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 مقدمه

هاي اخير از سرعت بااليي برخوردار گرديده بوه نحووي    ي فاضالب در سال آوري و تصفيه هاي جمع ي سامانه توسعه

 آوري هواي جموع    كيلوومتر شوب ه   22222هواي فاضوالب بوه اجورا درآموده        شهر كشور طور    222كه در حال حاضر در 

 23خانه بوال  گرديوده و بويز از     تصفيه 352برداري به  هاي فاضالب در مدار بهره خانه فاضالب احداث شده  تعداد تصفيه

اند. بديهي است كوه حفوو و صويانت از     تحت پوشز خدمات فاضالب قرار گرفته و روستايي ميليون نفر جمعيت شهري

هواي   مطلوب توسط نيروهاي متخصص  كارآمد  با اراده و بوا انگيوزه  برداري  هاي عظيم ملي تنها از طريق بهره اين سرمايه

ي تأسيسات اين نياز  با افزايز شتاب رشد و توسعهباشد.  پذير مي كافي و مدرن ام انقوي مادي و معنوي و نيز تجهيزات 

تجهيزاتوي بخوز     انسواني و   هواي موالي   هوا و توانمنودي   اسوتفاده از ظرفيوت   فلوذا به نحو چشومگيرتري خودنموايي نمووده    

در هاي كالن دولت مبني بر ب ارگيري بخوز خصوصوي    نمايد كه البته اين امر در راستاي سياست خصوصي ضروري مي

 ز اهميت است.گري بسيار حائ هاي تصدي فعاليت

امور  در هواي وزارت نيورو    قانون اساسي و سياسوت  99هاي دولت و اصل  با توجه به مقدمه فوق و در راستاي سياست

ناموه حاضور بوا     برداري و نگهداري از تأسيسات به بخز غيردولتي و ساير الزامات قانوني  آيوين  سپاري خدمات بهره برون

سوازي بسوترهاي الزم بوراي ورود بخوز خصوصوي در انجوام خودمات         هدف ايجاد ظرفيت در بخز غيردولتي و آمواده 

بورداري و   هواي متقاضوي بهوره    حيت شوركت برداري و نگهداشت تأسيسات فاضالب  نحوه تشوخيص صوال   مديريت  بهره

هاي ارزيابي و نحووه محاسوبه امتيواز عوامول مور ر در تشوخيص صوالحيت را بيوان          نگهداري از تأسيسات فاضالب  روش

    .استنموده 

سووپاري خوودمات فوووق شووامل پيمووان همسووان قوورارداد   در ادامووه كووار الزم اسووت ديگوور مسووتندات مووورد نيوواز بوورون

الزحمه و دستمزد  كنترل كمي و كيفي نيز تهيوه   نامه ارزيابي  فهرست بها و محاسبه حق جاع كار  شيوههاي ار العمل دستور

  گردد.
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 هدف -9

و  آوري جموع  تأسيسوات برداري و نگهوداري از   بهره مديريت  هايي كه توانايي انجام خدمات تشخيص صالحيت شركت

 فاضالب را داشته باشند. تصفيه

 محدوده اجرا -2

آوري  تأسيسات جمع از نگهداري برداري و بهره مديريت  هاي انجام فعاليتصالحيت  نامه؛ بررسي اين آييندامنه كاربرد 

  باشد. فاضالب مي و تصفيه

 ها مسئولیت -3

 .اسوت عامل  انعهده مديربر آن و زيرمجموعه  مهندسي آب و فاضالب كشوردر شركت  ي اين آيين نامهمسئوليت اجرا

 باشد. مي معاونت آب و آبفا دهبر عه نامه آييني اين مسئوليت نظارت بر حسن اجرا

 روش و ضوابط اجرایي -4

 تعاریف و مفاهیم -9-4

 برداري بهره -5-5-9

 ي و كيفي مصوب وراهنماهاي فني و استانداردهاي كمها   دستورالعمل مبناي كه بر هاي مستمري به مجموعه فعاليت

انجام  فاضالب و تصفيه آوري جمع و تجهيزات تأسيسات مديريت و استفاده صحيح و ايمن از برنامه مدون به منظور

 .شود برداري گفته مي بهره گيرد  مي

 نگهداشت )نگهداري و تعميرات( -3-5-9

تركيبي از تمامي اقدامات فني  اجرايي و مديريتي كه در طول چرخه عمر دارايي مورد نظر بوراي حفوو يوا بازسوازي آن     

 شود تا آن دارايي در وضعيتي حفو شود كه بتواند كاركرد استاندارد را داشته باشد. انجام مي

 نگهداري -2-5-9

آالت   ريوزي شوده  بوا هودف جلووگيري از خرابوي ناگهواني ماشوين         ها كه به طور مشخص و برناموه  اي از فعاليت مجموعه

 يابد. نان و در دسترس بودن آنها افزايز ميتجهيزات و تأسيسات انجام گرفته و با اين كار قابليت اطمي

 تعميرات -9-5-9

انجام شود توا بوراي كواربرد موورد نظور قابول        بايدها )بدون تعويض قطعات اصلي(  اقدامي كه در مورد رفع خرابي دارايي

 قبول شود.

برداري اسوت  بهره : عمليات اصال  و بازسازي شامل بازسازي و تعميرات اساسي بخشي از يک طر  در حاليک  تبصره

 شود.  سيسات مورد نظر شناخته ميعنوان نقاط بحراني تأ كه به
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هوايي اسوت كوه    مطالعه و اجراي مجموعه عمليات و فعاليت ريزي بخشي شامل برنامه : عمليات نوسازي يا عالجدو  تبصره

شودن عمور   داليلوي نظيور سوپري    ا بوه برداري را شامل شوده يو  توسعه يا بازنگري در مباني و اهداف اوليه طر  در حال بهره

 كند.   پيدا مي انجام آن ضرورت  ايمنيبرداري و يا  سيسات يا بروز مش ل اساسي در بهرهتأ

 كارفرما -1-5-9

و تعميورات  حفوو و حراسوت از تأسيسوات و      نگهوداري  و بورداري  بهوره قانوني مديريت  شخصيتي حقوقي كه مسئوليت 

 .استدار  را عهدهفاضالب  خانه و تصفيه آوري جمع تجهيزات شب ه

 رسته -2-5-9

هواي تعريوف    شوود. رسوته   شود  رسته گفته مي برداري و نگهداري انجام مي هاي بهره به گروه تأسيساتي كه در آنها فعاليت

 اند: بندي شده نامه در دو گروه به شر  زير طبقه شده در اين آيين

 آوري فاضالب هاي جمع الف( شب ه

 هاي فاضالب خانه يهب( تصف

 برداري و نگهداري شركت بهره -3-5-9

 و آوري فاضوالب  هواي جموع   است كه براي انجام فعاليت و ارائوه خودمات در ي وي از دو رسوته شوب ه      شخصيتي حقوقي

بوه   از ايون پوس   اسوت و  داراي گواهيناموه صوالحيت  (  9-5-2هاي فاضالب )طبق تعريوف ارائوه شوده در بنود      خانه تصفيه

 شود. مي خوانده شركت اختصار

 تشخيص صالحيت -3-5-9

ايون   بور اسواس  شوركت متقاضوي تشوخيص صوالحيت       تخصصي و تش يالتي فرآيندي است كه طي آن توان  مديريتي 

نگهوداري از   صالحيت بهره برداري و گواهينامه»   حس  موردالزمو در صورت احراز شرايط  ارزيابي گرديدهنامه  آيين

بوه   «هواي فاضوالب   خانوه  نگهوداري از تصوفيه   صوالحيت بهوره بورداري و    گواهينامه»و يا  «اضالبآوري ف شب ه هاي جمع

 شود. اعطا مي شركت

 گواهينامه صالحيت -4-5-9

هاي متقاضي  پس از بررسي درخواست و مدارك ارسالي و تطابق آنها با ضوابط و مقررات مندرج در اين براي شركت

گواهينامه »و يا  « آوري فاضالب هاي جمع برداري و نگهداري از شب هصالحيت بهرهگواهينامه »نامه  حس  مورد  آيين

هاي يک و دو  با امضاي  ( پيوست5شماره ) مطابق فرم« هاي فاضالب خانه برداري و نگهداري از تصفيهصالحيت بهره

چهار  نامه  از تاريخ صدورشود. مدت زمان اعتبار اين گواهي صادر مي مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور
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 باشد. سال مي

 امتياز -52-5-9

مر ر در تشخيص صالحيت  بر اساس جداول و ضووابط و مقوررات ايون     و ام انات نمراتي است كه به هر يک از عوامل

 گيرد.تعلق مينامه   آيين

 پايه -55-5-9

 فاضوالب تأسيسوات  از  نگهوداري  و بورداري بهره  وان فني و اجرايي شركت را در زمينه مديريت عددي است كه ميزان ت

 باشد. گر باالترين توان فني مي . پايه يک  نشانگردد مي  و كار مجاز و ظرفيت شركت بر اساس آن تعيين دهد نشان مي

بنودي  ها رتبهتوانند در صورت كس  امتيازهاي الزم  در ابتداي امر در هر يک از پايههاي متقاضي مييک: شركت تبصره

ارتقاي پايه به صورت جهشي با شرط رعايت حداكثر ظرفيت و كار  .الزامي براي شروع از پايه چهار وجود نداردو  شوند

پذير است. ام وان ارتقواي پايوه بوه صوورت جهشوي بوراي         ( براي هر پايه ام ان9-5-52و  9-5-53مجاز )مطابق بندهاي 

 د  وجود نخواهد داشت.هايي كه شرط ظرفيت و كار مجاز را رعايت ن رده باشن شركت

تر الزامي بوده و طوي   گواهينامه صالحيت پايه پايينصدورگذشت حداقل يک سال از تاريخ   تبصره دو: براي ارتقاي پايه

داشوته   مورد تاييد كميسيونبرداري و نگهداري از تأسيسات فاضالب فعاليت  اين مدت شركت متقاضي بايد در زمينه بهره

 باشد.

 كار مجاز -53-5-9

هاي  از تأسيسات فاضالب توسط شركت برداري و نگهداري بهره مديريت  انجام خدمات كار مجاز عبارت است از

ي اخذ شده  مجوز فعاليت در آنها را دارد )مطابق جداول  تشخيص صالحيت شده در تأسيساتي كه شركت متناس  با پايه

 شماره يک و دو(.

  



 

 54از  1صفحه     امضاء

 های فاضالب بر اساس فرآیند و ظرفیت خانه بندی تصفیه تقسیم: 9جدول 

 نوع فرآیند
 برداری ظرفیت در حال بهره

 )متر مکعب در روز(
 نام گروه

حداقل پایه 

 مورد نیاز

انواع لجن فعال شامل هوادهي گسترده  متعارف  

SBR  Biolac  IFAS و صافي چ نده 

1222 ≤  Q 4 د 

32222 ≤  < Q 1222 3 ج 

12222 ≤  < Q 32222 2 ب 

12222 >   Q  9 الف 

بركه يا الگون هوادهي يا ساير فرآيندهاي طبيعي 

 مانند وتلند

51222 ≤  Q 4 د 

51222 > Q 3 ج 

 

 آوری فاضالب های جمع بندی شبکه : تقسیم2جدول 

 حداقل پایه مورد نیاز نام گروه طول شبکه )كیلومتر(

5222 >  L 9 الف 

5222 ≤  < L 122 2 ب 

122 ≤  < L 312 3 ج 

312≤  Q 4 د 

 

 

 ظرفيت شركت -52-5-9

 بورداري و نگهوداري   بهوره  توانود در دسوت   كه يک شركت به طور همزموان موي   كار مجاز تعدادعبارت است از حداكثر 

 داشته باشد.

بورداري   و بهوره  BOT  BOO  ROT بيوع متقابول    اعوم از بورداري بلندمودت    تبصره يک: در قراردادهاي با دوره بهوره 

 برداري و جود ندارد. هاي مشابه  محدوديتي براي تعداد كار مجاز در حال بهره و ساير روش O&Mبلندمدت 

بورداري بلندمودت    و بهوره  BOO  ROT بيوع متقابول    بورداري بلندمودت اعوم از    تبصره دو: در قراردادهاي با دوره بهوره 

O&M گردد  پس از تش يل شوركت   بردار تأسيس مي هايي كه در آن شركت پروژه به عنوان شركت بهره و ساير روش

 گردد. محسوب نمي اصليشركت  به عنوان محدوديت كار مجازاجراي شركت پروژه كار در دست   پروژه
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 ارزشيابي -59-5-9

هواي زمواني معوين     ه شوركت را در مقواطع يوا دوره   شود  فرآيندي است كه در آن كيفيت كارهاي در دست انجام يا انجام

 شود.سنجيده مي

ضمن كس  حداقل امتياز مندرج در جدول شماره شز پيوست يوک و   بايدپايه  يهاي متقاضي تمديد و يا ارتقا شركت

 جدول شماره هشت پيوست دو براي پايه مورد نظر  حداقل امتياز ارزشيابي را نيز كس  نمايند. 

تبصره يک: براي محاسبه امتياز ارزشيابي و مطابقت وضعيت شركت متقاضي با ي ي از سه حالت  تمديد  تنزل و ارتقا به 

كوه  هواي فاضوالب    خانوه  آوري و تصوفيه  هواي جموع   برداري و نگهداشت از شوب ه  هاي بهره دستورالعمل ارزشيابي شركت

 مراجعه شود.شود   متعاقباً تدوين و ابالغ مي

ناموه اقودام    و: شركت بايد براي تمديد و ارتقاي پايه نسبت به تش يل پرونده جديود مطوابق بوا ضووابط ايون آيوين      تبصره د

 نمايد.

 BOT (Build, Operate, Transfer)قرارداد  -51-5-9

د پوذير و پوس از طوي فراينو     هايي با مجوز سرمايه باشد. در اين قرارداد پروژه ي ي از انواع مشاركت عمومي خصوصي مي

تواند جايگزين وي باشد سواخته  و بوه مودت مشوخص )كوه ايون        گذار يا نهادي كه طبق قرارداد مي ارجاع  توسط سرمايه

بورداري مشوخص شوده در     بورداري و در پايوان دوره بهوره    مدت به طور متعارف بلند مدت خواهد بوود( توسوط وي بهوره   

 گردد. قرارداد به سرمايه پذير منتقل مي

 BOO (Build, Operate, Own)قرارداد  -52-5-9

 گردد. برداري پروژه به سرمايه پذير منتقل نمي است با اين تفاوت كه در پايان دوره بهره BOTاين قرارداد مشابه قرارداد 
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 شركت وظایفكلیات  -2-4

 خانوه  و تصوفيه  آوري جموع  هواي  شوب ه برداري و نگهوداري از   طرف كارفرما  طبق پيمان خدمات بهره است كه از وظايفي

 شود. نامه به شركت واگذار مي با رعايت ضوابط اين آيين فاضالب

 عبارت است از: خانه در رسته تصفيه اهم وظايف شركت

برداري  نگهداشت و تعميرات اساسي تأسيسوات و واحودهاي ايسوتگاه پمپواژ  تصوفيه م واني ي  فيزي وي          مديريت  بهره

 هاي جانبي آن برقي  مخابراتي  ابزار دقيق  آزمايشگاهي و بخز بيولوژي ي و شيميايي و كليه تجهيزات

 آوري فاضالب عبارت است از: اهم وظايف شركت در رسته شب ه جمع

هاي  آوري و انتقال فاضالب  ايستگاه آوري فاضالب شامل خطوط جمع برداري و نگهداري تأسيسات جمع مديريت  بهره

هوا(  رفوع    هاي فاضالب )خطوط اصلي  فرعي  انتقوال و منهوول   شو و اليروبي شب ههاي باالبر و پمپاژ  شست خأل و ايستگاه

ها  انشعابات و كليه خطوط  سمپاشي شب ه و مبارزه با حشرات و بندپايان موذي  بازرسي كامول   اتفاقات در شب ه  منهول

رو و تعويض كليه    مجراي آدمسازي  مجزاسازي يا اصال سطح روها  ويدئومتري شب ه(  هم ها )شامل بازرسي آدم شب ه

 هاي ش سته آنها  شناسايي و گزارش انشعابات غيرمجاز. دريچه

مدت  لطمه و آسيبي بوه تأسيسوات وارد    مدت و بلند كوتاهاي انجام شود كه در  ي فوق بايد به گونه كليه وظايف ذكر شده

 نگردد.

 شرایط عمومي تشخیص صالحیت -3-4

 به  بت رسيده باشد. و موسسات غير تجاريها شركت شركت در اداره كل  بت -5-2-9

كوه ايون موضووع در     هاي ديگور مشوروط بوه آن    تواند در قال  مشاركت با شركت يک: شركت متقاضي مي تبصره

 اقدام نمايند.  سيده باشند  براي تشخيص صالحيتهاي صنعتي به  بت رها و مال يتاداره كل  بت شركت

حقوقي سهامدار  متعلق به اشخاص حقيقي و يا حقوقي غيردولتي باشد. در مورد اشخاص% سهام شركت 522 -3-2-9

 شركت نيز رعايت اين شرط الزامي است. 

 قانون اساسي نباشد. 595هاي مقرر در اصل مشمول ممنوعيت -2-2-9

لتي و كشوري شركت مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالت دو -9-2-9

 قانون اساسي نباشد. 94اصل  هاي مرتبط با ( و مح وميت5223)مصوب سال 

در صورت  در اساسنامه شركت درج شده باشد. "فاضالب تأسيساتاز  نگهداري برداري وفعاليت بهره" موضوع -1-2-9

نامه حاضر  بر عهده  عدم درج عين عبارت فوق در اساسنامه شركت  تشخيص تطابق موضوع فعاليت با موضوع آيين
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 كميسيون تشخيص صالحيت خواهد بود.

شز پيوست يک و شركت شرايط و امتيازهاي الزم را در پايه مربوط كس  كرده باشد )مطابق جدول شماره  -2-2-9

 (.جدول شماره هشت پيوست دو

 و افراد فني از سوء شهرت برخوردار نباشند. مديرعامل -3-2-9

 داراي مدرك حداقل كارشناسي باشد.مدير عامل بايد  -3-2-9

مديره آن محروميت يا ممنوعيت قانوني براي انجام خدمات موضوع اين تئشركت  مديرعامل يا اعضاي هي -4-2-9

 نامه را نداشته باشند. آيين

 تمام وقت در شركت اشتغال به كار داشته باشند.به صورت افراد فني الزم بايد  -52-2-9

شز پيوست يوک و جودول   تبصره يک: منظور از افراد فني الزم افرادي هستند كه وجود آنها )مطابق جدول شماره 

جوزو افوراد    شوركت ديگوري  ( براي احراز صالحيت ضروري است. اين افراد نبايد در هوي   شماره هشت پيوست دو

 هاي فاضالب باشند. خانه آوري و تصفيه هاي جمع برداري شب ه مورد استفاده در اخذ پايه بهره فني

 شزهاي شماره دو الي  )فرم خوداظهاري هاي : تعهدات مندرج در بندهاي فوق بر اساس فرمدو  تبصره

 گردد. ه ميئبا امضاي مجاز تعهدآور شركت ارا (هاي شماره يک و دو پيوست

 تشخیص صالحیت معیارهای -4-4
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 نيروي انساني متخصص؛ -5-9-9

 ؛كاري شركت سوابق -3-9-9

 روش محاسبه امتیازها -5-4

 نيروي انساني متخصص -5-1-9

و با استفاده  تحصيالت هر يک از افراد فني امتياز آور در شركت متقاضي بوده و اين امتياز تركيبي از تجربه كاري مرتبط

 گردد. به ترتي  زير محاسبه مي هاي يک و دو  دو  سه  چهار پيوست از جداول شماره

محاسبه اين امتياز   ابتدا سابقه مفيد و مر ر افراد فني الزم با استفاده از ضراي  مندرج در جدول شوماره   در گام اول براي

  .آيد به دست مي هاي يک و دو دو پيوست

ر  كا قه  ب سا هاي  د سال  عدا وط  ×ت مرب ر  قه كا ب سا ر  =ضري   مر  و  د  في م ه  ق ب فرد سا  هر 

از سابقه مفيد و مر ر هور يوک      امتيازفعاليت هاي مختلف انجام داده باشد هاي متوالي: چنانچه فردي در سال يکبصره ت

 شوند. محاسبه و با هم جمع ميها به صورت جداگانه  اين فعاليت

 32سال بوده و به سوابق باالتر از آن نيز امتيواز معوادل    32كس  امتياز  حداكثر هاي سابقه كار براي  تبصره دو: تعداد سال

 گيرد. سال سابقه تعلق مي

در گام دوم با توجه به وضعيت تحصيالت كه شامل مدارك تحصيلي كارداني  كارشناسي  كارشناسوي ارشود و دكتوري     

هواي زمينوه  مورتبط و غيرمورتبط بوا       اموه يعنوي رشوته   ن و همچنين ميزان ارتباط اين مدارك بوا موضووع فعاليوت ايون آيوين     

هواي زمينوه     شود. تعيوين رشوته   هاي يک و دو استخراج مي برداري  امتياز هر يک از افراد از جدول شماره سه پيوست بهره

 شود. هاي يک و دو انجام مي برداري  بر اساس جدول شماره چهار پيوست مرتبط و غيرمرتبط با بهره

از رابطوه زيور   ر شركت متقاضي  امتياز افراد فني توجه به تجربه كاري مرتبط و تحصيالت افراد فني الزم ددر گام سوم با 

 شود: محاسبه مي

مر ر و  د  في م ه  ق ب سا ز  ا ي ت م ا  + تحصيالت  ز  ا ي ت م ز  = ا ا ي ت م دا را ف ا ز  ا  هر يک 

ني  ف د  را ف ا ازات  ي ت م ا متخصص =مجموع  ني  سا ن ا يروي  ن ز  ا ي ت م  ا

 سوابق كاري شركت -3-1-9

بورداري   ها و مدت زمان بهره خانه بر اساس تعداد تصفيه  خانه فاضالب در رسته تصفيه امتياز سوابق كاري شركت متقاضي
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هوايي كوه شوركت متقاضوي مسوئوليت مطالعوات  نظوارت و         خانه هاي فاضالب و همچنين تصفيه خانه و نگهداري از تصفيه

ل شماره پنج پيوست شماره يک با رعايوت ضووابط ذيول محاسوبه     طراحي و يا اجراي آن را بر عهده داشته است  از جدو

آوري فاضوالب  بور اسواس تعوداد قراردادهواي مجواز         گردد. امتياز سوابق كاري شركت متقاضي در رسته شب ه جمع مي

آوري فاضالب بر اساس جداول شماره پونج  شوز    هاي جمع بندي گروه برداري و نگهداري و طبقه مدت زمان سابقه بهره

 آيد. هفت پيوست شماره دو به دست مي و

برداري و نگهداري  تأييديه حسن انجام كار توسط كارفرما است كوه در آن مودت    مبناي محاسبه امتياز بهره -5-3-1-9 

هواي   مندي كارفرما قيد شده است. همچنين مبناي محاسبه سابقه كار  كامل شدن يک سال بووده و بوازه   ليت و رضايتفعا

 گردد. ز يک سال در امتيازدهي لحاظ نميزماني كمتر ا

هواي فاضوالب  ارائوه مصووبه      خانه مبناي محاسبه امتياز مشاوره و طراحي در مطالعات مرحله اول و دوم تصفيه -3-3-1-9

 باشد. كارفرما و در مطالعات مرحله سوم  ارائه گواهي تحويل موقت تأسيسات مي

هاي آب و فاضالب  ارائه گواهي تحويل موقت و يا تحويل قطعوي   خانه تصفيهمبناي محاسبه امتياز پيمان اري  -2-3-1-9

 باشد. تأسيسات مي

  BOT  ROT بيوع متقابول    گوذاري در تأسيسوات آب و فاضوالب اعوم از     براي انوواع قراردادهواي سورمايه    -9-3-1-9

BOO   اسوبه امتيووازات سوواخت و  پووذير( مووالك مح بوورداري )تجوواري( از طورف كارفرمووا )سورمايه   و ... ناموه شووروع بهوره

 برداري خواهد بود. بهره
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بوورداري از تأسيسووات آب و فاضووالب    هوواي سوواخت و بهووره   در صووورتي كووه بووراي هوور يووک از پووروژه     -1-3-1-9

 گيورد.  تعلوق موي   اصولي هواي   شركت/مشاركت اقدام به تأسيس شركت پروژه نمايد  امتياز اين پروژه بوه شركت/شوركت  

درصد شراكت و با تشوخيص كميسويون تشوخيص صوالحيت بوراي هور يوک از        نوع و اساس  ها بر امتياز كاري اين پروژه

 شود. كنندگان محاسبه مي مشاركت

شوود  امتيواز بوه شوركت دسوت دوم       در قراردادهايي كه به صورت دست دوم به شركت ديگري واگذار موي  -2-3-1-9

 گيرد. مينتعلق 

 صود در 32آوري فاضالب باشد   هاي جمع حوادث و اتفاقات شب هبه قراردادهايي كه موضوع آنها فقط رفع  -3-3-1-9

 گيرد. امتيازات جدول شماره پنج تعلق مي

 سوال  براي قراردادهاي با موضوع بهره برداري و نگهداري از ايستگاه هاي پمپاژ يا باالبر فاضالب  به ازاي هر -3-3-1-9

  گيرد. تعلق مييک امتياز  بهره برداري و نگهداري

آب  نفت  گاز  پتروشيمي و غيره بنابه تشخيص كميسيون و ميزان ارتبواط   يپروژه نظارت و اجرابه ازاي هر  -4-3-1-9

 امتياز تعلق مي گيرد. 522حداكثر با ارائه مستندات مورد تاييد   موضوع پروژه با رسته مورد درخواست

  گاز  پتروشويمي و غيوره بنابوه تشوخيص كميسويون و      به ازاي هر سال بهره برداري از پروژه هاي آب  نفت -52-3-1-9

 امتياز تعلق مي گيرد. 512ميزان ارتباط موضوع پروژه با رسته مورد درخواست  با ارائه مستندات مورد تاييد حداكثر 

 شرايط احراز امتيازات مورد نياز براي كس  پايه -2-1-9

نامه  حداقل امتيازهاي مذكور در جدول شماره شوز   ن آيينهاي متقاضي بايد در تمامي معيارهاي ذكر شده در اي شركت

آوري فاضوالب   هاي جمع هاي فاضالب و جدول شماره هشت پيوست دو در رسته شب ه خانه پيوست يک در رسته تصفيه

 يه درخواستي گردند.را كس  نمايند تا مجاز به اخذ پا

 سایر ضوابط تشخیص صالحیت -6-4

برداري  و غيره كه بخز بهره BOT  BOO  ROT بيع متقابل  برداري توأم از قبيل بهرههاي ساخت و  در پروژه -5-2-9

كنندگان در مناقصه الزامي است )در صورت  برداري براي شركت آنها بلندمدت خواهد بود  دارا بودن رتبه بهره

 ركت كافي است(.برداري براي ي ي از اعضاي مشا حضور مشاركت چند شركت در مناقصه  دارا بودن رتبه بهره

تشخيص صالحيت(  مشخصات معيارهاي ) شز پيوست يک و جدول شماره هشت پيوست دودر جدول شماره  -3-2-9

نيروي انساني متخصص الزم شركت و حداقل امتياز آنها  حداقل امتياز سوابق كاري شركت  كار مجاز و ظرفيت 

 درج شده است. آوري فاضالب ب و شب ه جمعهاي تصفيه خانه فاضال   براي رستههاي مختلف شركت در پايه
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برداري و نگهداري موظفند هر نوع تغيير در عوامل و شرايط شركت  هاي داراي گواهينامه صالحيت بهره شركت -2-2-9

 خود را ظرف مدت حداكثر يک ماه به كميسيون تشخيص صالحيت اعالم نمايند.

اند  متعهد به تأمين تجهيزات  يص صالحيت موفق به اخذ پايه شدههاي متقاضي كه مطابق با معيارهاي تشخ شركت -9-2-9

برداري از  ها فاضالب مطابق با جدول شماره يک پيوست يک و براي بهره خانه برداري از تصفيه الزم براي بهره

باشند. احراز اين شرط در هنگام عقد  آوري فاضالب مطابق جدول شماره يک پيوست شماره دو مي هاي جمع شب ه

هاي آب و فاضالب به عنوان كارفرما خواهد بود. الزم به  قرارداد با توجه به احجام و حدود پروژه بر عهده شركت

آالت و تجهيزات مورد  آالت و تجهيزات مورد نياز ذكر شده  و ساير ماشين ذكر است در اين جداول حداقل ماشين

  ار ابالغ خواهد شد.نياز بر اساس شرايط هر پروژه توسط كارفرماي آن به پيمان

 كمیسیون تشخیص صالحیت -7-4

در هر يک از برداري و نگهداري  هاي متقاضي و اعطاي گواهينامه صالحيت بهره جهت بررسي تقاضاي شركت -5-3-9

معاون   كميسيوني مرك  از افراد زير با ح م آوري فاضالب هاي جمع هاي فاضالب و شب ه خانه هاي تصفيه رسته

 تش يل مي شود:نيرو  اتوز يآب و آبفا

 اضالب كشور )عضو و رييس كميسيون( برداري شركت مهندسي آب و ف نظارت بر بهرهراهبري و  معاون -

 برداري فاضالب )عضو و دبير كميسيون(  نظارت بر بهرهدفتر  كل مدير -

  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و قراردادهاي دفتر حقوقيكل مدير  -

  رويوزارت ن آبفايمعاونت آب و  ندهينما -

بورداري شوركت مهندسوي آب و     نظارت بر بهوره  راهبري و معاونيک نفر از كارشناسان خبره آبفا استاني به پيشنهاد  -

 ور فاضالب كش

 ي ذيربط.صنف انجمن نماينده -

 تشخيص انجمن صنفي ذيصال  و اعالم رسمي آن  بر عهده كميسيون تشخيص صالحيت است.تبصره يک: 

هاي آن با اكثريت آرا و با امضاي رئيس  گيري رسميت يافته و تصميمحداقل دو سوم اعضا  كميسيون با حضور -3-3-9

 باشد. كميسيون ابالغ شده و معتبر مي

بر راهبري و نظارت محل دبيرخانه دائمي كميسيون  شركت مهندسي آب و فاضالب كشور )حوزه معاونت  -2-3-9

 باشد. برداري( مي بهره

تعيين  "يک"و  "دو"  "سه"  "چهار"هاي  نامه در پايه هاي متقاضي را در قال  ضوابط اين آيين شركت ميسيون ك -9-3-9
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 باشد. مي پايهيک  نمايانگر باالترين  پايه نمايد. صالحيت مي

ه نامه ارائ صادركننده آيينبه مرجع نامه را تهيه و  اصال   تفسير و يا بازنگري مفاد آيين تواند پيشنهاد كميسيون مي -1-3-9

 نمايد. 

رساني شركت مادر تخصصي مهندسي آب هاي داراي گواهينامه صالحيت در پايگاه اطالع آخرين فهرست شركت -2-3-9

هاي آب و فاضالب براي واگذاري خدمات مديريت   ي شركت كليه گردد. نگام ميه و فاضالب كشور درج و به

آوري فاضالب  موظفند مناقصات را با  هاي جمع هاي فاضالب و يا شب ه خانه برداري و نگهداري از تصفيه بهره

هاي فاقد صالحيت و خارج از ليست  فراخواني از ليست مذكور انجام دهند. واگذاري اين خدمات به شركت

 .باشد نمي مذكور  مجاز

 تشخیص صالحیت و مدارك مورد نیاز برای مراحل -8-4

نامه  آيين آخرين نسخه به سايت شركت مهندسي آب و فاضالب كشور به منظور دريافتمراجعه شركت متقاضي  -5-3-9

 .تأسيسات فاضالببرداري و نگهداري از  هاي بهره تشخيص صالحيت شركت

پرسشنامه تشخيص صالحيت " دو پيوست يک و دو )با توجه به رسته مورد نظر( تحت عنوان ت ميل فرم شماره -3-3-9

توسط شركت  "آوري فاضالب هاي جمع شب ه هاي فاضالب/ خانه تصفيه برداري و نگهداري از بهرههاي  شركت

 مدارك زير: هاي اسناد رسمي( )كپي برابر اصل دادگستري يا دفترخانه تصوير مصدق متقاضي به همراه

 ها؛ ور به مهر  بت شركتهماساسنامه م -5-3-3-9

 روزنامه رسمي كشور؛آگهي تأسيس شركت مندرج در  -3-3-3-9

 اظهارنامه  بت شركت؛ -2-3-3-9

درصود   522آخرين روزنامه رسمي تغييورات شوركت بوه هموراه صورتجلسوه مجموع عموومي بوا مشوخص نموودن           -9-3-3-9

 .سهامداران در صورت تغييرات در مواد اساسنامه شركت

اطالعات افراد فني الزم شركت براي هر شامل پيوست يک و دو )با توجه به رسته مورد نظر( سه ت ميل فرم شماره  -3-3-9

 به همراه مدارك زير: دويک از افراد فني اشاره شده در فرم شماره 

 (؛سهع س جديد هر يک از افراد امتيازآور )الصاق شده روي فرم شماره  -5-3-3-9

صووفحه اول شناسوونامه  صووفحه  هوواي اسووناد رسوومي( )كپووي برابوور اصوول دادگسووتري يووا دفترخانووه مصوودق تصوواوير -3-3-3-9

 كارت معافيت يا پايان خدمت وظيفه  ح م بازنشستگي  ح م هيأت علمي؛توضيحات  كارت ملي  

 تصوير مصدق مدرك تحصيلي؛-2-3-3-9
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 ارائه ليست بيمه از سايت تأمين اجتماعي  ممهور به مهر و امضاي مجاز شركت براي هر يک از افراد امتيازآور؛ -9-3-3-9

 گواهي سوابق كار مفيد افراد امتياز آور. -1-3-3-9

صره يک: مدارك تحصيلي مورد قبول شامل كليه مودارك دانشوگاهي و مرسسوات آمووزش عوالي داخلوي و خوارجي        تب

 است كه مورد تأييد وزارت علوم  تحقيقات و فناوري باشد.

 به شر  زير خواهد بود:تبصره دو: ارزيابي گواهي ارائه شده براي سابقه كار افراد امتيازآور شركت 

هاي دولتي  نهادهاي عموومي   الف( ارزيابي گواهي سابقه كار صادر شده توسط وزارتخانه يا سازمان دولتي  شركت

 شود. هاي غير دولتي با توجه به ليست بيمه و گواهي سابقه كار ارائه شده محاسبه مي و شركت

مي دانشگاه  بر اساس ح م و گوواهي اشوتغال بوه كوار ارائوه      ت علئب( ارزيابي سابقه كار ارائه شده براي اعضاي هي

 هاي فني مرتبط است. ت علمي در گروهئشده مبني بر عضويت هي

برداري  سوابق شركت در بهره" چهار پيوست يک و دو )با توجه به رسته مورد نظر( تحت عنوان ت ميل فرم شماره -2-3-9

 به همراه مدارك زير: "آوري فاضالب هاي جمع شب ه هاي فاضالب / خانه تصفيه و نگهداري از

موافقتنامه و نامه ابالغيوه قورارداد كوه مشخصوات قورارداد شوامل مودت          ارائه مستندات قراردادهاي شركت شامل -5-2-3-9

 و موضوع قرارداد در آن درج شده باشد؛تاريخ  مبل   طرفين 

تأييديه حسن انجوام كوار توسوط كارفرموا كوه در آن مودت فعاليوت و        برداري و نگهداري   براي قراردادهاي بهره -3-2-3-9

 رضايت كارفرما قيد شده باشد؛

 هاي فاضالب  ارائه مدارك زير نيز الزامي است: خانه برداري و نگهداري از تصفيه عالوه بر موارد فوق و براي رسته بهره

 كارفرما؛ براي قراردادهاي مطالعات مرحله اول و دوم ارائه مصوبه -2-2-3-9

 ام تحويل موقت؛براي قراردادهاي مطالعات مرحله سوم )نظارت( و پيمان اري ارائه مستندات انج -9-2-3-9

گوذاري در   پوذير( بوراي انوواع قراردادهواي سورمايه      برداري )تجواري( از طورف كارفرموا )سورمايه     نامه شروع بهره -1-2-3-9

 و غيره BOT ،ROT ،BOO بيع متقابل  تأسيسات آب و فاضالب اعم از

پنج پيوست يک و دو )با توجه به رسته مورد نظر( كه در برگيرنده تعهد مسئولين شركت نسبت به ت ميل فرم شماره  -9-3-9

نامه بايد در سربرگ دفترخانه و توسط  باشد. اين تعهد صحت اطالعات و مدارك ارائه شده در فرآيند تشخيص صالحيت مي

 تنظيم  امضا و تصديق شود. دفترخانه اسناد رسمي تهيه 

 هاي ت ميل شده را به همراه مستندات آن  به ترتي  گفته شده و به صورت شركت متقاضي احراز صالحيت  كليه فرم -1-3-9

هاي مختلف را با جدا كننده از ي ديگر مجزا  آبي رنگ قرار داده و بخز براي هر رسته  در زون ن منظم جداگانه و
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گردد. پس از اطمينان از كامل بودن مدارك  شركت متقاضي اين  نمايد. نام شركت بر روي زون ن درج مي مي

 ونترا به همراه نامه درخواست خود  به دبيرخانه كميسيون تشخيص صالحيت مستقر در حوزه معا ها /زون نزون ن

 نمايد. برداري شركت مهندسي آب و فاضالب كشور تحويل مي نظارت بر بهره راهبري و

ور به مهر شركت بوده و به امضاي صاح  يوا صواحبان   همهاي ت ميل شده بايد م نامه تبصره يک: تمامي صفحات پرسز

هاي  شده و تعداد كل برگ ذاريگ  شمارهامضاي مجاز در شركت رسيده باشد. همچنين الزم است كليه صفحات زون ن 

 ارائه شده م توب گردد.

شوماره  بوت از    تبصره دو: تحويل گرفتن زون ن مدارك تشخيص صالحيت از متقاضي  با مراجعه حضووري و دريافوت  

رعايوت چيودمان گفتوه    بودن مدارك و  كاملبه و آغاز فرآيند تشخيص صالحيت منوط   بودهدبيرخانه شركت مهندسي 

 عودت داده خواهد شد. پرونده غير اينصورت مدارك براي ت ميل در شده خواهد بود 

به پرونده رسيدگي  فت پرونده و درخواست شركت متقاضيماه پس از دريا دودبيرخانه كميسيون  ظرف حداكثر  -2-3-9

نمايد. در صورت عدم ام ان تطبيق وضعيت و  نموده و در صورت وجود نقص  موارد را به شركت اعالم مي

نامه  ضمن اعالم م توب به شركت متقاضي مبني بر عدم  شركت با مقررات و شرايط مندرج در اين آيين مشخصات

 احراز شرايط الزم  پرونده به شركت عودت خواهد شد.

براي حداكثر  الم شده را برطرف نموده و يا كتباًشركت پس از اعالم نقص  حداكثر دو ماه مهلت دارد تا نقايص اع -3-3-9

صورت و در حالت عدم  ماه نمايد. در غير ايندرخواست تمديد زمان رفع نقص به مدت حداكثر يکبار  يک

ماه بايگاني خواهد شد. طي اين مدت  مدت حداكثر شز پيگيري م توب  پرونده از نوبت رسيدگي خارج شده و به

افته انجام خواهد شد. و در صورت مراجعه مسئولين شركت  رسيدگي به پرونده بر اساس نوبت جديد اختصاص ي

و نگهداري يا عودت  در صورت عدم مراجعه مسئولين شركت پس از گذشت شز ماه  دبيرخانه در قبال حفو

 پرونده و محتويات آن مسئوليتي نخواهد داشت.

پس از ت ميل پرونده شركت متقاضي و بررسي و تاييد نهايي آن در كميسيون تشخيص صالحيت  دبير كميسيون  -3-3-9

آوري  هاي جمع شب ه هاي فاضالب/ خانه تصفيه ازنگهداري برداري و  م گواهينامه صالحيت بهرهظف است فرمو

به براي شركت مذكور تهيه و  دو )با توجه به رسته مورد نظر(يک پيوست يک و  را مطابق فرم شماره فاضالب

 بهامضا براي پيوست يک و دو( همراه خالصه پرونده شركت و فرآيند تشخيص صالحيت )مطابق فرم شماره شز 

و يک نسخه از تصوير اين مدارك را براي حوزه  ارسال نمايد مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

 .معاونت آب و آبفا ارسال كند

 در راستاي مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه  در صورت نياز ي وزارت نيروحوزه معاونت آب و آبفا -4-3-9
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اطالعات ت ميلي را ظرف مدت دو هفته اخذ و درخواست رفع ابهام  رفع نقص و يا ت ميل  و به صورت موردي

 نمايد. پرونده يا فرآيند صورت گرفته را مي

 هاي فاضالب/ خانه تصفيه ازبرداري و نگهداري گواهينامه صالحيت بهره»دبير خانه كميسيون تشخيص صالحيت  -52-3-9

رسيده است  به  مدير عامل شركت مهندسي آب و فاضالب كشوررا كه به امضاي « ري فاضالبآو هاي جمع شب ه

 نمايد. شركت مذكور ابالغ و تسليم مي

 مقررات عمومي -1-4

از سوي معاونت  كه متعاقباً ها را در قال  دستورالعملي موظف است عمل رد شركت كميسيون تشخيص صالحيت -5-4-9

شده را براي تعيين صالحيت و  مورد ارزشيابي قرار داده و نتايج حاصل ابالغ خواهد شد  ي وزارت نيروآب و آبفا

 شاخص ارزشيابي استفاده نمايد.

  اطالعات مورد نيواز بوراي ارزشويابي را در    فوق الذكرموظفند بر اساس دستورالعمل هاي آب و فاضالب  شركت -5-5-4-9

 قرار دهند. واحد ارزيابيموقع در اختيار   ت بهمورد وضع قراردادها و كيفيت و نحوه كار شرك

 مو ر است. ها در گواهينامه صالحيت صادر شده براي ايشان در دوره ارزشيابي  نتايج ارزشيابي شركت -3-5-4-9

ها   شركت  منظور رسيدگي و برخورد ي سان با تخلفات  بهاست  موظف آبفاي وزارت نيرو معاونت آب و  -3-4-9

نحوه رسيدگي به تخلفات مربوط از اخطار كتبي  نمايد. دستورالعمل ياد شده شامل الزم را تهيه و ابالغ دستورالعمل

  باشد. تا محروميت كامل از ارجاع كار و لغو گواهينامه صالحيت مي

تا مدت  بايد  اند بودهنامه  نامه در حال انجام خدمات موضوع اين آيين هايي كه تا قبل از ابالغ اين آيين شركت -2-4-9

نامه تطبيق داده و گواهينامه  اين آيين مندرج در نامه وضعيت خود را با ضوابط از تاريخ ابالغ اين آيين ماه شز

 روريضركت بالمانع بوده ولي پس از آن صالحيت دريافت نمايند. در طول اين مدت  ادامه قراردادهاي جاري ش

هايي كه موفق به اخذ  . قرارداد شركتشود عملمه كار شركت نامه نسبت به ادا بر اساس ضوابط اين آيين است

 يابد. شوند  خاتمه مي صالحيت نمي
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 هاتپیوس -5

شماره 

 پیوست
 پیوست عنوان

تعداد 

 صفحات

 11 فاضالب یها خانه هیتصف یو نگهدار یبردار رسته بهره یها جداول و فرم(: 1پیوست شماره ) 1

 11 فاضالب یآور جمع یها شبکه یو نگهدار یبردار رسته بهره یها جداول و فرم(: 1پیوست شماره ) 1

 32 تعداد کل صفحات پیوست
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برداری و نگهداری  های رسته بهره پیوست شماره یک: جداول و فرم

 های فاضالب خانه تصفیه

 

 
 

 آالت و تجهيزات : ماشين1جدول شماره 

 نوع ماشين آالت و تجهيزات رديف
 حداقل تعداد مورد نياز با توجه به پايه

 پايه يك پايه دو پايه سه پايه چهار

 4 2 1 1 واترجت كوچك 1

 4 2 1 1 پمپ خودمكش 2

 41 21 11 5 لوازم ايمني فردي 3

 CH4,SH2 2 4 6 11گاز دتكتور  4

 4 3 2 1 موتور برق سيار 5

 4 2 1 1 موتور جوش 6

 2 2 1 1 جرثقيل سيار 7

 4 3 2 1 وانت 8
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 (1-8: ضريب سوابق كار )موضوع بند 2جدول شماره 

 ضريب سابقه كار در مسئولیت يا سمت عنوان

 ساير كارها كارهای مرتبط * های فاضالب خانه تصفیه

دستگاههای اجرايي 

 دولتي

يا معاون  برداری بهره یس دستگاه اجرايي يا معاونئر

 مهندسي و توسعه
1 1/1 7/0 

 1/0 6/0 4/1 عضو هیئت مديره

 6/0 1 1 داری برداری و نگه مديركل يا مدير امور بهره

 5/0 6/0 1 داری برداری و نگه كارشناس بهره

 3/0 6/0 4/1 كارشناس تحقیقات و پژوهش

 3/0 6/0 4/1 مطالعات و مهندسي كارشناس 

 1/0 6/0 4/1 داری  برداری و نگه تکنسین بهره

شركت مشاوره يا 

 پیمانکاری**

 6/0 8/0 6/1 مديرعامل يا رئیس هیئت مديره

 1/0 4/0 1 عضو هیئت مديره

 6/0 8/0 4/1 رئیس كارگاه يا مدير پروژه

 3/0 5/0 1/1 اجراطراحي يا نظارت يا   كارشناس

 1/0 4/0 1 اجرايي _تکنسین فني 

برداری  شركت بهره

 داری و نگه

 4/0 1/1 1 مديرعامل يا رئیس هیئت مديره

 3/0 6/0 4/1 عضو هیئت مديره

 3/0 1 1 داری برداری و نگه مدير پروژه يا كارشناس بهره

 3/0 6/0 4/1 داری برداری و نگه تکنسین بهره

پژوهشي علمي و 

*** 

 8/0 1 6/1 استاد دانشگاه يا عضو هیأت علمي

 4/0 6/0 4/1 كارشناس مؤسسات علمي و تحقیقاتي

ساير شركتها، 

سازمانها، ادارات و 

 كارخانجات

 1/0 4/0 1 با هر مسئولیت يا سمت

و ايسبتگاه پماباژ و همینبین تصبفیه      * منظور از كارهای مرتبط، كار در زمینه تاسیسات فاضالب شامل شببکه جمبع آوری، خطبون انتقبال    

 گیرد. باشد. سوابق كاری خارج از محدوده مذكور در دسته ساير كارها قرار مي های آب مي خانه

هبای عمرانبي فعالیبت     ژه  پبرو   ببرداری  كه در امر طراحي، اجرا، نظارت و بهره هستند   شركتهايي  پیمانکاری، و  مشاوره  شركتهای   از ** منظور 

 . دارند

ت علمي و كارشناسان مؤسسات علمي و تحقیقاتي و میزان ارتببان  ئ*** تشخیص ضريب سابقه كار در خصوص اساتید دانشگاه، اعضای هی

 باشد. با موضوع، بر عهده كمیسیون تشخیص صالحیت و بر اساس مدارك ارائه شده توسط شركت برای افراد مي
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(1-8 : امتياز تحصيالت )موضوع بند3جدول شماره   

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني سطح تحصيالت

 13 11 9 7 برداري رشته زمينه بهره

 10 8 6 4 برداري رشته مرتبط با بهره

 7 5 3 1 برداري رشته غير مرتبط با بهره

 

 (1-8برداري، مرتبط و غير مرتبط)موضوع بند  هاي تحصيلي زمينه بهره : رشته4جدول شماره 

ارتباط وضعيت 

 رشته

 هاي تحصيلي رشته

هاي زمينه  رشته

 برداري بهره

مهندسي بهداشت محیط، تکنولوژی يا مهندسي علمي كاربردی عمران آب و فاضالب، مهندسي عمران 

محیط زيست، مهندسي محیط زيست )گرايش آب و فاضالب(، بهسازی محیط، مهندسي شیمي )گرايش 

 الت(محیط زيست(، مهندسي مکانیك)گرايش سیا

هاي مرتبط با  رشته

 برداري بهره

مهندسي مکانیك)كلیه گرايشها به جز سیاالت(، مهندسي صنايع)كلیه گرايشها(، تکنولوژی يا مهندسي علمي 

كاربردی عمران)كلیه گرايشها به جز آب و فاضالب(، مهندسي عمران )كلیه گرايشها به جز محیط زيست(، 

محیط زيست(، مهندسي نفت، مهندسي پتروشیمي، راه و ساختمان، مهندسي شیمي )كلیه گرايشها به جز 

ساختمان، سیويل، كارهای عمومي ساختمان، علمي كاربردی برق، مهندسي برق )كلیه گرايشها(، منابع آب، 

مهندسي كامایوتر، مهندسي كشاورزی)كلیه گرايشها(، شیمي )كلیه گرايشها(، الکترومکانیك، فیزيك، 

میکروبیولوژی، مهندسي ايمني و حفاظت، مهندسي هیدرولوژی، مهندسي هیدروژئولوژی، شناسي،  زيست

برداری از منابع آب، مهندسي هوا و فضا، انرژی، مهندسي عمومي، مهندسي عملي،  آبیاری و آباداني، بهره

(، جوشکاری، كارهای دريايي، مهندسي مواد، ارتباطات، فناوری اطالعات، محیط زيست )كلیه گرايشها

منابع طبیعي)كلیه گرايشها(، مديريت)كلیه گرايشها(، مهندسي معدن، زمین شناسي، معماری، شهرسازی، 

 مهندسي ارزش، مکانیك خاك، سنگ، ژئوتکنیك، فلز كاری، بیوتکنولوژی

رشته غير مرتبط با 

 برداري بهره
 بنا به تشخیص كمیسیون تشخیص صالحیت*

های جديد تحصیلي در موسسات و مراكز آموزش عالي كشور،  های تحصیلي و همینین ايجاد رشتهتبصره: با توجه به گستردگي رشته * 

تصمیم گیری در خصوص طبقه بندی كردن كلیه رشته های تحصیلي ذكر نشده در جدول فوق بر عهده كمیسیون تشخیص صالحیت 

 باشد. مي

  



 

 53از  9صفحه    پيوست شماره يک

 (2-8: امتياز مربوط به سوابق كاري شركت)موضوع بند 5جدول شماره 

 امتیاز به ازای هر سال ظرفیت )متر مکعب در روز( خانه فاضالب نوع فرآيند تصفیه نوع فعاليت شركت

داری از  برداری و نگه بهره

 های فاضالب خانه تصفیه

های تصفیه فاضالب فشرده و  سامانه

 (Packageدر مقیاس كوچك ) 

0111≥ Q 30 

0111≥Q >0111 80 

 انواع لجن فعال

0111≥ Q 180 

01111≥Q >0111 140 

01111≥Q >01111 300 

01111<Q 360 

 الگون هوادهي
00111≥ Q 100 

00111<Q 150 

 بركه
00111≥ Q 100 

00111<Q 150 

داری بخش لجن  برداری و نگه بهره

 های فاضالب خانه تصفیه
 80 با هر ظرفیتي لجن فعال

داری  برداری و نگه بهره

های آب و آب شیرين  خانه تصفیه

 كن

 یندآيبا هر فر
01111≥ Q 100 

01111<Q 150 

 مشاوره، طراحي و نظارت

 امتیاز 5ی فاضالب  خانه ی اول هر تصفیه به ازای انجام مطالعات مرحله

 امتیاز 5ی فاضالب  خانه ی دوم هر تصفیه به ازای انجام مطالعات مرحله

 امتیاز 10ی فاضالب  خانه برداری هر تصفیه بهرهبه ازای انجام نظارت بر 

 امتیاز 5ی فاضالب  خانه به ازای انجام نظارت بر اجرا هر تصفیه

 پیمانکاری

 امتیاز 150ی آب و آب شیرين كن  خانه به ازای اجرای هر تصفیه

 امتیاز 100ی فاضالب با فرايندهای وتلند، الگون هوادهي و بركه  خانه به ازای اجرای هر تصفیه

 امتیاز 100ی فاضالب با انواع فرايندهای لجن فعال  خانه به ازای اجرای هر تصفیه

 امتیاز 100به ازای اجرای تجهیزات مکانیکال، برق و ابزار دقیق هر تصفیه خانه آب يا فاضالب 

 امتیاز 50به ازای اجرای ابنیه هر تصفیه خانه آب، آب شیرين كن و تصفیه خانه فاضالب 

 امتیاز 30به ازای اجرای بخش لجن تصفیه خانه فاضالب 

 های تصفیه آب يا فاضالب فشرده و در مقیاس كوچك سامانهبه ازای اجرای هر 

 (Package) 10 امتیاز 

 

  



 

 53از  1صفحه    پيوست شماره يک

 : معيارهاي تشخيص صالحيت 6جدول شماره 
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ارائه  بديهي استبرداري ذكر شده است و  هاي بهره * در خصوص سطح تحصيالت، حداقل سطح تحصيلي براي افراد فني جهت اخذ هر يك از پايه

 مدارک تحصيلي باالتر از امتياز بيشتري برخوردار خواهد بود. افراد فني با 

  



 

 53از  2صفحه    پيوست شماره يک

 : نمونه فرم گواهينامه صالحيت1فرم شماره 

 

 
 

ري از  گواهيناهم صالحيت بهره  افضالباهي  خاهن تصفيهربداري و نگهدا
هــ مـور     26977/ت/31426اجرايي آن )مصـوبـه شـمـاره  نامه قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين 88به استناد ماده 

شوراي عالي اداري كشور در خصوص واگذاري كارهـاي   31/1/1379مور   46/14هيأت محترم وزيران( و مصوبه شماره  1/7/1381

قصـات مصـوبه شـماره    قانون برگزاري منا 26نامه اجرايي بند الف ماده  پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي، و بند ب ماده سه آيين

، به موجـب ايـن گواهينامـه، صـالحيت شـركت .................................................... بـه شـماره        16/8/1385ه تاريخ 33772/ت8428

اضالب به شرح ذيل اعالم هاي ف خانه داري از تصفيهبرداري و نگه ي انجام خدمات بهرهثبت................. و شناسنامه ملي ................. برا

 مي گردد:

 هاي فاضالب خانه از تصفيه نگهداريبرداري و  پايه .........  در امر خدمات بهره

 

باشد و دارنده آن موظف است هر نوع تغيير در عوامل و شرايط شركت خود  سال مي چهارمدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور 

 صالحيت )مستقر در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور( اطالع دهد.را بالفاصله به كميسيون تشخيص 

 

  مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 

 

 :صدور شماره

 تاريخ:



 

 53از  3صفحه    پيوست شماره يک

 هاي فاضالب خانه برداري و نگهداري از تصفيه :پرسشنامه تشخيص صالحيت شركتهاي بهره2فرم شماره 

 

 مشخصات عمومي شركت:  -1

  نام كامل شركت مطابق آخرين تغییرات:

 شركت )آدرس كامل( :محل 

 تلفن :      

 موبايل مسئول پیگیری:                                           تاريخ تأسیس )تاريخ ثبت(:

 نمابر :                                                               شماره ثبت شركت:

 شناسه ملي شركت:               نشاني الکترونیکي :

 هاي فاضالب: خانه برداري و نگهداري از تصفيه پايه مورد درخواست براي تشخيص صالحيت در رشته بهره -2

  پايه مورد درخواست

 هايي كه شركت قبالً در آن تعيين صالحيت شده: رشته -3

 رديف رشته پايه تاريخ اسامي افراد فني الزم

     

     

     

     

 

 نام ديگر: سوابق فعاليت شركت با -4

 رديف نام شركت نوع فعاليت شركت تاريخ آدرس

     

     

     

 

 مهر شركت :      مدير عامل شركت : ینام و نام خانوادگي و امضا



 

 53از  3صفحه    پيوست شماره يک

 همكاري با شركتهاي ديگر ) ايراني يا خارجي (:   -5

 نام شركت نوع فعاليت
مدت همكاري 

 به ماه
 رديف تاريخ

     

     

     

 سهام داران شركت: -6

 رديف نام  نام خانوادگي سمت  درصد سهام 

     

     

     

     

     

     

     

     

 اسامي افراد فني الزم شركت:– 7

تاريخ اخذ مدرک 

 تحصيلي

آخرين مدرک تحصيلي 

 با ذكر رشته تحصيلي
 رديف  نام  نام خانوادگي  سمت 

      

      

      

      

      

      

 مدير عامل شركت:                                                                  مهر شركت : ینام و نام خانوادگي و امضا



 

 53از  4صفحه    پيوست شماره يک

 : اطالعات مربوط به افراد فني الزم شركت3فرم شماره 

 مشخصات فردي:

  محل صدور:  نام:

  شماره شناسنامه:  نام خانوادگي:

  مذهب:  پدر: نام

  مليت:  تاريخ تولد:

  ملي: دك  سمت:

 ميزان تحصيالت:

 دانشگاه/ دانشكده تاريخ اخذ مدرک رشته مدرک تحصيلي

    كارداني

    كارشناسي

    كارشناسي ارشد

    دكتري

 سوابق تجربي:

تاريخ 

 شروع
 تاريخ پايان

مدت 

 )ماه(
 سمت * نوع فعاليت شركت/موسسه

نام و محل 

 پروژه
 كارفرما

        

        

        

        

        

        

 مراجعه نماييد. 2* براي تعيين نوع فعاليت به جدول شماره 

 

 مدير عامل شركت:                                                                  مهر شركت : ینام و نام خانوادگي و امضا

 

 عكس



 

 53از  52صفحه    پيوست شماره يک

 هاي فاضالب خانه : سوابق كاري شركت در ارتباط با تصفيه4فرم شماره 

 نوع فرآيند  خانه نام تصفيه رديف
ظرفيت 
(m3/d) 

نام 

 كارفرما

نوع فعاليت 
برداري، مشاوره و  )بهره

 طراحي، پيمانكاري(

تاريخ 

 شروع
 تاريخ خاتمه

 سال ماه سال ماه

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 مهر شركت           مدير عامل شركت: ینام، نام خانوادگي و امضا

 

  



 

 53از  55صفحه    پيوست شماره يک

 : تعهد نامه5فرم شماره 

 به نام خدا

 

برگهای پرسشنامه و مدارك پیوست آن )ممهور به مهر شركت و با امضای مجاز( ضمن تأيید صحت مندرجات 

شوم كه هرگونه تغییر در مندرجات اين  برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضالب متعهد مي در رسته بهره

زه برگها را، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغییر، به دبیرخانه كمیسیون تشخیص صالحیت مستقر در حو

 برداری اعالم نمايم. معاونت نظارت بر بهره

كنم كه شركت، اعضای هیات مديره، مدير عامل و افراد فني الزم شركت، مشمول ممنوعیت مقرر در  تأيید مي

باشد و شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان  قانون اساسي نمي  141اصل 

( نبوده و به محض شمول اين مقررات بر شركت، 1337كشوری )مصوب سال دولت در معامالت دولتي و 

موضوع را به اطالع برسانم. تأيید مي نمايم كه افراد فني الزم شركت در رسته مورد درخواست، در هیچ يك از 

ون برداری و نگهداری فاضالب، جزء افراد فني الزم نیستند و كلیه ضوابط و قوانین مرب ديگر شركت های بهره

 برداری را رعايت نموده ام. به افراد فني مندرج در آيین نامه تشخیص صالحیت شركتهای بهره

الذكر و نیز مندرجات پرسشنامه و مدارك  نمايم چنانیه خالف هر يك از اقارير و تأيیدات فوق تأيید مي

ارائه مدارك و اطالعات  های مترتب بر تحويلي به دبیرخانه كمیسیون به اثبات برسد، عالوه بر شمول مجازات

گونه اعتراضي نسبت به تصمیم شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  غیر واقعي به مراجع دولتي، حق هیچ

های اجرايي، در مورد قراردادهايي كه در اثر اين  مبني بر لغو صالحیت و اعمال محرومیت و نیز تصمیم دستگاه

 های مربون به آن را نخواهم داشت. نامه اطالعات غیر واقعي منعقد شده است و ضبط ضمانت

 

 صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است.
 

 نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر شركت
 
 

 هاي دفاتر اسناد رسمي، تهيه، تنظيم، امضا و تصديق شوند. بايست در سربرگ يادآوري مهم: اين تعهد نامه مي



 

 53از  53صفحه    پيوست شماره يک

 هاي فاضالب خانه برداري و نگهداري از تصفيه هاي بهره تشخيص صالحيت شركت: خالصه اطالعات فرآيند 6فرم شماره 

 الف( مشخصات شركت

  نام كامل شركت مطابق آخرين تغییرات

  شماره و تاريخ ثبت شركت

  شناسه ملي شركت

  تاريخ تقاضا برای تشخیص صالحیت

  نام مدير عامل و مدرك تحصیلي

  مديره نام و نام خانوادگي اعضای هیأت

  نام سهامداران عمده
نام و نام خانوادگي افراد امتیاز آور و 

 شماره ملي آنها
 

  نشاني و شماره تماس

 
 ب( محاسبه امتياز شركت

  امتیاز نیروی انساني متخصص

  امتیاز سوابق كاری 

  امتیاز ارزشیابي

  پايه تعيين شده براي شركت
 

 تشخيص صالحيتج(مشخصات جلسه برگزار شده براي 

  محل برگزاری و شماره جلسه  تاريخ و زمان برگزاری جلسه

 حاضرين موظف جلسه

 

 

 نام و نام خانوادگي رئیس كمیسیون تشخیص صالحیت و امضا :



 

 55از  5صفحه    پيوست شماره دو

های  برداری و نگهداری شبکه های رسته بهره و فرمپیوست شماره دو: جداول 

 آوری فاضالب جمع

 

 

 آالت و تجهيزات : ماشين1جدول شماره 

 نوع ماشين آالت و تجهيزات رديف
 حداقل تعداد مورد نياز با توجه به پايه

 پايه يك پايه دو پايه سه پايه چهار
 كیلومتر 1000تا  كیلومتر 1000تا  كیلومتر 500تا  كیلومتر 150تا 

 2 1 - - دوربين 1

 2 1 - - جنتكس 2

 2 1 1 - واترجت بزرگ 3

 4 2 1 1 واترجت كوچك 4

 8 4 2 1 پمپ خودمكش 5

 2 1 - - تانكر لجن كش 6

 8 4 2 1 فنر لوله بازكن 7

 8 4 2 1 توپي )در اقطار مختلف( 8

 41 21 11 5 لوازم ايمني فردي 9

 CH4,SH2 2 4 8 16گاز دتكتور  11

 4 2 1 1 پمپ سمپاش 11

 8 4 2 1 موتور برق 12

 8 4 2 1 ي هوا پمپ دمنده يا مكنده 13

 8 4 2 1 وانت 14

 

 

 

 

  



 

 55از  3صفحه    پيوست شماره دو

 (1-8: ضريب سوابق كار )موضوع بند 2جدول شماره 

 مسئولیت يا سمت عنوان

 ضريب سابقه كار در

شبکه های 

آوری  جمع

 فاضالب

كارهای 

 مرتبط *
 ساير كارها

 دستگاههای اجرايي

يا معاون  برداری بهره ريیس دستگاه اجرايي يا معاون

 و توسعه مهندسي
1 5/1 1/1 

 1/0 6/0 4/1 عضو هیئت مديره

 1 4/1 1 داری مدير امور بهره برداری و نگه

 9/0 1 1 داری كارشناس بهره برداری و نگه

 7/0 1 4/1 مهندسي و فني كارشناس 

 3/0 6/0 4/1 و پژوهشكارشناس تحقیقات 

 3/0 6/0 4/1 مطالعات و مهندسي كارشناس 

 6/0 1 4/1 داری  تکنسین بهره برداری و نگه

** شركت مشاوره يا 

 پیمانکاری

 1 1/1 6/1 مديرعامل

 1/0 4/0 1 عضو هیئت مديره

 1 1/1 4/1 رئیس كارگاه يا مدير پروژه

 7/0 9/0 3/1 طراحي يا نظارت يا اجرا  كارشناس

 6/0 8/0 1 اجرايي _تکنسین فني 

برداری و  شركت بهره

 داری نگه

 8/0 5/1 1 برداری شبکه فاضالب مديرعامل يا مدير بهره

 3/0 6/0 4/1 عضو هیئت مديره

 7/0 4/1 1 داری كارشناس بهره برداری و نگه

 6/0 1 4/1 داری تکنسین بهره برداری و نگه

 ***علمي و پژوهشي 
 4/1 6/1 8/1 استاد دانشگاه يا عضو هیأت علمي

 1 1/1 6/1 كارشناس مؤسسات علمي و تحقیقاتي

ساير شركتها، سازمانها، 

 ادارات و كارخانجات
 1/0 4/0 1 با هر مسئولیت يا سمت

های توزيع آب  ايستگاه پمااژ، شبکه* منظور از كارهای مرتبط، كار در زمینه تصفیه خانه فاضالب و تاسیسات آبرساني شامل خطون انتقال و 

 گیرد. باشد. سوابق كاری خارج از محدوده مذكور در دسته ساير كارها قرار مي مي

های عمراني فعالیت  ژه  پرو  برداری كه در امر طراحي، اجرا، نظارت و بهره هستند   شركتهايي  پیمانکاری، و  مشاوره  شركتهای   از ** منظور 

 دارند. 

ت علمي و كارشناسان مؤسسات علمي و تحقیقاتي و میزان ارتبان ئتشخیص ضريب سابقه كار در خصوص اساتید دانشگاه، اعضای هی*** 

 باشد. با موضوع، بر عهده كمیسیون تشخیص صالحیت و بر اساس مدارك ارائه شده توسط شركت برای افراد مي
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 (1-8: امتياز تحصيالت )موضوع بند 3جدول شماره 

 دكتري كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني تحصيالت سطح

 13 11 9 7 برداري رشته زمينه بهره

 10 8 6 4 برداري رشته مرتبط با بهره

 7 5 3 1 برداري رشته غير مرتبط با بهره

 (1-8برداري، مرتبط و غير مرتبط)موضوع بند  هاي تحصيلي زمينه بهره : رشته4جدول شماره 

 هاي تحصيلي رشته وضعيت ارتباط رشته

 برداري هاي زمينه بهره رشته

مهندسي بهداشت محیط، تکنولوژی يا مهندسي علمي كاربردی عمران )كلیه گرايشها(، 

مهندسي عمران )كلیه گرايشها(، مهندسي محیط زيست، بهسازی محیط، مهندسي 

 انمکانیك)كلیه گرايشها(، راه و ساختمان، ساختمان، سیويل، كارهای عمومي ساختم

 برداري هاي مرتبط با بهره رشته

مهندسي شیمي )كلیه گرايشها(، مهندسي نفت، مهندسي پتروشیمي، علمي كاربردی برق، 

مهندسي برق)كلیه گرايشها(، آبشناسي، مهندسي كشاورزی)گرايش آبیاری(، محیط زيست 

)گرايش آلودگي های محیط زيست(، شیمي )كلیه گرايشها(، الکترومکانیك، مهندسي 

ايمني و حفاظت، مهندسي هیدرولوژی، مهندسي هیدروژئولوژی، آبیاری و آباداني، 

برداری از منابع آب، مهندسي هوا و فضا، انرژی، مهندسي عمومي، مهندسي عملي،  بهره

مهندسي صنايع، مهندسي كامایوتر، ارتباطات، فناوری اطالعات، كارهای دريايي، مهندسي 

شها(، منابع طبیعي)كلیه گرايشها(، مهندسي كشاورزی مواد، ، محیط زيست )كلیه گراي

)كلیه گرايشها به جز آبیاری(، مديريت)كلیه گرايشها(، مهندسي معدن، مهندسي زمین 

شناسي، معماری، شهرسازی، مهندسي ارزش، مکانیك خاك، سنگ، ژئوتکنیك،  فیزيك، 

 ای شناسي، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی، بهداشت حرفه زيست

 بنا به تشخیص كمیسیون تشخیص صالحیت* برداري غير مرتبط با بهرهرشته 

های جديد تحصیلي در موسسات و مراكز آموزش عالي كشور،  تبصره: با توجه به گستردگي رشته های تحصیلي و همینین ايجاد رشته* 

عهده كمیسیون تشخیص صالحیت تصمیم گیری در خصوص طبقه بندی كردن كلیه رشته های تحصیلي ذكر نشده در جدول فوق بر 

 باشد.  مي
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 (2-8آوري فاضالب )موضوع بند  هاي جمع برداري و نگهداري شبكه : امتياز مربوط به سوابق قراردادهاي بهره5جدول شماره 

 
 های سابقه تعداد سال

 و بیشتر 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 1 1

 47 46 45 44 41 40 37 33 18 11 15 7 كیلومتر 150كمتر از 

 70 69 67 65 61 58 53 47 40 31 13 11 كیلومتر 150-500

 105 103 100 96 91 85 78 69 59 47 33 18 كیلومتر 500-1000

 140 137 133 118 111 114 104 93 81 65 46 15 كیلومتر 1000بیش از 

 

 (2-8آوري فاضالب )موضوع بند  جمع: امتياز مربوط به سوابق قراردادهاي شستشو و اليروبي شبكه 6جدول شماره 

 كیلومتر 500بیش از  كیلومتر 500-300 كیلومتر 300-150 كیلومتر 150كمتر از   

 11 9 6 3 شستشو و اليروبي

 (2-8آوري فاضالب )موضوع بند  : امتياز مربوط به سوابق قراردادهاي ويديومتري شبكه جمع7جدول شماره 

 كیلومتر 100بیش از  كیلومتر 100-50 كیلومتر 50-10 كیلومتر 10كمتر از   

 8 6 4 1 ومتریئويد

 : معيارهاي تشخيص صالحيت8جدول شماره 

 پايه

ظرفيت 

شركت 

 )كيلومتر(

 كارمجاز

 )كيلومتر(

 مشخصات افراد فني الزم شركت

راد
 اف
قل
دا
 ح
داد
تع

راد 
 اف
كثر
دا
 ح
داد
تع

 

ص
ص
تخ
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رو
 ني
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متي
ل ا
داق
ح

 

بق
وا
 س
از
متي
ل ا
داق
ح

 
ت
رك
 ش
ري
كا

 

 رشته و سطح تحصيالت*

 - 20 4 2 های زمینه يا مرتبط  مدرك كارشناسي رشتهدارای  نفر 1حداقل  "د"شبکه گروه  500 4

 20 00 8 4 های زمینه يا مرتبط مدرك كارشناسي رشتهدارای  نفر 1حداقل "ج"شبکه گروه  1100 3

 44 200 22 6 های زمینه يا مرتبط  مدرك كارشناسي رشتهدارای  نفر 3حداقل  "ب"شبکه گروه  1500 1

 80 200 26 8 های زمینه يا مرتبط مدرك كارشناسي رشتهدارای  نفر 4حداقل  "الف"شبکه گروه  4500 1

بالطبع ارائه افراد برداري ذكر شده است و  هاي بهره * در خصوص سطح تحصيالت، حداقل سطح تحصيلي براي افراد فني جهت اخذ هر يك از پايه

 مدارک تحصيلي باالتر از امتياز بيشتري برخوردار خواهد بود. فني با
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 : نمونه فرم گواهينامه صالحيت1فرم شماره 

 

 

 
 

ري  شبكه گواهيناهم صالحيت بهره  آوري افضالب اهي جمع ربداري و نگهدا
هـ مور   26977/ت/31426نامه اجرايي آن )مصـوبـه شـمـاره  مالي دولت و آيين قانون تنظيم بخشي از مقررات 88به استناد ماده 

شوراي عالي اداري كشور در خصوص واگذاري كارهاي  31/1/1379مور   46/14هيأت محترم وزيران( و مصوبه شماره  1/7/1381

قانون برگزاري مناقصات مصوبه شماره  26ه نامه اجرايي بند الف ماد پشتيباني و خدماتي به بخش خصوصي، و بند ب ماده سه آيين

، به موجب اين گواهينامه، صالحيت شركت .................................................... به شماره 16/8/1385ه تاريخ 33772/ت8428

آوري فاضالب به شرح ذيل  هاي جمع داري از شبكهنگه برداري و ثبت................. و شناسنامه ملي ................. براي انجام خدمات بهره

 اعالم مي گردد:

 آوري فاضالب هاي جمع از شبكه نگهداريبرداري و  پايه .........  در امر بهره

 

باشد و دارنده آن موظف است هر نوع تغيير در عوامل و شرايط شركت خود  سال مي چهارمدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور 

 اصله به كميسيون تشخيص صالحيت )مستقر در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور( اطالع دهد.را بالف

 

 مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

 

 

 شماره:

 تاريخ:
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 آوري فاضالب هاي جمع :پرسشنامه تشخيص صالحيت شركتهاي بهره برداري و نگهداري شبكه2فرم شماره 

 مشخصات عمومي شركت:  -1

  آخرين تغییرات:نام كامل شركت مطابق 

 محل شركت )آدرس كامل (:

 تلفن/ تلفن همراه:                                                 تاريخ تأسیس )تاريخ ثبت(:

 نمابر:                                                                شماره ثبت شركت:

 ي شركت:شناسه مل               نشاني الکترونیکي:

 

 آوري فاضالب:  پايه مورد درخواست براي تشخيص صالحيت در رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي جمع -2

  پايه مورد درخواست

 

 رشته هايي كه شركت قبالً در آن تعيين صالحيت شده: -3

 رديف رشته پايه تاريخ اسامي افراد فني الزم

     

     

     

     

 

 فعاليت شركت با نام ديگر: سوابق -4

 رديف نام شركت نوع فعاليت شركت تاريخ آدرس

     

     

     

 

 مهر شركت :      مدير عامل شركت : ینام و نام خانوادگي و امضا
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 همكاري با شركتهاي ديگر ) ايراني يا خارجي (:   -5

 نام شركت نوع فعاليت
مدت همكاري 

 به ماه
 رديف تاريخ

     

     

     

 

 سهام داران شركت: -6

 رديف نام  نام خانوادگي سمت  درصد سهام 

     

     

     

     

     

     
 

 اسامي افراد فني الزم شركت:– 7

تاريخ اخذ مدرک 

 تحصيلي

آخرين مدرک تحصيلي 

 با ذكر رشته تحصيلي
 رديف  نام  نام خانوادگي  سمت 

      

      

      

      

      

      

: افراد فني الزم شركت )مندرج در جدول شماره شش( عالوه بر دارا بودن شرايط عمومي مندرج در دستورالعمل تشخیص توجه

 اين دستورالعمل را نیز ارائه و به صورت تمام وقت در اختیار شركت باشند.  7های مندرج در جدول شماره  صالحیت، بايد گواهي

 مدير عامل شركت:                                                                  مهر شركت : یخانوادگي و امضانام و نام 
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 : اطالعات مربوط به افراد فني الزم شركت3فرم شماره 

 

 مشخصات فردي:

  محل صدور:  نام:

  شماره شناسنامه:  نام خانوادگي:

  مذهب:  نام پدر:

  مليت:  تاريخ تولد:

  ملي: دك  سمت:

 

 ميزان تحصيلي:

مدرک 

 تحصيلي

 دانشگاه/ دانشكده تاريخ اخذ مدرک رشته

    فوق ديپلم:

    ليسانس

    فوق ليسانس

    دكترا

 سوابق تجربي:

تاريخ 

 شروع
 تاريخ پايان

مدت 

 )ماه(
 كارفرما محل پروژه نام پروژه سمت نوع فعاليت محل خدمت

         

         

         

         

         

         

 كاي تمام مدارك و سوابق كاری فرد ضمیمه شود.  يادآوري:

 

 مدير عامل شركت:                                                                  مهر شركت : ینام و نام خانوادگي و امضا

 

 

 

 

 عكس
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 آوري فاضالب در بهره برداري و نگهداري شبكه هاي جمع: سوابق شركت 4فرم شماره 

 عنوان قرارداد رديف
 طول شبكه

 )كيلومتر(
 نام كارفرما

 تاريخ اتمام تاريخ شروع 

 سال ماه سال ماه

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 آوری فاضالب ضمیمه شود. داری و مديريت شبکه های جمع الزم است گواهي فعالیت شركت در بهره برداری، نگهيادآوري: 

 

 مهر شركت           مدير عامل شركت: ینام، نام خانوادگي و امضا

 

 

 

 

 



 

 55از  52صفحه    پيوست شماره دو

 : تعهد نامه5فرم شماره 

 

 به نام خدا

 

مندرجات برگهای پرسشنامه و مدارك پیوست آن )ممهور به مهر شركت و با امضای مجاز(  ضمن تأيید صحت

شوم كه هرگونه تغییر در  برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضالب متعهد مي در رسته بهره

حیت مندرجات اين برگها را، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ تغییر، به دبیرخانه كمیسیون تشخیص صال

 برداری اعالم نمايم. مستقر در حوزه معاونت نظارت بر بهره

كنم كه شركت، اعضای هیات مديره، مدير عامل و افراد فني الزم شركت، مشمول ممنوعیت مقرر در  تأيید مي

باشد و شركت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان  قانون اساسي نمي  141اصل 

( نبوده و به محض شمول اين مقررات بر شركت، 1337معامالت دولتي و كشوری )مصوب سال دولت در 

موضوع را به اطالع برسانم. تأيید مي نمايم كه افراد فني الزم شركت در رسته مورد درخواست، در هیچ يك از 

ابط و قوانین مربون برداری و نگهداری فاضالب، جزء افراد فني الزم نیستند و كلیه ضو ديگر شركت های بهره

 برداری را رعايت نموده ام. به افراد فني مندرج در آيین نامه تشخیص صالحیت شركتهای بهره

الذكر و نیز مندرجات پرسشنامه و مدارك  نمايم چنانیه خالف هر يك از اقارير و تأيیدات فوق تأيید مي

های مترتب بر ارائه مدارك و اطالعات  مجازاتتحويلي به دبیرخانه كمیسیون به اثبات برسد، عالوه بر شمول 

گونه اعتراضي نسبت به تصمیم شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  غیر واقعي به مراجع دولتي، حق هیچ

های اجرايي، در مورد قراردادهايي كه در اثر اين  مبني بر لغو صالحیت و اعمال محرومیت و نیز تصمیم دستگاه

 های مربون به آن را نخواهم داشت. نامه ده است و ضبط ضمانتاطالعات غیر واقعي منعقد ش

 

 صحت مندرجات اين برگ مورد تأييد است.
 

 نام و نام خانوادگي امضاي مجاز و مهر شركت

 هاي دفاتر اسناد رسمي، تهيه، تنظيم، امضا و تصديق شوند. بايست در سربرگ يادآوري مهم: اين تعهد نامه مي
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 آوري فاضالب برداري و نگهداري شبكه هاي جمع هاي بهره خالصه اطالعات فرآيند تشخيص صالحيت شركت: 6فرم شماره 

 الف( مشخصات شركت

  نام كامل شركت مطابق آخرين تغییرات

  شماره و تاريخ ثبت شركت

  شناسه ملي شركت

  تاريخ تقاضا برای تشخیص صالحیت

  نام مدير عامل و مدرك تحصیلي

  نام خانوادگي اعضای هیأت مديرهنام و 

  نام سهامداران عمده
نام و نام خانوادگي افراد امتیاز آور و 

 شماره ملي آنها
 

  نشاني و شماره تماس

 
 ب( محاسبه امتياز شركت

  امتیاز نیروی انساني متخصص

  امتیاز سوابق كاری 

  امتیاز ارزشیابي

  پايه تعيين شده براي شركت
 

 جلسه برگزار شده براي تشخيص صالحيت ج(مشخصات

  محل برگزاری و شماره جلسه  تاريخ و زمان برگزاری جلسه

 حاضرين موظف جلسه

 

 

 نام و نام خانوادگي رئیس كمیسیون تشخیص صالحیت و امضا :
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 بازنگری سند

هر گونه اصال  و بازنگري به منظور انطباق اين دستورالعمل با قوانين جاري  در صورت نياز پس از طي 

 صورت خواهد گرفت. ي وزارت نيروآب و آبفا معاونتفرآيندهاي مصوب و تأييد 
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 کنترل سند

 صدور سند:

 برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد. نامه توليد، بهره سند با ضوابط آيين 

 مرتضي بخشايش خانوادگي كنترل كننده: نام و نام

 سمت: مدير كل دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

 مهر و امضا

 هاي الزم: دريافت سند و كنترل

   تاريخ دريافت سند:    نام سازمان:

 .سند از نظر شکلي )تعداد اوراق، خوانايي و...( كامل است 

 هاي مربوطه ثبت گرديد. سند در فرم 

 اعتبار مرتبط ابطال گرديد. اسناد منسوخ و يا بي 

 سمت:    خانوادگي كنترل كننده:  نام و نام

 مهر و امضا

 برداري: بهره

 نام واحد سازماني: 

 تاريخ:     دريافت سند   

 تاريخ:     خاتمه دوره اجرا 

 سمت:    كننده: نام و نام خانوادگي دريافت

 مهر و امضا

 ابطال سند:

     اين سند در تاريخ:                    به استناد:

  ابطال گرديد.     

 سمت:    خانوادگي ابطال كننده: نام و نام

 مهر و امضا

 

 



 

 54از  54صفحه      امضاء      

 سند  گردآورندگان

 امضا سمت نام و نام خانوادگی

 حوزه ستادی وزارت نیرو

  نیرو وزارت یآبفا و آب معاون خامسی زاده تقی قاسم

  برداری و حفاظت آب و آبفا های بهره مدیر کل دفتر نظام شاهپور رجائی

سید محمد مهدی 

 نوربخش
  برداری و حفاظت آب و آبفا های بهره معاون دفتر نظام

  کارشناس مسئول دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری  آرش رسته مقدم

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

  عامل مدیررئیس هیئت مدیره و  جانباز حمیدرضا
 

 برداری بهره بر نظارت و راهبری معاون کشفی حمیدرضا سید
 

 برداری فاضالب مدیر کل دفتر نظارت بر بهره بهنام وکیلی
 

 برداری فاضالب کارشناس مسئول دفتر نظارت بر بهره دادمهر فائزی رازی
 

 برداری فاضالب گروه دفتر نظارت بر بهره سیرئ سید ناصر الدين کسايی
 

 برداری فاضالب کارشناس دفتر نظارت بر بهره زاده نیحس دیوح
 

 برداری فاضالب کارشناس دفتر نظارت بر بهره یزدي ميمر
 

 برداری فاضالب نظارت بر بهرهکارشناس دفتر  صابر انتظاری
 

 


