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 شرح وظایف مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شوراي فنی استان

 نظارت بر کار افراد تحت سرپرستی و تقسیم کار بین کارکنان .  •
 .  مافوق مقام به لازم هاي گزارش ارائه و کارکنان به کلان هاي مشی خط و ها سیاست انتقال •
 .  کشور اجرایی و فنی نظام چارچوب در استان اجرایی و فنی نظام اجراي بر نظارت •
 ط و استانداردها و معیارهاي فنی . ضواب بکارگیري جهت لازم بستر ایجاد •
نظارت بر بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندي و ارزشیابی پیمانکاران، مشاوران و کارشناسان استان   
. . ستانا پیمانکاري شرکتهاي و پیمانکاران کیفی و کمی ظرفیت تقویت و ارتقاء زمینه برقراري •

ارایی هاي سرمایه اي استان (ملی و استانی در چارچوب د تملک طرحهاي بر فنی نظارت فرایند مدیریت
 نظام نظارت فنی .

راهبري فرایند تهیه قیمت هاي پایه استانی و ضرایب منطقه اي با توجه به شرایط خاص هر منطقه و 
 پیشنهاد به مراجع ذیربط براي تایید .

نتقال داري مناسب و سهولت ابر بهره منظور به اجرایی و فنی تجربیات سازي مستند فرایند مدیریت • 
 و اشاعه آن. 

 و مشاوران اجرایی، دستگاههاي آشنایی زمینه در آموزشی هاي دوره برگزاري فرآیند در مشارکت •
دستورالعمل هاي آن با هماهنگی و و  ها نامه آیین ضوابط، طرحها، اجرایی و فنی نظام با پیمانکاران

 مرکز آموزشهمکاري واحدهاي ذیربط با همکاري 
 . مربوط تخصصی هاي گروه و استان فنی کارگروه وظایف به مربوط امور انجام در مشارکت • 
 با هاآن بندي اولویت و استانی و ملی عمرانی هاي پروژه و ها طرح ارزیابی و نظارت فرآیند مدیریت •

 .  بودجه و برنامه معاونت هماهنگی
 اجراي مبانی نظام فنی و اجرائی جامع کشور .  حوزه در استان اجرایی دستگاههاي عملکرد ارزیابی •
 جهت در تخصصی گروههاي و فنی کارگروه همکاري با استان اجرایی و فنی مسائل بندي اولویت •

شده از مرکز و بازخورد آن به  ارسال فنی استانداردهاي براساس مناسب راهکارهاي ارائه و موانع رفع
 مجامع ذیربط . 
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براي کاهش هزینه و زمان اجراي پروژه ها و افزایش عمر مفید و سهولت در  مناسب راهکارهاي ارائه •
 امر بهره برداري و نگهداري .

 کنندگان، هاستفاد بین هماهنگی ملی و استانی عمرانی هاي پروژه نظارت مکانیزه سیستمهاي مدیریت •
به واحدهاي مختلف سازمان در  سازي و ...) به منظور اطلاع رسانی بهنگام اطلاعات بازیافت و ذخیره

 استان و مرکز .
 . استان سطح در مهندسی - فنی خدمات صدور ساماندهی • 
 .  استان فنی و اي حرفه هاي تشکل اندازي راه فرایند تسهیل • 
 .  فنی امور ابعاد از اجرایی دستگاههاي ارزیابی و سنجی پتانسیل •
ام امور دبیرخانه شوراي فنی استان و امور کمیته هاي تخصصی این شورا شامل کمیته انج مدیریت •

 . پیمان، کمیته نظارت، کمیته آموزش، کمیته کنترل کیفیت مصالح
 ساختمانی و کمیته تدوین ضوابط فنی. 

مرکز  به پیشنهاد و استان نیاز مورد فنی و کاربردي دستورالعملهاي و مقررات و ضوابط تدوین و تهیه •
 براي تأیید. 

 پاسخ به سوالات فنی مشاوران و پیمانکاران استان و استعلامات ذیربط . 
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 شرح وظایف رییس گروه نظارت فنی •
 نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی هاي لازم به آنان.  •
ورالعمل ها و بخش نامه ها و آیین نامه دست تدوین و تهیه و اجرایی و فنی نظام ایجاد در مشارکت •

 هاي اجرایی فنی
  اجرایی فنی نظام مدیریت نظارت و هدایت تحت نظارتی عوامل بین هماهنگی ایجاد • 
 ررسیب منظور به منتخب ملی و استانی عمرانی هاي پروژه تفضیلی نظارت انجام فرآیند مدیریت •

فنی اجرایی طرحهاي تملک  ها و دستورالعمل هاي نظام نامه آیین و نامه موافقت مفاد با آنها مطابقت
 دارایی هاي سرمایه اي کشور. 

 به رسانی اطلاع منظور به ملی و استانی عمرانی هاي پروژه نظارت مکانیزه هاي سیستم هماهنگی •
 . مرکز و استان در سازمان مختلف واحدهاي

 کاران زیر مجموعه.هم نظارتی بازدیدهاي بندي زمان هاي برنامه تدوین و تهیه •
 یجاد وحدت رویه بین دستگاهها و شرکتا منظور به مدارك و اسناد کنترل و مناقصات فرآیند مدیریت •

 در جلسات مناقصه. 
همکاري با معاونت هماهنگی برنامه و بودجه در خصوص نظارت و ارزیابی طرحها و ارائه گزارشهاي  • 

 لازم با هماهنگی مقام مافوق. 
 به بمناس راهکارهاي پیشنهاد و استان مشکلات اصلاح جهت در نظارتی بازدید هاي یافته تحلیل •

 و تحقق اهداف نظام فنی رکز در راستايمدیر نظام فنی اجرایی استان و امور نظام فنی و اجرایی م
 اجرایی جامع کشور. 

 . عمرانی هاي پروژه اجراي در انضباط ایجاد •
 . استان فنی شوراي نظارت کمیته دبیري وظایف • 
  فناوري اطلاعات. گروه همکاري با مسئولیت تحت هاي سیستم کردن مکانیزه فرآیند مدیریت •
  عمرانی هاي پروژه در منابع بهینه تخصیص فرآیند مدیریت •
 یاجرای و فنی تجربیات سازي مستند و اطلاعاتی بانک ایجاد فرآیند مدیریت •
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 شرح وظایف رئیس گروه مشاوران و پیمانکاران
 نظارت بر انجام وظایف محوله به کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی هاي لازم به آنان •
بخش نامه ها و آیین نامه  و ها دستورالعمل تدوین و تهیه و اجرایی و فنی نظام ایجاد در مشارکت • 

 هاي اجرایی فنی 
 پیمانکاران کارایی و کار ارجاع ظرفیت میزان ارزیابی، بندي، رتبه و صلاحیت تشخیص فرآیند مدیریت •
 . مشاوره واحدهاي مشاوران، و
 بومی مشاوران و پیمانکاران به مربوط اطلاعات آوري جمع فرآیند مدیریت •
نامه هاي مربوط به مسائل فنی و پیمانکاران به دستگاههاي اجرایی  آیین و ها دستورالعمل ابلاغ • 

 محلی 
 منظور به کشور مهندسی و فنی توان از استفاده حداکثر و مهندسی و فنی خدمات صدور در مشارکت •

 . استان توسعه
وان ت سطح ارتقاء راهکارهاي ارائه مربوطه، هاي العمل دستور وفق مشاوران و پیمانکاران ارزشیابی •

 کمی و کیفی آنها و شناسایی شرکت هاي برتر در استان. 
 و اناست فنی شوراي دبیرخانه توسط کارفرمایان و مشاوران پیمانکاران، اختلاف حل در مشارکت •

 . مورد حسب آن جلسات در شرکت
 عوامل اختلاف حل در مشارکت و پیمانکاران و مشاوران انتظامی تخلفات کمیسیون جلسات برگزاري •

 |اجرایی طرحها. 
 اجراي چگونگی از گزارش تهیه و کارشناسان همکاري با عمرانی طرحهاي اجراي بر فنی نظارت •

 . فنی نظر از ها پروژه
 و لزوم صورت در راهنمایی ارائه و مربوطه حوزه در استان فنی شوراي مصوبات اجراي بر نظارت •

ائه دهنده خدمات پایش و آمایش تشخیص ار اشخاص سایر و صنفی هاي تشکل فعالیتهاي بر نظارت
 صلاحیت پیمانکاران و مشاوران. 

 استعلام هب پاسخگویی و پیمانکاران و مشاوران انتظامی تخلفات به رسیدگی به مربوط امور مدیریت •
  اجرایی دستگاههاي و قضایی مراجع
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 ران پیمانکا و مشاوران صلاحیت تشخیص موضوعی گزارشات تهیه بر نظارت و مدیریت •
 متقاضی شرکتهاي آور امتیاز افراد جایگزینی بر نظارت و مدیریت •
 هب ارائه و شده انجام بازدیدهاي به توجه با فنی نظر از ها پروژه اجراي چگونگی هاي گزارش تهیه • 

 .مافوق
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 مدیریت نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شوراي فنی استان 1400تحلیل عملکرد سال 
 اتیاز عمل دیها و بازدپروژه ییعوامل اجرا زیاعضاء کارگروه و ن نیب یکارگروه نظارت شامل هماهنگ يارخانهیانجام امور دب

ب از مستندات مصور و مکتو هیها، تهآن يبنداعضا و جمع یبراساس نظرات کارشناس ینظارت يهافرم لیپروژه، تکم ییاجرا
 ییاقدامات انجام شده توسط عوامل اجرا یبررس زیو ن مانکاریمشاور و پ ،ییاجرا يهابه دستگاه بلاغها و او نواقص پروژه وبیع

 سنجش يارهایحوزه است. مع نیاقدامات در ا نیتر یاستان اصل یفن يدر شورا جیپروژه پس از اعلام نواقص و ارائه نتا
اند شده يمربوطه دسته بند ینظارت يهاها، در فرم یبررس نیادر  مانکارانیو پ ییاجرا يهادستگاه ییو اجرا یتیریعملکرد مد

 باشند:یم لیاز آنها به شرح ذ یکه برخ
کارگاه و ناظر پروژه در محل کارگاه، موجود بودن نقشه و مشخصات  سییحضور ر ،یوجود دفتر کارگاه :یتیریمد عملکرد

 مناسب. زاتیآلات و تجهنیماش يرینظم کارگاه و بکارگ ،یو مدارك کارگاه
 زیو ن ییو اجرا یو مقررات در حوزه فن نیمطابق قوان یها و مشخصات فناستانداردها، دستورالعمل تیرعا :ییعملکرداجرا
 مندرج در قراردادها. یمشخصات فن

ط توس يجداگانه ا يهاتمیدر آ ژهیو تیاهم لیکار به دل طیو بهداشت مح یمنیمصالح و ا يو نگهدار نیتأم یچگونگ
 شوند.یم یکارشناسان بررس

در قالب  ه،یو ارتقاء پا دیتمد نی) و همچنیو حقوق یقی(حق مانکارانیمشاوران و پ تیصلاح نامهیو صدور گواه صیمراحل تشخ
 يهارالعملو جداول دستو "مانکارانیپ تیصلاح صیو تشخ يبندنامه طبقهنییآ"و  "مشاوران تیصلاح صینامه تشخنییآ"

 شود.یها انجام ممربوط به آن
انطباق مدارك شرکت و مدارك کارکنان و شرکا،  ،یشده در روزنامه رسم یاطلاعات آگه ها،شرکت یمشخصات عموم یبررس

 يهاامهنو تعهد يمستندات مربوط به تجربه کار ،یلیمربوط به رشته مورد تقاضا پس از اخذ هر مدرك تحص يسوابق کار
 .ردیگیم رارق یبخش مورد بررس نیاست که در ا يمربوطه از موارد

به دقت و توجه  ازین مانکاران،یمشاوران و پ يبندرتبه يهابه پرونده یدگیو رس تیصلاح صیمربوط به تشخ يندهایانجام فرآ 
 1400دارد. در سال  انیصحت مدارك ارائه شده توسط متقاض نیو مقررات مربوطه و همچن نیقوان تیدر خصوص رعا يادیز

 تیصلاح نامهیگواه 71 دی، صدور و تمد5و  4و  3 يهاهیدر پا يمانکاریپ تیصلاح نامهیگواه 447 دینسبت به صدور و تمد
 در حوزه مشاوران اقدام شده است. تیصلاح نامهیگواه 41 دیدو و سه و صدور و تمد ک،ی هیدر پا یقیشخص حق يمانکاریپ

 مانیپ و تا زمان خاتمه مانیپ ياجرا نیح مان،ی، ارجاع کار، انعقاد پتیصلاح صیدر مراحل تشخ مانکارانیپ یانتظام تخلفات
 نیآنان طبق دستورالعمل ابلاغ شده در ا تیو محروم یانضباط هاتیتنب زانیم نیو همچن مانیموضوع پ یقطع لیتحو ایو 

 .ردیگیحوزه صورت م
 يهادرخواست یها، بررسمانینظر در نرخ پ دیراه حل، تجد نییها و تعطرح ییموانع اجرا یبه منظور بررس 1400سال  در

برگزار وگزارشات مربوط  یو ضوابط فن مانیجلسه کارگروه پ 26ها تعداد پروژه ییعوامل اجرا انیو حل اختلاف م مانیفسخ پ
 .دیاستان ارائه گرد یفن يشورا لساتدر ج یینها يریگمیها به منظور تصمبه آن
 ياستاندار ینامور عمرا یدفتر معاونت محترم هماهنگ یاست که با هماهنگ یتعامل یتیاستان فعال یفن يجلسات شورا يبرگزار

 يبردارها در مراحل مطالعه، اجرا و بهرهطرح و پروژه ینامه مربوطه، تمامنییشورا مطابق آ نیا تیشود. محدوده فعالیانجام م
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ه شرح ب یفن يارکان شورا قیاست که از طر یفیآن وظا اراتیو اخت فیباشد و وظای) میو استان یمل يها(پروژه يو نگهدار
 شوند:یمحقق م لیذ

 انیم ها، حل اختلافمانینظر در نرخ پ دیراه حل، تجد نییها و تعطرح ییموانع اجرا یدر بررس یو ضوابط فن مانیپ کارگروه
 .ییاجرا يهادستگاه یهینوع قراردادها بر اساس گزارش توج نییها، تعپروژه ییعوامل اجرا

 یها و مشخصات فننقشه بیاصلاح و تصو ،يبرداربهرهها در مراحل مطالعه، اجرا و پروژه یابینظارت در نظارت و ارز کارگروه
 .دیجد یعمران يهاشروع پروژه یو سامانده يریگمیتصم از،یهمسان در صورت ن

وامل ع یو مهندس یدر فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فن ییو اجرا یضوابط نظام فن جیآموزش و ترو کارگروه
و  نیوانق یسنج ازیو مشارکت در ن ياستان، همکار ییعوامل اجرا یو مهندس یتوان فن)، ارتقاء یتخصص -ی(صنف ییاجرا

 .ییو اجرا یمقررات در حوزه نظام فن
 د،یتول ن،یاستان در تأم ییاجرا يها تیحداکثر استفاده از ظرف يبرا نهیزم جادیصنعت ساخت در ا زاتیمصالح و تجه کارگروه

 ستینو مطابق با ملاحظات ز يهاياز انرژ يریگساخت و بهره نینو يهايمصالح و فناور يساز یمصالح، بوم ياستانداردساز
 .یطیمح

تان ارائه اس یفن يو در جلسات  شورا نیتدو رخانه،یها، توسط دبکارگروه نیا قیمربوط به اقدامات انجام شده از طر گزارشات
ا لازم شور ریها پس از ابلاغ دبپروژه ییعوامل اجرا یتمام يبرا ،یقانون اراتیو اخت فی. مصوبات شورا در محدوده وظاگرددیم

 الاجرا است.
عبارتند  1400شورا در سال  نیا قیاقدامات انجام شده از طر نیبرگزار شد که مهمتر یفن يجلسه شورا 7تعداد  1400در سال 

 از: 
ها، ارائه ها در پروژهآن یفن يروهایو ن ییاجرا يهانحوه عملکرد دستگاه ی، بررس1400سال  یآموزش يهادوره بیتصو 

ها، پروژه یفیارتقاء سطح ک ایدر خصوص اصلاح و  ازین اقدامات مورد بیکارگروه نظارت و تصو يدهایگزارشات مربوط به بازد
 يهادرخواست یها، بررسدر پروژه یها و ضوابط فنبخشنامه تینحوه رعا ،یو ضوابط فن مانیگزارشات کارگروه پ یبررس
 مانیدرخصوص فسخ پ انیکارفرما يهادرخواست یبررس م،یو اتخاذ تصم یامان ایو  ییها به صورت فهرست بهاپروژه ياجرا

و اتخاذ  یبررس فهیکه وظ شورسازمان برنامه و بودجه ک 1398/04/09مورخ  98/175983ها با توجه به بخشنامه شماره پروژه
گزارشات کارگروه مصالح  یبررس نیاستان محول کرده است و همچن یفن يها را به شورادرخواست نیدرخصوص ا میتصم

 ی.انساختم يهامصالح مورد استفاده در کارگاه يجهت استانداردساز ازین اقدامات مورد بیصنعت ساخت و تصو زاتیو تجه
ال دارد. در س يادیز تیاهم انیو کارفرما ییاجرا يهادستگاه یو مهندس یجهت ارتقاء توان فن ،یضوابط فن جیآموزش و ترو

 یاز عوامل فن /ساعتنفر 2560آن  یبرگزار شد که ط یدوره آموزش  4 ،توجه به همه گیري و شیوع ویروس کرونابا  1400
 باشد:یم لیها به شرح ذدوره نیا نیعناو نمودند. افتیدر لازم را يهاها آموزشدستگاه

 حریق در صنعت ساختمان-
 آشنایی با شرایط عمومی پیمان -
 قانون کار و تامین اجتماعی-
  مقررات ملی و ضوابط عمومی ساختمان -
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 نقاط قوت: 
یدگی هاي اجرایی در راستاي رسهاي مرتبط و ابلاغ به دستگاهتدوین مصوبات شوراي فنی و کارگروه تلاش مستمر در •

 .مشکلاتبه مسائل فنی و اجرایی استان و رفع موانع و 
 هاي عوامل اجرایی استان در راستاي ایجاد بستر لازم جهت بکارگیريپاسخگویی به موقع به سوالات و استعلام •

 ضوابط و استانداردها و معیارهاي فنی.
برگزاري جلسات کارگروه پیمان و ضوابط فنی به منظور حل اختلاف میان عوامل اجرایی حسب مورد، طبق مفاد  •

 .شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا صورت توافق طرفین ماده حل اختلاف در
 بندي مشاوران و پیمانکاران.هاي مربوط به تعیین صلاحیت و رتبهتلاش در انجام فرایند •
  .هاي ابلاغیاي) پیمانکاران و مشاوران طبق بخشنامهرسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات انتظامی (حرفه •
 ي داراي ایرادات و اشکالات اساسی.هاوژهپیگیري مداوم رفع عیوب پر •
 هاي تخصصی با حضور کارشناسان متخصص هر حوزه برگزاري بازدید •
  .ها و ضوابط ابلاغی در حوزه نظام فنی و اجراییپیگیري اجراي بخشنامه •
کاري همها هاي آموزشی تخصصی و ارتقاي سطح علمی و توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی دستگاهبرگزاري  دوره •

 ها به صورت رایگان.هاي اجرایی در خصوص استفاده بهینه از مطالب ارائه شده در دورهبا سایر دستگاه
 

 نقاط ضعف: 
 .عدم تناسب چارت سازمانی با وظایف محوله •
 .کمبود نیروي انسانی متناسب با چارت سازمانی •
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .نامه مربوطهفراهم نشدن شرایط برگزاري جلسات ماهانه شوراي فنی طبق آیین  •
 .هاي عمرانیها به نسبت تعداد پروژهکمبود اعتبار و تخصیص و همچنین کمبود عوامل اجرایی در دستگاه •
  .هاي ابلاغی سازمان در حوزه تشخیص صلاحیتملابهام در دستورالع •
ی اجرای -جهت استفاده همه عوامل فنیبه علت شیوع بیماري کرونا کمبود امکانات و فراهم نبودن شرایط لازم  •

 .هاي آموزشیها در دورهدستگاه
ل مدارك ه رویت اصهاي اطلاعاتی مرتبط با سامانه تشخیص صلاحیت و نیاز بعدم برقراري ارتباط با بعضی سامانه •

 .و استعلام اسناد
 .رواج پدیده مدرك فروشی در اخذ گواهینامه صلاحیت و بروز مشکلات ناشی از آن •

 
 پیشنهادات: 

 .اصلاح ساختار و چارت سازمانی در حوزه مدیریت نظام فنی و اجرایی •
معاونت برنامه و بودجه با هاي جدید و تخصیص اعتبارات بین ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر در تصویب طرح •

 .مدیریت نظام فنی و اجرایی
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