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  مقدمه. 1

 

 در ساختمان 13بند استناد به ،ن آذربايجان غربياستا ساختمان مهندسي نظام سازمان - ملي مقررات دوم مبحث چهارم فصل

 اجراي بر نظارت بخش در اشتغال براي حقوقي و حقيقي ناظران": ميدارد مقرر كه ساختمانها ناظرين مورد تعيين

 ماده مفاد وفق استان سازمان و نموده آن نمايندگي دفتر يا استان سازمان تسليم را خود درخواست ساختمان بايد

 ارجاع از ناشي عدالت و اي حرفه شئون حفظ و ناظران به نظارت كار مناسب ارجاع منظور به 33ماده آيين نامه 44

 در مندرج 91 ماده اساس بر اجرائي، نامه آئين 91 الي 99 مواد در مندرج صالحيت حدود رعايت ضمن به آنان كار

 دستور در را هوشمند نظارت ارجاع سامانه طراحي ".نمود خواهد اقدام ساختمان هر ناظران تعيين به نسبت اين فصل،

 يك با منظور به اين .ه استگرفت كار به خطير امر اين عادالنه و كامل دقيق، اجراي براي را خود توان تمامي داده و قرار خود كار

 هوشمند، نظارت ارجاع الگوريتم فرآيند تهيه ضمن جلسات، برگزاري و متخصص افراد تجربيات از استفاده و ماهه چند برنامه ريزي

 . پذيرفت صورت همزمان صورت به نيز مربوطه افزار نويسي نرم برنامه

 شفاف سازي و پايه ها، رشته ها كليه براي عادالنه صورت به نظارت ارجاع بر عالوه هوشمند، افزار نرم اين تهيه در هدف ترين مهم

 تمامي تواند مي لحظه هر در كاربر كه شخص ايگونه  به است بوده همكاران توسط موارد تمامي مشاهده امكان و افزار نرم عملكرد

 كليه براي متعدد موارد بين پروژه اختياري انتخاب امكان طرح، امتيازات اين ديگر از .نمايد مشاهده را خاص پروژه يك كانديداهاي

 .ميباشد انجام كار اوليه شرايط داراي كه است افرادي

 افزايش باعث مسلماً كه باشد مي پيشرفته امتيازدهي سيستم يك اساس بر مهندسان، به كار ارجاع سامانه، اين مزاياي از ديگر يكي

 .شد ايشان خواهد تعهدات بهينه انجام و مهندسان عملكرد كيفيت
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تمامي پيش  عليرغم شود، سازي مي پياده مهندسي نظام سازمان در بار اولين براي وسعت، اين با سيستمي چنين كه اين به نظر

 ايزد از استعانت ضمن كه داشت خواهد وجود پيش بيني نشده نيز موارد و مشكالت بروز احتمال خاص، حالتهاي مطالعه و بيني ها

 نظام سازمان دغدغه هاي از يكي كه خطير امر اين تا خواستاريم، عزيزان را شما مساعدت و همفكري مشاركت، همياري، منان،

  .برسد مقصود سر منزل به باشد مي كشور كل در مهندسي

  

 نظارت ارجاع قانوني مواد. 2

 شفافيت با هوشمند افزار نرم يك كمك به را ساختمان نظارت كار ارجاع زير، قانوني مواد براساس استان مهندسي نظام سازمان

 .رساند مي انجام به استان، مديره هيأت مصوب جزئيات و مركزي شوراي ابالغي نامه نظام كليات براساس و كامل

 تنظيم ساختمان ملي مقررات دوم مبحث چهارم فصل زا 2-16 بند براساس نظارت ارجاع سيستم در كارها كلي گردش .1

 .است گرديده

 تنظيم ساختمان ملي مقررات دوم مبحث چهارم فصل زا 3-16 بند براساس ناظران به نظارت الزحمه حق پرداخت نحوه .2

 .است گرديده

 ساختمان ملي مقررات دوم مبحث چهارم فصل زا 2- 3-16 بند براساس صالحيت، داراي حقوقي و حقيقي اشخاص كليه .3

 .نمايند اعالم سازمان به نظارت خدمات ارائه جهت را خود آمادگي ميتوانند

 ساختمان هر ناظران تعيين به نسبت مصوب، نظامنامه براساس و زير قانوني مواد برمبناي استان مهندسي نظام سازمان .4

 .نمود خواهد اقدام
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 پروانه صدور هنگام به ناظر ) :6صفحه( دوم مبحث 4- 5-2بند و )115صفحه ( 33ماده اجرايي نامه آيين 24 ماده -الف

 معرفي ساختمان پروانه صدور مراجع و مالك به و شده انتخاب استان ساختمان مهندسي نظام سازمان توسط ساختمان،

 .ميگردد

 دار صالحيتبه افراد  مناسب كار ارجاع : )7صفحه ( ساختمان ملي مقررات دوم مبحث 1-7-2بند ت قسمت -ب

 )مهندسي نظام سازمان وظايف از... ( اي حرفه

 نظارت بخش در اشتغال براي حقوقي و حقيقي ناظران ) : 61 صفحه(ساختمان  ملي مقررات دوم مبحث 1-13بند  - ج

 ماده وفق استان سازمان و نموده آن نمايندگي دفتر يا استان سازمان تسليم را خود درخواست بايد ساختمان اجراي بر

 از ناشي عدالت و مهندسي و اي حرفه شئون حفظ و ناظران به نظارت كار مناسب ارجاع منظور به  33ماده نامه يينآ 24

 مندرج 16 ماده براساس اجرايي، نامه آيين 15 لغايت 11 مواد در مندرج صالحيت حدود رعايت ضمن آنان، به كار ارجاع

 .نمود خواهد اقدام ساختمان ناظران تعيين به نسبت فصل اين در

 و حقيقي ناظران تعيين منظور به استان سازمان  :)71 صفحه( ساختمان ملي مقررات دوم مبحث 1-1- 16بند  -د

 طبق نمايند، فعاليت ساختمان نظارت كارهاي زمينه در مايلند كه شهرسازي و مسكن وزارت از صالحيت داراي حقوقي

 پروانه و رشته تفكيك به را ناظران فهرست متعاقباً و نموده آگهي را آنان از نويسي نام موضوع مناسب هاي اطالعيه

 .نمايد مي اقدام استان سازمان با همكاري كاربرگ امضاي به نسبت و تهيه اشتغال

 ناظران به ساختمان نظارت كار ارجاع بندي اولويت : )71 صفحه( ساختمان ملي مقررات دوم مبحث 3- 2-16بند  - ه

 استانها هاي سازمان به سازمان مركزي شوراي توسط كه باشد مي اي نظامنامه طبق آن اجراي نحوه و حقوقي و حقيقي

 .شد خواهد ابالغ
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 وجه در را فوق الزحمه حق هب مربوط مبالغ كار صاحب) : 71 صفحه( ساختمان ملي مقررات دوم مبحث 3-2- 16بند  - و

 و تهيه و نظارت الزحمه حق محاسبه نحوه(نمايد  مي تسليم استان سازمان به را مربوطه رسيدهاي و واريز استان سازمان

 دريافت از پس نيز استان سازمان) است گرديده اعالم نامه شيوه اين پنجم فصل در ملكي و فني شناسنامه صدور

 و ساختمان پروانه صدور مرجع به ساختمان كننده هماهنگ ناظر تعيين و ناظران معرفي به نسبت فوق رسيدهاي

  .نمايد مي اقدام صاحبكار

 يا يك در ساختمان بر نظارت صالحيت با اشتغال پروانه داراي حقوقي يا حقيقي خصيش ناظر )136صفحه ( 7ماده  -ز

 و شهرداري كار، صاحب به و انتخاب استان سازمان توسط كه است قانون موضوع مرتبط و اصلي هاي رشته از رشته چند

 در مندرج صالحيت حيطه در ساختماني عمليات صحيح اجراي بر و ميشود معرفي ساختمان پروانه صدور مراجع ساير يا

 محاسبات و ساختمان ملي مقررات ها، نقشه و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق لحاظ به خود اشتغال پروانه

  .نمايد مي نظارت آن به منضم فني

  

 قانوني مواد اساس بر نظارت كانديداهاي عمومي شرايط. 3

 :باشد زير اوليه شرايط داراي بايستي نظارت متقاضي فرد عمومي، حالت در

 اقامت بايستي استان، سازمان در عضويت بر عالوه ساختمان، كنترل و مهندسي نظام قانون 44 ماده مطابق متقاضي فرد .1

 .است الزامي نظارت محل حوزه در مؤثر حضور ديگر عبارت باشد به شده محرز استان محدوده در نيز وي غالب اشتغال و

 9-3بر اساس بند  كه اين ضمن .باشد اعتبار داراي اشتغال پروانه داراي بايستي متقاضي حقوقي يا حقيقي اشخاص كليه .2

 .اعتبار باشد داراي بايستي حقيقي اعضاي تك تك پروانه حقوقي اشخاص براي دوم، مبحث

 .باشد ناتواني يا حجر فاقد بايستي دوم مبحث 4-4-14بند  مطابق متقاضيفرد  .3
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 اجراء مهندسيدفتر ( ساختمان اجراي بحث در فعال پروژه نبايد دوم مبحث 4-13و  2-3بندهاي  براساس متقاضي فرد .4

 .باشد داشته) حقوقي مجريان يا و

  .باشد ساخت و طرح همزمان صالحيت داراي نبايستي دوم مبحث 2-3 بند استناد به متقاضي فرد .5

 .باشد ارجاع زمان در باالتر و سه درجه انتظامي محكوميت فاقد بايستي متقاضي فرد .6

  

 قانوني مواد اساس بر نظارت كانديداهاي اختصاصي شرايط. 4

 :باشد زير شرايط داراي بايستي نظارت متقاضي حقوقي يا حقيقي فرد خاص پروژه يك براي

 .باشد پروژه مشخصات با متناسب متقاضي فرد )پايه و شتهر( صالحيت حدود .1

 .باشد نموده انتخاب را فوق پروژه )شهر( محل كاري به آماده اعالم فرم در قبالً متقاضي فرد .2

 .باشد پروژه همان مالك تواند نمي وجه هيچ به نظارت متقاضي دوم، مبحث چهارم فصل از 5-13 بند براساس .3

 يا نمايد ايجاد مالك با مالي رابطه هيچگونه تواند نمي نظارت متقاضي فرد دوم، مبحث اول فصل از 5-5- 2بند اساس بر .4

 .گردد پروژه در منافعي داراي كه نمايد عمل نحوي به

 .نباشد پروانه كننده صادر دستگاه در شاغل متقاضي فرد .5

 متقاضي ظرفيت ازپروژه  متراژ اندازه به ارجاع زمان در دوم، مبحث دوم فصل از 1- 3-5 بند در 1 شماره جدول اساس بر .6

  .نرود فراتر حداكثر تعداد از متقاضي فرد جاري كار تعداد همچنين و باشد مانده باقي
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 ناظرين انتخاب و نظارت ارجاع سيستم فرايند. 5

 نظارت ارجاع تمسيس افزار نرم وارد را نظر مورد پروژه طراح، مهندس اشتغال ظرفيت ثبت و صالحيت كنترل از پس استان ازمانس

 زيـر  در كه روشي از و قانوني اصول كامل رعايت با افزار نرم اين طريق از را مختلف هاي تهرش به مربوط ناظرين و نمودههوشمند 

 .كند مي معرفي مالك به است، شده تشريح

 كنتـرل  تمسيسـ  افـزار  نـرم  طريق از فقط نظارت هاي هپروند تمامي براي ناظرين انتخاب مراحل كليه بعد هب اين از هك اين به نظر

 ايـن  بـا  بهتر آشنايي جهت بايستي هوشمند نظارت متقاضي افراد پذيرد، مي صورت افراد مستقيم دخالت بدون و مندهوش نظارت

  .نمايند مطالعه دقت به را زير مراحل سيستم،

سـاختمان اسـتان    مهندسـي  نظـام  سـازمان  سايت اصلي منوهاي در واقع  "سيستم مهندسين" طريق  از فرآيند اين .1

نظام  ساختمان عضو مهندسان كليه بنابراين. ل دسترسي استقاب  )nezam.org-www.wa(آدرس بهآذربايجان غربي 

 جهـت  سـامانه،  در شده مشخص عبور كلمه و )شماره عضويت(كاربري  نام با توانند مي آذربايجان غربي مهندسي استان

 .نمايند اقدام "سيستم مهندسين" به ورود

 سيسـتم  بـر  حـاكم  قوانين ،هوشمند نظارت ارجاع قسمت و سيستم مهندسين به ورود از پس بايد نظارت متقاضي فرادا .2

 است مهندسي نظام سازمان قانوني مواد از برگرفته و گرديد تشريح قبل هاي قسمت در كه استان هوشمند نظارت ارجاع

 .دهند قرار پذيرش و تأييد مورد و مطالعه را مربوطه تعهدات از برخي و

 و بود خواهد كاري به آماده بودن فعال و فرم اين تكميل به منوط فعلي، زماني دوره در مهندسان به نظارت ارجاع هرگونه .3

 فقط فرم اين تكميل ضمن در  .است الزامي خود زمان در كاري به آماده فرم مجدد تكميل بعدي زماني هاي دوره براي

 .باشد مي نظارت انجام جهت اختصاصي شرايط تعيين و مهندس آمادگي اعالم منزله به
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 آنها كاري به آماده كه مهندساني تمام شخصي صفحه در رسد، مي استان مهندسي نظام سازمان به كه نظارتي پروژه هر .4

 شخصي .گيرد مي قرار دارند، خواني هم مذكور، پروژه با شرايط ساير و ظرفيت ساختماني، گروه نظر از و باشد مي فعال

 پروژه آن نظارت كانديداي را خود تا دارد فرصت ساعت 24فقط تا  گيرد مي قرار وي شخصي صفحه روي پروژه اين كه

 .نمايد

 از هـا  پـروژه  ايـن  متراژ و تعداد اگر حتي باشد نظارت كانديداي پروژه ينج در حداكثر تواند مي لحظه هر در شخص هر .5

 ظرفيـت  در نشده، انتخاب آن نظارت براي شخص كه زماني تا ها پروژه ظرفيت زيرا رود، فراتر وي مجاز اشتغال ظرفيت

 .گردد نمي لحاظ وي

 .دارد وجود بيشتر چه هر سازي شفاف جهت شده كانديدا افراد تمامي امتياز و نام مشاهده امكان پروژه هر براي .6

 توانـد  مي راحتي به شخص دارد، وجود آن در شدن كانديدا مهلت هنوز يعني باشد مي باز پروژه يك پرونده كه زماني تا .7

 .نمايد لغو پروژه آن در را خود كانديداتوري

 براسـاس  شـده،   كانديـدا  افـراد  بـين  از افـزار  نرم) ساعت 24( مشخص پروژه يك براي شدن كانديدا مهلت اتمام از پس .8

 در ناظر انتخاب محض كند به مي انتخاب نظارت، ارجاع جهت دارد را امتياز بيشترين كه فردي كانديداها، امتياز آخرين

   صورت ها پروژه ساير در استفاده منظور به نيز نامبرده امتياز تغيير و گرديده ثبت وي ظرفيت در پروژه متراژ مرحله، اين

 .گيرد مي

 است موظف ظرو نا شود مي ارسال ناظر به پيامك وسيله به پروژهمشخصات  سيستم توسط ناظر انتخاب از پس بالفاصه  .9

 شده تعيين زمان مدت در ناظر حضور عدم .نمايد مراجعه سازمان به قراردادجهت عقد  كاري روز دو مدت ظرف حداكثر

 .داراي امتياز منفي استو  گردد مي تلقي پروژه از انصراف نيز
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 دارد، را شده روز به امتياز بيشترين كه پروژه آن كانديداهاي ليست از ديگري ناظر مرحله، اين در ناظر انصراف صورت در .10

 .گردد مي تكرار جديد ناظر براي قبل بند و شده انتخاب

 ايـن  به توجه با ، 13بند مطابق نظارت ارجاع سيستم توسط شدن برگزيده از پسدر اين مرحله،  ناظر انصراف صورت در .11

 امتياز كاهش موجب است، اختياري كامالً شدن كانديدا زمان و شده كانديدا هاي پروژه انتخاب كاري، به آماده اعالم كه

  .داشـت  خواهـد  اعتبـار  سـال  يـك  مـدت  به ضريب كاهش اين و گرديد خواهد انصراف هر ازاي به %10ميزان  به نامبرده

 

 خـاطر  بـه  پـروژه  كانديـداهاي  تمامي يا نباشد نظارت كانديداي داراي مقرر، مهلت پايان از پس اي پروژه كه صورتي در .12

 در شدن كانديدا مراحل باشند، پروژه آن براي الزم ظرفيت فاقد ديگري، نظارت يا طراحي كاركرد از ناشي ظرفيت كاهش

 نظـارت  كانديـداي  هـم  بـاز  كه صورتي در و گردد مي تكرار مرحله دو تا و تمديد ديگر ساعت 24 نظارت ارجاع سيستم

 اند نموده كاري به آماده اعالم كه افرادي كليه بين از اعضا كاري به آماده فرم اطالعات به توجه با افزار نرم باشد، نداشته

 داشـته  خـواني  هـم  پـروژه  با نيز ظرفيت نظر از و داشته را امتياز كمترين كه فردي است، فعال نيز آنها كاري به آماده و

 )اجباري نظارت ارجاع(. نمايد مي مطلع13 بند مطابق قرارداد انعقاد براي سازمان به مراجعه جهت و نموده انتخاب باشد،

 بـه  فقـط   "ب" گـروه  ،3 پايـه  مهندسـان  بـه  فقـط  "الـف " گروه هاي پروژه قبل، بند براساس اجباري نظارت ارجاع در .13

 .شود مي ارجاع 1 پايه مهندسان به فقط "ج"گروه  و 2 پايه مهندسان
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 دهي امتياز نحوه. 6

 گرديـده  سـعي  لذا باشد، مي ناظر مهندسان به امتيازدهي نحوه نظارت، ارجاع سيستم در مباحث مهمترين و ترين حساس از يكي

 هـا  شـاخص  يـن ا .شـود  گرفتـه  كـار  به و محاسبه اي عادالنه و صحيح نحو به امر اين در مؤثر و استفاده قابل هاي شاخص تمامي

 :از عبارتند

 باقيمانده ظرفيت كل متراژ •

 نظارتكاركرد  متراژضريب  •

  تحصيلي مدرك اخذ سابقه و سازمان در عضويت سابقه اشتغال، پروانه سابقه شامل سابقه •

  مهندسي نظام سازمان انتخابات و عمومي مجامع در مشاركت •

  كيفي عملكرد •

  خيريه امور در مشاركت •

  لاشتغا عدم •

 امـر  در مهندسـان  بندي اولويت مبناي و ميشود محاسبه زير هاي فرمول از نظارت متقاضي مهندسان از يك هر براي نهايي امتياز

 : بود خواهد نظارت ارجاع

  

SCORE = K3 x K5 x K x ((1+ K1 + K4 + K6) x P1 + P2) 

P2 = r x M 
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  : از عبارتند فوق فرمولهاي در رفته كار به هاي شاخص كه

 ضريب ظرفيت : SCORE K: امتياز نهايي 

P1 : مبنا امتياز  K1 : ضريب مشاركت 

P2 : سابقه امتياز  K3 : عملكرد ضريب  

M : P2 مبنا براي امتياز  K4 : خيريه ضريب  

r : سابقه ضريب  K5 : ضريب متراژ نظارت 

 
K6 : ضريب عدم اشتغال 

  

 )P1( مبنا امتياز. 6-1

  .است شده گرفته نظر در 20000 برابر و يكسان عددي مهندسان، تمامي براي P1مبناي  امتياز

 P1 = 20000 �  1پايه  

P1 = 20000 �  2پايه   

P1 = 20000 �  3پايه   
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 (P2 = r×M) سابقه  امتياز. 6-2

   (M = 6000) .است شده گرفته نظر در امتياز 6000 يعني مبنا امتياز % 30 با برابر و امتيازدهي اين مبناي Mعدد 

 و يـك  سـازمان  عضـو  تـرين  قديمي براي يعني است متغير يك تا صفر بين شخص ي سابقه ميزان اساس بر نيز  (r)سابقه ضريب

 .بود خواهد صفر عضو جديدترين براي

  )صفر عضو جديدترين براي و 6000 سازمان عضو ترين سابقه با براي(: آيد مي دست به زير فرمول از سابقه امتياز نهايت در

P2 = r×M  

 روزهاي تعداد براساس سابقه ضريب انتخاب بود، خواهد تراز هم مهندسان امتياز اصلي تفاوت باعث امتياز اين كه اين به توجه با

 .باشد متفاوتي عدد مختلف افراد براي تا ميشود محاسبه است، يك و صفر بين نمايي تابع يك كه زير فرمول كمك به و سابقه

  

  

 عضو اولين عضويت تاريخ و امروز تاريخ اختالف يعني(عضو  اولين سابقه روزهاي تعداد  ���
	� − ������ فرمول اين در

� − ������و)) تاريخ مبناي تصويب قانون نظام مهندسي ساختمان( 24/12/1374كه  سازمان� روزهاي تعداد  ���

 .باشدمي ) شخص عضويت تاريخ و امروز تاريخ اختالفيعني ( شخص عضويت سابقه

 مدرك سابقه و اشتغال پروانه سابقه مهندسي، نظام در عضويت سابقه از تركيبي ضريب، اين سابقه، ضريب شدن تر واقعي براي

 آمده دست به نمايي تابع فرمول از مربوطه ضريب ابتدا فوق موارد از كدام هر براي حالت اين در. است شده گرفته درنظر تحصيلي

 مدرك و %50 اشتغال پروانه ،%30 عضويت براي ضرايب اين وزن .دهند مي تشكيل را سابقه ضريب متفاوتي هاي وزن با سپس و

 .اند شده گرفته درنظر %20تحصيلي

 :است زير شكل به مربوطه فرمولهاي
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)امتياز سابقه(    P2 = 6000 r       ضريب( سابقه(   r = α1 r1 + α2 r2 + α3 r3 

α1 = 0.5   پروانهسابقه  وزن            α2 = 0.3  وزن سابقه عضويت                α3 = 0.2   وزن سابقه مدرك 

r1 = 0.5 پروانه   سابقه ضريب           r2 = 0.3    سابقه عضويت ضريب            r3 = 0.2    ضريب سابقه مدرك  

  (K)ظرفيت  ضريب 3-6.

 كه افرادي كه شده تعريف اي گونه به ضريب اين. است متغير يك تا صفر بين شخص كاركرد ميزان اساس بر (K)ظرفيت  ضريب

 كل از تركيبي ضريب اينداشت  خواهند كمتري ضريب دارند بيشتري كاركرد كه افرادي و بيشتر ضريب دارند كمتري كاركرد

 تعريف زير شكل به (k03) و سه سال قبل (k02)و دو سال قبل (k01)  قبل سال نظارت كاركرد و (kn) جاري سالنظارت  كاركرد

   .است شده

0.45kn + 0.3k01 + 0.15k02 + 0.1k03    K=ضريب ظرفيت  

 نظـارتي  كارهاي با متراژ متناسب شكل به امتياز كسر با جديد سال در نموده اند تقبل نظارتي كارهاي قبل سال در كه مهندساني

 منظـور  ايـن  بـه  .باشـند  داشـته  بيشتري امتياز نموده اند اخذ كمتري نظارتي پروژه كه مهندساني تا شد خواهند مواجه شده، اخذ

 توزيع ديگر عبارت به. (شد خواهد مرتبط نيز قبل سالهاي  نظارت كاركرد به دارد، بستگي امسال كاركرد به تنها نه ظرفيت ضريب

نظـارت   كـاركرد  كـل  از ضريب درصد 45 كه است شكل اين به رابطه اين )شود مي انجام سه ساالنه صورت به بندي امتياز و كارها

 دسـت  بـه درصد از نظارت سه سال قبل  10درصد از نظارت دوسال قبل و 15و  قبل سال نظارت كاركرد از آن درصد 30 و امسال

  : است زير شكل به مربوطه فرمولهاي كه آيد

0.45kn + 0.3k01 + 0.15k02 + 0.1k03    K=ضريب ظرفيت  
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 امتيـاز  حداكثر باشد نداشته نظارتي كار هيچ نيز قبل سال در جاري، سال در كاركرد بدون 2 پايه مهندس يك اگر مثال عنوان به

 سال كل كاركرد به مربوط امتياز، 10800 يعني آن % 45 صورت اين در باشد، 24000 امتياز اين كنيد فرض .داشت خواهد را خود

% 10مربوط به دو سال گذشته و  3600آن يعني % 15سال گذشته،  نظارت كاركرد به مربوط امتياز، 7200 يعني آن، %30 و جديد

 . مربوط به سه سال گذشته است 2400آن يعني 

 يافته اختصاص ضريب ظرفيت متراژ با است برابر اند، گرفته 3 پايه اشتغال پروانه جاري سال در كه افرادي براي knضريب : تبصره

 شكل به شود نزديك سال پايان به چه هر و يك ضريب اين شود، صادر سال ابتداي 3 پايه پروانه اگر يعني 8000عدد بر تقسيم

  .شد خواهد نزديك صفر به متناسب

 ضرايب ساير . 4- 6

 چند و شده ضرب كل امتياز در كه هستند يك عدد نزديك اعدادي و شده گرفته نظر در مهندسان تشويق منظور به ضرايب اين

 .آيد دست به نهايي امتياز تا ميدهند افزايش يا كاهش را آن درصدي

 (K1) مشاركت ضريب. 1- 4- 6

 .است شده گرفته نظر در عمومي مجمع همچنين و سازمان انتخابات در مشاركت براي اعضا تشويق منظور به ضريب اين

 .بود خواهد اثر بي نهايي امتياز در كه بوده صفر ضريب اين فرض پيش . الف

 مقدار اين و كند مي اضافهK1  به مشخص شده توسط هيات مديره ميزان به مديره هيأت انتخابات در كتشر. ب

 .بود خواهد پايدار) بعد دوره انتخابات( سال سه مدت به افزايش

 سال يك مدت به افزايش اين و كند مي اضافه  K1 به ضريب نيز دومعمومي  مجمع ، اول عمومي مجمع در شركت . ج

 .بود خواهد پايدار )بعد سال مجامع(
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 افزايش وكالتي، مشاركت براي و بوده حضوري مشاركت براي فقط فوق موارد از يك هر در مشاركت ضريب افزايش .د

  .گردد نمي منظور ضريب

مي باشد كه تعيين جزئيات درصد مذكور با تصويب هيات مديره قابل  0.07 مشاركت ضريب براي افزايش حداكثر ترتيب بدين

  .اعمال خواهد بود

 (K3) عملكرد ضريب. 2- 4- 6

 به كه ترتيب اين به .است شده گرفته نظر در مهندسان كيفي عملكرد افزايش منظور به و بوده يك فرض پيش حالت در ضريب اين

  . يابد مي كاهش ضريب اين مقدار شوند، تخلف مرتكب يا نموده كوتاهي مربوطه تعهدات يا نظارت امر در ناظر مهندسان دليل هر

  

 (K4) خيريه ضريب. 3- 4- 6

 ميشود ارجاع آنان به كارها اين نظارت كه مهندساني از دسته آن براي و بوده يك فرض پيش حالت در تشويقي ضريب اين

 امتياز كاهش باعث گرفته قرار تخفيف مشمول كه پروژه از مساحتي كه اين ضمن .يابد مي افزايش شده انجام كارهاي با متناسب

 امتياز كسر باعث گردد، مي خيريه كارهاي تخفيف مشمول چهارنفره هيات مصوبه برمبناي كه پروژه مساحت از قسمتي .شود نمي

 ).شدي م امتياز كسر باعث نيز تخفيف مشمول مساحت قبالً( .باشد داشته امتياز كسر آن مابقي و نشده

 (K6) عدم اشتغال ضريب. 4- 4- 6

گرفته شده  درنظر اشتغال عدم ضريب نام به ضريبي گردد، مي محسوب آنها اصلي شغل مهندسي، خدمات كه مهندساني براي

 عدم فرم تكميل ضريب اين اخذبراي . شود ضرب فرمول مطابق 20000يعني  P1 عدد در و بوده درصد 10ضريب  اين مقدار. است

  .است الزامي سازمان در حضوري صورت به اشتغال
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  )K5(ضريب متراژ نظارت  5- 4- 6

ي نسبي درصدبصورت  متر نظارتهر اين ضريب به ازاي . اين ضريب به ازاي متراژ كاركرد نظارت از صفر تا يك تغيير مي كند 

  .كاهش يافته و متناسب با متراژ طبق فرمول زير محاسبه مي گردد نسبت به ظرفيت اشتغال

K5 = 1 – 
	متراژ	كاركرد	نظارت

ظرفيت	اشتغال	سال	جاري
 

  

 حقوقي ناظران به كار ارجاع نحوه. 7

 سازمان حقوقي عضو صورت به ساختمان ملي مقررات دوم مبحث مطابق كه هستند ناظراني حقوقي، شركتهاي يا حقوقي ناظران

 رشته چند يا يك در تواند مي حقوقي ناظر يك. است گرفته شهرسازي و راه اداره از را خود كاركرد صالحيت و ظرفيت و درآمده

 پروانه(. نمايد فعاليت شهرسازي و راه اداره تأييد با شركت آن عضو حقيقي مهندسان به بسته متفاوت هاي پايه با مختلف

  )شود مي مسدود دشون حقوقي شركت يك عضو كه حقيقي اشخاص

 بودن باال به توجه با اصلي تفاوت تنها و است حقيقي افراد حدود در و فرمول همان از امتياز حدود در ها شركت اين امتياز

 متر هر يك، پايه حقيقي مهندسان براي مثالً كه اي گونه به. است متر هر ازاي به امتياز كاهش ميزان شركت، اشتغال ظرفيت

 .يابد مي كاهش امتياز 3.5 مترحدود هر 3 پايه براي و امتياز 3 حدود متر هر دو پايه براي امتياز 2.5 حدود

 به توجه با كه برسد نيز هرمتر در امتياز نيم يا 1 به است ممكن اشتغال ظرفيت با متناسب حقوقي شركت يك براي كاهش اين

 محاسبه اصلي فرمول براساس امتيازات اين همگي البته كه .باشد مي عادالنه و قبول قابل كامالً شركت، يك عضو نفرات تعداد

  .شوند مي
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  حقوقي عضو 1- 7

 به شركت، اين باشد، داشته نظارت صالحيت رشته، چند يا يك در است ممكنX  حقوقي شخص يا شركت هر كه اين به توجه با

 حقوقي شركت يعني .دارند را خود به مخصوص امتيازات هركدام، كه شود مي تفكيك مختلف هاي رشته در حقوقي شخص چهار

 فقط رشته هر طراحي يا نظارت كاركرد براساس و بوده هم از مستقل كاركرد نظر از كه است امتياز چهار داراي اي رشته چهار

 .كرد خواهد تغيير رشته همان امتياز

       X={xc , xa , xe , xm}            مكانيكي تاسيسات و برق معماري، سازه، حقوقي اشخاص 

 S={Sc , Sa ,Se ,Sm}         امتياز شخص حقوقي در رشته هاي مختلف

  نابرابر ضرايب. 2- 7

 ، )ظرفيت ضريب( K ضرايب از عبارتند كه شوند مي محاسبه جداگانه طور به شركت يك مختلف هاي رشته براي ضرايب اين

K4 )اشتغال عدم ضريب(،r  )سابقه ضريب(،K3 )خيريه ضريب(   

  .آيد مي دست به مربوطه فرمولهاي از مجزا طور به رشته هر براي قبل مانند ظرفيت ضريب •

 قبلي تعاريف طبق اشتغال عدم رشته آن اعضاي تمامي بايد ضريب گرفتن براي رشته هر در اشتغال عدم ضريب براي •

 .گيرد نمي تعلق رشته آن به اشتغال عدم ضريب باشد، شاغل نفر يك رشته يك در اگر حتي .باشند داشته

 براي و عضويت ترين قديمي عضويت، سابقه ضريب براي شركت، اعضاي مدرك ترين قديمي مدرك، سابقه ضريب براي •

 .گيرد مي قرار نظر مد پروانه ترين قديمي هم پروانه سابقه ضريب

  .شود مي عمل قبلي شكل همان به خيريه، ضريب مورد در •
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   برابر ضرايب. 3- 7

  .براي رشته هاي مختلف يكسان است) ضريب عملكرد( K3و ) ضريب مشاركت( K1 ضريب

 .گردد اعمال مربوطه ضريب داشتند، حضور انتخابات يا مجمع در اعضا همگي اگر مشاركت ضريب مورد در •

 به. (شود مي ها رشته همه در دفتر كل عملكرد ضريب تغيير باعث اعضا از يك هر عملكرد عملكرد، ضريب مورد در •

  )قبلي شكل همان
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 ارجاع نظارت هوشمند هوشمند سيستم با كار راهنماي. 8

 .شد خواهد داده توضيح يك به يك ادامه در كه آمده زير در نظارت ارجاع سيستم با كار مراحل

 سامانه به دسترسي •

 سامانه به ورود •

 شخصي صفحه •

 نظارت ارجاع سيستم بر حاكم قوانين پذيرش •

 كاري به آماده فرم تكميل •

 جاري هاي پروژه – نظارت ارجاع فرآيند •
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 سامانه به دسترسي. 8-1

سيستم مهندسـين   انتخاب و  nezam.org-www.wa آدرس به آذربايجان غربي استان مهندسي نظام سازمان سايت به ورود با

  .شويد وارد سامانه اين به توانيد مي سمت چپ صفحه منوي در
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 سامانه به ورود. 8-2

خط  بدون عضويت شماره(كاربري نام است كافي سامانه به ورود براي آذربايجان غربي استان مهندسي نظام سازمان اعضاي كليه

  .نماييد كليك ورود گزينه روي و وارد شده تعيين محل در را خود عبور كلمهو  )تيره
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 شخصي صفحه. 8-3

 .آيد مي در نمايش به زير شكل به شما شخصي صفحه سامانه، به اشكال بدون ورود درصورت

 فـراهم  حضـوري  مراجعـه  به نياز بدون سازمان، با تعامالت انجام يا و گيري گزارش مشاهده، جهت مختلفي امكانات صفحه اين در

 .باشد مي هوشمند نظارت ارجاع بخش آنها از يكي كه است گرديده

 هوشمند نظارت ارجاع سيستم بر حاكم قواعد و قانوني مواد پذيرش. 8-4

 هوشمند سيستم بر حاكم قواعد و قانوني مواد پذيرش صفحه " ارجاع نظارت هوشمند براي اولين بار"انتخاب  با

 داده بازگشت اصلي صفحه به مجدداً انصراف، صورت در است بديهي .گردد مي پديدار زير شكل به نظارت ارجاع

 .شد خواهيد هدايت فرايند ارجاع صفحه به پذيرش، صورت در و شويد مي
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 است ممكن نظارت ارجاع سيستم بر حاكم قواعد و قانوني مواد از كافي اطالع عدم كه اين به توجه با

 برخي و قانوني مواد بر تصريح بر عالوه صفحه اين در آورد، فراهم عزيز مهندسان و سازمان براي مشكالتي

 عواقب و زمينه اين در خود مسئوليت به نسبت كامل آگاهي ،هوشمند نظارت ارجاع سيستم بر حاكم قواعد

  .نمايد مي يادآوري مهندسان به را قوانين رعايت عدم احتمالي

  

  

 جاري هاي هپروند – هوشمند نظارت ارجاع فرآيند. 8-5

 است "جاري پرونده هاي" توانيد مي مربوطه صفحه به ورود ضمن ،هوشمند نظارت ارجاع دكمه روي بر كليك با

 .نماييد مشاهده را

 با خواني هم صورت در باشد، رسيده نظارت ارجاع مرحله به و نموده طي را اوليه مراحل كه اي پروژه هر

 توانيد مي شما كه هايي پروژه تمام لذا .گيرد مي قرار شما شخصي صفحه روي بر باقيمانده ظرفيت و صالحيت
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 شماره: از عبارتند اطالعات اين. است مشاهده قابل قسمت اين در اوليه اطالعات همراه به شويد كانديدا آنها در

 مهلت آخرين اسكلت، نوع متراژ، طبقات، تعداد سقف، تعداد شهرداري، منطقه آدرس، ساختمان، گروه ثبت، سال،

 صفحه اين باالي در .شده كانديدا اشخاص نام مشاهده امكان و شده كانديدا امتياز بيشترين همراه به شدن كانديدا

 قابل شده كانديدا امتياز بيشترين پروژه، هر براي اين بر عالوه. است آمده فرد باقيمانده ظرفيت و كنوني امتياز راست سمت

 "شده ها كانديد" برروي كليك با كامل، سازي شفاف جهت و بوده مشاهده

 قرار زمان مدت نظارت، ارجاع امور در تسريع جهت .نمود مشاهده نيز را شده كانديدا افراد تمامي امتياز و نام ميتوان

  .مي باشد "ساعت 24" سيستم روي بر پرونده يك گرفتن

  

 شما امتياز جزئيات نمايش - جاري هاي پرونده – هوشمند نظارت ارجاع فرآيند. 8-6

 .نماييدرا در باالي صفحه مشاهده  امتياز جزئيات توانيد مي آن در مؤثر هاي شاخص و مربوطه ضرايب و خود امتياز مشاهده براي
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 امتياز محاسبه در استفاده مورد ضرايب سوم ستون و امتياز محاسبه در شخصي اطالعات به مربوط صفحه، اين در اول ستون

 روش و ها فرمول .اند گرديده اعمال امتياز محاسبه در كه است پايه به مربوط اطالعات وسط، ستون همچنين. باشد مي شخص

 .است گرديده تشريح كامل طور به راهنما ابتداي در امتياز محاسبه دقيق

 ارجاع رصورتد( شخص درآمد تغيير ديگري روزانه، تاريخ تغيير يكي :كند مي تغيير است ممكن دليل چند به شخص يك امتياز

  .ضرايب تغيير و سوم هوشمند نظارت كار

 

 شدن كانديدا – جاري ايونده هپر – نظارت ارجاع فرآيند .8-7

 شدن كانديدا فرآيند ميتواند شخص "پرونده هاي جاري" قسمت در موجود پروژههاي از يك هر اطالعات بررسي و مشاهده از پس

 .نمايد شروع پروژه همان رديف در "  كانديد"ه دكم روي بر كليك با را پروژه هر در

ده و عبارت امنيتي شتخاب نپرونده ا در پايين صفحه مشخصات طراحان و محاسبان" كانديد " گزينه روي بر كليك از پس

 قسمت از پرونده اين و پايان ،وندهپر يك در شدن كانديدا فرآيند آن ثبت و امنيتي كد اين نمودن وارد با كه شود مي مشاهده

 شما اشتغال ظرفيت در پروژه اين متراژ مرحله اين در .يابد مي انتقال "شده كانديدا هاينده روپ" قسمت به "جاري هايرونده پ"

 .شود نمي وارد

 پنج شويد، كانديدا توانيد مي كه هاييرونده پ تعداد حداكثر. شود مي تكرار فوق روند پروژه هر در شدن كانديدا جهت است بديهي

 هاي هپروند براي شدن كانديدا امكان عدد رسيد، پنج به شده كانديدا هايونده پر تعداد كه صورتي رد .است شده گرفته نظر در عدد

 .نماييد لغو پرونده هايي را به اختيار  "شده كانديد هايپرونده " بخش در وجود نخواهد داشت مگر اينكهديگر 

 شده كانديدا هاي هپروند – نظارت ارجاع فرآيند. 8-8
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 مي شما قسمت اين در. است" شده كانديدا هايپرونده " هوشمند "نظارت ارجاع فرآيند "صفحه از دوم قسمت

 مشاهده امكان اينكه ضمن .نماييد مشاهده را هستيد كانديدا آنها در فعالً كه اييونده هپر تمامي اطالعات توانيد

 روي به كليك با تمايل صورت در توانيد مي شما همچنين. دارد وجود" ها شده كانديد" روي كليك با سايركانديداها

 هپروند صورت اين در و نماييد خارج شده كانديدا هاي هپروند از يك هر كانديداهاي ليست از را خود " انصراف"

 .گردد مي باز "جاري هايپرونده " قسمت به شده لغو

 به ولي داشت، نخواهد پي در نيز تبعاتي هيچ و بوده پذير امكان راحتي به قسمت اين در شدن كانديدا لغو

 قرار شما شخصي صفحه در هپروند كه زماني مدت در فقط شدن كانديدا لغو كه نماييد دقت نيز هنكت اين

 در شما شدن كانديدا آن از پس و) است شده درج مهلت آخرين قسمت در زمان ينا. (است پذير امكان دارد

 و شده كانديدا امتياز بيشترين مشاهده امكان نيز صفحه اين در. است نمودن لغو قابل غير و قطعي پروژه، آن

  .دارد وجود ها شده كانديد تمامي امتياز و اسامي همچنين
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 شما به شده ارجاع - نظارت هوشمند ارجاع فرآيند. 8-9

 انتخاب دارد پرونده آن كانديداهاي بين در را امتياز باالترين كه فردي افزار، نرم ه،پروند هر در شدن كانديدا مهلت پايان از پس

 .يابد مي انتقال "شده ارجاعپرونده هاي "قسمت  به" شده كانديدا هايپرونده " قسمت از شخص، آن براي هپروند اين و نموده

 جمله از ،اند شده داده ارجاع شما به قرارداد انعقاد جهت كه هاييپرونده  كامل مشخصات قسمت، اين در بنابراين

 . شود مي ديده زمان درآن شما امتياز و ارجاع زمان همچنين و وي تلفن شماره و مالك نام با همراه آنها دقيق آدرس

 شخصي صفحه به هندپرو آن وضعيت پيگيري جهت هندپرو يك در شدن كانديدا از پس بايد حتماً مهندسان

 در شخص يك انتخاب چند هر نمايند، اقدام قرارداد انعقاد براي وي به كار ارجاع صورت در و مراجعه خود

 همراه تلفن شماره و اطالعات پرونده حاوي پيامك اين كه شود مي رساني اطالع نيز پيامك ارسال طريق از هپروند يك

  .عه نمايدجمرا سازمان هب كاري روز دو مدت ظرف حداكثر است موظف ناظر. است هماهنگي جهت مالك

 اين به نظر .مي باشد انصراف منزله به نيز سازمان در شده تعيين مهلت در ناظر حضور عدم كه اين ضمن

 به امتياز كسر باعث مرحله اين در انصراف بوده دلخواه به و شخص اختيار در شدن كانديدا مراحل تمامي كه

  .شد خواهد بعدي ارجاعات در اعمال جهت و انصراف هر ازاي بهامتياز مبنا % 10 ميزان

 سايرين به شده ارجاع – نظارت ارجاع فرآيند. 8-10

" شده پرونده هاي ارجاع"قسمت  در وي براي شود مي داده ارجاع امتياز بيشترين به هپروند يك كه زماني شد گفته كه طور همان

 .گردد مي خارج "شده كانديد هايپرونده " قسمت از هم پروژه آن در شده كانديدا افراد ساير براي و ميگيرد قرار
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 قسمت در مذكور هپروند اطالعات آن، در شده كانديدا افراد تمامي براي هوندپر هر نهايي وضعيت از اطالع و سازي شفاف منظور به

 ارجاع وي به پروژه كه را شخصي نام توانيد مي شما قسمت اين در همچنين .است مشاهده قابل آنها براي "سايرين به شده ارجاع"

  .نماييد مشاهده) پروژه ارجاع زمان در( خودتان امتياز و نامبرده امتياز با همراه شده

 


