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به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور ، در راستای اجرای مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان، نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت پس از تصویب در شورای مرکزی به استان ھا ابالغ شد

متن نامه مھندس علی فرج زاده ھا نائب رئیس اول سازمان نظام مھندسی ساختمان کشور به استان ھا به شرح
ذیل می باشد .

 
رياست محترم سازمان نظام مھندسي ساختمان استان (كلیه استانھا)

 
سالم علیکم؛

 احترامًا، به استحضار می رساند در راستای عمل به بند 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام نامه اولویت
بندی ارجاع کار نظارت که براساس تجارب ارزنده سازمان ھای نظام مھندسی ساختمان استانھا و طی جلسات
متعدد و منظم کارشناسان این سازمان به تصویب جلسه 161 مورخ 23/12/1391 شورای مرکزی رسیده است به

پیوست ایفاد می گردد.

لذا خواھشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نظام نامه فوق الذکر حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری در آن استان به
مرحله اجرا درآمده و نتایج اقدامات مربوطه به این سازمان منعکس گردد.

 
متن کامل نظام نامه اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان:

 

در راستاي عمل به بند 16-1-2 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، نظام نامه حاضر تنظیم و جھت اجرا، به
کلیه استانھا ابالغ می گردد .

 
الف) تعاریف :

 در این نظام نامه، اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار می روند :
 قانون: قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374

 آیین نامه : آیین نامه اجرایی قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان مصوب بھمن ماه 1375
 مبحث دوم : مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ابالغی سال  1384 و پیوست آن (نظامات اداری) 

سازمان استان : سازمان نظام مھندسی ساختمان استان
 ھیئت مدیره : ھیئت مدیره سازمان نظام مھندسی ساختمان استان 

پروانه اشتغال : پروانه اشتغال بکار مھندسی 
صاحب کار : مالک یا قائم مقام مالک در کارگاه ساختمانی

 
ب) روش انجام کار

 1.  مراحل مقدماتي
 1-1) فرآيند ثبت نام اعضا 

2-1) فرآيند تخصیص ظرفیت ( حداکثر زیربنا و تعداد كار ) مجاز وفق ضوابط قانوني موجود به ھر مھندس .
 

2. ثبت پروژه :
 در اين مرحله، كلیه مشخصات پروژه، در سیستم اتوماسیون ثبت مي گردد.

١٣٩٢/٠١/٣١

متن كامل نظام نامھ اولویت بندي ارجاع كار نظارت ساختمان



 
3. فرآيند انتخاب ناظران :

 پس از اتمام مراحل طراحي كلیه نقشه ھا ، صاحب کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفي مجري مورد نظر
خود، درخواست معرفي ناظران را به سازمان استان اعالم مي نمايد. سازمان استان، پس از كنترل صالحیت و ثبت
ظرفیت اشتغال مھندسان طراح و مجري(سازنده مسکن) در سیستم  نرم افزاري، با توجه به يكي از روش ھاي ذيل،

ناظران مربوط را انتخاب و به ھمراه ناظر ھماھنگ كننده، به صاحب کار معرفي مي كند.
 در كلیه روش ھا،  يك سري مفاھیم و اصول قانوني يكسان، مد نظر و مورد استفاده قرار 

مي گیرد :
 3.1. گردش کلی کارھا، مطابق بند 16-2 مبحث دوم خواھد بود .

 3.2. فرآیند مبادالت مالی، مطابق بند 16-3 مبحث دوم می باشد .
 3.3. كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه وفق بند 16-1-1 مبحث دوم، آمادگي خود را از طريق تكمیل كاربرگ ھمكاري

با سازمان استان در زمینه خدمات نظارت اعالم كرده باشند، در فرآیند انتخاب قرار مي گیرند.
 3.4. با توجه به اين كه وفق بندھاي 3-3 و 14-1-1 مبحث دوم، ظرفیت فرد ( اعم از زیربنا و تعداد كار ھمزمان ) در زمینه

طراحي و نظارت يا توامًا، به صورت يك عدد ثابت مي باشد، 
در سیستم اتوماسیون، باید عملیات ثبت کلیه خدمات مھندسی که در چارچوب مقررات ملی ساختمان ارائه می

شود( از جمله طراحي)، در ظرفیت مھندسین لحاظ گردد.
 3.5. در كلیه روش ھا، ابتدا از بین كل اعضا، بسته به نوع پروژه، مجموعه متقاضیان آماده بکار تشكیل مي شود و پس

از اعمال كلیه کنترل ھاي قانوني، عملیات انتخاب از بین اين مجموعه صورت مي گیرد.
 آماده بکار بودن متقاضی، با توجه به شاخص ھاي زير تعیین مي شود :

 3.5.1. عضويت متقاضی بايد مطابق شرایط ماده 44 آیین نامه در سازمان استان برقرار و تمرکز فعالیت حرفه ای و
اقامت غالب وی در محدوده استان، محرز شده باشد .

 3.5.2.  پروانه اشتغال متقاضی، بايد داراي اعتبار باشد. عالوه بر این ،براي اشخاص حقوقي ، پروانه اشتغال ھر یک از
اعضای حقیقی نیز بايد داراي اعتبار باشد  

3.5.3. متقاضی، در زمان انتخاب، نباید محكومیت انتظامي درجه سه و باالتر داشته باشد.
 3.5.4. متقاضی، بايد فاقد حجر يا ناتواني (درصورت تایید مراجع قانونی )باشد 

3.5.5.  متقاضی، پروژه فعال در بخش اجراي ساختمان نداشته باشد . 
3.5.6.  متقاضی، داراي صالحیت ھمزمان طرح و ساخت نباشد . 

3.5.7.  متقاضی، درخواست "عدم ارسال کار " (مرخصی)، به سازمان استان ارائه نکرده باشد.
 3.6. در شرایط خاص، ھیئت مدیره استان می تواند به نحوي برنامه ريزي كند كه نرم افزار، بیش از یک نفر (حداکثر تا

20 نفر) را به صاحب کار پیشنھاد نمايد .

4. کنترل ھاي قانوني
 4.1. کنترل حدود صالحیت : پروژه، باید از نظر زیربنا و تعداد طبقات ( گروه ساختماني ) با پايه پروانه اشتغال متقاضی در

زمینه نظارت، تطابق داشته باشد.  
4.2. کنترل ظرفیت مجاز : ظرفیت موجود متقاضی، باید از زیربنای پروژه بیشتر باشد . 

4.3. کنترل تعداد کار ھمزمان : تعداد كارھاي متقاضی در ھر برش زماني، باید كمتر از حداکثر مقدار مجاز قانوني
باشد.  

4.4. متقاضی ، مالك ھمان پروژه نباشد.  
4.5.  متقاضی ، مجري تمام  یا بخشی از آن پروژه نباشد.  

4.6. متقاضی ، شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه آن ساختمان نباشد.   
4.7. متقاضی،عدم تمایل خود را برای انجام این قبیل پروژه ھا اعالم نکرده باشد  

نكته 1) با توجه به اين كه كارھاي گروه ھاي ساختماني "الف" و" ب " در صالحیت مھندسان پايه ھاي باالتر نیز ھست،
در صورت عدم تمايل افراد مذکور براي انجام اين گونه پروژه ھا، بايد از قبل، حین تکمیل و ارائه " کاربرگ ھمکاری"،

مراتب را به سازمان اعالم كرده باشند.
 

نکته2: چنانچه پس از ارجاع یک پروژه ،مھندس مربوط، از قبول کار امتناع ورزد، در صورت تکرار بیش از یکبار در کل
دوران نظارت،یک کار به تعداد کارھای وی (بصورت مجازی )به مدت شش ماه اضافه می شود . در پایان شش ماه ،این

کار توسط سیستم، از ظرفیت وی خارج می شود .



 
نکته3 : در صورت نیاز به تغییر ناظر :

 انتخاب نفر جایگزین، با تشخیص ھیئت مدیره ، می تواند خارج از روشھای معمول انجام شود .در ضمن، چگونگی
میزان ثبت در ظرفیت پروژه، بسته به نوع و پیشرفت مرحله اجرایی، براساس مصوبات ھیئت مدیره، صورت خواھد

پذیرفت .

نکته 4:  در خصوص اشخاص حقوقي در صورت قرار گرفتن در اولویت ارجاع نظارت براساس این نظامنامه، با توجه به
داشتن صالحیت در چند رشته، حتی االمکان نظارت چھارگانه يك پروژه، به یک شخص حقوقي ارجاع شود .

5. روشھای انتخاب
 

سازمان استان، می تواند با تشخیص ھیئت مدیره، یکی از روشھای زیر را برای انتخاب ناظران بکار گیرد.
 

5.1.  روش انتخاب اتفاقي 
در اين روش ، سیستم توسط الگوريتم داخلي خود، به صورت كامًال تصادفي، يك یا چند نفر(براساس بند3.6 این

نظامنامه) از مجموعه  واجدين شرايط را انتخاب مي كند.

5.2.  روش انتخاب با توجه به ظرفیت باقیمانده :
 در اين روش، نحوه انتخاب ( يك يا چند نفر براساس بند3.6 این نظامنامه ) بر اساس رده بندی ظرفیت باقیمانده در
صف است. بدین صورت که در صف واجدين شرايط كه پس از کنترل ھای قانونی حاصل مي شود؛ جايگاه نفرات به

ترتیب ظرفیت باقیمانده از بیشتر به كمتر خواھد بود و انتخاب، به ترتیب از ابتدا به انتھای صف صورت می گیرد.
 چنانچه دو یا چند نفر دارای شرایط یکسان باشند، از مالکھای ثانویه تعییین اولویت استفاده خواھد شد.

 
مالکھای ثانویه در تعیین اولويت

 در شرایط یکسان برای دو یا چند نفر، به ترتیب،از مالکھای زیر جھت اولویت بندی افراد استفاده خواھد شد :
 اولويت اول ) نزديك بودن پايه پروانه اشتغال فرد به گروه ساختماني آن پروژه :

  از آنجائي كه مھندسان دارای صالحیت پايه باالتر مي توانند پروژه ھاي با پايه پايین تر را نیز دريافت نمايند؛  جھت
جلوگیري از اتمام ظرفیت مھندسان پايه باالتر، در شرايط يكسان، اولويت با كسي است كه پايه وي به گروه ساختماني

آن پروژه نزديكتر باشد.
 

اولويت دوم) تعداد كار نظارتي كمتر :
 درصورت یکسان بودن شرایط دو یا چند نفر پس از اعمال اولویت اول،آن متقاضی که  پروژه ھاي نظارتي كمتري در

دست داشته باشد ارجح خواھد بود.

اولويت سوم ) ساكن بودن در محدوده احداث بنا : 
درصورت یکسان بودن شرایط دو یا چند نفر پس از اعمال اولویت ھای اول و دوم، اولويت با شخصی است كه در شھر یا

محدوده  احداث بنا ساكن باشد.
 اولويت چھارم ) سابقه بیشتر در پايه :

 در شرایط یکسان پس از اعمال مالکھای قبل، اولويت با شخصي است كه در پايه خود، سابقه بیشتري داشته باشد.
 اولويت پنجم) سابقه عضويت بیشتر :

 در شرایط یکسان پس از اعمال مالکھای قبل،اولویت با شخصی است که سابقه عضويت بیشتري در سازمان استان
دارد.

 
اولويت ششم) یکسان بودن طراح و ناظر :

 در شرايط يكسان تا اولويت پنجم، اولويت انتخاب با شخصي است كه طراح ھمان پروژه باشد.

اولويت ھفتم)انتخاب به صورت اتفاقی :
 در صورت يكسان شدن كلیه شرايط فوق، ترتیب اولويت بین حائزین شرایط، از طریق انتخاب اتفاقی (قرعه کشی)

خواھد بود.




