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ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان

مهندسان مشاور  و هاي اجراييبخشنامه به دستگاه
شماره:                      97/174466

12/04/1397 تاريخ:

20/02/96خ مور 1162634/96موضوع بخشنامه شماره  «مه خدمات نظارتالزحالعمل تعیین حقدستور»اصالحیه   موضوع : 

( 23هاي توسهعه کشهور  و مهاده )قانون احکام دائمي برنامهه (34در چارچوب نظام فني و اجرايي يکپارچه کشور، موضوع ماده )

 اصهالحات ، 1352ههاي ممرانهي مبهوب سها  نامهه اسهتانداردهاي اجرايهي  ر ( آيین7( و )6قانون برنامه و بودجه و مواد )

  زيهر ابهال  به شهر ،20/02/96مورخ  1162634/96موضوع بخشنامه شماره  «الزحمه خدمات نظارتین حقتعیدستورالعمل »

 ممل قرار گیرد:اند مالک العمل يادشده منعقد شدهدستور براساسه شود تا در قراردادهايي کمي

شود:( بخشنامه به صورت زير اصال  مي 6بند ) -1

 انجام باشد، متوسط معامالت نباب برابر 10 از بیش مناقبه، اسناد در درج براي کار، اجراي برآورد مبلغ که هاييپروژه براي

.است ممنوع اماني صورت به نظارت

، 302010204، 301040200، 201040205، 201040204، 201040203، 201040202، 201040201هاي شر  رديف -2

)خدمات مربوط به مشاور جنبي(  401010600و  302020704، 302020703، 302020602، 302020504، 302020503

الزحمه مربوط به اين رديفها در جنبي در پروژه، از شر  خدمات حذف شده و حقدر صورت مدم استفاده از خدمات مشاور 

شود.الزحمه لحاظ نميمحاسبه برآورد و پرداخت حق

شود:( به صورت زير اصال  مي6-2-2-3-3بند ) -3

وارد نشود،  يبیو استمرار خدمات نظارت آس يکپارچگيمشروط برآنکه به  ،يياجرا تیفعال زانیمتناسب با م يکارگاه يموامل فن

از مدم حضور موامل نظارت  يناش اتیممل ياجرا ریتأخ کهيبه کار گرفته شوند. درصورت زیوقت نبه صورت پاره تواننديم

 طي( شرا1-20مشاور )موضوع بند ) رمجازیغ ریخواهد بود و مشمو  خسارت تأخ مشاورآن با مهندس  تیباشد، مسئول يکارگاه

 .شوديخدمات مشاوره( م يهمسان قراردادها يمموم

به  يکارگاه يماهانه اجراي بیشتر از شش برابر نباب معامالت متوسط، سرپرست موامل فن يبا مبلغ کارکرد فرض يهاپروژه در

شود.کار گرفته ميوقت بهصورت تمام

شود:به صورت زير اصال  مي n( تعريف 3-3-3در بند ) -4

𝑛 =
0.65 × (متر) فاصله دسترسی میان دورترین دو نقطه در کارگاه

4000
+ 0.35

 باشد.مي n  ،1حداکثر مقدار 

شود:به صورت زير اصال  مي  5-3رابطه شماره  -5
𝐵𝑏 = 8𝑌0.64 × 𝑞 × 𝑟 × 𝐾 × 𝑇 

𝐾 = 1 +
0.3𝑛

𝑞
:ضريب تردد کارگاهي 
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ي کشوررزيسازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان

 20/02/96خ مور 1162634/96موضوع بخشنامه شماره  «مه خدمات نظارتالزحالعمل تعیین حقدستور»اصالحیه   موضوع : 

 شود:به صورت زير اصال  مي bE( تعريف 5-3-3در بند ) -6

اي و الزحمه موامل با امما  ضريب منطقهبراساس مجموع حق)کارکرد مهندس مشاور نظارت فني کارگاهي  ماهانه الزحمهحق

 :،  بق رابطه زير(ضريب ويژگي و هزينه تردد کارگاهي

𝐸𝑏 = مجموع حقالزحمه عوامل با اعمال ضریب منطقهاي و ضریب ویژگی × 𝐾 

 شود:( به صورت زير اصال  ميbDکارگاهي )الزحمه نظارت فني ( برآورد حق5-3-3در بند ) -7

 

𝐷𝑏                                                                                            است. ا يهزار ر Fواحد  = 8𝐹0.64 × 𝑞 × 𝑟 × 𝐾 

 کند:به صورت زير تغییر مي 8-3جدو   -8

 الزحمه خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهیحق

 شماره ردیف
طبقه 
 شغلی

 رتبه
واحد 
 کار

بهاي پایه 
واحد نظارت 
 )هزار ریال(

تعداد 
ساعت 
 کارکرد

ضریب 
 ویژگی

ضریب 
 ايمنطقه

ساعات 
 کاريشب

ضریب 
 کاريشب

الزحمه حق
 )هزار ریال(

       265 ساعت 5 1 303010000

       282 ساعت 4 1 303020000

       316 ساعت 3 1 303030000

       368 ساعت 2 1 303040000

       437 ساعت 1 1 303050000

       213 ساعت 5 2 303060000

       230 ساعت 4 2 303070000

       253 ساعت 3 2 303080000

       293 ساعت 2 2 303090000

       328 ساعت 1 2 303100000

  ضریب تردد

  الزحمه خدمات فنی کارگاهیجمع کل حق

 شود:( به صورت زير اصال  مي2-5-3-3بند ) -9

 تا دارد اختیار مشاور شود، کمتر درصد30 از ايبرنامه پیشرفت درصد به نسبت  پروژه پیشرفت درصد متوالي، ماه سه در اگر

 امالم صورت در. نمايد درخواستقرارداد ( شرايط ممومي 10-22با رمايت مفاد بند ) را قرارداد ماه خاتمهظرف مدت يک

 الزحمهحق پرداخت و محاسبه به نسبت مشاور، درخواست تاريخ از ماه يک تا حداکثر کارفرما مشاور، سوي از خاتمه درخواست

 .نمايدمي اقدام نظارت موامل بکارگیري از ناشي خسارت پرداخت و شده انجام خدمات

 شود:( به صورت زير اصال  مي4-5-3-3بند ) -10

در  مانکاریپ تیمبلغ کارکرد صورت وضع»و  «مانکاریپ دشدهيیتا تیمتوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضع»چنانچه اختالف 

باشد، مالوه بر  «مانکاریپ دشدهيیتا تیمتوسط سه ماه گذشته کارکرد صورت وضع»درصد  50 يمساو اي شتریب(« Fنظر )ماه مورد

با متوسط  ادشدهيالتفاوت مبلغ معاد  مابه ي(، خسارت7-3پس از امما  رابطه ) يکارگاه يالزحمه خدمات نظارت فنحق
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ي کشوررزيسازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان

 20/02/96خ مور 1162634/96موضوع بخشنامه شماره  «مه خدمات نظارتالزحالعمل تعیین حقدستور»اصالحیه   موضوع : 

به مهندس مشاور  يحداکثر تا دو ماه متوال ،يکارگاه يمهندس مشاور بابت خدمات فن يالزحمه سه ماه گذشته درخواستحق

 .ردیگيتعلق م

 ينیبشیپروژه پ ياجرا يبندر بند فوق در برنامه زماند مانکاریپ تی: چنانچه کاهش مبلغ کارکرد ماهانه صورت وضع1 تببره

 .ردیگياز بند فوق به مهندس مشاور تعلق نم يخسارت ناش شده باشد،

 .گردديم ي( لحاظ نشده و خسارت تلقEbالزحمه مشاور )بند در محاسبه حق ني: مبلغ حاصل از ا2 تببره

 يخدمات نظارت فن هیدرصد مبلغ اول 10بند،  نيحداکثر مقدار خسارت قابل پرداخت به مهندس مشاور در قالب ا :3 تببره

 ( است.bBاجرا ) نیح يکارگاه

(، Fوضعیت پیمانکار در ماه موردنظر )( و مبلغ کارکرد ماهانه صورتCشده در اين بخشنامه، مبلغ پیمان ) در تمامي روابط استفاده -11

 احتساب هزينه تجهیزات بايد محاسبه شود.بدون 

و بهاي پايه واحد نظارت « گزارش»با تحويل شدني « نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشي»با شر   302060000رديف شماره  -12

 1.5الزحمه اين رديف تا شود. سقف حقالزحمه خدمات نظارت موردي حین اجرا اضافه مي( حق6-3دار به جدو  شماره )ستاره

 صد مبلغ خريد همان تجهیزات سفارشي است.در

وضعیت ( و مبلغ کارکرد ماهانه صورتC(، مبلغ پیمان )Aدر کارهاي رسته راه و باند فرودگاه، براي محاسبه برآورد اجراي کار ) -13

راهداري و بهاي واحد پايه رشته )فبل مربوط به آسفالت( فهرست 15درصد مبلغ فبل  65(، صرفا Fپیمانکار در ماه موردنظر )

 شود.آهن و باند فرودگاه منظور ميبهاي واحد پايه رشته راه، راهفهرست

 شود.( حذف مي2-4از جدو  شماره )« اندازي تجهیزاتنظارت بر نبب و راه»با شر   401040000رديف شماره  -14

 

 

 

   
 

 

 

 محمد باقر نوبخت 




