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مجریان ذیصالح دارای پروانه اشتغال به عملکرد و پایش  ارزیابی کمیته

  کار از وزارت راه و شهرسازی

 

 : کمیته پایش و تنسیق امور مجریان   پیشنهاد دهنده

 «مورد تصویب هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمانی خراسان رضوی » 

 

 1401 شهریور

  



 : فاهدا

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  33فصل هفتم آیین نامه اجرایی ماده  29در اجرای بند الف از ماده  

 به شرح ذیل معین گردید : و شرح وظایف آن ارزیابی و پایش مجریاناعضای کمیته 

 : اعضا کمیته ارزیابی 1ماده 

 به شرح زیر میباشد :ارای حق رای د عضو نفر 7

 نماینده تام االختیار ایشان .رییس سازمان یا  -1

 معرفی شده از طرف انجمنهای مربوطه . از اعضای کمیته پایش و تنسیق امور مجریان نماینده سه -2

 . سازمان استان شورای انتظامی نماینده -3

 .سازمان استان  اختالف رفعکمیسیون  نماینده -4

 . مدیر حوزه خدمات مهندسی و کنترل ساختمان ) مدیریت فنی ( -5

گتاار  تهیته شتده     ونفر فوق الذکر رسمیت داشتته   7نفر از  5مجریان، با حضور  عملکرد : جلسات ارزیابی پروژه ها و1تبصره 

 مالک تصمیم گیری خواهد بود.

 یتا دیرتر   و ستازمان  متخصت  از کارشناسان  سته به نظر کمیته،ب بمنظور بازدید از پروژه ها یا دفتر مرکای مجریان،: 2تبصره 

 د.نند راسا نسبت به بازدید و ارزیابی اقدام نماینکمیته می توا، همچنین اعضای دانجمن های مرتبط استفاده خواهد ش

، و ثبت صورتجلسات کمیته بمنظور انجام مکاتبات الزم: اعضای کمیته ارزیابی، در اولین جلسه از بین خود، یک نفر را 3تبصره 

 به عنوان دبیر انتخاب خواهند نمود.

در جلستات  بمنظتور حضتور   ، بازرسان سازمان به عنوان میهمتان  از نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده: 4تبصره 

 .دعوت به عمل خواهد آمدابی ارزی

 : کیفیت و چگونگی ارزیابی2ماده 

 در سه بخش به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد:مجریان ذیصالح ارزیابی عملکرد 

مدیریت ایشتان   ساخت یا تحتهای و اجرای کامل پروژه مجری و عوامل قانونی وی در پروژه اعم از حضور ( بررسی فیزیکی: 1

                   بدون دخالت مالکین و سترمایه گتذاران پتروژه، شتامل: گتاار  هتای ارستالی بته ستازمان، گتاار  نتانر هماهنت  کننتده،              

 ، همچنین بازدید از دفتر مرکای و امکانات دفتر و ... .اهد موجود در کارگاه و ... پرسش از عوامل فنی کارگاه، شو

بررسی عملکرد فنی مجری، به تشخی  گروه ارزیابی شامل: رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایتت وتوابط و   ( بررسی کیفی: 2

 .های اجرایی مورد تایید طراح نضم به پروانه یا نقشهمقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه های م

بررسی فرآیندی اجرای کار و رعایت مقررات و ووابط فنی حاکم بر پروژه، به تشتخی  گتروه ارزیتابی و     ( بررسی فرآیندی :3

 ذیل الذکر .مطابق با آیتم های ارزیابی در جداول 



 : تعداد بازدید جهت ارزیابی3اده م

 انجام خواهد گرفت : طی مراحل زیر بواسطه بازدید محللی و اطالع قب باارزیابی پروژه ها و مجریان، 

  ) اگر پروژه دارای گوبرداری و سازه نرهبان بود جاو مراحل میباشد ( اسکلت والف( یک نوبت هنرام اجرای پی 

 ب( هنرام اجرای مرحله اول تاسیسات 

 ج( در حین نازک کاری 

ی کلیتته ی تحتت مستلولیت ایشتان، بترا    پتروژه هتتا  بته کلیته   مراجعته  یتا  هتت ارزیتابی عملکترد مجریتان ذیصتتالح    جتبصتره :  

 .قابل انجام استمالک عمل و  ارزیابینهایتاً نظر کمیته مراحل فوق یا یکی از آنها، 

 : نحوه ارزیابی 4ماده 

فیایکتی  و بازدیتد  کته ابتتدا بررستی    شتد،  انجام خواهد  2ماده در ارزیابی مجریان در قالب بخش های ذکر شده  ( بازدیدها :1

جهتت   توسط کمیتته صتورت میپتذیرد و نتیجته ارزیتابی     ارزیابی نهایی  بعد از آناعالم و  ارزیابینتیجه به کمیته  انجام، سپس

 به سازمان نظام مهندسی استان منعکس می گردد.اقدامات بعدی 

           با تکمیل جدول پیوست، امتیاز نهایی مجری مشتخ  شتده و در اهتار ستط  یتک تتا اهتار، ستط  بنتدی          ( امتیازبندی: 2

 جمع امتیاز کسب شده از جدول میباشد. A می شوند.

 A عملکرد سطح

1 𝐴 ≥ 80 
2 60 ≤ 𝐴 < 80  
3 40 ≤ 𝐴 < 60 
4 𝐴 < 40 

 نحوه ارزیابی به ترتیب بخش های ذکر شده و در حالت های مختلف به شرح جدول ذیل می باشد: ( تصمیم گیری :3

 سطح چهار سطح سه سطح دو سطح یک ارزیابی

 نحوه تصمیم گیری 
درخواست تشویق 

 مجری به سازمان 

اقدام وفق نظر کمیته 

 ارزیابی

ارسال اخطار کتبی به 

 مجری

معرفی مجری به شورای 

 انتظامی 

رسیدگی به تخلفتات  مجری به شورای انتظامی جهت  ،: در صورت ارزیابی مجریان و گرفتن بیش از سه اخطار کتبی نیا تبصره

 د.شانضباطی معرفی خواهد  حرفه ای یا

در محدوده عملکرد ستط  یتک    موفق به کسب امتیاز، انجام شدهکه براساس ارزیابی  انیمجری برتر سال: ان( انتخاب مجری4

 د شد.نخواه و اطالع رسانی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان معرفی ،برتر استان انه عنوان مجریشده اند، ب

 برتر در هر پایه به صورت مستقل صورت خواهد پذیرفت. ان: انتخاب مجری 2تبصره 

 



 جدول ارزیابی مجریان ذیصالح

  ذیصالحنام مجری 

  پروانه اشتغال به کارشماره 

  پایه مجری

  تاریخ بازدید

  اعضای بازدید کنندهنام 

  پروژه ها
حداکثر  شرح آیتم ردیف

 امتیاز

امتیاز کسب 

 شده

 مالحظات

: وتتمن همتتاهنری بتتا نتتانر نقشتته بتتردار،     بروکتتف از شتتهرداری  پیریتتری و کنتتترل   1

 در سوابق موجود باشد UTMبواسطه پیریری از واحد نقشه برداری منطقه، نقشه 

2   

درصورت فقدان گود،   2 اجرای گودبرداری براساس نقشه های سازه نرهبان تایید شده مهندس طراح 2

 6امتیاز این بند به بند 

 اضافه میشود

   10 در اهار رشته اصلی اجرا براساس نقشه مهر و امضا شده طراح 3

   2 و رعایت برنامه زمان بندی تهیه و نصب برنامه زمان بندی در محل پروژه 4

   5 انجام مراحل اجراییاخذ تاییدیه نانرین مربوطه برای  5

   7 و میلرردارائه شیت های تایید شده توسط نانر، مربوط به آزمایشات بتن و جو   6

   16 ی، تایید نانرین و کارفرمابراساس مستندات کارگاه تمام وقت حضور سرپرست کارگاه 7

رعایتتت و اجتترای مباحتتی ایمنتتی کارگتتاه )حصارکشتتی، تتتابلو و عالیتتم هشتتدار دهنتتده،     8

کمربنتتد، بروشتتور تتتامین وستایل ایمنتتی )کفتتش، کتاله،   و  وجتود کمتتک هتای اولیتته و ...(  

 .CGL، همچنین بیمه نامه مسلولیت مدنی کارفرما آموزشی و ...( و

8   

   7 روزه 15ارسال گاارشات  9

   6 های کاری دارای صالحیت فنیاستفاده از اکیپ  10

ارائته پیشتنهادات ستازنده از ستتوی     و نحتتوه متدیریت ) مجتری   از کارفرمتا  روتایت منتدی   11

 ...( ارائه خدمات دفتری مناسب مجری و

10   

تهیه نقشه هتای اتون ستاخت متناستب بتا پیشترفت فیایکتی کتار و تکمیتل شناستنامه            12

 فنی و ملکی ساختمان

4   

   2 قراردادهای پیمانکاران جاءوجود  13

  استتتفاده از مصتتال  دارای گواهینامتته فنتتی، فتتن آوریهتتای نتتوین، بهینتته ستتازی انتترژی و    14

 صنعتی سازی

3   

   16 رعایت مبلغ حداقل حق الاحمه ، براساس مصوبه هیات مدیره سازمان استان 15

 


