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  پایش خدمات آزمایشگاهی ساختماندستورالعمل  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

      TGW25/0/00.3      کد سند:

 30/1/1401       تاریخ تدوین:

 7/4/1401      تاریخ بازنگری: 

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب  15و  2از مواد  5این دستورالعمل در راستای عمل به تکالیف قانونی سازمان مطابق بند 

 تدوین شده است.  1375نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب  آیین 73از ماده  5و بند  1374

 هدف .1

ها در سه سطح عملیات  و کنترل عملکرد آن "های آزمایشگاهی شرکت"بر فعالیت  "سازمان"هدف از تدوین این دستورالعمل تبیین چگونگی نظارت 

های خدمات  سازی سطح خدمات در کلیه رشته ها و مستندات فنی در راستای ارتقاء و یکسان های آزمایشگاهی، گزارش آزمون برداری، صحرایی و نمونه

 . استآزمایشگاهی سطح استان 

 تعاریف .2

 .ازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان: س "سازمان" -1

 .شهرسازی استان سمنان یا اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان  و : اداره کل راه "کل اداره" -2

 ."سازمان": کمیته ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی ساختمان "کمیته" -3

 .در شهرهای استان "سازمان": دفاتر نمایندگی "نمایندگی دفاتر " -4

 ."اداره کل": شرکت ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و دارای پروانه اشتغال به کار معتبر خدمات فنی و آزمایشگاهی از "شرکت" -5

  "کل اداره"ار معتبر از های خدمات فنی و آزمایشگاهی سطح استان سمنان دارای پروانه اشتغال به ک : مجموعه کلیه شرکت"های آزمایشگاهی شرکت" -6

ر کنترل و پایش خدمات آزمایشگاهی ساختمان د به منظور، در هر دفتر نمایندگیتشکیل شده : گروه "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان" -7

 حوزه آن شهرستان. 

 

 "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان "نحوه تشکیل   .3

مرکب از افراد ذیل  "دفتر نمایندگی"در هر "ازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستانگروه ب"این دستورالعمل،  2جهت نیل به اهداف مندرج در ماده  

 د:شوتشکیل می

  گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"شهرستان به عنوان رئیس  "دفتر نمایندگی "مسئول" 

  گروه بازرسی شهرستان"به عنوان دبیر  "کمیته"نماینده" 

  های ژئوتکنیک در پروژه "برداری و نمونه عملیات صحرایی"کارشناسان بازرسی بخش 

  های مطالعات  های بتن و میلگرد و سولفات، قراردادها و گزارش شامل قراردادها و نتایج آزمایش "ها و مستندات فنی گزارش"کارشناسان بازرسی بخش

 ژئوتکنیک

 "کمیته"ند. )شومی پیشنهادانتخاب و به رئیس سازمان جهت صدور حکم به مدت یک سال  "کمیته"توسط  ،و کارشناسان "کمیته"نماینده  3-1

 معرفی نماید.( "کمیته"تواند افرادی خارج از اعضای کمیته را نیز به عنوان نماینده  می

تعیین  با رئیس سازمان گی مسئول دفتر نمایندگی مربوطهو با هماهنپیشنهاد  "کمیته"مورد نیاز برای هر دفتر نمایندگی توسط  انتعداد کارشناس 3-2

 د.شون می

 باید دارای حداقل شرایط زیر باشند: "گروه بازرسی شهرستان"کارشناسان منتخب جهت  عضویت در  3-3

 ."شرکت"عضو هیئت مدیره ترجیحاً فعال در حوزه خدمات آزمایشگاهی و  -

 .در رشته عمران 2دارای پروانه اشتغال به کار حداقل پایه  -

 .و باالتر 3دارای حسن شهرت و درستکاری در سوابق کاری و عدم محکومیت انتظامی درجه  -

 .مقیم در حوزه دفتر نمایندگی تابعه -

 ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد ژئوتکنیک باشد. ،های ژئوتکنیک کارشناس منتخب جهت کنترل گزارش -
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 "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"وظایف رئیس  .4

 ها. بین آن بررسی عملکرد کارشناسان و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه -

های مورد نیاز جهت هماهنگی و وحدت رویه در ارائه خدمات آزمایشگاهی  های خدمات آزمایشگاهی شهرستان در زمان برگزاری جلسه با شرکت -

 ."ها شرکت"توسط 

 .برگزاری جلسه با نماینده شرکت خدمات آزمایشگاهی معترض به نتیجه بازدید و بازرسی انجام شده -

 .ها و فرآیندهای مرتبط با خدمات آزمایشگاهی در نحوه اجرای دستورالعمل "دفتر نمایندگی"پایش عملکرد پرسنل  -
 

 "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"وظایف دبیر  .5

تشکیل  "دفتر نمایندگی"مقتضی با هماهنگی مسئول  های که در زمان "دفتر نمایندگی"ا های سطح شهرستان ب حضور در جلسات آزمایشگاه -

 د.شو می

 .های سطح شهرستان ای از آزمایشگاه حضور در  بازدیدهای دوره -

در جهت ارتقاء فرآیندهای ارائه خدمات  "کمیته"بررسی بازخوردهای دریافتی از عملکرد کارشناسان در سطح شهرستان و ارائه پیشنهاد به  -

 آزمایشگاهی.

فرآیندهای مرتبط با خدمات آزمایشگاهی و در صورت نیاز هماهنگی با مسئول ها و  در نحوه اجرای دستورالعمل "دفتر نمایندگی"پایش عملکرد  -

 های موجود. جهت اصالح رویه "دفتر نمایندگی"

 "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"وظایف  .6

 .های ژئوتکنیک در پروژه "ها شرکت"های در حال انجام توسط   برداری کنترل و نظارت بر عملیات صحرایی و نمونه -

 ."های آزمایشگاهی شرکت"توسط  "دفاتر نمایندگی"ها و مستندات فنی ارائه شده به  کنترل قراردادها، گزارش -

 .ها های آزمایشگاهی مستقر در شهرستان و کنترل و پایش تجهیزات و روند انجام آزمون ای از آزمایشگاه مرکزی و شعبه شرکت بازدید دوره -

 های استان را دارند. که درخواست تأسیس شعبه در شهرستان هایی بازدید از محل و تجهیزات شرکت -

های ژئوتکنیک، یا  برداری پروژه فعالیت خود را در زمینه بازدید از عملیات صحرایی و نمونه "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"کارشناسان 

 دهند: انجام می ساس فرآیندهای ذیلبر ا "دفتر نمایندگی"کنترل مستندات فنی ارائه شده به 

فرم اعالم "های خدمات آزمایشگاهی پس از ثبت  شرکت "فرآیند اجرایی مطالعات ژئوتکنیک"مطابق با : کنترل عملیات صحرایی ژئوتکنیک 6-1

دگی جهت توسط دفتر نماینمعرفی شده  "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان "موظف به هماهنگی با عضو  "شروع پروژه مطالعات ژئوتکنیک

ها را مطابق با  کنترل انجام آزمون "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان "باشند. اعضای  میه و کنترل عملیات صحرایی، حضور در محل پروژ

 دهند. ( انجام می  TGF134)فرم "های مطالعات ژئوتکنیک پروژهصورتجلسه بازدید از عملیات صحرایی "مندرجات فرم 

های ژئوتکنیک و قراردادهای کنترل کیفی بتن و  : به منظور کنترل رعایت اصول و قواعد کلی، کلیه گزارشادها و مستندات فنیکنترل قرارد 6-2

گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی "های خدمات آزمایشگاهی و متقاضیان صدور پروانه ساختمانی توسط اعضای  میلگرد منعقد شده بین شرکت

(  TGF131) فرم  "چک لیست کنترل دفترچه مطالعات ژئوتکنیک"مطابق با مندرجات فرم ژئوتکنیک های  د. کنترل گزارشنشو بازبینی می "شهرستان

) فرم  "ساختمانی هایپروژه در مصرفی ماسه سولفات و میلگرد بتن، قراردادهای مندرجات کنترل لیست چک"و قراردادهای کنترل کیفی مطابق با فرم 

TGF130 ند.شو ( کنترل می 
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های آزمایشگاهی شهرستان و کنترل نحوه عملکرد آنها در قالب  ای از محل شرکت بازدید دوره:  "ها شرکت"بازدید از دفتر مرکزی و شعب  3-6

. استالزامی  "ها شرکت"در بازدید از آزمایشگاه  "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"دبیر  یاپذیرد. حضور رئیس  نفره انجام می 3گروهی حداکثر 

کنند. بازدید از  در بازدید حضور پیدا می "دفتر نمایندگی"به انتخاب مسئول  "رسی خدمات آزمایشگاهی شهرستانگروه باز"نفر از کارشناسان  2حداکثر 

 شود.  ( انجام می TGF85 )فرم "های خدمات آزمایشگاهی چک لیست بازدید از شرکت"مطابق با مندرجات فرم  "ها شرکت"

 .ماه یکبار می باشد 3هر حداقل تعداد بازدیدهای مورد نیاز در هر شهرستان 

های  ای از محل شعب شرکت و همچنین در بازدیدهای دوره "ها شرکت"باید در زمان تأسیس شعبه  "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"

) شهرستان مندرج  ها مکلفند به هنگام تأسیس شعبه در شهرستانی خارج از شهرستان اصلی محل فعالیت مستقر در شهرستان نیز بازدید نماید. شرکت

 را رعایت نمایند. ابالغی اداره کلدر ظهر پروانه اشتغال به کار( مندرجات دستورالعمل 

 "های آزمایشگاهی شرکت"نحوه رسیدگی به تخلف   .7

نحوه ارائه خدمات سازی  و یکسان در هر شهرستان، ارتقاء سطح "ستانگروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهر "با عنایت به اینکه هدف اصلی از تشکیل 

 کتبی یا در بازدیدهای کنترلی، تبادل نظر و ارائه راهکار و تذکر شفاهی "گروه کنترل و نظارت خدمات آزمایشگاهی"باشد، لذا رویکرد  آزمایشگاهی می

  است. 

 :استدر برخورد با تخلفات به شرح ذیل  "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان "نحوه عملکرد  *

ای تنظیم و ضمن ذکر موارد  جلسه اولین بازدید از محل آزمایشگاه هر شرکت، پس از بحث و تبادل نظر و تکمیل چک لیست مرتبط، صورت در 7-1

شرکت موظف است مراتب رفع موارد طرح شده را  شود.نقص، مهلت مورد نیاز با نظر نماینده شرکت جهت اصالح موارد و بازدید مجدد، در آن ذکر می

  اصالح موارد را بررسی و تأیید نماید. ،موظف است طی بازدید مجدد گروه بازرسیاعالم نماید.  "دفتر نمایندگی"کتباً به 

 "مات آزمایشگاهی شهرستانگروه بازرسی خد"چنانچه شرکت در مهلت مقرر نسبت به اعالم رفع موارد مطرح شده اقدام ننماید، رئیس و دبیر  7-2

 ،ن مرحلهنسبت به پیگیری موضوع به طریق مقتضی اقدام نموده و تاریخی را به شرکت جهت بازدید مجدد اعالم خواهند نمود. حداکثر مهلت زمانی در ای

 .استروز از تاریخ اطالع به شرکت  10

مکلف است  "دفتر نمایندگی"، مسئول کندنسبت به رفع موارد اقدام ن شرکت ،2-7و  1-7های زمانی مطرح شده در بندهای  اگر پس از مهلت 7-3

 حصول گزارش تخلف انجام خواهد داد:اقدامات زیر را پس از  ،اطالع دهد. رئیس سازمان "سازمان"موضوع را به رئیس 

 .جهت اعالم نظر در خصوص نحوه برخورد با شرکت متخلف "کمیته"ارجاع موضوع به  -

 . "اداره کل"اطالع موضوع به  -

 ."هیئت مدیره"در صورت تأیید در  "سازمان"ارجاع شرکت به شورای انتظامی  -
 

 "ها  شرکت"رسیدگی به اعتراض  .8
  مسئول  ،"دفتر نمایندگی"، پس از اعالم کتبی موضوع به "گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان"به نحوه عملکرد  "شرکت"در صورت اعتراض

 10نماید. حداکثر زمان تشکیل جلسه  ای با حضور دبیر و کارشناس مربوطه و نماینده شرکت معترض اقدام می نمایندگی نسبت به تشکیل جلسهدفتر 

 .استدر دفتر نمایندگی  "شرکت"روز کاری پس از ثبت نامه 

  اعتراض خود را با شرح کامل موضوع و  ای،تواند طی مکاتبهمی "شرکت"، "دفتر نمایندگی"در صورت عدم حصول نتیجه در جلسه تشکیل شده در

، دستور الزم مبنی بر "کمیته"ضمن ارجاع موضوع به  "سازمان"ارجاع دهد. رئیس  "سازمان"به  "دفتر نمایندگی"نتیجه جلسه تشکیل شده در 

. حضور نماینده نماید معترض را صادر می "شرکت"از نماینده  جهت طرح موضوع در اولین جلسه و دعوت "کمیته"رسانی موضوع به رئیس  اطالع

الزامی  "شرکت"حوزه فعالیت شرکت معترض، عضویت دارد در جلسه رسیدگی به اعتراض گروه بازرسی خدمات آزمایشگاهی شهرستان که در  "کمیته"

 .استدر رسیدگی به موضوع، نهایی و غیر قابل اعتراض  "کمیته". تصمیم است
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