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هاي توسعه  ) قانون احکام دائمی برنامه34چارچوب نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده (در 
ضمیمه که مبانی  5صفحه به همراه  83دستورالعمل پیوست در قانون برنامه و بودجه،  )23کشور  و ماده (

هزینه خدمات نظارت االجرا براي تعیین  است، از نوع الزم آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده
شود تا در قراردادهایی که  شوند، ابالغ می هایی که به صورت سه عاملی اجرا می مهندسان مشاور در پروژه

شوند، با رعایت موارد زیر به مورد اجرا گذاشته شود. در خصوص منعقد می 01/01/1401از تاریخ 
و در خصوص  )9(، ضوابط بند 01/01/1401تا قبل از تاریخ  01/04/96قراردادهاي منعقد شده از تاریخ 

باشد: مالك عمل می )12(ضوابط بند  01/04/96قراردادهاي منعقدشده قبل از تاریخ 

خدمات نظارت بر اجراي عملیات (شامل نظارت قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) به صورت  -1

جز  دهاي جداگانه نیست (بهشود و قابل تفکیک در قراردا یکپارچه به مهندس مشاور واگذار می

اي). کاره کارهاي نیمه

قرارداد خدمات نظارت باید به صورت مستقل از قرارداد مطالعه و طراحی پروژه و پس از اتمام طراحی  -2

 تفصیلی (مرحله دوم) و قبل از انتخاب پیمانکار منعقد شود. 

) و QCBSفیت و قیمت ()، انتخاب بر اساس کیQBSاستفاده از روشهاي انتخاب براساس کیفیت ( -3

هاي غیر صنعتی که بصورت  بودجه ثابت براي واگذاري خدمات نظارت در صنعت احداث و براي پروژه

 باشد. شوند، ممنوع می سه عاملی اجرا می

نامه خرید خدمات  ) آیین16) ماده (6براي انجام خدمات نظارتی که به روش تعرفه، موضوع بند ( -4

واگذار هیأت محترم وزیران  1388/  10/  1ك مورخ 42986/ت  193542مصوبه شماره موضوع مشاوره، 

شود و اعمال هرگونه  شوند، هزینه خدمات قرارداد براساس مفاد این دستورالعمل محاسبه می می

شده براساس دستورالعمل پیوست،  ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) به هزینه تعیین

 ممنوع است.

نامه خرید خدمات مشاوره، مصوبه  ) آیین16) بند (ث) ماده (2) و (1هاي ( ناد جزءدرصورتی که به است -5

اي  گزینه ، خدمات نظارت با استفاده از روش تک1388/ 10/ 1ك مورخ 42986/ت  193542شماره 

واگذار شود، براي محاسبه هزینه خدمات قرارداد، استفاده از دستورالعمل پیوست الزامی بوده و در 

نیز اعمال هرگونه ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس)، ممنوع است. این حالت

شوند، خاتمه دادن  اي تامین اعتبار می هاي سرمایه هایی که از محل اعتبارات تملک دارایی در پروژه -6

نامه و شرایط عمومی ) موافقت1-  22موضوع بند (  به قرارداد نظارت توسط دستگاه اجرایی،
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)، 1379/  04/  29مورخ  105/  842 -  54/  2460مات مشاوره (پیوست بخشنامه شماره قراردادهاي خد

ها امضا  نامه مربوط را با سازمان برنامه و بودجه کشور یا استان باید به تأیید مقامی که موافقت

از هایی که مبلغ برآورد اجراي کار، براي درج در اسناد مناقصه، بیش  براي پروژه است، برسد. کرده

برابر سقف معامالت متوسط باشد (براساس نصاب ابالغ شده در سال فهرست بهاي منضم به  300

پیمان)، خاتمه دادن به قرارداد نظارت توسط دستگاه اجرایی، باید به تأیید باالترین مقام دستگاه 

.1مرکزي برسد

برابر سقف  8بیش از  هایی که مبلغ برآورد اجراي کار، براي درج در اسناد مناقصه، براي پروژه -7

و یا حوزه  (براساس نصاب ابالغ شده در سال فهرست بهاي منضم به پیمان)معامالت متوسط باشد 

نفوذ اثرات اجراي پروژه گسترده باشد، انجام نظارت به صورت امانی ممنوع است. عدم گستردگی 

 شود. اه اجرایی تعیین میحوزه نفوذ اثرات اجراي پروژه، با تشخیص و مسئولیت باالترین مقام دستگ

 101/  85425، خدمات نظارت مطابق با بخشنامه شماره (EPC)هاي طرح و ساخت توأم  در پروژه -8

شود. انجام می 1380/ 11/ 14مورخ  105/ 18928- 54/ 7103یا بخشنامه شماره  1384/  5/  15مورخ 

اند، هزینه خدمات از تاریخ   منعقد شده 01/01/1140تا تاریخ  96/  04/  01براي قراردادهایی که از تاریخ  -9

بعد، براساس بخشنامه ابالغی سال انعقاد قرارداد و با درنظر گرفتن تعدیل ساالنه  به  1401/  01/  01

شود. چنانچه براي تعیین مبلغ برآورد اجراي کار (مندرج در اسناد مناقصه پیمان  محاسبه می

هاي بعد از سال انعقاد قرارداد نظارت استفاده شده باشد،  پیمانکار) از فهارس بهاي ابالغی در سال

دستورالعمل ابالغی منطبق با سال فهرست بها، مبناي محاسبه هزینه خدمات نظارت بوده و  تعدیل 

شود.  مربوط مطابق با این بند پرداخت می

یل حساب درخواستی مهندس مشاور در ضریب تعد از حاصلضرب مبلغ صورت  حساب تعدیل، صورت

حساب تعدیل به صورت مجزا از  صورت آید. دست می ) به شرح زیر به1401سال کارکرد (سال 

شود.  حساب کارکرد خدمات نظارت تهیه می صورت

 1- (شاخص سال مبناي قرارداد /شاخص سال کارکرد) = ضریب تعدیل سال کارکرد

ها، مدیرعامل شرکت، مدیر موسسه، رئیس  هاي مادرتخصصی، مدیرعامل شرکت و در شرکتهاي دولتی، موسسات، سازمانها و وزارتخانه باالترین مقام دستگاه مرکزي در شرکت 1
 سازمان و وزیر است. 
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سال شاخص

1 1396

1/147 1397

1/429 1398

 1/995 1399

2/843 1400

3/954 1401

و بدون » الزحمه خدمات نظارت دستورالعمل تعیین حق«الزحمه آنها براساس  در قراردادهایی که حق -10

شود، در صورتی که  اعمال ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس) محاسبه و پرداخت می

 1401/  01/  01ائه شده از تاریخ الزحمه قرارداد در قالب اسناد خزانه پرداخت شود، هزینه خدمات ار حق

براي  1/1ساله و ضریب  2براي اسناد خزانه با سررسید  05/1، با اعمال ضریب 01/01/1402تا تاریخ 

 شود. ساله محاسبه و پرداخت می 3اسناد خزانه با سررسید 

دمات الزحمه خ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق«الزحمه قراردادهایی که براساس  حق

اند، مشمول اعمال ضریب این بند نیستند. منعقد شده» نظارت کارگاهی مشاوران

نامه خرید خدمات مشاوره و احراز شرایط  ) آیین24براي واگذاري خدمات نظارت بر اساس ماده ( -11

استفاده از این ماده (کنترل محدوده نصاب قرارداد)، مبلغ قرارداد باید مطابق با دستورالعمل پیوست 

آورد شود.بر

دستورالعمل نحوه انتخاب «،  به روش تعرفه و براساس 01/04/96براي قراردادهایی که قبل از تاریخ  -12

اند یا  ، به مهندس مشاور واگذار شده»الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران عوامل و تعیین حق

اند، هزینه  مل یادشده بودهسایر قراردادهایی که مطابق با ضوابط ابالغی مجاز به استفاده از دستورالع

، بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه 1401پایان سال تا  01/01/1401خدمات ارائه شده از تاریخ 

 )5(در اعداد جدول ضمیمه شماره  83/1، با اعمال ضریب 04/03/1400مورخ   99349/1400شماره  

هاي مشمول بیمه  در پروژه 1F ،(4/2و احتساب ضریب باالسري ( نظارت کارگاهی دستورالعمل

هاي غیر عمرانی، محاسبه و پرداخت  هاي مشمول بیمه طرح در پروژه 77/2هاي عمرانی و  طرح
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نیاز به افزایش تعداد عوامل نسبت به  افزایش حجم عملیات اجرایی و شود. همچنین درصورت می

ر هر ماه برابر با حداکثر بینی شده در قرارداد، حداکثر تعداد عوامل نظارت کارگاهی د مقادیر پیش

هاي سال گذشته خواهد بود. تعداد عوامل نظارت کارگاهی طی ماه

با توجه به اینکه از سال آینده، استفاده از ضریب ابالغ شده در این بند صرفاً براي قراردادهاي نظارت 

اجرایی در  هاي درصد، مجاز خواهد بود، الزم است تا دستگاه 90کارگاهی با پیشرفت پروژه باالي 

اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف قراردادهاي جاري اقدام نمایند. 

الزحمه آنها بدون اعمال ضریب افزایشی یا کاهشی (پلوس یا مینوس)  در قراردادهایی که حق -13

» الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق«براساس 

نظارت  دادنمبنی بر مالك عمل قرار  مهندس مشاوردرخواست شود، درصورت  محاسبه و پرداخت می

الزحمه خدمات نظارت کارگاهی و یا نظارت  حساب حق هاي اجرایی باید ضمن تسویه ، دستگاهیکپارچه

مانده را مشخص نموده و صرفاً با تغییر روش محاسبه و پرداخت،  عالیه انجام شده، حجم کار باقی

) دستورالعمل پیوست و در قالب 16-3-1مانده کار را بر اساس بند ( نظارت باقی الزحمه خدمات حق

قرارداد موجود، محاسبه و پرداخت نمایند.

 

 

1401/190111
1401/04/22



 

 جمهوري اسالمی ایران

 کشور برنامه و بودجهسازمان 
 

 

 

 

 خدمات نظارتالزحمه  دستورالعمل تعیین حق
 
 
 
 
 
 

 ، امور زیربنایی و تولیديمعاونت فنی
 ، مشاورین و پیمانکاراناجرایی امور نظام فنی

nezamfanni.irwww. 
 
 

1401 

 
 

  

 

http://tec.mporg.ir/
http://tec.mporg.ir/


 

 فنی  اصالح مدارك
 
 

 خواننده گرامی:

، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه کشور برنامه و بودجهسازمان  ، مشاورین و پیمانکارانامور نظام فنی اجرایی
یـراد و  این ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثر مصـون از ا 

 اشکال نیست.
 

ـه      ، از رو از این را ب ب  ـ ت را ـی م شـکال فن د و ا را ـ ی ه ا ده هرگون شاه ت م رد در صور دا ضا  تقا ه  صمیمان رامی  ده گ نن خوا شما 

د: یی رما ش ف زار ر گ زی ت   صور
د. -1 ص کنی شخ را م ع مورد نظر  حه موضو صف د و  ره بن  شما

د. -2 ری دا ن  ت خالصه بیا صور ه  را ب د مورد نظر  را ی  ا

ا -3 ن  ن مت ت امکا صور د.در  یی سال نما ر ی ا جایگزین راي  را ب ده  ش ح   صال

د. -4 یی رما ر ف ی ذک حتمال س ا تما راي  را ب خود  ی  شان  ن

 کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

 شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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، تهیه و هاي توسعه کشور قانون احکام دائمی برنامه 34و همچنین ماده  قانون برنامه و بودجه 23اد ماده مف با توجه به
از وظایف سازمان برنامه و هاي عمرانی  نیاز طرح ها و استانداردهاي اجرایی مورد نامه آیین ابالغ ضوابط، مشخصات فنی، 

همواره نسبت به تهیه و  ، مشاورین و پیمانکارانامور نظام فنی اجراییدر این راستا . شود بودجه کشور محسوب می
  .است  الزحمه خدمات مشاوره اقدام نموده هاي مرتبط با تعیین حق روزرسانی دستورالعمل به

رت تجارب و بازخوردهاي کسب شده درخصوص خدمات نظابراساس ، "الزحمه خدمات نظارت دستورالعمل تعیین حق"
سازي خدمات نظارت عالیه و  یکپارچه است. در این دستورالعمل ضمن تهیه شدهارتقاي جایگاه مهندسان مشاور با هدف و 

الزحمه نظارت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و در قبال  است تا در حد امکان پرداخت حق سعی شدهکارگاهی، 
مشاور، انتخاب عوامل در اختیار مهندس مهندسان و ارتقاء جایگاه هاي مرتبط انجام شود. همچنین براي حفظ  شدنی تحویل

 مناسبهاي اجرا شود، پرداخت پاداش  هزینه  اي که منجر به کاهش در صورت ارائه پیشنهادهاي سازنده مشاور بوده و
 است.  بینی شده پیش

 و اشکال وجود از مصون وعهمجم این شده، صرف دستورالعمل این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم
 موارد شود می درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در لذا، نیست آن در مطالب ابهام

 دریافت پیشنهادهاي سازمان کنند. کارشناسان ارسال کشور برنامه و بودجه سازمان اجرایی فنی امور نظام به را اصالحی

 پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن به متن ضابطه، نسبت در اصالح به نیاز صورت در و کرده بررسی را شده

 .کرد خواهند اعالم عموم، برداري بهره براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع
 رین و پیمانکارانمشاو ،و جدیت رییس امور نظام فنی اجرایی  از تالشبدین وسیله و تولیدي امور زیربنایی  معاونت فنی،

جنـاب آقـاي    و بخصـوص   یـاب ملـل   همچنین همکاران شرکت راه این امور و و کارشناسان معاون ،فر قانع دکترجناب آقاي 
 نماید. در امر تهیه و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می يهمکار به جهت مهندس برهان رستمی

 
 امانی همدانی حمید 
 ، امور زیربنایی و تولیديمعاون فنی 
 1401 ابستانت 
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 تهیه و کنترلگروه 

   

 کننده: اعضاي گروه تهیه

  ، مشاورین و پیمانکارانمعاون امور نظام فنی اجرایی نسرین ابوالحسنی
  فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکارانکارشناس امور نظام  فاطمه بابالو
  یی، مشاورین و پیمانکارانفنی اجرارئیس گروه امور نظام  فرزاد پارسا

  یاب ملل مهندسین مشاور راه برهان رستمی
  یاب ملل مهندسین مشاور راه امید صالحی
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 کلیات:صل اولف -1

2-  
 دامنه کاربردهدف و  -1-1
که بین مهندس مشاور (موضوع بند  )6-2-1قرارداد خدمات نظارت (موضوع بند  هزینهراي تعیین دستورالعمل باین  -1-1-1

 ، کاربرد دارد.شود  منعقد می )1-2-1(موضوع بند  اجرایی  دستگاه) و 1-2-2
 کاربردي ندارد. ،کنند در امور نظارت ارائه خدمت میاین دستورالعمل براي تعیین حقوق عوامل مهندس مشاور که  -1-1-2

 شود. مهندسان مشاور در چارچوب قانون کار و ضوابط آن منعقد میقرارداد مربوط به عوامل نظارت 
) 34(و ماده  »قانون برگزاري مناقصات« )1(هاي موضوع بند (ب) ماده  قراردادهاي خدمات نظارت که در دستگاه -1-1-3

 باشند. مشمول این دستورالعمل می  شوند، منعقد می »اي توسعه کشوره رنامهاحکام دائمی بقانون «
توسط مهندس مشاور هاي ارزیابی زمین  چنانچه در خدمات نظارت، نیاز به استفاده از خدمات تملک زمین و ارائه نقشه -1-1-4

الزحمه خدمات اضافه  در قالب خدمات اضافه به مهندس مشاور ابالغ شده و در محاسبه سقف حق مواردنظارت باشد، 
 .1شود مین منظور) 7-3-1بند (مربوط به 

 
 ریفاتع -1-2
قانون ) «34(و ماده  »قانون برگزاري مناقصات«) 1هاي موضوع بند (ب) ماده ( تمام دستگاه :دستگاه اجرایی -1-2-1

پروژه،  ، درصورت حضور مدیریت طرح درکنند که از بودجه عمومی استفاده می »هاي توسعه کشور احکام دائمی برنامه
مدیریت به  ،در چارچوب ضوابط مربوط در قراداد نظارت، دستگاه اجرایی بخشی از وظایف و اختیارات قابل واگذاري

  شود. طرح تفویض می
است که براي  داراي گواهی تشخیص صالحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور شخص حقوقی  مهندس مشاور: -1-2-2

نامه،  شده در اسناد و مدارك پیمان (شامل موافقت هاي تعیین ت و مسئولیتنظارت بر اجراي کار در چارچوب اختیارا
به پیمانکار  دستگاه اجراییشرایط عمومی و مدارك منضم به پیمان) و همچنین قرارداد نظارت و ضمائم آن، از سوي 

 شود. معرفی می
هاي مربوط  نامه آیین ضوابط وضوابط مربوط به استفاده از شخص حقیقی براي نظارت بر اجراي کار طبق  تبصره:

 باشد. بوده و مفاد این بخشنامه براي آن قابل استفاده نمی
 پیمانکار است. و ، مهندس مشاوردستگاه اجراییشامل ارکان پروژه:  -1-2-3
و مهندس مشاور براي انجام خدمات نظارت براساس  دستگاه اجراییمتن حقوقی است که بین  قرارداد نظارت: -1-2-4

مورخ  105-842-2460/54) و مطابق با پیوست بخشنامه شماره 6-2-1ضوع بند شرح خدمات معین (مو
 شود. امضاء و مبادله می 29/04/1379

 باشد.می دستگاه اجراییبین پیمانکار و داد در این بخشنامه منظور از پیمان، مجموعه اسناد و مدارك قرار پیمان: -1-2-5
هاي مربوط، از جمله  دستورالعملآن براساس  هایی است که شرح تفصیلی خدمات و اقداممجموعه  نظارت: -1-2-6

هاي غیرصنعتی، موضوع بخشنامه  دستورالعمل شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار براي طرح
 شود. شده و طبق قرارداد، توسط مهندس مشاور انجام می تهیه 11/03/1379مورخ  102-1295 -977/54شماره 

 
 

 است. مشخص شده (Underline)یر دارد با زیر خط مواردي که نسبت به دستورالعمل سال قبل تغی  1
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 :باشد می دورهشامل سه  )1-1ول (مطابق با جد خدمات نظارت
 

 خدمات نظارت -1-1جدول شماره 

خدمات 
 نظارت

 »مدیریت پروژه«خدمات 
 قبل از اجرا
 (آغازین)

 
 

 

 حین اجرا
ریزي،  (برنامه

هماهنگی اجرا، 
 نظارت و کنترل)

 خدمات ماهانه
 (فنی و پشتیبانی دفتر مرکزي)

 خدمات موردي
 ي)(فنی و پشتیبانی دفتر مرکز
 خدمات فنی کارگاهی

 بعد از اجرا 
 (خاتمه و تضمین)

 
 

 از اجرا قبلخدمات نظارت  .1-2-6-1
 و سازندگان کنندگان نیتأم ،خدمات جنبی مشاورمهندسان پیمانکار،  به ریزي، مهندسی، ارجاع کار برنامه مانندی خدمات

، خدمات ارجاع کار 201040200(ردیف  شود میمشاور ارائه  مهندس تحویل زمین به پیمانکار توسط قبل از است که تا
 .تواند پس از تحویل زمین به پیمانکار انجام شود) به مشاور جنبی می

 خدمات نظارت حین اجرا .1-2-6-2
بررسی  هماهنگی،کنترل و هزینه و کیفیت)،  ،(پایش زماننظارت بر عملیات اجرایی پیمان ریزي،  خدماتی مانند برنامه

تحویل موقت تا  از تحویل زمین به پیمانکار است کههاي پیشرفت و تغییرات محدوده  شر، ارائه گزاها وضعیت صورت
و خدمات موردي ، ش خدمات ماهانهسه بخ خدمات نظارت حین اجرا شامل شود. توسط مهندس مشاور ارائه می

 کارگاهی است. فنیخدمات 
 بعد از اجراخدمات نظارت در دوره  .1-2-6-3

 شود. ز تحویل موقت تا تحویل قطعی کار و تهیه شناسنامه پروژه انجام میاپس  اي از خدمات نظارت که مجموعه

 خدمات نظارت هزینه -1-2-7
خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا براي هر پیمان (قرارداد پیمانکاري) به صورت  هزینه

 ي تحویل مدارك و مستندات جداولهاي دوم، سوم و چهارم و در ازا در فصل هزینهمطابق با جداول  وجداگانه 
 شود. مذکور محاسبه و پرداخت می هاي فصل
 است. در فصل پنجم لحاظ شده برداري، مسکن و غذا) (مانند تجهیزات نقشه هاي پشتیبانی هزینه

 
 هاي خدمات نظارت ضریب اصالح ردیف -1-2-7-1

است. براي  چهارم براي پروژه مبنا محاسبه شدههاي مندرج در فصول دوم تا  بهاي پایه واحد خدمات نظارت در ردیف
هاي خدمات نظارت اعمال  فردی مربوط در ضریب اصالح  هاي مختلف، محاسبه بهاي واحد خدمات نظارت در پروژه

 شود. می
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 بلغ اولیه فصلم -1-2-7-2
هاي  فصل در باشد،درج شده  ها آنبراي  هر فصل نظارت در جدول واحد هایی که بهاي پایه مجموع مبالغ ردیفبه 

حین اجرا پس از اعمال ضریب اصالح و ضریب   و در فصل پس از اعمال ضریب اصالح قبل از اجرا و بعد از اجرا
 . شود مبلغ اولیه فصل گفته می ویژگی،

 خدمات اضافه -1-2-7-3
 بینی نشده پیش این دستورالعملدر  ردیفی براي آن شرح شود که ه نظارت، به خدماتی گفته میرخدمات اضافه در دو

 واحد بهايهرصورت  در نیاز باشد. در طول اجراي کار ها انجام مجدد ردیف دستگاه اجراییبا درخواست  است یا
 شوند. می ها پیوست قرارداد و آنالیز آن تعیینو مشاور  دستگاه اجراییهاي یادشده با توافق  ردیف

 دار هاي ستاره ردیف -1-2-7-4
بینی شده ولی فاقد بهاي پایه  پیش پنجمهاي دوم تا  جداول فصلدر  ها آن شود که شرح ردیف هایی گفته می به ردیف

در زمان انعقاد قرارداد مشاور مهندس و  دستگاه اجراییهاي یادشده با توافق  ردیف واحد بهايواحد نظارت هستند. 
قاد قرارداد ها در زمان انع در صورتی که امکان تعیین بهاي واحد براي این ردیفشوند.  درج می در قرارداد تعیین و

 ها پیوست قرارداد و آنالیز آن طبق توافق طرفین تعیین ،پذیر نباشد، بهاي واحد در زمان ابالغ شرح ردیف امکان
 شود. می

 مبلغ برآورد اجراي کار -1-2-7-5

. مبلغ برآورد اجراي کار شود ذکر می پیمان که در اسناد مناقصهاي است  روز شده به منظور از برآورد اجراي کار، برآورد
هاي  و با اعمال ضرایب مندرج در تبصره ضریب پیشنهادي پیمانکار اعمال ، بدونبهاي پایه براساس آخرین فهرست

 .شود زیر محاسبه می
روز  روزرسانی اسناد مناقصه منجر به تغییر مبلغ برآورد اجراي کار شود، مبلغ به چنانچه بعد از انعقاد قرارداد مشاور، به

روزرسانی ناشی از ارائه پیشنهاد تغییر توسط  که بهمواردي  بجزگیرد،  قرار مینظارت  هزینهمحاسبات  شده مبناي
 .یابد صورت مبلغ برآورد اجراي کار کاهش نمی)، که در این5-1-2مشاور باشد، موضوع بند (مهندس 

، ي پایهبها هرستف از منظور کند، نمی ابالغ ي پایهبها فهرست ،کشور بودجه و برنامه سازمان که کارهایی خصوص در
موارد یاد شده یا مواردي که فهارس بهاي پایه ابالغ شده سازمان در جداول  در است. پیمان به منضم بهاي فهرست

با توجه فصول مختلف فهارس یاد شده  کاهشی یباضر، (مانند فهارس تجمیعی) است نشدههاي آن ذکر  ذیل و تبصره
 .شود در زمان انعقاد قرارداد تعیین می اجراییدستگاه توافق مشاور و با و به الگوي زیر 

پایه ابالغی این سازمان محاسبه بهاي مبلغ برآورد اجراي کار براساس فهارس  هایی که در پروژه :1 تبصره
یا  دستگاه اجراییخرید تجهیزات (تهیه شده توسط  مرتبط بانظارت، فصول خدمات  هزینهاست، براي محاسبه  شده

 در صورت ساخت در کارخانه و فصول مربوط به کارهاي فوالدي 2/0، با اعمال ضریب )2-1(جدول به شرح  پیمانکار)
در محاسبه مبلغ برآورد  5/0ریب ض با اعمال ،درصورت ساخت در کارخانهفوالدي سنگین فصول مربوط به کارهاي و 

 د:نشو اجراي کار لحاظ می
 

 

 رتبط با خرید تجهیزات فصول م -2-1جدول شماره 
 فصول مرتبط با خرید تجهیزات  عنوان یف  رد

 18، 17 راهداري رشته پایه واحد بهاي فهرست 1
 22، 17  فرودگاه باند و آهن راه راه، رشته پایه واحد بهاي فهرست 2
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 فصول مرتبط با خرید تجهیزات  عنوان یف  رد
 18، 17، 16، 15 آب انتقال خطوط رشته پایه واحد بهاي فهرست  3
 14، 13، 12 آب توزیع شبکه رشته پایه واحد بهاي فهرست  4
 18، 17، 15، 14 فاضالب انتقال و آوري جمع شبکه رشته پایه واحد بهاي فهرست  5

 سدسازي رشته پایه واحد بهاي فهرست 6
مکانیکی، ردیفهاي مرتبط با تجهیزات 

 متري الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق و تله
 

یی، براي محاسبه مبلغ برآورد اجراي کار، فصول روستا آب توزیع و انتقال رشته پایه واحد بهاي در فهرست  :2تبصره 
 شوند.  لحاظ می 4/0با ضریب  17و  16، 15، 9، 8، 4، 3، 2

 "حمل و نقل" یا "حمل" فصل پایه، واحد براي محاسبه مبلغ برآورد اجراي کار، در تمامی فهارس بهاي :3تبصره 
 شود.  لحاظ می 2/0با ضریب 
فهرست بهاي واحد پایه رشته آبیاري تحت فشار و  7و  6اجراي کار، فصول  براي محاسبه مبلغ برآورد :4تبصره 

 شوند.  لحاظ می 5/0مکانیکی و تاسیسات برقی، با ضریب  تاسیسات رشته پایه واحد فهارس بهايتمام فصول 
 (آسفالت) 15راهداري، فصل  فرودگاه و همچنین رشته باند و آهن راه راه، رشته پایه واحد در فهارس بهاي :5تبصره 

، نوع یک و دو هاي بهسازي درخصوص پروژهشود.  در محاسبه مبلغ برآورد اجراي کار لحاظ می 45/0با اعمال ضریب 
 شود.  درنظر گرفته می 35/0این ضریب 

 وضعیت صورت ماهانه کارکرد مبلغ و) C( پیمان اولیه مبلغ بخشنامه، این در شده  استفاده روابط تمامی در: 6تبصره 
ضرایب پرداخت ، نوس)ضریب پیشنهادي پیمانکار (پلوس و می تعدیل، احتساب بدون ،)F( موردنظر ماه در انکارپیم

ر گرفتن ضرایب و با درنظ ) 773موضوع دستورالعمل ارزیابی کیفیت و مشخصات فنی عملیات اجراشده (ضابطه شماره 
 .شود می محاسبه مندرج در این بند،

متناسب با فصل  مبلغ آن  خریداري شود، دستگاه اجراییدنیاز براي انجام کار توسط چنانچه مصالح مور :7تبصره 
) و C( )، مبلغ پیمانAدر مبلغ برآورد اجراي کار ( ،منضم به پیمان و با اعمال ضرایب کاهشی این بندبهاي  فهرست

 شود. ) لحاظ میFمبلغ کارکرد ماهانه پیمانکار در ماه مورد نظر (
 

 هانه اجراکارکرد فرضی ما -1-2-7-6
به مدت اولیه  (به میلیارد ریال) از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اجراي کار عبارت است) Yکارکرد فرضی ماهانه اجرا (

 .(به ماه) اجراي کار
کار در دسترس نیست، در زمان انعقاد قرارداد  مدت اولیه اجرايباتوجه به اینکه در زمان انعقاد قرارداد نظارت،  تبصره:
شرایط پروژه  و متناسب با حجم و )مرحله دوم( طراحی تفصیلی اتمصوب به اجراي کار باتوجه اولیه مدتنظارت، 

 شود. محاسبه می
 

 پیمانکار وضعیت کارکرد ماهانه صورت -1-2-7-7
 دستگاه اجراییبررسی شده توسط  هاي وضعیت مطابق با صورت ماه شده پیمانکار در یک است از مبلغ کار انجام عبارت

 ).5-7-2-1اعمال ضرایب بند با و ضریب پیشنهادي پیمانکار  و رفتن تعدیل(بدون درنظر گ
 

 پروژه ماهانه پیشرفت -1-2-7-8
 است. پیمان اولیه ماه موردنظر بر مبلغدر  پیمانکار وضعیت کارکرد ماهانه صورتحاصل تقسیم 
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 هزینه تردد کارگاهی -1-2-7-9
(شامل عوامل فنی کارگاهی، عوامل مدیریت هزینه تردد کارگاهی شامل هزینه سفر و خودروي تمامی عوامل نظارت 

 است. در حین اجراي کار )غیرهپروژه، عوامل فنی دفتر مرکزي و 
 

 در هر ماه مشاور کارکرد حساب صورت -1-2-7-10
 شود میتوسط مشاور محاسبه  شده براساس کار انجام شمسیماه  هر پایان در که ماه موردنظر درخدمات نظارت  هزینه

 شود. می) به دستگاه اجرایی ارائه 4(و همراه با پیوست شماره 
 

 مشاور درخواستی حساب صورت -1-2-7-11
نحوه « قسمت که با اعمال ضوابط و روابط کنترلی موجود در کارکرد مهندس مشاور در هر بخش حساب صورت

  شود. میارائه  ه اجراییدستگابه ) 4همراه با پیوست شماره ( و تعیینهر بخش  »حساب صورتپرداخت 
 

 عوامل نظارت -1-2-8
 شوند: گروه به شرح زیر توسط مهندس مشاور تجهیز می پنجبراي ارائه خدمات نظارت، 

 دفتر مرکزي فنیعوامل  -1-2-8-1
که براي انجام خدمات  هستند با موضوع کار نظارت رسته و رشته مرتبط در زمینه و تجربه فنی ا تخصصب عواملی

ر مرکزي شرکت مهندسین مشاور مستقر فنی و مهندسی در جهت تضمین کیفیت و کنترل اجراي پروژه، در دفت
از محل اجراي پروژه (کارگاه) بازدید به عمل  و تشخیص مهندس مشاور شوند و حسب مورد و بنا به ضرورت می
خاکبرداري، خاکریزي،  مانندهاي الزم  براي نمونه در رسته راه و ترابري و در رشته راهسازي تخصص آورند. می

مهندسی،  شناسی زمینکنترل هندسی)، هیدرولوژي و هیدرولیک، تونل، ژئوتکنیک، ( برداري نقشهروسازي، سازه، 
سازه، معماري،  ازجملههاي الزم  تخصص ،در رسته ساختمان ) وHSSE(زیست  محیطو بهداشت  ،، امنیتایمنی

  . هستندعوامل فنی دفتر مرکزي از برداري  نقشه و تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی
 

 ی دفتر مرکزيعوامل پشتیبان -1-2-8-2
شوند  به کار گرفته میریزي و کنترل پروژه، مالی و قراردادي که  برنامه هایی مانند با تخصص و تجربه در زمینهعوامل 

ضرورت و به حسب مورد و بنا به  . عوامل این گروهشوند و در دفتر مرکزي شرکت مهندسین مشاور مستقر می
 آورند. رگاه) بازدید به عمل میاز محل اجراي پروژه (کا مهندس مشاور تشخیص

 

 کارگاهی فنی عوامل -1-2-8-3
 و با موضوع کار نظارت رسته و رشته مرتبط با تخصص و تجربه فنی در زمینه هاي فنی مهندسان ناظر و کاردان

در محل اجراي  که که براي انجام خدمات فنی و مهندسی هستند متخصصان حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست
اجراي عملیات، طبق شرح خدمات  با پشتیبانی دفتر مرکزي، حینرا فنی کارگاهی  نظارت خدمات ه وپروژه مستقر بود

 .دارند بر عهدهمربوط، 
کارگاهی ممنوع  فنیدر قالب عوامل ) 2-8-2-1، موضوع بند (دفتر مرکزيکارگیري عوامل پشتیبانی  به: 1 تبصره

 است.
خدمات مربوط از  هزینهاجرا، حضور عوامل فنی کارگاهی و پرداخت از  بعدپس از تحویل موقت و در دوره  :2تبصره 

عواملی از مهندس مشاور در دوره بعد از  دستگاه اجراییچنانچه بنابه درخواست محل فصل حین اجرا موضوعیت ندارد. 
 شود. پرداخت می 401020400مربوط از ردیف  هزینهاجرا در محل پروژه حاضر شوند، 
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 مدیر پروژه -1-2-8-4
نظارت و آشنا با مفاهیم مدیریت پروژه که به  کاربا مدرك تحصیلی مهندسی در رشته مرتبط با موضوع  فردي است

مشاور به پیمانکار مهندس منظور ایجاد یکپارچگی و نیز هماهنگی میان ارکان پروژه، با تعیین حدود اختیارات از سوي 
 استفاده از خدماتنحوه امل فنی کارگاهی ممنوع است. تعیین مدیر پروژه از میان عوشود.  میمعرفی  دستگاه اجراییو 

 مدیر پروژه به شرح زیر است: 
نیاز به  ،معامالت متوسطسقف شش برابر  کمتر یا مساوي ياجرا با مبلغ کارکرد فرضی ماهانههاي  در پروژه الف)

از خدمات وقت  صورت پارهبه  توان و متناسب با شرایط پروژه میمدیر پروژه نبوده  از خدمات وقت تمام استفاده
 .مدیر پروژه استفاده نمود

مدیر از خدمات ، معامالت متوسط سقفشش برابر بیشتر از  يهاي با مبلغ کارکرد فرضی ماهانه اجرا در پروژه ب)
 .شود وقت استفاده می ه صورت تمامپروژه ب

الزم ، معامالت متوسطسقف انزده برابر پ مساوي یا بیشتر از ياجرا هایی با مبلغ کارکرد فرضی ماهانه در پروژه ج)
 شود. معرفی  دستگاه اجراییتیم مدیریت پروژه از سوي مشاور به پیمانکار و است 

 
 سرپرست عوامل فنی کارگاهی -1-2-8-5

شده در  سرپرست عوامل فنی کارگاهی، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است که در چارچوب اختیارات تعیین
دستگاه  تأییدمعرفی شده و به شده، از طرف مهندس مشاور به پیمانکار  و یا اختیارات تفویضاسناد و مدارك پیمان 

 .رسد می اجرایی

 کاره نیمهکارهاي  -1-2-9
به دلیل خاتمه یا فسخ ( باشد  نظارت قبالً انجام شدهبخشی از خدمات در زمان انعقاد قرارداد مهندس مشاور،  هرگاه

مفاد آن براساس  هزینهکاره محسوب شده و  رارداد مهندس مشاور (جدید)، نیمهخدمات ق، )قرارداد مهندس مشاور قبلی
 شود.  ) محاسبه و پرداخت می16-3-1بند (

 تامین کاال -1-2-10
تولید یا عرضه،  خرید، مشتمل بر یک یا چند مورد پیمانتأمین مصالح، تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط که در قالب 

نکه مجموع برآورد خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ حمل، نصب و پشتیبانی باشد، به شرط آ
 باشد. پیمانبرآوردي موضوع 

 مدت اولیه قرارداد نظارت -1-2-11
نامه قرارداد نظارت است که با توجه به مجموع مدت زمان مورد نیاز براي ارائه  موافقت 3مدت درج شده در ماده 

 شود. اجرا تعیین میخدمات قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از 
 

 ها هزینهضوابط محاسبه و پرداخت  -1-3
 مبلغ اولیه هر فصل فراتر رود.درصد  10دار در هر فصل نباید از  هاي ستاره مجموع مبالغ ردیف -1-3-1

 سقف ریالی ندارد. دار در فصل پشتیبانی هاي ستاره خدمات ردیف :1تبصره 
خدمات مربوط  پرداخت هزینه و پاداش قبل از اجرا)، فصلدر ( مربوط به بازنگري طراحی تفصیلی ردیف :2 تبصره

این قاعده  ازو نظارت بر ساخت تجهیزات سفارشی هاي قبل از اجرا و حین اجرا)  (در فصل به ارائه پیشنهاد تغییر
 شود. نمی نظوردار، م هاي ستاره ردیفمحاسبه مجموع مبالغ در مستثنی است و 
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   ، ضرب در مدت اجراخدمات ماهانه حین اجراهاي  مجموع ردیفشامل  مبلغ اولیه فصل فقطدر فصل حین اجرا،  -1-3-2
 .باشد می(به ماه) 

در برآورد  )302020700(تا  )302020500(هاي  ردیف تعلیق و خاتمه قرارداد، موضوع  خدمات فسخ، مربوط به هزینه -1-3-3
 شود. نظارت در زمان انعقاد قرارداد منظور نمی هزینه

 ،301040200 ،201040205 ،201040204 ،201040203 ،201040202 ،201040201 هاي ردیف شرح -1-3-4
 خدمات( 401010600 و 302020804 ،302020803 ،302020702 ،302020604 ،302020603 ،302010204

 هزینه و شده حذف خدمات شرح از پروژه، در جنبی مشاور خدمات از استفاده عدم صورت در) جنبی مشاور به مربوط
 .شود نمی لحاظ حساب صورت پرداخت و برآورد محاسبه در ها ردیف این به مربوط

در  قبل و ها کاهش و یا تغییر ردیف ي پروژهها شدنی تحویل خدمات نظارت و یکپارچگی میان حفظ به دلیل لزوم -1-3-5
 .)4-3-1(بجز ردیفهاي موضوع بند  زمان انعقاد قرارداد مجاز نیست

در هر یک  ،شرح خدمات نظارت ازردیف  ، حذف)4-3-1موضوع بند ( هایی و بجز ردیف پس از انعقاد قرارداد نظارت -1-3-6
درصد مبلغ اولیه هر فصل بیشتر  10نباید از با مسئولیت کارفرما ، از اجرا، حین اجرا و بعد از اجراهاي قبل  از دوره

لیت مهندس ردیف از شرح خدمات، نباید به یکپارچگی خدمات نظارت آسیب وارد کرده و یا مسئوکاهش  و نیز باشد
 کند. مشاور را در خصوص کل خدمات نظارت مخدوش 

درصد مبلغ اولیه فصل  15، حداکثر تا سقف نظارت قبل از انعقاد قراردادبه شرح خدمات هر فصل،   افزایش ردیف -1-3-7
و  مشاور در زمان انعقاد قرارداد تعیینمهندس و  دستگاه اجراییهاي یادشده با توافق  . بهاي ردیفپذیر است امکان

 شوند.  در قرارداد درج می
 20در هر فصل نباید از  ،نظارت ، حین اجراي پروژه و بعد از انعقاد قراردادهاي خدمات اضافه مجموع مبالغ ردیف -1-3-8

 کارگاهی موضوعیت ندارد. فنیخدمات  هزینهمبلغ اولیه هر فصل فراتر رود. این بند در مورد درصد 
مشاور و مهندس هاي پروژه و با توافق  دار و خدمات اضافه با توجه به ویژگی هاي ستاره با توجه به اینکه بهاي ردیف -1-3-9

 ها موضوعیت ندارد. به این ردیف و ضریب ویژگی شوند، اعمال ضریب اصالح تعیین می دستگاه اجرایی
 مشاور در فصل مهندس درخواستی حساب صورتسه ماه آخر  متوسط درصد 40 هرماه ،پیمانکاردر دوران تعلیق  -1-3-10

 شود. دوران تعلیق به مهندس مشاور پرداخت می هزینهبه عنوان (شامل خدمات ماهانه و فنی کارگاهی)  ن اجراحی
این خدمات، عالوه  هزینه، پرداخت دستگاه اجراییدر صورت نیاز به ارائه خدمات موردي حین اجرا و ابالغ  :1تبصره 

 .بر مبلغ بند فوق، بالمانع است
 شود. به مهندس مشاور پرداخت می این بند هزینهتنها  در دوران تعلیق :2تبصره 

و همراه با پیوست شماره  توجه به مفاد این دستورالعمل حساب خدمات نظارت در پایان هر ماه شمسی، با صورت -1-3-11
 شود. ارائه می دستگاه اجراییتهیه و به توسط مهندس مشاور  ،)4(

در ضریب  پس از اعمال ضوابط این دستورالعمل حساب رتصو قرارداد و هاي غیرعمرانی، مبالغ نهایی در پروژه -1-3-12
 شود. ضرب می 1.156

 در صورت نیاز، نحوه تعدیل این دستورالعمل و مبانی آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ خواهدشد. -1-3-13
وز پس ر 15تا  دستگاه اجراییشوراي عالی فنی، چنانچه  03/11/1391مورخ  81034/26به استناد مصوبه شماره  -1-3-14

مشاور، بررسی و اعالم نظر کتبی ننماید و به استعالم کتبی مهندس  تأییدشدهحساب خدمات  از دریافت صورت
روز از دریافت  30روز از انقضاي مدت یادشده پاسخ ندهد، از این تاریخ به بعد ( 15مهندس مشاور نیز ظرف 

رایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات ش )8-16(حساب مشمول مفاد بند  درصد مبلغ صورت 70حساب)  صورت
 خواهد بود. 29/04/1379مورخ  842/105-2460/54مشاوره موضوع بخشنامه شماره 
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ضرایب اصالح مورد استفاده  آن، همچنین کاهش و %25حجم عملیات پیمان پیمانکار تا سقف  افزایشدرصورت  -1-3-15
 خدمات نظارت، تغییري نخواهند داشت. هزینهبراي محاسبه 

 :باشد خدمات نظارت به شرح زیر می هزینهکاره، محاسبه  خدمات نیمه درخصوص -1-3-16
باشد. لذا درخصوص خدمات  کار مالك می کل روز شده اجراي ، برآورد به(α,β,δ,ε)ضرایب اصالح براي محاسبه  الف)

، (جدید)مشاور زمان انعقاد قرارداد  هاي تعدیل شاخص با اعمال، (A)کاره، الزم است برآورد اجراي کل پروژه  نیمه
 روزرسانی شده و مالك محاسبه ضرایب اصالح قرار گیرد. به

مانده از پیمان پیمانکار بدون در نظرگرفتن  مبلغ باقی ،)3-  1-  3د (در روابط بن (P)براي محاسبه پیشرفت پروژه ب) 
وضعیت پیمانکار  ه صورتمبلغ کارکرد ماهان ) شده وC(پارامتر جایگزین  ، 5-7-2-1و با اعمال ضرایب بند  تعدیل

همچنین  شود. ، لحاظ می5-7-2-1اعمال ضرایب بند  با و بدون درنظر گرفتن تعدیلنیز  (F)در ماه مورد نظر 
با مدت زمان باقی مانده از  (T)پارامتر )، aBبراي محاسبه برآورد کل هزینه خدمات نظارت ماهانه حین اجرا (

 :شود ، جایگزین می)و مطابق با رابطه زیر ی پیمان(متناسب با پیشرفت ریال پیمان پیمانکار

T =(1-درصد پیشرفت ریالی پیمان)×مدت اولیه پیمان 

، کارکرد (Bb)خدمات نظارت فنی کارگاهی  هزینهکل برآورد کاره، براي محاسبه  در زمان انعقاد قرارداد خدمات نیمهج) 
و زمان کل پروژه ) الف(مطابق با توضیحات بند  هروز شد به کل ، براساس برآورد اجراي(Y)فرضی ماهانه اجرا 

 ،)مطابق با بند ب( با مدت زمان باقی مانده از پیمان پیمانکار (T))، پارامتر 4-  3محاسبه شده و سپس در رابطه (
 شود.  می جایگزین

مقدار سایر کارها  مانند)، 4-  3-  3کاره (بند  ماهانه نظارت فنی کارگاهی خدمات نیمه حساب صورتبراي محاسبه د) 
شود. در این  مطابق با دستورالعمل مبناي قرارداد مشاور، همواره مقدار ثابتی درنظر گرفته می (j)ضریب تطابق سال 

)، در ضریب ثابتی معادل مبلغ کارکرد ماهانه صورت وضعیت پیمانکار (بدون تعدیل ت هماهنگی روابط،خصوص جه
) به مبلغ برآورد اجراي کار مندرج در الفزرسانی شده (مطابق با توضیحات بند رو با نسبت مبلغ برآورد اجراي کار به

 شود. بدیهی است این ضریب تا انتهاي قرارداد ثابت خواهد بود. اسناد مناقصه پیمان، ضرب می
الغ چنانچه به دالیلی مانند ابالزحمه مطابق با پیشرفت پروژه و روابط مندرج در دستورالعمل بوده و  پرداخت حق -1-3-17

الزحمه پرداختی بیشتر از مبلغ اولیه  سایر موارد منطبق با دستورالعمل، حق خدمات اضافه، تمدید مدت قرارداد و
 بالمانع است. مندرج در قرارداد بشود،

مبلغ اولیه برابر  25/1 ) بیشتر از ∑Fوضعیت پیمانکار در ماه موردنظر ( چنانچه مجموع مبالغ کارکرد ماهانه صورت -1-3-18
یا بازنگري در خدمات طراحی  ،مهندس مشاورکه  صورتی و متمم پیمان به پیمانکار ابالغ شود، در ) باشدCپیمان (
پیمان جدید مقادیر افزایش پیمان بصورت  ،براي محاسبه هزینه خدمات نظارتپروژه را انجام داده باشد، طراحی 

 .شود محاسبات با همان فرضیات پیمان اولیه انجام میو  شود نمیلحاظ 
بلغ اولیه برابر م 2) بیشتر از ∑Fوضعیت پیمانکار در ماه موردنظر ( چنانچه مجموع مبالغ کارکرد ماهانه صورت -1-3-19

ادامه  ،پروژه را انجام داده باشدیا بازنگري در طراحی که مهندس مشاور خدمات طراحی  صورتی ، در) باشدCپیمان (
 .خواهد بودمقام دستگاه اجرایی  باالترین مسئولیت با تشخیص ومنوط به  قرارداد نظارت
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 هاي پیمانکاري تعدد پیمان -1-4

ها به صورت  به ازاي هر یک از پیمانخدمات نظارت  هزینهدرصورت وجود چندین پیمان در یک قرارداد نظارت،  -1-4-1
 هزینهشود. سپس با اعمال ضریب کاهشی متناسب با هر پیمان به  نامگذاري می Mnتا  M1مجزا محاسبه شده و 

آید. در نهایت کل  کاهش یافته خدمات نظارت بدست می هزینهمات نظارت همان پیمان مطابق با روابط زیر، خد
 باشد. هاي خدمات نظارت کاهش یافته می هزینهها، برابر با مجموع  خدمات نظارت مشاور براي پیمان هزینه

 
)1-1(         𝑀𝑖

∗ = 𝑀𝑖 ×  (ضریب کاهشی)

ضریب کاهشی    )1-2( = 1 − ياجرا کار� ضریب وزنی مبلغ  ×   �ضریب تعدد پیمان

ضریب وزنی مبلغ اجراي کار       )1-3( = 1 − 𝐴𝑖
∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1

 

)1-4(              𝑀∗ = ∑ 𝑀𝑖
∗𝑛

𝑖=1 

Ai =  مبلغ برآورد اجراي کار پیمانiام 

∑ 𝐴𝑖𝑛
𝑖=1= ها جمع مبالغ برآورد اجراي کار پیمان 

Mi = بر اساس پیمان  خدمات نظارت مشاور هزینهiام بصورت مجزا 
Mi

*
 ام پس از اعمال ضریب کاهشیiخدمات نظارت مشاور براي پیمان  هزینه = 

M*
 ها پیمان براي تمامخدمات نظارت مشاور  هزینهکل  = 

 گردد. یاستخراج م )3-1(هاي موجود در یک قرارداد مشاور که از جدول  ضریب کاهشی متناسب با تعداد پیمان =ضریب تعدد پیمان 
 1ضریب تعدد پیمان -3-1شماره جدول 

 ضریب تعدد تعداد پیمان ضریب تعدد تعداد پیمان
2 10/0 8 280/0 
3 15/0 9 296/0 
4 19/0 10 31/0 
5 219/0 15 363/0 
6 243/0 20 40/0 
7 263/0   

 ابی خطی استفاده گردد.ی باشد از درون براي تعیین ضریب تعددي که مقدار متناسب آن در جدول موجود نمی -1

ها  صرفاً درصورت تعریف موضوع پیمانپیمان، 20حداکثر هاي متعدد در قالب یک قرارداد مشاوره،  نظارت بر پیمان  -1-4-2
قرارداد مشاور) و همچنین لحاظ نمودن برآورد اولیه  2و  1در محدوده خدمات قرارداد نظارت (پیوستهاي شماره 

 پذیر است. مبلغ اولیه قرارداد مشاور (در زمان انعقاد قرارداد نظارت)، امکانها در  نظارت بر این پیمان هزینه
 شروع ،دو سال بعد از تاریخ ابالغ قراردادتا پایان حداکثر  باید نظارتدر یک قرارداد  بینی شده پیشهاي  پیمان تمام -1-4-3

 شده و به پیمانکاران ابالغ شوند.
مبناي فهرست هر سال ( شمسی هاي ابالغ شده در هر سال پیماننظارت، براي  هزینهتعیین ضریب تعدد و اصالح  -1-4-4

 شود.  می انجامبصورت مجزا  )،بهاء پایه
هاي درنظر گرفته شده در زمان انعقاد قرارداد مشاور،  در پایان هر سال شمسی و درصورت عدم ابالغ هریک از پیمان -1-4-5

 گردد. و قطعی میروزرسانی  خدمات نظارت سال قبل به هزینهضریب تعدد و حسب لزوم 
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 نظارت هزینههاي درنظر گرفته شده در زمان انعقاد قرارداد مشاور،  پس از تغییر سال شمسی، در صورت ابالغ پیمان -1-4-6
 ها پیمانهمان  شروعابالغ شده در سال  "خدمات نظارت هزینهدستورالعمل تعیین "، مطابق با ها بر این پیمان

 .شود محاسبه و پرداخت می ن)(منطبق با سال فهرست بهاي منضم به پیما
کاره، از مبلغ  کاره و تعدد پیمان، در محاسبه ضریب کاهشی تعدد براي خدمات نیمه درصورت وجود توام خدمات نیمه -1-4-7

 شود.  استفاده می روزشده به باقیمانده برآورد اجراي کار
 

 پیمان تامین کاالضوابط  -1-5

 نحوه شود، انجام دستگاه اجرایی توسط خرید پیمان قالب در هاکاال از بخشی تامین ، پروژه انجام در که مواردي در
 :شود می انجام زیر موارد رعایت با خرید پیمان بر نظارت هزینه پرداخت و مشاور مهندس نظارت قرارداد مبلغ برآورد

 هاي ردیف شرح الگوي از استفاده با نیاز، مورد خدمات شرح و کاال تامین پیمان موضوع با متناسب دستگاه اجرایی
 تعیین را نظارت قرارداد براي نیاز مورد هاي ردیف شرح اجرا، از بعد و اجرا حین اجرا، از قبل دوره در نظارت جداول

 هاي محدودیت و اجرا از بعد و اجرا حین اجرا، از قبل دوره در نظارت جداول هاي ردیف شرح تمامی از استفاده. کند می
 نظارت قرارداد در) حذف خدمات و اضافه خدمات به مربوطهاي  محدودیت(  )8-3-1( تا )5-3-1ي (مندرج در بندها

 . ندارد موضوعیت خرید پیمان بر

 پوشانی هم مشاور، مهندس مسئولیت خدمات، انجام زمان مدت کار، پیچیدگی اساس بر ها ردیف شرح نظارت بهاي -1-5-1
 و مشاور توافق با مذکور فرایند انجام راحلم و ها پیمان بر مشاور مهندس نظارت خدمات سایر با مذکور خدمات

 .شود می قرارداد پیوست ،خدمات هزینه آنالیز و شده تعیین دستگاه اجرایی
 نصاب سقف برابر 3 از بیش کاال تامین  پیمان بر مشاور مهندس نظارت قرارداد برآورد مبلغ که درصورتی :1 تبصره

 و برنامه سازمان با را مربوط نامه موافقت که دستگاه اجرایی مقام دتایی به باید مذکور برآورد باشد، کوچک معامالت
 .برسد است، کرده امضا ها استان یا کشور بودجه

 .شود نمی اعمال خرید صرف هاي پیمان به تعدد کاهشی ضریب :2 تبصره
 هر با متناسب ،تخدما انجام از پس اجرا، از بعد و اجرا حین موردي اجرا، از قبل مرحله در نظارت خدمات هزینه -1-5-2

 جزء کاال نصب که درصورتی( کارگاهی فنی نظارت خدمات هزینه. شود می پرداخت مربوطه مستندات ارائه و ردیف
 صورت به ،مربوط مستندات ارائه و خدمات انجام صورت در و اجرا حین ماهانه خدمات و) باشد کننده تامین وظایف

 .شود می پرداخت مشاور و دستگاه اجرایی توافق مورد مواعد بقط) قسط دو حداقل( مساوي اقساط طی و اي دوره
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 قبل از اجرا دوره در نظارتخدمات فصل دوم: 

 ها هزینهمبانی محاسبه  -2-1

  دست آمده از جدول شماره با اعمال ضریب اصالح به ،به ازاي هر پیمان در دوره قبل از اجرانظارت مربوط به خدمات  هزینه
محاسبه و با رعایت موارد زیر پرداخت ) 4-1و با اعمال ضریب کاهشی بند () 2-2هاي جدول شماره ( ف) در مبالغ ردی2-1(

 شود: می

 .است جمله هزینه باالسري لحاظ شدهاز  براي انجام خدمات ها ، تمام هزینه)2-2( جدولبهاي پایه واحد نظارت در  -2-1-1
 شود. پرداخت میها  ح ردیفشده در شر مشخص  شدنی تحویل دریافت هر ردیف در ازاي هزینه

شود. در صورت نیاز به  انجام می بار یک به ازاي هر پیمان )2-2(هاي جدول شماره  پرداخت هزینه مربوط به ردیف -2-1-2
مشاور و  مهندس هاي یادشده، هزینه مربوط در قالب خدمات اضافه میان روز نمودن خدمات ردیف بازنگري و به

 شود. توافق می دستگاه اجرایی
مستندات جلسات،  شامل نسخه الکترونیکی صورت، کترونیکیمشاور باید اسناد بایگانی المهندس  نتهاي این دورهدر ا -2-1-3

مدیریت پروژه را به صورت  هاي مربوط به و گزارشها  لیست ها و چک دفترچه فرم مکاتبات، مالی و قراردادي،
به  شده از اسناد مهر و امضاشده) هیه(ت PDFو  ، ...)docx ،.cad.( اصلی با دو فرمتشده و  بندي طبقه

 تحویل دهد. دستگاه اجرایی
انجام تمام خدمات دوره قبل ، 201040300و  201040200، 201010100بجز خدمات زیر مجموعه ردیفهاي شماره  -2-1-4

از اجرا توسط مهندس مشاور باید قبل از تحویل زمین به پیمانکار باشد (مگر در خصوص انجام خدمات در کارهاي 
 کاره). یمهن

چنانچه در دوره قبل از اجرا و پیش از برگزاري مناقصه، مهندس مشاور پیشنهاد تغییري ارائه نماید که منجر به  -2-1-5
) 1-2بررسی و در صورت تصویب، پاداشی معادل رابطه ( دستگاه اجراییکاهش برآورد اجراي کار شود، موارد توسط 

اسناد مناقصه  را در موظف است تغییرات الزم دستگاه اجرایی گیرد. مهندس مشاور پس از تصویب به وي تعلق می
 . اعمال نماید

در صورت پس از تصویب اسناد مناقصه بروز شده و مابقی آن پس از تحویل موقت و پاداش پیشنهاد تغییر درصد  50
 رداخت (مطابق با بندو با محاسبه تعدیل مربوط در تاریخ پ دستگاه اجراییشدن پیشنهاد تغییر، مطابق مصوبه  اجرایی

 شود. مشاور پرداخت میمهندس به  ،بخشنامه) 9

𝐻 = (1 − 𝐴𝑑
𝐴

) × 𝑀 × 1.2 )2-1(                                                            
  

H :پاداش مشاور در ازاي پیشنهاد تغییر در دوره قبل از اجرا 

Ad : پیشنهاد تغییرمبلغ برآورد اجراي کار پس از کاهش براساس 

A: مبلغ برآورد اجراي کار 

M :خدمات نظارت مشاور براساس قرارداد هزینه 
 

 .وجود داردمشاور مهندس  بهپیشنهاد تغییر  پرداخت پاداشدر دوره قبل از اجرا تنها یکبار امکان : 1تبصره 
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دوره هاي  افزایش هزینه اجرا ومشاور نباید منجر به کاهش کیفیت مهندس شده توسط  پیشنهاد تغییر ارائه :2تبصره 
 برداري پروژه شود. بهره

 گیرد. تعلق نمیبه مشاوري که خدمات طراحی پروژه را انجام داده است، پاداش پیشنهاد تغییر : 3 تبصره
تفصیلی (موضوع ردیف شماره  بازنگري در طراحی ،در دوره قبل از اجرا دستگاه اجراییکه  درصورتی :4 تبصره

موضوعیت  وي، ارائه پیشنهاد تغییر در این دوره توسط وده باشدابالغ نم نظارتمشاور مهندس به  را )201010100
 .ندارد

تغییري نخواهد داشت و برآورد اجراي کار  (α,β,δ,ε)درصورت تصویب پیشنهاد تغییر، ضرایب اصالح  :5تبصره 
 .باشد مشاور میمهندس  هزینهمحاسبه شده قبل از ارائه پیشنهاد تغییر، مبناي محاسبه 

 

 قبل از اجرا نظارت در دوره خدمات محاسبه بهاي -2-2

دست  از جدول زیر به نظارت در دوره قبل از اجراي پروژهخدمات  ، ضریب اصالح مربوط به)Aکار ( اجراي باتوجه به مبلغ برآورد
  آید. می

 قبل از اجرا نظارت در دوره هاي خدمات ردیفیب اصالح ضر -1-2جدول شماره 

 )Aکار ( اجراي مبلغ برآورد
 )ریال میلیارد(

 )α( قبل از اجرادر دوره  خدمات نظارتضریب اصالح 

A ≤40 α=0/0142 A 

40< A ≤300 α=0/00135 A + 0/514 

300< A ≤1400 α=0/00052 A + 0/763 

1400< A ≤3300 α=0/0003 A + 1/071 

A >3300 α=0/000125 A + 1/6785 

 

قبل از اجرا نظارت در دوره خدمات هزینه -2-2دول شماره ج  

 خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا هزینه

 تحویل شدنی شرح ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت 
 (هزار ریال)

ضریب 
 اصالح

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

     خدمات مهندسی 201010000
   * دفترچه مطالعات بازنگري طراحی تفصیلی 201010100

201010200 
پیشنهاد تغییر توسط مشاور قبل از برگزاري 

 مناقصه 
 گزارش

 )5-1-2مطابق بند (
محاسبه و پرداخت 

 شود. می
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 خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا هزینه

 تحویل شدنی شرح ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت 
 (هزار ریال)

ضریب 
 اصالح

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

201010300 
سازي تکنولوژي و روش  هنگام بازبینی و به
 اجراي کار

   72,400 گزارش

   108,700 گزارش تعیین روش نظارت و مراحل بازدید از کار 201010400

201010500 
ها و لیست مدارك مربوط به  تهیه فرم

 اي کار بازدیدهاي دوره
هاي  دفترچه فرم

 ها لیست چک
54,300   

201010600 
لیست مدارك مربوط به  ها و چک تهیه فرم

صدور گواهی تکمیل کار، تحویل موقت و 
 قطعی و تحویل زمین در مراحل مختلف

هاي  دفترچه فرم
ها لیست چک  

45,200   

201010700 
ها و مدارك مربوط به صورت  تهیه فرم

کارکردها، ورود و خروج مصالح و تجهیزات 
 به کارگاه

هاي  دفترچه فرم
ها لیست چک  

18,000   

 ها و مدارك مربوط به دستور کار تهیه فرم 201010800
هاي  دفترچه فرم

ها لیست چک  
27,100   

201010900 
لیست مدارك فنی براي  تهیه و تنظیم چک

 یفیت کارها در کارگاهکنترل ک
هاي  دفترچه فرم

ها لیست چک  
63,300   

201011000 
هاي  تهیه برنامه و دستور انجام آزمایش
 شده مصالح، تجهیزات و کارهاي انجام

هاي  دفترچه فرم
ها لیست چک  

63,300   

201011100 
و بهداشت  ،ایمنی، امنیت هاي تهیه فرم

 )HSSE( زیست محیط
ها و  دفترچه فرم

ها لیست چک  
27,100   

     ریزي منابع و زمان مدیریت و برنامه 201020000

201020100 
سازي برنامه زمانی کلی  هنگام بازبینی و به
 اجراي طرح

   18,000 گزارش

201020200 
تهیه برنامه تأمین منابع مالی با همکاري 

 دستگاه اجرایی
   13,500 گزارش

201020300 
برنامه تأمین نیروي  سازي هنگام بازبینی و به

 انسانی
   13,500 گزارش

201020400 
سازي برنامه تأمین  هنگام بازبینی و به

 آالت ماشین
   13,500 گزارش

201020500 
سازي برنامه تأمین  هنگام بازبینی و به

 تجهیزات
   13,500 گزارش

   13,500 گزارش سازي برنامه تأمین مصالح هنگام بازبینی و به 201020600
     خدمات مالی و قراردادي 201030000

   45,500 گزارش  سازي مبلغ برآورد پروژه هنگام بازبینی و به 201030100
     خدمات ارجاع کار 201040000
     خدمات ارجاع کار به پیمانکار 201040100
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 خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا هزینه

 تحویل شدنی شرح ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت 
 (هزار ریال)

ضریب 
 اصالح

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

روزآوري  همکاري با دستگاه اجرایی در تهیه و به 201040101
 د استعالماسناد مناقصه یا اسنا

دفترچه اسناد 
 مناقصه

126,800   

همکاري با دستگاه اجرایی در تهیه اسناد و  201040102
 برگزاري تشریفات ارزیابی کیفی

دفترچه اسناد و 
ارزیابی  گزارش نتایج
 کیفی

27,100   

همکاري با دستگاه اجرایی در تهیه اسناد و  201040103
 برگزاري تشریفات ارزیابی فنی

سناد و دفترچه ا
ارزیابی گزارش نتایج 
 فنی

27,100   

همکاري با دستگاه اجرایی در برگزاري تشریفات  201040104
   135,700 گزارش نتایج مناقصه

نسخه پیمان 6 تهیه و تکثیر اسناد پیمان و مبادله آن 201040105  115,300   

201040200 
مهندسان مشاور خدمات ارجاع کار به 

 جنبی
    

همکاري با دستگاه اجرایی در تهیه اسناد خرید  201040201
 خدمات مشاوره

اسناد خرید خدمات 
 مشاوره

36,100   

همکاري با دستگاه اجرایی در تهیه اسناد و  201040202
 برگزاري تشریفات ارزیابی کیفی

دفترچه اسناد و 
ارزیابی  گزارش نتایج
 کیفی

18,000   

ر تهیه اسناد و همکاري با دستگاه اجرایی د 201040203
 برگزاري تشریفات ارزیابی فنی

دفترچه اسناد و 
ارزیابی  گزارش نتایج
 فنی

18,000   

همکاري با دستگاه اجرایی در برگزاري تشریفات  201040204
   44,500 گزارش نتایج خرید خدمات مشاوره

نسخه قرارداد 6 ها تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن 201040205  19,600   
     کاال خدمات خرید 201040300

در تهیه اسناد مناقصه  دستگاه اجراییهمکاري با  201040301
 یا اسناد استعالم

دفترچه اسناد 
 مناقصه

*   

در تهیه اسناد ارزیابی  دستگاه اجراییهمکاري با  201040302
 کیفی

دفترچه اسناد ارزیابی 
 کیفی

*   

در تهیه اسناد ارزیابی  یدستگاه اجرایهمکاري با  201040303
 فنی

دفترچه اسناد ارزیابی 
 فنی

*   

در برگزاري تشریفات  دستگاه اجراییهمکاري با  201040304
   * گزارش نتایج مناقصه

نسخه قرارداد 6 ها تهیه و تکثیر نسخ قرارداد و مبادله آن 201040305  *   

201050000 
خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و 

 یکپارچگی
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 خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا هزینه

 تحویل شدنی شرح ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت 
 (هزار ریال)

ضریب 
 اصالح

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

   65,200 گزارش تهیه ساختار شکست کلی کار 201050100

201050200 
تعیین فصل مشترك بین خدمات 

 شده بین ارکان پروژه تفکیک
 

   18,000 گزارش

     مدیریت ریسک 201060000
   36,300 گزارش تهیه برنامه مدیریت ریسک 201060100

201060200 
هاي  تهیه گزارش بررسی انواع پوشش

 ها و ارائه پیشنهاد اي الزم و ریسک آن بیمه
   18,000 گزارش

     مدیریت ارتباطات 201070000

201070100 
تهیه بایگانی موضـوعی (مستندسـازي) خـدمات    

هاي بایگـانی   نظارت قبل از اجرا و تدوین فرمت
 براي تمام مراحل نظارت

ارائه نسخه 
 الکترونیکی آرشیو

17,300   
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 حین اجرا تنظارخدمات فصل سوم: 

صورت  و خدمات فنی کارگاهی حین اجراخدمات موردي  ،حین اجراسه بخش خدمات ماهانه  در این دورهخدمات نظارت در 
نحوه  فصلشود. در این  خدمات ماهانه و موردي حین اجرا توسط عوامل فنی و پشتیبانی دفتر مرکزي انجام می که پذیرد می

 است. شده از خدمات بیان هر بخش هزینهمحاسبه 

 حین اجرا خدمات ماهانه  -3-1

 ها هزینهمبانی محاسبه  -3-1-1

و  )1-3دست آمده از جدول شماره ( ضریب اصالح بهاعمال اهانه حین اجرا به ازاي هر پیمان، با ممربوط به خدمات  هزینه
و با اعمال ضریب اسبه شده مح )3-3هاي جدول شماره ( در مبالغ ردیف )2-3دست آمده از جدول شماره ( ضریب ویژگی به

 شود.  پرداخت می )3-1-3مطابق با بند ( و با رعایت موارد زیر و) 4-1کاهشی بند (

مشاور مهندس است و  جمله هزینه باالسري لحاظ شدهها از  ، تمام هزینه)3-3جدول (بهاي پایه واحد نظارت  در -3-1-1-1
 کند. بوط را دریافت میمر هزینه ها، شده در شرح ردیف هاي مشخص شدنیبه ازاي تحویل 

شده در پیمان تهیه و ارائه  در صورتی که پیمانکار مدارك و اسناد الزم را طبق مفاد پیمان و در فرصت تعیین -3-1-1-2
این مدت به پیمانکار یادآوري نماید. پس از  روزه دهباید تهیه سند مربوطه را با تعیین مهلت  مشاورمهندس  ،دننک

با  روز از انقضاي مدت یادشده 10مدت مشاور ظرف مهندس ، پیمانکار رفطصورت عدم ارائه موارد از و در
سند الزم  ،)و ضریب ویژگی شده (با اعمال ضریب اصالح ردیف مربوط به بررسی اسناد یاد هزینهبرابر  10دریافت 

ناد رسیدگی به اس موضوعیت نداشتنصورت با توجه به  . در ایندهد تحویل می دستگاه اجراییو به  تهیهرا 
 شود. مشاور پرداخت نمی مهندس هاي مربوط به بررسی سند به مشاور، ردیف مهندس توسط شده تهیه

 در محاسبهیا و جزو خدمات اضافه و  شده جداگانه قید حساب مربوط به این بند در صورت هزینه تبصره:
 شود. نمی منظور »)Ea( مشاور کارکردنظارت ماهانه حین اجراي  حساب صورت«

ها،  وضعیت جلسات، صورت اسناد بایگانی الکترونیکی شامل نسخه الکترونیکی صورت مشاور بایدمهندس  -3-1-1-3
و اسناد  ساخت هاي چون آزمایشگاهی، نقشه هاي برگهاي کارگاهی،  نقشهشامل ( هاي کیفیت گزارش
زیست  حیطمو بهداشت  ،ایمنی، امنیتمستندات مالی و قراردادي، گزارش ، ))3-3شدنی براساس جدول ( تحویل

)HSSE( اصلی با دو فرمت شده و بندي و گزارش مدیریت پروژه را به صورت طبقه).docx ،.cad(... ،  وPDF 

 تحویل دهد. دستگاه اجراییبه  )امضاشدهشده از اسناد مهر و  (تهیه

را مطابق با گزارش ماهانه  هر ماه شمسی پس از پایان ده روزمدت ظرف مشاور موظف است مهندس  -3-1-1-4
 مدیره و مدیرعامل یا یکی از اعضاي هیئت رده و با امضايتهیه ک) 2( شماره در پیوست شده هاي ارائه سرفصل

از گزارش جهت  یک نسخه اید. همچنینارسال نم دستگاه اجراییبه  مدیرپروژه مشاور و با مهر مجاز شرکت
در  دستگاه اجراییچنانچه  .ودش ارسال می عوامل فنی کارگاهیسرپرست  برايو یک نسخه  پیمانکار اطالع براي
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باید نسبت به تهیه  دستگاه اجراییمشاور با درخواست مهندس هاي موردي داشته باشد،  طول ماه نیاز به گزارش
 و ارائه آن اقدام نماید.

گزارش کامل ) باشد. در صورت عدم ارائه 3-3هاي جدول شماره ( تمام ردیف گزارش ماهانه باید شامل: تبصره
که پس از  . درصورتینماید اعالم میدرخواست تکمیل موارد نقص گزارش را به مشاور  ستگاه اجرایید ،ماهانه

ضمن کسر  دستگاه اجرایی ارائه ندهد،دستگاه اجرایی مشاور گزارش تکمیلی را به مهندس  ده روز کاريگذشت 
روز کاري به مهندس مشاور  هاي ناقص، موارد را با ذکر دالیل مشخص و مکتوب ظرف ده مبالغ متناسب با ردیف

  اعالم نماید.

 محاسبه بهاي خدمات نظارت ماهانه حین اجرا -3-1-2

 خدمات نظارت ماهانه حین اجرا ضریب اصالح -3-1-2-1

و  دست آمده از جدول زیر به ضریب اصالح مربوط به خدمات ماهانه حین اجراي پروژه )،Yکارکرد فرضی ماهانه اجرا (باتوجه به 
 شود. دار) اعمال می هاي ستاره جز ردیف ) (به3-3هاي جدول شماره ( ردیف به تمامی

  ماهانه حین اجرا نظارتخدمات ضریب اصالح  -1-3جدول 

 )Yکارکرد فرضی ماهانه اجرا (
 ریال) یاردمیل(

 )β( حین اجرا خدمات نظارت ماهانهضریب اصالح 

Y≤  7  β= 0495/0 Y + 0415/0  

7 <Y≤ 60 β= 033/0 Y + 157/0  

60 <Y≤ 85 β= 019/0 Y + 997/0  

Y> 85 β= 008/0 Y + 932/1  

 

 ضریب ویژگی -3-1-2-2
 ،دار هاي ستاره جز ردیف به )3-3هاي جدول ( ردیفبا توجه به موضوعات اشاره شده در جدول زیر، ضریب ویژگی کار تعیین و به  

در صورت نیاز و براي کارهایی  شود. گرفته می در نظر 1درخصوص سایر موضوعات کاري، ضریب ویژگی برابر  گردد. اعمال می
دستگاه زیر به آنها اشاره نشده است، با ارائه ضریب پیشنهادي مشخص و گزارش توجیهی الزم، موضوع از طریق  جدولکه در 
  شود تا چنانچه مورد تایید قرار گرفت، مالك عمل قرارگیرد. فنی منعکس می عالی به شوراي اجرایی
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 یب ویژگی کارضر -2-3جدول 

 ضریب ویژگی موضوع کار ردیف

1 

راه و راه آهن، سدهاي بزرگ، خطوط انتقال (آب، نفـت، گـاز، بـرق و مخـابرات)، شـبکه (گـاز، آب، بـرق و        
هـاي آبیـاري و    شـبکه  هـاي سـطحی،   آوري آب آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع شبکه جمعمخابرات)، 

سـازي،   و تاسیسات مربوط، تاسیسات پاالیشگاهی و پتروشیمی، سـاحل زهکشی، معادن زیرزمینی، پل، تونل 
هاي زیرزمینی مترو بـا تأسیسـات    هاي زیرزمینی و ایستگاه مهندسی و ساماندهی رودخانه و موج شکن، سازه

 مربوط

1.25 

 1.20 هاي مخابراتی و اسکله معادن روباز، سیلوها، برج 2

3 

ي آب و هـا  خانـه  تصـفیه  هاي انتقال و فوق توزیع برقـدار،  ي و توسعه پستساز بهینه، ها، باند فرودگاه نیروگاه
زمین در صورتی که بنا به تشخیص دستگاه اجرایی  متر از سطح 30و ساختمانهاي با ارتفاع باالي  فاضالب

معامالت متوسـط   برابر سقف 6مبلغ کارکرد فرضی ماهانه اجرا معادل داراي طراحی و اجراي پیچیده بوده و 
 .بیشتر باشد یا

1.10 

با اعمال ضریب افزایشی  ،هاي شهري در پروژه هاي سطحی آوري آب آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع شبکه جمع تبصره: ضریب ویژگی در کارهاي
  شود. در ضریب مربوطه در جدول فوق محاسبه می 1.04

 حین اجرا ماهانه نظارت خدمات هزینه -3-3جدول شماره 

 اجرا حین ماهانه نظارت خدمات هزینه

 شدنی تحویل نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 
 واحد نظارت
 (هزار ریال) 

ضریب 
ضریب ×اصالح

 ویژگی

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

301010000 
ریزي منابع و  مدیریت و برنامه

 زمان
    

     مدیریت منابع 301010100

301010101 
ان تحلیل، بررسی و اظهارنظر در مورد جری

 مالی پروژه
   2,800 گزارش ماهانه

301010102 
بررسی و تأیید فهرست نیروي انسانی 

 مدیریت فنی موردنیاز اجراي کار
   5,700 گزارش ماهانه

301010103 
بررسی،کنترل و اظهارنظر ماهانه 

آالت، نیروي انسانی،  ماشیندرخصوص 
 تجهیزات و مصالح

   5,700 گزارش ماهانه

301010104 
هاي تدارك  ل و پیگیري فعالیتکنتر

آالت مصالح، تجهیزات و ماشین  
   5,700 گزارش ماهانه

301010105 
بررسی و تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، 

آالت مصالح، تجهیزات و ماشین  
   5,700 گزارش ماهانه

     مدیریت زمان  301010200
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 اجرا حین ماهانه نظارت خدمات هزینه

 شدنی تحویل نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 
 واحد نظارت
 (هزار ریال) 

ضریب 
ضریب ×اصالح

 ویژگی

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

301010201 
تهیه جدول یا ساختار شکست 

پیشرفت واقعی و  دهنده میزان نمایش
ماه شده در آن ریزي برنامه  

   7,100 گزارش ماهانه

301010202 
هاي داراي تأخیر  بندي فعالیت تعیین و رتبه

بر اساس معیارهاي زمان، هزینه، 
بودن و پیچیدگی بحرانی  

   5,700 گزارش ماهانه

301010203 
هاي داراي اهمیت باال  تحلیل تأخیر فعالیت

جهت جبران یا مدیریت و ارائه راهکارها 
 این تأخیرها

   5,700 گزارش ماهانه

301010204 
ارائه محاسبات مربوط به میزان تأخیرهاي 

 مجاز و غیرمجاز
   5,700 گزارش ماهانه

301010205 
هاي ارزش  بینی ارائه محاسبات و پیش

شده و ارائه راهکارهاي افزایش  کسب
شده کسب ارزش  

   5,700 گزارش ماهانه

301020000 
خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و 

 یکپارچگی 
    

301020100 
تهیه گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه 

هاي  (بررسی اثر تغییرات هر حوزه بر حوزه
 دیگر و بر زمان، هزینه و کیفیت پروژه)

   35,200 گزارش ماهانه

301020200 
شده  تهیه گزارش تغییرات کارهاي انجام

یت)(زمان، هزینه و کیف  
   35,200 گزارش ماهانه

301020300 
تهیه گزارش تطبیق تصمیمات دستگاه 
 اجرایی و مشاور با اسناد و مدارك پیمان

   18,300 گزارش ماهانه

301020400 
تهیه گزارش برگزاري جلسات پیشبرد 

پروژه با ارکان پروژه و ارائه سناریوهاي 
 مختلف ادامه پروژه

به  ماهانه گزارش
جلسات  انضمام صورت

پیشبرد اهداف کمی و 
 کیفی پروژه

64,700   

   7,100 ماهانه گزارش پیگیري دستمزد کارگران پیمانکار 301020500
   7,100 ماهانه گزارش بررسی مطالبات پیمانکاران جزء 301020600

     خدمات کنترل کیفیت 301030000

301030100 

از لحاظ شده  بررسی صحت کارهاي انجام
هاي  برگجلسات،  کمی و کیفی (صورت

، هاي انجام کار گواهی، آزمایشگاهی
 دمات بازرسی، کنترل کیفیت و کمیتخ

 مصالح وارده به کارگاه)

گزارش ماهانه 
جلسات صورت  

هاي آزمایشگاهی  برگ
هاي انجام  و گواهی

 کار

22,600   
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 اجرا حین ماهانه نظارت خدمات هزینه

 شدنی تحویل نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 
 واحد نظارت
 (هزار ریال) 

ضریب 
ضریب ×اصالح

 ویژگی

 بهاي نظارت
 (هزار ریال)

301030200 
ها و کنترل  تغییر شکل بررسی و تحلیل

هاي مجاز رواداري  
   11,200 گزارش ماهانه

301030300 
دستور اصالح کارهاي معیوب و نظارت بر 

ها فرآیند رفع آن  
مکاتبه و گزارش 

 ماهانه
11,200   

301030400 
هاي  رسیدگی، اعالم نظر و تأیید نقشه

  وسیله پیمانکار شده به کارگاهی تهیه
   11,200 گزارش ماهانه

301030500 
ساخت  هاي چون نقشهتایید بررسی و 

ها وسیله پیمانکار و تأیید آن شده به تهیه  
   16,900 گزارش ماهانه

301030600 
کارشناسان فنی و پشتیبانی  هايبازدید

 دفتر مرکزي از کارگاه
   40,900 گزارش ماهانه

     مالی و قراردادي 301040000

301040100 
هاي ماهانه  وضعیت بررسی و تأیید صورت

  با درنظر گرفتن تمام ضوابط، پیمانکار
هاي مربوط مقررات و دستورالعمل  

وضعیت  صورت
توسط  تأییدشده

 مهندس مشاور
21,100   

هاي تعدیل وضعیت بررسی و تأیید صورت 301040200    6,200 مکاتبه 

301050000 
 محیطو بهداشت  ،ایمنی، امنیت

     زیست

301050100 
پیگیري و بررسی وضعیت رعایت 

بهداشت  ،ایمنی، امنیت هاي رالعملدستو
 درکارگاه )HSSE(زیست  محیطو 

   11,200 گزارش ماهانه

     مدیریت ریسک 301060000

301060100 
هاي پروژه و  تهیه گزارش تحلیلی ریسک
 پیامدهاي مثبت و منفی آن

   29,500 گزارش ماهانه

     مدیریت ارتباطات 301070000

301070100 
موضوعی به صورت ماهانه تهیه بایگانی 
 (مستندسازي)

   11,200 ارائه فایل آرشیو
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 حین اجراماهانه  نظارت درخواستی مشاور در خصوص خدمات حساب صورت -3-1-3
. ) کنترل شود2-3) و (1-3د روابط (مشاور، همواره بای مهندس درخواستی حساب صورتو براي تعیین مبلغ در طول اجراي پروژه 

و پس از اعمال درخواستی خود را پس از اعمال روابط کنترلی زیر  حساب صورتباید در پایان هر ماه شمسی مهندس مشاور 
 ارسال نماید. براي دستگاه اجرایی)، 4-1ضریب کاهشی بند (

𝐷𝑎اگر   ≤ 𝐸𝑎  
              آنگاه           
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� مشاور   مهندس درخواستی حساب صورت   = 𝐷𝑎 + 0.35(𝐸𝑎 − 𝐷𝑎)      )3-1(  

 

اگر    𝐷𝑎 > 𝐸𝑎  
              آنگاه           
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� =   مشاور   مهندس درخواستی حساب صورت  𝐸𝑎 + 0.35(𝐷𝑎 − 𝐸𝑎)   )3-2(    

 
 ریال هستند. توجه: واحدها همه هزار

 
• Da : پروژه: ماهانه یشرفتخدمات نظارت ماهانه حین اجراي مشاور بر اساس پ هزینهبرآورد 

 𝑃 ∗ 𝐵a = Da 

• P: پروژه:ماهانه  پیشرفت 

 𝑃 = 𝐹
𝐶

 
• F:  ماه موردنظر در وضعیت پیمانکار کارکرد ماهانه صورتمبلغ 

• C:  اولیه پیمانمبلغ 

• Ba :مشاور براساس قرارداد  حین اجراي ماهانهنظارت  خدمات هزینه برآورد کل 

         q×  β× (برحسب ماه)  T× I  = Ba 

• I : هاي خدمات نظارت ماهانه حین اجرا ردیف هزینهمجموع 

• T : اولیه پیمانمدت 

• q:  ضریب ویژگی پروژه 

• Ea :2-1-3و  1-1-3(بند  مشاور کارکرد خدمات نظارت ماهانه حین اجراي هزینه( 

 شوند. ) محاسبه می5-7-2-1(ذیل بند  هاي در تبصره مندرجبا لحاظ نمودن موارد تمام پارامترها توجه: 
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 موردي حین اجرا خدمات نظارت  -3-2

 ها هزینهمبانی محاسبه   -3-2-1

) و 4-3دست آمده از جدول شماره ( ، با اعمال ضریب اصالح بهبه ازاي هر پیمانمربوط به خدمات موردي حین اجرا  هزینه
) 4-1و با اعمال ضریب کاهشی بند () 6-3هاي جدول شماره ( ) در مبالغ ردیف5-3دست آمده از جدول شماره ( ضریب ویژگی به

 شود: محاسبه و با رعایت موارد زیر پرداخت می

مهندس است و  باالسري لحاظ شده هاي ها از جمله هزینه )، تمام هزینه6-3جدول (بهاي پایه واحد نظارت در  -3-2-1-1
 .کند مربوط را دریافت می هزینه ها، شده در شرح ردیف هاي مشخص مشاور به ازاي تحویل شدنی

، کندشده در پیمان تهیه و ارائه ن پیمانکار مدارك و اسناد الزم را طبق مفاد پیمان و در فرصت تعیین که درصورتی -3-2-1-2
پس از این مدت و به پیمانکار یادآوري نماید.  روزه دهمشاور باید تهیه سند مربوطه را با تعیین مهلت مهندس 

با دریافت  روز از انقضاي مدت یادشده 10اور ظرف مدت مشمهندس درصورت عدم ارائه موارد از طرف پیمانکار، 
)، سند الزم را تولید وضریب ویژگی شده (با اعمال ضریب اصالح ردیف مربوط به بررسی اسناد یاد هزینهبرابر  10

صورت با توجه به موضوعیت نداشتن رسیدگی به اسناد تولیدشده  دهد. در این تحویل می دستگاه اجراییو به 
 شود. مشاور پرداخت نمیمهندس هاي مربوط به بررسی سند به  مشاور، ردیفدس مهنتوسط 
 شود. حساب جداگانه قید می این بند در صورت هزینه

را  )6-3جدول ( هاي ردیف انجام مجدد خدماتبا رعایت ضوابط و مقررات مربوط،  دستگاه اجراییچنانچه  -3-2-1-3
 .باشد قابل پرداخت می مجدداً ،مربوطهاي  ردیفخدمات  هزینه ،درخواست نماید

چنانچه در دوره حین اجرا، مهندس مشاور پیشنهاد تغییري ارائه نماید که منجر به کاهش هزینه اجراي پروژه  -3-2-1-4
) 3-3بررسی و در صورت تصویب، پاداشی معادل رابطه ( دستگاه اجراییشود، موارد در چهارچوب پیمان و توسط 

هاي  نقشهموظف است تغییرات الزم را در  دستگاه اجراییتصویب گیرد. مهندس مشاور پس از  به وي تعلق می
هاي موجود ناشی از ارائه پیشنهاد تغییر،  هاي اجرایی یا اصالح نقشه هزینه بروزرسانی نقشهاعمال نماید.  اجرایی

 است. ) لحاظ شده3-3در رابطه (
و هاي اجرایی  و اصالح نقشه اجرایی دستگاهپیشنهاد تغییر توسط  درصد پاداش پیشنهاد تغییر پس از تصویب 50

و با محاسبه  دستگاه اجراییشدن پیشنهاد تغییر، مطابق مصوبه  مابقی آن پس از تحویل موقت و در صورت اجرایی
 شود. مشاور پرداخت میبخشنامه)، به مهندس  9تعدیل مربوط در تاریخ پرداخت (مطابق با بند 

𝐺 = (1 − 𝐶𝑑
𝐶

) × 𝑀 × 1.3  )3-3(                                                                              

G :پاداش مشاور در ازاي پیشنهاد تغییر در دوره حین اجرا 

Cd :مبلغ پیمان پس از کاهش براساس پیشنهاد تغییر 
C:  اولیه پیمانمبلغ 

M :خدمات نظارت مشاور براساس قرارداد هزینه 

هاي دوره  شده توسط مهندس مشاور نباید منجر به کاهش کیفیت اجرا و افزایش هزینه ر ارائهپیشنهاد تغیی :1تبصره 
 برداري پروژه شود. بهره
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 گیرد. به مشاوري که خدمات طراحی پروژه را انجام داده است، پاداش پیشنهاد تغییر تعلق نمی: 2تبصره
نگري در طراحی تفصیلی (موضوع ردیف شماره در دوره قبل از اجرا، باز دستگاه اجراییکه  درصورتی :3تبصره

) را به مهندس مشاور نظارت ابالغ نموده باشد، ارائه پیشنهاد تغییر در این دوره توسط وي موضوعیت 201010100
 ندارد.

تغییري نخواهد داشت و برآورد اجراي کار  (α,β,δ,ε)درصورت تصویب پیشنهاد تغییر، ضرایب اصالح  :4تبصره 
 باشد. مهندس مشاور می هزینهبل از ارائه پیشنهاد تغییر، مبناي محاسبه محاسبه شده ق

 

 محاسبه بهاي خدمات نظارت موردي حین اجرا -3-2-2

 ي حین اجرادمور نظارتضریب اصالح خدمات  -1 -3-2-2
ه دست آمده و ب یر بهحین اجراي پروژه از جدول زوردي م به خدمات)، ضریب اصالح مربوط A( کاراجراي مبلغ برآورد باتوجه به 

 شود. دار) اعمال می هاي ستاره جز ردیف ) (به6-3هاي جدول شماره ( تمامی ردیف

 موردي حین اجرا خدمات نظارتیب اصالح اضر -4-3جدول 

 )A( کار اجراي برآوردمبلغ 
 (میلیارد ریال) 

 حین اجرا نظارت موردي خدماتضریب اصالح 
)δ( 

A≤ 46 δ= 0088/0 A + 08/0  

46<A≤225 δ= 0024/0 A + 3744/0  

225<A≤950 δ= 00034/0 A + 8379/0  

950<A≤3500 δ= 00012/0 A + 0469/1  

A≥3500 δ= 0000135/0 A + 41965/1  

 
 ضریب ویژگی -3-2-2-2
هاي  جز ردیف به( )6-3هاي جدول ( با توجه به موضوعات اشاره شده در جدول زیر، ضریب ویژگی کار تعیین و به ردیف 

در صورت نیاز و براي شود.  در نظر گرفته می 1درخصوص سایر موضوعات کاري، ضریب ویژگی برابر گردد.  اعمال می ،)دار ستاره
زیر به آنها اشاره نشده است، با ارائه ضریب پیشنهادي مشخص و گزارش توجیهی الزم، موضوع از طریق  جدولکارهایی که در 
  تا چنانچه مورد تایید قرار گرفت، مالك عمل قرارگیرد. شود فنی منعکس می عالی به شوراي دستگاه اجرایی
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 ضریب ویژگی کار -5-3جدول 

 ضریب ویژگی موضوع کار ردیف

1 

راه و راه آهن، سدهاي بزرگ، خطوط انتقال (آب، نفـت، گـاز، بـرق و مخـابرات)، شـبکه (گـاز، آب، بـرق و        
هـاي آبیـاري و    ، شـبکه هـاي سـطحی   وري آبآ آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع شبکه جمع مخابرات)،

سـازي،   زهکشی، معادن زیرزمینی، پل، تونل و تاسیسات مربوط، تاسیسات پاالیشگاهی و پتروشیمی، سـاحل 
هاي زیرزمینی مترو بـا تأسیسـات    هاي زیرزمینی و ایستگاه مهندسی و ساماندهی رودخانه و موج شکن، سازه

 مربوط

1.25 

 1.20 هاي مخابراتی و اسکله رجمعادن روباز، سیلوها، ب 2

3 

ي آب و هـا  خانـه  تصـفیه  ،هاي انتقال و فوق توزیع برقـدار  سازي و توسعه پست بهینه ،ها، باند فرودگاه نیروگاه
 در صورتی که بنا به تشخیص دستگاه اجراییمتر از سطح زمین  30و ساختمانهاي با ارتفاع باالي  فاضالب

معامالت متوسـط   برابر سقف 6مبلغ کارکرد فرضی ماهانه اجرا معادل ه و داراي طراحی و اجراي پیچیده بود
 .یا بیشتر باشد

1.10 

، با اعمال ضریب افزایشی هاي شهري در پروژه هاي سطحی آوري آب آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع تبصره: ضریب ویژگی در کارهاي شبکه جمع
 ود. ش در ضریب مربوطه در جدول فوق محاسبه می 1.04

 موردي حین اجرا نظارت خدمات  هزینه -6-3جدول شماره 

 اجرا حین موردي نظارت خدمات هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 

واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد تکرار 
 متداول

ضریب 
×اصالح

ضریب 
 ویژگی

بهاي 
نظارت 

 (هزار ریال)

302010000 
ریزي  مدیریت و برنامه

 زمان منابع و
     

      مدیریت منابع 302010100

302010101 
بررسی و تأیید سازمان اجرایی 

 پیمانکار
 بار یک 19,200 گزارش

 
  

302010102 
تأیید صالحیت عوامل کلیدي 
 پیمانکار و شاغلین کارهاي حساس

 بار یک 45,800 مکاتبه
 

  

302010104 
بررسی و تأیید فهرست قطعات 

 ردنیاز دوره اجرامواد مو یدکی و
 بار یک 7,500 گزارش

 
  

302010105 
نظارت بر تحویل مصالح و 

 دستگاه اجراییتجهیزات تحویلی 
 به پیمانکار

   حسب مورد * گزارش

      مدیریت زمان 302010200
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 اجرا حین موردي نظارت خدمات هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 

واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد تکرار 
 متداول

ضریب 
×اصالح

ضریب 
 ویژگی

بهاي 
نظارت 

 (هزار ریال)

302010201 
با  الیحه تاخیرات پروژه تهیه

 کسب نظر پیمانکار
بار به ازاي هر  یک 61,100 گزارش

   د پیمانتمدی

302010202 

بندي در  روزرسانی برنامه زمان به
با درنظرگرفتن منابع صورت نیاز 

آالت،  مالی، تجهیزات، ماشین
 مصالح و نیروي انسانی

بندي  برنامه زمان
مصوب دستگاه 

 اجرایی
   حسب مورد 23,000

302010203 
بررسی و تأیید برنامه تفصیلی 

 شده توسط پیمانکار ارائه
   حسب مورد 23,000 گزارش

302010204 
بررسی و تأیید برنامه تفصیلی 

شده توسط هر مشاور جنبی  ارائه
 پروژه

   حسب مورد 15,600 گزارش

302010205 
بررسی و تأیید سیستم کنترل 

 مورداستفاده توسط پیمانکار پروژه
   بار یک 23,000 گزارش

      مالی و قراردادي 302020000

 قسط هر بررسی و تأیید پرداخت 302020100
   به ازاي هر قسط 4,300 مکاتبه پرداخت پیمانکار پیش

302020200 

پیگیري برقراري انواع 
اي الزم و  هاي بیمه پوشش

رسیدگی به مسائل بیمه تا 
 استقرار آن

به ازاي هر بیمه  11,400 گزارش
   بار در مدت پیمان یک

302020300 
در بیمه پیگیري امور مربوط به 

 نامه صورت وقوع موضوع بیمه
   حسب مورد * گزارش

302020400 
بررسی و تأیید 

هاي ماهانه  حساب صورت
 مشاوران جنبی

 حساب صورت
توسط  تأییدشده

 مهندس مشاور
   حسب مورد 9,500

      خدمات مربوط به تعلیق 302020500

302020501 
بررسی درخواست تعلیق پیمان 

ا دستگاه از سوي پیمانکار ی
 اجرایی

   بار در طول پیمان 2 40,300 مکاتبه

302020502 
هاي  ها یا خسارت محاسبه هزینه

قابل پرداخت به پیمانکار در 
 دوران تعلیق

   بار در طول پیمان 2 69,600 مکاتبه

302020503 
بررسی درخواست تعلیق قرارداد 

از سوي هر مشاور جنبی یا 
 دستگاه اجرایی

به ازاي هر مشاور  15,300 مکاتبه
بار 2جنبی حداکثر     
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 اجرا حین موردي نظارت خدمات هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 

واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد تکرار 
 متداول

ضریب 
×اصالح

ضریب 
 ویژگی

بهاي 
نظارت 

 (هزار ریال)

302020504 
هاي  ها یا خسارت محاسبه هزینه

قابل پرداخت به مشاور جنبی در 
 دوران تعلیق

به ازاي هر مشاور  15,300 مکاتبه
بار 2جنبی حداکثر     

      خدمات مربوط به فسخ 302020600

302020601 
بررسی درخواست فسخ پیمان از 

 تگاه اجراییسوي دس
بار یک 58,700 مکاتبه    

302020602 
بررسی درخواست فسخ قرارداد 
مشاور جنبی از سوي دستگاه 

 اجرایی
بار یک 15,300 مکاتبه    

      خدمات مربوط به خاتمه 302020700

302020701 
بررسی درخواست خاتمه پیمان 
از سوي پیمانکار یا دستگاه 

 اجرایی
ارب یک 40,300 مکاتبه    

302020702 
هاي  ها یا خسارت محاسبه هزینه

قابل پرداخت به پیمانکار در 
 خاتمه پیمان

بار یک 73,300 مکاتبه    

302020703 
بررسی درخواست خاتمه قرارداد 
از سوي هر مشاور جنبی یا 

 دستگاه اجرایی
بار یک 15,300 مکاتبه    

302020704 
هاي  ها یا خسارت هزینه محاسبه

خت به مشاور جنبی در قابل پردا
 خاتمه قرارداد

بار یک 15,300 مکاتبه    

 تهیه گزارش تغییر مقادیر 302020800

و  گزارش
مصوبه 
دستگاه 
 اجرایی

   حسب مورد 90,200

302020900 
هاي  قیمت هاي  تهیه گزارش
 جدید پروژه

گزارش و 
مصوبه 
دستگاه 
 اجرایی

   حسب مورد 32,600

302021000 
بررسی و تأیید 

هاي موردي وضعیت صورت       

302021001 
هاي  وضعیت بررسی و تأیید صورت

تفاوت مصالح حسب مورد مابه  
   حسب مورد 7,500 مکاتبه
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 اجرا حین موردي نظارت خدمات هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 

واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد تکرار 
 متداول

ضریب 
×اصالح

ضریب 
 ویژگی

بهاي 
نظارت 

 (هزار ریال)

302021002 
ها  بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت

 (صرفاً براي فهرست تجمیع شده) 
   حسب مورد 7,500 مکاتبه

302030000 
خدمات مدیریت پروژه، 

کپارچگیهماهنگی و ی  
     

302030100 
تحویل کارگاه به پیمانکار با 

جلسه صورت همکاري دستگاه اجرایی    بار یک 20,300 

302030200 
 مشاورمهندسان تحویل کارگاه به 

 جنبی با همکاري دستگاه اجرایی
جلسه صورت بار یک 13,000     

302030300 
بررسی و تأیید جانمایی طرح 

 تجهیز کارگاه
بار یک 30,800 گزارش    

 * گزارش تحلیل و بررسی دعاوي پیمانکار 302030400
دستگاه با درخواست 
   اجرایی

302030500 
  ساختار شکست تهیه و ابالغ

کار تهیه شده توسط تفصیلی 
 پیمانکار

 110,000 گزارش
دستگاه با درخواست 
   اجرایی

      خدمات مهندسی 302040000

302040100 

 یا 1 ها شهتهیه اسناد فنی (نق
شده از  ها) درخواست دستورالعمل

دستگاه سوي پیمانکار (با تأیید 
) اجرایی  

   حسب مورد * اسناد فنی

302040200 
 یا ها (نقشهاصالح اسناد فنی 

ها) به درخواست  دستورالعمل
) دستگاه اجراییپیمانکار (با تأیید   

   حسب مورد * اسناد فنی

302040300 
ي بند تهیه گزارش طبقه

شناسی مهندسی  زمین
بندي خاك و سنگ) (طبقه  

زارشگ    حسب موضوع پروژه 20,200 

 گزارش ارائه پیشنهاد تغییر توسط مشاور 302040400

 مطابق بند
)3-2-1-4( 

محاسبه و 
پرداخت 

 شود. می

   حسب مورد

302040500 
هاي  تهیه طرح هندسی نقشه

 تیپ
   حسب مورد * نقشه

302050000 
خت نظارت بر سا«

»تجهیزات سفارشی  
   حسب مورد * گزارش

      خدمات تحویل موقت 302070000
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 اجرا حین موردي نظارت خدمات هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه 

واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد تکرار 
 متداول

ضریب 
×اصالح

ضریب 
 ویژگی

بهاي 
نظارت 

 (هزار ریال)

302070100 
هاي چون  بررسی و تأیید نقشه

هاي ماهانه  ساخت براساس گزارش
 حین اجرا

گزارش و آلبوم 
ها نقشه  

بار یک 123,100    

بودن کار جهت تحویل  تأیید آماده 302070200
 2موقت

بار یک 61,700 گزارش    

302070300 

تنظیم برنامه تحویل موقت، تهیه 
ها، تحویل اسناد و  فهرست آزمایش

مدارك طرح و گزارش تحویل 
 موقت به دستگاه اجرایی

بار یک 50,100 گزارش    

شرکت در هیئت تحویل موقت و  302070400
 جلسه تحویل موقت تهیه صورت

جلسه صورت بار یک 30,800     

302070500 
جهت تحویل  تهیه فهرست نواقص

موقت و نظارت بر فرآیند رفع 
 نواقص (در صورت وجود)

بار یک 51,700 گزارش    

شرکت در کمیسیون بررسی رفع  302070600
 نواقص (در صورت وجود)

جلسه صورت بار یک 30,800     

 نظارت بر برچیدن کارگاه 302070700
گزارش و 

جلسه صورت  
بار یک 51,400    

گزارش پایانی شامل  تهیه و تنظیم 302070800
 پروژهشناسنامه 

بار یک 123,100 گزارش    
 باشد. ها وجود ندارد و براي اجرا توسط پیمانکار ضروري می هایی که در زمان طراحی تفصیلی امکان تولید آن نقشه 1
 هاي الزم جهت تحویل کار شامل خدمات این ردیف است. ها و بازرسی انجام تست2
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 حین اجرا کارگاهی فنی رتنظا خدمات -3-3

به ازاي خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی و هزینه تردد کارگاهی  هزینهخدمات نظارت فنی کارگاهی حین اجرا شامل  هزینه
 شود. مطابق این فصل محاسبه می) 4-1و با رعایت مفاد بند (هر پیمان 

 فنی کارگاهیعوامل  -3-3-1
 شوند: می  شغلی زیر تقسیم دوطبقهفنی کارگاهی به خدمات  براي ارائه یازموردن عوامل -3-3-1-1

 هاي مهندسی است. در یکی از رشته (لیسانس) (مهندس فنی کارگاهی): فردي با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی 1طبقه  الف)
 هاي فنی است. در یکی از رشته )دیپلم فوق( کاردانی (کاردان فنی): فردي با درجه تحصیلی 2طبقه  ب)

 
 شوند: بندي می رتبه زیر دسته 5با توجه به سابقه کار در یکی از  فنی کارگاهی عوامل -3-3-1-2

 سال و بیشتر است. 20شامل افراد با سابقه : 1رتبه  الف)
 سال است. 20تا  13شامل افراد با سابقه بین : 2رتبه  ب)
 سال است. 13تا  8: شامل افراد با سابقه بین 3رتبه   ج)
 سال است. 8تا  3افراد با سابقه بین شامل : 4رتبه   د)

 سال است. 3تا  0شامل افراد با سابقه بین : 5رتبه  هـ)
سابقه صفر تا سه  مثال عنوان بهشود. ( نمی موردنظربراي سوابق کار شامل حد باالیی محدوده  ذکرشدههاي  محدوده :1تبصره

 باشد.) معادل با سابقه مساوي و یا بزرگتر از صفر و کوچکتر از سه می
هاي مهندسی به ترتیب  یا دکتري در هر یک از رشته (فوق لیسانس) سابقه افراد با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد :2تبصره

 سال است. 4یا  2معادل سابقه کار مهندس به اضافه 
شود. احراز  می سابقه کار عوامل فنی کارگاهی براساس گواهی معتبر انجام کار، پس از فراغت از تحصیل، محاسبه :3تبصره

 مشاور است.مهندس صحت سوابق عوامل فنی کارگاهی به عهده 
چنانچه عوامل فنی کارگاهی موفق به اخذ مدرك تحصیلی باالتر در رشته ذیربط شوند، حتی اگر این موضوع در طول : 4تبصره

با مدرك تحصیلی جدید محاسبه و  7/0اجراي پروژه باشد، سنوات سابقه کار قبل از اخذ مدرك کارشناسی با اعمال ضریب 
 شود. می

در کارگاه مستقر نموده و فهرست  رافنی کارگاهی مشاور باید عوامل مهندس ، تحویل زمین به پیمانکارهمزمان با  -3-3-1-3
 ین. همچنارسال نماید دستگاه اجراییبه همراه مدارك مربوط به سابقه و مدارك تحصیلی عوامل، براي آگاهی به  این عوامل را

حضور حداقل سرپرست فنی  .دنکار معرفی نمایبه پیما به صورت مکتوب با ذکر طبقه شغلی و حدود اختیارات، مذکور را فهرست
 ام وقت یا پاره وقت) در کارگاه الزامی است.تم براساس ضوابط این فصل(تحویل زمین تا زمان تحویل موقت کارگاهی از زمان 

مشاور تعیین مهندس هاي اجرایی توسط  لی عوامل فنی کارگاهی متناسب با میزان فعالیتتعداد، سابقه و مدرك تحصی تبصره:
و  کند می تأییدصالحیت، سابقه و مدرك تحصیلی سرپرست عوامل فنی کارگاهی را بررسی و  صرفاً دستگاه اجراییشود و  می

 .نیست به تایید سایر عوامل توسط دستگاه اجرایینیازي 
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 خدمات نظارت فنی کارگاهیمحاسبه بهاي واحد  -3-3-2
 .آید دست می به )8-3(ماهانه از جدول  هزینهباتوجه به رتبه و طبقه مربوط به عوامل نظارت فنی کارگاهی، 

 .است ها براي انجام خدمات از جمله هزینه باالسري لحاظ شده )، تمام هزینه8-3( بهاي پایه واحد نظارت جدولدر 

 ضریب ویژگی -3-3-2-1
گردد.  اعمال می )8-3هاي جدول ( موضوعات اشاره شده در جدول زیر، ضریب ویژگی کار تعیین و به ردیف با توجه به 

زیر  جدولدر صورت نیاز و براي کارهایی که در شود.  در نظر گرفته می 1درخصوص سایر موضوعات کاري، ضریب ویژگی برابر 
به  دستگاه اجراییگزارش توجیهی الزم، موضوع از طریق به آنها اشاره نشده است، با ارائه ضریب پیشنهادي مشخص و 

  شود تا چنانچه مورد تایید قرار گرفت، مالك عمل قرارگیرد. فنی منعکس می عالی شوراي
 
 

 ضریب ویژگی کار -7-3جدول 

 موضوع کار ردیف
ضریب 
 ویژگی

1 

 ابرات)،شبکه (گاز، آب، برق و مخراه و راه آهن، سدهاي بزرگ، خطوط انتقال (آب، نفت، گاز، برق و مخابرات)، 
معادن زیرزمینی، پل، تونل و تاسیسات  ،هاي سطحی آوري آب آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع شبکه جمع

هاي  سازي، مهندسی و ساماندهی رودخانه و موج شکن، سازه مربوط، تاسیسات پاالیشگاهی و پتروشیمی، ساحل
 با تأسیسات مربوط هاي زیرزمینی مترو زیرزمینی و ایستگاه

1.25 

 1.20 هاي مخابراتی و اسکله معادن روباز، سیلوها، برج 2

3 

ي آب و اه خانه تصفیه ،هاي انتقال و فوق توزیع برقدار سازي و توسعه پست بهینه ،ها، باند فرودگاه نیروگاه
 دستگاه اجراییخیص که بنا به تش متر از سطح زمین در صورتی 30و ساختمانهاي با ارتفاع باالي  فاضالب

معامالت متوسط یا  سقفبرابر  6مبلغ کارکرد فرضی ماهانه اجرا معادل داراي طراحی و اجراي پیچیده بوده و 
 بیشتر باشد.

1.10 

ایشی ، با اعمال ضریب افزهاي شهري در پروژه هاي سطحی آوري آب آوري و انتقال فاضالب و شبکه جمع تبصره: ضریب ویژگی در کارهاي شبکه جمع
 شود.  در ضریب مربوطه در جدول فوق محاسبه می 1.04

 

 خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی هزینه -8-3جدول شماره 
 خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی هزینه

 شماره ردیف
طبقه 
 شغلی

 رتبه
واحد 

 کار

بهاي پایه 
واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد 
ساعت 
 کارکرد

ضریب 
 ویژگی

ضریب 
 اي منطقه

عات سا
 کاري شب

ضریب 
 کاري شب

 هزینه
 خدمات 

 (هزار ریال)
       998 ساعت 5 1 303010000
       1064 ساعت 4 1 303020000
       1196 ساعت 3 1 303030000
       1390 ساعت 2 1 303040000
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 خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی هزینه

 شماره ردیف
طبقه 
 شغلی

 رتبه
واحد 

 کار

بهاي پایه 
واحد نظارت 
 (هزار ریال)

تعداد 
ساعت 
 کارکرد

ضریب 
 ویژگی

ضریب 
 اي منطقه

عات سا
 کاري شب

ضریب 
 کاري شب

 هزینه
 خدمات 

 (هزار ریال)
       1650 ساعت 1 1 303050000
       804 ساعت 5 2 303060000
       870 ساعت 4 2 303070000
       955 ساعت 3 2 303080000
       1107 ساعت 2 2 303090000
       1239 ساعت 1 2 303100000

  ضریب تردد
  خدمات فنی کارگاهی هزینهجمع کل 

 

 ضوابط محاسبه کارکرد خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی-3-3-2-2

در چارچوب ساعت کاري مصوب  22بامداد الی  6ساعات کار عادي، ساعات کاري است که در فاصله زمانی  -3-3-2-2-1
دستگاه مشاور و ابالغ مهندس بندي تفصیلی مصوب (با پیشنهاد  یا منضم به برنامه زمان دستگاه اجرایی

 شود. محاسبه می 1.4ساعات کاري در شب با اعمال ضریب  هزینهشود.  ) انجام میاجرایی
و  کاري ساعات اضافه ،(مجموع ساعات عادي ماهانهکار هر یک از عوامل فنی کارگاهی   حداکثر ساعات -3-3-2-2-2

 ساعت است. 250)، کاري ساعات شب
عوامل مدیریت پروژه را نباید لحاظ نمود؛ خدمات  هزینهخدمات نظارت فنی کارگاهی،  هزینهبراي محاسبه  -3-3-2-2-3

رفته ماهانه و موردي حین اجرا درنظر گ هاي مربوط به خدمات این افراد در آنالیز ردیف هزینه خدمات
 است. شده

می است. دستگاه مشاور در کارگاه الزامهندس نصب دستگاه ثبت ورود و خروج عوامل فنی کارگاهی توسط  -3-3-2-2-4
دستگاه مشاور به صورت محرمانه در اختیار مهندس شود و گذرواژه آن توسط  می بدر محل پروژه پلم

 گیرد. قرار می اجرایی
هاي  هر عامل در زمان فعالیت ٢برگ راساس اسناد زمانخدمات فنی کارگاهی را ب هزینه دستگاه اجرایی -3-3-2-2-5

نبوده و باید با رعایت ضوابط  هزینهبرگ به منزله پرداخت  کند. تأیید زمان می کنترلاجرایی کارگاه بررسی و 
 مهندس مشاور تعیین شود. درخواستی حساب صورت)، 4-3-3بند (

روط برآنکه به یکپارچگی و استمرار خدمات ، مشمتناسب با میزان فعالیت اجراییاهی عوامل فنی کارگ -3-3-2-2-6
که تأخیر اجراي  درصورتی .وقت نیز به کار گرفته شوند توانند به صورت پاره می نظارت آسیبی وارد نشود،

عملیات ناشی از عدم حضور عوامل نظارت کارگاهی باشد، مسئولیت آن با مهندس مشاور خواهد بود و 
) شرایط عمومی همسان قراردادهاي خدمات 1-20موضوع بند (غیرمجاز مشاور ( یرمشمول خسارت تأخ

 شود. مشاوره) می

2 Time sheet 
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سرپرست ، معامالت متوسط بیشتر از شش برابر سقف يهاي با مبلغ کارکرد فرضی ماهانه اجرا در پروژه -3-3-2-2-7
 شود. کار گرفته می وقت به عوامل فنی کارگاهی به صورت تمام

مشاور اختیار دارد عوامل فنی کارگاهی مهندس اي اجرایی، ه در طول اجراي پروژه، متناسب با حجم فعالیت -3-3-2-2-8
باشد) را کاهش، افزایش یا تغییر  دستگاه اجرایی(به استثناي سرپرست عوامل فنی کارگاهی که باید با تأیید 

 دهد. 

 خدمات نظارت فنی کارگاهی هزینهمحاسبه  -3-3-3
 هزینه شامل هزینهشود. این  محاسبه می )4-3با رابطه ( مطابق )Bbخدمات نظارت فنی کارگاهی در قرارداد ( هزینهبرآورد کل 

هزینه سفر و  شامل(  و هزینه تردد کارگاهی ) )Y( تابعی از کارکرد فرضی ماهانه اجرا(خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی 
نی دفتر مرکزي و تمامی عوامل نظارت در حین اجراي کار (شامل عوامل فنی کارگاهی، عوامل مدیریت پروژه، عوامل ف )خودرو
هزینه تردد کارگاهی عوامل نظارت در دوره قبل از اجرا و بعد از اجرا در محاسبه بهاي واحد پایه  .است براي کل پروژهغیره) 
 است. هاي مربوطه لحاظ شده هاي فصل ردیف

𝐵𝑏 = 8𝑌0.64 × 𝑞 × 𝑟 × 𝐾 × 𝑇 × 𝑗                     )3-4(  

 ریال است. هزار  Bbو  Y يتوجه: واحدها
• Y: اجرا ماهانه فرضی کارکرد 

• qضریب ویژگی پروژه : 

• r5-3مطابق با رابطه ( اي خدمات فنی کارگاهی : ضریب منطقه( 
𝑟 = (𝑅 − 1) × 0.5 + 1.3          )3-5       (  

R=   3مطابق با نقشه پراکنش پیوست شماره اي  ضریب منطقه 

• K :تردد کارگاهی ضریب                                                                                                𝐾 = 1 + 0.41𝑛
𝑞

 

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

4000
+ 0.35            )3-6                                                              (  

هاي  درصورت ابالغ نظارت بر چند پیمان در قالب یک قرارداد خدمات مشاوره یا وجود کارگاه د.باش می n  ،1حداکثر مقدار 
 شود. درنظر گرفته می nها نیز براي تعیین پارامتر  متعدد در پیمان تحت نظارت، فاصله دسترسی مابین کارگاه

• T :پیمان اولیه مدت 

• j  31/1معادل با  سال تطابق: ضریب 

هایی که در بیش از یک بخش واقع  اي به هزینه خدمات عوامل فنی کارگاهی در پروژه طقهبراي اعمال ضریب من
 شود. اند، این ضریب به تناسب طول مسیر واقع شده در هر بخش محاسبه می شده

داده % افزایش 25به میزان اي  ضریب منطقههاي منفصل،  روي اسکلهفنی کارگاهی درصورت کار کردن عوامل 
 .شود می

 باید موارد زیر رعایت شود: ،استفاده از خودرو در کارگاهنیاز به رت در صو
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است. لذا استفاده از عوامل نظارت به عنوان راننده ممنوع  الزحمه راننده در هزینه تردد کارگاهی لحاظ شده حق -3-3-3-1
 جز عوامل نظارت است. است و راننده فردي به

 .کار گرفته شود امل فنی کارگاهی، یک خودرو باید بهبه ازاي هر سه عصورت نیاز به استفاده از خودرو، در -3-3-3-2
 سی ممنوع است. سی 1600حجم موتور کمتر از یا  استفاده از خودروهاي با عمر بیش از ده سال -3-3-3-3
 

 در خصوص نظارت فنی کارگاهی مشاورمهندس درخواستی  حساب صورت -3-3-4
 شود: ایت موارد زیر محاسبه میمربوط به خدمات نظارت فنی کارگاهی با رع حساب صورتدر انتهاي هر ماه 

کنترل   )10-3( تا )7-3همواره باید روابط ( مشاور،مهندس  درخواستی حساب صورتبراي تعیین مبلغ  ،در طول اجراي پروژه
 شود. مشاور پرداخت میمهندس به مربوط  حساب صورتسپس با رعایت کسور قانونی،  شود.

 مشاور است.مهندس به  پروژهتناسب با پیشرفت م ها هزینههدف از اعمال این روابط، پرداخت 

𝐷𝑏اگر   ≤ 𝐸𝑏  
              آنگاه           
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� شاور  م مهندس درخواستی حساب صورت=    𝐷𝑏 + 0.4(𝐸𝑏 − 𝐷𝑏)                    )3-7(  

 

0.5𝐷𝑏اگر   ≤ 𝐸𝑏 < 𝐷𝑏  
              آنگاه           
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� مشاور   مهندس درخواستی حساب صورت=    𝐸𝑏 + 0.4(𝐷𝑏 − 𝐸𝑏)     )3-8(  

𝐸𝑏اگر   < 0.5𝐷𝑏  
              آنگاه           
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯� مشاور  درخواستی مهندس  حساب صورت=    𝐸𝑏                                             )3-9(  

 

2𝐷𝑏اگر   < 𝐸𝑏  
              آنگاه           
 2𝐷𝑏                                             (10-3)  = صورت حساب درخواستی مهندس مشاور  �⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�

 
 

• Db : پروژه کارکرد ماهانهنظارت ماهانه حین اجراي مشاور براساس  هزینهبرآورد 
𝐷𝑏               است. الیهزار ر Fواحد  = 8𝐹0.64 × 𝑞 × 𝑟 × 𝐾 × 𝑗                  

• F :موردنظر ماه در پیمانکار وضعیت صورت ماهانه کارکرد مبلغ 

• qضریب ویژگی پروژه : 

• r5-3اي خدمات فنی کارگاهی مطابق با رابطه ( : ضریب منطقه( 
• K :شود در آن ماه تعیین می هاي فعال کارگاهشرایط ، این ضریب در هر ماه براساس تردد کارگاهی ضریب: 

                                                                                                                  𝐾 = 1 + 0.41𝑛
𝑞

 

• j  31/1سال معادل با  تطابق: ضریب 
• Eb :ضریب و اي نطقهم ضریب اعمال با( عوامل هزینه مجموع براساس( مشاور مهندس کارکرد کارگاهی فنی نظارت ماهانه هزینه 

 )رابطه زیر طبق کارگاهی، تردد ضریب و) ویژگی

𝐸𝑏 = اي منطقه و ضریب ویژگی مجموع هزینه عوامل با اعمال ضریب  × 𝐾 
 

 شوند. ) محاسبه می5-7-2-1هاي ذیل بند ( تمام پارامترها با لحاظ نمودن موارد مندرج در تبصرهتوجه: 

خدمات نظارت عوامل فنی کارگاهی و هزینه  هزینهور در هر ماه، از مجموع مشا کارکردخدمات فنی کارگاهی  حساب صورت
 .آید دست می به در آن ماهتردد کارگاهی 
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 از 𝐸𝑏عوامل فنی کارگاهی را به نحوي کاهش دهد که در دوماه متوالی، مبلغ  ،مشاور بدون دلیل موجه مهندس اگر :1تبصره 
0.5𝐷𝑏  ،0.3 معادل اي جریمهکمتر شود𝐸𝑏 گیرد.  به مهندس مشاور تعلق می 

   مطابق بند تواند می دستگاه اجراییبار در طول اجراي پروژه، سه ) این ماده بیش از 1درصورت شمول تبصره (: 2تبصره 
 نماید. اقدام  842/105-2460/54ه شماره ی همسان قراردادهاي خدمات مشاوره، موضوع پیوست بخشنام) شرایط عموم23-2(

توسط  تأییدشده وضعیت مبلغ صورت)، F( ماه موردنظر در وضعیت پیمانکار کارکرد ماهانه صورتمبلغ براي تعیین  -3-3-4-1
شرایط عمومی پیمان)  37روز (مطابق ماده  10پیمانکار بیش از  وضعیت . اگر صورتمالك است دستگاه اجرایی

مشاور مالك عمل خواهد  مهندس توسط هتأییدشدوضعیت  )، صورتFبماند، براي محاسبه ( دستگاه اجرایینزد 
 بود.

 مشاور شود، درصد 30 از کمتر اي برنامه پیشرفت درصد به نسبت  پروژه پیشرفت درصد متوالی، ماه سه در اگر -3-3-4-2
 سوي از خاتمه درخواست اعالم صورت در. نماید درخواست را قرارداد خاتمهماه  ظرف مدت یک تا دارد اختیار

 خدمات هزینه پرداخت و محاسبه به نسبت مشاور، درخواست تاریخ از ماه یک تا داکثرح دستگاه اجرایی مشاور،
 .نماید می اقدام نظارت عوامل بکارگیري از ناشی خسارت پرداخت و شده انجام

نباید از حقوق سرپرست عوامل فنی  ، )7-3( هبطااعمال رخدمات نظارت فنی کارگاهی پس از  حساب صورت -3-3-4-3
 کمتر باشد. کاري و تردد ، ویژگی، شباي یب منطقهابا اعمال ضر و ساعات کارکرد)(متناسب با  کارگاهی

 وضعیت صورت کارکرد گذشته ماه سه متوسط« اختالف چنانچهروند اجراي پروژه،  ناگهانی در صورت کاهش -3-3-4-4
 درصد 50 یا مساوي بیشتر »)F( نظر مورد ماه در پیمانکار وضعیت صورت کارکرد مبلغ« و »پیمانکار تاییدشده

 نظارت خدمات حساب صورت بر عالوه باشد، »پیمانکار تاییدشده وضعیت صورت کارکرد گذشته ماه سه متوسط«
سه  حساب صورتالتفاوت مبلغ یادشده با متوسط  مابه معادل خسارتی ،)7-3(    رابطه اعمال از پس کارگاهی فنی

ماه متوالی به مهندس مشاور  چهارحداکثر تا ماه گذشته درخواستی مهندس مشاور بابت خدمات فنی کارگاهی، 
 گیرد. تعلق می

 اجراي بندي زمان برنامه در فوق بند در پیمانکار وضعیت صورت ماهانه کارکرد مبلغ کاهش چنانچه :1 تبصره
 .گیرد نمی تعلق مشاور مهندس به فوق بند از ناشی خسارت  باشد، شده بینی پیش پروژه

 .گردد می تلقی خسارت و نشده لحاظ )Eb( محاسبه در بند این از حاصل مبلغ :2 تبصره

 خدمات اولیه مبلغ درصد 10 بند، این قالب در مشاور مهندس به پرداخت قابل خسارت مقدار حداکثر  :3 تبصره
 .است )Bb( اجرا حین کارگاهی فنی نظارت
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 بعد از اجراخدمات نظارت در دوره : چهارمفصل 

 ها هزینهمبانی محاسبه  -4-1

دست آمده از  با اعمال ضریب اصالح به به ازاي هر پیمان، بعد از اجرا (خاتمه و تضمین)مربوط به خدمات نظارت در دوره  هزینه
محاسبه و با رعایت موارد زیر ) 4-1و با اعمال ضریب کاهشی بند () 2-4هاي جدول شماره ( ) در مبالغ ردیف1-4جدول شماره (

 شود: پرداخت می

است و  ها براي انجام خدمات از جمله هزینه باالسري لحاظ شده ، تمام هزینه)2-4(جدول واحد نظارت  بهاي پایهدر  -4-1-1
 شود. هاي مربوط به آن پرداخت می خروجی دریافت هر ردیف در ازاي هزینه

به  شود. در صورت نیاز انجام می بار یک) به ازاي هر پیمان 2-4هاي جدول شماره ( پرداخت هزینه مربوط به ردیف -4-1-2
مشاور و  مهندس هاي یادشده، هزینه مربوط در قالب خدمات اضافه میان روز نمودن خدمات ردیف بازنگري و به

 شود. توافق می دستگاه اجرایی
 جلسات، صورت اسناد، مشاور باید اسناد بایگانی الکترونیکی که شامل نسخه الکترونیکیمهندس در انتهاي این دوره  -4-1-3

را به صورت  و گزارش مدیریت پروژه است مستندات مالی و قراردادي اخت و کارگاهی،س هاي چون مکاتبات، نقشه
به  شده از اسناد مهر و امضاشده) (تهیه PDFو  ، ...)docx ،.cad.( اصلی با دو فرمت شده و بندي طبقه

 تحویل دهد. دستگاه اجرایی
شده در پیمان تهیه و ارائه نکند،  فرصت تعیین در صورتی که پیمانکار مدارك و اسناد الزم را طبق مفاد پیمان و در -4-1-4

روزه به پیمانکار یادآوري نماید. پس از این مدت و  مشاور باید تهیه سند مربوطه را با تعیین مهلت دهمهندس 
روز از انقضاي مدت یادشده  با دریافت  10مشاور ظرف مدت مهندس درصورت عدم ارائه موارد از طرف پیمانکار، 

دستگاه شده (با اعمال ضریب اصالح)، سند الزم را تولید و به  ردیف مربوط به بررسی اسناد یاد نههزیبرابر  10
مهندس صورت با توجه به موضوعیت نداشتن رسیدگی به اسناد تولیدشده توسط  دهد. در این تحویل می اجرایی

 شود. مشاور پرداخت نمیمهندس هاي مربوط به بررسی سند به  مشاور، ردیف
تحویل موقت کار، عوامل فنی کارگاهی ترخیص شده و چنانچه پیمانکار براي رفع نقص کار اجرایی انجام  پس از -4-1-5

قبلی  از عوامل فنی کارگاهی مرتبط دستگاه اجراییدهد، مهندس مشاور متناسب با حجم عملیات یادشده و با اطالع 
مبلغ قابل پرداخت شود. حداکثر  ) پرداخت می401020400آن از ردیف شماره ( هزینهاستفاده خواهد نمود و  یا جدید

 درصد مبلغ برآورد این فصل است. 15این ردیف،  از
هاي  آزادسازي سپرده حسن انجام کار مهندس مشاور نظارت، عالوه بر شرایط قراردادي، منوط به تحویل نقشه -4-1-6

 باشد. می 302070800و شناسنامه پروژه در قالب ردیف  302070100ساخت در قالب ردیف  چون
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 محاسبه بهاي واحد خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا -4-2

 آید. میدست  از جدول زیر به بعد از اجرا)، ضریب اصالح مربوط به خدمات نظارت در دوره Aکار (اجراي باتوجه به مبلغ برآورد 

 بعد از اجرا خدمات نظارت در دورهضریب اصالح  -1-4جدول شماره 

 )Aي کار (مبلغ برآورد اجرا
 ریال) یلیارد(م

 )ε( بعد از اجرا خدمات نظارت دردورهضریب اصالح 

A ≤40 ε=0/0142 A 

40< A ≤300 ε=0/00135 A + 0/514 

300< A ≤1400 ε=0/00052 A + 0/763 

1400< A ≤3300 ε=0/0003 A + 1/071 

A >3300 ε=0/000125 A + 1/6785 

 

 بعد از اجرا در دوره نظارتخدمات  هزینه -2-4جدول شماره  

 خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت (هزار ریال) 
ضریب 
 اصالح

بهاي نظارت واحد 
 (هزار ریال)

     مالی و قراردادي 401010000
   * مکاتبه بررسی ادعاي مالی پیمانکار 401010100

401010200 
وضعیت  رسی و تأیید صورتبر

 قطعی پیمانکار
   363,200 سند

   54,400 سند بررسی و تأیید تعدیل قطعی 401010300
   36,300 سند تفاوت قطعی بررسی و تأیید مابه 401010400

401010500 
ها  بررسی و تأیید تأخیر در پرداخت

هاي تجمیع  (صرفاً براي فهرست
 شده)

   36,300 سند

401010600 
هاي  حساب ررسی و تأیید صورتب

قطعی خدمات مشاوران جنبی 
 (آزمایشگاه، ژئوتکنیک و ...)

   18,100 سند

401010700 
نظر در مورد استرداد  بررسی و اعمال

 ها ها و سپرده تضمین
 

   27,100 سند
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 خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا هزینه

 تحویل شدنی نام ردیف شماره ردیف
بهاي پایه واحد 

 نظارت (هزار ریال) 
ضریب 
 اصالح

بهاي نظارت واحد 
 (هزار ریال)

401020000 
خدمات مربوط به دوره 
 تضمین و تحویل قطعی

    

401020100 
اي دوره ه دستور انجام آزمایش

 ها تضمین و بررسی نتایج آن
و  مکاتبه

 گزارش
18,100   

401020200 
شرکت در هیئت تحویل قطعی و 

 جلسه تحویل قطعی تهیه صورت
جلسه صورت  27,100   

401020300 
نظارت بر عملکرد طرح در دوره 

 تضمین (ساالنه)
هاي  گزارش

 موردي
45,200   

401020400 
و  رسیدگی به نواقص دوره تضمین

 ها نظارت بر رفع آن
هاي  گزارش

 موردي
*   

401020500 
ها و  بررسی و تحلیل تغییر شکل

هاي مجاز دوره  کنترل رواداري
 تضمین

   81,700 گزارش

401020600 
در  دستگاه اجراییهمکاري با 

 برداري و آموزش بهره
جلسه صورت  *   
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 هاي پشتیبانی صل پنجم: هزینهف

برداري  و تجهیز محل سکونت و تجهیزات نقشه تأمینو تجهیز دفتر کار،  تأمینغذا،  ازجملهدمات نظارت خ هاي پشتیبانی هزینه
 است.

کارگاهی را در کارگاه یا خارج از کارگاه بسته به مورد، به  فنی ، دفتر کار، محل سکونت و غذاي عوامل دستگاه اجرایی -5-1
، ضمن پرداخت "تجهیز و برچیدن کارگاه هاي ردیففهرست "ه با عنوان هاي بهاي پای در فهرست یادشدههاي  استناد ردیف

هاي مرتبط از  نشود، هزینه تأمینها از محل یادشده  چنانچه هزینه نماید. و تجهیز  تأمینباید ، )501080000ردیف (هاي  هزینه
 شود. ) پرداخت می1-5مندرج در جدول ( هاي ردیف

هاي ترازیاب  ثانیه و دوربین 5با دقت  "توتال استیشن"برداري شامل  عارف نقشهتجهیزات مت در صورت استفاده از -5-2
 شود. نه به مهندس مشاور پرداخت می، ماهادستگاه اجراییتوسط ) 1-5جدول (مربوط به شرح  ، هزینهدیجیتال و متعلقات

 
 هاي پشتیبانی هزینه -1-5جدول 

شماره 
 ردیف

 نام ردیف
بهاي پایه واحد 

 ریال)هزار (
 تعداد مدت

 هزینه
 ریال)هزار (

501010000 
هزینه ماهانه توتال استیشن با 

 ثانیه و متعلقات مربوط 5دقت 
66,000 

  
 

501020000 
هزینه ماهانه دوربین ترازیاب 

 دیجیتال و متعلقات مربوط
16,500 

  
 

501030000 
هزینه روزانه استفاده از دستگاه 

GPS دو یا سه فرکانس 
8,000 

  
 

501040000 
هزینه خرید دستگاه 

ب حضوروغیاب و نصب و پلم
 آن

122,500 
  

 

    * هزینه تأمین و تجهیز دفتر کار 501050000

501060000 
هزینه تأمین و تجهیز محل 

 سکونت
* 

  
 

    * هزینه غذا 501070000

501080000 
برداري و نگهداري  هزینه بهره

 دفاتر کار و محل سکونت
* 

  
 

 

 



 

 جدول نمادها – 1پیوست 

 نماد عنوان ردیف
 A مبلغ برآورد اجراي کار 1
 Ad براساس پیشنهاد تغییر پس از کاهشمبلغ برآورد اجراي کار  2
 C پیمان اولیه مبلغ 3
 Cd براساس پیشنهاد تغییر پس از کاهشمبلغ پیمان  4
 T پیمان اولیه مدت 5
 M براساس قرارداد مشاورخدمات نظارت  هزینه 6
 H در دوره قبل از اجرا اداش مشاور در ازاي پیشنهاد تغییرپ 7
 G پاداش مشاور در ازاي پیشنهاد تغییر در دوره حین اجرا 8
 Y کارکرد فرضی ماهانه اجرا 9
 P پروژه ماهانه پیشرفت 10
 r اي خدمات فنی کارگاهی ضریب منطقه 11
 α ضریب اصالح خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا 12
 β ضریب اصالح خدمات نظارت ماهانه حین اجرا 13
 δ حین اجرا مورديضریب اصالح خدمات نظارت  14
 ε ضریب اصالح خدمات نظارت در دوره بعد از اجرا 15
 F ماه موردنظردر  وضعیت پیمانکار کارکرد ماهانه صورتمبلغ  16
 K تردد کارگاهی ضریب 17
 I ماهانه حین اجراهاي خدمات نظارت  ردیف هزینهمجموع  18
 Ba نظارت ماهانه حین اجراي مشاور بر اساس قرارداد هزینهبرآورد کل  19

 Da پروژه ماهانه کارکردنظارت ماهانه حین اجراي مشاور براساس  هزینهبرآورد  20

 Ea مشاور کارکردنظارت ماهانه حین اجراي  هزینه 21

 Bb دادنظارت فنی کارگاهی در قرار هزینهبرآورد کل  22

 Db پروژهماهانه نظارت فنی کارگاهی براساس پیشرفت  هزینهبرآورد  23

 Eb مشاور کارکردنظارت فنی کارگاهی  ماهانه هزینه 24

 q ضریب ویژگی پروژه 25
 j ضریب تطابق سال 26





 1                                                        فهرست گزارش ماهانه                                                                             -2پیوست 

 فهرست گزارش ماهانه -2پیوست 

 فصل اول: کلیات پروژه -1
  خالصه اطالعات و وضعیت پروژه  1.1
 کست پروژه تا سطح موردنظر (تعیین محدوده پروژه)ساختار ش 2.1
  شده و واقعی ریزي زمانی برنامه گانت چارت برنامه 3.1
  شده در پروژه شده و راهکارهاي افزایش ارزش کسب بینی ارزش کسب اي از محاسبات و پیش خالصه 4.1

 فصل دوم: مدیریت منابع -2
  اجراي کار موردنیازنیروي انسانی  کارگیري بهگزارش  .1.2
 آالت و تجهیزات ماشین کارگیري بهش تهیه و گزار .2.2
 مواد و مصالح کارگیري بهگزارش تهیه و  .3.2
 آالت ماشینگزارش تحلیل کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و  .4.2

 فصل سوم: مدیریت زمان  -3
 بندي تفصیلی گزارش تحلیلی پیشرفت ماهانه و تطبیق با برنامه زمان  .1.3

 شده در آن ماه ریزي ده میزان پیشرفت واقعی و برنامهدهن جدول یا ساختار شکست نمایش .1.1.3
هاي داراي تأخیر بر اساس معیارهاي متفاوت (زمان، هزینه، بحرانی  بندي فعالیت تعیین و رتبه .2.1.3

 بودن و پیچیدگی فعالیت)
هاي داراي اهمیت باال و ارائه راهکارها جهت جبران و یا مدیریت این  تحلیل تأخیر فعالیت .3.1.3

 تأخیرها
 غیرمجازمحاسبات مربوط به میزان تأخیرهاي مجاز و ارائه  .4.1.3
 شده شده و ارائه راهکارهاي افزایش ارزش کسب هاي ارزش کسب بینی ارائه محاسبات و پیش .5.1.3

 پروژه)فصل چهارم: خدمات مدیریت پروژه، هماهنگی و یکپارچگی (مدیریت یکپارچگی  -4
 گزارش یکپارچگی مدیریت پروژه .1.4
 کیفیت)(تغییرات زمان، هزینه و  شده انجامگزارش تغییرات کارهاي  .2.4
 مشاور با اسناد و مدارك پیمانمهندس و  دستگاه اجراییگزارش تطبیق تصمیمات  .3.4
 )پیشبرد اهداف کمی و کیفی پروژه) و ارائه سناریوهاي مختلف ادامه پروژه جلسات صورتگزارش پیشبرد پروژه ( .4.4
 پیگیري دستمزد کارگران پیمانکار .5.4
 ران جزءبررسی مطالبات پیمانکا .6.4

 )فصل پنجم: خدمات کنترل کیفیت (مدیریت کیفیت -5
 )هاي انجام کار جلسات و گواهی کمی و کیفی (صورت ازلحاظ شده انجامگزارش بررسی صحت کارهاي   .1.5
 هاي مجاز ها و کنترل رواداري تغییر شکل گیري و تحلیل اندازهگزارش  .2.5
 )شده اصالحها (فهرست کارهاي معیوب  یند رفع آنزارش مرتبط با دستور اصالح کارهاي معیوب و نظارت بر فرآگ .3.5
 پیمانکار وسیله به شده تهیههاي کارگاهی  گزارش بررسی و اعالم نظر بر نقشه .4.5
 پیمانکار وسیله به شده تهیهساخت  هاي چون گزارش بررسی و نظارت بر نقشه .5.5
 گزارش بازدید کارشناسان فنی و پشتیبانی دفتر مرکزي از کارگاه .6.5

 



 2                  الزحمه خدمات نظارت                                                                                                 تورالعمل تعیین حقدس

 لی و قرارداديفصل ششم: ما  -6
 گزارش تحلیل و بررسی جریان مالی پروژه  .1.6
 ها التفاوت و سایر پرداخت ، مابه ، تعدیلوضعیت صورت تأییدگزارش بررسی و  .2.6
 هاي جدید در صورت وجود گزارش تغییر مقادیر و قیمت .3.6
 گزارش تحلیل و بررسی دعاوي پیمانکار در صورت وجود .4.6
 توسط پیمانکار نشده انجامگزارش تعهدات  .5.6
 تعلیق)هاي آن (در صورت بروز وضعیت  گزارش شرایط تعلیق و هزینه .6.6

 )HSSE(زیست  محیطو بهداشت  ،ایمنی، امنیتفصل هفتم:  -7
 در کارگاههاي ایمنی  گزارش پیگیري و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل .1.7
 در کارگاه محیطی زیستهاي  گزارش پیگیري و بررسی وضعیت رعایت دستورالعمل .2.7

 ارتباطات)تبات (مدیریت فصل هشتم: مکا -8
 ها آن بندي دستهتوسط ارکان پروژه و  شده انجامگزارش مکاتبات  .1.8

 مدیریت ریسک -9
 پروژه و پیامدهاي مثبت و منفی آن هاي ریسکگزارش  .1.9
 هاي مثبت هاي منفی و افزایش اثرات ریسک ارائه راهکارهاي کاهش اثرات ریسک .2.9
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1.99

1.99

1.89

1.40
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1.89
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1.82
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1.85
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1.61
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1.68
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2.02

1.75

1.75

1.82

1.68

1.82

1.92

1.92

1.92

1.82
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2.13

2.03

1.78

1.85

1.85

1.95
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1.89
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2.20

2.20

2.20

2.20

2.20

2.13

2.06

2.06

1.68

2.03

1.96

1.46

1.61

1.71

1.61

   

         
         

         .

2.20

2.20

2.20
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شماره  فصل
 مبلغ مطابق قرارداد

(ریال)

مبلغ تجمعی تایید 

شده تا ماه گذشته

تاییدشده کارفرما

(ریال)جمع کل حق الزحمه 

درخواستی مشاور

پشتیبانی5

درخواستی مشاور

تاییدشده کارفرما

درخواستی مشاور

تاییدشده کارفرما

(ریال)مبلغ تعدیل 

«... احداث »  خدمات نظارت  بر پروژه راهنمای تهیه صورتحسابجدول : 4پیوست 

3

(ریال)کارکرد دوره جاری وضعیت

درخواستی مشاور

2

درخواستی مشاور

شرح فصل 

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)خدمات نظارت ماهانه حین اجرا 

:صفحه  :شماره قرارداد 

(ریال)مبلغ به حروف 

بعد از اجرا4

درخواستی مشاور

:کارفرما 

درخواستی مشاور

تاییدشده کارفرما

تاییدشده کارفرما

درخواستی مشاور

تاییدشده کارفرما

تاییدشده کارفرما

:مشاور :پیمانکار :  دوره کارکرد :صورت حساب  شماره 

(فنی و پشتیبانی دفتر مرکزی)خدمات نظارت موردی حین اجرا 

 خدمات فنی کارگاهی

خدمات نظارت در دوره قبل از اجرا 

حین اجرا 

تاییدشده کارفرما

:مهر و امضاء کارفرما :مهر و امضاء مهندسین مشاور



 ضرایب کاهشی فهارس بهاي پایه رسته نیرو -5پیوست شماره 

 

 شود: ) رسته نیرو به صورت جدول زیر پیشنهاد می5-7-2-1ضرایب کاهشی تجهیزات (موضوع بند 

 ضریب کاهشی فصول مرتبط با خرید فهرست بهاي پایه ردیف

 هاي انتقال و فوق توزیع نیروي برق فهرست بهاي پست 1
2-5 0.02 
6-30 0.1 

 فهرست بهاي خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروي برق 2
2-4 0.1 
4-9 0.15 

 فهرست بهاي خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروي برق 3
2-5 0.1 
6-8 0.15 

 فهرست بهاي توزیع نیروي برق 4
1-7 0.1 
8-27 0.15 
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