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مقدمه
مردم،  توقعات  و  انتظارات  ارتقاء سطح  و  بشری  افزون جوامع  روز  توسعه  و  رشد 
موجب گردید تا فرهنگ زیستی و نیازمندی های حیاتی آنان نیز متحول گردد. بگونه 
رفته  فراتر  بسیار  دیروز  رویاهای  از خواسته های  او  امروزه  نیازهای  که حداقل  ای 
است. هر چند این تغییر نگرش آثار مثبتی در دستیابی انسان به شاخص های زندگی 
 ، فرهنگی   ، علمی  مسائل  در حوزه  بنیادی  و  عظیم  تحوالت  از  متاثر  و  داشته  بهتر 
بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی و سایر مولفه های زیستی بوده است لیکن می توان از 
تعامل بیش از پیش فرهنگها و تمدنها ، توسعه ارتباطات و تبدیل شدن جهان به یک 
دهکده کوچک به عنوان عوامل اصلی ایجاد تحول در منش اجتماعی و تغییر الگوی 

مصرف جوامع یاد نمود.
در این راستا ، کشور های در حال توسعه ، با چالشهای جدی در این راستا مواجه شده 
اند که این تغییر نگرش نیازمند به ایجاد زیر ساختهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و  
... می باشد که جهت ایجاد این زیرساختها ، اجرای طرح های عظیم ملی ،  کشاورزی 

و ... ضروری می باشد.
جامعه پیمانکاران و سازندگان از یکسو و کارفرمایان و مهندسین مشاور از سوی دیگر 
در هر کشور نقش عمده و تاثیر گذاری در عرصه ایجاد و توسعه طرح های عظیم ملی 
عهده دار می باشند که چنانچه آنان را " طالیه داران توسعه " بنامیم سخنی به گزاف 
گفته نشده چرا که تالش بی وقفه و خستگی ناپذیر این اقشار زحمت کش و موثر 
جامعه و تحرک ، پویایی و اعتماد به نفس آنان ، می تواند کشور را به کارگاهی بزرگ 
، فعال ، با نشاط و هدفمند تبدیل نموده و از رهگذر این همت واال ، کارخانجات ، 
صنایع و مجتمع های کوچک و بزرگ احداث و راه رسیدن به آرمانهای مقدس دینی 

، ملی و میهنی هموار گردد.
با عنایت به نقش سازنده پیمانکاران ، کارفرمایان و مهندسین مشاور در رشد ، توسعه 
و پیشرفت جوامع و عالقه مندی تعداد زیادی از جوانان فارغ التحصیل و جویای کار 
جهت فعالیت در کسوت پیمانکاری ، مشاوره و یا در دستگاه های اجرایی مختلف ، 
تصمیم بر آن شد تا با جمع آوری بخشی از نیازمندی های حرفه آنان و گنجاندن آنها 

در یک جلد ، امکان دسترسی به منابع و مراجع ضروری این حرفه ها گردد.
در پایان ذکر چند نکته ضروری است :

1- جهت تهیه این کتاب از آثار ارزشمندی به عنوان منابع استفاده شده است که بدین 
وسیله از پدید آورندگان آنان قدردانی و سپاسگذری می گردد.

و  قوانین  سایر  و  ها  نامه  آئین   ، ها  بخشنامه  به  مستند  کتاب  این  مطالب  عمده   -2
مقررات می باشد که از منابع معتبر استفاده شده است و بدیهی است با مراجعه به منابع 

معرفی شده می توان به اصل و مستندات مربوطه دسترسی پیدا نمود.
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نیازمندی ها بر اساس تجارب حدود 10 ساله نگارنده در عرصه مدیریت  3-تعیین 
اجرایی و پروژه ها در رده های ستادی و اجرایی صورت گرفته و سعی بر آن بوده 

است که این تجارب به سهولت در اختیار خوانندگان محترم قرار گیرد.
4- طی هفت سال تدریس در دانشگاه های دولتی و آزاد و در نظر داشتن سرفصل 
های آموزشی این دانشگاه ها ، مطالب جمع آوری و دسته بندی شده اند تا دانشجویان 
گرامی بتوانند با گوشه ای از شرح خدمات یک مهندس عمران آشنا شده و بتوانند در 

آینده پاسخگوی جامعه عمرانی کشور باشند. 
خدایا چنان کن سرانجام کار                               تو خشنود باشی و ما رستگار

والسالم علی عباداهلل الصالحین
                                                                آبان ماه 1388
                                                               علی روحانی 
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در این کتاب اصطالحات کلی زیر به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است که در ابتدا 
به منظور آشنایی خواننده محترم هر یک به طور مختصر توضیح داده می شود. 

معاونت برنامه ریزی وزارت کشور
این معاونت قباًل تحت عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی زیر نظر معاون ریاست 

جمهوری اداره می شد و وظایف اصلی آن عبارتند از: 
1 - تنظیم سیاستهای توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور برای ارائه به دولت 

جمهوری اسالمی 
2 - تنظیم برنامه های اجرایی بلند، میان و کوتاه مدت برای نیل به سیاستهای فوق و 

تقدیم به دولت 
3 - تنظیم و پیشنهاد بودجه ای براساس برنامه های فوق به دولت 

4 - مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی و تخصیص اعتبارات بخشهای مختلف در 
طول اجرای برنامه ها و در قالب مصوبات مجلس شورای اسالمی 

5 - رتبه بندی مشاورین و پیمانکاران و نظارت بر کار آنها 
6 - تنظیم روابط بین کارفرما، مشاور و پیمانکار با تصویب و ابالغ آئین نامه ها 

7 - تنظیم فهرست بهای عملیات ساختمانی در هر سال و تعیین ضرایب تعدیل و...
8 - سایر برنامه ها و امور مربوطه به امور اداری و استخدامی و نیروی انسانی دولت 

جمهوری اسالمی ایران 



1415

برنامه عمرانی 
منظور از برنامه عمرانی، برنامه ای است جامع حاوی هدفها، سیاستها، میزان اعتباراتی 
که برای تأمین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در قالب 

برنامه های میان مدت تدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد. 

طرح عمرانی 
طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات شخصی است که براساس مطالعات توجیهی 
فنی و اقتصادی و اجتماعی، در یک موقعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی 
از قبل تعیین شده، با اعتبار معین، برای اجرای یک قسمت مشخص از فعالیتهای یک 
بخش اقتصادی در قالب برنامه عمرانی، به مرحله اجرا در آید. مثل طرح راه آهن بافق- 

بندرعباس در برنامه راهسازی و یا نیروگاه اتمی بوشهر در برنامه تأمین انرژی. 
تأسیسات  و  آبیاری  شبکه  سدها،  قبیل  از  تولیدی،  و  بنایی  زیر  طرحهای  اصطالحًا 
کشاورزی، راهها، بنادر، صنایع بزرگ خاص و ساختمانهای مختلف و... را طرحهای 

عمرانی می نامند. 
در حال حاضر طرحهای عمرانی به دو دسته عمده تقسیم می گردند: 

1 - طرحهای عمرانی ملی 
2 - طرحهای عمرانی استانی 

طرحهای عمرانی ملی مستقیمًا توسط وزارتخانه و یا سازمانهای مرکزی برنامه ریزی 
شده و کلیه مراحل طراحی و ساخت آن پیگیری می گردد. معموالً طرحهای خیلی 
بزرگ که از توان اجرایی یک استان بزرگتر است به صورت ملی برنامه ریزی و اجرا 
می گردد. بودجه و اعتبار این طرحها بنام اعتبار ملی نامیده می شود. طرحهای استانی 
توسط شورای برنامه ریزی استان و در قالب بودجه استانی تنظیم می گردد. معموالً 

با  استانی  عمرانی  طرحهای 
استان  اجرایی  توان  و  ظرفیت 
این  اعتبارات  دارد.  تناسب 
طرحها، از محل اعتبارات استانی 

تأمین می گردد. 

پروژه 
پروژه مجموعه عملیات، خدمات 
طراحی و ساخت تمام یا قسمتی 
از یک طرح عمرانی است که به 

تعاريف
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صورت واحدی مستقل یا قابل بهره برداری، از آن طرح تفکیک می گردد و از نظر 
"ساخت" در قالب یک یا چند قرارداد به مرحله اجرا گذاشته می شود. 

دستگاه اجرایی 
هر سازمان اعم از اداره، اداره کل، وزارتخانه و یا سازمان، که اعتباراتی را از طریق 
بودجه کل کشور برای اجرای طرحهای عمرانی دریافت و مسئولیت فنی واجرایی آن 

را بر عهده دارد دستگاه اجرایی نامیده می شود.

 کارفرما
 ( استان  ریزی  برنامه  کمیته  به مصوبات  توجه  با  که  است حقوقی  کارفرما شخصی 
ادارات و نهادهایی که درصدی از اعتبارت استان را دریافت میکنند مانند اداره کل راه 
و ترابری استان ( و یا با توجه به مصوبات درون سازمانی خود ) ادارت و نهادهایی 
که اعتبار خود را از سایر محل های دیگر تامین می کنند مانند کمیته امداد امام خمینی 

)ره( ( قصد اجرای یک یا چند پروژه را دارد. 

انواع کارفرما
1 -کارفرمای فنی ) دستگاه اجرایی (

2 -کارفرمای غیر فنی

1 - کارفرمای فنی :
کارفرما می تواند فنی باشد بدین معنی که خود به تنهایی قادر به اجرای کامل یک یا 
چند پروژه می باشد. مانند ادراه کل راه و ترابری ، اداره کل مسکن و شهرسازی و 

اداره کل نوسازی مدارس .

2 -کارفرمای غیر فنی :
همچنین کارفرما میتواند غیر فنی باشد. یعنی اینکه خود به تنهایی قادر به طی مراحل 
اجرای پروژه های عمرانی ) مطالعه ، طراحی ، محاسبات ، آنالیز و برآورد قیمت اولیه 
ساخت ، برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار ، نظارت بر حسن انجام کار پیمانکار ، 
مدیریت پروژه ، برطرف نمودن مشکالت فنی در حین اجرای پروژه ، برطرف نمودن 
اشکاالت اجرایی حین اجرای پروژه ، کمک به پیمانکار در مدیریت بهتر پروژه ، کنترل 

به موقع پیمانکار جهت تحویل به موقع پروژه و ......... ( نیست.
کارفرمایی که خود فنی می باشد ، همان دستگاه اجرایی نامیده می شود که قباًل توضیح 
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داده شد. بدین معنی که کارفرما با داشتن توان فنی کافی و کادر متخصص الزم ، قادر 
به اجرای پروژه ها در تخصص خود می باشد .مثاًل دستگاه اجرایی اداره کل راه و 
ترابری با داشتن کادر فنی کافی ) در زمینه های مطالعه اولیه پروژه ، محاسبات پروژه 
، طراحی پروژه ، اجرای پروژه ، نظارت پروژه ، نگهداری پروژه و............. ( قادر به 

اجرایی تمامی پروژه های خود می باشد که همان کارفرمای فنی نامیده می شود.
کارفرمای غیر فنی مانند کمیته امداد امام خمینی ) ره ( جهت اجرای پروژه های مورد 
نظر خود ) مثاًل ساخت 20 واحد مسکونی برای اعضاء تحت پوشش خود ( نیازمند 
به تشکیالتی فنی است که با در اختیار داشتن کادر فنی متخصص در زمینه مورد نیاز 
، بتواند تمام مراحل پروژه را از ابتدا تا انتها در دست گرفته و نهایتًا کلید پروژه ها را 

به او تحویل دهد.
در این حالت کارفرمای غیر فنی دو راه در پیش دارد :

1 - از کارفرمایان فنی استان ) دستگاه های اجرایی استان ( کمک بگیرد که این کار 
نیازمند توافق بین کارفرمای غیر فنی و دستگاه اجرایی زیر نظر و با موافقت معاونت 
برنامه ریزی استانداری است تا بتوانند دستگاه اجرایی را مجاب به پذیرش چنین پروژه 

ای نماید .
2 - استفاده از گروه مهندسین مشاور. در صورتی که کارفرمای غیر فنی دارای ردیف 
امر  این  که   ( باشد  داشته  مشاور  مهندس  گرفتن  اختیار  در  جهت  مناسب  اعتباری 
میبایست قباًل با ذکر دالیل کارشناسی متقاعد کننده توسط کارفرای غیر فنی به سمع و 
نظر و موافقت معاونت برنامه ریزی استانداری رسیده باشد و موافقتنامه آن در خصوص 
در اختیار گرفتن مهندس مشاور بین کارفرما و معاونت برنامه ریزی استانداری رد و 
بدل شده باشد ( می تواند با برگزاری مناقصه یک گروه مهندس مشاور با تخصص 
الزم جهت مدیریت پروژه خود از ابتدا تا انتها ،را در اختیار بگیرد. البته این روش به 

دلیل داشتن بار مالی نسبتًا زیاد مورد پسند بیشتر کارفرمایان غیر فنی نمی باشد.
از مواقع که هجوم پروژه های عمرانی به یک دستگاه  به ذکر است در بعضی  الزم 
به مدیریت آن  قادر  نیز  توانا  اجرایی  آنقدر زیاد است که حتی یک دستگاه  اجرایی 
پروژه ها نیست ، به ناچار آن دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن ردیف اعتباری مناسب 
) که مورد تائید معاونت برنامه و بودجه استانداری نیز می باشد ( ، اقدام به در اختیار 
گرفتن یک یا چند گروه مهندسین مشاور جهت انجام تمام یا بخشی از عملیات پروژه 
می نمایند ) مثاًل مدیریت کامل پروژه ای در یک شهر دور از ابتدا تا انتها و یا تنها 

انجام بخش مطالعه و طراحی یک پروژه واقع در یک شهر دور(.

موافقت نامه :
موافقت نامه سندی است فی مابین کارفرما و معاونت برنامه ریزی استانداری ، شامل 

تعاريف
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بر نوع و میزان فعالیت تحقیقاتی یا اجرایی که قرار است محقق شود ، با مدتی مشخص 
)معموالً یکسال ( و اعتباری مشخص ) معموالً با توجه به زمان بر بودن پروژه ها ، 
اعتبارات پروژه ها سالیانه تعیین میشوند (. این سند که تقریبًا تمام مشخصات طرح ) 
از قبیل زیر بنای پروژه  و................ ( در آن ذکر شده است میبایست به امضاء باالترین 
مقام دستگاه اجرایی ) مدیر کل ( و معاونت برنامه ریزی استانداری برسد. پس از رد 
و بدل شدن این سند از معاونت برنامه ریزی استانداری به کارفرما ، دستگاه اجرایی 
میتوند مطابق با مفاد ذکر شده در موافقت نامه ) از قبیل استخدام مهندس مشاور جهت 

تحقیق و مطالعه طرح ، یا به کار گیری پیمانکار جهت اجرای پروژه ( اقدام نماید.
تا موافقت نامه ای رد و بدل نشده است ، هیچ پروژه ای )  چه تحقیقاتی و چه اجرایی ( شروع 
بودجه تخصیص  از  دریافت بخشی  مناسب جهت  اعتباری  زیرا ردیف  نخواهد شد 
یافته ملی یا استانی وجود نخواهد داشت. اما با بستن موافقت نامه ، مطابق با اعتبار 
مندرج در موافقت نامه ، دستگاه اجرایی دارای منابع مالی جهت تحقق اهداف موافقت 

نامه خواهد بود. 

 )Consultant Engineers( مهندسین مشاور
یا  تعاونی، خصوصی  دولتی،  ای  به صورت موسسه  یا حقوقی  ای حقیقی  مجموعه 
خارجی که کار مطالعه، طراحی و نظارت یک طرح یا پروژه عمرانی را با عقد قرارداد 

از طرف دستگاه اجرائی به عهده می گیرد، مشاور نامیده می شود. 

 )Contractor( پیمانکار
مجموعه حقیقی یا حقوقی که با عقد موافقتنامه مسئولیت تهیه، حمل و نصب و اجرای 

یک عملیات عمرانی را به عهده می گیرد پیمانکار نامیده می شود. 

پیمانکار عمومی 
کامل  مسئولیت  و  دارد  قرارداد  کارفرما  با  پروژه  ساخت  برای  که  است  پیمانکاری 
انجام و تکمیل کار را به عهده می گیرد. در عین حال این اختیار را دارد که اجرای 
پیمانکار عمومی مسئولیت  نماید.  پیمانکاران جزء تفویض  به  از پروژه را  قسمتهائی 
از  بسیاری  دارد.  عهده  به  را  اجرایی  های  بخش  کل  هماهنگی  و  سرپرستی  اجراء، 
پیمانکاران عمومی اجازه انجام کارهای تخصصی را ندارند و باید پیمانکاران متخصص 

را برای چنین کارهایی مانند برق کاری و لوله کشی و... استخدام نمایند. 
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مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی
مطالعات  براساس  که  است  مشخصی  خدمات  و  عملیات  مجموعه  عمرانی،  طرح 
توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط یکی از دستگاههای اجرایی کشور انجام 
می شود طی مدت معین و با اعتبار مشخص برای تحقق بخشیدن به هدفهای تعیین 
شده و برنامه عمرانی کشور به صورت سرمایه گذاری ثابت اجرا می گردد. بنابراین 
به طرحهایی که سرمایه گذاری آن توسط بخش غیر دولتی انجام شود اصطالحًا طرح 
عمرانی اطالق نمی گردد. در کلی ترین حالت می توان گفت یک طرح عمرانی از 

لحظه پیدایش تا اتمام، مراحل چهارگانه زیر را طی می کند: 
الف( مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار، شامل:

1 - تعیین سیاستهای کلی و اقتصادی 
2 - تهیه برنامه ها و تعیین اولویتها 

3 - تامین و تنظیم اعتبارات در قالب طرحها 
4 - تفکیک اعتبارات و تنظیم برنامه اعتباری در قالب پروژه ها و زمان 

ب( مرحله طراحی، شامل:
1 - شناسائی 

2 - مطالعات و طراحی اولیه 
3 - تهیه طرح تفصیلی و اجرایی و برآورد مقادیر و هزینه ها 

ج( مرحله ساخت 
د( مرحله بهره برداری 

اینک مراحل چهارگانه فوق به صورت خالصه تشریح می گردد. 

الف( مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار 
اعتبار علی  تامین  برنامه ریزی و  عملیات مرحله 
می  انجام  دولتی  دستگاههای  وسیله  به  االصول 
شود. سیاستهای کلی و اقتصادی برای دراز مدت 
برنامه  دستگاه  توسط  بیشتر  یا  ساله  بیست  مثاًل 
ریزی کشور تعیین و در قالب آن، اهداف کلی در 
نیرو،  کشاورزی، صنعت،  نظیر  مختلف  بخشهای 

مسکن، آموزش، رفاه و غیره مشخص می شود. 
در مرحله تهیه برنامه ها و تعیین اولویتها، برنامه 
به وسیله دستگاه  ساله  پنج  مثاًل  میان مدت  های 
اهداف  آن،  قالب  در  و  تهیه  دولت  ریزی  برنامه 
نیل به اهداف مشخص شده در  مرحله ای برای 
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برنامه دراز مدت تعیین و اعتبارات الزم برای تحقق برنامه ها پیش بینی می گردد. 
در چهار چوب هر برنامه مثاًل برنامه مسکن، طرح های مشخص شده در برنامه، به 
می  تعیین  مدت  میان  برنامه  در  هر طرح  زمانی  اولویت  و  تقسیم  عمرانی  طرحهای 

گردد. 
دربرنامه ریزی سالیانه که عماًل در قالب بودجه سالیانه کل کشور بیان می شود میزان 
اعتبارات برای طرح و در داخل هر طرح برای پروژه پیش بینی می شود. در این مرحله 

روش انجام هزینه بسته به مورد مشخص می گردد. 
در مرحله برنامه ریزی و تامین اعتبار عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین کننده 
بوده و عامل فنی و اجرایی در اولویت بعدی قرار دارد. در مسیر تنظیم برنامه کلی تا 
برنامه و بودجه سالیانه به تدریج بعد فنی و اجرایی مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار 

می گردد. 
در مرحله طراحی، بعد فنی مسئله به اوج خود رسیده و دارای اهمیت ویژه ای می 
برنامه  معاونت  عهده  به  اعتبار  تامین  و  ریزی  برنامه  مرحله  در  اساسی  نقش  شود.  
ریزی استانداری بوده و به تدریج که از مرحله برنامه ریزی به مرحله ساخت و بهره 
برداری پیش می رویم، این نقش کمتر شده و در نهایت در مرحله ساخت به نظارت و 

هماهنگی تبدیل می شود و در مرحله بهره برداری تقریبًا به صفر می رسد. 

ب( مرحله طراحی 
خدماتی که در مرحله طراحی ارائه می شود و در اصطالح جاری به خدمات مشاوره 

موسوم می باشد، در کلی ترین حالت به دو نوع تقسیم می گردد. 
نوع اول: طراحی مطالعاتی یا تحقیقاتی و بنیادی است که بر مبنای نتایج آن تصمیم 
گیری در مورد برنامه ها و شناخت طرحها به عمل می آید، مانند طرحهای منطقه ای، 

طرحهای هادی و غیره. 
نوع دوم: خدمات طراحی اجرایی است که دارای سه مرحله فرعی به شرح زیر می 

باشد. 
1 - مرحله شناسایی 

تعیین هدف طرح،  منظور  به  آزمایشهای الزم  بررسیها، مطالعات، تحقیقات و  شامل 
شناخت اجزای متشکله داده ها و ستاده ها و همچنین امکانات فنی و اجرایی و تعیین 
و  اقتصادی  آثار  و  وری  بهره  میزان  گذاری،  سرمایه  حدود  محدودیتها،  و  امکانات 

اجتماعی ناشی از اجرای طرح و کارهای مشابه. 
2 - مرحله مطالعات مقدماتی 

شامل بررسیها، مطالعات، تحقیقات و آزمایشهای الزم به منظور تهیه نقشه های مقدماتی 
و تعیین مشخصات کلی و یافتن راه حل های مختلف و مقایسه نکات مثبت و منفی 

سیرطبیعی پروژه از ابتدا تا انتها
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هر کدام از آنها و سایر کارهای مشابه. 
3 - مرحله تهیه طرح های تفصیلی و اجرایی 

شامل مطالعات، بررسیها، تحقیقات، نقشه بردای ها، آزمایشها و در نهایت تهیه نقشه 
های اجرایی، مشخصات فنی، برنامه زمانی 
اجرای کار، برآورد مقادیر کار، هزینه ها، 
تعیین منابع، تهیه مصالح و سایر خدمات 
مشابه می باشد. در حال حاضر خدمات 
نظارت فنی و مالی در موقع ساخت نیز 
جزو خدمات طراحی در نظر گرفته می 
شود و در اکثر موارد نظارت کارگاهی به 

وسیله همان واحد به عمل می آید. 
عهده  به  را  طراحی  خدمات  که  ارگانی 
دفاتر  کوچک،  طرحهای  در  گیرد  می 
فنی دستگاههای اجرایی بوده و در مورد 
زیربنایی،  و  بزرگ  متوسط،  طرحهای 
در  مشاور  مهندسین  واحدهای  معموالً 
بخشهای دولتی یا بخش خصوصی که به 

این خدمات  ارائه  دار  تاسیس می گردند عهده  صورت شخصیتهای حقوقی مستقل 
ها  استانداری  ریزی  برنامه  معاونت  نقش  باشند.  می  مشاوره  قراردادهای  قالب  در 
همکاری  مشاور(،  )مهندسین  طراحی  واحدهای  تشخیص صالحیت  مرحله  این  در 
الزحمه  تعیین شرح خدمات و حق  این واحدها،  انتخاب  اجرایی در  با دستگاههای 
دستگاههای  معموالً  این مرحله  در  باشد.  معیارهای طراحی می  و  تدوین ضوابط  و 
اجرایی طرف قرارداد مهندسین مشاور بوده و در ازاء خدماتی که از طرف مهندسین 

مشاور ارائه می گردد حق الزحمه مربوطه را پرداخت می نمایند. 

ج( مرحله ساخت
این مرحله در حقیقت مرحله اجرای واقعی طرح است که در آن یک پروژه به فعلیت 
درآمده و عملیات ساختمانی اجرا می گردد. بیش از 90درصد اعتبارات طرح در این 
مرحله هزینه می گردد. حجم قابل توجه اعتبارات در این مرحله، همواره این قسمت 
از کار را مهمتر از سایر قسمتها نشان داده و متقاضیان بیشتری را برای کار در این 
بخش جلب می نماید. در این مرحله اجرای طرح یا به اصطالح جاری "پروژه" طی 
پیمانکار  به  می شود  منعقد  پیمانکاری  و شرکتهای  اجرایی  دستگاه  بین  که  قراردای 
ارجاع می گردد. این قراردادها ضوابط گوناگونی دارند که معمولترین آن استفاده از 
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روش فهرست بها است. این ضوابط در قسمت روشهای ارجاع کار و مناقصه تشریح 
خواهد شد. در حال حاضر نقش معاونت برنامه ریزی وزارت کشور در این مرحله 
تهیه فهرست بهای پایه برای انجام کارها و نظارت کلی بر روش اجرایی کارها و نحوه 
مسئله  است.  اجرایی  دستگاههای  به عهده  اصلی  نقش  لیکن  است،  قراردادها  انعقاد 
تشخیص صالحیت شرکتهای پیمانکاری به عهده معاونت برنامه ریزی وزارت کشور 
می باشد. آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوبه1381/12/4 هیئت وزیران 

می تواند تغییری بنیادی در این مرحله به وجود آورد. 

د(مرحله بهره برداری 
می  آغاز  برداری  بهره  مرحله  عمرانی  تحویل طرح  و  عملیات ساخت  اتمام  از  بعد 
گردد. دستگاه بهره بردار پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات 
مربوطه موظف به بهره برداری ونگهداری از آن می گردد. این دستگاه ممکن است 
همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد. بعنوان مثال در مورد طرحهای 
راهسازی، وزارت راه، هم دستگاه اجرائی و هم دستگاه بهره برداری کننده است و 
در مورد طرحهای مثاًل بیمارستانی وزارت مسکن، دستگاه اجرایی و وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی دستگاه بهره بردار می باشد. 

معرفی روشهای مختلف در مرحله ساخت 
در این مرحله وقتی از روش صحبت می شود در حقیقت روش اجرای عملیات مورد 
نظر می باشد. معموالً و در عمل روشهای اجرای عملیات به سه نوع مشخص زیر 
تقسیم می شود که انواع دیگر آن نیز در داخل یکی از این تقسیم بندیها جای خواهد 

گرفت. این روشها عبارتند از: 
الف( روش امانی 

روش امانی، روشی است که طی آن دستگاه اجرایی راسًا انجام کلیه فعالیتهای مربوطه 
و  عوامل  کلیه  تدارک  و  تهیه  و  تامین  با  و  گیرد  می  عهده  بر  را  عملیات  اجرای  به 

امکانات، کار را به هزینه خود و تحت مسئولیت خود اجرا می نماید. 
ب( روش پیمانی 

انجام کلیه فعالیتهای مربوطه به اجرای عملیات، طی مبادله موافقتنامه  در این روش 
به واحدی به نام پیمانکار راسًا مسئولیت پیشنهاد قیمت مورد نظر خود برای اجرای 
کار و نیز تهیه و تدارک و تامین کلیه عوامل و امکانات مورد نیاز و به کارگیری آنها 
برای اجرای کار و راه اندازی و تحویل آن را بر عهده داشته و کار را تحت مدیریت 

و مسئولیت خود اجرا و تحویل می نماید. 
روش پیمانی انواع واقسام پیمانهائی را در بر می گیرد که بطور مشروح در فصل مربوط 
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به انواع قرادادها، آنها را توضیح می دهیم. 
ج( روش پیمان مدیریتی 

)به  کارفرما  هزینه  به  عملیات  انجام  به  مربوطه  فعالیتهای  کلیه  انجام  روش  این  در 
صورت انجام هزینه مستقیم( در قبال پرداخت حق الزحمه مقطوعی طی پیمانی موسوم 
به پیمان مدیریت به عامل مدیریت پیمان محول می گردد، و در حقیقت عامل مدیریت 

امین و مباشر کارفرما برای اجرای کار با دریافت حق الزحمه مقطوع می باشد. 

عوامل ساخت
منظور از عوامل ساخت، عوامل الزم برای اجرای عملیات است و همواره باید مجموعه 
عوامل در کنار یکدیگر و به صورت هماهنگ به کار گرفته شوند تا بتوان نسبت به 

انجام عملیات اقدام و کار مورد نظر را به مرحله اجرا گذاشت. 
به طور کلی در این مرحله پنج عمل زیر ایفای نقش می نماید: 

عوامل انسانی، شامل: 
                     الف- مدیریت

                     ب- نیروی انسانی مستقیم 

عوامل اقتصادی یا وسایل کار، شامل: 
                    الف- سرمایه 

                    ب- ماشین آالت 
                    ج- مصالح 

تعیین سهمی که هر یک از عوامل در اجرای کار دارند بسته به انواع کارها از جنبه 
تخصصی بودن، محل اجرا، حجم کار، عامل اجرای کار )بخش خصوصی یا دولتی( 

متفاوت می باشد. بنابراین سهم وافعی و مشخصی نمی توان برای تک تک این عوامل 
تعیین نمود، هرچند که بطور کلی باید گفت که مجموعه این عوامل باعث اجرای کار 
می شوند و با حذف هر عامل، کار متوقف می گردد. بنابراین اگر فرض کنیم در یک 
کار راهسازی ماشین آالت 60درصد سهم دارند و 40درصد سهم بقیه عوامل است این 
بدان معنی نیست که در صورت نبودن ماشین آالت می توان گفت که سهم هر یک در 

اجرا چقدر خواهد بود. 
از آنجا که اجرا ی عملیات که در حقیقت مقصود اصلی از طراحی و برنامه ریزی یک 
پروژه می باشد، بدون آماده بودن عوامل فوق ممکن نمی گردد، لذا در تعیین وضع 
موجود سعی خواهد شد که نارسائی های در هر یک از این عوامل به طور مشروح بیان 

گردد تا در خالل آن بتوان نقش مؤثر هر عامل را با وضوح بیشتری لمس نمود.
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نمودار ترتیب فعالیتهای مرحله ساخت
به طور خالصه ترتیب فعلیتهای مرحله ساخت در نمودار که در زیر ترسیم شده بیان 
گردیده است. ممکن است تقسیم بندی فعالیتهای به صورت های دیگری نیز انجام شود 

که درمجموع همین منظور را برآورده می سازد.
 

  1 - تصمیم گیری درباره روش انجام کار
  2 - انجام مناقصه

  3 - انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد
  4 - تحویل محل توسط کارفرما

  5 - معرفی نماینده پیمانکار و رئیس کارگاه
  6 - معرفی دستگاه نظارت و ناظرین مقیم 

  ازطرف کارفرما
  7 - انجام عملیات اجرایی توسط پیمانکار

  8 - نظارت فنی و اجرایی
  9 - تحویل موقت

10 - انجام وظایف نظارت در دوران تحویل
11 - رفع نواقص توسط پیمانکار

12 - نظارت فنی و اجرایی بر رفع نقص
13 - تحویل قطعی

14 - انجام وظایف نظارت در تحویل قطعی

تقسیمات مهندسی مشاوره
به طور کلی هر گروه از مهندسین مشاور با توجه به داشتن تخصصهای الزم در رشته 
مورد نظر تشکیل می شوند و پس از مشخص نمودن عنوانی با توجه به گروه تخصصی 
خود آن را به صورت یک شرکت به ثبت می رسانند و با توجه به نوع تخصص و 

حرفه مهندسین مشاور به گروهای مختلف زیر تقسیم می شوند:

1 - رسته خدمات فنی مشترک:
- گروه تخصصی سازه

- گروه تخصصی تاسیسات ساختمان
- گروه تخصصی ژئوتکنیک

- گروه تخصصی نقشه برداری

سیرطبیعی پروژه از ابتدا تا انتها
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- گروه تخصصی ژئوفیزیک
- گروه تخصصی مهندسی محیط

- گروه تخصصی ترافیک و حمل و نقل
- گروه تخصصی مدیریت و سیستم اقتصاد

- گروه تخصصی گروه تخصصی بازرسی فنی
- گروه تخصصی کامپیوتر

2 - رسته خدمات فنی و معماری و شهرسازی:
- گروه تخصصی معماری

- گروه تخصصی شهر سازی
- گروه تخصصی طراحی داخلی

- گروه تخصصی معماری سنتی و تاریخی

3 - رسته سیویل:
- گروه تخصصی راه و آهن

- گروه تخصصی فرودگاه
- گروه تخصصی بندر سازی

4 - رسته مهندسی آب:
- گروه تخصصی منابع آب

- گروه تخصصی تاسیسات شهری
- گروه تخصصی سد سازی

5 - رسته کشاورزی و دامداری:
-  گروه تخصصی گروه تخصصی کشاورزی

- گروه تخصصی دامپروری
- گروه تخصصی صنایع غذایی و دریایی

- گروه تخصصی صتایع وابسته به کشاورز

6 - رسته صنایع و نیرو:
- گروه تخصصی صنایع کوچک و متوسط

- گروه تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
- گروه تخصصی خدمات خطوط انتقال نفت و گاز
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- گروه تخصصی نیرو
- گروه تخصصی مخابرات

7 - رسته معادن:
- گروه تخصصی زمین شناسی

شرح وظایف و حدود خدمات مهندسین مشاور 
مهندسین مشاور عبارت است از شخصیت حقوقی امضا کننده طرف دیگر قرارداد با 
کارفرما جهت انجام عملیات قید شده در قرارداد، جزئیات مربوطه به حدود خدمات و 
شرح وظایف مهندس مشاور و خدماتی که مهندس مشاور باید به موجب شرایط قرارداد 
و در مورد طرح یا طرحهایی که بعداً به مهندس مشاور ابالغ می شود انجام دهد در سه 

مرحله اساسی زیر صورت می گیرد. 
مرحله اول – مطالعات مقدماتی 

مرحله دوم – تهیه طرح و نقشه های اجرایی 
مرحله سوم – انجام مناقصه و نظارت 

سیرطبیعی پروژه از ابتدا تا انتها
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مرحله دوم بعد از مرحله اول و مرحله سوم پس از مرحله دوم انجام خواهد شد ولی 
در مورد طرحهای ساده و کوچک ممکن است به دستور کارفرما مراحل اول و دوم 

توامًا انجام شود. 
شروع مرحله مناقصه و نظارت )مرحله سوم ( با ابالغ کتبی کارفرما خواهد بود. 

مرحله مناقصه و نظارت شامل سه قسمت اساسی به شرح زیر می باشد: 
اول– انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران 

دوم– نظارت بر اجرای کار 
سوم– نظارت بر دوره نگهداری 

مراحل انتخاب مشاور برای مطالعه و طراحی 
طراحی  و  بررسی  و  مطالعه  برای  طرح  یک  اجرای  برای  اولیه  تصمیم  اخذ  از  پس 

چگونگی اجرای آن نسبت به انتخاب مشاور اقدام می گردد. 
در اتخاب مشاور بسته به نوع طرح و استانی یا ملی بودن آن روشهای مختلفی اتخاذ 
می گردد. از آنجا که مشاور در واقع به عنوان بازوی کارفرما و در بعد نظارت به عنوان 
نماینده اصلی او عمل می کند. کارفرمایان در انتخاب مشاور اختیارات بیشتری دارند 

لیکن مراحل زیر معموالً انجام می شود:
1 - استعالم از معاونت برنامه ریزی استانداری و دریافت اسامی مشاورین واجد شرایط 

2 - تنظیم اسناد مناقصه و هدفهای طرح و فروش به متقضیان و مدعوین 
3 - دریافت و پیشنهادات و اسناد کامل شده از متقاضیان و مدعوین 

4 - تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون مناقصه 
5 - انتخاب مشاور 

6 - عقد قرارداد 
7 - دریافت گزارشات دوره ای و بررسی و اظهار نظر )تائید یا درخواست تکمیل( 

روی آنها 
8 - تائید طرح اولیه 

9 - تصویب طرح نهایی تهیه شده توسط مشاور 
10 - پرداخت حق الزحمه براساس جدول پیش بینی شده در قرارداد 

برنامه  براساس قرارداد نمونه شماره )3( سازمان مدیریت و  قرارداد مشاوره  معموالً 
ریزی منعقد می شود. 

میزان حق الزحمه مشاور براساس نوع طرح و همچنین رقم برآورد ریالی در جداولی 
به صورت ضریبی از رقم برآورد ریالی طرح توسط معاونت برنامه ریزی وزارت کشور 

تنظیم می گردد. 
اول  مرحله  در  شود.  می  انجام  مرحله  سه  در  کار  معموالً  طراحی  و  مطالعات  در 
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و  اولیه  طراحی  سپس  و  ابتدایی  مطالعات 
پس از آن طراحی نهایی و اجرایی صورت 
طبق  بخشها  این  از  یک  هر  که  گیرد.  می 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  جداول 

قدیم، دارای حق الزحمه معینی می باشد. 

 )Contractor( پیمانکار
شخصیت   از  است  عبارت  پیمانکار 
کننده  امضا  دیگر  طرف  از  که  حقوقی 
موضوع  عملیات  اجرای  بوده  موافقتنامه 
جانشینان  است.  گرفته  عهده  به  را  آن 
حکم  در  پیمانکار  قانونی  نمایندگان  و 

پیمانکار محسوب می شوند. 

وظا یف پیمانکاری
در مجموع وظایف کلی پیمانکاری را می توان به شرح ذیل خالصه نمود:

1 - برسی و تجزیه و تحلیل کار پیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه، با در نظر گرفتن 
سودی مناسب و پیش بینی های الزم در مورد هرگونه مخاطره و آینده نگری های 

الزم.
2 - به دست آوردن اطالعات کافی از روشهای اجرائی، مصالح، وسائل ساختمانی، 

تجهیزات و ماشین آالت
3 - برآوردن دقیق بر اساس نقشه های موجود، فهرست بها و سوابق

4 - تهیه و حمل مصالح و نصب تجهیزات
5 - تأمین نیروی انسانی ماهر به تعداد مورد نیاز

6 - انجام صحیح و نظارت دقیق در عملیات اجرایی و بوجود آوردن کارایی مناسب 
و پیشبرد کارها به نحو صحیح و با کیفیت مورد نیاز

7 - کنترل ونظارت بر مخارج خرید و حسابداری و امور مالی
پروژه و  پیشرفت  و  ارائه گزارش هزینه های حقیقی  برای  بودن سیستمی  دارا   - 8

مقایسه آن با آنکه که قباًل برآورده شده است.
9 - داشتن سیستم مناسب انباری، نگهداری ابزار و و سایل و ماشین آالت

پیمانکارن  با کارگران، فروشندگان و سایر مقاطه کاران )  تنظیم روابط خوب   - 10
جزء(
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11 - در نظر گرفتن حجم کار متناسب با توجه به امکانات
12 - در ایجاد تشکیالت مدیریت پیمانکاری صحیح که بتواند عملکرد مناسبی ارائه 
دهد، می باید مسؤلیتهای مختلف به گروهای متناسب با آنها سپرده شده و بخشهائی 

زیر نظر مدیریت به وجود آید که کمترین این بخشهای عبارتند از:
تدارکات، امورمالی، امور اداری، امور اجرایی، امور فنی، بخش روابط صنعتی، بخش 

حفاظت و ایمنی

طبقه بندی کارهای عمرانی 
به منظور رتبه بندی و چگونگی ارجاع کار به پیمانکاران و همچنین توجه به تخصصهای 
تجهیزاتی  یا  و  تاسیساتی  یا  و  ساختمانی  عملیات  از  اعم  عمرانی  کارهای  مختلف، 

پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت )رشته( به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
 

پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و  امور  دربرگیرنده  الف- رشته ساختمان: 
ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

 
ب- رشته آب: دربرگیرنه امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه های 
آبی و فاضالب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های آب و 

فاضالب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر آن.
 

پ- رشته حمل و نقل: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده 
های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی 
پایه دار، فرودگاهها، تونلها، پلها، راههای زیر زمینی و سیستمهای حمل و نقل )تهیه، 

نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.
 

ت- رشته صنعت: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع غذایی، نساجی، پوشاک، 
چرم، چوب، شیشه، سلولزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام و تولید در 
صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع 
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فلزی )آهن و فوالد، فلزی غیر آهنی و فرآورده های فلزی( ساخت کارخانجات ابزار 
آالت و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل 

آزمایشگاهی، داروئی، کارخانجات تولید و سایل حمل و نقل، تجهیزات و نظایر آن. 

انتقال نیرو  ث- رشته برق: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و 
اعم از نیروگاهها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع و الکترونیک عام 

و خاص و نظایر آن.

پیمانکاری مربوط به خطوط  ج- رشته تأسیسات و تجهیزات: در برگیرنده امور 
انتقال )خطوط آب، نفت و گاز(  تأسیسات مکانیکی، هیدرومکانیکی، تأسیسات و امور رفاهی 
ساختمان، سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و نصب تأسیسات و تجهیزات برق، 
آب، گاز و فاضالب و انتقال زباله، وسایل انتقال )آسانسور و پله برقی و... ( سیستمهای خبر و 
هشدار دهنده، سیستمهای آشپزخانه، سلف سرویس و رختشوئی، پیمانکاری سیستمهای 

ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ها و نظایر آن.
 

چ- رشته کاوشهای زمینی: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشافات، حفاری، 
استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین ) در خشکی و 
آب (، کاوشهای غیر مستقیم روش خشکی، حفاری های آبی، هیدرو کربوری و تزریق 
مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری 
از مواد بستر دریا ) به جز هیدروکربورها (، و دیگر مواد آماده سازی و ساخت و بهره 
برداری از معادن روباز ) در خشکی ( و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معدن 

زیر زمینی ) در خشکی ( و نظایر آن. 

ح- رشته ارتباطات: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری 
و داده ای، ساخت ایستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، 

شبکه های انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره و نظایر آن.
 

زمینه جنگل و درختکاری،  در  پیمانکاری  امور  برگیرنده  در  خ- رشته کشاورزی: 
آبیاری، بهسازی و اصالح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر 
ماهی، ماسه پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصوالت 
عمده و استراتژیک، مرتعداری و ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی ایجاد 
فضای سبز و نگهداری آن، کارهای دامپروری شامل ) مرغداری، گاوداری، زنبورداری 

و گوسفند داری (، شیالت و آبزیان و نظایر آن. 

سیرطبیعی پروژه از ابتدا تا انتها
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د- رشته خدمات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیط های 
خشکی و آبی ) اعم از داخل خشکی و محیط دریایی (، آتش نشانی ) شهری، صنعتی، 
دریایی و جنگلها ( و کمک رسانی ) در خشکی و دریا و نظایر آن ( و امور پیمانکاری 
مربوط به نظافت شهری و ساختمانها، باغبانی، ترابری و خدمات حمل ونقل )شهری 
و بین شهری و بین المللی (، خدمات بانکداری، آموزشی، بیمه، تهیه خوراک، نگهبانی 

و حفاظت کاتودیک و نظایر آن. 

رتبه بندی پیمانکاران 
از  براساس ضوابطی  پیمانکاران  بندی  رتبه 
قبیل سابقه، کارهای انجام شده کارهای در 
نیروی  و  آالت  ماشین  تعداد  انجام،  دست 
به  مربوطه  معیارهای  و  متخصص  انسانی 
توسط  که  پیمانکاران  صالحیت  تشخیص 
ارائه  استانداری،  ریزی  برنامه  معاونت 
گردیده است انجام گرفته و مبنای ارائه کار 

و سنجش ظرفیت کاری پیمانکاران و دعوت به مناقصه خواهد بود. 
پیمانکاران با توجه به این معیارها در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت 

به شرح زیر رتبه بندی می شوند: 
الف- پیمانکاران پایه یک 

ب- پیمانکاران پایه دو 
پ- پیمانکاران پایه سه 

ت- پیمانکاران پایه چهار
ث- پیمانکاران پایه پنج 

تشخیص صالحیت 
معیارهای تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارت است از: 

الف- ارزشیاری 
ب- تخصص و تجربه 

پ- توان مالی 

چگونگی انتخاب پیمانکار 
انتخاب پیمانکار به سه روش مناقصه آزاد، مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه 

10
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انجام می شود:

 )Tendering( الف- مناقصه
در روش مناقصه، اقدامات زیر صورت می گیرد:

مخصوص،  فرمهای  خصوصی،  شرایط  ها،  نقشه  از  اعم  مناقصه  اسناد  تنظیم   -  1
ضمانتنامه ها و غیره. 

2 - آگهی در چند نوبت 
3 - تحویل و فروش اسناد به متقاضیان 

4 - تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون مناقصه و رسیدگی به اسناد و قیمتهای 
ارائه شده 

5 - انتخاب پیمانکار 

ب- مناقصه محدود 
در طرحهای بزرگ فقط پیمانکارانی می توانند شرکت کنند که در رتبه بندی معاونت 
با  پیمانکاری  برای پذیرش مسئولیت  دارای شرایط الزم  برنامه ریزی وزارت کشور 
توجه به رقم برآورد ریالی طرح باشند. در این موارد دستگاه مجری پس از استعالم 
از معاونت برنامه ریزی استانداری ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی قدیم (و دریافت 
اسامی پیمانکاران و مشاوران واجد شرایط نسبت به دعوت از آنان برای شرکت در 
مناقصه شرکت نماید و یا دالیل عدم تمایل خود را کتبًا و ظرف مدت معینی قبل از 
انجام منافصه اعالم کند. دستگاه مجری و کارفرما می توانند موارد را جهت اعمال در 

رتبه بندی پیمانکاران به معاونت برنامه ریزی استانداری اعالم کنند.
 

ج- ترک مناقصه ) ترک تشریفات مناقصه ( 
در روش ترک مناقصه با تصویب مراجع ذیربط مستقیمًا نسبت به استعالم بها یا دعوت 
از پیمانکاران خاص و واجد شرایط برای شرکت در مناقصه و مذاکره دعت به عمل 

آمده و در کمیسیون مربوطه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام می گردد. 
اعضاء کمیسیون براساس قانون محاسبات عبارتند از: 

1 - مجری طرح 
2 - معاون اداری و مالی دستگاه 

3 - نماینده وزیر 
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شرح خدمات مشاور
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی حدود خدمات 

الف: مرحله اول 

قسمت اول )شناسایی و بررسی اولیه( 
مطالعات پروژه در این قسمت، براساس هدف های پیش بینی شده در طرح جامع یا 

طرح مربوط در برنامه های عمرانی به شرح زیر انجام می شود:

1 - گردآوری اطالعات و انجام مطالعات پایه 
1 -1- مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطالع از نیازمندی های فعلی و آینده 

پروژه 
2 -1- بازدید محلی و کسب اطالعاتی 
محدوده،  قبیل؛  از  زمین  موقعیت  از 
عمومی،  شیب  وسعت،  همسایگی، 
موجود  تأسیسات  و  مستحدثات  منظر 
در زمین، عوارض طبیعی مشهود، آثار 
طرح  نظر  از  زمین  موقعیت  محیطی، 
همچنین  و  تفصیلی  یا  جامع  یا  هادی 

دستورالعمل های مربوطه 
3 -1- جمع آوری اطالعات مربوط به امکانات منطقه در تأمین تأسیسات زیربنایی 
و  مخابرات  گاز،  برق،  آب،  های  شبکه  ارتباطی،  راههای  قبیل؛  از  پروژه  نیاز  مورد 
به  مربوط  آینده  از طرحهای  اطالع  و همچنین کسب  موجود  در وضعیت  فاضالب 

گسترش شبکه های یاد شده. 
بررسی کلی در مورد وضعیت زمین شامل؛ زمین شناسی، زلزله و وضعیت   -1- 4
گسل ها، مکانیک خاک، آبهای زیرزمینی، نفوذپذیری زمین، دفع آب های سطحی و 
سایر موارد مؤثر در انجام مطالعات از طریق بازدید محلی و مشاهدات عینی و جمع 

آوری اطالعات و مدارک الزم. 
تبصره: در صورتی که نتیجه مطالعات یاد شده منجر به تشخیص نامناسب بودن زمین 
آزمایش های الزم و  انجام  برای  را  نظر مهندس مشاور گردد، الزم است مراتب  از 

تصمیم گیری درباره نحوه ادامه مطالعات، به کارفرما اطالع دهد. 
اقلیمی و جغرافیایی محل شامل؛ گردآوری اطالعات و  5 -1- مطالعه ویژگی های 
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مدارک در زمینه های زیر: 
1 - 5 -1- وضعیت بادها و مشخصه های مربوط به آن 

2 - 5 -1- میزان بارندگی و رطوبت هوا و تغییر آن 
3 - 5 -1- وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف، میزان دما و تغییرات آن 

4 - 5 -1- جهت قبله 
6 -1- بررسی تأثیرات متقابل نتایج بررسی های باال، بر استخوان بندی مطالعات پروژه 

و همچنین کلیات طراحی

2 - بررسی و شناسایی کلی کالبدی و ضوابط و مقررات 
1 -2- جمع آوری اطالعات و بررسی در مورد معماری سنتی و جدید متداول در 

محل 
2 -2- جمع آوری اطالعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار 
با زمین محل احداث پروژه و همچنین بررسی کاربری آینده زمینهای مجاور براساس 

اطالعاتی که بتوان از دستگاه های مربوط دریافت کرد. 
3 -2- بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های مصوب شهری مؤثر در زمین 

و ساختمانهای پروژه و تدوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه 
معماری،  طرح  در  که  استانداردها،  و  ها  نامه  آیین  معیارها،  کردن  مشخص   -2-  4

محاسبات سازه و تأسیسات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

3 - بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روش های ساخت 
1 -3- بررسی انواع مصالح ساختمانی و تأسیساتی محلی و پیش بینی نحوه کاربرد 

آنها در اجرای پروژه 
2 -3- جمع آوری اطالعات مربوط به انواع مصالح ساختمانی و تأسیساتی غیرمحلی 
که در فعالیت های ساختمانی در محل مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی امکان 

دستیابی به این نوع مصالح و در صورت لزوم تعیین منابع آنها 
3 -3- بررسی کلی در مورد فواصل حمل مصالح ساختمانی و تأسیساتی عمده مورد 

نیاز 
4 -3- بررسی سیستم های سازه مناسب پروژه 

5 -3- جمع آوری اطالعات مربوط به روش های ساخت متداول در محل و همچنین 
سایر روش های ساخت دیگری که می توان در پروژه مورد نظر بکار گرفت. 

6 -3- بررسی وضعیت مهارت های نیروی کار محلی و اعالم نظر نسبت به آن 
7 -3- بررسی سیستم های تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز 

تعیین  و  پروژه  نیاز  مورد  عملکردهای  برای  الزم  تجهیزات  فهرست  تعیین   -3-  8

مشاور / 1- شرح خدمات مشاور
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فضاهای مربوط به مبنای بررسی کاتالوگ ها و یا دریافت اطالعات صنعتی و تولیدی 
به  با توجه  پروژه،  تأسیساتی موردنیاز  کلیات سیستم های  بررسی و مطالعه   -3- 9

شرایط اقلیمی منطقه، ضرورتهای فنی و امکان دستیابی به دستگاهها
 

4 - برنامه ریزی کالبدی 
1 -4- مطالعه، بررسی، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه، به 
منظور دست یابی به مبانی برنامه ریزی و تعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و 

استانداردهای انتخاب شده قبلی 
2 -4- انجام مطالعات الزم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی 
پروژه در این بخش از خدمات، فضاهای الزم زیربنا، نحوه توزیع آنها در ساختمانهای 
مختلف، نحوه استفاده از این ساختمانها و روابط بین بخشهای مختلف پروژه تعیین 

شده و با نمودارهای الزم ارائه می گردد. 
3 -4- ارائه نمودارهای ارتباط ساختمانها در محوطه کلی، نحوه کاربری زمین و نحوه 

استقرار ساختمانها در محوطه 
به  به صورت جداگانه،  ساختمان  هر  مختلف  اجزای  روابط  و  دیاگرام  تهیه   -4-  4

منظور مشخص کردن ارتباطات افقی و عمودی و عملرد هر یک از قسمتها 

5 - مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزینه های برتر)با 
توجه به مطالعات انجام شده در زمینه های معماری، سازه و تأسیسات(.

 
6 - تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش 

1 -6- طراحی سیمای کلی ساختمانهای پروژه و در صورت مرتفع بودن، نشان دادن 
تعداد طبقات، طریق قرار گرفتن آنها، راههای ارتباط عمودی و افقی و مانند آن 

2 -6- تهیه طرح کاربری زمین، استقرار ساختمانها در محوطه و روابط بین آنها و تهیه 
پالن جانمایی 

3 -6- تهیه نقشه های شماتیک )معرف کلیات طراحی معماری( 
طرح  اجرای  هزینه  از  تخمینی  برآورد  ارائه  پروژه،  اجرای  مدت  بینی  پیش   -6-  4
پیشنهادی بر مبنای متر مربع زیربنا برای ساختمانها و کارهای محوطه سازی، به تفکیک 

و نیز برای کل پروژه، با توجه به قیمت ساختمانهای مشابه.
 

7 - تهیه برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مهندسی در قسمت دوم، با توجه 
به زمان الزم برای تهیه عکسها، نقشه ها و انجام آزمایشها



4243

 
8 - نتیجه گیری از مطالعات و بررسیهای انجام شده، تدوین و تنظیم گزارش 

مطالعات قسمت اول در قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما 

قسمت دوم )تهیه طرح مقدماتی(

مطالعات این قسمت، براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زیر انجام 
خواهد شد: 

1 - مطالعات تکمیلی 
1 -1- بازدید مجدد از محل و در صورت نیاز مطالعه و بررسی کاملتری از وضیت 
زمین از قبیل شیب مسیلهای موجود، عوامل فیزیکی و هر نوع عاملی که در معماری، 

سازه و تأسیسات مؤثر خواهد بود. 
2 -1- تعیین تعداد و نوع آزمایشها، حدود و مقیاس نقشه ها و عکسها و نیز خدماتی 

که باید طبق برنامه زمانبندی توسط کارفرما انجام شود و پیشنهاد انجام آنها. 
3 -1- جمع آوری اطالعات و آمار تکمیلی در ارتباط با راه حل یا گزینه انتخاب شده 

در مطالعات قسمت اول. 
4 -1- مطالعه تکمیلی در مورد روش ساخت و نحوه اجرای راه حل یا گزینه انتخاب 
محدودیتهای  و  امکانات  حاوی  اقتصادی  و  فنی  جدولهای  مقایسه  طریق  از  شده 
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عملکردساختمانها، مصالح نیروی انسانی )مهارتها و تخصصها( زمان اجرای راههای 
دسترسی و هر نوع عامل اساسی که بتواند در مقایسه مزبور تعیین کننده باشد. 

5 -1- بررسیهای تکمیلی در مورد مصالح مصرفی در ساختمانها 

2 - مطالعات و طراحی معماری 
1 -2- مطالعه جامع تری از نیازها و توسعه آینده پروژه با پیش بینی های الزم در 
طراحی با توجه به اثرات هزینه بری آنها، در صورت وجود توسعه در مطالعات قسمت 

اول. 
پروژه و  بندی  ارتباطات خارجی ساختمانها، محوطه و خیابان  2 -2- مطالعه کامل 
طرح مقدماتی استقرار ساختمانها، با توجه به عوارض طبیعی و ساختمانهای موجود 
ایمنی و  و رعایت  تخلیه ساختمانها  و  اطفای حریق  امکان  تأسیساتی،  ، شبکه های 
پناهگاهها، راههای دسترسی به شبکه ارتباطی، جمع آوری و انتقال آبهای سطحی و 

زهکشی و هرگونه عوامل تعیین کننده حائز اهمیت. 
3 -2- مطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخل ساختمانها با توجه به عملکرد 
تراکم طبقات، سیستمهای  نورگیری،  استقرار،  الزامات  از فضاهای داخلی و  هر یک 
و  ساختمان  اضطراری  تخلیه  و  حریق  اطفای  ایمنی،  مقررات  تجهیزات،  تأسیساتی، 

غیره. 
4 -2- طراحی معماری ساختمانها و محوطه با انجام هماهنگی الزم با بخشهای سازه، 

نازک کاری و تأسیسات. 

3 - مطالعات و طراحی سازه 
1 -3- مشخص کردن مبانی محاسباتی سازه ساختمانها، شامل بارگذاریها و غیره. 

2 -3- تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح. 
3 -3- طراحی مقدماتی سازه، شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده، ضخامت دیواره 
های باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستونها، ضخامت دالها، محل درزهای انبساط و 

سایر عوامل تعیین کننده در طراحی. 

4 - مطالعات و طراحی تأسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات 
1 -4- تعیین مبانی طراحی تأسیساتی پروژه با توجه به عملکرد هر یک از ساختمانها، 

محاسبات جمعیتی، شرایط اقلیمی و محیطی، بهره برداری و الزامات خاص طراحی 
2 -4- مطالعه سیستمهای مختلف تأسیساتی و برآورد کل نیازهای تأسیساتی به شرح 

زیر و بررسی فنی، اقتصادی هر یک و انتخاب گزینه برتر. 
1 - 2 -4- تأسیسات بهداشتی، شامل آب سرد و گرم مصرفی، جمع آوری و دفع 
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آوری  جمع  فاضالب، 
جمع  باران،  آب  دفع  و 
زباله،  دفع  و  آوری 
آبیاری،  نشانی،  آتش 
تأسیسات  گازرسانی، 
بخار  نیاز،  مورد  خاص 
برای  که  گازهایی  یا  و 
کاربردهای خاص پروژه 

مورد استفاده دارند. 
تأسیسات   -4-  2  -  2

گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع، شامل سیستمهای گرمایی، تعویض هوا، تهویه 
مطبوع، تأمین و توزیع انرژی گرمایی و سرمایی 

3 - 2 -4- تأسیسات برق رسانی، روشنایی و ارتباطی، شامل: شدت روشنایی، نوع 
چراغها و نحوه برق رسانی مناسب برای هر فضا، برآورد میزان برق عادی و اضطراری 

مورد نیاز پروژه و چگونگی تأمین و توزیع آنها. 
4 - 2 -4- سیستمهای ارتباطی و خبری، از قبیل تلفن، اعالم حریق، صوتی و غیره.

5 - 2 -4- سیستمهای ایمنی شامل برق گیر و اتصال زمین. 
3 -4- تهیه طرح تأسیساتی 

ارائه  و  تجهیزات  اقتصادی  و  فنی  بررسی  تجهیزات الزم،  تعیین مشخصات   -4- 4
پیشنهاد همراه با تعیین نیازهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به آن. 

5 - تهیه نقشه های مقدماتی و گزارش مطالعات 
1 -5- پالن جانمایی ساختمانها و محوطه و راههای دسترسی سواره و پیاده 

2 -5- مقطع قسمتهایی از محوطه که شیب آنها در جاگذاری ساختمانها تعین کننده 
است. 

3 -5- پالن کلیه طیقات هر یک از ساختمانهای پروژه که آرایش تجهیزات در قسمتهای 
مهم و اساسی ساختمان در آن منعکس شده باشد. 

4 -5- پالن بام کلیه ساختمانها 
5 -5- نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی 

6 -5- مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای حائز اهمیت 
7 -5- پالن کلی محوطه، شامل خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی 

و زهکشی و غیره، همراه با مقاطع و جزئیات الزم 
8 -5- نقشه های مقدماتی سازه، شامل محوربندی، پالن شالوده ها، پوشش طبقات، 
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حدود و ابعاد ستونها، تیرها، شالوده ها و موارد مانند آن.
9 -8- نقشه های مقدماتی شبکه های تأسیساتی شامل پالنهای جانمایی دستگاهها 
در موتورخانه های فرعی و اصلی، تعیین محلهای عبور سیستمهای توزیع انرژی و 
همچنین دیاگرام شماتیک شبکه های لوله کشی برای سیستمهای توزیع انرژی و پیش 

بینی سایر نیازهای خاص تأسیساتی که در طرح معماری و سازه تأثیرگذار است. 
10 -5- مشخصات کلی مصالح مصرفی در نازک کاری، نماسازی، محوطه سازی و 

همچنین مشخصات دستگاههای تأسیساتی و تجهیزاتی. 
11 -5- برآورد هزینه اجرایی پروژه برای ساختمان ها و محوطه، با توجه به مشخصات 
فنی ساختمانها، محوطه، تأسیسات و تجهیزات براساس آخرین فهرست بهای واحد 
پایه و به صورت مترمربع زیربنا و از طریق قیاس با هزینه ساختمانهای مشابه به تفکیک 

و نیز برای کل پروژه. 
12 -5- فهرست عکسها، نقشه ها و آزمایشهای مورد نیاز برای انجام مطالعات مرحله دوم. 

13 -5- برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مرحله دوم با توجه به زمان الزم برای تهیه 
عکسها، نقشه ها و آزمایشها. 

مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شده این قسمت، در قطع های استاندارد 
تهیه و به کارفرما ارائه می شود. 

مرحله دوم – تهیه طرح اجرایی

مطالعات این مرحله براساس مدارک و گزارش های مصوب قسمت دوم مرحله اول، 
به شرح زیر انجام خواهد شد. 

مهندس مشاور براساس مطالعات انجام شده شامل: 
مدارک و گزارش قسمت دوم مرحله اول، گزارش مکانیک خاک، نقشه های توپوگرافی 
یا هر گونه مطالعات تکمیلی و با هماهنگی های الزم بین قسمتهای مختلف، معماری، 

سازه، تأسیسات مکانیکی، برقی و تجهیزات، خدمات این مرحله را انجام می دهد. 
آزمایشها  و  برداری  نقشه  مورد  در  تکمیلی  مطالعات  انجام  چنانچه  مرحله  این  در 

ضرورت داشته باشد، با پیشنهاد مهندس مشاور و تأیید کارفرما انجام خواهد شد. 

1 - انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های اجرایی 
1 -1- پیش بینی وضعیت توسعه طرح)در صورت پیش بینی در گزارش مرحله اول( 

در محاسبات و نقشه های اجرایی و همچنین ساخت آن در مراحل بعد. 
تأسیسات مکانیکی و  برای کارهای معماری، سازه،  نیاز  فنی مورد  2 -1- محاسبات 
برقی ساختمانها و محوطه و تهیه نقشه های اجرایی با مقیاس مناسب به صورتی که 

10
Typewriter
@ivanrah1



4647

در کلیه قسمتها و اجزای طرح، هیچ گونه ابهامی وجود نداشته و حاوی کلیه اطالعات 
محوربندیها، اندازه و کدگذاریهای الزم و مشخصات مربوط از جمله موارد زیر باشد:

بر  تأثیرگذار  سوراخهای  کلیه  مختصات  و  محل  ابعاد،  ترسیم  و  تعیین   -1-  2  -  1
کارهای معماری و سازه، شفتها، کانالها، سقفها و کفهای کاذب و همچنین کلیه اجزای 
سازه ای و تأسیساتی با مطالعه و هماهنگی کامل در نقشه های معماری، سازه ای و 

تأسیساتی و تجهیزاتی برحسب مورد. 
2 - 2 -1- جزئیات اجرایی کارهای معماری، سازه و تأسیسات. 

3 - 2 -1- جدولهای نازک کاری برای کلیه قسمتهای داخلی ساختمانها، با مشخص 
کردن فضای مربوط به آن و مشخصات نازک کاری. 

4 - 2 -1- مختصات و ترازبندی شبکه گذارهای سواره رو، دفع آبهای سطحی، مقاطع طولی 
و عرضی گذارهای سواره رو و جزئیات تأسیسات زیربنایی و ابنیه در کارهای محوطه. 

5 - 2 -1- جدولهای میلگرد و انواع مقاطع فوالدی مصرفی در سازه حاوی شکل، 
تعداد، اندازه و سایر اطالعات الزم. 

6 - 2 -1- مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزئیات مربوط به آن همراه 
با دیاگرامها و نمودارها و جدولهای الزم از قبیل نمودار جریان، نمودار کنترل، جدول 
لوازم کنترل، نمودار رایزرو یا نقشه منحنی فشار سیستمها و غیره برحسب نیازهای 

پروژه.
 

2 - تهیه مشخصات فنی 
مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پروژه مورد نیاز باشد در نقشه ها یا دفترچه 

مشخصات فنی درج می گردد. 
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3 - تهیه متریک مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول برآورد هزینه 
ابنیه، تأسیسات برقی، تأسیسات مکانیکی  اجرای کارهای مختلف، بر حسب 
از  استفاده  با  سازی،  محوطه  و  مختلف  تفکیک ساختمانهای  به  تجهیزات،  و 
فهرستهای بهای واحد پایه و با رعایت کلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط. 

و  معقول  نظر گرفتن مدت  در  با  کار  اجرایی  کلی  زمانبندیی  برنامه  تهیه   -  4
اعتباری و  امکانات  به  با توجه  متناسب برای اجرای فعالیتهای مختلف پروژه 

تدارک مصالح و ماشین آالت. 

و  اطالعات  از  ای  پروژه، خالصه  که شامل شرح  پروژه  شناسنامه  تهیه   -  5
آمار گردآوری شده که در طراحی مورد استفاده قرار گرفته است، مشخصات 
برآورد  عملیات،  اجرای  هزینه  محوطه،  و  زیربنا  جمله سطوح  از  پروژه  اصلی 
قیمت واحد سطح ساختمانها و محوطه، روش اجرای تغییرات احتمالی نسبت 

به مطالعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و غیره.
 

6 - ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم شامل:
1 -6- شناسنامه پروژه 

2 -6- دفترچه محاسبات فنی، همراه با نتایج گزارشهای مطالعات زلزله، زمین شناسی، 
ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و مانند آن ) یک نسخه ( 

3 -6- دفترچه ریزمتره مقادیر)یک نسخه( 
4 -6- مشخصات فنی )به شرح بند 29 (

5 -6- فرم پیمان، شرایط عمومی پیمان دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط مناقصه، 
)یک  مصوب  نمونه  آخرین  طبق  قیمت  پیشنهاد  برگ  ها،  تعهدنامه  ها،  ضمانتنامه 

نسخه( 
6 -6- فهرست بخشنامه ها و دستورالعملها )یک نسخه(

7 -6- شرایط خصوصی پیمان 
8 -6- فهرست بها و مقادیر 

9 -6- برنامه زمانبندی کلی اجرای کار
10 -6- نقشه های اجرایی 
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       مشاور
     2-شرایط عمومی  

          پیمان مربوط به
              خدمات مشاور
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شرایط عمومی  پیمان مربوط به خدمات مشاور
 

ماده -1 تعریف و مفاهیم :
غیرقابل  مدارک  و  اسناد  مجموعه 
موافقتنامه   2 ماده  شرح  به  تفکیک 
خدمات  انجام  برای  که  است، 
موضوع قرارداد، بین دو طرف مبادله 

می شود. 

1 -2- موافقتنامه:
مشخصات  آن  در  که  است  سندی 
اصلی قرارداد، مانند مشخصات دو 
طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه 
و تعهدات دو طرف بیان شده است 

و باید به امضای هر دو برسد. 

1 -3- شرایط عمومی:
مفاد همین متن است که مقررات و 
شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را 

تعیین می کند.
 

1 -4- شریط خصوصی:
شرایط خصوصی، شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به 
وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شود. موارد درج شده در شرایط خصوصی، 
هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش 

دهد. 

1 -5- کارفرما:
شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را 
به مهندس مشاور واگذار می نماید. جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما، در حکم 

کارفرما هستند.
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1 -6- مدیرطرح: 
شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیارهای قابل واگذاری کارفرما، با عنوان 

مدیریت طرح، به وی واگذار می شود. 

1 -7- مهندس مشاور:
طرف دیگر امضا کننده قرارداد است، که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می کند. 

جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز مهندس مشاور، در حکم مهندس مشاور هستند.

1 -8- خدمات: 
عبارت از فعالیتها و اقدامهایی است که تحت این عنوان، با مدت و حق الزحمه معین، 
در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله می تواند به چند قسمت 

جداگانه با حق الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسیم شود.
 

1 -10- مدارک و گزارشها:
متون، مستندات، نقشه ها، دستورالعمل ها، مشخصات فنی، کتابچه های محاسبات فنی، 
برآورد مقادیر، قیمتها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب 

مورد از سوی مهندس مشاور تهیه می شوند.
 

1 -11- برنامه زمانی کلی:
برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا 
مرحله از قرارداد را برحسب ماه نشان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می 

شود. 

1 -12- برنامه زمانی تفصیلی:
برنامه ای است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات 
را به تفصیل و در چهارچوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان می دهد. 

1 -13- مدت اولیه: 
مدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در ماده 3 موافقتنامه، برای آن قسمت 

یا مرحله است. 

1 -14- متوسط حق الزحمه ماهانه:
متوسط حق الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد 
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اولیه حق الزحمه آن قسمت یا مرحله، بر مدت اولیه مربوط است.
 

1 -15- روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها:
1 - 15 -1- روز و ماه براساس تقویم شمسی، و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور 

است. 
1 - 15 -2- هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات 

جمع معنای مفرد دارند. 
1-15-3 - عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد 
و مدارک قرارداد، تنها به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی 

توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد، از آنها استفاده کرد. 
1-15-4 - اصطالحاتی که در این ماده نیامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط 

آن تعریف می شود. 

ماده 2 - شروع و تنفیذ قرارداد 
2 -1- این قرارداد از تاریخ مبادله آن )ابالغ از سوی کارفرما( نافذ است.

2 -2- شروع اولین قسمت یا مرحله، پس از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت 
پیش پرداخت است و تاریخ شروع هر یک از قسمت ها و مراحل بعدی، از تاریخ ابالغ 

انجام قسمت یا مرحله مربوط توسط کارفرماست. 
2 -3- با تصویب مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله، در صورتی که کارفرما 
مصمم به انجام قسمت یا مرحله بعد باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مدارک 
و گزارشها، انجام آن را به مهندس مشاور ابالغ می کند و یا مراتب انصراف خود را 
از ادامه قرارداد اعالم می نماید. در صورتی که مرحله بعدی خدمات مرحله ساخت و 

تحویل باشد، مدت یاد شده سه ماه خواهد بود. 
2 -4- در صورت عدم ابالغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما، ظرف مهلت 
های یاد شده، مهندس مشاور می تواند خاتمه قرارداد را طبق بند 22-9-1، درخواست 

نماید. 

ماده 3 - حدود خدمات و تغییرات آن 
3 -1- کارفرما می توان حین انجام کار، خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در 

چهارچوب موضوع قرارداد، با رعایت مفاد بند 3-2، تغییر، افزایش یا کاهش دهد. 
3 - 1 -1- در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام 
بررسی مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات 
اضافی شود، مهندس مشاور موظف است با رعایت مفاد بند 3-2، خدمات اضافی را 
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انجام دهد. 
3 - 1 -2- مهندس مشاور، می تواند در 
صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف 
و یا حدود خدمات در بخشهای پایان 
یافته را، با ذکر دالیل و جزئیات و با 
رعایت مفاد بند 3-2 به کارفرما پیشنهاد 

کند. 
شده  یاد  بندهای  طبق  هرگاه   -2-  3
تغییراتی را در حدود خدمات موضوع 
مورد  هر  در  یابد،  ضرورت  قرارداد 
الزحمه  حق  و  مدت  مشاور  مهندس 

انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می کند. 
کرفرما، حداکثر ظرف مدت 10 روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق الزحمه 
انجام تغییرات، با مهندس مشاور مذاکره و توافق می کند. پس از توافق، کارفرما تغییرات 

را ابالغ می نماید. 
3 -3- خدمات مربوط به اصالح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور، که ناشی از نقص 
انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافی بندهای 3-1 و 3-2 نیست 

و هزینه آنها از سوی مهندس مشاور پرداخت می شود. 
3 -4- در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد، با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط 
داشته باشد، مهندس مشاور موظف است اطالعات و مدارک فنی آن را طبق برنامه ای 
که با مهندس مشاور و یا سازمانهای دیگر تنظیم می شود، از کارفرما دریافت کند و در 
انجام خدمات خود منظور نماید، تا بین کارهای مختلف طرحهای یاد شده، هماهنگی 

ایجاد شود.
 

ماده 4 - برنامه زمانی انجام خدمات 
4 -1- برنامه زمانی کلی انجام خدمات، در پیوست 4 بخشنامه آمده است. 

4 -2- پس از ابالغ قرارداد، در صورتی که در پیوست 
4 مدتی تعیین نشده باشد، برنامه زمانی تفصیلی هر 
کلی،  زمانی  برنامه  چهارچوب  در  مرحله  یا  قسمت 
تا یک هشتم مدت  آن قسمت یا مرحله، یا یک ماه، 
هر کدام کمتر است، از سوی مهندس مشاور تهیه و 
برای کارفرما ارسال می شود. کارفرما، تا پانزده )15( 
روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی نظر خود را 
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درباره تصویب و یا اصالح آن اعالم می کند. هرگونه تغییر در برنامه تفصیلی، با توفق 
دو طرف مجاز خواهد بود. 

ماده 5 - پیشرفت کار 
مهندس مشاور، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، گزارش 

پیشرفت خدمات موضوع قرارداد را در دو نسخه، به کارفرما تسلیم می کند. 
در این گزارش، میزان کارهای انجام شده، تأخیر و علل آنها، راه حل های الزم برای رفع 
موانع و مشکالت کار پیشنهاد می شود و کارفرما تا ده )10( روز، نظر خود را نسبت به 
گزارش یاد شده اعالم می کند، در غیر این صورت، مفاد گزارش، تأیید شده تلقی می 

گردد. 

ماده 6 - کارکنان مهندس مشاور 
6 -1- همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد، به صورت دایم یا 
موقت، به هزینه مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می دهند، کارکنان مهندس 

مشاور شناخته می شوند و مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد، به 
عهده مهندس مشاور است. 

6 -2- قبل از شروع کار، مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی 
افراد کلیدی را که فاقد سوابق سوء حرفه ای باشند، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، 
مطابق پیوست 6، به همراه وظایف، تخصص و میزان فعالیت هر یک، برای کارفرما ارسال 

کند. 
6 -3- مهندس مشاور، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و 
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کارگاه های خود، به شمار کافی کارکنان صالحیت دار داشته باشد. 
6 -4- در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع 
خارجی باشد، مهندس مشاور در استفاده از خدمات آنها، قوانین و مقررات ناظر بر کار 
اتباع خارجی در ایران را رعایت می کند و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به 

کارفرما تسلیم می نماید. 
6 -5- مهندس مشاور، نمی تواند کارکنان شاغل کارفرما، مدیر طرح و معاونت برنامه 
ریزی وزارت کشور و استانداریها را، بدون کسب مجوز قبلی از دستگاه مربوط، برای 

انجام خدمات موضوع این قرارداد، به کار گیرد. 
6 -6- به کارگیری کارکنان شاغل مهندس مشاور از سوی کارفرما و مدیر طرح، برای 

انجام خدمات موضوع این قرارداد، ممنوع است.

ماده 7 - نمایندگان 
7 -1- نمایندگان کارفرما 

7 - 1 -1- کارفرما پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود 
اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می کند. 

اختیارات  نماینده کارفرما، در محدوده  به وسیله  7 - 1 -2- دستورها و مدارکی که 
تفویض شده به وی، به مهندس مشاور ابالغ می شود، در حکم ابالغ کارفرماست. با 
تغییر نماینده کارفرما، دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی، 

معتبر است.
7 - 1 -3- کارفرما می تواند تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه 
با این قرارداد، به واحد خدمات مدیریت طرح واگذار نماید. در این صورت، آن واحد با 
تعیین حدود اختیارات، به مهندس مشاور معرفی می شود و تصمیم گیری های وی در 

امور واگذاری شده، در حکم تصمیم های کارفرماست. 
7 -2- نمایندگان مهندس مشاور 

7 - 2 -1- پس از مبادله قرارداد، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر 
حدود اختیارات، به کارفرما معرفی می کند. 

7 - 2 -3- در صورتی که خدمات موضوع قرارداد، مشتمل بر خدمات مرحله ساخت 
و تحویل کار باشد، مهندس مشاور در هر یک از کارگاههای تحت نظارت خود، باید 
یک نفر مهندس ناظر به عنوان نماینده و مسئول، تعیین کند و به کارفرما و دیگر طرفهای 

قراردادی کارفرما در این کار، معرفی نماید. 
7 - 2 -3- مهندس مشاور، موظف است در غیاب مهندس ناظر، جایگزین وی در کارگاه 

را به کارفرما و طرفهای قرارداد معرفی کند. 
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ماده 8 - دقت و کوشش
و  فنی  اصول  با  منطبق  را  قرارداد  این  موضوع  باید خدمات  مشاور،  مهندس   -1- 8
مهندسی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت مالحظات مالی 
و اقتصادی، طبق دستورالعمل های مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت، به 
وسیله کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و حرفه ای الزم هستند، انجام دهد و در 
مواردی که اظهارنظر و صالحدید به او واگذار شده است، منصفانه و بی طرفانه عمل 

کند. 
8 -2- مهندس مشاور، موظف است در مطالعات خود، گزینه ها و راه حل های ممکن را 
بررسی و مناسب ترین آنها را پیشنهاد کند. همچنین باید مدارک و گزارشهای هر قسمت 
یا مرحله را به ترتیبی تهیه کند، که در ادامه خدمات، در حد امکان نیاز به تغییر مصوبات 

قبلی نباشد. 
8 -3- مهندس مشاور، باید عملیات اجرایی را به نحوی نظارت و کنترل نماید، که کارها 
طبق نقشه ها و مشخصات فنی ضمیمه قرارداد، توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام 
شد و با راهنمایی های به موقع و مقتضی به پیمانکاران و یا سازندگان، از تأخیر در اجرای 
تعهدات و عملیات جلوگیری نماید و طبق شرح خدمات، در تصمیماتی که در اسناد و 
مدارک قرارداد با پیمانکار یا سازنده، بر عهده مهندس مشاور گذاشته شده است، به موقع 

اقدام کند. 
8 -4- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات، بر عهده مهندس مشاور است. از 
این رو، مهندس مشاور نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایشها، با هدف اطمینان 
از کیفیت مصالح و مواد پیش از اجرا و هنگام به کارگیری آنها، و نیز با بازدید مستمر 
از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و تطبیق آنها با مشخصات و استانداردهای 
فنی و نقشه های اجرایی، اقدام می کند. همچنین، مهندس مشاور، باید با کنترل مستمر 
از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیر استاندارد و اجرای کارهای مغایر مشخصات فنی، 

جلوگیری کند.
 

ماده 9 - استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل های فنی 
9 -1- سیستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح، متریک خواهد بود، 
مگر آن که بنا به ضرورت، سیستم اندازه گیری در پیوست 5 بخشنامه تعیین شده باشد و 

یا به هنگام اجرای کار، درباره آن توافق شود. 
9 -2- مهندس مشاور، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها، از 
معیارها و ضوابط فنی و دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)معاونت 
برنامه ریزی وزارت کشور جدید( و سایر استانداردهای معتبر، استفاده کند و در صورت 
موجود نبودن این گونه ضوابط و معیارها، از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست 5 
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بخشنامه تعیین شده و یا بعداً توافق می شود، استفاده کند.  
9 -3- مهندس مشاور، موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات 
پیوست 2)بخشنامه(، همه ابالغها، دستور کارها و اقدامهای خود را در رابطه با پیمانکار 
یا سازنده یا دیگر طرفهای قرارداد، با رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط 

و دستورالعمل های مربوط، انجام دهد. 

ماده 10 - اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد 
هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام 
کار،  ادامه  نحوه  تعیین  برای   ، کار 
را  هماهنگی  های  جلسه  یا  جلسه 
به منظور اخذ تصمیمهای راهبردی 
ضروری بداند، موظف است موضوع 
را طی گزارش توجیهی، برای کارفرما 

از  پانزده روز  تا  بفرستد. کارفرما، 
نسبت  گزارش،  دریافت  تاریخ 
به تشکیل جلسه اقدام می کند و 
تصمیمها را در صورت جلسه ای 
تنظیم و بی درنگ به مهندس مشاور 
ابالغ می نماید. هرگاه کارفرما در 
مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمها اقدام نکند، مهندس مشاور 

خود تصمیم گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعالم می کند. 

ماده 11 - نحوه تسلیم و تصویب مدارک و گزارشها 
11 -1- مهندس مشاور، مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان 
مدت مربوط و یا مقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی پیش بینی شده است، ابتدا در دو 
نسخه همراه با نسخه ای به صورت نرم افزاری به کارفرما تسلیم می کند. کارفرما پس 
از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده، ظرف مدت یک ماه یا مدت پیش بینی شده 
در برنامه زمانی تفصیلی، آنها را بررسی و نظر صریح و روشن خود را با درج موارد، در 
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یک نوبت اعالم می کند. 
11 -2- در صورتی که کارفرما مدارک و گزارشها را تأیید کند، مهندس مشاور مدارک و 
گزارشهای تأیید شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم افزاری و راهنمای مکتوب آن و 
نیز خالصه گزارشها، به کارفرما تسلیم می کند تا کارفرما آنها را ابالغ نماید. در صورت 
اعالم نظر اصالحی از سوی کارفرما نسبت به مدارک و گزارشها، مهندس مشاور موظف 
است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت قسمت یا مرحله، هر کدام که بیشتر باشد، 
براساس نظر کارفرما آنها را اصالح و مدارک را در چهار نسخه همراه با نسخه ای به 
صورت نرم افزاری تهیه و به همراه خالصه گزارشها به کارفرما تسلیم نماید، تا کارفرما 
آنها را تصویب و ابالغ کند. تجاوز از این مدت، مشمول کاهش حق الزحمه درج شده 

در قرارداد است، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، قباًل موافقت کرده باشد. 
11 -3- در مواردی که نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس 
مشاور نباشد، مهندس با ارسال گزارش توجیهی، دالیل خود را برای بررسی مجدد به 
کارفرما اعالم می کند. چنانچه کارفرما همچنان بر نظریات اعالم شده خود اصرار داشته 
باشد، مهندس مشاور موظف به اصالح مدارک و گزارشهای خود، براساس نظر کارفرما 

خواهد بود. مسئولیت این نوع تصمیم گیریها، بر عهده مهندس مشاور نیست. 
11 -4- در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و 
گزارشهای مهندس مشاور اعالم نکند، مهندس مشاور نظر کارفرما را استعالم می نماید 
و چنانچه تا پانزده روز از تاریخ دریافت، همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود 

گزارشها و موارد ارسالی، تصویب شده تلقی می گردد. 
11 -5- کارفرما یک نسخه از مدارک و گزارشهای مصوب هر قسمت یا مرحله را با مهر 

تصویب شد به مهندس مشاور ابالغ می کند. 
11 -6- مدارک و گزارشهای تصویب شده، مبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور 

حق الزحمه مربوط را براساس قرارداد دریافت می کند.
11 -7- مهندس مشاور، باید به پیوست هر یک از گزارشها، چکیده ای از کار آن قسمت 
یا مرحله را تهیه و به کارفرما تسلیم کند. همچنین، پس از تحویل موقت کار، گزارشی 

شامل تاریخچه کارهای انجام شده در مرحله ساخت، به کارفرما تسلیم می کند.
 

ماده 12 - تسهیالت بر عهده کارفرما 
کارفرما تدبیر و مساعدتهای الزم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات 
موضوع قرارداد، به ویژه در موارد زیر، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم می 

کند. 
12 -1- در اختیار قراردادن اطالعات مربوط، طبق مندرجات شرایط خصوصی و به 

صورت رایگان. 
12 -2- مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح. 

10
Typewriter
@ivanrah1



5859

12 -3- روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی مورد 
نیاز و همچنین، اخذ گذرنامه و روادید برای کارشناسان ایرانی. 

12 -4- ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه ها، سازمانها و سایر مؤسسات. 
12 -5- ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار 

دولت باشد. 
12 -6- ترتیب امور مربوط به تهیه، ورود و ترخیص لوازم، وسایل، کتب، نشریات، نرم 

افزارها و اقالمی از این قبیل، که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد. 
12 -7- تسهیالت ویژه ای که طبق پیوست 5 قرارداد، باید توسط کارفرما در اختیار مهندس 

مشاور قرار گیرد. 
تمام هزینه های اقدامهای موضوع بندهای 12-3 تا 12-6 بر عهده مهندس مشاور است.

 ماده 13 - خدمات جنبی 
13 -1- خدمات جنبی، مانند تهیه نقشه های توپوگرافی ، زمین شناسی، کاداستر، عکس 
انجام آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت  های هوایی و تصاویر ماهواره ای، همچنین، 
مصالح، ژئوفیزیک، اطالعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، آبنگاری، مدل هیدرولیکی 

، خاکشناسی و کارهایی مانند اینها، که اصوالً جزو خدمات موضوع قرارداد نیست، طبق 
ضوابط قراردادهای مربوط، توسط مهندس مشاور صاحب صالحیت، براساس ضوابط، به 
هزینه و از سوی کارفرما انجام می شود. در این صورت، تعیین شرح خدمات جنبی مورد 
نیاز و اطالعات و مشخصات فنی ضروری هر یک و اعالم آنها، همراه با جدول زمانی 
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ارائه اطالعات مورد نیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل، با نیازهای طرح، بر عهده مهندس 
مشاور خواهد بود. 

اظهارنظر در مورد  بررسی و  قرارداد،  تنظیم مدارک  اگر کارفرما بخواهد در   -2- 13
گزارشها و نظارت بر خدمات جنبی، از خدمات مشاور استفاده کند، مهندس مشاور 
به  به شمار الزم  این خدمات،  انجام  برای  را  دارای صالحیت  افراد  که  موظف است 
خدمت فراخواند. میزان خدمات اضافی و حق الزحمه مربوط به آن، طبق ضوابط مندرج 

در بند 2-3 خواهد بود. 
تبصره: نظارت و تصویب عملیات نقشه برداری، مانند تهیه نقشه های توپوگرافی، عکس 

های هوایی و آبنگاری، به عهده سازمان نقشه برداری کشور است. 
13 -3- در صورتی که مهندس مشاور گزارش نتایج کارهای جنبی را که توسط واحدهای 
دیگری تهیه شده است صحیح نداند و به نتایج آن معترض باشد، باید نظر خود را با ذکر 
دلیل و به موقع، برای تصمیم گیری به کارفرما اعالم کند. چنانچه کارفرما گزارشهای یاد 
شده را تأیید نماید، مهندس مشاور موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط 

خواهد بود و مسئولیت این نوع تصمیم گیری ها، بر عهده مهندس مشاور نیست. 

ماده 14 - تضمین حسن انجام کار 
14 -1- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مهندس 

مشاور، به عنوان تضمین حسن انجام کار، کسر و نزد کارفرما نگهداری می شود. 
14 -2- در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده 23، تضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما 

ضبط می شود. 
14 -3- تضمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی، باید پس 
از تصویب مدارک و گزارشهای آن و در زمان تسویه حساب نهایی، طبق ماده 18 آزاد 
شود. نیمی از مبلغ تضمین حسن انجام کار در مرحله ساخت، پس از تحویل موقت کار، 

و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار، آزاد می شود. 
در صورتی که کارفرما تا قبل از پایان قرارداد، قسمتهایی از عملیات اجرا شده را تحویل 
موقت یا قطعی گیرد، وجه الضمان دریافتی، به تناسب کاهش می یابد. کسور حسن انجام 

کار به ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر بازگردانده می شود. 

ماده 15 - حق الزحمه 
15 -1- حق الزحمه مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمتها یا مراحل مختلف موضوع 
قرارداد، که براساس ضوابط و دستورالعمل های مربوط، طبق پیوست 3 )بخشنامه( تعیین 

شده است، از سوی کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد، پرداخت می شود. 
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ماده 16 - نحوه پرداخت حق الزحمه 
16 -1- هشتاد و پنج درصد حق الزحمه هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام 
خدمات و تا زمان تسلیم مدارک و گزارشهای آن قسمت یا مرحله، به صورت اقساط 
براساس پیشرفت کار، طبق برنامه زمانی که پیوست 3 )بخشنامه( تعیین و توافق شده 

است، به صورت علی الحساب پرداخت می شود.
16 -3- نحوه پرداخت حق الزحمه مرحله ساخت و تحویل کار، بر اساس دستورالعمل 

های مربوط است که در پیوست 3 )بخشنامه( تعیین شده است. 
الزحمه  حق  پرداخت  زمان   -4-  16
 ،2-3 بند  موضوع  اضافی،  خدمات 
برحسب مورد، به تناسب پیشرفت کار 

و با توافق دو طرف تعیین می شود. 
16 -5- هر یک از اقساط حق الزحمه، 
طی صورت حسابی که توسط مهندس 
مشاور تهیه و تسلیم کارفرما می شود، 
کارفرما  سوی  از  رسیدگی  از  پس 

پرداخت می شود. 
است ظرف  کارفرما موظف   -6- 16
دریافت  از  پس  روز  پانزده  مدت 
بررسی  مورد  را  آن  حساب،  صورت 
قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی 

و قراردادی، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تأیید شده همراه با مستندات 
مربوط برای مهندس مشاور، حق الزحمه را پرداخت کند. 

16 -7- هرگاه مهندس مشاور به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت 
حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، حداکثر ظرف مدت 
پانزده روز از تاریخ دریافت صورت حساب اصالح شده، به کارفرما اعالم می کند تا 
مورد رسیدگی قرار گیرد. هرگاه کارفرما همچنان بر اعمال اصالحات اعالم شده، اصرار 
داشته باشد، باید نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام کند. در این حالت، 
مهندس مشاور می تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود، از طریق ماده 24 اقدام کند 
و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به عالوه خسارت تأخیر تأدیه، طبق بند 8-16، 

دریافت کند. 
16 -8- در صورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حساب 
های تأیید شده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند، برای جبران خسارت مازاد 
بر یک ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده، مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده 
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سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله )مورد عمل در بانکهای کشور( در مبلغی که پرداخت 
آن به تأخیر افتاده، به مهندس مشاور پرداخت می کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت 

این خسارت، سه ماه است. 

ماده 17 - پیش پرداخت 
17 -1- به درخواست مهندس مشاور، کارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه حق الزحمه هر 
مرحله از خدمات موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت، پس از ابالغ همان مرحله، 
بدون کسر کسور قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، به مهندس مشاور 
پرداخت می کند. مقدار این پیش پرداخت، برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده 
درصد مبلغ اولیه حق الزحمه این مرحله است. این مبلغ، هنگام پرداخت حق الزحمه 

هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس مشاور به همان نسبت آزاد می 
شود. 

17 -2- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد، هرگاه در تسویه حساب نهایی، مهندس 
مشاور بابت پیش پرداخت ها به کارفرما بدهکار باشد، موظف است مبالغ بدهکاری را 
پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل 
سپرده ها، تضمین ها و مطالبات مهندس مشاور، با اخذ هزینه های مربوط، اقدام می 

نماید. 

ماده 18 - صورت حساب نهایی و تسویه حساب 
18 -1- صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مرحله از مراحل مطالعاتی، پس از 
تصویب مدارک وگزارشهای آن و صورت حساب نهایی هر قسمت از خدمات مرحله 
ساخت، پس از پایان یافتن خدمات آن، از سوی مهندس مشاور تهیه و به منظور تأیید 
برای کارفرما ارسال می شود. این صورت حساب، شامل حق الزحمه آن قسمت یا مرحله 
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قرارداد  مواد  براساس  که  مبالغی  و 
به آن اضافه یا از آن کسر می شود، 
یا  قبلی  پرداختهای  قانونی،  کسور 
علی الحساب، حق الزحمه افزایش 
های  هزینه  خدمات،  کاهش  یا 
نتایج  و  خسارت  تعلیق،  و  تطویل 
از دعاوی رسیدگی و قطعی  ناشی 
شده و نظایر آن است. صورتحساب 
نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم 
روز  پانزده  مدت  ظرف  شود،  می 
کارفرما  بوسیله  دریافت  تاریخ  از 

رسیدگی و تأیید می شود. 
تبصره: در صورتی که حق الزحمه طبق دستورالعمل های مربوط، به صورت درصدی 
از برآورد هزینه اجرای کار محاسبه شده باشد، مبلغ برآورد مصوب هر قسمت یا مرحله 
مطالعاتی، مبنای تسویه حساب قطعی حق الزحمه خدمات مرحله ساخت و تحویل 

است. 
18 -2- در صورتی که حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات 
موردنظر خود را در جلسه ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل می دهد، 

مطرح نموده و نتیجه را با مشاور توافق می کند. 
18 -3- صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن 
وارد نیست و مبنای تسویه حساب نهایی مشاور قرار می گیرد، در این حالت، برحسب 

مورد به شرح بندهای زیر عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد 16-7 عمل می شود. 
18 -4- هرگاه مهندس مشاور براساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود، 
تضمین حسن انجام کار او بی درنگ طبق ماده 14 آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف 

مدت پانزده )15( روز پس از تأیید صورت حساب نهایی، پرداخت می گردد. 
18 -5- هرگاه مهندس مشاور براساس صورت حساب نهایی بدهکار شود، ظرف مدت 
پانزده )15( روز از تاریخ تأیید صورت حساب، بدهی خود را به کارفرما می پردازد. در 
این صورت، بی درنگ تضمین حسن انجام کار او آزاد می شود و هرگاه از این پرداخت 
خودداری کند، کارفرما حق دارد از محل سپرده ها، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، 
طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ تضمین حسن انجام کار او را آزاد 
نماید و اگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد، طبق قوانین جاری کشور، 

مطالبات خود را از سایر دارایی های او وصول کند.
 

مشاور / 2- شرايط عمومی پیمان مربوط به خدمات مشاور 



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

6465

ماده 19 - تغییرات مدت خدمات و حق الزحمه مربوط 
مدت قرارداد، در صورت پیش آمد هر یک از موارد زیر، می تواند با پیشنهاد هر کدام از 
دو طرف، تغییر یابد. در چنین مواردی، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، 
تغییرات الزم در مدت و مبلغ حق الزحمه، براساس مبانی قرارداد و تأثیر آن روی خدمات 
انجام شده و برنامه زمانی، و نیز پیامدهای مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به 
کارفرما اعالم کند. کارفرما، حداکثر پانزده )15( روز پس از دریافت گزارش، نظر خودرا 

اعالم خواهد کرد. نتایج طی صورت جلسه ای تنظیم و مالک عمل قرار می گیرد. 
تغییر مدت هر قسمت یا مرحله، براساس کنترل هایی که حین انجام کار صورت می 
گیرد، در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله )یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان 
بررسی( مورد بررسی نهایی قرار گرفته و درباره کاهش یا تمدید مدت و میزان تاخیرهای 

مجاز و غیرمجاز، توافق به عمل می آید و نتیجه صورت مجلس می گردد. 
به  بنا  تاخیرها، موضوع  انواع  میزان  تعیین  مورد  در  توافق دو طرف  در صورت عدم 

درخواست هر یک از دو طرف، طبق ماده 24، رسیدگی می شود. 
19 -1- تغییر حدود خدمات 

19 -2- بروز تأخیر به عللی خارج از قصور مهندس مشاور 
19 -3- وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری 

19 -4- تعلیق کارها از طرف کارفرما 
19 -5- تأخیر غیرمجاز از سوی مهندس مشاور

 
ماده 20 - خسارت تأخیر 

20 -1- بابت تأخیر غیرمجاز مهندس مشاور، خسارتی معادل حاصلضرب نسبت به 
مدت تأخیر غیرمجاز به مدت قسمت یا مرحله مربوط در میزان حق الزحمه آن قسمت 
یا مرحله و حداکثر تا بیست )20( درصد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دریافت 

می شود. 
20 -2- بابت تأخیر مجاز مهندس مشاور، مبلغی معادل پنجاه )50( درصد متوسط حق 
الزحمه ماهانه در مجموع ماه های اضافه شده طبق بخشنامه های مربوط، به حق الزحمه 
اضافه می شود. حداکثر مدت برای پرداخت حق الزحمه تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل 
مطالعاتی، نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت 

و تحویل، تابع شرایط اجرای کار است. 
پس از سپری شدن این مدت و عدم ابالغ تعلیق از سوی کارفرما، مهندس مشاور می 

تواند طبق بند 22-9-3 عمل کند. 
تبصره: حق الزحمه مربوط به عوامل مقیم یا نظارت کارگاهی مهندس مشاور،  در مدت 

تأخیر مجاز، طبق دستورالعمل مربوط محاسبه می شود. 



6465

     مشاور
3-تشخیص صالحیت مشاور



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

6667

تشخیص صالحیت مشاور

تعاریف
تشخیص صالحیت: فرایندی است که طی 
این  اساس  بر  مشاور  تخصصی  توان  آن 

آئین نامه ارزیابی و تعیین می گردد.
ارزشیابی: فرایندی است که در آن سطح 
انجام  یا  انجام  دست  در  کارهای  کیفیت 
زمانی  دوره  یا  مقاطع  در  را  مشاور  شده 

معین ، تعیین می کند.
مدرکی  مشاور:  صالحیت  گواهینامه 
نامه  است که بر اساس مقررات این آئین 
، به منظور اعالم صالحیت مشاور از سوی 
و   ( کشور  وزارت  ریزی  برنامه  معاونت 

شعبات آن در استانها تحت عنوان معاونت برنامه ریزی استانداری ( برای ارائه خدمات 
مشاوره صادر می شود 

تخصص:  عبارتست از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی 
، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

به  نامه  آئین  این  در  که  هم  با  مرتبط  تخصص  چند  از  عبارتست   : گروه تخصصی 
اختصار گروه نامیده می شوند.

پایه: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می نماید و بر اساس آن 
مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور ، مشخص 

می گردد . پایه یک ، نشانگر باالترین توان فنی در هر تخصص می باشد.
تعداد کار مجاز : حدکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان به مشاور در یک 

پایه از هر تخصص ارجاع نمود.
حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار ) یا حق الزحمه در مورد تخصص 
هایی که حق الزحمه در آنها مالک است ( که می توان در یک پایه از هر تخصص به 

مشاور ارجاء نمود .)مطابق با جدول شماره 9 (
سرگروه : کارشناسی که دارای شرایط الزم ) مطابق جدول 1-1 ، 1-2 ، 1-3 ( در 
یک تخصص بوده و سرپرستی فعالیت های آن تخصص را در تشکیالت مشاور بر 

عهده داشته باشد.
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پایه نهایی :  نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور ، برای فعالیت در تمام تخصص 
های یک گروه میباشد.

انواع مشاوران :
مشاوران ، برای تشخیص صالحیت از حیث شخصیت حقیقی و حقوقی به انواع زیر 

تقسیم می شوند:
الف- نوع اول – شخص حقیقی : کارشناس ایرانی دارای تحصیالت دانشگاهی که 

طبق آئین نامه واجد صالحیت شناخته شود.
ب- نوع دوم – اشخاص حقوقی  ) غیر دولتی ( : موضوع ماده )4( قانون محاسبات 
عمومی کشور : بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی 

غیر دولتی و یا ترکیبی از آنها باشد.
پ – نوع سوم – اشخاص حقوقی دولتی : بر اساس قوانین و مقررات برای انجام 
فعالیت های نظام فنی و اجرائی تشکیل یافته و انجام خدمات مورد درخواست در 

موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
مقررات  و  قوانین  اساس  بر   : عمومی  بخش  اشخاص حقوقی   – نوع چهارم  ت- 
برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت شرکت ها 
و مالکیت های صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع 
فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد و مالکیت این واحد ها متعلق به بخش عمومی 

موضوع ماده )5( قانون محسبات عمومی کشور باشد.
ایرانی و خارجی و مراکز علمی  – نوع پنجم : سایر واحدهای خدمات مشاوره  ث 
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پژوهشی که حائز شرایط نوع اول، دوم ، سوم و چهارم نباشد و گروه های مدنی که 
برای یک کار خاص شکیل شده باشد ، نوع پنجم محسوب می شوند.

شرایط عمومی احراز صالحیت مشاوران به شرح زیر می باشد :
الف : کارشناس حقیقی ایرانی

1 - تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران
2 - دارای تحصیالت دانشگاهی معتبر ) حداقل کارشناسی ( مرتبط با تخصص مورد نظر 

طبق جدول شماره )2(با اولویت یک و تجربه مفید و موثر )طبق جدول شماره 4(.
3 - در دوران محرومیت یا محکومیت و یا ممنوعیت های موثر در کارهای خدمات 
مشاوره ، پیمانکاری ، طرح و ساخت ) بطور کلی در زمینه فعالیت های نظام فنی و 

اجرایی ( نباشد.
و  ها  یا شرکت  و  مدیریت طرح    ، پیمانکاری  هیچ شرکت  در  اینکه  به  تعهد   -  4
موسسات مهندسان مشاور و سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند ، جزو 

افراد الزامی امتیازآور نباشد.
ب : اشخاص نوع دوم ، سوم و چهارم 

) اشخاص حقوقی غیر دولتی و غیر عمومی و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی (
1 - انجام خدمات مشاوره در زمینه فعالیتهای مرتبط  در اساسنامه شرکت قید شده 

باشد.
2 - تعهد به اینکه از امتیاز افراد فنی الزامی شرکت ، در شرکت های پیمانکاری و یا 
شرکت های مدیریت طرح و موسسات شرکت های مهندسان مشاور و دیگر شرکت 

ها و یا سازمانهایی که این قبیل خدمات را انجام می دهند ، استفاده نشده باشد.
3 - هیچ یک از شرکا و مدیران و افراد امتیازآور مشاوران در محرومیت یا ممنوعیت 

قانونی برای انجام خدمات مشاوره نباشند.
4 - اشتغال به کار تمام وقت افراد فنی الزامی امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء 

هیات علمی دانشگاه ها ضروریست.
5 - دارا بودن تحصیالت تخصصی طبق جدول شماره2) حداقل کارشناسی ( برای هر 
یک از اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و افراد امتیازآور این گونه شرکت ها الزامی 

است.
از  نیاز سرگروه در احراز یکی  امتیاز مورد  با   ، امتیاز مدیر عامل مشاور  6 - تطبیق 

تخصص های مشاور الزامی است.
یا  برنامه ریزی   ، اقتصادی  امور  با تخصص  نفر  تبصره-1 شرکت ها می توانند یک 

مدیریت در ترکیب هیات مدیره داشته باشد.
بصره-2 شرکا و مدیران و کلیه افراد امتیازآور شرکتهای غیر دولتی و غیر عمومی نباید 

مشمول ممنوعیت قانونی معامله با دولت باشند.
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تبصره3 - تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری با امضای مجاز 
تعهد آور شرکت ارایه می گردد.

پ- حداقل شرایط کارشناس حقیقی غیر ایرانی :
1 - کارشناس حقیقی غیر ایرانی 
 ، لیسانس  حداقل  مدرک  دارای 
حسن سابقه و با تجربه مفید و 
مورد  تخصصی  زمینه  در  موثر 
نظر که مورد تایید مراجع رسمی 
معتبر  مراجع  یا  و  متبوع  کشور 

بین المللی باشد.
2 - به تشخیص معاونت برنامه 
سابقه  دارای   ، استانداری  ریزی 

تخلف حرفه ای نباشد.
3 - به تشخیص معاونت برنامه 
یک  حداقل   ، استانداری  ریزی 
را  ارجاع  مورد  پروژه  نظیر  کار 

انجام داده باشد.
ت- حداقل شرایط اشخاص 

حقوقی غیر ایرانی :
1 - شخص حقوقی غیر ایرانی 
در خارج از کشور به طور رسمی 
شخصیت حقوقی احراز نموده ، 

دارای حسن اشتهار و مجاز به ارائه خدمات مشابه در کشور متبوع باشد و مدارک و 
سوابق کار مربوط از طرف نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در آن کشور گواهی شده 

باشد.
2 - به تشخیص مرجع رسمی کشور مربوط ، دارای سابقه تخلف حرفه ای نباشد.

3 - به تشخیص معاونت برنامه ریزی وزارت کشور ، در پنج سال گذشته حداقل یک 
کار نظیر کار مورد نظر را انجام داده باشد.

4 - شعبه خود را در ایران به ثبت رسانیده باشد . چنانچه قراردادی با شعبه ایرانی 
شرکت به امضا برسد ، شرکت یا موسسه اصلی ، حسن انجام کار را تضمین نماید.

تبصره- در موارد خاص که به علت شرایط ویژه و یا ماهیت کار و یا فقدان مشاور 
ایرانی واجد شرایط ، استفاده از مشاور خارجی ضرورت داشته باشد ، از اشخاص 
حقیقی یا حقوقی موسسات خارجی ) با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، 
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مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به 
منظور صدور خدمات – مصوب سال 1375 (استفاده می شود.

حداقل شرایط گروه همکاری 
1 -گروه همکاری ، حائز تخصص الزم برای کار مورد نظر باشد.

2 - میزان همکاری هر یک از اعضاء گروه برای کار مورد نظر ، متناسب با سهم کار 
ارجاعی به هر کدام خواهد بود.

3 - با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همکاری ثبتی ، بر اساس موافقت نامه به طور 
متناسب ظرفیت اعضاء ذی مدخل اشغال میگردد.

عوامل موثر بر تشخیص صالحیت به شرح زیر می باشد:
الف- نیروی انسانی متخصص

ب- کارهای انجام شده ) تجربه کاری شرکت (
پ- ساختار مدیریتی
ت-امکانات پشتیبانی

تبصره- طراحی ، مرمت و احیای آثار ملی ثبت شده تنها توسط مشاورانی که برای 
اینکار تایید صالحیت شده اند ، مجاز می باشد.

امتیاز کل به شرح زیر می باشد:
الف- امتیاز کل برابر است با حاصلضرب ضریب ارزشیابی در مجموع امتیازهای مربوط 

به عوامل چهارگانه مطابق با جداول )1-1( و )1-2( و )1-3( به شرح و روابط زیر :

توجه : جداول  )1-1( و )1-2( و )1-3( ، برای تشخیص صالحت مشاوران در رشته 
های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

امتیاز نیروی انسانی متخصص :

1 - امتیاز تحصیالت و تجربه در هر پایه از تخصص برای افراد امتیازآور ، بر اساس 
مدارک تحصیلی در مقاطع کارشناسی به باال محاسبه و منظور می شود.

2 - امتیاز سوابق کاری مفید افراد امتیازآور ، با توجه به مدرک تحصیلی ، بر اساس 
فرمول شماره یک  پیوست محاسبه و منظور می گردد.

3 - ضریب تداوم ماندگاری افراد امتیازآور در شرکت ، طبق جدول شماره)3( پیوست 

) ضريب تداوم ماندگاری در واحد متقاضی * امتیاز سوابق کاری مفید با توجه به مدرك تحصیلی ( = امتیاز نیروی انسانی متخصص

)امتیاز ساختار مديريتی و امكانات پشتیانی + امتیاز تجربه کاری + امتیاز نیروی انسانی متخصص ( * ضريب ارزشیابی = امتیاز کل
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محاسبه و منظور می شود.
4 - ضریب تصحیح نوع سابقه 
کار افراد امتیازآور ، طبق جدول 
و  محاسبه  پیوست   )4( شماره 

منظور می شود.

کاری  تجربه  امتیاز  محاسبه 
مشاوران :

امتیاز تجربه کاری مشاوران در 
تخصص مربوطه ، پس از جمع 
و  دریافتی  الزحمه  حق  کل 
اعمال ضرایب تعدیل به روش 
زیر مطابق با جدول شماره )5( 

پیوست محاسبه می گردد .

امتیاز ساختار مدیریتی و امکانات پشتیبانی:
بر اساس جداول شماره )6 و 7 ( پیوست محاسبه می شود.

پیوست   )8( شماره  جدول  اساس  بر   ) ایرانی  حقیقی  ) شخص  یک  نوع  مشاوران 
تشخیص صالحیت می شوند.

فهرست کلی خدمات هر تخصص مطابق با جدول شماره )10( پیوست می باشد.
ضریب ارزشیابی عددی است که بر اساس رویه ها و دستورالعمل ارزشیابی مشاوران 
می  محاسبه  شود،  می  ابالغ  و  تهیه  کشور  وزارت  ریزی  برنامه  معاونت  توسط  که 

گردد.
دستور العمل ارزشیابی مشاوران ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این آئین نامه از سوی 
معاونت برنامه ریزی وزارت کشور تهیه و ابالغ می گردد. ضریب ارزشیابی مشاوران 

در نخستین دوره تشخیص صالحیت مساوی ) یک ( در نظر گرفته می شود.

) ضريب تعديل مربوط به سال دريافت حق الزحمه ( * ) جمع مبالغ حق الزحمه در سال انجام کار ( ∑ = جمع کل حق الزحمه دريافتی
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مناقصه و انواع آن

یکی از اهداف مهم ایجاد سازمان و تشکیالت پیمانکاری، حضور در مناقصات و ورود 
به عرصه اجرای پروژه های مختلف کوچک و بزرگ می باشد. 

جهت اخذ پروژه، پیمانکار از طرق مختلف اقدام می نماید که مهمترین و معمول ترین 
آنها شرکت در مناقصات از طریق فراخوانی دستگاههای اجرایی می باشد. 

عملیاتی شدن پروژه ها، تابع ضوابط و شرایط مختلف و از جمله تشخیص ضرورت، 
مطالعات اولیه، برآورد تقریبی هزینه ها، اقتصادی بودن طرح، تأمین اعتبار و در نهایت 
و  مذکور  مراحل  طی  در صورت  که  باشد  می  آنها  اجرای  بودجه جهت  تخصیص 
صدور مجوز جهت آغاز عملیات اجرایی، دستگاههای ذیربط از طریق مناقصه نسبت 
به شناسایی پیمانکار واجد شرایط اقدام و پس از طی تشریفات مناقصه، در چارچوب 
پیمانکار  به  اجرایی  عملیات  واگذاری  به  نسبت  مربوطه،  دستورالعملهای  و  ضوابط 
برگزیده اقدام می نمایند. قبل از ورود به بحث مناقصه، اشاره ای کوتاه به مراحل انعقاد 

قرارداد ضروری می باشد. 

مراحل انعقاد قرارداد 
توسط مهندسین مشاور  از تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح که معموالً  پس 
تهیه و به وسیله دستگاه اجرایی تصویب می شود ، مراحل انعقاد قرارداد به ترتیب زیر 



8889

اجراء میگردد: 
1 -  تکثیر اسناد مناقصه 

2 -  دعوت از پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه 
3 -  تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط پیمانکار 

4 -  انتخاب پیمانکار 
5 -  انعقاد قرارداد با پیمانکار 

6 -  تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات توسط پیمانکار 
جهت آشنایی بیشتر با مناقصه و تشریفات آن به بخشی از ضوابط و مقررات مربوط 

اشاره می گردد. 

)Tendering(  مناقصه
مناقصه روشی برای انتخاب کیفیت بهتر و قیمت کمتر است و معموالً معامالت عمده 

و بزرگ دولتی با روش مناقصه انجام می شود. 
مناقصه با روشهای زیر انجام و نتایج آن در کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی بررسی 

و اتخاذ تصمیم می گردد. 
1 -  مناقصه آزاد یا عمومی

 Competetive Tendering From an open list                           
2 -  مناقصه محدود

Competetive Tendering From a selected list                         
3 -  ترک مناقصه )ترک تشریفات(

معامالت بزرگ دولتی می باید با انتشار آگهی )مناقصه آزاد یا عمومی( و یا دعوتنامه 
)مناقصه محدود( انجام شود. ترک تشریفات مناقصه فقط در شرایط محدود و طبق 

ضوابط خاص انجام می شود. 

1 - مناقصه آزاد یا عمومی 
مناقصه آزاد با انتشار آگهی شروع می شود. آگهی یک نوبت در روزنامه رسمی کشور 
به تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در 
روزنامه  آن محل  در  اگر  گردد.  می  منتشر  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی 
منتشر نشود در صورت ضرورت در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط، منتشر 
از  تواند  می  دهد  تشخیص  الزم  گزار  مناقصه  دستگاه  که  مواردی  در  شد.   خواهد 
سایر وسایل و طرق از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای 

اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید. 
اگر چنانچه به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، موضوع معامله ایجاب نماید که عالوه 

مناقصه و انواع آن
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بر انتشار آگهی در داخل کشور، موضوع به اطالع فروشندگان کاال یا انجام دهندگان 
کار در خارج کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید بوسیله وزارت امور خارجه به 
هر یک از سفارتخانه های ممالک مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه های 

کشور ایران در ممالک ذیربط در خارج، از طریق وزارت مذکور فرستاده شود. 

در آگهی مناقصه ذکر نکات زیر ضروری است :
1 - نوع و مقدار کاال یا کار با ذکر مشخصات 

2 - مدت، محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی 
که طرف معامله در تحویل کاال یا انجام کار کاًل )یا بعضاً( تأخیر نماید. 

3 - تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد کسر یا اضافه 
نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد. 

4 - مدت قبول پیشنهادها 
5 - محل تسلیم پیشنهادها 

6 - میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع، که باید به صورت نقد به حساب سپرده 
دستگاه مناقصه گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم گردد یا ضمانت 

نامه بانکی معتبر بنا به خواسته کارفرما از بانک مورد اعتماد کارفرما.
7 - میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن 

در صورتی که موضوع معامله کاال باشد، ممکن است به میزان تضمین حسن انجام معامله، 
از کاالی مورد معامله دریافت شود و در این صورت، باید موضوع در آگهی قید شود. 

8 - حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز حداقل و ابالغ برنده مناقصه 
ضرورت دارد. 

9 - روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان 
یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه 

10 - میزان پیش پرداخت در صورت تشخیص دستگاه مناقصه گزار، پرداخت و واریز آن. 
11 - محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم 

12 - محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد )در این صورت باید ضمانت نامه عینًا 
مطابق نمونه تنظیم، و قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است، امضا و ضمیمه پیشنهاد شود( 

13 - تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و 
تکالیف دستگاه مناقصه گزار می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار در صورتی که ذکر شرایط خاصی را عالوه بر آنچه ذکر شده است 
الزم تشخیص دهد، مشروط بر اینکه با قوانین جمهوری اسالمی ایران مغایر نباشد، می 
تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگه های شرایط و مشخصات درج نماید، ولی 
منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه، هنگام عقد قرارداد یا اجرای قرارداد 
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به هر عنوان ممنوع می باشد. 
در صورتی که شرایط مناقصه مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد 
گردد، ممکن است نوع کاال یا کار مورد معامله و مقدار و مدت تحویل، درج و تصریح 
گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معینی موجود است 
و پیشنهاد کنندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی، امضا کرده و به 

پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند. 

2 - مناقصه محدود )دعوتنامه( 
صالحیت  که  شود  می  ارسال  اشخاصی  برای  محدود  مناقصه  در  شرکت  دعوتنامه 
آنها برای شرکت در معامله مورد نظر، قبال تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست 

واجدین صالحیت درج شده باشد. 
فنی  کادر  کار،  لوازم  و  آالت  ماشین  سرمایه،  میزان  براساس  صالحیت  تشخیص 
متخصص، سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله 

از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می شود. 
ضوابط مذکور در یک آگهی که به این منظور و حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی 
کشور و یک بار در روزنامه های کثیراالنتشار منتشر می شود اعالم خواهد شد تا داوطلبان 
تشخیص  برای  دارند.  ارسال  را  الزم  مدارک  و  اطالعات  آگهی،  در  مقرر  مهلت  در 
صالحیت، کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو با انتصاب وزیر یا رئیس موسسه تشکیل 
می شود. کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان، واجدین صالحیت 
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معامالت  از  رشته  هر  برای  را 
انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه 
که  در صورتی  و  کند  می  بندی 
تعداد واجدین صالحیت در هر 
رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر 
وزیر  تأیید  از  پس  نتیجه  نباشد، 
آنها  به  ذیربط  موسسه  رئیس  یا 
مذکور  اشخاص  اسامی  و  ابالغ 

در فهرست واجدین درج خواهد شد. 
دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست 
در  آنکه  مگر  گردد،  ارسال  است  مندرج  نظر  مورد  معامله  برای  واجدین صالحیت 
فهرست مزبور حداکثر معامالتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار 
نمود پیش بینی شده باشد. که در این صورت از کسانی که معامالت واگذاری به آنها 

از حد نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد. 
مناقصه  مقررات  با  که  صورتی  در  عمومی  مناقصه  به  مربوط  مقررات  کلیه  رعایت 

محدود مغایر نباشد، در مناقصه محدود نیز الزم است.
 

کمیسیون مناقصه 
کمیسیون مناقصه در طرح های ملی از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود : 

1 - معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یک نفر نماینده به انتخاب وزیر یا موسسه 
ذیربط 

2 - ذیحساب وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نماینده او 
3 - رئیس قسمت تقاضا کننده مورد معامله یا نماینده او 

در طرحهای استانی کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1 - رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او 
2 - ذیحساب شهرستان مربوط یا نماینده او 

در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یک نفر مأموری فنی به انتخاب 
دستگاه مناقصه گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد. 

در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، دستگاه مناقصه گزار می تواند 
مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم الزم به کمیسیون مذکور در قانون 

محاسبات عمومی احاله کند. 
و  شود  می  تشکیل  کمیسیون  باشد،  رسیده  پیشنهادی  مقرر  مدت  در  صورتیکه  در 
پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه کمتر یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر 
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اتخاذ تصمیم خواهد نمود:
کمیسیون  نظر  به  صورتیکه  در 
پیشنهاد  بهای  کمترین  مناقصه، 
کمیسیون،  باشد،  عادالنه  شده 
به  را  بهاء  پیشنهاد دهنده حداقل 
عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد 
می  این صورت  غیر  در  و  نمود 
مناقصه  که  کند  اظهارنظر  تواند 

تجدید یا حداقل از سه نفر استعالم بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد. در 
صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعالم بها کمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده 
در مناقصه باشد، کمیسیون، پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعالم را حائز حداقل اعالم 

می کند. 
مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از 5درصد باشد، که در این صورت اگر پیشنهاد 
دهنده حداقل در مناقصه حاظر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعالم معامله را 

انجام دهد، به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 
بهای  حداقل  از  بیشتر  یا  برابر  استعالم،  در  آمده  بدست  بهای  حداقل  در صورتیکه 
پیشنهاد شده در مناقصه باشد، یا در استعالم بها، کسی داوطلب معامله نباشد، یا تعداد 
داوطلبان کمتر از سه نفر باشد، کمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را 

به عنوان برنده مناقصه اعالم کرده یا رأی به تجدید مناقصه دهد. 

اجرای نظر کمیسیون مناقصه :
در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کند دستگاه مناقصه گزار باید 

نتیجه را به برنده مناقصه ابالغ نماید تا برای انجام معامله مراجعه کند. 
در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کرده باشد، سپرده سایر پیشنهاد 
دهندگان ، بجز نفر دوم ، مسترد خواهد شد.  در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ 
نتیجه، ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل، نسبت به سپردن تضمین حسن 
انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده شرکت در مناقصه 
او ضبط می شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت 
کلیه مفاد آن ابالغ می گردد. اگر او هم از تاریخ ابالغ نتیجه مناقصه، ظرف مدت هفت 
روز به استثنای ایام تعطیل، نسبت به سپردن تضمین حاضر نشود، سپرده او هم ضبط 
می شود. در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، مناقصه تجدید یا موضوع 
برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهد شد. 
مراتب به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطی ابالغ می 
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شود که، تفاوت بهای پیشنهادی با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد. در غیر این 
صورت رجوع کار به او ممنوع خواهد بود.  مدت هفت روز تعیین شده در مورد طرف 
معامله ای که در خارج از کشور اقامت داشته باشد، ممکن است تا حداکثر یکماه تعیین 

شود، مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد. 
مأموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار، موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا 
دعوتنامه مناقصه، برای ابالغ نتیجه به برنده، به نحوی اقدام نمایند که به علت انقضای 
مدت، خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود، در غیر این صورت مورد تعقیب 
قرار خواهند گرفت.  در صورتیکه حائز حداقل بها بیش از یک نفر باشد، و جهت 
انجام معامله با یکی از آنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها توافق 
نشود، حق تقدم با آن برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد.  
در صورتیکه سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق 

قرعه کشی تعیین خواهد نمود. 

اسناد مناقصه 
در انجام هر مناقصه، مدارکی به متقاضیان شرکت در مناقصه تحویل می گردد و آنان 
پس از تکمیل و مهر و امضاء در پاکت درب بسته در مهلت مقرر به کارفرما مسترد می 

کنند که به آنها اسناد مناقصه می گویند. 

اسناد مناقصه شامل مدارک زیر است:
1 - دعوتنامه شرکت در مناقصه 

2 - دفترچه توافقنامه 
3 - دفترچه شرایط عمومی توافقنامه 

4 - دفترچه شرایط خصوصی توافقنامه 
5 - دفترچه فهرست بهاء و ریز مقادیر 

6 - دفترچه مشخصات فنی 
7 - نقشه های اجرای کار 

8 - بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی )معاونت برنامه ریزی استانداری( 
9 - فرم ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

10 - کلیه نظرات کارفرما راجع به نحوه انجام کار و جدول زمان بندی 
11 - فرمهای خود اظهاری پیمانکار

12 - ضمانت نامه شرکت در مناقصه
13- آنالیز قیمت پیشنهادی
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پیمانکار 

تعریف پیمانکار در شرایط عمومی پیمان: 
 ، پیمان  عمومی  شریط   7 ماده  در 
شده  تعریف  ذیل  شرح  به  پیمانکار 

است:
» پیمانکار شخصی حقوقی یا حقیقی 
کننده  امضاء  دیگر  سوی  که  است 
پیمان  موضوع  اجرای  و  است  پیمان 
پیمان  مدارک  و  اسناد  براساس  را 
و  نمایندگان  است.  گرفته  عهده  به 
در  پیمانکار  قانونی  های  جانشین 

حکم پیمانکار می باشند «. 
آیین  اول  فصل   4 ماده  "چ"  بند  در 
صالحیت  تشخیص  بندی  طبقه  نامه 

پیمانکاران آمده است: 
» پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی 
مقررات  طبق   ، کار  انجام  برای  که 
نامه  آیین  این  در  مندرج  شرایط  و 
گواهی صالحیت پیمانکاری دریافت 

کرده باشد.« 
باشد  می  پروژه  تحقق  و  ایجاد  ترکیب  یا  مولد  مثلث  اصلی  ارکان  از  یکی  پیمانکار 
که مسئولیت اجرای موضوع پیمان را عهده دار است. در پروژه های متداول ، سایر 
ارکان این مثلث کارفرما و مشاور می باشند که طبق قانون وظایف ویژه ای را بر عهده 
دارند. اگر چه حضور عامل چهارم در چند سال اخیر بر اجزاء مثلث تأثیرگذار بوده 
است ، لیکن در اشکال جدید قراردادی )که در همین کتاب معرفی خواهند شد( بنا 
به دالیل مختلف و صالحدید دستگاههای کارفرمایی ، بعضًا نقش طراحی ، مشاوره ، 
نظارت و همچنین تأمین کاال و سرمایه نیز به پیمانکار واگذار گردیده و بدین ترتیب 
مثلث مذکور به » نقطه پیمانکاری « تبدیل شده است. هر چند در ادامه مباحث کتاب 
لیکن  اشاره خواهد شد  پیمانکاری  در حرفه  رویداد  این  ابعاد مختلف  به  عنداللزوم 

گرایش عمومی مباحث کتاب حول پیمانکاری رایج و فراگیر در کشور می باشد. 
بر این اساس چنانچه بخواهیم وظایف پیمانکاران را بررسی کنیم در مجموع می توان 

گفت:
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وظایف کلی پیمانکاران در مراحل مختلف حضور در پروژه ها عبارتند از:

الف : وظایف کلی پیمانکاران قبل از شرکت در مناقصه :
1 - بررسی و تحقیق کامل پیرامون پروژه پیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه )شامل 

بررسی محل اجرا ، موقعیت جغرافیایی و جوی ، ماهیت عملیات اجرایی و ...( 
از شیوه های اجرایی  2 - کسب اطالعات کافی 
 ، تجهیزات  و  امکانات  تأمین   ، مصالح  تأمین   ،

دسترسی به نیروها و عوامل اجرایی و ... 
3 - شناسایی معادل و قرضه های محلی و منطقه 

ای جهت تأمین به موقع مصالح مورد نیاز 
4 - مطالعه و بررسی دقیق نقشه ها ، مشخصات 

فنی و اجرایی و شرایط خصوصی پیمان 
آالت  ماشین  و  امکانات  شناسایی   -  5

برآورد  ای جهت  منطقه  نقل  و  حمل 
هزینه های اجرایی 

استعدادهای  شناسایی   -  6
جذب  جهت  ای  منطقه 

نیروهای متخصص ، بررسی حقوق 
و دستمزد و چگونگی بکارگیری آنها در امر 

اجرای پروژه 
7 - بررسی و برآورد قیمت معقول و منطقی با لحاظ نمودن سود مناسب و در نظر 

گرفتن مدت اجراء و مخاطرات احتمالی 

ب: وظایف کلی پیمانکاران بعد از برنده شدن در مناقصه:
در این مرحله با توجه به انجام مطالعات کافی و در نظر گرفتن کلیه جوانب امور و 
سود منطقی ، فرض بر این است که پیمانکار هیچگونه دغدغه و تردیدی در خصوص 
قیمت ، زمان ، تخصص و سایر مسائل مربوط به پروژه ندارد. بنابراین باید اقدامات 

ذیل را انجام دهد: 
1 - تحویل ضمانتنامه ها و انجام مکاتبات اولیه جهت دریافت پیش پرداخت و تحویل 

زمین 
2 - معرفی سازمان اجرایی و نمایندگان قانونی پیمانکار به کارفرما 

3 - تحویل گرفتن زمین و آغاز عملیات تجهیز کارگاه 
4 - تهیه برنامه زمان بندی اجرای پروژه متناسب با زمان پیمان 

پیمانكار/ 1- شرح خدمات پیمانكار 
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تجهیز کارگاه 

، مالی و فنی جهت کنترل و ثبت کلیه  ، پشتیبانی  اداری  ایجاد سازمان مناسب   - 5
عملیات اجرایی کارگاه 

6 - تجهیز کارگاه به ماشین آالت ، نفرات و تجهیزات مورد نیاز براساس برنامه زمان 
بندی 

7 - ایجاد سیستم ایمنی و حفاظت جهت مقابله با حوادث ناشی از کار 

ج : وظایف کلی پیمانکاران هنگام اجرای عملیات موضوع پیمان:
که  است  این  بر  فرض  مرحله  این  در 
و  توجه  با  را  قبلی  مراحل  کلیه  پیمانکار 
دقت کامل انجام داده و وارد فاز عملیات 
لذا عمده وظایف   ، اجرایی گردیده است 

پیمانکار در این شرایط عبارتند از:
1 - برقراری رابطه نزدیک با دستگاههای 
کارفرما و مشاور جهت اخذ دستور کارها 

و تسهیل امکان نظارت بر امور اجرایی 
2 - تهیه نقشه های کارگاهی و ارائه آن به دستگاههای ذیربط جهت بررسی و اعالم نظر 

3 - تکمیل سازمان اجرایی براساس برنامه زمان بندی مصوب 
4 - فعال نمودن سازمان اجرایی در کلیه زمینه های پیش بینی شده 

5 - تنظیم صورتجلسات کارگاهی و صورت وضعیت ها 
6 - اجرای پروژه براساس زمان بندی مصوب 

د: وظایف کلی پیمانکاران پس از اتمام عملیات اجرایی 
آخرین مرحله از وظایف پیمانکاری عبارتند از:

1 - درخواست تشکیل کمیسیون تحویل موقت 
2 - تعیین تکلیف صورتجلسات باقیمانده کارگاهی 

3 - رفع نواقص باقیمانده از عملیات اجرایی 
4 - ارسال صورت وضعیت های ماقبل نهایی و نهایی 

5 - جمع آوری و انتقال تأسیسات و تجهیزات و نفرات مازاد بر نیاز در مرحله تحویل 
موقت 

6 - تحویل محل تجهیز کارگاه به کارفرما 
7 - پیگیری آزادسازی سپرده های حسن انجام کار 

8 - فراهم نمودن مقدمات تشکیل کمیسیون تحویل قطعی پس از طی دوره تضمین 
9 - پیگیری آزادسازی ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 
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انجام  از  پس  مطالبات  و  ها  سپرده  کلیه  سازی  آزاد  پیگیری   -  10
تشریفات تحویل قطعی 

انواع پیمانکاران از نظر معاونت برنامه ریزی وزارت کشور:
به صورت اجمال با وظایف و تعهدات حرفه پیمانکاری آشنایی حاصل 
شد و اینک انواع پیمانکاران از نظر آیین نامه طبقه بندی و تشخیص 

معاونت برنامه ریزی وزارت کشور اشاره می گردد:
انواع   ، صالحیت  تشخیص  و  بندی  طبقه  نامه  آیین  دوم  فصل  در 

پیمانکاران به سه دسته تقسیم شده اند:
ماده 5: پیمانکاران موضوع ماده )3( برحسب توان )پایه( به شرح زیر 

طبقه بندی می شوند:

الف: نوع اول:
پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد درصد )100درصد( 

سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد. 

ب: نوع دوم:
به  متعلق  آنها  یا سهام  الشرکه  مالکیت سهم  که صددرصد )100درصد(  پیمانکارانی 
دولت ، شهرداریها ، مؤسسات یا نهادها و ارگانهای انقالب اسالمی یا دیگر مؤسسات 

عمومی و عام المنفعه باشد. 
تبصره: شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند نوع دوم می باشند. 

ج: نوع سوم:
گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند نوع 

سوم محسوب می شوند . 
تبصره 1: شرکتهایی که صددرصد )100درصد( سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و 

حقوقی نوع اول باشد نوع اول محسوب می شود. 
تبصره 2: سایر اشخاص حقوقی عمومی )نظیر دولت ، سازمانهای دولتی ، شهرداریها 
، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ، مؤسسات خیریه و موقوفات و ...( از نظر این 

آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند. 
با توجه به طبقه بندی مذکور ، شرکتهای پیمانکاری شامل یکی از انواع فوق خواهند 
بود. و به منظور ورود قانونی به محدوده فعالیتهای پیمانکاری باید در یکی از انواع 

مذکور تعیین صالحیت شده و مورد تأیید قرار گیرند. 

پیمانكار/ 1- شرح خدمات پیمانكار 
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عالوه بر شرایطی که پیمانکار باید در مرحله طبقه بندی و تشخیص صالحیت داشته 
باشد می بایست دارای ویژگی های عمومی زیر نیز باشد:

1 - توانایی و دانش اجرای پروژه های موضوع پیمان خود را داشته و از قبل طرحهای 
مشابه را اجرا کرده باشد. 

2 - توانایی نظارت و کنترل عملیات اجرایی را داشته باشد. 
3 - توانایی اجرایی و دانش هدایت پروژه را داشته باشد. 

4 - افراد متخصص و آشنا به کلیه جوانب پروژه را در اختیار داشته باشد. 
5 - امکانات ، ماشین آالت و تجهیزات تخصصی مورد نیاز پروژه را در اختیار داشته 

باشد و یا بتواند در مواقع مقتضی تأمین نماید. 
6 - منطقه اجرای پروژه را شناسایی نموده و بر کارخانه ها ، کارگاههای تولید مصالح 

و ... آشنا بوده و مرغوبیت تولیدات آنها اطمینان داشته باشد. 
با رعایت شرایط استاندارد مربوطه  نیازمندیها را  7 - حداقل فاصله حمل مصالح و 

مدنظر قرار داده باشد. 
8 - به قیمتهای مصالح و دستمزدها در منطقه اشراف کامل داشته باشد. 

9 - دارای تعهد اخالقی و وجدان کاری بوده و در حضور و غیاب مسئولین نظارت ، 
عملیات اجرایی را با کیفیت و استانداردهای مربوطه انجام دهد. 

10 - اعتماد به نفس ، پشتوانه مالی و اجرایی و نظم و انضباط در کلیه برنامه های 
اجرایی داشته باشد. 

به طور کلی سازمانهای پیمانکاری باید حداقل سه قسمت اصلی زیر را داشته باشند:
1 - قسمت برآورد و مهندسی شامل: مترورها و مهندسین 

رؤسای   ، اجرایی  عملیات  سرپرست  شامل:  )ساخت(  عملیات  اجرای  قسمت   -  2
کارگاهها ، مباشران اجرایی ، انبارداران و نگهبانان و کارگران 

3 -  قسمت مالی و حسابداری 
از آنجائیکه حرفه پیمانکاری یکی از مهمترین مشاغل و پیشه های جامعه می باشد و 
از طرفی بدلیل دولتی بودن اغلب پروژه ها و عام المنفعه بودن آنها ، نتیجه اقدامات و 
عملیات اجرایی پیمانکاران مورد ارزیابی و دقت نظر عموم مردم و مسئولین قرار می 
گیرد لذا پیمانکاران هوشمند و متعهد با اجرای دقیق پروژه ها و رعایت استانداردهای 
مربوطه ، عالوه بر شکوفایی حوزه فعالیت های اجرایی خود ، همواره مورد تحسین 
کارفرمایان ، مشاورین و بخصوص بهره برداران که عموم ملت می باشند قرار دارند و 
معدود پیمانکارانی که به هر علت رعایت ضوابط و استانداردها را نمی کنند ، بدلیل 
فراگیر شدن نتیجه منفی عملکردشان در کوتاه ترین زمان ممکن ، از صحنه رقابت 

حذف شده و امکان حضور در مناقصات را از دست خواهند داد. 
در چنین شرایطی به منظور حضور قدرتمند در صحنه حرفه پیمانکاری ، الزم است 
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به کلیه موارد مذکور توجه نموده و با رعایت حقوق مادی و معنوی مربوط به اجرای 
پروژه ها و رعایت مشخصات فنی و اجرایی ، تالش مضاعف جهت رشد علمی و 
عملی حرفه پیمانکاری به عمل آورده و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر 

کشورها فراهم گردد. 

سازمان موسسات پیمانکاری
سازمان موسسات پیمانکاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته باشند. 

قسمت برآورد و مهندسی: 
1 -مترورها و مهندسین 

2 - قسمت اجرای عملیات ) قسمت ساخت (:
   - سرپرست کل عملیات  

   - روسای کارگاهها 
   - مباشران اجرایی، انبارداران، نگهبانان 

   - کارگران 
3 - قسمت حسابداری 

مترورها 
مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب به سرپرست 
پیشنهادی  قیمتهای  بررسی  و  وضعیتها  صورت  تهیه  کنند.  می  تسلیم  عملیات  کل 
پیمانکاران دست دوم و اعالم نتیجه آن برای تصویب به سرپرست کل عملیات جزو 

وظایف مترورهاست. 
سایر  و  سفارشات خرید  مواد،  لیست  مترورها  شد  برنده  مناقصه  در  پیمانکار  وقتی 
احتیاجات موافقتنامه را تهیه و نسخ آن را به دو قسمت حسابداری و رئیس کارگاه 

ارسال می کنند. 

 مدیر پروژه ) سرپرست عملیات ( 
وظایف مدیر پروژه عمدتًا به پنج بخش تقسیم می شود که عبارتند از: 

1 - برنامه ریزی 
2 - سازماندهی 

3 - تامین نیروی انسانی 
4 - هدایت و رهبری 

5 - نظارت 

پیمانكار/ 1- شرح خدمات پیمانكار 
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الزم به ذکر است آنچه اهمیت دارد نگرش سیستمی به اجزاء فوق میباشد. بدین معنی 
که هر یک از وظایف دارای رابطه و یپوند با وظیفه دیگر بوده و بطور نسبی اختالل در 
هر یک از این عناصر در کل روند مدیریت مشکل ایجاد می نماید یا می توان اینگونه 
بیان نمود که پنج مورد فوق همانند یک جورچین می باشند که در صورت نبود هر 
یک از اجزاء شکل ، منظور اصلی حاصل نمی شوند. از این رو درک و دریافت صحیح 
این موضوع کمک شایسته ای به انجام وظایف مورد اشاره می نماید و مانع از افراط 

و تفریط می گردد. 

روسای کارگاهها 
کارگران و کارکنان الزم برای انجام عملیات موضوع موافقتنامه را سازمان دهی می کنند. 

همچنین با برآورد میزان کار به تهیه صورت وضعیتهای ماهیانه کمک می نمایند.
 

وقت نگاهداران 
براساس  و  محاسبه  را  کارگران  دستمزد 
برای  و  تجزیه  ها  هزینه  بندی  طبقه 
حسابداری  قسمت  به  پرداخت  رسیدگی 

ارسال می کنند. 

انبارداران 
را  کارگاه  به  شده  ارسال  مصالح  و  مواد 
دریافت، شمارش و گزارش مواد و مصالح 
برای  و  تنظیم  روزانه  را  شده  تحویل 
قسمت حسابداری ارسال می کنند. قسمت 
حسابداری با تطبیق برگ سفارش خرید و 

گزارش تحویل کاال، فاکتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد و مدارک مالی 
ثبت می کنند. 

نگهبانان 
معموالً تردد افراد، اموال، ماشین آالت، تجهیزات، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را بطور 
شبانه روزی کنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می کنند و 

حسب مورد وظایف دیگری نیز به آنان محول می شود. 
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طبقه بندی کارهای عمرانی 
به منظور رتبه بندی و چگونگی ارجاع کار به پیمانکاران و همچنین توجه به تخصصهای 
تجهیزاتی  یا  و  تاسیساتی  یا  و  ساختمانی  عملیات  از  اعم  عمرانی  کارهای  مختلف، 

،پیمانکاران بر حسب نوع فعالیت )رشته( به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 

پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و  الف- رشته ساختمان: دربرگیرنده امور 
ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و نظایر آن.

ب- رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه خانه 
های آبی و فاضالب، سدها و بندها و تونلهای انحراف آب و مخازن آب و شبکه های 
آب و فاضالب، آبرسانی و کانالهای انتقال آب، سازه های دریایی و ساحلی و نظایر 

آن. 
پ- رشته حمل و نقل: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده 
های اصلی و فرعی، بزرگراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی 
پایه دار، فرودگاهها، تونلها، پلها، راههای زیر زمینی و سیستمهای حمل و نقل )تهیه، 

نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات ( و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن. 

نساجی،  به صنایع غذایی،  مربوط  پیمانکاری  امور  برگیرنده  در  ت- رشته صنعت: 
خام  مواد  تبدیل  ذخیره،  فرآوری،  استخراج،  سلولزی،  پوشاک، چرم، چوب، شیشه، 

پیمانكار/ 1- شرح خدمات پیمانكار 
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و تولید در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیایی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، 
معدنی، صنایع فلزی )آهن و فوالد، فلزی غیر آهنی و فرآورده های فلزی( ساخت 
کارخانجات ابزار آالت و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی 
جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، داروئی، کارخانجات تولید و سایل حمل و نقل، 

تجهیزات و نظایر آن.
 

پیمانکاری  امور  برگیرنده  در  برق:  رشته  ث- 
از  اعم  نیرو  انتقال  و  توزیع  تولید،  به  مربوط 
برقی،  تأسیسات  و  برق  های  شبکه  نیروگاهها، 
و  خاص  و  عام  الکترونیک  و  توزیع  پستهای 

نظایر آن.

در  تجهیزات:  و  تأسیسات  رشته  ج- 
برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال 
)خطوط آب، نفت و گاز(  تأسیسات مکانیکی، 
هیدرومکانیکی، تأسیسات و امور رفاهی ساختمان، 
سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ابنیه، تهیه و 
و  گاز  آب،  برق،  تجهیزات  و  تأسیسات  نصب 
فاضالب و انتقال زباله، وسایل انتقال )آسانسور 

و پله برقی و... ( سیستمهای خبر و هشدار دهنده، سیستمهای آشپزخانه، سلف سرویس 
و رختشوئی، پیمانکاری سیستمهای ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان ها و نظایر 

آن. 

چ- رشته کاوشهای زمینی: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشافات، حفاری، 
استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین ) در خشکی و 
آب (، کاوشهای غیر مستقیم روش خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوری و تزریق 
مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری 
از مواد بستر دریا ) به جز هیدروکربورها (، و دیگر مواد آماده سازی و ساخت و بهره 
برداری از معادن روباز ) در خشکی ( و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معدن 

زیر زمینی ) در خشکی ( و نظایر آن.
 

صوتی،  مخابرات  به  مربوط  پیمانکاری  امور  گیرنده  بر  در  ارتباطات:  رشته  ح- 
انواع  کننده،  توزیع  و  دهنده  انتقال  اصلی  ایستگاههای  ای، ساخت  داده  و  تصویری 
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انتقال سیمی، بی سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های  شبکه های پستی، شبکه های 
ماهواره و نظایر آن. 

زمینه جنگل و درختکاری،  در  پیمانکاری  امور  برگیرنده  در  خ- رشته کشاورزی: 
آبیاری، بهسازی و اصالح اراضی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر 
ماهی، ماسه پاشی و تثبیت شن روان، عملیات به زراعی، کاشت و برداشت محصوالت 
عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، کارهای دامپزشکی ایجاد 
فضای سبز و نگهداری آن، کارهای دامپروری شامل ) مرغداری، گاوداری، زنبورداری 

و گوسفند داری (، شیالت و آبزیان و نظایر آن.
 

د- رشته خدمات: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیط های 
خشکی و آبی ) اعم از داخل خشکی و محیط دریایی (، آتش نشانی ) شهری، صنعتی، 
دریایی و جنگلها ( و کمک رسانی ) در خشکی و دریا و نظایر آن ( و امور پیمانکاری 
مربوط به نظافت شهری و ساختمانها، باغبانی، ترابری و خدمات حمل ونقل )شهری 
و بین شهری و بین المللی (، خدمات بانکداری، آموزشی، بیمه، تهیه خوراک، نگهبانی 

و حفاظت کاتودیک و نظایر آن.
 

رتبه بندی پیمانکاران: 
کارهای  انجام شده  کارهای  سابقه،  قبیل  از  براساس ضوابطی  پیمانکاران  بندی  رتبه 
انسانی متخصص و معیارهای مربوطه  نیروی  انجام، تعداد ماشین آالت و  در دست 
به تشخیص صالحیت پیمانکاران که توسط معاونت برنامه ریزی وزارت کشور ارائه 
و  پیمانکاران  کاری  و سنجش ظرفیت  کار  ارائه  مبنای  و  گرفته  انجام  است  گردیده 

دعوت به مناقصه خواهد بود. 
پیمانکاران با توجه به این معیارها در پنج پایه از بزرگ به کوچک از نظر توان و ظرفیت 

به شرح زیر رتبه بندی می شوند: 
الف- پیمانکاران پایه یک 

ب- پیمانکاران پایه دو 
پ- پیمانکاران پایه سه 

ت- پیمانکاران پایه چهار
ث- پیمانکاران پایه پنج
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تشخیص صالحیت 
معیارهای تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارت است از: 

الف- ارزشیاری 
ب- تخصص و تجربه 

پ- توان مالی
 

چگونگی انتخاب پیمانکار 
انتخاب پیمانکار به سه روش مناقصه آزاد، مناقصه محدود و ترک تشریفات مناقصه 

انجام می شود.
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       پیمانکار
       2-شرایط عمومی

              و خصوصی پیمانکار
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  فصل اول                       تعاریف ومفاهیم
ماده1: پیمان

است  مدارکي  و  اسناد  مجموعه  پیمان  ، 
پیمان، درج شده  موافقتنامه  درماده2  که 

است.

ماده2 : موافقتنامه
مشخصات  که  است  موافقتنامه،سندي 
پیمان، مانند مشخصات دوطرف،  اصلي 
موضوع، مبلغ و مدت پیمان، در آن بیان 

شده است.

ماده3 : شرایط عمومي
شرایط عمومي، مفاد همین متن است که 
شرایط عمومي حاکم بر پیمان را تعیین 

مي کند.

ماده4 : شرایط خصوصي
شرایط خصوصي، شرایط خاصي است که به منظور تکمیل شرایط عمومي، براي این 
پیمان، با توجه به وضعیت و ماهیت آن، تنظیم شده است. موارد درج شده در شرایط 

خصوصي، هیچ گاه نمي تواند مواد شرایط عمومي را نقض کند.

ماده5 - برنامه زماني اجراي کار
     الف( برنامه زماني کلي: برنامه اي است که درآن، زمانبندي کلي کارهاي مورد پیمان 

برحسب ماه، منعکس گشته و دراسناد و مدارک پیمان درج شده است.
     ب( برنامه زماني تفصیلي: برنامه اي است که زمانبندي فعالیتهاي مختلف کارهاي 

موضوع پیمان، به تفصیل و درچهارچوب برنامه زماني کلي، در آن آمده است.

ماده6 : کارفرما
کارفرما، شخص حقوقي است که یک سوي امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع 
پیمانکار واگذارکرده است. نمایندگان و  پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به 
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جانشینهاي قانوني کارفرما، در حکم کارفرما مي باشند.

ماده7 : پیمانکار
پیمان است و  امضا کنندًه  یا حقیقي است که سوي دیگر  پیمانکار، شخص حقوقي 
اجراي موضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است.نمایندگان 

و جانشینهاي قانوني پیمانکار، در حکم پیمانکار مي باشند.

ماده8 : مدیر طرح
مدیر طرح، شخص حقوقي است که به منظور مدیریت اجراي کار، در چهارچوب 
اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوي کافرما به پیمانکار معرفي مي 

شود.

ماده9 : مهندس مشاور، مهندس ناظر
     الف(مهندس مشاور، شخص حقوقي یا حقیقي است براي نظارت براجراي کار، در 
چهارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک پیمان، ازسوي کارفرما به پیمانکار 

معرفي مي شود.
     ب(مهندس ناظر، نمایندًه مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چهارچوب 

اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفي مي شود.

ماده10 : رئیس کارگاه
رئیس کارگاه، شخصي حقیقي داراي تخصص و تجربه الزم است که پیمانکار، او را به 

مهندس مشاورمعرفي مي کند تا اجراي موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستي کند.

ماده11 : پیمانکار جزء
پیمانکارجزء، شخصي حقیقي یا حقوقي است که تخصص در انجام کارهاي اجرایي را 

دارد و پیمانکار براي اجراي بخشي ازعملیات موضوع پیمان، با او قرارداد مي بندد.

ماده12 :کار، کارگاه، تجهیز  و برچیدن کارگاه
      الف( کار، عبارت است از مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات موردنیاز، براي 
آغازکردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان و شامل کارهاي دایمي است که 
باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما مي گردد، و کارهاي موقتي 

است که به منظور اجرا و نگهداري موضوع پیمان انجام مي شود.
      ب( کارگاه، محل یا محلهایي است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا مي شود 
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یا به منظوراجراي پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده مي کنند. کارگاهها یا کارخانه 
هاي تولیدي خارج از محلها و زمینهاي تحویلي کارفرما، که به منظورساخت تجهیزات 
یا قطعاتي که در کارنصب خواهد شد مورد استفاده قرارمي گیرد، جزو کارگاه به  شمار 

نمي آید.
     ج( تجهیز کارگاه، عبارت ازعملیات، اقدامها و تدارکاتي است که باید به صورت 
موقت براي دوره اجرا انجام شود، تا آغازکردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، 

طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.
     د( برچیدن کارگاه، عبارت ازجمع آوري مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمانهاي 
موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و دیگرتدارکات پیمانکار 

از کارگاه و تسطیح و تمیزکردن محلهاي تحویلي کارفرما مي باشد.

ماده13 : مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پاي کار، ماشین آالت و ابزار، 
تاسیسات و ساختمانهاي موقت، وسایل

     الف( مصالح، عبارت ازمواد، اجناس و کاالهایي است که درعملیات موضوع پیمان 
مصرف یا نصب شده و در کار باقي مي ماند.

     ب( تجهیزات، عبارت از دستگاهها و ماشین آالتي است که درعملیات موضوع 
پیمان نصب شده و در کار باقي مي ماند.

     ج( مصالح و تجهیزات پاي کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتي است که پیمانکار، 
با توجه به اسناد و مدارک پیمان براي اجراي موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا 
محلهایي از کارگاه که در طرح جانمایي تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه  یا محل 
انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداري و حفاظت مي کند. مصالح و تجهیزات 
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موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پاي کار نامیده مي شود.
اجازه  با  پیمان،  موضوع  اجراي  در  که  تجهیزاتي  و  ساخته  پیش  قطعات  تبصره-    
کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاهها یا کارخانه اي تولیدي خارج از کارگاه 

ساخته شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پاي کار به  شمار مي رود.
    د( ماشین آالت و ابزار، عبارت از دستگاهها، تجهیزات، ماشین آالت، و بطور کلي، 
ابزارهاي اجراي کار است که به منظوراجراي موضوع پیمان به صورت موقت به کار 

گرفته مي شود. ماشین آالت و ابزار را ممکن است ماشین آالت نیز بنامند.
سازیها،  انواع ساختمانها، محوطه  از  عبارت  موقت،  و ساختمانهاي  تاسیسات  ه(     
کلي،  بطور  و  دستگاهها،  شالوده  مخابرات،  و  سوخت  برق،  آب،  تاسیسات  انبارها، 
تاسیسات و بناهایي است که به صورت موقت، براي دوره اجرا تامین شده و جزو 

کارهاي تجهیزکارگاه به شمار مي رود.
  و( وسایل، عبارت از اثاثیه اداري، مسکوني، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازي است 

که براي دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور مي شود.

ماده14 : برآورد هزینه اجراي کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبالغ نهایي 
پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد 

فرضي ماهانه
    الف( برآورد هزینه اجراي کار، مبلغي که به عنوان هزینه اجراي موضوع پیمان، به 

وسیله کارفرما محاسبه و اعالم شده است.
از  ناشي  مبلغ  با احتساب  ماده 3 موافقتنامه  مبلغ درج شده در  پیمان،  مبلغ      ب( 
تغییرمقادیر کار و قیمت جدید است. مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج 

شده درماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده مي شود.
   ج( مبلغ نهایي پیمان، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالي است 

که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد مي شود.
   د( ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجراي کار 

است.
   ه( نرخ پیمان، در مورد هریک از اقالم کار، عبارت از بهاي واحد آن قلم کار در 
شده  بیني  پیش  ضریبهاي  و  پیمان  ضریب  اعمال  با  پیمان  به  منضم  بهاي  فهرست 
درفهرست بها و مقادیرکاراست. در پیمانهایي که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ 

پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادبها، مي باشد.
  و( متوسط کارکرد فرضي ماهانه، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت 

اولیه پیمان است.
  ز( مدت پیمان یا مدت اجراي کار، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و 
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تغییرات احتمالي است که براساس ماده 30 در آن ایجاد مي شود. مدت پیمان هنگام 
پیمان  اولیه  که مدت  است  موافقتنامه  درماده 4  پیمان، همان مدت درج شده  مبادله 

نامیده مي شود.

ماده 15: روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها
      الف( روز و ماه ، روز و ماه تقویمي و شمسي است.

      ب ( تاریخها طبق تقویم رسمي کشور است.
      ج ( هرجا که معناي عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معناي جمع و کلمات جمع 

معناي مفرد دارند.
      د ( عنوانهاي به کار رفته درمتون موافقتنامه یا شرایط عمومي ودیگرقسمتهاي 
اسناد و مدارک پیمان ، صرفًا به منظور راهنمایي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارک است 

و نمي توان در تفسیراسناد و مدارک پیمان، از آنها استفاده کرد.
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                            فصل دوم            
                            تًاییدات و تعهدات پیمانکار

 
ماده 16: تاًییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تًایید مي نماید:
      الف( تمام اسناد و مدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن 

کامال ًآگاه شده است.
      ب ( نسبت به تامین نیروي انساني مورد نیاز و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین 
یافته  اطمینان  دیگر،  نقاط  از  یا  محل  در  مشخصات  طبق  کار  اجراي  ابزار  و  آالت 

است.
     ج ( محل اجراي کار را دیده و بررسي کرده و از وضعیت آب وهوا، بارندگي 
وامکان اجراي کار در فصل هاي مختلف سال، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ 

ارائه پیشنهاد قیمت و درنظرگرفتن مدت اجراي کار، اطالع یافته است.
    د ( از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه هاي اجتماعي، مالیاتها، عوارض و دیگر 
قوانین ومقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده است، کاماًل مطلع 
بوده و متعهد است که همه آنها را رعایت کند. درهرحال، مسئولیت عدم رعایت قوانین 

و مقررات یاد شده، برعهده پیمانکاراست.
   ه ( در تهیه پیشنهاد قیمت، سود مورد نظر خود و تمام هزینه هاي ناشي ازمفاد بندهاي 

باال را درنظر گرفته و بعداً از هیچ بابت، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.
تسلیم  هنگام  که  نماید  مي  پیمانکارتًایید  هرحال،  به 
پیشنهاد، مطالعات کافي انجام داده و هیچ موردي باقي 
نمانده است که بعداً در مورد آن استناد به جهل خود 

نماید.

ماده 17: کارکنان
پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع       الف( 
پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و 
تجربه کافي دارند، انجام دهد. کساني که در اجراي این 
پیمان، خدماتي براي پیمانکار انجام مي دهند، کارکنان 
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پیمانکار شناخته مي شوند. اگر در اسناد و مدارک پیمان، استفاده از متخصصان خارجي 
پیش بیني شده باشد، پیمانکارمتعهد است قباًل وضعیت استخدام، مانند میزان حقوق 
و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور 
مربوط،  هاي  هزینه  تًامین  و  ذیربط  مقررات  رعایت  با  و  برساند  کارفرما  اطالع  به 

براي استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیالت الزم را براي استخدام متخصصان یاد  
شده فراهم مي نماید. تشخیص لزوم و حدود تسهیالت مزبور با کارفرماست و این 

مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمي کاهد.
     ب ( تًامین نیروي انساني مورد نیاز و محل سکونت مناسب، آب آشامیدني و 

روشنایي کافي براي آنها به عهده پیمانکار است.
بدون  آورد،  بعمل  الزم  اقدامات  کارگران،  آذوقه  دایمي  تدارک  براي  باید  پیمانکار 
آنکه این اقدام براي وي حق انحصاري ایجاد کند و به آزادي کارگران در تامین مواد 
مورد نیازآنها، از هر منبعي که مایل به تحصیل آن باشند، محدودیتي وارد سازد. بهاي 
آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه مي شود، نباید از بهاي جنس مشابه در 
نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمي تواند هزینه هاي دیگري، مانند 

هزینه حمل را به قیمتهاي خرید اضافه کند.
    ج ( کارکنان ایراني کارگاه باید داراي شناسنامه، و کارکنان بیگانه کارگاه باید داراي 

پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
    د ( پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهاي دولتي 
و شهرداریها را بدون اجازه مسئوالن ذیربط استخدام نماید. همچنین پیمانکار باید از به 
کار گماشتن اشخاصي که استخدام آنها از نظر وظیفه عمومي مجاز نیست، خودداري 

کند.
براي کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و  پیمانکار موظف است که   ) ه     
کارنامه  بدون  کارگران  کار  ادامه  از  تواند  ناظر مي  مهندس  قرار دهد.  اختیارآنان  در 

جلوگیري نماید.
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  و ( پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبًا پرداخت 
کند. در صورتي که در پرداخت دستمزد کارگران تًاخیري پیش آید، مهندس مشاور 
به پیمانکار اخطار مي کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. درصورت استنکاف 
پیمانکار، کارفرما مي تواند دستمزد کارگران را براي ماه یا ماههایي که صورت وضعیت 
آن به پیمانکارپرداخت شده است، طبق کارنامه هاي کارگري که در دست کارگران و 
داراي امضاي رئیس کارگاه است، با توجه به پرداختهاي علي الحساب که به آنها شده 
است، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، ازمحل مطالبات پیمانکار پرداخت 
کند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد، به حساب بدهي پیمانکار منظور نماید و 
اگر مطالبات پیمانکار کافي نباشد، ازمحل تضمینهاي پیمانکار تًامین کند. در صورتي 
که نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور براي پرداختها خودداري 
کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد، بدون اینکه پیمانکارحق اعتراضي بر این 
عمل و مبلغ پرداختي و تعداد کارگران و میزان استحقاقي آنان داشته باشد. درصورت 
که  ماهي  براي  ماه،  یک  از  پیش  مدت  به  دستمزدکارگران  پرداخت  تًاخیردر  تکرار 

صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما مي تواند پیمان را فسخ نماید.
   ز( پیمانکار مي کوشد تا حد ممکن، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه 
اجراي کار، که صالحیت انجام کارهاي موضوع پیمان را داشته باشند، انتخاب کند و 

به کار گمارد.
و  اجتماعي،مقررات  و  درماني  هاي  بیمه  مقررات  اجراي  به  پیمانکارموظف  ح(    

دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت کار است.
  ط( دراجراي این پیمان، پیمانکاردر مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است. 
هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء، صالحیت الزم براي انجام کار 
مربوط را نداشته باشند یا باعث اختالل نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور یا مهندس 
ناظر، مراتب را براي بار اول به رئیس کارگاه تذکر مي دهد، و در صورت تکرار، مي 
پیمانکار  برکنار کند. دراین صورت  از کار  پیمانکار بخواهد که متخلفان را  از  تواند 
بار دیگر در همان  را  برکنارشدگان  ندارد  این دستور است و حق  به اجراي  مکلف 
ایجاد  پیمانکار نمي کاهد و  از مسئولیتهاي  این دستور  به کار گمارد. اجراي  کارگاه 

حقي براي او نمي کند.

ماده 18: مسئولیت حسن اجراي کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگي 
با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

      الف( پیمانکارمسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسناد 
و مدارک پیمان به عهده دارد. 

      ب ( پیمانکار متعهد است که سازمان، روش اجرا و برنامه زماني تفصیلي اجراي 
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کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود و برنامه زماني کلي تهیه 
کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان، یا مدت دیگري که در اسناد و مدارک پیمان 
تعیین شده است، تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس ازاصالح و تصویب کارفرما براي 
اجرا به پیمانکار ابالغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان، جزئیاتي براي چگونگي تهیه 
برنامه زماني تفصیلي و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن 

مي باشد.
پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتي در        ج ( در صورتي که حین اجراي کار، 
انجام  برنامه زماني تفصیلي ضروري است، موظف است که  پیش از رسیدن موعد 
کارهایي که به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس 
مشاوراطالع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضاي پیمانکار را در قالب برنامه 
زماني کلي رسیدگي مي کند و آنچه را که مورد قبول است، پس از تصویب کارفرما، 
به پیمانکار ابالغ مي کند. بدیهي است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان، از 

میزان تعهدات و مسئولیتهاي پیمانکار نمي کاهد.
اگر تغییر برنامه زماني تفصیلي از سوي مهندس مشاور مطرح شود، پیمانکار با توجه به 
نظر مهندس مشاور، تغییرات برنامه زماني تفصیلي را تهیه مي کند و به شرح پیشگفته، 

براي طي مراتب بررسي و تصویب، تسلیم مهندس مشاور مي نماید.
      د ( پیمانکار متعهد است که هماهنگي الزم را با دیگر پیمانکاران یا گروههاي اجرایي 
متعلق به کارفرما، که به نحوي با موضوع قرارداد مرتبط هستند، به عمل آورد. برنامه 

ریزي چگونگي این هماهنگي توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ مي شود.
     ه ( پیمانکار مکلف است که در پایان هرماه، گزارش کامل کارهاي انجام شده در 
آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگي تهیه گزارش را مهندس مشاورتهیه مي کند. 
این گزارش، شامل مقدار و درصد فعالیتهاي انجام شده، میزان پیشرفت یا تًاخیر نسبت 
نوع ومقدارمصالح و تجهیزات  اجرایي،  موانع  تفصیلي، مشکالت و  زماني  برنامه  به 
وارد شده، به کارگاه، تعداد و نوع ماشین آالت موجود و آماده بکار، تعداد و تخصص 
نیروي انساني موجود و دیگر اطالعات الزم مي باشد. درصورتي که جزئیات دیگري 
براي چگونگي تهیه گزارش پیشرفت کار دراسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد، 

پیمانکارموظف به رعایت آن است.
     و( پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه، نمودارها و جدولهاي پیشرفت کار 
را در کارگاه آماده داشته باشد تا در صورت لزوم، مهندس مشاور و کساني که اجازه 

بازدید از کارگاه را دارند، از آن استفاده کنند.
     ز( پیمانکار باید پیش ازآغازعملیات، شخص واجد صالحیتي را که مورد قبول 
مهندس مشاور باشد، به عنوان رئیس کارگاه معرفي نماید. رئیس کارگاه باید در اوقات 
کار در کارگاه حاضرباشد و عملیات اجرایي، با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر 
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نیست، مهندس  انجام وظایف خود  به  قادر  ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه 
پیمانکار  و  کرد  پیمانکار خواهد  از  را  او  تعویض  در خواست  دلیل،  ذکر  با  مشاور، 
مکلف است ظرف یک ماه، شخص واجد صالحیت دیگري را که مورد قبول مهندس 
مشاور باشد، معرفي کند. پیمانکار باید به منظور اجراي کار و دریافت دستور کارها و 
نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین براي تنظیم صورت وضعیتهاي موقت، اختیارات 
کافي به رئیس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعالم که مربوط به اجراي کار باشد و 
از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابالغ شود، در حکم ابالغ به 

پیمانکار است.
پیمانکار مي تواند در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند، مشروط به اینکه پیش 
از تعویض، مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد 

قبول نامبرده باشد.

ماده 19: کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها
      الف( پیمانکار، پیش ازعملیات موضوع پیمان باید نقاط نشانه و مبداً را از لحاظ 
تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتي که اختالفي موجود نباشد، درستي آنها 
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را تًایید و اعالم  دارد و درصورتي که اختالفي وجود داشته باشد، مراتب را به اطالع 
مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود 
آغاز عملیات، هیچ گونه  از  بدیهي است که پس  قرارگیرد.  و مالک شروع عملیات 

اعتراضي از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست.
و  مبداً  و  نشانه  نقاط  درنگ،  بي  باید  پیمانکار  کارگاه،  از  هرقسمت  تحویل  از  پس 
همچنین عالیم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایي تثبیت نماید و درطول مدت 

اجراي کار تا تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداري کند.
     ب ( پیمانکار متعهد است که نقشه ها، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس 
مشاور پیاده کند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند. در صورتي که 
هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختالفي درمورد تراز آنها در مدارک 
فني مشاهده شود، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس 

مي کنند.
پوشیده  کار  انجام  از  پس  که  عملیاتي  تمام  و  راهها  زیرسازي  و  بناها  پي  ترازکف 
آنها  اندازه گیري کامل  یا به هر صورت،  کنترل  و  نیستند،  مرئي  مي شوند و بعداً 
آنها، صورتمجلس شود  آثار  رفتن  بین  از  یا  پوشیده شدن  از  پیش  باید  میسرنباشد، 
اندازه  مالک  صورتمجلسها،  این  برسد.  کارگاه  رئیس  و  ناظر  مهندس  امضاي  به  و 
گیریها در تنظیم صورت وضعیتهاست.اگر پیمانکار عملیاتي را که باید مورد آزمایش 
یا بازدید قرار گیرد و تًایید شود، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، 
موظف است پوششهاي انجام شده را به هزینه خود بردارد و پس از انجام آزمایشها 
و بازدیدهاي الزم و تًایید انجام کار از سوي مهندس ناظر، به هزینه خود، نسبت به 

پوشش مجدد و اصالح کار اقدام کند.
     ج( اندازه گیریها براساس نقشه هاي اجرایي، دستورکارهاي اجراشده و صورتمجلسها، 

که شامل کروکیهاي الزم  و روشن است، انجام مي شود.

ماده 20: تجهیزکارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آالت
به  توجه  با  کارگاه،  گرفتن  تحویل  از  پس  که  است  پیمانکارموظف  الف(         
از  کرده و پس  تهیه  را  کارگاه  تجهیز  تجهیز، طرح جانمایي  براي  تعیین شده  مدت 
تًایید مهندس مشاور، آن را مبناي تجهیزکارگاه قراردهد. تًامین آب، برق، سوخت و 
مخابرات، بطورکلي، تجهیز کامل کارگاه، به نحوي که براي اجراي کار طبق اسناد و 
مدارک پیمان الزم است،  به عهده پیمانکار مي باشد، مگر آنکه در اسناد و مدارک 

پیمان، ترتیب دیگري پیش بیني شده باشد.
     ب ( تًامین نیروي انساني، مصالح و تجهیزات، ماشین آالت و ابزار به عهده پیمانکار 

است، مگرآنکه در اسناد و مدارک پیمان، ترتیب دیگري پیش بیني شده باشد.
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مصالح و تجهیزاتي که پیمانکار براي انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه 
نگهداري مي کند، باید به قرار زیر باشد.

 1( اگرمنابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعداً معین 
شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتولوگ فني مصالح  و تجهیزات باید 
تًایید مهندس مشاور برسد. در  به  با مشخصات فني، پیش از سفارش،  از نظرتطبیق 
هر حال، از نظر مرغوبیت باید کاماًل طبق مشخصات فني باشد و مورد تًایید مهندس 

مشاور قرار گیرد.
 2( ذکرمنابع تهیه مصالح و تجهیزات دراسناد و مدارک پیمان یا تعیین آنها ضمن اجرا، 
از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافي نمي کاهد. بدین 
روي، پیمانکارموظف است با مطالعه کافي نسبت به امکانات محلي و کیفیت منابع تهیه 
مصالح و تجهیزات، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتي که 
استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرد، اقدام به 
تهیه و حمل آنها نماید. بدیهي است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح 
را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن مي باشد. اگر به مناسبت این تغییرمحل، 
اضافه یا کسر هزینه اي بابت تغییرمسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، 
به اقتضاي مورد، از پیمانکار کسر یا به  او پرداخت مي شود. پیمانکار ملزم به  رعایت 

مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و دیگرمصالح معدني است.
ناظر  مهندس  با  باید  کارگاه  به  تجهیزات  و  مصالح  تاریخ  ورود  و  مقدار  نوع،   )3  
صورتمجلس شود. مصالح باید بطور مرتب به نحوي انبار شود که تمام آن به سهولت 
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قابل بازرسي، شمارش یا اندازه گیري باشد. انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت 
بوده تا مصالح درمقابل عوامل جوي و عوامل دیگر مصون باشد.

    ج( هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمي در داخل کشور درانحصار دولت باشد، 
کارفرما تسهیالت الزم براي تهیه آن مصالح و لوازم  را فراهم مي کند. اگر تهیه بعضي 
از مصالح یا لوازم، طبق مشخصات ذیربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم 
از طرف دولت ممنوع شده یا بشود، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم 

مزبور را براي پیمانکار تحصیل مي کند یا مشخصات را تغییر مي دهد.
   د( درمواردي که مصالح و تجهیزاتي باید بوسیله پیمانکار از خارج از کشورتهیه شود، 
کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهاي ذیربط به هزینه پیمانکارتحصیل مي نماید. هر 
گاه ضمن اجراي کار، محدودیتهاي جدیدي پیش آید که به علت آن، پیمانکارنتواند 
مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجراي کار را، در مدتي که برنامه پیشرفت کار ایجاب 
مي کند، از خارج از کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکردلیل و ارائه اسناد از طریق 
کار،  اجراي  زماني  برنامه  به  توجه  با  تا  کارفرما مي رساند  اطالع  به  مهندس مشاور 

کارفرما در مورد چگونگي تًامین این مصالح و تجهیزات، تصمیم گیري نماید.
    ه( درصورتي که در اسناد و مدارک پیمان، مشخصاتي براي ماشین آالت و ابزار 
اجراي کارتعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده، تًامین 
کند. هرگاه ضمن اجراي کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آالت و ابزار 
موجود پیمانکار، براي اتمام کار در مدت پیمان کافي نیست یا مشخصات آنها براي 
اجراي کار، مناسب نیست، مراتب را به پیمانکار ابالغ مي کند. پیمانکارمکلف است 
که ماشین آالت و ابزار خود را طبق نظرمهندس مشاور و در مدتي که نامبرده تعیین 
مي نماید، تکمیل و تقویت کند، بدون اینکه براي این کار، ادعاي خسارت یا هزینه 
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اضافي از کارفرما داشته باشد.
   و( پیمانکار نمي تواند ماشین آالت و ابزاري را که براي انجام عملیات الزم است، 
از کارگاه خارج کند. در مورد بیرون بردن ماشین آالتي که در کارگاه مورد نیاز نیست، 
پیمانکار، تقاضاي بیرون بردن ماشین آالت مزبور را به مهندس مشاور تسلیم مي کند. 
مهندس مشاور، به تقاضاي اورسیدگي مي کند، و در صورتي که موجه باشد، اجازه 

خروج مي دهد.
   ز( در صورتي که طبق اسناد و مدارک پیمان، تًامین اقالمي از تجهیزات که پیمانکارباید 
نصب کند و بصورت دایم در کارباقي بماند، در تعهد کارفرما باشد، پیمانکارمسئول 
عملکرد ناقص احتمالي این تجهیزات نیست، مگرآنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط 

به کار پیمانکار است.
   ح( اگر دراسناد و مدارک پیمان، تکلیفي براي تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان 
شود،  گذاشته  پیمانکار  عهده  به  کار  محل  در  آزمایشگاه  و  مشاور  مهندس  کارفرما، 

پیمانکار موظف به تًامین آنها، طبق شرایط پیش بیني شده، مي باشد.

ماده 21: حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهاي الزم
      الف( پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، 
مسئول حفظ و نگهداري کارهاي انجام شده، مصالح، تحهیزات، ماشین آالت و ابزار، 
تًاسیسات و بناهایي مي باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد، و به همین منظور، 
اقدامات الزم را براي نگهداري و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوي 

و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل مي آورد.
     ب ( پیمانکار در چهارچوب مقررات و دستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت 
در  و  است،  کارگاه  محوطه  در  ثالث  به شخص  شده  وارد  خسارتهاي  مسئول  کار، 
هرحال، کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتي به عهده ندارد. کارفرما و مهندس 
و  فني  حفاظت  دستورالعملهاي  رعایت  عدم  مشاهده  در صورت  توانند  مي  مشاور 
بهداشت، کار دستور توقف بخشي از کار را که داراي ایمني الزم نیست، تا برقراري 
پیمانکار حق مطالبه  یاد شده صادرنماید. در این حالت،  ایمني طبق دستورالعملهاي 

خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.
و  خسارت  شدن  وارد  از  جلوگیري  براي  را  الزم  تدابیر  که  است  متعهد  پیمانکار 
آسیب به امالک مجاور اتخاذ نماید، و اگر در اثرسهل انگاري او خسارتي به امالک و 

تًاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن مي باشد.
   ج ( پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهاي موضوع 
پیمان را که دراسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردي از حوادث 
مذکور در اسناد یاد شده، به نفع کارفرما نزد موسسه اي که مورد قبول کارفرما باشد، 
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بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل 
موقت اعتبارداشته باشد، تا زماني که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکارمکلف 
است که بیمه نامه ها را  تا مدتي که الزم است تمدید کند. کارفرماهزینه هاي مربوط 
به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادرشده از سوي بیمه گر، عینًا به 
بیمه گر پرداخت مي کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تًاخیرغیرمجاز 

پیمانکار باشد، به حساب بدهي پیمانکار منظور مي شود.
انجام  کارهاي  از  یا قسمتي  تمام  رفتن  بین  از  باعث  که  اي  بروز حادثه  در صورت 
را  مراتب  اوالً:  که،  است  پیمانکارموظف  کار شود،  پاي  تجهیزات  و  یافته و مصالح 
فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطالع  دهد، ثانیًا: 
طبق دستورکارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زماني 
انجام کارهاي پیشگفته توسط پیمانکار تهیه مي گردد و پس از تایید مهندس مشاور 
و کارفرما، به اجرا درمي آید. کارفرما خسارتهاي وارد بر آنچه را که بیمه شده است، 
از بیمه گر وصول مي نماید  و مبلغ وصول شده را براي تجدید عملیات به تناسب 
پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم ازهزینه مستقیم یاغیرمستقیم )باالسري(، با 
تًایید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت مي کند. 
کارفرما باید کارهاي موضوع پیمان را به نحوي بیمه کند که در صورت بروزحادثه، 
خسارت دریافتي از بیمه گر براي اعاده کارها به حالت اولیه، کافي باشد. در صورتي 
که تکلیف بیمه کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، 
پیمانکار چگونگي بیمه کار را از کارفرما استعالم مي نماید و کارفرما در مدت 10 روز 
کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکارابالغ مي کند تا پیمانکار طبق مفاد 

این بند، در مورد بیمه کار اقدام کند.
جبران  حادثه،  وقوع  درصورت  نکند،  بیمه  را  پیمان  موضوع  اگرکارفرماعملیات 

خسارتهاي وارد شده به عهده او مي باشد.
   د ( پیمانکارموظف است که تمام ساختمانها و تًاسیسات موقت، ماشین آالت و ابزار 
و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و براي انجام عملیات موضوع 
پیمان به کار مي گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما 
تسلیم نماید. ماشین آالت و ابزاري را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار مي دهد، 

کارفرما بیمه مي کند.
   ه ( پیمانکارموظف است که روشنایي قسمتهایي از داخل کارگاه را که باید روشن 
در  راهنمایي و خطر و وسایل حفاظتي، و  تمام عالئم  کند، و همچنین  تًامین  باشد 
صورت لزوم، حصارکشي را فراهم نماید و تعداد کافي نگهبان و مراقب در هرجا که 

الزم باشد، بگمارد.
راه  که  دهد  انجام  طوري  را  خود  اجرایي  عملیات  که  است  پیمانکارمتعهد   ) و     
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نقلیه  وسایط  و  رهگذران  مرور  و  عبور  براي  رو  و سواره  رو  پیاده  در  عبورمناسبي 
همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایي انبارکند که موجب ناراحتي یا زحمت 
ساکنان اطراف، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آالت و ابزار در ساعات عادي کار، 
و در نتیجه، صداي آنها و همچنین استفاده از راههاي معین به منظور انجام عملیات، 

مزاحمت تلقي نمي شود.
در مواردي که اجراي کار ایجاب کند که قسمتي از سواره رو یا پیاده رو براي مدتي 
موقت و با اطالع مهندس مشاور یا مهندس ناظر به کلي مسدود شود، پیمانکار باید با 
کسب مجوز الزم از مقامات محلي، عبور و مرور را با راههاي انحرافي که مسیرآنها 
براي  را  الزم  مساعدت  نیز  کارفرما  کند.  تًامین  برسد،  مشاور  مهندس  تًایید  به  باید 

تحصیل مجوزهاي مورد نیاز بعمل مي آورد.
اگرترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداري راههاي انحرافي دراسناد ومدارک 
پیمان معین نشده باشد، این هزینه ها به عهده پیمانکاراست. همچنین پیمانکار متعهد 
است که در حمل مصالح و ماشین آالت و عبور آنها از راهها، پلها و تونلها، رعایت 
یا مصالحي ترتیب خاصي را  قوانین، مقررات واستانداردها را بکند واگرعبورماشین 
ایجاب کند، با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام نماید. هرگاه پیمانکار برخالف مفاد 

این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارتهاي وارد شده مي باشد.
از ورود اشخاص  کند و  تًامین  را  کارگاه  انتظامات  پیمانکارمتعهد است که   ) ز      
مقامات  توسط  یا  شوند، خود  مي  کارگاه  نظم  اختالل  باعث  که  کساني  و  غیرمجاز 

انتظامي جلوگیري کند.
   ح ( هرگاه پیمانکار در اجراي تمام یا قسمتي از موارد درج شده در این ماده سهل 
انگاري یا کوتاهي کند و از انجام تعهداتي که طبق آن به عهده گرفته است خودداري 
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نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پیمانکار انجام دهد و هزینه هاي انجام 
پیمانکار منظور  به حساب بدهي  به اضافه 15 درصد  را  شده و خسارت وارد شده 
کرده و از مطالبات وي کسرنماید. در این صورت، هرگونه ادعاي پیمانکار نسبت به 
این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما، خواه از نظر اساس تخلف و 

خواه از نظر مبلغ پرداختي، بي اثر مي باشد.

ماده 22: ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابالغ دستورکارها
      الف( تمام نقشه ها، مشخصات، دستورالعملها و استانداردهاي فني که داراي 
مهر و امضاي مهندس مشاوراست، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارک 
پیمان و در صورتي که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در دو 
نسخه، بدون دریافت هزینه، در اختیار پیمانکار قرار مي گیرد. در صورت نیاز پیمانکار، 
نسخه هاي اضافي به هزینه او تکثیرمي شود. پیمانکار باید یک نسخه از نقشه ها و 
مشخصات، با آخرین تغییرات آنها را همیشه درکارگاه نگهداري کند، تا در صورت 
لزوم، به منظوربازرسي کارها در اختیار مهندس مشاور، کارفرما یا نمایندگان آنها قرار 

گیرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارک، تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی مي ماند.
      ب ( پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار،تمام نقشه ها، 
دستورالعملها و دیگر اسناد و مدارک فني مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند 
و اندازه درج شده در نقشه ها را کنترل نماید، به نحوي که هیچ گونه ابهامي از نظر 
چگونگي اجراي کار براي خود و کارکنانش باقي نماند. به طورکلي، کمبود نقشه براي 
هرقسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبني بر اجراي کامل کار نمي کاهد. در 
، مدارک،   یا کسري در مدارک  ابهام  یا هرگونه  اندازه ها  اشتباه در  صورت مشاهده 
مشاور  مهندس  از  را  آنها  نقص  رفع  بموقع  پیمانکارباید  دستورالعملها،  و  ها  نقشه 
درخواست کند.مهندس مشاور موظف است که با توجه به برنامه زماني اجراي کار، 

براي تکمیل نقشه ها و ابالغ به پیمانکار اقدام کند.
      ج ( هرگاه پیمانکار درمورد درستي بعضي نقشه ها و محاسبات یا دستور کارها 
یا مشخصات مصالح و تجهیزاتي که بنا به دستور کارفرما از منابع معیني تحصیل مي 
شود ایرادي داشته باشد، باید با توجه به برنامه زماني تفصیلي، مراتب را با ذکر دلیل به 
اطالع مهندس مشاور برساند. در صورتي که مهندس مشاور، درستي مدارک پیشگفته 
باید  پیمانکار  باشد،  داشته  ایراد  آنها  به  نسبت  همچنان  پیمانکار  ولي  کند،  تًایید  را 
موضوع را به کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما، طبق نظر او انجام 
دهد. در چنین حالتي، پیمانکار فقط مسئول اجراي کار است و در مورد صحت نقشه 
ها، مشخصات، محاسبات و دستور کارهاي مربوط، مسئولیتي ندارد. هزینه رفع عیب 

و نقص در چنین مواردي به عهده پیمانکار نمي باشد.
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 د ( پیمانکار، نقشه هاي کارگاهي را که نقشه هاي جزئیات ساخت قطعات و قسمتهایي 
از کاراست، در صورت نیاز ضمن اجراي کار، براساس نقشه هاي اجرایي، مشخصات 
فني و دستورالعمل سازندگان، تهیه مي کند و در سه نسخه، که یک نسخه از آن قابل 
تکثیر باشد، تسلیم مهندس مشاور مي نماید. مهندس مشاور، نقشه هاي یاد شده را 
پس از بررسي و اصالح  الزم، تًایید و در یک نسخه به پیمانکار ابالغ مي کند. نسخه 

قابل تکثیراین مدارک نزد مهندس مشاور نگهداري مي شود.
    ه ( نقشه هاي چون ساخت، نقشه هاي کارهاي انجام شده به نحوي که اجراشده 
اند، مي باشد و شامل تمام نقشه هاي اجرایي، اعم از تغییریافته یا بدون تغییراست. 
پیمانکار باید نقشه هاي چون ساخت را به تدریج و طبق نظر مهندس مشاور در سه 
نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیرباشد تهیه کند و براي بررسي و تایید، به مهندس 
مشاوربدهد. مهندس مشاور، یک نسخه از نقشه هاي چون ساخت تایید شده را در 

اختیار پیمانکار قرار مي دهد.
    و ( پیمانکار باید مشخصات فني، نقشه ها و دستورالعملها نصب، راه اندازي و بهره 
برداري تجهیزاتي را که تامین آنها به عهده اوست، از سازنده آنهابگیرد و در دو نسخه، 
به مهندس مشاور بدهد. مهندس مشاور، براساس مدارک سازنده، نقشه هاي اجرایي 

محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و براي اجرا به پیمانکار ابالغ مي کند.
    ز ( مهندس مشاور، تمام موافقتها، تصویبها، اخطارها و دستور کارها را به صورت 
کتبي، به پیمانکار ابالغ مي کند، و در موارد لزوم، به نحو پیش بیني شده دراسناد و 
مدارک پیمان، به تایید کارفرما نیز مي رساند و سپس به پیمانکارابالغ مي کند. پیمانکار، 
پس از وصول دستور کارها، مي تواند براي اصالح آنها اظهار نظر کند. اما در هر حال، 

موظف به اجراي چنین دستور کارهایي است.
تواند   پیمانکارمي  مشاور،  مهندس  سوي  از  شفاهي  کار  دستور  صدور  موارد  در 

پیمانكار/ 2- شرايط عمومی وخصوصی پیمانكار 



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

126127

درخواست ابالغ کتبي آنها را بنماید و مهندس مشاور نیزموظف است که دستورکارها 
را کتبي به پیمانکار ابالغ کند، درغیراین صورت، این دستور کارها براي پیمانکار معتبر 
نیست.مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه هاي ابالغي، همراه با نقشه ها، 

دستور کارها و صورت جلسه ها را براي کارفرما ارسال مي کند.
    ح ( پیش ازتحویل موقت کار طبق ماده 39، پیمانکار دستورالعملهاي راه اندازي، 
راهبري، تعمیر و نگهداري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در سه نسخه، که یک 
نسخه آن قابل تکثیرباشد، به مهندس مشاور به مهندس مشاور مي دهد. مدارک یاد 
شده باید به نحوي باشد که راهبري، تعمیر و نگهداري تمام قسمتهاي موضوع پیمان 
بسهولت انجام شود. در صورتي که دراسناد و مدارک پیمان، تعداد نسخه یا مشخصات 

ویژه اي براي مدارک موضوع این بند تعیین شده باشد، طبق آن عمل مي شود.

ماده 23: حفاظت تاسیسات زیربنایي و تغییر وضع آنها
      پیمانکار بایدعملیات موضوع پیمان را بنحوي اجرا کند که به تاسیسات زیربنایي 
موجود در کارگاه، مانند خطوط آب  برق، گاز، مخابرات و مانند اینها، آسیبي وارد 
نشود. هرگاه در اثرعمل پیمانکار، به تاسیسات یاد شده صدماتي وارد شود، پیمانکار 
متعهد است که هزینه ترمیم و برقراري مجدد آنها را بپردازد. هرگاه پیمانکار نسبت به 
جبران خسارت وارد شده اقدام الزم و فوري به عمل نیاورد، کارفرما مي تواند به هر 
طریق که مصلحت بداند، براي رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن را به اضافه 
15 درصد به حساب بدهي پیمانکار منظور کند و پیمانکار، از این بابت، حق هیچگونه 
اعتراضي ندارد. در صورتي که موقعیت تاسیسات زیرزمیني در اسناد ومدارک پیمان 
مشخص نشده باشد، پیمانکار باید با توجه به برنامه زماني اجراي کار، تعیین وضعیت 
آنها را از مهندس مشاوراستعالم کند و پس از اعالم نظرمهندس مشاور، براي عملیات 
پیمانکار در مورد بروز هرنوع حادثه و  نماید. بدین ترتیب، مسئولیت  اقدام  حفاري 
به آن  پرداخت خسارت و هزینه هاي پیشگفته در مورد تاسیسات زیرزمیني، منوط 
است که نوع، محل یا مسیرتاسیسات مزبور به اطالع پیمانکار رسیده یا در اسناد و 
تغییر وضع  پیمان،  انجام عملیات موضوع  باشد. هرگاه  پیمان مشخص شده  مدارک 
تا سازمانهاي  به کارفرما اطالع مي دهد  پیمانکار  ایجاب کند،  یاد شده را  تاسیسات 
ذیربط، براي تغییر وضع آنها اقدام کنند. هزینه هاي مربوط به عملیات یادشده، به عهده 

کارفرماست.

ماده 24: واگذاري، پیمانکاران جزء
      الف( پیمانکار حق واگذاري پیمان به دیگران را ندارد.

      ب ( پیمانکار مي تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجراي قسمت یا قسمتهایي 
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ازعملیات موضوع پیمان، پیمانهایي با پیمانکاران جزء ببندد، مشروط به آنکه آنان را از 
واگذاري کار به دیگران ممنوع کند. در صورتي که در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، 
لزوم تایید صالحیت پیمانکاران جزء را پیش بیني کرده باشد، پیمانکار موظف است 
که تایید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید. این واگذاري نباید از پیشرفت کارطبق 
برنامه زماني اجراي کار بکاهد، و به هر حال، به هیچ روي، از مسئولیت و تعهدات 
پیمانکار نمي کاهد. پیمانکار مسئول تمام عملیاتي که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان 

آنها انجام مي شود. در پیمانهاي بین پیمانکار 
در  که  شود  نوشته  باید  جزء  پیمانکاران  و 
صورت بروز اختالف یبن آنها، کارفرما حق 
دارد، در صورتي که مقتضي بداند، به مورد 
اختالف رسیدگي کند. پیمانکار و پیمانکار 
جزء نیز مي پذیرند که نظر کارفرما در این 
مورد قطعي است و تعهد مي کنند که الزاما 

آن را اجرا کنند.
پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  در  هرگاه 
جزء، با توجه به شرایط درج شده در پیمان 
که  صورتي  در  دهد،  روي  تاخیري  آنها، 
اساس  بر  را  خود  تعهدات  پیمانکارجزء، 
پیمان تنظیمي خود با پیمانکار کاماًل انجام 
مهندس  تایید  و  قبول  مورد  او  کار  و  داده 
مشاورباشد، کارفرما مي تواند بنابر تقاضاي 

پیمانکار جزء با حضورنماینده پیمانکار، به کار او رسیدگي کند. اگر در اثر این رسیدگي، 
پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداري کند، کارفرما حق دارد 
طلب پیمانکار جزء را براي کارهایي که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده 
است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. در صورتي که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا 
نماینده او براي رسیدگي حاضر نشوند، کارفرما رسیدگي مي نماید و بشرح پیشگفته 
عمل مي کند و این عمل قطعي وغیرقابل اعتراض است. هرگاه پس از فسخ یا خاتمه 
پیمان، پیمانکاران جزء مطالباتي از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به 
شرح پیشگفته موضوع را رسیدگي مي نمایند. اگر پس از رسیدگي و تهیه صورتحساب 
از  را  پیمانکاران جزء  تواند طلب  کارفرما مي  باشد،  داشته  مطالباتي  پیمانکار  نهایي، 

محل مطالبات پیمانکار بپردازد.
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ماده 25: اجراي کار در شب
اجراي کار در شب، در موارد زیر، مجاز است.

      الف( در برنامه زماني تفصیلي پیش بیني شده باشد.
      ب ( هرگاه به سبب بروز تاخیرهایي از سوي پیمانکار، انجام کار طبق تشخیص پیمانکار 
درمدت پیمان امکانپذیر نباشد، پیمانکار مي تواند بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را 

داشته باشد با تاًیید مهندس مشاور و موافقت کارفرما، قسمتي از کار را در شب اجرا کند.
     ج ( هرگاه مهندس مشاورتشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوي نیست 
که همه عملیات درمدت پیمان پایان یابد، مي تواند پس از موافقت کارفرما، به پیمانکار 
دستوردهد که قسمتي از کار را در شب اجرا کند. در این حالت پیمانکارمکلف به اجراي 

این دستوراست و حق ادعا یا مطالبه هیچ گونه خسارت و اضافه بها ندارد.
     د ( اگر به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما براي جبران تاخیرهایي که ناشي از 
قصور پیمانکار نیست، کار در شب نیز انجام شود، اضافه هزینه هاي مربوط به کار در شب، 
با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، پرداخت مي شود. در محاسبه این هزینه ها، به 
منظورتعیین هزینه هاي اضافي دستمزد نیروي انساني براي کار در شب، باید مقررات قانون 
کار و امور اجتماعي مالک عمل قرارکیرد. پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوري دهد 

که تا حد امکان، اجراي کار در شب براي ساکنان مجاور مزاحمتي ایجاد نکند.

ماده 26: آثارتاریخي و اشیاي عتیقه
هرگاه ضمن اجراي کار،اشیاي عتیقه یا آثار تاریخي و مسکوکات قدیمي و مانند آنها 
در محل کار پیدا شود، پیمانکار متعهد است که بي درنگ مراتب را از طریق مهندس 
مشاور به اطالع کارفرما و طبق قوانین به اطالع دستگاههاي انتظامي برساند. کارفرما 
براي حفظ و نگهداري یا انتقال اشیاي عتیقه، اقدام فوري به عمل مي آورد. پیمانکار 
باید تا زمان اقدام به حفاظت از سوي کارفرما یا مقامات ذیربط، براي حفظ و نگهداري 
اشیاء و آثار مزبور، مراقبت الزم را به عمل آورد. هرگاه اجراي این ماده، موجب توقف 

یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، طبق ماده 49 رفتارمي شود.

ماده 27: اقامتگاه قانوني
   اقامتگاه قانوني کارفرما و پیمانکارهمان است که در موافقتنامه پیمان نوشته شده 
است. در صورتي که یکي از طرفین محل قانوني خود را تغییردهد، باید نشاني جدید 
خود را دست کم 15 روز از تاریخ تغییر، به طرف دیگر اطالع دهد تا وقتي که نشاني 
و  شود  مي  ارسال  قبلي  نشاني  به  مکاتبات  است،  نشده  دیگراعالم  طرف  به  جدید 

دریافت شده تلقي مي گردد.
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 فصل سوم          تعهدات واختیارات کارفرما
ماده 28: تحویل کارگاه

      الف( کارفرما متعهد است که کارگاه را بي عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار 
دهد.

      اگر اجراي کار در زمینه ها و محلهاي تحویلي، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت 
حقوقي از قبیل عوارض شهرداري، حق ریشه و مستحدثات و مانند اینها باشد، کارفرما 

متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است.
           تبصره 1: اگر دراسناد و مدارک پیمان، تامین تمام یا قسمتي از زمین مورد نیاز 
براي تجهیز گارگاه به عهده پیمانکار گذاشته شده باشد، طبق شرایط پیش بیني شده 

در پیمان عمل مي شود.
           تبصره 2: در صورتي که در محل تحویل شده به پیمانکارمعارض پیدا کند 
و موجب توقف اجراي تمام یا قسمتي از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده 

است، مشمول تعلیق مي گردد و طبق ماده 49 رفتار مي شود.
     ب ( کارفرما پس از مبادله پیمان، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز 
از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعالم مي کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین 
شده در محل کار حاضرشود و طي صورتمجلسهایي، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه 
نماید. در صورتي که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده براي تحویل گرفتن کارگاه 

حاضرنشود، کار فرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند.
در صورتمجلسهاي تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایي که در آنها 
موضوع پیمان اجرا مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها، محورعملیات و محل 

منابع تهیه مصالحي که باید در کارگاه تولید گردد، درج شود.
اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبي تحویل 
دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زماني تفصیلي انجام دهد. 
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در این حالت نیز مهلت کارفرما براي تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که براي 
تجهیزکارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان الزم است، حداکثر 30 روز است.

بتواند  پیمانکار  که  ترتیبي تحویل دهد  به  را  کارگاه  نتواند  کارفرما  ( هرگاه       ج 
کار را طبق برنامه زماني تفصیلي انجام دهد، و مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش 
از یکماه شود، کارفرما به منظورجبران خسارت تاخیر درتحویل کارگاه، هزینه هاي 
اضافي ایجادشده براي پیمانکاررا که طبق رابطه زیرمحاسبه مي شود، پرداخت مي کند، 
مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور، پیمانکار در محلهاي تحویل شده تاخیرغیر 

مجاز نداشته باشد.
         

   

اگرمدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هرکدام که کمتر است بیشتر شود، 
حقوقي به پیمانکار تعلق مي گیرد. بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهاي پیش بیني شده 
درمحلهاي تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار مي تواند با اطالع 
قبلي 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولي اگر این مبلغ بیشتر 
از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، در صورت اعالم خاتمه پیمان از سوي پیمانکار، 
پیمانکار در محلهایي که  گاه  ماده 48 عمل مي شود. هر  یافته و طبق  پیمان خاتمه 
درتحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیرشده است، کار اجرایي را شروع نماید، حق 

حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب مي نماید.
   تبصره- اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، براي 
تاخیر بیش از یکماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه، هر کدام که کمتراست، نسبت 
به تاخیر مبادله پیمان، ماهانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضي ماهانه را 
به پیمانکار پرداخت مي کند. اگر پیمانکار پس از انقضاي 30 درصد مدت پیمان یا 
6 ماه، هرکدام که کمتراست، مایل به ادامه یا اجراي کار نباشد، با اعالم او، قرارداد 
طبق ماده 48 خاتمه مي یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوي دیگري نمي تواند مطرح 
نماید. خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتي از کارگاه، براي مدت مازاد بر یک ماه، 

حداکثر تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه هرکدام که کمتر است قابل پرداخت است.
     د ( در مواردي که به استناد این ماده، قسمتي از تعهدات پیمانکارحذف شود، 

تضمین انجام تعهدات پیمانکار نیز به تناسب کاهش داده مي شود.
     ه ( پیمانکار نمي تواند جز آنچه طبق نقشه ها و دستور کارهاست، در زمینها و 
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مبلغ کارهایي که در تحویل 
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)مدت تاخیر به ماه پس از کسر یک ماه(
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پیمانکارتحویل شده  به  کارفرما  از طرف  که  غیر  ملک  با  کارفرما  به  متعلق  محلهاي 
است، اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند. اگر در اثر اجراي کار در ملک غیرکه از 
سوي کارفرما تحویل شده است، صاحب ملک اقامه دعوا و درخواست خسارت و 
جلوگیري و توقف کار نماید، طرف ادعا کارفرماست و پیمانکارهیچ گونه مسئولیت و 

تعهدي در این مورد ندارد.
زمین  از  قسمتي  یا  تمام  تامین  پیمان،  ومدارک  اسناد  طبق  که  در صورتي   ) و       
بخواهد طبق صالحدید  پیمانکار  یا  باشد  پیمانکار  به عهده  کارگاه  تجهیز  نیاز  مورد 
خود از محلهایي خارج از محلهاي تحویلي کارفرما براي تجهیز کارگاه استفاده کند، 
باید موقعیت آنها را به تایید کارفرما برساند. در این حالت، مسئولیت هر نوع ادعا و 
طلب خسارت از سوي صاحب ملک به عهده پیمانکار است و کارفرما در این موارد 
مسئولیتي ندارد. هرگاه پیمانکار محلهاي مورد نیاز تجهیز کارگاه را به صورت اجاره 
اي در اختیار بگیرد، باید در اجاره نامه آنها، امکان انتقال مورد اجاره را به کارفرما پیش 

بیني کند.

ماده 29: تغییرمقادیرکار، قیمتهاي جدید، تعدیل نرخ پیمان
و  بها  فهرست  در  شده  درج  مقادیر  است  ممکن  کار،  اجراي  درضمن  الف(        
مي  محاسبه  مشاور  مهندس  وسیله  به  مقادیر  تغییر  کند.  تغییر  پیمان  به  مقادیرمنضم 
شود و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ مي گردد. پیمانکار با دریافت ابالغ 
تغییرمقادیر کار،موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آنکه مبلغ ناشي از 

تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود.
      1( افزایش مقادیر باید درچهارچوب موضوع پیمان به پیمانکار ابالغ شود. جمع 
مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهاي با قیمت جدید )موضوع بند ج( نباید از 

25 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
      تبصره- اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد، براي محاسبه افزایش مبلغ 
پیمان به سبب قیمتهاي جدید، ابتدا قیمتهاي جدید به مبناي نرخ پیمان تبدیل مي شود 

و سپس مالک محاسبه قرار مي گیرد.
      2( جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از 25 درصد مبلغ اولیه 
پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار 
با نرخ پیمان موافق باشد، عملیات موضوع پیمان در چهارچوب پیمان انجام مي شود. 
ولي در صورتي که پیمانکار مایل به اتمام  کارنباشد، پیمان طبق ماده 48 خاتمه داده 

مي شود.
     تبصره-1 در صورت حذف قسمتهایي از کار به استناد بندج ماده 28 براي تعیین 
حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهاي1 و2 بجاي مبلغ اولیه پیمان، مبلغ اولیه پیمان 
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پس از کسرمبلغ کارهاي حذف شده به وسیله پیمانکار، مالک قرار مي گیرد.
     تبصره-2 اضافه یا کاهش مقادیر کار طبق مفاد بندهاي )الف- 1( و )الف- 2( این 
ماده تا 10درصد با دستور مهندس مشاورعمل مي شود، ولي اضافه بر آن با تصویب 

کارفرما قابل اجرا است.
     ب( در صورتي که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعي مشخص 
شود، مقادیر کار بدون آنکه از سوي کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیرمنضم به 
پیمان کاهشي بیش از حد تعیین شده در بند )الف- 2( داشته باشد، در این حالت نیز 

نرخ پیمان مالک عمل است.
     ج ( اگر در چهارچوب موضوع پیمان، کارهایي به پیمانکار ابالغ شود که براي آنها 
قیمت و مقدار در فهرست بها و مقادیرمنضم به پیمان پیش بیني نشده است، پیمانکار 
براي  را  پیشهادي خود  قیمت  مشاور،  مهندس  ابالغ  دریافت  از  درنگ پس  بي  باید 
به مهندس مشاور تسلیم کند. وقتي  با تجزیه قیمت،  یادشده، همراه  اجراي کارهاي 
که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد، مالک 
پرداخت است. قیمتهاي جدیدي که به این صورت تعیین مي شود باید بر حسب هزینه 
اجراي کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو، تنها ضریب هزینه باالسري پیمان 
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به قیمتهاي جدید اعمال مي شود.
شده  منعقد  واحدپایه  بهاي  ازفهرستهاي  بااستفاده  پیمان  که  درصورتي  تبصره-      
نحوه  دستورالعمل  تابع  بند،  این  برمفاد  عالوه  جدید،  قیمت  تعیین  باشد،چگونگي 

استفاده از قیمتهاي پایه در تعیین قیمت جدید با اولویت دستورالعمل یاد شده است.
    د ( جمع بهاي قیمتهاي جدید، عالوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف 

است، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.
    ه ( تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش بیني شده در شرایط خصوصي است.

ماده 30: تغییر مدت پیمان
     الف( درصورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجراي کار 
شود، پیمانکار مي تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست 
تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دالیل توجیهي، به مهندس مشاور تسلیم مي 
کند و مهندس مشاور پس از برسي و تایید، مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما 

گزارش مي کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ مي نماید.
     1 ( در صورتي که طبق بندهاي "الف" و "ج" ماده 29، مبلغ پیمان تغییر کند.

     2 ( هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه هاي اجرایي با مشخصات 
فني تغییر اساسي کند.

     3 ( هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابالغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل 
مصالحي که تهیه آنها به عهده اوست، تغییر کند. تغییر در ابالغ دستور کارها و نقشه 
ها به شرطي مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زماني تفصیلي، آنها 

را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.
     4 ( اگر در تحویل مصالحي که فروش آنها لزومًا باید با حواله کارفرما صورت 
گیرد تاخیر ایجاد شود، به شرطي که پیمانکار با توجه به برنامه زماني تفصیلي براي 

تهیه آنها به موقع اقدام کرده باشد.
     5 ( در موارد حوادث قهري و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیاي عتیقه و 

آثار تاریخي که در موارد 26 و 43 پیش بیني شده است.
     6 ( هرگاه محدودیت براي ورود مصالح  و تجهیزات طبق بند "د" ماده 20 پیش 

آید.
     7 ( در صورتي که کار طبق ماده 49 به تعلیق درآید.

     8 ( در صورتي که قوانین و مقررات جدیدي وضع شود که در تغییرمدت اجراي 
کار موثرباشد.

     9 ( هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعدهاي درج شده در اسناد و 
مدارک پیمان انجام دهد.
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     10( موارد دیگري که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکارباشد.
     ب ( اگر وقوع برخي از موارد درج شده در بند "الف"، موجب کاهش مدت پیمان 
پیمان را تضمین مي کند  پیمانکار، کاهش مدت  با کسب نظر  شود، مهندس مشاور 
و مراتب را براي اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش مي نماید، و سپس نتیجه تصمیم 

کارفرما را به پیمانکار ابالغ مي کند.
     ج ( در پایان مدت اولیه پیمان یا هرتمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده 
بند  تعیین شده در  به موارد  با توجه  پیمانکار و  نظر  با کسب  باشد، مهندس مشاور 
"الف"، علل تاخیرکار را بررسي مي کند و میزان مدت مجاز وغیرمجاز آن را با توافق 
پیمانکارتعیین مي نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش مي کند، و سپس نظر کارفرما 
را در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تاخیر کار به پیمانکار اعالم مي کند و معادل مدت 

تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید مي نماید.
     د ( در اجراي مفاد این ماده براي تمدید مدت پیمان، تاخیرهاي همزمان ناشي از 

عوامل مختلف درج شده در بند الف، فقط یک بار محاسبه مي شود.
     ه ( در اجراي مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا 
نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل مي شود و پیمانکارمي 

تواند بر اساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نماید.

ماده 31: مدیریت اجرا
کارفرما مي تواند قسمتي از اختیارات خود را به شخص حقوقي، که مدیر طرح نامیده 
مي شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به 
پیمانکار معرفي مي نماید. تمام تصمیم گیریهاي مدیر طرح در چهارچوب اختیارات 

واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما مي باشد.

ماده 32: نظارت بر اجراي کار
     الف( عملیات اجرایي پیمانکار،همیشه باید زیرنظر و با اطالع مهندس مشاور انجام 
شود. نظارتي که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجراي کارها به عمل مي آید، 

به هیچ روي، از میزان مسئولیت پیمانکار نمي کاهد.
نظارت مستقیم بر کار پیمانکار، در محدوده کارگاه و در موارد خاص )براي ساخت 
باید  پیمانکار  در هر حال،  مي شود.  انجام  کارگاه  از  در خارج  وتجهیزات(  قطعات 
گزارش پیشرفت اقدامهایي را که خارج از کارگاه به منظور انجام تعهدات پیمان انجام 

مي دهد، به مهندس مشاور تسلیم کند.
     ب ( مهندس مشاور، تنها مرجع فني پیمانکار براي اجراي موضوع پیمان از سوي 

کارفرماست.
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سازندگان  پیمانکاران،  نظر  مورد  اصالحات  و  فني  نظرهاي  اظهار  تغییرات،  هرگونه 
و بازرسان فني، پس ازهماهنگي با مهندس مشاور انجام می گیرد و تو سط وی به 
پیمانکار ابالغ می شود. مواردی که مهندس مشاور، موظف به کسب مجوز از کارفرما، 

براي انجام  وظایف نظارت است، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است.
اقدام به آزمایش       ج ( مهندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجراي کار، 
کارفرماست،  برعهده  آزمایشها  انجام  هزینه  کند.  مي  یافته  انجام  کارهاي  یا  مصالح 
مگرآنکه دراسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگري هم پیش بیني شده باشد. هرگاه نتایج 
این آزمایشها با آنچه که در مدارک فني تعیین شده است تطبیق نکند، پیمانکار متعهد 
است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاوراصالح کند. هزینه انجام این 
اصالحات به عهده پیمانکاراست، مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک فني باشد. 
پیمانکار موظف است که براي نمونه برداري ازمصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد 
مشاور  مهندس  اختیار  در  رایگان  طور  به  موقت،  و  موردي  به صورت  کارگر  الزم 

بگذارد.
     د ( در صورتي که مهندس مشاور مواردي از عدم رعایت مشخصات فني، نقشه 
ها و دیگرمدارک فني پیمان را در اجراي کارها مشاهده کند، با ارسال اخطاریه اي، 
اصالح کارهاي معیوب را در مدت مناسبي که با توجه به حجم و نوع کار تعیین مي 
نماید از پیمانکار مي خواهد. اگر پس از پایان مهلت تعیین شده، پیمانکار نسبت به 
اصالح کارها اقدام نکند، کارفرما مي تواند خودش کارهاي معیوب را اصالح کند و 
هزینه هاي مربوط به اضافه 15 درصد، از مطالبات پیمانکار کسرکند. در صورتي که 
پیمانکار  از سوي  براي اصالح هر کار معیوب  به اخطار مهندس مشاور  عدم توجه 

تکرارشود، کارفرما مي تواند پیمان را طبق ماده 46 فسخ نماید.
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     ه ( کارفرما در مدت اجراي پیمان، هر موقع که الزم بداند، توسط نمایندگان خود، 
و  اطالعات  نوع  هر  که  است  پیمانکارموظف  کند.  مي  بازرسي  را  پیمانکار  عملیات 
نیازباشد، در اختیار نمایندگان کارفرما بگذارد و تسهیالت الزم را  مدارکي که مورد 

براي انجام این بازرسیها فراهم سازد.
     و ( اگر در طول مدت پیمان، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد، این تصمیم باید 
دست کم یک ماه بیشتر به اطالع پیمانکار برسد. پیمانکار و مهندس مشاور، موظف 
صورت  و  اقدام  دست  در  هاي  صورتجلسه  ناتمام،  آزمایشهاي  تکلیف  که  هستند 
کارکردهاي در حال رسیدگي را روشن کنند. در صورتي که مهندس مشاور به شرح 
پیشگفته عمل نکند، کارفرما مستقیمًا بجاي مهندس مشاور تکلیف کارهاي ناتمام را 
روشن مي کند و هزینه هاي مربوط به این اقدام را به حساب بدهي مهندس مشاور 
منظور مي نماید. اگر در زمان اعالم  کارفرما مبني بر تغییر مهندس مشاور، بخشهایي از 
کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که اتمام آن بخش منجر به صدور تًاییدیه هاي 
مهندس مشاورشده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاورشود، این 
گونه موارد، باید در طول یک هفته از تاریخ اعالم کارفرما، از سوي پیمانکار به کارفرما 
منعکس شود، تا کارفرما ترتیب الزم را براي عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و 
صدور به موقع تًاییدیه بدهد. کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکارمعرفي مي 
کند و اختیارات او را طبق آنچه که براي مهندس مشاورقبلي تعیین شده بود، تنفیذ 
یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابالغ مي نماید و از آن پس، تصمیمها و دستورهاي 

مهندس مشاور جدید درچهارچوب پیمان، براي پیمانکارالزم االجراست.

ماده 33: مهندس ناظر
     الف( مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است، وظیفه دارد که با 
توجه به اسناد و مدارک پیمان، در اجراي کار، نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد 
بر اساس نقشه ها و مشخصات  به مصرف برسد،  باید  و مصالح و تجهیزاتي را که 
یا درنحوه  آنها  قرار دهد و هرگاه عیب و نقصي در  فني مورد رسیدگي و آزمایش 
مهارت کارکنان یا چگونگي کار مشاهده کند، دستور رفع آنها را به پیمانکار بدهد. 
همچنین هرگاه بعضي از ماشین آالت معیوب باشد به طوري که نتوان با آنها کار را 
طبق مشخصات فني انجام داد، مهندس ناظرتعمیر یا تعویض و تغییر آنها را از پیمانکار 
مي خواهد. با رعایت بند "ب"، هرگونه دستوري که از طرف مهندس ناظر به پیمانکار 
داده شود، به مثابه دستورهاي داده شده توسط مهندس مشاوراست و پیمانکار ملزم به 

اجراي آنهاست.
     ب ( مهندس ناظر، به هیچ روي، حق ندارد که از تعهدات پیمانکار بکاهد یا موجب 
تمدید مدت پیمان یا پرداخت اضافي به پیمانکار شود یا هرنوع دستور تغییرکاري را 
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صادرکند.
     ج ( پیمانکار مکلف است که دستورهاي مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده 
اجرا نماید، مگر در مواردي که آنها را برخالف اسناد و مدارک پیمان تشخیص دهد، 
که در این صورت، موظف است که موضوع را به مهندس مشاور بنویسد و کسب 
تکلیف کند. هرگاه مهندس مشاور موضوع را فیصله ندهد، نظر کارفرما در آن مورد 

قاطع مي باشد.
     د ( با وجود نظارتي که از طرف مهندس ناظر در اجراي کارها به عمل مي آید، 
را مورد  یافته  انجام  دارند مصالح مصرفي و کارهاي  کارفرما و مهندس مشاور حق 
رسیدگي قراردهند و اگر مشخصات آنها را مغایر نقشه ها و مشخصات فني تشخیص 
دهند پیمانکار متعهد است مصالح و کارهاي معیوب را به هزینه خود تعویض نماید. به 
هر حال، نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمي کاهد و سلب حق از کارفرما 

و مهندس مشاور نمي کند.
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 تضمین، پرداخت، تحویل کار
ماده 34: تضمین انجام تعهدات

موقع امضاي پیمان، براي تضمین انجام تعهدات ناشي از آن، پیمانکار باید ضمانتنامه 
اي معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان، صادرشده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و 
ضمانتنامه  کند.  کارفرما  تسلیم  است،  بوده  مناقصه  اسناد  ضمیمه  که  اي  نمونه  طبق 
یادشده باید تا یکماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبرباشد. تاهنگامي 
که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکارموظف است براي تمدید ضمانتنامه یاد 
پیمانکار  ضمانتنامه،  اعتبار  مدت  انقضاي  از  پیش  روز   15 تا  اگر  و  کند  اقدام  شده 
موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ 
ضمانتنامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه، به رسم وثیقه 
از تصویب صورتمجلس  تعهدات را پس  انجام  نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین 

تصویب موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد مي کند.
       تبصره1: حداکثرتا یکماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت 
طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پاي کار تنظیم مي شود. هرگاه بر اساس این 
از نصف کسور تضمین  او  یا جمع بدهي  نباشد  پیمانکار بدهکار  صورت وضعیت، 
ولي  مي شود.  آزاد  درنگ  بي  تعهدات  انجام  کمترباشد، ضمانتنامه  کار  انجام  حسن 
بیشترباشد،  کار  انجام  حسن  تضمین  کسور  نصف  از  پیمانکار،  بدهي  میزان  هرگاه 
ضمانتنامه انجام تعهدات، بر حسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده 40 یا52 آزاد 

مي شود.
      تبصره2: در صورتي که تمام یا قسمتي از تضمین انجام تعهدات، به صورت نقد 
نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به جاي ضمانتنامه بانکي از انواع دیگر اوراق 

             فصل چهارم 
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بهادار استفاده شود، چگونگي گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طبق شرایطي 
است که در این پیمان براي ضمانتنامه بانکي تعیین شده است.

ماده 35: تضمین حسن انجام کار
از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار 
از  پس  مبلغ  این  نصف  شود.  مي  نگهداري  کارفرما  نزد  سپرده  حساب  در  و  کسر 
تصویب صورت وضعیت قطعي طبق ماده 40 و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعي، 

با رعایت مواد 42 و52 مسترد مي گردد.
     تبصره- پیمانکار مي تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل 
نافذ در زمان ارجاع کار که شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است، 

دریافت کند.

ماده 36: پیش پرداخت
پیش  به عنوان  مبلغي  پیمانکار،  مالي  بنیه  تقویت  منظور  به  که  دارد  موافقت  کارفرما 
پیش  واریز  چگونگي  و  پرداخت  روش  میزان،  کند.  پرداخت  پیمانکار  به  پرداخت 
ارجاع  اساس دستورالعمل مربوط است که در زمان  بر  آن،  پرداخت و دیگرضوابط 
کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است. پیمانکار 
پیش  اقساط  از  یک  هر  دریافت  براي  پیشگفته،  دستورالعمل  در  مقرر  موعدهاي  در 
تایید  از  پس  کارفرما  نویسد،  مي  مشاور  مهندس  به  را  خود  درخواست  پرداخت، 
مهندس مشاور، هرقسط پیش پرداخت را در مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعمل، 
بدون اینکه وجوهي از آن کسرشود، پرداخت مي نماید. مهلت پرداخت هر قسط پیش 
پرداخت 20 روز از تاریخ درخواست پیمانکار که به تًایید مهندس مشاور رسیده است، 
یا 10 روز از تاریخ ارائه تضمین از سوي پیمانکار، هرکدام که بیشتر است، مي باشد.

ماده 37: پرداختها
     الف( در آخر هر ماه، پیمانکار، وضعیت کارهاي انجام شده از شروع کار تا تاریخ را 
که طبق نقشه هاي اجرایي، دستورکارها و صورتمجلسهاست، اندازه گیري مي نماید و 
مقدارمصالح و تجهیزات پاي کار را تعیین مي کند، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم 
به پیمان، مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را در آخرآن ماه تسلیم مهندس 
ناظر مي نماید. مهندس مشاور، صورت وضعیت پیمانکار را از نظر تطبیق با اسناد و 
مدارک پیمان کنترل کرده و در صورت لزوم با تعیین دلیل اصالح مي نماید و آنرا در 
مدت حداکثر 10 روز از تاریخ  دریافت از سوي مهندس ناظر براي کارفرما ارسال مي 
نماید و مراتب را نیز به اطالع پیمانکارمي رساند. کارفرما صورت وضعیت کنترل شده از 
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سوي مهندس مشاور را رسیدگي 
وجوهي  کسر  از  پس  و  کرده 
وضعیتهاي  صورت  بابت  که 
است  پرداخت شده  قبلي  موقت 
و  کسورقانوني  اعمال  وهمچنین 
کسورمتعلقه طبق پیمان، باقیمانده 
مبلغ قابل پرداخت به پیمانکار را 
از  روز   10 مدت  حداکثرظرف 
وضعیت،  صورت  وصول  تاریخ 
پیمانکار،  نام  به  صدورچک  با 
پرداخت  با  کند.  مي  پرداخت 
تمام  موقت،  وضعیت  صورت 
تجهیزاتي  و  مصالح  و  کارها 
مزبور  وضعیت  صورت  در  که 
به  متعلق  است  گردیده  درج 
منظور  به  لیکن  کارفرماست، 
اجراي بقیه کارهاي موضوع پیمان، به رسم امانت، تا موقع تحویل موقت، در اختیار 
پیمانکار قرار مي گیرد. مقادیر درج شده در صورت وضعیتهاي موقت و پرداختهایي 
که بابت آنها بعمل مي آید جنبه موقت وعلي الحساب دارد و هرنوع اشتباه اندازه گیري 
و محاسباتي و جز اینها، درصورت وضعیتهاي بعدي یا در صورت وضعیت قطعي، 
اصالح و رفع مي شود. به منظور ایجاد امکان براي تهیه، رسیدگي و تصویب صورت 
وضعیت قطعي در مهلتهاي تعیین شده در ماده 40 پیمانکار باید ضمن اجراي کار و 
پس از اتمام هر یک از اجزاي آن نسبت به تهیه متره هاي قطعي و ارائه آنها به مهندس 
مشاور براي رسیدگي همراه با صورتمجلسها و مدارک مربوط اقدام نماید، این اسناد 

باید در صورت وضعیتهاي موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.
    تبصره1 - هرگاه به عللي صورت وضعیت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد 
تًایید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما پس از وضع کسورتعیین شده در این ماده، تا 70 
درصد مبلغ صورت وضعیتي را که مهندس مشاور ارسال نموده است به عنوان علي 
الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار پرداخت مي کند و صورت 
تا  با دالیل رد آن، براي تصحیح به مهندس مشاور برمي گرداند،  وضعیت را همراه 
پس از اعمال اصالحات الزم در مدت حداکثر 5 روز، دوباره به شرح یاد شده ، براي 
کارفرما ارسال شود و بقیه مبلغ به ترتیب پیشگفته به پیمانکار پرداخت گردد. در این 
صورت، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعیت از تاریخي شروع مي شود که صورت 
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وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شود.
    تبصره2 - اگر پیمانکارنسبت به صورت وضعیتي که به شرح پیشگفته اصالح شده 
به  ماه،  یک  مدت  ذکردلیل، حداکثر ظرف  با  را  اعتراض خود  باشد،  معترض  است 

کارفرما اعالم مي کند تا مورد رسیدگي قرار گیرد.
    تبصره3 - اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم 
مهندس ناظر نکند، مهندس مشاور با تایید کارفرما و به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه 
آن مي کند و اقدامات بعدي براي رسیدگي وپرداخت آن را به ترتیب این ماده به عمل 
مي آورد. در این حالت،هیچ گونه مسئولیتي از نظر تاخیر در پرداخت صورت وضعیت 

مربوط متوجه کارفرما نیست.
     ب ( در پیمانهایي که مشمول تعدیل آحادبها هستند، پس از تایید هر صورت 
آن  آحادبهاي  تعدیل  وضعیت  صورت  پیمانکار  کارفرما،  سوي  از  موقت  وضعیت 
به  و  نماید  اعالم شده محاسبه مي  براساس آخرین شاخصهاي  را  صورت وضعیت 
منظوربررسي و پرداخت به نحوي که در بند "الف" تعیین شده است، براي مهندس 

مشاور ارسال مي کند.
    تبصره- اگر به هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار، تعدیل کارکردهاي هر نیمه از 
سال )سه ماهه اول ودوم یا سوم وچهارم( پس از سپري شدن سه ماه از آن نیمه سال، 
با شاخصهاي قطعي، آن را رسیدگي مي کند وبه کارفرما تسلیم مي نماید تا طبق بند 

"الف" براي رسیدگي و پرداخت آن اقدام شود.

ماده 38: پرداختهاي ارزي
هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار براي بعضي از هزینه هاي اجرایي موضوع 

پیمان، احتیاج به ارز داشته باشد بدین ترتیب رفتار مي شود.
     الف( اگر در اجراي بند "الف" ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد 
و مدارک پیمان، پرداخت ارز از سوي کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز مورد نیاز 
را در مقابل پرداخت معادل ریالي آن از سوي پیمانکار، به نرخ رسمي فروش بانک 
مرکزي ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار مي دهد، به شرط آنکه در 
قرارداد آنها، قسمتي از حقوق که هیچ گاه نباید از 50 درصد بیشترباشد، به ارز پیش 

بیني شده باشد.
     ب ( براي تهیه مصالح و تجهیزاتي که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از 
سوي کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد شود و درعملیات موضوع 
پیمان مصرف گردیده و در کار باقي بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین شده 
پروفرماي  تهیه  براي  تفصیلي،  زماني  برنامه  به  توجه  با  و  پیمان  مدارک  و  دراسناد 
خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث، به طوري که دست کم داراي 90 روز اعتبار 
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باشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق 
به  تایید،  از  پس  و  نماید  کنترل  پیمان،  مدارک  و  اسناد  با  آنها  مشخصات  و  مقادیر 
کند و پس  بررسي مي  را  دریافتي  اسناد  مشاور،  مهندس  کند.  مهندس مشاورتسلیم 
از تایید، ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول آنها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابالغ 
مي نماید.اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیشگفته باید به نام کارفرما صادر 
شود. کارفرما بر اساس اسناد تایید شده به حساب پیمانکاراقدام به گشایش اعتبارمي 
کند. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده 
از گمرک، به هزینه خود، اقدام مي نماید. پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده 
وارد کارگاه شد و بهاي آن به صورت کار یا مصالح و تجهیزات پاي کار در صورت 
انجام  اعتبار از طرف کارفرما  وضعیتها منظورگردید، پرداختهاي قبلي که به صورت 

شده است، از طلب پیمانکار کسر مي شود.
     ج ( اگر در اجراي بندهاي "الف" و "ب"، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در 
تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت 
نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاري پیمانکار منظور مي شود و در صورت کاهش نرخ 

ارز به حساب بدهي پیمانکار منظور مي گردد.
     د ( تعدیل نرخ کارهاي موضوع بند "ب"، در صورت شمول تعدیل به این پیمان، 
این  تعدیل آحادبها که در مورد  تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه  تابع مقررات 

پیمان نافذ است، مي باشد.
     ه ( اگر براي خرید ماشین آالت و ابزار خاصي که براي اجراي کار مورد نیازاست 
وامکان تهیه آنها در داخل نیست و باید از خارج کشور وارد شود، از سوي کارفرما 
تسهیالت ارزي در اسناد و مدارک پیمان پیش بیني شده باشد، در این مورد، به ترتیب 
پیش بیني شده عمل مي شود. پرداخت هزینه تًامین ماشین آالت و ابزار موضوع این 

بند، به عهده پیمانکار، و مالکیت آنها، متعلق به پیمانکاراست.

ماده 39: تحویل موقت
     الف( پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره برداري 
شد، پیمانکار از مهندس مشاور تقاضاي تحویل موقت مي کند و نماینده خود را براي 
پیمانکار  به درخواست  مهندس مشاور،  نماید.  معرفي مي  عضویت درهیات تحویل 
رسیدگي مي کند و در صورت تایید ضمن تعیین تاریخ آمادگي کار براي تحویل موقت 
تقاضاي تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما مي نماید کارفرما به گونه اي ترتیب 
کار را فراهم مي کند که هیات تحویل حداکثردر مدت 20 روز از تاریخ آمادگي کار که 
به تایید مهندس مشاور رسیده است در محل کار حاضرمي شود و براي تحویل موقت 
اقدام نماید. اگر به مهندس مشاور، عملیات موضوع پیمان آماده بهره برداري نباشد ، 
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ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضاي پیمانکارنواقص و کارهایي را که باید پیش 
از تحویل موقت تکمیل شود به اطالع پیمانکارمي رساند.

هیات تحویل موقت، متشکل است از:
نماینده کارفرما

نماینده مهندس مشاور
نماینده پیمانکار

کارفرما تاریخ و محل تشکیل هیات را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار مي رساند و 
تا تاریخ تشکیل هیات مهندس مشاور برنامه انجام آزمایشهایي را که براي تحویل کار 
الزم است تهیه و به پیمانکارابالغ مي کند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک آنها طبق 
اسناد و مدارک پیمان به عهده اوست، براي روزتشکیل هیات درمحل کارآماده کند. 
پیمانکارموظف است که تشکیالت الزم را براي هیات تحویل فراهم آورد. آزمایشهاي 
در  آن  نتایج  و  شود  مي  انجام  محل  در  هیات  اعضاي  نظر  با  و  تشخیص  به  الزم 
صورتمجلس تحویل موقت درج مي گردد به جز آزمایشهایي که طبق اسناد و مدارک 
پیمان هزینه آنها به عهده پیمانکاراست هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت مي کند. 
هرگاه هیات تحویل عیب و نقصي در کارها مشاهده نکند اقدام به تنظیم صورتمجلس 
آزمایشهاي  نتیجه  به همراه  را  نماید. صورتمجلس تحویل موقت  تحویل موقت مي 
انجام شده براي کارفرما ارسال مي کند ونسخه اي از آن را تا ابالغ ازسوي کارفرما 
دراختیار پیمانکار قرار مي دهند. کارفرما پس از تایید تحویل موقت عملیات موضوع 

پیمان را به پیمانکارابالغ مي نماید.
تنظیم  به  اقدام  نماید،  مشاهده  کارها  در  نقصي  و  عیب  موقت  تحویل  هیات  هرگاه 
از  فهرستي  کنند و  براي رفع نقص مي  مهلتي  تعیین  با  صورتمجلس تحویل موقت 
نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و آزمایشهایي که نتیجه آن بعداً معلوم مي 
شود را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت مي نمایند و نسخه اي از آن را به 
پیمانکارمي دهند. پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار مهندس مشاور به اتفاق 
نماینده کارفرما دوباره عملیات را بازدید مي کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین 
مهندس مشاورصورتجلسه تحویل  باشد،  نمانده  باقي  شده، هیچ گونه عیب ونقصي 
موقت و گواهي رفع نقایص ومعایب را که به امضاي نماینده کارفرما، مهندس مشاور و 
پیمانکاررسیده است، همراه نتایج آزمایشهاي خواسته شده براي کارفرما ارسال مي کند 
تا پس از تایید کارفرما به پیمانکار ابالغ شود. اگر به تشخیص کارفرما حضورنماینده 
او در بازدید از کار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد، به مهندس مشاورنمایندگي مي 
دهد تا بجاي نماینده کارفرما اقدام کند. تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در 
محل و تحویل کار به کارفرماست که در صورتمجلس تحویل موقت درج مي شود. 
تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ تحویل موقت است به شرط آنکه هیات تحویل هیچ 
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گونه نقصي در کارمشاهده نکند یا نقایص در مهلتي که از طرف هیات تعیین شده 
است، رفع شود. اگرزماني که پیمانکارصرف رفع نقایص مي کند بیش از مهلت تعیین 
شده باشد، تاریخ تحویل موقت همان تاریخ تشکیل هیات و تحویل کار به کارفرماست 
ولي تاریخ شروع دوره تضمین تاریخ رفع نقص است که به تایید مهندس مشاور رسیده 
باشد. اگرهیات تحویل موقت دیرتر از موعد مقرر )20 روز از تاریخ آمادگي کار از 
سوي پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است( در محل حاضرشود و براي 
تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل 
کار به کارفرماست. در این حالت اگرهیات نقصي در کار مشاهده نکند یا نقایص در 
مهلتي که از سوي هیات تعیین شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین 20 روز 
پس از تاریخ آمادگي کار از سوي پیمانکار که به تایید مهندس مشاور رسیده است مي 
باشد مگرآنکه زماني که پیمانکار صرف رفع نقص مي کند، بیش ازمهلت تعیین شده 
باشد که در این صورت تاریخ شروع دوره تضمین برابرتاریخ رفع نقص که به تایید 
مهندس مشاوررسیده است، منهاي مدت تاخیرتشکیل هیات درمحل )نسبت به مهلت 
باید هزینه هاي حفظ و نگهداري از کار را براي مدت  20 روز( مي باشد. کارفرما 

تاخیردرتحویل موقت )نسبت به مهلت 20 روز( به پیمانکار پرداخت کند.
     ب ( در صورتي که در اسناد و مدارک پیمان براي تکمیل و تحویل موقت قسمتهاي 
مستقلي از کار، زمانهاي مجزایي پیش بیني شده باشد یا به نظر کارفرما بهره برداري از 
قسمتهاي مستقلي از کار پیش از تکمیل کل کار مورد نیازباشد، کارفرما با رعایت این 
ماده قسمتهاي پیشگفته را تحویل موقت گرفته واقدامهاي پس از تحویل موقت مانند 
آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعي و استرداد کسور 
تضمین حسن انجام کار را به تناسب آن قسمت از کار که تحویل موقت گردیده است 

طبق اسناد و مدارک پیمان به صورت مستقل انجام مي دهد.
     ج ( اگر با توجه به بند "الف" ماده 29 عملیات موضوع پیمان تاحد 125 درصد 
مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولي کارهاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد وپیمانکار 

براي ادامه کار موافقت نکند، کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه مي دهد.
     د ( در صورتي که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود 
ولي پیمانکار تقاضاي تحویل کار را نکند، مهندس مشاور آماده بودن کار براي تحویل 
موقت را به کارفرما اعالم مي نماید تا کارفرما طبق این ماده براي تشکیل هیات و 
تحویل موقت کار اقدام کند. اگرپس از 10 روز از تاریخ ابالغ کارفرما پیمانکارنماینده 
خود را براي تحویل موقت معرفي نکند، کارفرما با تًامین دلیل به وسیله دادگاه محل 
دراین حالت  نماید.  اقدام مي  ماده  این  پیمان طبق  به تحویل موقت موضوع  نسبت 

پیمانکارحق هیچ گونه اعتراضي در این مورد را ندارد.
     ه ( پس از تقاضاي پیمانکار براي تحویل موقت، در صورتي که آماده بودن کار 
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براي تحویل موقت مورد تایید مهندس مشاور باشد ولي تدارکات الزم براي راه اندازي 
تامین شود  کارفرما  از سوي  باید  که  برق  و  نیازمانند آب  مورد  آزمایشهاي  انجام  و 
فراهم نباشد، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعي و آزاد کردن تضمینهاي پیمانکاربا 
رعایت حقوق طرفین پیمان، طبق نظر هیاتي متشکل از نماینده معاونت برنامه ریزی 
استانداری، نماینده کارفرما و نماینده پیمانکار، مي باشد. نظر این هیات قطعي و الزم 

االجرا است.
     و ( پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت تمام وسایل، ماشین آالت 
مدت  را ظرف  کارفرما  تحویلي  محلهاي  در  به خود  متعلق  اضافي  مصالح  و  وابزار 
به عالوه  کند.  یادشده خارج  ازمحلهاي  مهندس مشاورباشد،  قبول  مورد  که  مناسبي 
پیمانکار باید ظرف مدت معیني که توسط مهندس مشاورتعیین مي شود، ساختمانها 
و تاسیسات موقتي را که براي اجراي کار در محلهاي تحویلي کارفرماساخته است، 
به  را  کارگاه  کارخارج و  از محل  را  آن  زاید  مواد  کند و مصالح و  پیاده  یا  تخریب 
هزینه خود تمیزکند. درغیراین صورت کارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به 
هرنحو که مقتضي بداندعمل نماید وهزینه هاي آن را به حساب بدهي پیمانکار منظور 
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دارد. در این صورت، پیمانکارحق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعاي ضرر و 
زیان به اموال و داراییهاي خود را ندارد. با توجه به اینکه مالکیت ساختمانهاي پیش 
تجهیزکارگاه  تاسیسات  و  ساختمانها  پیش ساخته  وقطعات  بازیافتي  ومصالح  ساخته 
که به وسیله پیمانکار درمحلهاي تحویلي کارفرما نصب یا احداث شده است متعلق 
به پیمانکاراست،هرگاه تمام یا قسمتي از این ساختمانها و تاسیسات موقت پیمانکار 
مورد احتیاج کارفرما باشد، با توجه به اینکه در این حالت نباید وجهي بابت برچیدن 
ساختمانها و تاسیسات یاد شده به پیمانکارپرداخت شود، قیمت آن با تراضي طرفین 

تعیین و به کارفرما فروخته و تحویل مي شود.

ماده 40: صورت وضعیت قطعي
پیمانکار باید حداکثر تا یکماه از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعي کارهاي 
انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بدون منظورنمودن مصالح و تجهیزات 
مهندس مشاور  نماید.  تسلیم  مهندس مشاور  به  براي رسیدگي  و  کند  تهیه  کار  پاي 
صورت وضعیت دریافت شده را رسیدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصویب 
کارفرما ارسال مي نماید. کارفرما صورت وضعیت دریافت شده را ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ وصول، رسیدگي مي کند و نظرنهایي خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن 
به پیمانکار اعالم مي دارد. در صورتي که پیمانکار ظرف مهلت تعیین شده براي تهیه 
صورت وضعیت قطعي اقدام نکند، باتاییدکارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار 
اقدام به تهیه آن مي کند و پس از امضاي پیمانکار براي تصویب کارفرما ارسال مي 
مهندس  کند،  خودداري  وضعیت  صورت  امضاي  از  پیمانکار  که  صورتي  در  دارد. 

مشاوربدون امضاي پیمانکارصورت وضعیت را براي کارفرما مي فرستد.
در حالتي که پیمانکار، صورت وضعیت را قباًل امضا نموده است، اگراعتراضي نسبت 
به نظر کارفرما داشته باشد یا در حالتي که صورت وضعیت را قباًل امضا نکرده است 
و نسبت به نظر کارفرما اعتراض دارد، اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ وصول صورت وضعیت با ارائه دلیل و مدرک، یکجا به اطالع کارفرما مي 
رساند. کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر پیمانکار، به موارد 
اعتراض رسیدگي مي کند و قبول یا رد آنها را اعالم مي نماید. پیمانکار مي تواند براي 
تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمي شود، طبق 

ماده 53 اقدام نماید.
نکند،  اعتراض  وضعیت  به صورت  شده  تعیین  مدت  پیمانکارظرف  که  در صورتي 

صورت وضعیت قطعي از طرف پیمانکار قبول شده تلقي مي شود.
تنهایي  به  منظور مي شود  باال درصورت وضعیت قطعي  ترتیب  به  مقادیر کارها که 
قاطع است و ماخذ تسویه حساب قرار مي گیرد هرچند که بین آنها و مقادیري که در 
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صورت وضعیتهاي موقت منظورگردیده است، اختالف باشد.
پیمانکار،  با توجه به صورت وضعیت قطعي تصویب شده و سایر حسابهاي  هرگاه 

پیمانکار بدهکارنباشد، نصف تضمین حسن انجام کارآزاد مي شود.
    تبصره- در مواردي که طبق مواد 47 یا 48 پس از فسخ یا خاتمه پیمان اقدام به 
تهیه صورت وضعیت قطعي مي شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعي، به ترتیب از 

تاریخ صورت برداري یا تاریخ تحویل کارهاي انجام شده مي باشد.

ماده41: تحویل قطعي
در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه، کارفرما بنا به تقاضاي پیمانکار 
و تایید مهندس مشاور، اعضاي هیات تحویل قطعي و تاریخ تشکیل هیات را به همان 
گونه که در ماده 39 براي تحویل موقت پیش بیني شده است، معین و به پیمانکارابالغ 
مي کند. هیات تحویل قطعي پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصي که ناشي از کار 
پیمانکار باشد مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل قطعي مي گیرد و بي درنگ 
صورتمجلس آن را تنظیم و براي کارفرما ارسال مي کند و نسخه اي از آن را تا ابالغ 
از سوي کارفرما، به پیمانکارمي دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعي کار را به 

پیمانکار ابالغ مي نماید.
    تبصره 1 - هرگاه هیات تحویل قطعي عیب و نقصي ناشي از کار پیمانکار مشاهده 

کند، براي رفع آنها طبق ماده 42 رفتار مي شود.
    تبصره 2 - اگر پیمانکار در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده 5 موافقتنامه 
تا  از کارخود که  ناشي  به رفع نواقص  ننماید، مکلف  تقاضاي تحویل قطعي کار را 
تاریخ تقاضاي تحویل قطعي بروز کرده است مي باشد و تاریخ تقاضاي پیمانکارمالک 

اقدامات مربوط به تحویل قطعي است.
    تبصره 3 - اگر کارفرما با وجود تقاضاي پیمانکاراقدام به اعزام هیات تحویل نکند و 
این تاخیر بیش از دو ماه به طول انجامد، و پس ازدرخواست مجدد پیمانکار وانقضاي 
یک ماه از تاریخ تقاضاي مجدد کارفرما دراین زمینه اقدامي نکند، عملیات موضوع 
پیمان تحویل قطعي شده تلقي مي گردد و باید اقدامات پس از تحویل قطعي در مورد 

آن انجام شود.

ماده 42: مسئولیتهاي دوره تضمین
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصي در کارببینند که ناشي از کار پیمانکار باشد، 
این  براي  کند.  رفع  هزینه خود  به  را  نقایص  و  معایب  آن  که  است  پیمانکارمکلف 
منظور کارفرما مراتب را با ذکرمعایب و نقایص و محل آنها به پیمانکار ابالغ مي کند و 
پیمانکار باید حداکثر15 روز پس از ابالغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نقایص کند 
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و آنها را طي مدتي که مورد قبول کارفرماست، رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این 
تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند، کارفرماحق دارد آن معایب و نقایص را خودش یا به 
ترتیبي که مقتضي بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 15 درصد از محل تضمین 

پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده اي که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید.
دوره  در  موقت شده  تحویل  کارهاي  برداري  بهره  و  نگهداري  هاي حفاظت  هزینه 

تضمین به عهده کارفرماست.
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فصل پنجم

حوادث قهري، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، 
خسارت تًاخیر، تسویه حساب، حل اختالف

ماده 43: بروز حوادث قهري
بیماریهاي  اعتصابهاي عمومي، شیوع  و  انقالبها  نشده،  یا  اعالم شده  از  اعم   جنگ، 
واگیردار، زلزله، سیل و طغیانهاي غیر عادي، آتش سوزیهاي دامنه دار و مهارنشدني، 
طوفان و حوادث مشابه خارج ازکنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجراي کار وقوع 
یابد و ادامه کار را براي پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهري به شمارمي رود و 
در صورت بروز آنها به ترتیب زیرعمل مي شود. در بروز حوادث قهري هیچ یک از 

دو طرف مسئول خسارتهاي وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.
     الف( پیمانکار موظف است که حداکثرکوشش خود را براي حفاظت از کارهاي 
اجرا شده که در وضعیت قهري رها  کردن آنها منجر به زیان جدي مي شود و انتقال 
مصالح و تجهیزات پاي کار به محلهاي مطمئن و ایمن به کار برد. کارفرما نیز باید 
تمام امکانات موجود خود را در محل در حد امکان براي تسریع در این امر در اختیار 

پیمانکار قرار دهد.
و  تاسیسات  پیمان،  موضوع  کارهاي  به  شده  وارد  خسارتهاي  مورد  در   ) ب       
به شرح زیر عمل مي  پیمانکار،  ابزار و وسایل  و  ماشین آالت  ساختمانهاي موقت، 

شود.
     1( هرگاه خسارتهاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان مشمول بیمه موضوع بند 

"ج" ماده 21 باشد، براي جبران آن طبق همان ماده اقدام مي شود.
     2( اگر خسارتهاي وارد شده به کارهاي موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند 
"ج" ماده 21 نیست یا میزان آن براي جبران خسارتها کافي نباشد، جبران خسارت به 

عهده کارفرماست.
     3( جبران خسارتهاي وارد شده به ساختمانها وتاسیسات موقت، ماشین آالت و 
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ابزار و وسایل پیمانکار، با توجه به بند "د" ماده 21 به عهده پیمانکار است.
به  کارها  اعاده  "ب2-"  و  "ب1-"  بندهاي  در  یاد شده  از جبران خسارتهاي  منظور 
صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهري اگر کارفرما اعاده کارها 
را به حالت پیش از وقوع حادثه الزم و میسر بداند، پیمانکارمکلف است که اجراي 
کارها را بي درنگ آغازکند. دراین صورت تمدید مدت مناسبي براي اعاده کارها به 
تاییدمهندس  و  رسیدگي  از  پس  که  شود  مي  پیشنهاد  پیمانکار  از سوي  اولیه  وضع 

مشاور و تصویب کارفرما به پیمانکار ابالغ مي گردد.
     ج ( اگر کارفرما ادامه یا اعاده کارها به وضع اولیه را ضروري تشخیص ندهد، یا 
ماده 48، طبق  اگر وضعیت قهري بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند "د" 

ماده 48، به پیمان خاتمه مي دهد.
کارفرماهزینه هاي توقف کار پیمانکار را براي مدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای 

"ب" و "ج" ماده 49 پرداخت مي کند.

ماده44: ممنوعیت قانوني
پیمانکار اعالم مي کند که در موقع عقد پیمان مشمول منع مداخله، مصوب بیست 
و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سي و هفت نیست و در صورتي که خالف آن براي 

کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده47 رفتار مي شود.
هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت پیمانکاربه علل زیر مشمول قانون پیشگفته 

شود:
بازرسان شرکت  یا  مدیران  سهام  میزان  سهام،  در صاحبان  که  تغییراتي  الف(       

آید. پیمانکارپیش 
     ب ( تغییراتي که در دستگاههاي دولت یا کارفرما پیش آید.

در حالت )الف( پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود. در حالت )ب( به محض 
در  و  کند  اعالم  کارفرما  به  را  مراتب  که  است  مکلف  پیمانکار  قانوني،  منع  وقوع 
صورتي که مانع قانوني رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه مي دهد و طبق ماده 48 
با پیمانکارعمل مي کند. اگرپیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند پیمان 

فسخ و طبق ماده47 رفتار مي شود.

ماده45: حقوق انحصاري ثبت شده
     الف( پیمانکار، کارفرما را در مقابل تمام دعاوي، خسارتها و مطالبات مربوط 
نامهاي تجاري و دیگرحقوق  یا  تالیفات، عالیم  به نقص احتمالي حقوق ثبت شده 

حمایت شده، که در اجراي موضوع پیمان ایجاد شود، مصون مي دارد.
     ب (کارفرما تایید مي نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به گونه اي نیست که 
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موجب نقض حقوق حمایت شده شود. در صورتي که براي پیمانکار معلوم شود که 
رعایت اسناد و مدارک پیمان ناگزیر در مواردي موجب نقض حقوق حمایت شده 
مي گردد، باید پیش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعالم 
کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات الزم به گونه اي که نقض حقوق حمایت شده 

برطرف شود، اقدام نماید و نتیجه را به پیمانکار ابالغ کند.

ماده46: موارد فسخ پیمان
الف( کارفرما مي تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان را طبق ماده 

47 فسخ کند.
    1( تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده 

در بند "ب" ماده 28.
    2( تاخیر در ارائه برنامه زماني تفصیلي به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده 

براي تسلیم آن.
    3( تًاخیر در تجهیزکارگاه براي شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت 
تعیین شده در بند "ج" ماده 4 موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتي مجاز 
است که کارفرما قسمتي از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت 

کند، پرداخت کرده باشد.
    4(  تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا 

دو ماه هر کدام که کمتراست.
    5( تاخیر در اتمام هر یک از کارهاي پیش بیني شده در برنامه زماني تفصیلي 

بیش از نصف مدت تعیین شده براي آن کار با توجه به ماده 30. 
    6( تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 

 .30
    7( عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهري موضوع ماده 43 و ابالغ شروع 

کار از سوي کارفرما.
    8( بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما،بیش 

از 15 روز.
    9( عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصالح کارهاي انجام شده معیوب، 

طبق بند "د" ماده32.
    10( انحالل شرکت پیمانکار.

    11( ورشکستگي پیمانکاریاتوقیف ماشین آالت واموال پیمانکار ازسوي محاکم 
قضایي به گونه اي که موجب توقف یاکندي پیشرفت کارشود.

    12( تاخیربیش ازیک ماه درپرداخت دستمزد کارگران طبق بند"و"ماده17 
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پیمانکار  که  شود  ثابت  هرگاه   )13     
براي تحصیل پیمان یا اجراي آن به عوامل 
داده  یاهدایایي  العمل،پاداش  حق  کارفرما 
است یا آنها یا واسطه هاي آنهارا در منافع 

خود سهیم کرده است.
زیر،  موارد  احراز  صورت  در  ب(        

کارفرما پیمان را فسخ مي کند.
    1( واگذاري پیمان به شخص ثالث.

    2( پیمانکارمشمول ممنوعیت قانوني ماده 44 گردد، به استثناي حالت پیش بیني 
شده در بند "ب" آن براي شمول ماده 48.  

ماده47: اقدامات فسخ پیمان
     الف( در صورتي که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهاي درج شده در ماده 
46، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکرمواردي که به 

استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ مي داند، به پیمانکار ابالغ مي کند.
پیمانکار مکلف است که در مدت 10 روز از تاریخ ابالغ کارفرما در صورتي که دالئلي 
حاکي از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد، مراتب را به اطالع 
کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخي از سوي پیمانکار نرسد یا کارفرما 
دالیل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابالغ مي کند و 
بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایي، به ترتیب مفاد این ماده عمل مي نماید.

در صورتي که تصمیم کارفرما براي فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف 
به  نفر  از سه  متشکل  هیاتي  به وسیله  بدواً  باید  پیمان  باشد، موضوع فسخ  ماده 46 
انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمان کارفرما )در مورد سازمانهایي که تابع هیچ یک 
از وزارتخانه ها نیستند( بررسي و تایید شود و مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام 
سازمان کارفرما قرارگیرد وسپس به پیمانکارابالغ شود )البته با توجه به طاقت فرسا 
بودن مراحل اخذ مجوز از باالترین مقام وزارتخانه جهت اجرای ماده 46، به تازگی 

ترتیبی اتخاذ گردیده تا اجرای این ماده در درون استان ها صورت بپذیرد(.
     ب ( کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسرشده را ضبط 
و به حساب خزانه واریز مي کند و بي درنگ کارگاه، تاسیسات وساختمانهاي موقت، 
مصالح و تجهیزات، ماشین آالت و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را دراختیارمي 
گیرد و براي حفاظت آن اقدام الزم معمول مي دارد. سپس بي درنگ از پیمانکار دعوت 
تهیه صورتمجلس  و  برداري  براي صورت  اي  نماینده  هفته  یک  که ظرف  کند  مي 
کارهاي انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آالت و ابزار و تدارکات دیگر که 



152153

در کارگاه موجود است، معرفي نماید. هرگاه پیمانکار از معرفي نماینده ظرف مدت 
براي  مقرر  او در موعد  از جانب  نماینده معرفي شده  یا  تعیین شده خودداري کند، 
دادگاه  نماینده  با حضور  دلیل  تامین  منظور  به  کارفرما  برداري حاضرنشود،  صورت 
محل براي صورت برداري اقدام مي نماید و پیمانکارحق هیچ گونه اعتراضي در این 
مورد را ندارد. پس از صورت برداري پیمانکار بي درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهیه 

صورت وضعیت قطعي از کارهاي انجام شده مي کند.
احداث شده و  کارگاه  را که در  تاسیسات و ساختمانهاي موقت  کارفرما   )      ج 
براي ادامه کار مورد نیاز است در اختیار مي گیرد و بهاي آنها را برابرارزش مصالح 
این  اینکه در  به  با توجه  تعیین مي شود،  توافق دوطرف  با  بازیافتي که  و تجهیزات 
به حساب طلب  پیمانکارپرداخت شود،  به  کارگاه  برچیدن  بابت  نباید وجهي  موارد 
محلهاي  از  خارج  در  پیشگفته  ساختمانهاي  و  اگرتاسیسات  کند.  پیمانکارمنظورمي 
دوطرف  توافق  با  که  را  آنها  اجاره  بهاي  کارفرما  باشد،  ایجاد شده  کارفرما  تحویلي 
تعیین مي شود، براي مدتي که به منظور تکمیل کار دراختیارخواهدداشت، به پیمانکار 

پرداخت مي کند.
     د ( کارفرما مي تواند ماشین آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در 
کارگاه موجود است و به تشخیص خود براي اتمام کار مورد نیاز بداند، براي مدت 
مناسبي که براي جایگزین کردن آنها با ماشین آالت دیگر الزم است در اختیار بگیرد 
و هزینه اجاره آنها را که با توافق دوطرف تعیین مي شود، به حساب طلب پیمانکار 
از  بیش  را  او  ماشین آالت  پیمانکار  موافقت  بدون  تواند  نمي  کارفرما  نماید.  منظور 

مدتهاي تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.
     1( در مورد ماشین آالت ثابت دستگاه مرکزي بتن، کارخانه آسفالت وماشین آالت 
خاصي که نام آنها در شرایط خصوصي پیمان پیش بیني شده است، برابرمدتي که از 

رابطه زیر بدست مي آید.

                                        مبلغ صورت وضعیت قطعي
       مدت اولیه پیمان * )------------------------   - 1( + 3 ماه = مدت اختیار کارفرما براي اجاره

                                                مبلغ پیمان

     2( در مورد سایر ماشین آالت، برابر ده ماه.
     اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقالمي از ماشین 
آالت و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین 
ارزیابي مي شود، در اختیار مي گیرد و با رعایت قوانین جاري کشور، به تملک قطعي 

خود درمي آورد.
     ه ( کارفرما از مصالح و تجهیزات پاي کار، آنچه طبق مشخصات بوده و براي 
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اجراي پیمان تهیه شده است قبول مي کند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز 
پیمانکار منظور مي  باشد، به حساب طلب  تاریخ خرید که مورد توافق دوطرف  در 

نماید.
     و ( پیمانکار با دریافت ابالغ فسخ پیمان، بي درنگ فهرست مصالح و تجهیزات 
سفارش شده براي اجراي کار را همراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال مي 
نماید.  کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته اقالمي از مصالح و تجهیزات 
سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص مي دهد، به پیمانکار اعالم مي نماید تا پیمانکار 
و  مصالح  این  خرید  بابت  که  مبالغي  نماید.  منتقل  کارفرما  به  را  آنها  خرید  قرارداد 
تجهیزات از سوي پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به 
حساب طلب پیمانکار منظور مي گردد و تادیه بقیه بهاي خرید و هر نوع تعهد مربوط 

به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
    ز ( هرگاه پیمانکارظرف دوهفته ازتاریخ ابالغ کارفرما به منظور توافق در اجراي 
بندهاي "ج" ، "د" و "ه" حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک 
یا چند کارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان 
براي طرفین قطعي است و حق الزحمه آنان را از کارفرما مي پردازد و به حساب بدهي 

پیمانکار منظور مي کند.
     ح ( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که 
در محلهاي تحویلي کارفرما باقي مانده است، حداکثرظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ 
کارفرما، از محلهاي یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما مي تواند براي 
خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضي بداندعمل نماید و هزینه هاي آن را به حساب 
بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمي تواند نسبت به ضرر و زیان 

وارد شده به اموال و داراییهاي خود دعوایي مطرح نماید.
     ط ( از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخي که صورت برداریها و ارزیابي طبق این 
ماده پایان مي یابد، نصف هزینه هاي مربوط به نگهداري و حفاظت کارگاه به عهده 
کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکاراست. این مدت نباید از سه ماه بیشتر شود. در 
غیر این صورت، هزینه هاي مربوط به نگهداري و حفاظت کارگاه براي ایام بیش از 

سه ماه به عهده کارفرماست.

ماده48: خاتمه پیمان
متوجه  تقصیري  آنکه  بدون  کارفرما  پیمان،  موضوع  کارهاي  اتمام  از  پیش  هرگاه 
پیمانکارباشد، بنا به مصلحت خود یاعلل دیگر، تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد، خاتمه 
پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه براي تحویل که نباید بیشتر از15 روز باشد، 
به پیمانکارابالغ مي کند. کارفرما کارهایي را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر 
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یا زیان مسلم است، در این ابالغ تعیین مي کند 
و مهلت بیشتري به پیمانکارمي دهد تا پیمانکار 
بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند 
و کارگاه را آماده تحویل نماید. اقدامات پس از 

خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:
     الف( کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام 
است، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحویل 
قطعي و آن قسمت را که پایان یافته است، طبق مقررات تعیین شده در ماده 39 تحویل 
موقت مي گیرد. اگرمعایبي در مورد کارهاي ناتمام مشاهده شود، پیمانکارمکلف است 
به هزینه خود در مدت مناسبي که با توافق کارفرما تعیین مي شود رفع عیب نماید 
و سپس تحویل قطعي دهد. در صورتي که پیمانکار در مهلت مقرر رفع نقص نکند، 
کارفرما طبق بند "د" ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نماید. تا حدي که مورد لزوم و 
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پیمانکاران  با  قراردادهاي  کاتالوگها،  ها،  نقشه  باید  پیمانکار  کارفرماست،  درخواست 
جزء و سایرمدارک اجراي کار را تحویل کارفرما دهد.

     ب (  صورت وضعیت کارهاي انجام شده،طبق ماده 40 تهیه مي شود.
     ج ( درموردمصالح وتجهیزات موجودوسفارش شده به شرح زیراقدام مي شود:

    1( مصالح وتجهیزات موجوددرکارگاه که طبق مشخصات فني بوده وبراي اجراي 
موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیري وبهاي آنهابراساس نرخ متعارف روزدرتاریخ 

خرید،که موردتوافق دوطرف باشد،درصورت وضعیت قطعي منظورمي شود.
    2( پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان بي درنگ فهرست مصالح و تجهیزات 
سفارش شده براي اجراي کار را همراه با شرایط خرید آنها براي کارفرما ارسال مي 
نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته، اقالمي از مصالح و تجهیزات 
سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص مي دهد، به پیمانکار اعالم مي نماید تا پیمانکار 
و  مصالح  این  خرید  بابت  که  مبالغي  نماید.  منتقل  کارفرما  به  را  آنها  خرید  قرارداد 
تجهیزات از سوي پیمانکار تادیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به 
حساب طلب پیمانکار منظور مي گردد و تادیه بقیه بهاي خرید و هرنوع تعهد مربوط 

به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
    3( پیمانکار باید بي درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهاي خود 
با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد. خاتمه قراردادهاي خرید مصالح و 
تجهیزاتي که مورد نیاز کارفرما نیست پس از اعالم نظر کارفرما طبق بند 2، انجام مي 

شود.
     د ( در صورتي که پیمانکار به منظور اجراي موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث 
تعهداتي کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایي 
به اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگي و تایید کارفرما، به حساب 

بستانکاري پیمانکار منظور مي شود.
     ه ( کارفرما تاسیسات و ساختمانهاي موقتي را که در کارگاه احداث شده است، 
پرداختهایي  گرفتن  نظر  در  با  ساختمانها  و  تاسیسات  این  بهاي  گیرد.  اختیارمي  در 
به حساب طلب  و  تعیین مي شود  توافق دوطرف  با  است،  پیمانکارشده  به  قباًل  که 
آنها  وجهي به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمي  بابت  پیمانکارمنظورمي گردد و 
شود. اگرتاسیسات و ساختمانهاي پیشگفته در خارج از محلهاي تحویلي کارفرما ایجاد 
شده باشد، کارفرما بهاي اجاره آنها را که با توافق دوطرف تعیین مي شود، براي مدتي 

که به منظورتکمیل کار در اختیارخواهد داشت به پیمانکار پرداخت مي کند.
     و ( پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح  و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را 
که در محلهاي تحویلي کارفرما باقي مانده است، حداکثرظرف سه ماه از تاریخ ابالغ 
کارفرما از محلهاي یاد شده خارج کند. در غیر این صورت کارفرما مي تواند براي 
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خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضي بداندعمل نماید وهزینه هاي آن را به حساب 
بدهي پیمانکارمنظوردارد.درغیر این صورت پیمانکار نمي تواند نسبت به ضرروزیان 

وارد شده به اموال و داراییهاي خود دعوایي مطرح نماید.
     ز ( در مورد تضمینهاي پیمانکار به ترتیب زیرعمل مي شود.

    1( تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد مي 
شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثر 
تا یک ماه پس از تحویل کاراعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعي شده با 

احتساب مصالح پاي کار تهیه مي شود.
    2( تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعي شده، 

هریک جداگانه طبق ماده 35 آزاد مي شود.

ماده 49: تعلیق
     الف( کارفرما مي تواند درمدت پیمان، اجراي کار را براي یک بار و حداکثر سه 
ماه معلق کند. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار 
اطالع دهد. در مدت تعلیق پیمانکار مکلف است که تمام کارهاي انجام شده مصالح و 
تجهیزات پاي کار تاسیسات و ساختمانهاي موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته 

حفاظت و حراست کند.
     ب ( کارفرماهزینه هاي باالسري پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده 
دراسناد و مدارک پیمان به پیمانکار مي پردازد. اگر در اسناد و مدارک پیمان تعیین 
هزینه هاي یاد شده به توافق طرفین در زمان ابالغ تعلیق موکول شده باشد، کارفرما در 
مورد میزان آن با پیمانکارتوافق مي نماید. در صورتي که دراسناد و مدرک پیمان هیچ 
نوع پیش بیني براي پرداخت هزینه هاي باالسري پیمانکار در دوره تعلیق نشده باشد، 
کافرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط کارکرد فرضي ماهانه را به پیمانکار مي 
پردازد. اگر به دستور کارفرما، قسمتي از کار متوقف شود، بابت هزینه هاي پیشگفته 
در مدت تعلیق ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط فرضي ماهانه به تناسب مبلغ کار 
متوقف شده به پیمانکارپرداخت مي شود. براي تعیین هزینه تعلیق کسر ماه به تناسب 

محاسبه مي شود. 
    تبصره – در صورتي که پیش از آغازعملیات موضوع پیمان تعلیق پیمان از سوي 
پیمانکار  به  بند  این  طبق  شده  محاسبه  تعلیق  هزینه  درصد   80 شود،  ابالغ  کارفرما 

پرداخت مي شود.
     ج ( کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین آالتي که پیمانکارمایل است در مدت تعلیق 
از کارگاه خارج نماید، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه اي توافق مي کنند. اجاره مربوط 
به دوران توقف آن تعداد از ماشین آالت که در کارگاه باقي مي مانند، بر اساس توافق 
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طرفین به پیمانکار پرداخت مي شود.
     د ( در صورتي که تعلیق بیش از سه ماه ضروري باشد ، کارفرما مي تواند با موافقت 
پیمانکار مدت تعلیق را براي یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیشگفته افزایش دهد. 
در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه، پیمان خاتمه یافته و طبق 

ماده 48 عمل مي شود.
     ه ( هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود، کارفرما با تعیین مهلتي براي 
پیمانکار به منظور آماده نمودن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار را به پیمانکار ابالغ مي 

کند.

ماده 50: هزینه تسریع کار، خسارت تاًخیر کار
     الف( اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار در اسناد و مدارک پیمان پرداخت هزینه 
تسریع کار به پیمانکار پیش بیني شده باشد و پیمانکار پیش از سپري شدن مدت پیمان 
عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکارمحق به دریافت 

هزینه تسریع طبق شرایط پیش بیني شده مي باشد.
     ب ( در پایان کار در صورتي که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به عالوه 
مدتهاي تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده 30 و رسیدگي به دالیل 
پیمانکار، مدت تاخیرغیرمجاز پیمانکار را تعیین مي کند تا پس از تصویب کارفرما به 

شرح زیر مالک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد.
     1( هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشترنشود، براي هر 

روز تاخیر، یک دوهزارم مبلغ باقي مانده کار که در اجراي آن تاخیرشده است.
     2( هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشترشود، تا یک دهم 
مدت پیمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان براي هرروز تاخیر 

یک هزارم مبلغ باقي مانده کار که در اجراي آن تاخیر شده است.
     3( هرگاه جمع مدت تاخیرغیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشترشود ولي 
پیمان ادامه یابد، مجموع خسارتهاي تًاخیر قابل دریافت از پیمانکارنمي تواند از جمع 
خسارت محاسبه شده بر پایه بند )2( بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت 

پیمان براي ادامه و انجام کار، بدون دریافت خسارت منظور مي شود.
مبلغ  از  است  عبارت  است  تاخیرشده  آن  اجراي  در  که  کار  باقیمانده  مبلغ   )4      
پیمان منهاي مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهاي انجام یافته تا آخرین روز مدت 

پیمان.
     5( در صورتي که پیمان طبق ماده 46 فسخ گردد یا طبق ماده 48 به پیمان خاتمه داده 
شود، تاخیر کار نسبت به برنامه زماني تفصیلي با رعایت ماده 30 بررسي شده، میزان 
مجاز و غیرمجازآن تعیین مي شود. بابت تاخیرغیرمجاز پیمانکار، طبق مفاد این بند، 
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پرداخت خسارت تًاخیر به پیمانکارتعلق مي 
گیرد. در این حالت، مبلغ باقي مانده کار که 
در اجراي آن تاخیرشده است، عبارت است 
از مبلغ کارهایي که طبق برنامه زماني تفصیلي 
و با درنظر گرفتن تًاخیر مجاز پیمانکار باید 
تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام مي شد، 

منهاي مبلغ کارهاي انجام شده.
     6( در مواردي که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروري 
باشد، خسارت تاخیر را  بیني شده  پیمان میزان آن پیش  اسناد و مدارک  باشد و در 

براساس آن محاسبه مي کنند.

ماده51: صورتحساب نهایي
صورتحساب نهایي پیمان که ظرف مدت سه روزاز تاریخ تصویب صورت وضعیت 
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قطعي توسط کارفرما تهیه مي شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعي که 
طبق ماده 40 تهیه  وتصویب مي شود و مبلغي بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ 
باالاضافه یا از آن کسرمي گردد. مانند وجوه ناشي از تعدیل آحادبها، بهاي مصالح، 
تجهیزات و ماشین آالت تحویلي کارفرما به پیمانکار، مبلغ جبران خسارت یا جریمه 

هاي رسیدگي و قطعي شده.
صورتحساب نهایي تهیه شده توسط کارفرما درصورتي که مورد قبول پیمانکار باشد 
توسط کارفرما و پیمانکار امضا مي شود. اگرپیمانکار به صورتحساب نهایي تهیه شده 
با  را  نظر خود  ماه  باید ظرف یک  نکند،  امضا  را  باشد وآن  کارفرما معترض  توسط 
مدرک کافي به کارفرما بنویسد و گرنه صورتحساب نهایي از طرف پیمانکار پذیرفته 
شده تلقي مي شود. کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار صورتحساب نهایي را 

اصالح مي کند و دوطرف پیمان آن را امضا مي کنند.
صورتحساب نهایي تایید شده به شرح باال که مالک تسویه حساب پیمانکارطبق ماده 
52 قرارمي گیرد، براي دوطرف پیمان قطعي است و هرگونه اعتراض و ادعایي در 
مورد آن بي تاثیرمي باشد. در صورتي که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایي تهیه 
شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعالم کند 
و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرارنگیرد، پیمانکارمي تواند براي حل مسئله طبق 

ماده 53 اقدام نماید.
     تبصره 1 - در صورتي که به علت تاخیر در رسیدگي آخرین صورت وضعیت 
هاي  هزینه  نهایي،  تهیه صورتحساب  در  تاخیر  یا  قطعي  یا صورت وضعیت  موقت 
اضافي بابت تمدید ضمانتنامه هاي پیمانکارایجادشود، کارفرما این هزینه هاي اضافي 
را که از سوي پیمانکار تامین شده به او پرداخت مي کند. و اگر مدت تاخیر در آزاد 
مي  آزاد  را  مربوط  تضمین  کارفرما  بیشترشود،  ماه  سه  از  ازتضمینها  یک  هر  کردن 

نماید.
معلوم شود که در آخرین  براساس صورت وضعیت قطعي  تبصره 2 - هرگاه       
صورت وضعیت موقت پیمانکاربدهکارنبوده یا بدهي او کمتراز نصف کسورتضمین 
زمان  در  که  شود  مشخص  نهایي  طبق صورتحساب  یا  است  بوده  کار  انجام  حسن 
تصویب صورت وضعیت قطعي پیمانکار بدهکار نبوده است، کارفرما باید بي درنگ 
تضمین آزاد نشده مربوط به هریک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آن 
را که از سوي پیمانکار تامین شده است، براي مدتي که در آزاد نمودن آنها تاخیرایجاد 

گردیده پرداخت کند.

ماده 52: تسویه حساب
     الف( هرگاه براساس صورتحساب نهایي که به شرح ماده 51 تهیه شده است، 
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پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورتحساب 
نهایي یا اعالم کارفرما، پرداخت مي گردد و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار 
که تا تحویل قطعي باید نزد کارفرما باقي بماند، دیگر تضمینهاي پیمانکار از هر نوع 

که باشد، بي درنگ آزاد مي شود.
     ب ( هرگاه براساس صورتحساب نهایي پیمانکار بدهکارشود، مکلف است که 
در مدت یک ماه از تاریخ امضاي صورتحساب نهایي یا اعالم کارفرما به شرح باال 
طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف ورزد یا تاخیر نماید، کارفرما 
حق دارد بدون انجام تشریفات قضایي طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهاي 
پیمانکار)درصورتي که طبق ماده 47 ضبط نشده باشد( وصول نماید و اگرمبالغ این 
تضمینها تکافو ننماید، بارعایت قوانین جاري کشور از دیگر داراییهاي او وصول کند. 
هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر درباال، طلب کارفرما را پرداخت کند به غیر از نصف 
بقیه  ماند،  مي  باقي  کارفرما  نزد  قطعي  تحویل  تا  که  کار  انجام  کسورتضمین حسن 

ضمانتنامه ها و سپرده هاي او به هرعنوان که باشد، بي درنگ آزد مي شود.

ماده 53: حل اختالف
آید،  پیش  نظر  اختالف  بین دوطرف  پیمان  تفسیرمفاد  یا  اجرا  در  الف( هرگاه       
دوطرف مي توانند براي حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات 
مورد اختالف به داوري طبق بند "ج" برحسب مورد به روش تعیین شده در بندهاي 

1 و2 عمل نماید
     1( در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دوطرف از متون بخشنامه هایي که به 
استناد ماده23 قانون برنامه وبودجه از سوي معاونت برنامه ریزی وزارت کشور ابالغ 
شده است، هریک از دوطرف از معاونت برنامه ریزی وزارت کشور چگونگي اجراي 
بخشنامه مربوط را استعالم نماید و دوطرف طبق نظري که از سوي معاونت برنامه 

ریزی استانداری اعالم مي شود عمل کنند.
است، رسیدگي و  بند یک  از شمول  نظرهایي که خارج  اختالف  در مورد   )2     
اعالم نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسي منتخب دوطرف واگذار شود و 
دوطرف طبق نظري که از سوي کارشناس یا هیات کارشناسي درچهارچوب پیمان و 

قوانین و مقررات مربوط اعالم مي گرددعمل کنند.
     ب ( درصورتي که دوطرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسي موضوع بند 
2 به توافق نرسند یا نظراعالم شده طبق بندهاي 1 و2 مورد قبول هر یک از دوطرف 

نباشد، براي حل اختالف طبق بند "ج" اقدام مي گردد.
     ج ( هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختالف نظرپیش آید، هریک 
از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورداختالف به داوري را 
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به معاونت برنامه ریزی استانداری ارائه نماید.
     تبصره 1 - چنانچه معاونت برنامه ریزی استانداری یاد شده با تقاضاي مورد اشاره 

موافقت نمود، مرجع حل اختالف شوراي عالي فني خواهدبود.
     تبصره2 - رسیدگي و اعالم نظرشوراي عالي فني در چهارچوب پیمان و قوانین 
و مقررات مربوط انجام مي شود. پس از اعالم نظرشوراي یاد شده طرفها بر طبق آن 

عمل مي نمایند.
     د ( ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به شوراي عالي فني تغییري در 
تعهدات قراردادي دوطرف نمي دهد و موجب آن نمي شود که یکي از دوطرف به 

تعهدات قراردادي خویش عمل نکند.

ماده 54: قوانین و مقررات حاکم بر پیمان
جمهوري  کشور  مقررات  و  قوانین  منحصراً  پیمان  این  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین 

اسالمي ایران است.

         نماینده کارفرما                                         نماینده پیمانکار   

      نام و نام خانوادگي                                  نام و نام خانوادگي

           امضا                                                          امضا 
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شرایط خصوصي پیمان

این شرایط خصوصي در توضیح و تکمیل موادي از شرایط عمومي پیمان است که 
تعیین تکلیف برخي از موارد در آنها به شرایط خصوصي پیمان موکول شده است و 
هیچ گاه نمي تواند مواد شرایط عمومي پیمان را نقض کند. از این رو هرگونه نتیجه 
به مفاد  تنهایي و بدون توجه  به  این شرایط خصوصي  گیري و تفسیر مواد مختلف 
ماده مربوط به آن در شرایط عمومي پیمان بي اعتباراست.  شماره و حروف به کاررفته 
در مواد این شرایط خصوصي همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومي 

پیمان است.

اگر شرایط عمومي مصوب معاونت برنامه ریزی وزارت کشور، همراه اسناد و مدارک 
پیمان نباشد، شرایط عمومي ابالغ شده ازسوي سازمان برنامه وبودجه قدیم به شماره.

........................ مورخ................. بر این پیمان حاکم است.
ماده 17 - الف( پیمانکار متعهداست که براي اجراي موضوع پیمان تعداد........ نفر/ماه 

کارشناس خارجي با تخصصهاي تعیین شده در زیر به کار گمارد.

ماده18 – ب( آخرین مهلت پیمانکار براي ارائه برنامه زماني تفصیلي اجراي کار........... 
روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زماني تفصیلي و به هنگام کردن آن به شرح زیر است.

ماده18 – ه( گزارش پیشرفت کار پیمانکارباید داراي جزئیات زیر باشد.
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ماده20 – الف( کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیزکارگاه از قبیل ساختمان، راه، آب، 
برق، مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است، در اختیار پیمانکار قرار مي 

دهد.

ب و 20 –ز( کارفرما، به شرح زیر، مصالح، تجهیزات و ماشین آالت را  ماده20 – 
تًامین مي کند.

ماشین آالت  تامین  در  را  زیر  در  تعیین شده  باید مشخصات  پیمانکار  ه(   – ماده20 
رعایت کند.

 

ماده20 – ح( پیمانکار متعهداست که براي کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 
و  به شرح  و  تفکیک  به  غذا،  و  کارگاهي  مسکن  کارگاهي،  دفتر  زیر،  شمارافراد  به 

مشخصات زیر، تامین کند.
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ماده21 –ج( قسمتهایي از موضوع پیمان که پیمانکارباید بیمه کند یا همچنین موارد یا 
حوادثي که باید مشمول بیمه گردد، به شرح زیر است.

ماده21 – و( چگونگي پرداخت هزینه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پیمانکار، 
به شرح زیر است.

ماده22  الف( شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني که بدون دریافت هزینه در 
اختیار پیمانکار قرار مي گیرد، به شرح زیر است.

ماده22 – ح( شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمیر، نگهداري 
و راهبري و نقشه هاي چون ساخت که پیمانکارتهیه مي کند، به شرح زیر است.
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را  زیر  موارد  پیمانکاران جزء،  انتخاب  در  که  است  موظف  پیمانکار  ب(   – ماده24 
رعایت کند.

ماده28 – الف( پیمانکار زمین مورد نیاز براي تجهیزکارگاه را به شرح زیر، تامین مي 
کند.

ماده29 – ه( تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است.

ماده32 – ج( هزینه انجام آزمایشهاي زیر، به عهده پیمانکار است.
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شماره  مصوبه  طبق  پیمان  کار  انجام  حسن  تضمین  سپرده  وجوه  دریافت  ماده35( 
.............................. مورخ ..................... هیات وزیران است.

ماده36( میزان روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق مصوبه شماره.
.................................. مورخ................. هیات وزیران است.

ماده38 – الف( میزان و ترتیب پرداختهاي ارزي به پیمانکار، براي متخصصان خارجي، 
به شرح زیر است.

ماده38 – ب( کارفرما ارز مورد نیاز براي تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج از 
کشور تامین مي کند.

ماده38 – ه( کارفرما ارز مورد نیاز براي خرید ماشین آالت و ابزار خاصي که در زیر 
نام برده شده است را طبق شرایط زیر، تامین مي کند.

در  را  زیر  کارقسمتهاي  تکمیل کل  از  پیش  پیمانکارموظف است که  ب(   – ماده39 
زمانهایي که براي هریک از آنها به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما 

تحویل دهد.
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ماده47 – د( ماشین آالت اختصاصي این پیمان که در صورت فسخ پیمان براي اتمام 
کار به صورت اجاره دراختیار کارفرما قرار گیرد به شرح زیر است.

ماده49 – ب( هزینه باالسري پیمانکار در دوره تعلیق به میزان و ترتیب تعیین شده در 
زیر پرداخت مي شود.

ماده50 – الف( درصورت اتمام پیش از موعد کارفرماهزینه تسریع کار را به نحو تعیین 
شده در زیر به پیمانکار پرداخت مي کند.

و  میزان  به  ازکارپیمانکار(  )ناشي  پیمان  تاخیرغیرمجاز  خسارت   )6 ب-   – ماده50 
ترتیب زیر از پیمانکار وصول مي شود.

             نماینده کارفرما                                       نماینده پیمانکار
           نام و نام خانوادگي                                   نام و نام خانوادگي

                  امضا                                                      امضا
  



168169

         پیمانکار
         3-تشخیص صالحیت پیمانکار



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

170171

تشخیص صالحیت پیمانکار

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران: 
 105/844-5/746 شماره  پیشنهاد  به  بنا   1381/12/4 مورخ  در جلسه  وزیران  هیئت 
مورخ 1379/4/29 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قدیم و به استناد ماده )22( 
صالحیت  تشخیص  و  بندی  طبقه  نامه  آیین   1351 مصوب  بودجه  و  برنامه  قانون 

پیمانکاران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صالحیت پیمانکاران
 پیمانکاران با توجه به معیارهای صالحیت در پنج پایه، از بزرگ به کوچک از نظر توان 

و ظرفیت به شرح زیر رتبه بندی می شوند:
الف- پیمانکاران پایه یک 

ب- پیمانکاران پایه دو 
پ- پیمانکاران پایه سه 

ت- پیمانکاران پایه چهار 
ث- پیمانکاران پایه پنج 

تشخیص صالحیت پیمانکاران
ماده -8 معیارهای تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارت است از :
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الف: ارزشیابی 
ب : تخصص و تجربه 

پ: توان مالی 
ماده 9 - امتیاز صالحیت )S( براساس رابطه )1( محاسبه و تعیین می گردد. 

S=Ce )0.3E +0.5P( رابطه )1(:        
که در آن: 

Ce = ضریب ارزشیابی 
E = امتیاز تخصص و تجربه 

P = امتیاز توان مالی 
ماده 10 - ضریب ارزشیابی Ce عددی است که براساس رویه ها و ضوابط دستورالعمل 
که  زمانی  تا  نیز  و  نخستین دوره تشخیص صالحیت  در  تعیین می گردد.  ارزشیابی 

دستورالعمل ابالغ نشده ضریب ارزشیابی برابر یک منظور می شود. 
تبصره: دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران ظرف مدت شش ماه از ابالغ این آیین نامه 

از سوی سازمان تهیه و ابالغ می گردد.
می  تعیین  و  محاسبه   )2( رابطه  براساس   )E( تجربه  و  تخصص  امتیاز   -  11 ماده 

گردد. 

E=Ep+Ew+Ec رابطه )2(       
که در آن:

Ep = امتیاز مدیران و کارکنان 
Ew= امتیاز کارهای انجام شده 

Ec= امتیاز تداوم فعالیت پیمانکار 
می  تعیین  و  محاسبه   )3( رابطه  براساس   )Ep( کارکنان  و  مدیران  امتیاز   -  12 ماده 

گردد. 

رابطه )3(         
که در آن:

Mi= امتیاز تحصیالت 
Hi= ضریب تجربه برای هیأت مدیره و مدیرعامل 20 و برای کارکنان 10 

Fi= تجربه سنواتی 
N= تعداد کارکنان 

الف-  mi از جدول زیر محاسبه می گردد :
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ب- fi مدت فعالیت در رشته مربوط مستند 
به اسناد بیمه حداکثر 15 و n حداکثر 15 

می باشد. 
مدارک  استناد  به  تحصیالت  امتیاز  پ- 
مدارک  گردد.  می  تصدیق  معتبر  آموزشی 
اشخاص خارجی از سوی نهادهای صاحب 
و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  صالحیت 
فناوری و در غیر این صورت از سوی دفتر 
امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه 
می  تصدیق  و  بررسی   ، استانداری  ریزی 

گردد. 
ت- دارا بودن تحصیالت دانشگاهی )حداقل 
حقیقی،  شخص  واحدهای  برای  لیسانس( 
مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیأت 
مدیره شرکتها الزامی است. امتیاز هر یک از 
مدیران و کارکنان تنها در یک شرکت لحاظ 

خواهد شد. 
ث- فهرست رشته های دانشگاهی به تفکیک زمینه، مرتبط و غیرمرتبط در هر یک از 
رشته های پیمانکاری در پیوست شماره )2( آمده است. تعیین زمینه و ارتباط دیگر 
رشته هایی که نام آنها در پیوست )2( نیامده است و یا تغییر در محتوای رشته های 
دانشگاهی و ایجاد رشته های جدید، بنا به پیشنهاد دفتر امور مشاوران و پیمانکاران 
فهرست  تشخیص صالحیت  فنی  کمیته  تصویب  و  استانداری  ریزی  برنامه  معاونت 

مذکور اصالح می گردد. 
شده  صالحیت  تشخیص  پیمانکاری  واحدهای  به  صالحیت  اعطای  مورد  در  ج- 
موجود، برای مدیران فعلی آنان به شرط دارا بودن تجربه مفید و مؤثر، شرط دارا بودن 
تحصیالت دانشگاهی الزامی نیست. محاسبه امتیاز رابطه )3( با در نظر گرفتن mi برای 
فوق دیپلم و زیر دیپلم به ترتیب 200 و 150 و 100 و hi به ازای هر سال 10 امتیاز 

محاسبه می گردد. 
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ماده 13 - امتیاز بالغ کارهای انجام شده )Ew( در 15 سال گذشته براساس رابطه )4( 
محاسبه و تعیین می گردد. 

∑
=

−

=
n

i

ysyfrc

W PKE
1

2 )2.1(03.0 رابطه )4(:                                                

 که در آن: 
N= تعداد پروژه های انجام شده و در دست انجام پیمانکار در 15 سال گذشته در همان 

رشته 
PK = هزینه تمام شده یا آخرین صورت وضعیت تأیید شده پروژه k بر حسب میلیون 

ریال 
Yc= سال جاری 

k سال آغاز پروژه = Ys
k سال خاتمه پروژه = Yf

تبصره: در مورد کارهای بدون مصالح ، Pk با ضریب 3 محاسبه می شود. 
ماده 14 - امتیاز تجربه و تداوم فعالیت پیمانکار )Ec( براساس دوره تداوم فعالیت 
پیمانکاری به عنوان نسبتی از مبالغ کارهای انجام شده براساس رابطه )5( محاسبه و 

تعیین می گردد . 
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رابطه )5(:     
Ec = 0.01.L.Ew  

که در آن: 
L= تعداد سالهایی که پیمانکار فعال بوده

باشد  آن  مؤید  تأسیس  سالهای  و   
 )L<15(

امتیاز توان مالی )P( براساس  ماده 15 - 
رابطه )6( محاسبه و تعیین می گردد:

رابطه )6(:     
p=0.5Pt+1.5Pc+PL    

که در آن: 
Pt= گردش مالی بر حسب میلیون ریال 

Pc= توان مالی جاری )تفاضل داراییهای جاری و بدهی های جاری( بر حسب میلیون 
ریال 

بر  بلند مدت(  بدهیهای  بلند مدت و  داراییهای  )تفاضل  بلند مدت  مالی  توان   =PL
حسب میلیون ریال. 

تبصره: گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلند مدت به میلیون ریال براساس 
آخرین اظهارنامه مالیاتی تعیین می گردد. 

پیمانکاری  امور  در  حقیقی  اشخاص  صالحیت  تشخیص  دستورالعمل   -  16 ماده 
براساس مبانی و معیارهای این آیین نامه و با توجه به ویژگیهای پیمانکاران حقیقی از 

سوی سازمان تهیه و ابالغ می گردد. 

فصل چهارم : ضوابط و نظارت 
ماده 17 - کمیته فنی تشخیص صالحیت متشکل از اعضای زیر خواهد بود :

الف- مدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی استانداری )رییس کمیته( 
ب- مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی طرحهای معاونت برنامه ریزی استانداری 

پ- یک نفر کارشناس مستقل واجد صالحیتهای فنی و حقوقی، به تشخیص و انتخاب 
معاون امور فنی معاونت برنامه ریزی استانداری 
ت- نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذی ربط 

ث- نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط 
تصمیمات این کمیته با اکثریت آراء تصویب می شود. 

ماده -18 وظایف کمیته فنی تشخیص صالحیت به شرح زیر می باشد:
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الف- تصویب جداول و تغییرات آنها، فرمها و رویه های اجرایی آیین نامه حاضر. 
ب- تصویب شرایط اختصاصی 

پ- سایر وظایفی که براساس این آیین نامه و آیین نامه اجرایی ارجاع کار به پیمانکاران 
بر عهده کمیته فنی تشخیص صالحیت گذاشته شده است. 

ماده 19 - پیمانکاران موضوع این آیین نامه برای احراز صالحیت باید واجد شرایط 
عمومی زیر باشند . 

جمهوری  اساسی  قانون   )141( و   )49( اصول  در  مقرر  ممنوعیتهای  نداشتن  الف- 
اسالمی ایران. 

ب- نداشتن ممنوعیت مقرر در قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و 
کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری – مصوب 1337

پ- نداشتن محرومیت یا محکومیت موثر در کارهای پیمانکاری 
ت- دارا بودن صالحیت و امتیازهای الزم براساس این آیین نامه 

ث- نداشتن ممنوعیت از اعطای صالحیت به شرح مندرج در ماده )24( و ضوابط 
ارزشیابی پیمانکاران 

 ، اختصاصی  شرایط   -  20 ماده 
نیاز  مورد  کننده حداقلهای  تعیین 
برای دریافت گواهینامه پیمانکاری 
است. شرایط اختصاصی دریافت 
گواهینامه پیمانکاری برای هر پایه 
در پیوست شماره )1( ارایه شده 

است. 
تبصره: پارامترهای شرایط اختصاصی 
به آمار و اطالعات ساالنه  با توجه 
طی دستوالعملی که حاوی حداقلهای 
مورد نیاز در پیوست شماره )1( باشد 

تهیه و ابالغ می گردد. 
اول  نوع  پیمانکاران   -  21 ماده 
پنج،  و  چهار  سه،  های  پایه  در 
براساس مفاد این آیین نامه توسط 
استانداری  ریزی  برنامه  معاونت 
ها، به عنوان پیمانکاران استانی و 
سایر پیمانکاران توسط دفتر امور 
تشخیص  پیمانکاران  و  مشاوران 
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صالحیت می شوند.
 

ماده 22 - ظرفیت ، تعیین کننده حداکثر تعداد و مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه 
پیمانکاری می باشد.

 
به صورت   )3( ماده  )پ(  بند  موضوع  پیمانکاران  سوم،  نوع  پیمانکاران   -  23 ماده 

موردی تشخیص صالحیت می شوند.
 

ماده 24 - در آبان ماه هر سال فهرست پیمانکاران صالحیت دار که در آن اطالعات 
مربوط به تاریخ صدور گواهینامه، امتیازات، ظرفیت، پایه و رشته کار پیمانکاران درج 

شده باشد، منتشر می شود.

ماده 25 - در صورتی که اطالعات تنظیم شده برای تشخیص صالحیت نادرست و 
یا اسناد ارائه شده تقلبی و جعلی باشد، شرکت و مدیران آن به تشخیص دفتر امور 
از  سال  سه  تا  یک  کشور،  وزارت  ریزی  برنامه  معاونت  یا  پیمانکاران  و  مشاوران 

تشخیص صالحیت محروم می گردند. 
برنامه ریزی وزارت  از سوی معاونت  یاد شده که  تبصره: تجدیدنظر در محرومیت 
کشور اعمال شده باشد، بر عهده دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی 

استانداری و در سایر موارد بر عهده کمیته فنی تشخیص صالحیت می باشد. 
ماده 26 - اعتبار گواهینامه های پیمانکاری چهار سال و طبق اصول و مقررات این آیین 

نامه، با رعایت ضوابط دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران  به هنگام می گردد. 

ماده 27 - معاونت برنامه ریزی وزارت کشور مؤظف است ظرف مدت یکسال آیین 
نامه نحوه بکارگیری تشکلهای صنفی، تخصصی در جهت تشخیص صالحیت و رتبه 

بندی شرکتهای مرتبط را تهیه و به هیئت وزیران ارایه نماید.
 

مورخ   778 77054/ت  شماره  نامه  تصویب  نامه،  آیین  این  تصویب  با   -  28 ماده 
1368/8/24 و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با آن ملغی می گردد. 

ماده 29 - شرکتهای تشخیص صالحیت شده براساس آیین نامه ها و دستورالعمل های 
ملغی شده از تاریخ ابالغ این آیین نامه، حداکثر یک سال فرصت دارند تا وضعیت خود 

را با شرایط آن تطبیق داده و گواهینامه صالحیت دریافت نمایند
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آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران

ماده1- مقررات این آیین نامه حاکم بر ارجاع کار در طرح هایی است که تمام 
یا بخشی از منابع مالی آن از محل اعتبارات عمرانی )اعتبارات تملک دارایی 

های سرمایه ای( تأمین شده باشد.
 

ماده2- واژه ها و اصطالحات زیر در معانی مربوط بکار می روند:
الف- پیمانکار نوع اول: شامل اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در بخش تعاونی و 
بخش خصوصی ایرانی که صددرصد )100درصد( سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به 

اشخاص حقیقی ایرانی و دارای اقامتگاه در ایران باشد. 
تبصره- شرکت هایی که صددرصد )100درصد( سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی 

و حقوقی نوع اول باشد نوع اول محسوب می شوند. 
ب- پیمانکار نوع دوم: پیمانکارانی که صددرصد )100درصد( مالکیت سهم الشرکه یا 
سهام آنها متعلق به دولت، شهرداری ها و نهادهای انقالب اسالمی یا دیگر مؤسسات 

عمومی و عام المنفعه می باشد. 
قانون به صورت  با اجازه  تبصره- شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که 
شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به 
عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد )50درصد( سرمایه آن 
متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی 
ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد )50درصد( سهام آن متعلق به شرکت های 
دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود. این گونه شرکت های دولتی در این آیین 

نامه نوع دوم محسوب می شوند. 
ج- پیمانکار نوع سوم: گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع 

اول و دوم نباشند نوع سوم محسوب می شوند. 
د- پیمانکار برتر و شایسته: پیمانکارانی که به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی 
پیمانکاران به عنوان پیمانکار برتر و شایسته برگزیده و در فهرست هایی که ساالنه از 
سوی معاونت برنامه ریزی وزارت کشور منتشر می شود با این عنوان معرفی شوند. 

ه- فراخوان نخست: فرآیندی است که در آن از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت 
برای ارزیابی توان اجرای کار ،دعوت به عمل می آید. 

و- بررسی توان اجرای کار و تهیه فهرست محدود از پیمانکاران: فرآیندی است که در 
آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای کار را 

ارسال کرده اند، فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه می گردد.
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ماده3- هیأت ارزیابی پیمانکار در هر دستگاه اجرایی و با حضور اعضای زیر 
تشکیل می شود:
الف- مجری طرح 

ب- نماینده امور پیمانهای دستگاه اجرایی 
ج- معاون فنی ذی ربط یا باالترین مسئول فنی دستگاه کارفرما 

د- نماینده مشاور کارفرما )مشاور یا مدیرطرح( 
ه- نماینده واحد بهره بردار 

ماده4- هیأت ارزیابی پیمانکار وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت:
الف- بررسی کفایت و تأیید گزارش شناخت پروژه 

ب- تعیین معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و تنظیم جدول سنجش امتیازات 
ج- بررسی کفایت اطالعات و مدارک پروژه برای اجرا 

د- بررسی و ارزیابی توان اجرای کار پیمانکار با حضور چهار عضو رسمیت می یابد 
و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می گردد. در صورت تساوی آرا، رأی مجری طرح، 

تعیین کننده خواهد بود. 

ماده 6- ارجاع کار به پیمانکاران شامل مراحل زیر می باشد:
الف- فراخوان نخست 

ب- دعوت به ارزیابی توان اجرای کار 
به  دعوت  برای  منتخب  پیمانکاران  فهرست  تهیه  و  کار  اجرای  توان  بررسی  ج- 

مناقصه 
د- برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار 

ماده7- دستگاههای اجرایی برای ارجاع کار به پیمانکاران در مرحله فراخوان 
نخست مؤظفند ترتیبات زیر را رعایت نمایند:

الف- عنوان پروژه در موافقتنامه طرح قید شده باشد. 
ب- مطالعات تهیه طرح و طراحی انجام شده و به تصویب رسیده باشد.

ج- ساختگاه طرح تعیین شده باشد. 
د- هیأت ارزیابی پیمانکار تشکیل شده باشد.

 
ماده8- برای فراخوان نخست، دستگاه اجرایی از طریق نشر آگهی در روزنامه 
کثیراالنتشار از پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت دعوت می نماید. پس از 
توان  ارزیابی  اسناد  روز  تواند حداکثر ظرف چهارده  پیمانکار می  آگهی،  نشر 
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به  کار  ارجاع  برای  این مدت  نماید  را خریداری، تکمیل و تحویل  کار  اجرای 
صورت بین المللی بیست و چهار روز خواهد بود. 

تعداد  که  صورتی  در  تبصره1- 
نخست  فراخوان  به  که  پیمانکارانی 
دستگاه  نرسد،  ده  به  اند،  داده  پاسخ 
ارسال  طریق  از  تواند  می  اجرایی 
دعوتنامه از پیمانکارانی که در فهرست 
موضوع ماده )22( مجاز شناخته شده 
اند، دعوت کند. دعوتنامه ها حداکثر 
هیأت  تصویب  از  پس  ساعت   48
پیمانکاران  برای  پیمانکار،  ارزیابی 
ارسال  صالحیت  گواهینامه  دارای 
می گردد. در صورتی که به هر دلیل 
ارزیابی  اسناد  دریافت  از  پیمانکار 
باید  منصرف شود،  کار  اجرای  توان 
موضوع را قبل از پایان مهلت ارسال 
به  کار،  اجرای  توان  ارزیابی  اسناد 

هیأت ارزیابی پیمانکار اطالع دهد. 
تبصره2- فراخوان نخست، عالوه بر 
آگهی روزنامه از طریق شبکه اطالع 
رسانی معاونت برنامه ریزی وزارت کشور که برای پیمانکاران و دستگاه های اجرایی 

قابل دسترس باشد، منتشر می شود. 
و  مشاوران  امور  دفتر  ای  رایانه  فهرست  براساس  تنها  دعوتنامه  ارسال  تبصره3- 

پیمانکاران معاونت برنامه ریزی وزارت کشور مجاز خواهد بود. 

زیر  موارد  درباره  کلی طرح  و  عمومی  اطالعات  نخست،  فراخوان  در  ماده9- 
اعالن می شود:

)در  طرح  مدیریت  خدمات  واحد  و  مشاوره  خدمات  واحد  کارفرما،  معرفی  الف- 
صورت وجود( 

ب- عنوان و مشخصات کلی پروژه و محل اجرای آن 
ج- برآورد هزینه اجرای کار 

د- رشته و گروه پیمانکار 
ه- سایر شرایط اختصاصی به تشخیص دستگاه اجرایی 
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و- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار 

ماده10- ارزیابی توان اجرای کار پیش از مناقصه رقابتی برگزار می شود. پس 
که  پیمانکارانی  به  کار  اجرای  توان  ارزیابی  اسناد  نخست  فراخوان  اعالن  از 
آمادگی خود را برای پذیرش کار اعالم نموده اند ارایه می شود. از طریق این 
اسناد، اطالعات مربوط به ارزیابی توان اجرای کار، به پیمانکار ارایه و از طریق 

کاربرگ های همسان، اطالعات مربوط از پیمانکار دریافت می شود. 

ماده11- اطالعات مورد نیاز، به همه پیمانکارانی که به فراخوان نخست پاسخ 
ارایه می شود.این اطالعات حداقل شامل موارد زیر  اند به طور یکسان  داده 

است:
الف- گزارش شناخت پروژه 

ب- معیارهای ارزیابی توان اجرای کار و جدول سنجش امتیازات 
ج- روش ارزیابی توان اجرای کار شامل ضریب وزنی و نحوه امتیازدهی به هر یک 

از معیارهای ارزیابی
 

ماده12- اطالعات درخواستی از پیمانکار شامل موارد زیر است:
الف- گواهینامه احراز صالحیت و کد احراز صالحیت 

ب- امتیاز صالحیت براساس آخرین محاسبه رتبه بندی و احراز صالحیت 
ج- اطالعات مالی شامل گردش مالی سه سال گذشته 

د- کارهای انجام شده در سالهای گذشته به تفکیک کارهای مشابه با پروژه و موارد 
دیگر و تأییدهای صادر شده برای کارهای مزبور 

ه- فهرست کارکنان کلیدی در کارگاههای مهم به همراه سوابق و تخصص هر یک 
و- تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با موضوع کار 

ز- اطالعات مورد نیاز درباره سازمان اجرایی پیمانکار در اجرای پروژه مربوط 
ح- خالقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه 

ط- پیشنهاد نظام مدیریتی مناسب برای اجرای این کار 
ی- پیشنهاد نظام کیفی انجام کار 

تبصره1- در صورتی که برای ارجاع کار اطالعات تکمیلی دیگری نیاز باشد، کارفرما 
می تواند برای بررسی توان اجرای کار، اطالعات مورد نیاز را از پیمانکار درخواست 

نماید. 
تبصره2- در صورت نیاز پروژه به ماشین آالت خاص، کارفرما می تواند از پیمانکار 

نحوه تأمین ماشین آالت یاد شده را درخواست کند. 
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تبصره3- اطالعات موضوع بندهای )ح( و )ز( و )ط( و )ی( تنها برای کارهایی که در 
حد ظرفیت پیمانکاران پایه 4 و 5 باشد الزامی است.

ماده13- گزارش شناخت پروژه شامل اطالعات و داده های زیر می باشد:
الف- عنوان، مشخصات کمی و اهداف کیفی و کمی پروژه 

دستگاه  و  مشاوره  خدمات  واحد  طرح،  مدیریت  )کارفرما،  کارفرمایی  سازمان  ب- 
نظارت( 

کلی  زمانی  برنامه  ج- 
اولیه 

د- روش و ترتیبات تأمین 
مالی پروژه 

پروژه  تدارکاتی  برنامه  ه- 
تأمین  و  تدارک  )روش 
آنها  ساخت  که  کاالهایی 
نخواهد  پیمانکار  عهده  بر 
بود و تدارکات خارجی( 

دستورالعملها  روشها،  و- 
و استانداردهای اجرایی 

ز- اسناد مطالعات شناسایی 
و نقشه های فاز یک 

کارفرما  که  تسهیالتی  ح- 
قرار  پیمانکار  اختیار  در 

خواهد داد. 
ارزیابی  هیأت   -14 ماده 
است  مؤظف  پیمانکار 
در  گواهینامه صالحیت  دارای  که  پیمانکارانی  از  را،  کار  اجرای  توان  ارزیابی  اسناد 
رشته و گروه درج شده در فراخوان نخست باشند، دریافت نماید و پس از محاسبه 
امتیازات پیمانکارانی که اسناد ارزیابی توان اجرای کار خود را در مهلت مقرر تحویل 
داده اند، حداقل هفت پیمانکار را که دارای باالترین امتیاز بوده و حداقل شصت و 
پنج درصد )65درصد( امتیاز جدول را بدست آورده باشند، برای دعوت به مناقصه به 

کارفرما معرفی نماید. 
تبصره– در صورتی که تعداد پیمانکاران برگزیده از هفت کمتر باشد، کارفرما می توان 
آگهی فراخوان نخست را تمدید نماید. در صورتی که کارفرما تمدید مزبور را صالح 
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دعوتنامه  ارسال  طریق  از  را  گواهینامه صالحیت  دارای  پیمانکاران  تواند  می  نداند، 
ریزی  برنامه  معاونت  به  را  کار  ارجاع  مستندات  صورت  هر  در  و  نماید  دعوت   ،

استانداری ارسال خواهد کرد.

ماده 15- معیارهای ارجاع کار برای تنظیم جدول ارزیابی توان اجرای کار به 
شرح زیر است. 

الف- سابقه اجرایی در رشته و زمینه کار 
ب- داشتن تجهیزات و ماشین آالت آماده به کار و یا در دسترس 

ج- مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب 
د- کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه 

ه- قدرت مالی و پشتیبانی 
و- بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه 

ز- حسن سابقه در کارهای قبلی 
ح- خالقیت ها و نوآوری ها در کارهای مشابه 

ط- نظام کیفی انجام کار 
تبصره1- هنگام ارجاع کار در صورتی که نیاز به تجهیزات ویژه باشد، پیمانکار می 
اسناد معتبر که  اسناد مالکیت، موافقتنامه اجاره ماشین آالت را همراه  تواند به جای 

اصالت مالکیت آنها را برای موجر اثبات نماید، برای کارفرما ارایه کند. 
تأیید مجدد گواهینامه  از بررسی و  به شرکتهای نوع سوم پس  ارجاع کار  تبصره2- 

صالحیت آنها امکان پذیر خواهد شد. 

ماده16- هیأت ارزیابی پیمانکار موظف است براساس اولویتهای اجرایی طرح، 
جدول امتیازات و ضریب وزنی هر یک از معیارها را با استفاده از جدول پیوست، 
جدول  این  نماید  ارایه  پیمانکار  به  کار،  اجرای  توان  ارزیابی  اسناد  همراه  به 

حاوی اطالعات زیر می باشد. 
الف- معیارهای ارجاع کار 

ب- بازه امتیازات هر یک از معیارها 
ج- اهمیت وزنی هر یک از معیارها 

د- مبانی تعیین امتیاز برای هر یک از معیارها
 

ماده 17- ارجاع کار فقط به پیمانکارانی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از 
سوی معاونت برنامه ریزی وزارت کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

قدیم( باشند مجاز است. 
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پیمانکاران دارای گواهینامه وجود نداشته  تبصره- در صورتیکه در رشته مورد نظر، 
باشد به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دفتر امور مشاوران و پیمانکاران معاونت برنامه 
ریزی وزارت کشور)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قدیم(، صالحیت تعدادی 

از پیمانکاران به صورت موردی بررسی و برای فراخوان نخست دعوت می شوند. 

ماده18- اسناد ارزیابی توان اجرای کار به پیمانکارانی داده می شود که ظرفیت 
کاری آنها بیشتر از مبلغ برآورد باشد. 

تبصره1- پیمانکار می تواند در مناقصاتی که برآورد آن حداکثر بیش از سی درصد 
)30درصد( از مبلغ ظرفیت وی باشد، شرکت نماید؛ اما در هر صورت هیچ گاه نمی 
تواند بیش از یک قرارداد که مبلغ آن بیش از ظرفیت کاری وی است در دست انجام 

داشته باشد. 
تبصره2- ظرفیت پیمانکاران برتر و شایسته می تواند در یک دوره ارزشیابی، تا دو 

برابر ظرفیت آنها )از نظر تعداد و مبلغ( افزایش یابد.
 

ماده19- واگذاری یکجای کار به پیمانکار دیگر ممنوع است. در صورت مشاهده 
واگذاری به شرح یاد شده پیمانکار به مدت دو سال از ارجاع کار محروم می 

شود. 

ماده20- دستگاه اجرایی، حداکثر یک هفته پس از ارزیابی، گزارش انتخاب 
پیمانکاران برگزیده شامل اسناد ارزیابی توان اجرای کار، روش و نتیجه تعیین 
امتیازات را به همراه اسامی پیمانکاران منتخب، تدوین و به دفتر امور مشاوران 
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و پیمانکاران معاونت برنامه ریزی استانداری گزارش می کند. 
تبصره– امکان دسترسی به اطالعات یاد شده برای ذی نفعان، توسط دستگاه اجرایی 

فراهم می شود.
 

ماده21- پیمانکاران برتر و شایسته، حداکثر امتیاز موضوع بندهای )ج( و )و( و 
)ز( ماده )15( را کسب می نمایند. 

فهرست  ساله  هر  است  موظف  کشور  وزارت  ریزی  برنامه  معاونت  ماده22- 
و  برتر  پیمانکاران  اسامی  همراه  به  را  صالحیت  گواهینامه  دارای  پیمانکاران 
شایسته، ظرفیت کاری، امتیاز پیمانکاران و تعداد کارهای در دست اجرا و سر 
جمع قراردادهای در دست اجرای پیمانکاران را منتشر نماید تا دستگاه های 
را  واجد شرایط  پیمانکاران  اسامی  کار،  اجرای  توان  ارزیابی  از  پیش  اجرایی 

انتخاب نمایند. 
تبصره: معاونت برنامه ریزی وزارت کشور با ایجاد سیاست اینترنتی، امکان دسترسی به 

اطالعات مربوط به مشاوران و پیمانکاران و نتایج مناقصه ها را فراهم می نماید. 

ماده23- در صورت ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه، پیمانکار باید 
دارای گواهینامه صالحیت در رشته و ظرفیت کاری برای انجام آن کار باشد. 

ماده24- پیمانکارانی که در یک دوره یک ساله بیش از سه بار از شرکت در 
فراخوان ارجاع کار، در صورت دریافت دعوتنامه، خودداری کنند، می بایست 
دالیل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای بررسی به معاونت برنامه 
ریزی وزارت کشور ارسال کنند. چنانچه کمیته فنی تشخیص صالحیت، امتناع 
وظایف  از  اجرایی، ورشکستگی، قصور  و  فنی  توان  فقدان  از  ناشی  را  کار  از 
حرفه ای و به طور کلی فقدان صالحیت در ارجاع کار تشخیص دهد، گواهینامه 

صالحیت پیمانکار را به مدت یک سال لغو خواهد کرد.
 

ماده25- اعمالی از قبیل تبانی، هدیه، تهدید، رشوه و بکارگیری عوامل کارفرما 
صورت  در  است.  ممنوع  مناقصه  روند  در  اختالل  یا  و  کار  گرفتن  منظور  به 
محکومیت قضایی در رابطه با هر یک از موارد یاد شده عالوه بر مجازات های 

قانونی، گواهینامه صالحیت پیمانکار متخلف به مدت دو سال لغو می گردد.
 

ماده26- به منظور پیشگیری از تغییر شرایط متعارف ارجاع کار، هنگام استفاده 
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از روش ترک تشریفات مناقصه، تفکیک کارهای پروژه به پیمان های جداگانه، 
فقط براساس گزارش های مصوب مطالعات و طراحی واحدهای خدمات مشاوره 

مجاز است. 

باشد،  مختلف  رشته  چند  دربرگیرنده  آنها  موضوع  که  کارهایی  در  ماده27- 
درصد  پنج  و  بیست  از  کمتر  فرعی  رشته  در  کار  برآورد  مبالغ  که  در صورتی 
)25درصد( مبلغ قرارداد و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه سه در همان رشته باشد 

ارجاع کار به پیمانکار به صورت یکجا در رشته اصلی انجام می شود. 

کشور  وزارت  ریزی  برنامه  معاونت  نامه،  آیین  این  ابالغ  از  پس  ماده28- 
تشخیص  فنی  کمیته  تصویب  از  پس  را  مربوط  اجرایی  های  دستورالعمل 

صالحیت، تهیه و ابالغ می کند.

اجرایی  نامه  آیین  نامه،  آیین  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  یک  از  پس  ماده29- 
های  نامه  تصویب  موضوع  آن،  اصالحیه  و  پیمانکاران  به  کار  ارجاع  قبلی 
شماره 56848/ت 435 مورخ 1367/6/19 و شماره 7704/ت 778 مورخ 

1368/8/24 لغو می گردد. 

ماده30- معاونت برنامه ریزی وزارت کشور) سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور قدیم (بر حسن اجرای این آیین نامه نظارت می کند. 

 
 

توضیح: هیئت ارزیابی پیمانکار با توجه به ویژگی ها و مشخصات هر پروژه ضریب 
وزنی هر یک از عوامل را در بازه یاد شده در جدول، تعیین و به همراه اسناد ارزیابی 
توان اجرای کار به پیمانکاران می دهد و پس از دریافت اسناد، برای هر پیمانکار به 

مأخذ )100( به ازای هر معیار، امتیاز هر یک از معیارها را محاسبه می کند. 
امتیاز کل، برابر مجموع حاصلضرب وزنی و امتیاز کسب شده برای هر معیار خواهد 
بود. کسب حداقل چهل درصد )40درصد( امتیازات ردیف های )2( و )4( و )5( و 

نیز شصت و پنج درصد )65درصد( امتیاز کل، الزام است. 
اعداد ردیف های باال حداقل و اعداد ردیف های پایین حداکثر ضریب وزنی هر عامل 

می باشد که هیأت ارزیابی پیمانکار می تواند برای معیار، انتخاب کند. 
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پیمان و عقد قرار داد

مقدمه 
در بازگشت به تاریخ مشاهده مي کنیم که نوعي از روش طرح و ساخت، در ایران و 
سایر تمدن هاي بزرگ جهان، روش عمومي اجراي پروژه ها بوده است. آثار باستاني 
موجود در ایران مانند عالي قاپو، مسجد فضل اهلل، چهل ستون، ایوان مدائن و بناهاي 
تاریخي با دوام دنیا همچون پارتنون و تئاتر دیونیسون توسط معماران و استادکاراني 

بنا گردیده اند که خود هم طراح پروژه بوده و هم آن را ساخته اند. 
روزگاران،  آن  بناي  ترین  مرتفع  و  جهان  آجري  گنبد  بزرگترین  سلطانیه  گنبد  بناي 
نمونه بارز دیگري مي باشد که احداث بناي آن در سال 702 هجري شمسي به دستور 
آغاز گردید.  نام سیدعلي شاه  به  ایراني  معماري  به دست  و  سلطان محمد خدابنده 
نمونه بارز دیگر ساخت تاق کسرا و یا همان ایوان مدائن، در پایتخت ایران ساساني 
در نزدیکي شهر بغداد مي باشد.در آن روزگار فردي به نام استاد کار، مسؤلیت کامل 
پروژه را بر عهده داشته و در طراحي و ساخت آن پاسخگو بوده است. در زماني که 
از سوي شهروندان یونان باستان، ساخت معابد بزرگ و ساختمان هاي عمومي مورد 
توجه بوده، استادکاران این سازه هاي ماندگار را به طور همزمان طراحي و اجرا مي 
نمودند. یعني مسؤلیت کامل طراحي و اجراي مناسب و همچنین بهره برداري آینده 
این مجموعه ها را بر عهده مي گرفتند. در آن زمان نمي پذیرفتند که کسي بدون قبول 
کردن کامل مسؤلیت به کارگران خود دستورات مناسب مي دادند، مصالح را به موقع 

تهیه مي کردند و پروژه را به صورت همه جانبه کنترل مي نمودند. 
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در واقع یک استادکار به صورت واحد یک مهندس معمار، یک مهندس سازه و یک 
مهندس سازنده بود. پس مي توان گفت روش اجراي پروژه ها به صورت طرح و 
ساخت را نمي توان به عنوان روشي کاماًل جدید مورد بحث قرارداد. چرا که این روش 

تا اوایل قرن بیستم، تنها روش اجرایي پروژه ها بود. 
صورت  به  صنعتي  و  ساختماني  هاي  پروژه  اجرایي  روش  قرن،  این  اوایل  از  ولي 
یا  سازنده  و  مشاور  مهندس  مالک،  یا  کارفرما  عامل  سه  آن  در  که  فعلي،  متعارف 
پیمانکار هر یک به صورت جداگانه مسؤلیت هایي را بر عهده دارند، جاري و متداول 

شده است. که این روش خود مزایا و ویژگي هاي قابل توجهي دارد. 
ولي این نکته نیز وجود دارد که در پاره اي از مواد، عدم ارتباط مناسب بین طراح و 
سازنده، باعث افزایش قیمت، طوالني شدن مدت اجراي طرح و دعاوي فراوان درطول 

اجرا مي شود.

تعریف قرار داد 
از منظور کلي و بدون ورود به مباحث دقیق وجزئي نظري باید))عقد(( و ))قرار داد((
را دو واژه مترادف تلقي کنیم. عقد را ماده 128 قانون مدني چنین تعریف کرده است:
))عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند تعهد ، برابري نماید و 

مورد قبول آنها باشد.((
در ماده 10 قانون مدني نیز آمده است:

))قرار دادهاي  خصوصي نسبت به کساني که آن  را منعقد نموده اند در صورتي که 
مخالف صریح قانون نباشدنافذ است ((.

تعریفی که حقوقدانان  پیشنهاد نموده اند عبارتست از:
 ))عقد، توافق و یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار  حقوقي  انجام میشود.((

مسلم این است که یکي از معاني قرارداد نوشته اي باشد که حاکي از تراضي و توافق 
طرفین است.

شرا یط اساسي براي صحت قرارداد

1- قصد طرفین و رضایت آ نها
در هر قرارداد باید قصد انشاء و رضاي طرفین وجود و همخواني داشته باشد تا معامله 
به درستي واقع شود و اگر قصد و رضاي طرفین قرارداد تعارض داشته باشد، آ ن 

قرارداد باطل خوادهد شد.

 پیمان وعقد قرارداد
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2- اهلیت طرفین
طبق ماده 210 قانون مدني، طرفین معامله باید براي اجراي معامله اهلیت داشته باشد.
اهلیت تمتع با متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي شود. براي آنکه طرفین 
عقد عاریه به هر عقد دیگري  اهل محسوب شوند طبق ماده 211 قانون مدني باید بالغ، 
عاقل و رشید باشند و ماده 1207 قانون مدني افرادي که بالغ و عاقل و رشید باشند و 
ماده 1207 قانون  مدني افراد که عاقل و بالغ و رشید نباشند را محجور و از تصرف 

در اموال و حقوق مالي خود ممنوع کرده  است.

3- موضوع معین که مورد معامله باشند
مورد معامله باید مال یا عملي باشد که هر یک از طرفین در تعهد ، تسلیم یا ایفاء آن 
نقش داشته باشند. مورد معامله ممکن است عملي باشد که متعهدبه انجام  آ ن عمل 
تعهد بنماید. و یا مالي باشد که متعهد به تسلیم آن تعهد کند. با استفاده از قانون مدني 

ایران، چیزي مي تواند مورد معامله قرار گیرد که داراي شرایط زیر باشد : 
1- مالیت داشته باشد . 

2- متضمن عقالیي باشد . 
3- منفعت آن مشروع باشد . 

4- تسلیم آن مقدور باشد .
5- مبهم نباشد مگر در مواردي که علم اجمالي به آن کافي است .

6- معین باشد . 
7- در صورتي که مال است باید قابل انتقال باشد . 

8- در حین عقد موجود باشد .

4- مشروعیت جهت معامله 
مشروعیت جهت معامله امري است که هر یک از متعالمین قبل از انجام معامله تصور 
مي نمایند تا به وسیله انجام معامله بتوانند آن را در خارج ایجاد نمایند جهت ، متعاملین 
را بر مي انگیزد که معامله را انجام دهند تا بتوانند به منظور خود دست یابند . بنابراین ، 
جهت قبل از معامله تصور مي شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد شود. 
مطابق ماده 217 قانون مدني در معامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود ولي اگر 

تصریح شده باشد باید مشروع باشد واال معامله باطل است.

 5- عالوه بر شرایط فوق شروط ذیل نیز براي انعقاد قرارداد الزم است : 
- یک طرفه نبودن قرارداد

- دیدن شرایط مساوي براي طرفین قرارداد و منصفانه بودن آن 
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- شناخت کافي از کار و مشخصات فني 
- شناخت کافي از محیط کار 

- زمان سنجي مدت قرارداد
- تضمین ها 

- شرایط خصوصي و عمومي قراردادها 

پیمان و روش های عقد قرار داد
بیشتر پروژه های ساختمانی، حاصل مشارکت کارفرما ) مالک ، صاحب کار ( ، مشاور 
و سازنده ) پیمانکار ( است. زمانی که تصمیم به ساختن پروژه ای گرفته شد ، ضروری 
است که از خدمات طراح استفاده شود. طرح، که نزدیک به اهداف پروژه ی مورد 
نظر است، راهنمای مستند سازنده که اجرا کننده ی پروژه است، خواهد بود. روابط 
و ترتیبات قرار دادی بین این افراد، بنا به ماهیت و اندازه ی پروژه تغییر می کند. در 

مواردی، یکی از این افراد ، ممکن است دو یا حتی هر سه نقش را ایفا کند. 
این نقش ها را باید به درستی فهمید و به دقت ارزیابی کرد تا بتوان روابط قرار دادی 
را که منجر به کارآمدترین شیوه ی تحویل پروژه می شوند، تعیین کرد. اصوالً روش 
های مختلفی، برای عقد قرار داد ) پیمان ( ، در صنعت عمران وجود دارد که مهمترین 

آن ها در زیر بیان می شود. 

1- پیمان با تعیین پیمانکار عمومی برای طرح های عمرانی )پیماني(
پیمانکار  و  مالک  بین   ) پیمان   ( داد  قرار  بستن  از  عبارت  پیمانکاری عمومی  روش 
در این روش، پیمانکار از راه مناقصه، انتخاب شده و اجرای  عمومی است. معموالً 

پروژه به او واگذار می شود. 
در این روش، با آگهی عمومی یا ارسال دعوت نامه به شرکت ها، مشخصات پروژه ی 
مورد نظر و تاریخ برگزاری مناقصه برای فراخوان تمام افراد ذینفع شروع می شود. پس 
از برگزاری مناقصه و تعیین برنده مناقصه ، قرار داد با برنده مناقصه، منعقد می شود. 

معموالً در طرح های عمرانی ، قرار داد بر اساس قیمت های پایه ی فهارس بهاء و 
بخشنامه ها و مصوبات معاونت برنامه ریزی وزارت کشور منعقد می شود. در بعضی 
پیمانکار   ( مختلف  های  قسمت  برای  ای  جداگانه  پیمانکاران  بزرگ،  های  طرح  از 
ساختمانی و پیمانکار تاسیساتی ( انتخاب شده و قرار دادهای مستقل با آن ها انعقاد 

می شود . 
در این مبحث تالش بر این است که آشنایي مختصري با اجراي پروژه ها با روش 
پیماني حاصل گردد چرا که عمده ترین و عمومي ترین روش جاري جهت اجراي 

پروژه ها متوسط و بزرگ روش پیماني مي باشد. 

 پیمان وعقد قرارداد
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قرارداد متر مربع زیربنا:  -1-1
نهایی پروژه  این روش، قیمت  پیمانکار در  بین کارفرما و   مبلغ قرارداد منعقد شده 
بوده و هیچ گونه تغییر یا تعدیلی، به قیمت اولیه قرارداد تعلق نمی گیرد. مگر در نقشه 
و مشخصات اولیه قرارداد تغیراتی حاصل شود که آنهم بر اساس فهرست بهای پایه 
قرارداد و ضریب تعدیل قرارداد ) که هر دو در قرارداد اولیه ذکر شده و کاماًل مشخص 

می باشند (، محاسبه و قابل اضافه شدن و یا کسر شدن از مبلغ اولیه قرارداد است.

قرارداد بر اساس فهرست بها:  -2-1
در قرارداد براساس فهرست بها، ابتدا مشخصات و جزئیات کار با توجه به نقشه هاي 
اجرایي تعیین گردیده و پس از توضیحات الزم در این زمینه که با توجه به مشخصات 
فني آن بوسیله مهندسین مشاور تهیه مي گردد، تقریبًا مقادیر دقیق کار تعیین مي شود. 
سپس فهرست مقادیر و بهاي واحد عملیات مربوط، با توجه به مشخصات فني آن در 
فصل هاي جداگانه اي تهیه شده و در پایان برآورد، هزینه طراح با توجه به ضرایب 
مربوط، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه صعوبت انجام کار در ارتفاع، 
هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و غیره مشخص مي شود و تخفیف ) 
مینوس ( یا اضافه پیشنهادي ) پلوس ( پیمانکار نیز از رقم فوق، کسر یا به آن اضافه 

مي گردد. 
اساس  بر  بود)  قرارداد خواهد  مبلغ کل  این طریق مشخص مي گردد،  به  مبلغي که 
فهرست بهاء منتشره معاونت برنامه ریزی وزارت کشور در همان سال عقد قرارداد (. 
الزم به ذکر بوده مبلغ قرارداد منعقد شده بین کارفرما و پیمانکار در این روش مبلغ 
اولیه بوده و در پایان کار احجام کلیه کارها توسط پیمانکار و با کنترل کارفرما ) یا 
مشاور (، مجدداً بدست آمده و بر اساس قیمت وحد هرکدام از کارها ) متره و برآورد 
(، قیمت نهایی کار با توجه به کلیه ضرایب پیمان ) ضرایب باالسری –منطقه ای – 
ارتفاع - طبقات و ضریب پلوس یا مینوس پیمانکار ( و با در نظر گرفتن هزینه تجهیز 

کارگاه بدست می آید.
حسن این روش در این است که اگر کارفرما در قیمت اولیه قرارداد، هزینه قسمتی 
از کار را اشتباهًا در نظر نگرفته باشد، در پایان کار که عملیات اجرایی مجدداً متره و 

برآورد می شود، پیمانکار به تمامی حق و حقوق خود خواهد رسید.
درقرارداد های مترمربع زیربنا ، با ارزان شدن مصالح و یا گران شدن مصالح تا پایان 
کار، هیچ گونه خدشه ای به مبلغ اولیه قرارداد وارد نخواهد شد. این در حالی است 
که در قرارداد فهرست بهائی، پیمانکار می تواند بخشی از ضرر و زیان ناشی از تورم 

مصالح پروژه را از طریق بخشنامه تعدیل منظم به پیمان اولیه جبران نماید.
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2- پیمان های امانی 
در روش امانی ساز ، هیچ قرار دادی با پیمانکار خارجی منعقد نمی شود و   
خود کارفرما ، مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده می گیرد . در این صورت ، مواد و 
مصالح مورد نیاز پروژه و ماشین آالت را تٌامین نموده و مدیریت اجرا را نیز بر عهده 

می گیرد . 
در واقع، در این نوع پیمان ها کارفرما و پیمانکار، اشخاص حقوقی هستند. در این 
روش، مناقصه برگزار نمی شود، بنابراین در وقت و هزینه صرفه جویی شده و مشاور، 
نقش کمی ایفا می کند. معموالً، در پروژه های کوچک که نیاز به اتمام سریع آن پروژه 

است، از این روش استفاده می شود. 
در این روش، دستگاه اجرایی یا کارفرما، فرد یا افراد مورد اعتمادی را انتخاب نموده 
و بنا بر اعتماد به آن ها، مسئولیت اجرای طرح را بر عهده آن می گذارند. بدیهی است 
مدیر  اختیارات  دارای  نفر  یک  ها،  آن  بین  از  انتخاب شوند،  نفر  در صورتیکه چند 

خواهد بود. 
این افراد، ممکن است از کارمندان دستگاه اجرایی و یا خارج از پرسنل دستگاه اجرایی 
باشند. در ضمن، در بخش دولتی ممکن است مقررات ویژگی های خاص را برای 
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اینگونه افراد، تصریح کند. با این ترتیب، واحد ی به نام واحد امانی، در داخل دستگاه 
اجرایی تٌاسیس می شود، که اداره ی آن را، فرد یا افراد انتخاب شده ی فوق به عهده 

خواهند داشت. 
به اجرای طرح می کند. کلیه ی  اقدام  با سازماندهی تشکیالت کارگاه،  امانی  واحد 
هزینه هایی که واحد امانی در نظر می گیرد، به طور مستقیم از طرف کارفرما، یا دستگاه 
اجرایی پرداخت می شود و در حالت کلی مدیریت واحد امانی از هزینه های کارگاه 
نفعی نمی برد و به دلیل رابطه ی استخدامی، فقط از دستگاه اجرایی حقوق می گیرد. 
ممکن است برای سهولت کار دستگاه اجرایی، شماره حسابی را به نام واحد امانی در 

یکی از شعب بانک ها افتتاح نماید. 
به طور معمول، برداشت از این حساب، با امضاء مسئول واحد امانی صاحب حساب 
دستگاه اجرایی یا نماینده ی او خواهد بود. در واقع خود مسئول واحد امانی به دلیل 
مورد اعتماد بودن برای دستگاه اجرایی، نماینده رئیس دستگاه اجرایی نیز خواهد بود. 
در این روش، کارفرما از مزایای حذف هزینه های پیگیری روش های مرسوم انعقاد 
قرار داد بهره می برد. در زمان هم صرفه جویی می شود، به عالوه ، در این روش، 

سودی که پیمانکار عمومی تحصیل می کند حذف می شود. 
همچنین ادعا می شود که کاهش هزینه برای کار مهندسی و بازرسی نیز قابل تصور 
است. حتی در بعضی مواقع، با درون سازمان پیمانی منعقد می شود و آن قسمت از 
سازمان که پیمان را به صورت امانی قبول نموده، کار را به پیمانکار واگذار می کند، 
در این صورت، قرار داد بین پیمانکار و قسمتی از سازمان که اجرای پروژه را تقبل 

نموده منعقد می شود. 

3- روش پیمانی طرح و اجرا 
در این روش ) طراحی و اجرا (، کارفرما با یک قرارداد واحد، طراحی و اجرا عملیات 
پروژه هر دو را واگذار می کند. این روش مانند روش تعیین پیمانکار عمومی است، 
جز اینکه پیمانکار مسئول طراحی نیز می باشد، در واقع مشاور و پیمانکار در هم ادغام 
شده و مسئولیت مشاور نیز به عهده پیمانکار گذاشته می شود بنابراین پیمانکار هم 

مسئول مشاور پروژه و طراحی آن وهم مسئول ساخت است.
معموالً در پروژه های سد سازی این روش بسیار معقول است. در این روش سرعت 
کار باال می رود و از بسیاری هزینه ها کاسته شده و همچنین از بسیاری اصطکاک 
های احتمالی بین مشاور، پیمانکار و کارفرما که در روش های دیگر مشهود است، 

جلوگیری می شود. 

4- پیمان های دستمزدی 
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پیمان های دستمزدی، پیمان هایی هستند که در آن ها تهیه تمامی مصالح مورد   
نیاز پروژه به عهده ی کارفرما باشد و اجرای عملیات به یک پیمانکار واگذار شود 
بنابراین در این پیمان ها پیمانکار از بابت اجرای عملیات فقط دستمزد دریافت می 

دارد. 
در بیشترین این پیمان ها تهیه ابزار آالت و وسایل بر عهده پیمانکار است این نوع 
کارفرما  اینکه  دلیل  به  است  پیمانکار  و  کارفرما  یعنی  نفع طرفین  به  بیشتر  ها  پیمان 
مصالح را با توجه به تشخیص خود از لحاظ جنس و نوع و تعداد آن تهیه می کند 
بنابراین تهیه آن ها را با توجه به اعتبارات و بودجه خود هماهنگ می کند و هر موقع 
به مشکل مالی برخورد نماید، می تواند کار را تعطیل نماید و در ضمن از بابت مصالح، 
هیچ سودی به پیمانکار نمی دهد از طرف دیگر پیمانکار در این نوع پیمان ها فقط 

دستمزد نیروی انسانی را پرداخت می کند.
 بنابراین در صورت به وجود آمدن مشکالت مالی از طرف کارفرما چندان مشکلی پیدا 

نمی کند. معموالً این نوع پیمان ها در پروژه های پیمان مدیریت بیشتر کاربرد دارد. 

5- پیمان مدیریت
پیمان مدیریت همان طور که از نامش بر می آید، روشی است که در آن "   
تا مدیریت اجرای  کارفرما، یک شرکت ساختمانی یا یک شخص را تعیین می کند 
چارت  تعیین  و  پروژه  اجرای  های  روش  تعیین  بنابراین  بگیرد،  عهده  بر  را  پروژه 

سازمانی و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است. " 
در این روش، پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه، درصدی از هزینه های انجام 
شده را دریافت می دارد. این هزینه ها، معموالً شامل هزینه ی تهیه ی مصالح و هزینه 

اجرا می باشد. 
ولی قبل از هزینه های صورت گرفته، باید توافق طرفین در نظر گرفته شود، معموالً 
مدیر مالی پروژه در این پیمان ها، از طرف کارفرما انتخاب می شود تا نظارت دقیقی 

بر هزینه ها داشته باشد.
 این پیمان ها به سود طرفین می باشد، در درجه ی اول کارفرما هیچ باالسری ) اورهد 
یا سود ( به پیمانکار پرداخت نمی کند، فقط هزینه ی مصالح و نیروی انسانی و ماشینی 

را پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه ی پیمان صرفه جویی می شود. 
از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجراء پرداخت نمی کند و تعهدات را برعهده 
نمی گیرد و فقط بخاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه 

ها، دریافت می دارد. 

Design Build 5-1 - روش طرح و ساخت
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در این روش کارفرما از طریق قراردادي، تهیه طرح پایه و نظارت بر اجراي پروژه را 
به مهندس مشاور واگذار نموده و از طریق قراردادي دیگر، خدمات طراحي جزئیات 

و ساخت پروژه را به یک واحد طرح و ساخت واگذار مي نماید. 
این واحد، مسؤلیت خدمات طراحي تفضیلي، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده مي 
گیرد. در این روش امکان انجام طرح و ساخت سریع ) Fast Tracking ( وجود 
واگذاري  براي  مذاکره  یا  و  مناقصه  برگزاري  مرحله  در  که  است  مسؤلیتي  که  دارد 

قرارداد طرح و ساخت، براي کارفرما ایجاد شده است. 
واحد طرح و ساخت، سازمان واحدي است که توانمندي طراحي جزئیات و ساخت 
در آن، تجهیز شده است که مي تواند مشارکتي از مهندس مشاور و سازنده باشد و 
یا سازنده، خدمات طراحي را به صورت دست دوم از امکانات مهندس مشاور تأمین 
نماید و یا برعکس. همچنین ممکن است یک سازمان مدیریت اجرا ) CM(، خدمات 
طراحي و ساخت را از طراحان و سازندگان تأمین نماید.آرایش عناصر ذیربط در این 

روش در نمودار زیر آمده است.

 Construction Management 5-2-روش مدیریت اجرا
این روش، نوعي از سیستم متعارف است که کارفرما، سازمان خارجي دیگري را به 
منظور مدیریت و کنترل پروژه و هماهنگي بین طراحي و ساخت به خدمت مي گیرد 

و بدین ترتیب میزان مسؤلیت و ریسک خود را کاهش مي دهد.

نماینده کارفرما و  به عنوان  پروژه  اجرا در دوره ي طراحي و ساخت  مدیر   – الف 
 CM – ( .هماهنگ کننده، در مقابل دستمزد معین، خدمات الزم را ارائه مي نماید
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Aaensy ( آرایش عناصر ذیربط در این روش در نمودار زیر آمده است.

ب- مدیر اجرا در مرحله ساخت پروژه به عنوان پیمانکار عمومي، مسؤلیت اجراي 
CM – Risk (. آرایش   ( نماید  پروژه را پذیرفته و در ریسک کارفرما شرکت مي 

عناصر ذیربط دراین روش نمودار زیر آمده است.

←

دالیل اصلي نیاز به این روش، انتقال تجارب ساخت به طراحي در سیستم متعارف 
و در نتیجه افزایش قابلیت ساخت )Construcatability  ( و سهولت استفاده از 
در  کارفرما  توان  وافزایش  (از یک طرف   Valueengineering  ( ارزش  مهندسي 
مدیریت پروژه و کاهش ریسک وي به علت استفاده از دانش مدیریت و تجربه مدیر 

اجرا از سوي دیگر است. همچنین ایجاد امکان براي هم زماني طراحي و ساخت
 ) Fast Tracking ( نیز از اهداف دیگر این روش به شمار مي رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 )Construcatability   (       )Valueengineering (   

                   

     .          )Fast Tracking  (   

      . 

 

 5-3-    

                     

  .         . 

 

5-4-       

                   

                   . 

 

 

  

       

 CM  / 

 پیمان وعقد قرارداد



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

204205

 5-3-روش قیمت مقطوع 
در این روش که یکي از روش هاي پیمانکاري است، کار با قیمت مقطوعي براي کل کار، 

به عامل اجراء واگذار مي شود. اصطالح مقاطعه کار برگرفته از این روش است . 

5-4-روش متر مربع یا واحد کار 
کار  واحد  قیمت  اساس  بر  کار  انجام  که،  است  پیمانکاري  روش  همان  روش،  این 
متعارف در آن کار، مثاًل مترمربع زیربنا، متر طول کانال ، کیلومتر راه یا انتقال برق و 

نظایر آن به پیمانکار واگذار مي شود. 

5-5-روش درصدي 
همان روش پیمانکاري است لیکن طي آن پرداخت ها بر اساس درصد پیشرفت کار 

انجام مي شود. 
روش هاي دیگر مانند موافقت نامه کل، موافقت نامه جزء نیز وجود دارد که هر یک از 
روش هاي فوق داراي مزایا و معایبي هستند و در تصمیم گیري ها باید تمام جوانب 

آن مورد توجه قرار گیرد. 
پنجگانه جهت اجراي عملیات  تأمین عوامل  بر اساس چگونگي  روش هاي مذکور 

یعني : 
مدیریت 
مصالح 

ماشین آالت 
نقدینگي 
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نیروي انساني اجراي کار و روابط آنها با یکدیگر تنظیم گردیده و با بررسي اجراي 
نیز  دیگري  اجراي  هاي  روش  است  ممکن  گذاري،  قیمت  چگونگي  یا  و  عملیات 

بدست آید. 
قبل از پرداختن به انواع قراردادها، ضروري است ضوابط و اصول مورد نظر کارفرما 
جهت انتخاب نوع قرارداد و تصمیم در خصوص شیوه اجراي پروژه هاي حوزه کاري 

وي، مورد توجه قرار گیرد. 

مدارک منظم به قراردادهاي عمراني عبارتند از :

1- انواع کلی نقشه ها در پروژه ساختمانی عبارتند از :
• اطالعات عمومی و کارهای ساختگاهی

• سازه
• معماری

• تاسیسات مکانیکي ساختمانها و محوطه
• گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع 

• تاسیسات برقي ساختمانها و محوطه
• سایت پالن پروژه ) جانمایي (

• کدهاي ارتفاعي نقاط مختلف پروژه
) پي کني ساختمانها، مخلوط ریزي محوطه و.............(

• دتایل هاي ساختماني و نقاط حساس پروژه

2- شرایط عمومی 
شرایط عمومی، قرار داد کار ساختمانی را توسعه می   

دهد و مقرراتی را که پروژه با توجه به آن ها باید ساخته شود را مطرح می کند. این 
قیدها، حقوق، مسئولیت و تعهیدات طرف های قرار داد، کار فرما، نماینده کارفرما و 
پیمانکار را معین می کنند. بیشتر طرف های درگیر در فرآیند کار ساختمانی ترجیح می 
دهند که از شرایط عمومی استاندارد استفاده کنند  شرایط عمومی استاندارد این مزیت 
را دارد که تمام طرف ها با آن ها آشنایند و وظائف محوله به آن ها به روشنی درک 

شده است. 

3- شرایط مکمل ) شرایط خصوصی ( 
شرایط مکمل که شرایط خاص یا پیش بینی های خاص هم نامیده می شوند   
برای اصل همان کاری قرار است ساخته شود نقش ویژه ای دارند. این شرایط برای 
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تقویت و تکمیل شرایط عمومی در نظر گرفته می شوند و در نتیجه وضع اختصاصی 
تری برای پروژه دارند. از جمله مواردیکه در شرایط تکمیلی در نظر گرفته می شوند، 

عبارتند از: 
• تعداد کپی های مدارک و اسناد پیمان که می بایستی توسط پیمانکار دریافت شود. 

• انواع اطالعات الزمی که باید به مالک داد. 
• مصالحی که کارفرما تامین می کند. 

• اطالعات مشخصی و خاص در مورد مصالح جایگزین. 
• تغییرات در شرایط بیمه ای. 

• مقتضیات مربوط به مرحله بندی کار ساختمانی. 
• بررسی ساختگاه.

•  تاریخ شروع کار ساختمانی.
• موارد مقتضی در ایمنی پروژه. 

•  تسهیالت موقت الزم. 
• روش های خاص برای ارائه نقشه های کارگاهی. 

• موارد مقتضی در گزارش هزینه. 
• موارد مقتضی در برنامه زمان بندی کار. 

• مقتضیات خاص در پاکسازی. 
• مواد مقتضی در کنترل ترافیک. 

• کشف دست ساخته های باستانی و ارزش های تاریخی. 

4- مشخصات 
اصطالح مشخصات را اغلب به معنای وسیع در نظر می گیریم، به طوری که   
تام مدارک قرار داد، به جز مجموعه نقشه ها را شامل می شود و از جمله حاوی موارد 

زیر است: 
• دعوت به شرکت در مناقصه.

• دستور العمل ها برای شرکت کنندگان در مناقصه. 
• شرایط عمومی. 
• شرایط مکمل. 

• فرم پیشنهاد مناقصه. 
• فرم ضمانتنامه مناقصه. 

• انواع دیگر ضمانت نامه ها. 
• شهادتنامه عدم تبانی. 

• مشخصات فنی. 
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1- مشخصات فنی 
مشخصات فنی برای در نظر گرفتن اقالم کیفی در یک پروژه الزم است.   "  
مشخصات فنی اطالعات هستند که از نظر ماهیت کمی هستند و به سادگی نمی توان 

آن ها را بر مجموعه نقشه ها نشان داد. 
" مشخصات فنی، توضیحات نقشه ) نه ترسیمی ( در مورد کیفیت جنبه های مختلف 
پروژه کار ساختمانی است. گاهی اختالف بین نقشه ها و مشخصات وجود دارد که 
نقشه  نویسنده مشخصات و  دارد زیرا،  به سادگی وجود  بروز چنین اختالفی  امکان 
کش، بندرت یک نفر هستند. بنابراین تغییری در یک مدرک ممکن است به فردی که 

مسئول مدرک دیگر است منتقل نشود. 
نقشه ها یا مشخصات، حتی ممکن است در خودشان هم اختالف داشته باشند   
و این معموالً در صورتی است که پروژه بزرگ بوده و تعداد مشخصات نویس و یا 
نقشه کش برای آن بسیار باشد که در قرار داد باید قید شود که این تضاد ها را چگونه 

باید تفسیر کرد. 
مواردی پیش می آید که موردی در یک مدرک ) در نقشه ها یا در مشخصات ( ذکر 
شده که در دیگری نیامده است. در قرار داد باید روشن شود که این ناهمخوانی را 
چگونه باید حل کرد اغلب در قرار داد بیان می شود که اگر موردی در یک مجموعه 

اسناد باشد، فرض است که در هر دو نقشه وجود دارد. 
5-  اسناد و مدارک بیمه هاي ساختماني

6-  اسناد و مدارک احراز صالحیت شرکت پیمانکار
7- اسناد و مدارک برگزاري مناقصه مورد تائیدي کمیسیون برگزاري مناقصه

اسناد و مدارک استعالم تائید صالحیت شرکت کنندگان در مناقصه از معاونت   – 8
برنامه ریزي استانداري 

9- فرمهاي خود اظهاري پیمانکار که تعداد و مبالغ پیمان کارهاي در دست اجراي 
خود را در آن قید کرده است. این فرم پیمانکار را متعهد مي ساز تا بیشتر از ظرفیت 

کاري شرکت ) با توجه به رتبه شرکت ( ، در مناقصه اي شرکت نکند.
10- اسناد و مدارک تکمیلي پروژه

 اصول و ضوابط تصمیم گیري در خصوص انتخاب نوع قرارداد: 
در این قسمت ضوابط و اصولي که کارفرما جهت تصمیم گیري در خصوص انتخاب 

نوع قرارداد به طور معمول مورد توجه قرار مي دهد تشریح مي گردد. 
موارد ذیل در تصمیم گیري کارفرما مؤثر مي باشند: 

1- قوانین و مقررات کشوري 
2- روش سرمایه گذاري ) تأمین مالي ( 
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3- بزرگي و پیچیدگي پروژه و وضعیت منابع کارفرما 
4- زمان الزم براي تکمیل پروژه 

5- لحاظ نمودن فاکتورهاي اقتصادي در طراحي و هزینه هاي بهره وري 
6- اطمینان از هزینه تمام شده پروژه

1- قوانین و مقررات کشوري 
معموالً موارد ذیل در راهبرد کارفرما جهت اتخاذ تصمیم تأثیرگذار مي باشند: 

انتخاب  به  متمایل  را  بندي، که کارفرما  بودجه  نهایي پروژه جهت  - قطعیت قیمت 
روش هایي با قیمت ثابت و یک قلم مي نماید. 

- عدم پذیرش مسؤلیت روش کلید در دست ) Turn key ( در کشورهاي در حال 
توسعه توسط پیمانکاران با توجه به مسؤلیت هاي سنگین آن، که کارفرما را ناچار به 

انتخاب پیمانکار دست دوم مي نماید. 
در چنین شرایطي کارفرما تمایل دارد کار را از طریق مناقصات رقابتي و بر مبناي روش 
هاي سنتي به پیمانکاران واگذار نموده و مسؤلیت طراحي آن را با انتخاب مهندسین 

مشاور از سیستم کارفرما و یا خارج از آن رأسًا عهده دار گردد.
 ( پیمانی  به روش  قراداد  از عقد  بخواهد  کارفرما  قوانین جدید کشوری چنانچه  در 
متعارف ( استفاده نماید، بایستی قرارداد پروژه های زیر ده هزار متر مربع خود را از 
روش متر مربع زیر بنا منعقد کند و چنانچه پروژه ای بیش از ده هزار متر مربع زیر بنا 

داشته باشد می تواند از روش فهرست بهائی استفاده نماید.

2- روش سرمایه گذاري ) تأمین مالي ( 
مالي  تأمین  به  اقدام  رأسًا  کارفرما  که  هنگامي 
پروژه مي کند، مناسبترین روش را خود انتخاب 
مي نماید. لیکن در صورت قبول سرمایه گذاري 
خواهد  روشي  قبول  به  ناچار  سایرین،  توسط 
پروژه  مالي  تأمین  گذار جهت  سرمایه  که  بود 
شرایط  تابع  تواند  مي  که  است  گرفته  نظر  در 

زیر باشد: 
- اگر از یک آژانس بین المللي وام گرفته شود 
طبعًا آژانس وام دهنده عالقمند خواهد بود که 
نصب  و  تجهیزات  تأمین  و  اجرایي  عملیات 
بصورت جداگانه به پیمان گذاشته شود و فقط 
که  اي  کارخانه  از  خاصي  فرآیندهاي  زمانیکه 
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را خواهد  کلید درست  قرارداد  اجازه  استثنائًا  باشد،  داشته  احداث شود، وجود  باید 
داد. 

- اگر تأمین مالي پروژه بصورت فاینانس باشد، وام دهنده، تمایل بیشتري به قرارداد 
کلید در دست خواهد داشت. زیرا با این روش ضمن کاهش ریسک هزینه هاي اضافي، 

مي توان اطمینان یافت که پروژه در تاریخ معین به بهره برداري تجاري برسد.

3- بزرگي و پیچیدگي پروژه و وضعیت منابع کارفرما 

بزرگي و پیچیدگي پروژه به لحاظ منابع فني و مدیریتي مورد نیاز، از نظر کمي و کیفي 
در  بسزایي  تأثیرات  باشد،  داشته  تواند  کارفرما مي  آن، که خود  با  مرتبط  تجارب  و 

تصمیمات او براي انتخاب روش قراردادي خواهد داشت. بگونه اي که: 
با منابع موجود کارفرما، اساسًا ساده یا کوچک باشد روش  - اگر پروژه در مقایسه 

سنتي هماهنگ شده توسط کارفرما ترجیح داده مي شود. 
باشد،  داشته  پیچیدگي  کارفرما  منابع  با  مقایسه  در  و  باشد  بزرگ  پروژه  چنانچه   -

انتخاب روش کلید در دست یا پیمان مدیریت مناسب خواهد بود.

4- زمان الزم براي تکمیل پروژه 
درمورد پروژه هائي که هدف از اجراي 
آنها، افزایش سود یا صرفه جویي هزینه 
ها مي باشد، باید مدت زماني که مي تواند 
پیمان  یا  دست  در  کلید  پیمان  طریق  از 
روش  با  مقایسه  در  شود  اجرا  مدیریت 
سنتي مورد ارزیابي قرار گیرد. در شرایط 
تاریخ  برداري  بهره  جهت  که  خاص 
در  جویي  صرفه  باشد،  مدنظر  مشخص 
زمان، عامل تعیین کننده اي خواهد بود. 

5- لحاظ نمودن فاکتورهاي اقتصادي در طراحي و هزینه هاي بهره برداري 
اصوالً زمانیکه طراحي، مستقل از اجراء توسط مهندسین مشاور صورت مي گیرد، طرح 

هاي ارائه شده محافظه کارانه و دست باال و در نتیجه غیر اقتصادي خواهد بود. 
یک روش جهت کاهش هزینه هاي مذکور، تلفیق طراحي و اجراء و درخواست از 
پیمانکار جهت ارائه پیشنهادات بر مبناي قرارداد کلید در دست مي باشد که پیمانکار 
با استفاده از مشاورین، جهت خدمات طراحي و قبول مسؤلیت در قبال پروژه، مي 
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تواند خط مشي اقتصادي تري در خصوص هزینه هاي پروژه در پیش گیرد و این امر 
مي تواند کاهش هزینه هاي بهره برداري، تعمیر و نگهداري را نیز، در پي داشته باشد. 
همچنین کارفرما مي تواند لزوم یدکي مورد نیاز در طول عمر مفید پروژه را نیز مد 

نظر قرار دهد. 

6- اطمینان از هزینه هاي تمام شده پروژه 
مادامیکه کارفرما، در بدو امر از خواسته هاي خود اگاهي داشته باشد و بعداً تغییري 
اساسي در نیازها و الزامات پروژه ایجاد نشود، یک قرارداد کلید در دست بصورت 
قیمت یک قلم، بهترین راه حل است چرا که این نوع قرارداد بدلیل انتقال کامل ریسک 
و مسؤلیت ها به پیمانکار و دادن حداقل فرصت تغییرات به گروه مهندسي کارفرما، از 

هزینه هاي اضافي جلوگیري بعمل مي آورد. 

قراردادهاي جدید مهندسي
عالوه بر قراردادهایي که شرح داده شد، اخیراً قراردادهاي جدیدي در عرصه فعالیت 
هاي پیمانکاري کشور رایج گردیده اند که ناشي از تعریف ضرورت هاي جدید، در 
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ساختارهاي اجرایي کشور مي باشد. از جمله این ضرورت ها مي توان به موارد ذیل 
اشاره نمود: 

- تأمین اعتبار مورد نیاز جهت طرح هاي بزرگ ملي 
- بستر سازي جهت جذب سرمایه هاي بزرگ داخلي و خارجي 

- کاهش تعهدات دولتي در سرمایه گذاري طرح هاي بزرگ 
ایران  کشور  جمله  از  و  کشورها  در  مختلف،  اشکال  با  مهندسي  جدید  قراردادهاي 

تعریف و رسمیت بین المللي یافته است. 
لذا به منظور آشنایي با این نوع قراردادها بطور مختصر در خصوص هر یک از روش 

ها توضیحاتي داده خواهد شد. 
و  پروژه  اهداف  به  نیل  فرآیند  انجام  نحوه  و  بیانگرچگونگي  پروژه،  اجراي  سیستم 

محدوده تعهدات و مسؤلیت هاي عوامل اصلي در پروژه است .
روش هاي گوناگون اجراي پروژه در یک فرآیند تکاملي ، به طبقات و انواع مختلف 
تقسیم شده و در این فرآیند، میزان قابل توجهي از واژگان، اصطالحات و مفاهیم و 
ادبیات مدیریت نظام هاي اجرایي به کار گرفته شده اند که به تدریج کامل شده و هم 
اکنون در سطوح بین المللي بصورتي تقریبًا استاندارد و همگون بکار برده مي شوند. 

بعضي از مراجعي که در خصوص هماهنگ سازي اصطالحات بین المللي و استاندارد 
شده تأثیر گذار هستند عبارتند از: 

) FIDIC ( سازمان ملل متحد، فدراسیون بین المللي مهندسان مشاور -
 ) CII ( انستیتو صنعت احداث آمریکا -

 ) ILD ( سازمان بین المللي کار -
 ) EFCA ( فدراسیون مهندسین مشاور اروپا -

 ) ISO ( استاندارد -
 ) AGC ( مؤسسه پیمانکاران عمومي آمریکا -

این سیستم هاي اجرایي پروژه، در برگیرنده چگونگي و نحوه اجراي فرآیند نیل به 
روابط  ارتباطات و  وقایع،  توأم  اقدامات  و  تبیین رویدادها  از طریق   ( پروژه  اهداف 
قراردادي، محدوده تعهدات و مسؤلیت هاي عوامل اصلي در پروژه ( مي باشد و به 

پنج گروه اصلي طبقه بندي مي شود:
1- خود اجرا ) اماني ( 

2- متعارف ) سه عاملي ( 
3- مدیریت اجرا ) چهار عاملي ( 
4- طرح و ساخت ) دو عاملي ( 

5- تأمین مالي، طرح و ساخت راهبري 
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روش متعارف )پیمانی(

در این روش، کارفرما پروژه را از طریق قراردادهاي جداگانه با ) طراح – مشاور ( و 
) سازنده – پیمانکار ( به اجراء مي گذارد. ابتدا طراحي کامل مي شود و سپس ساخت 
پروژه از طریق مناقصه به یک یا چند سازنده ) پیمانکار ( واگذار مي شود تا بر اساس 
طراحي و مشخصات فني تهیه شده به انجام برسد، در این روش، مسؤلیت ریسک 

هماهنگي بین طراحي و ساخت و راه اندازي بعهده کارفرماست.

 روش مدیریت اجراء ) بکارگیري مدیر طرح ( 
نیز، به  با تجربه دیگري را  نوعي از سیستم متعارف که در آنها کارفرما منبع کارا و 
منظور هماهنگي في مابین طراحي، ساخت، مدیریت و کنترل پروژه به خدمت مي 

گیرد و بدین ترتیب میزان مسؤلیت و ریسک خود را کاهش مي دهد. 

روش طرح و ساخت ) طرح و اجرا ( 
و ساخت  سازنده، خدمات طراحي   – با طراح  واحد  قرارداد  از طریق یک  کارفرما 
پروژه را عملي مي سازد. مسؤلیت و ریسک کارفرما در این روش به حداقل مي رسد 
و مرجع واحد ) طراح و سازنده ( مسؤلیت تمامي خدمات طراحي، تدارک و ساخت 

پروژه را بعهده مي گیرد. 

روش تأمین مالي، طرح، ساخت و راهبري 
سیستمي است که تمامي خدمات طراحي، تدارک، ساخت و تأمین مالي و بهره برداري 
از پروژه را تجمع و تأمین مي کند. در این روش که عمدتًا براي اجراي پروژه هاي 
زیربنایي  و  عمراني  بزرگ 
بکار گرفته مي شود، پیمانکار 
مالي  تأمین  کامل  مسؤلیت 
بعهده  را  پروژه  اجراي  و 
برداري  بهره  گرفته و معوالً 
معیني  زمان  تا  را  پروژه  از 
مالي  قراردادهاي  طبق  که 
ها،  هزینه  بازپرداخت  براي 
حق الزحمه و سود پیمانکار 
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تعیین شده است انجام مي دهد. 
با توجه به تعاریف کلي که از قراردادهاي نوین مهندسي ارائه گردید،اینک به چندین 

نمونه از قراردادهاي بین المللي متداول اشاره مي شود. 

) Turnkey ( – 1- قرارداد کلید در دست
روش کلید در دست که به آن طراحي – ساخت ) design and construct ( و 
یا Package deal نیز مي گویند مسؤلیت طراحي و اجراء را بطور کامل بر عهده 
پیمانکار، مي گذارد بگونه اي که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک 

کلید مي تواند بهره برداري از تأسیسات اجرا شده را آغاز نماید.
در این روش، کارفرما یا مشاورین او، فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار 
پیمانکار دخالت خواهند داشت. کلید در دست، حد اعالي سپردن مسؤلیت طراحي 
و اجراء به پیمانکار است. بنابراین نیازي نیست که مشخص شود آیا یک نقص دلیل 
طراحي غلط بوده یا از اجراي ضعیف ناشي شده است و به عنوان یک قانون کلي، 
مسؤلیت هر عیب و نقصي که در محدوده تعریف شده کار رخ دهد، بعهده پیمانکار 

خواهد بود. 
از  مشخصي  قسمت  براي  فقط  را  درست  در  کلید  پیمان  است  ممکن  کارفرما  البته 
 )  Partial – Turnkey  ( در دست  کلید  نیمه  عنوان  به  که  نماید  انتخاب  پروژه 
یا ) Semi – Turnkey ( معروف است. در واقع، بسته به میزان کاري که کارفرما 
بصورت مستقیم یا توسط مشاورین یا پیمانکاران دیگر، مستقل از پیمانکار کلید در 
دست انجام مي دهد، مقدار مسؤلیت کارفرما، هم براي کاري که خود انجام مي دهد 

و هم هماهنگي با وظایف پیمانکار کلید در دست، افزایش مي یابد. 

2- قراردادهاي 
 E.P – E.P.C) طراحي تأمین تجهیزات ( و ) طراحي – تأمین تجهیزات (

قراردادهاي E.P و E.P.C از قابلیت هاي قرارداد Turnkey مي باشند.
پروژه هاي بزرگ کشور در بخش انرژي، با الگوهاي مختلفي دنبال مي شوند. ملموس 
ترین الگوي کار، پروژه هاي مطرح در صنایع پتروشیمي است که در آن شرکت هاي 

ایراني غالبًا از الگوي طراحي تأمین تجهیزات یا E.P استفاده مي کند. 
طراحي  قراردادهاي   E.P.C،صنعتي هاي  پروژه  اجراي  براي  دیگری  مطرح  الگوي 
به  نسبت  دوم  نوع  قالٍب  در  قراردادهاي  اگرچه   باشد.  مي   – تجهیزات  تأمین   –
قراردادهاي نوع اول براي کارفرما به لحاظ تداوم و پیوستگي مسؤلیت هاي پیمانکار از 
ابتدا تا پایان کار، داراي مزیت بیشتري است، اما از طرف دیگر، با توجه به اینکه این 
قراردادها معموالً بصورت ) FINANCE ( تأمین اعتبار و اجراء مي گردند، تأمین 
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هزینه هاي ریالي در این شکل براي پیمانکار همراه با مشکالت مي باشد. 
روش  همان  مناسب  حل  راه  شود  دار  عهده  رأسًا  را  مالي  تأمین  کارفرما  اگر  لیکن 

E.P.C است . 
در پروژه هاي EPC و EP ، چه براي ارایه قیمت و یا پس از آن جهت انجام طراحي 
هاي بنیادي، الزم است که مطالعات اولیه همراه با طراحي هاي محتوایي انجام شده 

باشد. 

بدون وجود چنین مطالعات مقدماتي که بر اساس آن، شرح نیاز با طراحي هاي محتوایي 
تثبیت گردیده باشد، ارائه قیمت در فرصت محدود مناقصه ها میسر نمي شود. 

بعالوه، عدم تثبیت مباني پروژه در مدارک مناقصه، منجر به ارائه پیشنهادات همسو 
توسط پیمانکاران نخواهد گردید که این وضعیت تصمیم گیري در مورد پیشنهادات 

دریافتي را براي کارفرما دشوار خواهد نمود. 
اگرچه مراحل اجراي کار بصورت مراحل متوالي نشان داده ي شود اما باید در نظر 
داشت که در پیمان هاي E.P.C و  E.P عماًل مراحل کار با یکدیگر همزماني دارند. 
عملیات ساختماني  بخش  در   E.P - E.P.C قراردادهاي  در  تفاوت  مهمترین وجه 
است. در پیمان E.P.C، مسؤلیت پیمانکار از ابتدا تا انتها یکسره و یک پارچه است که 

این موضوع، براي کارفرما بسیار حائز اهمیت است. 
مسؤلیت مدیریت اجرا، کنترل کیفي و کنترل پروژه در پیمان E.P.C بعهده پیمانکار 
در چنین  باشد.  مي  کارفرما  به عهده   E.P پیمان  در  این مسؤلیت  در حالیکه  است، 
شرایطي، پیمانکار اصلي در انتخاب پیمانکاران جزء داراي انعطاف بیشتري است در 
به روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت  حالیکه کارفرماي دولتي معموالً 
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طبق مقررات عمل مي نماید. 
یکي از موارد مشترک و مهم که در پایان کار اجرایي پیمان E.P.C مطرح خواهد بود، 
نقطه بازگشت مسؤلیت ها به پیمانکار اصلي براي راه اندازي کار است. بنابراین تعیین 
نقطه) Erection  Completion  ( و قبوالندن آن در عمل به پیمانکار اصلي بر 
اساس مدارک و مشخصات فني پروژه، از مواردي است که طبیعتًا به سادگي تحقق 

نمي یابد. 
مي   E.P - E.P.C الگوي  دو  در  پروژه  اندازي  راه  مرحله  در  اعضاء  مشارکت 
 General اصلي(   پیمانکار  مشارکت   E.P.C هاي  پیمان  در  باشد.  متفاوت  تواند 
Contractor  (، در کار ساختمان و نصب پروژه و آشنایي تیم اجرایي وي با جزئیات 
اندازي پروژه مشارکت  راه  اندازي و  راه  نصب، سبب مي شود که در مراحل پیش 
پیمانکار اصلي تداوم یابد، بخصوص وقتي که پیمانکار اصلي یک شرکت ایراني است، 
بسیار حائز اهمیت خواهد بود ، زیرا درگیري و بار مشارکت فني – مدیریتي طرف 

ایراني ، بنحو مطلوبي تا پایان پروژه گسترش مي یابد . 
از طرف دیگر نقش پیمانکار اصلي در مرحله راه اندازي پیمان E.P کاهش یافته و 

عمدتًا محدود به اعزام کارشناسان تکنولوژي خواهد گردید.

3- قرارداد احداث ، بهره برداري ، انتقال 
 ) B.O.T  ( – ) Transfer   - Operate – Build (

قرارداد احداث، بهره برداري، انتقال، یکي از جدیدترین قراردادهاي تأمین مالي مي 
باشد که از اوایل دهه 1980 یعني هنگامي که دولت ترکیه اعطاي امتیاز چند نیروگاه 

را به مناقصه گذاشت به رسانه هاي مالي راه یافت.
یافت،  توسعه  بتدریج  زیربنایي  تأسیسات  مورد  در  ویژه  به  تکنیک،  این  از  استفاده 

بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهاي در حال توسعه افزایش یافته است. 
در این روش، ساخت و بهره برداري پروژه به مدت معیني، توسط شرکتي که اصطالحًا 
شرکت پروژه ) Progect development company ( نام مي گیرد انجام مي 
شود و انتقال پروژه به کارفرما، پس از طي مدت معیني و بعد از تحصیل درآمد الزم، 

تحقق مي یابد. 
قابل ذکر است که کارفرما، باز پرداخت هیچ وامي را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان 
پروژه تضمین نمي کند و با توجه به اینکه سرمایه گذاري مستقیم از بودجه دولتي نیز 
نمي باشد، فشار ناشي از استقراض کاهش  مي یابد و عالوه بر آن ریسک هاي مربوط 
به ساخت و تکنولوژي جدید بکار برده شده نیز، به بخش خصوصي انتقال داده مي 

شود. 
همچنین دولت با کارفرما، عالوه بر موارد فوق، هم در زمان ساخت پروژه و هم در 
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زمان بهره برداري پروژه توسط شرکت خصوصي، منافع بسیاري از تجربه هاي بخش 
خصوصي بدست مي آورد. 

بنابراین B . O . T در واقع یک روش مستقل قراردادهاي اجرایي نیست، بلکه بیشتر 
روشي براي تأمین مالي پروژه است. محبوبیت فزاینده این تیپ پروژه ها به دو دلیل 

است: 
1- کمبود سرمایه هاي دولتي 

2- تفکر اعمال مدیریت بهینه تر توسط بخش خصوصي 
بطور خالصه مراحل انجام )B . O . T ( به صورت زیر مي باشد: 

مجریان  توسط  محدود  مسؤلیت  با  خصوصي  بصورت  پروژه  شرکت  تشکیل   -1
پروژه 

2- تنظیم یک سند مالي جهت جمع آوري منابع مالي از طریق استقراض، اوراق قرضه 
و تعهد تأمین مالي 

3- فروش سهام شرکت پروژه 
4- شرکت پروژه خریدار، مالک و بهره بردار واحد مربوطه مثل نیروگاه خواهد بود. 

5- ریسک پذیري سهامداران 
6- بهره برداري 

7- باز پرداخت وام توسط شرکت پروژه 
8- انتقال پروژه، پس از انقضاي مدت وام گیرنده 

4- قرارداد احداث، تملک، بهره برداري 
 )  B . O . O ( – ) Build Own Operate(                                               
در این نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصي نسبت به ساخت، تملک، راه اندازي و 
نگهداري پروژه براي همیشه اقدام مي نماید و عوارض، اجاره ها و سایر مخارج و 
درآمدهاي ناشي از اجراي پروژه را به منظور بازگرداندن سرمایه و سود، جمع آوري 

مي کند. 
در این نوع قراردادها، دولت ممکن است بهره برداري و نگهداري پروژه را به یک 
دستگاه سومي محول نماید. منوط به آنکه تضمین الزم را به بخش خصوصي تأمین 
کننده مخارج پروژه در خصوص متعهد بودن به اجراي قرارداد )B . O . O ( و حفظ 
است  مختار  دولت  قرارداد،  نوع  این  در  همچنین  بدهد.  اولیه  گذاري  سرمایه  منافع 

نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشي از قرارداد )B . O . O ( اقدام نماید.
 

5- قرارداد ساخت ، تملک ، بهره برداري انتقال
 ) B . O . O . T  ( – )Build Own Operate Transfer (                     
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در این نوع قرارداد پس از بهره برداري، پروژه به کشور میزبان انتقال داده مي شود.

 
6- قرارداد احداث، انتقال، بهره برداري 

 ) B . T . O  ( )Operate Transfer  Build (                                          

در این قرارداد، سرمایه گذار خصوصي با احتساب مخاطرات ناشي از افزایش هزینه 
تأخیر و عملکردهاي خاص، پروژه را مي سازد و در حالي که دولت پس از راه اندازي 
پروژه به ظاهر مالک آن مي گرد، حق بهره برداري از پروژه به یک مؤسسه اجرایي ) 

نمایندگي ( منتقل مي گردد. 
سرمایه گذار خصوصي پروژه را براي مؤسسه اجرایي ) نمایندگي ( اداره مي کند و به 
او اجازه داده مي شود که هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري خود را ) اصل و فرع ( 

در قالب یک توافقنامه دریافت نماید.
 

 ) B.L.T ( – ) Build Lease Transfer ( 7- قرارداد احداث، اجاره، انتقال
در این نوع قرارداد، سرمایه گذار خصوصي، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و 
دولت هزینه هاي سرمایه گذاري بخش خصوصي را از طریق اجاره دادن پروژه تحت 

یک شرایط و برنامه توافق شده پرداخت مي کند. 
مالکیت پروژه پس از انقضاي دوره اجاره به دولت بر مي گردد. 

پیمان مربوطه مي  تابع شرایط  که  اجاره، واگذاري است  احداث،  قرارداد شامل  این 
باشد. 

 ) B.T ( – )Transfer Build ( 8- قرارداد ساخت و انتقال
قرارداد احداث و واگذاري است که بهره برداري را کشور میزبان انجام خواهد داد و 

نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام مي نماید.
 

 ) Buy Back ( – 9- قرارداد بیع متقابل
این قرارداد که عمدتًا براي اجراي طرح هاي نفت و گاز در ایران مورد استفاده قرار مي 
گیرد، در ردیف قراردادهاي خرید خدمت قرار مي گیرد، شرکت سرمایه گذار خارجي، 
کلیه وجوه سرمایه گذاري، همچون نصب تجهیزات،  راه اندازي و انتقال تکنولوژي را 
بر عهده مي گیرد و پس از راه اندازي به کشور میزان واگذار مي کند. بازگشت سرمایه 
تولیدي  دریافت محصوالت  از طریق  گذار  و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه 

صورت مي گیرد. 
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علت طبقه بندي قرارداد بیع 
متقابل در رده قراردادهاي 
خرید خدمت این است که 
انجام بازپرداخت اصلي و 
از  گذاري  سرمایه  سود 
مایعات گازي، نفت  محل 
نفتي  هاي  فرآورده  و 
صورت مي گیرد. همچنین 
صورت  به  ها  پرداخت 
امکان  غیرنقدي  و  نقدي 
پذیر مي باشد. این نوع قرارداد در کشورهایي که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش 
خصوصي و یا خارجي را به صنعت نفت منتفي مي داند مورد استفاده قرار مي گیرد. 

مهمترین ویژگي این گونه قراردادها به ترتیب زیر است: 
1- شرکت هاي خارجي نقش پیمانکار را ایفا مي کنند. وظیفه آنها تأمین همه سرمایه 

مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازي و بازسازي میادین مي باشد. 
2- کلیه مخارج و هزینه هایي که پیمانکاران متحمل مي شوند، به همراه بهره سرمایه 
هاي بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز 

بازپرداخت خواهد شد. 
3- نرخ بازده سالیانه سرمایه گذاري، متناسب با پروژه متغیر بوده) معموالً در حدود 20 

درصد است ( و در قالب اقساط مساوي به پیمانکار پرداخت خواهد شد. 
4- پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه گذاري، پیمانکار داراي هیچ 
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گونه حقي در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود. 
5- همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایي پروژه، راه اندازي تولید و شروع تولید، 
کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسؤل تأمین هزینه عملیات 

جاري خواهد بود. 
6- پیمانکار خارجي در این سرمایه گذاري هاي مشترک فاقد سهم مي باشد .

در  همگي  زیرا  باشد.  مي  اکتشاف  خطرپذیري  فاقد  ها  پروژه  قرارداد،  نوع  این  در 
میادیني که دارایي ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا در خواهند آمد. 

ضمنًا خطرپذیري قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان پرداخت 
وجوه مورد توافق را تضمین کرده است. 

پیمانکار وظیفه تأمین مالي طرح ) به صورت کامل (، مسؤلیت اجرایي  با این حال 
و مهندسي، مسؤلیت سفارشات، ساخت و نصب، به تصویب رساندن توسط کشور 
میزبان بوسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال تکنولوژي، آموزش و راه اندازي و تحویل 
میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را بعهده دارد و کلیه مراحل مذکور تحت 

نظارت فني و مالي کشور میزبان صورت مي گیرد. 

مالحظات حقوقي که در عقد  قراردادهاي خدماتي و چهارچوب بیع متقابل باید 
مورد توجه واقع شوند عبارتند از:

1- حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکربوري و نفي مشارکت و 
سرمایه گذاري خارجي. 

2- حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد و همچنین بر حکمیت در دعاوي. 
3- حاکمیت قوانین پولي کشور میزبان بر روابط ارزي في مابین. 

4- کنترل کامل تولید. 
5- بازپرداخت صرفًا از محل تولید مخزن. 

6- عدم ارائه تضمین بانکي یا دولتي. 
7- اعمال حق کنترل و نظارت فني و مالي. 

8- تأمین باالترین ضریب برداشت با مالحظات فني و حفظ مخازن. 
9- به حداکثر رساندن امکانات تولیدي مهندسي و ساختماني داخلي.

Finance - ) 10- قراردادهاي تأمین مالي ) فاینانس

قراردادهاي تأمین مالي ) فاینانس ( از منابع بین المللي، مابین ارائه کننده تسهیالت و 
استفاده کننده از تسهیالت، پس از انجام مذاکرات الزم و قبول مفاد  آن از سوي طرفین 
منعقد مي گردد و به طور کلي شامل مفادي است که حقوق، مسؤلیت ها و تعهدات 

طرفین را به طور شفاف معین مي سازد. 
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از آنجائیکه طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایي متفاوت مستقر 
مي باشند، چگونگي تنظیم بندهاي حقوقي و قوانین حاکم و محل رجوع حل اختالف 
از اهمیت بسزایي برخوردار است و لذا عمدتًا این قراردادها توسط مشاورین حقوقي 

تنظیم و انشاء مي گردد. 
استفاده  چگونگي  تسهیالت،  مبلغ  تعاریف،  به  مربوط  بندهاي  شامل  قراردادها  این 
تسهیالت، مهلت بازپرداخت و چگونگي انجام آن، چگونگي حل اختالفات ، قوانین 

حاکم و مراجع رسیدگي به اختالفات و غیره مي باشد. 
کنسرسیوم  قالب  در  که  شرکت  چند  مشارکت  توسط  معموالً  بزرگ  هاي  پروژه 
آغاز  در  مهم  مراحل  از  یکي  شود.  مي  اجرا  یابند،  مي  تشکیل   )  Concertium(
کار شکل گرفتن سازمان کنسرسیوم است که نیازمند بررسي براي یافتن شرکت هاي 
همکار، تفکیک شرح کارها و تعریف مسؤلیت ها بصورت مشارکت محدود، مشارکت 

تضامني و زیر قرارداد ) Sub contract ( و غیره است. 
این فرآیندي است که نیازمند زمان براي شناسایي، ارزیابي ها و تفاهم اعضاء در قالب 
کنسرسیوم مي باشد. بنابراین منظور داشتن زمان براي تشکیل کنسرسیوم، مي بایست 

در زمان بندي مناقصه هاي مربوطه مدنظر قرار مي گیرد. 

ترکیب غالب در مشارکت ها مي تواند متشکل از اعضاي زیر باشد:
) G . C ( General Contractor پیمانکار اصلي یا -

 ) Technologist ( شرکت مهندسي تکنولوژییست یا صاحب دانش فني -
 Finance شرکت تأمین کننده مالي براي پروژه هاي همراه با -

اگر کنسرسیوم بر اساس ترکیب مذکور شکل بگیرد در این صورت کار با طراحي هاي 
بنیادي توسط تکنولوژیست آغاز مي شود. 

این طراحي ها البته مي تواند محدود به طراحي هاي تکنولوژیک خط تولید گردد و 
طراحي هاي تفصیلي هم توسط پیمانکار اصلي ) G.C ( در همین چهارچوب انجام 
 Proprietary Items ( مي شود و شامل طراحي هاي تجهیزات خاص تولید و یا

( نمي گردد. 
تأمین این تجهیزات خاص مي تواند در مسؤلیت تکنولوژیست قرار گیرد تا در این 
صورت پیوستگي مسؤلیت وي از مرحله طراحي تکنولوژیک تا تأمین تجهیزات خاص 

حفظ شود. 
در  تکنولوژیست  و  اصلي  پیمانکار  بین  کار  تقسیم  تدارکات،  بخش  در  بنابراین 

چهارچوب این تعادل شکل مي گیرد. 
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ضمانت نامه و انواع آن

تالش و هزینه اقدام به اجراي یک پروژه ساختماني، مخاطره زیادي براي کارفرما به 
دنبال دارد. با وجود تحلیل بازار به طور دقیق و بررسي هاي امکان پذیري به صورت 
گسترده، اعتبار یک پروژه اغلب مبتني بر برآوردهاي قابل اعتماد از هزینه هاي کار 
ساختماني است. اگر هزینه هاي واقعي یک پروژه، خیلي بیشتر از مقادیر برآورد شده 

باشند، پروژه شکست مي خورد. 
این یکي از خطرهایي است که کارفرما مي خواهد از آن دور باشد. این مخاطره ها، با 

تقاضاي تهیه انواع ضمانت نامه از پیمانکار مي تواند کم شود. 

که  مي شود  مدعي  آن  ارایه  با   ) بانکي   ( بنگاهي  که  است  تضمیني  نامه،  ضمانت 
پیمانکار تمام موارد قرارداد را رعایت مي کند. 

ضامن، ) بانک صادرکننده ضمانت نامه ( متعهد مي شود در صورتي که پیمانکار در 
قرارداد، کوتاهي کند و مفاد قرارداد را رعایت نکند، با دریافت نامه از طرف کارفرما، 
مبلغ ضمانت نامه را بدون مسایل حقوقي و بدون دادگاه در اختیار کارفرما قرار دهد. 

این توافق در پروژه هاي عمراني معمول است و سه طرف دارد. 

ضمان: ضامن ) بانکي که ضمانت نامه صادر کرده (، شرکت یا بانک ضمانت کننده 
مي باشد که تعهد مي کند در صورت قصور مضمون عنه ) پیمانکار ( کار را اجرا یا 

مقدار مشخصي پول را پرداخت کند. 
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مضمون عنه: بدهکار اصلي یا مضمون عنه، طرفي ) پیمانکار کل ( است، که اجراي 
کار را قول داده یا تضمین کرده است. 

توسط  کار  اجراي  قول  که  (است  یا صاحبکار  مالک  کارفرما،   ( له: طرفي  مضمون 
پیمانکار به او داده شده است. 

ضمانت نامه معمواًل به سه روش تهیه مي شود: 
1-  مبلغ ضمانت نامه، به صورت نقدي از طرف پیمانکار به حساب کارفرما واریز 

شده و فیش آن به کارفرما ارایه مي شود. 
2-  به میزان ضمانت نامه، چکي بانکي به نفع کارفرما تهیه شده و در اختیار کارفرما 

قرار مي گیرد. 
3-  به میزان ضمانت نامه، پیمانکار ضمانت نامه اي از طرف بانک مورد قبول کارفرما) 
طبق نمونه اي که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است ( تهیه کرده و در اختیار کارفرما 

قرار مي دهد. 
بنابراین، بانک تعهد مي نماید در صورتي که بنا بر تشخیص کارفرما، تا میزان مشخصي، 
هر مبلغي را که به هر عنوان و هر کاري طبق تشخیص، مطالبه نماید، به محض دریافت 
مجراي  از  اقدامي  یا  اظهارنامه  به صورت  نیازي  که  این  بدون  کتبي،  تقاضاي  اولین 
قانوني و قضایي یا مقام دیگر داشته باشد و یا نیازي به ثبات قصد و یا تخلف داشته 

باشد ، بالدرنگ در وجه کارفرما بپردازد. 
این ضمانت نامه، داراي یک مدت مشخص قید شده در ضمانت نامه خواهد بود و بعد 

از انقضاي مدت، در صورت عدم درخواست کارفرما، باطل خواهد شد. 

 ضمانت نامه و انواع آن 
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چگونگي تهیه ضمانت نامه از بانك
براي تهیه انواع ضمانت نامه از بانک، توسط پیمانکار به دو روش عمل مي شود: 

1- در صورتي که پیمانکار اعتبار بانکي نداشته باشد، بنابراین به میزان ضمانت نامه 
شرکت پیمانکار، پول به حساب بانک ریخته و ضمانت نامه دریافت مي دارد. 

امتیاز این ضمانت نامه، براي پیمانکار این است که براي 90 درصد مبلغ واریز شده، 
توسط بانک، سود تعلق مي گیرد. بنابراین به مدتي که ضمانت نامه نزد کارفرما باشد، 

به 90 درصد مبلغ ضمانت نامه سود تعلق خواهد گرفت. 
2- در صورتي که پیمانکار، نزد بانک اعتبار داشته باشد، بنابراین گرفتن اعتبار از طرف 

پیمانکار، به عواملي بستگي دارد که عبارتند از : 
1-2- گردش مالي شرکت پیمانکار، نزد آن بانک 

2-2- پروژه هایي که اجرا نموده است 
3-2- توان مالي پیمانکار 

4-2- ماشین آالت و مستغالت پیمانکار 
5-2- امالکي که در اختیار شرکت پیمانکار بوده و سند آن را مي تواند در رهن بانک 

بگذارد.
بنابراین، بانک، پس از دریافت تقاضاي پیمانکار براي گرفتن اعتبار، شروع به کسب 
است،  پیمانکار  به  مربوط  که  امالکي  سند  و  نموده  پیمانکاري  از شرکت  اطالعات، 
دریافت مي دارد و پس از کارشناسي توسط بانک، اعتبار معیني، به مدت یک سال 

شمسي، براي آن شرکت باز مي شود. 
بنابراین، شرکت پیمانکاري، در صورت داشتن اعتبار به هنگام گرفتن ضمانت نامه، 
درصد کمتري از کل ضمانت نامه ) حدود 10 تا 20 درصد ( را به صورت نقدي به 
حساب بانک واریز کند، و ما بقي از محل اعتبارات، در نظر گرفته مي شود و ضمانت 

نامه صادر مي شود. 

انواع ضمانت نامه
1- ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 

تا به کارفرما اطمینان بدهد که در  ضمانت نامه شرکت در مناقصه، صادر مي شود، 
صورت برنده شده پیمانکار شرکت کننده در مناقصه، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 
و پیش پرداخت مورد نیاز را تهیه خواهد کرد و حاضر به عقد قرارداد خواهد بود و 
اگر پیمانکار نتواند یا حاضر نشود به این کار ) امضاء قرارداد و تهیه ضمانت نامه هاي 

الزم ( اقدام کند، ضمانت نامه او به نفع کارفرما ضبط شود. 
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در  شرکت  نامه  ضمانت  اسمي  ارزش 
به   ( درصد   20 تا   5 بین  معوالً  مناقصه، 
صورت نمونه وار به اندازه 5 درصد ( از 
کل مبلغ اولیه قرارداد و پیمان است. مبلغ 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه، در برخي 
از مشاغل به صورت سپرده نقدي، چک 

تضمیني یا چک بانکي است. 
نامه مناقصه  به هر حال کارفرما ضمانت 
را ترجیح مي دهد. در صورت عدم امضاء 
قرارداد، از طرف پیمانکار، ) به دلیل خطای 
 ،) پیشنهادي  رقم  در  اشتباه  و  محاسباتی 
ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط می 

شود. 
طبق قانون، کارفرما باید ضمانت نامه را، 
انعقاد  در  پیمانکار  وعده  خلف  دلیل  به 
قرارداد، ضبط کند. اگر بنا به دالیلي این 
پروژه دوباره به مناقصه گذاشته شود، باید 
همان  در  مقصر،  پیمانکار  کار شرکت  از 

پروژه، جلوگیري شود. 
مشخص  مناقصه،  پاکت  گشایش  از  بعد 
آن  دهنده  ارایه  از  پیشنهاد حداقل،  شدن 
و  قرارداد  امضاء  براي  که  خواهند  مي 
تکمیل کردن فرم هاي ضمانت نامه اقدام کند، معموالً کارفرما در قرارداد، مدت زماني 

را تعیین مي کند تا برنده مناقصه مشخص شود و قرارداد را براي اجرا به او بدهد. 
زمان در نظر گرفته شده براي امضاء اسناد قرارداد و ضمانت نامه ها، با توجه به اندازه 
و نوع پروژه متفاوت است، اما اکثر کارفرمایان این مدت را براي برگرداندن فرم هاي 

الزم طي یک تا 4 هفته تعیین مي کنند، که دور معمول 10 تا 15 روز است. 
ضمانت نامه شرکت در مناقصه برنده مناقصه بعد از امضاء قرارداد کار ساختماني و 
تهیه ضمانت نامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد، باطل مي شود. کارفرما مي تواند 
ضمانت مناقصه نفرات دوم و سوم پیشنهاد دهنده حداقل را تا امضاء قرارداد و تهیه 

ضمانت نامه هاي الزم توسط برنده مناقصه، نگهداري کند. 
ضمانت نامه مناقصه بقیه شرکت کنندگان در مناقصه، بالفاصله بعد از بازکردن پیشنهادها 

یا طي زمان مشخصي، حدود 3 تا 15 روز پس از  بازکردن، برگردانده مي شود.

 ضمانت نامه و انواع آن 



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

226227

مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت براي کارهاي پیمانکاري که از 
محل اعتبارات طرحهاي عمراني انجام مي شوند، به شرح زیر تعیین مي شود:

1-1- میزان تضمین شرکت در مناقصه براي کارهایي که مبلغ برآورد آن تا ده میلیون 
) 10/000/000 ( ریال است ) 5 درصد ( و نسبت به مازاد آن تا یک هزار میلیون 
) 1000/000/000( ریال برابر پنج هزارم، و نسبت به مازاد آن تا یک هزار میلیون ) 
1000/000/000 ( ریال بعدي، سه هزارم، و در صورت تجاوز مبلغ برآورد از دو هزار 

میلیون ) 2000/000/000 ( ریال، معادل دو هزارم مبلغ مازاد است.
1-2- نوع و مدت اعتبار تضمین شرکت در مناقصه 

تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکي، با مدت اعتبار سه ماه پس 
از تاریخ افتتاح پیشنهاد مناقصه است که همراه با پیشنهاد قیمت از طرف پیمانکار به 

مناقصه گذار تسلیم مي شود. 
مدت این ضمانت نامه بنا به درخواست مناقصه گذار حداکثر سه ماه دیگر نیز قابل 
تمدید است. و در رأس شش ماه، در صورتي که پرداخت آن از طرف مناقصه گذار 

تقاضا نشده بود، با درخواست کتبي پیشنهاد دهنده آزاد مي شود. 
عنوان  به  نیز  را  نقدي  بانکي، سپرده  نامه  به جاي ضمانت  تواند  مي  دهنده  پیشنهاد 
تضمین شرکت در مناقصه به حساب مناقصه گذار واریز نماید و رسید آن را دریافت 
کند. در این صورت چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد، مناقصه 
گذار نسبت به انعقاد پیمان با برنده مناقصه اقدام ننماید و پس از انقضاي مدت مزبور، 
استرداد تضمین تودیع شده را  تقاضاي  نبوده و  پیمان  به عقد  پیشنهاد دهنده حاضر 

بنماید، مناقصه گذار موظف است سپرده مزبور را به پیشنهاد دهنده مسترد نماید. 
1-3- در مورد مناقصه کارهاي تأسیساتي همراه کارهاي ساختماني که برنده مناقصه 
بر اساس مجموع مبالغ پیشنهادي پیمانکاران ساختماني و  تأسیساتي همکار معین مي 
مبناي  به طور جداگانه  تأسیساتي  از کارهاي ساختماني و  برآورد هریک  شود، مبلغ 

محاسبه میزان تضمین شرکت در مناقصه است. 
1-4- نفر دوم برنده مناقصه، پیشنهاد دهنده اي است که قیمت پیشنهادي او بیش از 
پنج درصد ) 5 درصد ( مبلغ برآورد با نفر اول برنده مناقصه اختالف نداشته باشد، در 

غیر این صورت مناقصه فاقد نفر دوم خواهد بود.
 

2- ضمانت نامه انجام تعهدات 
پیمانکار زمان امضاء پیمان، که براي تضمین انجام تعهدات درج شده در آن ثبت مي 
کند، باید ضمانت نامه اي معادل پنج درصد مبلغ اولیه پیمان ) صادره از طرف بانک 
تسلیم   ) است  بوده  مناقصه  اسناد  ضمیمه  که  اي  نمونه  طبق  و  کارفرما  قبول  مورد 

کارفرما کند. 
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این ضمانت نامه، باید تا زمان تصویب صورت مجلس تحویل موقت موضوع پیمان، 
معتبر باشد. مادام که تحویل موقت انجام نشده، پیمانکار مکلف است به دستور کارفرما 
این ضمانت نامه را تمدید کند، و اگر طبق دستور کارفرما تا 15 روز قبل از انقضاء 
تا تصویب صورت مجلس  به تمدید نکند، کارفرما حق دارد  اقدام  اعتبار آن،  مدت 
تحویل موقت مبلغ آن را از بانک ضامن دریافت کرده و وجه آن را بجاي ضمانت نامه 

به عنوان وثیقه، نزد خود نگاه دارد. 
کارفرما ضمانت نامه مزبور را به محض تصویب صورت مجلس تحویل موقت باید 

آزاد کند. 
اگر پیمانکار در حین اجرا، به تعهدات خود عمل نکند، یا از ادامه کار صرفنظر کند، 
چونه  هیچ  پیمانکار حق  و  شده  کارفرما، ضبط  نفع  به  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت 

اعتراضي را نخواهد داشت.
مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت براي کارهاي پیمانکاري که از 

محل اعتبارات طرحهاي عمراني انجام مي شوند ، به شرح زیر تعیین مي شود :
2-1- میزان تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد ) 5 درصد ( مبلغ پیمان است که 
به صورت ضمانت نامه بانکي یا سپرده نقدي به حساب نزد کارفرما واریز مي شود. 

2-2- سایر مراتب مربوط به تضمین انجام تعهدات از جمله مدت اعتبار، تمدید و 
چگونگي استرداد و مانند آن، تابع شرایط عمومي پیمان است.

 
3- ضمانت نامه پیش پرداخت 

کارفرما باید براي تقویت 
و  پیمانکار  مالي  بنیه 
او،  تجهیزات  تکمیل 
درصد   20 معادل  جمعًا 
به  را،  پیمان  اولیه  مبلغ 
به  پرداخت  پیش  عنوان 
پیمانکار  به  زیر  شرح 

)وام( پرداخت کند : 
درصد   8 معادل   ) الف 
مبلغ اولیه پیمان، بعد از 

امضاء و مبادله آن به منظور پیش پرداخت تحویل زمین 
ب( معادل 6.5 درصد مبلغ اولیه پیمان، پس از تجهیز کارگاه به عنوان پیش پرداخت 

تجهیز کارگاه 
ج ( معادل 5.5 درصد مبلغ اولیه پیمان، بعد از اینکه پیمانکار طبق صورت وضعیت 
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هاي ماهانه ) بدون احتساب مصالح پاي کار (، معادل 30 درصد مبلغ اولیه پیمانکار، 
کار انجام داده باشد.

به معنای دیگر پیمانکار بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. 
مبلغ هاي باال به ترتیب زیر واریز مي شوند: 

بر اساس همان درصد پیش پرداختی که پیمانکار از کارفرما دریافت می کند، کارفرما 
از صورت وضعیت های موقت ماهیانه او اقساط بازگرداندن پیش پرداخت را کم می 
کند. کم کردن از صورت وضعیت های موقت پیمانکار تا برگشت کامل پیش پرداختها 

ادامه می یابد. 
پیش پرداخت هاي باال، در مقابل ضمانت نامه هایي از طرف بانک مورد قبول کارفرما 
پیمان، معتبر بوده و به  پایان مدت  تا  باید  نامه ها،   پرداخت مي شود. این ضمانت 

دستور کارفرما قابل تمدید باشند. 
همچنین ضمانت نامه ها، باید طوري تنظیم شوند که در موقع ضرورت، ضبط و واریز 

کردن مبالغ آنها به حساب تعیین شده کارفرما، مقدور باشد. 
همان طور که اقساط ماهانه پیش پرداخت مربوطه واریز مي شود، مبالغ ضمانت نامه 

ها، همزمان تقلیل خواهد یافت. 
اگر مبلغ اولیه پیمان، با الحاقیه هائي تغییر نماید، مبلغ این الحاقیه ها نیز عینًا مشمول 

بندهاي باال خواهد بود.
مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت براي کارهاي پیمانکاري که از 

محل اعتبارات طرحهاي عمراني انجام مي شوند ، به شرح زیر تعیین مي شود :

 3-1- میزان پیش پرداخت متعلق به پیمان هاي کارهاي پیمانکاري برابر بیست درصد 
کل مبلغ اولیه پیمان است که در اقساط سه گانه به شرح زیر در وجه پیمانکار پرداخت 

مي شود: 
الف – قسط اول معادل هشت درصد مبلغ اولیه پیمان بالفاصله پس از تحویل زمین 

ب- قسط دوم معادل شش و نیم درصد مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل تجهیزات 
و ماشین آالت مورد نیاز کار و تجهیز کارگاه، بر اساس برنامه زمان بندي اجراي کار. 

این مراتب باید طي صورتمجلسي به امضاي پیمانکار و دستگاه ناظر برسد. 
پ- قسط سوم معادل پنج و نیم درصد مبلغ اولیه پیمان، بعد از آنکه پیمانکار معادل 
سي درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت هاي ماهانه ) بدون احتساب مصالح 

پاي کار ( کار انجام داده باشد. 
طرف  از  بانکي  نامه  ضمانت  تودیع  ازاي  در  پرداخت  پیش  به  مربوط  مبالغ   -2-3
پیمانکار به نفع کارفرما به او پرداخت مي شود. ضمانت نامه هاي مزبور تا پایان مدت 

پیمان معتبر بوده و به دستور کارفرما قابل تمدید است. 
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کارفرما مي تواند در مورد پیمانکاران ایراني در ازاي اخذ سفته با ظهرنویسي ضامن 
معتبر به تشخیص خود، مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک پیمانکار و کارفرما 
واریز نماید تا فقط به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آالت، تجهیزات و خرید 

مصالح کار مورد قرارداد برسد.
3-3- در مواردي که پیش پرداخت ها در ازاي اخذ سفته به حساب مشترک واریز مي 
شود، چنانچه مبلغ پیش پرداخت براي تهیه مصالح صرف شده، باید هنگام پرداخت 
صورت وضعیت کسر و به حساب مشترک واریز شود تا دوباره مورد استفاده قرار 

گیرد. 
3-4- در مورد پیش پرداخت هایي که در ازاي سفته به حساب مشترک واریز و صرف 
و  آالت  ماشین  است  موظف  پیمانکار  باشند،  شده  آالت  ماشین  و  تجهیزات  خرید 
تجهیزات خریداري شده را به عنوان وثیقه واریز مبالغ پیش پرداخت در رهن کارفرما 
قرار دهد. پیمانکار تا تصفیه بدهي خود بابت پیش پرداخت، حق خروج آنها را بدون 

اجازه کارفرما از کارگاه نخواهد داشت. 
تمام  از  دوم  و  اول  اقساط  واریز  بابت  پرداخت  پیش  مبلغ  بازپرداخت  براي   -5-3
صورت وضعیت هاي کارکرد موقت )بدون احتساب تعدیل و پرداخت هاي مشابه( 
معادل چهارده و نیم درصد )14/5درصد( از مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کارکرد 
درصد  هشت  پرداخت،  پیش  سوم  قسط  بازپرداخت  براي  و  شود  مي  کسر  موقت 
)8درصد( عالوه بر چهارده و نیم درصد )14/5درصد( یاد شده از مبالغ ناخالص هر 
صورت وضعیت کارکد موقت به گونه اي کسر مي شود که تمام مبالغ پیش پرداخت 
و  شود  مستهلک  آخر(  ماقبل  وضعیت  )صورت  موقت  وضعیت  آخرین صورت  تا 

برگردانیده شود.
درصد  نسبت  نشود،  تأدیه  پرداخت  پیش  اقساط  از  برخي  صورتیکه  در  تبصره– 
بازپرداخت مبالغ پیش پرداخت متناسب با اقساط پرداخت شده، توسط دستگاه اجرایي 

کاهش داده مي شود.
3-6- میزان ضمانت نامه ها یا سفته ها یا سایر رهینه ها به ترتیبي که اقساط پیش 

پرداخت مربوط واریز مي گردد، همزمان و متناسبًا کاهش داده مي شود.

4- ضمانت نامه حسن انجام کار
از مبلغ ناخالص صورت وضعیت هاي پیمانکار، معادل 10 درصد به عنوان تضمین 
حسن اجراي کار کسر شده و در حساب جداگانه اي نزد کارفرما نگهداري مي شود. 
ارائه  و  موقت  تحویل  مجلس  صورت  تصویب  از  پس  بالفاصله  مبلغ،  این  نصف 
صورت وضعیت قطعی که به معنای بدهکار نبودن پیمانکار است، آزاد می شود، و 
نصف دیگر آن بالفاصله پس از تصویب مجلس تحویل قطعي از طرف کارفرما به 
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پیمانکار پرداخت مي شود. 
ها،  قیمت  به  پیمانکار  اگر 
مبالغ  باشد،   داده  تخفیفي 
بعد  کار  مبلغ  شامل  ناخالص 
در  و  است  تخفیف  وضع  از 
اضافه  پیشنهاد  که  صورتي 
مبلغ  باشد،  کرده  را  قیمتها 
به  کار  مبلغ  شامل  ناخالص 
همراه اضافه پیشنهاد پیمانکار 

است. 
بنا به تقاضاي پیمانکار، کارفرما مي تواند مبلغ تضمین اجراي کار را در مقابل گرفتن 

ضمانت نامه از بانک مورد قبول کارفرما، مسترد دارد.
مقررات مربوط به اخذ تضمین و تأدیه پیش پرداخت براي کارهاي پیمانکاري که از 

محل اعتبارات طرحهاي عمراني انجام مي شوند ، به شرح زیر تعیین مي شود :
و  کار  انجام  حسن  براي  پیمانکار  از  تضمین  اخذ  چگونگي  و  میزان  نوع،   -1-4
آن  هاي  تبصره  و  پیمان  عمومي  شرایط   )35( ماده  مطابق  آن  استرداد  چگونگي 

است. 
4-2- تبصره )3( ماده )35( شرایط عمومي پیمان به شرح زیر اصالح مي شود:

بنابر تقاضاي پیمانکار و به منظور تکمیل تجهیزات و تهیه مصالح و سایر نیازهاي 
درصد  پنجاه  کار،  از  ریالي  )25درصد(  انام  از  پس  و  کار  اجراي  حین  در  کارگاه 
از  ریالي  انجام )50درصد(  از  کار و پس  انجام  مبالغ تضمین حسن  از  )50درصد( 
کار؛ سه چهارم از مبلغ تضمین حسن انجام کار و پس از انجام )85درصد( ریالي از 
کار، هشتاد و پنج درصد )85 درصد( از مبالغ تضمین حسن انجام کار در مقابل اخذ 

ضمانت نامه بانکي از پیمانکار توسط کارفرما مسترد مي شود.

5- ضمانت نامه پیمانکاران جزء 
پیمانکاران عام، مسؤل اجراي کار پیمانکاران جزء هستند. اگر پیمانکار جزء در پرداخت 
بهاي مواد، نیروي کار یا پیمانکاران جزء ) رده دوم ( کوتاهي کنند، مسؤل این کوتاهي، 

پیمانکار عام خواهد بود. 
تقاضاي ارائه ضمانت پرداخت و ضمانت انجام کار پیمانکاران جزء، از پیمانکار اصلي 

حمایت مي کند. 
باید توجه داشت که استفاده از ضمانت نامه پیمانکار جزء، نباید مانع دقت در انتخاب 
پیمانکار جزء شود. پیمانکار جزء غیر متخصص ایجاد مشکل مي کند. جبران زیان در 
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اثر توقف، تأخیر گسیختگي در کار مشکل است.  
در پروژه هاي ساختماني بزرگ، لزوم ارائه ضمانت نامه هاي پرداخت و انجام کار 
نتواند آن تعهدي را که پذیرفته انجام دهد، پیمانکار اصلي،  از طرف پیمانکار جزء، 

شخص مسؤلي را از نظر مالي به جاي او دارد. 
اگر پیمانکار جزء، نتواند به تأمین کنندگان مواد و کارگران هزینه هاي الزم را پرداخت 
کند، پیمانکار عام مسؤل است، زیرا او باید پروژه را بدون هیچ گونه حق حبسي، به 
کارفرما تحویل دهد، از این رو پیمانکار اصلي، باید ضمانت پرداخت از طرف پیمانکار 

جزء را الزم بداند .
 

قوانین تکمیلی مربوط به کلیه ضمانت نامه ها:
به استثناي مواردي که در این مصوبه فقط به پیمانکار ایراني اشاره شده، این مصوبه 
عملیات پیمانکاري که در آن ها از پیمانکار خارجي استفاده مي شود را نیز در بر 

مي گیرد.
سپردن  به  موظف  فقط  بانکي  نامه  ضمانت  تودیع  براي  خارجي  پیمانکاران  الف- 
ضمانت نامه بانکي به تفکیک ارزي ریالي متناسب با سهم ارزي و ریالي پیمان از 

بانک ها مورد قبول بانک مرکزي ایران هستند.
ب- این مصوبه فقط در مورد کارهاي پیمانکاري ساختماني، تأسیساتي و تجهیزاتي 
کاالي  را خرید  آن  )75درصد(  وپنج درصد  هفتاد  از  بیش  که  قراردادهایي  و  بوده 
فني تشکیل مي دهد و نیز اعمال حمل و نقل را شامل نمي شود و این گونه اعمال 

همچنان تابع مقررات آیین نامه معامالت دولتي است.
در مواردي که براي تشخیص نوع کار در ارتباط با شمول این مصوبه بر آن ابهام یا 
اجرایي مالک  بودجه و دستگاه  برنامه و  نظر مشترک سازمان  باشد،  سئوالي مطرح 

عمل خواهد بود.
ج- این مصوبه از تاریخ بالغ، جایگزین تصویبنامه شماره 65908 مورخ 1361/10/5 
هیأت وزیران و مفاد مواد مربوط در شرایط عمومي پیمان است و مراتب مغایر با آن 
ملغي است. سایر مراتبي که در مورد تضمین هاي پیمان و تمدید و استرداد و دیگر 
مسایل مربوط به پیش پرداخت، اجراي تعهد و حسن اجراي کار در پیمان و شرایط 

عمومي پیمان منظور شده است تا آنجا که با این مصوبه مغایرت ندارد نافذ است.
د- استفاده از این مصوبه براي پیمان هایي که پیش از تاریخ ابالغ این مصوبه منعقد 
شده اند، در صورتي ممکن است که طرف پیمان، شرکت یا مؤسسه ایراني تشخیص 
صالحیت شده از طرف معاونت برنامه ریزی وزارت کشور و دو طرف پیمان نیز با 

اعمال این مصوبه در پیمان متبادله موافقت داشته باشند.
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نمونه ضمانت انجام تعهدات
صادر شده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللي بازرگاني در مورد ضمانت نامه 

هاي قراردادي. 
) نشر اتاق بین المللي بازرگاني شماره 3215 ( 

ضامن: 
اصیل ) تهیه کننده – پیمانکار (:

............................................................................................................................. 
ذي نفع ) خریدار – کارفرما (: 

..............................................................................................................................
قراردادي که ضمانت نامه به آن مربوط است:

..............................................................................................................................
مجموع حداکثر مبلغ مسؤلیت ضامن: 

..............................................................................................................................
اسناد موید ادعا: آن گونه که در زیر آمده است:

............................................................................................................................. 
تاریخ سپري شدن: 

..............................................................................................................................
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شرایط دیگر ) در صورت موجود بودن (: 
ما امضاکنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم، تعهد مي کنیم 
که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگري و به موجب 
قواعد یکنواخت فوق الذکر، در صورت درخواست کتبي یا تلفني یا از طریق تلگراف 
و تلکس توسط ذي نفع فوق، هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ 

مذکور در فوق بپردازیم. به شرط اینکه: 
1- درخواست چنین پرداختي به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت 

مقرر در فوق به دست ما برسد. 
مبلغ مورد  باشد که  نفع  از سوي ذي  امر  این  اعالم  پرداخت، شامل  2- درخواست 
درخواست، چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، از طریق دیگري توسط اصیل 

یا از طرف وي به او پرداخت نشده است. 
3- درخواست پرداخت به وسیله اعالم عدم اجراي تعهدات ناشي از قرارداد، توسط 
اصیل از سوي ذي نفع تأیید شود. اعالمي که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل 
مذکور  قرارداد  مفاد  موجب  به  نفع  ذي  نتیجه  در  و  مي شود  هایي  جنبه  شامل چه 

مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود مي شود. 
4- درخواست پرداخت، مستند به امور زیر باشد: 

الف– رأي دادگاه نخستین 
ب- رأي داوري که درخواست پرداخت را توجیه کند. 

ج– تأیید کتبي اصیل در مورد درخواست و مبلغ مورد پرداخت. 
د- .....

ما به عنوان ضامن، پرداخت را بدون هیچگونه تأخیري غیر از آنچه براي اطمینان از 
رعایت شرایط تعیین شده در قواعد یکنواخت و این ضمانت نامه ضروري است و تا 
..... روزگاري از زمان وصول اسناد به دست ما آن گونه که در باال مقرر شده، به عمل 

خواهیم آورد. 
هرگونه اختالف میان ما به عنوان ضامن و ذي نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به 
موجب آن مربوط باشد، باید نهایتًا به وسیله داوري به موجب قواعد مصالحه و داوري 

اتاق بین المللي بازرگاني حل و فصل شود. 

ضامن                                                                            محل و تاریخ 
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نمونه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
صادر شده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللي بازرگاني در مورد ضمانت نامه 

هاي قراردادي ) نشر اتاق بین المللي بازرگاني شماره 325 ( 
ضامن: 

اصیل ) متقاضي شرکت در مناقصه ( ........... 
ذي نفع ) طرفي که به مناقصه دعوت مي کند.........

مناقصه اي که ضمانت نامه ها به آن مربوط است: .............
مجموع حداکثر مبلغ مسؤلین ضامن: ...............

اسناد موید ادعا: آن گونه که در زیر آمده است: ..................
تاریخ سپري شدن: ...................

ما امضاکنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم، تعهد مي کنیم که 
تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگري و به موجب قواعد 
یکنواخت فوق الذکر، در صورت درخواست کتبي یا تلفني یا از طریق تلگراف و تلکس 
توسط ذي نفع فوق، هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ مذکور در فوق 

بپردازیم. به شرط اینکه: 
1- درخواست چنین پرداختي به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت مقرر در 

فوق به دست ما برسد. 
2- درخواست پرداخت همراه اعالم این امر از سوي ذي نفع باشد که مبلغ مورد درخواست، 
چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم، از طریق دیگري، توسط اصیل یا از طرف وي 

به او پرداخت نشده است. 
3- دارخواست پرداخت به وسیله اعالم آن امر از سوي ذي نفع تأئید شود که وي مناقصه 
ي اصیل را قبول کرده است و اصیل هم یا نتوانسته است قراردادي بر طبق مناقصه امضا 
کند و یا موفق نشده که ضمانت نامه انجام تعهدات را آنگونه که در مناقصه پیش بیني شده 

بود تسلیم کند. 
4- درخواست پرداخت از سوي ذي نفع همراه با اعالم این مطلب به اصیل باشد که ذي 
نفع موافقت دارد. هرگونه اختالفي در زمینه هر ادعائي از سوي اصیل براي بازپرداخت به 
او علیه ذي نفع در مورد همه یا بخشي از مبلغ پرداخت شده بر طبق ضمانت نامه در یک 
دادگاه یا هیأت داوري مشخص شده یا مورد توافق به موجب بند ) الف ( ماده 9 قواعد 

یکنواخت مورد حل و فصل قرار گیرد. 
5- هرگونه اختالف میان ما به عنوان ضامن و ذي نفع، که به این ضمانت نامه یا پرداخت به 
موجب آن مربوط باشد، باید نهایتاً به وسیله داوري به موجب قواعد سازش و داوري اتاق 

بین المللي بازرگاني حل و فصل شود. 
ضامن                                                                            محل و تاریخ 
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 نمونه ضمانت نامه پیش پرداخت
صادر شده به موجب قواعد یکنواخت اتاق بین المللي بازرگاني در مورد ضمانت نامه 

هاي قراردادي. ) نشر اتاق بین المللي بازرگاني شماره 325 (.
ضامن:

اصیل ) تهیه کننده – پیمانکار (: .........................
ذي نفع ) خریدار – کارفرما (: ...................................

قراردادي که ضمانت نامه به آن مربوط است: ................
مجموع حداکثر مبلغ مسؤلیت ضامن: ................................

اسناد موید ادعا: آن گونه که در زیر آمده است:.......................................
تاریخ سپري شدن: ......................

شرایط دیگر ) در صورت موجود بودن (: 
ما امضاکنندگان زیر که به موجب ضمانت نامه حاضر ضامن هستیم، تعهد مي کنیم 
که تنها به موجب شرایط تعیین شده در این سند و نه هیچ شرط دیگري و به موجب 
قواعد یکنواخت فوق الذکر، در صورت درخواست کتبي یا تلفني یا از طریق تلگراف 
و تلکس توسط ذي نفع فوق، هرگونه مبلغ یا مبالغ را تا سطح مجموع حداکثر مبلغ 

مذکور در فوق بپردازیم. به شرط اینکه:

1- درخواست چنین پرداختي به نحو مقرر در ماده 8 قواعد یکنواخت و در مهلت 
مقرر در فوق به دست ما برسد. 

مورد  مبلغ  که  باشد  نفع  ذي  از سوی  امر  این  اعالم  شامل  پرداخت  درخواست   -2
درخواست، چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، از طریق دیگري توسط اصیل 

یا از طرف وي به او پرداخت نشده است. 
3- درخواست پرداخت به وسیله اعالم عدم اجراي تعهدات ناشي از قرارداد توسط 
اصیل از سوي ذي نفع تأئید شود. اعالمي که مشخص کند عدم اجراء توسط اصیل 
مذکور  قرارداد  مفاد  موجب  به  نفع  ذي  نتیجه  در  و  مي شود  هایي  جنبه  شامل چه 

مستحق دریافت مبلغ مورد درخواست خود مي شود. 
4- درخواست پرداخت، مستند به امور زیر باشد: 

الف- رأي دادگاه نخستین 
ب– رأي داوري که درخواست پرداخت را توجیه کند. 

ج- تأیید کتبي اصیل در مورد درخواست و مبلغ مورد پرداخت. 
د- .........

 ما به عنوان ضامن، پرداخت را بدون هیچگونه تأخیري غیر از آنچه براي اطمینان از 
رعایت شرایط تعیین شده در قواعد یکنواخت و این ضمانت نامه ضروري است و 
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تا ...... روز کاري از زمان وصول اسناد به دست ما آن گونه که در باال مقرر شده، به 
عمل خواهیم آورد. 

هرگونه اختالف میان ما به عنوان ضامن و ذي نفع که به این ضمانت نامه یا پرداخت به 
موجب آن مربوط باشد، بابد نهایتًا به وسیله داوري به موجب قواعد سازش و داوري 

اتاق بین المللي بازرگاني حل و فصل شود. 

ضامن:                                                                          محل و تاریخ 
 

نمونه درخواست پرداخت براي ضمانت نامه انجام تعهدات 
نام بانک صادر کننده: 

ما، امضاکنندگان زیر، ذینفع یک ضمانت نامه ) به شماره .... ( و ) تاریخ ....... ( هستیم 
بنابراین  نام دستور دهنده ( صادر شده است.   ( ........ که از سوي شما و به دستور 
بدین وسیله از شما درخواست مي کنیم که با رعایت مدارک زیر، مبلغ زیرا را به ما 

پرداخت کنید. 
........

ما اعالم مي داریم:
که اصیل ) دستور دهنده ( از انجام تعهداتي که به موجب قرارداد به عهده داشته است 

در موارد زیر کوتاهي کرده است: 
.......

و در نتیجه ما طبق شروط قرارداد، استحقاق دریافت مبالغي را که به شرح باال ادعا 
کرده ایم داریم. 

ما همچنین اعالم مي داریم که مبلغ مذکور به گونه دیگري، خواه مستقیم یا غیر مستقیم 
از سوي یا به حساب دستور دهنده به ما پرداخت نشده است.

ما پیوست مي کنیم و یا سپس هرچه زودتر در تأیید ادعاي خود مدارک زیر را در 
اختیار شما قرار مي دهیم: 

الف– تصمیم قطعي دادگاه در دعوي میان ما و دستور دهنده 
 ب– رأي داوري، که در تأیید ما صادر شده است. 

پ– تأیید کتبي دستور دهنده ) اصیل ( در زمینه ادعاي ما و مبلغي که باید پرداخت 
شود. 

مکان                                                           نام ذینفع 
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نمونه درخواست پرداخت براي ضمانت نامه شرکت در مناقصه 
نام بانک صادر کننده: 

ما، امضاکنندگان زیر، ذینفع یک ضمانت نامه ) به شماره ....... ( و ) تاریخ ...... ( هستیم 
که از سوي شما و به دستور ......................... ) نام اصیل – دستور دهنده ( صادر شده 

است و بدینوسیله از شما درخواست مي کنیم مبلغ زیر را به ما پرداخت کنید.
....................................................................................................................................

ما اعالم مي داریم: 
که پیشنهاد اصیل به گونه اي که در ضمانت نامه مذکور تصریح شده از سوي ما پذیرفته 

شده است و اینکه اصیل سپس از اجراي آن در موارد زیر کوتاهي کرده است. 
الف– از امضاي قرارداد مطابق با پیشنهاد 

ب- از تسلیم یک ضمانت نامه حسن انجام کار به گونه اي که در پیشنهاد پیش بیني 
شده است و اینکه مبلغ مذکور به گونه اي دیگر خواه مستقیم و یا غیر مستقیم از سوي 

و یا به حساب شخص اصیل ) دستور دهنده ( به ما پرداخت نشده است. 
ما پیوست مي کنیم مدارک دیگري که در بندهاي )4( و )5( ضمانت نامه ذکر شده 

اند. 
           مکان                                                       نام ذینفع 
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دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه 

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در 
رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، در کارهای 
مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، 

مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

1.تعاریف
و  اقدامها  عملیات،  از  عبارت  کارگاه،  1-1.تجهیز 
تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا 
انجامد شود، تا آغاز وانجام عملیات موضوع پیمان، طبق 

اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.
1-2. ساختمانهای پشتیبانی، به ساختمانی گفته می 
شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری 
شامل   ، سرپوشیده  کارگاههای  مانند  گیرند،  می  قرار 

کارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات 
پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاههای سرپوشیده ماشین آالت، انبارهای سرپوشیده، انبار 
موادمنفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولد های برق، ایستگاه 

سوخت رسانی و ... 
1-3. ساختمانهای عمومی، به ساختمانی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه 
و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرار گیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، 
ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه، 

تلفخانه و پارکینگ های سرپوشیده.
1-4. محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و 
فاضالب، ایجاد خاکریز و کانلهای هدایت آب وتمهیدات دیگر برای حفاظت و کارهای 

مشابه است. 
1-5. منظور از ورودی کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که درآن، آب، برق، 
گاز و مخابرات مورد نیاز اجرایی کار، از سوی کارفرما تأمین و تحویل پیمانکار می شود.
ومشخصات ورودی کارگاه برای تأمین هر یک از نیازهای پیشگفته، در شرایط خصوصی 

پیمان تعیین می شود. 
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1-6. انبار کارگاه، محل یا محل هایی از کارگاه که با توجه به طرح جانمایی تجهیز 
کارگاه، برای  نگهداری و حفاظت مصالح و تجهیزات با رعایت دستورالعمل های مربوط 

، از آنها استفاده می شود.
1-7. راه دسترسی، راههایی است یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل 

کند. 
عملیات،  اجرای  محل  به  دستیابی  برای  که  هستند  راهای  راههای سرویس،   .8-1

احداث شود. 
راههایی  ارتباطی،  راههای   .9-1
هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل 
قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را، به 
طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر، 
به محل اجرای عملیات متصل می کنند. 
 1-10.  راه انحرافی، راهی است، که 
برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که 
قبال از مسیر انجام می شد، اما به علت 
انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده 

است، احداث شود.
 1-11 . منظور از تأمین در شرح ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن 
ساختمانها، تأسیسات وماشین آالت، به روش احداث یا کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها 
از امکانات موجود در محل، به صورت  ،به صورت خرید خدمت یا اجاره و اقدام های 

مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنهاست. 
1-12. برچیدن کارگاه، عبارت از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمانهای موقت، 
خارج کردن مصالح تجهیزات، ماشین آالت ودیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، 
تحویلی  های  و محل  زمینها  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  در صورت  و  کردن  تمیز 

کارفرما، طبق نظر کارفرماست. 

2. روش تهیه برآورد هزینه تجهیز کارگاه
1-2. مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، با توجه به شرایط ونیاز هر کار و 
همچنین، روشهای انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه 
را تعیین و بر مبنای آن هزینه های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این 
پیوست، برحسب قیمتهای محل اجرای عملیات و بامنظور نمودن هزینه های باالسری 
به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر ، درج کند و چنانچه 
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مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و 
پیمان پیش بینی کند. برای ساختمانهایی که احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، 
از هزینه احداث کسر شده و حاصل، به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد 
ساختمانهای پیش ساخته، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهای 
فلزی هزینه حمل و نصب استهالک و سرمایه گذاری آنها در طول اجرای کار محاسبه 
شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمانهایی که از 
چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یک فهرست تجهیز وبرچیدن کارگاه، 
منظور می شود. در پیمانهایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها 

یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود.
2-2. ساختمانها و تأسیسات راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن 
کارگاه منظور می شود، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به 
منظور تقلیل هزینه های کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که 
در طرح برای دوره بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از 
تأسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود دراین  موضوع در اسناد و مدارک 
پیمان درج شود. در این حالت هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته 
مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، 
برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تأمین ساختمانهای مسکونی، اداری، پشتیبانی و 
عمومی یا سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیر بنایی که برای دوران بهره برداری از طرح 
پیش بینی شود استفاده شود، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیف های فصلهای مربوط 
پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه 

منظور نمی شود.
تبصره: در پیمانهایی که مشمول خاتمه یا فسخ  میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای 
احداث شده تا زمان خاتمه یافسخ، با توجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط 

مربوط، بین کارفرما وپیمانکار توافق می شود. 
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تدارک آب، برق، گاز و تلفن کارگاه:
2-3. نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات در دوره اجرا، باید در شرایط خصوصی 
پیمان، مشخص شود. چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از 
شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی، برای 
دوره اجرا الزم باشد، باید چگونگی انجام دادن ان در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی 

شود. 
2-4. چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را 
به عهده بگیرد،  که کارهای آن شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل کشی از 
برق شبکه ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق )دیماند( و هزینه های انشعاب 
و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما دراین زمینه، به طور مشخص 
در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهیز وبرچیدن 
کارگاه، منظور نمی شود. چنانچه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما 
نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده 

جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود. 
2-5. در صورتی که کارفرما در نظر دارد تأمین آب رسانی تا ورودی کارگاه یا 
احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه عمومی آب که کارهای 
آن شامل، شامل اجرایی خط انتقال آب از شبکه ورودی کارگاه، پرداخت هزینه های 
اشتراک و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه نیمه عمیق و پرداخت 
هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در اسناد ومدارک پیمان درج مز 
شود و هزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. چنانچه تدارک 
آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس 
از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، جزو هزینه های تجهیز وبرچیدن کارگاه ، 

منظور می شود.

راه دسترسی به کارگاه:
2-6. چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، 
باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که 
براساس و مدارک پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این 
بابت در ردیف ها تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود. در حالتی که احداث راه 
دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، 
باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن وبه صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن 

کارگاه پیش بینی می شود.
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تامین زمین تجهیز کارگاه: 
2-7. با وجود این که طبق شرایط عمومی پیمان، تأمین زمین برای تجهیز کارگاه 
زمین  از  قسمتی  یا  تمام  باشد  داشته  نظر  در  کارفرما  چنانچه  است.  کارفرما  عهده  به 
تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تأمین شود، باید تأمین زمین از سوی پیمانکار را در شرایط 
بینی کرده و هزینه اجاره آن جزو برآورد هزینه های تجهیز و  خصوصی پیمان پیش 

برچیدن کارگاه منظور کند.

سایر موراد تجهیز کارگاه:
 2-8. به استثنای  تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی کارفرماست، 
هر نوع تسهیالت دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار 

قرار دهد، باید آنچه در شرایط  خصوصی پیمان پیش بینی کند. 
2-9. هزینه تجهیز کارگاههایی ماند تأسیسات، آهنگری ، نجاری، آرماتوربندی و 
ساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصلهای مربوط، محاسبه شده 

است و از این بابت، ر ردیف های تجهیز وبرچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی شود.
2-10. هزینه تجهیز تعمیرگاههای ماشین آالت در هزینه ساعتی ماشین آالت، 
در ردیف های فصلهای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه ای در 

ردیف های تجهیز وبرچیدن کارگاه منظور نمی شود. 
2-11. هزینه آب وبرق مصرفی برای اجرای کار، در بهای واحد ردیفها در فصل 
های مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف هایی تجهیز وبرچیدن 

کارگاه، منظور نمی شود. 
2-12. هزینه غذای کارمندان پیمانکار در کارگاه، در هزینه باالسری )هزینه های 
مستمر کارگاه( پیش بینی شده است. در کارهایی که الزم است پیمانکار هزینه یا کمک 
هزینه هایی برای تأمین غذای کارگران پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و 

برچیدن کارگاه منظور می شود.

تأمین غذای کارکنان کارفرما:
2-13. در کارهایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، 
در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین 
می شود. و هزینه آن به طور مقطوع برآورد می شود و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن 

کارگاه، منظور می شود. 
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2-14. پیش بینی هزینه تأمین 
کارفرما،  موردنیاز  نقلیه  وسیله 
مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط 
اجرای  هزینه  برآورد  در  پیمانکار، 

کار مجاز نیست.

راه های انحرافی:
2-15. هزینه راههای انحرافی، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی 
شود. حجم عملیات مربوط به راههای انحرافی، براساس فهرست بهای پایه رشته راه، 
باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، 

منظور و برآورد می شود.

ساختمان های کارکنان کارفرما: 
2-16. نقشه و مشخصات ساختمانهای دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، 
مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آنها، با توجه به 

نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.

هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه: 
2-17. جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه ، بدون احتساب هزینه 
های مربوط به ردیف های 420301 تا 420303 و 421001 تا 421104، فهرست تجهیز 
و برچیدن کارگاه، ) که خود این ردیف ها نیز باید به صورت مقطوع منظور شود ( نباید 
از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه ها از 
حد تعیین شده بیشتر باشد ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا 
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ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، به تصویب شورای عالی فنی برسد.

تجهیز کارگاه رشته های مختلف:
2-17-1. کارهاي مربوط به فهرست هاي پایه رشته ابنیه، تاسیسات برقي، آبرساني 
روستایي، آبخیزداري و منابع طبیعي، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوري  فاضالب به 
میزان 4 درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بدون هزینه هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه.

2-17-2. کارهاي مربوط  فهرستهاي  پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه 
آهن، راهداري ، خطوط انتقال آب، آبیاري تحت فشار و آبیاري و زهکشي، به میزان 6 

درصد مبلغ برآورد هزینه اجراي کار بدون هزینه هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه.
رشته  یک  از  بیش  آنهال  اجراي  هزینه  برآورد  براي  که  کارهایي  در   .3-17-2
فهرست بها استفاده مي شود، هر گاه حد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه رشته هاي به 
کار رفته که طبق بندهاي 2-17-1 و 2-17-2، تعیین مي شود، یکسان نباشد، عددي بین 4 

درصد تا 6 درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یک از رشته ها محاسبه مي شود.
2-18. در کارهایي که برآورد هزینه اجراي آنها بدون هزینه هاي تجهیز و برچیدن 
کارگاه، کمتر از 2500 میلیون ریال است، چنانچه هزینه تجهیز و برچیدن آنها از 
حدود تعیین شده در بند 2-17 بیشتر نشود، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها، تا میزان 
سقف تعیین شده در بند 2-17، تعیین و به صورت یک رقم ریالي و مقطوع، پیش بیني 
مي شود و تفکیک آن به ردیف هاي تجهیز و برچیدن کارگاه، ضروري نیست ولي ردیف 

هاي مذکور در بند 2-17 بر حسب ضرورت بصورت جداگانه پیش بیني مي شود.

3. شرایط کلي
3-1. پیمانکار موظف است بي درنگ پس از تحویل کارگاه، با توجه به فهرست 
تعیین شده براي تجهیز، طرح جانمایي تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس 

مشاور، آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد.
3-2. کارفرما با توجه به روش پیش بیني شده در اسناد و مدارک پیمان براي 
تامین آب، برق، گاز و مخابرات، پیمانکار را به دستگاههاي اجرایي و سازمانهاي دولتي 
براي گرفتن انشعاب اب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه 

عمیق و موارد مشابه، براي استفاده موقت در دوره ساختمان ، معرفي مي کند.
3-3. پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را، در مدت زمان تعیین شده 
براي تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردي 
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که مشخصات فني اجرایي 
عملیات  براي   ، اي  ویژه 
تجهیز و برچیدن کارگاه در 
اسناد و مدارک پیمان درج 
شده باشد، پیمانکار ملزم به 

رعایت آن است.
3-4. تعهدات کارفرما در 
برچیدن  و  تجهیز  زمینه 
در  که  حدي  در  کارگاه، 
اسناد و مدارک پیمان پیش 
انجام مي  بیني شده است، 
شود. تجهیز مازاد بر موارد 
یا مبالغ پیش بیني شده در پیمان 
که مورد نیاز انجام کار است، به 
پیمانکار است و پرداخت  هزینه 
نمي  انجام  بابت،  این  از  اضافي 
شود. چنانچه طبق شرایط عمومي 
پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند، مبلغ 
برچیدن کارگاه  مقطوع تجهیز و 
تجهیز  هزینه  و  کند  نمي  تغییر 
اضافي، تنها براي قیمت جدید) موضوع تبصره بند 2 دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهاي 

پایه در تعیین قیمت جدید (، قابل پرداخت است.
3-5. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیف هاي تجهیز 
و برچیدن کارگاه، با توجه به مفاد بند 4، تا سقف مبلغ پیش بیني شده در ردیف هاي 

مربوط، پرداخت مي شود.
تبصره: در پیمانهایي که هزینه تجهیز و برچیدن آنها به صورت یک قلم تعیین شده است 

نیز، هزینه یاد شده مطابق بند 4-4، تا سقف مبلغ پیش بیني شده پرداخت مي شود.
3-6. پیمانکار، موظف است به هزینه خود، ساختمانها و تاسیسات موقت کارگاه را که 
براي تجهیز کارگاه احداث مي کند، در برابر حوادث اتفاقي ، مانند آتش سوزي و سیل، 

بیمه کند.
3-7. ساختمانها و تاسیات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمینهاي تحویلي کارفرما 
احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات و مصالح بازیافتي 
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تجهیز کارگاه)به استثناي تجهیز انجام شده توسط مارفرما(، متعلق به پیمانکار است. به 
جز ساختمانها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمانها و تأسیسات تجهیز کارگاه که 
توسط پیمانکار در زمین کارفرما احداث شده است، مورد نیاز کافرما باشد ، بهای مصالح 
بازیافتی آنها، براساس نرخ متعارف  روز با توافق دو طرف  تعیین و با پرداخت وجه آن 

به پیمانکار، ساختمانهای و تأسیسات یاد شده، به کارفرما واگذار می شود. 

4. نحوه پرداخت 
4-1. هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت 

عملیات آن بخش از کار محاسبه شده و در صورت وضعیتها درج می شود.  
تبصره: هزینه ردیف هایی که تأمین آنها به صورت خرید و خدمت یا اجاره انجام می 
شود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه 
می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع 

پیمان، محاسبه و پرداخت می شود. 
4-2. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی 

پیمانکار، در صورت وضعیتها منظور می شود.
4-3. هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات و برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت 

منظور و پرداخت می شود.
4-4. روش پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در پیمانهایی که برآورد هزینه 
اجرای آنها کمتر از 2500 میلیون ریال است و هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه آنها، به 

صورت یک قلم پیش بینی شده است،  به شرح زیر است:
4-4-1. در کارهای مربوط به فهرستهای پایه رشته ابنیه ،تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، 
آبرسانی روستایی، آبخیزداری ومنابع طبیعی، شبکه توزیع آب و شبکه جمع آوری فاضالب.

- 45درصد مبلغ تجهیز برچیدن کارگاه، پس از اجرایی بخشی از تجهیز کارگاه که انجام 
آن برای شروع عملیات پیمان الزم است، یا تدارک 60درصد ماشین آالت مورد نیاز.

- 45 درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، نسبت به پیشرفت عملیات موضوع پیمان.
- 10 درصد تجهیز وبرچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه 

4-4-2. در کارهای مربوط به فهرستهای پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن، 
راهداری، خطوط انتقال آب، آبیاری تحت فشار و آبیاری و زهکشی:

-30درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه، پس از اجرای  بخشی از تجهیز کارگاه که انجام 
آن برای شروع عملیات موضوع پیمان الزم است، یا تدارک 60 درصد ماشین آالت. 

-60 درصد مبلغ تجهیز وبرچیدن کارگاه، نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان. 
-10 درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه. 
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جریان  مالی حاکم بر پروژه ها

هر پروژه از آغاز ) مشخص شدن پیمانکار مجری پروژه ( تا پایان ) تحویل قطعی 
کارکردهای  هزینه  پیمانکار  هم  تا  گیرد  می  پیش   در  را  مالی خاصی  امور   ) پروژه 
انجامی خود را هر ماهه  دریافت می کند و هم کارفرما ) یا نماینده فنی او ( با توجه  
از  پیمانکار را ) سرپیچی  ، احتمال خطای  نامه های  کافی متعدد  به اخذ ضمانت  
دستورات کارفرما یا نماینده فنی او - نقص در اجرای  هر قسمت از کار – سر باز 
زدن  از ادامه کار  توسط پیمانکار – به کارگیری  مصالح و تجهیزات نامرغوب و ... ( 

به صفر می رساند. 
سیر مالی پروژه های پیمانی )پروژه های دارای پیمانکار( به شرح ذیل میباشند :

گام اول : " ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات  توسط پیمانکار و آزاد سازی ضمانت 
نام در شرکت  در مناقصه ".

پیمانکار با ارائه این ضمانت نامه متعهد می شود که عملیات موضوع پیمان را که هم 
اکنون قرار داد و نقشه های  آنرا ممهور به مهر شرکت نموده است، به صورت تمام و 

کمال انجام داده و آن را  آماده  تحویل موقت نماید .

گام دوم : پیش پرداخت اول ؛ پیش پرداخت تحویل زمین 
پس از عقد قرارداد بین کارفرما  و پیمانکار ، طی صورتجلسه ای، زمین محل احداث 
پروژه به پیمانکار تحویل داده می شود. به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار درصدی از 
مبلغ پیمان را تحت عنوان پیش پرداخت )وام(  تحویل زمین ) معموالً 8 درصد مبلغ 
پیمان( در قبال دریافت  ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت و به نام کارفرما 
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) صادره از  سوی بانک مورد اعتماد کارفرما(،  به پیمانکار پرداخت می گردد.
 

گام سوم : پیش پرداخت دوم ؛ پیش پرداخت تجهیز کارفرما 
پس از تهیه ، تأمین و اجرای  کامل فعالیتها ، اقدامات و تجهیزات مربوط به تجهیز 
کارگاه پروژه ) مطابق با اسناد پیمان که قباًل  ممهور به مهر شرکت پیمانکار شده است 
( ، جهت جبران هزینه کرد پیمانکار ، درصدی از مبلغ پیمان ) معموالً 6/5درصد ( 
تحت عنوان پیش پرداخت تجهیز کارگاه  در قبال  دریافت  ضمانت نامه  بانکی ، با 

مبلغی معادل مبلغ پیش پرداخت ، به پیمانکار پرداخت می گردد.

گام چهارم : صورت وضعیت های موقت 
زمین  تحویل  مراحل  طی  از  پی 
زیر  پیمانکار   ، کارگاه  تجهیز   و 
که  نظارت  دستگاه  مستقیم  نظر  
پیمانکار   به  کارفرما   سوی  از  
معرفی می شود، شروع به اجرای  
عملیات  موضوع پیمان  می نماید 
و   ) مدرسه  یک  ساخت  مثاًل   (
از  استفاده  با  ماه   هر  پایان   در 
مترورهای خود تمام  فعالیت ها و 
کارهای صورت پذیرفته را تحت 

عنوان  صورت  وضعیت  موقت 1و2و3 و ...  به دستگاه  نظارات ارائه داده و پس از 
تأیید  دستگاه  نظارت آنرا  به عامل ذیحسابی  کارفرما تقدیم می دارد.

عامل ذیحسابی کارفرما  صورت  وضعیت  موقت تأیید شده  دستگاه  نظارت را پس 
از کسر بیمه و مالیات سهم پیمانکار و همچنین  کسر 10درصد  از مبلغ آن صورت 

وضعیت به پیمانکار پرداخت می کند .
الزم به ذکر است 10درصد از هر صورت وضعیت پیمانکار  تا پایان کار  به صورت 

امانت نزد کارفرما باقی می ماند که ضمانت  نامه حسن انجام کار  نامیده میشود .

ضمانت نامه حسن انجام کار :
همانطور که  دیدید پیمانکار در پایان هر ماه هزینه کرد  فعالیت های  انجامی  خود 
را تحت عنوان  صورت وضعیت موقت شماره 1 و2 و....  از کارفرما در خواست می 

کند .
اما کارفرما عالوه بر کسر بیمه و مالیات سهم پیمانکار از صورت وضعیت های ارسالی 
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) مطابق با قوانین و مقررات بیمه و مالیات رایج کشور ( ، مبلغ 10درصد از هر صورت 
وضعیت را نیز به رسم امانت نزد خود نگهداری می کند .

صورت  کارهای  احتمالی  معایب  اصاح  جهت  را  خود  دست  کارفرما  روش  بدین 
پذیرفته بازمی گذارد. بدین معنی که اگر تا پایان کار هر گونه عیب و نقصی در کارهای 
انجام شده توسط پیمانکار ) که هزینه آنرا طی صورت وضعیت های موقت از کارفرما 
دریافت داشته است ( ظاهر می شود ، و پیمانکار از اصالح آن عیوب خودداری نماید 
، کارفرما شخصًا به اصالح آن عیوب  می پردازد و هزینه آنرا بعالوه 15درصد از ودیعه 

پیمانکار کم می کند. 
که  موضوع   این  به  توجه   با  اما 
بر  سعی  ها  مناقصه  در  معموالً 
کار  و  ممتاز  پیمانکار  تا  است  آن 
محض  به  شود،   انتخاب  کشته 
ظاهر شدن هر گونه عیب و نقصی 
جلب  جهت   ، قبلی  کارهای   در 
محض  به  پیمانکار  کارفرما،  نظر 
سوی  از  نواقص  لیست  دریافت 
 ،) او  فنی  نماینده  یا   ( کارفرما 
سریعًا نسبت به رفع کلیه نواقص 

اقدام  می نماید.
تمام  پیمانکار  که  صورتی  در 
از  نیمی   ، را برطرف کند  نواقص 
ضمانت نامه حسن انجام کار وی پس از تحویل موقت پروژه آزاد می گردد و نیم دیگر 
پس از تحویل قطعی پروژه و هیچ گونه برداشتی از این ضمانت نامه از سوی کارفرما 

صورت نخواهد پذیرفت.

گام  پنجم : پیش پرداخت سو م؛ پیش پراخت تسریع در روند اجرای پروژه 

رکود  نوع  یک  با  پیمانکاران  پیمان،  موضوع  های  فعالیت  از  اجرای  از  پس  معموالً 
کاری ناشی از اتمام سرمایه اولیه روبرو می شوند.  کارفرما نیز جهت تقویت بنیه مالی 
پیمانکاران ، پس از اجرای حدود 30 درصد کار ، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت 
، ) معموالً 5.5درصد   تسریع در عملیات اجرایی "  سوم ، یا همان پیش پرداخت "  
مبلغ پیمان (، در قبال ضمانت نامه معادل مبلغ پیش پرداخت ، به پیمانکار پرداخت 

می نماید.
• الزم به ذکر است عامل ذیحساب کارفرما با در نظر گرفتن جمع کل پیش پرداختهای 
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1 و 2 و3 ، جهت باز پس گیری پیش پرداختها از هر 
صورت وضعیت کارکرد موقت  پیمانکار، ) مثاًل شماره 
1و2 و3 و... (، درصدی را به صورت اقساط کم می 
نماید به گونه ای که جمع اقساط کسر شده از صورت 
صورت  آخرین  تا   1 شماره  موقت  های  وضعیت 
وضعیت موقت پیمانکار، بتواند مبلغ کل پیش پرداختها  
را به کارفرما برگرداند. پس از باز پس گیری مبلغ پیش 
پرداختها از پیمانکار ، ضمانت نامه های پیش پرداخت 

پیمانکار آزاد می شود. 

• صورت وضعیت های موقت چگونه تنظیم و پرداخت 
می شوند ؟

صورت وضعیت های موقت به صورت تجمعی  نوشته می شوند. یعنی مثاًل اگر پیمانکار 
در صورت وضعیت موقت 1 هزینه کرد فنداسیون پروژه را به کارفرما ارائه می کند ، 
در صورت  وضعیت موضت شماره 2 که در مرحله پایان اجرای ستونهای پروژه است، 

هزینه کرد ستونها بعالوه هزینه کرد فنداسیون را به کارفرما ارائه می کند .
کارفرما صورت وضعیت موت شماره 1 را پس از کسر کسورات قانونی در ماه اول به 
پیمانکار پرداخت می کند. همچنین کارفرما صورت وضعیت موقت شماره 2 را پس از 
کسر کسورات قانونی و همچنین کسر مبلغ خالصه پرداختی صورت وضعیت موقت 

شماره 1 ، به پیمانکار پرداخت می نماید . 

 مثال : صورت وضعیت موقت شماره 1 پیمانکار پس از اجرای  فنداسیون که به تأیید 
دستگاه نظارت رسیده است، 320/000/000 ریال می باشد.

مبلغ خالص دریافتی عبارت است از : 
الف ( صورت وضعیت موقت یک شامل هزینه کرد فنداسیون 320/000/000 :

مبلغ کل صورت وضعیت موقت ) شماره 1(       000/000/ 320+ ریال 
کسر بیمه سهم پیمانکار )1/6درصد(                       5/120/000 – ریال 

کسر 10 درصد ضمانت حسن انجام کار              32/000/000- ریال 
کسر 14/5 درصد اقساط پیش پرداخت ) در صورتی که پیمانکار فقط پیش پرداخت 
باشد،  پیمانکار هرسه پیش پرداخت را دریافت کرده  اگر  .اما  باشد  1 و 2 را گرفته 
          ) بود  خواهد  وضعیت  صورت  هر  درصد   19/5 ها  پرداخت  پیش  اقساط  میزان 

46/400/000_ ریال
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خالص پرداختی صورت وضعیت موقت شماره 1 : 236/480/000 ریال 
ب( صورت وضعیت موقت دو شامل هزینه کرد فنداسیون پروژه بعالوه هزینه کرد 

ستونهای پروژه 500/000/000 ریال 
مبلغ صورت وضعیت موقت 2 :                        500/000/000 + ریال 

کسر بیمه سهم پیمانکار )1/6درصد(                            8/000/000- ریال 
کسر 10 درصد ضمانت حسن انجام کار                 50/000/000 – ریال 

کسر اقساط پیش پرداخت پیمانکار )14/5درصد( 7/250/000 – ریال 
کسر صورت وضعیت شماره 1)کارکرد ماه پیشین(  : 236/480/000 – ریال 
خالص پرداختی صورت وضعیت شماره2 :              198/270/000  ریال 

 ) موقت  های  وضعت  تجمعی صورت  پرداخت   ( کردن  پرداخت  نوع  این   حسن 
اینست که اگر اشتباهی در هر شماره صورت وضعیت )1یا2یا3یا... ( توسط مهندسین 
ناظر رخ دهد ، می توانند با مطالعه مجدد هزینه کردها در صورت وضعیت های بعدی، 

آنرا اصالح کنند.
مصرفی  آرماتورهای  وزن(   ( تناژ   محاسبه  در  ناظر  مهندسین  که  در صورتی  مثاًل   
این اشتباه را می توانند در صورت   ، باشند  پیمانکار در فنداسیون دچار اشتباه شده 
وضعیت های موقت 2 و 3 و ... تا صورت وضعیت ما قبل قطعی و حتی در صورت 

وضعیت قطعی اصالح نمایند.
 مثال دیگر اینکه اگر پیمانکار بخواهد صورت وضعیت موقت شماره 9 خود که در 
مرحله کاری سفیدکاری است را به کارفرما ارائه دهد، می بایست هزینه کرد از ابتدای 
صورت  این  کند.  کارفرما  تقدیم  و  نوشته  تجمعی  صورت  به  را  پروژه  تاکنون  کار 
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وضعیت تشکیل شده است از ریزهزینه های ) فنداسیون+ ستونها + ... + سفید کاری 
ساختمان (.

 حال که مهندسین ناظر پی به اشتباه خود در نحوه محاسبه تناژ آراماتورهای فنداسیون 
صورت  در  را  فنداسیون  آرماتوربندی  صحیح  تناژ  توانند  می   ، اند  برده  پی  پروژه 

وضعیت موقت جاری اعمال نمایند. 
توانند  می  کاری  مرحله  هر  در   ) ناظر  مهندسان   ( آن  نمایندگان  و  کارفرما  بنابراین 
صورت وضعیت های پیمانکار را تغییر و اصالح نمایند و اشتباهات پرداختی قبلی 

خود را جبران نمایند .

گام ششم : بیمه پروژه 
 سهم بیمه پیمانکار از هر صورت وضعیت موقت ، معادل 1/6درصد همان صورت 
وضعیت می باشد. سهم بیمه کارفرما نیز5 درصد مبلغ همان صورت وضعیت می باشد. 
)  این مبلغ از حساب شخصی کرفرما پرداخت می شود  و ارتباطی با پیمانکار  نخواهد 
داشت (.   کارفرما پس از جمع سهم بیمه پیمانکار )1.6درصد صورت وضعیت( با 
سهم بیمه خود) 5درصد صورت وضعیت( ، آنرا یکجا به حساب شعبه  سازمان  تأمین 

اجتماعی شهر محل ساخت پروژه  واریز نموده و رسید دریافت می کند.

 گام  هفتم : صورت وضعیت ما قبل قطعی 
زمانی که عملیات موضوع پیمانکار  به اتمام  
رسید و پروژه  تقریبًا آماده بهره برداری شده 
است، آخرین صورت وضعیت موقت از سوی 
تأیید دستگاه نظارت   از  تهیه و پس  پیمانکار 

به کارفرما ارائه می گردد .
الزم  به ذکر است که حداکثر  مبلغ صورت 
وضعیت موقت ماقبل قطعی 97درصد  جمع 
است.  پروژه  کاری  اضافه  مبلغ  با  پیمان  مبلغ 
زیرا پروژه می بایست در 97درصد مبلغ پیمان 
با حضور تیم کارفرما و نماینده پیمانکار تحویل 
موقت گردد و هر گونه پرداختی پس از تحویل 
موقت )97درصد کار صورت پذیرفته باشد ( 
ممنوع  موقت  وضعیت  صورت  عنوان  تحت 
می باشد. آخرین پرداخت به پیمانکار ) پس 
از صورت وضعیت ماقبل قطعی ( تحت عنوان 
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صورت وضعیت به صورت قطعی انجام می پذیرد که در ادامه شرح داده خواهد شد. 

اضافه کاری و کسر کاری پروژه : 
در مدت زمان اجرای پروژه  توسط پیمانکار، امکان دارد اجرای یک فعالیت  خاص 
که جزء شرح عملیات موضوع پیمان  پیمانکار هم نبوده است، با نظر دستگاه نظارت 

و تأیید کارفرما به ناچار به پیمانکار تحمیل شود.
مثاًل حین پی کنی ساختمان،  به قنات  یا چاه قدیمی برخورد کنیم که  به ناچار می 
بایست این چاه یا قنات  ابتدا با مصالح  مناسب پر و تثبیت  گردد و سپس پی سازی 
ساختمان از روی آن ادامه پیدا کند. این در حالی است که  پر نمودن چاه یا قنات  در 
عملیات  موضوع پیمان دیده نشده است و جزء وظایف تعریف شده اولیه پیمانکار 
نیست. مثال دیگر در بحث اضافه کاری اینکه مثاًل کارفرما یا نماینده فنی وی پس از 
پایان اجرای  اسکلت ساختمان ، تصمیم به اجرای در و پنجره های دوجداره برای کل 
ساختمان بگیرد. در حالی که مطابق با نقشه و مشخصات و پیمان منعقده با پیمانکار ، 

تمامی  درب و پنجره ها ی در تعهد پیمانکار از نوع فلزی معمولی است .
به تمامی فعالیت هایی که عالوه بر تعهد اولیه پیمانکار به وی ابالغ می گردد، اضافه 
مالی خود  بنیه  به ضعف  با توجه  امکان دارد که کارفرما  کاری می گوئیم. همچنین 
تصمیم به حذف قسمتی از عملیات های موضوع پیمان بگیرند. مثاًل خرید کولرهای 
ساختمان را حذف کنند و یا دیوارکشی محوطه را به دلیل نبود اعتبار، با دستور کار 

کتبی از شرح عملیات پیمان پیمانکار حذف کنند. 
 به تمامی فعالیت هایی که از تعهدات اولیه پیمانکار می کاهد ) اغلب به دلیل کاهش 

اعتبارات کارفرما ( کسر کاری می گویند .
 طبق قانون اضافه کاری پروژه یا کسر کاری پروژه هر کدام نبایستی بیش از 25درصد 

مبلغ اولیه پیمان  می باشد.
طبق قانون پرداخت اضافه کاری می بایست پس از پایان اجرای آن صورت پذیرد و 
مبلغ آن با مبلغ پیمان جمع خواهد گردید و به عنوان  مبلغ نهایی پروژه  قلمداد می 

شود. 

 گام هشتم : تحویل موقت 
 پس از پرداخت صورت وضعیت ما قبل قطعی ) حداکثر 97درصد جمیع مبالغ پیمان 
و اضافه کاری ( هیچ گونه  پرداخت دیگری  به پیمانکار  صورت نمی پذیرد  مگر 
اجرای  از  پس  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  باشد.  شده  موقت  تحویل  پروژه   اینکه  
97درصدعملیات موضوع پیمان ) بعالوه اضافه کاری ( ، پروژه آماده تحویل موقت 

می شود :
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 تحویل موقت پروژه شامل دو قسمت است  :
1- تحویل موقت 

2- رفع نقص تحویل موقت 
تیمی متشکل از 

1- کارفرما 
2- دستگاه نظارت

3- دستگاه بهره بردار
4- پیمانکار 

یا نمایندگان هر کدام از دستگاه های  یاد شده در محل پروژه های حاظر شده و در 
صورت  تأیید انجام شدن 97درصد کار، آنرا تحویل موقت می نمایند.

3درصد باقیمانده از کار را) حداکثر 3درصد  ( تحت عنوان نواقص تحویل موقت، در 
پایان صورتجلسه تحویل موقت ذکر می کنند. پیمانکار مکلف است ظرف مدت معینی 

) یک الی دو هفته، بسته به حجم کار باقی مانده ( نسبت به رفع آنها اقدام  نماید .
) همان ضمانت نامه ای که حین  با تحویل موقت ، ضمانت نامه " انجام تعهدات " 
عقد پیمان جهت اطمینان از اجرای کامل پروژه  از پیمانکار اخذ شد ( آزاد می شود و 

به پیمانکار تحویل داده می شود.
50درصد اول ضمانت حسن انجام کار ) ده درصدی که از هر صورت وضعیت کارکرد 
پیمانکار جهت اطمینان از حسن انجام کارای صورت پذیرفته ، کسر گردیده بود و به 
رسم امانت نزد کارفرما نگهداری می شد( که قرار بود  در پایان پروژه آزاد شود ، تا 

پایان رفع نقص آزاد  نمی شود.
پس از گذشت مدت زمان تعیینی جهت رفع نقص ،  باز هم همان تیم تحویل موقت 
جهت کنترل چگونگی رفع نقص  در پروژه حاظر می شوند. در صورتی که پروژه 
رفع نقص کامل شده باشد، صورت جلسه رفع نقص پیمانکار نیز به مهر و امضاء کلیه 
اعضای تحویل موقت می رسد و رسمًا پروژه تحویل بهره برداری می شود. اینجاست 
که پیمانکار با ارائه صورتجلسه رفع نقص تحویل موقت، می خواهد 50درصد اول 
ضمانت حسن انجام کار خود را آزاد سازد. اما کارفرما تا ارائه دو سند دیگر توسط 
اول  آزاد سازی 50درصد  به  نسبت  نقص،  رفع  ارئه صورتجلسه  با وجود  پیمانکار، 
حسن انجام کار اقدام نخواهد کرد. یکی صورت وضعیت قطعی پروژه، و دیگری ارائه 

اسناد تسویه حساب سایر نهادهای مرتبط با پروژه.
 پس جهت آزاد سازی 50درصد اول احسن انجام کار نباز به سه نوع سند است.

1-صورتجلسه رفع نقص پروژه
2-صورت وضعیت تائید شده پیمانکار

3-اسناد تسویه حساب پیمانکار با سایر نهادهای ذیربط با پروژه

 جريان مالی حاکم بر پروژه ها
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وضعیت  صورت  ارائه 
قطعی بدین منظور است 
مطمئن شود  کارفرما  که 
نیست  بدهکار  پیمانکار 
صورت  به  توجه  )با 
قطعی  ماقبل  وضعیت 

دریافتی پیمانکار(. 
پیمانکار میبایست جهت 
کارفرما،  خاطر  اطمینان 
نهادهای  و  ادارات  از 
به  که  پروژه،  با  ذیربط 
مدت  طول  در  نحوی 
آنها  خدمات  از  پروژه 
است،  نموده  استفاده 
حساب  تسویه  اسناد 

ارائه دهد.
به این اسناد اصطالحًا " 

مفاصاحساب " گویند.
اداراتی از جمله:

1-دفتر فنی استاندار
2-اداره کل صنایع و معادن استان
3-سازمان تامین اجتماعی استان

و...............
به عبارت دیگر پیمانکار با ارائه این اسناد نشان می دهد که در طول اجرای پروژه، 
بیمه ، مالیات و سایر حق و حقوق دیگر نهادهای ذینفع را به صورت تمام و کمال 
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پرداخت نموده است.
چنانچه پیمانکار در پرداختهای بیمه ای و ..... خود کوتاهی کرده باشد، توسط همان 
ادارات و نهادها جریمه شده و تا پرداخت نشدن جریمه تسویه حسابی به وی نخواهند 

داد.
کارگران،،  تمامی  بیمه  پرداخت حق  به  نسبت  است  مکلف  پیمانکار  مثال  عنوان  به 
سرپرست کارگاه و........... خود در هر ماه اقدام نماید. چنانچه در پایان کار مشخص 
شود که وی در یک یا چند ماه نسبت به پرداخت حق بیمه کارکنان خود کوتاهی کرده 

باشد، او را مشمول جریمه خواهند کرد.
همانگونه که در قسمت ضمانت نامه ها  ذکر شد 50درصد دوم این ضمانت ) ضمانت 
تا دوران تضمین سپری شود و پروژه  باقی می ماند  انجام کار ( نزد کارفرما  حسن 

تحویل قطعی شود.

گام نهم : صورت وضعیت قطعی 
پیمانکار می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه رفع نقص 
تحویل موقت، نسبت به تنظیم صورت وضعیت قطعی کار اقدام و آنرا تسلیم مهندس 

ناظر نماید .
صورت وضعیت قطعی می بایست خیلی دقیق تهیه و تنظیم شود زیرا این صورت 
وضعیت با هر مبلغی که تنظیم شود، نشان دهنده مبلغ نهایی کار خواهد بود و پس از 

آن هیچ گونه پرداختی به پیمانکار صورت نخواهد پذیرفت.
علی رغم صورت وضعیتهای موقت که هر بار  به صورت تجمعی محاسبه می شود و 
امکان جبران خطاهای رخدادی در صورت وضعیت های موقت قبلی به راحتی امکان 

پذیر است، در صورت وضعیت قطعی جای جبران دیگری وجود نخواهد داشت.

کنترل نهایی صورت وضعیت قطعی
در دستگاه های دولتی صورت وضعیت قطعی پرداختی پیمانکار توسط نهادهای کنترلی 

متعددی کنترل  می شود : 
1- دیوان محاسبات استان یا کشور 

2- نماینده سازمان بازرسی استان یا  کشور
3- نماینده ذیحسابی یا نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان یا کشور

4- واحد رسیدگی به امور پیمان کارفرما ) جهت باال بردن ضریب اطمینان مبلغ تاییدی 
مهندس ناظر یا مشاور(

چنانچه توسط هر کدام از نهادهای یاد شده تخلفی پیدا شود ، کارفرما مکلف است 
مبلغی که به اشتباه به پیمانکار پرداخت شده است را به حساب خزانه دولت، واقع در 
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هر استان برگرداند و در صورتی که پیمانکار از این امر سرباز زند از نیمه دوم ضمانت 
حسن انجاام کار که هنوز نزد کارفرماست، برداشت می شود.

گام دهم : تحویل قطعی پروژه
 پس از گذشته دوران تضمین ) مدت زمانی است که میبایست از تاریخ رفع نقص 
پروژه بگذرد تا اطمینان حاصل شود که اقالم و اجناس به کار رفته در پروژه توسط 
اولیه  پیمانکار، دارای کیفیت الزم میباشند. این مدت بسته به حجم پروژه در پیمان 
مشخص می شود-   معموالً یکسال- ( ، تیم تحویل قطعی کارفرما ) همان تیم تحویل 

موقت ( بعالوه نماینده پیمانکار در پروژه حاظر می شوند.
در صورت مشاهده نقص در پروژه ، چنانچه پیمانکار مقصر تشخیص داده شود ) مثاًل 
از کار افتادن کولرهای پروژه یا آب دهی سقف و ... ( طی صورتجلسه ای نواقص 
موجود در پروژه به پیمانکار ابالغ می گردد و طی مدت زمان مشخصی ) معموالً یک 

هفته ( پیمانکار مکلف به برطرف نمودن تمام نواقص می باشد .
 در صورتی که پیمانکار از این کار سرباز زند، کارفرما با در دست داشتن نیمه دوم 
ضمانت حسن انجام کار خود شخصًا نسبت به برطرف نمودن نواقص اقدام نموده و 

هزینه آنها را بعالوه 15درصد از حساب پیمانکار کسر خواهد کرد .
الز م به ذکر است پس از تحویل قطعی پروژه و آزاد سازی نیمه دوم ضمانت حسن 
انجام کار، عماًل مسئولیت پیمانکار در قبال  پروژه از بین رفته و رخ دادن هر گونه 

اشکال در پروژه ، با مسئولیت پیمانکار نخواهد بود.

       مدیریت
              پروژه های

                       عمرانی
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مدیریت پروژه های عمرانی 

مقدمه 

برنامه ریزی و برنامه زمان بندی 
می دانید که برای انجام هر فعالیتی باید برنامه ریزی کرد تا اتالف وقت و تالش به 
حداقل برسد. فعالیت هر چه باشد، چه به موقع به سر کار رسیدن و چه ساختن بنایی 
چند میلیون  دالری، این نکته در مورد آن صادق است. برنامه ی زمان بندی چیزی جز 
برنامه ی مرحله بندی شده از نظر زمانی نیست. برنامه های زمان بندی راهنمای انجام  
عملیات اجرایی برای کنترل آهنگ پیشرفت فعالیت ها و امکان تکمیل آن عملیات در 

مدت زمان مطلوب یا الزم است. 
تنظیم برنامه زمان بندی در بسیاری از مراحل مختلف فرآیند ساخت از برنامه ریزی 
از بهره  تا ساخت پروژه عمرانی و کارکرد و نگهداری آن پروژه بعد  ابتدایی گرفته 
برداری کاربرد دارد. از برنامه های زمان بندی طی خود مرحله ی ساخت، به منظورهای 
مختلفی قبل از شروع پروژه و بعد از تکمیل آن و نیز در حین هدایت کار ساخت 
استفاده می شود. بعضی از استفاده های اصلی برنامه های زمان بندی در طی هر کدام 

از این مراحل ساخت در فهرست زیر آمده است. 

به طور کلی، هر برنامه زمان بندی:

 قبل از شروع:
1ـ برآوردی از مدت زمان الزم برای اجرای هر قسمت از پروژه و همچنین مدت الزم 

برای اجرای کل پروژه را ارائه می کند. 
توان  می  شده،  ریزی  برنامه  فعالیتهای  از  کدام  هر  پیشرفت  نسبت  به  توجه  با  2ـ 

پیشرفت کل پروژه را برآورد کرد.
3ـ مبنای صدور دستور العمل های مدیران را به زیر دستان تشکیل می دهد. 
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4ـ توالی فعالیتهای برنامه ریزی شده برای استفاده از  نیروی انسانی، مصالح ، ماشین 
آالت و هزینه ها را تنطیم می کند. 

 
در حال ساخت:

1ـ این امکان را برای مدیر پروژه  فراهم می کند که فهرستی کنترلی از تاریخ های 
کلیدی، فعالیت ها، منابع، و نظایر آن را تهیه کند. 

2ـ ابزاری را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و تأخیرها ایجاد می کند. 
3ـ مبنایی برای ارزیابی پیشرفت کار فراهم می کند. 

4ـ  به هماهنگی دراستفاده از منابع کمک می کند.
 

بعد از تکمیل: 
1ـ مرور و تحلیل در پروژه  را به صورتی که در عمل اجرا شده است، ممکن می 

کند. 
2ـ دانسته های تاریخی الزم را برای بهبود برنامه ریزی و برآورد در آینده را فراهم 

می کند. 

اصول برنامه ی زمان بندی 
به چندین شکل  بندی  زمان  برنامه های 
مختلف، از جمله برنامه های زمان بندی 
نوشتاری، برنامه ی  زمان بندی میله ای 
و برنامه زمان بندی شبکه ای، وجود دارد 
که از هر کدام آنها می توان استفاده کرد. 
این فصل، فقط به روش های تنظیم  در 
برنامه ی زمان بندی میله ای و شبکه ای 

 مديريت پروژه های عمرانی
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می پردازیم.
 

در تنظیم  برنامه ی زمان بندی، به هر روشی که باشد، اصول کلی زیر را باید رعایت 
نمود:

1ـ برقراری توالی منطقی عملیات اجرایی 
2ـ توجه به امکانات و ظرفیت های منابعی که در دسترس است، اعم از ماشین آالت، 

نیروی انسانی و مصالح.
3ـ در نظر داشتن پیوستگی عملیات اجرایی

4- در اولویت قرار دادن اجرای فعالیت های کنترل کننده )یا بحرانی( پروژه. 

اعتبار برآوردهای کمی کار  به  بندی  اعتبار زمان  یا  باشید که دقت  باید توجه داشته 
بستگی دارد. درستی برآورد زمانی برای اجرای هر عملیات  ساختمانی، تابع نوع کاری 

که باید انجام شود و تجربه قبلی در انجام چنین کاری است. 
برای مثال، می توان انتظار داشت که برآورد مدت زمان الزم برای نصب خط لوله ی 
فاضالب در یک ساختمان مسکونی دقیق تر از برآورد مدت زمان الزم برای نصب 
خط لوله ی سرد کننده ی یک نیروگاه اتمی باشد. از روش های  بررسی عدم قطعیت 

در برآوردهای زمانی فعالیت بعداً در همین فصل بحث خواهیم کرد. 
برنامه ریز، عالوه بر برآورد زمانی معتبر در مورد  فعالیت ها، باید درکی درست از 
را  پروژه  که  گوناگون  فعالیتهای  آن  بین  روابط  و  شود  انجام  باید  که  کاری  ماهیت 

تشکیل می دهد، داشته باشد.

روش نمودار میله ای

برنامه زمان بندی نمودار میله ای 
نمودار میله ای یا نمودار برنامه ی زمان بندی میله  ای، نموداری است که پیشرفت 
"واحدهای کاری" را به جدولی زمانی ارتباط می دهد. منشأ برنامه ی زمان بندی شده 
میله ای به نمودارهای می رسد که نخست هانری گانت، یکی از پیشاهنگان کاربرد 
روش های علمی مدیریت در تولید صنعتی، آنها را ایجاد کرد. این گونه نمودارها را 
که نمودار گانت هم نامیده می شوند، بر حسب نحوه  ی کاربردشان  به چندین شکل 
تهیه می شوند و البته  همه ی این شکل ها را به دلیل منشأ مشترک آنها، نمودار گانت  

می نامند. 
علی رغم پدید آمدن روش های برنامه ریزی شبکه ای، هنوز نمودار برنامه ی زمان 
بندی میله ای پر کاربردترین شکل زمان بندی است که در کارهای ساختمانی به کار 
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می رود. بی تردید استمرار کاربرداین نمودار، با وجود نارسایی های جدی که دارد 
و در بخش بعدی فصل حاضر به آنها می پردازیم، نتیجه ی همین سادگی ترسیم و 

سهولت درک آن است.
 شکل  1 نمودار برنامه ی زمان بندی میله ای برای پروژه ای ساختمانی را نشان می دهد.

انواع عمده ی کار یا فعالیت هایی که پروژه را  تشکیل می دهند، در طرف چپ برنامه 
ی زمان بندی فهرست می شوند و مقیاسی زمانی در امتداد باالی نمودار در نظر گرفته 

می  شود. 
ستون "ساعات" برآورد تعداد ساعات کاری الزم برای انجام هر فعالیت را نشان می 
دهد. ستون "وزن" نشان می دهد که هر فعالیت چه درصدی از کل پروژه را تشکیل 
می دهد، مثاًل برای انجام "تسطیح و پاکسازی"، 750 ساعت کار الزم است که 4.7 
درصد از 15900 ساعت کار برای اجرای کل پروژه است. با وجود آن که  در مواردی 
ستون وزن را در نمودارهای میله ای نشان نمی دهند؛ اما، در نظر گرفتن چنین ستونی 
برای محاسبه ی پیشرفت تجمعی پروژه، بسیار مفید است. فعالیت ها را ممکن است 

بر حسب هر گونه مبنای دلخواه، وزن داد؛ 
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شکل 1 - نمودار زمان بندی میله ای برای یک پروژه ساخت.

 
شکل 2 - پیشرفت تجمعی زمان بندی شده.
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هر چند که غالبًا ارزش ریالی و ساعت کاری را مبنای وزن دادن در نظر می گیرند. 
 )SCH( توجه کنید که در مقابل هر فعالیت دو میله ی افقی وجود دارد. میله ی باالیی
پایینی  از میله ی  بینی شده( را نشان می دهد و  بندی شده )یا پیش  پیشرفت زمان 
)ACT(  برای نشان دادن پیشرفت واقعی در اجرای کار استفاده می شود. هر یک از 

این میله ها از آغاز تا پایان فعالیت ترسیم می شود. 
است.  اصلی  زمانی  مقطع  هر  در  فعالیت،  تکمیل  درصد  معرف  میله  هر  باالی  عدد 
با  نیز مقایسه ی آن  چنین سیستمی محاسبه ی پیشرفت تجمعی زمان بندی شده و 
پیشرفت واقعی هر فعالیت، نظیر شکل 1، در پایان هر مقطع زمانی اصلی، در نمودار 

وارد شود.
 

پیشرفت تجمعی پروژه
شکل 2 منحنی پیشرفت  تجمعی نسبت به زمان را در مورد نمودار میله ای ترسیم شده 
در شکل 1 نشان می دهد. محور قائم معرف پیشرفت تجمعی پروژه برحسب درصد 

و محورافقی معرف زمان است. 

شکل 3 - نمودار میله ای همراه با منحنی پیشرفت تجمعی. 

زمانی که برنامه ی زمان بندی شده ی نمودار میله ای تهیه و ضرایب وزن دادن به هر 
فعالیت محاسبه شد، می توان پیشرفت تجمعی زمان بندی شده را محاسبه و به نحوی 
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که در شکل 2 نشان داده شده است، رسم کرد. 
پیشرفت تجمعی واقعی را می توان ضمن پیشرفت کار محاسبه و ترسیم کرد. برای 
ترسیم منحنی پیشرفت تجمعی زمان بندی شده، باید پیشرفت تجمعی زمان بندی شده 
را برای تعدادی کافی از نقاط، به طوری که کشیدن منحنی همواری میسر باشد، محاسبه 
و مشخص کرد. در شکل 2 پیشرفت تجمعی زمان بندی شده مربوط به نمودار برنامه 
ی زمان بندی شده ی میله ای را که در شکل 1 آمده است، در پایان  هر هفته محاسبه 

و ترسیم شده است. پیشرفت تجمعی را می توان از رابطه ی زیر محاسبه کرد:

∑ =پیشرفت تجمعی 
=

n

i 1
)1()وزن(× i )پیشرفت فعالیت( 

به عنوان مثال، محاسبه ی پیشرفت تجمعی زمان بندی شده طی سه هفته ی نخست 
پروژه ای که نمودار برنامه ی زمان بندی میله ای آن را در شکل 1 آمده است به شرحی 

است که در ادامه می آید:

در پایان هفته ی اول 
                  ]فعالیت 1[

0/9درصد = )4/7 × 0/20( = پیشرفت

در پایان هفته دوم 
                 ]فعالیت 3[        ]فعالیت 2[       ] فعالیت 1[

7/8درصد = )26/4 × 0/15( + )0/9 × 0/60(+ )4/7 × 0/70( = پیشرفت 

در انتهای هفته ی سوم 
                   ]فعالیت 3[         ]فعالیت 2[       ] فعالیت 1[

16/2درصد = )26/4 × 0/40( + )0/9 × 1/00( + )4/7 × 1/00( = پیشرفت 
در بسیاری از موارد، منحنی پیشرفت تجمعی پروژه را نظیر شکل 3، در نمودار برنامه 

زمان بندی میله ای ترسیم می کنند.

منحنی پیشرفت مناسب
بپردازیم  زمان  به  نسبت  تجمعی  پیشرفت  منحنی  محتمل  به شکل  است   بهتر  حال 
بررسی تعداد زیادی از پروژه ها نشان داده است که شکل معمول این منحنی چنان 

است که در شکل 4 آمده است.
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شکل 4 - منحنی پیشرفت مناسب. 
 این منحنی نشان می دهد که پیشرفت پروژه در ابتدای کار که سازماندهی پروژه و 
آشنایی کارگران  با مسئولیت ها و روش ها جریان دارد، کند است؛ به نحوی که در 
این،  از  بعد  از آن کامل شده است.  از زمان پروژه فقط حدود 15 درصد  25درصد 
پایان  با روندی نسبتًا ثابت پیش می رود تا آن که 85درصد کار پروژه در  پیشرفت 
75درصد از  مدت انجام پروژه  تکمیل شود. در مراحل پایانی پروژه، پیشرفت کار 
مجدداً آهسته می شود و آهنگ تحرک آن رو به سکون می گذارد. منحنی پیشرفت 
نشان داده شده در شکل  4 را منحنی پیشرفت مناسب یا منحنی دو خم می نامند. این 

شکل از منحنی معموالً در مورد هر نوع کار غیر تکراری مصداق دارد. 
اگردر شکل منحنی پیشرفت تجمعی برنامه ی زمان بندی شده انحرافی اساسی نسبت 
به شکل منحنی تصویر شده مشاهده گردید، باید به بررسی دقیق برای یافتن علت این 

انحراف اقدام کرد.
اگر منحنی پیشرفت براساس ارزش ریالی باشد، وجود چند قلم کار پر هزینه می تواند 
که  دارد  احتمال  این صورت،  غیر  در  منحنی شود؛  این  برای  نامناسب  سبب شکلی 

خطایی رخ داده باشد  و آهنگ پیشرفت برنامه ریزی شده واقعی نباشد. 
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)CPM( 3ـ روش مسیر انحرافی
نارسایی های نمودار برنامه ی زمان بندی میله ای 

گفتیم که نارسایی عمده ی نمودار زمان بندی میله ای ناتوانی آن در نشان دادن رابطه 
ی بین فعالیت های پروژه است. 

در واقع این نمودار هیچ راهی برای تشخیص این نکته به دست نمی دهد که آیا تهیه 
کننده ی برنامه ی زمان بندی،از این روابط آگاه بوده است یا نه؟

 ضعف دیگر نمودار زمان بندی شده ی میله ای ناتوانی آن در تعیین فعالیت هایی است 
که عماًل مدت اجرای پروژه را کنترل می کنند. به چنین فعالیت هایی کنترل کننده ی 

مدت اجرا، فعالیت های بحرانی می گوییم.
 نمودار برنامه ی زمان بندی میله ای به دلیل نارسایی در مشخص کردن روابط بین 
فعالیت ها و فعالیت های بحرانی، نمی تواند تأثیر تأخیر یا تغییر در یک فعالیت را در 
کل پروژه نشان بدهد. برنامه ریزان با توجه به این ضعف ها در نمودار برنامه ی زمان  
بندی شده ی میله ای، سال ها در پی یافتن روش های برنامه ریزی و زمان بندی بوده 

اند که فاقد چنین نارسایی هایی باشد. 
به هر حال، تا قبل از ایجاد روش های برنامه ریزی شبکه ای در سال های 1957 ـ 
1958 پیشرفت چشمگیری در روش های برنامه ریزی و زمان بندی حاصل نشد. طی 
و "رامینگتون  این دوره بود که در نتیجه ی تالش مشترک شرکت های "دو پونت" 
راند"، روش مسیر بحرانی )CPM( به عنوان روشی برای برنامه ریزی و زمان بندی 
با استفاده از کامپیوتر پدید آمد. تقریبًا در  پروژهای ساخت و نگهداری کارخانه ها 
همین زمان، دفتر پروژه های ویژه نیروی دریایی آمریکا، با مشورت "بوز"، "هامیلتون"، 
کنترل  و  ریزی  برنامه  برای  را   )PERT( برنامه  بازنگری  و  ارزیابی  "الن"، روش  و 
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روش  دو  هر  آمیز  موفقیت  کاربرد  کردند.  ایجاد  تسلیحاتی  های  سیستم  ی  توسعه 
CPM و PERT توسط پدید آورندگان آنها به زودی منجر به استفاده ی گسترده از 

این روش ها در پروژه های دولتی و صنعتی شد. 
دادن  نشان  و  اصلی  های  فعالیت  ترسیم  برای   PERT و   CPM روش  دو  هر  در 
  CPM روابط بین فعالیت ها از نمودار شبکه ای استفاده می کنند. اختالف عمده ی
و PERT در این است که در PERT برای بررسی عدم قطعیت در برآوردهای زمانی 
فعالیت، مفاهیم احتماالت را به کار می برند، در حالی که در CPM مدت اجرای معین 

ثبتی را برای فعالیت در نظر می گیرند.

نمودار شبکه ای
گفتیم که شبکه، نموداری ترسیمی است که فعالیت های اصلی پروژه و روابط بین آنها 

را نشان می دهد. اصوالً دو روش برای ترسیم چنین شبکه ای وجود دارد:
نمودار فعالیت روی بردار )بردار نمایی فعالیت( 

و 
نمودار فعالیت روی گره )گره نمایی فعالیت(

در نمودار فعالیت روی بردار، هر فعالیت  را با برداری نشان می دهند که شرح فعالیت 
و مدت انجام مورد انتظار با آن ترسیم می گردد. 

شکل 5 - طرز نمایش فعالیت روی پیکان 
 

هر فعالیت، همان طور که در شکل 5 نشان داده شده است، باید با یک رویداد آغاز 
شود و با یک رویداد پایان یابد )رویدادها را با دایره نشان می دهند(. 
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رویدادها را شماره گذاری می کنند و از این شماره رویدادهای همچنین برای تشخیص 
فعالیتهای وارد در نمودار نیز استفاده می کنند.

ابتدای بردار )شماره I( مشخص  یعنی، فعالیتهایی که با شماره رویداد ذکر شده در 
)jمی شوند، با رویدادی ادامه پیدا می کنند که شماره ی آن در انتهای پیکان )شماره

آمده است. 
پس، فعالیت 10 ـ 11 در شکل 5، فعالیتی است که با رویداد 10 شروع می شود و با 

رویداد 11 پایان می پذیرد. 
این سیستم شماره گذاری فعالیت را سیستم شماره گذاری J-I می نامند.

هر رویداد صرفًا نقطه ای زمانی است و در ترسیم نمودار شبکه با این فرض به کار 
می رود که در "لحظه ای" تکمیل می شود و تمام فعالیت هایی که به آن رویداد منتهی 
می شوند، اتفاق می افتد. به همین معنا، تمام فعالیت هایی که از یک رویداد صادر می 

شوند درست در "لحظه" وقوع آن رویداد، آغاز می شوند. 
شکل 6 نمودار شبکه ای ساده ی پروژه ای ساختمانی را نشان می دهد.

گفتیم که ترسیم هر نمودار حاکی از روابط بین فعالیت هاست. این روابط پیش نشین 
)به معنی این که کدام فعالیت ها باید پیش از فعالیت مورد نظر باشند؟(، همنشین )به 
معنی این که کدام فعالیت ها می توانند همزمان انجام شوند؟(، یا پس نشین )به معنی 
 6 در شکل  باشند؟( هستند.  نظر  مورد  فعالیت  از  باید پس  ها  فعالیت  کدام  که  این 
فعالیت 1 ـ 2 باید پیش نشین فعالیت 2 ـ5 باشد. فعالیت های 1 ـ 2 و 1 ـ 3 همنشین 
هستند، و فعالیت 2 ـ 5 پس نشین فعالیت 1 ـ 2 است. فعالیت ها در جهتی که پیکان 
نشان می دهد پیش می روند. در ترسیم درست نمودار الزم است  که نمودار حاصل 
معرف تصویری واضح از منطق پروژه باشد و به طور کلی از چپ به راست جریان 
داشته باشند. پیکان ها نباید عقب گرد داشته باشند، اما می توانند مستقیمًا رو به باال یا 
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رو به پایین باشند. 
به پیکان منطقه چین در شکل 15 ـ 6 توجه کنید. این گونه فعالیت را فعالیت مجازی 

یا به اختصار مجازی می نامند. 
مجازی ها را برای در نظر گرفتن  محدودیت های منطقی و جلوگیری از تکرار شماره 

های فعالیت J-I  به کار برند. 
این گونه فعالیت ها هیچ کاری را نشان نمی دهند و  بنابراین مدت انجام آنها، همیشه 

صفر است.

شکل 6 - مثال نمودار شبکه
 

محاسبات زمان رویداد
با رسم نمودار شبکه ای که معرف روابط الزم بین فعالیت هاست. محاسبات زمانی 
شبکه را می توان انجام داد. نخستین گام محاسبه زودترین زمان وقوع هر رویداد است 
این زودترین  هنگام وقوع  اختیاری صفر صورت می گیرد.  آغاز  براساس زمان  که 
رویداد را زودترین زمان رویداد می نامند که غالبًا با نشانه ی اختصاری EET مشخص 
می شوند. EET را معموالً بر باالی دایره ی رویداد شکل )7(  وارد می کنند. سپس 
محاسبات از چپ به راست، با شروع از زمان صفر برای اولین رویداد پیش می رود. 

این روند محاسبه را مرور پیشرونده در شبکه می نامند. 
در مورد هر رویداد، زودترین زمان رویداد برابر است با حاصل جمع زودترین زمان 
رویداد قبلی به عالوه مدت انجام فعالیت مرتبط کننده ی دو رویداد. بنابراین زودترین 
زمان رویداد 2 برابر است با مجموع زودترین زمان رویداد 1 به عالوه مدت انجام 
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فعالیت 1ـ 2 )یعنی، 4 = 4+0(. وقتی دو یا چند پیکان فعالیت در یک رویداد به هم 
می رسند، بزرگترین مقدار ممکن در زودترین زمان رویدادها را زودترین زمان وقوع 
رویداد در نظر می گیرند؛ زیرا، طبق تعریق هیچ رویدادی نمی تواند پیش از تکمیل 

تمام فعالیت هایی که به آن رویداد می رسند، رخ بدهد.
در شکل 7 توجه به زودترین زمان انجام فعالیت های 3، 5 و 7 که رویداد 5 به هم می 
رسند، به تعیین مقدار شایسته برای زودترین زمان رویداد 7 منجر شده است. بدیهی 
است که زودترین زمان رویداد برای آخرین رویداد، حداقل زمان الزم برای تکمیل 
پروژه است. وقتی مقدار تمام زودترین زمان های آغاز محاسبه و به شبکه وارد شد، 
مروری پس رونده را در شبکه انجام می دهند تا دیرترین زمان وقوع هر رویداد  را به 

طوری که مدت انجام پروژه تغییر نکند، محاسبه کنند.

 شکل  7 - مثال شبکه ـ زودترین زمان های رویداد 

برای شروع به این محاسبه، دیرترین زمان رویداد )LET( برای آخرین رویداد را برابر 
با زودترین زمان وقوع آن رویداد در نظر می گیریم.  کار محاسبه ی پس رونده در 
شبکه از دیرترین زمان رویداد که برای آخرین رویداد در نظر گرفته شده است. شروع 
می شود و هر یک از دیرترین زمان های رویداد با تفریق دیرترین زمان رویداد قبلی، 

از مدت انجام فعالیت مرتبط کننده ی رویدادها به دست می آید. 
نتایج چنین محاسبه ای در شکل 8 آمده است. دیرترین زمان رویداد 6 برابر است با 
دیرترین زمان رویداد 7 منهای مدت انجام فعالیت 6ـ  7 )9 = 6 –15( وقتی دو یا چند 
فعالیت در یک رویداد تالقی می کنند، کمترین زمان ممکن را دیرترین زمان آن رویداد 
در نظر می گیریم؛ زیرا بنا به تعریف هر رویداد باید پس از شروع هر فعالیتی که از آن 
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خارج می شود اتفاق افتاده باشد. برای این که همه ی فعالیت ها در زمان تعیین شده 
انجام شوند، هر رویداد باید در زودترین زمان ممکن رخ  بدهد. 

در شکل 8 توجه کنید که دیرترین زمان ممکن برای رویداد 4 که عبارت اند از 5، 9 و 
13 منجر به دیرترین زمان رویدادی برابر با 5 در مورد این رویداد می شود.

مسیر بحرانی
مسیری در شبکه که حداقل زمان انجام پروژه را تعیین می کند، مسیر بحرانی نامیده 
می شود.این مسیر عبارت است از سری فعالیت ها و رویدادهایی که برای تعیین مدت 
انجام پروژه )با زودترین زمان رویداد برای رویداد نهایی( در مرور پیشرونده مورد 

استفاده قرار گرفته اند.

شکل 8 - مثال شبکه- دیرترین زمان های رویداد

و  زودترین  تمام  نخست  بحرانی،  مسیر  تعیین  برای  که  است  معمول  حال،  هر  به 
دیرترین زمان رویدادها را محاسبه کنند. 

در شکل 9 توجه کنید که مسیر بحرانی از تمام رویدادهایی که زودترین زمان آنها برابر 
است با دیرترین زمان آنها، می گذرد. فعالیتهای بحرانی، فعالیتهایی هستند که مسیر 

بحرانی را می سازند، و البته، رویدادهای بحرانی را به هم متصل می کنند. 
اما، در مواردی که رویدادهای بحرانی با فعالیت هایی موازی به هم متصل می شوند، 
فقط آن فعالیت هایی که مدت انجام آنها برابر با اختالف بین زمان های رویداد در دو 

سر پیکان هستند، بحرانی به شمار می آیند. 
مثاًل در شکل 9 توجه کنید که فعالیت  4ـ 7  و نیز فعالیت های 4 ـ 6 و 6 ـ 7 در 
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رویداد بحرانی 4 و 7 را به هم وصل می کنند. اما، تفاوت زمانی بین زمان های رویداد 
مربوط به رویدادهای 7 و 4 برابر با 10 واحد است؛ در حالی که مدت انجام فعالیت 
4 ـ 7 فقط 6 واحد است. بنابراین، فعالیت 4ـ 7 بحرانی نیست. وقتی که مسیر بحرانی 
مشخص شد، آن را باید به نحوی خاص، مثاًل با پیکان های رنگی یا دوتایی )نظیر 
شکل 9 ( در شبکه مشخص کرد.  بر این اساس در اجرای پروژه باید چنان عمل نمود 
که فعالیتهای بحرانی در زمان مقرر شروع و خاتمه یابند و هر گونه تاخیر در اجرای 

این فعالیتها منجر به تاخیر در کل اجرای پروژه خواهد شد.
 

زمان فعالیت
را  آن  بحرانی  تعیین و مسیر  را  مثال خود  پروژه مورد  انجام  اینجا، حداقل مدت  تا 
مشخص کرده ایم. گام بعدی محاسبه ی زودترین و دیرترین زمان های آغاز و پایان 
و فرجه ی کل )مهلت زمان بندی شده( برای هر فعالیت، براساس زمان های رویداد 

است که پیش از این محاسبه شده اند. 
این مقادیر زمانی را مبنای تنظیم  برنامه ی زمان بندی و تخصیص منابع در نظر مي گیرند. 

 شکل 9- مثال شبکه ـ مسیر بحراني

دو مقدار از این مقادیر، یعني زودترین زمان آغاز و دیرترین  زمان پایان را مي توان  
مستقیمًا از شبکه خواند، در حالي که مقدارهاي دیگر را باید محاسبه کرد. براي تعیین 

زمان هاي فعالیت مي توان روابطي را که در پي مي آید به کار برد:
I زودترین زمان  رویداد پیش نشین = )ES( زودترین آغاز   )2(
)3( زودترین پایان )EF( = زودترین آغاز + مدت انجام فعالیت 

J دیرترین زمان رویداد پس نشین = )LF( دیرترین پایان )4(
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)5( دیرترین آغاز )LS( = دیرترین پایان - مدت انجام فعالیت 
)6( فرجه ي کل )TF( = دیرترین پایان - زودترین پایان 

یا 
)7( فرجه ي کل )TF( = دیرترین آغاز - زودترین آغاز 

مقادیر زماني فعالیت  براي فعالیت هاي شبکه مورد مثال در شکل 10 آمده است.
نمي شود.  محاسبه  معموالً  مجازي  فعالیت هاي  مورد  در  فعالیت  زمان  که  کنید  توجه 
فرجه )اصطالحي که در PERT تعبیر فرصت را به جاي آن  به کار مي برند( برابر با 
مدت مهلتي است که براي فعالیتي در برنامه ي زمان بندي شده در نظر گرفته مي شود.  
هر چند که نوع فرجه را تعریف کرده اند؛ اما، پرکاربردترین آنها فرجه ي کل است و از 
این  رو تنها فرجه اي است که در این کتاب مورد استفاده قرار مي گیرد. از کاربرد  فرجه 

در عملیات تنظیم برنامه ي زمان بندي در بخش سه بعدي همین فصل بحث مي کنیم.

* فعالیت بحراني 
شکل 10 - داده هاي فعالیت زمان براي شبکه ي مثال.

 
نمودار فعالیت روي گره

گفتیم که ترسیم نمودارهاي شبکه اي به دو شکل اصلي انجام مي گیرد. تا اینجا از شکل 
نمایش فعالیت روي پیکان بحث کردیم. در شکل دوم که نمایش فعالیت روي گره 
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است همان اصول کلي منطق شبکه اي و محاسبات زماني شرح داده شده در روش 
فعالیت روي پیکان به کار مي رود. 

هر چند که نمودار فعالیت روي گره  تا حدي متفاوت با نمودار فعالیت روي پیکان به 
نظر مي رسد، زیرا در این نمودار، گره )که در روش فعالیت روي پیکان معرف رویداد 
گره،  فعالیت روي  نمودار  از  ساده اي  مي رود. شکل  به شمار  فعالیت  معرف  است(، 
نمودار دایره اي یا نشانه گذاري دایره اي است. که در آن هر فعالیت با دایره اي نشان 
داده مي شود و شرح فعالیت، شماره ي مشخص کننده ي فعالیت، و مدت انجام فعالیت 

در داخل آن مي آید. 
شکل 11 نموداري دایره اي  را براي پرو  ژه  اي ساختماني با 5 فعالیت نشان مي دهد. 

توجه کنید که در روش فعالیت روي گره، پیکان ها فقط محدودیت هاي منطقي شبکه 
را نشان مي دهند. بنابراین در این گونه نمودار تمام پیکان ها نقش مجازي هاي نمودار 

فعالیت روي پیکان را به عهده دارند. 

شکل 11 - نمودار دایره اي یک پروژه
 

گره  روي  فعالیت  نمودار  درک  که  مي شود   باعث  جنبه  همین  که  مي رسد  نظر  به   
براي مبتدي ها آسان تر جلوه کند. عیب اصلي نمودار فعالیت روي گره،  محدودیت  
دسترسي به برنامه هاي کامپیوتري براي انجام محاسبات زماني شبکه است. هر چند که 
اینک تعدادي از این برنامه ها موجود است و انتظار مي رود که استفاده از روش هاي 

مربوط به نمودار فعالیت روي گره افزایش یابد.
صورت دیگري از نمودار فعالیت روي گره، در شکل  12 نشان داده شده است. در این 
مورد گره ها بزرگ ترسیم شده اند تا فضاي کافي را براي آنکه مقادیر زماني مختلف هر 
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فعالیت مستقیمًا در روي گره ثبت شود، به وجود آید. 
این شکل بخصوص براي محاسبات دستي در مورد شبکه خیلي مناسب است، زیرا 
مي توان زمان هاي فعالیت را پس از محاسبه ي آنها مستقیمًا در شبکه وارد کرد. پیشنهاد 
مي شود که وقتي محاسبات زماني بدین نحو انجام مي گیرد، محاسبات را دو نفر مستقل 

از هم انجام بدهند و نتایج حاصل  را براي کنترل خطا با هم مقایسه کنند. 

 شکل 12- بسط نمودار گره اي 

و  اهمیت  دلیل  به  که  است  پیایندي  نمودار  گره،  روي  فعالیت  نمودار  سوم  شکل 
ویژگي هاي خاصي که دارد آن را به تفصیل و با جزییات  بیشتر شرح مي دهیم.

 
نمودارهاي پیایندي

 نمودار پیانیدي نوعي بسط نمودار فعالیت روي گره است که در آن عامل هاي زمان 
تأخیر  زمان  از  استفاده  ثبت مي شود.  و  وارد  بیشتري  پیایندي  روابط  نیز  و  تأخیري، 
در ترسیم نمودار روابط در پروژه هاي ساختماني از آن رو بسیار مفید است که غالبًا 
مي توان فعالیتي را به محض آنکه "قسمتي" از فعالیت پیشین آن تکمیل شد، آغاز کرد. 
به عالوه در این روش، عالوه بر روابط پیش نشیني پایان به آغاز، مي توان روابط آغاز 

به آغاز و پایان به پایان را هم به کار گرفت.  
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روابط و نحوه ي استفاده از زمان هاي تأخیر در شکل 13 نشان داده شده است. 
براي ارزیابي مقادیر مؤثر در روابط زمان تأخیر، توجه به اینکه چگونه چنین روابطي 

در روش هاي معمول ترسیم  نمودار شبکه اي نشان داده مي شوند، مفید است. 
براي مثال شبکه ي  12 را در نظر بگیرید. فرض کنید که بنا به تصمیم برنامه ریز فعالیت 
از فعالیت 1، یعني تسطیح و تمیز  2، یعني کند و آکند مي تواند وقتي که 50درصد 

کردن، تکمیل شد )که معادل با یک روز کاري است(، شروع شود. 

 شکل 13-روابط در نمودار پایندي 

شکل 14 نشان مي دهد که چگونه مي توان این وضعیت را در روش سنتي CPM و در 
نمودار پیایندي نشان داد. براي نشان دادن این وضعیت در روش متداول CPM، باید 
فعالیت 1 را به دو فعالیت که هر کدام مدت انجامي 1 روزه دارند تقسیم کرد )شکل 
14 الف(. اما، در صورت استفاده از نمودار پیایندي، مي توان خیلي ساده تأخیري یک 

روزه را در رابطه ي آغاز به آغاز فعالیت 1 به فعالیت 2 وارد کرد )شکل 14 ب( 
شکل 15 نمودار پیایندي پروژه مثالي ما را نشان مي دهد. 

توجه کنید که این نمودار اساسًا نظیر هر نمودار فعالیت روي گره ي دیگري است که 
براي پروژه مورد بحث ترسیم شود؛ زیرا در آن فقط  روابط پایان به آغاز به کار گرفته 

شده است و هیچ گونه زمان تأخیري در آن به کار نرفته است. 
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حال فرض کنید که محدودیت هاي منطقي زیر را در پروژه وارد کنیم:
1ـ بر پا کردن برج و مخزن را نمي توان  تا 3 روز پس از تکمیل پي گذاري شروع 

کرد.

 شکل 14- مقایسه نمودار CPM و پیایندي 

2ـ نصب پمپ را نمي توان کامل کرد مگر این که 1 روز از تکمیل لوله کشي گذشته 
باشد. 

3ـ پي گذاري را مي توان سه روز پس از شروع گود برداري آغاز کرد. 
نمودار پیایندي را براي پروژه تجدید  نظر شده در شکل 16 نشان داده ایم. 

توجه کنید که زودترین زمان آغاز فعالیت 8 )روز 3( برابر است با زودترین زمان آغاز 
فعالیت 4 )روز 0( به عالوه مدت تأخیري 3 روزه. 

زودترین زمان پایان فعالیت 10 )روز 12( حاصل جمع زودترین زمان پایان فعالیت 7 
)روز 11( و تأخیري 1 روزه است. بنابراین، زودترین زمان آغاز فعالیت 10،  روز 10 
است )زودترین زمان پایان منهاي مدت انجام.( زود ترین زمان شروع فعالیت 11 )روز 
10( زودترین زمان ختم فعالیت 8 )روز 7( به عالو ه یک مدت زمان تأخیر 3 روز 
است. همان طور که گفتیم انعطاف پذیري بیشتري که نمودار پیایندي دارد به قیمت 
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پیچیدگي محاسباتي بیشترآن فراهم مي شود. 
4ـ  تنظیم برنامه ي زمان بندي و تخصیص منبع  با استفاده از CPM برنامه ي زمان بندي 

زودترین آغاز 
زمان هاي فعالیت که در بخش 3 محاسبه شدند، اساس برنامه ي زمان بندي پروژه را  

شکل 15 - نمودار پیایندي براي پروژه ي مثالي.

شکل 16 - تجدید نظر در پروژه ي مثالي.
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 شکل 17 - فاصله ي زماني مجاز بین فعالیت ها براي شبکه ي مثال.

 تشکیل مي دهند، اما این زمان ها به خودي خود یک برنامه ي زمان بندي نیستند. 
براي مثال، در شکل 10، زودترین زمان آغاز فعالیت 1ـ 5 که مدت انجام آن 3 روز 
است، 5 روز و دیرترین زمان پایان آن 13 است که بنابراین، فعالیت 1ـ 5 فرجه اي 15 
روزه دارد. بنابراین، فعالیت 1 ـ 5 مي توان چنان برنامه ریزي کرد که در هر 3 روزي در 
فاصله ي بین روز شروع که 1 است و روز پایان که 13 است انجام شود، بدون این که 

مدت انجام 15 روزه ي پروژه تغییر کند.
اگر همه ي فعالیت ها طوري زمان بندي شوند که در زودترین زمان قابل قبول شروع 
شوند، آن را برنامه ي زمان بندي زودترین آغاز مي نامند.  براي ایجاد برنامه ي زمان بندي 
براساس شبکه اي محاسبه شده پیشنهاد مي شود که اول خطي زماني بین زودترین زمان 

آغاز و دیرترین زمان پایان هر فعالیت کشیده  شود. 
شکل 17 استفاده از این روش را در مورد شبکه ي مورد مثال )شکل 10( جدول بندي 

شده شروع مي شود و تا انتهاي دیرترین زمان پایان ادامه مي یابد. 
خط زماني  فعالیت 1ـ 2، از زمان 0 )شروع روز 1( شروع مي شود و تا زمان 10 )پایان 

روز 10( ادامه مي یابد. 
همچنین به این نکته که زمان فعالیت هاي واقع در مسیر بحراني )فعالیت هاي 1 ـ 4، 
4ـ 6، 6 ـ 7( با خط توپر کشیده است، توجه کنید.  این کار به تنظیم کننده ي برنامه  
زمان بندي در توجه به این نکته کمک مي کند که فعالیت هاي یاد شده را تنها باید در 

زمان هاي تعیین شده تنظیم کند و گرنه مدت انجام پروژه تغییر مي کند. 
حال مي توان هر فعالیت را در جایگاه مطلوب بر خط زماني زمان بندي کرد. 

اگر تمام فعالیت ها در ابتداي خط زماني خود شروع شوند، برنامه ي زمان بندي زودترین 
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آغاز )شکل 18( ایجاد مي شود. در این صورت، هر "روز کاري" را با یک ستاره و هر 
روز فرجه را با حرف F مشخص مي کنیم. 

برنامه ي  این  آرایش  تجدید  براي  فرجه  از  مي تواند  زمان بندي  برنامه  کننده ي  تنظیم 
زمان بندي به نحو مطلوب استفاده کند.  بدون آن که در روند مدت انجام  پروژه تغییر 

کند. 

 شکل 18 - برنامه ي زمان بندي زودترین آغاز براي شبکه ي مثال.

بعضي از کاربردهاي فرجه در تنظیم برنامه ي زمان بندي عبارت اند از وارد کردن منطق 
ترجیحي، در نظر گرفتن محدودیت منابع و ایجاد امکان زمان بندي فعالیت هاي حاصل 

به وضع هوا بر حسب مطلوب ترین اوضاع مورد انتظار هوا. 
منطق ترجیحي، منطقي در شبکه است که صرفًا از طرف برنامه ریز بر آن اعمال شده 
است، زیرا برنامه ریز "ترجیح" داده است که عملیات به آن توالي اجرا شوند. به عبارت 

دیگر، منطق ترجیحي منطقي نیست که از ماهیت فرایند کار حاصل شده باشد. 
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مثاًل تنظیم برنامه ریزي به نحوي که تمام فعالیت هاي بتن ریزي چنان به توالي انجام 
شوند که فقط یک گروه کارگر بتن کاري براي کل پروژه الزم باشد، منطق ترجیحي به 

شمار مي آید.
 

برنامه ي زمان بندي دیرترین آغاز و دیگر برنامه هاي زمان بندي 
اگر تمام فعالیت ها در دیرترین زمان شروع مجاز خود آغاز شوند، برنامه ي زمان بندي 
دیرترین آغاز حاصل مي شود )شکل 19( توجه کنید که در چنین برنامه اي تمام فرجه ها 
قبل از آغاز فعالیت مصرف شده اند.  عیب آشکار استفاده از این گونه برنامه ي زمان بندي 
آن است که در آن هیچ فرصت زماني وجود ندارد  که در صورت نیاز فعالیت به مدت 

انجامي بیش از آنچه که برآورد شده است، به کار بیاید.
در عمل، برنامه ي زمان بندي معمول نه برنامه ي زمان بندي بینا بیني است  که با توجه به 
امکان تأخیر در انجام بعضي فعالیت ها، به دلیل لزوم تراز کردن منبع یا دخالت منطق 
فرجه حفظ  از  ممکن  مقدار  بیشترین  آن  در  عین حال  در  و  مي شود  تهیه  ترجیحي 

مي شود. 
برنامه ي زمان بندي زودترین آغاز توجه داشته  از  برنامه ي زمان بندي، غیر  در تهیه ي 
باشید که هیچ فعالیتي قبل از وقوع رویداد  پیشین خود نیافتاده باشد. بدیهي است که 

بي توجهي به این نکته، منطق شبکه را مغشوش مي کند. 

شکل 19 - برنامه ي زمان بندي دیرترین آغاز براي شبکه ي مثال.

از  فعالیتي زمان بندي مي شود، مي توان  نمودار شبکه در هر وحله اي که  به  با رجوع 
وقوع چنین خطایي جلوگیري کرد. به هر حال، استفاده از شماره ي فعالیت در برنامه ي 
زمان بندي روشي ساده براي کنترل محدودیت هاي منطقي است. با توجه به شکل هاي 
17 و 19، مي بینیم که فعالیت 2 ـ 5 را مي توان به محض آن که تمام فعالیت هاي منتهي 
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به رویداد 2 ) شماره ي J =2(  تکمیل شوند، آغاز کرد که در این مورد فقط فعالیت 1ـ 
2 چنین است. در استفاده از این روش، باید به محدودیت هاي منطقي حاصل از دخالت 
مجازي ها توجه داشت. این توجه مي تواند استفاده از عدد سومي در پرانتزي باشد که  
پس از عدد معمول فعالیت، یعني I-J گذاشته  مي شود. این عدد داخل پرانتز معرف 
عدد رویداد در انتهاي مجازي است. براي مثال، در شکل 19 توجه کنید که فعالیت 1 

ـ 4 را به صورت فعالیت 1 ـ 4 )5( مشخص شده است. 
در اینجا عدد 5 نشانه ي آن است که فعالیت هایي که با عدد 5 شروع مي شود )یعني در 
مورد آنها I =5 است( نمي تواند تا تکمیل فعالیت 1ـ 4 آغاز شود. مراجعه به نمودار 
شبکه )شکل 9( نشان مي دهد که این منطق درست است و نتیجه ي حضور مجازي 
4 ـ 5 است. بنابراین پیش نشین واقعي فعالیت 5 ـ 7 فعالیت هاي 1 ـ 4؛ 1ـ 5؛ 2ـ 5 

هستند.

تخصیص منابع 
اساسي  نکته  دو  با  معموالً  برنامه ریز  پروژه،  یک  به  منابع  تخصیص  برنامه ریزي  در 
روبرو است. این نکات در مورد هر نوع منبع از این قرارند: 1ـ حداکثر تعداد منابع 
در دسترس در هر دوره ي زماني؛ و 2( تمایل به حذف فراز و فرود در نیاز به منابع 

)یعني؛ همترازي منبع(.
در شکل هاي 18 و 19، اگر به جاي ستاره که معرف تعداد روزهاي کاري اند، 

شکل 20 - تخصیص منبع در برنامه ي زمان  بندي زودترین آغاز در شبکه ي مثال.

عددي را در نظر بگیریم که معرف کمیت منبع الزم براي اجراي فعالیت طي آن دوره ي 
زماني باشد، تعیین کل منبع الزم در هر دوره ي زماني از یک برنامه زمان بندي خاص 
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کار ساده اي است. 
شکل 20 تعداد کارگران الزم در هر روز از برنامه  زمان بندي زودترین آغاز )شکل 18( 
شبکه ي مورد مثال ما را نشان مي دهد. نیروي کار الزم روزانه ي، با توجه به لزوم وجود 
19 کارگر در دو روز اول تا 8 کارگر در محل اجراي این پروژه مشغول باشد، مي تواند 

نیروي کارگري اضافي را که از این نوسان ها روز دوازدهم نامتعادل است. 
در صورتي که پیمانکار به اجراي پروژه اي دیگر در نزدیکي حاصل مي شود، به کار 
بگیرد؛ و گرنه بزودي دچار مسائل کارگري خواهد شد.  تالش براي تراز کردن نیروي 
کارگري الزم روزانه سیاست بهتري است. این کار را با استفاده از فرجه براي تجدید 

زمان بندي فعالیت ها به سادگي مي توان انجام دهد.
محاسبه اي سریع نشان مي دهد که کل منبع الزم براي شبکه ي مورد مثال که در شکل 
این محاسبه نشان مي دهد که به طور  20 نشان داده است 195 روز کارگري است. 
متوسط به 13 روز کارگر در روز نیاز داریم.  با استفاده از فرجه براي تجدید زمان بندي 
نیاز  مي آید.  دست  به    )21 )شکل  شده  نظر  تجدید  زمان بندي  برنامه ي  فعالیت ها، 

روزانه ي این برنامه ي زمان بندي بین 12-15 کارگر است. 

شکل 21 - تخصیص منبع پیشرفته 

با تعیین حداکثر محدودیت منبع مي توان روش هاي مشابهي را به کار برد. به هر حال، 
اغلب براي هماهنگي با محدودیت هاي منبع افزایش مدت انجام پروژه الزم مي شود. 
با  از رنگ ها  استفاده  با  باید جداگانه محاسبه کرد، در حالي که  را  منبع الزم روزانه 
نمادهاي مختلف براي هر منبع مي توان چندین منبع را بر روي یک برگه ي برنامه ي 

زمان بندي جدول بندي کرد. 
با وجود آنکه روش دستي پیشنهاد شده در اینجا مي تواند در مورد شبکه هاي کوچک 
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مورد  در  این روش  از  استفاده  که  است  اما روشن  باشد،  داشته  نتایجي رضایتبخش 
شبکه هاي بزرگ خسته کننده خواهد بود. 

برنامه هاي  محدود  منابع  مشکالت  حل  و  منبع  کردن  تراز  براي  که  روست  این  از 
کامپیوتري فراهم شده است.

 
5- نکات اجرایي در استفاده از شبکه 

چه موقعي روش هاي شبکه اي به کار مي رود 

مجموعه روش هایي که براي رسم نمودار شبکه اي مرسوم است، برنامه ریز را وا مي دارد  
که تا حدي به تفصیل نحوه ي اجراي پروژه را در نظر بگیرد و بر صفحه ي کاغذ ثبت 

کند. 
به عالوه، نمودار شبکه وسیله ي 
این  انتقال  براي  ارتباطي  عالي 
با  که  کسي  هر  به  اطالعات 
پروژه سر و کار دارد، به شمار 

مي آید. 
تهیه ي  گفتیم،  که  دالیلي  به 
نمودار شبکه اي براي هر پروژه، 
مفید  باشد  که  اندازه اي  هر  به 

است. 
اندازه ي شبکه  که  است  بدیهي 
و  اندازه  به  استفاده  مورد 
دارد.  بستگي  پروژه  پیچیدگي 
اندازه  مورد  در  اساسي  قواعد 
شبکه و نیاز به نمودار شبکه اي 
که بعضي از متخصصین پیشنهاد 
مي کنند به روش خاص اجراي 
عملیات بستگي دارد و چه بسا 

در مورد شرایط خاص شما مصداق نداشته باشد. 
مدیریت پرو ژه3.5 میلیون دالري احداث ساختماني 25 طبقه را توانسته اند به کمک 

یک شبکه CPM با کمتر از 90 فعالیت با موفقیت انجام دهند. 



288289

در صورتي که عملیات اجرایي  تکراري باشد،  مي توان از شبکه هاي فرعي استفاده 
کرد تا هر عملیات تا حدي به تفصیل نشان داده شود و در عین حال براي معرفي این  

عملیات تکراري در شبکه ي اصلي فقط یک فعالیت در نظر گرفت. 
پیشنهاد  ارائه  و  مناقصه  از شرکت  در  قبل  یا خالصه ي شبکه حتي  شبکه ي فشرده 

مي تواند مفید باشد. 
براي مثال، از نمودار شبکه اي مي توان  در تعیین اینکه آیا تکمیل پروژه در مدت زمان 
مشخص شده  در مدارک پیمان امکان پذیر است،  استفاده کرد و بنابراین، مي تواند در 

مورد شرکت یا عدم شرکت در مناقصه تصمیم گرفت. 
اگر تصمیم به شرکت در مناقصه گرفته شود، نمودار شبکه اي مي تواند چارچوبي براي 
برآورد هزینه ي پرو ژه جهت ارائه در مناقصه  باشد. در صورت بردن مناقصه و عقد 
قرارداد باید شبکه اي کامل تهیه شود که در برگیرنده ي جزییات مورد نظر الزم براي 

اجراي پروژه باشد. 
برخي از عواملي که در تعیین حد جزییات باید در نظر گرفت، عبارت اند از ارزش 

ریالی، اندازه، پیچیدگي و مدت انجام پروژه.

آماده کردن شبکه 
تعداد گروه برنامه ریزي براي تهیه ي هر چند نفر که باشد )که در عین حال ممکن است 
فقط و فقط خود مدیر پروژه باشد( نکته ي مهم این است که اطالعات الزم از افراد 
کارگاهي به دست آید که بیشترین آشنایي را با روش هاي کار ساختماني مورد نظر 

دارند. اگر پیمانکاران تخصصي  در گروه برنامه ریزي حضور ندارند. 
مرور در برنامه توسط آنها بیش از رسیدن کار برنامه ریزي  به مراحل نهایي مهم است. 
تا این اطمینان حاصل شود که آنها  مي توانند کار خود را به نحو پیش بني شده انجام 

دهند. 

روش هاي سنتي یا روش هاي کامپیوتري 
از جمله عواملي که گاه به عدم رضایت از روش هاي شبکه اي منجر مي شود، استفاده ي 
زیادي یا نامناسب از کامپیوتر است. روش هاي دستي آن قدر ارزش دارند که کاربرد 
آنها را بخصوص به کساني که در کار با روش هاي شبکه اي چندان ورزیده نیستند، 

توصیه می شود.
آماده سازي و محاسباتي دستي در مورد شبکه بهترین راهي است که هر مدیر براي 
آنکه پروژه اي را واقعًا درک کرده و مشکالت آن را مجسم کند و به آنها توجه کافي 

داشته باشد، در اختیار دارد.
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اگر با شبکه اي سر و کار داریم که بیش از چند صد فعالیت را شامل مي شود، استفاده 
از کامپیوتر براي اجراي محاسبات زماني بسیار مغنتم است. 

به هر حال، متوجه باشید که وقت خودتان یا همکاران زیر دستتان با خروجي کامپیوتر 
که  کرد  انتخاب  دقت، چنان  به  باید  را  تر  کامپیو  نشود. خروجي  تلف  غیر ضروري 
به تمام سطوح مدیریت فقط اطالعاتي را که بتوانند  به نحوي مؤثر به کار بگیرند، 
ارائه کند. مزیت آشکار کامپیوتر، توانایي بهنگام کردن سریع محاسبات شبکه و ارائه 
گزارش ها به هر شکل و کمیت مورد نظر است. هر چند که تهیه گزارشات بسیار مکرر 
و زیادي، اتالف کاغذ و وقت کامپیوتر است. در عین آنکه نمودار شبکه اي باید پیوسته 

در محل اجراي پروژه بهنگام شود، تهیه گزارشات کامپیوتري باید محدودتر باشد. 
در پروژه هایي که مدت انجام و اهمیت متوسطي دارند. بهنگام کردن پروژه در فواصل 
به  کامپیوتر  کامپیوتري، خروجي  مانند همه عملیات  است.  کافي  ـ 4 هفته  زماني 2 
خوبي ورودي آن است؛ بنابراین، پیش از اجراي کامپیوتري هر برنامه ي شبکه اي توجه 

کنید که دانسته هاي ورودي معتبر و  درست  باشند.
 

روش هاي پیشرفته شبکه 
چندین روش پیچیده تر مدیریت براساس شبکه ارائه شده است. از جمله این روش ها 
مي توان روش مدت انجام بهینه ي پروژه )کمترین هزینه کل( را نام برد که براساس 
با  که  پروژه  هزینه ي  سازي  حداقل  روش  نیز  و  است  پروژه  زمان  ـ  هزینه  روابط 
برنامه ریزي مالي و کنترل هزینه انجام مي گیرد، و روش تراز کردن منابع در پروژه هاي 
چند بعدي. بسیاري از این روش ها که خارج از دامنه ي بحث این فصل هستند، در 

مراجع شرح داده شده اند. 



290291

انواع بیمه و 
برخی قوانین و 

مقررات مربوطه 



تجهیز و راه اندازی کارگاه 

292293

بیمه ی کار ساختمانی 

بیمه کار ساختمانی ، موضوع پیچیده ای است که حفاظتی را برای طرف های مختلف ، 
یا پوششی برای جبران انواع آسیب ها و خسارت ها ایجاد می کند. هزینه ی بیمه برای 

یک پیمانکار ، به طور معمول درصد کوچکی از کل هزینه کار ساختمانی است . 
ماهیت کار تعهد شده و مخاطره موجود در آن مستقیمًا در هزینه ی بیمه پیمانکار مؤثر 

است. 
انواع گوناگونی از چترهای حمایتی برای حفاظت از کارگران ، عامه ی مردم ، اموال 
دیگران ، پروژه ، ماشین آالت و ... وجود دارد. اگر پیمانکار با ماهیت این چتر حمایتی 
، ماهیت مخاطره موجود ، یا انواع مختلف بیمه های در دسترس آشنایی کامل نداشته 
باشد ، دچار سردرگمی بسیار خواهد شد. پیمانکار بایستی در به دست آوردن پوشش 

بیمه عاقالنه عمل کند و این چیزی ، بیش از خرید بیمه به قیمت عادالنه است . 
پیمانکار با توجه به انواع بسیار پوشش های حمایتی در دسترس ، باید دقت داشته 
باشد که از تلف کردن سرمایه خود به صورت دو پوشش بیمه یکسان و همچنین هر 
نوع شکاف در پوشش بیمه که پیمانکار را در مقابل خسارت بدون حفاظت می کند 

اجتناب کند. 
پیمانکار توصیه می شود که یک  به   ، ارزیابی مخاطره ی یک پروژه  به  برای کمک 
بررسی  این  بگیرد.  به خدمت  قرارداد  اسناد  بررسی تفصیلی  برای  را  بیمه  کارشناس 
مخاطره واقعی کار و مخاطراتی را که از طریق قرارداد به پیمانکار تحمیل می شود 
روشن می کند. بنابراین عاقالنه است که پیمانکار تا آنجا که می تواند پوشش حمایتی 
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را از یک بیمه گذار دریافت کند. توجه به این نکته امکان ایجاد شکاف و دوباره کاری 
ها را در مورد پوشش بیمه حداقل می کند و نتیجه آن می تواند پرداخت قیمت بهتر 

برای پوشش بیمه باشد. 

اصطالحات بیمه 
آنها  از  ، اصطالحات گوناگونی رواج دارد که در صنایع دیگر زیاد  بیمه  در صنعت 
استفاده نمی شود. اطالع از این اصطالحات برای شخصی که احتیاج به آشنایی با بیمه 

کار ساختمانی دارد ، بسیار مهم است. 

جانشینی 
به طور معمول فرض می شود که پس از بروز خسارت به یکی از اقالم بیمه شده ، 
شرکت بیمه خسارت مورد ادعا را می پردازد. اما اگر خسارت از شخص ثالثی ایجاد 
شده باشد ، موضوع این گونه نخواهد بود. بر طبق »حقوق جانشینی« ، مؤسسه بیمه 
ایجاد  مسئول  که  بشود  ثالثی  شخص  از  خسارت  مبلغ  استرداد  خواستار  تواند  می 
خسارت بوده است. تحقق این امر امکان دارد و اگر پیمانکار دست دوم ، براساس 
اصل جانشینی مورد ادعا واقع شود ، این مسئله می تواند مشکل ساز باشد. جانشینی 
به تعبیر کالمی به معنی جایگزین شدن فردی به جای فرد دیگر در دعوی حق قانونی 
یا بدهی است. در شرکتهای بیمه ، این اصطالح به معنی آن است که اگر شرکت بیمه 
برای یک دعوی پرداختی کرد ، حقی را که بیمه شده برای تعقیب قانونی دارد به دست 

می آورد. 

حق بیمه 
پرداخت یا »عوارض ما به ازای« یک قرارداد بیمه »حق بیمه« می نامند. حق بیمه اعتبار 

بیمه نامه را در دوره زمانی مقرر تضمین می کند. 

بیمه ی فراگیر 
بیمه ی فراگیر ، پوشش بیمه ای است که کارفرما فراهم می کند. کارفرما با این بیمه 
پوشش بیمه ای را به دست آورد که در غیر این صورت به وسیله پیمانکار اصلی ، 
پیمانکار جزء ، معمار ، مهندسان و کارفرما فراهم می شد. در این نوع بیمه ، تمامی بیمه 
ها  را یک مؤسسه بیمه تأمین می کند. مزایای ممکن بیمه نامه فراگیر از نظر کارفرما 

به قرار زیر است:
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- پرداخت کل حق بیمه کمتر به خاطر خرید »کلی«
- عدم وجود شکاف یا دوباره کاری در پوشش بیمه 

- سادگی سرپرستی 
- سهولت رفع اختالف 

- عدم منازعه بین شرکتهای بیمه 

بیمه فراگیر در اغلب موارد برای پروژه های بزرگ تأمین می شود. 
اگر چه استفاده از این نوع بیمه موفقیت هایی داشته است ، ولی عیب هایی نیز دارد. 
فرض کنید که کارفرمایی این بیمه را برای پروژه ای فراهم کرد و مناقصه ای بر مبنای 
ایمنی  پیمانکارانی که سوابق  این صورت  ، در  رقابتی )مناقصه عمومی( برگزار کرد 
خوبی دارند نمی توانند از تجربه ی خود به عنوان مزیت شرکت در مناقصه استفاده 
مناقصه  برنده  تعیین  در  نقشی   ، رقیب  پیمانکاران  ایمنی  سوابق  حال  این  در  کنند. 

نخواهد داشت.

بیمه مسئولیت عملیات و ساختمان 
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صنایع  در  مسئولیت  ادعادهای  بیشتر 
بنا به شمار  از مقوله عملیات   ، ساختمانی 
می آیند و حق بیمه بر اساس کل مخارج 
صرف شده یا حقوق پرداخت شده محاسبه 
و اخذ می شود. مسئولیت در این پوشش 
بیمه از دو منبع ناشی می شود: عملیات و 

ساختمان. 
مسئولیت حفاظت   ، عملیات  بیمه  پوشش 
در برابر آسیب های جانی و اموال را که از 
ایجاد می شوند  عملیات شغلی در جریان 

فراهم می کند. 
باالی  از  چوبی  قطعه  کنید  فرض  مثال: 
ساختمان از دست نجاری رها شود و روی 
یکی از بازدیدکنندگان ساختمان می افتد ، 
بیمه نامه عملیات ، خسارت حاصل را می 

پردازد. 
مثال: فرض کنید که ضمن رنگ پاشی نمای ساختمان در عملیات نقاشی ساختمان 
بیمه عملیات   ، ، در آن صورت  پارک شده ای در کنار خیابان رنگی شود  ، ماشین 

خسارات حاصل را خواهد پرداخت. 
قیمت مربوط به بنا در بیمه نامه ، خسارت انسانی و خسارت به اموال را که در اثر 

ساختمان یا عرصه و اعیان در مالکیت و یا تحت کنترل بیمه شده را می پردازد. 
مثال: فرض کنید که بچه هایی در یک روز تعطیل یا پس از ساعت کاری به بازدید 
پروژه یک پیمانکار جلب می شوند ، در صورتی که به پای یکی از بازدیدکنندگان میخ 

برود یا به هر شکلی مجروح شود بیمه نامه بنا خسارت را خواهد داد. 

بیمه نامه مسئولیت حفاظتی پیمانکار و بیمه نامه مسئولیت حفاظتی کارفرما 
این بیمه نامه ، حادثه ای ناشی از عملیات اجرایی را که پیمانکاری مستقل ، معموالً یک 
پیمانکار جزء ، برای بیمه شده انجام می دهد پوشش می دهد. حق بیمه این بیمه نامه 
، براساس مبلغ قرارداد جزء محاسبه می شود. این نوع پوشش بیمه را پیمانکار عمومی 
فراهم می کند. این بیمه نامه به طور خودکار ، بیمه مسئولیتهای ثانوی یا پیش بینی 
نشده ای را تأمین می کند که در نتیجه عملیات پیمانکار جزء پیش می آید. بیمه نامه 
حفاظتی وقتی نافذ خواهد بود که حدود مقدماتی مقرر در بیمه نامه ی پیمانکار جزء 

کافی نباشد یا آنکه بیمه نامه او به علت عدم پرداخت حق بیمه باطل شده باشد. 
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بیمه مسئولیت قراردادی 
با  که  است  مسئولیتی   ، آید  برمی  آن  نام  از  که  همان طور  قراردادی  مسئولیت  بیمه 
قرارداد تقبل می شود ، حق بیمه براساس مبلغ قرارداد است و البته مخاطره مفروض 
در قرارداد را منعکس می کند. مسئولیت قراردادی اغلب مسئولیتی است که در غیاب 

آن در قرارداد ، مسئولیت حاصل متوجه شخص دیگری خواهد شد . 
محدودیت ها و استثناءها 

اگر چه بیمه نامه های مسئولیت عمومی ، پوشش بیمه گسترده ای عرضه می کنند ، 
موارد استثناء و محدودیت نیز دارند. این استثناء ها و محدودیت ها ، وسعت پوشش 
را کم می کند. ولی در مواردی که مخاطره ها در جایی دیگر بهتر بیمه شده باشند یا 
وقتی که مخاطره های خاصی بسیار گران باشند و یا زمانی که خسارتی کاماًل غیرقابل 

بیمه شدن تشخیص داده شود، معمول هستند. 

بیمه مخاطره ساختمان ساز 
اطمینانی  که  خواهد  می  پیمانکار 
خود  ساخت  ضمن  پروژه  به  نسبت 
طی  در  پروژه  هر  زیرا   ، باشد  داشته 
ساخت در معرض انواع زیان هاست. 
آتش  ها  پروژه  برای  تهدید  بیشترین 
ساختمان  مخاطره  بیمه  است.  سوزی 
، نوعی پوشش بیمه است که پیمانکار 
می خواهد برای خود به دست آورد. 
در   « را  نظر  مورد  سازه   ، بیمه  این 
پوشش خواهد   » مدت ساخت  طول 
داد. پیمانکار عمومی مسئول به دست 
زیرا  است  بیمه  پوشش  این  آوردن 
پیمانکار عمومی مسئول کلی پروژه تا 
زمان قبول آن از طرف کارفرما است. 
بیمه  یا  ساز  ساختمان  مخاطره  بیمه 
به  منوال  این  بر  آتش سوزی  اساسی 
مخاطره  بیمه  پوشش  آید.  می  دست 
ای  ماده  با  تواند  می   ، ساختمان ساز 
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در قرارداد مانند آنچه که در زیر می آید همراه باشد:
بیمه الزم برای پیمانکار ، شامل بیمه نامه ی مخاطره ی ساختمان ساز در برابر همه 
نوع مخاطره است که پوشش بیمه را در برابر آتش سوزی و تبعات آن ، خرابکاری و 
شرارت نیز دربرمی گیرد و به میزانی برابر با 100 درصد ارزش کامل کل پروژه و قبول 

آن از طرف کارفرما نافذ و معتبر خواهد بود. 
چندین نوع از این پوشش بیمه وجود دارد. این بیمه نامه می تواند به نام کارفرما ، 
پیمانکار یا پیمانکار جزء نوشته شود. مشخصات ، معموالً بیان تعهدات خاص پیمانکار 
که  زمانی  دوره  کل  برای  بیمه  محافظت  که  باشد  جمع  خاطر  باید  پیمانکار  است. 

پیمانکار در معرض زیان قرار دارد نافذ است. 
برای مواد و ماشین آالت ، بیمه نامه باید پوشش بیمه را از زمان خروج مواد یا ماشین 
آالت از کارخانه تأمین کند . وجود این ضررهای بالقوه پس از به کار رفتن مصالح 
در پروژه نیز ادامه دارد. بیمه نامه باید تا زمانی که مسئولیت پیمانکار به پایان می رسد 

معتبر باشد و این امر در صورتی تحقق می یابد که:
1- پیمانکار دیگر سودی در پروژه نداشته باشد . 

2- کارفرما پروژه را پذیرفته باشد . 
3- کارفرما سازه را تصرف کند . 

معموالً بیمه مخاطره را پیمانکار اصلی تأمین می کند. اما ، در صورتی که چند پیمانکار 
روی پروژه کار کنند ، امکان دارد که کارفرما این پوشش بیمه را تأمین کند. 

اگر کارفرما پوشش بیمه را فراهم کند ، باز هم پیمانکار باید بیمه نامه را مرور کند تا 
مطمئن شود که همه چیز در پوشش بیمه است. اگر پیمانکار متوجه شکاف هایی در 
پوشش بیمه شد می تواند از کارفرما بخواهد که افزایشی در پوشش بیمه ایجاد کند. 

حق بیمه 
دو راه اساسی برای تعیین حق بیمه مخاطره ی ساختمان ساز وجود دارد. راه نخست 
استفاده از فرم های گزارش دهی است. این نوع بیمه نامه ، بیمه نامه ای بدون سقف 
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است که تمام کار پیمانکار )تمام پروژه های در دست ساخت( را پوشش می دهد. 
پروژه های جدیدی که پذیرفته می شوند ، خود به خود به این پوشش بیمه اضافه 
می شوند. ارزش کار قابل بیمه در محل ، برای تمام کارهای تحت پوشش تعیین شده 
و این اطالعات هر ماه گزارش می شود. گزارشها باید درست و دقیق باشد ، در غیر 
این صورت ، مسئولیت ضرر و زیان به عهده پیمانکار خواهد بود. زیرا در صورتی 
که اطالعات مندرج در گزارش کذب باشند ، شرکت بیمه می تواند پوشش بیمه را 
به طور کامل ندهد. این روش تعیین حق بیمه ی مخاطره ی ساختمان ساز به ندرت 
مورد استفاده قرار می گیرد . این روش به ویژه زمانی مناسب است که ارزش پروژه 

در مراحل اولیه ساخت خیلی کم باشد. 
دومین راه ارزیابی و اقدام به پرداخت حق بیمه براساس ارزش تکمیل شده است. 

در این روش نرخهای حق بیمه ، برحسب هر پروژه ، به طور مجزا تعدیل می شود تا 
با درجه ی پوشش بیمه ی فراهم شده مطابقت داشته باشد. حق بیمه براساس افزایش 
ثابت مفروضی از ارزش پروژه برقرار می شود. بیمه نامه باید در شروع پروژه تهیه 

شود. 
یک بیمه نامه جداگانه برای هر پروژه وجود دارد و مبلغی سر جمعی قبل از شروع 
بیمه خیلی  تعیین حق  برای   » تکمیل شده  ارزش   « پرداخت می شود. شکل  پروژه 
بیمه  براساس کل ارزش پروژه است. در حالی که حق  نامه  بیمه  این  معمول است. 
براساس » ارزش میانگین پروژه « در طول زمان ساخت که کمتر است محاسبه می 
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شود. 
در نتیجه کل حق بیمه ، پوشش بیمه را برای مدت انجام پروژه به ازای نصف ارزش 
پروژه فراهم می کند. در این روش گزارش گیری الزم نیست چون افزایش ارزش به 
صورت خط مستقیم فرض می شود. این روش تعیین حق بیمه ، در صورتی که کار 
ساختمانی به آهستگی شروع شود و یا برخی اقالم گران قیمت خیلی دیر به پروژه 
اضافه شوند معتبر نیست. پیمانکارانی که مذاکره کنندگان خوبی باشند در می یابند که 
نرخ های حق بیمه می تواند تغییر کنند بدون آنکه کاهشی در پوشش مسئولیت بیمه 

حاصل شود. 
با یک برنامه ریزی دقیق می توان حق بیمه را کاهش داد. این کاهش در صورتی میسر 

می شود که اقدامات زیر انجام شود:
• کار خاکبرداری و محوطه سازی و ارزش پی گذاری ها مستثنی شود.

• کارهائی از قبیل تخریب ساختمانهای موجود مستثنی شود. 
• مقادیر کسر شدنی افزایش پیدا کند. 

• از حد پایین پوشش بیمه استفاده شود. 

به نحوی مشابه ، حق بیمه می تواند نسبت به آنچه که معمول است افزایش یابد و این 
در صورتی است که اقدامات زیر انجام شود:

• مصالح تهیه شده توسط کارفرما را شامل شود. 
• هزینه های تورمی در دوباره سازی بعد از خسارت پیش بینی بشود. 

• ارزش ساختمان های موجود در کارهای تعمیراتی در نظر گرفته شود. 

هدف اساسی ، پرداخت حق بیمه کمتر نیست بلکه تأمین پوشش الزم برای حفاظت 
پیمانکار در مقابل خسارت است. برای رسیدن به این منظور پیمانکار باید زیان های 
بالقوه یک پروژه را بشناسد. به عنوان مثال ، فوالد نسبت به خسارت از باد ، چون 
بیمه  ، در  نظر  به موارد مورد  برداری نسبت  کار گود  از آتش و  به خسارت  نسبت 

مسئولیت حساس تر هستند. 

مخاطره ی استاندارد ساختمان ساز
بیمه نامه مخاطره ی استاندارد ساختمان ساز ، برنامه ای اساسی برای حفاظت از پروژه 
ها فقط در مقابل خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی و صاعقه است. این بیمه 
نامه خرابی های وارد به تأسیسات و مصالح مجاور یا » متصل « به ساختمان را شامل 
می شود و نیز سازه های موقت ، مصالح ، ماشین آالت و تدارکات را هم در برمی 
گیرد. بیمه نامه مذکور ، اغلب خسارت های ناشی از خرابکاری نظیر ورود غیر قانونی 
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شبانه به قصد سرقت و انواع دزدی ها را شامل می شود. بنا به قاعده ، 
خسارت وارده به شیشه به طور خاص مستثنی می شود. 

با افزایش هزینه ، این بیمه نامه می تواند خسارت های ناشی از باد ، توفان 
، تگرگ ، شورش ، هواپیما ، اتومبیل ، سیگار و ... را هم دربر بگیرد. در 
این بیمه نامه معموالً مخاطرات ناشی از سیل ، زلزله ، زمین لغزه ، نشست 
زمین و انفجار دیگ بخار هم استثناء می شوند. موارد مشمول باید به طور 
خاص نوشته شوند. خطراتی که به فهرست نیایند به طور کلی پوشش داده 

نمی شوند. 

بیمه حامل نصب 
بیمه نامه های مخاطره ساختمان ساز که در این فصل از آنها بحث شد ، 
در اساس آتش سوزی را به عنوان خطر اصلی در نظر دارند ، اما در همه 
پروژه ها خطر آتش سوزی زیاد نیست. در این موارد ، بیمه نامه حامل 
نصب در برابر همه نوع مخاطره ، مناسبترین بیمه است. این نوع بیمه نامه 

از تمام بیمه های مخاطره دیگر ارزان تر است. 
بعد از تکمیل پروژه ، بیمه نامه حامل نصب یا مخاطره ساختمان ساز لغو 

می شود. 
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مالک از این به بعد باید یک بیمه نامه دائمی معتبر داشته باشد . معموالً بیمه مخاطره 
با صدور گواهی تکمیل اساسی به پایان می رسد به هر حال این بیمه نامه نباید زودتر 

از موعد اعتبار ساقط شود. 

بیمه حامل ماشین آالت 
بیمه نامه ی حامل ماشین آالت ، پوشش بیمه ی ماشین هائی است که در کارگاه بیکار 
نباشند. این پوشش وسایلی مثل پمپ ها ، هوا فشارها ، ابزار کوچک و نیز وسایل 
نقلیه راهسازی از قبیل بولدوزها ، لودر ، اسکریپر ، گریدر ، فشرده ساز ، گودبردار 
، جرثقیل ها ، مته های بادی و چرخ زنجیری را شامل می شود. ماشین آالتی که در 
پوشش این بیمه قرار می گیرند ، آنهایی هستند که برای کار از پروژه ای به پروژه دیگر 
جابجا می شوند. منابع اصلی خسارت به آنها سرقت و خرابکاری است. پوشش های 
بیمه دیگری که معموالً برای آنها تأمین می شود خسارتهای ناشی از آتش سوزی ، 
زمین لرزه ، تصادف ، گردباد ،سیل ، انفجار و واژگون شدن است. توجه کنید که این 
نوع پوشش ، به طور معمول شامل موارد مسئولیت )آسیبهای جانی و مالی وارد از 
طرف ماشین( نمی شود. بیمه حامل ماشین آالت ماشین های تحت مالکیت شخصی 
)در اتوبان ها( ، ماشین آالتی که آب آنها را ببرد و خرابی ناشی از اضافه بار کردن 
ماشین آالت )پوشش خطاهای انسانی( را دربرنمی گیرد . این بیمه نامه ، ماشین آالت ، 
تحت مالکیت ، امانتی ، اجاره ای و اجاره به 
شرط تملیک را شامل می شود. ماشین های 
بزرگ معموالً براساس ارزش استهالکی آنها 
بیمه می شوند. پوشش این بیمه هر کجا که 
ماشین آالت بروند نافذ است. اگر کل ارزش 
یک ماشین از مبلغ حداکثری بیشتری باشد 
، بیمه نامه ای می تواند طرح شود که همه 
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ماشین آالت را بدون گنجاندن یکی از آنها شامل باشد. براساس این نوع بیمه نامه ، 
برای آنکه ارزش ماشین آالت بزرگ » پخش شود « ، هر واحد ماشین از هنگام خرید 

خود به خود در پوشش بیمه قرار می گیرد.
حق بیمه براساس ارزش ماشین آالت تعیین می شود و در مورد آن با توجه به میزان 
مخاطره ی مورد انتظار ) کار در وضعیت خاص ، زمین ناهموار و ... ( نوع کاری که 
انجام می شود ، سابقه زیان پیشین پیمانکاران ، اعتبار پیمانکار ، پراکندگی کار ، موارد 
خاص مستثنی از پوشش و شمول خاص پوشش ، تعدیل هایی انجام می گیرد. این 

بیمه نامه می تواند به شکل بیمه در برابر همه نوع مخاطره باشد. 

بیمه خودروها 
همچنین الزم است که پیمانکار بیمه ی عادی اتومبیل را برای تمام ماشین های خود 
که در بزرگراه ها و جاده های معمولی کار می کنند به دست آورد. این پوشش بیمه 
شبیه بیمه نامه هایی است که برای خودروهای شخصی تأمین می شود.پوشش های 
خاص موردنظر ، مواردی مثل تصادف ، مسئولیت )آسیبهای جانی و مالی( ، بیمه جامع 

و سرنشین هایی را که بیمه نیستند شامل می شوند. 
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گواهی بیمه 
گواهی بیمه رسیدی است که پیمانکار می تواند با آن به کارفرما ثابت کند که شکل 
های خاصی از بیمه را تأمین کرده است. به طور معمول الزم است پیمانکار نشان دهد 
که با مقتضیات بیمه موافقت کامل دارد. آنچه در زیر می آید پیش بینی معمول به این 

منظور است:
پبش از آنکه به هر کار موردنظر دراین قرارداد مجوز اجرا داده شود ، پیمانکار باید 
تأمین  را  بیمه مسئولیت الزم  که  کند  ثابت  تا  کند  ارائه  را  بیمه  از گواهی  دو نسخه 
کرده است. از آنجا که گواهینامه ، تنها امکان اطمینان مالک )کارفرما( از این است که 
پیمانکار بیمه الزم را تأمین کرده است ، توصیه می شود که تهیه گواهینامه از پیمانکار 
درخواست شود. بعضی از کارفرماها ، پیمانکار را ملزم می کنند که گواهینامه را به 
شکلی که آنها خود در نظر دارند فراهم کند. این کار در عین آنکه می تواند برای بیمه 
کننده و پیمانکار مشکل ایجاد کند نیاز به تفسیر انواع مختلف بیمه نامه هایی را که می 
توانند به طرق دیگر آماده شود ، برطرف می کند. پیمانکار عمومی هم باید گواهی های 

بیمه مشابه را از پیمانکاران جزء مختلف درخواست کند. 

پیش بینی ها در مورد لغو بیمه 
پوشش بیمه فقط تا وقتی که بیمه نامه معتبر است ارزش دارد. اگر زیان در موقعی رخ 
بدهد که در آن هیچ پوشش بیمه ای وجود ندارد ، لغو بیمه نامه زیان بار خواهد بود. 
اگر چه کارفرما ممکن است در موقعیتی نباشد که ابطال بیمه نامه ها را مقرر کند ، اما 
در صورتی که کارفرما متقاضی ابالغ پیش از ابطال بیمه نامه شود اطمینان حاصل بیشتر 
خواهد بود. پیش بینی نظیر آنچه که در زیر می آید می تواند برای گنجاندن در تمام 

قراردادها مورد توجه قرار گیرند:
تمامی پوشش های بیمه الزم برای این قرارداد باید تأییدیه به همراه داشته باشند که 
براساس آن بیمه گذار موافقت کند که حداقل سی روز قبل از اتمام ، تقلیل یا لغو بیمه 

را به کارفرما اخطار کند. 
اصوالً مصلحت این است که لزوم اخطار را پیش از هر تغییر عمده در پوشش بخواهند. 
عدم توفیق پیمانکار در فراهم کردن پوشش بیمه جاری را هم می توان در قرارداد ذکر 
کرد. پیش بینی زیر به پیامدهای ناشی از بی توجهی به بیمه نامه و انقضای مدت اعتبار 

آن مربوط است.
در صورتی که پیمانکار از تجدید هر بیمه نامه ای خودداری کند و یا هر بیمه نامه ای 
را لغو کند ، یا اینکه موعد بیمه نامه به پایان برسد یا در مفاد بیمه نامه تغییر دهد به 
طوری که خواسته های قرارداد از نظر بیمه دیگر تأمین نشود ، کارفرما می تواند از 
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پرداخت هرگونه پولی به پیمانکار از بابت این قرارداد و پرداخت پول به پیمانکار از 
بابت قراردادهای دیگری که با او دارد خودداری کند. 

این پیش بینی پیامی روشن برای پیمانکار دارد مبنی بر اینکه تمام پوشش بیمه باید در 
طول مدت استقرار قرارداد کاماًل معتبر باقی بماند. 
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                                طراحی و نظارت بر ساختمان های شخصی

مقدمه:
ساختمان های شخصی توسط دستگاه های اجرایی ساخته نمی شوند و لذا نیازی به 
طی نمودن مراحل مطالعه و طراحی و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و..... مطابق 

با آنچه که در فصلهای پیشین آمده است، ندارند. 
زیرا در اینگونه ساختمان ها کارفرما )صاحب خانه ( با انتخاب یک پیمانکار دست 
دوم یا یک اکیپ کاری مناسب که قیمت مناسبی هم درخواست نموده باشد، نسبت به 

ساخت منزل مسکونی یا تجاری خود،اقدام می نماید.
همانطور که می دانید وزارت مسکن و شهرسازی متولی ایمنی و پایداری و ساماندهی 

کلیه ساخت و ساز های کشور است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان:
وزارت مسکن و شهرسازی طی برنامه ای جامع، تمامی طراحی و ساخت و سازهایی 
که دستگاه اجرایی فنی ندارند، را با ایجاد و پشتیبانی سازمانی قوی، که دارای اعضاء 

فنی در تمامی تخصصهای الزم است، مدیریت می نماید.
درآوردن  عضویت  به  با  دارد،  نام  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  که  سازمان  این 
مهندسین با گرایش مختلف ) عمران، برق، مکانیک، معماری، نقشه برداری، شهرسازی 
تمامی  اصولی  اجرای  بر  نظارت  و  طراحی  اعضاء جهت  این  از  استفاده  و   )  ..... و 
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ساختمانهای شخصی، تا کنون توانسته است به لحاظ فنی تمامی ساختمانهای شخصی 
را تحت کنترل دربیاورد.

شهرداری های مناطق، داشتن سند پایان کار ساختمان را که در پایان عملیات ساختمانی 
توسط مهندسین طراح و ناظر ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه و امضاء 

می شود را جهت صدور سند و پروانه ساختمانی الزامی نموده است. 
همین امر تمامی متقاضیان ساخت و ساز شخصی را مجبور نموده است تا از ابتدا تا 
انتهای کار،از طراحی ساختمان تا اجرای ساختمان، با انعقاد قراردادی تحت نظارت 

سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت داشته باشند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندسین عضو خود را با توجه به سطح تحصیالت و 

میزان تجربه کاری  آنها، با برگزاری آزمونهای منظمی، رتبه بندی می نماید. 
رتیه ناظرین با گرایش مختلف، در دو بخش طراحی و نظارت، از پایه 3 شروع شده 

و به پایه 2 و 1 و ارشد ختم میشود.
دانش آموختگان تازه فارغ التحصیل فوق لیسانس بعد از 2 سال از پایان تحصیالت 
فوق لیسانس و 3 سال پس از پایان تحصیالت لیسانس خود می توانند پس از قبولی 

در آزمون ورودی به عضویت رتبه 3 نظارت و طراحی سازمان در بیایند.
دانش آموختگان تازه فارغ التحصیل لیسانس بعد از 3 سال می توانند پس از قبولی در 

آزمون ورودی به عضویت رتبه 3 نظارت و طراحی سازمان در بیایند.
دانش آموختگان تازه فارغ التحصیل فوق دیپلم بعد از 5 سال می توانند پس از قبولی 

در آزمون ورودی به عضویت رتبه 3 نظارت و طراحی سازمان در بیایند.
به  توجه  با  و  اختیار خود  در  نیروی  تعداد  به  بسته  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان 
زیربناء ساختمان های در حال ساخت خود، برای هر ساختمان از مهندسین طراح و 

ناظر معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی استفاده می نماید.
مثاًل طبق مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در سال 
1387، مهندسین ناظر پایه 3 می توانستند تا 1500 متر مربع ساختمان را نظارت کنند. 
ناظرین پایه 2 می توانستند تا 3000 متر مربع زیر بناء را نظارت کنند و ناظرین پایه 
1 و ارشد به ترتیب می توانستند تا 8000 متر مربع و 12000 متر مربع ساختمان را 

نظارت کنند.
مهندسین طراح پایه 3 ، 2 ، 1 و ارشد نیز بر اساس متر مربع زیر بنا ساختمان قابل 

طراحی، طبقه بندی می شوند.
نظام  نظارت سازمان  بر بخش  مقررات حاکم  قوانین و  از  ای  این فصل خالصه  در 

مهندسی ساختمان آورده شده است. 
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فصل اول- کلیات، اهداف و خط مشی 

ماده1 – تعریف : نظام مهندسی  و کنترل  ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، 
مقررات، آئین نامه ها ، استانداردها و تشکل های  مهندسی، حرفه ای و صنفی که در 

جهت رسیدن به اهداف در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.

ماده 2- اهداف و خط مشی این قانون عبارت است از:
1- تقویت وتوسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و شهرسازی 

2- تنسیق  امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی مهندسی در بخش های ساختمان 
و شهرسازی 

3- تأمین موجبات رشد و اعتالی مهندسی در کشور 
4- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن ومقررات 

ملی ساختمان و افزایش بهره وری 
5- باال بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6- ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش.
مناسب،  دهی  بهره  بهداشت،  ایمنی،  از  منظور  به  ساختمان  ملی  مقررات  وضع   -7
آسایش و صرفه اقتصادی  و اجراء و کنترل ان در جهت حمایت از مردم به عنوان  
بهره برداران از ساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه  و مستحدثات عمومی  و حفظ و 

افزایش بهره وری منابع مواد وانرژی و سرمایه  های ملی .
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8- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی. 
مفاد  و  شهرسازی  مقررات  و  ضوابط  ساختمان،  ملی  مقررات  رعایت  به  الزام   -9
شهرداریها،  دولتی،  دستگاههای  تمام  سوی  از  هادی  و  تفصیلی  و  جامع  طرحهای 
سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش 
ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه 
همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکلهای مهندسی و 

حرفه ای و صنوف ساختمان . 
10- جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در 

تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.

ماده3- برای تأمین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود 
و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این 
استان یک سازمان  به اختصار سازمان خوانده می شود و در هر  قانون  این  پس در 
به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که از این پس به اختصار سازمان استان 
نامیده می شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آئین نامه اجرایی آن تأسیس می 
شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر 

مؤسسات غیرانتفاعی می باشند. 

ماده4- از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در 
هر محل حسب مورد اعالم نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از 
امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، 

مستلزم داشتن صالحیت حرفه ای است. 
این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد 
کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در 

مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود. 
مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی 
امور  وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و 

اجتماعی تعیین می گردد. 
ضرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدرک صالحیت حرفه ای موضوع این 
ماده و چگونگی تعیین، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین نامه 

اجرایی این قانون معین می شود. 
مورد  اجتماعی حسب  امور  و  کار  و وزارت  تبصره1- وزارت مسکن و شهرسازی 
از همکاری شهرداریها،  استفاده  با  قانون  این  ابالغ  تاریخ  از  موظفند ظرف 10 سال 
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مهندسان و سازمانها و تشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای 
این ماده را به کل کشور توسعه دهند. 

اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان 
این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه  فنی شاغل در  به صنوف و حرف  بخشیدن 

دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد. 
تبصره2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این 

قانون باید مدارک صالحیت حرفه ای موقت دریافت دارند. 

فصل دوم– تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
 

استان ها، هیأت عمومی  از سازمان  از هر یک  ارکان سازمان عبارت است  ماده5- 
سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

 
ماده6- برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین 
مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل 
و  برداری  نقشه  شهرسازی،  برقی،  تأسیسات  مکانیکی،  تأسیسات  عمران،  معماری، 

ترافیک باشند ضروری است. 
تبصره1- مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطالق می شود که حداقل 
متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت در آن استان 

مقیم باشد. 
تبصره2- هر یک از مهندسان در بیش از یک سازمان نمی توانند عضویت یابند. 

و  اصلی  های  رشته  در  مهندسی  کار  به  شاغل  حقوقی  اشخاص  عضویت  ماده7- 
در  مهندسی ساختمان  با  مرتبط  های  رشته  در  اشخاص حقوقی  و  اشخاص حقیقی 
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سازمان استان بالمانع است.
تبصره1- رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطالق می شود که 
عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و 
آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغ التحصیالن 
اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، 
کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند 
اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته های 

اصلی مهندسی ساختمان نباشد.
با  تبصره2- حدود صالحیت حرفه ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط 
مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر 
مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب 

وزیر مسکن و شهرسازی می رسد. 
مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صالحیت 

حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است. 

فصل دوم: پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال 

الف: پروانه اشتغال به کار مهندسی 

ماده4- دارندگان مدرک  تحصیلی کارشناس و باالتر در هر یک از » رشته های اصلی 
« یا » رشته های مرتبط «  می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار 
مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یک چند زمینه 
نگهداری،  برداری،  بهره  اجرا،  نظارت،  محاسبه،  طراحی،  قبیل  از  مهندسی  خدمات 
کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی مدیریت ساخت و تولید، نصب آموزش و تحقیق 

درخواست تشخیص صالحیت نمایند.

گواهی  تحصیلی،  مدرک  بودن  دارا  بر  عالوه  اشتغال«  »پروانه  برای صدور  ماده5- 
اشتغال به کارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه کار حرفه ای در 
رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرک به شرح زیر ضروری 

است:
الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل 1 سال کارآموزی یا سابقه کار. 

ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال کارآموزی یا سابقه کار. 
پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزی یا سابقه کار. 
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ماده6- گواهی اشتغال به کار و تجربه عملی و سابقه کار متقاضی در صورتی معتبر 
یا  دولتی  های  سازمان  ها،  وزارتخانه  فنی  واحدهای  توسط  که  شد  خواهد  شناخته 
موضوع  های  رشته  در  شاغل  حقوقی  های  شهرداریها، شخصیت  دولت،  به  وابسته 
کار  به  اشتغال  پروانه  دارای  که  مهندسان مشاور  یا  »قانون«، شرکت های ساختمانی 
مهندسی »شخص حقوقی« می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال 
سابقه کار و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط »نظام مهندسی استان« تأیید 

و صادر شده باشد. در گواهی اشتغال مذکور موارد زیر باید درج شود:
الف- نام، محل و مشخصات پروژه ای که متقاضی در آن اشتغال داشته است. 

ب- مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار. 
پ- نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.

ت- نام، مشخصات، سمت و شماره »پروانه اشتغال« شخص حقیقی یا حقوقی صادر 
کننده گواهی. 
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ماده7- متقاضی »پروانه اشتغال« باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که 
توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نکات ضروری که متقاضی باید 

تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تکمیل نموده، همراه با مدارک زیر تسلیم نماید. 
الف- فتوکپی مصدق مدرک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن 
صریحًا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، 
اشتغال« محرز  »پروانه  کننده  برای مرجع صادر  آن  به صحت  اطمینان  که  کیفیتی  به 

شود. 
ب- گواهی اشتغال به کار به ترتیبی که در ماده 6 این آئین نامه مقرر شده است. 

پ- گواهی قبولی در آزمون. 
ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی. 

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور »پروانه اشتغال«. 
ج- مدارک عضویت »نظام مهندسی استان« مربوط. 

چ- مدارک هویت به ترتیبی که در فرم متقاضی »پروانه اشتغال« تعیین و مقرر شده 
است. 

ح- سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آئین نامه و یا قوانین حاکم بر 
صدور این گونه مدارک الزامی باشد.

ماده8- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای »پروانه اشتغال« و مدارک 
»پروانه  تاریخ وصول،  از  ماه  بودن، حداکثر ظرف یک  کامل  آن در صورت  ضمیمه 
مدارک،  نبودن  کافی  در صورت  و  نمود  را صادر خواهد  درخواست  مورد  اشتغال« 

مراتب را ظرف 15 روز با ذکر نواقص به طور کتبی به متقاضی اعالم خواهد نمود. 
تبصره– وزارت مسکن و شهرسازی در استانهایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، 
وصول تقاضای »پروانه اشتغال« و مدارک مربوط را به عهده »نظام مهندسی استان« 
و  تأیید  و  بررسی  از  پس  حالت  این  در  استان«  مهندسی  »نظام  کرد.  محول خواهد 
تنظیم پرونده، آن را برای صدور »پروانه اشتغال« به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال 

خواهد کرد. 

ماده9- اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته و تخصصی که 
تشخیص صالحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترک با مسئولیت مشترک می 
توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند. دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص 
اشخاص  نیست.  واگذاری  قابل  ان  امتیاز  و  باشد  می  اشتغال«  »پروانه  دارای  حقیقی 
مذکور موظف به نگهداری دفاتر قانونی براساس ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم می 
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باشند. 
پروانه   « دارنده  افراد  به حدود صالحیت  توجه  با  توانند  می  مذکور  مهندسی  دفاتر 
اشتغال« که عضو دفتر می باشند از وزارت مسسکن و شهرسازی درخواست صالحیت 

بنمایند.

می  زیر،  شرح  به  مدارک  ارائه  و  شرایط  بودن  دارا  با  حقوقی  اشخاص  ماده10- 
توانند در یک یا چند رشته مشروط بر اینکه 
پروانه  دارای  آن  مدیران  از  نفر  دو  حداقل 
باشند،  کاردانی  یا  مهندسی  کار  به  اشتغال 
شخص  اشتغال«  پروانه   « صدور  تقاضای 

حقوقی بنمایند. 
الف- فتوکپی پروانه اشتغال به کار مهندسی 

یا کاردانی اشخاص حقیقی فوق الذکر.
ب- یک نسخه فتوکپی اساسنامه و روزنامه 
آخرین  و  تأسیس  آگهی  حاوی  رسمی 
جلسه  صورت  از  نسخه  یک  و  تغییرات 
مجمع عمومی و مدارک مربوط به ثبت آن 
در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی 

که دارای حق امضا می باشند. 
پ- مدارک مربوط به احراز صالحیت از معاونت برنامه ریزی وزارت کشور و سایر 

مراجع ذیربط در صورت وجود. 
ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی. 

ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. 
ج- ارائه مدارک عضویت در »نظام مهندسی استان«. 

چ- هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای » پروانه اشتغال« اشخاص حقوقی تعیین 
و مقرر شده باشد. 

تبصره– تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران باید ظرف حداکثر یکماه به مرجع صادر 
کننده » پروانه اشتغال« اطالع داده شود و در صورتیکه تغییرات مذکور به موقع اطالع 
داده نشود و یا مدیرانی که دارای » پروانه اشتغال« شخص حقیقی می باشند از مدیریت 
 « تواند حسب مورد  شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می 

پروانه اشتغال« مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو کند. 
ب: حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال 
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ماده11- پروانه اشتغال به کار مهندسی در چهار درجه، »پایه 3«، »پایه 2«، »پایه 1« و 
»ارشد« صادر می شود. 

برای متقاضیان »پروانه اشتغال« با داشتن سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج 
در ماده 5،» پروانه اشتغال« »پایه 3« صادر می گردد. جهت ارتقاء از »پایه 3« به »پایه 
2« داشتن 4 سال و از »پایه 2« به »پایه 1« 5 سال و از »پایه 1« به »ارشد« 6 سال سابقه 

کار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. 
تبصره1- اشخاصی که در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در »رشته 
های اصلی« می باشند و یا با داشتن سوابق کار بیشتر از میزان مندرج در ماده 5 این 
آئین نامه، متقاضی دریافت » پروانه اشتغال« هستند، چنانچه ظرف یکسال از تاریخ 
با  نمایند،  مراجعه  اشتغال«  پروانه   « دریافت  یا  تعویض  جهت  نامه  آئین  این  ابالغ 
احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بدون آزمون در یک درجه پایین تر 
قرار خواهند گرفت و در صورتیکه بعد از ضرب االجل مذکور مراجعه نمایند درجه 
» پروانه اشتغال« با توجه به سنوات تجربه حرفه ای و موفقیت در آزمون هر یک از 

درجات مذکور تعیین خواهد شد. 
تبصره2- در ظرف یک سال موضوع تبصره )1( این ماده جهت انطباق اشخاص به 
درجه مهندسی ارشد، »شورای مرکزی«، سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از 
تأیید صالحیت حرفه ای، آنها را جهت اخذ درجه »مهندسی ارشد« به وزارت مسکن 
و شهرسازی معرفی می کند. اشخاص مذکور می توانند تا سیر تشریفات مذکور، با 

اخذ » پروانه اشتغال«، »پایه 1« به کار خود ادامه دهند. 
پس از پایان مهلت مذکور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذکور 

نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آئین نامه خواهد بود. 
متقاضیان هر  تعداد  به  توجه  با  است  تبصره3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف 
درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زمانی معین 

نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام کند. 
تبصره4- تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که بوسیله معاونت برنامه 
مطابق  شوند  می  یا  شده  ظرفیت  تعیین  و  تشخیص صالحیت  کشور  وزارت  ریزی 
و  توسط وزارت مسکن و شهرسازی  به طور مشترک  که  بود  دستورالعملی خواهد 

معاونت برنامه ریزی وزارت کشور تهیه و ابالغ می شود.
 

ماده12- به منظور تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان » پروانه اشتغال«، 
در »مهندسی ساختمان« فعالیتهای مهندسی براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به 

چهار گروه، »الف«، »ب«، »ج« و »د« تقسیم می شود. 
تبصره1- برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه 
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به ترتیب زیر تقسیم می شوند. 
گروه »الف« با مقیاس کاربری محله 1 تا 2 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 

600 مترمربع. 
گروه »ب« با مقیاس کاربری ناحیه 3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 

2000 مترمربع. 
گروه »ج« با مقیاس کاربری منطقه 6 تا 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای 

5000 مترمربع. 
گروه »د« با مقیاس کاربری شهر بیش از 10 طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از 5000 

مترمربع. 
تبصره2- تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و 
نظارت سازه برای تمام گروههای ساختمانی مندرج در تبصره 1 این ماده الزامی و به 

شرح جدول موضوع این ماده می باشد:

طبقه بندی صالحیت برای هر یك از گروههای ساختمان 

صالحیت گروه 
ساختمانها 

تهیه طرح 
معماری توسط : 

انجام محاسبات 
سازه توسط : 

نظارت بر طرح 
معماری توسط : 

نظارت بر اجرای 
سازه توسط : 

مهندس معمار گروه »الف« 
پایه 3 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 3 یا باالتر 

مهندس معمار یا 
عمران پایه 3 یا باالتر 

مهندس عمران یا 
معمار پایه 3 یا باالتر 

مهندس معمارپایه گروه »ب« 
3 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 2 یا باالتر 

مهندس معمارپایه 
3 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 3 یا باالتر 

مهندس معمار گروه »ج«
پایه 1 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 1 یا باالتر 

مهندس معمار 
پایه 3 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 2 یا باالتر 

مهندس معمار گروه »د« 
ارشد  

مهندس عمران 
ارشد  

مهندس معمار 
پایه 1 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 1 یا باالتر 

مهندس معمار گروه »ج«
پایه 1 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 1 یا باالتر 

مهندس معمار 
پایه 3 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 2 یا باالتر 

مهندس معمار گروه »د« 
ارشد  

مهندس عمران 
ارشد  

مهندس معمار 
پایه 1 یا باالتر 

مهندس عمران 
پایه 1 یا باالتر 
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یا  معمار  مهندس  که  هایی  محل  در 
نظر  طبق  نباشد  کافی  تعداد  به  عمران 
وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد 
مرتبط«  های  »رشته  مهندسی  خدمات  از 
دارای  کاردانهای  یا  دیگر  های  رشته  یا 

صالحیت استفاده می شود.
فعالیتهای  سایر  بندی  گروه  تبصره3- 
همچنین  و  »قانون«  موضوع  مهندسی 
دارندگان  سایر  صالحیت  حدود  تعیین 
»پروانه اشتغال« بموجب دستورالعملی که 
به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه 

و ابالغ می شود تعیین می گردد.
 

 « دارندگان  اشتغال  ظرفیت  ماده13- 
و  مختلف  های  رشته  در  اشتغال«  پروانه 
مهندسی  »نظام  پیشنهاد  به  استان  هر  در 

استان« و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود . 
و  ساختمان،  پروانه  کننده  صادر  مراجع  کلیه  و  اشتغال«  پروانه   « دارندگان  تبصره– 
سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در » پروانه 

اشتغال« را رعایت نمایند.
 

و  رشته  در  حقوقی  اشتغال« شخص  پروانه   « دارندگان  ماده14- حدود صالحیت 
تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخصی حقوقی طبق دستوالعمل 
صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردیکه 
تفکیک  و  ساختمان  پروانه  مراجع صدور  سایر  و  شهرداریها  به  تسلیمی  های  نقشه 
اراضی توسط اشخاص حقوقی امضاء و یا تعهد نظارت می شود باید برحسب الزامی 
بودن هر یک از موارد تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه 
و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرحهای تأسیسات مکانیکی و برقی و نظارت بر اجرای 
آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای » پروانه اشتغال« 

تهیه، امضاء و یا تعهد نظارت شود.
 

ماده15- در مورد شرکت های دولتی وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی باستثنای شهرداری ها که به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام 
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کارهای اجرایی ساختمان به عهده آنها می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی 
این  انجام  برای  نقاط مختلف کشور  از  در هر یک  مرکز و چه  در  فنی خاص، چه 
قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیالت سازمانی آنها به تصویب مراجع 
صالحیت دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای » پروانه اشتغال« شخص حقیقی 
از  برای هر یک  دار،  ارائه مدارک و مجوزها و مصوبات مراجع صالحیت  با  باشد، 
اشتغال«  پروانه   « نامه  آئین  این  ترتیب مقرر در  به  آنها  تابع  فنی  واحدهای سازمانی 

شخص حقوقی صادر خواهد شد. 

ماده16- مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایرآن به عهده مدیر 
عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 این آئین نامه به عهده 
مسئوالن واحدهای فنی مربوط، که دارای » پروانه اشتغال« شخص حقیقی بوده و به 
امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده 
و با تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد. همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس 
اند، نخواهد  یا تعهد نظارت کرده  امضا  ناظر که در رشته مربوط  طراح، محاسب و 

بود. 

 1368 مصوب  صنفی  نظام  قانون   1 ماده   1 تبصره  اصالحیه  به  توجه  با  ماده17- 
شرکت  شامل  حقوقی  اشخاص  خصوص  در  ذیصالح  مراجع  استعالمات  به  پاسخ 
های ساختمانی، شرکت های تأسیساتی و تجهیزاتی و شرکت های مهندسان مشاور 
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آنها  فعالیت  ارائه خدمات و  و شرکت های خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی که 
مستلزم داشتن » پروانه اشتغال« می باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها 
با »نظام مهندسی استان« است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی عمل 

خواهد نمود.
 

موضوع  خدمات  انجام  جهت  غیرایرانی  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه  ماه18- 
احراز کلیه شرایط مقرر در  قوانین و مقررات مربوط و  »قانون« ضمن رعایت سایر 
مورد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی باشد » پروانه اشتغال« موقت از وزارت مسکن 
و شهرسازی دریافت دارند. در » پروانه اشتغال« موقت مدت اعتبار، صالحیت متقاضی 

و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.
 

تعهدآور  اسناد  و  ها  نقشه  ذیل  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  مجاز  امضای  ماده19- 
اشتغال« و شماره  پروانه   « کامل و شماره  نام  آن  در  بود که  با مهری خواهد  همراه 

عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.
 

ماده20- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ » پروانه اشتغال« 
می باشند یا بعداً صالحیت جدید کسب نمایند، فقط یک » پروانه اشتغال« صادر می 
شود و در » پروانه اشتغال« مذکور رشته ها و تخصص هایی که دارنده » پروانه اشتغال« 
در آن تعیین صالحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد 

شد.
 

ماده21- وزارت مسکن و شهرسازی می تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها 
و تخصص ها، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و هم چنین ارتقاء پایه مهندسی را 

موکول به گذراندن آزمون های عمومی و تخصصی نماید. 

ماده22- » پروانه اشتغال« برای مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته و تخصص 
تعیین شده معتبر است. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت درخواست 
متقاضی و دارا بودن شرایط الزم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید » پروانه 
اشتغال« اقدام، و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به طور کتبی با ذکر 
دالیل به متقاضی اعالم نماید. تاریخ تجدید یا تمدید » پروانه اشتغال« باید در محل 

مخصوصی از متن » پروانه اشتغال« درج شود. 
تبصره1- در صورتیکه اعتبار یک یا بعضی از مدارک الزم جهت صدور یا تجدید یا 
تمدید » پروانه اشتغال« محدود به مدت معینی کمتر از 3 سال باشد، در این صورت 
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مدت اعتبار » پروانه اشتغال« با توجه به محدودیتهای زمانی مدارک مذکور تعیین و 
درج خواهد شد. 

تبصره2- در صورتیکه دارنده » پروانه اشتغال« بخواهد در خارج از محدوده استانی که 
در »نظام مهندسی استان« آن عضو است، از » پروانه اشتغال« خود استفاده نماید، مکلف 

است مراتب را به طور کتبی به اطالع »نظام مهندسی استان« هر دو استان برساند.
 

ماده23- در موارد زیر » پروانه اشتغال« حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا 
اعتبار آن معلق یا اساسًا ابطال خواهد شد:

الف- فوت دارنده » پروانه اشتغال«. 
ب- حجر دارنده » پروانه اشتغال« تا زمانی که رفع حجر نشده باشد. 

پ- عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انقضای مهلت. 

ت- محکومیت قطعی، دارنده » پروانه اشتغال« به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت 
از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی. 

انتظامی  شورای  قطعی  رای  موجب  به  اشتغال«  پروانه   « دارنده  صورتیکه  در  ث- 
استان یا »شورای انتظامی نظام مهندسی« محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت 

محرومیت از کار. 
ج- تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابالغیه ها و اطالعیه 

های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.
چ- قطع عضویت از »نظام مهندسی استان« یا اخراج از آن.

ح- انحالل یا فقدان شرایط الزم در خصوص اشخاص حقوقی. 
تبصره– دارنده » پروانه اشتغال« در مدتی که » پروانه اشتغال« او فاقد اعتبار شده یا 
اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از » پروانه اشتغال« را جز برای ادامه کارها و 
مسئولیتهایی که قبل از آن به عهده گرفته است )آنهم مشروط به رعایت مقررات و رفع 

تخلفات موجود( نخواهد داشت.

ماده24- چنانچه » پروانه اشتغال« مفقود شود، صاحب » پروانه اشتغال« می تواند 
تقاضای صدور المثنی بنماید، و مرجع صادر کننده موظف خواهد بود پس از انقضای 
مدت سه ماه از تاریخ انقضاء، در صورتیکه یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده 

باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
 

ماده25- با توجه به ماده 1287 قانون مدنی » پروانه اشتغال« یک سند رسمی دولتی 
است و کلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست. 
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فصل سوم: پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی 

ماده26- برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران 

تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط، در یکی از رشته های 
موضوع »قانون« حسب مورد » پروانه اشتغال« در سه درجه ی پایه 3، پایه 2 و پایه 1 

به شرح زیر صادر می شود:
الف- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

در یکی از رشته های موضوع قانون با:
در رشته  کاردانی  دریافت مدرک  از  مفید پس  تجربه  و  کار  داشتن 5 سال سابقه   -

مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3. 
- جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال 

سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. 
ب- برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یکی 

از رشته های موضوع »قانون« با:
در رشته  کاردانی  دریافت مدرک  از  مفید پس  تجربه  و  کار  داشتن 6 سال سابقه   -

مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3. 
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- جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال 
سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. 

پ- برای دارندگان مدرک دیپلم فنی در یکی از رشته های موضوع »قانون« با:
- داشتن 7 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه 

اشتغال به کار تجربی پایه 3. 
- جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال 

سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. 
ت- برای دارندگان سایر مدارک تحصیلی و معماران تجربی در یکی از رشته های 

موضوع قانون با:
- داشتن 8 سال سابقه کار و تجربه مفید براساس مدارک تحصیلی و تجربی در رشته 

مربوط، پروانه اشتغال به کار تجربی پایه 3. 
- جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 5 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال 

سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. 
تبصره– سابقه و تجربه مفید حسب گواهی ها و مدارک مندرج در ماده 6 این آئین نامه 

و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی احراز می شود. 
متقاضیان موضوع این فصل از آئین نامه باید تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک زیر 
در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی 

استان تسلیم نمایند:
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الف- تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی که به تأیید مراجع ذیصالح رسیده است و در 
مورد کاردانها با تعیین و تصریح رشته و گرایش آن. 

ب- گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذکور در ماده 6 این آئین نامه. 
پ- ارائه مدرک قبولی در آزمون علمی و عملی. 

ت- فتوکپی کارت کد اقتصادی متقاضی. 
ث- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور » پروانه اشتغال«. 

تشکیالت  تأسیس  صورت  در  مربوط،  ای  حرفه  تشکل  در  عضویت  مدارک  ج- 
مذکور. 

چ- ارائه مدرک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضا قید شده است. 
ح- سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است. 

مصاحبه  عنداللزوم  و  تجربی  و  علمی  سؤاالت  و  آزمون  برگزاری  نحوه  ماده28- 
حضوری در سراسر کشور یکسان و متحدالشکل می باشد. 

اختیار  در  و  تهیه  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  وسیله  به  کتبی  صورت  به  سؤاالت 
سازمانهای مسکن و شهرسازی استان قرار می گیرد، تا با نظارت مستقیم و همکاری 
پذیرفته  اسامی  اعالم  و  اوراق  تصحیح  شود.  برگزار  آزمون  استان«  مهندسی  »نظام 
شدگان و همچنین انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسکن و شهرسازی و 

در استانها با سازمان مسکن و شهرسازی استان است.
پس از تأسیس تشکیالت حرفه ای، در برگزاری آزمونها از همکاری تشکیالت مذکور 

استفاده خواهد شد.

و  کاردانها  اشتغال  ظرفیت  و  ای  تعیین حدود صالحیت حرفه  منظور  به  ماده29- 
معماران تجربی فعالیتهای فنی مهندسی در بخش اجرای ساختمان براساس پیچیدگی 
عوامل و حجم کار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه »الف«، »ب« و »ج« تقسیم می 
شود. سپس با توجه به پایه » پروانه اشتغال« و مدرک تحصیلی و سوابق کار حرفه ای و 
توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال دارنده » پروانه 
اشتغال« طبق دستورالعملی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابالغ می 

شود تعیین و در » پروانه اشتغال« درج می شود. 

ماده30- مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار کاردانی یا کار تجربی 3 سال است و با 
پایان یافتن اعتبار پروانه ، در صورت وجود شرایط الزم قابل تمدید است.

ماده31- کلیه امور مربوط به » پروانه اشتغال« اعم از فقدان اعتبار، یا معلق شدن اعتبار 
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و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب 
مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است. 

مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به 
کار کاردانی و تجربی نیز، مانند دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی است لکن پس 
از تأسیس تشکیالت حرفه ای مربوط، شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با 
همکاری و هماهنگی تشکیالت مذکور اقدام خواهند کرد و موارد خاصی که در مورد 
این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی کننده قرار گیرد و یا باید از آن استثناء شود 
با توجه به پیشنهادات تشکیالت حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت 

مسکن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ابالغ خواهد شد. 

ماده51- ارکان »نظام مهندسی استان« به شرح زیر تعیین می شود:
الف- »مجمع عمومی«. 

ب- هیأت مدیره. 
ج- »بازرسان«. 

د- شورای انتظامی استان. 
تواند در سایر شهرها و همچنین  استان است و می  استقرار دایم آن در مرکز  محل 
مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از 

وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید. 

ماده73- اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر تعیین می شود:
1- برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسالمی در معماری و 

شهرسازی.
2- برنامه ریزی به منظور رشد و اعتالی حرفه های »مهندسی ساختمان« و مشاغل 

مرتبط با آن و جلب مشارکت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی.
3- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغالن در بخشهای »مهندسی ساختمان« از طریق 

ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.
4- همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح 
تفصیلی و هادی شهرها توسط  ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و  مقررات 

اعضای »نظام مهندسی استان« حسب درخواست.
5- نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی 
در طرحها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع 

قانونی ذیصالح. 
6- مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغالن در 
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امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول »قانون«. 
7- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای 

با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. 
8- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های »مهندسی ساختمان« و کارفرمایان و کمک به 
مراجع مسؤول در بخش »مهندسی ساختمان« در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان 

صالحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صالحیت در امور فنی.
9- کمک به ترویج اصول صحیح »مهندسی ساختمان« و همکاری با وزارت مسکن 
و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و 

معیارها.
10- کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده 
استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم 
گیری در مورد اینگونه طرحها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری 
ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای 

»نظام مهندسی استان«. 
11- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختالفاتی که 

دارای ماهیت فنی است.
12- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی.

13- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه ساالنه »نظام مهندسی استان« 
و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

14- معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختالف مالیاتی 
به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء »نظام مهندسی استان«. 

15- تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به 
وزارت مسکن و شهرسازی جهت تصویب و ابالغ.

16- پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای »نظام مهندسی 
استان« به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل. 

17- انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به »شورای 
مرکزی« جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده 17 قانون 

و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای انتظامی استان. 
مهندسی  »نظام  داخلی  و  مالی  تشکیالتی،  اداری،  نامه  نظام  تصویب  و  تهیه   -18

استان«. 
19- تنظیم امور اداری و مالی »نظام مهندسی استان« طبق مقررات و نظام نامه های 

مربوط.
20- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی 
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جهت تصویب.
21- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

22- استخدام و عزل و نصب کارکنان »نظام مهندسی استان« و تعیین شغل و حقوق 
و دستمزد و پاداش آنها.

این  از  برداشت  و  بانکها  نزد  استان«  مهندسی  »نظام  بنام  بانکی،  افتتاح حساب   -23
حسابها جهت انجام امور »نظام مهندسی استان« و پرداخت هزینه ها. 

امضای  بانکی،  حسابهای  از  برداشت  منظور  به  مجاز  امضاهای  یا  امضا  تعیین   -24
قراردادها،اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش. 

25- تعیین فهرست کارشناسان خبره و واجد شرایط به تفکیک »رشته های اصلی« 
از بین اعضای »نظام مهندسی استان« با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسکن 
مراجع  سایر  یا  انتظامی  شوراهای  یا  قضایی  مراجع  به  معرفی  جهت  شهرسازی  و 

متقاضی.
26- اعالم نظر کتبی به مراجع قضایی یا معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد 

شرایط به محاکم قضایی ظرف مهلت های تعیین شده، موضوع ماده 17 »قانون«. 
27- همکاری در برگزاری آزمون های موضوع »قانون« و آئین نامه اجرایی آن. 

28- تشکیل کمیته نظام پیشنهادات در »نظام مهندسی استان« و تعیین وظایف و نحوه 
هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده 86 این آئین نامه. 

29- تشکیل هیات مشورتی »نظام مهندسی استان« و تعیین وظایف و نحوه همکاری.
30- تاسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط شامل نحوه تشکیل، 

چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.
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31- تهیه نظام نامه مربوط به کمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشکیل، شرح وظایف 
و حدود اختیارات و نحوه ترکیب آنها. 

32- ایجاد تسهیالت الزم جهت انجام کارآموزی فارغ التحصیالن »رشته های اصلی« 
و »رشته های مرتبط« در »مهندس ساختمان«. 

33- تشکیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور کسب اطالعات الزم و ارائه آن به 
عموم به منظور اطالع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای 
حقیقی و حقوقی »نظام مهندسی استان« و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نظیر حل و 

فصل موضوعات، رفع اختالف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.
34- انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها 

و غیره.
برای  الزم  تسهیالت  ایجاد  و  تولیدی،  فنی،  تخصصی،  نمایشگاههای  تشکیل   -35

شرکت اعضا در نمایشگاههای داخلی و خارجی. 
36- پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان 

براساس ماده 33 »قانون«. 
رشته  با  مرتبط  امور  در  آنها  از  نظر  کسب  و  تخصصی  گروههای  با  مشورت   -37

مربوط. 
38- هر نوع وظیفه دیگری که به موجب »قانون« و آئین نامه اجرایی و سایر مقررات 

مربوط و یا عرفًا ضروری است و به عهده هیات مدیره می باشد. 

ماده77- گروههای تخصصی در هر یک از استانها و در هر یک از »رشته های اصلی« 
که تعداد آنها حداقل به )7( نفر بالغ شود، تشکیل می شود. گروههای مذکور، امور 
تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل 
قرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای »نظام مهندسی استان« ارسال می 
دارند. هیات مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری که اختصاصًا مرتبط با یکی از 
»رشته های اصلی« است نظر گروه تخصصی مربوط را استعالم نموده، آن را در تصمیم 

گیری های خود مورد توجه قرار می دهد.
 

تاریخ  از  ماه   3 ظرف  است  موظف  استان«  مهندسی  »نظام  مدیره  هیات  ماده78- 
تشکیل »نظام مهندسی استان« نسبت به تشکیل گروههای تخصصی موجود در استان 

اقدام کند. 

ماده79- هر یک از گروههای تخصصی دارای یک هیات رئیسه متشکل از 3 تا 7 
عضو خواهد بود که از بین اعضای هیات مدیره »نظام مهندسی استان« در رشته مربوط 
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و سایر اعضای همان رشته در »نظام مهندسی استان« برای مدت سه سال به شرح زیر 
تعیین و انتخاب می شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به 

عهده خواهند داشت:

نحوه انتخاب و تعداد اعضای هیات رئیسه گروههای تخصصی 

تبصره1- انتخاب سایر اعضای هیات مدیره »نظام مهندسی استان« در رشته مربوط به 
وسیله اعضای همان رشته در »نظام مهندسی استان« به عنوان عضو هیات رئیسه گروه 

تخصصی نیز بالمانع است.

د: شورای انتظامی استان 

ماده83- هر یک از »نظام مهندسی استان« ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد 
بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی که تعداد اعضای »نظام مهندسی 
استان« تا 1000 نفر باشد از سه عضو و بیش از 1000 نفر از پنج عضو تشکیل می 

شود. 
یک عضو شورای انتظامی استان توسط رئیس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای 
خوشنام »نظام مهندسی استان« توسط هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب و به 
»شورای مرکزی« جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می 

شوند. 

ماده90- مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
درجه1- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در »نظام مهندسی استان«. 
درجه2- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در »نظام مهندسی استان«. 

تعداد اعضای »نظام 
مهندسی استان« 

تعداد اعضای منتخب از 
بین هیات مدیره »نظام 

مهندسی استان« 

تعداد اعضای منتخب از 
بین اعضای همان رشته در 
»نظام مهندسی استان« 

تعداد اعضای هیات 
رئیسه هر گروه 

تخصصی 

3 نفر 2 نفر 1 نفر 50 تا 1000 عضو 

5 نفر 3 نفر 2 نفر 1001 تا 5000 عضو 

7 نفر 4 نفر 3 نفر 5001 به باال 
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درجه3- محرومیت موقت از استفاده از »پروانه اشتغال« به مدت سه ماه تا یکسال و 
ضبط »پروانه اشتغال« به مدت محرومیت. 

درجه4- محرومیت موقت از استفاده از »پروانه اشتغال« به مدت یکسال تا سه سال و 
ضبط »پروانه اشتغال« به مدت محرومیت.

درجه5- محرومیت موقت از استفاده از »پروانه اشتغال« به مدت سه سال تا پنج سال 
و ضبط »پروانه اشتغال« به مدت محرومیت. 

»پروانه  ابطال  و  ها  استان«  مهندسی  »نظام  عضویت  از  دایم  محرومیت  درجه6- 
اشتغال«. 

از  موقت  محرومیت  مرتبه  سه  به  که  اشخاصی  تخلف،  تکرار  صورت  در  تبصره– 
بعدی  دفعات  برای  که  صورتی  در  باشند  شده  محکوم  اشتغال«  »پروانه  از  استفاده 
مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه 4 
یا 5 باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیتهای قبلی از 
استفاده از »پروانه اشتغال« و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه 6 محکوم خواهند 

شد. 
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