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ربانهم و بودهج کشورسازمان 
رياست جمهوري 

رييس سازمان

 پیمانکارانو هاي اجرايي، مهندسان مشاور بخشنامه به دستگاه

موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

نامه های توسعه کشور )موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور( و به استناد آیین( قانون احکام دائمی برنامه34اجرای ماده ) در راستای

نامه خرید خدمات مشاوره )مصوبه هیأت وزیران( و آیین 23/4/1383هـ مورخ 28437/ت20637تشخیص صالحیت مشاوران )مصوبه شماره 

 "مشاوران ایدستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه"هیأت وزیران( و اصالحات بعدی آنها،  1/10/1388مورخ  ک42986/ت193542شماره 

شود. ابالغ می

شماره:           99/142009 

تاریخ:             99/03/31 



2158098ش: ش

موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

تعاريفات و کلی -فصل يک

شود که در مراحل تشخیص صالحیت بوده  و یا دارای گواهینامه صالحیت صادره از سازمان مقررات این دستورالعمل شامل مهندسان مشاوری می -1ه ماد

تورالعمل در خصوص عملکرد مشاور، در حین و پس از هر یک از امور تشخیص باشند. اقدامات این دسبرنامه و بودجه کشور یا سازمانهای استانی وابسته 

یا  و ارائه هریک از انواع خدمات مشاور بوده و اقدامات مرتبط با جبران خسارات مالی از سوی مراجع مشخص شده در قراردادبرای صالحیت و امور ارجاع کار و 

 باشد.مراجع قضایی قابل پیگیری می

باشد.گی به عملکرد مشاور در خصوص قراردادهای دست دوم یا قرارداد مشاور با بخش خصوصی مشمول این دستورالعمل نمیرسید :1 تبصره

پس از اعالم، بر اساس موضوع  ،صادر گردیدصالحیتدار ای مشاوران از سوی مراجع قضایی در صورتیکه حکم موثر در خصوص خدمات حرفه :2 تبصره

 گیرد.میدستورالعمل مورد رسیدگی قرار  اینص شده در فرآیند مشخ

روند:ها و اصطالحات زیر در معانی مربوط به کار میواژه  -2ماده 

منظور سازمان برنامه و بودجه کشور است. سازمان : -الف

.است امور فنی سازمان  ول حوزهئو مس معاون مرتبطمنظور  :معاون سازمان -ب

باشد.ریزی استان میمدیریت و برنامهمنظور سازمان  استان: سازمان-پ

 باشد.می اورانمرتبط با تشخیص صالحیت مش امورمنظور  :امور نظام فني و اجرايي -ت

باشد. کننده گواهینامه تشخیص صالحیت در سازمان و سازمان استان میبررسی و صادر منظور واحد سازمانی  مرجع تشخیص صالحیت: -ث

نامه تشخیص صالحیت مشاوران )مصوبه شماره که براساس آیین جد شرایط برای انجام خدمات مشاوره،شخص حقوقی وا مشاور: -ج
 اند.هیأت وزیران( و اصالحات بعدی آن، گواهینامه صالحیت دریافت نموده 23/4/1383هـ مورخ  28437/ت20637

پس از که  باشدمیآرای قطعی قضایی( ، دستگاههای نظارتی)بردارهمنظور سازمان و واحدهای وابسته، سازمان استان، کارفرما، بهر :شاکي -چ
 . نمایدمیاعالم  شخیص صالحیتآن را به مرجع ت ای مشاوراناثبات ضعف عملکرد حرفه

سیمنامیده شده و به دو نوع تخلف و یا قصور مشاور تق "عملکرد مشاور"در این دستورالعمل به اختصار اي مشاور: ضعف عملکرد حرفه -ح
  شود.بندی می

شود و در آن کمیت و کیفیت ضعف عملکرد مشاور در چارچوب این تهیه می شاکیگزارش مستندی است که توسط  گزارش عملکرد: -خ

 شود.دستورالعمل با ذکر دالیل به اثبات رسیده و برای تعیین نوع و میزان جرائم به مرجع تشخیص صالحیت ارسال می

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور

رييس سازمان
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موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

( 3ها و مفاد قراردادی در هر یک از سطوح تعیین شده در ماده )دستورالعملضوابط، ها، نامهعایت قوانین و مقررات، آیینمنظور عدم ر تخلف: -د

  باشد.این دستورالعمل می

منظورکوتاهی غیرعمدی است که در اثر عملکرد مشاور در انجام تعهدات و یا ارائه خدمات تشخیص داده شود. قصور:  -ذ

زمانی، کاهش کیفی و کارآمدی است که در اثر عملکرد مشاور در انجام تعهدات و یا ارائه خدمات در تأخیر رگونه ضررمالی، ه خسارت: -ر
شود.چارچوب قرارداد به پروژه یا طرح وارد می

منظور سرگروه، کارشناسان الزامی،  عوامل کلیدی و سایر کارشناسان مشاور است.کارشناسان متخصص:  -ز

که به  باشدمیفرآیند تشخیص صالحیت و یا ارجاع کار به منظور این اطالعات مبتنی بر مدارک خالف واقع ارائه شده  عات خال  واعع:اطال -ژ
 شوند.دو دسته شخصی و اداری تقسیم می

سهامداران از  درخصوص کارشناسان متخصص، مدیرعامل، هیأت مدیره، خالف واقعمنظور تمامی مدارک  مدارک خال  واعع شخصي: -س
 .استجمله سوابق کاری 

منظور تمامی مدارک به غیر از مدارک خالف واقع شخصی از جمله قرارداد، تجربه کاری، تأیید کارکرد،  مدارک خال  واعع اداري: -ش
.ستنداتی از قبیل گواهینامه صالحیت استو ساختار مدیریتی و یا م مدرک تحصیلی ،مفاصاحساب، مدارک ثبتی

 تعیین و نوع تخلفو بر اساس  گی کنندهدرجع رسیتوسط م این دستورالعمل 5مفاد ماده تخلف مشاور مطابق با  متناظر جرایم :مهيجر -ص
 شود.اعمال می

های مورد تخلف مشاور است که به موجب آن پرونده تشخیص صالحیت مشاور در تمامی تخصص از ناشی جریمهتعلیق بررسي:  -ض
 شود.بررسی خارج و تا اتمام زمان تعلیق بررسی، بایگانی میدرخواست از فرآیند 

تخلف مشاور است که باعث ممنوعیت ارجاع کار جدید از سوی کارفرما به مشاور و نیز عدم پذیرش کار جدید از سوی  ناشی ازجریمه  تعلیق: -ط
در تعلیق شده  هایتخصص و یا تخصص فعالیت مشاور در تعلیق، زمانگذشت بعد از  .شودیم تخصص چند ای کی درمشاور در مدت زمان تعلیق 

 . بالمانع است ،مشاورگواهینامه صالحیت ء مانده تا تاریخ انقضامدت زمان باقی

ارتقا،  یابد.به میزان یک پایه کاهش می تخصص چند ای کی درتخلف مشاور است که به موجب آن پایه موجود،  ناشی ازجریمه کاهش پايه:  -ظ
 باشد.یلزم طی فرآیند تشخیص صالحیت از ابتدا ممست ،تخصص مورد نظره مجدد پای

مشاور شده و یا ممنوعیتی را برای استفاده  گواهینامهتخلف مشاور است که منجر به حذف یک یا چند تخصص از  ناشی ازجریمه محرومیت:  -ع
 های مشاور و یا پیمانکار بدنبال خواهد داشت.حیت شرکتاز اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارشناسان متخصص مشاور در تشخیص صال

 باشد.مورد نظر، مستلزم طی فرآیند تشخیص صالحیت از ابتدا میهای یا تخصصمجدد تخصص  درخواست

 شود.تخلف مشاور است که به عدم صالحیت مشاور برای ارایه خدمات مشاوره منجر می ناشی ازجریمه  گواهینامه صالحیت: سلب -غ

 باشد.، مستلزم طی فرآیند تشخیص صالحیت از ابتدا میه مجددگواهینامدرخواست 

منظور سامانه هوشمند تشخیص صالحیت عوامل نظام فنی و اجرایی است. سامانه: - 

رياست جمهوري 
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عملکرد مشاور -فصل دوم

شود:در این دستورالعمل عملکرد مشاور در سطوح زیر تقسیم بندی و بررسی می -3ماده 

 فرآیند تشخیص صالحیت طی -الف

 بعد از فرآیند تشخیص صالحیت  -ب

 طی فرآیند ارجاع کار -پ

 حین ارایه خدمات مشاوره  -ت

 بعد از ارایه خدمات مشاوره -ث

باشد:مصادیق عملکرد مشاور و مرجع رسیدگی کننده در هر یک از سطوح مختلف به شرح جدول زیر می  -4ماده 

ع رسیدگي کنندهمرجمصاديق عملکرد مشاور

1-
 

ي فرآيند
ط

ت
الحی
ص
ص 
خی
ش
ت

اشخاص شاملبرای هر مدرک خالف واقع  –اطالعات خالف واقع ارائه و یا صدور -1-1
سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز

مرجع تشخیص صالحیت

ف واقع شخصیبرای هر مدرک خال –اطالعات خالف واقع  ارائه و یا صدور -1-2
کارشناسان متخصص

مرجع تشخیص صالحیت

مرجع تشخیص صالحیت برای هر مدرک خالف واقع اداری –ارائه و یا صدور اطالعات خالف واقع  -1-3

هیات بدویتهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن -1-4

2-
 

بعد از فرآيند

 
ت
الحی
ص
ص 
خی
ش
ت

–واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص صالحیت اطالعات خالف ارائه و یا صدور -2-1

سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره برای هر مدرک خالف واقع شخصی 
مرجع تشخیص صالحیت

–اطالعات خالف واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص صالحیت ارائه و یا صدور -2-2

برای هر مدرک خالف واقع شخصی کارشناسان متخصص
جع تشخیص صالحیتمر

-اطالعات خالف واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص صالحیت ارائه و یا صدور -2-3
برای هر مدرک خالف واقع اداری

مرجع تشخیص صالحیت

عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج کارشناسان متخصص، -2-4
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره از شرکت

مرجع تشخیص صالحیت

اعضایعدم رعایت شمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت از سوی سهامداران یا  -2-5
 هیات مدیره

مرجع تشخیص صالحیت

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور
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مرجع رسیدگي کنندهمصاديق عملکرد مشاور

3-
 

ي فرآيند
ط

ارجاع کار

د قرارداد جدید درپذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز یا عدم اظهار انعقا -3-1
سامانه در مدت سه ماه بعد از انعقاد قرارداد

مرجع تشخیص صالحیت

مرجع تشخیص صالحیت عدم ارائه گزارش وضعیت قراردادهای در دست اجرا و فسخ شده به سازمان در سامانه  -3-2

ع بند بارائه همزمان خدمات ممنوع شده در آیین نامه خرید خدمات مشاوره )موضو -3-3
آیین نامه خرید خدمات مشاوره و اصالحات بعدی آن( و دیگر ضوابط مرتبط 8ماده 

هیات بدوی

واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع خدمات مشاوره به مشاور دیگر بدون هماهنگی و -3-4
توافق با کارفرما 

مرجع تشخیص صالحیت

مرجع تشخیص صالحیت یابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد نگرددارائه اطالعات خالف واقع در مراحل ارز -3-5

هیات بدوی ارزیابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد گردد مراحلارائه اطالعات خالف واقع در  -3-6

تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادها پس از طی مراحل قضایی و -3-7
عاثباث موضو

هیات بدوی

انصراف بعد از گشایش پاکت های فنی یا مالی )در صورتی که کارفرما تغییراتی در -3-8
استنکاف از امضا و مبادله قرارداد یاشرایط نداده باشد( 

هیات بدوی

مرجع تشخیص صالحیتپذیرش کار در زمان تعلیق یا محرومیت -3-9

4-
 

ن ارايه
حی

شاوره
ت م
خدما

هیات بدوی فسخ قرارداد از سوی کارفرما -4-1

از جمله عملکرد مشاور در فرایند اجرای پیمان که منجر به اختالل در عملیات اجرایی -4-2
تاخیر و یا وظایف پیمانکار گردد

هیات بدوی

هایعملکرد مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و پیمان و عدم رعایت ضوابط و بخشنامه -4-3
شود و یا اخالل در درصد مبلغ اولیه می 25در مواردی که منجر به تغییرات بیش از  سازمان

اجرای صحیح پیمان گردد
هیات بدوی

نقض مشارکت نامه گروه مشارکت خدمات مشاوره که منجر به تطویل و یا توقیف پروژه -4-4
گردد )صرفاً با اعالم کارفرما(

هیات بدوی

ی در مطالعات و طراحی مشاور که سبب خسارت مالی قابل توجه گرددضعف و یا کوتاه -4-5
مشاور نسبت به جبران آن اقدام موثری نکرده  و)بسته به میزان نوع، کیفیت و اثر خسارت( 

باشد
هیات بدوی

عدم نظارت صحیح در مرحله اجرای پروژه که موجب خسارت مالی قابل توجه گردد )بسته -4-6
مشاور نسبت به جبران آن اقدام موثری نکرده باشد وکیفیت و اثر خسارت( به میزان نوع، 

هیات بدوی

رياست جمهوري 
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مرجع رسیدگي کنندهمصاديق عملکرد مشاور

ن ارايه 
ادامه حی

شاوره 
ت م
خدما

تهدید، تطمیع، رشوه و احراز تبانی مشاور با پیمانکار پروژه پس از طی مراحل قضایی -4-7
و اثبات موضوع

هیات بدوی

کوتاهی در تنظیم اسناد مناقصه )با لحاظ نمودن اینکه کارفرما تغییری در اسناد -4-8
گرددمناقصه مشاور نداده باشد( که منجر به لغو مناقصه 

هیات بدوی

ارایه توجیه فنی نامناسب و نادرست که سبب خسارت مالی قابل توجه گردد و مشاور -4-9
ی نکرده باشدنسبت به جبران آن اقدام موثر

هیات بدوی

مرجع تشخیص صالحیت وضعیت و اسناد مالی بصورت خالف واقع تایید اسناد تعهد آور از جمله صورت -4-10

5-
 

بعد ازا ارايه

شاوره
ت م
خدما

عملکرد مشاور در هر یک از مراحل مطالعات، طراحی و نظارت که نواقص و -5-1
سال پس از تحویل قطعی( بوجود آورد 10ی )حداکثر بردارمشکالتی را در زمان بهره

هیأت بدوی

میزان جرائم تخلف  -فصل سوم

گردد:میزان جرائم هر یک از تخلف مشاوران در سطوح مختلف به شرح جدول زیر تعیین می  -5ماده 

جريمهتخلف

1-
 

ي فرآيند
ط

 
ت 
الحی
ص
ص 
خی
ش
ت

اشخاصبرای هر مدرک خالف واقع  –اطالعات خالف واقع ارائه و یا صدور -1-1
شامل سهامداران، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و صاحبان امضای مجاز

برای شرکت  چهار ماه تعلیق بررسی
ارائه دهنده و چهار ماه تعلیق در 

مرتبط برای شرکت صادره  تخصص
تا سقف یک سال() کننده

هر مدرک خالف واقع شخصیبرای  –اطالعات خالف واقع  ارائه و یا صدور -1-2
کارشناسان متخصص

دو ماه تعلیق بررسی برای شرکت 
ارائه دهنده و چهار ماه تعلیق در 

مرتبط برای شرکت صادره  تخصص
)تا سقف یک سال( کننده

رياست جمهوري 
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موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

جريمهتخلف

ي فرآيند
ادامه ط

ت 
الحی
ص
ص 
خی
ش
ت

ع اداریبرای هر مدرک خالف واق –ارائه و یا صدور اطالعات خالف واقع  -1-3
برای شرکت  شش ماه تعلیق بررسی

)تا سقف یک سال(ارائه دهنده 

تعلیق بررسی تا دو سالتهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن -1-4

2-
 

بعد از فرآيند

ت 
الحی
ص
ص 
خی
ش
ت

ارائه و یا صدور  اطالعات خالف واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص -2-1

ف واقع شخصی هیأت مدیره و مدیرعاملبرای هر مدرک خال –صالحیت 

برای شرکت ارائه  ماه محرومیت چهار
 دهنده و چهار ماه تعلیق در تخصص

)تا  مرتبط برای شرکت صادره کننده
سقف یک سال(

ارائه و یا صدور  اطالعات خالف واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص -2-2

رشناسان متخصصبرای هر مدرک خالف واقع شخصی کا –صالحیت 

ماه محرومیت برای شرکت ارائه  دو
 دهنده و چهار ماه تعلیق در تخصص

)تا  مرتبط برای شرکت صادره کننده
سقف یک سال(

ارائه و یا صدور  اطالعات خالف واقع منجر به صدور گواهینامه تشخیص -2-3
برای هر مدرک خالف واقع اداری -صالحیت

 برای شرکت محرومیت شش ماه
)تا سقف یک سال(ارایه دهنده 

عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج کارشناسان -2-4
متخصص، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از شرکت

تعلیق تا جایگزینی فرد مناسب

اعضایعدم رعایت شمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت از سوی سهامداران یا  -2-5
یرههیات مد

حیتصال مهسلب گواهینا یک سال

3-
 

ي فرآيند
ط

 
ارجاع کار

پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز و یا عدم اظهار -3-1
انعقاد قرارداد جدید در سامانه در مدت سه ماه بعد از انعقاد قرارداد

برای هر قرارداد مازاد بر ظرفیت، 
چهار ماه تعلیق 

عدم ارائه گزارش وضعیت قراردادهای در دست اجرا و فسخ شده به سازمان در -3-2
سامانه

برای هر قرارداد، چهار ماه تعلیق

ارائه همزمان خدمات ممنوع شده در آیین نامه خرید خدمات مشاوره )موضوع بند -3-3
 مرتبط.آیین نامه خرید خدمات مشاوره و اصالحات بعدی آن( و دیگر ضوابط  8ب ماده 

تا یکسال تعلیق

واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع خدمات مشاوره به مشاور دیگر بدون -3-4
هماهنگی و توافق با کارفرما 

کاهش پایه به مدت یکسال

ارائه اطالعات خالف واقع در مراحل ارزیابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد -3-5
نگردد.

شش ماه تعلیق

ارزیابی که منجر به انتخاب و انعقاد قرارداد مراحلارائه اطالعات خالف واقع در  -3-6
گردد.

ماه محرومیت و یا کاهش پایه تا شش
تا یکسال

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور

رييس سازمان
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موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

جريمهتخلف

ي فرآيند 
ادامه ط

ارجاع کار
 

تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن برای قبول پیشنهادها پس از طی مراحل -3-7
موضوعقضایی و اثباث 

گواهینامه سلبیک تا سه سال 

انصراف بعد از گشایش پاکت های فنی و یا مالی )در صورتی که کارفرما -3-8
تغییراتی در شرایط نداده باشد( و استنکاف از امضا و مبادله قرارداد.

شش ماه تا یکسال محرومیت

پذیرش کار در زمان تعلیق و یا محرومیت -3-9
ف، یکسال محرومیت و به ترتیب تخل

 گواهینامه سلبیکسال 

4-
 

ن ارايه
حی

شاوره
ت م
خدما

شش ماه تا یک سال تعلیق فسخ قرارداد از سوی کارفرما -4-1

از عملکرد مشاور در فرایند اجرای پیمان که منجر به اختالل در عملیات اجرایی -4-2
جمله تأخیر و یا وظایف پیمانکار گردد. 

حرومیتتا یکسال م

عملکرد مشاور در تنظیم اسناد مناقصه و پیمان و عدم رعایت ضوابط و -4-3
درصد مبلغ اولیه  25های سازمان در مواردی که منجر به تغییرات بیش از بخشنامه

شود و یا اخالل در اجرای صحیح پیمان گردد.می

کاهش پایه تا دو سال 

خدمات مشاوره که منجر به تطویل و یانقض مشارکت نامه گروه مشارکت  -4-4
توقیف پروژه گردد )صرفاً با اعالم کارفرما(

کاهش پایه تا یکسال

ضعف و یا کوتاهی مطالعات و طراحی مشاور که سبب خسارت مالی قابل توجه -4-5
گردد )بسته به میزان نوع، کیفیت و اثر خسارت( و مشاور نسبت به جبران آن اقدام 

ده باشد.موثری نکر

 کاهش پایه تا سه سال یا
گواهینامه تا دو سال سلب 

عدم نظارت صحیح در مرحله اجرای پروژه که موجب خسارت مالی قابل توجه -4-6
گردد )بسته به میزان نوع، کیفیت و اثر خسارت( و مشاور نسبت به جبران آن اقدام 

موثری نکرده باشد.

 کاهش پایه تا سه سال یا
ینامه تا دو سالگواه سلب 

تهدید، تطمیع، رشوه و احراز تبانی مشاور با پیمانکار پروژه پس از طی مراحل -4-7
قضایی و اثبات موضوع

گواهینامه دو تا سه سال سلب

کوتاهی در تنظیم اسناد مناقصه )با لحاظ نمودن اینکه کارفرما تغییری در اسناد -4-8
نجر به لغو مناقصه مناقصه مشاور نداده باشد( که م

کاهش پایه تا یک سال 

ارایه توجیه فنی نامناسب و نادرست که سبب خسارت مالی قابل توجه  گردد -4-9
و مشاور نسبت به جبران آن اقدام موثری نکرده باشد.

 سلبکاهش پایه تا سه سال یا 
 گواهینامه تا دو سال

وضعیت و اسناد مالی بصورت خالفتأیید اسناد تعهد آور از جمله صورت -4-10
شش ماه تا دو سال محرومیتواقع

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور

رييس سازمان
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موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

جريمهتخلف

5-
 

بعد از ارايه

 
شاوره

ت م
خدما

عملکرد مشاور در هر یک از مراحل مطالعات، طراحی و نظارت که نواقص و -5-1
سال پس از تحویل قطعی( بوجود آورد. 10مشکالتی را در زمان بهره برداری )حداکثر 

یق تا شش ماه یا محرومیت شش تعل
ماه تا یکسال یا کاهش پایه یکسال یا 

گواهینامه یک تا دو سال سلب

ت )امتیاز آور، هیادر صورتیکه با بررسی مرجع تشخیص صالحیت معلوم گردد در طی و یا بعد از فرآیند تشخیص صالحیت، افرادی   -6ماده 

، افراد مورد نظر یکسال محرومیت خواهند داشت. بدیهی است این افراد در باشد ار شرکت قرار دادهمدیره، سهامداران( اطالعات خالف واقع در اختی
با درخواست  ،حکم صادره مرتبط چنین. همحضور یابند یمانکار()مشاور یا پ توانند در فرآیند تشخیص صالحیت هیچ شرکتیزمان محرومیت نمی

گیرد.رسی قرار میتوسط مرجع تشخیص صالحیت مورد بر اًمجدد مشاور

 گردد. ی صادره در خصوص مشاورین پایه سه، کاهش پایه باشد، تخصص مربوطه حذف میدر صورتیکه را -7ماده 

محرز گردد، به مشاور اخطار  مشاور قصور ،مرجع رسیدگی کننده توسطدر صورتیکه پس از بررسی هر یک از مصادیق عملکرد مشاور،  -8ماده 

گردد.و این اخطار در پرونده تشخیص صالحیت مشاور درج میشود کتبی ابالغ می

در صورتیکه مشاور سه اخطار کتبی دریافت نماید، به مدت شش ماه در تمامی تخصصهای خود تعلیق خواهد شد. -9ماده 

باشد.ی قابل جمع میت بدوتا مجموع سه سال بر اساس نظر هیا جرائم آنها (5در صورت وقوع چند تخلف مندرج در ماده ) -10ماده 

طرح و ساخت نیز باشد، مدیریت طرح یا صالحیت در صورتیکه مشاور عالوه بر دارا بودن گواهینامه خدمات مشاوره، دارای گواهینامه  -11ماده 

 ، به هر دو گواهینامه تعلق خواهد گرفت.هجریمه مربوط

مرجع تشخیص قع در طی فرایند تشخیص صالحیت، به تشخیص اف ودر صورت خوداظهاری رسمی مشاور به ارایه اطالعات خال -12ماده 

 یابد.تقلیل می (5ماده ) در شدهنیز به نصف جرائم تعیین ه، مستندات صحیح مبنای محاسبه قرار گرفته و جرائم مربوطصالحیت

 واهینامه محاسبه نخواهد شد و پسچهارساله گ یک دوره برای)فرد یا قرارداد مرتبط(  مورد آن امتیاز ،رت وقوع هر نوع تخلفدر صو  -13ماده 

  د.مالک عمل خواهد بو ،و واقعاز آن نیز اطالعات صحیح 

مراجع رسیدگي به عملکرد مشاور -فصل چهارم

 .باشدمراجع رسیدگی کننده به عملکرد مشاور به شرح زیر می  -14ماده 

مرجع تشخیص صالحیت-

هیات بدوی-

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور

رييس سازمان
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موضوع :   دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفهاي مشاوران

هیات تجدید نظر-

ای مشاور بر تهیه شده و در آن ضعف عملکرد حرفه شاکیعملکرد مستندی که توسط  بایست بر اساس گزارشمی ع رسیدگی کنندهمراجتبصره: 

 نماید.را تعیین  میجرا زانیم( 5)با رعایت مفاد ماده باشد، ه اثبات رسیده بو ( مشخص شده 4اساس مصادیق عملکرد مشاور که در ماده )

شود. سازمان استان تشکیل می یای به عملکرد مشاور با توجه به مرجع تشخیص صالحیت، هیات بدوی در سازمان برای رسیدگ  -15ماده 

آرا نظر در  در صورت تساوی باشد.می معتبربراساس اکثریت  آرای صادره شدهی رسمیت یافته و ابا حضور اکثر اعضای صاحب ر اتهیجلسات این 
 .باشدمیبه شرح زیر  هیاتاعضاء و وظایف این  .بودمالک اعتبار خواهد رییس هیات 

اعضاء هیات بدوی متناسب با مرجع تشخیص صالحیت به شرح زیر است.   -الف

اعضای هیات بدوی در سازمان عبارتند از: -1

 )رئیس( جرایینظام فنی و ارئیس امور -

معاون تشخیص صالحیت مشاوران )دبیر(-

ننماینده جامعه مهندسان مشاور ایرا-

یک نفر کارشناس صاحب نظر در امور قراردادی و ارجاع کار-

اعضای هیات بدوی در سازمان استان عبارتند از: -2

 رییس سازمان استان )رئیس( -

استان )دبیر(سازمان در  مشاوران تیصالح صیتشخ با مرتبطمدیر -

نماینده صنف مشاوران استانی -

و ارجاع کاریک نفر کارشناس صاحب نظر در امور قراردادی -

گردند.توسط رئیس هیات بدوی تعیین می و ارجاع کار صاحب نظر در امور قراردادی کارشناس  :تبصره

وظایف هیات بدوی عبارتند از:  -ب

 ( 4رسیدگی به گزارش عملکرد متناسب با مصادیق مندرج در ماده )-

(5مفاد ماده ) توجه به باتعیین میزان جرایم مرتبط با تخلف -

نظر بر روی آرای صادره مرجع تشخیص صالحیت  تجدید-

تعیین ضریب ارزشیابی برای جرایم مربوط به تعلیق بررسی،تعلیق و کاهش پایه در صورتیکه مرجع رسیدگی کننده هیأت بدوی باشد.-

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور

رييس سازمان
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جلسات دعوت بعمل آورد.ی در اتواند متناسب با نوع عملکرد مشاور از کارشناسان صاحب نظر غیر عضو بدون حق رهیات بدوی می  تبصره:

باشد. و در استان، سازمان استان می فنی و اجرایینظام دبیرخانه هیات بدوی در سازمان، امور   -16ماده 

با حضور اکثریت  هیاتشود. جلسات این در سازمان تشکیل می م صادره توسط هیات بدویاحکابررسی برای هیات تجدید نظر   -17ماده 

به شرح زیر است. هیاتباشد. اعضا و وظایف این می معتبربراساس اکثریت  آرای صادرهمیت یافته و اعضای صاحب رأی رس

اعضای هیات تجدیدنظر عبارتند از:   -الف

 ایشانیا نماینده  )رئیس( معاون سازمان -

رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران-

عرفی شده(میا نماینده تام االختیار ) امور حقوقی سازمانیا معاون رئیس -

بدون حق رای( -)دبیر اجرایی نظام فنی ورئیس امور -

سازمانحسب تشخیص معاون   نماینده دستگاه اجرایی ذیربط-

وظایف هیات تجدیدنظر عبارتند از:  -ب

 ی توسط هیات بدوی ست تجدید نظر مشاور پس از صدور رارسیدگی به درخوا-

در مصادیق مرتبط اندن نصف زمان تعیین شدهگذرتجدید نظر مشاور پس از درخواست رسیدگی به -

امرجع تشخیص صالحیت از سوی کارفرمی به رای هیات بدوی و رسیدگی به درخواستهای اعتراض-

را تایید نماید ده و شاکی نیز اقدامموثری نسبت به جبران خسارت نمو احکامی که مشاور اقدام تجدید نظر بر-

از مراجع قضایی صالحیتدار ارهای منع تعقیب صادرهو یا قر دید نظر بر اساس آرای برائتتج-

تواند تمام یا قسمتی از حکم صادره را تجدید نظر یا لغو نماید.هیات تجدید نظر می تبصره:

تواند متناسب با نوع تخلف از کارشناسان صاحب نظر و نیز نماینده هیات بدوی، بدون حق رای در جلسات دعوت هیات تجدیدنظر می  تبصره:

 عمل آورد.ب

باشد. می فنی و اجرایینظام دبیرخانه هیات تجدیدنظر، امور   -18ماده 

ع تشخیص صالحیت و هیات بدويدر مرج فرآيند رسیدگي به عملکرد مشاور -فصل پنجم

ماده  مطابقالیل اثبات و د و تعیین مصادیق عملکرد مشاورفیت و کمیت( )کیبا مستندات الزم، کامل  شاکیگزارش عملکرد از سوی   -19ماده 

رياست جمهوري 
سازمان ربانهم و بودهج کشور
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گردد. پس از اطمینان از کامل بودن مستندات و مدارک و مشخص شدن مصادیق عملکرد، مرجع به مرجع تشخیص صالحیت ارسال می (4)
 گردد.( تعیین می4رسیدگی کننده مطابق با جدول ماده )

. ارسال شودع تشخیص صالحیت به مرج شاکی توسط ستبایمیتمامی مستندات در خصوص اثبات عملکرد مشاور مطابق ماده فوق  تبصره:

بوده و مرجع تشخیص صالحیت میامکان پذیر ن شاکیمستندات الزم از سوی  ارسالدر صورت عدم بدیهی است، رسیدگی به عملکرد مشاور 
 .رسیدگی خارج نمایددستورکار موضوع را از  شاکیبا مسئولیت   گزارش عملکردمستندات الزم و و عدم دریافت یک ماه گذشت پس از تواند 

:است تشخیص صالحیت(آیند فرمصادیق عملکرد طی و بعد از  )بغیر از موارد مرتبط با زیرشرح به  عملکرد مشاوررسیدگی به  فرآیند  -20ماده 

 بررسی شکلی گزارش عملکرد -

کامل نبودن مستندات در صورت  شاکی ازمکاتبه به منظور دریافت مستندات تکمیلی -

اظهار نظر از جامعه و  (شودمی تعلیق بررسی و اخطار کتبیمنجر به  که تیتخلفا غیر از)کاتبه به منظور دریافت دفاعیه کتبی از مشاور م-
مهندسان مشاور و یا تشکل صنفی مرتبط

دریافت دفاعیه کتبی از سوی مشاور، حداکثر طی یک ماه پس از ارسال نامهانتظار برای -

 اظهار نظر از جامعه مهندسان مشاور و یا تشکل صنفی مرتبط حداکثر طی یک ماه پس از ارسال نامه دریافتانتظار برای -

دریافت اظهارنظر از کارشناسان صاحب نظر )در صورت لزوم( -

 هیات بدوی باشد( تیکه مرجع رسیدگی کننده،در صور)تشکیل جلسه  -

عملکرد مشاوردر خصوص ی تنظیم صورتجلسه و صدور را-

و دیگر مراجع مرتبط شاکیو  المی از سوی مشاور در سامانه()آدرس اعی به مشاورراابالغ -

در صورت عدم دریافت نظر از سوی مشاور و یا جامعه مهندسان مشاور و یا کارشناسان صاحب نظر در مهلت مقرر، فرآیند رسیدگی به  :1تبصره 

شود. طی می بر اساس مستندات موجودعملکرد مشاور 

و مشاور برای ارایه توضیحات بیشتر و یا استماع دفاعیات دعوت  شاکیتواند از میدبیرخانه هیات بدوی یا مرجع تشخیص صالحیت  :2تبصره 

 بعمل آورد.

تمامی  ،با تشخیص مرجع تشخیص صالحیت، باشد نسازمادر هیات بدوی مرجع رسیدگی کننده به عملکرد مشاور در مواردی که  -21ماده 

جامعه گردد. ارسال میو دفاعیات مشاور به جامعه مهندسان مشاور و یا تشکل صنفی،  شاکیه، از جمله گزارش عملکرد دریافتی از مستندات پروند
 ، مشاور و مرجع تشخیص صالحیت و شاکیتخصصی و فنی با حضور حداقل نمایندگان  تشکیل جلسات مهندسان مشاور و یا تشکل صنفی با

جع تشخیص را تهیه و به مر شاکیموارد اعالمی از سوی کمیت و یا کیفیت ش کارشناسی فنی دقیق در خصوص گزاراستماع و بررسی ادعا، 
 .نمایدمیارسال صالحیت 

 در صورت عدم تشخیص قصور و یا تخلف توسط مرجع رسیدگی کننده پرونده مختومه اعالم خواهد شد. -22ماده 
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استان با  سازمان و در نظام فنی و اجراییی به ترتیب در سازمان، با امضاء رییس امور آراء مرجع تشخیص صالحیت و هیات بدو  -23ماده 

 شود.صادر و ابالغ می استان ریزیامضاء رییس سازمان مدیریت و برنامه

، تجدید نظر باشد ودهنمنیز اقدام را تایید  شاکیو  نمایدنسبت به جبران خسارت  موثریدر صورتیکه پس از ابالغ حکم، مشاور اقدام  -24ماده 

 گیرد.از طریق هیات تجدیدنظر صورت می، هصادر در حکم

هفته از تاریخ ابالغ، قطعی  چهارحداکثر بعد از از سوی مشاور، در صورت عدم درخواست تجدید نظر  توسط هیات بدویآراء صادره   -25ماده 

 گردد.می

تجديدنظر بر آراء -فصل ششم

و هیات  هیات بدوی و هیات بدوی به ترتیب تیصالح صیتشخ مرجع یسو از صادره یآرا بر مشاور اعتراض هب یدگیرس مرجع  -26 ماده

 .باشدیمتجدیدنظر 

و یا هیات بدوی، مشاور نسبت به رأی ابالغی اعتراض داشته باشد  تیصالح صیتشخ مرجعی توسط در صورتیکه پس از ابالغ را  -27ماده 

هیات  رخانهیدبهفته از ابالغ رأی، بصورت مکتوب به دبیرخانه هیات بدوی مرتبط ویا  چهار تامستندات خود را حداکثر  تواند دالیل وفقط یکبار می
 تجدیدنظر ارسال نماید.

 صادر و ابالغ فنی و اجراییرییس امور نظام آراء هیات تجدید نظر از سوی دید نظر، به اعتراض مشاور طی جلسه تج پس از رسیدگی  -28ماده 

 االجرا است.شود. این رای قطعی و الزممی

بر اساس جرایم مرتبط اعمال نسبت به رای ابالغی اعتراض داشته باشد، ( 25) شده در مادهدر مدت زمان تعیین در صورتیکه مشاور   -29ماده 

 .خواهد بوداز تاریخ ابالغ حکم تجدید نظر رای هیات تجدیدنظر 

مقررات عمومي -فصل هفتم

شود. نتیجه رسیدگی به عملکرد مشاور و یک نسخه از رأی صادره در سامانه ثبت و در پرونده تشخیص صالحیت شرکت نگهداری می -30ماده 

از طریق سامانه اطالعات عوامل نظام  شرکت گواهینامه صالحیت سلبمحرومیت و  ،کاهش پایه تعلیق، رأی قطعی شده در خصوص -31ماده 

 کشور گردد. این رای پس از پایان دوره زمانی تعیین شده از سامانه اطالعات عوامل نظام فنی و اجراییالع رسانی میفنی و اجرایی کشور اط
 ماند.در پرونده مشاور باقی میآثار آن حذف لیکن 

بخشودگی باقیمانده  تواند تقاضایمحرومیت و کاهش پایه، مشاور میسلب گواهینامه، پس از گذشت نصف زمان تعیین شده برای  -32ماده 

صادره را به مرجع تشخیص صالحیت ارسال نماید. مرجع تشخیص صالحیت پس از بررسی، پیشنهاد مشاور و مستندات را برای  حکممدت زمان 
)هیات بدوی و هیات تجدید نظر در صورتیکه به ترتیب حکم توسط مرجع تشخیص صالحیت یا هیات  بعدیکسب نظر به مرجع رسیدگی کننده 

 نماید.  ارسال و نظر نهایی را به مشاور ابالغ می دوی صادر شده باشد(ب
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کاهش پایه، مشاور ملزم است برای تشخیص صالحیت مجدداً با ایجاد تقاضای جدید در  و محرومیت، گواهینامه سلبدر صورت  -33ماده 

 صالحیت مشاور طی نماید. سامانه، فرآیند دریافت گواهینامه صالحیت را بر اساس آخرین آیین نامه تشخیص

بعد از اتمام مدت تعلیق بررسی و تعلیق با شرط تأیید رفع موضوع تخلف توسط مرجع تشخیص صالحیت، وضعیت گواهینامه مشاوره  -34ماده 

 شود.گردد. در غیر اینصورت مجدداً جریمه تعیین شده تکرار و اعمال میبه حالت قبل بر می

نامه ، عالوه بر اعمال جرائم مربوطه، ضریب ارزشیابی موضوع آیینمشاورنامه توسط جام تخلفات موضوع این آییندر صورت احراز ان -35ماده 

گیرد( در اولین دوره الحساب مورد استفاده قرارمی)اعم از ضریب ارزشیابی محاسبه شده یا ضریبی که بصورت علی مشاورانتشخیص صالحیت 
 گردد:به شرح زیر تعدیل می واهینامهیا سلب گ تتشخیص صالحیت بعد از دوره محرومی

. محرومیتدر تشخیص صالحیت بعدی، در صورت  های مرتبطتخصص یا تخصصدرصدی ضریب ارزشیابی  5/2 الف( کاهش

در تشخیص صالحیت بعدی، درصورت سلب گواهینامه. هاتمام تخصصدرصدی ضریب ارزشیابی  5ب( کاهش 

کاهش ضریب ارزشیابی با نظر مرجع رسیدگی کننده اعمال خواهد  باشد، یا کاهش پایهتعلیق تعلیق بررسی،  مربوطهجرائم که ی در موارد تبصره:

   شد.
نظر گرفته در کرد مشاور ناشی از عملجرایمی  د،دارن مشاور یا مدیر طرح() منقضیگواهینامه دارای  ینی کهمشاور برای یکهصورتدر  -36ماده 

 شود.اعمال میمشاور صالحیت ز دریافت مجدد گواهینامه پس اصادره م احکا ،شود

شوند، موظفند تعهدهای قراردادی در دست اجرای خود را بر اساس قرارداد مشاورانی که به استناد این دستورالعمل متحمل جرایمی می -37ماده 

 کاهد.الیت در قراردادهای قبلی و در دست اجرای آنان نمیمنعقده ادامه دهند و جرایم آنان به هیچ عنوان از مسولیت مشاور در خصوص ادامه فع

اعتبار یک دوره که منجر به محرومیت یا کاهش پایه در مدت زمان  اتیتخلفپرونده در صورت صدور حکم برای بیش از سه   -38ماده 

 4ت مدیره آن مشاور به مدت اء هیاو همچنین اعض مشاورآخرین حکم،  اجرای گذشت زماناز  پسگواهینامه تشخیص صالحیت مشاور شود، 
 گردند.سال از تشخیص صالحیت محروم می

باشد. می امور نظام فنی و اجراییمرجع تفسیر این دستورالعمل   -39ماده 

 14/8/1391مورخ 66025/100به شماره  "مشاوران ای()حرفهدستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی "این دستورالعمل، جایگزین 

.شودمی
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