
  

 
 

 

 

 

  1400سال   عملکرد

فنی و اجرایی  مدیریت نظام  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 
 

 1400   های عمرانی  در سالنظارت و ارزیابی طرحعملکرد گروه 

 

 های اجرایی زیر: دستگاه هایجلسه کارشناسی به منظور  بررسی فنی پروژه 21برگزاری -1

 دانشگاه علوم پزشکی ایران -

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -

 شهرداری مالرد  -

 شهرداری قدس  -

 شهرداری تهران  -

 شهرداری پیشوا  -

 شهرداری ورامین -
 

 ارائه گزارش بازدید های تهیه شده و پروژه عمرانی به صورت تفصیلی مطابق با چک لیست 65بازدید از  -2

در شورای فنی استان  به    ایران و شهید بهشتی  ی علوم پزشکیاهدانشگاههای  ارائه گزارشات بازدید از پروژه  -3

 ها گیری در خصوص چگونگی ادامه روند اجرا در این دانشگاه منظور تصمیم 

 جلسه به منظور بررسی چگونگی تهیه الگوی نظارتی در سطح سازمان  7برگزاری  -4

ریزی در  و برنامه  گزارشبه منظور تهیه  های اجرایی  دستگاههای عمرانی احداثی از  دریافت اطالعات پروژه  -5

 1401سال 

 BIMهای جلسه تخصصی در خصوص بررسی و نهایی نمودن شرح خدمات قرارداد  20برگزاری بیش از  -6

 استان( ) اخذ مصوبات الزم از شورای فنی های عمرانی در پروژه  BIMانجام اقدامات الزم به منظور اجرای فرآیند  -7

در وب سایت   های عمرانی استان تهران در پروژه  BIMسازی  انداز و برنامه بلندمدت پیادهمانتشار سند چش تهیه و    -8

 سازمان

 در وب سایت سازمان   استان  های عمرانیدر پروژه  BIMسازی  پیادههای اجرایی  انتشار مبانی دستورالعمل  تهیه و   -9

سازی انداز و برنامه بلندمدت پیادهجایگاه و  نقش مهندسین مشاور در انتشار سند چشمتهیه و انتشار راهنمای    -10

BIM های عمرانی در وب سایت سازماندر پروژه 

چش   تهیه،  -11 اسناد  ابالغ  و  بلندمانتشار  برنامه  و  پیادهانداز  پروژه  BIMسازی  مدت  عمرانیدر  های دستگاه  های 

   اجرایی زیر:

 شهرسازی استان تهران  اداره کل راه و -

 اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران  -



  

 
 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران  -

 شرکت آب منطقه ای استان تهران -

 شرکت آب و فاضالب استان تهران  -

 شهرداری اسالمشهر  -

 ریزی استان تهران در سازمان مدیریت و برنامه BIMسازی انداز و برنامه بلندمدت پیادهم تهیه سند چش  -12

 BIMمدت انداز و برنامه بلند سراسری در راستای تبیین سند چشم وبینار سه برگزاری -13

 BIMارائه پانل تخصصی در چهارمین کنفرانس بین المللی  -14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 1400در سال   گروه نظارت فنی و دبیرخانه شورای فنی استان عملکرد

 

 مصوبه   38جلسه شورای فنی استان و ابالغ  10برگزاری  -1

 برگزاری جلسات کارشناسی و پیگیری مصوبات شورای فنی استان  -

 برگزاری جلسات کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان -2
جلسه   22تعدادو تشکیل   های اجرایی در قراردادهای عمرانیاختالف بین پیمانکاران با دستگاه پرونده حل  6رسیدگی به  -

  کارشناسی

، اداره  استان های: شرکت آبفای استان، اداره کل راه و شهرسازی حل اختالف و رسیدگی به مشکالت قرارداد پروژه -

کل  فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هالل احمر،ادارهکل میراث کل ورزش و امور جوانان استان،اداره

 کل جهاد کشاورزی استان ای استان،ادارهآموزش فنی و حرفه

 برگزاری جلسات کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت  شورای فنی استان - 3

 جلسه کارشناسی 10جلسه کارگروه و   4برگزاری  -

 بررسی مسائل و مشکالت برخی مصالح ساختمانی مورد استفاده در پروژه های عمرانی   -

 بررسی مسائل و مشکالت مربوط به تولید و حمل و اجرای بتن آماده -

 های تولیدکننده مصالح ساختمانی بازدید از کارخانه  -

 برای کلیه ساخت و سازهای شهری)در حال بررسی(  با توجه به الزامات نویس قرارداد فروش بتنبررسی تهیه پیش  -

 : شهرداری(  13)بازدید از  استان    هایشهرستان  هایبررسی و ارزیابی ساخت و سازهای شهری و عملکرد شهرداری  -4

 ها برای بازدیدها  ریزی و هماهنگی برگزاری جلسات کارشناسی، برنامه -

 ها شهرداری 100عملکرد کمیسیون ماده  های ساختمانی و ارزیابی  بررسی پروژه -

 بندی گزارشات  ای جلسات کارشناسی برای جمعبرگزاری دوره -

 ها  استان با هدف تسریع و تسهیل در روند اجرای پروژه  –های عمرانی استانی و ملیبررسی مسائل و مشکالت طرح  -5

های احداث خط لوله تکمیلی  اجرایی و خرید تجهیزات طرحبررسی درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان اجرای عملیات    -

 لوله اصلی پیرامونی شبکه آب شرب تهران و آبرسانی 

ها و پیمانکاران در خصوص مشکالت های اجرایی و رفع ابهامات دستگاهاستعالم دستگاه  200پاسخگویی به بیش از  -6

 ها بخشنامه

 های اجراییمشاوران با دستگاهرسیدگی به پرونده حل اختالف بین  -7

 برگزاری جلسات کارشناسی هیأت بدوی، برای بررسی موارد اختالف کارفرما و مشاور -  

 ترویج ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی  -8

ناظر    دوره  5برگزاری    - مهندسین  برای کارشناسان و  اجرایی  فنی و  نظام  فنی تخصصی و کاربردی در حوزه  آموزشی 

 استان :  هایشهرستان  هایهای اجرایی و شهرداری دستگاه 



  

 
 

  ساعت(  16اصول مستندسازی و مدیریت دانش  و گزارش نویسی  )  •

  ساعت(   16آشنایی با قانون مناقصات و آیین نامه های ذیل آن  )  •

 ساعت(  16شنایی با اثرات زلزله بر روی ساختمان  ) آ •

 ساعت(   16آشنایی با اصول تخریب، گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان  ) •

   ساعت( 16آشنایی با ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی  ) •

 دردست اقدام  -ساعت(  16آشنایی با مهندسی کنترل پروژه  ) •

 (23 ماده  استانی کارگروه  موضوع) هاطرح فنی توجیهی  گزارش درخصوص کارشناسی اظهارنظر -9

 موردی صورتبه کشور بودجه و برنامه  سازمان در شده  تهیه هایبخشنامه درخصوص اظهارنظر و بررسی -10

 ساختمان  ملی مقررات یا و اجرایی و فنی نظام هایحوزه در فنی مباحث درخصوص اظهارنظر و بررسی -11

پروژه  -12 از  موردی  بازدیدهای  برخی  و  انجام  بودجه سازمان  معاونت  به همراه کارشناسان  استان  ها در سطح 

 دستگاه اجرایی مربوطه 

 های مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمانبرگزاری جلسات کارشناسی برای پیگیری برخی امور مرتبط با فعالیت  -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 1400مشاوران و پیمانکاران در سال عملکرد گروه 

 

باشد. مطابق قانون برنامه و بودجه کشور برعهده سازمان برنامه بودجه کشور می  23تشخیص صالحیت پیمانکاران به استناد ماده  

ریزی استان  در سازمان مدیریت و برنامه  5و    4،3های پایه  نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران، تشخیص صالحیت شرکتآیین 

گواهینامه صالحیت پیمانکاری در استان تهران صادر شده    1300پذیرد. در یکسال گذشته حدود  محل ثبت شرکت صورت می

  باشد.مورد بررسی پرونده متقاضیان می 12000است. این میزان حاصل بررسی حدود 

اص متقاضی صادر گردیده مورد گواهینامه صالحیت برای اشخ  10در حوزه تشخیص صالحیت اشخاص حقیقی نیز در حدود  

حدود    است. در  پیمانکاران  انتظامی  تخلفات  به  رسیدگی  دستورالعمل  بررسی    120مطابق  مورد  پیمانکاران  تخلفات  مورد 

های متخلف برخورد قانونی شده و گواهینامه صالحیت  ی صادر شده و با شرکتأر  100قرارگرفته و نتیجه آن صدور حدود  

شرکت با درخواست متقاضی یا به دالیل دیگر ابطال    25. از سوی دیگر گواهینامه صالحیت حدود  لغو و یا تعلیق گردیده است

  گردیده است.

مکاتبه در سیتم مکاتبات دریافت و ارسال گردیده است. به طور مستمر راهنمایی و مشاوره فنی    5500ل گذشته حدود  ادر یکس

نفر    6000پیمانکاران صورت پذیرفته که با توجه به تعداد پرسنل حوزه پیمانکاران بالغ بر  به مراجعین و ارباب رجوع حوزه  

 ساعت حجم این فعالیت بوده است.

 1400خالصه عملکرد گروه مشاوران و پیمانکاران در سال 

  عنوان

 1300 بررسی صالحیت و صدور گواهینامه پیمانکار)شرکت( 

 148 گواهینامه مشاور)شرکت( بررسی صالحیت و صدور 

 10 بررسی صالحیت و صدور گواهینامه اشخاص حقیقی )نفر(

های صالحیت پیمانکاران و مشاوران  ابطال گواهینامه

 )شرکت( 
25 

 80 های پیمانکار و مشاور )شرکت( تعلیق و محرومیت شرکت

 5500 افزار گام )نامه(مکاتبات ثبت شده در سیستم نرم

 12000 های مشاور و پیمانکار )مورد بررسی( پرونده بررسی 

 6000 های فنی به ارباب رجوع )نفر ساعت(مشاوره و راهنمایی



  

 
 

 )پایگاه ساجار(آخرین وضعیت عملکرد استان در زمینه تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران 

 

 

 

 
 

 سهم تهران از کشور  ها سایر استان تهران  فعالیت 

 %19.3 52366 10100 پیمانکاران تشخیص صالحیت 

 %29.1 2453 715 تشخیص صالحیت مشاوران 


