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 مراحل انتخاب مهندس ناظر براي ارجاع كار به شرح زير ميباشد

 

مهندسين عمران كه در طرح ارجاع ثبت نام كرده اند طي مراحل  زير گزينش و بر اساس شاخص 
 نوبت در صف قرار داده ميشوند 

 (s) طبقه و متراژ زيربنابا توجه به نوع ساختمان از نظر تعداد در اولين مرحله كنترل ،   كنترل صالحيت : _1مرحله 

و مهندسين واجد صالحيت از ميان ثبت نام  تعيين  پروژه الزم استكه براي مختلف رشته هاي در  مهندس ناظر پايه ،
 د.نميگردشدگان ، براي مرحله بعد انتخاب 

بايد ظرفيت مهندسين كنترل ميشود . براي اين منظور   ظرفيتدر مرحله بعدي ،  ) :   Z( ظرفيتكنترل  _ 2مرحله 
 حداكثر و ميزان ظرفيت استفاده شده هرمهندس به شرح زير محاسبه گردد :

ظرفيت مهندسين بر اساس پايه آنان در جدول  شماره حداكثر  :  aZ مهندسين تخصيص يافته  : تعيين ظرفيت 1 -2
يك مبحث دوم مقررات ملي درج شده است ، ليكن با توجه به تعداد مهندسين در رشته هاي مختلف و به منظور 

ايجاد ارتباط منطقي بين ظرفيت و تعداد مهندسين با ميزان پروانه هاي صادره در شهر مشهد ، مقدار ضريب تخصيص 
 ميباشد. 1بوده و مقدار ظرفيت تخصيص يافته به شرح جدول مهندسين رشته هاي مختلف متفاوت يافته براي 

 ظرفيت تخصيص يافته مهندسين ناظر در رشته هاي مختلف – 1جدول 

2مهندس پايه  1مهندس پايه   3مهندس پايه   
 8000 12000 16000 حداكثر ظرفيت (مترمربع)

%50 %50 ضريب تخصيص رشته عمران  50%  

 4000 6000 8000ظرفيت تخصيص رشته عمران 
%120 %120ضريب تخصيص رشته برق و مكانيك  120%  

 9600 14400 19200كظرفيت تخصيص رشته برق و مكاني
%90 %90ضريب تخصيص رشته معماري  90%  

 7200 10800 14400ظرفيت تخصيص رشته معماري
 %100 %100 %100ضريب تخصيص رشته نقشه برداري
 8000 12000 16000 ظرفيت تخصيص رشته نقشه برداري
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نظور مبا  (: مقدار ظرفيت استفاده شده مهندسين درسيستم شهرداري  uZ : تعيين ظرفيت استفاده شده مهندسين  2 -2

 ثبت شده است  ) تشكلهاي حقوقي نمودن ضرايب 

 ، Zuظرفيت استفاده شده   با   Za تخصيص يافتهظرفيت : تفاوت مقادير   Ze  : تعيين ظرفيت خالي مهندسين 3 -2

 قابل استفاده مهندسين را نشان ميدهد.   Zeمقدار ظرفيت خالي 

، مقدار   (s): با توجه به نوع ساختمان از نظر تعداد طبقه و متراژ زيربنا  Zp: تعيين ظرفيت مورد نياز پروژه    4 -2

  رشته هاي مختلف بر اساس روابط زير تعيين ميگردد.ظرفيت مورد نياز پروژه براي مهندسين ناظر در 

 مساحت كل پروانهورد نياز پروژه با زير بناي م ( S ) عبارت است از براي هرمهندس ناظر    :   f * S =  Zp   

  ضريبمقادير f  به شرح زير ميباشد    

 مهندس ناظر عمران        fc = 0.7 

 مهندس ناظر معمارfa = 0.3          

 مهندس ناظر برق           fe = 1.0   

 مهندس ناظر مكانيك   fm = 1.0  

بر   Zp براي اعضاي شركتهاي ناظر حقوقي ( با توجه به ضرايب مندرج در پروانه اشتغال اين شركتها ) مقدار :1تبصره 

 مقدار از كمتر يعدداز اين مهندسين ،نظارتي در هنگام كسر ظرفيت ضريب شركت تقسيم و  Zpمنظور ميشود

تقسيم و در  1,2بر ضريب Zp    ) مقدار مصوبه هيات مديره سازمان: براي اعضاي دفاتر طراحي ( با توجه به 2تبصره  

 .منظور ميشود  Zp ر ازمقداروچكتهنگام كسر ظرفيت از اين مهندسين ،عددي ك

شناخته  ، از ميان آن دسته از مهندسين ناظر كه در مرحله قبلي واجد صالحيت فوق پس از انجام محاسبات به شرح

 هستند براي مرحله بعد انتخاب ميگردند.  Zpبيش از ظرفيت مورد نياز پروژه   Zeشدند و داراي ظرفيت خالي 
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كه چه پروژه هايي  مهندسين ناظر در هنگام ثبت نام در طرح ارجاع ، اعالم نموده اند كنترل مقبوليت :  _ 3مرحله 

را براي نظارت قبول نخواهند نمود و لذا در اين مرحله و با توجه به مشخصات پروژه ، مقبوليت پروژه براساس نظر اعالم 

ميان واجدين شرايط حذف ز ارت نيستند انظبراي  اين پروژه  متمايل به پذيرش شده آنان كنترل ميشود و مهندسيني كه

 ميگردند.

 امجنا   1P , 2P شاخص  2بر اساس  براي انتخاب مهندسين ناظر پروژه تعيين نوبت   تعيين نوبت :  _4مرحله  

 :ميشود

  پارامترP1   ( امتياز مهندس ناظر بصورت فردي ) : اين پارامتر كه شاخص نسبي ظرفيت خالي مهندس

 :ه استبر اساس رابطه زير تعريف شد ناظر را نشان ميدهد 

P1 =100* ( M - N ) / M 

 در مرحله اول طرح ارجاع بر اساس ارقام مندرج در جدول زير تعيين شده است :   M مقدار    

 مهندسين ناظر در رشته هاي مختلفدر مرحله اول طرح ارجاع براي    Mمقدار   – 1جدول 

2مهندس پايه 1مهندس پايه 3مهندس پايه   

 200015001000مهندس ناظر رشته عمران

 40003000 2000ناظر رشته برقمهندس

 4000 3000 2000مكانيك رشته ناظرمهندس

 3000 2000 1000معماري رشته ناظرمهندس

 

ميباشد ،   1393و  1392و 1391و 1390 هر مهندس در سالهاي)  u) Zشده كسر سهميه كه وابسته به متراژ    Nقدار  م

 شده است : ريفتعدر مرحله اول طرح ارجاع بر اساس رابطه زير 
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 N = (Zu1390)*0.1 + (Zu1391)*. 30 + (Zu1392)*0.5 + (Zu1393)*0.7 

از ظرفيت  1393 لدر ابتداي سا  92 و 91و 90 هاي حي در سالااستفاده شده طر متراژ : با توجه به اينكه  1 توضيح

هاي فقط متراژ نظارتي سال  Zu1392 , 1391 , 1390استفاده شده مهندسين حذف شده است  لذا در محاسبه 

عالوه بر متراژ نظارت ، متراژ  طراحي نيز منظور     Zu1393رمحاسبه دمنظور ميگردد ولي  1392 و 1391و   1390

 د.شومي

 شده است. ضريب تشكلها نيز منظور   Zuه شد ، در هنگام محاسبه داهمانگونه كه توضيح د :   2توضيح 

   پارامترP2   در طرح ارجاع ( و تشكل ميباشند يك عضو مهندسيني كه شاخص نسبي ظرفيت خالي كل

 ميباشد و بر اساس رابطه زير تعريف شده است :ثيت نام كرده اند ) 

  M∑ N ) / ∑ -   M∑  (P2=100* F *  

 F    براي شركتهاي  و  ضريب طراحي دفتراز  براي دفاتر عبارت استضريب امتياز ترجيهي تشكل ميباشد و

 حقوقيشركت ضريب  است از  تتاظرين حقوقي عبار

 خواهد بود.  P1كه عضو هيچ تشكلي نيستند برابر با   حقيقي براي مهندسين  P2  پارامتر:   3توضيح 

براي مهندسيني كه عضو تشكل هستند ولي مدير مسئول آن تشكل ثبت نام  امتياز ترجيهي  Fضريب :    3توضيح  

 منظور ميشود و بر اساس رابطه زير محاسبه ميشود.  F1مقدار  F، بجاي عدد است نكرده 

1
F 1
2

 

 منظور خواهد شد.   P1=P2=0شود 0,5كوچكتر از    P1: درصورتيكه پارامتر   4توضيح  

 منظور خواهد شد.  P1برابر  با    P2مقدار   شود P2بزرگتر  از     P1: درصورتيكه پارامتر   5توضيح 
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در صف ارجاع نظارت  با استفاده از پارامترهاي تعريف  تعيين موقعيت براي     (Pt)ناظر كل هر مهندس امتياز 

 .و با استفاده از فرمول زير محاسبه ميشود شده در فوق

∗ ∗ 	براي	مهندسين	ناظر	عضو	تشكل																									
		

  براي	مهندسين	ناظر	كه	عضو	تشكل	نيستند																																

دو يا چند  مهندس ناظر يكسان باشد ، مهندس ناظري كه از نظر اخذ    (Pt): درصورتيكه  امتياز  كل   6توضيح 

 .، قديمي تر باشد اولويت خواهد داشت  كد شهرداري

 : گزينش مهندسين ناظر پروژه   _5مرحله   

در اين صف محاسبه و نفر اول  )Pt(  امتياز، در نظر گرفتن روابط فوق  با براي تمامي مهندسين عمران ابتدا  1  -5

براي انتخاب مهندسين ناظر ساير رشته ها به روش زير  و سسپس د وميشانتخاب  پروژه  بعنوان مهندس ناظر عمران

 عمل خواهد شد :

ذكر شده روش ، مشابه با  باشد و غير عضو تشكل اگر نفر اول صف مهندسين عمران ، از مهندسين حقيقي    2 – 5

    كه در طرح ارجاع نظارت ثبت نام نموده اند مكانيك ) –برق  –ساير رشته ها ( معماري مهندسين   فوق ، صف

غير عضو تشكلها ) و  واجد صالحيت و  افراد حقيقي و  -عضو شركتهاي ناظرين حقوقي    -( عضو دفاتر طراحي  

انتخاب در اين پروژه رشته دوم بعنوان مهندس ناظر تشكيل و نفر اول صف شناسايي و ظرفيت و مقبوليت باشند  

اگر ناظر دوم جزو مهندسين حقيقي و غير عضو تشكل باشد براي انتخاب مهندس ناظر سوم صف .  ميگردد

اول صف بعنوان مهندس ناظر رشته سوم انتخاب ميشود و در صورتيكه رشته بعدي تشكيل و نفر  2مهندسين 

مهندس ناظر سوم نيز جزو مهندسين حقيقي و غير عضو تشكل باشد به صف مهندسين در رشته باقيمانده تشكل و 

 نفر اول صف بعنوان مهندس ناظر رشته چهارم انتخاب مي گردد. 


