
نمودار مراحل معرفي و بررسي سازمان اجراي كار پيمانكار

بررسي كفايت سازمان اجراي كار و صالحيت افراد معرفي شده توسط 
مهندس مشاور

آيا كفايت سازمان اجراي كار و افراد كليدي معرفيشده مورد 
تأييد است؟

بله

تأييد صالحيت افراد معرفي شده به صورت آزمايشي توسط مهندس 
مشاور نظارت عاليه

آيا ضمن كار، رئيس كارگاه يا ساير افراد قادر به انجام وظايف 
خود نيستند يا باعث اختالل در نظم كارگاه ميشوند؟

خير

ادامه اجراي كار

خير

درخواست مهندس مشاور از 
پيمانكار براي اصالح نمودار 

معرفي افراد واجد  –سازمان 
صالحيت ديگر با ذكر دليل

تذكر كتبي از سوي دستگاه نظارت بله
كارگاهي با عاليه

آيا موضوع تكرار ميشود؟

خير

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان

درخواست مهندس مشاور از پيمانكار براي ارائه سازمان اجراي 
شرايط عمومي و خصوصي  18كار و معرفي افراد كليدي طبق ماده 
 پيمان



درخواست ارائه گزارش پيشرفت 
كار

نمودار مراحل تهيه گزارش پيشرفت كار و كنترل آن بر اساس برنامه زماني

تعيين شكل و چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار توسط مشاور و ابالغ به 
پيمانكار

تهيه گزارش ماهانه توسط پيمانكار و در پايان هر ماه و ارائه به دستگاه 
نظارت

بررسي گزارش پيشرفت كار ماهانه با جمع بندي گزارش پيمانكار و 
دستگاه نظارت، مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل علل 

انحراف از برنامه، ارائه راه حل براي جبران و انعكاس در برنامه اصالحي و 
تهيه گزارش 

بررسي و مقايسه عمليات انجام شده با برنامه زماني، تحليل مقدماتي علل 
انحراف از برنامه و ارائه راه حل هاي مقدماتي براي جبران آنها توسط 

دستگاه نظارت كارگاه و ارسال گزارش به دستگاه نظارت عاليه

پيگيري جبران موارد انحرافي در برنامه زماني اجراي كار از پيمانكار توسط 
مهندس مشاور و تجديدنظر و هماهنگ كردن برنامه در صورت لزوم

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان



نمودار ترتيب تهيه، كنترل، تأييد و پرداخت صورت وضعيت ها

كنترل صورت وضعيت توسط دستگاه 
نظارت از نظر تطبيق با پيمان

آيا صورت وضعيت از نظر شكلي و 
مدارك پيوست كامل است؟ خير عودت به پيمانكار جهت اصالح و تكميل با ذكر دليل

رسيدگي به صورت وضعيت توسط نظارت 
كارگاهي و اعالم نظر به نظارت عاليه

كنترل و تأييد يا اصالح صورت وضعيت در 
صورت لزوم توسط نظارت عاليه و ارسال 

براي كارفرما

رسيدگي به صورت كنترل شده از سوي 
مهندس مشاور توسط كارفرما

آيا صورت وضعيت ارسالي از طرف 
مهندس مشاور مورد تأييد كارفرما 

مي باشد؟
خير

پرداخت هفتاد درصد مبلغ صورت وضعيت ارسالي از طرف 
مشاور به عنوان علي الحساب در وجه پيمانكار

بله

تأييد صورت وضعيت از سوي كارفرما و ارسال براي 
پرداخت و اطالع مراتب به مشاور و پيمانكار به همراه 

نسخه اي از صورت وضعيت

عودت صورت وضعيت براي تصحيح مشاور به همراه داليل آن

اعمال اصالحات الزم توسط مهندس مشاور در مدت حداكثر 
پنج روز و ارسال مجدد براي كارفرما

پرداخت باقيمانده مبلغ صورت وضعيت

كسر صورت وضعيت هاي موقت فعلي، كسورات 
احتمالي متعلق طبق پيمان و پرداخت مبلغ باقيمانده 
به پيمانكار حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول 

صورت وضعيت

آيا پيمانكار نسبت به صورت وضعيت 
رسيدگي و تأييد شده اعتراض دارد؟

بله

اعالم اعتراض به كارفرما از 
سوي پيمانكار با ذكر دليل 

حداكثر يك ماه

رسيدگي به اعتراض پيمانكار 
توسط كارفرما با همكاري 

مشاور

اعمال در صورت وضعيت هاي 
بعدي در صورت تأييد شدن 

اعتراض

خير

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان

تهيه صورت وضعيت توسط پيمانكار در پايان هر 
ماه و تسليم آن به دستگاه نظارت كارگاهي



نمودار ترتيب استرداد تضمين انجام تعهدات پيمانكار

تنظيم و ارائه آخرين صورت وضعيت موقت بدون 
منظور داشتن مصالح پاي كار از طرف پيمانكار 

رسيدگي و تأييد صورت وضعيت از سوي دستگاه 
نظارت كارگاهي و عاليه 

تنظيم و ارائه صورت وضعيت قطعي از سوي پيمانكار

رسيدگي و تأييد صورت وضعيت قطعي از سوي مهندس مشاور

پرداخت طلب كارفرما توسط پيمانكار

كارفرما طلب خود را از محل سپرده ها و تضمين هاي 
پيمانكار وصول و مابقي آن را آزاد مي كند

آيا بر اساس اين صورت وضعيت پيمانكار طلبكار است و 
جمع بدهي او از نصف كسور حسن انجام كار كمتر است؟ 

بله

اعالم نظر مهندس مشاور به كارفرما مبني بر استرداد تضمينخير

استرداد تضمين به پيمانكار از سوي كارفرما

تصويب صورت وضعيت قطعي از سوي كارفرما

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان تحويل موقت پيمان و تصويب صورت جلسه تحويل 
موقت



نمودار مراحل بررسي و تأييد قيمت هاي جديد

ارائه قيمت پيشنهادي از سوي پيمانكار به مهندس مشاور همراه با تجزيه قيمت 
بر اساس هزينه واقعي اجراي كار در زمان و محل اجرا

رسيدگي و كنترل تجزيه بهاي ارائه شده از سوي پيمانكار توسط 
مشاور با همكاري نظارت كارگاهي و توافق با پيمانكار

كنترل تغيير مبلغ پيمان ناشي از قيمت هاي جديد توسط مهندس مشاور

آيا جمع بهاي قيمت هاي جديد بيش از ده درصد 
مبلغ اوليه شده است؟ خير

ارسال قيمت پيشنهادي رسيدگي 
شده به كارفرما از سوي مهندس 

مشاور جهت تصويب
اطالع مراتب به كارفرما از سوي مهندس مشاور بله

و ارائه راهكارهاي مناسب در صورت امكان

آيا راهكار پيشنهادي مشاور مورد توافق 
كارفرما و پيمانكار مي باشد؟

رسيدگي، تصويب و ابالغ قيمت 
كارهاي جديد از سوي كارفرما

انجام كار جديد توسط پيمانكار

پرداخت هزينه انجام كار جديد 
بر اساس قيمت مصوب فوق

خير

ابالغ دستور كار جايگزين در صورت امكان

بله

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان

ابالغ كار جديد غير پايه به پيمانكار از سوي مهندس مشاور 



نمودار مراحل تهيه، تأييد، تصويب و ابالغ برنامه زماني تفضيلي

ارائه برنامه ريزي تفضيلي از طرف پيمانكار به مهندس مشاور

بررسي كارگاهي برنامه زماني تفضيلي توسط دستگاه نظارت كارگاهي

بررسي برنامه زماني تفضيلي توسط مشاور با توجه به گزارش نظارت كارگاهي

آيا برنامه زماني تفضيلي مورد تأييد است؟

اصالح برنامه توسط پيمانكار

بله

تأييد برنامه توسط مهندس مشاور و ارسال به كارفرما جهت تصويب

آيا در حين اجرا تغيير در برنامه زماني تفضيلي الزم 
است؟

عودت برنامه به پيمانكار جهت 
اصالح با ذكر موارد

ادامه اجراي كار بر اساس برنامه زمان بندي

خير

تصويب برنامه توسط كارفرما و ابالغ براي رعايت پيمانكار

كنترل مستمر پيشرفت اجراي كار از سوي دستگاه نظارت

پيشنهاد تغييرات در برنامه از سوي پيمانكار

خير

بله

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد رسيدگي و پيمان درخواست مهندس مشاور از پيمانكار براي ارائه برنامه زماني تفضيلي و پيگيري 
ايجاد سيستم برنامه ريزي وكنترل پروژه در سازمان پيمانكار
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