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 مقدمه  

فصل چهارم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در  1-13، به استناد بند  قمسازمان نظام مهندسي ساختمان استان 

ناظران حقيقي و حقوقي برای اشتغال در بخش نظارت بر اجرای "مورد تعيين ناظرين ساختمانها كه مقرر مي دارد 

فاد ماده ساختمان بايد درخواست خود را تسليم سازمان استان يا دفتر نمايندگي آن نموده و سازمان استان وفق م

به منظور ارجاع مناسب كار نظارت به ناظران و حفظ شئون حرفه ای و عدالت ناشي از  33آيين نامه ماده  24

 16آئين نامه اجرائي، بر اساس ماده  15الي  11ارجاع كار به آنان ضمن رعايت حدود صالحيت مندرج در مواد 

ام خواهد نمود. سامانه ارجاع نظارت را در دستور كار مندرج دراين فصل، نسبت به تعيين ناظران هر ساختمان اقد

به اين  .خود قرار داده و تمامي توان خود را برای اجرای دقيق، كامل و عادالنه اين امر خطير به كار گرفت

منظور با يك برنامه ريزی چند ماهه و استفاده از تجربيات افراد متخصص، استان های ديگر  و برگزاری جلسات 

 .ضمن تهيه الگوريتم فرآيند ارجاع نظارت ، برنامه نويسي نرم افزار مربوطه صورت پذيرفتمتعدد ، 

 : مهم ترين هدف در تهيه اين نرم افزار  

 .نه برای كليه رشته ها و پايه هاارجاع نظارت به صورت عادال .1

شفاف سازی عملكرد نرم افزار بوده است به گونه ای كه شخص كاربر در هر لحظه مي تواند تمامي   .2

 كانديداهای يك پروژه خاص را مشاهده نمايد.

امكان انتخاب اختياری پروژه بين موارد متعدد برای كليه افرادی است كه دارای شرايط اوليه انجام كار  .3

 .مي باشد

اساس يك سيستم امتيازدهي پيشرفته همراه با ابزارهای تشويقي مي باشد كه  ارجاع كار به مهندسان، بر .4

 .خواهد شد توسط مهندسانمسلماً باعث افزايش انجام بهينه تعهدات 

و موارد پيش بيني  مشكالتنظر به اين علي رغم تمامي پيش بيني ها و مطالعه حالت های خاص، احتمال بروز 

نشده نيز وجود خواهد داشت كه ضمن استعانت از ايزد منان، همياری، مشاركت، هم فكری و مساعدت شما 

عزيزان را خواستاريم، تا اين امر خطير كه يكي از دغدغه های سازمان نظام مهندسي در كل كشور مي باشد به 

 .سر منزل مقصود برسد



 امانه خدمات مهندسیشرایط افراد متقاضی نظارت در س

در قانون و نظامنامه سراسری افراد متقاضي كار نظارت بايد دارای شرايط عمومي و اختصاصي مورد تأكيد اساسا 

 . ارجاع كار شورای مركزی باشند

 : الف ـ شرایط عمومی

 بايد استان، ازمانبر عضويت در س عالوهمهندسي و كنترل ساختمان،  قانون نظام 44فرد متقاضي مطابق ماده 

ه باشد؛ به عبارت ديگر حضور مؤثر در حوزه محل شد محرز استان محدوده در وی غالب اشتغال و اقامت

 . نظارت الزامي است

  اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي بايستي دارای پروانه اشتغال معتبر باشد. ضمن اين كه بر اساس  كليه

 .مبحث دوم، برای اشخاص حقوقي پروانه تك تك اعضای حقيقي نيز بايستي دارای اعتبار باشد 9-3بند

  وه بر آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، عال 44فرد متقاضي مطابق ماده

عضويت درسازمان استان، بايستي اقامت و اشتغال غالب وی نيز در محدوده استان محرز شده باشد. 

 . به عبارت ديگر حضور مؤثر در حوزه محل نظارت الزامي است

  مبحث دوم بايد فاقد حجر و ناتواني باشد 4-4-14فرد متقاضي مطابق بند 

  آزمايشگاه   ،اشخاص فعال در بخش اجرا  دوممبحث  2-13و  2-3اساس بندهای فرد متقاضي بر

د و در اين صورت نآماده به كاری نماي اعالمموارد مشابه نميتوانند همزمان در سيستم ارجاع نظارت 

 . در سيستم برای اين افراد عدم حضور ثبت خواهد شد

  در زمان ارجاع كار باشد باالترو  3فرد متقاضي بايد فاقد محكوميت انتظامي درجه  . 

  تكميل نموده باشد.  تمايل همكاری را  اعالمفرد متقاضي فرم 

 

 

 

 



 ب ـ شرایط اختصاصی

  فرد متقاضي متناسب با مشخصات پروژه باشد (رشته و پايه)صالحيت حدود 

  كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه متقاضي انجام خدمات نظارت بر ساختمان هستند بايد آمادگي

نموده و شريط و قوانين حاكم بر فرآيند ارجاع نظارت مندرج در اين نظامنامه را  اعالم خود را 

 .بپذيرند

  هيچوجه نميتواند مالك همان  از فصل چهارم مبحث دوم، متقاضي نظارت به 5-13بر اساس بند

 . پروژه باشد

  ه مالي با از فصل اول مبحث دوم، فرد متقاضي نظارت نميتواند هيچگونه رابط 5-5-2بر اساس بند

 مالك ايجاد نمايد يا به نحوی عمل نمايد كه دارای منافعي در پروژه گردد

  در زمان ارجاع كار به اندازه متراژ پروژه از ظرفيت متقاضي باقيمانده مصوبه هييت مديره بر اساس ،

 .و تعداد كار جاری فرد متقاضي از تعداد حداكثر فراتر نرود

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سامانه کاندیداتوری :راهنمای استفاده از 

از اتمام طراحي و درخواست  پس توزيع كار به روش كانديداتوری ،با توجه به ايجاد روش ارجاع نظارت به صورت 

پس از اتمام مدت  ومالك مبني بر معرفي ناظرين ، پروژه جهت تعيين ناظر در سيستم توزيع كار ، قرار خواهد گرفت 

الزم  . به عنوان ناظر معرفي مي گردد  ؛ ل در ميان افرادی كه اعالم آمادگي كرده انداو اولويتی اناظر دارتعيين شده  

 .كارتابل خود را بررسي نمايند، یت کارها و اعالم مشارکت ران محترم به صورت روزانه جهت رواست ناظ

 :  انجام  مراحل

 نشاني  از طريق ابتداportal.nezamqom.ir مي شويد  خود وارد كارتابل. 

  به سامانه مي شويد . منوی توزيع كار با استفاده از ،  

 

 

، علت عدم  ناظر منتخب  در كارهای ارجاع شده به سامانه داوطلب ، گزارش افراد داوطلب ، در اين قسمت مي توانيد

سامانه مطابق  را مشاهده نماييد . همچنين با تنظيم خوكار در همه كارهای ارجاع شده بهعدد اولويت  انتخاب در پروژه ،

 تنظيمات داوطلب شوبد . 

  

 



  : منوهای در دسترس 

 

 

 

 

 : كارهای در انتظار توزيع 

از ،  استدر اين قسمت قابل نمايش  ، خواهد گرفتتوزيع كار قرار  سامانه در ليست كارهايي كه توسط سازمان 

همچنين مي توانيد از  مي توانيد مشخصات پروژه را مشاهده نماييد . طريق منوی عمليات و دكمه مشاهده 

 مشاهده نماييد . و جايگاه خود كه به صورت سبز رنگ مشخص شده است را  داوطلب شدهافراد  طريق دكمه 

 قابل نمايش مي باشد  داوطلبانفقط عدد اولويت  تذكر :  

نشاني، گروه ساختماني، مساحت، تعداد سقف،  پروژه :شامل پس انتخاب پروژه مي توانيد اطالعات فرايند 

 .   گرددرا مشاهده ...  تعداد طبقات زيرزمين، نوع اسكلت، منطقه شهرداری، شرايط ويژه پروژه،

با توجه به شرایط پروژه ممکن است برای پروژه ها ، توسط سازمان توضیحاتی درج گردد لذا تذکر :  

 توجه به آن از اهمیت به سزایی برخوردار است . 

كارهای  تعداد)شوند  داوطلب فرايند های نظارت دردلخواه تعداد مهندسان ميتوانند به صورت روزانه و به 

 برای همه فرايند نظارت ارسال شده به سامانهر ، در حال حاض با مصوبه هيأت مديره استان قابل انتخاب

 . (ميباشد

بر حسب عدد  "افراد متقاضي كار "مهندسان داوطلب در پروژه مي توانند صف داوطلبي را در از قسمت 

 مشاهده نمايند.اولويت 

اتمام پس از  .گرفت خواهيد كار در ليست قرار  داوطلب، به عنوان  شرايط پروژه قبول قوانين و ،مطالعه با 

از زمان ارسال فرايند ساعت  24ر كه در حال حاض، براساس بازه زماني مصوب هيأت مديره  شدهتعيين مهلت 

 .  مي گرددارجاع  مي باشد،  ين اولويتالتربادارای  داوطلبپروژه به ، مي باشد نظارت به سامانه توزيع كار 



مي نمايش  ، قابل پروژه داوطلب كارتابل همه مهندسان  منتخب در اسامي ناظران گزارش ارجاع نظارت و  

 .باشد 

 توزیع می گردد .،ارسال به سامانه تذکر : پروژه ها بر اساس زمان 

 08/02/1400در تاريخ  2و پروژه  10:20ساعت  08/02/1400در تاريخ  1به طور مثال پروژه  

كمتری به دليل اينكه زمان  1پروژه ناظر ، مهلت اتمام رسال شده است . پس از ا 10:22ساعت 

 . 2سپس پروژه  دارد ، مشخص مي شود  2نسبت به پروژه 

برای بار دوم در سامانه  نداشته باشد، داوطلبيهيچ  اول داوطلبي ،پس از اتمام مهلت ايي  در صورتي كه پروژه

توزيع كار قرار خواهد گرفت و در صورت عدم وجود داوطلب ، برای بار سوم بدون كسر امتياز و محاسبه 

شتغال در سامانه قرار مي گيرد . در صورت نبود داوطلب پروانه ا تعداد كار و تنها با احتساب متراژ آن در ظرفيت

با شرايط بدون كسر امتياز و محاسبه تعداد كار و تنها با رجاع اجباری با شرايط مذكور ، اين پروژه به صورت ا

اده خواهد شد دبه پايين ترين اولويت مهندسين دارای صالحيت آن پروژه  احتساب متراژ آن در ظرفيت اشتغال 

ارجاع اجباری به هر مهندس يك بار ارجاع مي گردد ، مگر آنكه به همه مهندسان . الزم به توضيح است 

 حداقل يك بار ارجاع اجباری صورت گرفته باشد . 

، كار مجدداً بر روی كارتابل قرار مي گيرد و فرآيند اتمام مهلت و تعيين ناظر در صورت انصراف ناظر پس از 

 .تكرار مي شود مجدد انتخاب ناظر

 



 

 

 م كارهايي كه اعالم تمايل كرده ا : 

 نمايش داده مي شود .  در اين قسمت ، ده است ودر آن اعالم آمادگي نم داوطلبليست كارهايي كه 

 وضعيت پروژ های قبل مشاهده، و ناظر منتخب داوطلبافراد گزارش ، مشاهده  مشاهده كارامكان 

 مهيا مي باشد .، كه در آن داوطلب شده است 

 
 

 

 

 گزارش اولويت ارجاع : 

با تكميل موارد خواسته شده مي توانيد عدد اولويت خود  و ساير مهندسان هم رشته و  دراين قسمت 

 پايه را مشاهده نماييد . 

 

 

 



 اعالم تمايل خودكار : 

، كه دارای اين سامانه به در پروژه های ارسال شده با تنظيم اين قسمت  ، به صورت خودكار مهندسان مي توانند  

 ودر كاربرگ اعالم تمايل همكاری خود اعالم تمايل نموده اند ، داوطلب شوند . شرايط مي باشند 

پيشنهاد مي گردد مهندسان گرامي از اعالم تمايل خودكار استفاده ننمايد ، زيرا با توجه به اينكه امكان مشاهده 

از پروژه آگاهي كامل مي توانند با  ، پروژه ، توضيحات سازمان مربوط به آن  و ... فراهم مي باشداطالعات 

 انتخاب نمايند . 

 

 


