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 مقدمه( 1

قررات ملي ساختمان در مورد تعیین فصل چهارم مبحث دوم م 13-1سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و بختیاری، به استناد بند 

اید درخواست خود را تسلیم در بخش نظارت بر اجرای ساختمان ب اشتغالناظران حقیقي و حقوقي برای "دارد:  ناظرین ساختمانها كه مقرر مي

جاع مناسب كار نظارت به ناظران به منظور ار 33آیین نامه ماده  44سازمان استان یا دفتر نمایندگي آن نموده و سازمان استان وفق مفاد ماده 

آئین نامه اجرائي، بر اساس  91الي  99حیت مندرج در مواد الحدود صای و عدالت ناشي از ارجاع كار به آنان ضمن رعایت  و حفظ شئون حرفه

ظارت را در دستور كار خود قرار ، طراحي سامانه ارجاع ن "مندرج در این فصل، نسبت به تعیین ناظران هر ساختمان اقدام خواهد نمود. 91ماده 

 طیر به كار گرفت.این امر خ عدالنهداده و تمامي توان خود را برای اجرای دقیق، كامل و 

ف حدود هزار ساعت كار ریزی چند ماهه و استفاده از تجربیات افراد متخصص و برگزاری جلسات متعدد و صر این منظور با یك برنامه به

 زمان صورت پذیرفت .كارشناسي، ضمن تهیه الگوریتم فرآیند ارجاع نظارت هوشمند، برنامه نویسي نرم افزار مربوطه نیز به صورت هم

ها، شفافسازی عملكرد نرم  ایهها و پ نه برای كلیه رشتهالوه بر ارجاع نظارت به صورت عادالهمترین هدف در تهیه این نرم افزار هوشمند، عم

مامي كاندیدهای یك پروژه ای كه شخص كاربر در هر لحظه میتواند ت افزار و امكان مشاهده تمامي موارد توسط همكاران بوده است به گونه

افرادی است كه دارای شرایط اولیه  مشاهده نماید. از دیگر امتیازات این طرح، امكان انتخاب اختیاری پروژه بین موارد متعدد برای كلیه خاص را

 انجام كار میباشد.

میباشد كه مسلمًا  زارهای تشویقيیكي دیگر از مزایای این سامانه، ارجاع كار به مهندسان، بر اساس یك سیستم امتیازدهي پیشرفته همراه با اب

 باعث افزایش كیفیت عملكرد مهندسان و انجام بهینه تعهدات ایشان خواهد شد.

 بیني ت و موارد پیشالشكها و مطالعه حالتهای خاص، احتمال بروز م بیني رغم تمامي پیش نظر به این كه چنین سیستمي با این وسعت،علي

خواستاریم، تا این امر خطیر  ایزد منان، همیاری، مشاركت، همفكری و مساعدت شما عزیزان رانشده نیز وجود خواهد داشت كه ضمن استعانت از 

 های سازمان نظام مهندسي در كل كشور میباشد به سر منزل مقصود برسد. كه یكي از دغدغه

 مواد قانوني ارجاع نظارت( 2

ند با شفافیت كامل و براساس افزار هوشم كمك یك نرم ساختمان را بهسازمان نظام مهندسي استان براساس مواد قانوني زیر، ارجاع كار نظارت 

 غي شورای مركزی و جزئیات مصوب هیأت مدیره استان، به انجام میرساند.الكلیات نظامنامه اب

  اختمان تنظیم گردیده است.از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملي س 16-2گردش كلي كارها در سیستم ارجاع نظارت براساس بند  

 ساختمان تنظیم گردیده است.  از فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملي 16-3الزحمه نظارت به ناظران براساس بند  نحوه پرداخت حق 

  ث دوم مقررات ملي ساختمان میتوانند از فصل چهارم مبح 16-1-1، براساس بند صالحیتكلیه اشخاص حقیقي و حقوقي دارای

 رت به سازمان اعالم نمایند. آمادگي خود را جهت ارائه خدمات نظا

 ختمان اقدام خواهد نمود. سازمان نظام مهندسي استان برمبنای مواد قانوني زیر و براساس نظامنامه مصوب، نسبت به تعیین ناظران هر سا

پروانه ساختمان، توسط ر به هنگام صدور ناظ:  6) صفحه )مبحث دوم  2-5-4و بند  155)صفحه ( 33آیین نامه اجرایي ماده  24ماده  (الف

 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي میگردد.
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از وظایف (دار حرفهای ....  صالحیتارجاع مناسب كار به افراد  7) :صفحه )مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 2-7-1قسمت ت بند  ب(

 )سازمان نظام مهندسي

ظارت بر اجرای ساختمان باید ناظران حقیقي و حقوقي برای اشتغال در بخش ن:  61)صفحه (مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  13-1بند  ج(

به منظور ارجاع مناسب كار  33ه آییننامه ماد 24درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگي آن نموده و سازمان استان وفق ماده 

لغایت  11ندرج در مواد م صالحیتاظران و حفظ شئون حرفهای و مهندسي و عدالت ناشي از ارجاع كار به آنان، ضمن رعایت حدود نظارت به ن

 مندرج در این فصل نسبت به تعیین ناظران ساختمان اقدام خواهد نمود. 16نامه اجرایي، براساس ماده  آیین 15

از  صالحیتسازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقي و حقوقي دارای :  71)صفحه )مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  16-1-1بند  د(

نویسي از آنان را  های مناسب موضوع نام وزارت مسكن و شهرسازی كه مایلند در زمینه كارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند، طبق اطالعیه

روانه اشتغال تهیه و نسبت به امضای كاربرگ همكاری با سازمان استان اقدام و متعاقباً فهرست ناظران را به تفكیك رشته و پ آگهي نموده

 مینماید.

رت ساختمان به ناظران حقیقي و حقوقي و نحوه ندی ارجاع كار نظاب اولویت:  71)صفحه )مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  16-1-2بند  ه(

 خواهد شد. ابالغان به سازمانهای استانها ای میباشد كه توسط شورای مركزی سازم اجرای آن طبق نظامنامه

الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز و  قصاحبكار مبالغ مربوط به ح:  71) صفحه )مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  16-2-3بند  و(

فني و ملكي در فصل پنجم  ناسنامهالزحمه نظارت و تهیه و صدور ش نحوه محاسبه حق) رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم مینماید،

كننده  یین ناظر هماهنگنامه اعالم گردیده است( سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفي ناظران و تع این شیوه

 ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحبكار اقدام مینماید.

های  یا چند رشته از رشته نظارت بر ساختمان در یك صالحیتوقي دارای پروانه اشتغال با ناظر: شخصي حقیقي یا حق (136صفحه ) 7ماده  ز(

ر پروانه ساختمان معرفي اصلي و مرتبط موضوع قانون است كه توسط سازمان استان انتخاب و به صاحب كار، شهرداری و یا سایر مراجع صدو

تمان با مشخصات مندرج در مندرج در پروانه اشتغال خود به لحاظ انطباق ساخ صالحیتمي شود و بر اجرای صحیح عملیات ساختماني در حیطه 

 ها، مقررات ملي ساختمان و محاسبات فني منضم به آن نظارت مینماید. پروانه و نقشه

 شرایط عمومي كاندیداهای نظارت بر اساس مواد قانوني (3

 زیر باشد:در حالت عمومي، فرد متقاضي نظارت بایستي دارای شرایط اولیه 

  ایستي اقامت و اشتغال قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، عالوه بر عضویت در سازمان استان، ب 44فرد متقاضي مطابق ماده

 ست. غالب وی نیز در محدوده استان محرز شده باشد. به عبارت دیگر حضور مؤثر در حوزه محل نظارت الزامي ا

 مبحث دوم،  3-9ساس بند اایستي دارای پروانه اشتغال دارای اعتبار باشد. ضمن این كه بر كلیه اشخاص حقیقي یا حقوقي متقاضي ب

 تك اعضای حقیقي بایستي دارای اعتبار باشد.  برای اشخاص حقوقي پروانه تك

  مبحث دوم بایستي فاقد حجر یا ناتواني باشد.  14-4-4فرد متقاضي مطابق بند 

  دفتر مهندسي اجراء و یا مجریان )مبحث دوم نباید پروژه فعال در بحث اجرای ساختمان  13-4و  3-2فرد متقاضي براساس بندهای

 حقوقي( داشته باشد. 

  همزمان طرح و ساخت باشد.  صالحیتمبحث دوم نبایستي دارای  3-2فرد متقاضي به استناد بند 

  باشد.  در زمان ارجاع باالترفرد متقاضي بایستي فاقد محكومیت انتظامي درجه سه و 
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 شرایط اختصاصي كاندیداهای نظارت بر اساس مواد قانوني (4

 برای یك پروژه خاص فرد حقیقي یا حقوقي متقاضي نظارت بایستي دارای شرایط زیر باشد:

 رشته و پایه( فرد متقاضي متناسب با مشخصات پروژه باشد. )حیت الحدود ص 

  ه باشد. شهر( پروژه فوق را انتخاب نمود)در فرم اعالم آماده به كاری، گروه ساختماني و محل قبالفرد متقاضي 

  ه باشد. از فصل چهارم مبحث دوم، متقاضي نظارت به هیچ وجه نمیتواند مالك همان پروژ 13-5براساس بند 

  ه مالي با مالك ایجاد نماید یا به نحوی ابطاز فصل اول مبحث دوم، فرد متقاضي نظارت نمیتواند هیچگونه ر 2-5-5بر اساس بند

 عمل نماید كه دارای منافعي در پروژه گردد. 

  .فرد متقاضي شاغل در دستگاه صادر كننده پروانه نباشد 

  زه متراژ پروژه از ظرفیت متقاضي باقیمانده از فصل دوم مبحث دوم، در زمان ارجاع به اندا 5-3-1در بند  1بر اساس جدول شماره

 و همچنین تعداد كار جاری فرد متقاضي از تعداد حداكثر فراتر نرود.  باشد

 فرایند سیستم ارجاع نظارت و انتخاب ناظرین  (5

زمان و پس از واریز اه حضوری به سرد نیاز، با مراجعهای مو ط اتمام مراحل طراحي، كنترل و تأیید كلیه نقشهمالك یا نماینده قانوني وی به شر

و ثبت ظرفیت  صالحیتنترل كاستان پس از  سازماننماید.  ت معرفي ناظران را تكمیل ميها، فرم درخواس هتنظارت كلیه رش الزحمه مبالغ حق

های مختلف را از طریق  تهشره نظارت نموده و ناظرین مربوط ب مند ارجاعه مورد نظر را وارد نرم افزار سیستم هوشاشتغال مهندس طراح، پروژ

 یت كامل اصول قانوني و از روشي كه در زیر تشریح شده است، به مالك معرفي میكند.این نرم افزار با رعا

ار سیستم كنترل هوشمند نظارت و نظر بر این كه از این به بعد كلیه مراحل انتخاب ناظرین برای تمامي پروژه های نظارت فقط از طریق نرم افز

 ل زیر را به دقت مطالعه نمایند.نظارت بایستي جهت آشنایي بهتر با این سیستم، مراح پذیرد، افراد متقاضي بدون دخالت مستقیم افراد صورت مي

سایت سازمان نظام مهندسي ساختمان استان چهارمحال و  سمت راست واقع در منو "ارجاع نظارتسامانه "این فرآیند از طریق  .1

قابل دسترسي است. بنابراین كلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسي nezam.ir-http://www.chbبختیاری به آدرس 

و كلمه عبور مشخص شده در )شماره عضویت درج شده بروی كارت عضویت ( توانند با نام كاربری  استان چهارمحال و بختیاری مي

 اقدام نمایند.  "ارجاع نظارتسامانه "سامانه، جهت ورود به 

تم ارجاع نظارت استان كه افراد متقاضي نظارت باید پس از ورود به سامانه غیر حضوری و قسمت ارجاع نظارت، قوانین حاكم بر سیس .2

مورد  ربوطه را مطالعه ومهای قبل تشریح گردید و برگرفته از مواد قانوني سازمان نظام مهندسي است و برخي از تعهدات  در قسمت

 تأیید و پذیرش قرار دهند. 

ند. ك ظر خود را تعیین ميهای ساختماني مورد ن كاری، شهر محل نظارت و گروه در مرحله بعد، فرد متقاضي با تكمیل فرم آماده به .3

ده به دوره، فرم آما فرم قید شده است. در هر الیمثال شش ماهه( كه در قسمت با)های مشخص تعریف مي شود این فرم برای دوره

 گردد.  كاری توسط هر یك از اعضا تكمیل و ثبت مي

ست. مواقعي كه شخص بیني حالت مرخصي در سیستم امكان غیرفعال و فعال كردن مجدد آماده به كاری فراهم گردیده ا برای پیش .4

این صورت هیچ كار اجباری یا  مانند مسافرت( میتواند آماده به كاری خود را غیرفعال نماید و در)خواهد كاری به وی ارجاع شود  نمي

 پذیر میباشد.  شده امكان اختیاری به وی ارجاع نخواهد شد. فعال یا غیرفعال كردن آماده به كاری فقط یك بار در مدت زمان مشخص

http://79.127.114.78:90/
http://www.chb-nezam.ir/
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 برای دورههرگونه ارجاع نظارت به مهندسان در دوره زماني فعلي، منوط به تكمیل این فرم و فعال بودن آماده به كاری خواهد بود و  .5

م آمادگي الهای زماني بعدی تكمیل مجدد فرم آماده به كاری در زمان خود الزامي است. در ضمن تكمیل این فرم فقط به منزله اع

 مهندس و تعیین شرایط اختصاصي جهت انجام نظارت میباشد. 

كاری آنها فعال میباشد  اني كه آماده بهرسد، در صفحه شخصي تمام مهندس هر پروژه نظارتي كه به سازمان نظام مهندسي استان مي .6

ه این پروژه روی صفحه و از نظر گروه ساختماني، ظرفیت و سایر شرایط با پروژه مذكور، همخواني دارند، قرار میگیرد. شخصي ك

 ساعت فرصت دارد تا خود را كاندیدای نظارت آن پروژه نماید.  24شخصي وی قرار میگیرد فقط تا 

و رفع هر  ندیدا شدن شخص برای یك پروژه خاص، پیامكي حاوی یك كد امنیتي جهت تشخیص هویت شخصفاصله پس از كاالب .7

یدا شدن پایان یافته و شخص گونه سوء استفاده، به شماره همراه وی ارسال مي شود كه با وارد نمودن این كد در سیستم، مرحله كاند

 در بین كاندیداهای آن پروژه جای خواهد گرفت. 

پروژه كاندیدای نظارت باشد حتي اگر تعداد و متراژ این پروژه ها از ظرفیت اشتغال  هفتهر شخص در هر لحظه میتواند حداكثر در  .8

 مجاز وی فراتر رود، زیرا ظرفیت پروژه ها تا زماني كه شخص برای نظارت آن انتخاب نشده، در ظرفیت وی لحاظ نمي گردد. 

 د دارد. سازی هر چه بیشتر وجو نام و امتیاز تمامي افراد كاندیدا شده جهت شفافبرای هر پروژه امكان مشاهده  .9

حتي میتواند كاندیداتوری ، شخص به را باشد یعني هنوز مهلت كاندیدا شدن در آن وجود دارد تا زماني كه پرونده یك پروژه باز مي .10

مراه وی ارسال و شخص با وارد د امنیتي توسط سیستم به شماره هخود را در آن پروژه لغو نماید. كه البته برای تأیید این امر، یك ك

 كند.  نمودن آن كد كاندیداتوری خود را لغو مي

 تعداد دفعات كاندیدا شدن یا لغو كاندیداتوری در روز محدود است. .11

ن امتیاز براساس آخری نرم افزار از بین افراد كاندیدا شده،ساعت ( 24 )پس از اتمام مهلت كاندیدا شدن برای یك پروژه مشخص .12

ر این مرحله، متراژ پروژه در كاندیداها، فردی كه بیشترین امتیاز را دارد جهت ارجاع نظارت، انتخاب میكند. به محض انتخاب ناظر د

 ظرفیت وی ثبت گردیده و تغییر امتیاز نامبرده نیز به منظور استفاده در سایر پروژه ها صورت میگیرد.

ع ناظر رسیده و شماره تلفن ناظر توسط سیستم، كد پروژه به همراه شماره تلفن مالك به وسیله پیامك به اطال فاصه پس از انتخابالب .13

 ن مراجعه نماید.به سازماناظر نیز از طریق پیامك به مالك ارسال مي شود. ناظر موظف است حداكثر ظرف مدت سه روز كاری 

ان تعیین شده نیز انصراف از عدم حضور ناظر در مدت زم.رچند امتیاز منفي دارد( ه)انصراف ناظر در این مرحله نیز امكان پذیر است 

 گردد. پروژه تلقي مي

روز شده را دارد، انتخاب شده  در صورت انصراف ناظر در این مرحله، ناظر دیگری از لیست كاندیداهای آن پروژه كه بیشترین امتیاز به .14

 و بند قبل برای ناظر جدید تكرار میگردد.

عالم آماده به كاری، ا، با توجه به این كه 13در صورت انصراف ناظر پس از برگزیده شدن توسط سیستم ارجاع نظارت مطابق بند  .15

وسط ضریب عملكرد وی به كامال اختیاری است، موجب كاهش امتیاز نامبرده ت های كاندیدا شده و زمان كاندیدا شدن انتخاب پروژه

 و این كاهش ضریب به مدت یك سال اعتبار خواهد داشت.  خواهد گردید هر انصرافبه ازای  %10میزان 

ظرفیت  كاهشای پس از پایان مهلت مقرر، دارای كاندیدای نظارت نباشد یا تمامي كاندیداهای پروژه به خاطر  در صورتي كه پروژه .16

ساعت  24دا شدن در سیستم ارجاع نظارت برای آن پروژه باشند، مراحل كاندی الزمناشي از كاركرد  نظارت دیگری، فاقد ظرفیت 

افزار با توجه به اطالعات فرم  گردد و در صورتي كه باز هم كاندیدای نظارت نداشته باشد، نرم مي دیگر تمدید و تا دو مرحله تكرار

اند و آماده به كاری  نموده آماده به كاری اعضا از بین كلیه افرادی كه برای گروه ساختماني متناسب با پروژه فوق اعالم آماده به كاری

آنها نیز فعال است، فردی كه كمترین امتیاز را داشته و از نظر ظرفیت نیز با پروژه همخواني داشته باشد، انتخاب نموده و جهت مراجعه 

 ارجاع نظارت اجباری()نماید.  مطلع مي 13به سازمان برای انعقاد قرارداد مطابق بند 

و  2به مهندسان پایه  فقط "ب"، گروه 3فقط به مهندسان پایه  "الف"اس بند قبل، پروژه های گروه در ارجاع نظارت اجباری براس .17

 ارجاع مي شود.  1فقط به مهندسان پایه  "د"و  "ج"گروهای 
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پایه حه شخصي همه مهندسان ها بدون توجه به ظرفیت باقیمانده، در صف ، این پروژه"د"با توجه به متراژ زیاد در پروژه های گروه  .18

ها اگر بیشتر از ظرفیت باقیمانده  های سایر گروه پروژه)ها كاندیدا شوند  گیرد و هر یك آنها میتوانند برای اینگونه پروژه یك قرار مي

را به  "د"تیاز، كار گروه افزار متناسب با ام گیرد(. پس از پایان مهلت كاندیدا شدن، نرم عضو باشد در صفحه شخصي وی قرار نمي

ی پروژه مذكور ارجاع دهد تا ظرفیت پروژه تكمیل گردد. در صورت كافي نبودن متراژ كاندیدها برا چند مهندس ارجاع ميیك یا 

 تمدید خواهد شد.  16نظارت صورت نگرفته و مهلت كاندیدا شدن، مشابه بند 

 ( سامانه ارجاع نظارت6

در منوی سمت  "سامانه ارجاع نظارت"شوید و گزینه  nezam.ir-www.chbجهت ورود به صفحه شخصي وارد سایت سازمان به آدرس 

 راست سازمان را كلیك كنید

 

 صفحه زیر را مشاهده خواهید كرد  : 

 

 

 

 

 شماره عضویت

کد ملی + شماره 

 شناسنامه

http://www.chb-nezam.ir/
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 پس ار ورود :

 

 قواعد حاكم بر سیستم ارجاع نظارتآماده به كاری و پذیرش مواد قانوني و (1-6

گردد. بدیهي  ارت پدیدار ميصفحه پذیرش مواد قانوني و قواعد حاكم بر سیستم هوشمند ارجاع نظ "آماده به كاری ارجاع نظارت "با انتخاب 

 اری هدایت خواهید شد.كشوید و در صورت پذیرش، به صفحه ثبت آماده به  مجدداً به صفحه اصلي بازگشت داده مي ، است در صورت انصراف

رای سازمان و مهندسان عزیز ببا توجه به این كه عدم اطالع كافي از مواد قانوني و قواعد حاكم بر سیستم ارجاع نظارت ممكن است مشكالتي 

ت به مسئولیت خود در كامل نسب فراهم آورد، در این صفحه عالوه بر تصریح بر مواد قانوني و برخي قواعد حاكم بر سیستم ارجاع نظارت، آگاهي

 نماید. این زمینه و عواقب احتمالي عدم رعایت قوانین را به مهندسان یادآوری مي

 تکمیل فرم آماده به كاری (2-6 

ست. ضمن این كه تكمیل این فرم آماده به كاری جهت تعیین شرایط اختصاصي و دلخواه مهندسان در مورد گروه ساختماني در نظر گرفته شده ا

شش  )مثالازه زماني تعیین شدهاختیاری یا اجباری( از طرف سازمان در ب)دهنده آمادگي و تعهد شخص برای انجام پروژه های ارجاعي  نفرم نشا

 ماهه( است.

ستان مورد نظر خود را به های ساختماني و شهر در این صفحه فرد میتواند بر اساس نوع خدمت تعیین شده كه نظارت میباشد، گروه یا گروه

 كلیك نماید. "كاری ثبت آماده به"صفحه( تعیین نموده و بر روی گزینه  باالیدر )وان آماده به كاری در بازه زماني اعالم شده عن

یشود. پس از انتخاب ثبت آماده به كاری، پیغامي به شكل زیر مبني بر عدم امكان تغییر در اطالعات آماده به كاری پس از ثبت آن، نمایش داده م

این پیغام آماده به كاری با موفقیت ثبت شده و شكل صفحه بعد را مشاهده خواهید نمود. از این پس فرم آماده به كاری شما فعال بوده  با تأیید

های جدید در صفحه شخصي شما نیز قرار خواهد گرفت. دقت كنید كه این فرم پس از ثبت، در این دوره دیگر قابل تغییر نیست و تنها  و پروژه
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شود كه برای شخص مسافرت یا كار اضطراری پیش  آن را به دفعات محدودی فعال یا غیرفعال نمود. غیرفعال نمودن، زماني نیاز ميمیتوان 

 آمده و وی خواستار عدم هرگونه ارجاع نظارت از جمله نظارت اجباری میباشد.

 غیرفعال یا فعال نمودن فرم آماده به كاری  (3-6

های ساختماني  رم و انتخاب گروهفباشد در تكمیل این  پذیر نمي ات در فرم آماده به كاری تا شروع دوره بعد امكاننظر به این كه ایجاد تغییر

شدن فرم آماده به كاری، دیگر هیچ  دقت نمایید. البته میتوان پس از تكمیل این فرم، آن را غیرفعال و یا مجددًا فعال نمود كه درصورت غیرفعال

ه كاری از روز بعد اعمال خواهد گردید. بگردد و به منظور ارجاع كار باید مجدداً آن را فعال نمایید. تغییر حالت آماده  ع نميپروژه ایبه شما ارجا

 فعال یا غیرفعال نمودن فرم آماده به كاری فقط یك بار در مدت زمان مشخص امكان پذیر است. همچنین

مطابق بند )ین میكند ناظر را تعی دایي نباشد، خود نرم افزار برمبنای فرم آماده به كاری،با توجه به این كه وقتي برای یك پروژه، هیچ كاندی

ز آن پروژه موجب كسر امتیاز و به شما ارجاع گردد، عدم مراجعه به سازمان جهت امضای قرارداد و انصراف ا (درصورتي كه اجباراً پروژه ای16

اً فرم آماده به كاری خود را به دلیل مسافرت( حتم )مثالتأكید میشود در صورت عدم حضور  كاهش اولویت در ارجاعات بعدی خواهد گردید. لذا

ید. و پس از تأیید پیغام نمایش را در صفحه زیر انتخاب كن "به كاری غیرفعال نمودن آماده"غیر فعال نمایید. برای این كار كافي است گزینه 

فعال نمودن آماده به "ا عنوان . پس از غیرفعال نمودن، كلید پایین صفحه برای فعال كردن بداده شده آماده به كاری خود را غیرفعال نمایید

 گردد. مي كاری خود را از حالت غیرفعال خارج كنید استفاده استفاده خواهد گردید و زماني كه بخواهید آماده به "كاری

 روال انجام آماده بكاری به ترتیب زیر :



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

8 
 

 

 



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

9 
 

 

 



 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری

10 
 

 

 های جاری پروژه –فرآیند ارجاع نظارت   (4-6

است را  "پروژه های جاری"توانید سه قسمت مختلف كه اولین آنها  با كلیك بر روی فرآیند ارجاع نظارت، ضمن ورود به صفحه مربوطه مي

 مشاهده نمایید.

و ظرفیت باقیمانده بر روی  صالحیتهمخواني با كه مراحل اولیه را طي نموده و به مرحله ارجاع نظارت رسیده باشد، در صورت  هر پروژه ای

ایي كه شما میتوانید در آنها كاندیدا شوید به همراه اطالعات اولیه در این قسمت قابل مشاهده  گیرد. لذا تمام پروژه ه صفحه شخصي شما قرار مي

اد سقف، تعداد طبقات زیرزمین، متراژ پروژه، شهرستان، است. این اطالعات عبارتند از: شماره پروژه، گروه ساختمان، آدرس، منطقه شهرداری، تعد

این صفحه  باالیدر  نوع اسكلت، آخرین مهلت كاندیدا شدن به همراه بیشترین امتیاز كاندیدا شده و امكان مشاهده نام اشخاص كاندیدا شده.

و جهت  سمت راست امتیاز كنوني و ظرفیت باقیمانده فرد آمده است. عالوه بر این برای هر پروژه، بیشترین امتیاز كاندیدا شده قابل مشاهده بوده

 میتوان نام و امتیاز تمامي افراد كاندیدا شده را نیز مشاهده نمود. "ها كاندید شده"شفاف سازی كامل، با كلیك برروی 
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 .ساعت ميباشد 24تسریع در امور ارجاع نظارت، مدت زمان قرار گرفتن یک پروژه بر روي سيستم جهت 

 نمایش جزئیات امتیاز شما -های جاری  پروژه –فرآیند ارجاع نظارت (5-6

در پایین صفحه  "ي شمانمایش جزئیات امتیاز كنون"توانید روی  های مؤثر در آن مي برای مشاهده امتیاز خود و ضرایب مربوطه و شاخص

 كلیك نمایید. "های جاری پروژه"

ه امتیاز شخص میباشد. ستون اول در این صفحه، مربوط به اطالعات شخصي در محاسبه امتیاز و ستون سوم ضرایب مورد استفاده در محاسب

 .اند همچنین ستون وسط، اطالعات مربوط به پایه است كه در محاسبه امتیاز اعمال گردیده

ت ارجاع كار نظارت( و سوم درصور)امتیاز یك شخص به چند دلیل ممكن است تغییر میكند: یكي تغییر تاریخ روزانه، دیگری تغییر درآمد شخص 

 تغییر ضرایب.

رصورت تغییر د و دروز مي شو به اند، بامداد امتیاز تمامي افرادی كه اعالم آماده به كاری نموده 00:01به هرحال در حالت عادی هر روز ساعت 

 كاركرد یا تغییر ضرایب، امتیاز جدید به همراه ساعت تغییر امتیاز در صفحه فوق مشخص خواهد بود.

 

 كاندیدا شدن –پروژه های جاری  -فرآیند ارجاع نظارت  (6-6

اندیدا شدن در هر پروژه د ك، شخص میتواند فرآین"پروژه های جاری"پس از مشاهده و بررسي اطالعات هر یك از پروژه های موجود در قسمت 

 در ردیف همان پروژه شروع نماید. "كاندیدا شدن"را با كلیك بر روی دكمه 

ردد و صفحه گ ما ارسال ميشپیامكي حاوی كد امنیتي توسط سیستم ارجاع نظارت به شماره همراه  "كاندیدا شدن "پس از كلیك بر روی گزینه 

پروژه های "ین پروژه از قسمت كد امنیتي و ثبت آن فرآیند كاندیدا شدن در یك پروژه، پایان و ا ه مي شود كه با وارد نمودن ایندزیر مشاه

 ما وارد نمي شود.شیابد. در این مرحله متراژ این پروژه در ظرفیت اشتغال  انتقال مي "پروژه های كاندیدا شده"به قسمت  "جاری

 های احتمالي میباشد. گیری از سوء استفادهاستفاده از كد امنیتي به منظور تعیین هویت شخص و جلو
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ندیدا شوید، پنج عدد در نظر گرفته بدیهي است جهت كاندیدا شدن در هر پروژه روند فوق تكرار مي شود. حداكثر تعداد پروژه هایي كه میتوانید كا

 یدا شدن در پروژه جدید نميدیگر امكان كاندشده و هیچ محدودیت دیگری ندارد. در صورتي كه تعداد پروژه های كاندیدا شده به پنج برسد، 

 لغو كاندیداتوری نمایید. "پروژه های كاندیدا شده"باشد مگر این كه یك یا چند پروژه را در بخش 

هفت یدا شدن در یك روز محدود و مورد شبكه، تعداد دفعات كاند جلوگیری از ازدحام بيبه منظور اعمال مدیریت بهتر در فرآیند كاندیدا شدن و 

پیغامي مبني  "كاندیدا شدن "ینه بار در نظر گرفته شده است. در صورتي كه تعداد دفعات كاندیدا شدن از عدد هفت فراتر رود، پس از انتخاب گز

 گردد. بر به اتمام رسیدن آن مشاهده شده و دیگر كد امنیتي به شخص ارسال نمي

 پروژه های كاندیدا شده –فرآیند ارجاع نظارت  (7-6

 فعالات تمامي پروژه هایي كه است. در این قسمت شما میتوانید اطالع "پروژه های كاندیدا شده"، "فرآیند ارجاع نظارت "قسمت دوم از صفحه 

 وجود دارد. همچنین شما "ها دهشكاندیدا  "در آنها كاندیدا هستید را مشاهده نمایید. ضمن اینكه امكان مشاهده سایر كاندیداها با كلیك روی 

ندیدا شده خارج نمایید. البته این خود را از لیست كاندیداهای هر یك از پروژه های كا "لغوكاندیدا "میتوانید در صورت تمایل با كلیك به روی 

سمت صورت پروژه لغو شده به ق كار باز هم با ارسال كد امنیتي از طرف سیستم به شماره همراه و ورود آن كد به سیستم قطعي میشود و در این

 بازمیگردد. "پروژه های جاری "

نكته نیز دقت نمایید كه لغو كاندیدا  پذیر بوده و هیچ تبعاتي نیز در پي نخواهد داشت، ولي به این لغو كاندیدا شدن در این قسمت به راحتي امكان

رج شده است( و پس از دآخرین مهلت  این زمان در قسمت)شدن فقط در مدت زماني كه پروژه در صفحه شخصي شما قرار دارد امكانپذیر است.

امتیاز كاندیدا شده و همچنین  آن كاندیدا شدن شما در آن پروژه، قطعي و غیر قابل لغو نمودن است. در این صفحه نیز امكان مشاهده بیشترین

 ها وجود دارد. اسامي و امتیاز تمامي كاندیدا شده

غو كاندیدا شدن نیز در یك روز محدود شدن و جلوگیری از ازدحام بیمورد شبكه، تعداد دفعات ل به منظور اعمال مدیریت بهتر در فرآیند لغو كاندیدا

 "لغو كاندیدا "انتخاب گزینه  و هفت بار در نظر گرفته شده است. در صورتي كه تعداد دفعات لغو كاندیدا شدن از عدد هفت فراتر رود، پس از

 ه و دیگر كد امنیتي به شخص ارسال نمیگردد.پیغامي مبني بر به اتمام رسیدن آن مشاهده شد

 ارجاع شده به شما -فرآیند ارجاع نظارت (8-6

ن پروژه دارد انتخاب نموده و این پروژه امتیاز را در بین كاندیداهای آ پس از پایان مهلت كاندیدا شدن در هر پروژه، نرم افزار، فردی كه باالترین

ین قسمت، مشخصات كامل اانتقال مییابد. بنابراین در  "ارجاع شده به شما"به قسمت  "یدا شدهپروژه های كاند"برای آن شخص، از قسمت 

ه با نام مالك و شماره تلفن وی اند، از جمله كد نوسازی و آدرس دقیق آنها همرا پروژه هایي كه جهت انعقاد قرارداد به شما ارجاع داده شده

 یده مي شود.همچنین زمان ارجاع و امتیاز شما درآن زمان د

در صورت ارجاع كار به  وحتماً باید پس از كاندیدا شدن در یك پروژه جهت پیگیری وضعیت آن پروژه به صفحه شخصي خود مراجعه  مهندسان

پیامك رساني میشود كه این  وی برای انعقاد قرارداد اقدام نمایند، هر چند انتخاب یك شخص در یك پروژه از طریق ارسال پیامك نیز اطالع

 حاوی كد نوسازی پروژه و شماره تلفن همراه مالك جهت هماهنگي است.

ست. ضمن این كه عدم حضور ادر این مرحله امكان انصراف از نظارت پروژه با انتخاب گزینه انصراف و تأیید از طریق پیامك فراهم گردیده 

ر اختیار شخص و به دلخواه بوده دبه این كه تمامي مراحل كاندیدا شدن  ناظر در مهلت تعیین شده در سازمان نیز به منزله انصراف میباشد. نظر

 د شد.هر انصراف و جهت اعمال در ارجاعات بعدی خواهبه ازای  %10باعث كسر امتیاز به میزان انصراف در این مرحله 
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 ارجاع شده به سایرین –فرآیند ارجاع نظارت (9-6

گیرد و  قرار مي "به شما ارجاع شده"بیشترین امتیاز ارجاع داده مي شود برای وی در قسمت  همان طور كه گفته شد زماني كه یك پروژه به

 خارج میگردد. "پروژه های كاندید شده"برای سایر افراد كاندیدا شده در آن پروژه هم از قسمت 

ساعت در قسمت  48مذكور تا  اطالعات پروژه منظور شفافسازی و اطالع از وضعیت نهایي هر پروژه برای تمامي افراد كاندیدا شده در آن، به

ژه به وی ارجاع شده همراه با برای آنها قابل مشاهده است. همچنین در این قسمت شما میتوانید نام شخصي را كه پرو "ارجاع شده به سایرین"

 در زمان ارجاع پروژه( مشاهده نمایید.)امتیاز نامبرده و امتیاز خودتان 

اید ولي به اشخاص دیگر  شده م اطالعات در این صفحه، یعني اطالعات مربوط به پروژه هایي كه شما در آنها كاندیدابه علت افزایش سریع حج

 ساعت در این صفحه باقي مانده و پس از آن از دسترس خارج مي شود. 48ارجاع شده است، فقط تا 

 در دست انجام توسط شما –ها  كنترل نظارت پروژه (10-6

و  "ست انجام توسط شماددر "ارجاع نظارت، كنترل نظارت پروژه ها میباشد. با انتخاب این گزینه صفحه زیر با دو قسمت سومین زیرمنوی 

 مشاهده میگردد. "تاریخچه نظارت"

نظارت  امضاء رسیده و تحت اطالعات مربوط به پروژه هایي كه به شما ارجاع شده و قرارداد آن نیز به "در دست انجام توسط شما"در قسمت 

 شما قرار دارند مشاهده میشود.

 تاریخچه –كنترل نظارت پروژه ها (11-6

 اطالعات مربوط به كلیه پروژه هایي كه نظارت آنها به اتمام رسیده ، در این قسمت نمایش داده میشود.

 روال فرایند ارجاع نظارت به ترتیب زیر :
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 (نحوه امتیازدهي7

 شاخص تمامي گردیده سعي باشد،لذا مي ناظر مهندسان به امتیازدهي نحوه نظارت، ارجاع سیستم در مباحث ترین مهم و ترین حساس از یكي

 :از تندعبار ها شاخص این .شود گرفته به كار و محاسبه ای عادالنه و صحیح نحو به امر این در مؤثر و استفاده قابل های

 باقيمانده ظرفيت کل متراژ الف(

  نظارت کارکرد متراژ ب(

  تحصيلی مدرک اخذ سابقه و سازمان در عضویت سابقه اشتغال، پروانه سابقه شامل (سابقه ج

  مهندسی نظام سازمان انتخابات و عمومی مجامع در (مشارکت د

  انتظامی محکوميت ه(

  کيفی (عملکرد و

 بعدي نرم افزار لحاظ می گردد( )درحال حاضر براي همه ي مهندسين ثابت است و در فازهاي خيریه امور در مشارکت )ز

 )درحال حاضر براي همه ي مهندسين ثابت است و در فازهاي بعدي نرم افزار لحاظ می گردد(  اشتغال عدم )ح

 نظارت ارجاع امر در سانبندی مهند ولویت مبنای و شود مي محاسبه زیر های فرمول از نظارت متقاضي مهندسان از یك هر برای نهایي امتیاز

 :بود خواهد
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 :از عبارتند فوق های فرمول در رفته كار به های شاخص كه

 

 مبنا امتياز (P1) 

 :است شده گرفته نظر در 20000 برابر و یكسان عددی مهندسان، تمامي برای P1 مبنای امتیاز

  : P1 = 20000پایه یك 

 : P1 = 20000 پایه دو 

 : P1 = 20000 پایه سه 

 سابقه امتياز (P2 = r×M ) 

 .است شده گرفته نظر در امتیاز  6000 یعني مبنا % امتیاز 30 با برابر و امتیازدهي این مبنای ، M عدد

(M = 6000) 

 جدیدترین برای و یك عضو سازمان ترین قدیمي برای یعني است متغیر یك تا صفر بین شخص ی سابقه میزان اساس بر نیز (r) سابقه ضریب

 .بود خواهد صفر عضو

 ( صفر وجدیدترین عض برای و 6000  سازمان عضو ترین باسابقه برای( آید مي دست به زیر فرمول از سابقه امتیاز نهایت در

P2 = r×M 

 به و سابقه روزهای تعداد ساسبرا سابقه ضریب انتخاب بود، خواهد تراز هم مهندسان امتیاز اصلي تفاوت باعث امتیاز این كه این به توجه با  

 .باشد متفاوتي عدد مختلف افراد برای شود تا مي محاسبه است، یك و صفر بین نمایي تابع یك كه زیر فرمول كمك
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 درنظر تحصیلي مدرک بقهسا و اشتغال پروانه سابقه مهندسي، نظام در عضویت سابقه از تركیبي ضریب، این سابقه، ضریب شدن تر واقعي برای

 متفاوتي های وزن با سپس و آمده دست به نمایي تابع فرمول از مربوطه ضریب ابتدا فوق موارد از كدام هر برای حالت این در .است شده گرفته

 فرمولهای .اند شده گرفته درنظر 20 % مدرک و %50 پروانه ، 30 % عضویت برای ضرایب این وزن .دهند مي تشكیل را سابقه ضریب

 :است زیر شكل به مربوطه

 

 ( ضریب ظرفيتK) 

 كاركرد كه یافراد كه شده تعریف ای گونه به ضریب این .است متغیر یك تا صفر بین شخص كاركرد میزان اساس بر (k) ظرفیت ضریب

 جاری سال اركردك كل از تركیبي ضریب این .داشت خواهند كمتری ضریب دارند بیشتری كاركرد كه افرادی و بیشتر ضریب دارند كمتری

(kn) قبل سال نظارت كاركرد و (ko) است شده تعریف زیر شكل به جاری سال برای برابری دو وزن با. 

 

 

 كه مهندساني ،)ساختمان ملي مقررات دوم مبحث چهارم فصل از 14- 3- 5 و 14-3 -1 بند( نظارت مورد در زماني برش قانون به استناد با

 شد خواهند مواجه شده، اخذ نظارتي كارهای متراژ با شكل متناسب به امتیاز كسر با جدید سال در اند نموده تقبل نظارتي كارهای قبل سال در

 بستگي امسال كاركرد به نهات نه ظرفیت ضریب منظور این به .باشند داشته بیشتری امتیاز اند نموده اخذ كمتری نظارتي پروژه كه مهندساني تا

 رابطه این )شود مي انجام االنهدوس صورت به بندی امتیاز و كارها توزیع دیگر عبارت به( .شد خواهد مرتبط نیز قبل سال نظارت كاركرد به دارد،

 به مربوطه لهایفرمو كه آید دست به قبل سال نظارت كاركرد از آن سوم یك و امسال كاركرد كل از ضریب سوم دو كه است شكل این به

 : است زیر شكل
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 گرفته اند برابر صفر باشد . 3برای مهندسینی که در سال جاری پروانه اشتغال پایه  okضریب 

 برای مهندسینی که در سال قبل تعیین ظرفیت اشتغال بکار نکرده باشند صفر باشد . okضریب 

 قبل صد در صد سهمیه خود را طراحی زده اند صفر باشد . سال در که مهندسینی برای ko ضریب

ناسب با تعداد مت یبیاخذ پروانه اشتغال ضر خیکه سال قبل پروانه اشتغال اخذ نموده اند براساس تار ینیمهندس یبرا ko بیضر

 باشد. یسال قبل م  انیروز مانده تا پا

 
 سایر ضرایب 

 درصدی چند و دهش ضرب كل امتیاز در كه هستند یك عدد وحوش حول اعدادی و شده گرفته نظر در مهندسان تشویق منظور به ضرایب این

 .آید دست به نهایي امتیاز تا دهند مي افزایش یا كاهش را آن

 مشارکت ضریب (k1) 

 .است شده گرفته نظر در عمومي مجمع همچنین و سازمان انتخابات در مشاركت برای اعضا تشویق منظور به ضریب این

 - .بود خواهد اثر بي نهایي امتیاز در كه بوده صفر ضریب این فرض پیش الف(

 پایدار )بعد دوره باتانتخا(سال  سه مدت به افزایش مقدار این و كند مي اضافه k1 به 0.03 میزان به مدیره هیأت انتخابات در شركت ب(

 .بود خواهد

 سال مجامع( لسا یك مدت به افزایش این و كند مي اضافه k1 به 0.02 نیز دوم مجمع و 0.02 میزان به اول عمومي مجمع در شركت ج(

 .بود خواهد پایدار )بعد
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 .گردد نمي منظور ضریب وكالتي،افزایش مشاركت برای و بوده حضوری مشاركت برای فقط فوق موارد از یك هر در مشاركت ضریب افزایش د(

 .است 0.07 مشاركت ضریب برای افزایش حداكثر ترتیب بدین

 د.شده است و از مجمع عمومي بعدی لحاظ مي گرددر حال حاضر این ضریب برای همه ی مهندسین یكسان در نظر گرفته 

 انتظامی شوراي ضریب (k2) 

 مي تشكیل ار عملكرد ضریب k 3 و k2 ضرب حاصل یعني شود مي گرفته نظر در عملكرد ضریب از بخشي عنوان به پس این از ضریب این

 صدور و نتظاميا تخلف صورت در و بوده 1.1 تشویقي صورت به باشند نداشته انتظامي شورای از حكمي كه اعضایي برای ضریب این .دهد

 .یابد مي كاهش l به محكومیت به منجر حكم

 ي گردد.مدر حال حاضر این ضریب برای همه ی مهندسین یكسان در نظر گرفته شده است و در فازهای بعدی نرم افزار لحاظ 

 عملکرد ضریب  (k3) 

 .است شده گرفته نظر در مهندسان كیفي عملكرد افزایش منظور به و بوده یك فرض پیش حالت در ضریب این

 كاهش یبضر این مقدار شوند، تخلف مرتكب یا نموده كوتاهي مربوطه تعهدات یا نظارت امر در ناظر مهندسان دلیل هر به كه ترتیب این به

 :از عبارتند موارد این .یابد مي

 سازمان تشخیص به كاهش % 10 تا نظارت امر در كوتاهي بر مبني سازمان عالي ناظر (گزارش الف

 سازمان تشخیص به كاهش 5% - تا نظرخواهي فرم در مالك رضایتمندی عدم ب(

 %5 میزان به و اریاختی ارجاع در انصراف هر ازای به كاهش % 10 میزان به افزار نرم توسط انتخاب از پس پروژه نظارت از انصراف ج(

 اجباری ارجاع در انصراف هر ازای به كاهش

 خيریه ضریب (k4) 

 متناسب 4% تا شود مي ارجاع آنان به كارها این نظارت كه مهندساني از دسته آن برای و بوده یك فرض پیش حالت در تشویقي ضریب این

 .شود نمي یازامت كاهش باعث گرفته قرار تخفیف مشمول كه پروژه از مساحتي كه این ضمن .یابد مي افزایش شده انجام كارهای با

 آن مابقي و نشده تیازام كسر باعث گردد، مي خیریه كارهای تخفیف مشمول چهارنفره هیات مصوبه برمبنای كه پروژه مساحت از قسمتي الف(

 ).شد امتیازمي كسر باعث نیز تخفیف مشمول مساحت قبالً( .باشد داشته امتیاز كسر

 یعني شود مي عمالا تخفیف درصد 70 كار این متر 400 برای بگیریم درنظر را ایثارگران متری  650 خیریه كار یك اگر مثال عنوان به

 250 یعني متر 400 رب عالوه پروژه مابقي ولي ندارد امتیاز كسر و شود مي درج سهمیه در آن از متر 120 و تخفیف متر 400 از متر  280

 متر 370 آید، مي كاركرد ستون در كه سهمیه در درج مساحت است طبیعي .شود مي امتیاز كسر باعث متری 250 كار یك مانند دقیقاً متر

 .گیرد مي قرار عمل مالک پروژه كل مساحت نیز كار تعداد نظر از و باشد مي 250 و120 مجموع یعني

 :گردد اعمال زیر شكل به خیریه كارهای مجموع مساحت و نوع با متناسب خیریه ضریب ب(
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 3000 از بیش  : 0.03مربع متر 3000تا  1500 از: 02. مربع متر 1500 تا 400 از 0.01 مربع: متر 400 تا پروژه طراحي و نظارت

  :0.04 مترمربع

 این ضریب در حال حاضر برای همه مهندسین یكسان در نظر گرفته مي شود.

 نظارت متراژ ضریب  (K5) 

 و یافته كاهش صددر 10 نظارت متر 1600 هر ازای به ضریب این .كند مي تغییر یك تا صفر از نظارت كاركرد متراژ ازای به ضریب این

 :شود مي محاسبه زیر فرمول طبق متراژ با متناسب

 

 اشتغال عدم ضریب  (K6) 

 این مقدار .است دهش گرفته درنظر اشتغال عدم ضریب نام به ضریبي گردد، مي محسوب آنها اصلي شغل مهندسي، خدمات كه مهندساني برای

 ورتص به اشتغال عدم فرم تكمیل ضریب این اخذ برای .شود ضرب فرمول مطابق 20000 یعني P1 عدد در و بوده درصد 12 ضریب

 .است الزامي سازمان در حضوری

 .ی بعدی نرم افزار انجام مي پذیرداین ضریب فعال برای همه مهندسین یكسان در نظر گرفته شده است و در فازها

 

 ت رایج درباره سیستم ارجاع نظارتواالس( 8

 

 کليات امتيازدهی در سيستم ارجاع نظارت بر چه مبنایی صورت گرفته است؟ .1
 

عدادي ضرایب امتياز است. این دو امتياز به همراه ت 6000و امتياز سابقه از صفر تا  20000امتياز مبنا براي همه اعضا 

ته که امتياز نهایی را تشکيل ميدهند که مهمترین ضریب کارکرد افراد ميباشد. امتيازبندي اعضا به شکلی صورت گرف

امکان  د تاپيدا ميکن (با سابقه کم) 3پس از اخذ چند کار گروه ب امتيازي درحد پایه  باال(با سابقه )یک عضو پایه یک 

رند که در صورت سابقه برابر امتياز یکسانی هم دا 3و پایه  1رقابت بين آنها فراهم شود. طبيعی است دو عضو پایه 

و البته  البته چون فقط براي رقابت در اخذ کار گروه ب با هم مقایسه ميشوند این برابر بودن به عدالت نزدیکتر است

 شاهده این کارها را ندارد.امکان م 3پایه  البراي کارهاي ج و د اص

 چه مواردي در سيستم ارجاع نظارت، باعث کاهش امتياز ناظران ميشود؟ .2

 شتغال ثبت پروژه نظارت در ظرفيت ا 
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  حذف ضریب مشارکت مجمع پس از گذشت یک سال از تاریخ اعمال 

 اعمال ضریب عملکرد در اثر کوتاهی ناظر در نظارت یا عدم رعایت قوانين نظام مهندسی 

 چه مواردي در سيستم ارجاع نظارت، باعث افزایش امتياز ناظران ميشود؟ .3
 
  فه ميشودبه علت اضافه شدن تعداد روزهاي سابقه به همه اضا (کمتر از یک امتياز)روزانه امتياز بسياز ناچيزي 
   
 حذف ضریب کاهشی عملکرد پس از پایان یافتن مدت زمان جریمه کاهش امتياز 

 

 باشد؟ 1ممکن است بيشتر از پایه  3چرا امتياز یک عضو پایه  .4
 

يباشد که البته م 3بيشتر از پایه  1در شرایط یکسان امتياز پایه وامل يين امتياز نهایی مؤثرند. عپارامترهاي زیادي در تع

، براساس سابقه تعيين ميشود. با توجه به این که ضریب اصلی که باعث کاهش امتياز ميشود ضریب کارکرد ميباشد

متر کار نظارت زده باشد، امتياز وي عددي کمتر از  6000در صورتی که یک شخص با پایه یک در سال قبل حدود 

شته که کارکرد سال قبل وي کم است، امتياز بيشتري دا 3نفر پایه  خواهد بود و در این حالت ممکن است یک 24000

 باشد.

 چرا کاهش امتياز در صورت اخذ نظارت اینقدر زیاد است؟ .5

کاهش امتياز به صورت درصدي لحاظ گردیده است، ضمن این که براي نظارت دو ضریب کاهشی داریم یکی ظرفيت 

رقابت پایه  ردید. یکی از نکاتی که در این کاهش امتياز دیده شده امکانو دیگري تعداد کار که بعداً به متراژ تبدیل گ

 .است که در سوال اول نيز تشریح شددر اخذ کارهاي گروه ب  1و پایه  2با پایه  3

 براي کيفی شدن نظارت چه تمهيدي پيش بينی شده است؟ .6
 

ردن قع و درست انجام ميدهند و کم رنگ کدن به ناظرانی که وظایف خود را به موبراي کيفی شدن نظارت و ميدان دا

ظر گرفته حضور ناظرانی که کيفيت نظارت آنها پایين بوده و حضور مؤثري نيز ندارند، ضریبی به نام ضریب عملکرد در ن

شده است. این ضریب براساس عملکرد ناظران در عمل به قوانين نظام مهندسی، گزارشهاي ناظر مضاعف سازمان و 

 ان اعمال گردیده و باعث کيفی شدن ارجاع نظارت خواهد شد.نظر نهایی سازم

 دليل عدم مشاهده تمامی یا برخی پروژهها در کارتابل شخصی چيست؟ .7
 

 -ده به کاري بعدم ثبت آما -ها در کارتابل مشاهده نشود: الف زیر باعث ميشود که یک یا همه پروژه الیلیک از د

 ایان اعتبار پروانه اشتغالپ -آماده به کاري جعدم انتخاب گروه ساختمانی در هنگام ثبت 

 تراژ کار مورد نظر بيش از ظرفيت اشتغال شخص باشد.م -د

 

 حداکثر در چند کار ميتوانيم کاندیدا شویم؟ آیا محدودیت دیگري هم وجود دارد؟ .8
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دیدا ت که براي کانکار کاندیدا شد. محدودیت دیگر حداکثر تعداد پيامک در طول یک روز اس هفتهمزمان ميتوان در 

 عدد ميباشد. هفتشدن هفت عدد و براي لغو کردن 

 فرآیند انتخاب مهندس ناظر از ليست دقيقاً چگونه است؟ .9
 

ن پروژهها سيستم ارجاع با پایان یافتن مهلت کاندیدا شدن در هر پروژه آن را از کارتابل همه مهندسان بر ميدارد. ای

تی کاندیدا شدن یک به یک ارجاع ميشوند. یک پروژه در هنگام ارجاع داراي ليسبه ترتيب زمان ستون آخرین مهلت 

ر ليست از آخرین نفرات کاندیدا شده ميباشد که در اخرین لحظات ميتوان انتظار داشت که این پروژه به باالترین نف

یگر امتياز دنگام ارجاع یک بار نيز همين گونه است. ولی برنامه ه الز را دارد ارجاع می شود که معموکه بيشترین امتيا

ند لحظه چهاي ارجاعی  نفرات داخل ليست را محاسبه ميکند زیرا احتمال تغيير امتيازات وجود دارد. مثال اگر در پروژه

 اي به شخصی ارجاع شود محل آن شخص در ليست پروژه فعلی تغيير ميکند.  قبل پروژه

 آیا همه آن کارها به او خواهد رسيد؟اگر شخصی در چند پروژه مختلف، نفر اول باشد  .10
 

با توجه به توضيحات سوال قبل این امر ممکن است ولی احتمال آن کم است. وقتی شخصی در چند پروژه کاندیدا 

يست با توجه به ل (هيچ ارتباطی به ترتيب کاندیدا شدن شخص ندارد)است ابتدا ناظر پروژه با زمان ارجاع زودتر 

عدي ربوطه مشخص ميشود. به این ترتيب کار اول به آن شخص ارجاع ميشود. براي ارجاع کار بکاندیداها و امتياز م

ار کامتيازات مجدداً محاسبه ميشود که در اینجا با توجه به این که امتياز شخص کاهش یافته است فقط در صورتی 

 ر گرفته باشد.دوم نيز به وي خواهد رسيد که هنوز در صدر ليست کاندیداها از نظر امتياز قرا

 فرآیند کاندیدا شدن تا انتخاب مهندس و ارسال پيامک چقدر طول ميکشد؟ .11
 

اي یک ساعته با توجه به این که فرآیند انتخاب ناظر نباید وقت زیادي از سيستم را اشغال کند، فرآیند انتخاب در زمانه

يامک پست که انتخاب مهندس ناظر و ارسال و ارسال پيامک نيز به همين ترتيب به صورت سریال انجام ميپذیرد. این ا

پيامک بر  هر پروژه قبل از بع از نام مهندس منتخاله اطدو تا سه ساعت بعد از اتمام زمان پروژه انجام ميگيرد. البت

 روي کارتابل تمام افرادي که در آن پروژه کاندیدا شدهاند درج ميگردد.

 سيستم ارجاع وجود دارد؟آیا هيچ استثنایی براي انتخاب ناظر خارج از  .12
 

 درحال حاضر و از هيچ تبصره یا استثنایی براي انتخاب ناظر، خارج از سيستم ارجاع وجود ندارد.

 هاي بزرگ که زیربناي آنها بيش از ظرفيت یک ناظر باشد چگونه تقسيم ميشوند؟ پروژه .13
 

 واهد شد.خبرسد و به تناسب امتياز آنها تقسيم این پروژهها به نفرات اول، دوم و ... ليست تا زمانی که به حد کافی 

 ضریب ظرفيت سال قبل افراد جدیدالورود بر چه مبنایی محاسبه ميشود؟ .14
 

در واقع به ظرفيتی داشتهاند و نه کارکردي. براي افراد جدیدالورود این ضریب مقدار مبهمی دارد چون سال قبل نه

 صفر نزدیک است.
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 نسبت به سایر استانها چيست؟ ناستابزرگترین مزیت سيستم ارجاع  .15
 

به  ها توسط ناظران، دو مزیت بسيار بزرگ نسبت شفافيت در ارجاع و انصراف حداقل به خاطر اختيار انتخاب پروژه

 افزارهاي سایر استانها است. نرم

 
ن بدون مهندسا شفافيت: تمامی افراد در هنگام کاندیدا شدن قابليت مشاهده امتياز یکدیگر به اسم را دارند و تمامی

 ها و مهندسان استثنا از همين سيستم پروژه اخذ ميکنند. ضمن این که جهت شفافيت بيشتر، امکان جستجوي پروژه

 ناظر مربوطه در سامانه فراهم گردیده است.

 براي رفع ابهام در انتخاب افراد کاندیدا شده چه پشتوانهاي در سامانه ایجاد شده است؟ .16
 

يازدهی و تيازات داراي پارامترهاي مختلف بوده و مهندسان استان نيز به طور دقيق، جزئيات امتبا توجه به این که ام

 العاتطافزار، ا تقسيم کارها را رصد مينمایند به منظور پاسخ گویی و شفافيت کامل از همان ابتدا شروع به کار نرم

يره شده قيق هر یک و همچنين تمامی پيامکها ذخا، به همراه ساعت دهها، لغو کاندید ها، کاندید شده مربوط به پروژه

وشنگري رو راه را براي برخی افراد که با ادعاي ناصحيح سعی در زیر سؤال بردن سيستم را داشتند، بست. و البته با 

اد براي برخی مهندسان که ایجاد شبهه برایشان شده بود باعث استحکام سيستم در این آشفته بازار و تقویت اعتم

 از مهندسان دلسوز به نظام مهندسی گردید. بسياري

 ارجاع اجباري چيست؟ .17
 

دیدا اي هيچ کاندیدایی نداشته باشد یک روز دیگر و تا سه بار تمدید و در نهایت در صورت نداشتن کان اگر پروژه

 ارجاع اجباري ميشود.

 آیا امکان انصراف از پروژه ارجاع نظارت امکان پذیر است؟ .18
 

مييابد و کار به نفر بعدي ليست انصراف با کاهش ده درصدي ضریب عملکرد امتياز ناظر کاهش بله و در صورت 

 دیداها ارجاع ميشود.نکا

 از سيستم ارجاع، راهی وجود دارد؟ (مثال مربوط به اقوام)آیا براي اخذ یک پروژه خاص  .19
 

دي و هاي بع موجب به وجود آمدن تبصرهوجه امکان این کار وجود ندارد زیرا این استثنائات در نهایت  خير، به هيچ

 مسيرهاي فرار از قانون خواهد شد.

 باعث افزایش امتياز ميشود؟ باالترآیا ارتقا به پایه  .20
 

ارتقا براي یک عضو باعث افزایش ظرفيت اشتغال ميشود که این عدد فقط در یک فرمول آن هم ضریب ظرفيت سال 

 تقا باعث ميشود افت امتياز شخص کمتر شود.جدید تأثير دارد. لذا با توجه به فرمول ار

 طور دقيق حساب کرد؟ چگونه ميتوان ميزان کاهش امتياز را قبل از اخذ یک پروژه طراحی یا نظارت، به .21
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 یک فایل اکسل در قسمت تازههاي سایت مخصوص محاسبه امتياز قرار داده شده که پس از دانلود براساس راهنماي

ا مشاهده نموده و بهراحتی ميتوان صحت امتياز و ميزان امتياز پس از اخذ کارهاي دلخواه رمربوطه در همان فایل عمل 

 کرد.

 

 دیگر نکات ( 9

  29/12/1394تا  01/01/1394دوره ثبت آماده بکاري توسط سازمان تعيين می گردد.بعنوان مثال 

  دوره ي تعيين شده دارد.مهندسی آماده بکاري خود را ثبت می کند که قصد انجام کار نظارت را در 

  در هنگام ثبت آماده بکاري ثبت اطالعات بيمه و سریال شناسنامه اجباري ست . این اطالعات جهت تکميل

 پرونده مورد نياز است و در نحوه ي امتيازدهی تاثير ندارد.

 فا جهت کد امنيتی که توسط سامانه به شماره همراه شما پيامک می شود ، کدي یک بار مصرف بوده و صر

 احراز هویت و امنيت استفاده می گردد.

 : توجه کنيد 

 گروه مجاز جهت ثبت آماده بکاري پایه نظارت

 الف ، ب ، ج ، د یک

 الف ، ب ، ج دو

 الف ، ب سه

 

 متراژ مجاز تعداد سقف گروه

2-1 الف متر مربع 600حداکثر زیربناي    

5-3 ب متر مربع 2000تا  160حداکثر زیربناي    

10-6 ج متر مربع 5000تا   1200حداکثر زیربناي    

به باال 10 د متر مربع 5000بيش از    

 

 .مهندس باید گروهی را انتخاب کند که مایل به انجام کار نظارت در آن گروه می باشد 

 .کاندید شدن / نشدن یک کار کسر امتياز یا افزایش امتياز براي مهندس ندارد 

  باشد و انتخاب شود از طریق پيامک به وي اطالع رسانی می گردد.اگر امتياز مهندس مناسب کار 
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 .انتخاب مهندس فقط از بين کاندید شده ها انجام می گردد 

 .بررسی مداوم سامانه جهت دریافت کار بر عهده مهندس است 

 اندید یک مثال : فرض کنيد سه کار در سامانه مهندسين وجود دارد ، که بر روي هر سه کار تنها دو مهندس ک

شده اند پس هر سه کار بين این دو مهندس ارجاع داده می شود چرا که مهندسين دیگر باید سامانه را بررسی 

 نمایند.

  سقف را بر روي سامانه خود نخواهد دید چرا که نظارت  6باشد ساختمان  3یک مثال : اگر پایه نظارت مهندس

 سقف براي مهندس پایه یک یا دو مجاز است. 6ساختمان 

  اگر مهندسی بر روي کاري کاندید گردد و سامانه مهندس با امتياز باال را انتخاب کند سپس مهندس بنا به

دالیلی انصراف خود را از  انجام کار اعالم نماید با کسر امتياز از این مهندس ، کاندید بعدي با باالترین امتياز 

 خودکار انتخاب می گردد.

  از سامانه ارجاع نظارت انتخاب ناظر نمی شود و مهندسين در صورت مشاهده هيچ کاري در هيچ شرایطی خارج

 ، با داشتن مدرک مستند می توانند از لحاظ قانونی اقدام نمایند.

 .تمامی موارد دخيل در امتياز دهی و روش کار سامانه با قوانين منطبق است 
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