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 روش اجرایی نظارت بر اجراي پروژه هاي عمرانی 

    نمودار جریان کار:

  

  

  

 
   

 شروع

 درخواست تامین اعتبار از مراجع ذیصالح و پیشنهاد پروژه از سوي معاونت

 ابالغ اعتبار و معرفی طرح

اسب قیمت برگزاري مناقصه تشکیل کمیسیون مناقصه ، بازگشایی پاکات و تشکیل کمیسیون جهت تعیین اسناد من  

 ابالغ به پیمانکار جهت معرفی سرپرست کارگاه و برنامه فیزیکی اجراي طرح 

 بررسی صورت وضعیت هاي موقت و اعالم به امور مالی

ه تهیه نقشه و مشخصات ، .... و برآورد مالی ، ساختار ساختار شکست و تهیه اسناد مناقص  

اي درج آگاهی فراخوان مناقصه در روزنامه ها و سایت مناقصات و ارائه اسناد استعالم جهت تهیه توسط پیمانکاران واجد شرایط دار

 صالحیت مورد نظر

 انعقاد قرارداد و ابالغ به پیمانکار

 تعیین ناظر پروژه 

 تنظیم صورتجلسه تحویل کارگاه

ور کارهاتبی و دستنظارت پروژه در حین اجرا، ارائه دستور کار و صورتجلسات کار انجام شده و یا ورود مصالح به داخل کارگاه ، ابالغ اخطار ، تذکر ک  

 ارائه صورت وضعیت هاي ماهانه توسط پیمانکاران

 پرداخت صورت وضعیت به پیمانکاران 



٢ 

 
 

 

 بررسی صورت وضعیت قطعی پروژه و اعالم به امور مالی

ار از سوي پیمانکار و آمادگی جهت تحویل موقت پروژه اعالم انجام ک  

 تشکیل کمیسیون تحویل موقت در محل پروژه

 نامه پیمانکار مبنی بر رفع نواقص پروژه

 بازدید مجدد پروژه جهت تحویل موقت 

 تنظیم صورت وضعیت قطعی پروژه توسط پیمانکار 

 پرداخت صورت وضعیت قطعی به پیمانکار 

روزه جهت رفع  5درصورت وجود نداشتن ، ابالغ نواقص و ارائه مهلت 

 نواقص

قص در صورت تکمیل بودن پروژه و نبود عیب و ن

 تنظیم صورتجلسه تحویل موقت 

 در صورت وجود نواقص ، ابالغ نواقص و ارائه یک

روزه جهت رفع نقص پروژه  15مهلت   

سپرده حسن انجام کار  %50نامه به مدیرکل جهت استرداد تضمین حسن انجام تعهدات و   

 درخواست تحویل قطعی پروژه براساس سپري شدن دوره تضمین پروژه براساس قرارداد

  تشکیل کمیسیون تحویل قطعی در محل پروژه

ص نامه پیمانکار مبنی بر رفع نواق

 پرونده 

بازدید مجدد 

جهت تحویل 

 قطعی

ظیم در صورت تکمیل بودن پروژه و نبود عیب و نقص تن

 صورتجلسه تحویل قطعی

باقیمانده سپرده حسن انجام کار  %50نامه به مدیرکل جهت استرداد   

 پایان کار


