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ها  نامه رعایت قوانین، مقررات، آیینای شامل نظارت و کنترل  امور پیمان و رسیدگی در هر پروژه
های جاری و نافذ در جریان گردش کار آن پروژه در دوره ساخت و تحویل است و  و دستورالعمل

رت عالیه و مهندس مشاوری است که مسئولیت نظا عهده بهها معموالً  انجام این امور در پروژه
 .دار شده است اهی پروژه را عهدهکارگ

انی ی عمرانی و غیرعمرها پروژهنظارت عالیه مدیریت فعالیت و تجربه چندین ساله در 
های مرتبط، توجهم را به این موضوع جلب کرد  دستورالعملها و  مختلف و تعدد و تنوع بخشنامه

ساخت و تحویل پروژه با مفاد شرایط که ارتباط شرح خدمات و وظایف مهندس مشاور در دوره 
های  و دستورالعمل ها  ا رعایت بخشنامههای ساخت و نحوه انجام خدمات نظارت ب عمومی پیمان

برای این . ای گردآوری نمایم در مجموعه ریزی کشور را ی از سوی سازمان مدیریت و برنامهابالغ
به شکل فلوچارت و به صورت گام  کار سعی شده تا حد امکان گردش کار امور پیمان و رسیدگی

 "ت"های مرتبط با هر مرحله با حرف  ها و دستورالعمل داده شود و به مفاد بخشنامه نشابه گام ن
 .و شماره توضیحات مربوط اشاره گردد

 ،ها نامه آیینها،  ، دستورالعملها ضوابط و بخشنامه خوانندگان محترم برای دسترسی به متن
پایگاه اینترنتی نظام به توانند  اشاره شده است، می نهادر متن این کتاب به آقوانین و مقرراتی که 

 .نمایند مراجعه http://tec.mporg.irفنی و اجرایی کشور به آدرس 
امیدوارم مجموعه حاضر با بیان و توضیح ساده و شکل کاربردی خود بتواند مورد استفاده 

 .ن محترم در حرفه مهندسی مشاور به ویژه مدیران و متخصصان جوان قرار گیردهمکارا
در  خود دانم مراتب تشکر و قدردانی خود را از مدیریت و همکاران محترم همچنین الزم می

ام نمودند، اعالم  شرکت مهندسین مشاور سی تک که در گردآوری این مجموعه یاری و راهنمایی
 .نمایم

 
 

 شانوحید جعفری تا
 9315زمستان 
 

 
 

http://tec.mporg.ir/


 : حرفه مهندسي مشاور و خدمات مشاورهمقدمه
پردازد.  هاي تخصصي يا فني مي شود كه به ارائه توصيه ها، مشاور به كسي گفته مي در واژه نامه

الزحمه به ارائه مشاوره  از اين رو مهندس مشاور شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه در ازاي حق
 پردازد. يا خدمات مهندسي تخصصي به كارفرما مي

هايي كه مهندس مشاور در اجراي  و اقدام ها ست از فعاليتخدمات مشاوره نيز عبارت ا
موضوع قرارداد خود با كارفرما به آنها متعهد شده است كه در كارهاي ساختماني عمراني به 

سازمان برنامه و بودجه سابق، در  26/3/1370به تاريخ  1-983/54/3449استناد بخشنامه شماره 
 سه مرحله به شرح زير قابل تفكيك است:

كه در دو قسمت اول شامل شناسايي و  مطالعات مقدماتيبا عنوان  مرحله اول •
شود. خروجي  شامل تهيه طرح مقدماتي انجام مي بررسي اوليه طرح و قسمت دوم

هاي شماتيك و خروجي قسمت دوم گزارش  ه و طرحت اول گزارش مطالعات اوليقسم
 باشد. مطالعات تكميلي و طرح مقدماتي مي

ن مرحله از خدمات شامل كه خروجي اي تهيه طرح اجراييبا عنوان  مرحله دوم •
ي مطالعات ژئوتكنيك و ها هاي اجرايي، دفترچه محاسبات فني، نتايج گزارش نقشه

مانند آن، برآورد هزينه اجراي كار ( فهرست زمين شناسي و زلزله و مقاومت مصالح و 
بندي اجراي كار، شناسنامه پروژه و اسناد  مقادير و بها )، مشخصات فني، برنامه زمان

 باشد.  مناقصه مي
كه در سه قسمت اول شامل برگزاري  نظارت بر اجراي كاربا عنوان  مرحله سوم •

اخت و تحويل ( نظارت مناقصه، قسمت دوم شامل نظارت بر اجراي كار در دوره س
 گيرد. عاليه و نظارت كارگاهي) و قسمت سوم شامل نظارت در دوره تضمين صورت مي

ها در  كارهاي نويني جهت انجام طرحرود در يافتن راه شاور انتظار مياز حرفه مهندسي م
 تر و فراگيرتر برعهده گيرد. اي، نقشي ژرف هاي زماني و بودجه چارچوب محدوديت

ايي كسب  ارفرما اهميت فزايندههاي كيفيت، نوآوري و خدمت به ك مروزي، ارزشدر بازار ا
سازند بايد از نظر ارائه  ها براي آن كه بتوانند نيازهاي كارفرمايان را برآورده كنند و شركت مي

 ها و خدمات رشد كنند. قابليت
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