قابل توجه اعضاي محترم سازمان كه در طرح ارجاع كار نظارت ثبت نام نمودهاند

نظر به مراجعه تعدادي از اعضاي محترم سازمان و درخواست آنان براي اعالم امتياز مهندسين ناظر در صف
اولويتبندي ارجاع كار نظارت ،بدين وسيله فرآيند انتخاب ناظرين (كه براساس نرم افزار طرح ارجاع انجام میشود)
و نحوه محاسبه امتياز مهندسانی كه در طرح ثبت نام نمودهاند ،به پيوست اعالم میگردد.
در همين رابطه الزم است به موارد ذيل توجه شود:
 -1انتخاب مهندس ناظر در نرمافزار ارجاع كار به صورت اتوماتيك و بدون دخالت اشخاص و كاربران و بر مبناي
اطالعات زير انجام میشود :
 -1-1تناسب پروژه با پايه مهندس ناظر
 -2-1وجود ظرفيت خالی متناسب با زير بناي پروژه
 -3-1توجه به اطالعات درج شده توسط ناظر در فرم فراخوان در رابطه با اعالم آمادگی جهت پذيرش
نظارت با توجه به نوع ساختمان ،منطقه شهرداري ،تعداد طبقات و ...
 -4-1اعتبار يا عدم اعتبار پروانه اشتغال ناظر
 -5-1سوابق انتظامی و محروميتهاي موقت
 -2در صورت تامين شرايط بند  ، 1امتياز مهندس ناظر بر مبناي دو پارامتر "ميزان ظرفيت خالی وي" و
"ميزان ظرفيت خالی مجموع اعضاي تشكلی كه مهندس عضو آن است (با تاثير مثبت)" سنجيده میشود
(براي ناظرين شخص حقيقی اين دو پارامتر يكسان منظور میشود).
 -3در راستاي سياست سازمان و مصوبات طرح ارجاع كار مبنی بر در نظر گرفتن ارجحيت براي انتخاب ناظرين
از يك تشكل (جهت فراهم آمدن امكان ارائه خدمات مطلوبتر و پاسخگويی بهتر و جلوگيري از خلط
مسئوليتها) ،نرمافزار طرح ارجاع پس از انتخاب مهندس ناظر عمران ،در صورتی كه اين مهندس عضو
تشكل باشد ،ساير ناظران را بر اساس ترتيب امتياز مهندسينی كه در آن تشكل عضويت دارند ،انتخاب
مینمايد و فقط در صورتی كه مهندسين ناظر واجد شرايط در آن تشكل وجود نداشته باشد ،انتخاب
مهندس ناظر رشته بعدي بر اساس ترتيب امتياز كليه مهندسين صورت خواهد گرفت.
 -4در همين راستا با توجه به مجموعه داليل فوق ،اولويتبندي و انتخاب مهندسان براي هر پروژه نسبت به
پروژه ديگر متفاوت بوده و در واقع نرمافزار براي هر پروژه ارجاع شده يك صف اولويتبندي خاص تشكيل
میدهد .لذا امتيازات ذكر شده كه توسط سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد (مجري طرح
ارجاع نظارت) اعالم میگردد ،جايگاه تقريبی مهندسان را مستقل از ارجاع پروژه مشخص نشان میدهد.
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