
 

 

 

 

 

 

 نامهنظام  

 ارجاع نظارت
 شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان

 

  1398تیرماه  

 

بعنوان  مصوب ومقررگردید 21/04/99هیأت مدیره مورخ نامه در جلسه  کلیات این نظام

  اجرائی گردد. الگوی طرح ارجاع وبراساس مصوبات هیات مدیره 



 

، ارجاع مناسب کارها از وظایف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 37و ماده  15ماده  8، بند 2ماده  2با استناد به بند مقدمه: 

قانون نظام مهندسی و کنترل  33نامه اجرایی ماده آیین 24 براساس ماده اصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. همچنین

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به  داردکه اشعار می ساختمان

قانون نظام  33ه اجرایی ماده آیین نام 24ماده  2تبصره  استناد بههمچنین گردد. مالک و مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می

حث بم 2-1-16براساس بند  و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 21ماده  ـه مطابق بندنامه این نظام ،مهندسی و کنترل ساختمان

 شورای مرکزی تدوین گردیده است.  توسطدوم مقررات ملی ساختمان 

 یف:تعار -1

 د:رونمربوط به کار مییر در معانی ، اصطالحات زنامهنظامدر این 

  1374قانون: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه  -1-1

  1375آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه  -2-1

  (اداری نظامات) آن پیوست و 1384 مبحث دوم: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابالغی سال -3-1

  استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استانسازمان  -4-1

  مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هیأت: مدیره هیأت -5-1

 کار مهندسیهپروانه اشتغال: پروانه اشتغال ب -6-1

 مالکنماینده قانونی : مالک یا کارصاحب -7-1

 مقدمات فرآیند ارجاع نظارت -2

صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان، درخواست معرفی ناظران ها، کلیه نقشهبازبینی و پس از اتمام مراحل طراحی  -1-2

در سامانه نرم  نماید. سازمان استان، پس از کنترل صالحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان طراحرا به سازمان استان اعالم می

 کند.کار معرفی میصاحب کننده بهر هماهنگناظ همراه به مورد نیاز را براساس فرآیند ارجاع نظارت، ناظران ،افزاری

، ظرفیت فرد )اعم از زیربنا و تعداد کار مقررات ملی ساختمان مبحث دوم 1-1-14 و 3-3توجه به این که وفق بندهای  با -2-2

 اتوماسیون، باید عملیات ثبت در سیستم باشد،، به صورت یک عدد ثابت مینتواماهمزمان( در زمینه طراحی و نظارت یا 

با در نظر گرفتن قید برش زمانی )از جمله طراحی(،  شودخدمات مهندسی که در چارچوب مقررات ملی ساختمان ارائه می

 ردد.در ظرفیت مهندسین لحاظ گبرای خدمات نظارت 

 فرآیند ارجاع نظارت -3

خود را به صورت ساختمان هستند باید آمادگی  نظارت بر انجام خدماتکه متقاضی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی  -1-3

نامه را در این نظاممندرج  نظارت حاکم بر فرآیند ارجاع نموده و شرایط و قوانین تکمیل یک فرم آماده به کاری اعالم

 . بپذیرند

 د:شومی کنترلزیر  مواردبا توجه به نظارت  انجام خدماتشرایط عمومی متقاضی  -2-3

 د.باش و برقرار معتبرباید در سازمان استان  ناظرعضویت  -1-2-3

 باشد. اعتبار دارای، باید فعال در سیستم ارجاع حقیقی و حقوقی ناظرانپروانه اشتغال  -2-2-3

 نداشته باشد. محکومیت انتظامی درجه سه و باالتررأی قطعی در حین سپری شدن  ناظر -3-2-3

  د.باش یید مراجع قانونی(أت براساسباید فاقد حجر یا ناتوانی ) ناظر -4-2-3



 

اعالم  نظارت در سیستم ارجاع همزمان توانندآزمایشگاه )یا موارد مشابه( نمیاشخاص فعال در بخش اجرا یا  -5-2-3

 .آماده به کاری نمایند

و  های ارسالی به کارتابل، حداقل مساحت کارهای ساختمانیتواند گروهناظر میبرای مدیریت بهتر کارتابل، هر  -3-3

  .تغییر دهدنموده و یا ارائه خدمات مهندسی خود را تعیین  جغرافیایی محدوده

یت بهتر کارتابل )با توجه به به منظور مدیرمقررگردید   28/04/99در جلسه هیأت مدیره  مورخ 

کارتابل مهندسان پیش بینی  به صورت ذیل در( تفکیک وکاندیداتوری 98فراوانی پروژه ها در سال 

 شود

 مترمربع به باال 1500  مترمربع به باال 1000 مترمربع به باال500     کلیه زیربناها

براساس مصوبه کارتابلی سایر تنظیمات خدمات مهندسی براساس تقسیمات شهری هر استان و جغرافیایی : محدوده تبصره

 شود.مدیره مشخص می هیأت

 شد مصوب  21/04/99مورخ  هیأت مدیره  در جلسه

همان شهرستان با اولویت بهره گیری از ناظرین مقیم  )هدف( کوچکدر پروژه های نظارتی شهرستانهای 

 شدن داشته باشند.نیز امکان کاندید شهر معیندسین ناظر ، مهن

  :اجرایی به این صورت خواهد بودفرایند 

( ابتدا برای و... ارجاع بدون کسر امتیاز، ارجاع اجباریصف ارجاع،کلیه فرایندهای ارجاع) -1

 هدف صورت گیردمهندسین شهرستان 

ارجاع ستان هدف به مهندسین شهر معین شهردر صورت عدم وجود ظرفیت برای مهندسین  -2

ودرصورت عدم کاندیداتوری ارجاع اجباری برای شهر معین انجام کاندیداتوری صورت گیرد

 شود

 

در این سیستم هر شخص حقیقی دارای یک امتیاز و هر شخص حقوقی برای هر رشته و صالحیت دارای یک امتیاز  -4-3

برای هر )هر شخص حقوقی  که جزئیات آن باید به شکل مناسب برای آن شخص نمایش داده شود. جداگانه خواهد بود

  امتیاز مجزا دارد( رشته،

)بدون ذکر  به ترتیب زیاد به کم و به تفکیک رشته و پایه اشخاص حاضر در سیستم در این سیستم باید امتیاز کلیه تبصره:

 برای سایر اشخاص قابل مشاهده باشد.نام( 

گیرد. این شرایط شرایط قرار میمهندسان واجد های نظارت براساس زمان ثبت در سیستم بر روی کارتابل کلیه پروژه -5-3

 شود:تنظیمات کارتابل و کنترل موارد زیر مشخص میبراساس اطالعات فرم آماده به کاری، 

( با پایه پروانه اشتغال باید از نظر زیربنا و تعداد طبقات )گروه ساختمانی کنترل حدود صالحیت: پروژه -1-5-3

 متقاضی در زمینه نظارت، تطابق داشته باشد.



 

 د.باش کمتر ،زیربنای پروژهمساحت باید از ن ناظر اشتغالظرفیت مانده کنترل ظرفیت مجاز:  -2-5-3

باید کمتر از حداکثر مقدار مجاز قانونی  در هر برش زمانی ناظرکنترل تعداد کار همزمان: تعداد کارهای  -3-5-3

   باشد.

  باشد.مالک همان پروژه تواند نمی ناظر -4-5-3

 .باشد پروژه آن از بخشی یا مجری تمام تواندنمی ناظر -5-5-3

    شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه آن ساختمان باشد. نباید ناظر -6-5-3

 د.کرده باشاعالم  در کارتابل ی مورد نظرهاتمایل خود را برای انجام پروژه ناظر -7-5-3

گروه ساختمانی، مساحت، تعداد سقف، تعداد طبقات زیرزمین، نوع  ،نشانیند مشخصات و جزئیات هر پروژه مان -6-3

، باید در کارتابل مانههمچنین زمان اتمام مهلت کاندیدا شدن بر روی سا ،ویژه پروژهاسکلت، منطقه شهرداری، و شرایط 

 .نمایش داده شودمهندسان واجد شرایط اخذ پروژه 

، کنترل ساختمانقانون نظام مهندسی و  33اجرایی ماده نامه ینآی 24ماده  2نامه تبصره شیوه 2با استناد به بند چ ماده تبصره: 

 گیرد. میقرار  ر کارتابلد «د» و «ج»های گروه پروژهبرای اشخاص حقوقی فقط 

به استناد توقف شیوه  6-3مقرر گردید تبصره ذیل ماده هیات مدیره   28/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 حذف گردد 33آئین نامه اجرایی ماده  24ماده 2نامه تبصره 

 

)این تعداد با مصوبه هیأت  دلخواه در تعداد مشخصی از کارها کاندیدا شوند بهبه صورت روزانه و مهندسان می توانند  -7-3

با ذکر ردیف و بدون ذکر نام، پروژه هر و صف آن کار را تشکیل بدهند. صف باشد( کار می 8مدیره استان حداکثر 

 قابل مشاهده است. ی که آن پروژه در کارتابل آنها قرار گرفتهمهندسان همهبرای  کمبه  زیادامتیاز از  برحسب

 رشته هر در حقوقی شرکتهای و حقیقی مهندسان شد مقرر هیات مدیره 21/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 .شوند کاندید کار 2 تعداد به توانند می روزانه

 

روی  کار بر مدیره و از زمان قرار گرفتن هیأتمصوب شده توسط ، براساس بازه زمانی هامهلت کاندیدا شدن در پروژه -8-3

 ساعت( 48ساعت و حداکثر  24)حداقل  باشد.می سامانه

 

مقرر شد مهلت کاندیدا شدن در پروژه ها از زمان قرار  هیات مدیره 21/04/99به استناد مصوبه مورخ 

فرایند اجرایی به  ساعت تعیین گردد. 26به مدت  وهر روز 14گرفتن کار بر روی سامانه در ساعت 

 صورت ذیل می باشد:

 هر روز جمع آوری شود 14کلیه پروژه های ارجاعی تا ساعت  •

روز بعد امکان  16تا ساعت کاندیداتوری مهندسان فعال وهر روز سامانه  14ساعت  •

 کاندیداتوری امکان پذیر است

اطالع رسانی (ه ساعت 26)درپایان مهلت  ارجاع پروژه هانتایج پس ازاتمام مهلت کاندیداتوری  •

 می گردد



 

 

 تا قبل از پایان مهلت کاندیدا شدن فرصت دارند از صف خارج شوند. ،پروژه هرهر کدام از افراد داخل صف  -9-3

پس از اتمام مهلت کاندیدا شدن، کار از روی کارتابل مهندسان حذف شده و فرآیند انتخاب ناظر با بررسی مجدد  -10-3

 شود. انجام می روزرسانی امتیازات آنهاحیت افراد حاضر در هر صف و پس از بهصال

توسط سامانه برای هر رشته در هر پروژه، شخص حقیقی یا حقوقی دارای بیشترین امتیاز از بین افراد حاضر در صف،  -11-3

مالک انتخاب، سابقه بیشتر در اولین پروانه اشتغال  ،در امتیازهای مساوی شود.کار و ناظر اطالع داده میانتخاب و به صاحب

  زمان کاندیدا شدن خواهد بود. انتخاب، مالک ،خواهد بود و در صورت سابقه یکسان

از باشد و همین شخص در های یک پروژه، یک شخص حقوقی حائز بیشترین امتی: در صورتی که در یکی از رشته1 تبصره

به شخص  ها و به طور کاملداشته باشد، این کار در همه رشته %Nمساوی ، اختالفی کمتر یا ها نیز با نفر اول صفسایر رشته

شود. اگر شخص حقوقی فقط در های زیر مصوب میو در محدوده توسط هیأت مدیره هر استان N)شود. حقوقی ارجاع می

در سه رشته نفر اول و اگر  %60تا  %40اگر در دو رشته نفر اول باشد بین  ،%40تا  %20عددی بین  Nیک رشته نفر اول باشد 

در غیر این صورت این کار در هر رشته به نفر اول صف، چه حقیقی و چه حقوقی ارجاع  خواهد بود( %80تا  %60باشد بین 

 خواهد شد. 

فقط یک و اشخاص حقوقی متفاوتی باشند  های چهارگانه،رشتهاز صف دو یا چند  در صورتی که نفر اولر د: 2 تبصره

در صورتی که بیش از ولی شود. شخص حقوقی شرایط تبصره قبل را داشته باشد کل کار به آن شخص حقوقی ارجاع می

اختالف  هایخواهد رسید که مجموع درصد شخص حقوقیشرایط تبصره قبل را داشته باشند کار به  شخص حقوقییک 

 باشد. ، عدد کوچکتریبا نفر اول صفدیگر  امتیاز آن شخص در سه رشته

 :شود تعریف ذیل صورت به N ضریبمقرر شد  هیات مدیره 21/04/99به استناد مصوبه مورخ 

   N = 20% باشد اول نفر رشته یک در فقط حقوقی شخص اگر -

   N =  40%  باشد اول نفر رشته دو در حقوقی شخص اگر -

   N = 60%  باشد اول نفر رشته سه در حقوقی شخص اگر -

کاندیدا شدن در این پروژه  ای پس از اتمام مهلت کاندیدا شدن هیچ کاندیدایی نداشته باشد، مهلتدرصورتی که پروژه -12-3

 شود. دیگر تمدید می حداقل یک مرتبه

با  تمدید ودر صورتی که پس از تمدید مجدد نیز هیچ کاندیدایی برای یک پروژه وجود نداشته باشد، این پروژه مجدداً  -13-3

 بدون کسر امتیاز گیرد. این پروژه پس از پایان مهلت کاندیداشدندر کارتابل قرار می ،عدم کسر امتیاز ذکر توضیح در مورد

 گردد.ثبت می این شخصبدیهی است ظرفیت این کار در کارکرد  ارجاع خواهد شد. شده نفرات کاندیدابه باالترین امتیاز 

 مگر اینکه هیچ کاندیدای دیگری وجود نداشته باشد. به این شکل ارجاع خواهد شد: به هر شخص فقط یک پروژه تبصره

نیز هیچ کاندیدایی برای یک پروژه وجود نداشته باشد، این پروژه به کمترین  در تمدید بدون کسر امتیازدر صورتی که  -14-3

گیرد مگر این که به همه مهندسان گردد. ارجاع اجباری به هر مهندس یک بار صورت میامتیاز همان رشته ارجاع اجباری می

البته انصراف از  عث کسر امتیاز شود.حداقل یک بار ارجاع اجباری صورت گرفته باشد. ضمن این که ارجاع اجباری نباید با

 نامه موجب کسر امتیاز در سیستم خواهد شد.نظام 19-3ارجاع اجباری براساس ماده 



 

نحوه اعمال امتیازمنفی ومدت زمان اعمال آن بصورت هیات مدیره  28/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 زیرتعیین گردید:

 حاسبه امتیاز منفی:فرمول نحوه م

   B/ X = A × 2×10.000 ≥  (درصدامتیازمتقاضی10 )       

 

   :فرمول مدت محرومیت و اعمال امتیاز منفی 

          C ×B/ y = A×2  ≥ماه( 6)حداقل                                     

 

Aزیر بنای پروژه انصرافی : 

Bظرفیت پایه به استناد جدول شماره یک مبحث دوم : 

C گروه دال: چهار سال( -گروه ج: سه سال -)گروه الف و ب: دو سال: دوره تعهد نظارت 

مدیره( فرصت دارند تا قرارداد نظارت خود  هیأتصاحب کار و ناظر حداکثر در یک بازه زمانی مشخص )براساس نظر  -15-3

 نظام مهندسی به ثبت برسانند.سیستم را در 

 تایخ از کاری روز سه مدت به حداکثر ناظرهیات مدیره مقرر شد  21/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 .نماید اقدام مهندسی نظام سیستم در خود قرارداد ثبت به نسبت دارد فرصت انتخاب،

 

پس از برای ثبت قرارداد در سازمان، کار  ،15-3مذکور در بند درصورت عدم حضور ناظر انتخاب شده در بازه زمانی  -16-3

 ارجاع خواهد شد. به ترتیب امتیاز از طریق سامانه به ناظر جدید ،روزرسانی امتیازاتبه

 شودمدیره هر استان تعیین می هیأتشرایط مربوط به نحوه تنظیم، امضا و تبادل قرارداد نظارت، توسط  -17-3

 مقررگردید قراردادنظارت بصورت الکترونیکی صادروبه تاییدمالک وناظربرسد                  

قرار  مهندسانروی کارتابل بر  کار مجدداًبرای انتخاب ناظر جدید باید ، پس از عقد قرارداد در صورت انصراف ناظر -18-3

 گیرد و فرآیند انتخاب ناظر تکرار شود.

 

، ناشی از قصور ناظر )به تشخیص سازمان استان( باشد، جهت امضای قراردادناظر یا عدم حضور در صورتی که انصراف  -19-3

یافته و در کاهش  برای هر مرتبه (q ایحرفه عملکرد ضریب در %5حداقل ) شده توسط هیأت مدیرهتعیین امتیاز ناظر به میزان 

این ضریب کاهشی برای انصراف در ارجاع اجباری می تواند مقدار کمتری  گردد.می نیز ثبت  ویکارنامه عملکرد حرفه ای 

 نسبت به ارجاع عادی در نظر گرفته شود.



 

مقرر شد نحوه محاسبه امتیاز منفی به دلیل عدم حضور  هیات مدیره 21/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 ناظر جهت انعقاد قرارداد به شرح ذیل باشد

 درصد B/ X = A ≥   5×  10.000فرمول نحوه محاسبه امتیاز منفی                                          

 ماه C  ×B/ y = A  ≤  3         فرمول مدت محرومیت و اعمال امتیاز منفی                         

Aزیر بنای پروژه انصرافی : 

Bظرفیت پایه به استناد جدول شماره یک مبحث دوم : 

C گروه دال: چهار سال( -گروه ج: سه سال -تعهد نظارت )گروه الف و ب: دو سال: دوره 

هیات مدیره مقرر شد نحوه محاسبه امتیاز منفی به دلیل انصراف  28/04/99همچنین به استناد مصوبه مورخ 

 باشد امتیاز منفی ارجاع اجباریناظر پس از عقد قرارداد مشابه 

رشته  آن مهندسان صف در کارتابل همه امتیاز ویبه همراه را اسامی ناظران انتخاب شده در هر پروژه  استان باید سازمان -20-3

 تا انتخاب ناظران به طور شفاف همراه با اطالع رسانی کامل صورت پذیرد. نمایش دهدمذکور  پروژهدر 

در را در هر بازه زمانی ها و اسامی ناظران انتخاب شده به همراه امتیاز آنها اطالعات تمامی پروژهکلیه اعضا باید بتوانند  -21-3

 . گیری و مشاهده نمایندگزارش ،نه ارجاع کارساما

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به  33نامه اجرایی ماده از فصل هفتم آیین 29در راستای عمل به بند ت ماده  -22-3

منظور ارجاع مناسب کار بین مهندسان و لزوم در نظر گرفتن تناسب متراژ کارهای نظارت هر استان به ظرفیت اشتغال 

در هر مقطع زمانی برحسب نیاز باتوجه به تواند میو تایید مدیر کل راه و شهرسازی استان ت مدیره اهیبا پیشنهاد مهندسان، 

برای را  شهرستانمیزان کارهای قبلی و ظرفیت مهندسان، درصدی از ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی هر 

اشخاص حقوقی ارسالی به کارتابل . در این صورت حداکثر مساحت کارهای کندآزادسازی ای به صورت مرحله هر رشته

 شود.براساس این درصد مشخص مینیز  و حقیقی

ص حقیقی یا حقوقی در صورت رعایت سایر شرایط )حضور در سیستم اشخا برای باقیمانده ظرفیت در هر دوره :1 تبصره

تواند حداکثر ظرفیت خود را پس از آزادسازی کامل ظرفیت و یک شخص می ارجاع و ...( قابل انتقال به مقطع بعدی است

 . اخذ نماید

نسبت به ظرفیت اشخاص حقیقی و  شهر یا شهرستان هرهای حداقل درصد آزادسازی ظرفیت براساس میزان پروژه :2تبصره 

 100درصد بوده و حداکثر آن نیز  25ها حداقل رشته همهشود. این درصد برای می پیشنهادحقوقی آنجا توسط هیأت مدیره 

تصمیم دیگری اتخاذ  مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فصل چهارم 3-15و  3-14بندهای براساس  )مگر اینکه درصد است.

 .(شود

 

 

 

 



 

 کنندهشیوه انتخاب ناظر هماهنگ -4

خود را برای پذیرش هریک از ناظران عمران و معماری باید هنگام کاندیدا شدن در هر پروژه تمایل یا عدم تمایل  -1-4

 کننده اعالم نمایند.مسئولیت ناظر هماهنگ

سیستم در هنگام انتخاب ناظران پروژه در صورتی که فقط یکی از ناظران عمران یا معماری آمادگی خود را قبالً برای  -2-4

ب و به مهندسان ناظر کننده انتخاکننده اعالم کرده باشد، آن ناظر را به عنوان ناظر هماهنگپذیرش مسئولیت ناظر هماهنگ

 کند.آن پروژه و مالک معرفی می

کننده داوطلب شده باشند یا اینکه درصورتی که هر دو ناظر عمران و معماری برای یک پروژه برای ناظر هماهنگ -3-4

در صورت  پایه بودن، ناظر با امتیاز ارجاع نظارت بیشتر وکدام داوطلب نشده باشند، ناظر با پایه باالتر و در صورت همهیچ

کننده انتخاب و توسط سیستم به امتیاز مساوی، ناظر با سابقه بیشتر براساس تاریخ صدور پروانه اشتغال به عنوان ناظر هماهنگ

 شود.مهندسان ناظر آن پروژه و مالک معرفی می

ای هیات مدیره مقرر شد درصورتی که هر دو ناظر عمران و معماری بر 28/04/99به استناد مصوبه مورخ 

پایه بودن، کننده داوطلب شده باشند ناظر با پایه باالتر و در صورت همیک پروژه برای ناظر هماهنگ

و در صورت امتیاز مساوی، ناظر با سابقه بیشتر براساس تاریخ صدور پروانه  بیشترناظر با امتیاز ارجاع نظارت 

هندسان ناظر آن پروژه و مالک معرفی کننده انتخاب و توسط سیستم به ماشتغال به عنوان ناظر هماهنگ

شود همچنین در صورتیکه هر هیچکدام از دو  ناظر عمران و معماری برای یک پروژه برای ناظر می

پایه بودن، ناظر با امتیاز ارجاع کننده داوطلب نشده باشند ناظر با پایه باالتر و در صورت همهماهنگ

با سابقه بیشتر براساس تاریخ صدور پروانه اشتغال به عنوان  و در صورت امتیاز مساوی، ناظرکمتر نظارت 

 شود.کننده انتخاب و توسط سیستم به مهندسان ناظر آن پروژه و مالک معرفی میناظر هماهنگ

 

 ناظر تغییرشیوه  -5

سازمان استان با توجه به اینکه ارجاع نظارت توسط فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و  10-4-15 بندبراساس 

)فوت،  ای میسر نباشدادامه همکاری ناظر به تشخیص سازمان استان در پروژهکه به هر شکل،  مواردیگیرد در صورت می

 ناظر جدید براساس انتخاب نحوه تعیین مسافرت طوالنی مدت، عدم سازگاری، اختالف الینحل، سلب صالحیت و ...(

نامه براساس تازمان ابالغ این شیوه .برسدتأیید وزارت راه و شهرسازی  بهپیشنهاد شورای مرکزی  باای خواهد بود که نامهشیوه

 مصوبات هیئت مدیره هر استان عمل خواهد شد.

شیوه نامه مربوطه پس از تهیه در کمیته ساماندهی هیات مدیره مقرر شد  28/04/99به استناد مصوبه مورخ 

 یات مدیره سازمان ارائه گردده در ساجام به منظور طرح و تصویب

 

ها درصورتی که به هردلیل در حین عملیات ساختمانی، تغییر ناظر انجام شود، نحوه تاثیر متراژ و تعداد این دسته از پروژه تبصره:

 مدیره هر استان صورت پذیرد. هیأتدر امتیاز ارجاع کار ناظر قدیم و جدید به تشخیص 

 

 

 



 

 

 شیوه امتیازدهی -6

 :آیدناظر حقیقی )و هر رشته ناظر حقوقی( از فرمول زیر به دست میامتیاز هر 

𝑆 = (1 − ∑
𝐴𝑖 + 𝛼𝐵𝑖

𝑇𝑖
  

𝑖

− ∑
𝑁𝑗 × 𝑀𝑗

𝑇𝑗
  

𝑗

) × 10000 × 𝑝 × 𝑞   

 این فرمول در حالت ساده به شکل زیر قابل بیان است:

𝑺 = (𝟏 −
𝒀 کارکرد نظارت در بازه + 𝜶 × کارکرد طراحی در بازه مربوط 

𝐘 کل ظرفیت در بازه زمانی
 − 

تعداد روز عدم حضور × 𝒀 میانگین کارکرد نظارت در بازه زمانی

𝐘 کل ظرفیت در بازه زمانی
) × 𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 × ×  ضریب عملکرد حرفه ای    ضریب اشتغال حرفه ای

 پارامترهای این فرمول عبارتند از:

iA  برای حقوقی در هر رشته( مدیره هیأت: کارکرد نظارت در یک بازه زمانی مشخص شده توسط( 

 های ساختمانی مختلف، متفاوت باشد(تواند برای گروه)این بازه می

iB  برای حقوقی در هر رشته( مدیره هیأت: کارکرد طراحی در دوره زمانی مشخص شده توسط( 

 های ساختمانی مختلف، متفاوت باشد(تواند برای گروه)این بازه می

iT و پایه  نظارت در صالحیت کل : ظرفیت اشتغالi حقوقی در هر رشته( )برای 

iN  تعداد روز عدم حضور در :Y  گذشتهسال 

Yکه بین دو تا پنج سال توسط هیات مدیره استان تعیین می گردد : تعداد سالهای مؤثر در امتیاز ارجاع کار 

iM  میانگین کارکرد روزانه در صالحیت و پایه :i در Y گذشته سال 

α  شودمی تعیینمدیره استان  هیأتخواهد بود که توسط  0.8  تا  0.1ین ب: ضریب تأثیر طراحی، عددی. 

شود در این صورت کارهای قبلی با ایجاد می )حقیقی یا حقوقی( زمانی کاربرد دارد که تغییر ظرفیت برای یک شخص:  ∑

دارای دو یا چند ظرفیت قبلی و کارهای از این به بعد با ظرفیت جدید تأثیر خواهد داشت. همچنین برای اشخاص حقیقی که 

 گردد.صالحیت در رشته های مختلف هستند برای هر رشته کارکرد و ظرفیت مربوط به پایه همان رشته لحاظ می

و برای اشخاص حقوقی هنگام اضافه شدن یا  ، رأی شورای انتظامی و ...: تغییر ظرفیت برای اشخاص حقیقی هنگام تغییر پایهنکته)

 افتد.(اتفاق می ها، رأی شورای انتظامی و ...افزایشی شرکت به دلیل تغییر تعداد رشته، تغیر ضریب کم شدن اعضا

pشود. مشخص می نامهاین نظام 8ای، عددی است که براساس ماده : ضریب اشتغال حرفه 

qشود. نامه مشخص میاین نظام 9ای، عددی است که براساس ماده : ضریب عملکرد حرفه 

 10000که با  توجه به مقدار کوچک عدد فرمول )بین صفر تا یک( در آن ضرب شده و مقدار امتیاز را در بازه صفر تا : عدد ثابتی  10000

 دهد.قرار می



 

 براساس مصوبه هیأت مدیره مقرر شد:   

 α=3/0 درنظرگرفته شود 

Ai نفره 4: کارکرد نظارت در بازه زمانی دوره تعهد ایشان به استناد مصوبه هیأت 

 الف و ب : دو سال                        گروه ج: سه سال                          گروه دال: چهار سالگروه 

Bi روز 365: کارکرد طراحی در بازه زمانی دوره تعهد ایشان به مدت               

 

 و عدم حضور توازنایجاد  -7

. شوداجرا، آزمایشگاه و ... به سیستم نظارت اضافه میموارد متعددی وجود دارد که ناظر از یک سیستم دیگر مانند  -1-7

در برخی موارد ناظر به دالیل مختلف مدتی در سیستم حضور ندارد. ورود ناگهانی این افراد به سیستم ارجاع باعث  همچنین

اد روزهای عدم به تعد به منظور ایجاد توازن در سیستم،در اینگونه موارد  شود.در صف امتیازبندی می توازنایجاد عدم 

 یعنی یک کسر امتیاز با قسمت دوم فرمول  ،هرشتپایه و همراساس میانگین کارکرد مهندسان همبو  حضور
𝑁𝑗×𝑀𝑗

𝑇𝑗
محاسبه  

 شخص مورد نظر در اواسط صف قرار خواهد گرفت.بدین ترتیب شده و 

 به شرح زیر است: و ایجاد توازن حالتهای عدم حضوربرخی از  -2-7

 وضعیت از مجری به ناظر به تعداد روزهای دوره اجراتغییر  -الف

  حقیقی به تعداد روزهای دوره عضویت به ناظر یت در شخص حقوقیتغییر وضعیت از عضو -ب

 )شرکت فنی آزمایشگاهی، سازندگان حقوقی، ... (

 پروانهتعداد روزهای ماقبل تاریخ صدور : به اولین صدور پروانه اشتغال شروع به کار نظارت به دلیل -پ

 موارد دیگر عدم حضور یا ایجاد توازن براساس مصوبات هیأت مدیره مشخص می شود. :1 تبصره

 سال قبل است. Yتا  حضور مجدد )یا حضور اولیه(مالک تعیین تعداد روزهای عدم حضور از تاریخ  :2 تبصره

 (p) ایضریب اشتغال حرفه -8

 گونه بیمههیچو  نبودهافرادی که خدمات مهندسی و نظارت شغل اصلی آنها بوده و نزد هیچ کارفرمایی استخدام  -1-8

برای آنها پرداخت  ها و دفاتر خدمات مهندسی ساختمان()به جز شرکت از سمت هیچ کارفرمایی کارمندی یا کارگری

خواهد بود اخذ  1.5 تا 1.1ی بین عددکه ای را غال حرفهضریب اشت ،توانند با تکمیل یک فرم خوداظهاریشود، مینمی

 این ضریب در حالت عادی برای سایر اشخاص عدد یک خواهد بود.نمایند. 

باشند که شخص حقیقی در آن دفاتر خدمات مهندسی در ماده فوق، شرکتها و دفاتری میو شرکت منظور از تبصره: 

 .باشدفعالیت میبراساس پروانه اشتغال مهندسی خود مشغول به 

   گردد حداقل تا یکسال پس از اخذ کار توسط این ضریب به استخدام در صورت اخذ این ضریب شخص متعهد می -2-8

اخذ این  از بدیهی است این شخص پس نشود. براساس موارد فوق های خصوصی یا دولتی در نیامده و بیمه کارفرماییشرکت

 اظهاری مقدار آن را حذف نماید.  خود صورتبهاند تودرصورت عدم استفاده از آن می ،ضریب



 

ای، ضریب فوق را به اشخاص متقاضی داده و سازمان استان موظف است پس از استعالم بیمه و اطمینان از اشتغال حرفه -3-8

 اند در سایت سازمان اعالم نماید.اسامی اشخاصی که این ضریب را اخذ کرده

ی هر رشته خود دریافت خواهند کرد که تمامی اعضای حقیقی آن رشته اشخاص حقوقی درصورتی این ضریب را برا -4-8

 شرایط فوق را داشته باشند.

ای و اخذ پروژه پس از گرفتن ضریب فوق، در صورت اثبات اظهارات خالف واقع در فرم خوداظهاری اشتغال حرفه -5-8

از امتیاز  بالفاصله ، ای مهندسیحرفه نامه اخالقبراساس آیین سازمان عالوه بر معرفی شخص متخلف به شورای انتظامی

 کسر خواهد نمود. (q) ایتوسط ضریب عملکرد حرفه درصد 50نامبرده به میزان 

جهت بررسی وتصمیم گیری درهیات  پس ازاتمام مهلت،مقررگردید ابتدا فراخوانی جهت شناسایی افرادواجدشرایط اعالم و

 مطرح گرددمجددمدیره 

  (q)ای ضریب عملکرد حرفه -9

این ضریب در ابتدا برای تمامی اشخاص یک بوده سپس براساس عملکرد شخص در امر نظارت تغییر خواهد کرد. در حال 

ای که از طرف نامهسایر موارد براساس شیوه کند.تغییر می 3-8و تبصره ماده  19-3حاضر این ضریب فقط براساس بند 

این تغییر ضریب برای هر مورد باید به طور جداگانه بین یک تا سه  شود. مدت زمانگردد، تعیین میشورای مرکزی تهیه می

  سال در نظر گرفته شود.

 فرآیند مالی -10

توسط وزارت که خواهد بود  اینامهبراساس نظامو ای پرداخت مرحلهپروژه براساس  هرالزحمه نظارت به ناظران پرداخت حق

 .راه و شهرسازی و شورای مرکزی ابالغ خواهد شد

  

 قرارداد نظارت -11

 نسبت به تهیه و ابالغ سازمان استانقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  33ماده  نامه اجراییآیین 29ماده  پبراساس بند 

 .نمایدعمل  های ساختمانی مختلفقرارداد همسان نظارت برای رشته و گروه

 

 ارزیابی سیستم -12

از تاریخ ابالغ این  ماههنظام مهندسی ساختمان پس از یک بازه شش شورای مرکزی سازی عملکرد سیستم،به منظور بهینه

جهت نموده و مراتب را  اصالح در صورت نیاز مجدداً بررسی ونامه را نظام ،هااستان نامه، با توجه به بازخورد عملکردنظام

 نماید.میبه وزارت راه و شهرسازی اعالم تأیید نهایی 

. 

  



 

 مختلف امتیازدهی پیوست: مثال های از موارد

ربوطه فرض شده مدر رشته معماری با کارکرد مشخص در جدول زیر و امتیاز  3مهندس پایه  5استانی با مثال اول:  (1

 است. 

 
سمت چپ مشاهده  در جدول 3میانگین کارکرد هر مهندس در دوره و میانگین کارکرد روزانه هر مهندس معماری پایه 

 می شود. 

 مجموع کارکرد تقسیم بر تعداد مهندسان میانگین کارکرد برابر است با

  جا دو سال()این میانگین کارکرد روزانه برابر است با میانگین کارکرد بخش بر تعداد کل روزهای یک دوره نظارت

 

حال در جدول زیر براساس تعداد روز عدم حضور فرضی برای چند حالت مختلف، کارکرد توازن براساس حاصل ضرب تعداد روز، ضرب 

( و کاهش آن از عدد 8000آید. و امتیاز نهایی با تقسیم این کارکرد فرضی به ظرفیت کل پایه )عدد در میانگین کارکرد روزانه به دست می

به دست آمده است. در محاسبات مربوط به عدم حضور در جدول زیر، کارکرد اصلی، صفر فرض شده  10000و در نهایت ضرب در یک 

 است.

در رتبه  8750متری و امتیاز 1000همانطور که مشاهده می شود شخصی که عدم حضور یک ساله داشته باشد با کارکرد فرضی 

 گیرد.دوم صف قرار می

 

 

 فرمول برای مهندسان دارای دو صالحیت نظارت در ∑ بردکارمثال دوم:  (2

معماری با ظرفیت کل  3مترمربع و نظارت پایه  12000سازه با ظرفیت کل 2مهندسی دارای دو صالحیت نظارت پایه 

مترمربع کارکرد معماری داشته باشد امتیاز وی  1600مترمربع کارکرد سازه و  3000مترمربع است. اگر این شخص  8000

 رابر است با:ب

 𝑆 = (1 −
3000

12000
−

1600
8000

) × 10000 = 5500 

 مانده امتیاز
کارکرد در 

 برش زمانی
 پایه ظرفیت

10000 1 0 8000 3 

8750 0.875 1000 8000 3 

7500 0.75 2000 8000 3 

6250 0.625 3000 8000 3 

5000 0.5 4000 8000 3 

 

 3مجموع کارکرد پایه  10000

 3میانیگین کارکرد پایه  2000

 میانگین کارکرد روزانه 2.7397

 

 تعداد روز عدم حضور 100 200 365 500 730

 کارکرد توازن 273.97 547.94 1000 1369.86 2000

 امتیاز 9657.5 9315.1 8750 8287.6 7500

 



 

 

 

 دهندفرمول برای مهندسانی که تغییر پایه می در ∑کاربرد مثال سوم:  (3

مترمربع درنظر بگیرید امتیاز  3000مترمربع و کارکرد  12000با ظرفیت کل سازه 2دارای صالحیت نظارت پایه مهندسی 

𝑆این شخص برابر است با:         = (1 −
3000

12000
) × 10000 = 7500    

متر نیز با پایه  1600اگر این شخص پایه یک بگیرد در این صورت امتیاز وی تفاوتی نخواهد کرد. حال اگر این شخص 

 :یک کار جدید بگیرد امتیاز وی برابر است با

 𝑆 = (1 −
3000

12000
−

1600
16000

) × 10000 = 6500 

 

 (11-3ماده  1پروژه )تبصره صف مشترک اعضای حقوقی و حقیقی در یک مثال چهارم:  (4

و ... و اشخاص  A ،B،  Cشود. در این جدول اشخاص حقیقی با جدول امتیازات هر چهار رشته به شکل زیر فرض می

در دو رشته نفر اول است، باید اختالف  M1اند. با توجه به اینکه شخص حقوقی و ... مشخص شده M1 ،M2حقوقی با 

 ها با نفر اول صف محاسبه شود.آنها در سایر رشته

ها با نفر اول صف محاسبه در دو رشته نفر اول است، باید اختالف آنها در سایر رشته M1با توجه به اینکه شخص حقوقی 

د )این عدد توسط هیأت مدیره تعیین می شود. درصد باش 60تا  40شود. و در صورتی که اختالف با نفرات اول کمتر از 

 رسد.درصد انتخاب شده است( کل کار به شخص حقوقی می 40فرض کنید برای حالتی که در دو رشته اول شود اختالف 

 : M1محاسبه اختالف امتیاز برای 

 A*100%=(5800-4900)/5800*100%= 15.51%/(A-M1)در رشته معماری      Aاختالف با شخص حقیقی 

 K*100%=(6200-4500)/6200*100%= 27.4%/(K-M1)در رشته مکانیک       Kاختالف با شخص حقیقی 

 M1با نفر اول دارد کل کار به شخص حقوقی  %40در دو رشته نفر اول و در دو رشته دیگر اختالفی کمتر از  M1چون  

 رسد.می

 امتیاز

 مکانیک

صف 

 مکانیک

 امتیاز

 برق 

 صف

 برق

 امتیاز

 سازه

 صف 

 سازه

 امتیاز 

 معماری

صف 

 معماری

6200 K 6800 M1 9000 M1 5800 A 

6100 M2 6200 I 8000 E 5400 B 

5400 L 5200 M3 7500 M2 5200 C 

4500 M1 4900 J 6000 F 4900 M1 
3200 M5 3000 M2 5500 G 4000 M2 

2400 M3   5400 M3 3500 M3 

    5100 H   

    5000 M4   



 

 


