
 

 شیوه نامه کسب صالحیت سازنده حقیقی* 

 (02/1/02نهایی با آخرین اصالحات  نسخه)

 

در رشیته مریراو و ییا    الزاماً باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی یا تجربیی  : سازنده حقیقی

 .رتبه بندی می گردد( براساس موارد ذیل)معراری باشد و پس از کسب امتیازات الزم 

 .اتی که متقاضی براساس مدارک ارائه شده باید کسب نرایدامتیاز

 امتیاز بندی پایه پروانه اشتغال -1

پروانه اشتغال به کار  

 مهندسی

پروانه اشتغال به کار 

 کاردانی

پروانه اشتغال به کار 

 تجربی

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 پایه

 4 3 2 5 3 2 8 5 3 امتیاز

 

 رای ساختماندر بخش اجارائه سابقه حرفه ای  -0

 .در این بخش مدارک متقاضی به دو گونه می تواند ارائه شود

 .سوابق بیره از سازماو مربوطه می باشدمدارکی که دارای  -2-1

 .سوابق بیره از سازماو مربوطه استمدارکی که فاقد  -2-2

ربع اجرای مترم 022با ارائه مدارک ذیل به ازای هر یک سال سابقه کار یک امتیاز و یا هر  -0-1

 .تعلق می گیرد( هر کدام که بیشتر شد)ساختمان یک امتیاز 

 ارائه گواهی سابقه کار از شرکت با درج زماو اشتغال ، نام پروژه ، سرت -2-1-1

چنانچیه متقاضیی م یو هییدت میدیره      )  1-1-2در بنید   گواهی بیره مربوط به سابقه ارائه شده -2-1-2

بیریه   گیواهی  شده روزنامه رسری شرکت کافی اسیت و نییاز بیه ارائیه     شرکت باشد ارائه تصویر برابر اصل

 (نیست

 

 

 

 

 



 های اجرای پروژه هاکپی قرارداد -2-1-3

چنانچه متراژ پروژه در قرارداد ذکر شده باشید نییاز   ) پروژه متراژارائه مدارکی مستند برای اثبات  -2-1-4

 (.نیست این مدارکبه ارائه 

 پروژه یا صورتجلسه تحویل زمین ابالغ قرارداد هنام -2-1-5

 پروژه صورتجلسه تحویل موقت -2-1-6

 متراژ قابل محاسبه در سابقه حرفه ای برابر است با  :1تبصره 

 در یک پروژه خاص متقاضی مدت اشتغال               
  × متراژ کل × درصد پیشرفت فیزیکی              

 مدت زماو اجرای آو پروژه                                             
 

برای تعیین متراژ الزامی است و چنانچه متقاضی نتواند این   6-1-2تا  -3-1-2مدارک بندهای  :0تبصره 

 .مدت سابقه کار محاسبه می شودمدارک را ارائه نراید امتیاز بر اساس 

 ئاه و امتیااز   مادارک ارا براساا  حاا ت ذیال     که مواردی که لیست بیمه وجود ندارد -0-0

 .تعیین می گردد

 :متقاضی، مالک ساختمان باشد -0-0-1

 :مدارک مورد نیاز

 تصویر سند مالکیت -

 پروانه ساخترانی تصویر -

 تصویر پایاو کار یا گزارش پیشرفت فیزیکی مورد تدیید ناظر -

 .پروانه ساخترانی باید به نام متقاضی باشد یا سند مالکیت  :1تبصره 

 ت در ساختمشارک -0-0-0

 :مدارک مورد نیاز

 قرار داد مشارکت ثبت شده در دفتر اسناد رسری -

 تصویر سند مالکیت -

 تصویر پروانه ساخترانی -

 تصویر پایانکار یا گزارش پیشرفت فیزیکی مورد تدیید ناظر -

 پیمانکاری در بخش خصوصی -0-0-3

 

 

 

 



 :مدارک مورد نیاز

  اء کارفرما در دفتر اسناد رسریبه هرراه گواهی تدیید ام قرارداد با کارفرما -

 تدییدیه ناظر ساخترانی -

 تصویر پروانه ساخترانی -

 تصویر پایانکار یا گزارش پیشرفت فیزیکی مورد تدیید ناظر -

 اجرا در چارچوب ضوابط سازمان نظام مهندسی ساختمان -0-0-4

 :مدارک مورد نیاز

 ارائه قرارداد مورد تدیید دفتر نرایندگی -

 ها وط به پروژهپرینت مرلکرد مرب -

هرکیاراو  ) کارگیاه  یارائه نامه از مهندس مجری و تدییدییه دفتیر نراینیدگی مبنیی بیر سرپرسیت       -

 (مجریاو

 ارائه پایانکار یا پیشرفت فیزیکی مورد تدیید ناظر -

تعلیق خواهید   بیه آو  امتییاز   22حیداکرر  امتیاز بیوده و   4حداقل  دارای بایددر بخش سوابق حرفه ای * 

 .گرفت

 مالی ، امکانات و تجهیزاتتوان  -3

 سرمایه و تجهیزات به ازای هر یک میلیارد ریال یک امتیاز -3-1

سازماو نظام مهندسیی   22ارائه اسناد اموال شخصی و برآورد ریالی آو توسط کارشناس مرومی ماده      

 ساختراو یا کارشناس رسری دادگستری 

 . ح برابر  اصل گرددتصویر سند مالکیت باید توسط مراجع ذیصال: 1نبصره 

دو کارشیناس بایید سیند می کور را     ( دستنویس) چنانچه زمین یا ملکی فاقد سند رسری باشد : 2تبصره 

 .تدیید نرایند و تصویر پروانه کارشناسی ایشاو الزامی  است

ی کاربرد دارند با ارائه فیاکتور رسیر   اقالمی که در احداث ساختراو ،در خصوص ابزار و تجهیزات: 3تبصره

 .ارزش گ اری می گردند

 امتیاز  0/2دریافت تسهیالت و اعتبارات بانکی به ازای هر یک میلیارد ریال  -3-0

وام های دریافتی برای پروژه های ساخترانی که با ارائه سند مالکیت یا قرارداد با بانک و یا با ارائه نامه از  -

  .بانک امتیاز تعلق می گیرد

 

 

 



مشارکت در امتیاز  0/2حقیقی و حقوقی به ازای هر یک میلیارد ریال مشارکت با اشخاص  -3-3

سیازماو نظیام    22پروژه های ساخترانی با ارائه مشارکت نامه رسری و برآورد مالی توسط کارشناس ماده 

 مهندسی یا کارشناس رسری دادگستری 

 امتیاز  1 استفاده از اعتبار جذب یا سرمایه گذاری به ازای هر یک میلیارد ریال -3-4

چنانچه متقاضی در پروژه های ساخترانی سرمایه گ اری کرده باشد و این پروژه ها در حیال احیداث         

سیازماو ییا کارشیناس رسیری دادگسیتری امتییاز        22باشد با ارائه مدارک مربته و برآورد کارشناس ماده 

 .تخصیص می یابد

 امتیاز  0/2لیارد ریال ارائه ضمانت نامه بانکی به ازای هر یک می -3-0

 .با ارائه ضرانت نامه بانکی معتبر امتیاز تخصیص می یابد       

 امتیاز 0/1میزان سرمایه گذاری های قبلی به ازای هر یک میلیارد ریال  -3-6

چنانچه متقاضی در پروژه ساخترانی سرمایه گ اری کرده و آو سرمایه گ اری به اترام رسیده باشید        

اینکه تکلیف تسهیالت و امتبارات بانکی آو با ارائه مدارک مربته مشخص شیده باشید بیا بیرآورد     به شرط 

 .دادگستری امتیاز تعلق می گیرد سازماو یا کارشناس رسری 22ماده کارشناس مرومی 

 

                   و بارای ساازندگان حقیقای     .امتیااز اسات   10و حاداکرر  امتیاز  1حداقل میزان بخش مالی  *

 .الزامی نیست کسب امتیاز دراین بخش پایه دو و سه

 

 ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرای شده توسط متقاضی -4

 ( نمره 12تا ) انرعایت مقررات ملی ساختمان براسا  تأیید دستگاه نظارت یا ناظر -4-1

 ده اسییت باییید یییک گییواهی در خصییوص شییارائییه  حرفییه ای بییرای هییر پییروژه کییه در بخییش سییوابق  -

نررات پیروژه هیا در   میانگین  کهارائه نراید زیر رمایت مقررات ملی از ناظر آو پروژه براساس درجه بندی 

 .این قسرت لحاظ می شود

با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه اخ  و ارائه تدیید ناظراو معراری، سازه، برق و مکانییک در پیروژه هیای    

از نریره ایین    ید هر کدام از ناظراو به هراو نسیبت تدیبخش خصوصی  الزامی است و در صورت مدم ارائه 

 .بخش کسر می گردد

 

 

 

 



 

    نرره 12مالی 

 (سکن و شهرسازی بازدید می گرددکل م اداره  در این صورت پروژه به صورت رندوم از طرف سازماو نظام مهندسی ساختراو و) 

        نرره 8خوب خیلی 
n

iA
 =A 

 Aحداکرر  Amax= 12        ررهن  6 خوب

 Ai= امتیاز هر پروژه         نرره 4متوسط 

 n= تعداد پروژه               نرره  2قابل قبول 

 نرره 2نامطلوب 

 

 12تاا  )ارائه گواهی عدم خالف و یا پایانکار و یا مدارک مستند مبنی بر انجاام تعهادات    -4-0

باید یکیی از میدارک فیوق را ارائیه     ( 2بند ) یسوابق حرفه ابرای پروژه های معرفی شده در بخش ( نمره

ایین بخیش براسیاس     نریره تعلق می گیرد و  نرره 12مدارک فوق و برای هر پروژه در صورت ارائه . نراید

   .می شود ات لحاظنررمیانگین این 

                12 =Bmax     تعداد پروژه =n    
n

Bi=B 

 B= هر پروژهتیاز ام     

ا تأخیر باجرای ساختمان و انجام تعهدات در موعد پیش بینی شده در قراردادهای مرتبط  -4-3

 (نمره 12تا ) مقرر درصد مدت  00کمتر از 

درصد مدت قیرارداد باشید    25ارائه شود و چنانچه بیش از در بخش دولتی قرارداد و تحویل موقت باید  -

 .را کسب نراید نرره 12ارائه نراید تا برای آو پروژه  باید گواهی تدخیر مجاز را

توسیط مراجیع    ام یا کارفرمیا  ) .در بخش خصوصی نامه ای از کارفرما که تدخیرات پروژه مجاز می باشد -

 (ذیربط گواهی ام ا گردد 

 .ات پروژه ها تعیین می گرددنررکل این بخش براساس میانگین  نررات

        e= امتیاز هر پروژه 
n

ei =e  

 n         e max =10= تعداد پروژه

 

 

 

 



) بازپرداخت به موقع تسهیالت بانکی یا ترتیب باز پرداخت آن با توجه به تأخیرات مجااز  -4-4

 (نمره 02تا 

نریره نهیایی   . کسب می نرایدرا  22برای هر پروژه متقاضی در صورت ارائه نامه از بانک مربوطه نرره       

تواو مالی به منواو پروژه های دارای تسهیالت معرفی شده  براساس میانگین نررات پروژه ها که در بخش

 .اند تعیین می شود

 (نرره 22تا )  استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان -4-0

 استفاده از تکنولوژی صنعتی سازی ساختراو  -

 رمایت سبک سازی -

 مقررات ملی ساختراو 11بر اساس مبحث  بهینه سازی مصرف انرژی -

  استفاده از مصالح نوین -

 نرره تعلق  22با تدیید ناظر برای هر پروژه که یکی از مصادیق فناوری نوین در آو استفاد شده است         

د تعلق گییرد و چنانچیه   می گیرد و به پروژه هایی که در بخش سوابق حرفه ای ارائه شده اند این نرره بای

ارائه نشده باشد نرره صفر لحاظ شده و  در پروژه ای این فناوری استفاده نشده باشد یا تدیید ناظر آو پروژه

 .نرره نهایی با میانگین نررات تعیین می شود

و مرلکیرد موفیق در کارهیای    ( 4بند )ت کارهای اجرا شده ینحوه امتیاز بندی شاخص های ارزیابی مطلوب

 یقبل

 و بیشتر 51 نرره 52تا  41 نرره 42تا  31 نرره 32تا  21 نرره 22تا  12

 امتیاز 12 امتیاز 1 امتیاز 2 امتیاز 5 امتیاز 3

 

 .تعیین می گردد 12و حداکرر آو  3امتیاز الزم در این بخش حداقل * 

 

 تعیین پایه و حدود صالحیت سازندگان حقیقی -0

 

 جدول کسب امتیاز متقاضیاو سازنده حقیقی                                  

موامل کسب امتیاز اشخاص  ردیف

 حقیقی

  حداکرر حداقل

  8 2 پروانه اشتغال 1

  22 4 سوابق حرفه ای 2

  15 1 تواو مالی 3

  12 3 مطلوبیت کارهای انجام شده 4

 



 

 تعیین پایه سازنده حقیقی                                         

حداقل امتیاز  پایه سازنده

 الزم

3 12 

2 5/22 

1 35 

  

                         ***************************** 

 

 21/12/12میور    81-د42-1223ماده می باشد که طی نامه شیراره    5آخرین نسخه این شیوه نامه در 

 .ابالغ گردید


