
ارجاع درخواست از واحد مربوطه و اعالم مشخصات مورد نياز بهره برداري

پيشبرد پروژه هاي بازسازي و بهسازيفرآيند 

فرآيند نظارت بر پروژه

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد نظارت

تاييديه درخواست بھره بردار



اخذ پروانه ساختماني و جوازساخت توسط واحد مربوطه

بهسازي-اجراي پروژه هاي بازسازي نظارت بر فرآيند

تطابق  -ر پيگيري حسن انجام كار عوامل اجراييبه منظووژه پراي جرامحل رت در نظاه ستگار دحضو
پايش مفاد  -كنترل منابع آزمايشگاهي -بررسي كيفيت مصالح به كار رفته -نقشه ها با عمليات اجرايي

بررسي صورت جلسات عملكرد -قرارداد

پس از عمليات موضوع پيمان مراتب به منظور برگزاري جلسه كميسيون 
تحويل موقت ارجاع خواهد شد

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني 
دانشگاه علوم پزشكي ايران

واحد نظارت



نمودار تحويل و تجهيز كارگاه

كنترل نقاط نشانه و مبدأ توسط پيمانكار از لحاظ 
تطبيق با نقشه

تأييد و اعالم مطابقت نقاط نشانه و مبدأ با نقشه ها

دستگاه نظارت كارگاهي بررسي كارگاهي طرح 
جانمايي

ابالغ به پيمانكار از سوي مشاور جهت تجهيز كارگاه

آيا پيمانكار حداكثر سي روز از تاريخ تعيين شده براي 
تحويل كارگاه حاضر شده است؟

خير
شرايط عمومي پيمان  46كارفرما مي تواند طبق ماده 

را فسخ نمايد

تهيه و ارائه طرح جا نمايي تجهيز كارگاه به مشاور 

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي 
ايران

واحد نظارت

بله

آيا كارگاه معارض دارد؟ آيا محل هاي تحويلي نياز به أخذ 
پروانه يا پرداخت هاي حقوقي دارد؟ بله اعالم مراتب به كارفرما

رفع معارض و پرداخت وجوه الزم و دريافت مجوزها
خير

آيا نقاط نشانه و مبدأ با نقشه ها اختالف 
دارد؟

خير

اعالم مراتب به مشاوربله

آيا طرح جانمايي مورد تأييد است؟

بله

خير عودت طرح جانمايي به پيمانكار

تنظيم صورت جلسه وضع موجود با كارفرما و مشاور

آيا موانع ايجاد شده موجب توقف اجراي تمام يا بخشي از 
كار شده است؟

بله

تنظيم صورت جلسه توقف كار به دليل موانع زياد

شرايط  49تطبيق كار از طرف كارفرما طبق ماده 
عمومي

خير

تحويل كارگاه به پيمانكار توسط نمايندگان كارفرما و 
مشاور حداكثر تا سي روز پس از مبادله پيمان و تنظيم 

صورت جلسه



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

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

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

تأييد صورت وضعيت از سوي كارفرما و ارسال براي پرداخت و اطالع مراتب به مشاور و بله
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 نظارت

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

دستگاه نظارت كارگاهي



درخواست تحويل موقت پيمانكار از 

مشاور

نمودار روند تحويل موقت پروژه

بررسي درخواست پيمانكار توسط نظارت كارگاهي

آيا كار براي تحويل موقت و بهره برداري 
آماده است؟

تأييد آماده بودن كار براي تحويل موقت و 
اعالم به نظارت عاليه از سوي نظارت كارگاهي

تأييد آماده بودن كار براي تحويل موقت توسط 
مشاور و تقاضاي تشكيل هيأت تحويل از كارفرما

ابالغ تاريخ و محل تشكيل هيأت تحويل به 
مشاور و پيمانكار از سوي كارفرما  مهندس

تهيه برنامه انجام آزمايش ها براي تحويل 
توسط مشاور و ابالغ به پيمانكار 

تدارك وسايل آزمايش كه طبق اسناد پيمان به 
عهده پيمانكار است و فراهم كردن تسهيالت الزم 

براي هيأت تحويل توسط پيمانكار 

تشكيل هيأت تحويل يازديد از كارهاي 
انجام شده و انجام آزمايش هاي الزم

رفع نواقص و تكميل كارها توسط پيمانكار

خير اعالم عدم آمادگي براي بهره برداري به نظارت عاليه 
همراه با فهرست نواقصي كه مانع بهره برداري است

ابالغ نواقص و كارهايي كه بايد پيش از تحويل 
موقت تكميل شود از سوي مشاور به پيمانكار ظرف 

روز 7مدت 

آيا كار براي بهره برداري آماده است؟ خير
تنظيم صورتجلسه تحويل موقت به همراه فهرست نواقص و معايب 

كارها  و عمليات ناتمام و آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي 
تعيين مهلتي براي رفع نواقص شود و 

رفع نواقص توسط پيمانكار

بازديد مجدد كار توسط نماينده كارفرما و مشاور و 
صدور گواهي رفع نقص و ارسال براي كارفرما

بله

تنظيم صورت جلسه تحويل موقت و ارسال براي 
كارفرما به همراه نتايج آزمايش هاي انجام شده و 

نسخه اي هم در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد

ابالغ تحويل موقت عمليات موضوع پيمان 
به پيمانكار از سوي كارفرما پس از تأييد

خارج كردن تمام وسايل ماشين آالت و ابزار و 
مصالح اضافي متعلق به پيمانكار از محل پروژه 

توسط پيمانكار با نظارت مشاور

تخريب يا پياده سازي ساختمان ها و تأسيسات موقت ساخته شده 
در محل كار توسط پيمانكار يا فروش و تحويل آن ها به كارفرما در 
صورت احتياج كارفرما به قيمت مورد توافق طرفين تحت نظارت 

مشاور

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي 
ايران

واحد نظارت



نمودار روند تحويل قطعي پروژه

بررسي آماده بودن كار 

آيا نواقص دوره تضمين توسط پيمانكار رفع 
شده است؟

بله

تأييد آماده بودن كار براي تحويل قطعي از 
سوي مهندس پيمانكار

تشكيل هيأت تحويل

بازديد از كارها توسط هيأت تحويل

آيا عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار 
مشاهده مي شود؟

خير

تنظيم صورت جلسه و ارسال آن به كارفرما و نسخه 
اي هم در اختيار پيمانكار قرار گيرد تأييد و ابالغ تحويل قطعي از سوي كارفرما

خير ابالغ مراتب با ذكر معايب و نواقص و محل آن ها

شروع رفع معايب و نواقص توسط پيمانكار 
حداكثر تا پانزده روز

خير

آيا پيمانكار در انجام اين تعهد قصور مي كند؟

خير

آيا رفع نواقص و معايب مورد تأييد است؟

رفع نواقص و معايب توسط كارفرما و برداشت هزينه 
آن ها به عالوه پانزده درصد از محل تضمين يا هر 

نوع مطالبات و سپرده هاي پيمانكار

بله

مديريت نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي 
ايران

واحد نظارت

درخواست تحويل قطعي پيمانكار از مشاور
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