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م مورخ ش/د/11436ختمان و نامه شماره مبحث دوم مقررات ملی سا 1-16و  1-13در راستاي عمل به بند  مقدمه :

 ویب هیأتیر که به تصزساس نظام نامه شرقی برا ارجاع کار نظارت در استان آذربایجان، شوراي مرکزي  15/02/98

  مدیره سازمان رسیده است انجام خواهد گرفت.

  فرآیند سیستم ارجاع نظارت و انتخاب ناظر -1ماده 

ین نظام نامه یک ا 3ده در مرحله اول ارجاع نظارت ، به هر یک از مهندسان ناظر داراي شرایط مندرج در ما - 1-1

عضاي اه تعداد بقوقی حاقی ) ارجاع می گردد. توضیح اینکه اشخاص پرونده از طریق قرعه کشی ( انتخاب اتف

ک ارجاع ی عد ازبو حقیقی داراي صالحیت نظارت در هر یک از رشته ها در قرعه کشی شرکت خواهند داشت 

 2-1ند ر اساس ببظارت پرونده به کلیه ناظران واجد شرایط در هر یک از گروههاي ساختمانی ، ارجاع کار ن

  اهد یافت .انجام خو

کمترین  شتغال بهفیت ابراساس صف بندي اعضاء از بیشترین درصد باقیمانده ظر در هر رشته ارجاع کار نظارت-1-2

  خواهد بود. هر آن رشتد فیتلویت ارجاع کار نظارت با بیشترین درصد باقیمانده ظرودرصد باقیمانده انجام یافته و ا

  د .اه می باشتم ارجاع نظارت براي اعضاي حقیقی و حقوقی ، سه مداقل فاصله تغییر گروه بندي در سیسح-1-3

ر قرارسازي ه برنامه یکپارچه شهتبریز در لیست سیا کالنشهر شهرداري از سويمهندسین ناظر  صورتیکهدر -1-4

 هت اطالعجال پیامک سازمان با ارس داشته باشندمحکومیت انتظامی از سوي معاونت شهرسازي یا و  گرفته باشند

ت خارج و تا جاع نظاریست ارلنام ناظر از  ، و در صورت عدم مراجعه ناظر و تعیین تکلیف محکومیترسانی اقدام نموده 

  . نخواهند گرفتپایان محکومیت در صف ارجاع نظارت قرار 

  

  صف بندي اعضاء -2ماده 

عضاء کاربرد داشته و ظرفیت بندي اظرفیتهاي مندرج در این ماده صرفاً در جهت تعیین صف: ظرفیت اشتغال -2-1

مبحث دوم  14ماده  1-1-14اشتغال طراحی و نظارت ساالنه و مقطعی اعضاء براساس توضیحات مندرج در بند 

  الذکر باشد.مبحث فوق 1مقررات ملی ساختمان نباید بیشتر از ظرفیتهاي مندرج در جدول 
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ث دوم مقررات ملی مبح 1ال بکار (جدول شماره مندرج در پروانه اشتغظرفیت اشتغال : ناظر حقیقی ظرفیت پایه

  نفره استان 4ساختمان) + هر گونه افزایش ظرفیت مصوب هیأت 

  مجموع ظرفیت اشتغال ( مندرج در ظهر پروانه )ظرفیت پایه ناظر حقوقی: 

 عارجا ستمدر سی دهثبت ظرفیت شحقیقی و مجازي (توازن) هاي نظارتی مجموع متراژ پروندهظرفیت استفاده شده: 

  نظارت

یت جموع ظرفساس متوضیح اینکه ظرفیت استفاده شده مهندسان داراي صالحیت در بیش از یک رشته ، بر ا - 

  استفاده شده رشته هاي مختلف محاسبه خواهد شد .

  عبارتست از ظرفیت پایه منهاي ظرفیت استفاده شده=  ماندهیظرفیت باق

  یمانده تقسیم بر ظرفیت پایهعبارتست از ظرفیت باق=  درصد ظرفیت باقیمانده

ندي بد در صفي نظارت با سازمان براساس گروههاي ساختمانی منتخب خورهر یک از متقاضیان همکا -2-2

  گیرند.اختصاصی آن گروههاي ساختمانی قرار می

قیمانده اد ظرفیت بت در صورت برابر بودن درصناظران حقیقی و حقوقی داراي صف واحد بوده و ارجاع کار نظار -2-3

  ت.واهد یافخنجام تر ابراساس تعداد کار کمتر و اگر تعداد کار برابر باشد براساس شماره عضویت پائین

ر دلیل ه ونده  بها ابطال پریپس از صدور نامه پایانکار در سازمان نظام مهندسی و ارسال آن به شهرداري و  -2-4

ض ناظر امه تعویننظام شد در مورد تعویض ناظر براساسمتراژ پرونده از ظرفیت استفاده شده ناظر کسر خواهد 

  اقدام خواهد شد.

  شرایط ارجاع کار نظارت -3ماده 

ظارت نرجاع کار کاري با سازمان در زمینه ابندي مستلزم تکمیل و ارائه فرم تقاضاي همحضور اعضاء در صف -3-1

  باشد.می

و اطالعات مندرج  حقیقی و حقوقی ر پروانه اشتغال بکارارجاع کار نظارت براساس حدود صالحیتهاي مندرج د -3-2

  در فرم تقاضاي همکاري با سازمان انجام خواهد یافت.
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 عضاء حضوراار نظارت شده و در صف بندي تواند راساً متقاضی ارجاع کحقوقی نمی ناظرحقیقی عضو  ناظر -3-3

حذف یقی عضاي حقا ید از لیست صف بنديحقوقی در آناظر حقیقی به عضویت  ناظرداشته باشند در صورتیکه 

  خواهد شد.

عدم امکان  وانه و یاام مدت اعتبار پرپروانه اشتغال بکار متقاضی بایستی داراي اعتبار بوده و در صورت اتم -3-4

لیست صف بندي  تقاضی ازام مر دلیل نه استفاده از پروانه اشتغال بکار به دالیل انتظامی و یا غیر فعال بودن به

  ضاء حذف خواهد شد.اع

ارت حذف ع کار نظي ارجایک هفته مانده به پایان اعتبار پروانه اشتغال بکار ، نام مهندس ناظر از صف بند -3-5

  .خواهد شد

  انصراف از قبول کار ارجاعی -4ماده 

رفیت مجازي در ظها هخودداري نموده و این پروند توانند از پذیرش نظارت آنهاهائیکه ناظران میتعداد پرونده - 4-1

  باشد.آنها اعمال نخواهد شد بشرح زیر می

  به تعداد یک پرونده 2و  3ناظران حقیقی پایه  -4-1-1

  و پروندهدو ارشد به تعداد  1ناظران حقیقی پایه  -4-1-2

  در هر رشته ناظران حقوقی به تعداد  سه پرونده -4-1-3

 ذیرش پرونده مراجعه ننمایندپساعت کاري براي  48دت ناظر منتخب حداکثر ظرف م ینمهندس که یدر صورت -4-2

  ، سیستم نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام خواهد کرد .

  ظرفیت مجازي ( توازن) – 5ماده 

)  4اده مندرج در منده هاي ( مازاد بر تعداد پرو در صورتیکه ناظران حقیقی و حقوقی از پذیرش پرونده بعدي -5-1

  .شد اعمال خواهدونده بعنوان توازن در ظرفیت استفاده شده آنها خودداري نمایند متراژ پر

توازن نام ناظر براي مدت  الهاي بعدي عالوه بر اعمدر صورت خودداري ناظر حقیقی یا حقوقی از قبول پرونده -5-2

  بندي خارج خواهد شد.ماه از صف 6



 

5 

  در نظر گرفته خواهد شد. 1-8بند  براي متقاضیان جدید ارجاع کار نظارت شخص حقیقی توازن بشرح -5-3

  در نظر گرفته خواهد شد. 2-8براي متقاضیان جدید ارجاع کار نظارت شخص حقوقی توازن بشرح بند  -5-4

ز، محرومیت انتظامی و رو 30علت استفاده از مرخصی بیش از ه بندي بدر صورت خارج شدن نام ناظر از صف -5-5

 هر در ران حقیقیناظده شهاي ارجاع معادل میانگین متراژ پرونده ت مجدد،و در مقطع شروع فعالی هر دلیل دیگر

  اعمال خواهد شد.ظرفیت استفاده شده بعنوان توازن خروج، مدت  در رشته مذکور

جاع کامل ار ن یک دورهپایا تاگردد ظرفیت اشتغال مجازي اشخاص حقیقی و حقوقی که بعنوان توازن ثبت می - 5-6

+  دهستفاده شاظرفیت (ها از ظرفیت اشتغال کامل ه کلیه مهندسین متقاضی هر یک از رشتهنظارت یعنی استفاد

  توازن) خود در ظرفیت استفاده شده آنها باقی خواهد ماند.

  توازن بر اساس بندهاي مذکور براي کلیه پرونده ها اعمال خواهد گردید . -5-7

  ناظر هماهنگ کننده:شیوه انتخاب  -6ماده 

یگردد. در انتخاب م باشدیه باالتر میکه داراي پا ن معماري و عمراناناظر هماهنگ کننده از بین ناظر مهندس -6-1

نه اشتغال به راي پرواه داي کصورت همپایه بودن تاریخ صدور پروانه اشتغال بکار مبنا قرار گرفته و مهندس ناظر

ن کسان بودیر صورت ده انتخاب خواهد شد. بعنوان ناظر هماهنگ کنند باشدتر میکار با تاریخ صدور قدیمی

  انتخاب خواهد شد.از طریق قرعه تمامی شرایط ناظر هماهنگ کننده 

ر رشته مهندس ناظ دداري نمایدخوپرونده منتخب سازمان از قبول کننده هماهنگدر صورتیکه مهندس ناظر  -6-2

ز از قبول ر دوم نیندس ناظشد. در صورتیکه مهکننده تعیین خواهد دیگر (عمران یا معماري) بعنوان ناظر هماهنگ

اظر مهندس ن اول و کننده امتناع ورزد نسبت به انتخاب ناظر جایگزین به جاي ناظرمسئولیت ناظر هماهنگ

  رفتار خواهد شد. 5و4ا ناظر اول مطابق با ماده اقدام و ب 1-6کننده جدید براساس بند هماهنگ

  باشد.ان پایه مندرج در پروانه اشتغال بکار میهمدر نظارت حقوقی ناظر پایه  -6-3
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  عضویت در ناظر حقوقی: - 7ماده 

به دفتر  با اعمال ضریبیقی عضویت ناظر حقیقی در ناظر حقوقی ظرفیت استفاده شده ناظر حقدر صورت  -7-1

واهد خشرح زیر بحقوقی  ثبت و ظرفیت استفاده شده جدید ناظرظرفیت استفاده شده ناظر حقوقی عنوان توازن در 

  شد.

ی حقیقاظر نده شده ظرفیت اشتغال استفاده شده ناظر حقوقی + ظرفیت اشتغال استفا=  جدید ظرفیت استفاده شده

  با اعمال ضریب دفتر تا آن مقطع

اشد بنداشته  نظارت حضور ارجاع يدبندر صورتیکه ناظر حقیقی متقاضی عضویت در ناظر حقوقی قبالً در صف -7-2

در مورد اعمال توازن در ظرفیت استفاده  1-7 بند محاسبه و مطابق 1-8ظرفیت استفاده شده مجازي بشرح بند 

  شده شخص حقوقی اقدام خواهد شد.

ده تفااژ پرونده از ظرفیت اسحذف پرونده از کارتکس ناظر حقیقی متر و 4-2 در صورت محقق شدن شرایط بند -7-3

  شده ناظر حقوقی نیز حذف خواهد شد

 ا سازمانري نظارت بخروج ناظر حقیقی از عضویت ناظر حقوقی و ارائه درخواست همکاانصراف و در صورت  -7-4

در یقی قح انناظر ده شدهمعادل میانگین ظرفیت استفاشرایط ارجاع کار نظارت مطابق با متقاضیان جدید بوده و 

 توازن در بعنوان اضافه ظرفیت استفاده شده تا مقطع عضویت در شخص حقوقیه بمدت عضویت در ناظر حقوقی 

  بندي قرار خواهند گرفت.ظرفیت استفاده شده اعمال و در صف

  د شد.عیین خواهظرفیت پایه شخص حقوقی براساس پروانه اشتغال بکار جدید تبا خروج شخص حقیقی ،  -7-5

از عضویت شخص حقوقی معادل توازن اعمال شده  2-7و1- 7بندهاي  در صورت خروج ناظر حقیقی مذکور در  -7-6

  ده شده شخص حقوقی کسر خواهد شد.ادر مقطع عضویت از ظرفیت اشتغال استف
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  متقاضیان جدید: -8ماده 

ل با اي معاددهها ظرفیت استفاده شرجاع کار نظارت در هر یک از رشتهابراي متقاضیان جدید ناظر حقیقی:  -8-1

براساس  و رفته شدهگنظر  ن ظرفیت استفاده ناظران حقیقی همان رشته و در پایه متقاضی بعنوان توازن درمیانگی

  بندي اقدام خواهد شد.آن نسبت به تعیین درصد باقیمانده ظرفیت و صف

  

  

  

ضاء ده اعاشتغال استفاده ش ظرفیتارجاع کار نظارت ناظران حقوقی،  جدید براي متقاضیانناظر حقوقی:  -8-2

تفاده شده شخص حقوقی  محاسبه و بعنوان توازن در ظرفیت اس 7مطابق با مفاد ماده  ، حقیقی عضو ناظر حقوقی

  اعمال خواهد شد.

ان هر روز  در پایمول باالمبناي محاسبه مجموع ظرفیت استفاده شده و تعداد متقاضیان ارجاع نظارت در فر :1تبصره 

  یت استفاده شده روز بعد خواهد بود .محاسبه و مبناي محاسبه میانگین ظرف

رف مدت اهانه و ظبصورت خطی و م، توازن اعمال شده براي اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده  :2تبصره 

  ماه از ظرفیت استفاده شده آنها مستهلک خواهد شد . 24

  کارهاي خارج از سیستم ارجاع -9ماده 

ظرفیت در  ت بوده وم ارجاع نظارصدور پروانه ساختمانی ، خارج ار سیستکلیه پرونده هاي تعویض ناظر بعد از  -9-1

اي  مرحله اتبت گزارشناظر جدید به نس ظرفیت اشتغالشده  و در دریافت ناظر قبلی به نسبت حق الزحمه  اشتغال

ر ن پذیمکااحقوقی  گردد و حداکثر یک پرونده انصرافی در طول سال براي اشخاص حقیقی ومی لحاظ  باقی مانده

  خواهد بود .

  شده در رشته و پایه متقاضیظرفیت استفاده مجموع  

  شخص حقیقیده شده اظرفیت استف= میانگین 

 (توازن)                        ه متقاضیتعداد متقاضیان ارجاع نظارت در رشته و پای
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هر ، ش، خسرو  شداتیکمه ،آباد، سردرود، باسمنجشهرهاي بستان کلیه شهر هاي فاقد دفتر نمایندگی از جمله - 9-2

ناظر  انتخاب به در این شهرها مالک مجازو مشمول سیستم ارجاع نظارت نبوده رکهاي صنعتی هشو  ایلخچی

  هد شد .درصد باقیمانده ظرفیت ناظرین لحاظ خواباشد و پرونده هاي مذکور در بصورت آزاد می

لزحمه ابالغ حق فره استان مپرونده هایی که بر اساس ابالغیه هاي راه و شهرسازي و مصوبات هیات چهارن  -9-3

ظرفیت  محاسبه نبوده ولی درگردد مشمول سیستم ارجاع نظارت می نظارت آنها به حساب سازمان واریز ن

ترمربع م 200زیر  که شهدا  و خانواده معظم مستمندان،  پرونده هاي خیریهمتراژ گردید ( باقیمانده لحاظ خواهد 

  . در محاسبه ظرفیت باقیمانده لحاظ نخواهد شد)  می باشند

م دید اقداجعرفی ناظر و عدم قبول پرونده ارجاعی ، نسبت به مانصراف هر یک از مهندسان ناظر در صورت  -9-4

معرفی ناظر  و ه تعیینجاز بناظر جدید نیز از قبول پرونده خودداري نماید . صاحب کار م خواهد شد . در صورتیکه

ول طواند در می ت جدید در خارج از سیستم ارجاع نظارت خواهد بود توضیح اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی

  یک سال نظارت حداکثر دو پرونده در خارج از سیستم ارجاع نظارت را تقبل نماید .

      عیین اظرین ، ناظر توسط مالک تمترمربع که پس از دوبار ارجاع و عدم قبولی ن 400زیر  در پرونده هاي - 9-5

نموده و  ید اقدامنی جدمی گردد چنانچه صاحبکار قبل از صدور پروانه نسبت به اخذ مجوز صدور پروانه ساختما

تم ارجاع ر از طریق سیسه باشد ، انتخاب ناظدرصد نسبت به مجوز قبلی افزایش داشت 20متراژ اصالحیه بیش از 

   بعنوان پرونده جدید انجام خواهد یافت .نظارت و 

ک به سازمان مراجعه و از زمان ارسال پیام کاري ساعت 48مهندسان ناظر منتخب بایستی حداکثر ظرف مدت  - 9-6 

  اقدام نماید . آن در مورد قبول پرونده یا انصراف

ه عنوان انصراف در ب، پرونده  کاري ساعت 48ه هر یک از مهندسان ناظر در ظرف مدت در صورت عدم مراجع - 9-7

  کارتابل مهندس ناظر اعمال و نسبت به ارجاع آن به ناظر جدید اقدام خواهد شد .

ل و یا مدیر واحد کنتر و با تایید ریاست سازمان کاري ساعت 48با اعالم انصراف مهندس ناظر در طی مدت  -9-8

  مهندسی بالفاصله نسبت به ارجاع نظارت به ناظر جدید اقدام خواهد شد .خدمات 
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بصورت  نتخابی ،اط ناظرین و عدم قبول توس نظارت کلیه پرونده هاي زیر یکصد مترمربع پس از دوبار ارجاع - 9-9

  کار آزاد و بدون اعمال تعداد کار و ثبت در ظرفیت اصلی اعمال خواهد گردید.

ن نسبت به وافق طرفیلک و ناظر با تده ها چنانچه از زمان تشکیل پرونده یکسال گذشته باشد مادر کلیه پرون -9-10

  خواهند نمود .  تعویض ناظر بدون سیستم ارجاع نظارت اقدام

امه معرفی ن ن و دریافتهت تکمیل آجچنانچه مالک یا مالکین شش ماه بعد از تشکیل پرونده در سازمان  - 9-11

حق  از بابت ه وجهیبه شهرداري به سازمان مراجعه ننماید ناظرانی که مطابق نظام نامثبت ظرفیت ارسالی 

واهد شد خلم یکن  ن کاندریافت نکرده باشند بدون اعمال نمره منفی ثبت ظرفیت انجام شده ایشا نظارت الزحمه

کایت شدر صورت  باشده مفاد نظام نامه دریافت کرد مطابقو چنانچه ناظران مبلغی را از بابت پرونده مذکور 

هد الزم وده و تعبجرا الحاکم قضایی براي طرفین الزم اممحکومیت در پرونده حکم صادره از  و مالک یا مالکین

  در خصوص اجراي موارد فوق از ناظرین مربوطه اخذ خواهد شد .

رفیت ظثبت  هتجلک که پس از گذشت چندین ماه هیچ اقدامی از طرف مادر خصوص پرونده هاي قدیمی  - 9-12

سین ناظر راف مهندست انصاریز نشده باشد با ارایه درخواوقطعی انجام نداده اند و به حساب ناظرین هم مبلغی 

رت اقدام کلیف نظاتعیین پرونده هاي فوق از طریق ارسال دو اظهار نامه به مدت یک هفته براي مالک در مورد ت

  د شد .خواه ام ناظر از لیست ارجاع  نظارت حذفو در پایان مدت مقرر و عدم اقدام از طرف مالک ن

ام مهندسی ساختمان مورد تصویب اعضاي هیات مدیره سازمان نظ  10/03/99در مورخه  ماده 9در  این نظام نامه

اع کالت ارجی و مشبین ذربایجان شرقی قرار گرفت و در صورت هرگونه ابهام یا سکوت و یا عدم پیشآاستان 

ن ره سازمامدی هیات بخدمات مهندسی پیشنهاد و به تصوی کمیسیون ارجاع نظارت و نظارت موارد از طریق

  خواهد رسید .

  


