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  هدف و دامنه كاربرد
  است كه بين مهندس مشاور) 6- 1بند (الزحمه قرارداد خدمات نظارت كارگاهي  اين دستورالعمل براي تعيين حق

با توافق ) 8- 1بند (گردد، قرارداد عوامل نظارت كارگاهي  يادآور مي. شود منعقد مي) 1- 1بند (و كارفرما ) 2- 1بند (
  .شود مهندس مشاور و عوامل يادشده، در چهارچوب قانون كار و ضوابط آن منعقد مي

  تعاريف. 1
  :باشند هاي مورد استفاده در اين دستورالعمل داراي تعاريف زير مي واژه

  كارفرما 1-1
  .توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پنجمقانون برنامه ) 222(دهما هاي موضوع دستگاه تمامي

  مهندس مشاور . 1-2
 كتعيين شده در اسناد و مدار هاي و مسئوليتار در چارچوب اختيارات كه براي نظارت بر اجراي كشخص حقوقي است 

از سوي ، و همچنين قرارداد نظارت و ضمائم آن )شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و مدارك منظم به پيمان( پيمان
  .شود ار معرفي ميكارفرما به پيمانك
بوده و هاي مربوط  نامه آيين ضوابط و ار طبقكبراي نظارت بر اجراي  شخص حقيقي ضوابط مربوط به استفاده از :تبصره

   .باشد مفاد اين بخشنامه براي آن قابل استفاده نمي
  قرارداد نظارت. 1-3

موضوع (ارفرما و مهندس مشاور براي انجام خدمات نظارت براساس شرح خدمات معين كه بين كاست حقوقي متني 
  . گردد امضا و مبادله مي 29/4/1379مورخ  842/105- 2460/54و مطابق با پيوست بخشنامه شماره ) 2بند 

  نظارت. 1-4
توسط نظارت و در چارچوب قرارداد  )2 موضوع بند(ق شرح خدمات معين، ه طبكمجموعه خدمات و اقداماتي است 

  .گيرد مهندس مشاور انجام مي
  ماهانه الزحمه كل حق. 1-5

و با  قرارداد نظارتطبق مفاد و تجهيزات استفاده شده ارگاهي كه به ازاي انجام خدمات نظارت كاست  مبلغ ماهانهكل 
  .گردد ر پرداخت ميرعايت مقررات مربوط، براساس اين دستورالعمل تعيين و به مهندس مشاو

  نظارت كارگاهي. 1-6
مجموعه خدمات و اقداماتي است كه توسط عوامل نظارت كارگاهي با پشتيباني دفتر مركزي، حين اجراي عمليات، 

  .گيرد انجام مي )كارگاه(در محل اجراي پروژه طبق شرح خدمات مربوط، 
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  نظارت عاليه. 1-7
مجموعه خدمات و اقداماتي است كه توسط عوامل مهندس مشاور، حين اجراي عمليـات پـروژه، طبـق شـرح خـدمات      

  .ده استاين دستورالعمل، به عنوان راهنما ارائه ش "1"شرح خدمات يادشده در ضميمه شماره . گيرد مربوط، انجام مي
الزحمه مربوط به خدمات نظارت عاليه، خارج از متن ايـن بخشـنامه بـوده و طبـق ضـوابط مربـوط        قرارداد و حق :يادآوري

  .گردد مي تعيين
  ارگاهيكعوامل نظارت . 1-8

تعيين شده و داراي قرارداد با مهندس مشاور زير و توضيحات  3ه طبق ضوابط بند كافراد واجد شرايطي هستند 
  :ندباش مي

  سرناظر .1- 1-8
با مدرك دانشگاهي در يكي از با عنوان سرناظر، مصداق دارد، تعيين يك نفر  زيرهايي كه حداقل يكي از موارد  در پروژه

سال سابقه كار، براي انجام هماهنگي بين دفتر  10هاي مهندسي با حداقل درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل  رشته
  :كارفرما، الزامي استاه اجرايي و مركزي مشاور، كارگ

هايي كه بنا به تشخيص كارفرما داراي طراحي و اجراي پيچيده بوده و مبلغ ساليانه پيمان آنها بيست  در پروژه .1-1- 1-8
  .ميليارد ريال و باالتر باشد

دار  هدهنظارت كارگاهي چند پروژه را در قالب يك قرارداد نظارت ع، درصورتي كه مهندس مشاور در يك زمان .1-2- 1-8
  .باشد

در هر صورت   . روز در دفتر مركزي انجام وظيفه نمايد 10روز در كارگاه و حداقل  10بايد ماهانه حداقل  "سرناظر":  1تذكر
    .باشد مي 7ميزان ساعات كاري ماهانه سرناظر براي يك پروژه منطبق با بند 

مدت كاركرد ايشان در محل كارگاه قابل در مورد سرناظر، فقط به  1- 4اي موضوع بند  ضريب منطقه :2تذكر
  .باشد مي اعمال

بايد  1- 3و سرپرست دستگاه نظارت كارگاهي، موضوع بند 1- 8- 1، سرناظر ، موضوع بند  1394از ابتداي سال : 3تذكر 
ي ارگاهبراي ارائه خدمات نظارت ك را مورد نظارت موضوع كارهاي الزامي ضوابط نظام فني و اجرايي مرتبط با  دوره

ريزي و نظارت راهبردي  برنامه دستورالعمل از سوي معاونتيك ها طي  مشخصات اين دوره. گذارنده باشند
 .ابالغ خواهد شد جمهور رييس

  
  ناظر  مهندس .2- 1-8

هاي مهندسي با درجه تحصيلي كارشناسي و حداقل  داراي مدرك دانشگاهي در يكي از رشتهشود كه  به فردي گفته مي
  .ار استسال سابقه ك 3
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  كمك ناظر. 3- 1-8
باشد كه زير نظر سرناظر يا مهندس  سال سابقه كار مي 7سال يا كاردان فني با حداقل  3مهندس با سابقه كار كمتر از 

  .ردازدپ ناظر به امر نظارت مي
  كاردان فني. 4- 1-8

 .سال سابقه كار است 3فردي است كه داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم و حداقل 

  بردار نقشه .5- 1-8
سال به  3در صورتي كه مدرك تحصيلي فوق ديپلم باشد . باشد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم ميفردي است كه 
  .شود بردار افزوده مي سابقه كار نقشه

  نسينتك .6- 1-8
  .باشد ميحداقل درجه تحصيلي ديپلم فردي با 

  
  )B(الزحمه مبنا  حق. 1-9

الزحمه ماهانه عوامل نظارت كارگاهي بدون اعمال ضرايب است كه برحسب طبقه شغلي و سابقه كار هر يك از  حق
  .است شده ارائه 5، در ضميمه شماره 1392الزحمه مبنا براي سال جدول حق. شود عوامل، مقادير آن تعيين مي

  سابقه. 1-10
دستورالعمل محاسـبه يـا تعيـين      طبق ضوابط اين است كه ) برحسب سال(كارگاهي  نظارت عوامل  تجربه  زماني  شاخص

  .شود مي 
  مبلغ ساليانه پيمان .11 -1

  .باشد مي) بر حسب سال(مبلغ ساليانه پيمان، نسبت مبلغ اوليه به مدت اوليه پيمان 
   يساعات كار عاد. 12 -1

اين  .باشد مي) 22بامداد الي  6از ساعت (ساعت و بيست دقيقه كار روز  7مدت برابر با ساعات كار موظف است كه 

تواند متغير باشد  مدت در طول روزهاي هفته، درصورت توافق با كارفرما و منطبق با زمان انجام عمليات اجرايي، مي

موضوع (وط مازاد سقف ساعات كار عادي ماهانه، طبق ضوابط مربالزحمه  بوده و حق 7بند  ولي سقف ماهانه آن، طبق

  .گردد محاسبه مي) 8بند 

   وظايف. 2
شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كار براي طرحهاي غير "مهندس مشاور موظف است طبق مفاد 

 باشد،  قرارداد نظارت مي كه جزء الينفك "11/3/1379مورخ  1295/102- 977/54صنعتي، موضوع بخشنامه شماره 
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العمل، ارائه  اين دستور  1اهم وظايف مربوط به نظارت كارگاهي، در ضميمه شماره (خدمات نظارت را انجام دهد 
  ). است شده

  .گردد تأكيد مي نظارت عاليه و كارگاهيواحدهاي انجام دهنده خدمات  عدم تفكيكبر  در هر صورت: تذكر

  عوامل. 3
عوامل مورد نياز نظارت كارگاهي از نظر درجه و رشته تحصيلي، سابقه كار و تعداد به تناسب نوع و حجم كار طبق 

چنانچه حين . شود موارد زير تعيين ميبا رعايت  و ضوابط اين دستورالعمل براساس توافق كارفرما  و مهندس مشاور
با اعالم كارفرما يا مهندس مشاور براي تعيين تعداد و  ،انجام خدمات، تغيير كمي يا كيفي عوامل ياد شده ضروري باشد

  .تركيب جديد آنها بررسي و توافق مجدد بعمل خواهد آمد
. دار مسئوليت سرپرستي عوامل باشد يك نفر عهده، بايد ) دو نفر شاملحداقل ( در هر گروه كاري نظارت كارگاهي .3-1

همچنين اگر چند گروه كاري نظارت در يك كارگاه وجود داشته باشد، تعيين يك نفر سرپرست به عنوان مسئول كار 
  .تمامي عوامل نظارت در كارگاه، الزامي است

  .گردند تعيين مي روژه،هاي مورد نياز پ تخصصارگاهي برحسب حجم عمليات اجرايي و كعوامل نظارت  .3-2
 و قرارداد نظارت، بنا به پيشنهاد مهندس مشاور كمهندس ناظر براي چند پروژه و در قالب ي كاستفاده از خدمات ي  .3-3

يفيت نظارت كاي به  موردنظر توانايي الزم را دارا بوده و اين امر لطمه ناظره مهندس ك، مشروط بر اينكارفرماتاييد 
   .نع استوارد نسازد، بالما

وقت  كاردان فني يا تكنسين بصورت تماممشروط بر آنكه يك كمك ناظر يا وقت  پاره خدمات مهندس ناظراستفاده از  .3-4
منظور از نظارت  .بالمانع است كارفرماتاييد برحسب نياز پروژه و با پيشنهاد مهندس مشاور و در كارگاه مستقر گردد، 

س ناظر، بدون الزام به حضور دائمي وي در كارگاه و با تاكيد بر حضور وي به گيري از خدمات مهند وقت بهره پاره
  .هنگام اجراي فعاليتهاي اصلي پروژه است

هايي كـه   و در كارگاهدرصد كادر نظارت  20نفر  باشد، حداكثر  5در كارگاههايي كه تعداد عوامل آنها  برابر يا بيش از  .3-5
  .ناظر انتخاب شود  تواند بعنوان كمك مينفر باشد، حداكثر يك نفر  4ز تعداد عوامل آنها برابر يا كمتر ا

   توانايي فني و اجرايي .3-6
هـاي آموزشـي ضـمن     ، دورهعوامل نظارت بايد ضمن دارا بودن شرايط مناسب از نظر درجه تحصيلي، رشـته تحصـيلي  

  .ر در شرايط كارگاه موردنظر را نيز دارا باشندبراي كا) از جمله توانايي جسماني(هاي الزم  كار، توانايي خدمت و سابقه
درجه تحصيلي . عوامل نظارت كارگاهي برحسب طبقه شغلي مربوط، بايد داراي گواهي درجه تحصيلي الزم باشند .3-6-1

. باشـد  ، ديپلم دبيرستان، هنرستان فني يا سطوح آموزشي همتراز مي)تكنسين(ترين طبقه شغلي  قابل قبول براي پايين
  هاي موضوع  براي پروژه. گروه فني و مهندسي است "ه تحصيلي مورد قبول براي درجه كارشناسي و باالتر صرفارشت
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  .، گرايش در رشته تحصيلي نيز بايد مالك انتخاب باشد1-3بند 
  گواهي) copy(و ارائه روگرفت . گواهي درجه و رشته تحصيلي افراد بايد توسط مراجع ذيصالح صادر شده باشد .3-6-2

  .، الزامي استتوسط كارفرما تحصيلي و مطابقت با نسخه اصل آن
  سابقه .3-7

سـابقه افـراد بـا درجـه     . است ي دوره كارشناسيتحصيلال تاريخ فارغ) مهندس(كار كارشناس  مبناي محاسبه سابقه .3-7-1

) مهندس(هاي مهندسي به ترتيب معادل سابقه كار كارشناس  تحصيلي كارشناسي ارشد و يا دكترا در هر يك از رشته

  .سال است 4و يا  2به اضافه 

 بردار و تكنسين براساس ارائه گواهي معتبر انجام كار، پس از فراغت از تحصيل، سابقه كار كاردان فني، نقشه .2- 3-7

  .گردد محاسبه مي

حتي اگر اين موضوع چنانچه عوامل نظارت كارگاهي موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر در رشته ذيربط شوند،  .3- 3-7

  .شود تمام سنوات سابقه كار قبلي با مدرك تحصيلي جديد محاسبه ميباشد،  در طول اجراي پروژه

ن تحصيل دانشگاهي با ضريب يك دوم در محاسبه سابقه كار براي مهندسان، گواهي كار يا كارآموزي در دورا :تبصره

  .گردد منظور مي

اي مرتبط با خدمات نظارت كارگاهي عوامل كه از طريق مراجع  هاي آموزش فني و حرفه  با ارائه گواهينامه .4- 3-7

تاييد شده باشند،  ذيصالح دولتي از قبيل دانشگاهها، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت آموزش و پرورش صادر يا

  .شود سال تجربه به سابقه عوامل ياد شده اضافه مي 2هاي آموزشي ياد شده و حداكثر معادل  متناسب با مدت دوره

  .هاي نظام فني و اجرايي شامل اين بند نخواهند شد دوره: تذكر

سال در امر نظارت كارگاهي  3با سابقه كار كمتر از ) با حداقل درجه تحصيلي كارشناسي(استفاده از مهندس  .5- 3-7

  .باشد مجاز مي "كمك ناظر"به عنوان  "صرفا

اند، در صورت نياز و با مسئوليت مهندس  بندي نشده طبقه در اين دستورالعملار نظارت داشته و كه سابقه كافرادي  .3-8

  درصد عوامل  20ثر كحدا. رندگي قرار مي مورد توافق مشاور و كارفرما، ار، در طبقه شغليكمشاور و با توجه به سابقه 
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نفر،   5هاي با تعداد عوامل كمتر از  و بنابراين استفاده از عوامل مشمول اين بند براي كارگاه باشد نظارت مشمول اين بند مي
  هاي سنوات گذشته نظارت كارگاهي مشاوران، استفاده از عوامل داراي همچنين پيرو  بخشنامه .شدبا مجاز نمي

  باشد مينمجاز  1390از ابتداي سال  مدارك تحصيلي زير ديپلم،

به همين منظور، در صورت عدم حضور . در طي دوره اجراي پروژه، نبايد در انجام مسئوليت نظارت خللي وارد شود  .3-9

از عوامل نظارت، مهندس مشاور موظف به جايگزين كردن عامل متناظر با طبقه شغلي مربوط، در كارگاه هر يك 
  .باشد مي

نفر باشد، در صورتي كه  3، تعداد عوامل نظارت كارگاهي برابر يا بيش از 3هايي كه با توجه به شرايط بند  در كارگاه :تبصره

در محل كارگاه حضور نداشته  به طور موقتخصي و يا ماموريت، يكي از عوامل به خاطر داليل موجهي مانند مر
تواند توسط  وظايف نظارت شخص يادشده ميباشد، مشروط به آنكه در انجام مسئوليت نظارت خللي وارد نگردد، 

تعداد كل  سوم يكدر هر صورت عدم حضور موقت عوامل، بيش از . شود ساير عوامل مستقر در كارگاه پوشش داده
  .باشد مجاز نمينظارت در هر كارگاه، عوامل 

  الزحمه ماهانه عوامل نظارت حق. 4
الزحمه مبنا  از حاصل ضرب حق) 7موضوع بند (الزحمه ماهانه عوامل نظارت كارگاهي بابت كاركرد عادي ماهانه  حق

)B ( در ضرايب  9- 1موضوع بند ،n1  تاn8 زير  هاي رابطه شوند، مطابق كه در صورت شمول بصورت ماهانه اعمال مي
  :آيد بدست مي

  )Si(ام  iالزحمه ماهانه فرد  حق  Bixn1xn2xn3xn4xn5xn6xn7xn8=                "1"رابطه 

  )So(الزحمه ماهانه تمامي عوامل  حق   =ها  Siمجموع                                   "2"رابطه 

  
 .باشد ل نظارت كارگاهي پروژه مياز عدد يك تا تعداد كل عوام iهاي فوق،  كه در رابطه

  

فـرض   عـدد يـك  درصورت عدم احراز شرايط الزم براي تعيين هر يك از ضرايب يادشده، مقدار آن ضريب برابـر بـا   : تذكر
  .شود مي

  

 (n1) اي ضريب منطقه .4-1

نقشه "عنوان با پيوست اين بخشنامه  7از ضميمه شماره اي با توجه به محل اجراي كار، با استفاده  منطقه ضريب
  . آيد به دست مي "نظارت كارگاهيالزحمه خدمات  حقاي  يب منطقهاضرپراكنش 

  

چنانچـه تغييـري در تقسـيمات كشـوري ايجـاد شـود ضـريب        . دهـد  ها مقدار ضرايب را تغيير نمي تغيير نام بخش. 4-1-1
  .باشد اي قبل از تغيير، مالك عمل مي منطقه

  
  

http://www.metror.ir


 

WEB:    http://nezamfanni.ir                    E-mail:       fanni@nezamfanni.ir  نشاني الكترونيك:  

 

 12از  7صفحه   مشاورانبخشنامه به دستگاههاي اجرايي و 

 24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  

  

  

كه در بيش از يك بخش واقع  يهاي الزحمه عوامل نظارت كارگاهي در پروژه اي به حق براي اعمال ضريب منطقه. 4-1-2
  .شود اند، اين ضريب به تناسب طول مسير واقع شده در هر بخش محاسبه مي شده

 (n2)كار ويژگي ضريب  .4-2

 .گردد اعمال مي مبناي عواملالزحمه  حقتعيين و به  كاراشاره شده در جدول زير، ضريب ويژگي  موضوعاتبا توجه به 

در صورتي كه در يك قرارداد يا در يك پروژه، چند موضوع كاري وجود داشته باشد، ضريب هر موضوع به طور جداگانه 

كارهايي كه در موارد زير به آنها اشاره نشده است، با ارائه ضريب ت نياز و براي در صور .شود و فقط يك بار اعمال مي

چنانچه گردد تا  مي فني منعكس عالي به شوراي ، موضوع از طريق كارفرماپيشنهادي مشخص و گزارش توجيهي الزم

  .گيردقرار گرفت، مالك عمل قرارتاييد مورد 

  1جدول شماره                                            

  ضريب ويژگي  موضوع كار  كد

4 -2 -1  

گاز ،آب، برق (، شبكه )آب، نفت، گاز ، برق و مخابرات(راه و راه آهن، سدهاي بزرگ، خطوط انتقال 
هـاي   هاي سطحي ، شـبكه  ، شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب، شبكه جمع آوري آب) و مخابرات

نـل و تاسيسـات مربـوط، تاسيسـات پااليشـگاهي و      آبياري و زهكشـي، معـادن زيرزمينـي، پـل، تو    
هـاي زيرزمينـي و    سازي، مهندسـي و سـاماندهي رودخانـه و مـوج شـكن، سـازه       پتروشيمي، ساحل

  هاي زيرزميني مترو با تأسيسات مربوط ايستگاه

25/1  

  20/1  هاي مخابراتي و اسكله معادن روباز، سيلوها، برج  2- 2- 4

4 -2 -3  
متر از سطح زمين در صورتي كه مشـمول   30و ساختمانهاي با ارتفاع باالي  ها، باند فرودگاه نيروگاه

  باشد 1-1-8-1شرايط تعريف شده در بند 
10/1  

   

   (n3)ضريب خدمات توام .4-3
تخصص يا  ،مورد نظارت موضوع كاررشته يا ضريب خدمات توام در مورد مهندس ناظر يا سرناظر كه در بيش از يك 

شود،  اعمال مي 10/1ر اين اساس در كارهاي مختلف به صورت توام، ارائه خدمات نمايد به ميزان تجربه داشته باشد و ب
بي، فرد ديگري در كادر نظارت هاي جن و براي تخصص مشروط براينكه لزوم انجام خدمات توام مورد تاييد كارفرما بوده

  .بيني نشده باشد پيش
  (n4)ضريب تخصص ويژه .4-4

هاي ويژه يا تجربيات خاص نياز است به شرط ارائه گواهي مهارت يا سابقه كار مربوط، با  صصدر مواردي كه به تخ
  .شود الزحمه عامل نظارت كارگاهي مربوط اعمال مي به حق 20/1توافق مشاور  و كارفرما ضريب
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  (n5)ضريب سرپرستي .4-5

به سرناظر يا مهندس ناظري كه مسئوليت سرپرستي عوامل نظارت در كارگاه را بر عهده دارد، درصورتيكه كادر تحت 
 20/1نفر ضريب  10و براي باالتر از  15/1نفر ضريب  10و تا  5، بيش از 10/1نفر باشد ضريب  5سرپرستي وي تا 

  .گيرد تعلق مي
ه بررسي و در صورت در صورتيكه يك كارگاه شامل چند گروه نظارت باشد، مفاد اين بند بطور جداگانه براي هر گرو :ذكرت

  .شود شمول اعمال مي
 (n6) ضريب توانايي كار با رايانه .4-6

كارهاي كارگاهي از منظور، توان استفاده از رايانه براي انجام (درصورت توانايي كار با رايانه و نرم افزارهاي مهندسي 
هاي ماهانه، نمودارها و  ها، برنامه زمانبندي، گزارش ها و تعديل هاي كارگاهي، تهيه صورت وضعيت قبيل تهيه نقشه

، در دوران خدمات و تاييد كارفرما با گواهي مهندس مشاور  10/1، ضريب )اينترنت و غيره هاي موردي، شبكه گزارش
  .دشو اعمال ميهر يك از عوامل نظارت كارگاهي، 

 (n7)ضريب ماندگاري .4-7

الزحمه از ابتداي  ، حقيا يك قرارداد در صورت حضور مستمر هر يك از عوامل نظارت در كارگاه در قالب يك پروژه
  .يابد افزايش مي 1- 7- 4سال دوم و پس از آن با ضريبي متناسب با زمان ماندگاري به شرح بند 

  

  .باشد مي 15/1و از ابتداي سال چهارم به بعد  10/1سوم،  ، ابتداي سال05/1سال دوم، ضريب ماندگاري از ابتداي  .1- 4-7
، مشاور در بـيش از يـك كارگـاه نظـارت دارد، ايـن      يك پروژه ي كه بنا بر مقتضيات اجرايينظارتدر قراردادهاي  .4-7-2

  .ها در ارتباط با اعمال ضريب ماندگاري، حكم واحد را دارند كارگاه
  )n8(آموزش  ضريب. 4-8

اي ضوابط نظام فني و اجرايي ه هريك از دوره كه ترمدرك كارشناسي و باال باعوامل نظارت كارگاهي  الزحمه حقبه 
  .شود اعمال مي 10/1ضريب  را گذرانده باشند،  مورد نظارت كار موضوعمرتبط به 

  .معاونت ابالغ خواهد شداين ، از سوي 2- 1- 8- 1ذيل بند  3موضوع تذكر هاي مورد تأييد طي دستورالعمل رهدو
  هاي باالسري هزينه. 5

درصـد   130معـادل  ) عمرانـي (اي  هاي سـرمايه  هاي تملك دارايي هاي باالسري عوامل نظارت كارگاهي در طرح هزينه
 2ره ها شامل موارد مشروح در ضـميمه شـما   اين هزينه. باشد الزحمه مبناي عوامل پس از اعمال ضرايب مربوط مي حق
  . است

  :گردد باالسري بصورت زير محاسبه ميضريب و n8تا  n1ضرايب با احتساب  مشاورالزحمه  حق :تذكر
 S =F1xSo                                    "3"رابطه 

  :كه در آن
  So باشد مي 4در بند  "2"رابطه  حاصل.  
         F1 باشد مي 30/2اي برابر  مايههاي سر هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح.  
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  منعقد  16/7/85كه قرارداد آنها بعد از تاريخ  )اي هاي سرمايه هاي تملك دارايي به غير از طرح(هاي ديگر  در طرح: 1تبصره

  .باشد مي 66/2 برابر با F1 ضريب ،شده باشد
  محل كار و سكونت. 6

عوامل نظارت كارگاهي را در كارگاه يا خارج از كارگاه بسته به مورد، به استناد  دفتر كار، محل سكونت و غذايكارفرما، 

داخت ضمن پر، "فهرست رديفهاي تجهيز و برچيدن كارگاه"هاي بهاي پايه با عنوان  هاي ياد شده در فهرست رديف

، در حد متعارف، با مهندس هزينه آنكل يا در مورد پرداخت نمايد و  ميتجهيز  وتامين ، 3- 6هاي مشروح در بند  هزينه

  .كند مشاور توافق مي

شان نيز فراهم  ونت اصليكان آمد و شد مستمر آنها به محل سكه امكارگاهي كدر مورد  آن دسته از عوامل نظارت . 6-1

ان در مورد هزينه آمد و شد آنها با مهندس مشاور كجاي هزينه اس به ،ند درصورت رضايت عواملتوا ارفرما ميكاست 

  . توافق و پرداخت نمايد

هاي تهيه ميزكار،  دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي در حد متعارف، شامل هزينه هزينه تجهيز .6-2

عهده  مخابراتي و مانند آن، به ،اي اختمان، تجهيزات رايانهصندلي، كمد، وسايل خواب، وسايل گرمايش و سرمايش س

   .است كارفرما

از دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي در حد متعارف، شامل  نگهداري برداري و هاي بهره هزينه .6-3

نگهداري، به  هاي نظافت، مراقبت، مرمت و هاي مصرف برق، تلفن، مصرف آب، گاز، سوخت و همچنين هزينه هزينه

  .هزينه ماهانه تلفن محل سكونت عوامل نظارت از اين قاعده مستثني است .عهده كارفرما است

چنانچه دفاتر كار و محل سكونت عوامل نظارت كارگاهي، به صورت اجاره توسط مهندس مشاور تامين و تجهيز  .6-4

هداري برداري و نگ هاي بهره ها و هزينه ساختمانهاي مربوط به استهالك تجهيزات  ها بعالوه هزينه شود، اين هزينه

شود كه  يادآور مي. با تعيين اجاره ماهانه، مشخص و توافق خواهد شد  ، )3- 6و  2- 6 موضوع بندهاي(ها  ساختمان

 .دشون مانند بيمه و ماليات، درنظر گرفته هاي جنبي يادشده، بايد كسور قانوني قرارداد  هنگام تعيين اجاره محل و هزينه
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هزينه آمد و شد بين محل كارگاه و دفتر مركزي مهندس مشاور براي سرناظر و همچنين بين محل كارگاه و  .6-5

دهند، بر اساس مدارك مثبته كه  ارائه مي) اقماري(اي  سكونت دائم براي عواملي كه خدمات خود را بصورت دوره

  .گردد دهد، توسط كارفرما به مهندس مشاور پرداخت مي مهندس مشاور ارائه مي
  

  ساعات كار عادي ماهانه. 7       

عوامل نظارت كارگاهي از حاصل ضرب تعداد روزهاي غير  )ساعات كار موظف( ميزان ساعات كار عادي ماهانه

} )جمعه و تعطيالت رسمي(منهاي تعداد روزهاي تعطيل ماه ) روز 29يا  31،30(ل تعداد روزهاي ماه ك{تعطيل ماه 

براي نمونه، محاسبه ساعات كار عادي . شود هاي هر سال بطور جداگانه محاسبه مي براي ماه 33/7ضربدر عدد 

  .ارائه شده است 3در ضميمه شماره  1391ماهانه براي سال 

هر يك از الزحمه ماهانه  كار انجام شده در هر ماه مطابق با ساعات كار عادي ماهانه باشد، حقدر صورتي كه  .7-1

  .گردد ، بطور كامل محاسبه مي)Si(عوامل نظارت كارگاهي 

الزحمه  در صورتي كه ساعات كار انجام شده ماهانه، كمتر از مقادير متناظر با ساعات كار عادي ماهانه باشد، حق .7-2

  . شود امل نظارت كارگاهي، به نسبت ساعات كار انجام شده محاسبه ميماهانه عو

براي محاسبه . باشد در هر ماه مي كاري ساعات اضافهساعات كار مازاد بر ساعات كار عادي ماهانه، به عنوان   .7-3

  .شود ، عمل مي8مطابق با بند  كاري عوامل، الزحمه اضافه حق

التفاوت  بامداد، انجام شود، مابه 6شب تا  22هاي  طول ساعتار عادي ماهانه، در درصورتي كه قسمتي از ساعات ك. 7-4

  :گردد تعيين مي "4"با استفاده از رابطه ) Sd( كاري با احتساب باالسري مربوط شبالزحمه  حق

  *Sd=0/002* F1*Si )ساعات كار در شب(                              "4"رابطه 

  :كه در آن

  Si باشد مي 4در بند  "1"ابطه ر حاصل.  

  F1 ها، الزم اسـت تـا مفـاد     در ساير طرح .باشد مي 30/2اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح

  .گردد نيز رعايت 5تبصره ذيل بند 
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پيوسـت ايـن    6در ضـميمه شـماره    كاري عوامل نظـارت كارگـاهي   كاري و شب اضافه الزحمه ماهانه، حق راهنماي محاسبه .7-5

  .است بخشنامه ارائه شده
  

  ساعات عادي ماهانه اضافه بركارهاي . 8
 الزحمه حقما باشد، در اين صورت ساعات عادي ماهانه مورد تاييد كارفر اضافه برچنانچه لزوم و انجام كارهاي 

  : گردد مي زير تعيين كارگاهي بارعايت بندهاي براي هريك از عوامل نظارت) مربوطبااحتساب باالسري (كارها  گونه اين
  :گردد تعيين مي "5"با استفاده از رابطه ) Sa( اضافه كاري با احتساب باالسري مربوطالزحمه  حق. 8-1

  *Sa=0/0077 *F2*Si)كاري ساعات اضافه(                                              "5"رابطه    
  :گردد تعيين مي "6"با استفاده از رابطه ) Se( كاري با احتساب باالسري مربوط كاري در شب اضافهالزحمه  حق. 8-2

 *Se=0/0096* F2*Si )كاري در شب ساعات اضافه(                                   "6"رابطه 

  :"6"و  "5"هاي  در رابطه
        Si  باشد مي "1"حاصل رابطه.  

  F2 4/1اي معادل  هاي سرمايه ضريب مربوط به باالسري در اضافه كاري است كه در طرح هاي تملك دارايي 
  . باشد مي

منعقد  16/7/85د از تاريخ كه قرارداد آنها بع) اي سرمايههاي  هاي تملك دارايي به غير از طرح(هاي ديگر  در طرح: تبصره
  .باشد مي 62/1 برابر با 2F ضريب ،شده باشد

  خودرو. 9
و تعداد و نوع آن، در ) مانند شعاع و پراكندگي كارگاه(تا ابالغ ضوابط بعدي در مورد شرايط لزوم استفاده از خودرو 

تعداد، نوع و هزينه  ،ت داشته باشدبراي انجام خدمات نظارت كارگاهي ضرور) اتومبيل(كارهايي كه استفاده از خودرو 
، كسور قانوني قراردادي، خودروبا احتساب قيمت ) شود كه توسط مهندس مشاور تامين مي(مورد نياز كارگاه  يخودرو

توان تعداد  بنا به ضرورت مي. گردد تعيين مي ،و مهندس مشاور برداري آن، با توافق كارفرما  استهالك و هزينه بهره
و به عنوان در ساعات عادي ماهانه به منظور برآورد هزينه ماهانه خودرو . ا با توافق مجدد تغيير دادو نوع خودرو ر

گردد كه هزينه اضافه كار خودرو نيز با توافق  مي يادآور. است اين دستورالعمل ارائه شده 4راهنما، ضميمه شماره 
  .گردد تعيين مي و مهندس مشاور كارفرما 

  يزات نقشه برداريها و تجه دستگاه. 10
هاي ترازياب و متعلقات  شامل تئودوليت، دوربين برداري تجهيزات متعارف نقشهمهندس مشاور موظف است  .1- 10

) 5بند (گونه تجهيزات در باالسري  هزينه اين. مربوط و مانند آن را براي انجام خدمات نظارت در اختيار داشته باشد
  .گيرد داخت ديگري به اين منظور صورت نمياست و بنابراين پر در نظر گرفته شده

برداري به غير از موارد  زات نقشهتجهي( برداري ويژه هاي نقشه دستگاهچنانچه به تشخيص كارفرما استفاده از  .2- 10
برداري در خدمات  زمان بهرهضرورت داشته باشد، هزينه ماهانه آن براساس نوع، تعداد و ) 1- 10يادشده در بند 

با توافق  ،برداري آن هي با احتساب قيمت دستگاه، كسور قانوني قراردادي، استهالك و هزينه بهرهكارگانظارت 
 گردد مشاور و كارفرما، تعيين مي

metror
Sticky Note
Peyvast_06
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 12از  12صفحه   بخشنامه به دستگاههاي اجرايي و مشاوران

 24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  

  ماهانه كل الزحمه روش محاسبه و پرداخت حق. 11
شود، با تاييد  كه توسط مهندس مشاور، از حاصل جمع موارد زير تهيه مي "ماهانه كل الزحمه حق"صورتحساب 

التفاوت  ، مابه)9بند (، هزينه خودرو )5بند ( "3"حاصل رابطه : گردد كارفرما در پايان هر ماه به مشاور پرداخت مي
، )8در بند  "6"و  "5"هاي  حاصل رابطه(ات عادي ج از ساعهزينه كارهاي خار ،)"4"حاصل رابطه (كاري  شب

  )6بند ( ونت و غذاكار، سكهاي محل  ، هزينه)10بند (برداري  نقشه ويژه ها و تجهيزات هزينه دستگاه
 پاداش. 12

به مهندسان مشاوري كه خدمات  ساخت و ساز در كشور،هاي  يفيت خدمات نظارت طرحكبه منظور ارتقاي 
پرداخت ، پاداش ساالنه "7"حاصل از رابطه مقدار ميزان حداكثر تا ه نمايند، در اسفند ماه هر سال به ائاي ار شايسته

كه مهندس مشاور نيز برحسب نقش و ميزان فعاليت عوامل نظارت كارگاهي و بنا بر تشخيص خود، از  گردد مي
  .نمايد محل پاداش دريافتي، مبالغي را به عوامل ياد شده پرداخت مي

  

  در هر سال الزحمه ماهانه تمامي عوامل متوسط حق   =                                                                "7"رابطه 
  

  .باشد مي "2"حاصل رابطه  Soكه در آن  
  :عبارتند ازكه بايد بصورت توأم برقرار باشند،  هاي خدمات شايسته شاخص  
  .با برنامه زماني و مدت پيمان )بدون احتساب تأخيرات خارج از قصور مشاور( وژهانطباق پيشرفت فيزيكي پر .1- 12
  .سازي در اجراي پروژه ها و  بهينه انطباق اجرا با مشخصات فني و نقشه .2- 12
مستندات مربوط به نظارت بر صحت تهيه  از جملهموقع اسناد و مدارك پروژه،  مستندسازي مناسب و به. 3- 12

  .ساخت توسط پيمانكار  هاي چون نقشه
  

  

  نظارتتطويل مدت قرارداد . 13
درصورت طوالني شدن مدت اجراي پروژه بر اثر قصور مهندس مشاور، كارفرما پس از رسيدگي براساس مفاد 

ريزي و نظارت  معاونت برنامه، موضوع را براي ارزشيابي و بازنگري در صالحيت مهندس مشاور به نظارتقرارداد 
  .دارد اعالم ميمهور راهبردي رئيس ج

  تعليق. 14
براي اطمينان از انجام تعهدات پيمانكار در  هاي مربوط،  در صورت تعليق عمليات اجرايي طبق ضوابط و دستورالعمل

دوران تعليق، عوامل مورد نياز نظارت كارگاهي، متناسب با شرايط كار و كارگاه، از نظر درجه و رشته تحصيلي، 
  .شود تعيين مي ساس توافق كارفرما و مهندس مشاور سابقه كار و تعداد برا

  پرداخت پيش. 15
موافقتنامه و "، با موضوع 29/4/79مورخ  842/105- 2460/54متن پيوست بخشنامه شماره  17مطابق با ماده 

، پس از ابالغ قرارداد، به درخواست مهندس مشاور، كارفرما ده "شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره
پرداخت، بدون كسر كسور قانوني در  الزحمه خدمات نظارت كارگاهي قرارداد را به عنوان پيش درصد از مبلغ اوليه حق

اين مبلغ، در هر ماه هنگام پرداخت . كند مقابل سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر، به مهندس مشاور پرداخت مي
  .شود كسر و تضمين مهندس مشاور به همان نسبت آزاد مي ، به تناسب مدت اوليه قرارداد"الزحمه كل ماهانه حق"

 

  هاي پرداختي در طول هر سال Soجمع 
  هاي سال كه نظارت طي آنها انجام شده تعداد ماه
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 24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  

 اهم عناوين شرح خدمات عوامل نظارت كارگاهي و نظارت عاليه

  

ر براي طرحهـاي غيـر   شرح عمومي خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحويل كا"مهندس مشاور موظف است طبق مفاد 

باشـد،   كه جزء الينفك قـرارداد نظـارت  مـي    "11/3/1379مورخ  1295/102-977/54صنعتي، موضوع بخشنامه شماره 

شرح خدمات عوامل نظارت كارگاهي و نظارت عاليه كه به تناظر از  اهم عناوينبا اين وجود . خدمات نظارت را انجام دهد

  :گردد است، در اين ضميمه ارائه مي بندهاي بخشنامه يادشده اخذ گرديده
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  ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار   خدمات برنامه –الف 
  
بازبيني و اظهارنظر در مورد تكنولوژي اجراي كار كه در مرحله طراحي تفصيلي  -1

  . و اجرايي انتخاب شده است
هـاي   و فعاليـت هـا   ژهپـرو بازبيني و اظهار نظر در مورد نحوه تفكيك طرح بـه   -2

واحدهاي خدمات مشـاوره بـر ايـن    (مختلف از نظر واگذاري به عوامل اجرايي 
كـه در مرحلـه   ) كارهاي جنبي و تكميلي، پيمانكاران و فروشندگان تجهيـزات 

 . طراحي تفصيلي و اجرايي انجام شده است

ده قابـل واگـذاري بـه واحـدهاي     تعيين فصل مشترك بين خدمات تفكيك ش -3
خدمات مشاوره براي كارهـاي جنبـي و تكميلـي، پيمانكـاران و فروشـندگان      

 . تجهيزات و تعيين مسئوليت هر يك

بازبيني و اظهارنظر نسبت به برنامه زماني كلـي اجـراي طـرح كـه در مرحلـه       -4
 . طراحي تفصيلي و اجرايي تهيه شده است

ريزي و كنترل پـروژه توسـط پيمانكـاران و     پيگيري براي ايجاد سيستم برنامه -5
 . فروشندگان تجهيزات و نظارت بر اجراي آن

برنامه زماني تفصيلي واحدهاي خدمات مشاوره، پيمانكـاران و  تاييد بررسي و  -6
فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل درگير در طرح و ايجـاد همـاهنگي بـين    

توجه بـه گـزارش مقـدماتي     ها در چارچوب برنامه زماني كلي با هاي آن برنامه
 عوامل نظارت كارگاهي 

 آالت پيمانكاران برنامه تأمين نيروي انساني و ماشينتاييد بررسي و  -7

هـاي واحـدهاي    بنـدي گـزارش   بررسي گزارش پيشرفت كار ماهانه بـا جمـع   -8
خدمات مشاوره، دستگاه نظارت، پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، مقايسـه  

  ريزي، تعيين روش اجراي كار، كنترل پيشرفت كار  خدمات برنامه –الف 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
بررسي كارگاهي برنامه تفصيلي پيمانكاران در چارچوب برنامه زماني كلي و ارائـه   - 6

  گزارش به دستگاه نظارت عاليه 
  
  
  آالت  بررسي كارگاهي برنامه تأمين نيروي انساني و ماشين -7
بررسي كارگاهي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زمـاني، تحليـل مقـدماتي     -8

هـا و ارسـال    هاي مقدماتي براي جبـران آن  علل انحراف از برنامه زماني و ارائه راه حل
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رنامه زماني، تحليل علل انحراف از برنامه زماني، ارائـه  عمليات انجام شده با ب
توجه به گـزارش   ها و انعكاس در برنامه تجديد نظر با راه حل براي جبران آن

  مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
توجـه بـه پيشـرفت كـار و      كردن برنامه زماني كلـي بـا    تجديد نظر و بهنگام -9

توجه به گزارش مقـدماتي عوامـل    هاي دريافتي با ها و تحليل براساس گزارش
 نظارت كارگاهي 

  
  خدمات مهندسي  –ب 

  بازبيني طراحي در صورت لزوم و پيشنهاد تغييرات  -1
  تعيين روش نظارت و تعيين مراحل بازديد كار  -2
اي كار و صدور گـواهي   ها، بازديدهاي دوره ها و مدارك مربوط به آزمايش فرم تهيه -3

  تلف، صورت كاركردها و دستور كار تكميل كار در مراحل مخ
  تهيه فهرست آزمايش هاي كارگاهي  -4
  خاص  زارهيه فهرست وسايل آزمايشگاهي و ابت -5
كارهـا در    تدارك، تنظيم مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنتـرل كيفيـت   -6

  . باشد كارگاه الزم مي
  اي كار فهرست نيروي انساني مورد نياز اجرتاييد  بررسي و-7
  آالت و ابزار اجراي كار  فهرست ماشينتاييد بررسي و  -8
  تهيه فهرست مواد و مصالح عمده و تجهيزات طرح  -9

  هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه و پس از نصب تهيه دستورالعمل -10
 بـرداري بـا   فهرست قطعات يدكي و مواد مـورد نيـاز دوره بهـره   تاييد بررسي و  -11 

  تعيين دوره زماني مربوط 

 گزارش پيشرفت كار ماهانه مربوطه براي دستگاه نظارت عاليه 

  
  
  
  
  
  

  خدمات مهندسي  –ب 
  
  
ها، بازديد كار و تنظيم گواهي تكميل كـار   رك مربوط به آزمايشها و مدا تنظيم فرم -3

  در مراحل مختلف، تكميل و رسيدگي اوليه صورت كاركردها و تنظيم دستور كار 
  
  
استفاده و نگهداري مدارك فني مانند استانداردهايي كه براي كنترل كيفيت كارهـا   -6

  . باشد در كارگاه الزم مي
  
  
  

هاي نگهداري مصالح و تجهيزات در  نحوه اجراي دستورالعملنظارت كارگاهي بر  -10
  انبار كارگاه يا پس از نصب 
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كننـدگان   پيگيري تهيه دستورالعمل نگهداري و راهبري تجهيزات از سوي تـأمين  -12
  كفايت اين مداركتاييد ها، تنظيم و  آن

   
هاي اجرايي،  توجه به ضرورت ها و مشخصات فني با تجديدنظر احتمالي در نقشه -13

هـا و شـرايط جديـد و تـأمين      افتهها و مدارك اصالحي در جهت تطبيق با ي تهيه نقشه
  نيازهاي برنامه زماني 

جزئيات اجرايي براي اجراي كامل كار تـا    هاي تكميلي تفصيلي و نقشه تهيه نقشه -14
يـا دسـتور كـار باشـد، در       حدي كه هيچگونه تنگنا و مشكلي كه ناشي از نقص نقشه

  . گاهيايد ضمن هماهنگي با عوامل نظارت كاريبرداري به وجود ن بهره
  

  خدمات ارجاع كار  –ج 
بــرداري،  ارجــاع خــدمات جنبــي مــورد نيــاز طــرح در دوره ســاخت ماننــد نقشــه -1

شناسي، ژئوتكنيك و مقاومت مصالح و ژئوفيزيك شامل تعيـين فرآينـد انتخـاب     زمين
كارفرما در مـورد روش پيشـنهادي و انجـام امـور     تاييد واحد خدمات مشاوره، گرفتن 

صرفاً براي (الزحمه جداگانه  ه موارد زير در صورت نياز كارفرما و با حقارجاع كار از جمل
  ) : اين بند

تعيين موضوع و محدوده خدمات و تهيه شـرح خـدمات، شـرايط خصوصـي و      -1-1
  . ها منتشر نشده باشد مشخصات فني خصوصي در صورتي كه مدارك همسان براي آن

براي انجام خدمات از فهرسـت   تهيه فهرست اسامي واحدهاي داراي صالحيت -1-2
منتشر شـده  ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  معاونت برنامهاسامي كه به وسيله 

  كارفرما تاييد ها و اخذ  است، بررسي و رتبه و ظرفيت كاري آن
ترين واحد داراي صالحيت براي انجام هر يك از خدمات جنبـي   انتخاب مناسب -1-3

  
  
  
  
  
  

ها  احتمالي نقشه صبررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد كمبود يا نق -14
  . گردد يا دستور كارهايي كه سبب تأخير در اجراي عمليات مي

  
  

  خدمات ارجاع كار –ج 
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كارفرمـا  تاييد ارفرما همراه با گزارش توجيهي به منظور و پيشنهاد شركت منتخب به ك
، ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  معاونت برنامها در صورت لزوم انعكاس به يو 

نامه تشخيص صالحيت و ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشـاوره، انتخـاب    طبق آيين
  مشاور توسط كميته انتخاب مشاور 

) الزحمـه  شرايط عمومي، شـرح خـدمات و حـق   (رارداد تنظيم اسناد و مدارك ق -1-4
همكاري با كارفرما براي اخذ مجوز انعقاد قرارداد در مواردي كـه از مـدارك ناهمسـان    

شود، همكاري با كارفرما براي مبادله قـرارداد بـا واحـد انجـام      استفاده مي) غير تيپ(
  دهنده خدمات جنبي 

تعيين فرآيند انتخاب ) ي و خريد تجهيزاتكارهاي پيمانكار(ارجاع كارهاي اجرايي  -2
كارفرما در مورد شيوه پيشـنهادي و  تاييد پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و گرفتن 

  : توجه به قانون مناقصات و قوانين مرتبط از جمله موارد زير  انجام امور ارجاع كار با
بـا رعايـت    تهيه فهرست پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات داراي صـالحيت  -2-1

  كارفرما تاييد نامه تشخيص صالحيت و ارجاع كار و اخذ  آيين
ارسال دعوتنامه شركت در مناقصه يا استعالم يـا درج آگهـي در جرايـد بـراي      -2-2

  گذاري  مناقصه
شدگان و يا پاسخگويي بـه سـؤاالت    تحويل اسناد مناقصه يا استعالم به دعوت -2-3
  ها  آن
ر برگزاري جلسه كميسيون مناقصه، اظهـارنظر نسـبت بـه    همكاري با كارفرما د -2-4

  پيشنهادها و همكاري با كارفرما در تعيين برنده مناقصه و تنظيم صورتجلسه مناقصه 
تنظيم اسناد و مدارك پيمان و همكاري با كارفرما در مبادله قرارداد با پيمانكـار   -5 -2

  يا فروشنده انتخاب شده 
  اي بر عمليات ساخت كارخانه نظارت وخدمات ارجاع كار  -3
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  خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت  -د
  همكاري كارفرما و با حضور عوامل نظارت كارگاهي  باتحويل كارگاه به پيمانكاران  -1
توجه به طرح كلي تجهيز  طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران باتاييد بررسي و  -2

  كارگاهي  كارگاه و گزارش مقدماتي عوامل نظارت
  
توجـه بـه گـزارش     هاي اجرايي پيشـنهادي پيمانكـاران بـا    روشتاييد بررسي و  -3

  مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
سازمان اجرايي پيمانكاران در انطباق با سازمان پيشـنهاد شـده در   تاييد بررسي و  -4

  توجه به اظهارنظر مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي  قراردادهاي مربوط با
هاي ديگر كه داراي ارتباط و تأثير متقابل  يجاد هماهنگي بين عمليات طرح با طرحا -5

  با طرح هستند
 ريزي جلسات هماهنگي با دستگاه نظـارت، كارفرمـا و پيمانكـاران و سـاير     برنامه -6

درگير در طرح و تشكيل اين جلسات به صورت مـنظم، رسـيدگي بـه مسـائل و      عوامل
توجـه بـه    هـا بـا   رتجلسه تصميمات و پيگيري انجـام آن موانع اجراي كار، ثبت و صو

  گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي 
  ها  حل پيگيري براي رفع آن بررسي و يافتن موانع اجراي كار، ارائه راه -7
  صالحيت عوامل پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات جزء تاييد  -8
  ييس كارگاه و سرپرستان عمليات صالحيت عوامل كليدي پيمانكاران مانند رتاييد  -9
  
  

  كنترل صالحيت و مهارت فني شاغلين كارهاي حساس مانند جوشكاري  -10
  

  خدمات هماهنگي، اجرايي، تحويل موقت  -د
  همكاري در تحويل كارگاه به پيمانكاران با همكاري كارفرما و دستگاه نظارت عاليه  -1
بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد طـرح جانمـايي تجهيـز كارگـاه      -2

  ستگاه نظارت عاليه توجه به طرح كلي تجهيز كارگاه به د پيمانكاران با
  
هـاي اجرايـي پيشـنهادي     بررسي كارگاهي و ارائه گزارش مقدماتي در مورد روش -3

  پيمانكاران به دستگاه نظارت عاليه 
بررسي كارگاهي و ارائه گزارش در مورد سازمان اجرايي پيمانكاران در انطبـاق بـا    -4

  ت عاليه سازمان پيشنهاد شده در قراردادهاي مربوط، به دستگاه نظار
  
  
حضور و فعاليت در جلسات هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران و ساير عوامل درگيـر   -6

  در طرح و به صورت منظم، رسيدگي كارگاهي به مسائل و موانع اجراي كار 
  
  
هاي پيشنهادي به دستگاه  حل بررسي كارگاهي موانع اجراي كار و ارائه گزارش راه -7

  نظارت عاليه 
ـ عوامـل كليـدي پيمانكـاران ماننـد ر     حوه عملكرد و پايشبررسي ن -9 يس كارگـاه،  ئ

آالت،  معاونان كارگاه، مسووالن فنـي و اجرايـي و كنتـرل پـروژه، مسـووالن ماشـين      
  . تجهيزات، تداركات و امور مالي و ارائه گزارش به نظارت عاليه

نحـوه  پايش عملكرد شاغلين كارهاي حساس مانند نظارت مستمر كارگاهي بـر   -10
  جوشكاري و ارائه گزارش 
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هاي  اي در مورد رعايت دستورالعمل هاي ايمني، بازديدهاي دوره ابالغ دستورالعمل -11
توجه  هاي مناسب با حل حفاظت فني و ايمني و بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه راه

  گزارش مقدماتي عوامل نظارت كارگاهي به
ابالغ دستورالعمل در مورد حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حوادث طبيعـي   -12

  از سوي پيمانكاران 
  

آالت اجراي كار و حصول اطمينـان   اي و منظم نيروي انساني و ماشين كنترل دوره -13
هـاي عوامـل نظـارت     جه به گزارشتو ها با كاري و برنامه تأمين آن از تناسب آن با بار

  كارگاهي 
آالت اجراي كار از  هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين كنترل و پيگيري فعاليت -14

  توجه به گزارش عوامل نظارت كارگاهي  سوي پيمانكاران بر طبق برنامه با
آالت و تنظـيم صورتجلسـه    كنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين -15
  هاي عوامل نظارت كارگاهي  توجه به گزارش بوط بامر

درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كار براي تحويـل موقـت،   تاييد بررسي و  -16
آمـاده بـودن كـار بـراي تحويـل موقـت و       تاييـد  بازديد و كنترل كارهاي اجرا شـده،  

ـ برداري، همراه بـا   دگي براي بهرهبرداري يا اعالم عدم آما بهره نواقصـي كـه   ت فهرس
هاي عوامل نظـارت   توجه به گزارش ها به كارفرما با برداري است و اعالم آن مانع بهره
  كارگاهي 

  ها با هماهنگي كارفرما  تنظيم برنامه تحويل موقت و تهيه فهرست آزمايش -17
ها با نظر هيأت ياد شـده و   شركت در هيأت تحويل موقت، دستور انجام آزمايش -18

صورتجلسه تحويل موقت و فهرست نواقص بـا همكـاري عوامـل     ،ها آنبررسي نتايج 
  نظارت كارگاهي 

هاي حفاظت فني و ايمنـي و   نظارت مستمر كارگاهي بر نحوه  رعايت دستورالعمل -11
  هاي مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه  بهداشتي از سوي پيمانكاران و ارائه گزارش

  
نظارت بر نحوه حفاظت كارگاه در مقابل عوامل جوي و حـوادث طبيعـي از سـوي     -12

  ران و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه پيمانكا
  

آالت اجـراي كـار    نظارت كارگـاهي مسـتمر و مـنظم نيـروي انسـاني و ماشـين       -13
هـا و ارائـه    كاري و برنامـه تـأمين آن   پيمانكاران و حصول اطمينان از تناسب آن با بار

  گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه 
آالت اجراي كار  هاي تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين اليتنظارت كارگاهي بر فع -14

  از سوي پيمانكاران بر طبق برنامه و ارائه گزارش مقدماتي به دستگاه نظارت عاليه 
آالت  نظارت كارگاهي و كنترل ورود و خروج مـواد، مصـالح، تجهيـزات و ماشـين     -15

  تجلسات مربوطه در تنظيم صور هپيمانكاران و همكاري با دستگاه نظارت عالي
رسيدگي كارگاهي به درخواست پيمانكار در زمينه آماده بودن كـار بـراي تحويـل     -16

موقت، بازديد كارگاهي و كنترل كارهاي اجرا شده و ارائه گـزارش مقـدماتي در مـورد    
برداري، همراه با فهرسـت تـوافقي    برداري يا اعالم عدم آمادگي براي بهره امكان بهره

  رداري است به دستگاه نظارت عاليه ب كه مانع بهره
  
  

  حضور در هيأت تحويل موقت  -18
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هدايت و كنترل نظارت بر عمليات رفع نواقص، شركت در كميسيون بررسي رفـع   -19
  نقص و تنظيم صورتجلسه رفع نقص با همكاري عوامل نظارت كارگاهي 

هاي موقـت و خـارج    نآوري تأسيسات و ساختما بررسي و اظهارنظر درباره جمع -20
  نمودن مصالح و تجهيزات اضافي و پاكسازي كارگاه و يا ابقاي آن با پيشنهاد الزم 

هـايي چـون سـاخت،     اسناد و مدارك طرح به كارفرما مانند نقشهتاييد تحويل و  -21
  هاي راهبري و نگهداري  دستورالعمل

اف آن، نتـايج  تهيه و تنظيم شناسنامه طرح شامل مشخصات اصلي طـرح و اهـد   -22
شـده   بيني شده، تغييـرات انجـام   هاي پيش حاصله از اجراي طرح در مقايسه با هدف

هـا، نكـات مثبـت و     حين اجرا از نظر نقشه، مشخصات، زمان و هزينه و علل اعمال آن
هاي جديدي كـه در   منفي روش طراحي، نكات مثبت و منفي روش اجرا، انعكاس روش

نظـر در مـورد عملكـرد     رفي قراردادهاي طرح و اعـالم اجرا بكار گرفته شده است، مع
بـرداري در   هـاي بهـره   پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات، نكات مثبت و منفـي روش 

ـ بـرداري ناشـي از طراحـي     دوره تضمين، اشكاالت به وجود آمـده در بهـره   ا اجـرا و  ي
و تحويـل  مستندسازي، تكميل  ،هاي استثنايي رويدادهاي ويژه دوره ساخت مانند سيل

افزاري در صورتي كه مشاور، خدمات مهندسي و طراحي طـرح را نيـز    آن در بسته نرم
  . انجام داده باشد

  
  خدمات كنترل كيفيت  - ه

  : باشد  خدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، مصالح، تجهيزات و اجراي كار مي
شخصات فني و ها و م اي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه انجام بازرسي دوره -1

 ها قبل از پوشيده شدن يا صحت اجراي آنتاييد استانداردها و دستور كارها و 
ارائـه  اجراي مراحل بعدي ضمن هماهنگي كامل با عوامل نظارت كارگـاهي و  

نظارت كارگاهي بر عمليات رفع نقص، شركت در كميسيون بررسي رفع نقـص و   -19
  همكاري در تهيه صورتجلسه رفع نقص 

هـاي موقـت و خـارج     آوري تأسيسات و سـاختمان  نظارت كارگاهي پيگيري جمع -20
  ت اضافي و پاكسازي كارگاه نمودن مصالح و تجهيزا

  ها به نظارت عاليه هاي چون ساخت و تحويل آن بررسي اوليه نقشه -21
          ،تشكيل و حضـور در جلسـات تـوجيهي بـراي تبيـين ابعـاد مختلـف پـروژه

 هاي ارتباط گردش كار و مكاتبات  شيوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  خدمات كنترل كيفيت  - ه

 :  باشد  صالح، تجهيزات و اجراي كار ميخدمات اين قسمت شامل كنترل كيفيت مواد، م
ها و مشخصات فني  نظارت مستمر كارگاهي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه -1

ها قبل از پوشيده شدن  صحت اجراي آنتاييد و استانداردها و دستور كارها و 
 نظارت عاليه   ها و ارسال آن به دستگاه يا اجراي مراحل بعدي و تهيه گزارش
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  اصالحي براي مشكالت احتمالي  راهكارهاي مناسب و
ـ    كنترل نقشهتاييد بررسي و  -2 ين و ها، محورها و ترازهاي پيـاده شـده روي زم

ها قبـل از شـروع عمليـات هـر قسـمت و كنتـرل        ها با نقشه انطباق آنتاييد 
برداري در مراحل مختلف اجراي كار ضمن همـاهنگي كامـل بـا      عمليات نقشه

 عوامل نظارت كارگاهي 

 هماهنگي براي كنترل بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار  -3

 هاي مجاز  ها و كنترل رواداري يها و جابجاي گيري تغيير شكل اندازه -4

اي بر نحوه نگهداري و انبارداري مـواد و مصـالح و تجهيـزات در     نظارت دوره -5
 ها   كارگاه و جابجايي آن

هـاي   تنـوع آزمـايش  تاييـد  ها و كنترل و  شآزمايتهيه برنامه و دستور انجام  -6
 ها  مصالح و تجهيزات و كارهاي انجام شده با تعيين نوع آزمايش و محل آن

 
هـا و ابـالغ دسـتور كـار بـه       ها، نتايج آن فرآيند انجام آزمايشتاييد كنترل و  -7

 پيمانكار براي اصالح مصالح و تجهيزات يا كارهاي معيوب 

كنترل مصالح و تجهيزات هنگام ورود به كارگـاه جهـت حصـول اطمينـان از      -8
هــا بــا مشخصــات فنــي و اســتانداردها و تنظــيم  تطبيــق كمــي و كيفــي ان

همـاهنگي كامـل بـا عوامـل      ضمن لسه ورود مصالح و تجهيزات فنيصورتج
 نظارت كارگاهي  

 ها  آن  دستور اصالح كارهاي معيوب و پيگيري و رفع -9

 
مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بايد در كـار مصـرف شـود از نظـر     تاييد  -10

هاي اجرايي قبـل از سـفارش خريـد و پـيش از      انطباق با مشخصات فني و نقشه
 مصرف 

  
تاييـد  ها، محورها و ترازهاي پيـاده شـده روي زمـين و     اهي نقشهكنترل كارگ -2

ها قبل از شروع عمليات هـر قسـمت و كنتـرل عمليـات      ها با نقشه انطباق آن
 برداري در مراحل مختلف اجراي كار  نقشه

 نظارت كارگاهي بر نگهداري نقاط نشانه و مبدأ به وسيله پيمانكار  -3

 هاي مجاز  ها و كنترل رواداري يها و جابجاي گيري تغيير شكل اندازه -4

نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و انبارداري مواد و مصـالح و تجهيـزات در    -5
 ها  كارگاه و جابجايي آن

 
هاي مصـالح و   هاي الزم آزمايش گيري دستور انجام نظارت كارگاهي بر نمونه -6

يا به ها طبق برنامه  تجهيزات و كارهاي انجام شده كه نوع آزمايش و محل آن
 . صورت موردي توسط دستگاه نظارت عاليه تعيين گرديده است

ها و گـزارش بـه نظـارت     كنترل نتايج آن ،ها نظارت بر فرايند انجام آزمايش -7
 عاليه 

مصـالح و تجهيـزات هنگـام ورود بـه كارگـاه و حصـول        نظارت كارگاهي بر -8
ا و تنظيم ها با مشخصات فني و استاندارده اطمينان از تطبيق كمي و كيفي آن

 صورت جلسه ورود مصالح و تجهيزات

 
ها مطابق دسـتور   نظارت كارگاهي بر اصالح كارهاي معيوب و پيگيري رفع آن -9

 كارهاي ابالغي دستگاه نظارت عاليه 

كارگاهي مشخصات مصالح و تجهيزات قبل از اجرا به كارگاه و اجـرا از  تاييد  -10
 يي نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه هاي اجرا
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تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران و بررسي  نظارت بر -11
هاي اجرايي قبل از سفارش خريـد و   و اعالم نظر انطباق با مشخصات فني و نقشه

 پيش از مصرف 

تهيه دستورالعمل در مورد نظارت بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا  -12
 شده 

هـاي كارگـاهي تهيـه شـده بـه وسـيله        نقشـه تاييد ر و رسيدگي، اعالم نظ -13
 پيمانكاران 

 
هاي چون ساخت كه به وسيله پيمانكـاران   نقشه تاييد بررسي و اعالم نظر و  -14

  شود  تهيه مي
  ها، امور حقوقي قراردادها  هزينه وها  خدمات برآورد، كنترل پرداخت -و
اردادهـا از جملـه بـرآورد هزينـه     بازبيني و بهنگام كردن اسناد مـالي و حقـوقي قر   -1

خدمات و عمليات اجرايي و ديگر نيازهاي دوره اجرا به منظور ارجاع كارها و خـدمات و  
  عقد قراردادهاي مربوط 

بيني شده طرح به منظور اصـالح   بررسي و اظهارنظر نسبت به بودجه و اعتبار پيش -2
  برنامه مالي طرح 

  ا ه پرداخت اقساط پيش  پرداختتاييد  -3
گيـري   همـاهنگي انـدازه  العمل و فرمهـاي همسـان و مناسـب در مورد    دستورارائه  -4

هـا و   صـورت وضـعيت  تاييد كارهاي انجام شده و مصالح پاي كار و همچنين كنترل و 
هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل طرح به منظور پرداخت  پرداخت

  مل نظارت كارگاهي هاي عوا از سوي كارفرما براساس گزارش
  

نظارت كارگاهي بر تحويل مصالح و تجهيزات تحويلي كارفرما به پيمانكاران  -11
نظر در مورد گزارش پيمانكار نسـبت بـه اقـالم صـدمه ديـده و       و بررسي و اعالم

 كسري

 نظارت كارگاهي بر نحوه نگهداري و مراقبت از كارهاي اجرا شده  -12

  
ه شـده بـه وسـيله پيمانكـاران و     هاي كارگاهي تهي اظهارنظر در مورد نقشه -13

 ارسال گزارش مربوطه به دستگاه نظارت عاليه 

 
تهيه  نقشه هاي چون سـاخت كـه بـه وسـيله پيمانكـاران تهيـه        نظارت بر -14
  آن تاييد  شود و مي

  ها، امور حقوقي قراردادها ها و هزينه خدمات برآورد، كنترل پرداخت -و
  
  
  
  
  
  ها  به دستگاه نظارت عاليه  اط پيش پرداختساظهار نظر در مورد پرداخت اق -3
گيري كارهاي انجام شده و مصالح پـاي كـار، كنتـرل و اظهـارنظر در مـورد       اندازه -4

هاي پيمانكاران و فروشندگان تجهيـزات و سـاير عوامـل     ها و پرداخت وضعيت صورت
  نظارت عاليه   طرح و ارسال گزارش براي دستگاه
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  ها  كنترل تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقايص پيمان -5
تعيين مبلغ باقيمانده كارها در انتهاي هر سال و در مواقعي كه مـورد نيـاز كارفرمـا     -6

  باشد 
  ها براي اجرا   هاي كارفرما با اسناد و مدارك پيمان مربوط و ابالغ آن تطبيق تصميم -7
  هاي جديد  قيمتتاييد و  بررسي -8
   رسيدگي به تأخير قراردادها و اعالم نظر در مورد مجاز يا غير مجاز بودن آن -9

اي الزم و رسـيدگي مسـائل بيمـه در     هـاي بيمـه   پيگيري برقراري انواع پوشش -10
  صورت بروز خسارت 

و  نظـر در مـورد دعـاوي پيمانكـاران      تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعـالم  -11
  ها  فروشندگان تجهيزات و ساير عوامل و همكاري با كارفرما در حل و فصل اختالف

  حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات قراردادها  -12
هاي قطعي پيمانكاران، فروشندگان تجهيزات و سـاير   رسيدگي به صورت حساب -13

  عوامل 
هـاي پيمانكـاران و فروشـندگان     بررسي و اعالم نظر در مورد اسـترداد تضـمين   -14

  ها  تجهيزات و ساير عوامل براساس قراردادهاي آن
  
  و تحويل قطعي ) دوره تضمين(برداري آزمايشي  خدمات مربوط به دوره بهره -ز
دوره (بـرداري آزمايشـي    اي بر عملكرد طـرح در دوره بهـره   بازرسي و نظارت دوره -1

  ) تضمين
  ها  و بررسي نتايج آن) ورت لزومدر ص(ها  دستور انجام آزمايش -2
  هاي مجاز  ها و كنترل رواداري گيري تغيير شكل  بررسي و تحليل اندازه -3
  

مقادير كارها و اظهارنظر در مورد مبالغ اضـافي يـا نقـايص    بررسي كارگاهي تغيير  -5
  ها  پيمان

  
  
  
رسيدگي كارگاهي به تأخيرات پيمانكاران و اعالم نظر مقدماتي در مورد مجاز و نيز  -9

  مجاز بودن آن به دستگاه نظارت عاليه غير 
  

 و سـاير عوامـل   فروشندگان تجهيـزات و  اظهار نظر در مورد دعاوي پيمانكاران و-11
  ها  همكاري با  نظارت عاليه در حل و فصل اختالف

  گزارش انجام تمامي تعهدات و خدمات پيمانكاران  تنظيم صورتجلسه و -12
  
  
  
  
  
  برداري و تحويل قطعي  هاي بهره خدمات مربوط به دوره و دستورالعمل -ز
  دستورالعملهاي بهره برداري  نظارت كارگاهي بر عملكرد طرح و -1
  
  كارگاهي بر انجام آزمايشها نظارت  -2
  هاي مجاز  ها و كنترل رواداري گيري تغيير شكل اندازه -3
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كنترل نظارت بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامـل درگيـر در طـرح در دوره     -4
  تضمين 

ـ   رسيدگي به نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيـه فهرسـت آن   -5 ري و هـا و پيگي
  ها به وسيله عوامل مربوط  بر رفع آنرت نظا

هـاي    هـا و دسـتورالعمل   بردار براي اجراي صحيح روش همكاري با كارفرما و بهره -6
  برداري  بهره

آمادگي كار براي تحويل قطعي در پايان دوره تاييد حصول اطمينان از رفع معايب و  -7
  تضمين 

  حويل قطعي شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسه ت -8
  

نظارت كارگاهي بر انجام وظايف پيمانكاران و ساير عوامل درگير در طـرح در دوره   -4
  تضمين 

بـر    ها و پيگيري نظارت بر رفع نواقص و معايب در دوره تضمين، تهيه فهرست آن -5
  يله عوامل مربوط ها به وس رفع آن

  
  
اظهارنظر مربوط به رفع معايب و آمادگي كار براي تحويـل قطعـي در پايـان دوره     -7

  تضمين 
شركت در هيأت تحويل قطعي و تنظيم صورتجلسـه تحويـل قطعـي بـا همكـاري       -8

  دستگاه نظارت عاليه
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  24/6/1392مورخ    51739/92 پيوست بخشنامه شماره 2ضميمه شماره 

  هاي باالسري زينهفهرست ه

  

  :شوند هاي باالسري قرارداد در چهار بند زير طبقه بندي مي به طور كلي، هزينه

  

  عوامل نظارتالزحمه  حقهاي وابسته به  هزينه. 1

كردن عوامل  جايگزيناز قبيل پاداش ساليانه، مزاياي نقدي و غيرنقدي ناشي از اعمال قوانين كار و امور اجتماعي،  

  .باشد مي استحقاقي و استعالجي در مدت مرخصي

  

  هاي دفتر كارگاه هزينه .2

هاي  افزارهاي مهندسي، پرونده برداري عوامل نظارت كارگاهي به رايانه، نرم هاي الزم براي دسترسي و بهره هزينه
متعارف ين و تجهيزات كشي و محاسبات، دورب ها و مدارك و مستندات پروژه، ، لوازم نقشه فني و مالي پروژه، نقشه

  .مانند آن استو ) متن دستورالعمل 1- 10بندموضوع مفاد (برداري نقشه
  

  هزينه دفتر مركزي مهندس مشاور .3

و مزاياي مديران و كادر اداري و مالي، حقوقي، فني و دفتري، اجاره دفتر مركـزي،  الزحمه  حقها شامل  اين هزينه
كشـي و مهندسـي، ملزومـات اداري و مهندسـي،      شـه روشنايي، گرمايش و سرمايش، اسـتهالك اثاثيـه، لـوازم نق   

  .هاي مشابه است اينترنت، آموزش و كارآموزي و هزينه هاي تلفن، تلكس، نمابر،  هزينه
  

  هاي باالسري ساير هزينه .4

هاي  بيمه، ماليات و عوارض بر قرارداد، ريسك، سود و ساير هزينه يادشده در سه بند فوق؛هاي  هزينهعالوه بر 

  .باشد بنابراين، پرداخت ديگري در اين رابطه مجاز نمي و در باالسري لحاظ شده است ،ندس مشاورمهمشابه 
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  24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  3ضميمه شماره 

  1392در سال ) ساعات كار موظف(ساعات كار عادي ماهانه 

  

          

  تعداد روزهاي غير تعطيل  طيلتعداد روزهاي تع  تعداد كل روز  عنوان ماه
= -  

  ساعات كار عادي ماه
= *7/33  

 دقيقه 40ساعت و  146 20 11 31  فروردين
 ساعت  198 27 4 31 ارديبهشت
 ساعت  176 24 7 31  خرداد
 دقيقه 40ساعت و  190 26 5 31  تير
 دقيقه 20ساعت و  183 25 6 31  مرداد
 دقيقه 20ساعت و  183 25 6 31  شهريور
 دقيقه 20ساعت و  183 25 5 30  مهر
دقيقه  40ساعت و  168 23 7 30  آبان
 دقيقه 20ساعت و  183 25 5 30  آذر
دقيقه  20ساعت و  161 22 8 30  دي
 دقيقه 20ساعت و  183 25 5 30  بهمن
 ساعت 176 24 5 29  اسفند
 ساعت  2134 291 74 365  جمع
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  24/6/1392مورخ    51739/92شماره پيوست بخشنامه  4ضميمه شماره 
  براي محاسبه هزينه ماهانه خودرو روش راهنماي برآورد 

  
فايل محاسـباتي هزينـه ماهانـه خـودرو در سـاعات عـادي، بـه عنـوان راهنمـا در سـايت نظـام فنـي و اجرايـي بـه نشـاني                

nezamfanni.irذيل اطالعات اين بخشنامه منتشر شده است ،.  
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		مثال برای آناليز خودرو در سال 1392

				خودرو پراید		واحدها								خودرو پژو 405								خودرو پاژن پیکاپ

		E		قيمت نقدي ماشين		ريال		150000000				E		قيمت نقدي ماشين		250000000				E		قيمت نقدي ماشين		500000000

		H		حقوق ماهانه راننده		ريال		6300000				H		حقوق ماهانه راننده		6300000				H		حقوق ماهانه راننده		6300000
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		N		عمرقابل بهرهبرداري		سال		10				N		عمرقابل بهرهبرداري		10				N		عمرقابل بهرهبرداري		7

		فرض:  S=N*185*12		عمر مفيد		ساعت		22200				S		عمر مفيد		22200				S		عمر مفيد		15540

		I		ضريب تعمير و نگهداري		ضريب		0.33				I		ضريب تعمير و نگهداري		0.33				I		ضريب تعمير و نگهداري		0.44

		G		بهاي يك ليتر بنزين		ريال		7000				G		بهاي يك ليتر بنزين		7000				G		بهاي يك ليتر بنزين		7000

		k		نرخ تنزيل استهلاك سرمايه		ضريب		0.25				k		نرخ تنزيل استهلاك سرمايه		0.25				k		نرخ تنزيل استهلاك سرمايه		0.25

		M		بيمه شخص ثالث (سالانه)		ريال در سال		6000000				M		بيمه شخص ثالث		7000000				M		بيمه شخص ثالث		7850000

				بالاسري قراردادي (عمراني 19/6%)				19.60%						بالاسري قراردادي (عمراني 19/6%)		19.60%						بالاسري قراردادي (عمراني 19/6%)		0.196

		(1-(1-k)^(N-1))E/(S(1+0.05N))		استهلاك سرمايه		ريال در ساعت		4166.29						استهلاك سرمايه		6944						استهلاك سرمايه		19592

		0.104EN/(S(1+0.05N))		بهره سرمايه		ريال در ساعت		4684.68						بهره سرمايه		7808						بهره سرمايه		17351

		EI/(S(1+0.05N))		تعمير و نگهداري		ريال در ساعت		1486.49						تعمير و نگهداري		2477						تعمير و نگهداري		10487

		0.06GX		سوخت		ريال در ساعت		33600						سوخت		42000						سوخت		63000

		0.2x0.06GX		روغن و ساير مواد مصرفي		ريال در ساعت		6720						روغن و ساير مواد مصرفي		8400						روغن و ساير مواد مصرفي		12600

				سهم ساعتي بيمه شخص ثالث		ريال در ساعت		2702.70						سهم ساعتي بيمه شخص ثالث		3153						سهم ساعتي بيمه شخص ثالث		3536

				جمع كاركرد ساعتي		ريال در ساعت		53360.16						جمع كاركرد ساعتي		70782						جمع كاركرد ساعتي		126565

				كاركرد ماهانه (185 ساعت)		ريال در ماه		9871629.43						كاركرد ماهانه (185 ساعت)		13000000						كاركرد ماهانه (185 ساعت)		23400000

				هزينه ماهانه با احتساب بالاسري بدون راننده				11800000								15500000								27900000

				هزينه ماهانه با احتساب بالاسري و حقوق كامل راننده				19330000								23030000								35430000

		حداقل حقوق شامل هزينههاي وابسته به حقوق در سال 1392				6300000		حد اقل 487 + بن + عائلهمندي + حق مسكن				(بدون احتساب پاداش و عيدي و سنوات)

		حقوق ماهانه راننده بعلاوه كسور قراردادي						7534800

		فرمولهاي پيشنهادي

		توضيح : در اين روابط كسور لحاظ نشده است همچنين توان موتور با رابطه وابسته به قيمت خودرو جايگزين شده است

		يادآوري:

		آناليزهاي راهنماي فوق مربوط به كاركرد خودرو در شرايط و ساعات عادي كار در سال 1392 ميباشد و پس از بروزرساني اطلاعات در سال مورد نظر، بايد براي ويژگيهاي محل و نوع پروژه و كار در شرايطي مانند مناطق صعبالعبور، وجود بدي آب و هوا، پروژههاي طولي يا با پراكندگي كارگاه، مسيرهاي بدون روسازي و مانند آن متناسبا مفروضات و هزينههاي لازم درنظر گرفته شود و مورد توافق كارفرما و مشاور قرارگيرد. همچنين در صورت لزوم، محاسبه اضافهكار خودرو بايد جداگانه مورد توافق قرارگيرد.
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  24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  5ضميمه شماره 

  1392سال در مبنا  الزحمه حقجدول 

  

  .باشد الزحمه هزار ريال و واحد سابقه، سال مي واحد ارقام حق

  سابقه

  
 طبقه شغلي

تا 
فر 

ص
1  

1 
  2تا 

2 
  3تا 

3 
  4تا 

4 
  5تا 

5 
  6تا 

6 
  7تا 

7 
  8تا 

8 
  9تا 

9 
تا 

10  

10 
تا 

11  

11 
تا 

12  

12 
تا 

13  

13 
تا 

14  

14 
تا 

15  

15 
تا 

16  

16 
تا 

17   

17 
تا 

18  

18 
تا 

19  

19 
تا 

20  

20 
تا 

21  

21 
تا 

22  

22 
تا 

23  

23 
تا 

24  

24 
تا 

25  

25 
شتر

و بي
  

 سر ناظر
                              10855110141116311312114821168411897121201235412578129181329013641140241441714811

مهندس ناظر
         8323841985368642877088879025917493349503967498441005710280105041074810982112911159911908122371256712918

100991027010450 957897599919 92599419 719672497323738774517547763177387823791980688216834484938642880189519110 كمك ناظر

 كاردان فني
         66216685674968456929701570897217735574727600774878878015815382918450 8600874988879046 9206 9355

 61756227630263776461653666216728685569727089721773457462760077387876800481428281841985788706 601560686121 نقشه بردار

8259 75897717786579828121 57075759580258665919598360476132619662816387650466216728684569727089720673347451 تكنيسين
  
  

  .)باشد بعنوان مثال سابقه صفر تا يك معادل با سابقه مساوي و يا بزرگتر از صفر و كوچكتر از يك مي. (شود هاي ذكر شده براي سوابق كار شامل حد بااليي محدوده مورد نظر نمي محدوده: 1تذكر
  

  .است هاي  شغلي جدول فوق، در متن اصلي دستورالعمل ارائه شده تعاريف مربوط به هر يك از طبقه: 2تذكر
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  24/6/1392مورخ    51739/92پيوست بخشنامه شماره  6ضميمه شماره 
  كاري عوامل نظارت كارگاهي كاري و شب اضافه الزحمه ماهانه، حق راهنماي محاسبه

  

  :پذيرد كاري هر يك از عوامل، با توجه به جدول و توضيحات زير انجام مي كاري و شب محاسبات مربوط به اضافه
  

  محاسبات مورد نياز  شرط

Tr ≥ Tm  
  و

Ts ≥ 0 

كاري عادي ساعات كاركرد اضافه  = Tr – Tm =  

 Sa=0/0077 *F2*Si*  
Ts Se=0/0096* F2*Si*  

  *Sd=0/002* F1*Siصفر = صفر 
  شود ام بطور كامل پرداخت مي iالزحمه ماهانه عامل  حق

Tr  Tm  
  و

Tr ≥ Tm   +Ts 

Tm-Tr = Td  =ساعات كار شب براي جبران ساعات كارعادي ماهانه  
Ts-Td = Te  =كاري شب ساعات كار شب براي محاسبه اضافه  

 *Sa=0/0077 *F2*Si صفر= صفر 

Te Se=0/0096* F2*Si*  
Td Sd=0/002* F1*Si*  

  شود ام بطور كامل پرداخت مي iالزحمه ماهانه عامل  حق

Tr  Tm  +Ts  

 *Sa=0/0077 *F2*Si صفر= صفر 

  *Se=0/0096* F2*Siصفر = صفر 
Ts Sd=0/002* F1*Si*  

Tm (Ts+Tr)/  =W 

  شود پرداخت مي Wام به نسبت  i الزحمه ماهانه عامل حق
  

  :كه در آن

Tm  بخشنامه 7بر طبق بند ) ساعات كار موظف(ساعات كار عادي ماهانه  

Tr "بخشنامه 12-1انجام شده در ماه بر طبق تعريف بند  "ساعات كار عادي روز  

Ts  بامداد در ماه 6شب الي  22ساعات كار انجام شده از ساعت  

  ،Te  ،Td كي محاسباتيمتغيرهاي كم  

Sd   ،Sa  ،Se    بخشنامه 6و  5، 4به ترتيب روابط  

Si 4در بند  "1"رابطه  حاصل  )=Bixn1xn2xn3xn4xn5xn6xn7xn8  الزحمه ماهانه فرد  حقi  ام(  

F1 ها، الزم است تا مفاد  در ساير طرح. باشد مي 30/2اي برابر  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ضريب باالسري كه در طرح

  .بخشنامه نيز رعايت گردد 5بصره ذيل بند ت

F2 در ساير . باشد مي 4/1اي معادل  هاي سرمايه ضريب مربوط به باالسري در اضافه كاري است كه در طرح هاي تملك دارايي
  .بخشنامه نيز رعايت گردد 2-8ها، الزم است تا مفاد تبصره ذيل بند  طرح
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