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 تعالی بسمه
 
 مصوب شهری، ناکارآمد و فرسوده هایبافت نوسازی و بهسازی احياء، از حمایت قانون 4 ماده اجرای در

 اجرايي و مالي فني، مدیریت صالحیت احراز نحوه ،1389/10/12 مورخ ایران اسالمی شورای مجلس
 و بهسازی احیاء، هایطرح مجریان اختیارات از قسمتی واگذاری منظور به حقوقی و حقیقی اشخاص
 .گرددمی بالغاین دستورالعمل اشرح  به( هاشهرداري و شهرسازي و راه وزارت) نوسازی
بازآفرینی شهری  شرکت وظایف و امور گریتصدی به مربوط اقدامات صرفا   اختیارات، واگذاری از منظور
 :است واگذاری قابل زیر، شرح به جداگانه گرایش سه قالب در که باشدمی هاشهرداری و ایران

 گریتوسعه گرایش (الف  بند
 یگر تسهیل گرایش (ب  بند
 و حقیقی( حقوقیاشخاص ) کارگزاری گرایش (ج بند

 
پایدار بازآفرینی هایبرنامه هدف هایمحله و هامحدوده در فعال حقوقیحقیقی و  اشخاص :1 تبصره 

 نوسازی و بهسازی احیاء، از حمایت قانون در موجود هایظرفیت از استفاده به نیاز صورت در شهری
 و داده تطبیق دستورالعمل این شرایط با را خود وضعیت است الزم شهری، ناکارآمد و فرسوده ایهبافت

 .نمایند دریافت صالحیت گواهینامه
 

  تعاریف (1 ماده
 :است رفته بکار دستورالعمل این در ذیل تعابیر اساس بر مفاهیمی و اصطالحات

 پایدار شهری بازآفرینی -الف
فرسوده و های انمندسازی بافتوت )طبق سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی شهری بازآفرینی •

 (وزیران هیئت 2/7/1393هـ، تاریخ ابالغ  48601/74900ناکارآمد شهری، شماره 
های اقتصادی، اجتماعی، محیطی و کالبدی به منظور ارتقای کیفیت زندگی فرایند توسعه همه جانبه در عرصه

 .هدف در پیوند با باقی شهرهای و محلهها در محدوده
انمندسازی وت )طبق سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی شهری بازآفرینی هدف هایمحدوده •

 (وزیران هیئت 2/7/1393هـ، تاریخ ابالغ  48601/74900فرسوده و ناکارآمد شهری، شماره های بافت
های ساماندهی در های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی مشمول برنامههایی که به موجب طرحمحدوده

 .گیرندهای فرسوده ناکارآمد قرار میاحیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتسند ملی راهبردی 
 محله بازآفرینی مشارکتی سند •
 توسعه مرکز و شودمی تدوین محله توسعه مرکز توسط بازآفرینی يگر تسهیل فرآیندهاي طی سند این

 در را مدخالنذی و کنشگران حداکثري مشارکت مشارکت، هايروش انواع توسعه با است موظف محله
 دستورکار عملیاتی، و راهبردي بخش دو در که سند این محتواي. کند فراهم سند هايبخش کلیه تدوین

 هدف، محله یا محدوده بازآفرینی اندازچشم شامل کند،می تعیین را هدف محله یا محدوده بازآفرینی
 و هابرنامه اولویت محله، نیاز مورد خدمات و عملیاتی هايبرنامه و اقدامات عملیاتی، و کالن اهداف
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 براي دسترس در و نیاز مورد منابع اقدامات، و هابرنامه در مدخالنذی و کنشگران از یک هر نقش اقدامات،
 سایر حمایت همکاري، نوع) هافرض و( بیرونی و درونی منابع تفکیک )به اقدامات اجراي و هابرنامه تحقق

 . است( دهدمی نشان را نهادها و هادستگاه
 

)طبق بند ج ماده قانون حمایت از احیاء، بهسازی  (شهری بازآفرینی) نوسازی و بهسازی احياء، هايطرح -ب
 و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری(

های برنامههای توسعه شهری )اعم از جامع و تفصیلی( به منظور اجرای هایی هستند که در چارچوب طرحطرح
ها در این طرح. شوداحیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می

های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای های جدید و مورد نیاز محدوده معینی از بافتبرگیرنده کاربری
های دسترسی، معابر و بدنه آنها، شبکههای شهری از قبیل آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیرساخت

-های عمرانی و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانیپروژه
 .باشداسالمی و بومی هر منطقه می

 
 محله توسعه نهاد- پ

 مرکزاست که  یو مدیریت شهر هدف بازآفرینی  ایهمحله معتمدینگروهی متشکل از  هنهاد توسعه محل
 در محله توسـعه نهـاد. را بر عهده دارد هدفهای همحلو  هامحدوده بازآفرینی فرآیند مدیریت و اهبرير

 در شـدهتدوین  برنامه خصوص در گیريتصمیماصلی  مرکز وقرار دارد  محله توسعه مراکز از باالتر جایگاهی
 .است محله توسـعه مرکـز

 
 محله توسعه مرکز- ت

 پایگاهاین مرکز . است هـدف محلـه و محـدوده بـازآفرینی فرآیند سازيتصمیم مرکز محله توسعه مرکز
، امکان (PAR)مشـارکتی پژوهـی اقـدام روش بـه محلـه وضـعیت سـنجش براي الزم کانیم-اجتماعی
 تسهیل و برابـر هـايفرصت ایجادو با  هدف محلهو  محدوده یاهمحل اجتماع با تنگاتنگ ارتباطبرقراری 
 بـازبینی و پـایش و محله بازآفرینی مشارکتی   ریزي  برنامه موجبات ذينفوذان، و ذينفعان کلیه مشارکت
 .دکنمی فـراهم را هـابرنامـه

 
 گرتوسعه -ث

سازی، بهسازی، های مقاومها و امکانات فنی و مالی در طرحشخص حقوقی که با در اختیار داشتن تخصص
های انتفاعی و غیرانتفاعی شامل مسکن و ساختمان، خدمات زیربنائی و نوسازی در حوزه کاربریساخت و 

های انفرادی، تجمیعی، در مقیاس محلی و شهری، مدیریت و روبنائی و فضاهای عمومی در مقیاس پالک
 .گذاری را بر عهده داردمسئولیت اجرا و یا سرمایه

 
 گرتسهیل- ج

 که آورده فراهم را الزم فرآیند محلی، هایگروه ميان تعامالت و روندها از اطالع با كه است حقوقی شخص
 و ترسیم را خود مشترک هدف به رسیدن برنامه و راه نقشه مشارکتی، صورت به بتوانند محلی هایگروه



4 

 

محلی، عه مجا میان هاتعارض کاهش و مثبت تعامل افزایش با تا کندمی کمک ،گرتسهیل نهاد. کنند تدوین
 بتوانند آنان و شده حاصل بیشتری مساعی اشتراک نهادهای عمومی و دولتی و بخش خصوصی

 .باشند داشته مشترک اهداف به رسیدن برای مشترک هایگیریتصمیم
 
 کارگزار -چ

 مالی، و قانونی حقوقی، اداری، فرآیندهای و روندها از اطالع با که است حقوقی یا حقیقی شخص کارگزار،
 یا و بازآفرینی شهری ایران شرکت سوی از شده واگذار اداری و حقوقی مالی، امور کلیه تا گرددمی مأمور

 .کند پیگیری نتیجه حصول تا راها شهرداری
 
 حقیقی اشخاص - ح

ها، موسسات و گونه رابطه استخدامی با دولت )قراردادی، پیمانی، رسمی( اعم از وزارتخانه رافرادی که ه
های تابعه آن نداشته و در حال حاضر شاغل در ها و شرکتو شهرداری و نهادهای عمومی های دولتیشرکت
 های مزبور نباشند.دستگاه

 
 حقوقی اشخاص -خ

 آنها در دولتی هایشرکت و هاسازمان ها،وزارتخانه از اعم دولت سهام که نهادهایی و موسسات ها،شرکت
 .آیندمی حساب به العمل دستور این در مجاز حقوقی اشخاص باشد، درصد 50 از کمتر

 
 اجرایی دستگاه- د
 کلیه و دولتی هایشرکت غیردولتی، عمومی نهادهای یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه لیهک

 ایران، نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هاییدستگاه
 نامیده یاجرای دستگاه دولتی، هایبیمه و هابانک مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان

 .شوندمی
 
 صالحیت احراز -ذ

 و یگر تسهیل گری،توسعه هایگرایش از یکی در فعالیت مجوز اخذ شرایط وجود آن، طی که است فرآیندی
 .گرددمی تعیین و ارزیابی دستورالعمل، این مفاد طبق کارگزاری،

 
 کننده ارزیابی -ر

 .باشندمی شرکت از نمایندگی به هااستان شهرسازی و راه کل ادارات و ایران شهری شرکت بازآفرینی
 
 یابیارزش -ز

 مقاطع در را صالحیت دارندگان شده انجام یا انجام دست در کارهاي کیفیت سطح درآن که است فرآیندي
 .کندمی تعیین معین، زمانی هایدوره یا
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 صالحیت رتبه- س
 اجرایی و فنی مالی، تخصص امتیاز اساس بر که دستورالعمل این موضوع اشخاص توان از سطحی
 حدود آن اساس بر و مایدنمی تعیین کارگزاری و یگر تسهیل گری،توسعه هایگرایش از یک هر در متقاضی
 .گرددمی تعیین دستورالعمل این 4 ماده مطابق موضوع انجام در وی به واگذاری قابل اختیارات و وظایف

 
 صالحیت گواهی -ش

برای گرایش  و دستورالعمل این چارچوب در شرایط واجد متقاضی به کنندهارزیابی توسط که هایهگواهینام
 )از ساله 3 اعتبار با های تسهیلگری و کارگزاریو برای گرایش (صدور  زمان از) ساله 5 اعتبار با توسعه گری

 و ندانموده دریافت صالحیت گواهی گذشته سنوات در که متقاضیانی برای. شودمیء اعطا  صدور( زمان
 طبق و گذشته سالهیک دوره در سوابق ارزشیابی از پس دارند را آینده سنوات برای ارتقاء یا تمدید تقاضای

 .است تمدید قابل سال 3 تا 1 مدت به کننده ارزیابی نظر
 

 وظایف حدود (2 ماده
 دارای اشخاص به توانندمی هاشهرداری یا و ایران شهری بازآفرینی شرکت که را اقداماتی مجموعه
 با متناسب و دستورالعمل، این در شده تعریف هایگرایش برحسب اقدامات، ینا. نمایند واگذار صالحیت

 گرایش سه در هدف هایمحله و هامحدوده نیاز با متناسب نیز و حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت رتبه
 :شودمی تقسیم زیر شرح به
 

 گریتوسعه گرایش -الف
 مالی مدیریت -2؛ دارشناسنامه پروژه تعریف -1 مرحله چهار در توسعه؛ فرآیند کل مدیریت •

 فروش و عرضه فرآیند -4؛ و ساخت و تولید فرآیند -3؛ گذاریسرمایه
 فنی و اقتصادی هایریسکاقتصادی و مدیریت  بخش فنی، بخش مدیریت •
 شهری زندگی کیفیت ارتقای و محله توسعه راستای در سرگردان و خرد هایسرمایه به دادن جهت •
 و یمال مینأت مزمکانی طراحی و گذاریسرمایه ریسک در صدیدرصد مشارکت و گذاریسرمایه •

 سرمایه و پول بازار ابزارهای از استفاده با گذاریسرمایه سود تضمین
 ایحرفه مسئولیت هایبیمه با همراه مرغوبیت و ایمنی و فنی کیفیت ضمانت ارایه •
 حمایت از کسب و کارهای خرد محلی مرتبط با اقدامات در دست انجام •

 
 یگر تسهیل گرایش -ب

 محله توسعه مرکز اندازیراه تسهیل راستای در تأثیرگذار محلی هایگروه هایتوانمندی قایتار •
 افزاییهم و مشارکت هایروش انواع توسعه از استفاده با محله بازآفرینی مشارکتی سند تدوین •

 (بازآفرینی کنشگران) خصوصی بخش و دولتی محلی، هایگروه و نیروها و منابع
 یکدیگر با همکاری و خودیاری و خودسازماندهی توانمندی افزایش در محلی هایگروه افزاییتوان •

 بازآفرینی آفریناننقش سایر با تعامل و
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 تحقق راستای در دولتی و خصوصی عمومی، مردمی، نهادهای بین اندیشیهم و افزاییهم ایجاد •
 پایدار محلی بازآفرینی

 محله بازآفرینی سند تحقق منظور به مشارکتی مدیریت تحقق راهبری •
 محلی سطح در شده طی فرآیندهای و الگوها شناسیآسیب و هاروش و فرآیندها مستندسازی •
 ها به نحوی که قابل انتقال برای تمام اجتماعات باشد.رسانی در خصوص اقدامات و برنامهاطالع •
 

 اشخاص حقوقی کارگزاری گرایش -ج
  بازآفرینی هدف هایمحدوده اجرایی ی، فنی ومال قانونی، اداری،حقوقی، امور لیهو اجرای ک مدیریت •
 در وسازساخت با مرتبط منابع تجهیز و امالک و اراضی حوزه هایفرآینداجرای  و مدیریت •

 مجوزها، اخذ پروانه، صدور) هاو شهرداری شهری شرکت بازآفرینی مستغالت و امالک خصوص
 (...و بخشودگی تجمیع،

 
 کارگزاری اشخاص حقیقی گرایش -د

 قالب در را شده محول وظایف دستورالعمل این مفاد موجب به صالحیت احراز از پس که حقیقی اشخاص
 سند چارچوب ها درو شهرداری شرکت این هایپروژه و هابرنامه تحقق و پیگیری منظور به کارگزاری امور

 .گیرندمی عهده به محلی نهادهای همکاری با شهری ها ناکارآمدمحله و هامحدوده بازآفرینی
 

 اقدامات بر نظارت نحوه( 3 ماده
 صورت ،باشدمی دستورالعمل پیوست که رسیدگی نحوه نامه نآیی اساس بر اقدامات بر نظارت نحوه

 .گرفت خواهد
 

  حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت احراز نحوه (4 ماده
 های عمومیصالحیت -الف

سایر معیارهای تعیین صالحیت از تعیین صالحیت عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی همزمان با بررسی 
یا شرکت  ره کل راه و شهرسازی استان مربوطسوی رئیس کمیته)استانی یا ستادی( به مدیریت حراست)ادا

 .روز کاری پاسخ را اعالم خواهد نمود 10بازآفرینی شهری ایران( ارجاع و آن مدیریت ظرف حداکثر 
 

 تخصصیهای صالحیت -ب
 است: زیر شرح به تفکیک به گرایش هر در حقوقی و حقیقی اشخاص صالحیت احراز معیارهای
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 گرتوسعه -الف بند مجوز صالحیت احراز شرایط
 .شودمی داده حقوقی افراد به تنها گرایش این مجوز
 تخصصی و فنی توانایی -1
 منابع تجهیز و گذاریسرمایه مالی، توانایی -2
 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -3
 مرتبط سوابق -4
 
 

 تخصصی و فنی توانایی -1
 

 
 
 منابع تجهیز و گذاریسرمایه مالی، توانایی -2

 امتیاز سطح مالی شاخص امتیاز سقف
 1 ریال میلیارد 5 هر ازای به دارایی کل ارزش 10
 1 ریال میلیارد 20 هر ازای به (اخیر  سال سه متوسط)  سالیانه مالی گردش 10
 1 ریال میلیارد یک هر ازای به (اخیر  سال سه متوسط)  سالیانه خالص سود 10

 
 

 امتیاز تخصصی گرایش تخصصی هایگروه امتیاز سقف

25 

 ( فنی1گروه 

 3 *معماری
 2  شهری یا مرمت طراحی

 2 شهری یا شهرسازی ریزیبرنامه
 2 ساخت مدیریت

 3 * عمران

 ( مدیریت 2گروه 

 2 ** ساخت و پروژه مدیریت
 2 **عملیات و تولید یا بازرگانی یا مالی مدیریت

 2 **صنعتی مهندسی صنایع یا مدیریت
 MBA** 2 اجرایی یا  مدیریت

 2 *اقتصاد
 3 *حقوق    ( حقوقی4گروه 
 2 محیط زیست ( محیط زیست5گروه 
 2 *علوم اجتماعی و رشته های مرتبط ( علوم اجتماعی6گروه 

 کارشناسی به سطح افزایش با باشد؛ کارشناسی باید تحصیالت سطح حداقل تخصصی هایگروه کلیه در (1تبصره 
 .شودکسب می بیشتری امتیاز ضریب0.3 دکتری و0.15 ارشد

 در سابقه سال 3 هر ازای به فوق جدول در شده ذکر تخصصی هایگروه از هرکدام در کارشناسان امتیاز (2تبصره 
 .یافت خواهد افزایش امتیاز یک سقف تا حداکثر ضریب 0.5 ناکارآمد هایبافت بازآفرینی در و مربوطه رشته

 .است آور الزام گریتوسعه گرایش در صالحیت احراز برای دار های ستارهگرایش (3تبصره 
 ها، معادل کارشناسی لحاظ خواهد شد.های فنی در هر یک از رشتهدر مورد اعضای عضو کانون کاردان (4تبصره 
 باشد.های دو ستاره الزامی میمعرفی کارشناس در حداقل یکی از گرایش (5تبصره 
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  اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -3
 امتیاز سطح مدیریت نوع امتیاز سقف

 0.5 *مرتبط مدیریت تجربه سال هر ازای به مدیرعامل 3

 مدیره هیئت اعضاء 4
 هیئت در عضویت تجربه سال هر ازای به

 مرتبط فعالیت با هاشرکت مدیره
0.5 

 هانامه گواهی 12

 1 (TUV( و)ISOمرتبط ) هاینامهگواهی
 سازمان سوی از مشاوره خدمات هارائ صالحیت
 و ساختمان»گروه  در کشور هبودج و برنامه

 «ابنیه

 امتیاز 5: 1پایه 
 امتیاز 4: 2پایه 
 امتیاز 3: 3پایه 

 سوی از پیمانکاری خدمات هارائ صالحیت
گروه  در کشور هبودج و برنامه سازمان

 «ابنیه و ساختمان»

 امتیاز 5: 1پایه 
 امتیاز 4: 2پایه 
 امتیاز 3: 3پایه 
 امتیاز 2: 4پایه 
 امتیاز 1: 5پایه 

 شهرسازی و راه وزارت از سازی انبوه پروانة

 امتیاز 4ارشد: 
 امتیاز 3: 1پایه 
 امتیاز 2: 2پایه 
 امتیاز 1: 3پایه 

 ساخت و طرح خدمات هارائ صالحیت
 هبودج و برنامه سازمان سوی از غیرصنعتی
 «ابنیه و ساختمان»گروه  در کشور

5 

 سوی از طرح مدیریت خدمات هارائ صالحیت
گروه  در کشور بودجة و برنامه سازمان
 «معماری و شهرسازی»

4 
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 مرتبط سوابق -4
 

 
 
 

 یگر تسهیل -ب بند مجوز صالحیت احراز شرایط
 .شودمی داده حقوقی افراد به تنها گرایش این مجوز
 تخصصی و فنی توانایی -1
 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -2
 مرتبط سوابق -3
 

 تخصصی و فنی توانایی -1
 امتیاز تخصصی گرایش تخصصی هایگروه امتیاز سقف

35 

 ( فنی1گروه 

 3 یا عمران معماری
 3 یا مرمت شهری طراحی

 3 *شهرسازییا  شهری ریزی برنامه
MBA   2 یا مدیریت اجرایی 

 2 * اقتصاد ( اقتصادی2گروه 
 2 *و رشته های مرتبط علوم اجتماعی اجتماعیعلوم ( 3گروه 

 1 * حقوق ( حقوق4گروه 
 1 محیط زیست ( محیط زیست5گروه 

 کارشناسی به سطح افزایش با باشد؛ کارشناسی باید تحصیالت سطح حداقل تخصصی هایگروه کلیه رد (1 تبصره
 .شودکسب می بیشتری امتیاز ضریب0.3 دکتری و  0.15 ارشد

 در سابقه سال 3 هر ازای به فوق جدول در شده ذکر تخصصی هایگروه از هرکدام در کارشناسان امتیاز (2 تبصره
 .یافت خواهد افزایش امتیاز یک سقف تا حداکثر ضریب 0.5 ناکارآمد هایبافت بازآفرینی در و مربوطه رشته

 .است آورالزام گریتسهیل گرایش در صالحیت احراز برای دارستاره هایگرایش (3 تبصره
 
 

 امتیاز سطح مدیریت نوع امتیاز سقف

15 

 و جذب مالی تجهیزمنابع -1 
 سرمایه

) به ازای  گذاری های سرمایهپروژه مالی منابع تامین
 امتیاز( 1هر قرارداد عملیاتی شده 

3 

 2 تملک / فروش
 2 نهادهای مالیایجاد 

 4 اقدامات جذب سرمایه گذار
توان  و مشارکتی اقدامات -2

 ایاجرایی کنشگران محله
 4 اقدام سابقه مشارکتی و اجتماعیهرگونه 

 مشمول قبلی قراردادهای مستندات ارایه صورت در های هدف،محدوده در انجام شرط به هابخش این اقدامات
  شد. خواهند امتیاز
شهری  هایبرنامه و اهداف با مرتبط فعالیت موضوع با هایشرکت یا نهادها مدیریت سابقه شرکت بازآفرینی 
 ایران
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 اجرایی سازمان و تشکیالتی ساختار بودن دارا -2

شهری  شرکت بازآفرینی هایبرنامه و اهداف با مرتبط فعالیت موضوع با اشخاص حقوقی یا نهادها مدیریت سابقه*
  ایران

 با کار سوابق و فعالیت سابقه و مجوز داشتن شرط به فعالیت، رسمی مجوز دارای (NGO) نهاد مردم هایسازمان**
 .کرد خواهند اخذ را بند این امتیاز سقف محلی، اجتماعات

 های ارائه شده حداقل مربوط به پنج سال اخیر باشد.***گواهینامه
 
 
 مرتبط سوابق -3

 امتیاز فعالیت و اقدامات نوع امتیاز سقف

50 

 5 یگر تسهیل سابقه
 5 های آموزشیبرگزاری دورهسوابق 

 10 انجام امور مشاوره 
 5 هاهمکاری با تشکل

 مشمول قبلی قراردادهای مستندات هئارا صورت در هدف،های محدوده در انجام شرط به هابخش این اقدامات
 .شد خواهند امتیاز

بودن بدیهی است برای ارجاع کار، راه اندازی نهاد توسعه محله و تهیه برنامه مشارکتی بازآفرینی محله دارا 
های مشاوره گروه شهرسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا قرارداد همکاری یکی از صالحیت

 با مشاورین شهرساز مذکور ضروری است.
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز سطح مدیریت نوع امتیاز سقف

 0.5 *مرتبط مدیریت تجربه سال هر ازای به مدیرعامل 3

 مدیره هیئت اعضاء 4
 هیئت در عضویت تجربه سال هر ازای به

 مرتبط فعالیت با هاشرکت مدیره
0.5 

5 
 آموزشیشرکت در دوره 

 مرتبط با تسهیلگری
 0.5 به ازای هر دوره آموزشی گذرانده شده**

 تفصیلی مصوب ساختار 1
ترین مرجع تأیید عالی شخص حقوقیبرای 

 باشد.
1 

 هانامه گواهی 2

 1 (TUV( و)ISOمرتبط ) هاینامهگواهی
 سازمان سوی از مشاوره خدمات ارائة صالحیت
 و ساختمان»گروه  در کشور بودجة و برنامه

 «ابنیه

 امتیاز 5: 1پایه 
 امتیاز 4: 2پایه 
 امتیاز 3: 3پایه 
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 کارگزاری اشخاص حقوقی -ج بند مجوز صالحیت احراز شرایط
 تخصصی و فنی توانایی -1
 کاریسوابق  -2
 مرتبط سوابق -3

 تخصصی و فنی توانایی -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز رشته تحصیلی تخصصی توانایی امتیاز سقف

30 

 فنی/مطالعاتی/اجتماعی

 5 عمران
 5 معماری
 5 شهری ریزی شهرسازی یا برنامه
 5 و ارتباطات علوم اجتماعی

 5 مدیریت

 علوم اقتصادی/مالی
 5  اقتصاد یا مالی

 5 بازرگانی مدیریت
 5 حسابداری

 5 عمومی و خصوصی و امور ثبتی حقوق حقوق
 .باشد کاردانی باید تحصیالت سطح حداقل های تخصصیگروه کلیه در (1تبصره 
 باشد.نفر می 2 توانایی تخصصیحداکثر تعداد کارشناس قابل معرفی برای هر  (2تبصره 



12 

 

 کاری سوابق -2

 
 
 مرتبط سوابق -3

 دهی امتیاز نحوه امتیاز سقف

20 
 فرسوده،های بافت نوسازی و بهسازی حوزه در تخصصی بصورت که حقوقی اشخاص
شرکت بازآفرینی  با مباشرتی یا و مدیریتی قرارداد طرف شهری ناکارآمد و رسمیرغی هایسکونتگاه
 تیازام 5هر قرارداد کارگزاری  ازاء به اند بوده ها شهرداری یاشهری 

 
 

 سوابق اجرایی امتیاز سقف
 امتیاز
هر 
 اقدام

 مبنای محاسبه امتیاز

50 

ای و مدیریت خدمات تهیه کتاب و نشریات، اقدامات رسانه
 تولیدات فرهنگی و هنری و موضوعی خاص

 قرارداد 2

 دوره مرتبط 3 های آموزشی مرتبطبرگزاری دوره
 قرارداد 2 اطالع رسانی شامل تبلیغات، تهیه فیلم و بروشور برای اقدام خاص

 متراژ 3 امالک و مستحدثات *خرید اراضی، 
 مورد سند تک برگ 3 انتقال اسناد مالکیت اراضی و امالک و مستحدثات

 مورد 3 مدیریت انجام اقدامات قضایی
 قراردادی -موردی  2 تجمیع اراضی و امالک
 قراردادی -موردی  2 تفکیک اراضی و امالک

 موردی 2 45اعمال ماده 
 قراردادی 2 های مرتبطسامانهثبت اطالعات ملکی در 

 موردی 2 اقدامات ثبتی اراضی و امالک
 قراردادی –موردی  3 استحصال اراضی از محل مصوبات هیئت وزیران
 موردی 2 پیگیری  امور قضایی و طرح دعوایی و تهیه لوایح

 قراردادی 2 خدمات مشاوره در ارتباط با امور قراردادها و سایر موارد ارجاعی
 قراردادی -موردی  3 هامدیریت و نظارت بر حسن انجام و تهیه طرح
 قراردادی -موردی  2 هافرآیند انتخاب مشاور و عقد قرارداد تهیه طرح

 موردی 3 تعداد اقدامات برگزاری مناقصه )پیمانکاری و مشارکت(
 قراردادی -موردی  3 های اجراییمدیریت و نظارت بر حسن انجام پروژه

 قراردادی -موردی  2 های اجراییتحویل موقت و قطعی پروژه
 قراردادی -موردی  2 های اجراییتقسیم سهم الشرکه موقت و نهایی پروژه

 قراردادی -موردی  3 امور پیمان و رسیدگی
 موردی 3 اقدامات برگزاری مزایده
 قراردادی 3 بازاریابی و فروش

 قراردادی 3 بانکیمدیریت بکارگیری تسهیالت 
 قراردادی -موردی  3 ایامورمالی، بانکی و بیمه

 گیرد.امتیاز تعلق می 3مترمربع تملک  1000* به ازای هر 
 باشد.مورد می 3تبصره: حداکثر ارائه اقدام در هر سابقه اجرایی 
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 کارگزاری اشخاص حقیقی -د بند مجوز صالحیت احراز شرایط
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخصصی توانایی -1
 

 رشته تحصیلی موضوع صالحیت امتیاز سقف

40 

 اطالع رسانی و آموزش

 علوم اجتماعی
 مدیریت آموزشی

 ارتباطات
 علوم تربیتی
 هاسایر رشته

 امور تملک، ثبتی و حقوقی
 حقوق عمومی و خصوصی و امورثبتی

 اقتصاد
 هاسایر رشته

 امور تهیه طرح
 معماری
 برنامه ریزی شهری(-شهرسازی)طراحی شهری

 هاسایر رشته

 امور اجرایی
 عمران
 معماری
 هاسایر رشته

 تجهیز منابع و مشارکت

 اقتصاد
 مدیریت و بازاریابی

 ایامور مالی و حسابداری و بیمه
 هاسایر رشته

ها دیپلم و فوق دیپلم و سایر رشته تحصیالت سطحموضوعات صالحیت رشته تحصیلی متقاضی دارای  کلیه در
  امتیاز لحاظ خواهد شد. 40و دکتری   30امتیاز، کارشناسی ارشد  20امتیاز، کارشناسی  10
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 یسوابق کار  -2

 

 سقف
 امتیاز

 سوابق اجرایی موضوع صالحیت
 امتیاز

 هر اقدام
مبنای محاسبه 

 امتیاز

 اطالع رسانی و آموزش 40

مدیریت خدمات تهیه کتاب و نشریات، 
ای و تولیدات فرهنگی و اقدامات رسانه

 هنری و موضوعی خاص
 قرارداد 10

 دوره مرتبط 8 های آموزشی مرتبطبرگزاری دوره
اطالع رسانی شامل تبلیغات، تهیه فیلم و 

 بروشور برای اقدام خاص
10 

 قرارداد

40 
امور تملک، ثبتی و 

 حقوقی

 متراژ 5 اراضی، امالک و مستحدثاتخرید 
انتقال اسناد مالکیت اراضی و امالک و 

 مستحدثات
5 

مورد سند تک 
 برگ

 مورد 5 مدیریت انجام اقدامات قضایی
 قراردادی -موردی  8 تجمیع اراضی و امالک
 قراردادی -موردی  10 تفکیک اراضی و امالک

 موردی 8 45اعمال ماده 
 قراردادی 5 های مرتبطاطالعات ملکی در سامانهثبت 

 موردی 8 اقدامات ثبتی اراضی و امالک
استحصال اراضی از محل مصوبات هیئت 

 وزیران
10 

 –موردی 
 قراردادی

پیگیری  امور قضایی و طرح دعوایی و 
 تهیه لوایح

10 
 موردی

خدمات مشاوره در ارتباط با امور 
 موارد ارجاعیقراردادها و سایر 

10 
 قراردادی

 امور تهیه طرح 40

مدیریت و نظارت بر حسن انجام و تهیه 
 هاطرح

10 
 قراردادی -موردی 

فرآیند انتخاب مشاور و عقد قرارداد تهیه 
 هاطرح

8 
 قراردادی -موردی 

 امور اجرایی 40

مدیریت و نظارت بر حسن انجام 
 های اجراییپروژه

10 
 قراردادی -موردی 

 قراردادی -موردی  8 های اجراییتحویل موقت و قطعی پروژه
تقسیم سهم الشرکه موقت و نهایی 

 های اجراییپروژه
8 

 قراردادی -موردی 

 قراردادی -موردی  10 امور پیمان و رسیدگی

 تجهیز منابع و مشارکت 40

اقدامات برگزاری مناقصه )پیمانکاری و 
 مشارکت(

 موردی 8

 موردی 8 برگزاری مزایدهاقدامات 
 قراردادی 10 بازاریابی و فروش

 قراردادی 10 مدیریت بکارگیری تسهیالت بانکی
 قراردادی -موردی  10 ایامورمالی، بانکی و بیمه

 باشد.مورد می 3تبصره: حداکثر ارائه اقدام در هر سابقه اجرایی 
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 مدیریتیسوابق -3
 دهی امتیاز نحوه امتیاز سقف

40 
 عمومیدولتی، خصوصی، های شرکتها و سازمانکلیه متقاضیانی که سوابق خدمتی مرتبط در 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 10سال سابقه کار  5دارند به ازاء هر  و کارگزاری
 
 

 برای کلیه گرایشها )اشخاص حقوقی( امتیاز کسب الزامات( 5 ماده
 شده معرفی کارشناسان است ذکر به الزم باشدمی امتیازآور کارشناسان قرارداد ارائه به ملزم متقاضی شرکت

 )که نیازی نیست الزاما  در شرکت درخواست کننده صالحیت باشد( بیمه سابقه ماه 6 حداقل بایستمی
 .باشند داشته
 اعمال قابل کارشناسان بخش در و لحاظ مربوطه بخش در فقط مدیره هیئت اعضای و مدیرعامل سوابق
 .باشدنمی
 لیست در کارشناس یک حضور صورت در و باشدمی شرکت یک در محاسبه قابل فقط هرکارشناس امتیاز

 .گردید خواهد ابطال شرکت دو هر گواهینامه ها،شرکت سایر کارشناسان
 3 از بیش کارشناس معرفی و باشدمی نفر 3 حداکثر ها، تخصص از ردیف هر در متخصص نیروی معرفی

 .داشت نخواهد مراهه به شرکت جهت امتیازی( تخصصی گروه یک در)  تخصص یک با نفر
 واقع شهری ناکارآمد و فرسودههای بافت محدوده در گواهینامه اخذ متقاضی شرکت محل صورتیکه در

 4 شهرسازی(، و راه کل اداره تأیید با ویا اجاره نامه شرکت بنام و سند اصل برابر کپی ارائه با) باشد گردیده
 .گردید خواهد افزوده متقاضی امتیازات مجموع به امتیاز

 
 گرایش( سه هر )در اشخاص حقوقی بندیرتبه

 
 

 گرایش کارگزاری( )در اشخاص حقیقی بندیرتبه

 
 
 

 
 کار ارجاع نحوه( 6 ماده

 است؛ زیر شرح به گرایش هر و پایه هر تفکیک به کار ارجاع ساالنه قراردادهای ریالی سقف 
 

 گرایش هر و پایه هر در کار ارجاع ریالی سقف جدول
 
 
 
 

 
 1 پایه 2 پایه 3 پایه اخذ قابل صالحیت
 86-100 71-85 50-70 شده کسب امتیازهای

 1 پایه 2 پایه صالحیت قابل اخذ 
 100-71 70-50 شدهامتیازکسب 

 .است امتیاز 50 صالحیت اخذ جهت نیاز مورد امتیاز حداقل
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و یا نهادهای دولتی و  شهری شرکت بازآفرینیها و شهرداری شراکت سهم ستون این در شده اعالم ارقام*
 .استعمومی 

هکتار،  5 تا 3 از 3محوری باشد، ارجاع کار برای رتبه معیار ارجاع کار بر اساس رویکرد محله که در صورتی**
 هکتار به باال می باشد. 20از  1هکتار و رتبه  20تا  5از  2رتبه 
نماید نظر تجدید دستورالعمل این ریالی ارقام در است مختار ستادی کمیته :1 تبصره. 
 

 صالحیت ارزیابی سازوکار (7 ماده
 کمیته توسط آنها به پاسخگویی و مدارک اصل با متقاضیان سامانه در شده ارائه مدارک تطبیق و بررسی
 صدور و نهایی کنترل جهت سامانه در مندرج نهایی فرم قالب در نتیجه و گرفت خواهد صورت استانی

 .شد خواهد ارسال ستادی کمیته به گواهینامه
 

 ستادی کمیته اعضاء: الف
 کمیته( )رئیسشرکت بازآفرینی شهری ایران معاون عمران و بهسازی شهری -1
 مالی، فنی و اقتصادی منابع تجهیزدفتر  مدیرکل -2
 و امور قراردادها حقوقیکل دفتر  مدیر -3
 شهری آفرینی های بازطرح هدایت و راهبری مدیرکل -4
 )ستادی کمیته رئیس انتخاب ستادی )به کمیته دبیر -5

 استانی کمیته اعضاء: ب
 )کمیته شهرسازی )رئیس و راه مدیرکل -1
 استانداری فنی دفتر کل مدیر -2
 )کمیته دبیر و معاون بازآفرینی شهری و امور مسکن )عضو -3
 
رأی حق بدون ناظر عنوان به استانی و ستادی هایکمیته جلسات در حراست مدیر حضور :2 تبصره 

 .باشدمی الزامی
های کمیته در امور اجرای حسن بر نظارت وظیفه متقاضیان، خاص و موردی ارزیابی بر عالوه ستادی کمیته
 عهده به آنها به پاسخگویی و متقاضیان هایپرونده تمامی تشکیل صورت هر در .دارد عهده به را استانی

 .بود خواهد استانی کمیته دبیرخانه
در متقاضی مدارک بررسی یا و باشد نشده تشکیل به دالیل موجه استانی کمیته که در صورتی :3 تبصره 

 متقاضی اعتراض مورد استان توسط مدارک بررسی یا و نگرفته صورت استانی کمیته در شده تعیین مهلت
 به نسبت راسا   است مختار ستادی کمیته اینصورت در( باشد شده انجام ناعادالنه بصورت بررسی) باشد

 .نمایند اعالم استانی کمیته به کتبا   را نتیجه بررسی از پس و اقدام متقاضی از مدارک تحویل
نصف به عالوه  حضور با جلسه و شودمی اتخاذ آراء اکثریت با استانی و ستادی کمیته تصمیمات: 4 تبصره
 .داشت خواهد رسمیت کمیته عضو یک

 کارگزاری-بندج گریتسهیل -ب بند ** - *گریتوسعه -الف بند صالحیت رتبه

 3پایه 
برابر حد نصاب معامالت  20

 متوسط
برابر حد نصاب معامالت  5

 متوسط
یک برابر حد نصاب 
 معامالت متوسط

 2پایه 
برابر حد نصاب معامالت  100

 متوسط
برابر حد نصاب معامالت  10

 متوسط
برابر حد نصاب معامالت  3

 متوسط

 1پایه 
برابر حد نصاب  100باالی 

 معامالت متوسط
برابر حد نصاب  10باالی 

 معامالت متوسط
برابر حد نصاب  5باالی 

 معامالت متوسط
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و اطالعات فناوری دفتر عهده بر 4 ماده صالحیت گواهینامه سامانه امور به مربوط اقدامات :5 تبصره 
 .باشدمی ارتباطات

 تخلفات به رسیدگی هیئت (8 ماده
 :گرددمی تشکیل زیر ترکیب با و ایران شهری شرکت بازآفرینی در شکایات، و تخلفات به رسیدگی هیئت -8-1
 کمیته( )رئیس معاون عمران و بهسازی شهری( الف 
 و امور قراردادها حقوقیدفتر  مدیرکل( ب 
 مالی، فنی و اقتصادی منابع تجهیزدفتر  مدیرکل( ج
 (دبیر )  ستادی کمیته دبیر( د
 حراست مدیرـ( ه

 کمیته، ارزیابی و تصمیمات خصوص در حقوقی و حقیقی اشخاص سوی از شکایت وجود صورت در -8-2
 .شد خواهد پیگیری رسیدگی، هیئت توسط کتبی، اعالم و مستندات اساس بر شکایات به رسیدگی

 هر گزارش حسب صالحیت، دارای حقوقی و حقیقی اشخاص عملکرد از تخلف گزارش ارسال درصورت -8-3
 قرار رسیدگی و بررسی مورد هیئت توسط مراتب ،...و نهادها ها،سازمان ادارات، حقوقی، یا حقیقی شخص
 .گرفت خواهد

 شکایات رد یا پذیرش بر مبنی را خود نهائی نظره نیز، هیئت وارد شکایات به رسیدگیدر خصوص  -8-4
 .نمود خواهد اعالم
 .نماید دریافت ذیربط مبادی از را الزم اطالعات و مدارک لزوم، صورت در تواندمی هیئت -8-5
 :نماید اتخاذ تخلفات مورد در را زیر تصمیمات از یکی تواندمی خود جامعهای بررسی پی در هیئت -8-6
 کتبی اخطار( الف 
 محضری تعهد اخذ و کتبی اخطار( ب 
 ماه 6 حداقل صالحیت گواهی موقت تعلیق( ج
 سال (3) مدت به حداکثر صالحیت لغو( د

 .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت موافق نظر با آن تصمیمات و تشکیل اعضاء اکثریت حضور با هیئت -8-7
 .بود خواهد قطعی مزبور هیئت تصمیمات -8-8
 پرونده، طرفین یا و استانی یا ستادی هایکمیته اعضاء از یک هر از لزوم صورت در تواندمی هیئت -8-9

 .نماید درخواست مکتوب بصورت را آنان نظرات یا و دعوت توضیحات، ارائه یا جلسه در حضور جهت
با و ستادی صالحیت تعیین و ارزیابی کمیته پیشنهاد با دستورالعمل این در اصالح هرگونه :6 تبصره 

 ماده سامانه طریق از گواهینامه دریافت متقاضیان به ایران، شهری بازآفرینیشرکت  مدیره هیئت تصویب
 .گردید خواهد رسانی اطالع 4
دارنده برعهده صالحیت گواهینامه دریافت جهت شده ارائه اطالعات صحت مسئولیت :7 تبصره 

 از صالحیت گواهینامه گردد، اثبات مستندات و مدارک صحت عدم زمان هر و بوده صالحیت گواهینامه
 .گردید خواهد ارجاع تخلفات هیئت به رسیدگی جهت متقاضی پرونده و شد خواهد ابطال صادرکننده طرف
شهری نوسازی و بهسازی هایطرح مجریان برای تعهدی گونههیچ صالحیت، دورگواهینامهص :8 تبصره 
 .کندنمی یجادکار ا ارجاع در( هاشهرداری و ایران شهری شرکت بازآفرینی شهرسازی، و راه وزارت)
 

 در تبصره 21 و ماده 8 در باشد، کهمی 1397/06/06 مورخ مصوب دستورالعمل اصالحیه دستورالعمل، این
 تصویب تاریخ از و است رسیده شهری شرکت بازآفرینی مدیره هیئت تصویب به 10/06/1398 مورخ جلسه

 .باشدمی االجرا الزم و قبلی مصوبات جایگزین


