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 مقدمه
  

 یکی از شاخصهای اصلی توسعه یافتگی در دنیای امروز ، برخورداری کشورها از
 .ساختهای مطمئن اقتصادی متکی به صنایع مادر و تاسیسات زیر بنائی می باشدزیر

 عمرانی به ویژه نیروی – الزم برای اجرای پروژه های بزرگ صنعتی دارا بودن منابع
 .انسانی ماهر و مدیر از شروط اصلی برای رسیدن به این امر مهم می باشد

امروز توان مدیریتی ، مدیران کار آمد ، عنصری شناخته شده و اساسی در طراحی و 
ی مستقیم در بهبود د در واقع اعمال صحیح مدیریت تاثیرنهدایت سیستمها می باش

روشها ، تقلیل هزینه ها ، افزایش بازدهی ، رشد کمی و کیفی و کاهش زمان اجرای 
 .طرحها و برنامه ها دارد

عنصر مدیریت همواره در ارتباط مستقیم با تجربه بوده و در طول تاریخ نقش فزاینده 
 .آن در ارتقاء توان علمی و عملی جوامع بشری مشهود می باشد

ن ایثارگر پس از هشت سال حضور در دفاع مقدس با همان لباس رزم در رزمندگا
جبهه های سازندگی به استحکام زیر ساختهای اقتصادی و اجرای پروژه های بزرگ 
عمرانی همت گمارده و باور توانمندی را که از زمزم والیت رهبر کبیر انقالب اسالمی 

تجارب دوران جنگ و تحت هدایت آموخته بودند ، با بهره گیری از مواهب معنوی و 
مقام عظمای رهبری با به ثمر رساندن پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی در عمل 

 .عینیت بخشیده اند
       با تکیه بر موفقیتهای چشمگیر در اجرای  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء

 سطح آگاهی پروژه های متعدد و بزرگ عمرانی بر خود الزم دید تا در جهت ارتقاء
 میهن عزیز اسالمی به تدوین و تألیف کتاب حاضر  آموختگاندانش مدیران اجرائی و

 .نماید اقدام "مدیریت طرحهای عمرانی"تحت عنوان 
 –هم اکنون با توجه به گذشت چند سال از چاپ اول کتاب و تغییراتی که در نظام فنی 

ن ضوابط و مقررات جاری اجرائی کشور صورت گرفته است چاپ دوم منطبق با آخری
امید است صاحبنظران دلسوز که . کشور و تجارب اجرائی تقدیم عالقه مندان می گردد

مشوق این قرارگاه برای انتشار چاپ دوم کتاب بوده اند ،کماکان ما را از نظرات 
 اصالحی خود برای چاپهای بعدی بهره مند نمایند
خص موسسه مهندسین مشاور طرح در خاتمه از کلیه عزیزان دست اندرکاران باال

  جامع که در تدوین و آماده نمودن چاپ دوم این مجموعه ما را یاری داده اند تشکر 
 .می نمائیم

      قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء-   1382 سال پائیز 
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 پیشگفتار
 

 مدیریت از موضوعاتی است که تا کنون نظریات مختلفی پیرامون ماهیت و چگونگی
از دیدگاه نظری بعضی معتقدند که مدیریت ، علمی است . اعمال آن ارائه شده است

که با فراگرفتن آن می توان در اداره یک مجموعه موفق بود ، بعضی دیگر می پندارند 
که مدیریت چیزی جز تجربه افراد نیست ، و عده ای هم بر این باورند که مدیریت یک 

    فراد می جوشد ، و برخی دیگر مدیریت را یک هنر استعداد ذاتی بوده و از درون ا
می دانند ، با این همه به نظر می رسد که مدیریت آمیزه ای از علم و تجربه و استعداد 
 و هنر است که با تلفیق و استفاده بهینه از آنها می توان به بهترین شکل، 

 در. های مورد نظر را در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده هدایت کرد  مجموعه
کتب مدیریت شیوه های مختلف اعمال مدیریت مورد بحث و بررسی قرارگرفته و 

در دهه های اخیر شاخه های . بعضاً مزایا و معایب هر کدام از آنها ذکر شده است 
توسعه فراوانی ... ات رسانی و متعددی از علوم، تحت عناوین مرتبط با مدیریت اطالع

اهها ، علم مدیریت در رشته های مختلفی همچون گیافته اند و اکنون در اغلب دانش
مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت آموزشی و مدیریت 

مدیریت طرحهای عمرانی از مواردی است که در کشور ما کمتر . عمرانی ارائه میشود
ه قرارگرفته و اغلب متون مربوط به این رشته ، در مقاالت و رساله ها و کتب مورد توج

 . مختلف پراکنده است
 

ئین نامه ها ، روابط آدر تهیه این کتاب سعی بر آن بوده که مجموعه ای از مقررات ، 
کاری ، تجربیات ، اعمال تدابیر الزم مدیریت ، روشهای برنامه ریزی و کنترل هزینه و 

 ارائه شود تا یک مدیر بتواند نقش خود را در جریان شکل هگر از موارد مربوطبعضی دی
 . گیری و اجرای یک پروژه عمرانی بخوبی شناخته و ایفاء نماید

 
) مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی( در فصول اول تا سوم کتاب حاضر به ترتیب 

) مناقصه و انواع قرارداد (و ) روابط کارفرما ، مشاور و پیمانکار و تعهدات متقابل آنان(
 . مورد بحث قرارگرفته است 

و ) نیروی انسانی ، ماشین آالت و مصالح ساختمانی و کنترل هزینه(مباحث مربوط به 
مدیریت و اجزای متشکله ( و ) برنامه ریزی کنترل پروژه و تحقیق در عملیات (

.  ششم کتاب آمده است در فصول چهارم تا) کارگاهی ، قانون کار ، حافظت و ایمنی 

 )د(
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 در فصل هفتم کتاب بر اساس آخرین دستاوردهای بهینه نمودن طرحهای عمرانی 
 . رداخته شده استپ ، به موضوع مهندسی ارزش " اقتصادی–از لحاظ فنی "

همچنین جهت آشنائی بیشتر ، بخشی از آئین نامه ها، مقررات و دستورالعملهای مورد 
 .شده است لزوم به صورت پیوست ارائه 

  
در این کتاب به منظور تمرکز مطالب حول مسایل مدیریت طرحهای عمرانی ، به 

از قبیل اصول و روشهای مدیریت ، تکالیف  انسانی و اسالمی ( مباحث دیگر مدیریت 
لذا توصیه می شود که عالقمندان . پرداخته نشده است ... ) مدیران ، رفتار سازمانی و 

یت این گونه مباحث ، به کتابهایی که در این زمینه ها نوشته محترم با توجه به اهم
 . شده است مراجعه فرمایند

)Ƶ( 
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 فصل اول
 
 
 

 مراحل شکل گیری
 طرحهای عمرانی
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 1تعاریف
به ابتدا  که درگرفته است  مورد استفاده قرار به دفعاتدر این کتاب اصطالحات کلی زیر 

 . شود  آشنایی خواننده محترم هر یک به طور مختصر توضیح داده میمنظور
 

 2ریزی سازمان مدیریت و برنامه
 :ند ازد و وظایف اصلی آن عبارتشو این سازمان زیر نظر معاون ریاست جمهوری اداره می

تنظیم سیاستهای توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور برای ارائه به  -1
 دولت جمهوری اسالمی

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

 لتهای فوق به دو ای بر اساس برنامه تنظیم و پیشنهاد بودجه -3
تخصیص اعتبارات بخشهای مختلف مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی و  -4

 شورای اسالمی ها و در قالب مصوبات مجلس در طول اجرای برنامه
  مشاورین و پیمانکاران و نظارت بر کار آنهابندی رتبه -5

                                                           
 به نظام فنی و اجرایی کشور و سایر انتشارات سازمان مدیریت توان می  مطروحه جهت اطالع بیشتر با عناوین- 1

 . ریزی در رابطه با کارهای عمرانی، مشاورین و پیمانکاران مراجعه نمود و برنامه
کشور در  ریزی از ادغام سازمانهای برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی  سازمان مدیریت و برنامه- 2

  گردیدتشکیل 1379سال 
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 ها تنظیم روابط بین کارفرما، مشاور و پیمانکار با تصویب و ابالغ آئین نامه -6
 ...م فهرست بهای عملیات ساختمانی در هر سال و تعیین ضرایب تعدیل وتنظی -7
ها و امور مربوطه به امور اداری و استخدامی و نیروی انسانی دولت  سایر برنامه -8

 ایران جمهوری اسالمی
 

 برنامه عمرانی
ای است جامع حاوی هدفها، سیاستها، میزان اعتباراتی که  منظور از برنامه عمرانی، برنامه

برای تامین تمام یا قسمتی از یک نوع نیاز اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در قالب 
 . های میان مدت تدوین شده و مشتمل بر یک یا چند طرح عمرانی باشد برنامه

 
 طرح عمرانی

طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی 
قعیت جغرافیایی معلوم و در یک دوره زمانی از قبل فنی و اقتصادی و اجتماعی، در یک مو

تعیین شده، با اعتبار معین، برای اجرای یک قسمت مشخص از فعالیتهای یک بخش 
 آهن  مثل طرح راه. اقتصادی در قالب برنامه عمرانی، به مرحله اجرا در آید

  انرژی  تامین بندرعباس در برنامه راهسازی و یا نیروگاه رامین در برنامه-بافق 
اصطالحاً طرحهای زیربنایی و تولیدی، از قبیل سدها، شبکه آبیاری و تاسیسات کشاورزی، 

 . نامند  را طرحهای عمرانی می...راهها، بنادر، صنایع بزرگ خاص و ساختمانهای مختلف و
 :گردند در حال حاضر طرحهای عمرانی به دو دسته عمده تقسیم می

 طرحهای عمرانی ملی -1
 نی استانیطرحهای عمرا -2

 ریزی ها و یا سازمانهای مرکزی برنامه طرحهای عمرانی ملی مستقیماً توسط وزارتخانه
معموالً طرحهای خیلی بزرگ . گردد  و کلیه مراحل طراحی و ساخت آن پیگیری میشده

. گردد ریزی و اجرا می که از توان اجرایی یک استان بزرگتر است به صورت ملی برنامه
   یشوراطرحهای استانی توسط . شود ین طرحها بنام اعتبار ملی نامیده میبودجه و اعتبار ا

معموالً طرحهای عمرانی . گردد ریزی استان و در قالب بودجه استانی تنظیم می برنامه
اعتبارات این طرحها، از محل اعتبارات . استانی با ظرفیت و توان اجرایی استان تناسب دارد

 گردد استانی تامین می
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 پروژه
پروژه مجموعه عملیات، خدمات طراحی و ساخت تمام یا قسمتی از یک طرح عمرانی 

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

 
 دستگاه اجرایی

اره کل، وزارتخانه و یا سازمان، که اعتباراتی را از طریق بودجه هر سازمان اعم از اداره، اد
دارد  عمرانی دریافت و مسئولیت اجرای آن را بر عهدهاجرای طرحهای کل کشور برای 

 . شود دستگاه اجرایی نامیده می
 

 ) Consultant Engineers  (مهندسین مشاور
عاونی، خصوصی یا خارجی که دولتی، ت ای موسسه به صورتای حقیقی یا حقوقی  مجموعه

 طراحی و نظارت یک طرح یا پروژه عمرانی را با عقد قرارداد از طرف دستگاه ،کار مطالعه
 .شود مشاور نامیده می گیرد اجرائی به عهده می

 
   ) Contractor (پیمانکار

مجموعه حقیقی یا حقوقی که با عقد موافقتنامه مسئولیت تهیه، حمل و نصب و اجرای 
 . شود  نامیده میپیمانکارگیرد  لیات عمرانی را به عهده مییک عم

 
 پیمانکار عمومی

پیمانکاری است که برای ساخت پروژه با کارفرما قرارداد دارد و مسـئولیت کامـل انجـام و                  
ی از  ئدر عین حال این اختیار را دارد کـه اجـرای قسـمتها            . گیرد  تکمیل کار را به عهده می     

سرپرسـتی و    ، پیمانکار عمومی مسـئولیت اجـراء      .جزء تفویض نماید  پروژه را به پیمانکاران     
بسـیاری از پیمانکـاران عمـومی اجـازه      . اجرایی را به عهده داردهای هماهنگی کل بخش

انجام کارهای تخصصی را ندارند و باید پیمانکاران متخصص را برای چنین کارهایی مانند              
 .استخدام نمایند.. .برق کاری و لوله کشی و

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 đ                                                                                 فǨǆ اوǍ /ǧرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  
 ) Sub - Contractor  (مانکاران جزءپی

 . کند باشد که برای یک پیمانکار عمومی کار می پیمانکاری در رشته و تخصص خاص می
 

 ) Consortium   (کنسرسیوم
گروهی از اشخاص یا شرکتها که به منظور انجام یک پروژه یا فعالیت شکل گرفتـه اسـت                  

 منفـرد   بـه صـورت    هر کـدام از اعضـاء        های  یکه انجام آن فعالیت یا پروژه باالتر از توانای        
 .باشد می
 

 )Employer(  کارفرما
دستگاهی که به نمایندگی از دستگاه اجرایی نسبت به عقد قرارداد با مشاور و پیمانکار 

 . شود  نامیده میکارفرما  ؛نماید اقدام و تمام مراحل اجرایی را تا اتمام کار پیگیری می
 

   (Circular)بخشنامه

ریزی  شود که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ی اطالق میهای دستورالعملامه به بخشن
جهت تنظیم رابطه کارفرما با پیمانکار یا مشاور و یا برای تفسیر مفاد قرارداد، شرایط 

گردد که حسب   و شرح مقادیر صورت وضعیت و میزان تعدیل صادر میپیمانعمومی 
باید همواره از آخرین  مدیران عمرانی می. مورد برای طرفین الزم االجرا است

 . ریزی مطلع باشند های صادره از طرف سازمان مدیریت و برنامه بخشنامه
 

  (Agreement)موافقتنامه

گردد  قراردادی که بین کارفرما از یک طرف و مشاور یا پیمانکار از طرف دیگر منعقد می
 . 1شود اصطالحاً موافقتنامه نامیده می

 
 

                                                           
 .  آمده است2پیوست شماره  در موافقتنامه  نمونه  -1
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   (General Conditions of Contract)مان ی پمومیشرایط ع

 مبین روابط کارفرما و پیمانکار و حدود تعهدات و اختیارات آنها پیمانشرایط عمومی 
برای وضعیت بایستی  حدود سی سال پیش تهیه گردیده و میاین شرایط  اگرچه. باشد می

 برای تنظیم روابط کارفرما ، لیکن مبنای خوبی1جدید و دوران بازسازی مجدداً تنظیم گردد
کارفرما و پیمانکار باید دقیقاً به مفاد شرایط عمومی پیمان احاطه داشته . و پیمانکار است

 . 2باشند
 

   (List of Prices)فهرست بهاء

ریزی و بر اساس تحوالت  فهرست بهاء همه ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه
همراه   انواع کارهای ساختمانی و عمرانی بهاقتصادی تهیه شده و حاوی جزئیات اجرای

 این قیمتها بر اساس تجزیه و تحلیل . باشدیمقیمت و هزینه انجام آن و قیمت مصالح 
هر . مواد و مصالح مورد نیاز و همچنین نیروی انسانی و سایر ابزار الزم تنظیم شده است

برای طرحهای خاص . ودش یک از اقالم مندرج در این فهرست، اصطالحاً آیتم نامیده می
 . گردد خاص تنظیم میبهاء عمرانی که دارای ویژگی بخصوصی هستند فهرست 

فهرست پایه، در . باشد می مبنای مناسبی برای برآورد کار و عقد قرارداد  ؛فهرست بهاء
 قرار واقع بیانگر قیمتهای پایه در سال بخصوصی بوده و اساس برآورد عملیات اجرایی 

 . ردی گیم
 
   (Provisional Statement)ورت وضعیتص

مقدار کارکرد هر دوره یک ماهه پیمانکار یا مشاور است که در فرمهای مخصوص درج و 
به تائید کارفرما و یا دستگاه نظارت رسیده و جهت دریافت وجه به کارفرما تحویل 

مبلغ صورت وضعیت در صورت تائید پس از کسر کسورات قانونی در وجه . گردد می
 . گردد پیمانکار یا نماینده تام االختیار او پرداخت می

                                                           
 شرایط عمومی پیمان مورد بازنگری قرارگرفته و تغییرات بسیار اندکی در بعضی از مفاهیم مواد 1378 در سال -2

 .  آن داده شده است
 .  ضمیمه کتاب است3 به عنوان پیوست شماره پیمان یک نسخه شرایط عمومی - ٣
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 دستگاه نظارت
فرد یا گروه حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما برای نظارت بر حسن اجرای عملیات 

عمل نظارت معموالً . گردد به دستگاه نظارت معروف است انتخاب و به پیمانکار معرفی می
 . شود عالی انجام میدر دو بخش مقیم یا کارگاهی و نظارت 

عبارت از عوامل نظارتی اعم از کارشناس ارشد، کارشناس و کاردانی است  :نظارت مقیم
که در محل کار به صورت دائم حضور داشته و اجرای عملیات را پیگیری و مورد ارزیابی 

 از وظایف نظارت مقیم تهیه صورت وضعیت در معیت نماینده پیمانکار و تائید. دهد قرار می
کار انجام شده از نظر کمی و کیفی، درخواست صدور دستور کار، درخواست تهیه جزئیات 

 . باشد اجرایی و تنظیم صورت مجلس انجام کار می
مسئولیت تهیه جزئیات اجرایی و در صورت لزوم انجام تغییرات الزم در  :مهندس مشاور

آن، برقراری رابطه پیمانکار و های اجرایی و ابالغ آنها، تنظیم دستور کارها و اجرای  نقشه
کارفرما، تائید نهایی صورت وضعیت و اعالم به کارفرما برای پرداخت، صحت کیفیت فنی 

 . دارد مصالح به کار رفته و در نهایت صحت انجام عملیات را برعهده
بر اساس مواد شرایط  . مستقیماً نسبت به انجام نظارت بر کار اقدام نمایددتوان میکارفرما 

مومی پیمان عدم حضور ناظر، نافی مسئولیتهای پیمانکار در صحت و حسن اجرای کار ع
  . باشدیمبر اساس دفترچه مشخصات فنی ن

 
 مجری طرح

است دولتی که با حکم وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرایی  منظور از مجری طرح مقامی
 که اجرای آنها به وی دار وظایف دستگاه اجرایی، در محدوده طرحهایی منصوب و عهده

 . باشد محول گردیده می
 

 طرحمدیر 
دار ایجاد هماهنگی بین  کارشناسی است که با حکم مجری طرح منصوب و عهده

های مختلف طرح و عوامل ذیربط در اجرای آنها و حل و فصل مسائل مالی و فنی  پروژه
 . باشد های مربوطه می پروژه
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 پروژهمدیر 
دار بازدیدهای مرتب   منصوب و عهده1که از طرف مجری طرح باشد فردی کارشناس می

از کارگاه، تهیه گزارشهای مورد نیاز مجری طرح و همچنین نظارت فنی بر اجرای کار 
پروژه و موقعیت سازمانی آنها تابع مدیر طرح، مدیر وظایف مجری طرح، . باشد می

 . تشکیالت سازمانی دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود
دی که حجم طرحهای عمرانی مربوط به یک مجری کم باشد مجری طرح در موار

و بر عکس در به عهده یک نفر بگذارد پروژه را مدیر طرح و مدیر  وظایف دتوان می
که “ پروژه مدیر ”مواردی که حجم و طبیعت کاری طرح عمرانی ایجاب نماید، از چند 

 . گردد اده مینمایند استف انجام وظیفه می“ طرح مدیر ”تحت نظر یک 
گردد، دستگاه  های آن در استانهای مختلف اجرا می در مورد طرحهای عمرانی که پروژه

 .  به تشخیص خود از یک یا چند مجری طرح استفاده نمایددتوان میاجرایی 
 

 کار
باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از  منظور از کار، موضوع یک قرارداد ساخت می

 . گردد  یک پروژه منعقد می“ساخت”عملیات مرحله 
 

 قسمت کار
باشد مانند ساختمان  منظور از قسمت کار، یک واحد یا ساختمان مستقل از یک کار می

 اصلی، ساختمان نگهبانی، محوطه سازی و غیره
 

 بخش کار
منظور از بخش کار، یک رشته عملیات اجرایی است که در یک حرفه و تخصص معین 

 . تاسیسات برقی و ساختمانی، تاسیسات مکانیکیشود مانند عملیات اجرا می
 

                                                           
یالت سازمانی مهندسین مشاور و همچنین تشکیالت پیمانکاری نیز بر حسب نیاز ممکن است فردی  در تشک-1

 . کارشناس با عنوان مدیر پروژه عهده دار وظایف مدیریتی و یا  اجرائی باشد
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 جزء کار
مانند پی، ستون، “ کار” از “ بخش” منظور از جزء کار، یک واحد معین و فیزیکی از یک 

 . باشد پنجره و غیره می
 

 اقالم کار
است که کل کار به “ کار” از “ بخش”هر قلم کار، یک فعالیت معین از یک جزء یا یک 

     گردد مانند گچکاری،  ورد مصالح و هزینه، به آن اقالم تقسیم میمنظور تسهیل برآ
 بتن ریزی، قالب بندی و غیره

 
 قیمت پایه کار

و قیمتهای واحد “ کار” منظور از قیمت پایه کار قیمتی است که با توجه به مقادیر اقالم 
 . آید به دست می“ ضرایب قیمت ”فهرست بهای پایه بدون اعمال 

 
 ضرایب قیمت

های باالسری و ایجاد تناسب بین  ضرایب قیمت ضرایبی است که به منظور تامین هزینه
و “ کار” با شرایط محل اجرا، حجم، نوع، مشخصات فنی و ساختمانی “ کار ” قیمت پایه 

و تطبیق قیمتها در زمان شروع کار با قیمتهای “ کار” جبران تورم قیمت در دوران اجرای 
ای پایه تعیین و جهت به دست آوردن قیمت مبنا در برآورد قیمت تاریخ مبداء فهرست به

 . گردد اعمال می
 

 قیمت مبنا 
قیمت مبنا قیمتی است که از حاصل ضرب قیمت پایه در ضرایب قیمتی که بسته به مورد 

 . شود گیرد حاصل می و شرایط به کار تعلق می
 

 موافقتنامه ضریب 
ای است که بر اساس پیشنهاد شرکت سازنده یا  ه درصد تخفیف یا اضافموافقتنامهضریب 
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 . گردد پیمانکار برنده کار به قیمت مبنا اعمال می
 

 موافقتنامهمبلغ 
مبلغی است که از اعمال ضریب قرارداد در قیمت مبنا حاصل شده و موافقتنامه مبلغ 

 . گردد قرارداد ساخت با آن مبلغ منعقد می
 

   (Price Adjustment)تعدیل قیمت

ا توجه به رشته خاص هر کار عمرانی و همچنین تورم، تحوالت اقتصادی و غیره، ب
ریزی برای هر رشته و فصل کار عمرانی در هر دوره سه ماهه  سازمان مدیریت و برنامه

شاخص تعدیل مبین افزایش قیمت . دارد شاخصی را به عنوان شاخص تعدیل اعالم می
سه ماهه . سه ماهه مبنای عقد قرارداد استکار انجام شده در آن سه ماهه نسبت به 

ای است که پیشنهاد قیمت قرارداد در آن سه ماهه واقع  مبنای قرارداد معموالً سه ماهه
 این سه ماهه را مشخصاً با توان میشده است، لیکن در شرایط اختصاصی و یا موافقتنامه 

های سازمان مدیریت و  مقدار و میزان تعدیل تابع بخشنامه. توافق تعیین و ذکر نمود
تعدیل باشد ی که مدت اجرای آنها کمتر از یکسال های معموالً به قرارداد. ریزی است برنامه

مبلغ تعدیل پس از محاسبه در وجه پیمانکار یا نماینده تام االختیار او . گیرد تعلق نمی
 1. گردد پرداخت می

  
 عملیات اجرایی

یاز برای اجرای کامل یک طرح عمرانی، یک پروژه، عملیات اجرایی، کلیه فعالیتهای مورد ن
 . باشد یا یک کار است که شامل مراحل طراحی و ساخت می

 
 طراحی

طراحی عبارت است از کلیه مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی و توجیهی و نیز تهیه 
های جزییات مورد نیاز و همچنین تهیه برآورد هزینه و  های کلی تفصیلی و نقشه نقشه

                                                           
 .  آمده است)5( دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمانها در پیوست شماره - 1
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و “ کارها ” آالت و نیروی انسانی مورد نیاز برای کل پروژه و هر یک از  الح و ماشینمص
و برنامه زمانی تقدم و تاخر اجرای “ کار ” از “ جزء ” و هر “ بخش ” ، هر “قسمت ” هر 
 و روشهای اجرایی کار در مرحله ساخت“ اجزاء کار” 

 امکان سنجی مقدماتی، طرح بسته به مورد شامل مراحل شناسایی،“ طراحی ” عملیات 
 . باشد  می...اولیه، طرح اجرایی و

 
 طراح

ای دولتی یا شرکتی وابسته به بخش  طراح، فرد یا بخشی از یک دستگاه اجرایی یا موسسه
خصوصی یا تعاونی یا احیاناً خارجی است که به منظور ارائه خدمات طراحی طبق ضوابط 

دار ارائه خدمات طراحی  سان حقیقی که عهدهگردد و همچنین کارشنا مربوطه تاسیس می
 . دنشو گردند، طراح نامیده می ها می پروژه

 
 های باالسری  شرح اقالم هزینه

 باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح  هزینه باالسری، به طور کلی به هزینه
 . شود زیر تفکیک می

 
  هزینه باالسری عمومی-1

مانند .  آنها را به کار مشخصی مربوط کردتوان میایی است که نه این هزینه از نوع هزینه
 :های درج شده در زیر هزینه
هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت،  −

 . دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات
 به ،)ارفرماسهم ک(های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی  هزینه بیمه −

 . انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی
های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان  هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه −

 . شود یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می
 گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی هزینه سرمایه −
 هزینه نگهداری دفتر مرکزی −
  وسایل دفتری دفتر مرکزی هزینه استهالک −
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 هزینه آب، برق، و سوخت دفتر مرکزی −
 هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی −
 هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی −
 هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی −
 هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی −
 ها  هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه −
 ها  نت نامه شرکت در مناقصههزینه ضما −
های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در  های متفرقه، شامل هزینه هزینه −

 مجامع و مانند آنها 
 هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی −
 برداری از انبار مرکزی های نگهداری و بهره گذاری یا اجاره و هزینه هزینه سرمایه −

 
  هزینه باالسری کار-2

کرد، مانند   آن را به کار مشخصی مربوطتوان میهایی است که  ، از نوع هزینهاین هزینه
 :های درج شده در زیر هزینه

 
 :گذاری های سرمایه  هزینه-الف

هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار  −
 . است

   که نزد کارفرماهزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار  −
  . باشدیم

 
 :ها ضمانت نامه های ههزین  -ب

 هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات  −
 هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت −
 . هزینه ضمانت نامه وجوه حسن اجرای کار −

 
 هزینه مالیات  -ج
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 هزینه صندوق کارآموزی -د
 سود پیمانکار  -ه
 
 : مستمر کارگاههای ههزین -و

کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و  روی انسانی سرپرست عمومیهزینه دستمزد نی −
همچنین هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه . تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات

که در قیمت ردیفهای فهرست بهاء و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور 
 . نشده است

 مشاور برای هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس −
 . گیرد  قرار می مصالحبازرسی و آزمایش

هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی، به کارگاه و سایر نقاط برای کار  −
 مربوطه

 های اضافی اسناد و مدارک پیمان هزینه تهیه نسخه −
 هزینه پذیرایی کارگاه −
 های متفرقه هزینه پست، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه −
 یله نقلیه برای تدارکات کارگاههزینه تامین وس −
 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات −

 
 های تهیه مدارک فنی و تحویل کار هزینه -ز

 های تهیه عکس و فیلم هزینه −
  (Shop Drawings)های کارگاهی  هزینه تهیه نقشه −
  (As Built Drawings)کارهای اجراشده هزینه تهیه نقشه  −
 زی و کنترل پروژهری های برنامه هزینه −
 های نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت هزینه −
 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی هزینه −
آالت جزء هزینه ساعتی  هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین: 1توضیح

های باالسری  ای در هزینه  شده است و از این بابت هزینهبینی پیشآالت  ماشین
 . در نظر گرفته نشده است

های بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری نیروی  در طرحهای عمرانی، چون هزینه: 2توضیح 
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 های موافقتنامهبرای (انسانی کارگاه و همچنین هزینه عوارض شهرداری 
شود،   توسط دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات طرح پرداخت می،)مشمول
 . های باالسری در نظر گرفته نشده است بابت آنها در هزینهای از  هزینه

 
 

 برای طرحهای غیر عمرانی برای طرحهای عمرانی
 مالیات
 های مستمر هزینه

 سود پیمانکار
 کارآموزی

 درآمد عمومی
 بیمه

  درصد5
  درصد8
  درصد8

  درصد002/0
  درصد0002/0

  درصد با مصالح6/1

 مالیات
 های مستمر هزینه

 کارسود پیمان
 کارآموزی

 درآمد عمومی
 بیمه

 عوارض شهرداری

  درصد5
  درصد8
  درصد8

  درصد002/0
  درصد0002/0

  درصد78/7
  درصد0

 :1ضریب باالسری
30/1)) = 226022/0 (-1 : (1

 :ضریب باالسری
40/1)) = 2878/0 (-1 : (1

 

 
 )Construction (ساخت

که بعد از خاتمه “ کار” جرای فیزیکی ساخت عبارت است از کلیه عملیات مورد نیاز برای ا
مدیریت، تهیه مصالح، تامین و بکارگرفتن : آید شامل مرحله طراحی به عمل می

 . آالت و نیروی انسانی و سایر خدمات مربوطه ماشین
“ کار ” ، آغاز شده و با تحویل  فنیها و مشخصات این مرحله بعد از تحویل زمین و نقشه

 . رسد  پایان میبردار به به دستگاه بهره
 

  )Management(مدیریت 
شخصی حقیقی یا حقوقی ) به معنی یکی از عوامل پنجگانه در مرحله ساخت(مدیریت 

                                                           
بینی شده  های پیش  جوابگوی هزینه3/1توجه به شرایط بازار ممکن است عدد  الزم به توضیح می باشد که با - 1

 . فوق نباشد
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است که با قبول مسئولیت در برابر مجری طرح یا دستگاه اجرایی یا نماینده کارفرما 
 اعمال  فعالیتها و هماهنگی بین سایر عوامل ساخت وریزی برنامهمستقیماً مسئولیت 

 . گیرد مدیریت فنی، مالی و اداری مرحله ساخت را به عهده می
 

 نیروی انسانی مستقیم
ای است که  منظور از نیروی انسانی مستقیم، استادکاران، کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده

 . گیرند مستقیماً اجرای فیزیکی اقالم مختلف کار را به عهده می
 

  )Material , Equipment( زاتی  تجه،مصالح

منظور کلیه کاالهایی است که تحت عنوان مصالح ساختمانی یا دستگاهها و تجهیزات 
 . گردد ثابت در کار، نصب شده یا نصب می

 
 آالت ماشین

باشد که در کارگاه  آالت، کلیه دستگاهها و ماشینهای ثابت و متحرک می منظور از ماشین
 . گیرد ده قرار میبرای انجام عملیات مرحله ساخت مورد استقا

 
 سرمایه در گردش

گردش مبلغی است معادل هزینه سه ماه کار منهای بهای خرید مصالح و  در سرمایه
 .آالت ماشین

 
 شرکت سازنده

شرکت سازنده، مشارکتی است بین عوامل انسانی مدیریت که با استفاده از واحدهای 
دار  گیرد، عهده ر اختیار میقالب روش سنتی ساخت د در ساخت و ماشینی و امکاناتی که

 . گردد اجرای کار با شرایط مشخص، در مدت معین و با قیمت مشخص می
 

 واحد ساخت
منظور از واحد ساخت، عبارت است از مشارکت چند استادکار در یک حرفه مشخص مثل 
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سیمان کاری و بتن ریزی که در کارگاه تشکیل شده و یک یا چند قلم از اقالم . گچکاری
 . دهد  به حرفه خود را به صورت کارمزدی یا مقاطعه با مصالح انجام میمربوط

 
 واحد ماشینی 

واحد ماشینی، عبارت است از مشارکت متصدیان و رانندگان یک مجموعه چند ماشین 
ثابت یا متحرک که انجام تمام یا قسمتی از یک یا چند قلم از کار مثل عملیات خاکی در 

 . گیرد عهده میه مصالح روسازی راه و تهیه و پخش آسفالت را براهسازی، تهیه بتن، تهیه 
 

 طراحی موافقتنامه
ریزی،  ای است که برای انجام مرحله طراحی بین سازمان مدیریت و برنامه موافقتنامه

بردار امضاء شده و شامل کلیات پروژه، اطالعات مورد لزوم  دستگاه اجرایی و دستگاه بهره
 . باشد نیاز برای خدمات طراحی میو برآورد اعتبار مورد 

 
 ساخت موافقتنامه
ای است که به منظور انجام عملیات اجرایی مرحله ساخت بین سازمان مدیریت  موافقتنامه
بردار امضا شده و شامل کلیات طرح و برآورد  ریزی، دستگاه اجرایی و دستگاه بهره و برنامه

بندی شده اجرای مرحله   برنامه زمانآالت مورد نیاز و اعتبار، مصالح اساسی و ماشین
 . گردد ساخت می

 
 مراحل شکل گیری طرحهای عمرانی

طرح عمرانی، مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی 
شود  فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط یکی از دستگاههای اجرایی کشور انجام می

هدفهای تعیین شده و برنامه  ی تحقق بخشیدن بهطی مدت معین و با اعتبار مشخص برا
بنابراین به طرحهایی که . گردد گذاری ثابت اجرا می عمرانی کشور به صورت سرمایه

 اصطالحاً طرح عمرانی اطالق انجام شودگذاری آن توسط بخش غیر دولتی  سرمایه
 تا اتمام،  گفت یک طرح عمرانی از لحظه پیدایشتوان می حالت ترین در کلی. گردد نمی

 :کند مراحل چهارگانه زیر را طی می
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 :ریزی و تامین اعتبار، شامل مرحله برنامه) الف
 تعیین سیاستهای کلی و اقتصادی -1
 ها و تعیین اولویتها تهیه برنامه -2
 تامین و تنظیم اعتبارات در قالب طرحها -3
 ها و زمان تفکیک اعتبارات و تنظیم برنامه اعتباری در قالب پروژه -4

 
 :له طراحی، شاملمرح) ب

 شناسائی -1
 مطالعات و طراحی اولیه -2
 ها تهیه طرح تفصیلی و اجرایی و برآورد مقادیر و هزینه -3

 
 مرحله ساخت) ج
 برداری مرحله بهره) د
 

 . گردد اینک مراحل چهارگانه فوق به صورت خالصه تشریح می
 

 ریزی و تامین اعتبار مرحله برنامه) الف
 انجام ی دولتیهاامین اعتبار علی االصول به وسیله دستگاهریزی و ت عملیات مرحله برنامه

سیاستهای کلی و اقتصادی برای دراز مدت مثالً بیست ساله یا بیشتر توسط . شود می
ریزی کشور تعیین و در قالب آن، اهداف کلی در بخشهای مختلف نظیر  دستگاه برنامه

 . شود یکشاورزی، صنعت، نیرو، مسکن، آموزش، رفاه و غیره مشخص م
های میان مدت مثالً پنچ ساله به وسیله  ها و تعیین اولویتها، برنامه در مرحله تهیه برنامه

ای برای نیل به اهداف  ریزی دولت تهیه و در قالب آن، اهداف مرحله دستگاه برنامه
 بینی پیشها  مشخص شده در برنامه دراز مدت تعیین و اعتبارات الزم برای تحقق برنامه

 . گردد می
های مشخص شده در برنامه، به  در چهارچوب هر برنامه مثالً برنامه مسکن، طرح

 . گردد طرحهای عمرانی تقسیم و اولویت زمانی هر طرح در برنامه میان مدت تعیین می
شود میزان  ریزی سالیانه که عمالً در قالب بودجه سالیانه کل کشور بیان می در برنامه

در این مرحله . شود  میبینی پیشخل هر طرح برای پروژه اعتبارات برای طرح و در دا
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 . گردد روش انجام هزینه بسته به مورد مشخص می
ریزی و تامین اعتبار عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تعیین کننده  در مرحله برنامه

امه در مسیر تنظیم برنامه کلی تا برن. بوده و عامل فنی و اجرایی در اولویت بعدی قرار دارد
. گردد و بودجه سالیانه به تدریج بعد فنی و اجرایی مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار می

 . شود ای می در مرحله طراحی، بعد فنی مسئله به اوج خود رسیده و دارای اهمیت ویژه
ریزی  ریزی و تامین اعتبار به عهده سازمان مدیریت و برنامه نقش اساسی در مرحله برنامه

رویم  برداری پیش می ریزی به مرحله ساخت و بهره تدریج که از مرحله برنامهو به بوده 
شود و  این نقش کمتر شده و در نهایت در مرحله ساخت به نظارت و هماهنگی تبدیل می

 . رسد برداری تقریباً به صفر می در مرحله بهره
 
 مرحله طراحی) ب

   جاری به خدمات مشاوره موسوم شود و در اصطالح خدماتی که در مرحله طراحی ارائه می
 . گردد  حالت به دو نوع تقسیم میترین  در کلی،باشد می

طراحی مطالعاتی یا طرح تحقیقاتی و بنیادی است که بر مبنای نتایج آن تصمیم : نوع اول
ای،   منطقهیآید، مانند طرحها ها و شناخت طرحها به عمل می گیری در مورد برنامه
  .طرحهای هادی و غیره

 . باشد سه مرحله فرعی به شرح زیر می ی داراخدمات طراحی اجرایی است که  :نوع دوم 
  مرحله شناسایی-1

شامل بررسیها، مطالعات، تحقیقات و آزمایشهای الزم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت 
ها و همچنین امکانات فنی و اجرایی و تعیین امکانات و  ستادهها و  دادهاجزای متشکله 

وری و آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از  گذاری، میزان بهره حدودیتها، حدود سرمایهم
 . اجرای طرح و کارهای مشابه

  مرحله مطالعات مقدماتی-2
های مقدماتی و  شامل بررسیها، مطالعات، تحقیقات و آزمایشهای الزم به منظور تهیه نقشه

یسه نکات مثبت و منفی هرکدام از تعیین مشخصات کلی و یافتن راه حلهای مختلف و مقا
 . آنها و سایر کارهای مشابه

  تفصیلی و اجرایی طرحهای مرحله تهیه-3
های   تهیه نقشهت یدر نهاشامل مطالعات، بررسیها، تحقیقات، نقشه برداریها، آزمایشها و 
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منابع، ها، تعیین  اجرایی، مشخصات فنی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقادیر کار، هزینه
در حال حاضر خدمات نظارت فنی و مالی در . باشد تهیه مصالح و سایر خدمات مشابه می

شود و در اکثر موارد نظارت  موقع ساخت نیز جزو خدمات طراحی در نظر گرفته می
 . آید همان واحد به عمل می کارگاهی به وسیله

دفاتر فنی گیرد در طرحهای کوچک،  ارکانی که خدمات طراحی را به عهده می
و در مورد طرحهای متوسط، بزرگ و زیربنایی، معموالً واحدهای بوده دستگاههای اجرایی 

مهندسین مشاور در بخشهای دولتی یا بخش خصوصی که به صورت شخصیتهای حقوقی 
. باشند این خدمات در قالب قراردادهای مشاوره می دار ارائه گردند عهده مستقل تاسیس می
ریزی در این مرحله تشخیص صالحیت واحدهای طراحی  ت و برنامهنقش سازمان مدیری

 همکاری با دستگاههای اجرایی در انتخاب این واحدها، تعیین شرح ،)مهندسین مشاور(
در این مرحله معموالً . باشد میخدمات و حق الزحمه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی 

ده و در ازاء خدماتی که از طرف دستگاههای اجرایی طرف قرارداد مهندسین مشاور بو
 . نمایند گردد حق الزحمه مربوطه را پرداخت می مهندسین مشاور ارائه می

 
 مرحله ساخت) ج

پروژه به فعلیت ک یاین مرحله در حقیقت مرحله اجرای واقعی طرح است که در آن 
هزینه  حلهاعتبارات طرح در این مر% 90بیش از . گردد درآمده و عملیات ساختمانی اجرا می

این قسمت از کار را مهمتر از  همواره  حجم قابل توجه اعتبارات در این مرحله، . گردد می
در . نماید سایر قسمتها نشان داده و متقاضیان بیشتری را برای کار در این بخش جلب می

طی قراردادی که بین دستگاه “ پروژه” این مرحله اجرای طرح یا به اصطالح جاری 
این قراردادها . گردد شود به پیمانکار ارجاع می رکتهای پیمانکاری منعقد میاجرایی و ش

این ضوابط . ترین آن استفاده از روش فهرست بها استلضوابط گوناگونی دارند که معمو
در حال حاضر نقش سازمان . در قسمت روشهای ارجاع کار و مناقصه تشریح خواهد شد

هیه فهرست بهای پایه برای انجام کارها و نظارت ریزی در این مرحله ت مدیریت و برنامه
 لیکن نقش اصلی به عهده ،ست اکلی بر روش اجرایی کارها و نحوه انعقاد قراردادها

مسئله تشخیص صالحیت شرکتهای پیمانکاری به عهده . دستگاههای اجرایی است
ن آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکارا. باشد ریزی می سازمان مدیریت و برنامه

 .  تغییری بنیادی در این مرحله به وجود آورددتوان می  هیئت وزیران4/12/1381همصوب
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 برداری مرحله بهره) د

. گردد برداری آغاز می بعد از اتمام عملیات ساخت و تحویل طرح عمرانی مرحله بهره
بردار پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوطه  دستگاه بهره

این دستگاه ممکن است همان دستگاه . گردد برداری و نگهداری از آن می  به بهرهموظف
بعنوان مثال در مورد طرحهای راهسازی، . اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد

برداری کننده است و در مورد طرحهای  بهرهاجرائی و هم دستگاه وزارت راه، هم دستگاه 
دستگاه اجرایی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مثالً بیمارستانی وزارت مسکن، 

  .باشد  میبردار دستگاه بهره
 

 معرفی روشهای مختلف در مرحله ساخت 
 شود در حقیقت روش اجرای عملیات مورد نظر روش صحبت می دراین مرحله وقتی از

معموالً و در عمل روشهای اجرای عملیات به سه نوع مشخص زیر تقسیم . باشد یم
این . شود که انواع دیگر آن نیز در داخل یکی از این تقسیم بندیها جای خواهد گرفت می

 :روشها عبارتند از
 

 روش امانی) الف
روش امانی، روشی است که طی آن دستگاه اجرایی راساً انجام کلیه فعالیتهای مربوطه به 

وامل و امکانات، کار گیرد و با تامین و تهیه و تدارک کلیه ع اجرای عملیات را بر عهده می
 . نماید را به هزینه خود و تحت مسئولیت خود اجرا می

 
 روش پیمانی )  ب

در این روش انجام کلیه فعالیتهای مربوطه به اجرای عملیات، طی مبادله موافقتنامه به 
شود و پیمانکار راساً مسئولیت پیشنهاد قیمت مورد نظر  واحدی به نام پیمانکار واگذار می

ای اجرای کار و نیز تهیه و تدارک و تامین کلیه عوامل و امکانات مورد نیاز و به خود بر
کارگیری آنها برای اجرای کار و راه اندازی و تحویل آن را بر عهده داشته و کار را تحت 

 . نماید مدیریت و مسئولیت خود اجرا و تحویل می
ه بطور مشروح در فصل سوم آنها رد کی گی را در بر میمانهائی انواع و اقسام پیمانیروش پ
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 .می دهیح میرا توض
 
 ی مدیریتپیمانروش ) ج

به صورت (در این روش انجام کلیه فعالیتهای مربوطه به انجام عملیات به هزینه کارفرما 
پیمان الزحمه مقطوعی طی پیمانی موسوم به  حقدر قبال پرداخت ) انجام هزینه مستقیم

، و در حقیقت عامل مدیریت گردد  محول میمانی پریتمدیریت به عاملی بنام عامل مدی
 . 1باشد میامین و مباشر کارفرما برای اجرای کار با دریافت حق الزحمه مقطوع 

 
 عوامل ساخت

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

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

 :شامل ،عوامل انسانی
  مدیریت–الف 
  نیروی انسانی مستقیم -ب

 :شامل ،عوامل اقتصادی یا وسایل کار
  سرمایه –الف 
 آالت   ماشین–ب 
  مصالح –ج 

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

 این عوامل تک تک برای توان میبنابراین سهم واقعی و مشخصی ن. باشد میمتفاوت 
این عوامل باعث اجرای کار   طور کلی باید گفت که مجموعهین نمود، هرچند که بهیعت

بنابراین اگر فرض کنیم در یک کار . گردد شوند و با حذف هر عامل، کار متوقف می می

                                                           
 . آمده است)6(پیوست شماره  در - 1
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سهم بقیه عوامل است این بدان معنی % 40سهم دارند و % 60آالت  راهسازی ماشین
 یک در اجرا چقدر  گفت که سهم هرتوان میآالت  نیست که در صورت نبودن ماشین

 . خواهد بود
ریزی یک پروژه  که درحقیقت مقصوداصلی ازطراحی و برنامه از آنجاکه اجرای عملیات

گردد، لذا در تعیین وضع موجود سعی  ، بدون آماده بودن عوامل فوق ممکن نمیباشد می
ل آن خواهد شد که نارسائیها در هر یک از این عوامل به طور مشروح بیان گردد تا در خال

 . بتوان نقش موثر هر عامل را با وضوح بیشتری لمس نمود
 

 نمودار ترتیب فعالیتهای مرحله ساخت
ترسیم شده بیان زیر به طور خالصه ترتیب فعالیتهای مرحله ساخت در نموداری که در 

 دیگری نیز انجام شود که های ممکن است تقسیم بندی فعالیتها به صورت. گردیده است
 . سازد ین منظور را برآورده میدر مجموع هم
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 دومفصل 
 

 کارفرما، 
) عامل چهارم(مدیر طرح 

 مشاور، پیمانکار،
  ذیحساب
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 )Employer (کارفرما
 حقوقی که یک طرف امضا کننده موافقتنامه یا کارفرما عبارت است از شخصیت حقیقی یا

قرارداد بوده و اجرای عملیات موضوع موافقتنامه و قرارداد را به پیمانکار یا مشاور واگذار 
 . شوند نماید جانشینان و نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می می

 
 1 کارفرماتعهدات –الف 

 :رفرما دارای تعهدات زیر استبر اساس شرایط عمومی پیمان، کا
 ها هپرداخت هزین -1
 انتخاب مهندسین مشاور -2
 کار مشاور) 2فاز (و مرحله دوم ) 1فاز (تصویب مرحله اول  -3
 انتخاب پیمانکار -4
 2تحویل زمین -5
 رسیدگی به صورت وضعیت موقت کار -6
 رسیدگی به صورت وضعیت قطعی کار -7
 3تحویل موقت کار -8
 4تحویل قطعی کار -9

                                                           
 .  درج شده استپیمان مشروح تعهدات و اختیارات کارفرمایان در فصل سوم شرایط عمومی - 1

2 - Hand over of site  
3 - Hand – Over Practical Completion (Provisional Talke-Over)  
4 - Final Take-Over 
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 طعی پیمانپرداخت صورتحساب ق -10
 

 :پردازیم حال به توضیح هر یک از وظایف فوق می
 
 ها  پرداخت هزینه-1

پس از پیشنهاد کارفرما و طی شدن مراحل مختلف بررسی و تصویب مجلس، اعتبار مورد 
اعتبار مورد بحث جهت . گیرد نیاز از طریق سازمانهای ذیربط در اختیار کارفرما قرار می

 . شود امور زیر هزینه می
 رید زمینخ .
 ) مهندس مشاور( تهیه طرح و نظارت  های ههزین .
 اجرایی های ههزین .
 ) برق، گاز، تلفن، آب و فاضالب و غیره(خرید انشعابات  های ههزین .

 
  انتخاب مهندسین مشاور-2

 و رهی غمهندسین مشاور بر حسب تخصص کارهای ابنیه، راه، آبیاری و زهکشی و
  . شوندیمرجه بندی کارهای خاص و قدرت کاری د همچنین

 
ریزی  کارفرما بر حسب نوع کار و طی مکاتبات و جلساتی که با سازمان مدیریت و برنامه

 . کند خواهد داشت اقدام به انتخاب یکی از مشاورین می
 
 کار مشاور) 2فاز (و مرحله دوم ) 1فاز ( تصویب مرحله اول -3

 توسط کارفرما بررسی و تصویب در هر مرحله، گزارش کار مشاور طی زمان بندی مربوطه
 . شود می
 
  انتخاب پیمانکار-4

 و اسناد را ها ه زمین مورد نظر، اعتبار الزم، نقشباید قبالًبرای انتخاب پیمانکار، کارفرما 
 . شود معموالً انتخاب پیمانکار به سه طریق انجام می. تهیه کرده باشد
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  (Competetive Tendering from a Selected List)مناقصه محدود

 . شوند پیمانکاران جهت شرکت در مناقصه توسط کارفرما انتخاب و دعوت می
 

  (Competetive Tendering from an Open List)مناقصه آزاد

شود و کلیه شرکتهای واجد شرایط  های رسمی و کثیراالنتشار آگهی می در روزنامه
 . نمایندند در مناقصه شرکت توان می
 

 ) ترک تشریفات(ترک مناقصه 

در صورتی که پس از دوبار آگهی جهت شرکت در مناقصه محدود و آزاد تعداد شرکت 
 .  راساً شرکتی را انتخاب نمایددتوان میکنندگان به حد نصاب نرسد کارفرما 

 
  تحویل زمین-5

کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی را که برای تاسیس و ایجاد کارگاه و انجام تعهدات 
 موافقتنامه مورد نیاز است در تاریخهایی که در برنامه تفصیلی اجرایی منضم به موضوع
 .  شده است طبق صورت مجلسی به پیمانکار تحویل دهدبینی پیشقرارداد 

 
  رسیدگی به صورت وضعیت موقت کار-6

در فواصل حدوداً یک ماهه، پیمانکار در معیت دستگاه نظارت صورت وضعیت کلیه 
ه و همچنین وضعیت مصالح و شدشروع موافقتنامه تا آن تاریخ انجام کارهائیکه از 

باشد را تعیین و بر اساس  تدارکات الزم برای اجرای موافقتنامه که در پای کار موجود می
موقت درج نرخهای منضم به موافقتنامه در فرمهای مخصوص به نام صورت وضعیت 

  .نماید می
ن ترتیب تنظیم گردیده و دارای امضاء پیمانکار، صورت وضعیتهای موقت ماهیانه که بدی

. شود باشد توسط دستگاه مزبور به کارفرما تسلیم می نماینده کارفرما و دستگاه نظارت می
کارفرما پس از رسیدگی از جهت تطبیق ارقام با موافقتنامه و تصمیمات احتمالی الزم و 

پرداخت به پیمانکار را با تنظیم سند  قابل باقیماندهکسر کسورات قانونی مشابه مبالغ زیر، 
و امضای آن به وسیله نماینده مختار پیمانکار، با صدور چک به پیمانکار پرداخت خواهد 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ďċ                                                                                دوǫفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 : باشند  کسورات صورت وضعیت به شرح زیر می،نمود
در صورتی که پیمانکار نسبت به قیمتهای واحد و یا کل (تخفیف پیمانکار  .

 ) درصد تخفیفی داده باشد
 صد بابت تضمین حسن انجام کارده در .
 اقساط پیش پرداخت .
 مالیات و حقوق دولتی .
  بیمه تامین اجتماعیالحساب علی .
 اقساط بهای مصالح و لوازم و تجهیزات تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار .
  و غیرهالحساب علیسایر پرداختهای قبلی اعم از  .
 هرگونه جرائم احتمالی طبق مفاد شرایط عمومی پیمان .
 دو در هزار سهم صندوق کارآموزی .
 کسور متفرقه دیگری که بر طبق شرایط عمومی پیمان به عهده  .

 باشد میپیمانکار 
 

 الحساب علیکلیه پرداختهای کارفرما به پیمانکار بابت صورت وضعیتهای موقت به طور 
 . باشد می
 
  رسیدگی به صورت وضعیت قطعی-7

در ) یا جانشین آن(انجام گرفت دستگاه نظارت به محض اینکه تحویل موقت کلیه کارها 
معیت نماینده پیمانکاراقدام به اندازه گیری وتهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام 

شود به تنهایی  مقادیر و ارقامیکه در صورت وضعیت قطعی منظور می.  نمودشده خواهد
اگر بین آن حتی کافی خواهد بود و ماخذ تسویه قطعی محاسبات قرار خواهد گرفت 

 . در صورت وضعیتهای موقت منظور گردیده اختالف باشدمقادیر و ارقامیکه 
 
  تحویل موقت کار-8

ها  عملیات موضوع موافقتنامه را طبق مشخصات و نقشه% 97پس از آنکه پیمانکار حداقل 
 از طریق دستگاه نظارت تقاضای دتوان می ،و سایر اسناد ضمیمه موافقتنامه انجام داد

 .  و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی نمایدردهیل موقت کتحو
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دستگاه نظارت مراتب را مورد رسیدگی قرارداده و در صورت تائید، با تعیین تاریخ آمادگی 
 . نماید کار جهت تحویل، تقاضای تشکیل کمیسیون تحویل موقت را از کارفرما می

 . کارفرما، دستگاه نظارت و پیمانکار خواهد بوداین کمیسیون مرکب از نمایندگان 
 20نماید تا کمیسیون تحویل حـداکثر در مـدت      ترتیب کار را فراهم می     ای  گونهکارفرما به   

روز از تاریخ آمادگی کار که به تأیید دسـتگاه نظـارت نیـز رسـیده اسـت در محـل پـروژه                       
 عملیـات   ، دسـتگاه نظـارت     چنانچه از نظـر    .تشکیل شده و برای تحویل موقت اقدام نماید       

 ظرف مدت هفت روز از دریافت تقاضای پیمانکـار،          ، نباشد برداری  بهرهموضوع پیمان آماده    
نواقص و کارهایی را که باید پیش از تحویل موقت تکمیل شود کتبا بـه اطـالع پیمانکـار                   

کـار   دستگاه نظارت و پیمان    ، کمیسیون تحویل موقت مرکب از نمایندگان کارفرما       .رساند  می
 کارفرما تاریخ و محل تشکیل کمیسیون تحویل را بـه اطـالع دسـتگاه نظـارت و         .باشد  می

 مشاور برنامه انجام آزمایشهایی را کـه بـرای          ،رساند و تاتشکیل این کمیسیون      پیمانکار می 
 پیمانکار طبق شرایط پیمـان      .نماید  باشد را تهیه و به پیمانکار ابالغ می         تحویل کار الزم می   

 .نماید جهیزات الزم جهت تحویل را برای روز تحویل آماده میوسایل وت
آزمایشهای الزم به تشخیص کمیسیون تحویل و به هزینه پیمانکار در محل انجام شـده و                

 . گردد نتایج آن در صورتمجلس تحویل موقت درج می
 اقـدام بـه تنظـیم       ،چنانچه کمیسـیون تحویـل عیـب و نقصـی در کارهـا مشـاهده نکنـد                

 تحویل موقت کرده و آنرا بهمراه نتیجه آزمایشهای انجام شده برای کارفرمـا              صورتمجلس
 اقـدام بـه     ، هرگاه کمیسیون تحویل عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید          .دینما  ارسال می 

کنـد و فهرسـتی از        تنظیم صورتمجلس تحویل موقت با تعیین زمانی برای رفع نقص مـی           
نمایـد و         مه صـورتمجلس تحویـل موقـت مـی        نواقص و معایـب کارهـا را تنظـیم و ضـمی           

 . دهد ای از آنرا به پیمانکار می نسخه
 دسـتگاه نظـارت بـه اتفـاق         ،پس از پایان مهلت مقرر و اعالم رفع نقص از جانب پیمانکار           

کنند و چنانچه بر اسـاس فهرسـت نـواقص            نمایندگان کارفرما دوباره عملیات را بازدید می      
موجود نباشد صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقـص    هیچگونه نقصی    ،تعیین شده 

گردد تا پـس از تأییـد         به امضای کمیسیون تحویل موقت رسیده و برای کارفرما ارسال می          
  .به پیمانکار ابالغ شود

آزمایشهای الزم، با حضور اعضای کمیسیون تحویل موقت توسط دستگاه نظارت انجام و 
 . گردد  قید میتحویل موقت تاریخ آن در صورتمجلس
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  تحویل قطعی کار-9

در پایان دوره تضمین، کارفرما به تقاضای پیمانکار، اعضای کمیسیون تحویل قطعی و 
 . نماید همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را تعیین و به پیمانکار ابالغ می

ه کمیسیون پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهد
ننماید کار را تحویل قطعی خواهد نمود و بالفاصله صورتمجلس مربوطه به آن را تنظیم 

برداری و  های بهره هزینه. کند نموده و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابالغ می
های ناشی از  باشد ولی هزینه نگاهداری عملیات موضوع موافقتنامه به عهده کارفرما می

  .باشد می ی و عهده خودنقص عمل پیمانکار به
 

  پرداخت صورتحساب قطعی پیمان-10

صورتحساب قطعی موافقتنامه عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی و مبالغی که بر 
این مبلغ  اساس مواد موافقتنامه و شرایط عمومی و سایر اسناد منضم به موافقتنامه به

 . گردد اضافه و یا از آن کسر می
گردد ماخذ تصفیه حساب نهایی پیمانکار  به ترتیب باال تنظیم میصورتحساب قطعی که 

باشد و هرگونه اعتراضی نسبت به آن  خواهد بود و پس از امضا برای طرفین قطعی می
هرگاه بر اساس این صورتحساب قطعی، پیمانکار بستانکار شود طلب او . مردود میباشد

جه الضمان که به صورت نقد یا غیر از نصف کسور و. گردد توسط کارفرما پرداخت می
های پیمانکار  ضمانت نامه تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند سایر ضمانتنامه

 . دگرد بالفاصله آزاد می
 

 : اختیارات کارفرما–ب 

بر اساس شرایط عمومی پیمان و مقررات جاری در کشور، کارفرمایان در برابر پیمانکاران 
 :باشند یدارای اختیارات زیر م

 موافقت با پیش پرداخت -1
 تغییر مقادیر کار -2
 تغییر مدت پیمان -3
 ابالغ کارهای جدید -4

 تعلیق کار -5
 پیمانخاتمه دادن به  -6
 کسر جرائم تاخیر -7
 ) خلع ید (پیمانفسخ  -8
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 :پردازیم حال به توضیح اجمالی هر یک از اختیارات فوق می
 
  موافقت با پیش پرداخت-1

عنوان حمایت از پیمانکار و کمک به راه اندازی کار پیش پرداخت مبلغی است که به 
 . گردد پرداخت می

این مبلغ بسته به رقم قرارداد و همچنین شرایط اختصاصی و دستورالعملهای سازمان 
بندی معین همراه با پیشرفت کار به پیمانکار پرداخت  ریزی طی یک زمان مدیریت و برنامه

در مقابل پیش پرداخت، ضمانتنامه بانکی از . گردد و از صورت وضعیتهای او کسر می
شود و با استهالک اقساط در صورت وضعیتها، به  طرف پیمانکار در وجه کارفرما ارائه می

چگونگی پرداخت تابع بخشنامه سازمان مدیریت . گردد تناسب ضمانتنامه مربوطه آزاد می
 . باشد می و نهایتاً توافق کارفرما و پیمانکار ریزی برنامهو 
 
 1 تغییر مقادیر کار-2

درج مقادیر تخمینی کار در موافقتنامه و یا برآورد .  مقادیر کار را تغییر دهددتوان میکارفرما 
 . دهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد کارها به پیمانکار حق نمی

 
 موافقتنامه تغییر مدت -3

 اجرایی منضم به موافقتنامه و در مواردی دستگاه نظارت با توجه به برنامه تفصیلی
دهد و  تغییراتی که ممکن است در آن داده شود موضوع را مورد مطالعه و رسیدگی قرار می

، تغییر مدت دانددر صورتی که پیش آمدن این موارد را مستلزم تغییر مدت موافقتنامه ب
 . بالغ خواهد نمودموافقتنامه را به کارفرما پیشنهاد و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ا

 
  ابالغ کارهای جدید-4

ند حین اجرای عملیات موضوع توان میکارفرما یا دستگاه نظارت به نمایندگی از او 

                                                           
 آمده پیمان شرایط عمومی 30 و 29 حدود تغییر مقادیر کار و مدت موافقتنامه و ابالغ کارهای جدید در مواد - 1

 . است
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 انجام کارهایی را به پیمانکار ابالغ نمایند چنانچه برای این قبیل کارها قیمتی ،موافقتنامه
فاصله پس از وصول چنین  نشده باشد، پیمانکار موظف است بالبینی پیشدر فهرست بهاء 

 . دستوراتی تعیین قیمت واحد هر کار را کتباً از دستگاه نظارت تقاضا کند
 
 1 تعلیق کار-5

 ماه معلق نماید، در 3 در مدت پیمان، اجرای کار را موقتاً و برای حداکثر دتوان میکارفرما 
 . نکار اطالع دهداین صوت باید مراتب را کتباً و با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیما

 
 )ختم پیمان (پیمان  خاتمه دادن به -6

هرگاه قبل از اتمام کارهای موضوع موافقتنامه کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار 
باشد بنابه مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن موافقتنامه بگیرد مراتب را 

ان اطالعیه تکلیف کارهایی را که ناتمام ماندن رساند و در هم کتباً به اطالع پیمانکار می
گردد را به طور روشن معین و مهلتی را نیز به عنوان  آنها موجب بروز خطر و زیان می
نماید تا پیمانکار بتواند در آن مهلت کارگاه را برای  تاریخ خاتمه موافقتنامه تعیین می

قتنامه، آن قسمت از کارها را که کارفرما در تاریخ خاتمه دادن مواف. تحویل آماده نماید
 تحویل موقت  راناتمام است تحویل قطعی گرفته و آن قسمت که کامالً پایان یافته است

این  تضمین قسمت اخیر از کارها در موعد مقرر به عهده پیمانکار است و به. گیرد می
ن نزد منظور نصف کسور وجه الضمان مربوطه به آن کارها تا پایان دوره تضمین همچنا

در مورد کارهای ناتمام چنانچه معایبی در آنها مشاهده شود پیمانکار . ماند کارفرما باقی می
شود  هزینه خود در مدت کوتاه و متناسبی که با توافق کارفرما تعیین می مکلف است یه

 .  و سپس به نحو فوق تحویل قطعی دهدنموده رفع عیب 
 
 2 کسر جرائم تاخیر-7

به شرح زیر به او تعلق  ر خاتمه مدت موافقتنامه تاخیر داشته باشد جرائمیهرگاه پیمانکار د
 :خواهد گرفت

                                                           
 پیمانشرایط عمومی ) 49(ماده  - 1
   شرایط عمومی پیمان)3(پیوست شماره  – 2
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هرگاه جمع مدت تاخیرها از یک دهم موافقتنامه تجاوز نکند برای هر روز تاخیر یک 
 . دوهزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است

نامه تجاوز نماید تا یک دهم مدت هرگاه جمع مدت تاخیرها از یک دهم مدت موافقت
موافقتنامه طبق بند قبل و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت موافقتنامه دو برابر میزان 

 . تعیین شده در بند قبل
هرگاه جمع مدت تاخیرها از یک چهارم مدت موافقتنامه تجاوز نماید، کارفرما با احتساب 

نامه را فسخ کند ولی در صورت ادامه موافقتنامه  موافقتدتوان میجرائم مذکور در بند قبل 
 از جمع جریمه اخذ شده دتوان میمجموع جرائم تاخیر قابل دریافت از پیمانکار، هیچگاه ن

بر پایه بند قبل تجاوز کند و مدت اضافه بر یک چهارم مدت موافقتنامه جهت ادامه و 
 . 1انجام کارها بدون جریمه محسوب خواهد شد

 
 ) خلع ید (نپیما فسخ -8

 :در موارد زیر موافقتنامه از طرف کارفرما قابل فسخ است
از قبیل تأخیر در (. که از ناحیه پیمانکار رخ داده باشد غیر مجازی تاخیرهای .

 تأخیر در شروع ، تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفضیلی،تحویل گرفتن کارگاه
 ..).عملیات موضوع پیمان و

رست یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما و رها کردن کارگاه بدون سرپ .
  روز15بدون علل قبلی و بیش از 

 انتقال موافقتنامه به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما .

عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات  .
 . به تشخیص دستگاه نظارت

 انحالل شرکت پیمانکار .

 رورشکستگی پیمانکا .

عدم اجرای هر یک از مواد موافقتنامه و یا عدم انجام دستورات دستگاه نظارت  .
ص و تجدید و یا اصالح کارهای انجام شده معیوب در قاوبه منظور رفع ن

 . کند مهلتی که برای پیمانکار تعیین می
                                                           

 . گردد ریزی محاسبه می  سازمان مدیریت و برنامه5090اس بخشنامه  چگونگی محاسبات تاخیرات بر اس- 1
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تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران برای ماهی که صورت  .
 . یمانکار پرداخت شده استوضعیت موقت آن به پ

در صورتی که ثابت شود که پیمانکار به منظور تحصیل موافقتنامه به متصدیان  .
مربوطه حق العمل یا پاداش یا تحف یا هدایایی اعم از نقدی و جنسی داده 

 آنها را در منافع خود سهیم کرده است کارفرما های هاست و یا آنها و یا واسط
 . مه را فسخ نمایدحق خواهد داشت موافقتنا

موافقتنامه حتمی  پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد که در این مورد فسخ .
 . است

 
  تکالیف کارفرمایان در اجرای مقررات تامین اجتماعی–ج 

 :در این رابطه در قانون تامین اجتماعی تعاریف و وظایف زیر ذکر شده است
 
  تعاریف-1

مول مقرارت تامین اجتماعی بوده و با پرداخت بیمه شده، شخصی است که راساً مش -
 . کند  استفاده میهمبالغی به عنوان حق بیمه از مزایای متعلق

کارگاه، محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن محل یا در  -
 . کند دفاتر و شعب مربوطه به آن کار می

شده به دستور یا به حساب او کار کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه  -
هستند نماینده  دار اداره کارگاه افرادی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده. کند می

شوند و کارفرما یا نمایندگان او مسئول انجام کلیه تعهداتی هستند  کارفرما محسوب می
 . که قانون تامین اجتماعی برای آنان مقرر کرده است

د شامل کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که مزد یا حقوق یا کارمز -
 . شود در قبال کار به بیمه شده پرداخت می

حق بیمه، عبارت از وجوهی است که به حکم قانون برای استفاده از مزایای متعلق به  -
مزایای متعلق به بیمه شدگان موارد بسیاری را . سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود

ه شده و خانوده وی از جمله تسهیالت رفاهی، درمانی و تامین آتیه شامل برای بیم
 . شود می
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   تکالیف-2

کارفرمایان مکلفند از حقوق و مزایای پرداختی به کارگران و کارمندان، حق بیمه مقرر 
مهلت . را کسر و با افزودن سهم خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند

 . باشد هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد می یمه مربوطه بهپرداخت و تادیه حق ب
پرداختهایی چون مزد و یا حقوق، مستمری شغلی، اضافه کار، حق الزحمه، کمک 

باشد و پرداختهای کمک عائله مندی،   مشمول کسر حق بیمه می...هزینه مسکن و
 . باشند میایاب و ذهاب، عیدی و پاداش مشمول حق بیمه ن هزینه سفر، هزینه

و کارکنان شاغل ) اعم از لشگری و کشوری(کلیه کارکنان شاغل و یا بازنشسته دولت 
از قبیل بانکهای دولتی، سازمان مدیریت و (بازنشسته موسسات وابسته به دولت 

چنانچه در کارگاههای مشمول مقررات تامین اجتماعی به کار اشتغال  ) ...ریزی و برنامه
 . خت حق بیمه معاف خواهند بودورزند، کالً از پردا

 
 :تنظیم و ارسال صورت مزد یا حقوق و اظهارنامه حق بیمه

) کارگاههای بیش از چهارده نفر بیمه شده(فرم صورت حقوق در دو نمونه کوچک و بزرگ 
توسط سازمان تامین اجتماعی چاپ شده است و به طور رایگان در اختیار کارفرمایان قرار 

ان مکلفند صورت مزد یا حقوق ماهیانه بیمه شدگان خود را به انضمام گیرد، کارفرمای می
رسید بانکی پرداخت حق بیمه و حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به واحدهای سازمان تامین 

 . اجتماعی که کارگاه در حوزه عمل آن قرار دارد تسلیم کنند
همراه اظهارنامه  یمیشود که بر اساس لیست تنظ فرم اظهار نامه در سه نسخه تهیه می

 . حق بیمه باید تنظیم و به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردد
شود،  در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می

کند پیمانکار را متعهد نماید که کارکنان و همچنین  کارفرما باید قراردادی که منعقد می
 . رعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایدکارکنان پیمانکاران ف

در این مورد پیمانکاران مکلفند لیست حق بیمه کارکنان خود را با ذکر موضوع موافقتنامه 
و محل انجام آن هر ماهه به نزدیکترین واحد سازمان که اجرای عملیات مورد قرارداد در 

 . حوزه عمل آن قرار دارد، ارسال و پرداخت نماید
کل کار از طرف کارفرما به پیمانکار، موکول به ارائه مفاصا حساب % 5داخت پر”

 . “از طرف سازمان خواهد بود
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قانون به سازمان اختیار داده است تا در مواردی که نوع کار ایجاب کند نسبت مزد به مبلغ 
. ایدهمان نسبت مطالبه و وصول نم کل کار انجام یافته را تعیین و حق بیمه متعلقه را به

گیرد حداقل  بدین ترتیب سازمان برای هر نوع فعالیت که به طور پیمانکاری انجام می
 . نماید ضریبی را تعیین و حق بیمه را نیز بر اساس آن از پیمانکار مطالبه می

 
 مبلغ قرارداد× نرخ حق بیمه = حق بیمه مربوطه به قرارداد 

 
و پیمانکار که تامین مصالح به عهده مثالُ در قرارداد احداث ساختمانی بین کارفرما 

پیمانکار بوده و کار خارج از شمول مقررات طرحهای عمرانی کشوری است و مبلغ کل 
 :است، برابر خواهد بود با% 15 ریال و حق بیمه 000/000/100قرارداد بالغ بر 

 
 000/000/100× % 15 = 000/000/15) ریال(حق بیمه قرارداد 

 

های سازمان تامین اجتماعی مد نظر قرار گرفته و بر آن  شنامهباید همواره آخرین بخ
معموالً برای کارهای دستمزدی و غیر .  محاسبه گرددهاساس میزان حق بیمه متعلق

کارکنان دستمزدی ضرایب متفاوتی منظور و بخشی از حق بیمه تحت عنوان بیمه بیکاری 
 . شود  قرارداد پرداخت میشود و همچنین بیمه کارگاهی نیز در زمان عقد اضافه می

الزم است طبق فرمهای مخصوص و در فواصل زمانی معین اظهارنامه بیمه تنظیم و 
تحویل و مفاصاً اجتماعی همچنین لیست حقوق مشمول بیمه کارکنان به اداره تامین 

 . 1حساب دریافت گردد
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  آمده است)7( یک نمونه از این فرمها و لیست حقوقی در پیوست شماره -1
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 ) عامل چهارم( طرح تیمدیر

 ضوع و شرح خدمات مدیریت طرح مروری اجمالی بر نحوه شکل گیری، مو
های دولتی مطرح و متعاقب آن   شصت به بعد که رشد غیر متعارف دستگاههاز نیمه ده

های دولتی به بخش خصوصی  مقرر گردید بخشی از وظایف جاری و خدماتی دستگاه
از آنجائیکه برای . واگذار شود، زمینه واگذاری قسمتهای دیگری از خدمات نیز فراهم شد

ی عمرانی و صنعتی سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار یا سازندگان به ها طرحی اجرا
شوند و در مقابل آزادی عمل مسئولین شرکتهای پیمانکاری  عنوان عوامل مؤثر شناخته می

 و متخصص و پرداختهای دیا سازندگان و مهندسین مشاور برای انتخاب نیروی متعه
ت، فکر استفاده از شپرداختی خاص خود وجود دامناسب، در بخشهای دولتی محدودیت 

 . خدمات بخش خصوصی به جای بخش دولتی قوت بیشتری گرفت
 که ها طرح همزمان با احساس ضرورت تجدید نظر در ساختار عوامل مؤثر در اجرای 

 گردید، 1375منجر به تنظیم و تصویب نظام فنی و اجرائی توسط هیأت وزیران در سال 
وارد، موضوع استفاده از مدیریت طرح برای پیگیری خدمات واگذاری به در کنار بقیه م

 . مهندسین مشاور دیده شد
نام ه دیدی بج، عنوان  همزمان با تجدید نظر در پیمان و شرایط عمومی پیمان قدیمی

 منظور 1378مدیر طرح یا مدیر اجراء با تعریف زیر در شرایط عمومی پیمان ابالغی سال 
 . گردید
طرح، شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجرای کار در چارچوب اختیارات  مدیر 

 . شود کار معرفی میپیمان کارفرما به ی، از سوموافقتنامهتعیین شده در اسناد و مدارک 
 

 خدمات مدیریت طرح شرح عمومی

خدمات   اولین شرح عمومی10/5/78 مورخ 2531/102-1970/54بخشنامه شماره  طی 
های اجرائی   بدون در نظر گرفتن گرایش و رشته خاصی به کلیه دستگاهمدیریت طرح
 . ابالغ گردید
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 :  بخش کلی بشرح زیر تقسیم شده است7خدمات مذکور به دو فصل و جمعاً   شرح عمومی
 : فصل اول–الف 

ی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یمرحله مطالعات شناسا : بخش اول
 ) ولیهامکان سنجی ا(

ی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یمرحله مطالعات شناسا:  بخش دوم
 ) امکان سنجی نهائی(

  فصل دوم-ب
 شرح خدمات در مرحله واگذاری خدمات و کارهای دوره اجرای طرح:  بخش اول
 شرح خدمات در مرحله طراحی تفصیلی و اجرائی :  بخش دوم
 حله تهیه و ساخت کاال و تجهیزات و پیمانکاری اجراء شرح خدمات در مر:  بخش سوم

 برداری شرح خدمات در مرحله آماده سازی بهره:  بخش چهارم
 برداری آزمایشی یا دوره تضمین طرح شرح خدمات در مرحله بهره:  بخش پنجم

به عملکرد کلی در مقطع طراحی تفصیلی و کارهای اجرائی : بخش اول از فصل دوم
 . نماید ه مذکور و مراحل بعدی اشاره میضروری در مرحل

به تعهدات و مسئولیت مدیریت طرح در مرحله طراحی تفصیلی اشاره :  بخش دوم
 . نماید می

 مدیریت طرح در دوره اجراء که مشتمل بر نظارت و پیگیری فبه عمده وظای: بخش سوم
باشد اشاره   میتعهدات پیمانکار یا سازنده و مشاور و عیناً تعهدات از طرف کارفرما

 . نماید می
برداری از پروژه صنعتی پس از اجرای کار، اقداماتی برای انجام  برای بهره:  بخش چهارم

گیرد، بنابراین وظائف درج شده در این بخش  آزمایشهای راه اندازی و بارگذاری صورت می
از شامل کلیه اقدامات قبل از تحویل و تحول تا مرحله تسویه حساب قطعی هر یک 

 . شود عوامل درگیر طرح را شامل می
 و جمع بندی اقدامات و طرح کلیه خدمات مربوط به دوره تضمین :  بخش پنجم

آوری اسناد و مدارک دوره طراحی و اجراء جزو خدمات مدیریت طرح در این مرحله  جمع
 . باشد می

عات الزم و نیز بخشهای اول و دوم بیشتر به انتخاب مشاور و یا مشاوران و بررسی و مطال
کند و عمدتاً مراحل  تعیین نحوه ارتباطات کارفرما و واحدها و نحوه گزارش دهی اشاره می

 . شود مطالعات مرحله مقدماتی و مرحله یک را شامل می
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 غیر های هبرای پروژ 13/6/80مورخ  ریزی برنامهسازمان مدیریت و الغی ببخشنامه ا
خدمات مدیریت   بند و شرح عمومی8 و صفحه ستورالعمل در دوصنعتی مشتمل بر یک د

 :باشد  صفحه و شامل شش قسمت به شرح زیر می7طرح در
 رفت کار شریزی و کنترل پی خدمات هماهنگی، برنامه: قسمت اول
 ) خدمات مرحله اول(مدیریت بر خدمات تهیه طرح : قسمت دوم
 ) له دومخدمات مرح(مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرائی : قسمت سوم

 ) مصالح و تجهیزات(مدیریت بر خدمات تدارکات کاال : قسمت چهارم
 برداری  خدمات سازمان دهی برای بهره: قسمت پنجم
 مدیریت برای اجرای کار، راه اندازی و تحویل : قسمت ششم

 : زمانی مجاز به واگذاری خدمات به مدیریت طرح است که)مجری طرح(دستگاه اجرایی 
 بینی پیش طرح، به واگذاری خدمات به بخش خصوصی اشاره و اعتبار آن در موافقتنامه

ربط در سازمان یشده باشد و یا طی در خواست جداگانه مراتب به اطالع مسئولین ذ
وافقت قرار گرفته باشد نبایستی خدمات قابل مریزی رسیده و مورد  مدیریت و برنامه

 .  هم انجام شود ذیربطواگذاری به صورت موازی در دستگاه اجرائی
 

 روش اقدام 

ریزی با واگذاری خدمات، سازمان اجرائی از   پس از موافقت اولیه سازمان مدیریت و برنامه
بین شرکتهائی که به صورت موردی از طریق دفتر امور مشاورین و پیمانکاران سازمان، 

نیز تشخیص صالحیت شده اند و در شرایط موجود دارای ظرفیت بوده و واجد شرایط 
ای آنها  هائی که اوالً صالحیت فنی، مدیریتی و اخالق حرفه باشند و یا از بین گروه می

مورد تأئید دستگاه اجرائی بوده و در اداره ثبت مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشند 
همکاری، موضوع عملیات و شرح خدمات مورد نظر  تعدادی را انتخاب و پس از دعوت به

مند همکاری حق الزحمه پیشنهادی خود را که  عالقه ای مدیریت شرکته. گردد مطرح می
دستگاه . دارند به صورت مقطوع یا درصدی از هزینه اجراء و یا نفر ماه باشد را اعالم می

اجرائی پس از بررسی، مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به انضمام کلیه مدارک استعالم، 
پیشنهاد دستگاه . نماید ریزی منعکس می و برنامهمراتب را به معاونت فنی سازمان مدیریت 

اجرائی در هیأتی به دبیری امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مطرح و با تأئید هیأت 
 . باشد مذکور، مجری طرح مجاز به انعقاد قرارداد با شرکت منتخب می
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  1قرارداد مدیریت طرح

 مورخ 735/105-201/54ه شماره ریزی کشور منضم به بخشنام  سازمان مدیریت و برنامه
قراردادهای خدمات مدیریت طرح را  پیمان شرایط عمومیو موافقتنامه  نمونه 28/1/1380

 . باشد ابالغ نموده است می) الزم االجرا(که از نوع گروه اول 
 ضمیمه قرارداد، های  به منظور راهنمائی نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه و پیوست

 . ای ضمیمه بخشنامه گردیده است فحهدستورالعمل دو ص
  - مدت قرارداد - اسناد و مدارک - موضوع قرارداد(  موافقتنامه مشتمل برهفت ماده

) های قرارداد شماره نسخه - نشانی دو طرف - تعهدات دو طرف قرارداد - الزحمه حق
باشد که در قسمت ذیل هر یک از عناوین تعیین شده محل خالی برای تکمیل  می
 . طالعات منظور شده استا

دهد که الزم است اطالعات و توضیحات بیشتر از متن   موافقتنامه نشان می2 مفاد ماده 
شرایط عمومی پیمان که بستگی به شرایط پروژه دارد، توسط دستگاه اجرائی در شش 

 شرح -شرح موضوع قرارداد :  عبارتند ازها پیوست تنظیم گردد که عناوین این پیوست
 شرایط خصوصی مشتمل بر – برنامه زمانی کلی – حق الزحمه و نحوه پرداخت – خدمات

 نمودار تشکیالتی افراد کلیدی –مدارک تحویلی کارفرما و تسهیالت قابل واگذاری 
 . مدیریت برای هر مرحله

 ماده و در بیست و دو صفحه تنظیم گردیده است که 60شرایط عمومی پیمان مشتمل بر 
متن شرایط عمومی پیمان به . یچ گونه تغییر مورد استفاده قرار گیردالزم است بدون ه

 است که ضمن تعیین راه کارها در موارد الزم، به نوعی حدود اختیارات و یا گونه
 . نماید مسئولیت و تعهد طرفین قرارداد را نیز روشن می

 
 دستورالعملها و مدارک مورد نیاز دیگر 

ای یاد شده قبل، دستورالعملهای دیگری مورد نیاز است  عالوه بر مدارک و دستورالعمله
مرور تهیه تا ه ریزی کشور بوده و ب که جزو کارهای جاری سازمان مدیریت برنامه و برنامه

  :باشد  میبرخی از آنها بشرح زیر. یب ابالغ گرددوپس از تص

                                                           
  آورده شده است)12( قرارداد خدمات مدیریت طرح در پیوست شماره - 1
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 . العمل تشخیص صالحیت مدیریت طرحرآئین نامه و یا دستو
 . العمل ارزشیابی واحدهای خدمات مدیریت طرحردستو آئین نامه و یا 

 .  بخشنامه و دستورالعمل حق الزحمه مدیریت طرح
 خصوصیات و شرایط مدیریت طرح 

 مدیر طرح و حداقل نیروهای کلیدی زیر مجموعه باید دارای تخصص و تجربه متناظر 
 . عوامل کلیدی مهندس مشاور و پیمانکار باشند

 . یت طرح در رشته و گرایش پروژه آشنائی نسبی را داشته باشندالزم است عوامل مدیر
 . مدیر طرح باید صدیق و امین کارفرما باشد

 . مدیر طرح باید واقع گرا، منصف و منطقی باشد
 حاصل فع مدیر طرح و نیز عوامل مدیریت طرح نبایستی مستقیماً و یا غیر مستقیم در منا

 تدارک مصالح و تجهیزات پروژه تحت مسئولیت از قراردادهای پیمانکاری، مشاوره و
 . ذینفع باشند

مدیر طرح باید رازدار بوده و از اطالعات طرح و بخصوص اطالعات محرمانه حفاظت 
 . نماید

الزم است مدیر طرح شخصاً کارآمد بوده و برای پستهای کلیدی حتماً و در سایر قسمتها 
 . با تجربه و مدیر باشدترجیحاً قادر به استفاده از عناصر متخصص و 

 مدیر طرح باید قادر به سازماندهی نیروهای خود بوده و بتواند ضمن شناسائی و معرفی 
ایط، بین شرکتهای منتخب، ارتباط صحیح ایجاد و رمهندسین مشاور و پیمانکاران واجد ش

 .  الزم و به موقع ترمیم نمایدهای نقاط ضعف آنها را نیز با یادآوری
سی الزم، برای رفع راید مشکالت و نقاط ضعف پروژه را شناسائی و با بر مدیر طرح ب

اشکاالت، به موقع اتخاذ تصمیم نماید و آن بخش از امور که خارج از اختیارات مدیر طرح 
های قانونی و صحیح به موقع  ش مناسب و ارائه راه حل و گزینهرازباشد را با تنظیم گ می

 . گیر تحقق تصمیمات متخذه از بین راه حلها باشدبه اطالع کارفرما، برساند و پی
، تخصصی و توانائیهای پرسنل خود توجه   الزم است مدیر طرح به ارتقاء سطح علمی

 . ریزی الزم را داشته باشد نموده و در این راستا برنامه
 

  تصمیم گیری کارفرما برایو موارد الزم مدیریت طرح تعهدات 

امور پروژه مسیر طبیعی از ای  د قرارداد مدیر طرح، قسمت عمده اگر چه با انتخاب و انعقا
ماند،  کند ولی اوالً برخی از اقدامات جزو کارهای قابل انجام کارفرما باقی می را پیدا می
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ثانیاً الزم است کارفرما ضمن اعتماد به مدیر طرح منتخب نسبت به پیشنهادات مدیر طرح 
 :شود  به برخی از کارها اشاره میبه موقع تصمیم گیری نماید که اجماالً

 . تحویل کلیه سوابق و مدارک و اطالعات موجود به مدیر طرح −
انتخاب حداقل نیروی مورد نیاز مترادف عوامل مدیریت برای انجام خدمات  −

  .واگذار شده
 . معرفی نماینده و یا نمایندگان کارفرما با تعیین حدود اختیارات −
 پیگیری تخصیص به موقع آن جهت پرداخت به تعیین مسئول تأمین اعتبار و −

 .  پیمانکار و مدیر طرح-موقع مطالبات مشاور
ر بر روی قتحویل زمین بدون معارض و اخذ مجوزهای الزم برای فعالین مست −

 . زمین محل پروژه
 . نظارت کالن بر عمل کرد کلیه کارکنان مدیریت طرح −
درخواستی یا پیشنهادی مدیر ظر نسبت به موارد نمطالعه و تصویب و یا اظهار  −

 : مشورت الزم از جمله در موارد زیر ارائه طرح، شخصاً و یا
 . اعالم نظر نسبت به افراد معرفی شده مدیر طرح حداکثر ده روز پس از معرفی −
تصویب صورت وضعیت حق الزحمه مدیریت طرح و اعالم نظر نسبت به  −

 . تأخیرات احتمالی
 . ق الزحمه مدیر طرح به علت تغییر حدود خدماتاعالم نظر نسبت به پیشنهاد ح −
تصویب پیشنهادات مدیر طرح نسبت به مسائل حادث در پروژه نظیر تصویب  −

گزینه مناسب در طراحی، تغییر مشخصات، قیمتهای جدید، تأخیرات احتمالی 
 حداکثر پیمانتعلیق پروژه، خاتمه و یا فسخ  ایجاد شده در طراحی و یا اجراء، 

 . ز پس از طرح موضوعپانزده رو
 

 )Consultant Engineer (مهندسین مشاور
های صحیح اجرایی در کارهای ساختمانی و استفاده از یک سیستم   وجود برنامه

ریزی و مطالعات فنی و اقتصادی اولیه و مقایسه راههای ممکن، اساس اتخاذ  برنامه
 کارهای بزرگ ساختمانی و باشد، با توجه به پیچیدگی تصمیم و شروع عملیات اجرایی می

ایجاد تشکیالتی، با وظایف و مشخصات و تخصصهای الزم برای این  صنعتی نیاز به
نداشتن طراحی مناسب ساختمان، استفاده کنندگان آن را با . باشد میاهداف ضروری 
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ای جز خرابی تمام یا قسمتی از  کند که عمالً چاره مسائل و مشکالت زیادی روبرو می
چنانچه . های مازاد بر نیاز واقعی ندارند  در نتیجه صرف مخارج اضافی یا هزینهساختمان و

   ساختمانی بدون مطالعه و آزمایشهای الزم جهت مقاومت زمین و نوع خاک و داشتن 
پی ریزی مناسب با صرف مخارج هنگفتی احداث گردد، پس از مدتی با توجه به در نظر 

و خرابی و یا مشکالت دیگری در ساختمان بروز گرفتن موارد مذکور ممکن است نشست 
 . کند

در کارهای جاده سازی بدون داشتن مطالعات اولیه از نظر وضع جوی و آب و هوای 
 بینی پیشمنطقه و همچنین مطالعات الزم در رابطه با زمین شناسی، خاک شناسی، عدم 

ی جاده برای انتقال حجم ترافیک مورد نظر در آینده و یا انجام تمهیداتی برای آبروها
 در مدتی کوتاه به علت عبور ترافیک ،)باران، سیالب، بر ف و عوامل دیگر(آبهای سطحی 

هدر رفته و موجب اتالف  سنگین و یا سایر عوامل جوی، بخش عظیمی از سرمایه به
های ساختمانی و صنعتی، همواره عدم انجام مطالعات  بطور کلی در پروژه. گردد زحمات می

 . گردد یهای اولیه موجب بروز خسارات عدیده میو بررس
   این نیاز و برای جلوگیری از زیانها و اتفاقات ناگوار و همچنین ضرورت  در پاسخ به

ها، ایجاد تشکیالتی با تخصصهای الزم و کافی در هر  صرفه جویی اقتصادی در پروژه
ه طراحی شامل رشته ضروری است تا این تشکیالت بتواند کلیه مسئولیتهای مرحل

. های اجرایی و نظارت بر اجرای عملیات را به عهده گیرد مطالعات و تحقیقات و ارائه نقشه
 . های مختلف شکل گرفته و بوجود آمده است در همین راستا مهندسین مشاور در رشته
ریزی،   سازمان مدیریت و برنامههای نامه آئینبر اساس مقررات جاری کشور و 

، ارجاع کار و روابط کارفرما و مشاور وجود بندی رتبهضوابطی برای تشکیل، دستورالعملها و 
 . 1پردازیم می خالصه به صورتدارد که به تشریح آنها 

 
 تعاریف و کلیات انواع واحدهای خدمات مشاوره

معموالً اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط برای انجام خدمات مشاوره توسط سازمان 
 بندی رتبهی در پنچ نوع به شرح زیر تعریف و تشخیص صالحیت و ریز مدیریت و برنامه

                                                           
ان که توسط سازمان مدیریت و بندی مشاور برای اطالع بیشتر به آئین نامه تشخیص صالحیت و رتبه - 1

 . ریزی تنظیم و منتشر شده مراجعه شود برنامه
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 :شوند می
 ایرانی غیر دولتی و غیر عمومی واحدهای خدمات مشاوره) نوع اول (-1

ایرانی خدمات مشاوره، شخص حقیقی ایرانی با ) شخص حقیقی( کارشناس :الف
کار مورد نظر و تجربه مفید و موثر در زمینه ) حداقل لیسانس(تحصیالت دانشگاهی 

 . باشد که بر طبق این آئین نامه واجد صالحیت شناخته شود می
، شخصیت حقوقی غیر دولتی   ایرانی غیر دولتی و غیر عمومی  شرکت خدمات مشاوره:ب

ایرانی است که برای انجام خدمات مشاوره و ساخت به طور توام طبق  و غیر عمومی 
ر داخل کشور به ثبت رسیده است و قوانین و مقررات مربوطه به صورت شرکت د

صددرصد سهم الشرکه آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و غیر 
 . باشد ایرانی می عمومی

 
 ایرانی در بخش دولتی و عمومی شرکتها و موسسات خدمات مشاوره) نوع دوم (-2

 هستند که ، شرکتهایی ایرانی در بخش دولتی و عمومی  شرکتهای خدمات مشاوره:الف
صددرصد سهم الشرکه آنها به دولت یا موسسات و یا سازمانهای وابسته به دولت با 

تعلق دارد و به موجب قانون برای انجام  نهادهای انقالب اسالمی و یا سازمانهای عمومی
خدمات مشاوره و یا مجموعه خدمات مشاوره و ساخت به طور توام مجاز شناخته شده 

 . باشند
، آن دسته از موسسات و   دفاتر فنی خدمات مشاوره بخش دولتی و عمومی موسسات و:ب

واحدهای فنی، علمی و تحقیقات دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقالب اسالمی 
هستند که در شرح وظایف قانونی آنها انجام خدمات مشاوره و یا  و یا سازمانهای عمومی

 بینی پیشر توام برای سایر دستگاههای اجرایی مجموعه خدمات مشاوره و ساخت به طو
 . شده باشد

 
 ایرانی) دولتی یا غیر دولتی(شرکتهای خدمات مشاوره و مختلط ) نوع سوم (-3

شرکتهایی هستند که به موجب مقررات برای انجام خدمات مشاوره و یا مجموعه مشاوره 
ن متعلق به شرکتها، و ساخت به طور توام، تاسیس شده اند و صددرصد سهم الشرکه آ

سازمانها موسسات دولتی و عمومی و یا وابسته به دولت، نهادهای انقالب اسالمی و یا 
شرکتها و سازمانهای تحت سرپرستی یا مدیریت ارگانهای فوق الذکر و یا اشخاص حقیقی 
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 . ایرانی است
 
 واحدهای خدمات مشاوره خارجی) نوع چهارم (-4

رای خدمات مشاوره، شخص حقیقی غیر ایرانی با  کارشناس خارجی ممتاز ب:الف
تحصیالت دانشگاهی حداقل لیسانس و دارای تجربه ممتاز در زمینه کار مورد نظر است 
که بر طبق مفاد این آئین نامه برای کارهای تخصصی معین و مشخص تعیین صالحیت 

 . شود می
ای   خدمات مشاوره شرکتها و موسسات خدمات مشاوره و خارجی، شرکتها یا موسسات:ب

هستند که در خارج از ایران رسماً تاسیس شده اند و برای انجام خدمات مشاوره و ساخت 
 . مجاز باشند

 
 همکاری خدمات مشاوره گروه) نوع پنچم (-5

ایرانی، یا  همکاری خدمات مشاوره، مشارکت دو یا چند واحد خدمات مشاوره گروه: الف
فوق است که در داخل کشور به ثبت رسیده است و خارجی متشکل از انواع چهارگانه 

همکاری چند  ای یک کار معین که ماهیت و حجم آن نیاز به برای اجرای خدمات مشاوره
 . آید واحد خدمات مشاوره دارد، بوجود می

از (همکاری خدمات مشاوره و ساخت، مشارکت دو یا چند واحد خدمات مشاوره   گروه:ب
واحد ساخت ایرانی یا خارجی است که در داخل کشور به ثبت با ) انواع چهارگانه فوق

رسیده است و برای اجرای خدمات مشاوره و ساخت به طور توام، در مورد یک کار معین 
 . آید همکاری گروهی دارد بوجود می که ماهیت و حجم آن نیاز به 

 
 تقسیمات خدمات مشاوره

ی و نظارت توسط اشخاص حقیقی و خدمات مشاوره عبارت است از انجام مطالعات، طراح
حقوقی که در نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور تحت عنوان خدمات مشاوره 

 :شود و دارای تقسیمات زیر است شناسایی می
  رسته خدمات مشاوره-1

هایی است که هر یک از چند رشته تخصصی  مجموعه خدمات مشاوره متشکل از رسته
 . اندهم تشکیل یافته  مرتبط به
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  رشته خدمات مشاوره-2
 عبارت است از مجموعه خدمات مشاوره در یک رشته تخصصی معین

  گرایش خدمات مشاوره-3
 عبارت است از تخصصهای مشخصی در داخل یک رشته تخصصی معین

 ، حد نصاب امتیاز و درجه مشاوربندی رتبه
  امتیاز -1

که  (بندی رتبهصالحیت و هر یک از عوامل الزم برای تشخیص  نمراتی است که به
بر اساس جداول ) شود  اطالق میبندی رتبهاصطالحاً به آنها ضوابط تشخیص صالحیت و 

 . گیرد و مقررات آئین نامه تشخیص صالحیت تعلق می
 
  حد نصاب امتیاز-2

حداقل مجموع امتیازاتی که هر واحد خدمات مشاوره باید از عوامل الزم برای تشخیص 
 .  کسب نمایدندیب رتبهصالحیت و 

 
  رتبه-3

عددی است که میزان توان فنی واحد خدمات مشاوره را در یک رشته یا گرایش معین 
دهد و تعیین کننده مبلغ حداقل و حداکثر کار مناسب برای هر یک از واحدهای  نشان می

عدد رتبه به ترتیب از توان فنی کمتر به . باشد خدمات مشاوره در یک رشته یا گرایش می
 . یابد بیشتر افزایش می

 
  درجه -4

باشد و بر اساس امتیازاتی که   واحدهای خدمات مشاوره در یک رتبه میبندی طبقه
واحدهای خدمات مشاوره از افراد غیر از حداقل افراد فنی الزم برای کسب رتبه تحصیل 

به هر درجه از یک رت. گردد کنند و بر حسب حد نصاب امتیاز کسب شده، تعیین می می
 . نشان دهنده تعداد کار مجاز خواهد بود

 

 تعداد کار مجاز و مبلغ حداقل و حداکثر کار مناسب
  تعداد کار مجاز-1

 به یک واحد خدمات مشاوره در هر توان میعبارت است از حداکثر تعداد کارهایی که 
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 . درجه معین از رتبه مربوط به یک گرایش یا رشته خاص، ارجاع نمود
 
 ر مناسب حداقل کا-2

در یک رتبه مربوط به یک رشته یا گرایش مشخص عبارت است از حداقل مبلغ یک کار 
 به توان میکه ) هایی که حق الزحمه در آنها مالک است و یا حق الزحمه در مورد رشته(

 . واحد مشاوره حائز آن رتبه ارجاع نمود
 
  حداکثر کار مناسب -3

 مشخص عبارت است از حداکثر مبلغ یک کار در یک رتبه مربوط به یک رشته یا گرایش
 به توان میکه ) هایی که حق الزحمه در آنها مالک است و یا حق الزحمه در مورد رشته(

 . واحد خدمات مشاوره حائز آن رتبه ارجاع نمود
 

 احراز صالحیت انواع واحدهای خدمات مشاوره شرایط عمومی
به  ایرانی غیر دولتی و غیر عمومی ورهاحراز صالحیت واحدهای خدمات مشا شرایط عمومی

 :گردد شرح زیر تعیین می
شرکا و مدیران شرکت در شرکتهای پیمانکاری و یا شرکتهای پیمانکار مدیریت  -1

این قبیل خدمات  و موسسات خدمات مشاوره و دیگر شرکتها و یا سازمانهایی که
 . دهند، سهامدار نباشند را انجام می

 قانون اساسی 141ول ممنوعیتهای مقرر در اصلشرکاء و مدیران شرکت مشم -2
 . ایران و قانون منع مداخله کارمندان دولت نباشد جمهوری اسالمی

 مورد بندی رتبهشرکت، واجد شرایط و امتیازات الزم برای احراز صالحیت در  -3
 . نظر از رشته یا گرایشهای مربوط به آن باشد

طور تمام وقت در شرکت شاغل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت باید به  -4
 . باشند

شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت در دوران محرومیت یا  -5
محکومیت و یا ممنوعیت در کارهای خدمات مشاوره و پیمانکاری و یا عامل 

 . مدیریت پیمانکاری نباشد
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افراد فنی الزم موضوع جداول شرایط احراز صالحیت به طور تمام وقت در  -6
 .  شاغل باشندشرکت

 
 1تقسیمات مهندسین مشاور

به طور کلی هر گروه از مهندسین مشاور با توجه به داشتن تخصصهای الزم در رشته 
شوند و پس از مشخص نمودن عنوانی با توجه به گروه تخصصی خود  موردنظر تشکیل می

رسانند و با توجه به نوع تخصص و حرفه  آن را به صورت یک شرکت به ثبت می
 :شود ندسین مشاور به گروههای مختلف زیر تقسیم میمه
 
 : رسته خدمات فنی مشترک-1

 گروه تخصصی سازه −
 گروه تخصصی تاسیسات ساختمان −
 گروه تخصصی ژئو تکنیک −
 گروه تخصصی نقشه برداری −
 گروه تخصصی ژئو فیزیک −
 گروه تخصصی مهندسی محیط −
 گروه تخصصی ترافیک و حمل و نقل −
 ستم و اقتصادگروه تخصصی مدیریت و سی −
 گروه تخصصی بازرسی فنی −
 گروه تخصصی کامپیوتر −

 
 : رسته خدمات فنی و معماری و شهرسازی-2

 گروه تخصصی معماری −
 گروه تخصصی شهرسازی −
 گروه تخصصی طراحی داخلی −

                                                           
 با توجه به گسترش و جزیی تر شدن تخصصها، این تقسیمات ممکن است تغییر یابد لذا همواره ضروریست که - 1

 . ریزی توجه شود به آخرین مصوبات سازمان مدیریت و برنامه
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 گروه تخصصی معماری سنتی و تاریخی −
 
 : رسته سیویل-3

 گروه تخصصی راه و آهن −
 گروه تخصصی فرودگاه −
 رسازیگروه تخصصی بند −

 
 : رسته مهندسی آب-4

 گروه تخصصی منابع آب −
 گروه تخصصی تاسیسات شهری −
 گروه تخصصی سدسازی −

 
 : رسته کشاورزی و دامپروری-5

 گروه تخصصی کشاورزی −
 گروه تخصصی دامپروری −
 گروه تخصصی صنایع غذایی و دریایی −
 گروه تخصصی صنایع وابسته به کشاورزی −

 
 : رسته صنایع و نیرو-6

  صنایع کوچک و متوسطگروه تخصصی −
 گروه تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی −
 گروه تخصصی خدمات خطوط انتقال نفت و گاز −
 گروه تخصصی نیرو −
 گروه تخصصی مخابرات −

 
 : رسته معادن-7

 گروه تخصصی زمین شناسی −
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 1شرح وظایف و حدود خدمات مهندسین مشاور
 طرف دیگر قرارداد با کارفرما مهندس مشاور عبارت است از شخصیت حقوقی امضا کننده

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 

سی زیر شود انجام دهد در سه مرحله اسا یا طرحهایی که بعداً به مهندس مشاور ابالغ می
 . گیرد صورت می
  مطالعات مقدماتی–مرحله اول 
 های اجرایی  تهیه طرح و نقشه–مرحله دوم 

  انجام مناقصه و نظارت–مرحله سوم 
 

مرحله دوم بعد از مرحله اول و مرحله سوم پس از مرحله دوم انجام خواهد شد ولی در 
اول و دوم تواماً انجام مورد طرحهای ساده و کوچک ممکن است به دستور کارفرما مراحل 

 . شود
 :جزئیات وظایف در مراحل سه گانه فوق به شرح زیر است

 
  مطالعات مقدماتی–مرحله اول 

 :مرحله مقدماتی شامل اقدامات زیر است
  شناسایی و بررسیهای اولیه در رابطه با طرح–الف 
 تهیه و ارائه طرحهای مقدماتی –ب 

الزم را به عمل آورده و از جمله بررسیهای زیر را مهندس مشاور باید مقدمتاً مطالعات 
 :انجام دهد

بازدید محلی و درصورت وجود تاسیسات مربوطه به طرح، بررسی تاسیسات  -1
 موجود

انجام مطالعات درباره احتیاجات مربوطه به طرح با توجه به شرایط اقتصادی و  -2
  شدهبینی پیشاجتماعی و همچنین توسعه 

                                                           
 مشاور و چگونگی تعیین حق الزحمه آنان و دستگاه نظارت مقیم در  شرح وظایف و حدود خدمات مهندسین- 1

  آمده است)9(پیوست شماره 
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الح ساختمانی موجود در محل، لوازم و تجهیزات، کارگر تحقیق درباره مواد و مص -3
 و دستمزدها 

 ها بررسی درباره وسائل حمل و نقل و جاده -4
 بررسی روشها و استانداردهای ساختمانی متداول در محل  -5
 بررسی محلهای ممکن برای ساختمان بناها و تاسیسات مورد نیاز -6
ارفرما تصویب و در مهندس مشاور در محلهایی که برای ساختمان از طرف ک -7

شود در صورتی که الزم بداند نقشه توپوگرافی محلهای  اختیار گذاشته می
 . مخصوص ساختمانها و تاسیسات مربوطه را تهیه خواهد نمود

در صورت لزوم مهندس مشاور در محل مورد نظر حفر چاههای دستی آزمایشی  -8
اطالعات و . هد دادو مطالعات مربوطه به خاک را به هزینه کارفرما انجام خوا

آمار زمین شناسی، آب شناسی و هواشناسی توسط کارفرما به منظور مطالعه در 
 . اختیار مهندس مشاور گذاشته خواهد شد

ینده و آ  در تنظیم طرح مقدماتی هماهنگی طرح با سایر طرحهای محلی، توسعه -9
ری مد همچنین کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز در دوره اجرا و نگهدا

شود که گزینه بهتری وجود  چنانچه بعد از طراحی معلوم می. گیرد نظر قرار می
حتی (داشته که مهندس مشاور مطالعه نکرده است مهندس مشاور مکلف است 

 . گزینه بهتر را بدون دریافت حق الزحمه اضافی مطالعه نماید) در صورت تصویب
وده و طرح مقدماتی را که شامل مهندس مشاور باید احتیاجات کنونی را تعیین نم -10

 . باشد تنظیم و به کارفرما تسلیم نماید قسمتهای زیر می
 احتیاجات کنونی و گزارش توجیهی درباره طرح پیشنهاد شده −
ذکر مشخصات اصلی اجزای طرح و تنظیم صورت برآورد هزینه با توجه  −

 به حدود و خدمات موضوع قرارداد
 های مربوطه به طرح مقدماتی نقشه −
 گزارش نتایج آزمایشهای مصالح ساختمانی، خاک، آب، آبده چاه و غیره −
 کارمرحله دوم زمان تقریبی الزم برای اجرای مراحل مختلف طرح وبرنامه −

چنانچه بعدها معلوم شود که راه حل بهتری وجود داشته که مهندس مشاور مورد توجه 
هندس به نفع کارفرما ضبط قرار نداده است به تشخیص کارفرما درصدی از وجه الضمان م

 . خواهد شد
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 های اجرایی  تهیه طرح و نقشه–مرحله دوم 

 :خدمات و وظایف مهندس مشاور در مرحله دوم به شرح زیر است
بررسی کامل و جامع درباره مصالح و سایر منابع محلی، مسائل مربوطه به زمین  -1

زیع انرژی، شبکه شناسی، هواشناسی، آب آشامیدنی، آبهای زیرزمینی، تامین و تو
فاضالب و سایر شرایط مهم عمومی و محلی که برای تهیه پروژه و اخذ تصمیم 

  .باشد میراجع به آن ضروری 
 های تفصیلی اجرایی و نهایی انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه -2
های مصوب سازمان  تهیه مشخصات فنی و عمومی و خصوصی طبق نمونه -3

که در اختیار مهندس مشاور قرار داده ) جوددر صورت و(ریزی  مدیریت و برنامه
 . شود می

 تهیه جدول مقادیر کارها به تفکیک نوع کار -4
تهیه و ارائه گزارش نهایی مرحله دوم شامل کلیه اطالعات، مدت زمان الزم  -5

  ها و برنامه مالی و اجرای کار در مرحله سوم برای انجام پروژه
 تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه -6

ها و مشخصات نهایی و تفصیلی معماری، ساختمان،   مشاور موظف است نقشهمهندس
مگر آنکه قسمتی از این  ،تاسیسات مکانیکی و برقی و شبکه آبرسانی طرح را تهیه نماید

 . خدمات به مهندس مشاور واگذار نشده باشد
رخورد به ها و مشخصات نهایی باید آنچنان واضح و کامل باشد که پیمانکاران بدون ب نقشه

های  های تفصیلی کارگاهی و نقشه تهیه و تحویل نقشه. مشکلی کار را اجرا نمایند
آالت و تجهیزات و محصوالتی که باید به صورت ساخته شده  سازندگان مربوط به ماشین

در طرح به کار روند از وظایف مهندس مشاور نبوده و به عهده پیمانکار و سازنده آنها 
 . باید برای تصویب به مهندس مشاور تسلیم گرددباشد و به موقع  می

نظرات  مهندس مشاور در تمام مراحل فوق باید با تشکیل جلسات منظم و تماس دائمی
 . کارفرما را در تهیه پروژه کسب و ملحوظ نماید

در جدول مقادیر باید مقادیر تقریبی کارها تعیین و مشخص گردد و مهندس مشاور موظف 
 عملیات را بر اساس جدول مقادیر مذکور و واحد بهای هر قلم که باید است برآورد هزینه

معادل جمع هزینه و مصالح و لوازم، حقوق و عوارض گمرکی و دیگر عوارض و مالیاتهای 
ها و سود عادله پیمانکار مربوط به آن قلم باشد به  مربوطه، هزینه نصب و سایر هزینه
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 . ت بها باید به ریال ذکر شودبهای اقالم فهرس. نمایدکارفرما تسلیم 
. اصوالً طرح نهایی و اسناد و مدارک مناقصه باید به فارسی و در سیستم متریک تهیه شود

در صورتیکه برای اصطالحات مربوطه کلمات فارسی وجود نداشته باشد مهندس مشاور 
در . برد بها و مشخصات نهایی به کار  اصطالحات فرانسه یا انگلیسی را در نقشهدتوان می

صورت لزوم و با تائید قبلی کارفرما مهندس مشاور باید قسمتهایی از طرح یا اسناد یا 
 . مدارک مناقصه را نیز به انگلیسی یا فرانسه تهیه نماید

ها و مشخصات و مدارک فنی را طوری تنظیم نماید که حداقل  مهندس مشاور باید نقشه
 مشخصات فنی. وانند در مناقصه شرکت نماینددهنده بت یا سازنده یاپیشنهاد سه پیمانکار

 . االمکان باید بر اساس استانداردهای موجود در ایران تهیه شوددح
مهندس مشاور باید عموماً در اسناد مناقصه متذکر شود که لوازم ساخت داخل بر لوازم 

 . ساخت خارج تقدم دارد
 که نظارت بر ساخت پیمان متذکر شود یخصوصمهندس مشاور همچنین باید در شرایط 

و آزمایش کاالهای تخصصی به وسیله کارفرما یا موسسات فنی ذی صالحیت که بعنوان 
 . شود شوند به هزینه پیمانکار انجام می نماینده کارفرما انتخاب می

در شرایط مناقصه باید خواسته شود که برای هر قسمت از کاالهای تخصصی، نسخه 
 . ربوطه، ضمیمه پیشنهاد شرکت کننده در مناقصه باشداصلی پیشنهاد کارخانه سازنده م

در شرایط مناقصه باید خواسته شود که پیشنهاد دهندگان برنامه کلی کار خود را که بعداً با 
توافق بین کارفرما و مهندس مشاور و پیمانکار قابل اصالح خواهد بود ضمیمه اسناد 

 . مناقصه تسلیم نمایند
 

 ه و نظارت انجام مناقص–مرحله سوم 

 . شروع مرحله مناقصه و نظارت با ابالغ کتبی کارفرما خواهد بود
 :باشد مرحله مناقصه و نظارت شامل سه قسمت اساسی به شرح زیر می

  انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران-اول
  نظارت بر اجرای کار–دوم 
  نظارت بر دوره نگهداری –سوم 

 :باشد می به شرح زیر فوق الذکرر در قسمتهای جزئیات خدمات مهندس مشاو
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 انجام مناقصه و تعیین پیمانکار : اول
 مهندس مشاور موظف است پس از دریافت دستور کتبی کارفرما مبنی بر شروع :الف

مرحله مناقصه و نظارت با رعایت کلیه مقررات معمول و همچنین دستوراتی که احیاناً در 
 تشریفات انتخاب و دعوت از پیمانکاران برای .الغ خواهد شدمورد هر طرح به نامبرده اب

 پیشنهادات و تهیه گزارش توجیهی نتیجه مناقصه و تعیین برنده را بر هیساقممناقصه و 
 :اساس دستورالعملهای مربوطه به ترتیب زیر انجام دهد

در مورد شرکتهای واجد صالحیت تحقیق نموده و با سازمان مدیریت و  -1
 .  و کارفرما در انتخاب پیمانکاران همکاری نمایدریزی برنامه

 . در مهلت مقرر برای پیمانکاران انتخاب شده دعوت نامه ارسال دارد -2
. های مناقصه به شرکتهای دعوت شده تسلیم نماید نسخ کافی از اسناد و نقشه -3

فروشد  بهای اسناد مناقصه که مهندس مشاور به شرکت کنندگان در مناقصه می
 .  قبلی کارفرما تعیین خواهد شدبا موافقت

اطالعات اضافی و توضیحات کافی در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه در  -4
صورت مراجعه بگذارد هر اطالع اضافی باید در اختیار کلیه شرکت کنندگان در 

 مناقصه قرار داده شود
 . های الزم برای اسناد مناقصه پس از اخذ مصوبه صادر نماید اصالحیه -5
 . یسیونهای مختلف مربوطه به مناقصه شرکت نمایددر کم -6
از پیشرفت کار مناقصه و تعداد شرکت کنندگان و پیشنهادها در مواقع لزوم  -7

 . گزارش تهیه نماید
شرکت ) کمیسیون بدوی مناقصه(در کمیسیون قرائت و رسیدگی به پیشنهادها  -8

ر از طرف پیشنهادها را مقایسه و اظهار نظر نموده و در مدت مقرو نماید 
 . کمیسیون بدوی مناقصه گزارش و توصیه خود را تنظیم و به کارفرما تسلیم کند

 :برای تنظیم گزارش و توصیه خود از جمله اقدامات زیر را به عمل آورد -9
 . نمایدکلیه محاسبات مندرج در هر پیشنهاد را رسیدگی و اشتباهات را تعیین  −
م فهرست مقادیر را تنظیم جدول مقایسه شامل بهای گروههای مختلف اقال −

نماید جدول مقایسه باید حداقل برای پنچ پیشنهاد حائز کمترین بهای نسبی 
در صورتی که تعداد پیشنهادها کمتر از پنج باشد برای تمام آنها تنظیم  و

 . شود
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در صورتی که برآورد پیشنهاد دهندگان حائز کمترین بهای نسبی در جمع  −
ای با برآورد مهندس  ساسی به طور قابل مالحظهبرآورد یا در بعضی اقالم ا

مشاور اختالف داشته باشد، مهندس مشاور موظف است از پیشنهاد دهندگان 
مزبور تجزیه و تحلیل قیمتهای مربوطه را دریافت نموده و گزارش خود را با 

 . های مذکور تنظیم نماید توجه به تجزیه و تحلیل
 ها را در اختیار کارفرما قرار دهد توضیحات اضافی در مورد پیشنهاد-10
 . همکاری نماید  با کارفرما در مذاکره با برنده مناقصه-11
 
 مهندس مشاور آن را بررسی نموده و برنده سط کارفرما پس از دریافت گزارش تو:ب

های موافقتنامه و پیوستهای آن  مناقصه را اعالم و به مهندس مشاور دستور تنظیم نسخه
 . کند را صادر می

 
نماید و به امضای   مهندس مشاور موافقتنامه و اسناد آن را در سه نسخه تهیه می:ج

 . دارد رساند و همراه با ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به کارفرما تسلیم می پیمانکار می
 
نماید تا   کارفرما پس از امضاء موافقتنامه دو نسخه از آن را تسلیم مهندس مشاور می:د

 .  نسخه را با پیمانکار مبادله نمایدنامبرده یک
 
 مهندس مشاور به تعداد کافی نسخ گواهی شده از قرارداد را برای مصارف اداری :هـ

 . کارفرما تکمیل و تسلیم خواهد کرد
 

 نظارت بر اجرای کار: دوم
مهندس مشاور باید برنامه تفصیلی اجرایی پیشنهادی پیمانکار که بر اساس  -1

گردد را پس از رسیدگی  زو پیوستهای موافقتنامه محسوب میبرنامه کلی کار و ج
 . و اصالح و تائید کارفرما به پیمانکار ابالغ کند

ها مشخصات و مدارک مربوطه اراضی و نقاط  مهندس مشاور باید طبق نقشه -2
پیاده کردن . اصلی کارها را ضمن تنظیم صورت مجلس تحویل پیمانکار نماید

 . گیرد مانکار و با نظارت مهندس مشاور انجام میها و محورها توسط پی نقشه
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مهندس مشاور باید مشخصات مشروح کاالهای تخصصی را که پیمانکار باید از  -3
خارج و یا داخل کشور خریداری نماید قبل از اقدام پیمانکار به سفارش، رسیدگی 
ه و تائید کند و مطمئن گردد که کیفیت مشخصات آنها از کاالهائیکه پیمانکار ب

 . ضمیمه پیشنهاد تسلیم نموده است، پست تر نباشد
مهندس مشاور همچنین در موقع تحویل کاالها به کارگاه و نصب آنها و  -4

تاسیسات موظف است دقیقاً آنها را بازرسی نموده و تطبیق آنها را از نظر کیفیت 
 . و کمیت با مشخصات تائید شده قبلی کنترل نماید

 نشده در موافقتنامه بینی پیشاقالم و مبالغ موقت و مهندس مشاور باید در مورد  -5
 . رسیدگی و دستور صادر نماید

ای برای کارفرما ارسال  ها نسخه از کلیه دستورات و مکاتبات با پیمانکار و نقشه -6
 . نماید

مهندس مشاور باید نوع آزمایش و محل نمونه برداری از مصالح و عملیات انجام  -7
 . شده را تعیین نماید

های تفصیلی اجرایی بیشتری احتیاج باشد مهندس  ضمن اجرای کار به نقشهاگر  -8
های تفصیلی کارگاهی  مشاور باید آنها را تهیه و تسلیم و همچنین نقشه

های سازندگان را بررسی و تصویب نماید و همچنین در مورد  پیمانکاران و نقشه
 . پیشنهادات آنان رسیدگی و اظهار نظر کند

د نظارت کار را توسط کارکنان خود که مرتباً کلیه کارها را مهندس مشاور بای -9
کنند انجام دهد و انطباق عملیات پیمانکاران با مشخصات منضم به  بازدید می

قرارداد را نظارت وتصدیق نمایدکه کار طبق مشخصات انجام گردیده است و 
واست پس ازاندازه گیری کار انجام شده و نگهداری کتابچه اندازه گیری، درخ

وجه صورت وضعیتهایی که از طرف پیمانکار تهیه شده است را رسیدگی و 
 . گواهی نماید

نگهداری صورت حسابهای مختلف کارهای انجام شده و گواهی آنها با توجه به  -10
 .مفاد قرارداد و مقررات ذیربط

تنظیم و تسلیم گزارشهای تفصیلی و جامع ماهیانه از جریان عملیات به انضمام  -11
های انجام شده و برآورد مبالغ مورد نیاز برای اتمام بقیه  ها و صورت هزینهنمودار

 . کارها و غیره
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اظهار نظر در مورد قیمتهای جدید و تجزیه قیمتهای پیمانکار و پیشنهاد  -12
 .قیمتهای عادالنه و قابل قبول به کارفرما

ن دارد و ای مهندس مشاور نظارت محلی اجرای کلیه طرحها را نیز به عهده -13
 . نظارت توسط نظارت مقیم کارگاهها انجام خواهد گردید

به طور کلی مهندس مشاور موظف است در تمام عملیات پیمانکار بر طبق  -14
  راقرارداد نظارت نموده، وظایفی را که در قرارداد به عهده او محول شده است

 . انجام دهد
رداد با مهندس مشاور پس از حصول اطمینان از اینکه عملیات موضوع قرا -15

باشد انجام  پیمانکار طبق مفاد قرارداد مربوطه به اتمام رسیده و قابل تحویل می
نماید و در کمیسیونی که برای تحویل  تحویل موقت یا قطعی را پیشنهاد می

شود شرکت کرده و خدمات مهندس مشاور در تحویل موقت و قطعی  تشکیل می
 . دهد کارها را انجام می

س از خاتمه کار و انجام تشریفات تحویل موقت، صورت مهندس مشاور باید پ -16
وضعیت قطعی که به وسیله پیمانکار تهیه شده و مشتمل بر کلیه محاسبات و 

باشد را رسیدگی و به کارفرما  اندازه گیریهای نهایی و سایر مدارک الزم می
 . تسلیم نماید

 .اظهار نظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانکار -17
اعی با کارفرما برای حل و فصل دعاوی و اختالفاتی که کمک به تشریک مس -18

ممکن است بر اثر اجرای قراردادهای مربوطه بین پیمانکار و کارفرما در اجرای 
 . عملیات بوجود آید

 صدور گواهینامه تحویل موقت یا قطعی -19
مهندس مشاور موظف است در خاتمه عملیات هر طرح با همکاری سایر  -20

های   نقشه؛در حدود خدمات مربوطه به طرح)  وجوددر صورت(مهندسین مشاور 
 کیفیتی که برای اداره و نگهداری کارها الزم و کافی اکارهای انجام شده را ب

) یک سری اوزالید و یک سری کالک(باشد و از طرف پیمانکار در دو سری 
 . گردد، رسیدگی و پس از تائید تحویل کارفرما نماید تسلیم می
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 دس مشاور در دوره نگهداریوظایف مهن: سوم
نظارت بر عملیات انجام شده و در صورت لزوم انجام آزمایشهای الزم برای  -1

حصول اطمینان از صحت انجام کارها و رضایت بخش بودن نتایج و همچنین 
نظارت بر انجام وظایف و تکالیف پیمانکار در دوران نگهداری و اقدام در رفع 

 .زمهای ال معایب و صدور گواهینامه
 .تهیه و تسلیم گزارشهای الزم در دوران نگهداری -2
ترتیب آزمایش نهایی کارها و تشکیل کمیسیون تحویل قطعی و شرکت در آن و  -3

 .تهیه و تسلیم مدارک و اسناد الزم برای کمیسیون
 .صدور گواهینامه تحویل قطعی و تکمیل نهایی کارها -4
که بر اساس )  وجوددر صورت(های اصالحی کارهای انجام شده  تائید نقشه -5

اصالحات اعمال شده در دوران نگهداری از طرف پیمانکار تسلیم خواهد شد و 
 .تحویل آن به کارفرما

 
 مراحل انتخاب مشاور برای مطالعه و طراحی

پس از اخذ تصمیم اولیه برای اجرای یک طرح برای مطالعه و بررسی و طراحی چگونگی 
 . گردد م میاجرای آن نسبت به انتخاب مشاور اقدا

در انتخاب مشاور بسته به نوع طرح و استانی یا ملی بودن آن روشهای مختلفی اتخاذ 
از آنجا که مشاور در واقع به عنوان بازوی کارفرما و در بعد نظارت به عنوان . گردد می

کند کارفرمایان در انتخاب مشاور اختیارات بیشتری دارند لیکن  نماینده اصلی او عمل می
 :شود زیر معموالً انجام میمراحل 
 مشاورین واجد شرایط ریزی و دریافت اسامی استعالم از سازمان مدیریت و برنامه -1
 تنظیم اسناد مناقصه و هدفهای طرح و فروش به متقاضیان و مدعوین -2
 دریافت پیشنهادات و اسناد کامل شده از متقاضیان -3
 تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون مناقصه -4
 رانتخاب مشاو -5
 عقد قرارداد -6
روی ) تائید یا درخواست تکمیل(اظهار نظر  ای و بررسی و دریافت گزارشات دوره -7

 نها آ
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 تائید طرح اولیه -8
 تصویب طرح نهایی تهیه شده توسط مشاور -9

  شده در قراردادبینی پیشپرداخت حق الزحمه بر اساس جدول  -10
 

ریزی  زمان مدیریت و برنامه سا)3 (معموالً قرارداد مشاوره بر اساس قرارداد نمونه شماره
 . شود منعقد می

 مشاور بر اساس نوع طرح و همچنین رقم برآورد ریالی در جداولی به 1میزان حق الزحمه
ریزی تنظیم  صورت ضریبی از رقم برآورد ریالی طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه

 . گردد می
در مرحله اول مطالعات . ودش در مطالعات و طراحی معموالً کار در سه مرحله انجام می

که هر . گیرد ابتدایی و سپس طراحی اولیه و پس از آن طراحی نهایی و اجرایی صورت می
ریزی دارای حق الزحمه معینی  یک از این بخشها طبق جداول سازمان مدیریت و برنامه

  .باشد می
 

 )Contractor  (پیمانکار
گر امضا کننده موافقتنامه بوده و پیمانکار عبارت است از شخصیت حقوقی که طرف دی

جانشینان و نمایندگان قانونی پیمانکار . اجرای عملیات موضوع آن را به عهده گرفته است
 . شوند در حکم پیمانکار محسوب می

 
 وظایف پیمانکاران

 : به شرح ذیل خالصه نمودتوان میدر مجموع وظایف کلی پیمانکاران را 
ر پیشنهادی قبل از شرکت در مناقصه، با در  کامل کاتجزیه و تحلیلبررسی و  -1

 الزم در مورد هرگونه مخاطره و های بینی پیشنظر گرفتن سودی مناسب و 
 .  الزمهای آینده نگری

، مصالح، وسائل ساختمانی، ی اجرائیبه دست آوردن اطالعات کافی از روشها -2
 آالت ماشینتجهیزات و 

                                                           
 .  آمده است)9(  شماره آئین نامه تعیین حق الزحمه کار مشاوره و نظارت و جداول مربوطه در پیوست- 1
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  بها و سوابق فهرست، موجودهای هبرآورد دقیق بر اساس نقش -3
 زاتیو نصب تجهتهیه و حمل مصالح  -4
 تامین نیروی انسانی ماهر به تعداد مورد نیاز -5
انجام صحیح و نظارت دقیق در عملیات اجرایی و بوجود آوردن کارایی مناسب و  -6

 پیشبرد کارها به نحو صحیح و با کیفیت مورد نظر
 کنترل و نظارت بر مخارج خرید و حسابداری و امور مالی -7
 حقیقی و پیشرفت پروژه و های ها بودن سیستمی برای ارائه گزارش هزیندار -8

 . مقایسه آن با آنچه که قبالً برآورد شده است
 آالت ماشین نگهداری ابزار و وسائل و ،داشتن سیستم مناسب انبارداری -9

 ) پیمانکاران جزء(کاران  تنظیم روابط خوب با کارگران، فروشندگان وسایر مقاطعه -10
 فتن حجم کار مناسب با توجه به امکانات در نظر گر -11
در ایجاد تشکیالت مدیریت پیمانکاری صحیح که بتواند عملکرد مناسبی ارائه  -12

 سپرده شده و متناسب با آنهاباید مسئولیتهای مختلف به گروههای  دهد می
 :ت بوجود آید که مهمترین این بخشها عبارتند ازیبخشهائی زیر نظر مدیر

 امور فنی، بخش روابط صنعتی،  اموراداری، اموراجرایی، ی،امورمال تدارکات،
 بخش حفاظت و ایمنی

 
  پیمانکاراناعوان

 . شوند  میبندی طبقهبه شرح زیر ) پایه (برحسب توان 
 تأسیساتی و ،اشخاص حقیقی یا حقوقی حائز شرایط برای انجام عملیات ساختمانی

رهای مربوطه به عملیات فوق به آنها تجهیزاتی که دستگاههای اجرائی مجاز به ارجاع کا
 :  میشوندبندی طبقهبه شرح زیر ) پایه (  بر حسب توان .1باشند می
پیمانکاران حقیقی و اشخاصی حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صددرصد :  نوع اول–الف

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

  . می باشد مقررات آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران منحصر به اشخاص حقیقی و حقوقی زیر- 1
  . اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که قصد کار در ایران دارند–) الف 
  . اشخاص حقوقی خارجی که قصد کار در ایران را دارند–) ب 
   . اشخاص حقیقی یا حقوقی  ایرانی که  برای کار در کشورهای خارجی نیاز به تضمین و یا تسهیالت دولتی دارند–) ج 
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 درصد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آنها متعلق به دولت، پیمانکاران که صد: نوع دوم -ب
 موسسات یا نهادها و ارگانهای انقالب اسالمی یا دیگر موسسات عمومی و عام ،شهرداریها

  .المنفعه باشد
 نوع دوم ،الزم به ذکر است که شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل میشوند

  .شوند محسوب می
 
 مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم یها هگرو:  نوع سوم–پ

  .شوند  نوع سوم محسوب می،نباشند
 شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول ،ضمناً
 ،نظیر دولت(شود همچنین به سایر اشخاص حقوقی عمومی   نوع اول محسوب می،باشد

 موسسات خیریه و ، و موسسات عمومی غیر دولتیها  نهاد،ریها شهردا،سازمانهای دولتی
 هیئت 4/12/1381از نظر آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوبه .. ) .موقوفات و

  .شوند وزیران پیمانکار محسوب نمی
 

 1احراز صالحیت پیمانکاران شرایط عمومی
 :شود ذیل توضیح داده میاحراز صالحیت پیمانکاران به طور خالصه در   شرایط عمومی

به منظور اجرای عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی بر طبق قوانین  -1
 . ایران به ثبت رسیده باشد جمهوری اسالمی

 . کلیه سهام یا دارایی آن متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد -2
 هیچکدام از شرکا و مدیران شرکت در شرکت پیمانکاری و شرکتهای عامل -3

این  مدیریت دیگر و یا شرکتها و موسسات مهندسین مشاور و سازمانهایی که
 . دهند سهامدار نباشند قبیل خدمات را انجام می

 . خاص بوده و کلیه سهام آن به نام باشد شرکت از نوع سهامی -4
 . هیچ یک از مدیران و شرکای شرکت مشمول ممنوعیت مقرر در قانون نباشند -5

                                                           
 تشخیص صالحیت پیمانکاران در آئین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران در آئین های معیارو  مشروح شرایط - 1

 آورده شده )15( در پیوست شماره 4/12/1381نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران مصوبه هیئت وزیران مورخ 
 . است
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که (زان سهام هر یک و هیئت مدیره و مدیر عامل تعداد سهامداران و می -6
) گردد متناسب با کارایی اعضای شرکت بر حسب تجربه و تحصیالت تعیین می

 . طبق ضوابط باشد
کلیه سهامدارن باید دارای تخصصهای مورد نیاز شرکت بوده و به طور تمام  -7

 . وقت در شرکت شاغل باشند
ه اند در شرکت متقاضی تشخیص اشخاصی که بنحوی از انحاء محکومیت یافت -8

 . صالحیت سهام دار نباشند
حائز شرایط و امتیازات متناسب و الزم برای احراز صالحیت در رشته و رتبه  -9

 . مربوط به کار مورد نظر باشد
سهامداران شرکتهای پیمانکاری و مهندسین مشاور که قراردادی با دولت داشته  -10

   این اشخاص سهامدار شرکت  نی کهو یا خواهند دشت و این قرارداد در زما
گردد، تا دو سال بعد  منجر به خلع ید از پیمانکار و مهندسین مشاور می. بوده اند

 . از تاریخ خلع ید در شرکت متقاضی تشخیص صالحیت سهامدار نباشند
 

 سازمان موسسات پیمانکاری

 . اشندسازمان موسسات پیمانکاری حداقل باید سه قسمت اصلی زیر را داشته ب
 
 : قسمت برآورد و مهندسی-1

 مترورها و مهندسین −
 
 ):قسمت ساخت( قسمت اجرای عملیات -2

 سرپرست کل عملیات −
 روسای کارگاهها −
 مباشران اجرایی، انبارداران، نگهبانان −
 کارگران −

  قسمت حسابداری-3
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 :مترورها
 به سرپرست مبلغ پیشنهادی برای شرکت در مناقصه را محاسبه و تعیین و برای تصویب

تهیه صورت وضعیتها و بررسی قیمتهای پیشنهادی . کنند کل عملیات تسلیم می
پیمانکاران دست دوم و اعالم نتیجه آن برای تصویب به سرپرست کل عملیات جزو 

 . وظایف مترورهاست
وقتی پیمانکار در مناقصه برنده شد مترورها لیست مواد، سفارشات خرید و سایر احتیاجات 

 . کنند امه را تهیه و نسخ آن را به قسمت حسابداری و رئیس کارگاه ارسال میموافقتن
 

 )سرپرست عملیات(مدیر پروژه 
 :وظایف مدیر پروژه عمدتاً به پنچ بخش تقسیم میشود که عبارتند از

  1ریزی برنامه -1
  2سازماندهی -2
  3تامین نیروی انسانی -3
  4هدایت و رهبری -4
  5نظارت -5

 
بدین معنی که . میت دارد نگرش سیستمی به اجزاء فوق میباشدالزم به ذکر است آنچه اه

هر یک از وظایف دارای رابطه و پیوند با وظیفه دیگر بوده و بطور نسبی اختالل در هر 
 اینگونه بیان توان مینماید یا  یک از این عناصر در کل روند مدیریت مشکل ایجاد می

شند که در صورت نبود هر یک از اجزاء با  می6 مورد فوق همانند یک جورچین)5( نمود که
از این رو درک و دریافت صحیح این موضوع کمک . شود شکل و منظور اصلی حاصل نمی

 .گردد نماید و مانع از افراط و تفریط می ای به انجام وظایف مورد اشاره می شایسته
 

                                                           
1 - Planing - Programing 
2 - Organizing 
3 - Staffing 
4 - Directing 
5 - Controlling 
6 - Pazel 
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 روسای کارگاهها 
. کنند نامه را سازمان دهی میکارگران و کارکنان الزم برای انجام عملیات موضوع موافقت

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

 وقت نگاهداران 
 تجزیه و برای رسیدگی ها ه هزینبندی طبقهدستمزد کارگران را محاسبه و بر اساس 

 . کنند پرداخت به قسمت حسابداری ارسال می
 

 انبارداران 
 ارسال شده به کارگاه را دریافت، شمارش و گزارش مواد و مصالح تحویل مواد و مصالح

قسمت حسابداری با تطبیق . کنند شده را روزانه تنظیم و برای قسمت حسابداری ارسال می
برگ سفارش خرید و گزارش تحویل کاال، فاکتور فروشندگان را پرداخت و سپس در اسناد 

 . کنند و مدارک مالی ثبت می
 

 ننگهبانا
آالت، تجهیزات، وسائط نقلیه و مواد و مصالح را بطور  معموالً تردد افراد، اموال، ماشین

کنند و حسب  شبانه روزی کنترل و از ورود و خروج افراد و وسایل غیر مجاز جلوگیری می
 . شود مورد وظایف دیگری نیز به آنان محول می

 
  کارهای عمرانیبندی طبقه

نگی ارجاع کار به پیمانکاران و همچنین توجه به تخصصهای  و چگوبندی رتبهبه منظور 
مختلف، کارهای عمرانی اعم از عملیات ساختمانی و یا تاسیساتی و یا تجهیزاتی 

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

ختمانها و  در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سا:ساختمان رشته -الف
  . بتنی و فلزی و نظایر آن، سنگی، آجری،ابنیه اعم از چوبی

 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 đĒ                                                                                دوǫفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت سیستمها و تصفیه   : رشته آب-ب
راف آب و مخازن آب و ح سدها و بندها و تونلهای ان،های آبی و فاضالب خانه
 دریایی و ساحلی های ه ساز،ب آبرسانی و کانالهای انتقال آ،های آب و فاضالب شبکه

 .و نظایر آن
 
 در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر : رشته حمل و نقل-پ
 سیستمهای انتقال ، باند فرودگاه، راههای ریلی، بزرگراهها، اصلی و فرعیهای هجاد

حمل و نقل  راههای زیر زمینی و سیستمهای ، پلها، تونلها،هوایی پایه دار، فرودگاهها
  .و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن)  نگهداری و تعمیر تجهیزات ، نصب،تهیه(

 
 ، نساجی، در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به صنایع غذایی: رشته صنعت-ت

 تبدیل مواد خام و ، ذخیره، فر آوری، استخراج، سلولزی، شیشه، چوب، چرم،پوشاک
 ، صنایع سنگین، کانی غیر فلزی، شیمیایی، پتروشیمی،زتولید در صنایع نفت و گا

ساخت )  فلزیهای فرآورده فلزی غیر آهنی و ،آهن و فوالد( صنایع فلزی ،معدنی
 و ماشینها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تأسیسات صنعتی ابزارآالتکارخانجات 

 ،ل حمل و نقل کارخانجات تولید وسای، داروئی، تولید وسایل آزمایشگاهی،جانبی
  .تجهیزات و نظایر آن

 
 توزیع و انتقال نیرو اعم ، در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید: رشته برق-ث

 پستهای توزیع و الکترونیک عام و ، برق و تأسیسات برقیهای شبکه ،از نیروگاهها
 .خاص و نظایر آن

 
کاری مربوط به خطوط  در بر گیرنده امور پیمان: رشته تأسیسات و تجهیزات-ج

 تأسیسات و امور ، هیدرومکانیکی،تأسیسات مکانیکی)  نفت و گاز ،خطوط آب( انتقال 
 تهیه و نصب تأسیسات و ، سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ابنیه،رفاهی ساختمان

  وسایل انتقال ،تجهیزات برق، آب، گاز و فاضالب و انتقال زباله
 ، سیستمهای آشپزخانه،سیستمهای خبر و هشدار دهنده.. ) .آسانسور و پله برقی و(

ای   رایانههای شبکه ، پیمانکاری سیستمهای ارتباطی،سلف سرویس و رختشوئی
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  . و نظایر آنها ساختمان
 
 ، حفاری، در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف: رشته کاوشهای زمینی-چ

در خشکی و ( ه موجود در پوسته زمین  از مواد غیر زندبرداری بهره حمل و ،استخراج
 هیدروکربوری و تزریق ، آبیهای  حفاری، کاوشهای غیر مستقیم روش خشکی،)آب 

 از برداری بهره حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک،، کاوشهای دریایی،مواد و دفن زباله
 و دیگر مواد آماده سازی و ساخت و ،)به جز هیدروکربورها ( مواد بستر دریا 

 از برداری بهرهسازی و ساخت و  و آماده) در خشکی ( برداری از معادن روباز  رهبه
  .و نظایر آن) در خشکی ( معادن زیر زمینی 

 
 ، در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی: رشته ارتباطات-ح

ع  انوا،ستگاههای اصلی انتقال دهنده و توزیع کنندهی ساخت ا،ای تصویری و داده
 های شبکهزیون و ی تلو، رادیو، بی سیم، انتقال سیمیهای شبکه ، پستیهای شبکه

  .ماهواره و نظایر آن
 
 ، در بر گیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل و درختکاری: رشته کشاورزی-خ

 و استخرهای پرورش و تکثیر ها ه احداث حوضچ، و اصالح اراضیی بهساز،آبیاری
 کاشت و برداشت ، عملیات به زراعی،ثبیت شن روان ماسه پاشی و ت،ماهی

 کارهای ، مرتعداری و ایجاد مراتع دست کاشت،محصوالت عمده و استراتژیک
 ،مرغداری(  کارهای دامپروری شامل ،دامپزشکی ایجاد فضای سبز و نگهداری آن

  . شیالت و آبزیان و نظایر آن،) زنبورداری و گوسفند داری ،گاوداری
 
 های  در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیط:خدمات رشته –) د

شهری، صنعتی، (، آتش نشانی )اعم از داخل خشکی و محیط دریایی ( خشکی و آبی 
و امور پیمانکاری ) در خشکی و دریا و نظایر آن ( و کمک رسانی ) دریایی و جنگلها 

شهری (ترابری وخدمات حمل و نقل  ، باغبانی،مربوط به نظافت شهری و ساختمانها
 نگهبانی ، تهیه خوراک، بیمه، آموزشی، خدمات بانکداری،)و بین شهری و بین المللی 

  .و حفاظت کاتودیک و نظایر آن
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 :1 پیمانکارانبندی رتبه
 کارهای انجام شده کارهای در ،بندی پیمانکاران بر اساس ضوابطی از قبیل سابقه رتبه

وی انسانی متخصص و معیارهای مربوطه به ر و نیآالت اشینم تعداد ،دست انجام
 ارائه گردیده ریزی برنامهتشخیص صالحیت پیمانکاران که توسط سازمان مدیریت و 

است انجام گرفته و مبنای ارائه کار و سنجش ظرفیت کاری پیمانکاران و دعوت به 
  .مناقصه خواهد بود

ر توان و ظه از بزرگ به کوچک از نینج پا در پها پیمانکاران با توجه به این معیار
  :شوند می بندی رتبهظرفیت به شرح زیر 

  پیمانکاران پایه یک –الف 
  پیمانکاران پایه دو –ب

  پیمانکاران پایه سه –پ 
  پیمانکاران پایه چهار –ت 
  پیمانکاران پایه پنج –ث 
 

 ت یص صالحیتشخ
  از معیارهای تشخیص صالحیت پیمانکاران عبارت است

  ارزشیاری –الف 
  تخصص و تجربه _ب 
  توان مالی –پ 

  
 چگونگی انتخاب پیمانکار 

وترک تشریفات مناقصه انجام  آزاد،مناقصه محدود  روش مناقصهسهانتخاب پیمانکار به 
 :شود می
 )Tendering ( مناقصه -الف

 :گیرد  در روش مناقصه، اقدامات زیر صورت می

                                                           
 . بندی پیمانکاران مراجعه شود  جهت اطالع بیشتر به آئین نامه تشخیص صالحیت و رتبه- 1
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ها، شرایط خصوصی، فرمهای مخصوص،  ز نقشهتنظیم اسناد مناقصه اعم ا -1
 . ها و غیره ضمانتنامه

 آگهی در چند نوبت -2
 تحویل و فروش اسناد به متقاضیان -3
تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون مناقصه و رسیدگی به اسناد و قیمتهای  -4

 ارائه شده
 انتخاب پیمانکار -5

 
 مناقصه محدود -ب

 سازمان بندی رتبهند شرکت کنند که در نتوا میدر طرحهای بزرگ فقط پیمانکارانی 
ریزی دارای شرایط الزم برای پذیرش مسئولیت پیمانکاری با توجه به  مدیریت و برنامه

در این موارد دستگاه مجری پس از استعالم از سازمان . رقم برآورد ریالی طرح باشند
ایط نسبت به دعوت پیمانکاران و مشاوران واجد شر ریزی و دریافت اسامی مدیریت و برنامه

 هر یک از .)مناقصه محدود(نماید  از آنان برای شرکت در مناقصه و خرید اسناد اقدام می
شرکتها موظف اند که در مناقصه شرکت نماید و یا دالیل عدم تمایل خود را کتباً و ظرف 

 را ند مواردتوان میدستگاه مجری و کارفرما . مدت معینی قبل از انجام مناقصه اعالم کند
 . ریزی اعالم کنند  پیمانکاران به سازمان مدیریت و برنامهبندی رتبهجهت اعمال در 

 
 ) ترک تشریفات مناقصه ( ترک مناقصه -ج

در روش ترک مناقصه با تصویب مراجع ذیربط مستقیماً نسبت به استعالم بها یا دعوت از 
دعوت به عمل آمده و پیمانکاران خاص و واجد شرایط برای شرکت در مناقصه و مذاکره 

 . گردد در کمیسیون مربوطه نسبت به انتخاب پیمانکار اقدام می
 :اعضاء کمیسیون بر اساس قانون محاسبات عبارتند از

 مجری طرح -1
 معاون اداری و مالی دستگاه -2
 نماینده وزیر -3
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 مراحل انجام کار توسط پیمانکاران
ارت از طرف کارفرما، پیمانکار پس از ابالغ قرارداد، تحویل زمین و معرفی دستگاه نظ

 . دهد عملیات اجرایی را بر اساس مراحل زیر انجام می
 
  معرفی رئیس کارگاه-1

 الزم با های رئیس کارگاه یا نماینده پیمانکار موظف به اجرای کار و انجام هماهنگی
. گردد این فرد به صورت کتبی از طرف پیمانکار معرفی می. باشد نظارت مقیم کارگاه می

 . رئیس کارگاه باید مهندس و واجد شرایط الزم برای اداره کار به تشخیص کارفرما باشد
 
 بندی اجرا و مصالح  تنظیم برنامه زمان-2

طبق موافقتنامه پیمانکار موظف است طی مدت زمان معینی نسبت به تنظیم و ارائه برنامه 
رح اقدام و آن را به زمان بندی اجرای کار و همچنین مصرف مصالح در طول اجرای ط

 . تصویب کارفرما یا نماینده وی و دستگاه نظارت برساند
 
  تجهیز کارگاه-3

گردد که در طی آن اقدامات زیر  بالفاصله پس از ابالغ موافقتنامه، تجهیز کارگاه آغاز می
 :باید انجام شود

  آماده نمودن محل استقرار -3-1
  محصور نمودن محل-3-2
 ی برنامه حفاظت و ایمنی و نگهبانی تنظیم و اجرا-3-3
  احداث راههای مورد نیاز -3-4
  تامین آب و برق مورد نیاز-3-5
  احداث خوابگاه کارگران-3-6
  احداث دفتر کار-3-7
  احداث نهارخوری و سایر اماکن مورد نیاز کارکنان-3-8
  احداث انبارهای مورد نیاز-3-9
 آالت الزم برای کار  نصب ماشین-3-10
  کلیه کارهای دیگر مورد نیاز برای شروع عملیات اجرایی طرح-3-11
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  برچیدن و جمع آوری کارگاه در پایان کار-3-12

 . نمایند معموالً در قیمت کار ضریبی را به عنوان تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می
 
  تامین مصالح الزم بر اساس برنامه زمان بندی-4
 
 و با صالحیت تامین نیروی انسانی ماهر -5

پیمانکار موظف است برای اجرای هرچه بهتر عملیات، افراد متخصص و واجد صالحیت را 
 ،تشخیص صالحیت از اختیارات کارفرماست و در صورت درخواست کارفرما. به کار گمارد

پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی افراد واجد صالحیت به جای افرادی که از نظر 
 .حیت نیستند اقدام نمایدکارفرما واجد صال

 
 شروع عملیات اجرایی وتنظیم صورت وضعیت از کارهای انجام شده-6

در طول عملیات اجرایی و معموالً در فواصل یک ماهه از کارهای انجام شده مطابق 
فهرست مندرج در پیمان صورت وضعیت توسط پیمانکار تهیه و توسط دستگاه نظارت 

تنظیم صورت وضعیت به . گردد  به کارفرما تحویل میبررسی و اصالح و جهت پرداخت
همراه نماینده دستگاه نظارت، در زمان رسیدگی به صورت وضعیت صرفه جویی و در  

 . نماید پرداخت آن تسریع می
 
 ) As Builts(های اجرا شده   نقشه-7

های اجرایی،  برای حسن نگهداری تاسیسات ساخته شده و ضرورت تغییر در بعضی نقشه
های کاملی تهیه و  پیمانکار بر اساس آنچه تحت نظر دستگاه نظارت اجرا شده است نقشه

 . نماید تحویل می
 
  تحویل موقت و برچیدن کارگاه-8

رقم مالی قرارداد و عدم تمایل کارفرما به افزایش این % 97معموالً پس از انجام حدود 
 در شرایط دتوان میشده و  بینی پیشکه در شرایط عمومی پیمان % 25میزان تا سقف 

با . نماید اختصاصی افزایش یا کاهش یابد، پیمانکار درخواست تحویل موقت کار را می
تنظیم صورت وضعیت و تائید دستگاه نظارت کمیسیون تحویل موقت تشکیل و با تنظیم 
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ر ای کار را تحویل موقت نموده و یا با درج نواقص و ابالغ به پیمانکار خواستا صورت جلسه
 . شود رفع آنها می

از سپرده حسن انجام کار پیمانکار  گردد و نیمی پس از رفع نقص، کار تحویل موقت می
در این مرحله پیمانکار موظف است کلیه اقدامات موقت برای دایر کردن . گردد آزاد می

 . برداری و تحویل نماید کارگاه و همچنین مستحدثات را برچیده و تاسیسات را آماده بهره
 
 )Final Take-Over  ( تحویل قطعی-9

پس از طی زمان تضمین صحت انجام کار، کمیسیون تحویل دائم به درخواست پیمانکار و 
با دستور کارفرما تشکیل و نسبت به بررسی مجدد طرح اقدام و در صورت عدم وجود 

ار پیمانکار پس از این مرحله باقیمانده سپرده انجام ک. نماید اشکال آن را تحویل قطعی می
 ) پنچاه درصد باقیمانده. (گردد نیز توسط کارفرما آزاد می

 
 ذیحسابی

ذیحسابی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هر وزارتخانه یا اداره دولتی است که 
همه مسائل مالی آن بوده و کلیه پرداختها و دریافتهای دستگاه اجرایی توسط  مشرف به

های اقتصاد، مدیریت، حسابداری  یحساب که معموالً در یکی از رشتهذ. گردد وی انجام می
های مربوط به آن تحصیل نموده است به قوانین مالی جاری کشور آشنایی کامل  و یا رشته

به طور کلی . نماید داشته و بر اساس آنها در موارد مختلف تصمیم گیری و عمل می
 . باشند ت بقرار زیر میقوانینی که ذیحسابی در کار خود بدان متکی اس

 قانون محاسبات عمومی -1
 قانون بودجه -2
 آئین نامه معامالت دولتی -3
 تهااقانون مالی -4
 ریزی  دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه -5

 
 و تامین اعتبار بینی پیشهای عمرانی هر ساله در قانون بودجه مبالغی  در رابطه با پروژه

 حقی برای دستگاه اجرایی در خصوص شروع پروژه تامین اعتبار خود به تنهایی. گردد می
آورد بلکه فقط با تخصیص قسمتی از اعتبار فوق، دستگاه ذیربط  عمرانی به وجود نمی
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کمیته تخصیص، متشکل از نمایندگان .  اقدام به عقد قرارداد و شروع پروژه بنمایددتوان می
موالً هر سه ماه یکبار در ریزی مع سازمان مدیریت و برنامهو وزارت اقتصاد و دارایی 
ریزی تشکیل و بر اساس درآمد دولت در سه ماهه فوق درصدی  سازمان مدیریت و برنامه

یعنی قسمتی از دارایی خزانه . دهد های مختلف را به آنها تخصیص می از اعتبارات پروژه
 . نماید کل را به حساب دستگاه ذیربط واریز می

 شده بینی پیشممکن است کمتر و یا مساوی اعتبار مجموع مبالغ تخصیص یافته در سال 
 . باشد ولی طبق روال عادی در هیچ صورت بیشتر از آن نخواهد بود

پس از تخصیص مبالغ فوق، ذیحساب از خزانه کل یا نمایندگی خزانه در استان، درخواست 
قدام ها و سایر پرداختهای دستگاه اجرایی ا وجه نموده و حسب مورد برای انجام هزینه

 . نماید می
 

ریزی تعیین  که توسط سازمان مدیریت و برنامه“ یحسابذ” شرح وظایف پست سازمانی 
 :باشد گردیده است به شرح زیر می

 
 شرح وظایف پست سازمانی ذیحساب

 :بر اساس قوانین موجود وظایف ذیحساب به شرح زیر است
و محاسباتی در اعمال نظارت و تامین هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی  -1

 .حوزه مسئولیت
نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و  -2

 .ضوابط و مقررات مربوطه و صحت و سالمت آنها
 .نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی -3
 .نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور -4
 .ها و اوراق بهادار  سپردهها و نگهداری و تحویل وجوه و نقدینه -5
 حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه به منظور ایجاد گردان تنخواهدرخواست  -6

های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت  تسهیالت در پرداخت بعضی از هزینه
 . قانون محاسبات عمومی54سالهای قبل بر اساس آئین نامه ماده 

 حسابداری با تائید باالترین گردان تنخواهل گردان، پرداخت از مح واگذاری تنخواه -7
مقام دستگاه اجرایی حوزه ماموریت یا مقامات مجاز از طرف آنها به واحدها و 

 گردان تنخواهمامورینی که به موجب قانون و آئین نامه مربوطه مجاز به دریافت 
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 .ها و مراقبت در واریز بموقع آن حسابداری هستند برای انجام برخی از هزینه
 .تامین اعتبار پس از تطبیق مورد با قوانین و مقررات مربوطه -8
درخواست وجه از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام  -9

 . مربوطههای دستورالعملها و سایر پرداختهای دستگاه اجرایی بر اساس  هزینه
پس از طی ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته به ترتیب  پرداخت هزینه -10

 .مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تسجیل و حواله و اعمال نظارت مالی
الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق با قوانین و مقررات بر اساس  پرداخت علی -11

 .های مربوطه و مراقبت در واریز بموقع آن دستورالعمل
 تامین اعتبار و پرداخت وجوه الزم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوطه به -12

خدمات و کاالهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با 
  .رعایت مقررات مربوطه

 .مراقبت در پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین -13
مراقبت و نظارت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز و یا  -14

 . ناخته شده استطریق دیگری که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز ش
انجام اقدامات الزم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن  -15

موجبات پرداخت بموقع آن به ذینفع با رعایت مقررات مربوطه ضمن نگهداری 
 .حساب وجوه مذکور

نظارت بر وصول و ایصال درآمدها و مطالبات دستگاه اجرایی مربوطه و نیز  -16
 .ر کسور قانونیمالیاتهای تکلیفی و سای

نگاهداری و تهیه و تنظیم حسابها و صورتهای مالی با همکاری دستگاه اجرایی  -17
و امضاء و ارسال صورتحسابها به انضمام اسناد و مدارک مربوطه در موعد مقرر 

 .به مراجع ذیربط طبق مقررات
 درخواست افتتاح حسابهای بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی از خزانه یا نمایندگی -18

 .خزانه در استان حسب مورد
 احکام انتصاب آنان رتائید عامل ذیحساب و امین اموال و موافقت برای صدو -19

 .توسط دستگاه اجرایی
تفویض اختیار به معاون و عامل ذیحساب و سایر کارکنان تحت سرپرستی در  -20

موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین 
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 . د شدخواه
نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذیحساب و امین اموال با توجه به  -21

 .های مربوطه نامه آئین
هر سال به خزانه حداکثر   اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارت مصرف نشده -22

 .تا پایان فروردین ماه سال بعد
 یشرکت در جلسات هیات ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مال -23
تهیه و ارسال گزارشهای الزم به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان  -24

محاسبات کشور در مواردیکه انجام خرجی به تشخیص ذیحساب برخالف قانون 
 .و مقررات صورت گرفته باشد

اعالم موارد نقصان و تفریط حاصل در ابواب جمعی ذیحساب و سایر مامورینی  -25
 و نگهداری وجوه با اوراق در حکم وجه نقد که به موجب مقررات مجاز به اخذ

 .باشند یا اموال می
 .اعمال مدیریت بر کلیه امور ذیحسابی -26
انجام وظایف محول از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر امور محوله  -27

 .بر طبق قوانین و مقررات
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 )Tender(مناقصه
 مامور خرید باید به فروشندگان کاال یا انجام دهندگان کار مورد در معامالت جزئی 

احتیاج، مراجعه و پس از تحقیق کامل از بهای کاال یا کار مورد نیاز، معامله را با رعایت 
مامور خرید باید سند هزینه را با قید نام خانوادگی و سمت و تاریخ و . صرفه انجام دهد

در مورد معامالت . ی ممکن انجام شده است، امضا نمایدذکر اینکه معامله به بهترین بها
متوسط مامور خرید باید از فروشندگان کاال یا انجام دهندگان کار مورد احتیاج که عده آنها 

مگر در مواردی که فروشندگان یا انجام دهندگان کار در محل (کمتر از سه نفر نباشد 
این ترتیب  به. م بهای کتبی بعمل آورداز هر کدام روی برگ جداگانه استعال) کمتر باشند

 کامل در برگ بطورکه مامور خرید نوع کاال یا کار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را 
استعالم بها تعیین و فروشنده کاال یا انجام دهنده کار حداقل بهای آن را با قید مدت 

. کند  و تاریخ امضا میاعتبار بهای اعالم شده در آن تصریح و با ذکر کامل نشانی خود
مامور خرید باید ذیل برگهای استعالم بها را با ذکر اینکه استعالم بها بوسیله او بعمل آمده 

 . است با قید تاریخ، نام ونام خانوادگی و سمت خود را امضاء نماید
در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل کمتر از سه نفر باشند، مامور خرید  

 . تب را باید در متن سند هزینه نوشته و امضاء نمایدمرا
مامور خرید با توجه به مدتی که فروشندگان کاال یا انجام دهندگان کار در برگ استعالم  
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بها برای اعتبار بهای پیشنهادی ذکر کرده اند طوری باید اقدام کند که بعلت انقضای مدت 
که مامور خرید حداقل بهای به دست در صورتی . خسارتی متوجه دستگاه ذیربط نگردد

آمده در استعالم بها را عادالنه تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بها، معامله را انجام 
مناقصه . معامالت عمده و بزرگ دولتی معموال با روش مناقصه انجام میشود. خواهد داد

 های زیر انجام مناقصه باروش.باشد میروشی برای انتخاب کیفیت بهتر و قیمت کمتر 
 . گردد  و نتایج آن در کمیسیون انجام مناقصه بررسی و اتخاذ تصمیم میگرفته

  ـ مناقصه آزاد یا عمومی1
  ـ مناقصه محدود2

مناقصه ( دعوتنامه و یا) مناقصه آزاد یا عمومی(باید با انتشار آگهی  معامالت بزرگ دولتی 
 . شودانجام ) محدود

   ـ مناقصه آزاد یا عمومی1
کشور به  آگهی یک نوبت در روزنامه رسمی. شود مناقصه آزاد با انتشار آگهی شروع می 

تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از 
اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود، در . گردد های کثیراالنتشار محلی منتشر می روزنامه

 . خواهد شدمنتشر  مربوطهامه مرکز شهرستان یا استان صورت ضرورت در روزن
 از سایر وسایل و طرق از دتوان میدر مواردی که دستگاه مناقصه گزار الزم تشخیص دهد  
ل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق بیق

 تشخیص دستگاه مناقصه گزار موضوع اگر چنانچه به. استفاده نماید آگهی در معابر عمومی
ایجاب نماید که عالوه بر انتشار آگهی در داخل کشور موضوع به اطالع فروشندگان  معامله

کاال یا انجام دهندگان کار در خارج کشور هم برسد، یک نسخه از آگهی باید بوسیله 
هم  ک نسخه در تهران و یمربوطههای ممالک  هریک از سفارتخانه وزارت امور خارجه به

 از طریق وزارت مذکور فرستاده ، در خارجمربوطههای کشور ایران در ممالک  به سفارتخانه
 . شود

 :در آگهی مناقصه ذکر نکات زیر ضروری است
  نوع و مقدار کاال یا کار  با ذکر مشخصات -1
مدت و محل و نحوه تحویل کاال یا انجام کار و ترتیب عمل و میزان خسارت در  -2

تاخیر  ) یدر مواردیا (طرف معامله در تحویل کاال یا انجام کار کأل مواردی که 
 نماید 
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اساس درصد کسر  اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر  تصریح به -3
یا اضافه نسبت به واحد بهای اعالم شده تعیین و در پاکت الک و مهر شده 

 تسلیم گردد 
 مدت قبول پیشنهادها -4
 محل تسلیم پیشنهادها -5
 مقطوع که باید به صورت نقد به حساب بطورمیزان سپرده شرکت در مناقصه  -6

گزار در بانک تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم  سپرده دستگاه مناقصه
 گردد 

در صورتی که  ،میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن -7
 تضمین حسن انجام معامله از موضوع معامله کاال باشد، ممکن است به میزان

 کاالی مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید شود 
حداقل و ابالغ مت یقحداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص حائز  -8

 برنده مناقصه ضرورت دارد 
 روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد -9

 دهندگان یا نمایندگان آنها در کمیسیون مناقصه
 گزار، پرداخت و واریز آن  پرداخت درصورت تشخیص دستگاه مناقصه میزان پیش  -10
 ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم   محل توزیع یا فروش نقشه -11
در این صورت باید ضمانت نامه (های ضمانت نامه و قرارداد  محل توزیع نمونه  -12

ق نمونه تنظیم، و قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است امضا و عینأ مطاب
 ) ضمیمه پیشنهاد شود

 تصــریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهـاد به منزله قبول  -13
 باشد  گزار می اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه

آنچــه ذکر شده گزار در صورتی که ذکر شرایــط خاصی را عالوه بر  دستگاه مناقصه 
ایران مغایر نباشد،  است الزم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین جمهــوری اسالمی

های شرایط و مشخصات درج نماید، ولی  ها و برگه  در متن آگهی یا در نقشهدتوان می
هر  هنگام عقد قرارداد یا اجرای قرارداد به منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه

 و درج آن در روزنامه هدوبدر صورتی که شرایط مناقصه مفصل . باشد نوان ممنوع میع
 ممکن است نوع کاال یا کار مورد معامله و مقدار و مدت تحویل، ،باشدمستلزم هزینه زیاد 
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ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معینی موجود  درج و تصریح گردد که نقشه
ید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به است و پیشنهاد دهندگان با

 . پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند
 
 ) دعوتنامه( ـ مناقصه محدود 2
شود که صالحیت آنها برای  دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می 

فهرست واجدین شرکت در معامله موردنظر، قبال تشخیص داده شده و نام آنها در 
 . صالحیت درج شده باشد

آالت و لوازم کار، کادر فنی متخصص،  تشخیص صالحیت براساس میزان سرمایه، ماشین
سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف 

ور و این منظ ضوابط مذکور در یک آگهی که به. شود وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می
های کثیراالنتشار منتشر  کشور و یک بار در روزنامه حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی

گهی، اطالعات و مدارک الزم را آشود اعالم خواهد شد تا داوطلبان در مهلت مقرر در  می
 . ارسال دارند

برای تشخیص صالحیت، کمیسیونی مرکب از سه نفر عضو با انتصاب وزیر یا رئیس  
کمیسیون مذکور پس از رسیدگی به مدارک داوطلبان، واجدین . شود کیل میموسسه تش

 و در صورتی که کردهصالحیت را برای هر رشته از معامالت انتخاب و آنها را درجه بندی 
تعداد واجدین صالحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر نباشد نتیجه پس از تائید 

اشخاص مذکور در فهرست واجدین  نها ابالغ و اسامیوزیر یا رئیس موسسه ذیربط به آ
 . صالحیت درج خواهد شد

 دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست 
یت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد، مگر آنکه در فهرست حواجدین صال

 بینی پیش به یک شخص واگذار نمود توان یمبور حداکثر معامالتی که در زمان واحد زم
شده باشد که در این صورت از کسانیکه معامالت واگذاری به آنها از حد نصاب مذکور 

 . تجاوز کرده باشد دعوت به عمل خواهد آمد
در صورتی که با مقررات مناقصه محدود   به مناقصه عمومیمربوطه رعایت کلیه مقررات 

 . دود نیز الزم استمغایر نباشد، در مناقصه مح
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 ēĎ                                                                                وǫسفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

  1کمیسیون مناقصه
 :شود ی ملی از سه نفر به شرح زیر تشکیل میها طرح کمیسیون مناقصه در 

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

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

 :شود در طرحهای استانی کمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل می
 گزار یا نماینده او  رئیس دستگاه مناقصه -1
  یا نماینده او مربوطهذیحساب شهرستان  -2
 گزار یا نماینده او  مسئول امور تدارکات دستگاه مناقصه -3

نی باشد حضور یک نفر مأمور فنی به انتخاب  به امور فمربوطه در مواردی که معامله 
 . گزار در کمیسیون مناقصه ضرورت دارد دستگاه مناقصه

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

  .دینمااحاله   محاسبات عمومی
شود و   در صورتیکه در مدت مقرر پیشنهادی رسیده باشد، کمیسیون تشکیل می

پیشنهادهای رسیده را اعم از اینکه کمتر یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی و به شرح زیر 
 :اتخاذ تصمیم خواهد نمود

،  در صورتیکه به نظر کمیسیون مناقصه کمترین بهای پیشنهاد شده عادالنه باشد
کمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بهاء را به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد نمود و در 

 اظهار نظر کند که مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعالم بها دتوان میغیر این صورت 
 . شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح گردد

از حداقل بهای پیشنهاد شده  در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعالم بها کمتر 
 پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعالم را حائز حداقل اعالم ندر مناقصه باشد کمیسیو

باشد که در این صورت اگر پیشنهاد % 5مگر اینکه تفاوت این دو بها کمتر از . کند می
                                                           

 نماینده دستگاه نظارت نیز شرکت می نماید و حضور نمایندگان پیمانکاران حسب نیاز در کمیسیون مناقصه - 1
 .شرکت کننده در مناقصه نیز آزاد است
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را دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای بدست آمده در استعالم معامله 
 . انجام دهد، به عنوان برنده مناقصه اعالم خواهد شد

 در صورتیکه حداقل بهای بدست آمده در استعالم برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد 
ر استعالم بها کسی داوطلب معامله نباشد، یا تعداد داوطلبان دشده در مناقصه باشد، یا 

شنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان  پیدتوان میکمتر از سه نفر باشند، کمیسیون 
 . برنده مناقصه اعالم کرده یا رأی به تجدید مناقصه دهد

 
  :اجرای نظر کمیسیون مناقصه

گزار باید   در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کند دستگاه مناقصه
 .  مراجعه کندنتیجه را به برنده مناقصه ابالغ نماید تا برای انجام معامله

 در مواردی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعالم کرده باشد سپرده سایر پیشنهاد 
 . دهندگان مسترد خواهد شد

 در صورتیکه برنده مناقصه از تاریخ ابالغ نتیجه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام 
برای انجام معامله تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا 

شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او  حاضر نشود، سپرده شرکت در مناقصه او ضبط می
اگر او هم از تاریخ ابالغ نتیجه . گردد در مرتبه دوم قرارداد با رعایت کلیه مفاد آن ابالغ می

مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حاضر 
در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار . شود د، سپرده او هم ضبط مینشو

مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مقرر در قانون محاسبات 
مراتب به شخصی که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد . ارجاع خواهد شد عمومی

نهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده شود که تفاوت بهای پیش به شرطی ابالغ می
 . در غیر این صورت رجوع کار به او ممنوع خواهد بود. بیشتر نباشد

ای که در خارج از کشور اقامت داشته   مدت هفت روز تعیین شده در مورد طرف معامله
باشد ممکن است تا حداکثر یکماه تعیین شود مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه یا برگ 

 . ایط آن ذکر شده باشدشر
گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا   مأموران مسئول در دستگاه مناقصه

دعوتنامه مناقصه برای ابالغ نتیجه به برنده بنحوی اقدام نمایند که به علت انقضای مدت، 
 گزار نشود، در غیر این صورت مورد تعقیب قرار  جه دستگاه مناقصهومت خسارتی
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 . د گرفتخواهن
ئز حداقل بها بیش از یک نفر باشد، و جهت انجام معامله با یکی از ا در صورتیکه که ح

فق نشود، حق تقدم با آن برنده اآنها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آنها تو
 . مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد

از طریق را رط باشند کمیسیون برنده مناقصه  در صورتیکه که سایرین نیز واجد این ش
 . قرعه کشی تعیین خواهد نمود

 
  1اسناد مناقصه

گردد و آنان پس   در انجام هر مناقصه مدارکی به متقاضیان شرکت در مناقصه تحویل می
کنند که   در بسته در مهلت مقرر به کارفرما مسترد مییهااز تکمیل و مهر و امضاء در پاکت

  :اسناد مناقصه شامل مدارک زیر است. گویند مناقصه میناد اسبه آنها 
 دعوتنامه شرکت در مناقصه  -1
 موافقتنامهدفترچه  -2
  پیمان  دفترچه شرایط عمومی -3
  شرایط خصوصی پیماندفترچه  -4
 دفترچه فهرست بها و ریز مقادیر کار  -5
 دفترچه مشخصات فنی  -6
 های اجرائی کار  نقشه -7
 ریزی نامههای سازمان مدیریت و بر بخشنامه -8
 فرم ضمانت نامه شرکت در مناقصه  -9

 بندی  کلیات نظرات کارفرما راجع به نحوه انجام کار و جدول زمان -10
 
 
 
 

                                                           
نامه، دعوتنامه، تعهدات و تقاضای شرکت در مناقصه در  رک مناقصه اعم از انواع ضمانت نمونه ای از اسناد و مدا- 1

 . آمده است)3( و )2( و یک نسخه موافقتنامه در پیوستهای شماره پیمان  و شرایط عمومی 8پیوست شماره 
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 قرارداد و انواع آن 
  مدارک قرارداد -1 

شود پیمانکار موظف به انجام کار   بر اساس قراردادی که بین پیمانکار و کارفرما منعقد می
همین  گردد، به وظف به پرداخت هزینه کارهای انجام شده می و کارفرما مموافقتنامهمورد 

 لذا ،باشد مینماید که کار چیست و فرم پرداخت آن چگونه  منظور قرارداد مشخص می
 :شود هر قرارداد مدارکی به شرح زیر ضمیمه و مبادله می همراه
  موافقتنامههای   نقشه:الف

بعاد، ارتفاع، مختصات و موقعیت و بایست انجام شود از نظر ا  دقیقاً کاری که می
 . گردد مشخصات فنی مورد نیاز بر روی آن مشخص می

 
  دفترچه مشخصات :ب

 کتبی و به تفصیل شرح داده شده و نوع مصالح بطور موافقتنامه در این دفترچه کار مورد 
 . گردد و طریقه اجرای کار و همچنین طرق آزمایشهای الزم و غیره ذکر می

 
 فهرست بها  دفترچه :ج

ها و احجام محاسبه شده   در این دفترچه قیمت عملیات مختلف اجرائی با توجه به نقشه
 . عملیات و واحد بهای هر یک از اقالم مشخص شده است

 
  مانیپ   شرایط عمومی:د

 در آن وظائف، مسئولیتها و سایر موارد در رابطه با کارفرما، مشاور و پیمانکار مشخص 
در مقابل مسائلی از قبیل مسئولیتهای مشاور و کارفرما در قبال پیمانکار و گردیده و شامل 

 . پیمانکار در قبال کارفرما و مشاور و غیره مشخص گردیده است تعهدات
 

  اسناد مناقصه :هـ

 این اسناد شامل پیشنهاد امضاء شده پیمانکار در مورد انجام عملیات بر اساس قسمتهای 
 . باشد ذکر شده در فوق می) د(و ) ج(و ) ب(و ) الف(
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 مدارک توضیحی و ها   نامه:و

 موافقتی است بین طرفین قرارداد در مورد مسائلی که ممکن است حین اجرای عملیات 
 . پیش آید

 
  موافقتنامه :ز

شود و بر اساس مدارک فوق هر یک از دو طرف را   به وسیله طرفین قرارداد امضاء می
دار   انجام آن را عهدهموافقتنامهکند که بر اساس این  ی میملزم به رعایت مسئولیتهائ

 . گردیده اند
 
 مراحل انعقاد قرارداد  -2

ها و مشخصات اجرائی طرح که معموالً توسط مهندسین مشاور تهیه   پس از تهیه نقشه
مراحل انعقاد قرارداد به ترتیب  شود می انجام ، و تصویب آنها توسط دستگاه اجرائی،شده
 . گردد جرا میزیر ا

 تکثیر اسناد مناقصه  -1
 دعوت از پیمانکاران برای شرکت در مناقصه  -2
 تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه توسط پیمانکار  -3
 انتخاب پیمانکار -4
 انعقاد قرارداد با پیمانکار -5
 ضمانتنامه انجام تعهدات -6

    ور عمرانی و مهندسین عمران از آنجا که مراحل فوق مورد نیاز اکثر دست اندرکاران ام
 . پردازیم به توضیح مختصر آنها می باشد می
 
 تکثیر اسناد و مدارک مناقصه  -1

ها و سایر اسناد عملیات اجرائی و حصول اطمینان از مهیا   بعد از تصویب گزارشها، نقشه
بودن زمین یا محل اجرای طرح، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت 

های اجرائی، شرایط  این اسناد و مدارک شامل نقشه. گیرد نندگان در مناقصه قرار میک
باشد که معموالً توسط مشاور   و دستورالعملها، و فهرست مقادیر و بها میمانیپ  عمومی
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  .ردیگ میار شرکت کنندگان قرار یدر اخت  کندی متهیه و با قیمتی که کارفرما تصویب
 
 ن برای اجرای طرح دعوت از پیمانکارا -2

 بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه، پیمانکاران به طرق زیر از نوع و مشخصات 
شوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند، اسناد و مدارک را از  طرح مطلع می

سی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود ر و برای برهیتهکارفرما یا مهندسین مشاور ق یطر
  :دهند  میقرار
  مناقصه عمومی:الف
 مناقصه محدود  :ب
 ترک مناقصه  :ج
  1فق قیمتاتو :د
 
 تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه  -3

ها، فهرست بها، شرایط عمومی و خصوصی  نقشه( پیمانکار پس از مطالعه اسناد مناقصه 
ین نحو که قیمت کل کار را از بد. نماید در مورد شرکت در آن تصمیم گیری می) مانیپ

قیمت پیشنهادی . کند  و پیشنهاد میلیه و تحلیتجزها و بازدید از محل،  روی نقشه
، پاکت 2پیمانکار برای اجرای طرح، همراه با سایر اسناد و مدارک در دو پاکت جداگانه

حاوی ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی و کلیه اسناد و مدارک مناقصه و پاکت »الف«
تسلیم ) کارفرما یا مشاور(فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل به مناقصه گزار » ب«

 . شود می
شود و باید به یکی از صورتهای مشروح   مبلغ تضمین در مناقصه توسط کارفرما تعیین می

 . به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود» الف«زیر، همراه با سایر اسناد مناقصه در پاکت 
 گردد  مناقصه تهیه می  واریز به یکی از حسابهای کارفرما که در دعوتنامه رسید بانکی:الف
 چک بانکی به نفع کارفرما : ب
  چک تضمین شده بانکی :ج

                                                           
 .به پیمانکار ارجاع داد طرح را با توافق قیمت توان میدر مواردی که انجام مناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد - 1
  هیات وزران مراجعه شود24/7/81 به آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران مصوب - 2
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  ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما :د

انواع وثائق قابل قبول . باشد کول به اخذ وثیقه میو صدور ضمانت نامه از طرف بانکها م
 وجه نقد، طال، اسناد خزانه، اوراق قرضه دولتی، سپرده ثابت، : ازند عبارتدوربرای ص

بانک، اموال غیر منقول، برگ قبول تضمین بانکهای معتبر خارجی، سفته با دو امضاء قابل 
 به کاال، سهام شرکتهائی که در بورس پذیرفته شده باشند، مربوطه وثیقه انبارهای عمومی

.  مدیریت دولتی سفته شرکت در وجه بانککشتی، هواپیما و در مورد شرکتهای تحت
مدت اعتبار تضمینهای فوق برای شرکت در مناقصه باید حداقل سه ماه دیگر نیز قابل 

باید بر روی فرمهای مورد قبول تنظیم  های بانکی تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانت نامه
 . شود

 
 انتخاب پیمانکار  -4

امه ننیئده را با رعایت آاقصه، پیشنهادهای واصل ش کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده من
ای به  دستگاه مناقصه گزار قبالً از طریق کمیته. نماید معامالت دولتی افتتاح و قرائت می

 پیمانکاری شرکت های نام کمیته رسیدگی به صالحیت، گروه و رتبه، از صالحیت شرکت
ها دستگاه مناقصه گزار در رد یا در هنگام بازکردن پاکت. شود کننده در مناقصه مطلع می

  .باشد می مختار ها قبول هر یک از پیشنهاد
شرایط  کند و در صورتیکه که پیمانکار تمامی  کمیسیون مناقصه، ابتدا پاکت الف را باز می

مذکور در مناقصه را رعایت و کلیه مدارک را ارسال کرده باشد، مبادرت به افتتاح پاکت 
 و تهیه جدول ها  مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد.دینما می) لغببرگ پیشنهاد م(» ب«

باشد و از لحاظ قیمت  شرایط مناقصه را دارا می ئی که تمامیها مقایسه، از بین پیشنهاد
خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان 

مانت نامه شرکت در مناقصه در صورتی که برنده مناقصه ض. کند برنده مناقصه معرفی می
از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد 

 . شود دعوت می
 آیین نامه مواد هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند، طبق 

مانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها رفتار صالحیت پیمانکاران ساخت
 سال از 2 برای حد اقل مربوطه باطل و نام پیمانکاران مربوطهخواهد شد، یعنی مناقصه 

چنانچه به تشخیص وزیر دستگاه اجرائی در اثر . فهرست پیمانکاران حذف خواهد گردید
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ای تعقیب متخلفان و احقاق حقوق تبانی ضرری متوجه دولت شده باشد مراتب باید بر
 . دولت به مراجع ذیصالح گزارش گردد

 
 انعقاد قرارداد با پیمانکار  -5

 بعد از اینکه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقد و ضمانت 
 بینی پیش )موافقتنامه(اهم مواردی که در قرارداد . شود های شرکت در مناقصه آزاد می نامه
  :باشد میشود شامل نکات زیر  می
  موافقتنامهموضوع  -الف
 اسناد و مدارک  -ب
  موافقتنامهمبلغ  -ج
  موافقتنامهمدت  -د
 دوره تضمین کارها  - هـ
   کارینظارت در اجرا -و 
  موافقتنامه ءتعدیل آحاد بها -ز 
 

  موافقتنامه موضوع :الف

ن کارهای اصلی، کارهای فرعی و کارهای جدید  عبارت است از عناویموافقتنامه موضوع 
ساختمانی،  های مختلف عملیات پیمانکاری شامل کارهای عمومی احتمالی که در رشته

کارهای . گردد تأسیسات شهری، ابنیه، تأسیسات ابنیه و تأسیسات برقی مشخص می
 وافقتنامهمشود که به منظور اجرا و نگهداری عملیات موضوع  فرعی، عملیاتی را شامل می

 کلی منظور از بطور. شود  محسوب نمیموافقتنامهضروری است، اما جزو کارهای اصلی 
 به عهده  را یک از متعاملین تسلیم یا انجام آنره  موضوع قرارداد عملی است که

 . گیرند می
 
  موافقتنامه اسناد و مدارک :ب

  : شامل اسناد و مدارک زیر استموافقتنامه 
  تنامهموافقفرم مخصوص  -1
 مانی پشرایط عمومی -2
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 مشخصات عمومی -3
 مشخصات فنی و خصوصی -4
 فهرست بها و مقادیر تقریبی کار -5
 های کلی و تفصیلی اجرائی نقشه -6
ها و هر نوع سند دیگری که در مورد  برنامه تفصیلی و صورتمجلسها و موافقتنامه -7

ء  تنظیم و به امضاموافقتنامهکارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر در مدت 
 . طرفین برسد

 هر گاه بین مواد و فصول بعضی اسناد و مدارک باال تناقضی وجود داشته باشد در درجه 
 درجه دوم شرایط فنی خصوصی، در درجه سوم ،موافقتنامهاول فرم مخصوص امضاء شده 

های کلی و تفصیلی   و در درجه پنجم نقشهشرایط عمومی پیمانفهرست بها، درجه چهارم 
 به قیمتها باشد، در درجه اول مربوطه عمل خواهد بود و اگر این تناقض اجرائی مالک

 . متن فهرست بها معتبر خواهد بود
 
 موافقتنامه مبلغ :ج

 بر اساس قیمتهای پیشنهادی پیمانکار و مقادیر تقریبی منضم به موافقتنامه مبلغ 
این مبلغ . شود د می بر اساس آن منعقموافقتنامه مبلغی است که ،)فهرست بها (موافقتنامه

 شرایط عمومی پیمان 30 و29تابع تغییرات مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در مواد 
بر اساس این مواد درج مقادیر تخمینی کار در فهرست بها و یا در برآورد کارها به . باشد می

ارهای اضافه دهد که انجام کامل آنها را از کارفرما بخواهد یا از انجام ک پیمانکار حق نمی
 با در نظر گرفتن موافقتنامهشده توسط کارفرما سرباز زند مشروط به آنکه جمع کل مبلغ 

 .  تغییر نکندموافقتنامهنسبت به مبلغ اولیه % 25قیمت کارهای جدید بیش از 
 
  موافقتنامه مدت :د

کند در طی آن کارگاه را تجهیز و عملیات مورد   مدتی است که پیمانکار تعهد می
 عبارت است از تاریخ اولین صورتمجلس موافقتنامهع مدت وشر.  را اجرا کندموافقتنامه

 تنظیم مانی پ  شرایط عمومی28 طبق ماده موافقتنامهتحویل کارگاه که پس از مبادله 
 . شود می
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  دوره تضمین کارها :هـ

 یکسال،  از تاریخ تحویل موقت، برای مدتموافقتنامه حسن انجام کلیه عملیات موضوع 
 . شود گردد و این مدت به نام دوره تضمین نامیده می از طرف پیمانکار تضمین می

 ناشی از عدم رعایت  که اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود
مشخصات و یا به کار بردن مصالح بد و یا نامرغوب باشد پیمانکار مکلف است آن معایب 

برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و .  رفع کندو نقایص را با هزینه خود
 روز بعد از 15کند و پیمانکار باید حداکثر  نقایص و محل آنها کتباً به پیمانکار ابالغ می

. شود نماید  به رفع معایب و نقایص طی مدتی که با رضایت کارفرما معین میاقدامابالغ، 
خود قصور ورزیده یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد 
هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه  معایب و نقایص را رأساً و یا به

ای که پیمانکار نزد او  پانزده درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده
 . دارد، برداشت کند

 
  نظارت در اجراء :و

 و اسناد و مدارک پیوست موافقتنامهرت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد  نظا
دستگاه . گردد آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده دستگاه نظارت واگذار می

پیمانکار موظف است . باشد نظارت معموالً از مهندسین مشاور یا تشکیالت فنی کارفرما می
 و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که تنامهموافقکارها را بر طبق 

دهد   میموافقتنامهدستگاه نظارت یا نماینده او در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست 
 . اجرا کند

 
  تعدیل آحاد بها :ز

، بر حسب مورد بر اساس تغییرات موافقتنامه به عملیات موضوع مربوطه قیمتهای واحد 
منظور از شاخص عددی است که تغییر قیمت را نسبت به . شود عدیل میشاخص قیمتها ت

شاخصها توسط سازمان برنامه و بودجه و با . دهد های سه ماهه قبلی نشان می دوره
های منتهی به پایان خرداد، شهریور، آذر و اسفند تعیین و  همکاری بانک مرکزی در دوره

 . گردد اعالم می
ضعیت شده در هر گروه و در هر دوره سه ماهه در مبلغ کل کارهای صورت و% 95
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 . گردد ضریبی بنام تعدیل ضرب می
 :گردد ب تعدیل به شرح زیر تعیین میی ضر

ابتدا نسبت شاخص دوره انجام کار را به شاخص مبنا محاسبه و سپس عدد یک را از آن 
 . نامند کنند، حاصل به دست آمده را ضریب تعدیل می نسبت کسر می

 
95% ×  )1-                            ( ×              =                                     
 

آید اگر در جهت کاهش   مبالغی که در پایان هر دوره سه ماهه به شرح فوق به دست می
 ماه بعد کسر و اگر در جهت افزایش  کارکردقیمتها باشد از مبلغ اولین صورت وضعیت

تعدیل آحاد .  ماه بعد اضافه خواهد شد کارکردبه مبلغ اولین صورت وضعیتقیمتها باشد 
هر یک از صورت وضعیتهائی که تا تاریخ اعالم شاخص بعدی تنظیم  بهای متعلق به

 پرداخت الحساب علیشود بر اساس آخرین شاخص اعالم شده محاسبه و به صورت  می
 . گردد می
 
   ضمانتنامه انجام تعهدات-6

  1اختپیش پرد 
 او جمعاً معادل ت به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزادتوان می کارفرما 

 : به عنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار پرداخت نمایدموافقتنامهمبلغ اولیه  % 20
  بعد از امضاءقرارداد و تحویل زمین موافقتنامهمبلغ اولیه %) 8(معادل هشت درصد -1
% 60 پس از تهیه حدود موافقتنامهمبلغ اولیه %) 5/6( ونیم درصد معادل شش -2

 آالت مورد نیاز اجرای کار و تجهیزات کامل کارگاه  ماشین
آنکه پیمانکار معادل  بعدازموافقتنامهمبلغ اولیه %) 5/5(معادل پنج و نیم درصد  -3

ب بدون احتسا (انهیماه بر طبق صورت وضعیتهای موافقتنامهمبلغ اولیه  % 30
 کار انجام داده باشد ) مصالح پای کار

 :گردد مبلغ فوق بترتیب زیر از صورت وضعیتهای پیمانکار کسر می

                                                           
   سازمان مدیریت و برنامه ریزی12/7/1371 مورخ 0325-ت/33767 ابالغیه شماره -1

شاخص دوره انجام کار
 شاخص مبنای پیمان

میزان تعدیل 
متعلق به کارکرد

میزان کارکرد پیمانکار 
 در هر دوره
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 بابت موضوع بند یک و دو از اولین صورت وضعیت به بعد تا میزان چهارده و نیم درصد و 
بابت قسط سوم پیش پرداخت هشت درصد مبلغ ناخالص هر صورت وضعیت کسر خواهد 

 طبق تشخیص کارفرما درصدی از مبلغ ناخالص هر ها ایر پیش پرداختبابت س. شد
گردد بنحوی که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آخرین صورت  صورت وضعیت کسر می

توجه به آخرین . تهلک شودسم) ما قبل آخرکارکرد صورت وضعیت (وضعیت موقت 
  .باشد میهای سازمان برنامه و بودجه در این رابطه ضروری  بخشنامه

 
  1ضمانت نامه پیش پرداخت

باید ضمانت  شود پیمانکار می  جهت ضمانت پیش پرداختهائی که از طرف کارفرما داده می
تا پایان باید های مزبور  ضمانت نامه. هائی برابر مقدار دریافتی به کارفرما تسلیم نماید نامه

ها باید  نین ضمانت نامههمچ.  معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشدموافقتنامهمدت 
طوری تنظیم شود که در موقع ضرورت، ضبط و ریختن مبالغ آنها به حسابی که کارفرما 

 پیش پرداخت انهیماهها به ترتیبی که اقساط  مبالغ ضمانت نامه. کند مقدور باشد تعیین می
 . گردد همزمان و متناسباً تقلیل خواهد یافت  واریز میمربوطه

نمودار کلیه اقدامات الزم برای انتخاب و عقد قرارداد با پیمانکار در مع بندی ج در یک 
 .  نشان داده شده است)2(شماره 

 
 

                                                           
 .آمده است) 8(نامه در پیوست شماره   نمونه ضمانت- 1
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 ) تهایمحدودمزایا و (بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری 

 
 روش قرارداد بر اساس فهرست بها  -1

 تعیین شده در قرارداد جمع کل مبالغی خواهد بود که به صورت منفرد  در این روش مبلغ
همین  است به تجزیه و تحلیل شده و یا به صورت مقطوع در فهرست بها منظور گردیده

 .منظور ضروری است توضیح مختصری در مورد فهرست بها داده شود
در ایران این فهرست . گردد شود تهیه می  فهرست بها با توجه به نوع کاری که انجام می

ریزی تهیه و تدوین گردیده و مأخذ محاسبه صورت  بها به وسیله سازمان مدیریت و برنامه
 موافقتنامهکارکردهای موقت و قطعی کارهای انجام شده طبق نقشه و مشخصات و مفاد 

فهرست بها برای انجام کارهای مختلف ساختمانی و تأسیساتی و . باشد  میمربوطه
 معمول هر ساله ضرایبی با توجه به نرخ تورم در مورد آن بطورغیره تهیه و راهسازی و 

 . گردد منظور و اعالم می
باشد و شامل   قیمت واحد مندرج در فهرست بها متوسط قیمت تمام شده در هر کار می

به جز موارد استثنائی که تهیه (کلیه عملیات الزم از قبیل تهیه و حمل مصالح به کارگاه 
، نیروی انسانی، ساخت، اتالف مصالح، آالت ماشینابزار کار، ) عهده کارفرماستآن به 

آالت و نصب و آزمایش و راه اندازی دستگاهها و غیره  سوخت، تعمیر و استهالک ماشین
بنابراین عنوان و رئوس مطالب کلی عملیات که در . باشد جهت اتمام کامل هر کار می

 . باشد شامل کلیه موارد ذکر شده باال می مختصر نوشته شده بطورفهرست بها 
نماید بعداً نسبت به شرح   چنانچه پیمانکاری که بر اساس فهرست بها قرارداد منعقد می

           قیمتهای مشخص شده در فهرست بها و یا صحت آن ادعائی داشته و یا اظهار 
یمت نماید برای برای تغییر قیمت و یا شرح ق بی اطالعی و درخواست هرگونه اقدامی

 طرفین قرارداد  ازدر صورتیکه شرح قیمتها برای هر یک. کارفرما قابل قبول نخواهد بود
ریزی استعالم و نظر آن  روشن نباشد، در این خصوص موضوع از سازمان مدیریت برنامه

 . گیرد سازمان در مورد شرح قیمت مالک عمل قرار می
این قیمتها در   کننده مشخصات نیستند بلکه بها تعیینتکلیه قیمتهای مندرج در فهرس

 کامالً بر طبق نقشه مربوطهباشند که کارهای انجام شده  صورتی قابل عمل و پرداخت می
 معمول در هر فصل از فهرست بها توضیحات الزم در مورد بطور. و مشخصات باشد
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) باشد ز میکه جهت پرداخت اقالم مختلف مورد نیا(چگونگی پرداخت و مدارک مورد لزوم 
و نیز توضیحات الزم در مواردی که شرح اقالم گویای آنها نباشد، ذکر گردیده تا بدین 

 . وسیله از اختالف در نقشه و اقالم کار در حین اجرا و یا پس از خاتمه کار جلوگیری شود
  :باشد هر برگ فهرست بها دارای مشخصاتی به شرح ذیل می

 ردیف  -
  شرح عملیات -
  واحد  -
  بهای واحد به ریال  -
 مالحظات  -

 . گردد که در فهرست منضم به قراردادها ستون مقدار و جمع به ریال نیز اضافه می
های   در قرارداد بر اساس فهرست بها ابتدا مشخصات و جزئیات کار با توجه به نقشه

ات فنی اجرائی تعیین گردیده و پس از توضیحات الزم در این زمینه که با توجه به مشخص
سپس . )یبیتقر(شود دقیق کار تعیین میمقادیر ، گردد اور تهیه میآن بوسیله مهندسین مش

 با توجه به مشخصات فنی آن در فصلهای مربوطهفهرست مقادیر و بهای واحد عملیات 
، از قبیل مربوطهای تهیه شده و در پایان برآورد هزینه طرح با توجه به ضرایب  جداگانه

برچیدن کارگاه، هزینه صعوبت انجام کار در ارتفاع، هزینه انجام کار در هزینه تجهیز و 
یا اضافه پیشنهادی ) مینوس(طبقات، هزینه بیمه کارگاه و غیره مشخص و تخفیف 

این طریق  پیمانکار نیز از رقم فوق کسر و یا به آن اضافه میگردد مبلغی که به) پلوس(
  .مشخص میگردد مبلغ کل قرارداد خواهد بود

 خالصه بشرح زیر بطور توان میبعضی از مزایای این روش قرارداد بستن بر سایر روشها را 
 :بیان نمود

 مبلغ پرداخت شده توسط کارفرما همواره دقیقأ بابت حجم کاری خواهد بود که انجام  ـ1
 . گیرد می

 های اجرائی کامل و دقیق تهیه شده باشد مبلغی که  در صورتی که جزئیات نقشه ـ2
توسط کارفرما برای اجرای کار پرداخت میگردد معادل مبلغی خواهد بود که در 

 .  گردیده استبینی پیشقرارداد 
 در این روش این امکان وجود دارد که در ضمن انجام کار در صورت لزوم تغییراتی  ـ3

همواره یک مبنای معین جهت پرداخت بین کارفرما و  داده شود و در این زمینه
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 .  وجود خواهد داشتپیمانکار
 از این توان می انجام میشود و در نتیجه موافقتنامه کلیه قراردادها براساس یک  ـ4

 . موضوع برای مقایسه کارها استفاده نمود
آورد تا بتواند پیشداوری الزم را   فهرست بها این امکان را برای پیمانکار به وجود می ـ5

 . اشته باشدنسبت به کارهایی که باید انجام بدهد د
 گفت قرارداد براساس فهرست بها از جمله قراردادهای با توان میبا توجه به مزایای فوق 

 . باشد و در واقع قیمت کار قبل از شروع آن مشخص میگردد قیمت ثابت می
باشد و در اکثر موارد برای کارفرما،   روشها میترین این روش در حال حاضر از معمول

 . ترین روش تشخیص داده شده استمشاور و پیمانکار به
 
  مدیریت مانیپ به صورت قرارداد -2

در این حالت هیچ محدودیتی از نظر مبلغ کار وجود ندارد و پیمانکار با گرفتن درصد معینی 
از قبیل خریدها، (دهد  از کلیه مخارجی که انجام می) شود که با توافق کارفرما تعیین می(

این . دهد آن کار را انجام می) ت، حقوق پرسنل و غیرهآال پرداختهای کارگری، ماشین
 :شود کاربرد چندانی ندارد روش با توجه به مشکالتی که در زیر توضیح داده می

اینکه مخارج انجام کار با سود پیمانکار نسبت مستقیم خواهد داشت و هرچه   نظر به ـ1
 بطورد شد، لذا این روش مخارج انجام کار بیشتر باشد سود پیمانکار نیز اضافه خواه
 . معمول مورد توجه کارفرما و مقرون به صرفه نخواهد بود

 در این روش از آنجا که کنترلهای زیادی همواره بایستی بر روی فاکتورها و  ـ2
صورتحسابها به وسیله مشاور انجام شود، لذا انجام کار با این روش مورد عالقه مشاور 

 .  باشددتوان مینیز ن
انکار نیز این روش را به علت در تنگنا قرار گرفتن و نداشتن آزادی عمل در مورد  پیم ـ3

پسندد، چرا که بایستی دائمأ به وسیله مشاور و کارفرما کنترل  خرید یا انجام کار نمی
 . گردد و آنها را در جریان امر قرار دهد

باشد و از  زیاد می با توجه به مواردی که ذکر شد کاغذ بازی و سوء ظن در این روش  ـ4
 استفاده نمود که فرصت کافی برای تهیه توان میاین روش تنها در مواردی 

ها در شروع قرارداد و تهیه و تدوین فهرست مقادیر  مشخصات و جزئیات اجرائی نقشه
 . و بهای واحد عملیات وجود نداشته باشد
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 آن را قرارداد امانی با  مدیریت وجود دارد کهمانیپروش دیگری نیز در قرارداد به صورت 
 . نامند پرداخت ثابت به پیمانکار می

در این روش کلیه مخارج پیمانکار عینأ پرداخت میگردد و فقط مبلغی که بعنوان سود و 
گردد به صورت مبلغ ثابتی خواهد بود و این مبلغ را  مخارج باالسری پیمانکار تعیین می

پیمانکار، و یا تبادل نظر و توافق بین پیمانکار  از طریق برگزاری مناقصه بین چند توان می
 ضمن ثابت نگه داشتن مبلغ سود و سایر مخارج توان می. و کارفرما مشخص نمود

باالسری برای پیمانکار در صورت مشخص بودن کل هزینه انجام کار، درصدی از صرفه 
. ار منظور نمودجوئی در قیمت تمام شده را نیز پس از اتمام کار به عنوان پاداش پیمانک

این ) البته بدون آنکه از حجم عملیات کاسته ویا در مشخصات آن تغییری داده شود(
 ضمن ایجاد انگیزه، در کم کردن هزینه و زمان برای پیمانکاران مختلف دتوان میموضوع 

این .  و بهترین وجه انجام پذیردترین ایجاد رقابت نماید و از این طریق کار به اقتصادی
ر مورد کارهای دقیق و بخصوص کارهای پیچیده و مشکل مهندسی بهترین روش روش د

البته درصورتی که در انتخاب پیمانکار دقت کافی بعمل آمده و در مورد قدرت . (خواهد بود
 ضمنا در .)اجرائی و عوامل پیمانکار در مورد اجرای کار اطمینان کافی وجود داشته باشد

 .  زیادی در اجرای کارهای جدید و سایر موارد وجود دارداین شیوه قرارداد، آزادی عمل
 مدیریت با پرداخت ثابت را که در آن جریمه و یا پاداش برای مانیپروش کارهای 

شود روش  پیمانکار، در صورت بیشتر یا کمتر شدن مبلغ هزینه انجام کار در نظر گرفته می
فرمائی با پیمانکار قرارداد مدیریت به عنوان مثال کار. نامند  می"قرارداد مدیریت شرطی"

ای را با مبلغ پنجاه میلیون ریال به اتمام رساند، بابت  کند که اگر پروژه شرطی منعقد می
های باالسری پانزده درصد به او پرداخت نماید و در صورتی که کار با بیش  سود و هزینه

 بینی پیش کمتر از مبلغ ای از پیمانکار کسر شود و چنانچه از این مبلغ تمام شود جریمه
های  هر ده میلیون ریال کاهش هزینه دو درصد به مبلغ سود و هزینه شده تمام شود به

 . باالسری اضافه گردد
ممکن است قرار گذاشته شود که کار در مدتی معین مثال شش ماه به اتمام رسانده شود و 

سود و (یمه به مبلغ اصلی به ازاء هر یکماه اضافه یا کاهش، درصدی بعنوان پاداش یا جر
 . اضافه یا کسر گردد) های باالسری هزینه

این روش قرارداد مدیریت شرطی، برای حصول نتیجه مطلوب، از نظر اقتصادی روش 
شود و نتیجه مطلوب و مورد  باشد ولی در اکثر موارد در عمل درست اجرا نمی مناسبی می
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بینی، و فهرست بهایی تهیه  یمت کار، پیشدر هر صورت اگر ق. آید انتظار از آن بدست نمی
 کلی مسئله انجام کار بطور شود بینی پیشو تدوین و برنامه زمانی مناسبی برای انجام کار 

 . به طریق امانی منتفی خواهد بود
 وجود داشته باشد و این دتوان میدر مورد انواع قراردادهای پیمانکاری جریمه و یا پاداش 

خواهد بود که زمان معینی جهت اتمام کار و یا مبلغ مشخصی برای امر زمانی قابل اجرا 
ای منظور  در هر صورت هیچ پاداش یا جریمه.  شده باشدبینی پیشهای آن  هزینه
. گردد مگر اینکه یک مسئله فنی و یا یک دلیل اقتصادی و زمانی وجود داشته باشد نمی

نیز در ) وبی انجام کار و یا بدی آنخ( طرز کار خاطر بهالبته پرداخت پاداش و یا جریمه 
 . باشد کارگاهها معمول می

 
 ) امانی( انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما -3

آالت مورد نیاز باشد  در صورتی که کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین
هایی که دارای در اکثر کار.  با استخدام کارگر انجام کار را رأسا به عهده بگیرددتوان می

 است، همچنین این روش بیشتر پذیر امکانای نیستند اجرای کار با این شیوه  ابعاد گسترده
در کارهای بهسازی و نگهداری و نیز توسط ادارات محلی اجرایی از قبیل اداره راه، مسکن 

 معمول دفاتر مهندسی این قبیل ادارات بطور. پذیرد و شهرسازی و شهرداریها انجام می
باشند که در صورت نیاز  می آالت و کارمند و کارگر دائمی ماشین ارای تعدادی متخصص ود

در بعضی . های کوچک استفاده نمود آالت جهت اجرای پروژه  از این افراد و ماشینتوان می
ای برای تامین نیروی کار در  آالت کرایه موارد امکان دارد که از کارگران موقت و یا ماشین

در صورتی که میزان کار طوری باشد که . ی مقطعی و خاص بهره گرفتاجرای کارها
 تمام وقت مشغول بکار باشند، انجام کار بطور مستقیم توسط کارفرما بطورکلیه کارگران 

ه جهت بدارای نتایج خوبی خواهد بود و این امر به کارفرما برای داشتن یک گروه باتجر
 . نماید تعمیراتی کمک مؤثری میانجام کارهای موردنیاز از جمله کارهای 

آالت  اما در اجرای کارهای بزرگ ساختمانی که نیاز به مهندسین و کارگران و ماشین
بیشتر از آنچه که کارفرمای دولتی در اختیار دارد باشد، تجربه نشان داده است که انجام 

 . کار به طریق مستقیم پرخرج تر از انتخاب یک پیمانکار خواهد بود
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 (Lump sam)ریزی پیشرفت کار اساس برنامه رارداد بر ق-4

های اجرایی و   در فهرست بها و یا براساس نقشهتوان میبعضی از عملیات اجرایی را ن
 مثال در کندن چاه، چون مشخص بطورحجم عملیات ضمیمه قرارداد اندازه گیری نمود، 

ودن مبلغی از قبل در این نیست که چاه در چه عمق به دبی مورد نظر میرسد، لذا معین نم
 . دقیقأ مشخص نمودتوان میرابطه منطقی نبوده و حجم عملیات در این قبیل موارد را ن

 کامل آماده نباشد ولی مجبور باشیم بطورهای اجرایی کار  حالت دیگر زمانی است که نقشه
داد قرار. شود در این حالت قرارداد براساس پیشرفت کار بسته می. کار را شروع کنیم

براساس پیشرفت کار تقریبا شبیه قرارداد براساس فهرست بهاست ولی تفاوتهای زیر بین 
 :آنها وجود دارد

 قرارداد پیشرفت کار مقادیر مختلف کار دقیقا مشخص نبوده و یا به صورت تقریب و  درـ
 بطوردر صورتی که در قرارداد فهرست بها مقادیر کار . یا غیر منطقی تعیین میگردد

 . تأ دقیق قبأل محاسبه و برآورد شده استنسب
به قرارداد براساس پیشرفت کاری است که توسط  بیشتر توضیحات فهرست بها منضم ـ

 . بایست انجام شود نه مقادیر و احجام دقیق آن پیمانکار می
 هیچگونه تضمینی در مورد حجم کار مورد نظر وجود نداشته و احتمال منتفی اعالم ـ

  .باشد می طرف کارفرما متصور شدن آن نیز از
به  قید گردد که قرارداد موافقتنامه معمول هنگام عقد قرارداد میبایست در دفترچه بطور

ریزی پیشرفت کار است تا پیمانکار طرف قرارداد به مسئله قطعی نبودن   برنامهصورت
د تا در صورت ای تهیه شو قیمتها بایستی به گونه. مقادیر و قیمتها توجه کافی داشته باشد

 . افزایش، کاهش و یا حذف بعضی از اقالم، پیمانکار دچار ضرر و زیان نگردد
 .اینگونه قراردادها بیشتر در کشف میادین نفت و گاز کاربرد دارد

 
 قرارداد براساس برآورد کلی یا قیمت ثابت -5

لی با توجه به در این نوع قرارداد که قرارداد با قیمت ثابت نیز نامیده میشود یک قیمت ک
 برآورد و مشخص موافقتنامهمشخصات و ابعاد کامل ونوع کار قبل از انجام تشریفات 

 .  کلی و یا یکجا با قیمت تعیین شده به پیمانکار واگذار میشودبه صورتمیگردد و کار 
. ها دقیقأ و با جزئیات کامل مشخص گردد در این نوع قرارداد میبایست مشخصات و نقشه

ن است فهرست بهایی هم برای این وضعیت تهیه گردد ولی نه به منظور البته ممک
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قیمتهای واحد بلکه برای اینکه پیمانکار بتواند با توجه به آن و چگونگی برآورد قیمت 
 .  نمایدلیه و تحلیتجزپیشنهاد قیمت خود را از روی آن 

 : معمول اینگونه قراردادها در موارد ذیل منعقد میگرددبطور
 .  حالتی که کارها بسیار بزرگ باشد ـ در1
 . ها و جزئیات آن کار مشخص باشد  ـ کلیه نقشه2
 .  هیچگونه ریسک بزرگی در کار وجود نداشته باشدل ـ احتما3
 .  ـ احتمال هیچگونه تغییرات اساسی و یا تغییرات زیاد در حین کار وجود نداشته باشد4
  . ـ هیچگونه تعدیلی به قیمتها تعلق نگیرد5

قرارداد براساس برآورد کلی معموال در ساختمانهای تیپ، مانند واحدهای مسکونی انبوه، 
 کلی سایر ساختمانهایی که دارای ابعاد بطورپوششهای کارگاهها و کارخانجات و انبارها و 

ای نداشته باشند و همچنین تهیه  مشخص بوده و از نظر مسائل اجرائی خصوصیات پیچیده
در این روش ضمن اینکه کارفرما دقیقا . گیرد مان مورد استفاده قرار میوسایل داخل ساخت

داند از نظر پیمانکار نیز مشخصات و هزینه انجام کار با توجه به  بودجه مورد نیاز کار را می
نماید از قبل تعیین شده است، البته میزان سود برای  سودی که برای خود منظور می
 .  به پیمانکار خواهد داشتمربوطهمل کار و سایر عوامل پیمانکار بستگی به چگونگی عوا

این روش غیر قابل انعطاف بودن آن است چون به محض اینکه کارفرما یا  اشکال عمده
به ای در کار   نشدهبینی پیشها تغییراتی اعمال نمایند یا مسأله  مشاور بخواهند در نقشه

 . د بودوجود آید موافقت پیمانکار در این خصوص الزم خواه
 
  قرارداد بر اساس متر مربع زیربنا-6

های ر به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کاریزی برنامهسازمان مدیریت و 
              طی بخشنامه شماره ،ساختمانی که سطح زیر بنای آنها حداکثر دو هزار متر مربع است

 با توان می نوع قرارداد را  این. اعالم نموده است20/5/75 مورخ 2000-54/2700-102
 .اندکی اختالف مشابه قرارداد با مبلغ مقطوع به حساب آورد

 
 (Turnkey)قرارد کلید در دست -7

  و یا(design and construct) ساخت - که به آن طراحی روش کلید در دست 
Package deal  کار  مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمان، میشودگفتهنیز
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 دتوان میفقط با چرخاندن یک کلید  کارفرما پروژه، تکمیل از بعد که قسمیه  بگذارد می
در این حالت کارفرما یا مشاورین او فقط . اجرا شده را آغاز نمایدتاسیسات  از برداری بهره

کلید در دست حد . داشتخواهند رت عالیه بر کار پیمانکار دخالت ادر فرایند مناقصه و نظ
بنابراین نیازی نیست . سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی مینمایداعالی 

 طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده به دلیلکه مشخص شود آیا یک نقیصه 
است و به عنوان یک قانون کلی، هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث 

 .شود مسئول پیمانکار خواهد بود
استفاده از روش کلید در دست درگیری کارفرما را در فرایند طراحی و اجراء در مقایسه با 

ای کاهش داده و نقش او بطور عمده،  سایر روشهای قراردادی به مقدار قابل مالحظه
 کلید در دست مرور و یا تائید کارهای طراحی موافقتنامهمدیریت قرارداد و بسته به مفاد 

 .خواهد بود
مسئولیتهای طراحی با اجراء همچنین امکان کاهش زمان کلی تکمیل پروژه یا به تلفیق 

 با فراهم نیهمچن را میسر میسازد (Fast Track Construction)عبارتی اجرای سریع
 . پروژه را کاهش دادهای ه هزینتوان میساختن امکان طراحی و اجرای اقتصادی 

در این مرحله . باشد می زیادی برخوردار در روش کلید در دست مرحله مناقصه از اهمیت
کارفرما بایستی نیرو و منابع زیادی را به منظور اطمینان از قابلیتهای پیمانکاران و کیفیت 

 پیمانکار نیز بایستی وقت و انرژی کهیانطور هم،دیاطرحهای پیشنهادی آنها صرف نم
 اجرا بوده و قیمت زیادی برای تهیه پیشنهاد خود با اطمینان از این نظر که قابل

 .پیشنهادی سودآور میباشد، مصروف دارد
 :این نوع قرارداد متضمن موارد زیر خواهد بود

 . یک قلم یا فهرست بهایی باشدبه صورت در این روش ممکن است ها پرداخت  -
 .در مراحل اولیه طراحی بایستی مشخصات فنی کامل و روشنی تهیه شود  -
 .نماید میظر فنی و قراردادی، نیازها و الزامات خود را مشخص کارفرما در بدو امر از ن -
 .داشت بعد از انعقاد قرارداد، معموال کارفرما در بحثها و مذاکرات موضع ضعیفی خواهد -
 . و الزامات کارفرما در مورد راه اندازی باید در قرارداد نوشته شودها هخواست -
ی انجام شده توسط پیمانکار در مرحله بایستی ترتیبی اتخاذ گردد که هزینه طراح -

 .در نظر گرفته شودمناقصه نیز 
 محدوده و نیز روش کنترل کارهای طراحی توسط  دردر این روش ممکن استالبته 
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 . بروز اختالف گرددءکارفرما منشا
کارفرما ممکن است پیمان کلید در دست را فقط برای قسمت مشخصی از پروژه انتخاب 

 معروف (Semi-trunkey) یا (partial-trunkey)ن نیمه کلید در دست نماید که به عنوا
 مستقیم یا توسط مشاورین یا به صورتدر واقع بسته به میزان کاری که کارفرما . است

دهد، مقدار مسئولیت  میپیمانکاران دیگری مستقل از پیمانکار کلید در دست انجام 
م هماهنگی با وظایف پیمانکار کلید در کارفرما هم برای کاری که خود انجام میدهد و ه

 . یابد میدست افزایش 
با توجه به اشکالی که پیمان کلید در دست در میزان واگذاری مسئولیتها به پیمانکار 

 صنعتی و های ه به خود بگیرد روشهای قراردادی دیگری را بر اساس تنوع پروژدتوان می
 .دهد می تصمیم گیران قرار اریاختنیاز کارفرما در 

 
  E.P.C و E.P قراردادهای -8

از  ) ساخت –د ی خر– یطراح(  ) E.P.C(و  )د ی خر– یطراح()  E.P(قراردادهای 
 .باشند می Turnkeyقابلیتهای قرارداد 

 ترین ملموس. شوند میالگوهای مختلفی دنبال   بزرگ کشور دربخش انرژی باهای هپروژ
 است که در آن شرکتهای ایرانی ی الگوئیمی مطرح در صنایع پتروشهای هالگوی کار پروژ
  در منطقه ویژه درگیر (E.P) و یا  )تامین تجهیزات+  طراحی  (،غالبا در الگوی

 . باشند می متعددی های هپروژ
 + قراردادهای طراحی و تامین تجهیزاتبرای اجرای پروژه صنعتی الگوی مطرح دیگر 

 نسبت به قراردادهای نوع (E.P.C)ر قالب  اگر چه قراردادهای د.باشد می (E.P.C)اجرا 
(E.P)لحاظ تداوم و پیوستگی مسئولیتهای پیمانکار از ابتدا تا پایان کار ه  برای کارفرما ب

 لک اما از طرف دیگر با توجه به اینکه این قراردادها معموال بش،دارای مزیت بیشتری است
شکل  در این ریالی های همین هزیند، تانگرد میاجرا تامین اعتبار و  (Finance) 1نانسیفا

 به همین دلیل ممکن است .باشد میپیمانکار همراه با دشواریها و محدودیتهایی برای 
 خارج شده نانسی فابه صورت ریالی مرتبط از قالب پیمان های هبخش اجرای پروژه و هزین

ی را خود فراهم  اجرایهای هاما اگر کارفرما بتواند هزین.  مد نظر قرار گیرد(EP)و الگوی 
                                                           

 .یی است که متعاقباً توضیح داده خواهد شد نوعی تامین اعتبار طرحهای اجرا- 1
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 . خواهد بود(EPC)نماید، راه حل مناسب برای وی کماکان قرارداد 
مراحل  در (E.P.C) و یا (E.P)های  پروژهتفکیک مسئولیتها در ) 1(در جدول شماره 

 . مختلف کار نشان داده شده است
 

 E.P و E.P.C  ساختی مراحل کار در قراردادها)1(جدول شماره 
 E.P.C یقراردادها مراحل کار

(G.C + TECH. + FINANCIER) 

 E.P یقراردادها
(G.C + TECH. + FINANCIER) 

1  TECH. TECH. 

2  G.C G.C 

3  G.C + TECH. G.C + TECH. 

4  G.C + TECH. G.C + TECH. 

5  G.C + S.C CLIENT + S.C 

6  CLIENT + G.C + TECH CLIENT + TECH 

ǧوƴƩ ƟاƮيǉوơ: 
E.P.C  :دی، ساخت، خریمهندس E.P : دی و خریمهندس 

G.C : یمانکار اصلیپ  TECH. : یصاحب فناور 
S.C : یمانکار فرعیپ 
 

 دارای (E.P.C) و یا (E.P)همانطور که مالحظه میشود پیمانهای مورد بحث در قالب 
 .مشترکات و تفاوتهایی هستند

 ،و یا پس از آن برای انجام کار چه برای ارائه قیمت )E.P.C(و یا  (E.P) های هدر پروژ
 الزم است که مطالعات اولیه پروژه و یا (Basic Design)طراحیهای بنیادی 
Feasiblity Study همراه با طراحیهای محتوایی (Conceptual Design) انجام شده 

رح نیاز با طراحیهای محتوایی شبدون وجود چنین مطالعات مقدماتی که براساس آن . باشد
بعالوه عدم . شود می میسر نها هگردیده باشد، ارائه قیمت در فرصت محدود مناقصتثبیت 

 ناتثبیت مبانی پروژه در مدارک مناقصه منجر به ارائه پیشنهادات همسو توسط پیمانکار
گیری در مورد پیشنهادات دریافتی را برای کارفرما دشوار  گردد که این وضعیت تصمیم مین

Ǎراƭی řايه

ǆǞơيǪیǍراƭی

ƴخري

ǨǢو ن ǨǮƭ

ƣاƴƭا

ŭازƴان ǳاƷ
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 .دینما می
 مراحل متوالی نشان داده شده به صورت )1(جدول شماره اجرای کار در اگر چه مراحل 

عمال مراحل کار با  )E.P.C(و یا  (E.P)است اما باید در نظر داشت که در پیمانهای 
 تدارکات و تامین تجهیزات تمرکز مسئولیتهای مختلف مهندسی،. یکدیگر همزمانی دارند

 ریزی برنامهآورد که پیمانکار با  میکان را فراهم  اجرا در یک پیمان منفرد این امتاًو نهای
 موازی پیش به صورتمناسب و اعمال هماهنگیهای داخلی بتواند مراحل متوالی پروژه را 

 پیشبرد فعالیتهای .باشد می Turn Keyببرد که این قابلیت بارزترین مشخصه پیمانهای 
 ها هه و نتیجتاً کاهش هزین موازی طبیعتاً سبب کوتاه کردن زمان پروژبه صورتپروژه 

 .گردد می
. در بخش عملیات ساختمانی است )E.P.C( و (E.P)مهمترین وجه تفاوت در قراردادهای 

مسئولیت پیمانکار از ابتدا تا انتها یکسره و یکپارچه است که این  )E.P.C(پیمان  در
  .باشد میموضوع برای کارفرما بسیار حائز اهمیت 

   (General Contractor)ساخت با پیمانکار اصلی  مسئولیت پیمانن ی ادرن ی همچن
 دتوان میبا استعالم از پیمانکاران محلی ومذاکرات نزدیک بعدی  اصلیپیمانکار . باشد می

 .مناسبترین پیمانکار اجرایی را انتخاب نماید
نکته مهم در فرآیند این انتخاب این است که نرخهای پیشنهادی پیمانکاران جزء قابل 

نباید دور از برآوردهای ) با اعمال ضریب بهره وری محلی (اند اما برآورد ساعات کار  بحث
 ارزیابی توان اجرایی پیمانکاران جزء به لحاظ در اختیار داشتن نیهمچن. مبنا باشد

 .گیرد می نظر قرار موردفنی و مدیریت اجراء در بررسیها  آالت، دفتر ماشین
   ست که مسئولیت عملیات ساختمانی پروژه را بعهده ارفرما کاEPاز طرف دیگر در پیمان 

 :ه باشدت دو مشکل زیر را بهمراه داشدتوان میقبول این مسئولیت توسط کارفرما . گیرد می
انقطاع مسئولیت پیمانکار و ایجاد فصل مشترکهای اضافی در روند کار پیمانکار اصلی  -1

 .تا مرحله راه اندازی و تحویل نهایی پروژه
 . محدودیتهای کارفرمابه دلیل اجرا های تاخیرات احتمالی و کاهش کیفیت -2
 

 جذب .باشد میبزرگ های  انجام تغییرات تکمیلی در حین اجرای کار جزء طبیعت پروژه
 است اما بینی پیشطبیعی و قابل  )E.P.C(این تغییرات تدریجی برای پیمانکار در پیمان 

 نیهمچن .باشد می مقرراتی مشکل تر های  محدودیتبه دلیلانجام آن توسط کارفرما 
 اضافی و ادعایی مرتبط همواره یکی از موضوعات بحث انگیز بین طرفین های ههزین
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 .خواهد بود
این کن یول کنترل کیفی و کنترل پروژه بعهده پیمانکار است ،مسئولیت مدیریت اجراء

در  اصلی پیمانکاره شد ور که گفتهمانط. باشد می بعهده کارفرما (E.P)ئولیت در پیمان سم
کارفرمای دولتی معموالً  که انتخاب پیمانکاران جزء دارای انعطاف بیشتری است در حالی

 . روش مناقصه و انتخاب بر اساس حداقل قیمت طبق مقررات عمل مینمایده ب
 مطرح خواهد بود (E.P) از فصل مشترکهای مهم که در پایان کار اجرایی پیمان ییک

 بنابراین تعیین .باشد  میکارپیمانکار اصلی برای راه اندازی   بازگشت مسئولیتها بهنقطه
 س و قبوالندن آن در عمل به پیمانکار اصلی بر اساErection Completionنقطه 

 .یابد میمدارک و مشخصات فنی پروژه از مواردی است که طبیعتاً به سادگی تحقق ن
 )E.P.C( و (E.P)ه اندازی پروژه در دو الگوی مشارکت اعضاء در مرحله ران ی همچن

 در کار (G. C) 1مشارکت پیمانکار اصلی )E.P.C(در پیمانهای .  متفاوت باشددتوان می
شود که در  میساختمان و نصب پروژه و آشنایی تیم اجرایی وی با جزئیات نصب سبب 

بخصوص . تداوم یابد پیمانکار اصلی پروژه مشارکت مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی
بسیار حائز اهمیت خواهد بود زیرا  ن مطالبی ا.باشد یک شرکت ایرانی G.Cوقتی که 

پروژه گسترش  تی طرف ایرانی بنحو مطلوبی تا پایانیمدیر -درگیری و بار مشارکت فنی 
 .یابد می

 کاهش یافته و (E.P)از طرف دیگر نقش پیمانکار اصلی در مرحله راه اندازی پیمان 
 .مدتاً محدود به اعزام کارشناسان تکنولوژیک خواهد گردیدع
 

   (N.E.C. New Engineering Contracts)قرادادهای نوین مهندسی 

 بزرگ های ه بستر سازی برای جذب سرمای ،تأمین اعتبار مورد نیاز طرحهای بزرگ ملی
ی بزرگ  طرحهاگذاری سرمایهداخلی و خارجی و همچنین سبک سازی تعهدات دولتی در 

 بزرگ های هسبب گردیده است تا با توجه به نوع و شیوه تأمین اعتبار طرحها و پروژ
قراردادهای نوین مهندسی با اشکال مختلف در کشورها و از جمله کشور ایران تعریف و 

چند نمونه از این قراردادها که بیشتر مطرح ن قسمت یدر ا. یابدب یرسمیت بین الملل
 .شود میضیح داده باشند مختصراً تو می

                                                           
1  - General Contractor 
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 (.B.O.T) انتقال ،برداری بهره قرارداد احداث، -9
باشد که  میترین قراردادهای تامین مالی د یکی از جدی، انتقال،برداری بهره ،قرارداد احداث

 یعنی هنگامی که دولت ترکیه اعطای امتیاز چند نیروگاه را به یالدی م1980دهه از اوایل 
استفاده از این تکنیک به ویژه در مورد .  مالی راه یافتهای همناقصه گذاشت به رسان

 بطوریکه هم اکنون این روش در کشورهای در .تدریج توسعه یافته نایی بزیربتاسیسات 
 پروژه به مدت برداری بهرهدر این روش ساخت و . حال توسعه مقبولیت زیادی یافته است

شود و انتقال پروژه  مییرد، انجام گ میمعینی توسط شرکتی که اصطالحاً شرکت پروژه نام 
 .یابد می تحقق ، و بعد از تحصیل درآمد الزمیبه کارفرما پس از طی مدت معین

 بعد از درخواست رسمی کارفرما یا عوامل او برای توسعه (.B.O.T)در فرآیند اجرای طرح 
رسی  ابتدا سرمایه گذران بخش خصوصی به مطالعه و بر،ای به این روش و احداث پروژه

اسناد مناقصه و امکان سنجی اجرای پروژه و ارائه پیشنهاد جهت شرکت در مناقصه 
 .پردازند می

در مرحله بعد از مناقصه و انجام مذاکرات اولیه و پس از حصول اطمینان نسبی از به ثمر 
با مسئولیت (رسیدن آن، سرمایه گذاران برگزیده شده برای انجام پروژه یک شرکت 

 این شرکت که در واقع صاحب .ندینما می تاسیس ، “شرکت پروژه” ان به عنو) محدود
 این سرمایه .گردد میشود، با سرمایه متولیان تشکیل  می محسوب (.B.O.T)امتیاز پروژه 
 شرکت پروژه به .خواهد بود درصد سرمایه الزم برای توسعه پروژه 30 تا 20معموالً بین 

ات مالی س مالی با بانکها و موسهای پیماننعقد کردن منظور تامین بقیه سرمایه، اقدام به م
الزم  های هموافقتنامنماید عقد  میباشند  میاعطای وام در این زمینه به معتبر که عالقمند 

ار و موسسات مالی نیز از اهم وظایف شرکت رد شرکت بهره ب،با کارفرما، پیمانکار اجرایی
محصول  از برداری بهرهو کارفرما برای فروش این شرکت معموالً با عوامل . باشد میپروژه 

 ی یا دیگر شرایط(Take or Pay)ای بر مبنای تحویل با شرایط بردار یا بپرداز  موافقتنامه
که وی را در مقابل خطرات ناشی از کاهش تقاضای محصول و در نتیجه عدم کسب 

وقعی که محصول را در شرایط بردار یا بپرداز حتی م. نماید می امضا ،ددرآمد مصون بدار
یا بیشتر از قیمت محصول را % 80کند هم باید حدود  میالزم نداشته و از آن استفاده ن

انجام  انجام شده برای اجرای پروژه گذاری سرمایهاین پرداخت به منظور جبران . بپردازد
 .شود می

یا متولیان که کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران  باشد میقابل ذکر 
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 از بودجه دولتی زی ن مستقیمگذاری سرمایهکند و با توجه به اینکه  میپروژه تضمین ن
یابد و عالوه بر آن ریسکهای  میفشار ناشی از استقراض کاهش ن یبنابر اباشد،  مین

 بخش خصوصی انتقال داده به به ساخت و تکنولوژیهای جدید بکار برده شده نیز مربوط
 نیچندولت یا کارفرما عالوه بر موارد فوق در زمان ساخت پروژه و همهمچنین . شود می

 بخش های ه پروژه توسط شرکت خصوصی منافع بسیاری از تجرببرداری بهرهدر زمان 
 .آورد می بدست  راخصوصی

 
 :باشد میر ی زبه صورت (.B.O.T) خالصه مراحل انجام بطور

دود توسط مجریان تشکیل شرکت پروژه به صورت خصوصی با مسئولیت مح -1
 پروژه

 اوراق ،تنظیم یک سند مالی جهت جمع آوری منابع مالی از طریق استقراض -2
 قرضه و تعهد تامین منابع مالی

 فروش سهام شرکت پروژه -3
 . مثل نیروگاه خواهند بودمربوطهشرکت پروژه خریدار، مالک و بهره بردار واحد  -4
 ریسک پذیری سهام داران -5
 برداری بهره -6
 م توسط شرکت پروژهبازپرداخت وا -7
 انتقال پروژه پس از انقضای مدت به وام گیرنده -8

 
  (B.O.O - Build Own Operate) برداری بهره ، تملک، قرارداد احداث-10

 و ی راه انداز، تملک، نسبت به ساخت،یه گذار خصوصین نوع قرارداد سرمایدرا
ر مخارج و ی و ساها ه اجار،عوارضد و ینما میشه اقدام ی همیپروژه برا ینگهدار

 یه و سود جمع آوری پروژه را به منظور باز گرداندن سرمای از اجرایی ناشمدهادرآ
 پروژه را به ی و نگهداربرداری بهرهن نوع قراردادها دولت ممکن است یکند در ا می
 ین الزم را به بخش خصوصید منوط به آنکه تضمی محول نمایسومک دستگاه ی

 و )B.O.O( قرارداد ی در خصوص متعهد بودن به اجراهن کننده مخارج پروژیتأم
ر است تا دولت مخ،ن نوع قراردادین در ای همچن.ه بدهدی اولیه گزاریحفظ منافع سرما

  .دی اقدام نما)B.O.O( از قرارداد یا خدمات ناشید محصول و ینسبت به خر
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 انتقال،برداری بهره تملک، قراردادساخت-11
 (B.O.O.T-Build Own Operate Transfer)  

 .شود می پروژه به کشور میزبان انتقال داده برداری بهرهدر این نوع قرارداد پس از 
 

 برداری بهره  ،انتقال ، قرارداد احداث-12
(B.T.O - Build Transfer Operate)  

ر ی تأخ،نهیش هزی از افزای با احتساب مخاطرات ناشیه گذار خصوصیسرمادر این قرارداد 
 پروژه به ی که دولت پس از راه اندازیسازد و درحال می پروژه را ، خاصیاو عملکرده
 ) یندگینما (یک موسسه اجرائی از پروژه به برداری بهره حق ،گردد می  آنظاهر مالک

اداره  ) یندگینما (ی موسسه اجرائی پروژه را برایه گذار خصوصی سرما.گردد میمنتقل 
و اصل ( خود را گذاری سرمایه مربوط به های هکه هزینشود  میداده کند و به او اجازه  می
  .یک توافقنامه دریافت نمایددر قالب ) فرع

 
  (B.L.T - Build Lease Transfer)  انتقال، اجاره، قرارداد احداث-13

   نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت، سرمایه گذار خصوصی،در این نوع قرارداد
 خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه و تحت یک شرایط بخش  سرمایه گذارهای ههزین

 .کند می توافق شده پرداخت  برنامهو
 . مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت برمیگردد

 
  (Build Transfer ) (B.T) قرارداد ساخت و انتقال-14

 خواهد داد و نسبت به  را کشور میزبان انجامبرداری بهرهقرارداد احداث و انتقال است که 
 .نماید میپرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام 

 
 (Buy Back) قرارداد بیع متقابل -15

این قرارداد که عمدتاً برای اجرای طرحهای نفت و گاز در ایران مورد استفاده قرار 
 ، شرکت سرمایه گذار خارجی،ردیگ میقرار قراردادهای خرید خدمت  فیردگیرد، در  می

 راه اندازی و انتقال تکنولوژی را بر ، همچون نصب تجهیزاتگذاری سرمایهوه کلیه وج
بازگشت سرمایه و . کند میگیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار  میعهده 
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همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصوالت تولیدی صورت 
 . گیرد می

های خرید خدمت این است که انجام ادقابل در رده قرارد قرارداد بیع متبندی طبقهعلت 
 نفتی های فرآورده نفت و ، از محل مایعات گازیگذاری سرمایهبازپرداخت اصلی و سود 

 این .باشد می پذیر امکان به صورت نقدی و غیر نقدی ها پرداختن یهمچن. گیرد میصورت 
یت بخش خصوصی و یا خارجی را نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالک

مهمترین ویژگی این گونه . گیرد میداند مورد استفاده قرار  می صنعت نفت منتفی هب
 :قراردادها به ترتیب زیر است

وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد  .کنند میشرکتهای خارجی نقش پیمانکار را ایفا  -1
 .باشد میمیادین نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی 

      شوند، به همراه بهره  میی که پیمانکاران متحمل های هکلیه مخارج و هزین -2
 بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا های هسرمای

 .گاز باز پرداخت خواهد شد
عموالً حول و حوش م( متناسب با پروژه متغییر بوده گذاری سرمایه انهیسالنرخ بازده  -3

 .و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد)  درصد است20
 پیمانکار دارای هیچ گونه ،گذاری سرمایه بهره سود  وپس از پایان دوره پرداخت اصل -4

 .حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود
 راه اندازی تولید و شروع تولید، ،پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژهن یهمچن -5

ول تامین هزینه عملیات ئو مس عهده خواهدگرفتکشور میزبان کنترل عملیات را بر
 .جاری خواهد بود

 .باشد می مشترک فاقد سهم های گذاری سرمایهپیمانکار خارجی در این  -6
ر میادینی که زیرا همگی د. باشد میاقد خطر پذیری اکتشاف ف ها هپروژن نوع قرارداد یدر ا

 خطر پذیری قیمت ،ضمناً. دارای ذخائر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد
به کشور میزبان منتقل شده است و کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین 

 .کرده است
 مسئولیت اجرایی و ،)به صورت کامل( پیمانکار وظیفه تامین مالی طرح ن حالیبا ا
 کشور میزبان ب رساندن توسطیبه تصو ساخت و نصب، ، سفارشاتت مسئولی،ندسیمه

 آموزش و راه اندازی و تحویل میدان ، انتقال تکنولوژی،بوسیله کمیته مشترک مدیریت
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و کلیه مراحل مذکور تحت نظارت فنی بر عهده دارد ن را اپس از توسعه آن به کشور میزب
 .گیرد میو مالی کشور میزبان صورت 

مورد توجه  دی بامالحظات حقوقی که در عقد قراردادهای خدماتی و چارچوب بیع متقابل
 : ازندد عبارتنواقع شو

حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منبع هیدروکربوری و نفی مشارکت و  -1
  . خارجیگذاری سرمایه

 .یاو در دعان بر قرارداد و همچنین بر حکمیتبحاکمیت قوانین کشور میز - 2
 .مابین حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی فی -3
 .کنترل کامل تولید -4
 .بازپرداخت صرفا از محل تولید مخزن -5
 .ا دولتییارائه تضمین بانکی عدم  -6
  .اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی -7
 .زناتامین باالترین ضریب برداشت با مالحظات فنی و حفظ مخ -8
 .شارکت امکانات تولیدی مهندسی و ساختمانی داخلیبه حداکثر رساندن م -9

 
 نقاط قوت 

  بدون شبهه بر منابع نفت و گاز توسط صاحب نفت و گاز یت حقوقیحاکم -1
 را موجب ها هنی شرح کار و هزی روی کنترل قو، مناقصه و رقابت:کنترل -2

 . شود می
نجام ق ایارت و کنترل دقظن شده و با نییر سقف تعی زیستینه بای هز:نهیهز -3

  .ماند می ی خود باقیشود، لذا در حد واقع
 جهت عدم ین جرائم قراردادی همچن،یزه قراردادیمانکار انگی پ:یبرنامه زمان -4

  . داردیر در برنامه زمان بندیتأخ
 توسط صاحب نفت هرگونه برداری بهرهات ی کنترل عمل:برداری بهرهات یعمل -5

 ضمن آنکه حضور پر ،برد مین یز ب را ابرداری بهره یعر واقی غهای هنیهزن یتخم
ود ش می درصد درآمد حاصل 90ش از ین مرحله که بیرنگ صاحب نفت در ا

  .ن حفظ منافع استیتضم
 از ین نفت مشارکت دارد ولی پائیلی خیها متی قیریمانکار در خطر پذیپ -6
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  .برد می باال سود نیلی خیمتهایق
 های هنی به منظور کاهش هزدی جدیکهای تکنیریره بکارگی انگ،ع متقابلیدر ب -7

  مانکار در دورهیر نبودن پی به علت درگی ول.مانکار وجود داردیه توسط پیسرما
ن مهم را ی ای خدماتیق شرکتهای و از طر شرکت صاحب نفت رأساً،برداری بهره

  .رساند میبه انجام 
ق گر قرارداد است و حیار باالتر از اشکال دی پروژه بسیسهم دولت از درآمدها -8

ش ین مهم در اغلب موارد بی ا.زبان حفظ شده استیت کشور میت و مالکیحاکم
  . باشدیم درصد 90از 

ن ین حال خود ایبا ا ( . هم هستی حضور کمتر خارجیعمر کوتاه قرارداد به معن -9
 ) ل شود یز تبدیعف نض به نقطه دتوان می موارد یموضوع در برخ

رسد  می به نقطه اوج خود یار کوتاهی مدت بسید طیزان تولیکه م ییانهادیدر م -10
 به کارفرما واگذار کرد توان می ی مدت زمان کوتاهی را طیدیات تولیو عمل
از به توسعه مرحله به ی که نینیادی شود اما در می تلقیوه مناسبی شدتوان می

  . برسدء به امضاای مرحلهست قراردادها به صورت چند یبا می  مرحله دارند
ابد حجم منافع یش یان مدت و بلند مدت افزایت نفت در ممیکه قیدر صورت -11

 کاهش خواهد ی حاصل از طرح به صورت واقعی از درآمدهایمانکار خارجیپ
  .افتی

ع متقابل لحاظ شده یوه بین قرارداد به شیه که در آخریستم پاداش و تنبیلحاظ س -12
گر یزه با دیانگش ی افزاش دهد اما لزوماًیمانکار را افزای پهای هزی انگدتوان می
  .کند می نی قرارداد برابرهای هویش

 
 نقاط ضعف 

دان است و لذا یار کوتاه تر از عمر میع متقابل بسی بی قراردادهایدوره زمان -1
در ارتباط با ن قرارداد بخواهد ی که ایطیمانکار و کارفرما در شرایق منافع پیتطب
ل چارچوب قرارداد یز به تعدایاز به توسعه مرحله به مرحله دارند نی که نینیادیم

دان یست توسعه میبا مین یادی میگر از آنجا که در مورد برخی به عبارت د.دارد
 تا قبل از یرد و اطالعات مربوط به مراحل بعدی صورت گیا  مرحلهبه صورت

 یانجام مرحله اول ممکن است روشن نباشد عمر کوتاه قرارداد تطابق الزم برا
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 ین امر ضرورت انجام برخیکند و هم مین نیرما را تضممانکار و کارفیمنافع پ
کند بعنوان مثال  میع متقابل اقتضاء ی بیاصالحات را در چارچوب قراردادها

ک ی) ن ی دارخویدان نفتیم(ن قرارداد خود یران در آخری نفت ایشرکت مل
 مرحله دوم منوط به ی به امضاء رسانده که اجراای مرحلهع متقابل دویقرارداد ب

 ید شرکت ملییست به تأیبا میت ین موفقی موفق مرحله اول شده است ایاجرا
  .ران برسدینفت ا

 یدهد محتمل است که به مشکالت میمانکار تنها سفارش را انجام یاز آنجا که پ -2
ن مشکل چنان که گفته شد ید اید توجه ننمایآ میش یدان پیل میکه پس از تحو

 از .دان حادتر استیند توسعه می بودن فرآین به جهت طوالنیادی مید برخردر مو
 یدان نفتیم(ن قراردادکشوریمانکار در آخریش مدت زمان حضور پین رو افزایا

  .ن رابطه استیشتر در اینان بی اطملبه منظور حصو) نیدارخو
 موثر ثابت بوده بطورزان سود یع متقابل منعقد شده می بیدر اغلب قراردادها -3

گردد تا اقدام به  میجاد نیمانکار ای پی براای گیزهانچ ین جهت هیاست از ا
ع متقابل ین قرارداد بی در آخر.دیا کارفرما بنمایافت به نفع خود یش بازیافزا

ه به یستم پاداش و تنبیک سیصه ین نقی رفع ایران برای نفت ایشرکت مل
 مانکار بتواندیکه پین قرارداد در صورتید افزوده است در آخری جدیقراردادها

ش حداکثر تا دو درصد ین افزایش دهد متناسب با ایافت را افزایب بازیضر
 از انجام ین در صورت ناتوانی همچن،دیفزایه خود بی سرمای بر نرخ بازدهدتوان می

د دو درصد از دستمزد کسر خواهد یک درصد کاهش در تولی هر یتعهدات در ازا
  .شد

ن با نگاه دراز مدت به ک مخزیحداکثر نفت قابل استحصال در طول عمر  -4
 و ی عملی روشهایرین مهم مستلزم بکارگیخواهد بود و ا  میمخزن عل
ا ید متعادل ی تحت عنوان تول، مخازنید عمل مهندسیی مورد تأیمحاسبات

 یدب ک مخزن در کوتاه مدت و بای از یانتیر صیغد یباشد و تول می یانتیص
 یاول عمر خود قراردارند شدنمه ی که در نینیادی باال به خصوص در میدیتول

ا یزان کل نفت قابل استحصال ی صدمات وارده به مخزن از مبه دلیلاست اما 
ن قراردادها ی کاسته خواهد شد و چون در ا،ار محسوسیره بطور بسیذخ

 نگاه بلند ی برایا زهین انگیبنابرا .دارند  در کوتاه مدت حضوری غربیشرکتها
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 اعالم شده یدیگر هرچه برنامه تولی دیاز سومدت به مخزن نخواهند داشت و 
 به عهده خودشان است منافع یگذار هینه سرمایاز طرف آنان باالتر باشد چون هز

 به یا چ گونه عالقهی نه تنها هی خارجیشتر خواهد بود و لذا شرکتهایآنها ب
 شتر آنها را بهیها منافع هرچه ب نهین هزی اینه ندارند بلکه رقم باالیکاهش هز

ط و ی شرا،ن گونه قراردادهای ایادی بنیگر ضعفهایدنبال خواهد داشت از د
زان نفت قابل یکه می است بطورینیر زمید نفت از مخازن زیاستخراج و تول
 ن آن در طول زمان از آیجی با شناخت تدریدان نفتیک میره یاستحصال با ذخ

 عاًیسر و شور دفعتاًع متقابل کی بیکه در قراردادهایشود در حال میدان حاصل یم
 در تعارض کامل با ی به لحاظ فنیوه قراردادین شیرود و لذا ا می قرارداد یبه پا
  . استین نفتیادید و توسعه میت تولیماه

د نفت ی بر استمرار تولی مبنی خارجی شرکتهای از سوین قرارداد تعهدیدر ا -5
 یمرار و ط بر استی مبنیچگونه تعهدی هی خارجیرا شرکتهایوجود ندارد ز

 را ندارند و معموال ی و بلوغ و کهولت مخزن نفتینمودن سه مرحله جوان
 کشور ی که متضمن منافع ملیدی آنان با استمرار برنامه تولهای هاستها و برنامیس

 نگاه کوتاه مدت به  و اصوالًیانتیر صید غی و هرگونه تول.باشد در تعارض است
ده یا پدی ی گاز گرفتگ،ی آب گرفتگتبه صور ی ذخائر نفتیمخزن سبب هرز رو

ژه در قبل از انقالب ی آن به وهای هآسفالته شدن در مخزن خواهد شد که نمون
  .گزارش شده است

 
 ) Financeفاینانس(مالی )مشارکت (قراردادهای تامین

ف شده یتعر قراردادهای از انواع تعدادی حال حاضر توجه به اینکه در صل باپایان این ف در
یستی منبع مالی خود را از طریق غیر دولتی توسط پیمانکاران و یا سرمایه گذاران با می

 ترین شکل قرارداد تامین مالی بخش خصوصی و یا از بانکها تهیه نمایند به توضیح رایج
 .پردازیم مییعنی فاینانس  )مشارکت(

 تسهیالت و استفاده  مابین ارائه کننده1 از منابع بین المللیمعموالًقراردادهای تامین مالی 
                                                           

 الزم به ذکر می باشد که ممکن است تأمین مالی از منابع داخلی نیز تأمین گردد که به فاینانس داخلی معروف -1
 . می باشد
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کننده از تسهیالت پس از انجام مذاکرات الزم و قبول مفاد آن از سوی طرفین منعقد 
گردد و بطور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسئولیتها و تعهدات طرفین را بطور  می

 .سازد میشفاف معین 
تفاوت مستقر که طرفین این قراردادها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی م آنبه دلیل

چگونگی تنظیم بندهای حقوقی و قوانین حاکم و محل رجوع حل اختالف از . باشد می
اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا عمدتا این قراردادها توسط مشاورین حقوقی تنظیم و 

 به تعاریف، مبلغ تسهیالت، مربوطهبطور کلی این قراردادها شامل بندهای . گردد میانشاء 
فاده از تسهیالت، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن، چگونگی حل چگونگی است

 .دنباش میاختالفات قوانین حاکم و مراجع رسیدگی به اختالفات و غیره 
گردد که متعاقب آن  میپس از انعقاد قراردادهای تامین مالی، اسناد و مدارکی مبادله 

و قانونی امضاء  میهای رسزمجوتسهیالت گیرنده موظف است . گردد می قابل اجراقرارداد 
قرارداد اخذ تسهیالت توسط نمایندگانش را به همراه نظریه حقوقی از یک موسسه حقوقی 
معتبر مستقر در کشور خود مبنی براینکه مفاد قرارداد قوانین و مقررات داخلی کشور وام 

جاری منعقده بین ای از قراردادت به عالوه نسخه. گیرنده را نقض ننموده است را ارائه نماید
.  بایستی ارائه گرددباشد ؛ میصادرکننده کاال و خریدار که موضوع اصلی تامین مالی 

تسهیالت گیرنده موظف است در خصوص چگونگی بازپرداخت تسهیالت اخذ شده 
وع و صادر کننده تضمین مورد نیاز توسط موسسات  ن.تضمینهای الزم را ارائه نماید

گردد که در حال حاضر ضمانت دولت مورد  میصادراتی تعیین تضمین اعتبارات اعطایی 
 .باشد میدرخواست 

قراردادهای فاینانس در منابع نفتی بدین مفهوم است که یک بانک یا موسسه تجاری 
پردازد و در واقع  میخارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور صاحب مخزن نفتی 

د و تعهدی هم برای به ثمر نشستن طرح نخواهد کنترلی روی نوع هزینه کردن آن ندار
داشت، بلکه در سررسید پولهایش، اصل و فرع آن را از دولت یا بانک تضمین کننده 

 . دینما میقرارداد دریافت 
 

 نقاط قوت این روش
 بلند مدت از منابع مالی به صورتدر صورتیکه امکان دستیابی به نرخهای پایین و  -1

 . روش بسیار مفید استوجود داشته باشد این
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 کوتاه مدت با سود بیشتر از سود فاینانس به صورتمحصوالت تولید شده  چنانچه -2

 .فروخته شود این روش موثر خواهد بود
 

 نقاط ضعف این روش
روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است زیرا پس از  -1

به . مایه به همراه سود آن برگشت داده شودفرارسیدن موعد بازپرداخت وام باید اصل سر
دارای توجیه اقتصادی است که نرخ بازدهی  همین علت دریافت وام ارزی فقط در صورتی

منافع حاصل از دریافت وام ارزی فقط .  بیش از نرخ وام دریافتی باشدگذاری سرمایه
 .باشد یماختالف بین بازدهی طرح مورد نظر با نرخ بهره پرداخت شده برای وام 

در یک دهه گذشته غالبا اعتبارات فاینانس از طریق دولت یا شرکتهای دولتی صورت  - 2
 ناکارآیی دولت در تخصیص . خاص دولتی اختصاص یافته استهای هگرفته و به پروژ

شود بسیاری از طرحهای بدون توجیه اقتصادی، از این اعتبارات بهره مند  میمنابع باعث 
 . ارزی با مشکل مواجهه گرددهای زپرداخت بدهیگردند و دولت در با

 ارزی در اقتصاد ایران که همواره به واسطه تغییرات قیمت نفت از های دریافت وام -3
 .باشد میریسک باالیی  ی دارانوسانات زیادی در درآمدهای ارزی برخوردار است

انتقال گیرد  می خارجی عمدتا با انتقال تکنولوژی صورت گذاری سرمایهجذب  -4
 افزایش قابلیت صنعت کشور با کاالهای خارجی و هم از نظرتکنولوژی به کشور هم از 

جهت انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای تحصیل کرده کشور از اهیمت بسیاری 
برخوردار است در حالیکه دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب 

 .گردد می شدن سرمایه انسانی محروم گردد و کشور از انباشته می
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 چهارمفصل 
 
 
 

 نیروی انسانی،
 آالت ساختمانی   ماشین

 و کنترل هزینه
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 نیروی انسانی 
های عمرانی از سه قسمت زیر تشکیل   کلی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در پروژهبطور
 :گردد می

 نیروی اجرایی -1
 نیروی مدیریت کارگاهی -2
 ) دفتر مرکزی(نیروی پشتیبانی  -3

 
  نیروی اجرایی-1

ت نیروی مورد نیاز از روی فعالیتهای پروژه با توجه به حجم عملیات و بر تعداد و مد
با مشخص شدن . شود بایست انجام پذیرد مشخص می  فعالیتهایی که میبرآورداساس 

 بر اساس منحنی برداری شبکه توان می در پروژه، ازیننوع شغل و تعداد کارگران مورد 
 جدول.  به کارگران مختلف را تعیین نمودازیرد نموزمانی و فعالیتهای پروژه، مدت و زمان 

 . دهد  نمونه نیروی اجرایی مورد نیاز را نشان میبطور )1( شماره 
 
  نیروی مدیریتی کارگاه-2

های  نیروی انسانی ثابت کارگاه شامل رئیس کارگاه، مهندس کارگاه، نقشه بردار، تکنسین
 . باشد  می...تی چون راننده و آبدارچی ومختلف، حسابدار، کارکنان اداری و کارگران خدما
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 ǧوƴƩ)Ĥ:(د نيازƷمو ǼرايƩونه نيروي اǮن  
 برنامه Ʒيزي كاƷگراǯ بǆوƟƷ هƢǞه اي

 آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت طبقه بندی کارگران
15 8 1118251 1220272 1622306 9 1219262 1421285 101712317 19263 11 هفته منتهی به روز

11122222222222221111111111111111 1 سرکارگر
1111111111111111111111111111111 1 مکانیک

1111111111111111111111111111111 1 کمک مکانیک
111111111111                    1 مسئول جرثقیل

111111111111                    1 سرویس کار
                414444444444     نجار

                222222222222     آرماتور بند
1111112222221111118888888821    2 راننده کامیون 

                                 ده تراکتوررانن
  11111111                       مسئول مخلوط سیمان

  11111111                       مسئول مخلوط شد و ماسه
  11111111                       مسئول ماشبین فرم دهنده بستر 

  11111111                       مسئول ماشین شن سازی
  11111111                       مسئول ماشین توزیع بتن

  11111111                       مسئول ماشین فینیشر
   222222222222211111111         راننده گریدر

22288888888888822222108888888821 4 کارگران
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مدت تجهیز کارگاه، مدت   شامل،عملیات اجرایی هر پروژه شامل چهار دوره زمانی مختلف
نیاز به نیروی انسانی در . باشد اجرای پیمان، مدت رفع نقص و مدت برچیدن کارگاه می

 مثال در زمان برچیدن به عنوان. های فوق با توجه به نوع شغل متفاوت خواهد بود دوره
ها،  کارگاه، هیچگاه نیاز به وجود رئیس کارگاه، مهندس کارگاه و نقشه بردار و تکنسین

راننده و احیاناً مسئول  نخواهد بود ولی در همین زمان وجود انباردار، کارگر انبار، اتومبیل با
 . حمل و نقل در کارگاه ضروری است
 سدسازی، زهکشی، ،های مختلف چون ابنیه، راه پروژهنیاز نیروی انسانی ثابت کارگاه در 

با تغییر حجم عملیات، مدت پیمان، مبلغ ) مثالً راه( متغیر است و نیز در هر پروژه ...و
ای نیاز به نیروی   و مکان اجرای آن و با توجه به امکانات و محدودیتهای منطقهتوافقنامه

جداول صفحات بعد لیست نیروی انسانی در . انسانی ثابت کارگاه نیز تغییر خواهد نمود
ارگاه حضور دارند و نوع فعالیت ک در توافقنامهثابت کارگاه بر حسب مدتی که در طول 

 ممکن است تا ؛این تعداد بر حسب نوع مدیریت و سلیقه و روش . نشان داده شده است
 . حدودی تغییر کند

 
ارهای ابنیه بر اساس مبلغ  نیاز نیروی مدیریتی کارگاه برای ک)2(جدول شماره در 

 .  میلیون ریال نشان داده شده است600 موافقتنامه
 نیاز نیروی مدیریتی کارگاه برای کارهای راهسازی بر اساس )3(جدول شماره در ز ی و ن

 .  یک میلیارد ریال نشان داده شده استموافقتنامهمبلغ 
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 )2(شماره جدول 

 .در کارگاه حضور دارند تی که در طول موافقتنامهنیروی مدیریت کارگاهی بر حسب مد 
 

جمع نفربرچیدن رفع نقص اجرا تجهیز

یف
رد

 

تعداد شرح
 ماه ماه ماه ماه ماه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 مدیر کارگاه
 مهندس کارگاه و نقشه بردار

 کمک نقشه بردار
 کارگر نقشه برداری
 معمار عمومی کارگاه

 یترابر مسئول
 مترور و نقشه کش
 رئیس حسابداری

 کمک حسابدار و دفتردار
 صندوق دار
 مأمور خرید

 انبار دار
 کمک انباردار
 کارگر انبار

 ارزاقچی و نظافت چی
 اتومبیل با راننده

 پیش خدمت و آبدارچی
 مأمور حضور و غیاب

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
- 
2 
- 
1 
- 
- 
- 
2 
1 
- 
- 
2 
- 
1 
2 
1 

22 
22 
12 
22 
22 
8 
22 
22 
22 
22 
11 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

 
3 
- 
3 
3 
- 
6 
6 
- 
3 
- 
3 
- 
3 
- 
1 
3 
3 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
1 
- 
5% 

1 
- 

24 
27 
12 
27 
25 
9 
28 
28 
22 
28 
23 
28 
22 
28 
44 
49 
28 
26 

 
 
 
 
 
 

 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ƕš                                                                              ČčĐاǫƷفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 
در کارگاه   موافقتنامهنیروی مدیریت کارگاه بر حسب مدتی که در طول):  3(شماره جدول 

 )زمان به ماه. (حضور دارند

یف
رد

 

اجرای  تجهیز تعداد شرح
 موافقتنامه 

رفع 
جمع  برچیدن نواقص

 نفر
حقوق 

 جمع انهیماه

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 
21 

22 

 مدیر کارگاه

 مهندس گارگاه

 نقشه بردار

 کمک نقشه بردار
 کارگر نقشه بردار

 کنسینهای مختلفت

  حمل و نقلمسئول

 متره و نقشه کش

 رئیس حسابدار

 کمک حسابدار
 صندوق دار

 مأمور خرید

 انباردار

 کمک انباردار

 کارگر انبار
 مأمور حضور و غیاب

 ارزاقچی کارکران و نظافتچی

 اتومبیل با راننده

 اتومبیل بدون راننده

 پیشخدمت و آبدارچی

 مأمور برق و تأسیسات
 دفتردار

1 

1 

1 

1 
4 

6 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

4 

3 
2 

4 

4 

2 

3 
1 

1 

2 

2 

2 

2 
2 

6/2 

2 

- 

- 

- 
2 

2 

2 

4/2 

3/2*2 
1 

- 

1 

2 

3/2 
1 

1 

22 

22 

22 

22 
22 

2/22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 

22 

22 

22 
22 

22 

22 

22 

2 
22 

22 

- 

4 

- 

4 
2 

2/4 

4 

6 

2 

- 
4 

2 

4 

3/4 

4 
2 

1 

2 

4 

3/4 
2 

1 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

1 

- 

- 

- 
1 

- 

1 

- 

1 
- 

- 

4/1 

- 

- 
- 

- 

24 

28 

24 

28 
104 

76 

29 

28 

24 

22 
29 

26 

29 

94 

85 
50 

92 

101 

56 

72 
23 

23 

  

 
 مدت اجرای ، ماه2 :مدت تجهیز کارگاه  ، یک میلیارد ریال: مبلغ پیمان، راهسازی:نوع کار

 ماه بعد از رفع نواقص و 1 مدت برچیدن کارگاه ، ماه4 : مدت رفع نواقص، ماه22 :کار
 . اجرای کار طبق برنامه انجام شود
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 ) دفتر مرکزی( نیروی پشتیبانی -3
مدیر عامل، مدیر امور مالی، مدیر فنی، مدیر پروژه نیروی انسانی دفتر مرکزی شامل 

مترور و مهندس فنی، نقشه کش، رئیس حسابداری و سایر نیروهای خدماتی و پشتیبانی 
 . گردد می

این نیروها در طول مدت پیمان و بر حسب میزان  ای از نیاز به  نمونه)4(جدول شماره 
 . دهد میا نشان  ره یک مجموعهای هکارکرد سالیانه پروژه یا پروژ

 
 بر حسب میزان کارکرد سالیانه مجموعه) دفتر مرکزی(نیروی پشتیبانی ): 4(شماره جدول 

 کارکرد سالیانه کارکرد سالیانه کارکرد سالیانه

یف
رد

 

 شرح
000/000/200/1 000/000/750 000/000/350 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 اء مدیر عامل از شرک
 مدیر امور مالی و تدارکاتی

 مدیر فنی 
 سرپرست پروژه 

 مترور و مهندذس دفتر فنی 
 نقشه کش

 رئیس حسابداری 
 کارمند حسابداری 

 صندوق دار 
 مسئول اموال و انبارها 
 مأمور تدارکات دولتی 

 مأمور تدارکات آزاد 
مĤمور ارسال تدارکات 

 کارگاهی
 متصدی تعمیرات 

 بایگان 
 ن نویس منشی و ماشی

 نامه رسان 
 پیش خدمت و آبدارچی 

 سرایدار و نگهبان 

 )از شرکاء (1
 )از شرکاء (1
 )از شرکاء (1
 )از شرکاء (2
 )از شرکاء (1

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

 )از شرکاء (1
- 

 )از شرکاء (1
 )از شرکاء (1
 )از شرکاء (1

- 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

 )از شرکاء (1
- 
- 

 )رکاءاز ش (1
 )از شرکاء (1

- 
1 
1 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 1آالت ساختمانی ماشین
ها و سرعت تکمیل طرحهای  در چگونگی اجرا، هزینه آالت نقش مهمی امروزه ماشین

آالت پیشرفته و با قابلیتهای باال در صنعت زمینه را  حضور ماشین. نمایند عمرانی ایفا می
برداری از  چگونگی تملک و بهره. سازد  فراهم میبرای طراحی و اجرای طرحهای بزرگ

. های تمام شده یک طرح دارد ای در افزایش یا کاهش هزینه آالت سهم عمده ماشین
آالت صنعتی در اجرای طرحهای عمرانی به روشهای گوناگون  برداری از ماشین بهره

  .باشد میپذیر  امکان
 

 خرید و تملک
در . آالت از نظر اقتصادی توجیه پذیر است ی ماشیندر طرحهای بزرگ معموالً خرید بعض

 :آالت باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد خرید و تملک ماشین
طرح و زمان  همچنین ماشین موجود در ماشین و از انتظار حجم عملیات مورد -1

 اجرای آن
 عمر مفید ماشین و کارایی آن -2
 هزینه خرید و استهالک ماشین -3
 قیمت نگهداری ماشین -4
  اسقاطی ماشینقیمت -5
 ریزی آن برداری از دستگاه و مدیریت و برنامه چگونگی بهره -6

 توجیه پذیری خرید توان می عامل فوق و با استفاده از روابط ساده ریاضی ششبا توجه به 
معموالً برای پیمانکاران بزرگ . یک دستگاه برای طرح یا طرحهای خاص را ارزیابی کرد

  .باشد می آالت به صرفه نند خرید ماشینک که طرحهای متعدد را اجرا می
 

 اجاره به شرط تملیک
در این روش قرارداد اجاره با حق خرید در مدت معین و با برنامه مالی مشخص تنظیم 

 . گردد می
                                                           

 ر بهبهانی و آالت ساختمانی و روشهای اجرایی تالیف آقایان دکت  برای مطالعه بیشتر به کتاب ماشین- 1
 . دکتر خاکی مراجعه شود
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 آالت اجاره ماشین
 مشکل دتوان میآالت از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر باشد اجاره آنها   خرید ماشینزمانی که

آالت بسته به نوع قرارداد اجاره باید هزینه تمام شده اعم از   در اجاره ماشین.را حل نماید
 . کرایه و هزینه تعمیر و نگهداری و حمل و نقل و غیره مد نظر قرار گیرد

هر یک از روشهای فوق دارای مزایا و معایبی است که در هر مورد خاصی باید بررسیهای 
ه و نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام شود الزم بر روی هر یک از روشها صورت گرفت

اجاره دادن با ترکیبی از روشهای فوق را مورد استفاده قرار داده و یا توان میدر مواردی 
 . ها را کاهش داد آالت مورد نیاز هزینه ماشینهای تملیکی و اجاره کردن ماشین

 
 آالت ریزی استفاده از ماشین برنامه

ریزی صحیح  آالت و کاهش هزینه، برنامه  کارایی ماشیناز مهمترین عوامل در افزایش
های تمام شده را کاهش  صرف وجود ماشین، هزینه. آالت است برای استفاده از ماشین

 معموالًَ .باشد میدهد بلکه نحوه استفاده از آن است که در این کاهش موثر  نمی
کنند و برآورد صحیح   میآالت ساختمانی به صورت متوالی و پیوسته با یکدیگر کار ماشین

 مثال در عملیات خاکی بطور. کند از میزان کارایی هر یک به تنظیم برنامه بهینه کمک می
به (در یک زمین متوسط دو دستگاه بلدوزر با یک دستگاه لودر و چند دستگاه کامیون 

قیقه  به دقت دتوان میبرنامه کار اینگونه دستگاهها را . کنند کار می) نسبت مسافت حمل
آالت بیکار و یا با فشار کار بیش از اندازه وجود  یکه ماشینبطورو حتی ثانیه تنظیم کرد 

ریزی ناصحیح در  عدم استفاده از کارآیی بهینه یک ماشین و یا برنامه. دننداشته باش
سازد، از طرفی مدت کار را   میان آوریزآالت از دو جهت  استفاده مفید از وقت ماشین

گذاری سنگین انجام شده معطل و بالاستفاده  زد و از طرف دیگر سرمایهسا طوالنی می
 . ماند می

 :ریزی باید به عوامل زیر نیز توجه نمود به عالوه در برنامه
 

 آالت کارآیی ماشین
ول و منحنیهای قدرت، حجم اآالت ساختمانی معموالً کارخانه سازنده، جد همراه با ماشین

این جداول و  باتوجه به. نماید  مختلف طبیعی را ارائه میو سرعت کار دستگاه در شرایط
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آالت تنظیم  همچنین شرایط محیطی و وضعیت طبیعی کار، باید برنامه استفاده از ماشین
یابد و در طرحهای بزرگ این  آالت در طول مدت زمان کاهش می کارایی ماشین. گردد

 . موضوع باید مورد توجه قرا گیرد
 

  و نگهداریریزی تعمیر برنامه
ای در افزایش یا کاهش کارایی و عمر  آالت سهم عمده چگونگی تعمیر و نگهداری ماشین

به دلیل قیمت باالی اینگونه دستگاهها تنظیم برنامه صحیح تعمیر . آالت دارد مفید ماشین
 برای هر دستگاه .باشد میو نگهداری طبق دستورالعملهای کارخانه سازنده ضروری 

اسنامه و کارت سرویس و نگهداری تنظیم و کلیه اقدامات انجام شده روی سنگین باید شن
آالت را معموالً با  عملکرد و عمر ماشین. دستگاه بر حسب نوع، مقدار و زمان درج گردد

 . سنجند ساعت کار مفید می
 

 1آالت نگهداری سوابق ماشین
ات مناسبی برای شود، باید مشخص  یک دستگاه ماشین ساختمانی خریداری میزمانی که

آالت باید دارای  صاحب ماشین. او تعیین کرد تا در مدت عمر آن مورد استفاده قرار گیرد
سوابق هر . آالت اصلی باشد هر دستگاه ماشین برنامه معینی جهت نگهداری سوابق هزینه

شود  ماشین ممکن است در دفتر کل و یا در کارتهای مناسبی که برای آن تهیه می
. دهد این اطالعات مالک را در جریان تاریخچه مالی هر ماشین قرار می. ددگریادداشت 

آالت خریداری شده از   ماشینگیری بهرههای مالکیت و  ای بین هزینه همچنین باید مقایسه
آالت  کارخانجات مختلف انجام گیرد تا بتوان از آن به عنوان راهنما در انتخاب ماشین

سابقه باید . آالت موثر است  تعیین عمر اقتصادی ماشیناین اطالعات در. استفاده نمود
شامل قیمت اولیه، مخارج تحویل به مالک، استهالک، زمانی که مورد استفاده قرار گرفته، 

های سوخت و روغن  ممکن است نگهداری سوابق هزینه. هزینه نگهداری و تعمیرات باشد
 . نیز مفید باشد

                                                           
آالت مورد استفاده در پروژه  در صفحات بعد نشان دهنده فرم گزارشی است که برای ماشین )8(شمارهجدول  – 1

این فرم هرهفته به منظور انتقال این اطالعات به دفتر اصلی سوابق هر دستگاه ماشین به اداره . تعیین شده است
  .گردد مرکزی ارسال می
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گهداری سوابق مخارج استهالک هر دستگاه  نمونه مناسبی جهت ن)5(  شمارهجدول
 . دهد ماشین را نشان می

آالت را  هر دستگاه ماشین   نمونه مناسبی برای نگهداری سوابق اجاره)6 (شمارهجدول 
ای برای  انهیماهآالت است باید میزان  پیمانکاری که صاحب ماشین. دهد نشان می

 ممکن است در صورت تمایل به )6(  شمارهجدولفرم . آالت خود در نظر بگیرد ماشین
 . صورت اجاره روزانه یا هفتگی اصالح گردد

همان نحوی که نشان داده   ماه باشد ممکن است در فرم بهکی اگر زمان اجاره کمتر از
 . شده عمل گردد

های   نمونه مناسبی جهت نگهداری سوابق تعمیرات و سایر هزینه)7(  شمارهجدول
 . دهد شین را نشان میگیری برای دستگاه ما بهره
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 سابقه استهالک ماشین آالت):  5(جدول 
           کاتر پیالر                                                                                                                                                      : شرح     

 سابقه استهالک
 )ریال(استهالک  )ریال(استهالک 

 تاریخ
تا تاریخ مندرج مبلغمیزان ماهانه

هزینه کل ارزش باقیمانده
 تاریخ )ریال(

 تا تاریخ مبلغنسبت در ماه

ارزش باقیمانده
 هزینه کل )ریال(

1/7/48 32754   1564227 1564227 30/7/49 32754 32754 425807 1138420 1564227 
30/7/48  32754 32754 1531472  30/8/49  32754 458562 1105666  
30/8/48  32754 65509 1498718  30/9/49  32754 941292 1072911  
30/9/48  32754 98263 1465964        
30/10/48  32754 131018 1432210        
30/11/48  32754 163772 1400455        
30/12/48  32754 196526 1267701        
31/1/49  32754 229280 1334946        
31/2/49  32754 262035 1302192        
31/3/49  32754 294790 1296438        
31/4/49  32754 327544 1226682        
31/5/49  32754 360298 1203929        
31/6/69  32754 393053 1171174        

  درصد در سال25میزان استهالک 
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 دارندگی ماشین آالت):  6(جدول 

       کاترپیالر                                                                                                     گزارش اجاره                                : شرح 
 تاریخ اجاره تاریخ اجاره تاریخ

کارکرد در  
 ماه

اجاره 
کارکرد در  تاریخ خروج ورودجمع اجاره )ریال(

 ماه
اجاره 

 )ریال(
جمع 
 خروج ورود اجاره

2/64 

3/64 

4/64 

5/64 

6/64 

  روز30

  روز30

  روز18

  روز16

  روز30

185000 

185000 

138600 

120600 

185000 

185000 

370000 

138600 

629200 

814200 

1/2 

1/3 

1/4 

1/5 

1/6 

30/2 

30/3 

18/4 

16/5 

30/6 
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 سوابق مخارج و بهره گیری ماشین آالت):  7(جدول 
 هزینه تعمیرات

                                              تراکتور کاترپیالر با ماشین لوله گذار                                                                                  : شرح 
 :                                       شماره ماشین آالت 

 جمع تا تاریخ جمع مالیات بیمهنگهداری تعمیر شرح مرجع تاریخ

 2117     3117 کارکرد و مواد  4/9/1348

 10033     6916 تعمیر محافظ و کارگر  9/10/1348

 10533     500 میزان کردن شمع و پالتین  12/11/1348

 11877     1342 دستمزد کارگر برای تعمیر بدنه کناره  8/1/1349

 13829     1952 کارگر جهت تعمیر ماشین  16/4/1349

 21237   7408    سال1بیمه   24/2/1349

 31525 10288     سال1مالیات   26/4/1349
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 آالت ماشین گزارش استفاده از ):8(جدول شماره 

 
 آالت ماشینگزارش کار 

 .............................:شماره پروژه
 .........................................:پروژه

 ......................................:کارفرما
 ..........................................:محل

 .................:تاریخ انتهای هفته
 

 دو یک شنبه شنبه آالت ماشین
چهار  سه شنبه شنبه

 شنبه
پنج 
 جمعه شنبه

 -     -  2بیل منقاری شماره 
 -       4بیل قوی شماره 
 -       16کامیون شماره 
 -       17کامیون شماره 
 -       18کامیون شماره 
 -       19کامیون شماره 
 -     -  21کامیون شماره 
 -       4تراکتور شماره 
 -       5تراکتور شماره 
 -       6تراکتور شماره 
 -       7تراکتور شماره 

 
 

 آالت مورد نیاز تعیین ماشین
ه حجم آالت مورد نیاز در مراحل اجرایی پروژه از روی فعالیتهای پروژه، با توجه ب ماشین

بایست انجام پذیرد،   فعالیتهایی که میلیه و تحلیتجزعملیات و نوع آن و بر اساس 
آالت مورد استفاده در اجرای پروژه،  با مشخص شدن تعداد و نوع ماشین. دگردمشخص می

 بر اساس منحنی برداری، شبکه خدماتی و فعالیتهای پروژه، مدت زمان احتیاج توان می
آالت مورد نیاز یک پروژه   برنامه ماشین)9(جدول شماره . عیین نمودهر نوع ماشین را ت به
 . دهد  نمونه نشان میبطوررا 

 مشغول کار
 تحت تعمیر

 بیکار 
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 برنامه ماشین آالت مورد نیاز ):  9(دول ج
 
 

 برنامه ماشین آالت بصورت هفته ای
 

 آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت ماشین آالت 
15 11182518 1220274 1622306 9 2119262 1017242271421285 3 26 19 12 هفته منتهی به روز

 2           2                   1 تریلر 
 1 111 11 1 1 1 1 1                    1جرثقیل چرخ زنجیره ای

           4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 11 1111 11 1 1 1 1 بولدوزر
                  1 1 1 11 1111 11 1    بولدوزر بیل منقاری

 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2222 22 2 2 2 2 کامیون
 2 222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2222 22 2 2 2 2 وانت 

  66 66 6 6 6 6                      کامیون ، شن ماسه
           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11          تانکر آب پاش 

  11 11 1 1 1 1                      تانکر آب
 1 111 11 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22          گریدر

           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11          غلتک با چه بزی
             1 1 1 1 1 1 1 1 11          دیسک

  111 11 1 1 1 1 1                     مخازن شن و ماسه 
  11 11 1 1 1 1 1                      ماسه سیلوی شن

ماشین فرم دهنده 
  11 11 1 1 1 1                      بستر

  11 11 1 1 1 1                     ماشین روسازی بتونی
  11 11 1 1 1 1                      ماشین فینیشر بتون 

  11 11 1 1 1 1                      قالبهای رو سازی 

:شماره پروژه
 : پروژه 

 :کارفرما 
 :استان / محل 

 : تاریخ پروژه 
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 آالت ساختمانی  انتخاب نوع ماشین
ای است که پیمانکاران برای اجرای پروژه با  آالت مسئله اغلب انتخاب مناسبترین ماشین

رود باید به مثابه   کار میآالت به مخارجی که جهت خرید ماشین. هستند  آن مواجه
آالت  با مقداری سود در مدت طول عمر مفید ماشین دی باای در نظر گرفته شود که سرمایه

پردازد، بلکه قیمت آن را از محل  پیمانکار پولی جهت خرید ماشین نمی. باز گردانده شود
خص شود که بنابراین اگر در ابتدا مش. کند کار گیری آن پرداخت می  درآمد حاصل از به

شود چنین ماشینی نباید خریداری  گذاری کمتر می درآمد حاصل از ماشین از مقدار سرمایه
 . دگرد

) از نظر نوع و اندازه(آالت  پیمانکار هرگز نباید دنبال آن باشد که تمام انواع و اقسام ماشین
آالتی که در  مورد نیاز پروژه را خریداری کند، ولی امکان دارد به وسیله خریداری ماشین

نجا که آاز . نیاز خود را برطرف نماید) از نظر نوع و اندازه(پروژه بیشتر مورد استفاده است 
شت  قبل از پایان آن هزینه ماشین را برگتوان میاگر پروژه به اندازه کافی بزرگ نباشد ن

  و نیز ممکن است نتوان ماشین را پس از پایان پروژه به قیمت مناسب فروخت لذاداد
  .باشد مینخرید ماشین در این مورد معقول 

اگر پیمانکاری دارای نوعی ماشین باشد که بتواند در پروژه به کارگیرد ولی راندمان آن از 
 دتوان میماشین جدیدی که مورد نیاز پروژه است کمتر باشد و پیمانکار مطمئن باشد که 

قدام به خرید آن نماید زیرا های آینده به کار گمارد باید ا ماشین جدید را در پروژه
 در چند پروژه مستهلک نموده دتوان میای بر او تحمیل میشود ولی پول آن را  هزینه اگرچه

 . و ضمناً در پروژه صرفه جویی بیشتری نماید
زمانی که یک دستگاه ماشین بتواند مبلغی خیلی بیشتر از قیمتش را در یک پروژه صرفه 

 000/000/20  مثالً اگر یک ماشین حدوداً،باشد می صرفه جویی نماید خرید آن مقرون به
 ریال در پروژه صرفه جویی نماید بدون ملحوظ داشتن 000/000/40ریالی بتواند مبلغ 

 های دیگر و یا فروش آن بعد از اتمام پروژه باید آن را  بکارگیری آن در پروژه
 . خریداری کرد

 
 آالت ساختمانی تقسیم بندی ماشین

آالت سنگین  آالت ساختمانی به دو دسته، سبک و نیمه سنگین و ماشین اشینعموماً م
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های مختلف ابنیه،  آالت به دو دسته فوق در پروژه تقسیم بندی ماشین. شوند تقسیم می
آالت در  بعنوان مثال تقسیم بندی ماشین. راه، سدسازی و غیره متفاوت خواهد بود

 :باشد میهای راهسازی به صورت زیر  پروژه
 

 آالت سبک و نیمه سنگین ماشین
کمپرسی، تانکر، تریلر کشنده، تراک میکسر، قیرپاش، بونکر، تراکتور، مینی بوس، سواری، 

 جرثقیل وانت، موتور جوش،
 

 آالت سنگین ماشین
    بولدوزر، لودر، گریدر، بیل مکانیکی، غلطک، فینیشر، اسکریپر، کمپرسور، ژنراتور، شن

ارخانه آسفالت، سنگ شکن، کوبیت، الواتور، سرند، ماسه شور، پخش کن، دریل واگن، ک
  بچنیگ پالنت،پمپ بتن، حفار تونل، دستگاه حفاری

 
 آالت هزینه ماشین

 آالت اجزای هزینه ماشین

در . آالت ساختمانی بحث شد کاربرد صحیح انواع اصلی ماشین  در مورددر قسمتهای قبلی
آالت با تاکید بر این  عملیات یک واحد از ماشیناین جا به روشهای تعیین هزینه ساعتی 

و تنها  باشد میاینها روشهایی هستند که کاربرد آنها در صنعت ساختمانی رایج  نکته که
 . شود روشهای ممکن نیستند پرداخته می

این بخش روشن خواهدشد که برآورد بسیاری از عوامل مانند مصرف سوخت و  در ادامه
 بهترین راه برآورد چنین عواملی استفاده از اطالعات قبلی .اشدب میعمر الستیک ضروری 

اگر چنین اطالعاتی در . باشد بخصوص اطالعاتی که در شرایط مشابه فراهم شده است می
 . آالت تماس گرفت  با سازنده ماشینتوان میدسترس نباشد 

های  د از هزینهآی آالت همانطور که از نام آن بر می های عملیاتی و مالکیت ماشین هزینه
هایی ثابت اند  های مالکیت هزینه هزینه. های مالکیت تشکیل شده است عملیاتی و هزینه

های  که هر ساله چه ماشین کار بکند و چه کار نکند باید آنها را پرداخت، ولی هزینه
 . شود برداری می آالت بهره عملیاتی را فقط زمانی باید پرداخت که از ماشین
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 1کیتهای مال هزینه
  استهالک-1
 گذاری  هزینه سرمایه-2
  هزینه بیمه، مالیات و انبارداری-3

 . شود هر کدام از این اقالم در ادامه شرح داده می روش محاسبه 
 
  هزینه استهالک-1

استهالک به معنی کاهش ارزش بازاری ماشین در اثر طول عمر، فرسودگی، خراب شدگی 
 آالت ماشینهای  ل، استهالک را به منظور محاسبه هزینههر حا  به.باشد میو از کارافتادن 

روشهای محاسبه استهالک روشهایی هستند که بیشتر در صنایع . برند به کار می
خوانندگانی که با مبحث اقتصاد مهندسی آشنا . روند ساختمانی به کار می آالت ماشین

 در .نمودمورد هم استفاده  در این توان میدانند که از روشهای اقتصاد مهندسی  هستند، می
های  مولفه، آالت ماشینکاربرد روشهای اقتصاد مهندسی برای تعیین هزینه مالکیت 

 . گیرند گذاری را جمعاً، یک عامل هزینه در نظر می استهالک و سرمایه
را باید هزینه کامل تحویل آن در  آالت ماشینهر واحد  در محاسبه استهالک، هزینه اولیه

هزینه حمل و نقل، مالیاتها، سوار کردن اولیه، و خدمات اولیه را شامل   نظر گرفت که
آالت چرخ الستیکی باید ارزش الستیک را از مبلغ استهالک کم  در مورد ماشین. دگرد می

های اجرایی جداگانه محاسبه  کرد، زیرا هزینه الستیک به عنوان یکی از اقالم هزینه
ا باید با توجه به اطالعات قبلی تا آنجا که ممکن ر آالت ماشینارزش اسقاطی . شود می

 .  واقعی برآورد کردبطوراست 
رود، باید مطابق با عمر اقتصادی  که در محاسبه استهالک به کار میرا  آالت ماشینعمر 

 ساختمانی معمول آالت ماشینبر اساس معیارهای موجود عمر . یا مفید آنها در نظر گرفت
و بنابراین در بیشتر صنایع ساختمانی این مدت را دوره  سال است 5در حال حاضر 

 . گیرند استهالک در نظر می
روند عبارتند از روش مستقیم،  ترین روشهایی که برای محاسبه استهالک به کار می رایج

به نحوه کاربرد هر  ن قسمتیدر اروش مجموع شمار سالها و روش خط دوگانه تعادل 
                                                           

 .های مالکیت باید هزینه مالیاتی نیز در نظر گرفته شود که نیاز به قانون مشخص دارد در هزینه - 1
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  .پردازیم یک از این روشها می
 

  روش خط مستقیم)الف

در محاسبه استهالک به روش خط مستقیم، استهالک یکنواخت به ازای هر سال از عمر 
بنابراین استهالک سالیانه عبارت است از مبلغ مستهلک شونده . آید ماشین به دست می

شود برابر است با   مبلغی که مستهلک می.)1معادله (تقسیم بر عمر ماشین بر حسب سال 
که در مورد ماشینهای چرخ الستیکی هزینه ( اولیه ماشین منهای ارزش اسقاطی هزینه

 ) شود الستیک از آن کم می
 
)1 ( 

 
 :که در آن

N :  سال(عمر ماشین ( 
n :  و غیره3، 2، 1مثالً (تعداد سالیان عمر است ، ( 

 :1مثال 
هزینه اولیه   را کهبا استفاده از روش خط مستقیم، استهالک سالیانه و ارزش دفتری لودری

 سال است، در 5 و عمر مورد انتظارش 5000000 ریال و بهای فروش آن 45000000آن 
 . پایان هر سال محاسبه کنید

 :حل
        

 
 

 ریال) در پایان دوره(ارزش دفتری  )ریال(استهالک  سال
0 0 45000000 
1 8000000 37000000 
2 8000000 29000000 
3 8000000 21000000 
4 8000000 13000000 
5 8000000 5000000 

  هزینه اولیه– ارزش اسقاطی –)هزینه الستیک(
= Dn

N 

                                                            5000000 - 45000000 
1Dو2و3و4و5=              =000/000/8                      

                                            5 
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  روش مجموع شمار سالها)ب
روش مجموع شمار سالها برای محاسبه استهالک، استهالک غیر یکنواخت ماشین مورد 

 به سال مربوطه در این روش بیشترین استهالک  کهکند، بدین معنا نظر را ارائه می
مبلغ مستهلک . شود ریج از آن کم مینخست عمر ماشین است و در سالهای بعد به تد

استهالک هر سال . شود همان مقدار است که در روش خط مستقیم به کار برده می شونده
 ) 2معادله (آوریم  مورد نظر را با ضرب کردن این مبلغ در ضریب استهالک به دست می

 
)2 (   

 
 

 مخرج ضریب استهالک، مجموع شمار سالها طی دوره استهالک یا 
است و صورت ضریب استهالک، ) برای دوره عمر پنچ ساله (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

 عدد سالی که محاسبه آن مورد نظر است، منتها به ترتیب معکوس 
 را باید صورت 5 سال نخست کار ماشین 5بنابراین برای هر . است) 1، 2، 3، 4، 5یعنی (

 .  شرح داده شده است2روش کار در مثال . کسر قرار داد
 

 :2مثال 
 با استفاده از روش 1استهالک سالیانه و ارزش دفتری آخر هر سال را در مورد لودر مثال 

 . مجموع شمار سالها به دست آورید
 

 :داریم) 2( با استفاده از معادله :حل
13333333) = 5000000 – 45000000 ( ×15/5 = 1 D 

10666667) =5000000 – 45000000 ( ×15/4 = 2 D 
8000000) = 5000000 – 45000000 ( ×15/3 = 3 D 
5333333) = 5000000 – 45000000 ( ×15/2 = 4 D 
2666667) = 5000000 – 45000000 ( ×15/1 = 5 D 

 
 
 

  شمار سال                                                    
D =×                                        مقدار مستهلک شونده 

  مجموع شمار سالها                                       
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 ریال) در پایان دوره(ارزش دفتری  )ریال(استهالک  سال
0 0 45000000 
1 13333333 3166667 
2 10666667 21000000 
3 8000000 13000000 
4 5333333 7666667 
5 2666667 5000000 

 
 
  روش خط دوگانه تعادل)پ

از طریق روش خط دوگانه تعادل، مانند روش مجموع شمار سالها، حداکثر استهالک در 
 توان میآید، اما با استفاده از روش خط دوگانه تعادل،  اولین سال عمر ماشین به دست می

 یابتدادن ضریب استهالک در ارزش دفتری میزان استهالک سال خاصی را با ضرب کر
یا  (2 را از تقسیم انهیسال ضریب استهالک .)3معادله (سال ماشین مورد نظر به دست آورد 

بنابراین، ضریب استهالک . آوریم به عمر ماشین بر حسب سال به دست می%) 200
 به روش خط در تعیین استهالک%) 40یا  (40/0برابر است با “  ساله5” ماشینی انهیسال

دوگانه تعادل بر خالف دو روش دیگر تعیین استهالک ارزش دفتری ماشین خود به خود 
از آنجایی که ارزش . شود یل نمیحوبه ارزش اسقاطی ماشین در پایان دوره استهالک ت

دفتری ماشین نباید کمتر از ارزش اسقاطی آن باشد باید دقت کرد با رسیدن به ارزش 
 :باشد  می) 3(روش صحیح، استفاده از معادله . دگردالک متوقف اسقاطی محاسبه استه

 
)3 ( 

 
 را با استفاده 1 و ارزش دفتری آخر سال لودر ذکر شده در مثال انهیسال استهالک :3 مثال

 . از روش خط دوگانه تعادل به دست آورید
 :حل

 
 
 

                                                                    2 
D =×               ارزش دفتری سر سال  

                                                                      N 

                               00/2
ضریب استهالک سالیانه                   =  =       40/0

                                 5
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 ریال) در پایان دوره(ارزش دفتری  )ریال(استهالک  سال
0 0 45000000 
1 18000000 27000000 
2 10800000 16200000 
3 6480000 972000 
4 3888000 5832000 
5* 832000 5000000 

 . شود  با رسیدن به ارزش اسقاطی عملیات متوقف می*
 : داریم3با توجه به معادله 

18000000 = 45000000 × 40/0 = 1 D 
10800000 =27000000 × 40/0 = 2 D 
6480000 = 16200000 × 40/0 = 3 D 

3888000 = 9720000 × 40/0 = 4 D 
2332800 = 5832000 × 40/0 = 5 D 

 
 گذاری  هزینه سرمایه-2

شود  ای که صرف ماشین می انهیسالعبارت است از هزینه ) یا سود(گذاری  هزینه سرمایه
شده  این هزینه در صورتی که وجه آن قرض گرفته .)شود که به هزینه ساعتی تبدیل می(

هر حال اگر ماشین  به. آید گذاری می ای است که روی وجه سرمایه باشد، صرفاً بدهی بهره
ای به حساب هزینه گذاشته   از سرمایه شرکت خریداری شده باشد، باید نرخ بهرهمربوطه

گذاری،  گذاری شرکت است، بنابراین، هزینه سرمایه شود که معادل با نرخ بازده سرمایه
که به هزینه در ساعت تبدیل  باشد میآالت  هره در ارزش ماشینحاصل ضرب نرخ ب

گذاری واقعی در هر سال از مالکیت را با استفاده از روش متوسط  هزینه سرمایه. شود می
گذاری  متوسط هزینه سرمایه. کنند  ماشین در آن سال محاسبه میگذاری سرمایههزینه 

گذاری در طول عمر ماشین و از  رمایه با استفاده از ارزش متوسط ستوان میساعتی را 
  .نمودمحاسبه ) 4(معادله 

 
)4 ( 

 

هزینه اولیه+ارزش اسقاطی      
گذاری سرمایهمتوسط = 

                         2 
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باید آنقدر دقیق باشد که برای محاسبه متوسط هزینه ساعتی ) 4(نتایج حاصل از معادله 
هر حال، هزینه به دست آمده با این روش  مالکیت ماشین در طول عمر آن مفید باشد به

 این هزینه برای سالهای نخستین عمر ماشین .هزینه واقعی در طی سالی خاص نیست
 در تصمیم توان میبنابراین، این روش را ن. خیلی کم و برای سالهای بعدی خیلی باالست

گذاری دقیق برای سالی  گیریهای تعویضی و یا در مقاصد دیگری که نیاز به هزینه سرمایه
 . خاص وجود دارد به کار برد

 
 اری هزینه بیمه، مالیات، انبارد-3

های بیمه آتش سوزی، دزدی، تصادف، و تعهد وسیله نقلیه را شامل  هزینه بیمه، هزینه
برداری از آن  آالت و جواز بهره هزینه مالیات معرف هزینه مالیات مالکیت ماشین. شود می

هزینه انبارداری عبارت از هزینه نگهداری و اجاره محوطه انبار وسیله نقلیه و . است
ر آن، دستمزد نگهبانها و کارکنانی که به جابجا کردن وسایل در داخل و امکانات موجود د
  .باشد می به آن مربوطهپردازند و نیز هزینه باالسری مستقیم  خارج از انبار می

این . دنمو معلوم انهیسال بر مبنای توان میهزینه بیمه و مالیاتها برای هر ماشین را 
کنند تا  ها را در این مورد بر تعداد ساعت اجرای عملیات در طی سال تقسیم می هزینه

 برای کل انهیسالهای انبارداری معموالً به صورت هزینه  هزینه. هزینه ساعتی به دست آید
آالت   برای کل ماشینتوان میهزینه بیمه و مالیات را هم . شود آالت محاسبه می ماشین

هر یک از اقالم مورد محاسبه الزم  بنابراین، سرشکن کردن این هزینه به. محاسبه کرد
 به نرخی بر حسب درصد که با انهیسال این کار را معموالً با تبدیل کل هزینه .باشد می

پس از . دهند آید، انجام می آالت به دست می ها به ارزش کل ماشین تقسیم این هزینه
گذاری  ، مالیات، و انبارداری را به نسبت نرخ هزینه سرمایه نرخ بیمهتوان میانجام این کار، 

 . گذاری، مالیات، بیمه و انبارداری را به دست آورد  سرمایهانهیسالاضافه کرد و هزینه 
 

 کل هزینه مالکیت
گذاری، بیمه، مالیات و  آالت مجموع مقدار استهالک، سرمایه کل هزینه مالکیت ماشین

 که گفتیم اجزاء بر حسب هزینه مالکیت را اغلب بر اساس انبارداری است و همان طور
 جداگانه انهیسالاین اجزاء بر حسب هزینه  هر حال چه به. گیرند  در نظر میانهیسالهزینه 

محاسبه شوند و چه برحسب هزینه ساعتی به دست آیند، هزینه کل مالکیت را باید به 
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 . دنموصورت هزینه ساعتی بیان 
 

 ) عملیات (های اجرایی هزینه
شوند و بنابراین،  آالت کار کنند، ایجاد می های اجرایی تنها در صورتی که ماشین هزینه
. کنند آالت و شرایط کار اجرایی تغییر می هایی هستند که با مقدار استفاده از ماشین هزینه
از که معموالً پس . شود های اجرایی دستمزد مسئوالن کار با ماشین را نیز شامل می هزینه

 . دگرد های اجرایی و به عنوان جزیی جداگانه محاسبه می هزینه محاسبه بقیه
 :اجزای اصلی هزینه اجرایی عبارتند از

  هزینه سوخت-1
  هزینه خدمات-2
  هزینه تعمیرات-3
  هزینه الستیک-4
  هزینه اقالم خاص-5
  دستمزد مسئول کار با ماشین-6

 
  هزینه سوخت-1

، )لیتر به گالن یا(بر است با مصرف سوخت ضربدر واحدسوخت هزینه سوخت در ساعت برا
 بهترین برآورد از دتوان میاندازه گیری عملی مصرف سوخت در شرایط اجرای کار مشابه 

 مصرف سوخت توان میهر حال اگر اطالعات قبلی موجود نباشد،  به. مصرف سوخت باشد
 به )10(  شمارهجدولیا به کمک . دکنن را با استفاده از اطالعاتی که سازندگان ارائه می

 ضریب مصرف سوخت بر حسب گالن در ساعت در اسب )10(  شمارهجدول. دست آورد
آالت در شرایط کار سبک، متوسط، و سنگین به دست  بخار را برای انواع عمده ماشین

 . دهد می
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 ضرایب مصرف سوخت): 10(  شمارهجدول
 گینسن متوسط سبک نوع وسیله وضعیت کار

 036/0 030/0 024/0 چنگک و گل کش
 060/0 052/0 038/0 فشرده ساز، برقی

 030/0 024/0 018/0 جرثقیل
 048/0 040/0 035/0 بیل مکانیکی گودبردار،

 :لودر
 051/0 042/0 030/0 چرخ زنجیری
 047/0 036/0 024/0 چرخ الستیکی
 047/0 035/0 025/0 گریدرموتوری

 044/0 035/0 026/0 اسکرپیر
 :تراکتور

 046/0 037/0 028/0 چرخ زنجیری
 052/0 038/0 028/0 چرخ الستیکی

 046/0 037/0 029/0 وانت
 
 
  هزینه خدمات-2

های خدمات عبارتند از هزینه روغن، سیالهای هیدرولیک، گریس، فیلتر و نیز نیروی  هزینه
آالت  ندگان ماشینساز. کاری که برای انجام خدمات نگهداری معمول و الزم است

آالت  اطالعات مصرفی یا ضرایب متوسط مصرف روغن، روانسازها و صافیهای ماشین
 مصرف توان میاین اطالعات  با توجه به. کنند ساخت خود را در شرایط متوسط حساب می

ساعتی را که بر حسب شرایط عملیات اجرایی تعدیل شده است در هزینه واحد مورد 
های کار خدماتی  هزینه. ه ساعتی مواد مصرفی را به دست آوردمصرف ضرب کرد و هزین

 .  بر اساس نسبت و برنامه تنظیم شده نگهداری به دست آوردتوان میرا 
 بر توان میهزینه خدمات بستگی به اندازه وسیله نقلیه و سختی شرایط کار دارد،  از آنجا که

ی ابتدایی از هزینه خدمات به برآورد) 11  شمارهجدول(اساس هزینه سوخت وسیله نقلیه 
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 هزینه خدمات در ساعت )11(  شمارهبرای مثال، با استفاده از جدول. دست آورد
هزینه سوخت در ساعت % 50 دتوان میاسکریپری که در شرایط سنگین کار کرده است 

 . تخمین زده شود
 

)بر حسب درصد هزینه ساعتی سوخت( ضرایب هزینه خدمات ):11(  شمارهجدول  
 ضریب هزینه خدمات ایط عملیاتشر

 20 سبک
 33 متوسط
 50 سنگین

 
  هزینه تعمیرات-3

غیر از هزینه تعمیر (آالت  هرگونه تعمیر و نگهداری ماشین هزینه تعمیرات عبارت از هزینه
های  ، خدمات معمول و تعویض اقالم زود فرسوده شونده مانند تیغه)و تعویض الستیک

آالت  تعمیرات معموالً بزرگترین قلم از مخارج عملیاتی ماشین هزینه .باشد میشکافنده 
 . دهد ساختمانی را تشکیل می

های تعمیر تمام عمر ماشین را معموالً درصدی از هزینه اولیه ماشین منهای قیمت  هزینه
هزینه تعمیر تمام عمر   الزم است که.)12  شمارهجدول(گیرند  الستیک در نظر می

 با تقسیم هزینه توان میاین کار را . ینه ساعتی تعمیرات تبدیل کنیمآالت را به هز ماشین
تعمیر تمام عمر ماشین بر عمر مورد انتظار ماشین بر حسب ساعت که متوسط هزینه 

این روش با وجود آنکه برای برآورد هزینه تمام . کند، انجام داد ساعتی تعمیر را تعیین می
ن همین هزینه در یک سال معین از عمر ماشین  برای تعییکنی ول،عمر ماشین کافی است

هزینه تعمیرات ماشینهای نو، کم و با افزایش عمر ماشین  طبیعی است که. مناسب نیست
 . شود زیاد می
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  نمودار هزینه تعمیر تمام عمر:)12(  شمارهجدول
 ) برحسب درصد هزینه اولیه منهای هزینه الستیک(

 سنگین سطمتو سبک نوع وسیله وضعیت کار
 80 60 40 چنگک و گل کش

 60 50 40 جرثقیل
 90 70 50 گودبرداری، بیل مکانیکی، کج بیل 

 :لودر
 105 90 85 چرخ زنجیری
 75 60 50 چرخ الستیکی

 55 50 45 گریدر
 105 90 85 اسکریپر
 :تراکتور

 95 90 85 چرخ زنجیری
 75 60 50 چرخ الستیکی
 90 80 70 کامیون سنگین

 55 50 45 نتوا
 

شود که برای برآورد دقیقتر هزینه تعمیر ماشین در سال خاصی از عمر  بنابراین پیشنهاد می
 :به کار برده شود) 5(آن، معادله 

  
)5( 

 
 

های تعمیرات، عکس روش مجموع شمار  این گونه سرشکن کردن متناسب هزینه
اینجا شمار سال مورد نظر که سالهاست که در بررسی استهالک توضیح داده شد، زیرا در 

 برای 2 برای سال اول، 1یعنی (رود ترتیب طبیعی خود را دارد  در صورت معادله به کار می
 ) سال دوم و همین طور الی آخر

      هزینه تعمیر تمام عمر       شمار سال مورد نظر 
اعتی تعمیراتهزینه س=  ×                                

        تعداد ساعت عملیات        مجموع شمار سالها
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 :4مثال 
 150000000هزینه ساعتی تعمیر در اولین سال کار یک تراکتور چرخ زنجیری به ارزش 

شرایط اجرای عملیات را متوسط و مدت . ید ساله دارد حساب کن5ریال را که عمری 
 .  ساعت در سال فرض کنید2000عملیات را 

 :حل
 ضریب هزینه تعمیر تمام عمر = 90/0

 هزینه تعمیر تمام عمر = 90/0 × 150000000 = 135000000
15 = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 

 
 عمیراتهزینه ساعتی ت        =                               =  4500ریال 

               
 
  هزینه الستیک-4

های عملیاتی  در میان هزینه. هزینه الستیک، هزینه تعمیر و تعویض الستیک است
. شود آالت چرخ الستیکی، معموالً تنها هزینه تعمیرات از هزینه الستیک بیشتر می ماشین

نظیر تمام . برآورد هزینه الستیک به دلیل مشکل بودن برآورد عمر الستیک مشکل است
آید، بهترین مبنای  موارد دیگر، اطالعات قبلی که از شرایط عملیاتی مشابه به دست می

 راهنمایی برای تخمین دتوان می )13(  شمارهجدولهر حال  به. برآورد عمر الستیک است
به هزینه تعویض الستیک % 15تعمیر الستیک معموالً حدود . عمر الستیک باشد

 .  برای برآورد هزینه تعمیر و تعویض الستیک استفاده کردتوان می) 6(له از معاد. افزاید می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
15

135000000
2000 
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 (n) عمر معمول الستیک بر حسب ساعت ):13(  شمارهجدول
 سنگین متوسط سبک نوع وسیله وضعیت کار

 1300 2100 3200 بولدوزر و لودر
 1900 3200 5000 گریدر

 :اسکریپر
 2500 3300 4600 معمولی

 2300 3000 4000 ودوقل
 2100 2700 3600  واکش و نواردار–کش 

 1100 2100 3500 کامیون و وانت
 
 
)6   ( 

 
 
  هزینه اقالم خاص-2-5

های  فرسوده شونده مانند تیغه بولدوزر، گریدر و اسکریپر و سرمته هزینه تعویض اقالم زود
جداگانه درمخارج  د قلمیانتهایی، و نیز ناخن، انگشت و محافظ انگشت شکافنده را بای

کنیم و  مطابق معمول، هزینه واحد را به عمر مورد انتظار تقسیم می. عملیاتی به شمار آورد
 . آوریم هزینه ساعتی را به دست می

 
  هزینه مسئول کار با ماشین-2-6

دستمزد مسئول کار . آالت به حساب آید های اجرایی ماشین که باید در هزینه آخرین قلمی
ها مانند بیمه تامین اجتماعی کارگران، مالیاتهای تامین  تمام هزینه.  باشدیمشین با ما

اجتماعی، پرداختهای اضافه کاری یا پاداش و سنوات و عایدیهای فرعی در مقدار دستمزد 
 . ساعتی در نظر گرفته شود

 

 هزینه یک جفت الستیک) ریال                            (
هزینه الستیک = 15/1 *                        

                             (n)عمر مورد انتظار الستیک  
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 آالت های مالکیت و عملیات ماشین کل هزینه
کنند تا  ت و هزینه عملیات، آنها را با هم جمع میهای مالکی پس از به دست آوردن هزینه

 برای توان میهرچند این هزینه را . کل هزینه ساعتی مالکیت و عملیات به دست آید
 به پروژه به کاربرد اما باید توجه کرد مربوطآالت  های تخمینی و نسیه کاری ماشین هزینه

بنابراین، برای آنکه نرخ اجاره . تهای باالسری یا سود در آن به حساب نیامده اس هزینه که
این  های باالسری و سود را به آالت به دیگران به دست آید، باید هزینه ساعتی ماشین

 . ها اضافه کرد هزینه
 

 :5مثال 
هزینه ساعتی مالکیت و عملیات در سال دوم کار یک اسکریپر دوقلو را که شرح آن در 

 :زیر آمده است، محاسبه کنید
 هزینه تحویل = 150000000ریال 
 هزینه الستیک = 12000000ریال 

 عمر برآورد شده = 5سال 
 ارزش اسقاطی = 16000000ریال 

 
 . روش محاسبه استهالک، استفاده از مجموع شمار سالها است

 نرخ مالیات، بیمه و انبارداری% = 10
 . شرایط عملیات متوسط است

Hp 465 = توان 
Gal / 45 قیمت سوخت=  ریال 

H / 2000 دستمزد مسئول کار با ماشین=  ریال 
 

 هزینه مالکیت
 :هزینه استهالک 

32533333 ) = 12000000 - 16000000 - 150000000       (D =  
 

 استهالک =                      = 16267ریال   /  ساعت 

4
15

325333333
2000 
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 :گذاری، مالیات، بیمه و انبارداری های سرمایه هزینه
 نرخ هزینه= گذاری  سرمایه+ الیات و انبارداری بیمه، م% = %10 + %8 = 18

 
 گذاری متوسط سرمایه) = 15000000 + 16000000) : (2 = (83000000

 
h /  انبارداری و بیمه، مالیات، ) = 83000000 × 18/0 : (2000 = 7470ریال

 گذاری سرمایه
 

h /  کل هزینه مالکیت = 16267 + 7470 = 23737ریال 
 :هزینه عملیات

 ینه سوختهز  
gal / h 3/16 = 465 × 035/0 = مصرف برآورد شده 
h /  هزینه سوخت = 3/16 × 45 = 5/733ریال 

 هزینه خدمات
 هزینه خدمات = 33/0 × 5/733 = 242ریال  / h  ) 2جدول (

 :هزینه تعمیر
 هزینه تعمیر تمام عمر% = 90× ) 15000000 – 12000000 = (124000000ریال 

 هزینه تعمیر) = 2 : 15(× ) 124000000 : 2000 = (8280ریال 
 

 :هزینه الستیک
 عمر برآورد شده الستیک = h 3000  ) 4جدول (
h /  هزینه الستیک)  = 15/1 × 12000000 : (3000 = 4600ریال 

 . ندارد: هزینه اقالم خاص 
h /  دستمزد مسئول کار با ماشین = 2000ریال 

h /  کل هزینه عملیات = 5/733 + 242 + 8280 + 4600 + 2000 = 15856ریال 
 

 :کل هزینه
h /  کل هزینه مالکیت و عملیات = 23737 + 15856 = 39593ریال 
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 تصمیم گیری برای اجاره، اجاره به شرط تملیک یا پی خرید و خرید
این پرسش که خرید یک ماشین ساختمانی بهتر است یا اجاره کردن یا اجاره به شرط 

اجاره به شرط تملیک تعهدی . جواب دادن به آن مشکل استتملیک پرسشی است که 
ی که بخشی بطوراست طی مدت زمانی ثابت که ممکن است با اختیار خرید همراه باشد، 

از پرداخت در صورتی که تصمیم به خرید گرفته شود، به عنوان قیمت خرید، معتبر خواهد 
 به ماشین مورد اجاره و به مدت اجاره توافق کوتاه مدتی است که تنها برای دسترسی. بود

گرایش غالب در سالهای اخیر به اجاره یا . اعتبار دارد) معموالً(ای حداقل یک روزه اجاره
آالت ساختمانی است و از جمله دالیل این گرایش، تورم،  اجاره به شرط تملیک ماشین

خدمت های باالی وجوه استقراضی و نوسانهای بسیار زیاد در آهنگ تقاضای  هزینه
آالت از جمله عبارت از کنترل کامل  مزایای مالکیت ماشین.  نام بردتوان میساختمانی را 
هر حال، اجاره  به. آالت در هر زمان الزم است آالتی و دسترسی به ماشین منابع ماشین

برای اجاره کردن . (دارند کردن و اجاره به شرط تملیک نیاز به سرمایه اولیه خیلی کمی
آالت  ها برای به دست آوردن ماشین تحلیل این گزینه) ای الزم نیست مایه اولیهمعموالً سر

پیچیده است و در این تحلیل باید هزینه حاصل در شرایط مورد انتظار و نیز امکان 
 کلی، خرید بطور.  در نظر گرفت رادهی تولیدی آن دستیابی به وسیله نقلیه و بهره

کاربری کامل توام باشد، به کمترین هزینه ساعتی آالت اگر با نگهداری درست و  ماشین
های مالکیت چه ماشین کار کند و چه بیکار باشد  شود، هر چند پرداخت هزینه منجر می

بنابراین اگر کاربری ماشین کم باشد، هزینه اجاره کردن همیشه . ادامه خواهد داشت
 روش اجاره و خرید است اجاره به شرط تملیک روشی بینابین دو. کمترین مقدار خواهد بود

 در صورتی که سرمایه محدود و کاربری ماشین زیاد باشد، بهترین راه حل به دتوان میکه 
 فرصتی مناسب برای خرید دتوان میاین روش با اختیار خریدی که در آن است . شمار آید
ینه های تملیکی بر حسب قرارداد و نوع هز آالت با هزینه کم پس از پرداخت هزینه ماشین
هزینه خرید بشرط تملیک و اجاره یک ماشین شرح   راهی برای مقایسه)6(در مثال . باشد

ارزش (در این مثال جریان نقدینگی خالص پس از مالیات و ارزش فعلی . داده شده است
     در محاسبه ارزش فعلی، عوامل ارزش فعلی نیم سال را. گیرند را در نظر می) حال
ها در شرایط مساوی  برای اطمینان از اینکه گزینه. گیرند مینظر  سالیانه در های ههزین

هر . کنیم های نگهداری و تعمیرات را از تمام محاسبات حذف می مقایسه شده اند، هزینه
 . آیند ها غالباً نرخهای اجاره به حساب می این هزینه چند که
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 ساله با 5ای  نامهآالت برای بر  در صورتی که کاربری ماشین)6(در شرایط خاص مثال 
ای ارزانتر از روشهای   ساعت در سال مورد نظر باشد، خرید در حد قابل مالحظه2000
 تفاوت هزینه اگر بر اساس ارزش فعلی در نظر گرفته شود، به میزان قابل .باشد میدیگر 

 ساله از نظر خرید و هم از نظر 5 چون کالً هزینه سرمایه طی دوره .باشد می توجهی کمتر
جاره به شرط تملیک ثابت است، هزینه ساعتی سرمایه با کاهش استفاده از ماشین در هر ا

 ساله به شرط 5کند و همیشه در چنین شرایطی چون هزینه  دو صورت، افزایش پیدا می
هزینه  از آنجا که. شود تملیک ثابت است، اتخاذ این روش از مالکیت ماشین گرانتر تمام می

 4200کاربری یا % 42، هزینه ساعتی خرید و اجاره برابر است با ساعتی اجاره ثابت است
 . شود ساعت استفاده از ماشین با ادامه کاهش استفاده از ماشین، مزیت اجاره بیشتر می

 
 :6مثال 

هزینه اجاره و اجاره به شرط تملیک و خرید، یک ماشین ساختمانی را در شرایط زیر 
 . ز مالیات و نیز ارزش فعلی آن را برآورد کنیدجریان نقدینگی را پس ا. تحلیل کنید

 فرضهای مبنا
 نرخ نهایی مالیات شرکت% = 46

 نرخ بازده پس از مالیات شرکت% = 8
 ریزی شده ماشین کاربرد برنامه = 2000ساعت / سال )  سال5به مدت (

 فرضهای خرید
 هزینه ماشین = 150000000ریال 

  سال5اطی ماشین پس از ارزش برآورد شده اسق = 60000000ریال 
 روش بازیابی هزینه=  ساله 5

 %) 10(گذاری  اعتبار سرمایه = 15000000ریال 
 هزینه پایه = 142500000ریال ) گذاری هزینه خرید منهای نصف اعتبار سرمایه(

 دوره دوم=  ماه 36
 نرخ بهره وام% = 12

 پیش پرداخت%) 20 = (30000000ریال 
 فرضهای اجاره

 وره اجاره به شرط تملیکد=  ساله 5
 پرداخت پی خریدی = 28000000ریال / ماه 
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 پرداخت اولیه= سه ماه پیش پرداخت 
 فرضهای کرایه

 دوره کرایه=  سال، به صورت ماه به ماه 5
 نرخ کرایه = 5150000/ ماه 

 :حل
 هزینه خرید                           ارقام به هزار ریال

پیش  
پرداخت 5سال 4سال 3سال 2سال 1سال پرداخت

 کلنهائی

 پرداختها

 باز فروشی

 مالیات باز فروشی

  استهالک،صرفه جویی مالیاتی

  سود،صرفه جویی مالیاتی

 گذاری سرمایهاعتبار 

30000

0 

0 

0 

0 

 

47820

0 

0 

9832

5738

15000

47820

0 

0 

14421

3688

0 

47820

0 

0 

13766

1366

0 

0 

0 

0 

13766

0 

0 

0 

0 

0 

13765

0 

0 

0 

60000

27600

0 

0 

0 

173460 

60000 

27600 

65550 

10792 

15000 

 
 هزینه خالص

 ارزش فعلی هزینه خالص

 
30000
30000

 
17250
16611

 
29711
26491

 
32688
26987

 
13766
10523

 
13765
9743 

 
32400
22051

 
49718 
57772 

 
 هزینه اجاره بشرط تملیک

پیش  
پرداخت 

پرداخت 5سال  4ال س 3سال  2سال 1سال 
 نهائی

 کل 

8400 

3864 

33600

15456

33600

15456

33600 

15456 

33600 

15456 

25200

11592

0 

0 

168000

77280

 پرداختها

 پرداختها–صرفه جویی مالیاتی

 هزینه خالص

 ارزش فعلی هزینه خالص

4536 

4536 

18144

17472

18144

16178

18144 

14980 

18144 

13870 

13608

9632 

0 

0 

90720

76668
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 های عملیات ساختمانی کنترل هزینه
ند بدون دارا بودن اطالعات کافی درباره مخارج و بدون توان میها ن امروزه اکثر حرفه

این واقعیت در مورد صنایع . ها به حیات خود ادامه دهند هوشیاری الزم در کنترل هزینه
 یک مجری خوب باشد که از دتوان مییک پیمانکار در صورتی . ساختمانی نیز صادق است

 در میدان رقابت به دتوان میهای ساختمانی مطلع باشد در غیر این صورت هیچگاه ن هزینه
دهد  اگر او متوجه شود که روی اقالم بخصوصی ضرر می. حیات شغلی خود ادامه دهد

ر بعد ممکن است با باال بردن قیمت به حد کافی سود خود را تامین نماید در صورتیکه اگ
این امر شود دیگر امکانی جهت باالبردن قیمت پروژه برایش وجود  از اتمام پروژه متوجه

ندارد و اگر ضررش خیلی زیاد باشد ممکن است نتواند امکانات مالی برای پروژه بعدی را 
 :ضررها ممکن است به دالئل زیر وارد گردد. هم تامین کند

 پائین دادن قیمت در مناقصه -1
  کافی در سطح کارنداشتن تخصص -2
 افزایش قیمت مصالح و دستمزد -3
 نامناسب بودن وضعیت جوی -4
 آالت ساختمانی انتخاب غلط ماشین -5
 ضعف در مدیریت و نظارت -6
 درست چگونگی شرایط بینی پیشریزی صحیح در پیشبرد کار و عدم  عدم برنامه -7

 کار در طول مدت پیمان
 

برای  ممکن است امکان کمی. جود نداردامکان اصالح چهار قلم اولیه بعد از شروع پروژه و
.  است)7( و )6(وجود داشته باشد، محققاً بهترین روش تصحیح شماره ) 5(اصالح شماره 

 در دتوان میکنترل هزینه، . به عبارت دیگر نباید اجازه پیش آمدن چنین وضعیتی را داد
ینه کاری کنترل هز. جبران ضرر در اثر ضعف مدیریت و نظارت، کمک موثری بنماید

 پیمانکار را در تعیین سود یا زیان دتوان میدفترداری . بیشتر از یک دفتر داری محض است
کنترل هزینه در خالل مدت عملیات ساختمانی . نهایی قبل از اتمام پروژه مطلع سازد

 پیمانکار را قادر به یک سری تجزیه و تحلیل صحیح در مورد کارکرد کارگران و دتوان می
اگر هزینه گرانتر از مقدار تخمینی قبلی باشد، یا تخمین قبلی خیلی . ت نمایدآال ماشین

 اگر مراحل بعدی هم وجود چنین چیزی را .باشدپائین بوده و یا مخارج خیلی زیاد شده 
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ثابت کند باید تا زمانی که پروژه در حال اجرا است این اشکاالت را رفع نمود تا به جای 
آالت به کار  آالت باید یک دفتر کل هم برای ماشین ماشینصاحب . ضرر سود عاید گردد

ن شده، یآالت اصلی را که شامل، تعداد تعی هر نوع ماشین  بهمربوطگیرد تا بتواند اطالعات 
آالت کمکی، تاریخ خرید، نام فروشنده، قیمت  توضیح در مورد اندازه و ظرفیت، ماشین

باید دفتر کل دیگری . هیه نمایدتباشد،  یاصلی، تخمین کل عمر مفید و برنامه استهالک م
آالت  آالت و ثبت سوابق کامل و هزینه برای هر نوع ماشین  از ماشینگیری بهرههم برای 

قبل از شروع عملیات ساختمانی یک پروژه، پیمانکار باید گزارشات . مورد استفاده قرار دهد
. باید ذکر گردد م چه اقالمیهر کدادر  و تعیین نماید که بندی طبقهمختلف ساختمانی را 

 بندی طبقهکه برای تخمین مخارج پروژه مورد نیاز است باید در تهیه  تعداد اقالمی
ها  هزینه این روش باعث سهولت در مقایسه. گزارشات ساختمانی مورد استفاده قرار گیرد

نه و در هنگام تهیه اقالم برای تخمین هزی. گردد با آنچه که قبالً تخمین زده شده می
تهیه گزارش در حین کارهای ساختمانی پروژه بهتر است که کارها به اقالم ریزتر تقسیم 

برای مثال، هزینه بتن ریزی برای کارهای ساختمانی را ممکن است به قسمتهای . شوند
فرعی تری از قبیل هزینه تولید شن و ماسه، حمل شن و ماسه، مخلوط کردن و ریختن 

اگر بتن ریزی دارای اندازه و اشکال مختلف با . سیم نمودبتن و کارهای تکمیلی تق
. های مختلف باشد برای تخمین قیمت باید کار را به اقالم ریزتر دیگری تقسیم کرد هزینه

آالت  مصالح، کارگر و ماشین  مربوط بههای ن هزینهدگزارش هزینه باید برای نشان دا
بعضی از . ن شده است تهیه گرددیطور جدا، و برای هر قسمت اجرایی که قبالً تعیب
این روش  کنند که طور گروهی در یک قلم منظور میآالت را ب یمانکاران مخارج ماشینپ

 مخارج کامل اجرای کاری را که فقط تعدادی از کل توان میرسد، زیرا ن صحیح بنظر نمی
 در این موضوع بیشتر. آالت در آن مورد استفاده قرار گرفته است تعیین نمود ماشین
. گردد آالت می هایی صادق است که قسمت اعظم از کل هزینه صرف مخارج ماشین پروژه

آالت شامل اجاره یا استهالک، نگهداری و تعمیرات، سوخت و غیره باشد  اگر هزینه ماشین
آالت در هر کار مورد استفاده قرار گرفته باعث تقسیم هزینه  ثبت مدت زمانی که ماشین

صحیح نیست که مخارج تعمیرات اساسی به . گردد ن چند کار میکل به نسبت صحیح بی
. علت اینکه یک قسمت از کار خراب شده به عنوان هزینه آن قسمت کار منظور شود

اطالعات در روش گزارش هزینه باید منطقی، ساده و قابل فهم برای افراد استفاده کننده 
 غلط مورد استفاده قرار بطوراست اگر اطالعات بسیار پیچیده باشد ممکن . از آنها باشد
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 .  کلی مورد استفاده قرار نگیردبطورگرفته و یا اینکه 
 ثبت کنترل قیمت 

های ساختمانی دال بر اینست که فرم ساده گزارش برای  های به دست آمده از پروژه تجربه
 فرمهای گزارش )18( تا )14(  شمارهجداول. اطالعات به دست آمده بسیار مناسب است

معموالً ورقه فرمهای صورتحساب در . دهند العات هزینه را به طریقه ساده نشان میاط
 جهت نگهداری در پوشه بعد از 5/21اد بعسانتیمتر تهیه و در ا) 7/29×5/21(های  اندازه

های آینده بسیار  این قبیل اطالعات در جهت ارزیابی پروژه. شود تکمیل پروژه سوارخ می
های خرید مصالح را نشان   نگهداری گزارش هزینه)14( ماره شجدول. باشند موثر می

شود هزینه خالص در ستون آخر به صورت جمع شونده وارد  همانطور که دیده می. دهد می
هزینه کلی مصالح را برای هر قلم دلخواه به دست    با یک نگاهدتوان میشده و پیمانکار 

 . آورد
 کارگران و دستمزد آنها و مقدار کار انجام  نگهداری سابقه ساعات)15(  شمارهجدولدر 

 ارزیابی کل هزینه را بر اساس توان می است و  شدهشده تا هر تاریخ دلخواه مشخص
اگر هزینه حاصله از مقدار کل کار ضربدر قیمت واحد را از . مقدار قیمت واحد کار انجام داد

باید متذکر شد . آید قیمت کل کم نمائیم مقدار صرفه جویی یا اضافه خرج به دست می
هر کدام از اقالم از قبیل قالب بندی  این فرم برای نشان دادن مخارجی است که به که

 . گیرد ها، دیوارها و تیرهای شیب دار تعلق می برای فونداسیون، پایه
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 سابقه هزینه مصالح): 14(شماره جدول 
 

 گزارش قیمت مصالح
 اقالم 

 کف سازی
 شماره

خریده  تاریخ
شماره  شرح شده از

شماره صورت  شماره چک شماره فاکتور کامیون
 حساب

صورت 
 حساب
 ریال

قیمت  اعتبار
 خالص
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 گزارش دستمزد کارگر):  15(شماره جدول 
 

 گزارش سابقه دستمزد کارگر
                               اقالم                                                                                                                                                                                 

 521شماره کار 
           قالب بندی پی ها ، ستونها                                                                                                                                                                           

 FIMعالئم 
 قیمت واحد m2  630دیوارها و سیمها                                                                                                                               مقدار کل تخمین زده شده 

          1108800 قیمت کل 1760
انتهای مالحضات  شامل مقدار  مزد کار  ساعت کار 

تا تاریخ در هفتههفته 
 مندرج

تا تاریخ در هفته تا تاریخ مندرج در هفته 
 مندرج

قیمت واحد 
تا تاریخ 

 )ریال(

قیمت* مقدار کل 
 اضافه خرج صرفه جویی واحد

 12/4242 242 77440 77440 36 36 2/21511355280  146480 
 19/4236 478 75520 152960 64 100 6/1529963680 1451200  
 26/4234 712 74880 227840 68 168 6/1357855280 253520  

  207680 4/1430901120 200 32 286080 58240 894 182 3/5 30/4بارندگی در تاریخ 
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دهد که برای ثبت  می فرم زمان سنجی روزانه در محل کار را نشان )16(  شمارهجدول

 .  نفر طراحی شده است50ات کارکرد روزانه به وسیله هر تعداد تا تعداد ساع
 100 تا 51 اضافی ممکن است برای تعداد های هورق. دن نفر باش50اگر تعداد افراد بیش از 

ی که های هرود باید با شمار میی که در فرم به کار های هشمار.  تهیه گردد... و150 تا 101و 
تعداد ساعات کار برای هر کارگر باید . دنمطابقت داشته باشگردد  میبرای کارگران تعیین 

. در زیرکاری که بوسیله عالئم اختصاری در ردیف اول مشخص شده، نشان داده شود
 یاداشت مربوطهنزدیک انتهای ورقه کل ساعات کارگران برای هر قسمت اجرا و هزینه 

تمزد روزانه برای هر کارگر در ورقه، ستونهایی جهت میزان دستمزد ساعتی و دس. گردد می
 . در نظر گرفته شده است

تعداد . ممکن است تعداد ساعات کار با دستمزد و میزان اضافه کاری نیز نشان داده شود
کل ساعات کار کارگران در آخرین ردیف ورقه باید با تعداد کل ساعات کار کارگران در 

ه در ستونهای عمودی ساعات آخرین ردیف ورقه باید با تعداد کل ساعت نشان داده شد
کار از نظر کنترل کل محاسبات برابر و به همین نحو مقدار کل دستمزد ردیف پائین ورقه 

گردد  میدر استفاده از این فرم پیشنهاد . با مقدار کل دستمزد ستون عمودی مساوی باشد
به . که یک سیستم عالئم اختصاری مناسب برای کارهای مختلف در نظر گرفته شود

 یکنواخت در بطور سیستم عالئم اختصاری باید توسط پیمانکار ،منظور جلوگیری از اشتباه
 ممکن است نمودار F1مثالً . ش و در سرتاسر کارها مورد استفاده قرار گیردهای هتمام پروژ

 سقف به   برای قالب تیر و تیرچهF2، و تیرهای شیب دار و ها ه پای،قالب بندی فونداسیون
 برای بریدن و تهیه F1Mر عالئم جزئی تری الزم باشد ممکن است از عالئم اگ. کار رود

 این عالئم در .  برای بستن و کارگزاردن قالب استفاده گرددF1Eچوبهای قالب 
 ،با استفاده از ورقه زمان سنجی.  زمان سنجی نیز مورد استفاده قرار گرفته استهای هورق

باید متذکر شد . باشد تهیه شده است میحساب  که نمودار گزارش صورت)17(  شمارهجدول
 به ورقه زمان سنجی مربوطه نفری 50 اولین و آخرین ستون برای گروه های هکه شمار

 هر دو ورقه کامالً شبیه یکدیگر باشد، انتقال اطالعات از ورقه های هاگر محل شمار. است
اعات اضافه کاری برای ثبت س. باشد میزمان سنجی به ورقه صورت حساب بسیار ساده 

 برای روزهای معین در ورقه O.Tدر ورقه صورت حساب باید ساعات زیر ستونی که با 
 . زمان سنجی مشخص شده منتقل گردد
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شود  میکه ساعات اضافه کاری از ورقه زمان سنجی به ورقه صورتحساب منتقل   میهنگا
 . ادداشت گردد نسبت به میزان دستمزد اضافه کار ی2 یا 5/1باید در زیر ستون 

 ضرب شوند و سپس با 2 یا در 5/1 در مربوطهاضافه کاری باید در فاکتورهای  ساعات
تعداد ساعات جمع گردند و حاصل در زیر ستون تعداد ساعات قابل پرداخت یادداشت 

گردد که ساعات قابل پرداخت تنها در میزان دستمزد معمولی  میاین عمل باعث . گردد
در . دیگر نیازی به نشان دادن بیش از یک میزان دستمزد نیستضرب شود، بنابراین 

به جای روزهای هفته نشان . گردد میستون کسر، مبلغی بابت بازنشستگی و مالیات کسر 
 .  و غیره17/3 و 16/3 و 15/3داده شده در ستون آخر ممکن است تاریخ قید گردد، مانند 

ا تعداد واحد کار تکمیل شده، واحد  صورت دستمزد هفتگی کارگران ی)17(  شمارهجدول
قیمت تخمین زده و حقیقی تا تاریخ مورد نظر و قیمت نهایی احتمالی هر کار را نشان 

قیمت نهایی از ضرب کردن مقدار کل تخمین زده شده در واحد قیمتها تا تاریخ . دهد می
ا اضافه خرج  صرفه جویی یتوان میاز روی قیمت نهایی هر کار . آید میمورد نظر به دست 

این اطالعات جهت تعیین . را بر اساس قیمت اولیه تخمین زده شده کار به دست آورد
 . باشد میوضعیت مخارج پروژه در هر لحظه برای پیمانکار و گروه ارزیاب بسیار با ارزش 

 صورت حساب قیمت مصالح ساختمانی را به صورت هفتگی یا ماهیانه )18(  شمارهجدول
ین اطالعات پیمانکار را قادر به تعیین وضعیت مصالح در هر تاریخ دلخواه ا. دهد مینشان 

 . گرداند میدر هنگام عملیات ساختمانی 
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 ی در محل برگ زمانسنج):  16 ( شماره جدول
 گزارش زمانسنجی در محل

 شماره صفحه 
 26/4/48تاریخ 

 F1MF1F F1SF2MF2F F2M          521شماره کار 

دستمزد ساعت                شماره افراد ساعت کار
مقدار دستمزد

 ریال
اضافه کار معمولی

 شماره

1 8               320 2560 8  1 
2  8              320 2560 8  0 
3  8              320 2560 8  2 
4 4   4            240 1920 8  0 
5     8           320 2560 8  5 
6    4  4          320 2560 8  6 

                     
38      8          240 1920 8  38 
39   8             240 1920 8  39 
40   8   2          240 2640 8 2 40 

 جمع 14 224 68000           38 48 44 36 40 32جمع ساعات کار 
              6280118408640129601376011520مقدار کلی دستمزد
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 صورت حساب هفتگی کارگران ):  17(شماره جدول 

 صورت حساب کارگر 
                                                                                                                                                              531شماره کار 

 2شماره صفحه 
17/2 تا 21/4صورت حساب از 

عالئم  تخمین زده شده )ریال(مخارج  )ریال(قیمت واحد  مقدار
 اختصاری

مخارج  شرح
 هفتگی

 )ریال(
واحد اندازه 

 گیری 
جمع تخمین
زده شده 

واقعی تا 
 تاریخ 

تنخمین زده 
 )ریال(شده 

جمع تخمین )ریال(واقعی 
 زده شده 

 صرفه جویی احتمال نهائیواقعی تاتاریخ 

FIM  20800 59840 50840 80640 4/950 1280 63 63متر مربع   فونداسیون  
FIM  83040 797360 747360 830400 4320 4800 173 173 متر مربع ستونهای و دیوارها  
FIS  9680/1 128800 166080 4/1038 960 124 173 متر مربع 5760 تیر شیب دار   

F2M  13600  99040 52800 96000 2/1651 1600 32 60 متر مربع4/25758 دال و تبر 
F2E 417920 76480 401760 4/4494 4220 17 93 متر مربع8/33708 تیرهای اصلی   
F2S 148800  148800  1600  93 متر مربع دال ، میم ، تیر اصلی   
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 صورت حساب قیمت مصالح ):  18(شماره جدول 

 صورت حساب مصالح
                                                                                                                                                           531شماره کار 

 شماره 
 تا تاریخ1                                  صورت حساب                                                                                                                   

 واقعی تا تاریخ تخمین زده شده
واحد اندازه  نرخ

واحد قیمت  مقدار گیری
واحد قیمت  مقدار)ریال(قیمت کل  )ریال(

 )ریال(قیمت کل  )ریال(
احتمال آخرین قیمت 

 شامل صرفه جویی )ریال(تمام شده 

          فوالد و آهن
آهن آالت جهت تقویت

 KC 24494 30 14820 23587 29 684022 700000 24820 و متفرقه

آهن آالت درب و 
 K2 518 5000 2590000 518 4800 2486400 2486400 103600 پنجره

  1160 1160   160000    آهن آالت متفرقه
  3187560 2171583   3484820    جمع
          

          بتون و بنایی
 K3 343 5000 1715000 298 4900 1460200 1665000 50000 مخلوط بتون آماده
      TCN 200 3000 600000 آجر معمولی قرمز
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 ریزی  برنامه
ریزی کرد تا اتالف وقت و تالش به حداقل خود برسد   برای انجام هر فعالیتی باید برنامه

بندی، برنامه مرحله بندی شده کار  برنامه زمان. رد هر فعالیتی صادق استاین نکته در مو
بندی راهنمای انجام عملیات برای کنترل نحوه  های زمان  برنامه.باشد میاز نظر زمانی 

  .باشد میپیشرفت فعالیتها و امکان تکمیل آنها در مدت زمان مطلوب یا الزم 
ریزی گرفته تا  مراحل مختلف ساخت، از برنامهبندی در بسیاری از   تنظیم برنامه زمان

بندی مرحله ساخت برای  های زمان از برنامه. برداری و نگهداری کاربرد دارد ساخت و بهره
منظورهای مختلف قبل از شروع پروژه و بعد از تکمیل آن و نیز در حین انجام مرحله 

بندی در مراحل ساخت در  های زمان  اصلی برنامهیدبعضی از فوا. شود ساخت استفاده می
 . زیر آمده است

 
 ع عملیات اجرائی و قبل از شر:الف

برآوردی از مدت زمان الزم برای اجرای هر قسمت از طرح و همچنین مدت  -1
 . کند زمان الزم برای اجرای کل آن را ارائه می

  .دینما میریزی شده کار را تثبیت  روند پیشرفت برنامه -2
 . کند دیران به کارکنان را روشن مینحوه صدور دستورالعملهای م -3
ریزی شده برای استفاده از نیروی انسانی، مواد، ماشینها و  ارتباط منطقی و برنامه -4

  .دینما سرمایه را تنظیم می
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  مرحله عملیات اجرائی :ب
امکان تهیه فهرستی منظم از تاریخهای کلیدی، فعالیتها، منابع، و نظایر آنها را  -1

 . کند برای مدیر فراهم می
 . دینما میامکان ارزیابی تأثیر تغییرات و تأخیرها را ایجاد  -2
  .سازد میمعیاری برای ارزیابی پیشرفت کار فراهم  -3
 . کند هماهنگی در استفاده از منابع کمک می به -4

 
  بعد از مرحله ساخت :ج

همان صورت که در عمل اجرا شده است را ممکن  بررسی و تحلیل پروژه به -1
 . سازد می

ریزی و برآورد در آینده را فراهم  عات زمانی الزم برای بهبود برنامهاطال -2
 . نماید می

 
 بندی برنامه زمان

بندی نوشتاری، برنامه  های زمان بندی به چند شکل مختلف، از جمله برنامه زمان  برنامه
 توان میای، وجود دارد که از آنها  بندی شبکه ای و برنامه زمان لهیبندی نمودار م زمان

ای  ای و شبکه بندی میله در این فصل، فقط به روشهای برنامه زمان. استفاده کرد
 :دگردت یهر روشی که باشد، اصول زیر باید رعا بندی، به در تنظیم برنامه زمان. پردازیم می

 .برقراری ارتباط طولی منطقی بین عملیات اجرائی -1
  .شدبا میتوجه به امکانات و منابعی که در اختیار و دسترس  -2
 .در نظر گرفتن پیوستگی عملیات اجرائی -3
 .زودتر شروع کردن فعالیتهای بحرانی پروژه -4

دهی  کار و بهره بندی به اعتبار برآوردهای کمی  باید توجه داشت که دقت یا اعتبار زمان
درستی برآورد زمانی برای اجرای هر عملیات ساختمانی، . منابع مورد استفاده بستگی دارد

برای مثال . ی که باید انجام شود و تجربه قبلی در انجام چنین کاری استتابع نوع کار
برآورد مدت زمان الزم برای نصب خط لوله فاضالب در یک ساختمان مسکونی دقیقتر از 

درباره . است مدت زمان الزم برای نصب خط لوله سرد کننده یک نیروگاه اتمی برآورد
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 . شد ین فصل بحث خواهدامانی فعالیتها در روشهای بررسی عدم قطعیت در برآوردهای ز
 برنامه ریز، عالوه بر برنامه زمانی دقیق در مورد فعالیتها، باید درک درستی از ماهیت 

دهد،  کاری که باید انجام شود و روابط بین کارهای گوناگونی که پروژه را تشکیل می
که در قسمت بعدی به آن ای  بندی میله از مهمترین کمبودهای برنامه زمان. داشته باشد

پردازیم، ناتوانی این نمودار در نمایش روابط بین انواع کارهای طرح است، بدین معنی  می
نشان بدهد که چه فعالیتهائی باید قبل از آغاز یا تکمیل  ستیقادر نای  که نمودار میله

 . فعالیتهای دیگر آغاز یا تکمیل شوند
 

 ای  روش نمودار میله
  1ای دی نمودار میلهبن برنامه زمان
واحدهای «ای، نموداری است که پیشرفت  بندی میله ای یا نمودار برنامه زمان نمودار میله

این گونه نمودارها را که نمودار گانت هم نامیده . دهد را در جدولی زمانی نشان می» کاری
مدن علیرغم پدید آ. کنند شوند، بر حسب نحوه کاربردشان به چندین شکل تهیه می می

ای پر کاربردترین شکل  بندی میله زمان ای، هنوز نمودار برنامه ریزی شبکه روشهای برنامه
این نمودار با وجود   بی تردید استمرار توجه به.باشد میبندی در کارهای ساختمانی  زمان

 نمودار )1 (شماره شکل. نارسائیهای جدی آن، سادگی ترسیم و سهولت درک آن است
انواع کار یا . دهد ای برای یک پروژه ساختمانی را نشان می ی میلهبند برنامه زمان

بندی فهرست شده و  دهند، در طرف راست برنامه زمان فعالیتهائی که پروژه را تشکیل می
 . شود مقیاس زمانی در امتداد باالی نمودار در نظر گرفته می

 . دهد الیت را نشان میبرآورد تعداد ساعات کاری الزم برای انجام هر فع» ساعات«ستون 
. دهد از کل پروژه را تشکیل می دهد که هر فعالیت چه سهمی نشان می» وزن« ستون 

 14320 از %7/4  ساعت کار الزم است که675» تسطیح و پاکسازی«مثالً برای انجام 
اگر چه در مواردی ستون وزن را در . ساعت کار الزم برای اجرای کل پروژه است

دهند، اما در نظر گرفتن چنین ستونی برای محاسبه پیشرفت  ای نشان نمی نمودارهای میله
 وزن فعالیتها را ممکن است برحسب هر گونه مبنای .باشد میتجمعی پروژه، بسیار مفید 

                                                           
 . این نام معروف است  اولین بار این روش توسط گانت ابداع شد و به همین دلیل به- 1
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را بر مبنای وزن دادن در » ساعت کاری«دلخواه تعیین کرد، هر چند که غالباً ارزش ریالی 
میله باالئی پیشرفت . ت دو میله افقی وجود دارددر مقابل هر فعالی. گیرند نظر می

دهد هر یک از این  بندی شده و میله پائینی پیشرفت واقعی در اجرای کار را نشان می زمان
عدد باالی هر میله معرف در صد تکمیل فعالیت، . ها از آغاز تا پایان فعالیت ادامه دارد میله

بندی شده و نیز  یشرفت تجمعی زمانمحاسبه پ چنین سیستمی. طع زمانی استقدر هر م
برای کمک به ارزیابی پیشرفت کار، . کند مقایسه آن با پیشرفت واقعی را بسیار ساده می

 در پایان هر مقطع زمانی در نمودار )1(بهتر است پیشرفت واقعی هر فعالیت نظیر شکل 
 . وارد شود

 
 پیشرفت تجمعی پروژه 

ای ترسیم شده  ه زمان را در مورد نمودار میله منحنی پیشرفت تجمعی نسبت ب)2( شکل 
محور قائم معرف پیشرفت تجمعی پروژه بر حسب درصد و . دهد  نشان می)1(در شکل 

ای تهیه و  بندی شده نمودار میله که برنامه زمان هنگامی. محور افقی معرف زمان است
اسبه و به  پیشرفت تجمعی زمانیندی شده را محتوان میوزن هر فعالیت محاسبه شد 

 توان میپیشرفت تجمعی واقعی را .  نشان داده شده است رسم کرد)2(نحوی که در شکل 
بندی  برای ترسیم منحنی پیشرفت تجمعی زمان. ضمن پیشرفت کار محاسبه و ترسیم کرد

ی که بطوربندی شده را برای تعدادی کافی از نقاط،  شده باید پیشرفت تجمعی زمان
 پیشرفت )2(در شکل .  میسر باشد، محاسبه و مشخص کردهکشیدن یک منحنی هموار

 )1(ای که در شکل  بندی شده میله  به نمودار برنامه زمانمربوطهبندی شده  تجمعی زمان
از  توان میپیشرفت تجمعی را . آمده است، در پایان هر هفته محاسبه و ترسیم شده است

 :رابطه زیر محاسبه کرد
 پیشرفت تجمعی = ∑) لیتپیشرفت فعا(× ) وزن (   ) 1(
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 ک جاده ی ساختن :پروژه
     هفته      :تاریخ

 یات اجرائیعمل
وزنساعت 

)درصد(
 12345678910

P2070       1-7/4 675یح و پاکسازی تسط
A 4590      
P 60       2-9/0 135 ی زهکش
A 30100      
P 15406585     

 ر اساسی ز-3
 

3790
 
4/26A 525      

P   10306085  4-36002/25 ه اساسی ال
A         
P    2045658095 61208/42 هی رو-5
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         

P = برنامه A = واقعیت یافته 
 

 ای یا گانت برای یک پروژه  نمودار زمان بندی میله-)1(  شمارهشکل
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  پیشرفت تجمعی زمان بندی شده-)2(  شمارهشکل
 

ای که نمودار برنامه  ته اول پروژهبه عنوان مثال، محاسبه پیشرفت تجمعی طی سه هف
 . آن در شکل آمده است به شرح زیر استای میلهبندی  زمان

 در پایان هفته اول
 )1فعالیت (

 پیشرفت ) = 20/0 × 7/4 % = (9/0
 در پایان هفته دوم

 )1فعالیت )      (2فعالیت )         (3فعالیت   (
 پیشرفت ) = 7/0 × 7/4) + (60/0 × 9/0 ) + (15/0 × 4/26 % = (8/7
 در پایان هفته دوم

 )1فعالیت )      (2فعالیت )         (3فعالیت   (
 پیشرفت ) = 00/1 × 7/4) + (00/1 × 9/0 ) + (40/0 × 4/26 % = (2/16

  در نمودار برنامه زمانبندی )3( شمارهشکل در بسیاری از موارد، منحنی پروژه را نظیر 
 .کنند می وارد ای میله
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 صحیح منحنی پیشرفت شکل 
بررسی تعداد . پردازیم حال به بررسی شکل منحنی پیشرفت تجمعی نسبت به زمان می

 )4( شمارهشکل ها نشان داده است که شکل معمول این منحنی مانند  زیادی از پروژه
دهد که پیشرفت پروژه در ابتدای کار، که سازمان دهی پروژه  این منحنی نشان می. است

از % 25رگران با مسئولیتها و روشها در جریان است کند است، به نحوی که در و آشنائی کا
از آن اجرا شده است از این به بعد پیشرفت با روندی نسبتاً % 15زمان پروژه فقط حدود 

شود و  ار مجدداً آهسته میککار پروژه پیشرفت % 85رود تا بعد از انجام  ثابت پیش می
 را )4( شمارهشکل منحنی پیشرفت نشان داده شده در . گذارد تحرک آن رو به کاهش می

این شکل از منحنی معموالً در مورد . نامند منحنی پیشرفت مناسب یا منحنی دو خم می
 با شکل یاگر در جائی شکل منحنی پیشرفت تجمع. هر نوع کار غیر تکراری مصداق دارد

رسی دقیقی برای یافتن باید بر  تفاوت داشت می)4( شمارهشکل منحنی تصویر شده در 
 راگر منحنی پیشرفت بر اساس پیشرفت ریالی باشد، وجود چند قلم کا. علت انجام شود

 سبب ایجاد شکلی نامناسب برای این منحنی شود، در غیر این صورت، دتوان میپرهزینه 
 . احتمال دارد که خطائی رخ داده و روند پیشرفت واقعی نباشد

 
  (CPM)روش مسیر بحرانی 

 ای  ارسائیهای نمودار میلهن
ای، ناتوانی آن در نشان دادن رابطه بین فعالیتهای  بندی میله ده نمودار زمانم نارسائی ع
ای ناتوانی آن در تعیین فعالیتهائی است که  بندی میله ضعف دیگر نمودار زمان. پروژه است
. گویند رانی میبه چنین فعالیتهائی فعالیت بح. در مدت اجرای پروژه دارند نقش مهمی

ای به دلیل نارسائی در مشخص کردن روابط بین فعالیتها و  بندی میله نمودار برنامه زمان
 تأثیر تأخیر یا تغییر در زمان یک فعالیت را در کل پروژه نشان دتوان میفعالیتهای بحرانی، ن

 .   ابداع شدCPMو PERT به همین دلیل بعدها دو روش. بدهد
 برای ترسیم فعالیتهای اصلی و نشان دادن روابط بین آنها CPM و  PERTدر دو روش 

 در این است که در CPM و  PERTاختالف عمده. کنند ای استفاده می از نمودار شبکه
PERT رای بررسی عدم قطعیت در برآوردهای زمانی فعالیت، مفاهیم احتماالت را به  ب
در نظر  ی را برای هر فعالیتاجرای معین ثابت  مدتCPMحالیکه در برند، در کار می

 . گیرند می
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 ک جادهی ساختن :پروژه
     هفته      :تاریخ

 یات اجرائیعمل
وزن ساعت 

)درصد(
 12345678910

P2070       1-7/4 675 یح و پاکسازی تسط
A 4590      
P 60       2-9/0 135 ی زهکش
A 30100      
P 15406585     

 ر اساسی ز-3
 

3790 
 
4/26A 525      

P   10306085  4-2/25 3600 ه اساسی ال
A         
P    2045658095 8/42 6120 هی رو-5
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         
P            
A         

 
  همراه با منحنی تجمعیای میله نمودار -)3(  شمارهشکل
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  منحنی پیشرفت مناسب-)4( شمارهشکل 

 
 ای  نمودار شبکه

بط بین آنها را است که فعالیتهای اصلی پروژه و روا  شبکه نموداری یک روش ترسیمی
ای وجود دارد، نمودار فعالیت روی  اصوالً دو روش برای ترسیم چنین شبکه. دهد نشان می

هرچند که نمودارهای فعالیت روی گره مزایای خاصی . بردار و نمودار فعالیت روی گره
 شبکه و محاسبات زمانی، نمودار فعالیت روی بردار راترسیم دارد، اما در اینجا برای تشریح 

 . گیریم در نظر می
دهند که شرح فعالیت و   در نمودار فعالیت روی بردار هر فعالیت را با برداری نشان می

 )5( شمارهشکل هر فعالیت همانطور که در . مورد انتظار با آن همراه است مدت انجام امور
یدادها را رو(ز شود و با یک رویداد پایان یابد انشان داده شده است، باید با یک رویداد آغ

 رویدادها را به منظور مشخص کردن شماره گذاری میکنند و از .)دهند با دایره نشان می
. کنند شماره رویدادها همچنین برای تشخیص فعالیتهای وارد در نمودار نیز استفاده میاین 

مشخص ) I شماره(یعنی، فعالیتهائی که با شماره رویداد ذکر شده در ابتدای بردار 
. آمده است) Jشماره(کنند که شماره آن در انتهای بردار با رویدادی ادامه پیدا میشوند،  می

شود و   شروع می10 فعالیتی است که با رویداد  )5( شمارهشکل  در 11-10پس، فعالیت 
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. نامند ی م J - Iاین سیستم شماره گذاری فعالیت را سیستم. پذیرد  پایان می11با رویداد 
رود  ای زمانی است و در ترسیم نمودار شبکه با این فرض به کار می هر رویداد صرفاً نقطه

شوند،  شود و تمام فعالیتهائی که به آن رویداد منتهی می تکمیل می» ای لحظه«که در 
شوند درست در  همین معنا تمام فعالیتهائی که از یک رویداد صادر می به. افتد اتفاق می

ای ساده   نمودار شبکه )6( شمارهشکل . ندشو رویداد، آغاز می“ ن وقوع آ» لحظه«
. ترسیم هر نمودار حاکی از روابط بین فعالیتهاست. دهد ای ساختمانی را نشان می پروژه

 )باید پیش از فعالیت مورد نظر باشند؟به معنی اینکه کدام فعالیتها (این روابط پیش نشین 
به (یا پس نشین )  انجام شوند؟ند همزمانتوان میبه معنی اینکه کدام فعالیتها (هم نشین 

 )6( شمارهشکل در . هستند) معنی اینکه کدام فعالیت باید پس از فعالیت مورد نظر باشند؟
 همنشین هستند، و 3-1 و 2-1فعالیت .  باشد5-2 باید پیش نشین فعالیت 2-1فعالیت 
د پیش فعالیتها در جهتی که بردار نشان میده.  است2-1 پس نشین فعالیت 5-2فعالیت 

در ترسیم صحیح نمودار الزم است که نمودار حاصل تصویری واضح از پروژه . روند می
بردارها نباید عقب گرد داشته .  کلی از چپ به راست جریان داشته باشندبطوربوده و 

 . ند مستقیماً روبه باال یا رو به پائین باشندتوان میباشند، اما 
این گونه فعالیت را فعالیت مجازی یا . توجه کنید )6( شمارهشکل  به بردار نقطه چین در 

مجازیها را برای در نظر گرفتن محدودیتهای منطقی و . نامند می» مجازی«به اختصار 
این گونه فعالیتها هیچ کاری . ندرب ه کار می ب J – Iهای فعالیت  جلوگیری از تکرار شماره

 . صفر استرا نشان نمیدهند و بنابراین مدت انجام آنها، همیشه 

 
  نمایش فعالیت روی بردار- )5( شمارهشکل 
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  نمودار شبکه-)6( شمارهشکل 

 
 محاسبات زمان، رویدادها 

 محاسبات زمانی توان میای که معرف روابط الزم بین فعالیتهاست،   با رسم نمودار شبکه
 بر اساس نخستین گام محاسبه زودترین زمان وقوع هر رویداد است که. شبکه را انجام داد

 وقوع رویداد را زودترین ماین زودترین هنگا. گیرد زمان آغاز اختیاری صفر صورت می
 را معموالً EET. شود  مشخص میEETنامند که غالباً با نشانه اختصاری  زمان رویداد می

کنند سپس محاسبات از چپ به راست، با   وارد می)7 شماره شکل(ر باالی دایره رویداد ب
این روند محاسبه را مرور پیشرونده در . رود ن صفر برای اولین رویداد پیش میشروع از زما
در مورد هر رویداد، زودترین زمان رویداد برابر است با حاصل جمع . نامند شبکه می

بنابراین . تبط کننده دو رویدادرزودترین زمان رویداد قبلی به عالوه مدت انجام فعالیت م
 به عالوه مدت انجام 1زمان رویداد بر است با مجموع زودترین  برا2زمان رویداد زودترین 
رسند  هم می وقتی دو یا چند برابر فعالیت در یک رویداد به) 0+4=4 (2-1فعالیت 

 را زودترین زمان وقوع رویداد در نظر ها بزرگترین مقدار ممکن در زودترین زمان رویداد
 پیش از تکمیل تمام فعالیتهائی که به دنتوا میند، زیرا طبق تعریف هیچ رویدادی نرگی می

، 3 توجه به زودترین زمان انجام فعالیتهای 7 شماره شکلدر . رسند رخ بدهد آن رویداد می
 7رویداد زمان رسند، به تعین مقدار مناسب برای زودترین  هم می  به5 که در رویداد 7و5

ین رویداد، حداقل زمان بدیهی است که زودترین زمان رویداد برای آخر. منجر شده است
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 . الزم برای تکمیل پروژه است
 وقتی مقدار تمام زودترین زمانهای آغاز محاسبه و به شبکه وارد شد، یک مرور معکوس 

ی که مدت انجام بطوردهند تا دیرترین زمان وقوع هر رویداد را  را در شبکه انجام می
) LET(سبه دیرترین زمان رویداد  برای شروع این محا.ندینماپروژه تغییر نکند، محاسبه 

کار . گیریم برای آخرین رویداد را برابر با زودترین زمان وقوع آن رویداد در نظر می
محاسبه معکوس در شبکه از دیرترین زمان رویداد که برای آخرین رویداد در نظر گرفته 

ن رویداد شده است، شروع شده و هر یک دیرترین زمانهای رویداد با تفریق دیرترین زما
ای  نتایج چنین محاسبه. آید  بدست میها قبلی، از مدت انجام فعالیت مرتبط کننده رویداد

برابر است با دیرترین زمان رویداد 6دیرترین زمان رویداد .  آمده است)8( شماره شکلدر 
وقتی دو یا چند فعالیت در یک رویداد تالقی ) 15-6=9(7-6 منهای مدت انجام فعالیت 7

گیرند زیرا بنا به  د، کمترین زمان ممکن را دیرترین زمان آن رویداد در نظر میکنن می
. شود اتفاق افتاده باشد تعریف هر رویداد باید پیش از شروع هر فعالیتی که از آن خارج می

همه فعالیتها در زمان تعیین شده انجام شوند هر رویداد باید در زودترین زمان  برای اینکه
 4 توجه کنید که دیرترین زمان ممکن برای رویداد ،)8(  شمارهشکلدر . ممکن رخ بدهد

 . شود  در این مورد می5 منجر به دیرترین زمان برابر با 13، 9، 5که عبارتند از 
 

 
  زودترین زمانهای رویداد– مثال شبکه -) 7(شماره شکل 
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  دیرترین زمانهای رویداد– مثال شبکه – )8(شماره شکل 

 
 نی مسیر بحرا

کند، مسیر بحرانی نامیده   مسیری در شبکه که حداقل زمان انجام پروژه را تعیین می
این مسیر عبارت است از مجموعه فعالیتها و رویدادهائی که برای تعیین مدت . شود می

در مرور پیشرونده مورد استفاده ) یا زودترین زمان رویداد برای رویداد نهائی(انجام پروژه 
برای تعیین مسیر بحرانی ابتدا تمام زودترین و دیرترین رویدادها را محاسبه . دقرار گرفته ان

 توجه کنید که مسیر بحرانی از تمام رویدادهائی که زودترین )9(  شمارهشکلدر . کنند می
فعالیتهای بحرانی فعالیتهائی هستند . گذرد ها، مینزمان آنها برابر است با دیرترین زمان آ

کنند اما، در مواردی  هم متصل می سازند و رویدادهای بحرانی را به ا میکه مسیر بحرانی ر
فقط آن فعالیتهایی که شوند،  هم متصل می که رویدادهای بحرانی با فعالیتهائی موازی به

بحرانی به شمار مدت آنها برابر با اختالف بین زمانهای رویداد در دو سر بردار هستند، 
 7-6 و 6-4 و نیز فعالیتهای 7-4 توجه کنید که فعالیت )9( شمارهشکل مثالً در . آیند می

کنند، اما تفاوت زمانی بین زمانهای رویداد  صل میوهم   را به7و4دو رویداد بحرانی 
 7-4، در حالی که مدت انجام فعالیت  واحد است10 برابر با 4و7 به رویدادهای مربوطه

وقتی که مسیر بحرانی مشخص . ست بحرانی نی7-4بنابراین فعالیت .  واحد است6فقط 
  ))9( شماره شکلنظیر ( شد، آن را باید به نحوی خاص مثالً با بردارهای رنگی یا دو تائی

 . در شبکه مشخص کرد
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  مسیر بحرانی– مثال شبکه -) 9(شماره شکل 

 
 زمان فعالیت 

ص شده، گام  حداقل مدت انجام پروژه مورد مثال تعیین و مسیر بحرانی آن مشخ، تا اینجا
بندی  مهلت زمان(بعدی محاسبه زودترین و دیرترین زمانهای آغاز و پایان و فرجه کل 

این مقادیر . برای هر فعالیت، بر اساس زمانهای رویدادی که قبالً محاسبه شده اند) شده
دو مقدار از . گیرند بندی و تخصیص منابع در نظر می زمانی را مبنای تنظیم برنامه زمان

 مستقیماً از شبکه توان میادیر یعنی زودترین زمان آغاز و دیرترین زمان پایان را این مق
برای تعیین زمانهای فعالیت . خواند، در حالی که مقدارهای دیگر را باید محاسبه کرد

 : روابط زیر را به کار بردتوان می
 Iزودترین زمان رویداد پیش نشین ) = ES(زودترین آغاز   ) 1(
  Jمدت انجام فعالیت + زودترین آغاز ) = EF(ین پایان زودتر  ) 2(
  Jدیرترین زمان رویداد پس نشین ) = LF( دیرترین پایان   ) 3(
  مدت انجام فعالیت –دیرترین پایان ) = LS( دیرترین آغاز   ) 4(
  زودترین پایان –ن پایان ریدیرت= ) TF(فرجه کل   ) 5(

 و یا 
  زودترین آغاز–ن آغاز دیرتری) = TF(فرجه کل   ) 6(

زمان .  آمده است)10(شماره شکل  مقادیر زمانی فعالیت برای فعالیتهای شبکه مثال در 
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اصطالحی که در (فرجه . شود فعالیت در مورد فعالیتهای مجازی معموالً محاسبه نمی
PERTاست که برای هر مهلتیبرابر با ) برند  تعبیر فرصت را به جای آن به کار می 

چند نوع فرجه تعریف شده است . شود بندی شده در نظر گرفته می ت در برنامه زمانفعالی
ای است که در این کتاب مورد  اما، پرکاربردترین آنها فرجه کل است و از این رو تنها فرجه

 . گیرد استفاده قرار می
 

 نمودار فعالیت روی گره 
رد تا اینجا از شکل نمایش گی ای به دو شکل اصلی انجام می  ترسیم نمودارهای شبکه

فعالیت روی بردار بحث شد در شکل دوم که نمایش فعالیت روی گره است همان اصول 
رود، هر چند که  ای و محاسبات زمانی فعالیت روی بردار به کار می کلی روش شبکه

زیرا . رسد نمودار فعالیت روی گره تا حدی متفاوت با نمودار فعالیت روی بردار به نظر می
معرف فعالیت ) که در روش فعالیت روی بردار معرف رویداد است(ر این نمودار، گره د

 . رود بشمار می
 

فرجه 
 کل

دیرترین 
 پایان

دیرترین 
 آغاز

زودترین 
 پایان

زودترین 
 آغاز

مدت 
انجام

شماره  شرح
 فعالیت

 1-2 حفر چاه  4 0 4 6 10 6
 1-3 ل مواد یتحو 2 0 2 3 5 3
 1-4  یارگود برد 5 0 5 0 5 0
 1-5  یم کشیس 3 0 3 10 13 10
 2-6 تلمبه خانه  3 4 7 10 13 6
 3-6 سوار کردن مخزن 4 2 6 5 9 3
 4-6 * ی گذاریپ 4 5 9 5 9 0
 4-7  یلوله کش 6 5 11 9 15 4
 5-7 نصب پمپ 2 7 9 13 15 6
 6-7 برپا کردن مخزن  6 6 15 9 15 0

  فعالیت بحرانی*
 عات زمانی برای شبکه اطال-)10(  شمارهشکل
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ای است  رهیای یا نشانه گذاری دا ای از نمودار فعالیت روی گره، نمودار دایره  شکل ساده
شود و شرح فعالیت، شماره مشخص کننده  ای نشان داده می که در آن هر فعالیت با دایره

 . آید فعالیت، و مدت انجام فعالیت در داخل آن می
 فعالیت را نشان 5های ساختمانی با  ای برای پروژه ایره نموداری د)11(  شمارهشکل 

در روش فعالیت روی گره بردارها فقط محدودیتهای منطقی شبکه را نشان . دهد می
دهند بنابراین در این گونه نمودارها تمام بردارها نقش مجازیهای نمودار فعالیت روی  می

شود که درک نمودار فعالیت   باعث میهمین جنبه رسد که به نظر می. دارند بردار را به عهده
عیب اصلی نمودار فعالیت روی گره، محدودیت . روی گره برای مبتدیها آسانتر جلوه کند

های کامپیوتری برای انجام محاسبات زمانی شبکه است در حال حاضر  دسترسی به برنامه
 به مربوطههای رود که استفاده از روش ها موجود است و انتظار می تعدادی از این برنامه

 .  یابدنمودار فعالیت روی گره افزایش
در .  نشان داده شده است)21( شمارهشکل نمونه دیگری از نمودار فعالیت روی گره، در 

ها بزرگ ترسیم شده اند تا فضای کافی برای آنکه مقادیر زمانی مختلف هر  این مورد گره
 این شکل خصوصاً برای محاسبات .فعالیت مستقیماً در روی گره ثبت شود، به وجود آید

 زمانهای فعالیت را پس از محاسبه توان میدستی در مورد شبکه خیلی مناسب است، زیرا 
شود که در این گونه محاسبات زمانی عملیات  پیشنهاد می. آنها مستقیماً در شبکه وارد کرد

 . را دو نفر جداگانه انجام داده و نتایج را با هم مقایسه کنند
م نمودار فعالیت روی گره نمودار پیایندی است که به دلیل اهمیت و ویژگیهای شکل سو

 . دهیم خاصی که دارد آن را به تفصیل و با جزئیات بیشتر شرح می

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭƪǲř                                                                              ČēĎفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 
  نمودار دایره ای برای پروژه-)11( شمارهشکل 

 

 
  نمونه دیگری از نمودار گره ای-)12( شمارهشکل 
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 نمودارهای پیایندی
نمودار فعالیت روی گره است که در آن عاملهای زمان بسط دی نوعی  نمودار پیاین

استفاده از زمان تأخیر در ترسیم . شود تأخیری و نیز روابط پیایندی بیشتری وارد و ثبت می
 فعالیتی را توان میو بسیار مفید است که غالباُ  رهای ساختمانی از آن نمودار روابط در پروژه

به عالوه در این روش، . لیت پیشین آن تکمیل شد، آغاز کردبه محض آنکه قسمتی از فعا
 روابط آغاز به آغاز و پایان به پایان را توان می آغاز، هعالوه بر روابط پیش نشینی پایان ب

 نشان داده )13( شمارههم به کار گرفت، روابط و نحوه استفاده از زمانهای تأخیر در شکل 
 . شده است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یندیای روابط در نمودار پ–) 13(ماره شکل ش
 

اینکه چگونه چنین روابطی در   برای ارزیابی مقادیر مؤثر در روابط زمان تأخیر، توجه به
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برای مثال شبکه . شوند، مفید است ای نشان داده می روشهای معمول ترسیم نمودار شبکه
 یعنی 2نامه ریز فعالیت فرض کنید که بنابه تصمیم بر.  را در نظر بگیرید)21( شمارهشکل 

 یعنی تسطیح و تمیز کردن 1 وقتی که پنجاه درصد از فعالیت دتوان میعملیات خاکی 
دهد   نشان می14 شماره شکل. شروع شود) که معادل با یک روز کاری است(تکمیل شد 
.  و در نمودار پیایندی نشان دادCPM این وضعیت را در روش متداول توان میکه چگونه 

 را به دو فعالیت که 1 باید فعالیت CPMشان دادن این وضعیت در روش متداول برای ن
 اما در نمودار .) الف14 شماره شکل(یک روزه دارند تقسیم کرد  هر کدام مدت انجامی
 به 1 تأخیری یک روزه را در رابطۀ آغاز به آغاز فعالیت توان میپیایندی خیلی ساده 

  .)ب14 شماره شکل( وارد کرد 2فعالیت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یندیای و پCPMسه نمودار ی مقا–) 14(شکل شماره 
 

این نمودار  توجه کنید که. دهد  نمودار پیایندی پروژه مثال را نشان می)51( شمارهشکل 
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اساساً نظیر هر نمودار فعالیت روی گره دیگری است که برای پروژه مورد بحث ترسیم 
 به آغاز به کار گرفته شده است و هیچ گونه زمان شود، زیرا در آن فقط روابط پایان

 . تأخیری در آن بکار نرفته است
 

 
 

 ایندی برای پروژه مثالی نمودار پ-)15( شماره شکل
 

 حال با فرض وارد کردن محدودیتهای منطقی زیر در پروژه، نمودار پیایندی برای پروژه 
 توجه شود که زودترین زمان  نشان داده شده است)61( شمارهشکل تجدید نظر شده در 

به عالوه سه روز ) روز صفر (4برابر با زودترین زمان آغاز فعالیت ) 3روز  (8آغاز فعالیت 
حاصل جمع زودترین زمان پایان ) 12روز  (10زودترین زمان پایان فعالیت . تأخیر است

، روز 10الیت بنابراین زودترین زمان آغاز فع. و تأخیری یک روزه است) 11روز  (7فعالیت 
 11 زودترین زمان شروع فعالیت .)زودترین زمان پایان منهای مدت انجام( است 10

.  روزه است3به عالوه یک مدت زمان تأخیر ) 7روز (8زودترین زمان ختم فعالیت ) 10روز(
واضح است که انعطاف پذیری بیشتر نمودار پیایندی به قیمت پیچیدگی محاسباتی بیشتر 

 . ودش فراهم میآن 
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  تجدید نظر در پروژه مثال-)16( شماره شکل

 
  CPMبندی و تخصیص منبع با استفاده از  تنظیم برنامه زمان

 بندی زودترین آغاز  برنامه زمان
دهند،  بندی پروژه را تشکیل می ، اساس برنامه زمانندزمانهای فعالیت که قبالً محاسبه شد

 )01(شمارهشکل برای مثال در . بندی نیستند ماناما این زمانها به خودی خود یک برنامه ز
که مدت انجام آن سه روز است صفر روز و دیرترین زمان  5-1زودترین زمان آغاز فعالیت 

 را 5-1حال فعالیت .  روزه دارد10ی ا فرجه 5-1 روز است که بنابراین فعالیت 13پایان آن 
 است و 1اصله بین روز شروع که ریزی کرد که در هر سه روزی در ف  چنان برنامهتوان می

  .دینما روزه پروژه تغییر 15شود، بدون اینکه مدت انجام   است انجام 13روز پایان که 
بندی شوند که در زودترین زمان قابل قبول شروع شوند، آن   اگر همه فعالیتها طوری زمان

بندی بر اساس محاسبه  برای ایجاد برنامه زمان. نامند بندی زودترین آغاز می را برنامه زمان
شود که ابتدا خطی زمانی بین زودترین زمان آغاز و دیرترین زمان   پیشنهاد میای شبکه

 استفاده از این روش را در مورد شبکه مثال 17 شماره شکل. پایان هر فعالیت کشیده شود
ه در این خط از انتهای زودترین زمان آغاز ک توجه کنید که. دهد نشان می) 9 شماره شکل(

. یابد ترین زمان پایان ادامه میر جدول بندی شده شروع و تا انتهای دی)01( شمارهشکل 
) 10پایان روز  (10 شروع و تا زمان) 1شروع روز (، از زمان صفر 2-1خط زمانی فعالیت 
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با خط ) 7-6، 4-6، 4-1فعالیتهای(ر بحرانی ییابد، زمان فعالیتهای واقع درمس ادامه می
کند تا  بندی کمک می ده است این کار به تنظیم کننده برنامه زمانتوپر کشیده ش

فعالیتهای یاد شده را تنها در زمانهای تعیین شده تنظیم کند تا مدت انجام پروژه تغییر 
اگر . بندی کرد  هر فعالیت را در جایگاه مناسب روی خط زمانی زمانتوان میحال . نکند

 شکل(بندی زودترین آغاز  ود شروع شوند، برنامه زمانتمام فعالیتها در ابتدای خط زمانی خ
در این صورت هر روز کاری را با یک ستاره و هر روز فرجه را . شود ایجاد می) 18 شماره

 د از فرجه برای تجدیدتوان میبندی  تنظیم کننده برنامه زمان. کنند  مشخص میFبا حرف 
 کند، بدون آنکه در روند مدت انجام بندی به نحو مطلوب استفاده آرایش این برنامه زمان
 . پروژه تغییری بوجود آید

بندی عبارت از وارد کردن منطق  بردهای فرجه در تنظیم برنامه زمانربعضی از کا
بندی فعالیتهای حساس  ترجیحی، در نظر گرفتن محدودیت منابع و ایجاد امکان زمان

منطق ترجیحی .  انتظار استنسبت به وضعیت آب و هوا بر حسب مطلوبترین اوضاع مورد
به عبارت . در شبکه منطقی است که صرفاً از طرف برنامه ریز بر آن اعالم شده است

مثالً تنظیم برنامه . دیگر، منطق ترجیحی از ماهیت فرآیند کار حاصل نشده است
بندی به نحوی که تمام فعالیتهای بتن ریزی چنان انجام شوند که فقط یک گروه  زمان

 . آید ن کار برای کل پروژه الزم باشد، منطق ترجیحی بشمار میکارگر بت
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شماره  شرحروز زمان
فعالیت

151413121110987654321   
               
          

 1-2 حفر چاه 4

               
     

 1-3 تحویل مواد 2

               
 1-4 گود برداری 5     

               
             

 1-5 سیم کشی 3

           
         

    
 2-5 تلمبه خانه 3

             
       

  
سوار کردن  4

 3-6 مخزن

          
    

 4-6 پی گذاری 4     

          
          

     
 4-7 یلوله کش 6

        
        

       
 5-7 نصب پمپ 2

      
      

بر پا کردن برج 6         
 6-7 و مخزن

 
  فاصله زمانی مجاز بین فعالیتها برای شبکه مثال– )17(  شمارهشکل
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شماره  شرح روز زمان
تیفعال

151413 121110987654321   
FFFFFF0000      
1-2حفر چاه  4          

FFF00          
1-3ل موادیتحو 2     

00000           
1-4یگود بردار 5     

F FFFFFFFFF000   
1-5 یم کشیس 3             

F FFFFF000   
         

2-5تلمبه خانه  3    
FFF0000       
       

سوار کردن 4  
3-6 مخزن

0000       
    

4-6 ی گذاریپ 4     
FFF FF00000
          

4-7 یلوله کش 6     
FFF FFF00
        

5-7نصب پمپ 2       
000 000
      

         
6 

برپا کردن 
برج و 
 مخزن 

7-6
 
 شناور= F        یروز کار = 0
 

 ) مثال( شبکه ین آغاز برای زودتری برنامه زمانبند– )18(  شمارهشکل
 

 بندی  های زمان بندی دیرترین آغاز و دیگر برنامه برنامه زمان
بندی   چنانچه تمام فعالیتها در دیرترین زمان شروع مجاز خود آغاز شود، برنامه زمان

ها قبل از  ای تمام فرجه در چنین برنامه) 19شماره شکل (شود  دیرترین آغاز حاصل می
بندی آن است که  آغاز فعالیت استفاده شده اند، عیب آشکار استفاده از اینگونه برنامه زمان
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بیش از مقدار برآورد  یچ فرصت زمانی برای مواقعی که فعالیت به مدت انجامیدر آن ه
بندی زودترین  بندی معمول، نه برنامه زمان در عمل، برنامه زمان. نیازمند است وجود ندارد

دیرترین آغاز است بلکه برنامه بینابینی است که با توجه به زمان بندی آغاز و نه برنامه 
م بعضی فعالیتها، به دلیل لزوم تراز کردن منبع با دخالت منطق امکان تأخیر در انجا

 . شود شود و در عین حال بیشترین مقدار فرجه در آن حفظ می ترجیحی تهیه می
 نباید هیچ فعالیتی –بندی زودترین آغاز   غیر از برنامه زمان–بندی  در تهیه برنامه زمان

 . اشدقبل از وقوع رویداد پیشین خود اتفاق افتاده ب
با رجوع به نمودار . برد این نکته، منطق شبکه را از بین می  بدیهی است بی توجهی به

هر حال، استفاده از  به.  از وقوع چنین خطائی جلوگیری کردتوان میله مرحشبکه در هر 
با . بندی روشی ساده برای کنترل محدودیتهای منطقی است شماره فعالیت در برنامه زمان

 به محض آنکه تمام توان می را 5-2بینیم که فعالیت   می9و17شماره ی شکلهاتوجه به 
تکمیل شوند، آغاز کرد که در این مورد فقط ) J=2شماره  (2فعالیتهای منتهی به رویداد 

در استفاده از این روش، باید به محدودیتهای منطقی حاصل از .  چنین است2-1فعالیت 
در پرانتز است  ه به صورت استفاده از عدد سومیاین توج. توجه داشت» مجازیها «دخالت 

این عدد داخل پرانتز معرف عدد . شود گذاشته می I-Jکه پس از عدد معمول فعالیت یعنی 
 به صورت 4-1 فعالیت 19شکل برای مثال، در . رویداد در انتهای فعالیت مجازی است

ه فعالیتهائی که با  نشانه آن است ک5 ددر اینجا عد. مشخص شده است) 5 (4-1فعالیت 
 4-1ند تا تکمیل فعالیت توان مین) است I  =5یعنی در مورد آنها (شوند   شروع می5عد د 

این مطلب صحیح بوده و  سازد که روشن می) 9شکل (مراجعه به نمودار شبکه . آغاز شوند
 7-5بنابراین، پیش نشین واقعی فعالیت .  است5-4نتیجه حضور فعالیت مجازی 

 .  هستند5-2، 5-1، 4-1 فعالیتهای
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شماره  شرحروز زمان
 فعالیت

151413121110987654321   
0000 FFFFFF      
          

 1-2 حفر چاه 4

00FFF          
     

 1-3 تحویل مواد 2

00000           
 1-4 گود برداری 5     

000FFFFFFFFFF   
             

 1-5 سیم کشی 3

000FFFFFF   
         

    
 2-5 تلمبه خانه 3

0000FFF       
       

  
سوار کردن 4

 3-6 مخزن

0000       
    

 4-6 پی گذاری 4     

000000FFFF
          

     
 4-7 لوله کشی 6

00FFFFFF
        

       
 5-7 نصب پمپ2

000000
      

برپا کردن برج و 6         
 6-7 مخزن 

 شناور= Fروز کاری         = 0
 )مثال(آغاز برای شبکه  برنامه زمانبندی دیرترین – )19 ( شمارهشکل
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شماره  شرحروز زمان
 تیفعال

151413121110987654321   
   4444      

          
 1-2 حفر چاه 4

 44          
      

 1-3 ل مواد یتحو2

55555           
 1-4  یگود بردار5     

    666   
             

 1-5  یم کشیس3

   222   
         

    
 2-5 تلمبه خانه 3

 3333       
       

  
 3-6سوار کردن مخزن4

7777       
    

 4-6  ی گذاریپ4     

  444444
          

     
 4-7  یلوله کش6

   55
        

       
 5-7 نصب پمپ2

888888
      

برپا کردن برج و 6         
 6-7 مخزن 

  جمع  88881212161613161012181919
 تی هر فعالیمنبع کارگر الزم برا

 6-7 5-7 4-7 4-6 3-6 2-5 1-5 1-4 1-3 1-2 تیفعال
 8 5 4 7 3 2 6 5 4 4تعداد الزم

 
 )مثال(  آغاز شبکهترین  زودیص منبع د ربرنامه زمان بندی  تخص- )20(  شمارهشکل

 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭƪǲř                                                                              ČĔďفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 تخصیص منابع 
این .  در تخصیص منابع به یک پروژه، برنامه ریز معموالً با دو نکته اساسی روبرو است

  :شندبا مینکات در مورد هر نوع منبع به شرح 
 حداکثر تعداد منابع در دسترس در هر دوره زمانی  -1
 یعنی (منابع  تمایل به حذف فراز و نشیب در منحنی زمانی نیاز به -2

 ). همترازی منبع
  اگر به جای عالمت نقطه که معرف تعداد روزهای )19( و )18(  منابعشکلهای در 

برای اجرای فعالیت طی آن کاری اند عددی را در نظر بگیریم که معرف کمیت منبع الزم 
شکل . ای است دوره زمانی باشد، تعیین کل منبع الزم در هر دوره زمانی خاص کار ساده

بندی زودترین آغاز شبکه مثال را   تعداد کارگران الزم در هر روز از برنامه زمان)20(شماره 
 . دهد نشان می

 کارگر در روز 19لزوم وجود  بدیهی است که بی توجهی به نیروی کار روزانه با توجه به 
 کارگر در روز دوازدهم نامتعادل است چنانچه پیمانکار نتواند در اجرای 8اول و دوم و 

ای دیگر و در نزدیکی این پروژه بخشی از کارگران خود را در بعضی روزها به کار  پروژه
لت تالش در این حا. مشکل کارگری شده و یا باید هزینه سنگینی بپردازد گیرد یا دچار

این کار با استفاده از . شود تا نیروی کارگری الزم در طول پروژه تراز یا تسطیح گردد می
 .  استپذیر امکانفرجه و تجدید زمان بندی فعالیتها به سادگی 

دهد که کل منبع یا نیروی کارگری الزم برای شبکه  یک بررسی متوسط روزانه نشان می
با .  کارگر نیازمندیم13 متوسط روزانه به بطور یعنی . روز کارگر است195 جمعاً 20شکل 

 . آید به دست می) 21 شماره شکل(استفاده از فرجه برنامه زمان بندی تجدید نظر شده 
 توان میبا تعیین حداکثر محدودیت منبع .  کارگر است15 تا 12این برنامه بین  نیاز روزانه

نگی با محدودیتهای منبع، افزایش مدت اغلب برای هماه. روشهای مشابهی نیز به کار برد
منبع الزم را بایدجداگانه محاسبه کرد، در حالی که با استفاده از . شود می انجام پروژه الزامی

 چندین منبع را بر روی یک برگه برنامه توان میرنگها یا نمادهای مختلف برای هر منبع 
 در مورد دتوان میه در اینجا با وجود آنکه روش دستی پیشنهاد شد. زمان بندی نشان داد

بخش داشته باشد، اما روشن است که استفاده از این  های کوچک نتایجی رضایت شبکه
از این رو برای تراز کردن منبع و . های بزرگ خسته کننده خواهد بود  شبکهدروش در مور

 . فراهم شده استمناسبی های کامپیوتری  حل مشکل محدودیت منابع برنامه
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تیشماره فعال شرحزرو زمان

151413121110987654321   
  4444      

          
 1-2 حفر چاه 4

 44          
     

 1-3 ل مواد یتحو2

55555           
 1-4  یگود بردار5     

   666   
             

 1-5  یم کشیس3

   222   
         

    
 2-5 تلمبه خانه 3

3333       
       

  
 3-6سوار کردن مخزن4

7777       
    

 4-6  ی گذاریپ4     

 444444
          

     
 4-7  یلوله کش6

55   
        

       
 5-7 نصب پمپ2

888888
      

برپا کردن برج و 6         
 6-7 مخزن 

  جمع131312121212141412121315151313
 

 ص منبع اصالح شدهی تخص-)21 ( شمارهشکل
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 نکات اجرایی در استفاده از شبکه
 ای  بکهاستفاده از روشهای ش

کند  ای موجود است، برنامه ریز را وادار می مجموعه روشهایی که برای رسم نمودار شبکه
بعالوه نمودار شبکه ابزار . که نحوه اجرای پروژه را به تفصیل در نظر گرفته و ثبت نماید

. آید مناسبی برای انتقال این اطالعات به کسی که با پروژه سرو کار دارد، به شمار می
بدیهی است . باشد میای که باشد مفید  هر اندازه ای برای هر پروژه، به نمودار شبکهتهیه 

که اندازه شبکه مورد استفاده به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد اندازه شبکه و نیاز به 
ای به روش خاص اجرای عملیات بستگی دارد و چه بسا در مورد خاص  نمودار شبکه

 . مصداق نداشته باشد
های فرعی استفاده کرد تا   از شبکهتوان میدر صورتی که عملیات اجرایی تکراری باشد، 

عملیات در حد ممکن به تفصیل نشان داده شده و در عین حال برای معرفی این عملیات 
 . تکراری در شبکه اصلی فقط یک فعالیت در نظر گرفته شود

ر مناقصه و ارائه پیشنهاد تنظیم شبکه فشرده یا خالصه شبکه حتی قبل از شرکت د
 در تعیین امکان تکمیل پروژه توان میای  برای مثال، از نمودار شبکه.  مفید باشددتوان می

 در مورد توان می استفاده کرد و بنابراین موافقتنامهدر مدت زمان مشخص شده در مدارک 
گرفته اگر تصمیم به شرکت در مناقصه . شرکت یا عدم شرکت در مناقصه تصمیم گرفت

 چارچوبی برای برآورد هزینه پروژه جهت ارائه در مناقصه دتوان میای  شود، نمودار شبکه
ای کامل تهیه شود که در  در صورت برنده شدن در منافصه و عقد قرارداد باید شبکه. باشد

برخی از عواملی که در تعیین حد جزئیات . برگیرنده جزئیات الزم برای اجرای پروژه باشد
 نظر گرفت عبارت از ارزش ریالی، حجم عملیات، پیچیدگی، و مدت انجام پروژه باید در
 . است

 
 آماده کردن شبکه 

ممکن است فقط ( تا چند نفر باشد دتوان میریزی برای تهیه شبکه  تعداد افراد گروه برنامه
 نکته مهم این است که اطالعات الزم از افرادی به دست آید که .)خود مدیر پروژه باشد

اگر پیمانکاران تخصصی در . بیشترین آشنایی را با روشهای کار ساختمانی مورد نظر دارند
ریزی به  ریزی حضور ندارند توجه به نظرات آنها پیش از رسیدن کار برنامه گروه برنامه
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  ند کار خود را به نحو توان میتا اطمینان حاصل شود که آنها . مراحل نهایی مفید است
 . جام دهند شده انبینی پیش

 
 روشهای دستی و روشهای کامپیوتری

 استفاده بیش ،شود ای منجر می از جمله عواملی که گاه به عدم رضایت از روشهای شبکه
روشهای دستی آنقدر ارزش دارندکه استفاده از آنها . از حد یا نامناسب از کامپیوتر است

. شود  توصیه می،ده نیستندای چندان ورزی به کسانی که در کار با روشهای شبکه خصوصاً
آماده سازی و محاسبات دستی در مورد شبکه بهترین راهی است که هر مدیر برای آنکه 

درک کرده و مشکالت بالقوه آن را مجسم نموده و به آنها توجه کافی  ای را واقعاً پروژه
 .  در اختیار دارد،داشته باشد
 استفاده از ،شود د فعالیت را شامل میای سر و کار داریم که بیش از چند ص اگر با شبکه

خروجی کامپیوتر را باید با دقت و . کامپیوتر برای اجرای محاسبات زمانی بسیار مفید است
آنچنان انتخاب کرد که به تمام سطوح مدیریت فقط اطالعاتی را که بتوانند به نحوی موثر 

 .  ارائه کند،به کار گیرند
هر  گام کردن سریع محاسبات شبکه و ارائه گزارشها بهمزیت آشکار کامپیوتر توانایی بهن

ای باید همواره در محل اجرای  در عین آنکه نمودار شبکه. شکل و کمیت مورد نظر است
هایی که مدت  در پروژه.  تهیه گزارشات کامپیوتری باید محدودتر باشد،پروژه بهنگام شود

هفته کافی 4تا 2فواصل زمانی  بهنگام کردن پروژه در ،انجام و اهمیت متوسطی دارند
 ، خروجی کامپیوتر متناسب با ورودی آن است،همه عملیات کامپیوتری مانند. است

های ورودی  ای باید توجه شود که داده  پیش از اجرای کامپیوتری هر برنامه شبکه،بنابراین
 از حد که در استفاده از کامپیوتر باید از تهیه گزارشات مکرر و بیش. معتبر و درست باشند

 . شود خودداری کرد غیره می  وقت و،باعث اتالف کاغذ
 

 روشهای پیشرفته شبکه
این روشها  ازجمله. چندین روش پیچیده تر مدیریت بر اساس شبکه ارائه شده است

 زمان –را که بر اساس روابط هزینه ) کمترین هزینه کل( روش مدت انجام پروژه توان می
ریزی مالی و کنترل هزینه  ل سازی هزینه پروژه که با برنامه روش حداق،پروژه تنظیم شده

 . های چند بعدی را نام برد گیرد و روش تراز کردن منابع در پروژه انجام می
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 :)یا تحقیق در عملیات(استفاده از فنون پژوهش عملیاتی
 برای اولین بار در جنگ دوم جهانی توسط گروهی در انگلستان 1علم تحقیق در عملیات

 . معروف است  (O. R)به  ائه شد که اختصاراًار
ن آبه کمک . کند معرفی می) ریاضی است که غالباً(تحقیق در عملیات انواع مدلهایی را 

 بهینه ،اگر هدف بر مبنای سود باشد.  مسئله بهینه کردن عملیات مد نظر استها مدل
است ) حداکثر سودیعنی به دست آوردن (کردن عملیات در جهت حداکثر کردن تابع هدف 

 بهینه کردن عملیات در جهت حداقل کردن تابع ،و اگر هدف بر مبنای کاهش هزینه باشد
 . است) ها یعنی حداقل کردن هزینه(هدف 

 :باشد میساختار مدلهای ریاضی شامل سه مجموعه اساسی از عناصر زیر 
  تصمیم گیری و پارامترهاهای متغیر -1
 قیود یا محدودیتها -2
 تابع هدف  -3

شوندکه برخی از   مدلهای ریاضی ساده و قابل استفاده می، استفاده از روشهای مختلفبا
 :آنها عبارتند از

  گسسته به متغیرهای پیوسته های تبدیل متغیر -1
 خطی کردن توابع غیر خطی  -2
 ها حذف برخی از محدودیت -3

سی ای که یک گروه تحقیق در عملیات در طرح و اجرای یک پروژه باید برر مراحل عمده
 :و طی کند عبارتند از

 تعریف مسئله  -1
 ساختن مدل -2
 حل مدل -3
 تحقیق درست بودن مدل  -4
 پیاده کردن نتایج نهایی -5
 فنون مختلفی را جهت استفاده بهینه از منابع با توجه به ، کلی تحقیق در عملیاتبطور

 توان میکند که از جمله آنها  ملحوظ داشتن محدودیتها و تأثیر عوامل مختلف ارائه می
                                                           

1 - Operation Research 
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ریزی حمل ونقل  ریزی با اعداد صحیح و برنامه  برنامه،ریزی پویا  برنامه،ریزی خطی برنامه
 . 1را نام برد

 
 ریزی مالی پروژه  برنامه

با کسب اطالعات و آمار .  ضروری است،ریزی مالی پروژه  برنامه،پس از برنامه زمان بندی
 توان می ،ریافتها و پرداختها مأخوذ از برنامه زمان بندی و مشخص نمودن دقیق د،مطمئن

در این راه باید سعی در افزایش کیفیت . ریزی نمود  برنامه،گردش کار مالی پروژه را از قبل
 برآورد هزینه باید با توجه به جوانب فنی پروژه صورت ،در هر مورد. و کاهش هزینه داشت

این   بر آنکه مشروط،گرفته و دراین چهار چوب برای به حداقل رساندن آن کوشش شود
ای دیگر افزایش نداده و در منافع نهایی کاهشی  کار هزینه را در قسمتی دیگر و یا مرحله

 . ایجاد ننماید
 تجزیه ،امروزه برای به حداقل رساندن زیان ناشی از تخمینهای اشتباه در تحلیل اقتصادی

 ،زش اسقاطی عمر اقتصادی و ار،های آینده  هزینه، درآمد،های اولیه و تحلیل هزینه
های   شیوه»اقتصاد مهندسی « مختلفی به وجود آمده است که تحت عنوان روشهای علمی

گذاری را موردبررسی قرار  های مهندسی و امکانات سرمایه گوناگون ارزیابی وگزینش پروژه
 . دهد می

ریزی   تجربه کاری در رشته مورد نظر برای برنامه، عالوه بر تکیه بر روشهای علمی
 رابطه بین عوامل مختلف کار ،آشنایی با محیط کار. باشد می امری الزم و ضروری صحیح

 . ریزی آتی خواهد داشت و اوضاع واحوال اقلیمی و اجتماعی نقش موثری در برنامه
 

 ریزی مالی جدول برنامه
در این جدول . شود بر اساس جدول زمان بندی پروژه تنظیم میمالی ریزی  جدول برنامه

افتها و پرداختها مشخص گردیده و کل زمان پروژه به تعداد زمانهای دریافت زمان دری
 ،شکی نیست که برای راه اندازی و تجهیز کارگاه. گردد صورت وضعیتها تقسیم می

                                                           
 :تابهای ذیل ارجاع می دهیم برای مطالعه بیشتر تحقیق در عملیات خوانندگان محترم را به ک-1

 مرکز نشر دانشگاهی: آشنایی با تحقیق در عملیات نوشته حمدی طه ترجمه محمد باقر بازرگان، ناشر) الف
 سازمان صنایع ملی ایران: تصمیم گیری و تحقیق در مدیریت تالیف دکتر محمد جواد اصغر پور، ناشر) ب
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آالت و نیروی انسانی الزم را در ابتدای  ای و ماشین بایست امکانات سرمایه پیمانکار می
های الزم بر  هزینه  به تنهایی از عهده»پیش پرداخت« فت پیمانکار با دریا. کار تأمین نماید

 دریافت مرحله به ،در مراحل بعد. بایست خود نیز دارای نقدینگی الزم باشد آید و می نمی
 ،سازد تا برای مراحل آتی از عهده خرید مصالح مرحله صورت وضعیتها وی را قادر می

 به عبارت دیگر بعد از راه اندازی کارگاه .آالت و غیره برآید  تأمین ماشین،پرداخت دستمزد
.  کارگاه باید از نظر مالی خودکفا بوده و دخل و خرج نماید،و دریافت چند صورت وضعیت
گذاری پیمانکار بعالوه سودی معقول به وی  بایست سرمایه سرانجام در انتهای پروژه می

 . باز گردد
 عملکرد ،ت دقیق بر مخارج خریددرهنگام شروع عملیات اجرایی تنها باکنترل و نظار

 توان می حسابداری و امور مالی ،های اجرایی  تنظیم برنامه،آالت نیروی انسانی و ماشین
برای ارائه  در این راستا ایجاد سیستمی. مراحل مختلف پروژه رابا موفقیت به انجام رساند

 بسیار ضروری های حقیقی و پیشرفت پروژه و مقایسه آن با برآورد قبلی گزارش هزینه
های بعدی نیز بسیار مفید و موثر   هزینه پروژهبینی پیشاین کنترل و مقایسه برای . است

 . خواهد بود
های الزم   هزینه،از این جهت الزم است در حد فاصل زمان دریافت دو صورت وضعیت

یا آ   مصالح وغیره از روی جدول زمان بندی محاسبه و مشخص شود که،اعم از دستمزد
های الزم و  ای موجود کفاف تأمین هزینه  به عالوه امکانات سرمایهیرت وضعیت قبلصو

واگر جواب منفی است نحوه تأمین سرمایه الزم و طرق آن . دهد یا نه پرداختها را می
 . نمایش داده شده است) 22(  شمارهریزی در شکل ای از این برنامه نمونه. مشخص گردد

 
 7 6 5 4 3 2 1 ماههای قرارداد

 ارائه صورت وضعیت
 دریافت صورت وضعیت

 ها ههزین
 موارد اضطراری

 وام

       

  مالی دریافتها و پرداختهاریزی برنامه نمایش -)22( شماره شکل
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 ریزی مصالح و نیروی انسانی برنامه
ریزی مصالح و نیروی انسانی   برنامه،ریزی مالی پس از تهیه جداول زمان بندی و برنامه

 کاری های ی که ردیفبطوردر واقع برای به انجام رساندن به موقع پروژه . گردد مطرح می
ریزی تفصیلی   به برنامه، انجام شده اجرا شوندهای بینی پیشبر طبق جداول زمان بندی و 

از نظر زمان سفارش و تحویل مصالح و تعیین پیمانکاران جزء و سایر نیروهای انسانی نیاز 
بایست جدولی مشابه با جدول زمان بندی اجرایی تهیه شود با   میبرای این کار. باشد می

 مصالح و نیروی انسانی مورد نیاز به ،این تفاوت که در سطور آن به جای ردیفهای کار
 عقد قرارداد و یا انتظار ، تحویل،ترتیب تقدم نوشته شده و برای هر کدام زمان سفارش

زی مصالح و خصوصاً نیروی انسانی ری دقت در چگونگی تنظیم برنامه. مشخص گردد
ریزی صحیح  ها را به میزان قابل توجهی کاهش داده و بالعکس عدم برنامه  هزینهدتوان می

به . ها را افزایش دهد  به صورت تصاعدی هزینهدتوان میبه دلیل تداخل و ارتباط فعالیتها 
 ،ای یک پروژهعنوان نمونه و برای روشن شدن هر چه بهتر چگونگی تنظیم مراحل اجر

 . گردد مثالی از یک برنامه ساختمانی برای احداث یک راه ارائه می
ریزی مالی   برنامه زمان بندی و برنامه،اگر چه مدیران و مهندسانی که قبل از شروع پروژه

 اینکه در هر بینی پیشباشند لیکن   افراد خبره و با تجربه چندین ساله می،نمایند را تهیه می
 با توجه به شرایط ،ی آتی چه مقدار هزینه و فایده نصیب پروژه خواهد شدیک از ماهها

 کاری مشکل بوده و غالباًاین ،ای و اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی  منطقه، اقلیمی
البته تجربه کاری و آگاهی به مسایل اداری و . ها مطابق با واقعیت نخواهد بود برنامه

 . به واقعیت نزدیک سازد را ها بینی پیش دتوان میقانونی 
 

 تهیه یک برنامه ساختمانی برای پروژه راه:مثال
 نوع اطالعات الزم برای یک ،شود ای که در زیر تجزیه و تحلیل و شرح داده می پروژه

 برنامه ریز را قادر به تعیین مدت کل پروژه، برنامه ،این اطالعات. دهد پروژه را نشان می
 نموده و همچنین مدت و بودجه الزم برای پروژه رامعین آالت و کارگران  ماشین،مصالح

 . نماید می
 

 :شرح پروژه
باشد که بعضی از آنها به اجزاء فرعی تر  پروژه راهی شامل مقادیر و فعالیتهای زیر می
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 . جهت تهیه شبکه برداری تقسیم شده است
  کیلومتر52/11 :طول

 متر5/30: حریم راه
 متر مربع186155 :تمیز کردن و ریشه کنی

 هرکدام دو سوراخه و با طول متوسط ،عدد آبروی بتنی قوطی شکل12 ،ساختمان آبروها
 متر11

 مترمکعب131809 :عملیات خاکی
 84763 مجموع مساحت ،سانتیمتر23 ضخامت متوسط ،متر32/7عرض :بتن روسازی

 مترمربع
 164 :شماره پروژه

 اداره راه :کارفرما
 …استان :محل

 :تاریخ پروژه
 )برحسب هفته (:مدت

 10زودترین زمان شروع -
 10دیرترین زمان شروع-

 
  منحنی برداری برای پروژه راه-)23(شماره شکل 

 
در پائین آنها گذاشته شده بعنوان زودترین زمان شروع و همچنین ) -(اعدادی که عالمت
د باش در باالی آنها گذاشته شده است دیرترین زمان شروع می) -(اعدادی که عالمت

 10و  10 :مانند
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 فعالیت پسین فعالیت پیشین )هفته(مدت  فعالیت

A –1  مستقر شدن O B 
B – 3 1 تمیز کردن زمین قسمت A D، C 
C – 5 2 تمیز کردن زمین قسمت B E 
D – 6 1 ساختمان آبررو قسمت B F، E 
E – 6 2 ساختمان آبررو قسمت D، C G 
F – 6 1 عملیات خاکی قسمت D G 
G – 6 2 عملیات خاکی قسمت F، E H 
H –8  روسازی بتنی G T 
I –1  تمیز کردن H J 
J –1  خارج شدن از پروژه T O 

  رابطه بین فعالیتهای پروژه-)24(شماره شکل 
 

 عملیات خاکی
  عملیات خاکی توسط اسکریپر ،با در نظر گرفتن تعادل بین خاکبرداری و خاکریزی

. شود ز تراکتور چرخ زنجیری درهنگام بارگیری انجام میچرخ الستیکی باکمک گرفتن ا
بعد از پخش خاک در خاکریز آن را بوسیله تانکر آبپاش مرطوب نموده و سپس 
تراکتورهای دیسک دار خاک را مخلوط کرده و با استفاده از دو گریدر بدنه راه را شکل 

  .نماید غلطک پاچه بزی آن را متراکم میپس از آن دو دهند و  می
 

 روسازی بتنی
کند مخلوط شده و سپس بین دو  بتن در ماشین متحرکی که در امتداد مسیر حرکت می

شن و ماسه . گردد متر از یکدیگر قرار گرفته اند پخش می32/7دیواره قالب که در فاصله 
های بزرگ در  در کارگاههای مرکزی مخلوط شده و بوسیله کامیون حمل وبه صورت توده

بوسیله بیل منقاری شن و ماسه مخازن . شود میدر کارگاه انباشته لوط کن کنار ماشین مخ
را چند هفته قبل از روسازی به محل  مخلوط کن شن و ماسه های ماشین. شوند میپر 

 . کنند پروژه حمل می
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 آماده کردن حریم راه
زمین سانتیمتر از سطح 30ها بعمق  این فعالیت شامل کندن و جابجا کردن درختان و ریشه

این فعالیت معموالًبوسیله . باشد و جمع کردن آنها در امتداد حریم راه جهت سوزاندن می
 . گردد تراکتور چرخ زنجیری که مجهز به تیغه برش در جلو است اجرا می

این فعالیت بدو فعالیت  نشان داده شده )24( شماره شکلهمانطور که در جدول 
هفته بعد از 3ت ساختمانی آبروی دسته اول را تقسیم شده است تا بتوان عملیاBوCفرعی

لذا با اتمام اولین سری ساختمان آبرو بایستی بقیه تمیز . آماده کردن حریم شروع کرد
 . کردن حریم راه تمام شده باشد

 
 ساختمان آبرو

زمین برای عملیات ساختمانی آبرو به وسیله بیل کانال کنی که بر عقب تراکتور چرخ 
 . گردد ه و جلوی آن یک تیغه بولدوزرقرار گرفته حفاری میالستیکی سوار شد

 
 ریزی منابع برنامه

 ،اگر بخواهیم ساختمان یک پروژه داری پیشرفت موثر مطابق با برنامه تهیه شده باشد
. است داشتن اطالعات دقیق از نظر انواع ومقادیر منابع و تاریخی که آنها مورد نیازند الزامی

با تجزیه وتحلیل .  نوع و تعداد نیروی انسانی خواهد بود،آالت اشین م،منابع شامل مصالح
 برنامه ریز قادر خواهد بود که منابع مورد نیاز را ،اطالعات حاصله از مطالعه مسیر بحرانی

 . هنگام احتیاج به آنها دسترسی داشته باشد ای تنظیم نماید که محاسبه و برنامه
های دیگر مورد استفاده قرار  آزاد شده و در پروژه ،همچنین تاریخی که ممکن است منابع

 . گردد گیرند نیز معلوم می
 

 تحویل مواد
 به عنوان یک راهنما جهت تعیین تاریخ تحویل مصالح استفاده توان میاز منحنی برداری 

بهر صورت . مصالح معموالًباید قبل از زمان مصرف در محل پروژه تحویل داده شود. نمود
های شیمیایی در اثر عوامل   به علت تجزیه،خیلی قبل از زمان مصرف ،تحویل مصالح

 . جوی و ایجاد تراکم در محل کار و هزینه انبارداری چندان مناسب نیست
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 بودجه پروژه
برای ارزیابی مقدار اعتباری که بوسیله پیمانکار در هنگام اجراءپروژه باید مورد مصرف قرار 

 . ستریزی دقیق الزم ا گیرد یک برنامه
اینست که کارفرما هر ماهه درصدی از کل  بیشتر قراردادهای ساختمانی مشخص کننده

 . نماید مبلغ کار انجام شده را بر اساس صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می
 برنامه عملیات ومخارج و دریافتها در هر تاریخ مشخص خواهد ،با یک تجزیه و تحلیل

 کسری مخارج را باید از منبع دیگری تهیه ،غ هر قسمتپیمانکار بعد از دریافت مبل. شد
 . نشان دهنده یک منحنی هزینه پروژه در مدت اجرا است) 25(شماره شکل . نماید

 

 
  برنامه زمانبندی مالی پروژه-)25(  شماره شکل

 
. گردد شود تعیین می دیده می )26( شماره شکلهمانطور که در   مخارج ارزیابی شده

 کارگرو قسمت پشتیبانی ،آالت  ماشین،های مصالح ان داده شده شامل هزینهمبالغی که نش
 ،باشد) بجز مواردیکه آنها را اجاره کرده(آالت  اگر پیمانکار صاحب ماشین. باشد و اداری می

 ولی بهر صورت باید ماهیانه و یا به ،پردازد ای برای مورد استفاده قرار دادن آنها نمی هزینه
 ،آالت پرداخت نماید تا قیمت آنها مستهلک گردد ی برای قیمت ماشینصورت نوبتی مبلغ

 آالت باید به عنوان مخارج در نظر  گیری از ماشین بنابراین هزینه مالکیت و بهره
 . شود گرفته
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 بعد از های ههفت

 شروع
فعالیت تحت 
 ساختمان

مخارج در هفته 
 )ریال(

 )ریال(مخارج جمع شونده 

1 A 454400 454400 
2 B 123200 577600 
3 B 123200 700800 
4 C،D 123200 824000 
5 C،D 382400 1206400 
6 C،D 382400 1588800 
7 C،D 382400 1971200 
8 C،D 382400 2353600 
9 C،D 382400 2736000 
10 D 259200 2995200 
11 E،F 1083200 4078400 
12 E،F 1083200 5161600 
13 E،F 1083200 6244800 
14 E،F 1083200 7328000 
15 E،F 1083200 8411200 
16 E،F 1083200 9494400 
17 G 824000 10318400 
18 G 824000 11142400 
19 G 824000 11966400 
20 G 824000 13790400 
21 G 824000 13614400 
22 G 824000 14438400 
23 H 4440000 18878400 
24 H 4440000 23318400 
25 H 4440000 27758400 
26 H 4440000 22198400 
27 H 4440000 36638400 
28 H 4440000 41078400 
29 H 4440000 45518400 
30 H 4440000 49958400 
31 J 96000 50054400 
32 J 148800 50303200 

  طریقه ارزیابی مخارج هنگام عملیات ساختمانی– )26(شماره شکل 
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فعالیتهای در حال  ماه
 اجرا

هفته های اجرای
 عملیات

قسمتهای تکمیل
 شده در هفته

قیمت دریافت شده برای 
هر قسمت در هنگام اجرا

 از تسلیم هردریافت پس
 )ریال(صورت وضعیت 

جمع دریافتی هر 
)ریال(وضعیت اجرا 

مبلغ کل دریافتی به 
)ریال(صورت جمع در ماه 

 ارديبهشت 

 

 خرداد

 

 تير

 

 

 

 مرداد

 

 

 شهريور

 مهر

 

 آبان

 آذر

 

 

 مقدار باقيمانده

 مبلغ آل قرارداد

A 

B 

C,D 

D 

G 

D 

E 

F 

E 

F 

G 

G 

G 

H 

H 

H 

J 

J 

 

 

/١ 

۴/٢ 

۶/۴ 

٠٠/۴ 

٠٠/١ 

٠٠/٢ 

٠٠/٢ 

٠٠/٢ 

٠٠/۴ 

٠٠/۴ 

۶/٠ 

۴/۴ 

٠٠/١٠ 

٢/٣ 

۶/۴ 

٢/٠ 

٠٠/١ 

٠٠/١ 

١ 

۶ 

۶ 

١ 

۶ 

١ 

١ 

١۴٢۶٧ 

١ 

١۴٣۶٧ 

١۴٣۶٧ 

١۴٣۶٧ 

١۴٣۶٧ 

١٢۶٧۴ 

١٢٩٧۴ 

١٢۶٧۴ 

١ 

١ 

٠ 

٢١۶٠٠ 

٢١۶٠٠ 

٢۵٩٢٠٠ 

٢١۶٠٠ 

٢۵٩٢٠٠ 

٢۵٩٢٠٠ 

۶٠/٨٧ 

٢۵٩٢٠٠ 

۶/۵٧ 

۶/۵٧ 

۶/۵٧ 

۶/۵٧ 

٣۵٢ 

٣۵٢ 

٣۵٢ 

٠ 

. 

٠ 

٣١١٠۴٠ 

۵٩۶١۶٠ 

١٠٣۶٨٠٠ 

١٢٩۶٠٠ 

۵١٨۴٠٠ 

۵١٨۴٠٠ 

١۶۵۵٠۴٠ 

١٠٣۶٨٠٠ 

٣٣١٠١۶٠ 

۴٩۶۵۶٠ 

٣۶۴١٢٠٠ 

٨٢٧۵٢٠ 

١۴٣٠٨٣٢٠ 

٢٠۵۶٨۴٠٠ 

٨٩۴٣٢٠ 

٠ 

٠ 

٠ 

 

 

١۶٣٢٩۶٠ 

 

 

 

٢٨٢١٢۴٠ 

 

 

۴٨۴٣۵٢٠ 

٣۶۴١٢٠٠ 

 

١۵١٣۵٨۴٠ 

٢٠۵۶٨۴٠٠ 

 

 

٨٩۴٢٢٠ 

 

 

 

 

 

١٩٢۴٠٠٠ 

 

 

 

۴٧۶۵۴۴٠ 

 

 

١۶٠٨٩۶٠ 

١٢٢۵٠١۶٠ 

 

٢٨٢١۶٠٠٠ 

۴٨٩۵٣۴٠٠ 

 

 

۴٩٨۴٨٧٢٠ 

۵۵٣٧٧٢٠ 

۵۵٣٨٧۴۴٠ 

 مبلغ قابل پرداخت دهم ماه بعد                
  ارزیابی دریافتها هنگام عملیات ساختمانی– ) 27(شماره شکل 
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هفته های اجرای فعالیتهای در حال اجرا ماه
 عملیات

 مخارج در هفته
 )ریال (

 مخارج در ماه 
 )ریال(

مجموع مبلغ دریافتی )ریال(جمع دریافتی در ماه )ریال(مخارج جمع شونده 
 )ریال( 

 اردیبهشت
 
 
 
 

 خرداد
 
 تیر
 
 
 مرداد
 

 شهریور
 مهر
 
 آبان
 آذر
 
 

 مقدار باقیمانده
 )ریال(

 مبلغ کل قرارداد

A 
B 

C,B 
C 
C 

E,D 
F 
E 

G,F 
G 
G 
H 
H 
I 
J 

00/1 
4/2 
6/4 
00/4 
00/1 
00/4 
00/2 
00/4 
6/4 
4/4 
00/1 
2/3 
6/4 
2/0 
00/1 
00/1 

454400 
123200 
123200 
259200 
123200 
259200 
824000 
259200 
822000 
814000 
824000 
4440000 
4440000 
4440000 
96000 
148800 

454400 
295680 
566720 
1426800 
123200 
1036800 
1648000 
1036800 
2790400 
3625600 
824000 

14208000 
20424000 
888000 
96000 
148800 

 
750080 

 
2352600 

 
 

516160 
 

9988800 
13614400 

 
28646400 
49070400 

 
 

50203200 
 

 
311040 

 
1631960 

 
 

1821420 
 

4843520 
3641200 

 
15135840 
20568400 

 
 

894320 
 

 
311040 

 
1944000 

 
 

476540 
 

9608960 
13250160 

 
28386000 
28954400 

 
 

49848720 
5528720 

 
55387440 

 
 مبلغ قابل پرداخت دهم ماه بعد             

 فتهای حین عملیات مخارج تخمین زده شده و دریا– )28( شماره شکل 
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 Ǭƪǲř                                                                              čċĔفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

ایست که جهت تخمین دریافتها از کارفرمای پروژه مورد  نشانگر نمونه )72(  شمارهشکل
گردد  مبلغی که حین عملیات ساختمانی پروژه دریافت می. گیرد استفاده قرار می

 . باشد میدرصد ارزش کل قرارداد 90برابر
ی  برای ارزیابی مخارج و دریافتها برادتوان میای است که  نشانگر نمونه )28( شمارهشکل 

جمع (در انتهای مرداد ماه مجموع مخارج . آخر هر ماه در هنگام عملیات پروژه به کار رود
برای آخر ) جمع شونده(درهمین زمان کل دریافتها. ریال است9988800برابر ) شونده

بنابراین اختالف مقدار . باشد میریال 4765440تیرماه که در مرداد ماه پرداخت شده برابر
 :ززیر که عبارتست ا

 . را پیمانکار باید از منبع دیگری تأمین نماید9988800-4765440=5223360ریال 
 

 روش کاهش زمان برنامه 
هنگام برنامه ریزى عملیات ساختمانى یک پروژه سعی بر این است که هر فعالیت 

این . ساختمانی با یک میزان صحیح پیشرفت، کمترین هزینه ممکنه را داشته باشد
 موثر کار بطورگی تأمین مصالح الزم، تعداد کارگران یا تعداد افرادی که پیشرفت به چگون

بعد از . آالت موجود و مورد نیاز برای هر فعالیت بستگی دارد کنند، و تعداد و نوع ماشین می
رسم شبکه برداری تعیین کمترین زمان ممکن برای تکمیل عملیات ساختمانی پروژه 

بعضی اوقات . ی که در مسیر بحرانی قرار گرفته اندعبارت است از جمع مدت فعالیتهای
. ممکن است نیاز به کاهش و پائین آوردن زمان الزم برای تکمیل عملیات ساختمانی باشد

کند بایستی پروژه یا قسمتی از آن به  هنگامیکه زمان مورد نیاز برای اجراء کاهش پیدا می
 برای جبران این کاهش زمان روش کاهش زمان برنامه اجرا گردد در این صورت باید

 :گردد  مثال ذکر میبطوراقداماتی انجام گیرد که بعضی از آنها 
 افزایش سرعت تهیه مصالح  -1
 افزایش تعداد کارگران مورد نیاز که ممکن است بازده فردی آنها را کاهش دهد -2
 کار  پرداخت دستمزد بیشتر و یا اضافه کار و یا جوایزی متناسب باافزایش سرعت -3
 آالت و استفاده از آنها در فعالیتهای مسیر بحرانی  ایش تعداد ماشینافز -4

 مربوطههای ساختمانی فعالیتهای  با اجرای تمام یا قسمتی از کارهای فوق لزوماً هزینه
برای حداقل کردن این افزایش هزینه باید فعالیتهای خاصی را برای . یابد افزایش می

ن کاهش معینی را در زمان اجرای فعالیتهای مسیر یکه بتوابطورکاهش زمان انتخاب کرد، 
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بنابراین کاهش زمان اجرای پروژه، بوسیله کاهش زمان الزم برای . بحرانی اعمال نمود
هزینه کاهش زمان  از آنجا که. گیرد یک یا چند فعالیت واقع در مسیر بحرانی انجام می

واحد زمان کاهش یافته برای اجرای هر فعالیت مختلف است، باید افزایش هزینه بازاء هر 
این افزایش هزینه بنام شیب هزینه بوده . هر کدام از فعالیتهای مسیر بحرانی ارزیابی گردد

 . شود و به صورت ریال در ساعت یا ریال در روز بیان می
 

 تعیین حداقل هزینه کل پروژه
 :باشد میهزینه کل یک پروژه شامل اقالم زیر 

 آالت   کار گر و ماشینمصالح، :مستقیمهای  هزینه -1
 های اداری و مخارج پشتیبانی هزینه -2
 به دادن پاداش جهت تسریع و تکمیل پروژه زودتر از زمان مربوطههای  هزینه -3

 ) وجود در صورت(   مقرر
 های دیر کرد هزینه -4
 های اجرایی سایر هزینه -5

ه کل را ریزی اجرایی پروژه انتخاب مدت زمان کلی کار که کمترین هزین هنگام برنامه
های مستقیم مورد  اگر چنانچه فقط هزینه. آورد از اهمیت باالیی برخوردار است بوجود می

هاى  بهر صورت هزینه. نظر باشد مدت کل آن است که اجرا کمترین مخارج را داشته باشد
اداری و مخارج پشتیبانی، جریمه دیر کرد و سایر اقالم با افزایش زمان عملیات ساختمانی 

منحنی .  نشان داده شده است)29( شمارهشکل این اطالعات در . پیدا خواهد کردافزایش 
Aهای مستقیم بازاء روزهای کار و منحنی   نمودار ارزیابی هزینهB نمودار ارزیابی سایر 

 . ها است هزینه
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭƪǲř                                                                              čČČفǍ / ǨǆرǶƭاǮǕ ŭرانی مƴيريت 
  

 
  تعیین حداقل کل هزینه پروژه-)29( شمارهشکل 
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 ششمفصل 
 

 
خالصه ای از وظایف 
مدیریت و بخشهای 
 متشکل کارگاهی
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های مختلف از نظر زمانی و هزینه و درصورت  بررسی درمورد نحوه انجام پروژه -
 انجام آنها نحوه لزوم تجدید نظر در 

 طرح ، اظهار نظر درخصوص قراردادها،ها ها و آئین نامه تهیه و تصویب نامه -
 و اظهار نظر در خصوص تخلفات که با استفاده از دعاوی حقوقی و بررسی

 . گیرد خدمات مشاورین حقوقی انجام می
 

 وظایف اساسی مشاورین حقوقی
 حقوقی مورد نیاز و بررسی آنها از نظر رعایت اصول های نامه آئینکمک در تهیه  -

 .مربوطهو موازین 
شود و   میبررسی قراردادهائی که با موسسات و افراد حقیقی و حقوقی منعقد -

 .مربوطهاظهار نظر در خصوص انطباق آنها با اصول و مقررات 
 های نامه آئینتنظیم و تدوین و جاری نگهداشتن مجموعه قوانین و اساسنامه و  -

 حقوقی
 وابسته در های  به مجموعه و واحدمربوططرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری  -

ته با همکاری واحدهای  وابسهای مراجع ذیصالح و دفاع از مجموعه و واحد
 .ذیربط

 .تهیه و بایگانی منظم اسناد ومدارک و پروندهای حقوقی -
 

 امور عمومی
 ، به امور مالیمربوطه و دستورالعملهای ها دار مسئولیت اجرای خط مشی عهده امور عمومی

مسئول این قسمت تحت نظارت مستقیم مدیر عامل . باشد  اداری و تدارکات می،پرسنلی
 :از قسمتهای زیر تشکیل شده است  کلی امور عمومیبطور. نماید فه میانجام وظی

 امور اداری -1
 امور مالی -2
 
 امور اداری -1

باشد که   اداری و دبیر خانه می،مسئولیتهای اصلی این واحد در زمینه ارائه خدمات پرسنلی
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 :مهمترین آنها عبارتند از
 ، ترفیع، انتصاب،تخدام پرسنلی در مورد اسهای اعمال مقررات و خط مشی −

 . انتقال و سایر امور پرسنلی کارکنان،بازنشستگی
 تشکیل ،انجام عملیات مقدماتی استخدام کارمندان شامل برگزاری آزمایشات −

  انتخاب و معرفی داوطلبان استخدام به قسمتهای تصمیم گیرنده ،جلسه مصاحبه
 .ترفیعات و اضافات های  حقوق و دستمزد و سیستمهای نظارت بر اجرای سیستم −
تعیین وضعیت حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان بر اساس آئین نامه و سیستم  −

 .حقوق و دستمزد
 . مأموریتها و غیره، اضافات، ترفیعات،صدور احکام پرسنلی از قبیل استخدام −
 . به مسافرتهای داخلی کارکنانمربوطهانجام تسهیالت  −
یت صادره توسط امور اداری برای پیگیری و نظارت بر اجرای احکام مأمور −

 .مأموریتهای خارج از کشور
نظارت بر انجام عملیات مقدماتی در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان و تعیین  −

 .اضافات و ترفیعات سالیانه
  . به نقل و انتقال کارکنانمربوطهارائه خدمات الزم در انجام عملیات  −
 . پرسنل مورد نیاز واحدهاهای پرسنلی و تهیه آمارهای نگهداری پرونده −
 . به امور آموزشی کارکنانمربوطهانجام خدمات  −
 .ریزی و تأمین نیازمندیهای آموزشی کارکنان برنامه −
 .شناخت منابع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز −
انجام بررسیهای الزم درخصوص باالبردن سطح رفاه کارکنان در زمینه  −

ن امکانات و عقد قراردادهای الزم با  تفریحی و فراهم آورد،تسهیالت بهداشتی
 .این نوع خدمات موسسات تأمین کننده

 .تهیه قراردادهای استخدامی و ارسال آن جهت امضاءمدیر عامل −
ایجاد تسهیالت الزم در پرداخت وامهای ضروری به کارکنان بر اساس مقررات  −

 .مصوب
 .مربوطهانجام امور بیمه کارمندان بر اساس قراردادهای  −
 . به استفاده کارکنان از خدمات بهداشتی و درمانیمربوطه امور انجام −
  .ها جهت اقدام مسئولین مجموعه  ثبت و توزیع نامه،انجام امور دفتری و دریافت −
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 .بایگانی مکاتبات عمومی و اداره امور بایگانی راکد −
 .مربوطهبه واحدهای  های عمومی توزیع و ابالغ بخشنامه −
 ، تلگرافها و سایر مرسوالت از طریق نامه،ها سال نامه به ارمربوطهانجام امور  −

 . پست و غیره
  نظافت و تعمیرات جزئی ساختمان، نگهداری،انجام امور نگهداری از قبیل −
 .مربوطهانجام سایر امور  −

 
 امور مالی-2

 ثبت و نگهداری حسابهای مالی و کنترل بر طرز استفاده از ،عملیات و فعالیتهای مالی
شرکت توسط واحدی به نام امور مالی و تحت نظر مدیر امور مالی شرکت منابع مالی 
 . پذیرد انجام می

 اهم مسئولیتهای امور مالی
 ، حسابداری و نگهداری حسابهای مالی، پرداخت،مسئولیت کلیه امور دریافت −

تنظیم وارائه گزارشات حاصل از ثبت عملیات و نتیجه گیری از آنها و تجزیه و 
 توام با پیشنهادات ، صورتهای مالی به منظور استفاده مدیرانتحلیل و تفسیر

 با در نظر گرفتن مقررات و صرفه ،مالی اصولی در جهت پیشبرد هدفهای شرکت
 . و صالح بر عهده امور مالی است

 ، کنترل مدیریت مالی وحسابداری مورد لزوم،پیشنهاد و تفسیر سیستمهای مالی −
باالخره سازمان امور مالی که در صورت تأیید ایجاد کنترلهای داخلی و عملی و 

 . مدیریت اجرا خواهد شد
 ، وام، مطالبات از اشخاص،از محل درآمد) پول نقد و چک(کلیه دریافتهای نقدی  −

افزایش سرمایه و غیره به وسیله امور مالی جمع آوری و بالفاصله به حساب 
از دریافت فوق وجوه حاصل  از بانکی بخصوصی واریز خواهد شد ومستقیماً

 . هیچگونه پرداختی صورت نخواهد گرفت
 خریدهای داخلی و خارجی ، پرداخت به بستانکاران،ها کلیه پرداختها اعم از هزینه −

و غیره به وسیله امور مالی ) در صورت لزوم( اعطای وام،اعم از کاال یا سرویس
 . انجام خواهد شد

 تنظیم گزارشات ،نجام شدهبه منظور مطلع نمودن مدیران شرکت از عملیات ا −
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در خصوص اطالعات مورد لزوم آنان توسط امور مالی ) انهیماهمثالً(ای  دوره
امور مالی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال . ضرورت دارد

 . صورتحسابها را به مدیریت گزارش نماید
 

 گردان تنخواه به مربوطهمقررات 
ای جزئی و یا به علت شرایط خاصی که پرداخت  جهت پرداختهدتوان میمجموعه  −

سازد مبلغی به  از حساب جاری برای اجرای عملیات را غیر ممکن و یا مختل می
 در اختیار کارپردازان و گردان تنخواهمبلغ .  تخصیص دهدگردان تنخواهعنوان 

 ، افزایش،ایجاد. گیرد  متناسب با حجم عملیات قرار میگردان تنخواهمسئولین 
 به پیشنهاد مسئول امور مالی پروژه گردان تنخواهش و یا بسته شدن حساب کاه

 .  استپذیر امکانو تصویب مدیر مسئول 
 کلیه پرداختها باید از طریق بانک به ،ها و خریدهای جزئی به جز در مورد هزینه −

 . عمل آید
ز اعم ا(گیرد   قرار میگردان تنخواهدر هیچ موردی وجوهی که در نزد متصدیان  −

 . نباید از میزان تعیین شده تجاوز نماید) وجه نقد و یا اسناد هزینه
 به مربوطه مجاز به دریافت هیچ نوع وجهی جز مبلغ گردان تنخواهمتصدیان  −

 الحساب علی، وام،همچنین پرداخت هر گونه مساعده.  نخواهند بودگردان تنخواه
 . باشد ع می ممنوگردان تنخواهپیش پرداخت و نظایر آن از محل حساب 

 موظفند حداقل در پایان هر ،باشند  میگردان تنخواهکلیه اشخاصی که مسئول  −
سال مالی با ارائه کلیه اسناد مثبته نزد خود و نیز واریز وجه نقد باقی مانده به 

 .  حساب خود را تسویه نمایند،حساب بانکی مجموعه
مقررات و روشهای  و مسئولین پرداخت از لحاظ رعایت گردان تنخواهمسئولین  −

. باشند مصوب مالی در مقابل مسئول مالی و مدیر مسئول پروژه پاسخگو می
درصورتی که پرداختی بر خالف مقررات و روشهای مصوب به مسئولین پرداخت 

 مراتب باید به رئیس مستقیم اعالم و هر گاه ، دیکته شودگردان تنخواهو یا 
یرد پرداخت صورت گرفته و به به عهده گ رئیس مستقیم مسئولیت را کتباً

 . شود مدیریت مالی گزارش می
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 انبارداری
 در یک جمله کوتاه خالصه کرد و آن عبارت است از ذخیره توان میتعریف انبارداری را 

 . فیزیکی کاالها به منظور پیشبرد کارها
ه بین  کلی کاالها ممکن است قبل از دوره یاجریان تولید به صورت خام و یا در مرحلبطور

تولید انبار گردد که در این صورت شامل اجسام نیمه ساخته و یا باالخره به صورت 
 . شود کاالهای تکمیلی و آماده شده نگهداری می

 به کارخانجات صنعتی و مربوطهای از هزینه   به انبارداری قسمت عمدهمربوطههای  هزینه
طالعات کافی در باره چگونگی  لذا داشتن ا،دهد کارگاهها و سایر موسسات را تشکیل می

انبارداری مخصوصاًدر کارهای بزرگ باعث صرفه جویی در هزینه کاالها و نهایتاًعملیات 
 . پروژه خواهد شد

 
 کنترل انبارداری

این اهداف  چندین هدف از کنترل انبارداری وجود دارد و همواره باید سعی شود که به
 : مهمترین این اهداف عبارتند از. یا به آنها نزدیک شد،دستیابی پیدا کرده

 گذاری در امور انبارداری به حداقل رساندن سرمایه -1
  به نگهداری کاال در انبارمربوطههای  به حداقل رساندن هزینه -2
 به حداقل رساندن خسارات وارده در از بین رفتن کاالها -3
 انبار کردن به مقدار کافی جهت تأمین احتیاجات -4
ابطه با موجودی انباردر موارد ساخت کاال و تحویل تأمین حمل و نقل کافی در ر -5

 . کاال
 ایجاد یک سیستم اطالعاتی انبارداری مناسب -6
داشتن سیستم مناسبی جهت به دست آوردن اطالعات کافی در مورد  -7

 مقدارموجودی انبار برای امور حسابداری و حسابرسی
  به امور انبارداریمربوطه نیازهای الزم بینی پیش -8

 
 معایبی از نظر هزینه نگهداری ،یزان انبارشدن کاال از حد نیاز بیشتر باشدهنگامیکه م

 استهالک و خرابی و فساد و راکد ماندن سرمایه ، کاهش بها، ازجمله کرایه انبار،موجودی
همواره بایستی توجه داشت که افزایش موجودی فقط زمانی که از . به دنبال خواهد داشت

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭǂǁ                                                                              ččČفǨǆ / مƴيريت ǍرǶƭاǮǕ ŭرانی 
  

هزینه نگهداری و موارد دیگر بیشتر   درصورتی که.آن سودی حاصل شود صورت گیرد
 . باشد مینباشد امر ذخیره سازی بیش از حد نیاز مناسب 

 
 شرح وظایف دفتر فنی کارگاه

 :باشد میدفتر فنی از بخشهای ضروری یک کارگاه بوده و وظایف اساسی آن به شرح زیر 
  جمع آوری اطالعات  -1

 مقاطع عرضی ،ها  نقشه، شاملموافقتنامه به مربوطهد جمع آوری و بایگانی کلیه اسنا) الف
 شرایط عمومی و آحاد بهای ،موافقتنامه مشخصات فنی خصوصی و عمومی ،و طولی

 دستور ، صورتمجلس تحویل زمین و صورتمجالس عملیات انجام شده،موافقتنامه
های جدید، تغییرات ابالغ شده،   برگهای آزمایشهای مکانیک خاک، نقشه،کارها

   موقت همراه باریزمتره، مدارک وهای تغییر مشخصات صورت وضیعت
ل موقت، ی به قراردادپیمانکاران دست دوم، صورت مجالس تحومربوط اسناد

 .  موثر باشدموافقتنامهمکاتبات و دیگر اسنادی که به طریقی در امور اجرایی و مالی 
 مشتمل بر مقادیر عملیات  جمع آوری و نگهداری و گزارش فعالیتهای روزانه کارگاه)ب

تعداد و ساعات کارکرد پرسنل ماهر، آالت،  تعداد و ساعات کارکرد ماشینانجام شده، 
نیمه ماهر و ساده و وضعیت جوی بر اساس فرمهای کامل و مصوب به منظور جمع 

 مختلف و مقایسه آن با عملکرد روز قبل و های بندی خالصه عملکرد روزانه اکیپ
 سرپرست کارگاه جهت اخذ تصمیمات الزم به منظور رفع نارسائیها و ارائه نتیجه به

ای از تنظیم این   نمونه)8( الی )1(فرمهای شماره . انطباق با برنامه زمان بندی
  .گزارشات برای یک کارگاه راهسازی هستند

 
 ریزی  برنامه -2

 مسئولین همکاری و پیگیری و اقدام الزم با نظر و مشورت سرپرست کارگاه و )الف
  بر اساس انهیماههای اجرایی روزانه و هفتگی و  اجرایی در تهیه برنامه

  .برنامه زمان بندی کلی
 پیشرفت حقیقی کار با برنامه تدوین شده و گزارش آن به سرپرست کارگاه در مقایسه )ب

پایان هر ماه به صورت منظم و مرتب و تجزیه و تحلیل عقب افتادگی جهت اتخاذ 
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فرم جدول و . الزم برای رفع اشکاالت از طریق سرپرست کارگاه و پروژهتصمیمات 
 .ای برای چگونگی تنظیم این گزارش است  نمونه)9(شماره 

 با سرپرست کارگاه در تهیه برنامه و تهیه تولید مصالح بر اساس برنامه کلی همکاری )پ
 .ه به سرپرست کارگاهابالغی و کنترل ماهیانه عملکرد واحد در این رابطه و ارائه نتیج

 
 تهیه اسناد -3

تهیه پیش نویس و صورتمجالس کارکرد با هماهنگی مسئولین اجرایی و نظرات ) الف
 ) توسط مشاور و کارفرما(سرپرست کارگاه و به تصویب رسانیدن آن 

تهیه به موقع پیش نویس دستور کارهاییکه شفاهاً از طرف دستگاه نظارت داده شده و ) ب
بدیهی است با توجه به اقالم کارکرد و نیز کارهای .  به آنمربوطی کسب امضاها

، کلیه مدارک و صورتجلسات و دستور کارها دقیقاً بایستی کنترل و انهیماهانجام شده 
 تهیه شود در صورت کمبود سریعاً

های کار انجام شده و کسب  های اجرایی و نقشه تهیه پروفیلهای طولی و عرضی، نقشه) پ
  به آنها ربوطهممصوبات 

  به پیمانهای دست دوم مربوطهتهیه اسناد ) ج
 بایگانی نمودن یک نسخه از مدارک فوق) د
 
 محاسبه و برآورد و بررسی  -4

 برای هر ماه و پیگیری کسب مصوبات آنها که انهیماهتهیه صورت وضعیتهای موقت 
 :شود شامل موارد زیراست توسط دفتر فنی انجام می

 های موقت انجام کار  تهیه متره) الف
 درج عملیات در فرمهای صورت وضعیت ) ب
 تهیه خالصه مالی ) پ
 تهیه پیش نویس نامه ارسال صورت وضعیت ) ج
 مذاکره با دستگاه نظارت جهت تصویب مبالغ و مقادیر صورت وضعیت ) د
 پیمانکاران دست دوم همراه با محاسبات دقیق متره انهیماهتهیه صورت وضعیتهای  )ه

 موقت
 تهیه صورت وضعیت ماقبل قطعی ) ح
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 های قطعی عملیات و کسب مجوز آن  تهیه متره) ر
های انجام شده کل کارگاه شامل  هزینه بررسی کلی راندمان کار از نظر مقایسه) ز

در صورت . همراه صورت کارکرد آالت و غیره، به های پرسنلی، اجاره ماشین هزینه
بایست قیمتهای  ص صورت کارکردها در همان ماه میها از خال مشاهده افزایش هزینه

انجام شده عملیات مختلف، حتی االمکان با دقت الزم محاسبه و نقاط ضعف کار 
 مشخص و گزارش کاملی همراه با پیشنهادات معقول، به سرپرست کارگاه ارائه گردد

 بموقع آن بینی پیشمحاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز پروژه با توجه به برنامه زمانی و ) س
 و کنترل آن با مصالح تأمین شده و ارائه گزارش آن به سرپرستی کارگاه

انتخاب پیمانکار دست دوم در صورت نیاز و رعایت کلیه جوانب و صرفه و صالح در ) ش
 این امر

 
 هیامور آزمایشگا -5

 عملیات ارسال اطالعات اجرایی قبل از آغاز فعالیت به مشاوره و کسب مصوبات آغاز) الف
 با هماهنگی مسئولین اجرایی ) …خاکبرداری، بتن ریزی، پی سازی و(

پیگیری و جمع آوری نتایج آزمایشگاهی و تهیه شناسنامه و اوراق آزمایشگاهی جهت ) ب
که در ( )11( و )10(فرمهای شماره کنترل مستمر و انجام به موقع آزمایشات طبق 

 مورد نیاز و اعالم یبررسیها الزم جهت  و جداول) باشدیمه مین فصل ضمی ایانتها
 به جرائم و غیره جهت رفع آن از طریق سرپرست کارگاه و مربوطبموقع اشکاالت 
 مسئولین اجرایی 

  وغیرهبندی طبقهپیگیری اعزام کمیسیونهای ) پ
کسب  پیگیری تهیه طرح اختالط و فرمول کارگاهی آسفالت و نیز طرح اختالط بتن و) ج

 هماهنگی واحد تولید مصالحمصوبات آن با 
 مصالح ، ماسه،شن(پیگیری اجرای آزمایشات هفتگی از مصالح تولیدی در کارگاه) د

 انطباق با مشخصات ابالغی و هماهنگی با واحد تولید مصالح در این ،)…شکسته و
 رابطه 

پیگیری و همکاری الزم در تعیین محل معادن واجرای آزمایشات الزم روی مصالح ) ر
 معدن
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  به وظائفمربوطگزارشات  -6

تهیه گزارشهای الزم برای سرپرستی کارگاه در مورد پیشرفت عملیات کار به  −
 انهیماهصورت روزانه و 

 مالی و اجرایی با همکاری مسئول انهیماهپیگیری و همکاری در تهیه گزارشهای  −
 مالی و مسئولین سایر قسمتهای داخلی و ارسال بموقع آن به امور اجرایی

 پیشرفت عملیات در فرمهای مخصوص که برنامه زمان انهیماهیه گزارش ته −
 نمونه برای عملیات راه سازی با بطور(بندی در آن تدوین شده و ارسال آن

 ). باشدیمه مین فصل ضمی ایکه در انتها )12 (فرم شمارهاستفاده از 
  تولید مصالح و ارسال آن به امور اجراییانهیماهتهیه گزارشهای  −
ارسال آن   از وضعیت مالی و اجرایی پیمانکاران دست دوم وانهیماه گزارش تهیه −

 به مسئولین ذیربط
پیگیری و همکاری در تهیه گزارشهای دیگری که سرپرست کارگاه و پروژه و  −

 نمایند مسئولین دفتر مرکزی از کارگاه در خواست می
آالت و  اشین مانهیماهپیگیری و همکاری در تهیه بموقع گزارش کامل عملکرد  −

 بطور(آالت و ارسال آن به امور اجرایی وضعیت آنها با هماهنگی مسئول ماشین
  ) باشدیمه مین فصل ضمی ایکه در انتها )13 (فرم شمارهبا استفاده از  مثال

تهیه نمودارهای پیشرفت فیزیکی عملیات و نگهداری آن در دفاتر فنی جهت  −
به عنوان مثال با استفاده (ی و روزانه کنترل و بیان پیشرفت پروژه به صورت کتب

  .) باشدیمه مین فصل ضمی ایکه در انتها )15( و )14(فرمهای از 
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 )14(فرم شماره 

 
 :توضیح

 . شود های خاکریزی در طول مسیر براساس ضخامت آنها به صورت خطوط موازی نشان داده می تعداد الیه-1
 . شود شن رنگ آمیزی میالیه خاکریز انجام شده به رنگ رو-2
، با )رنگ روشن(پس از اخذ جواب آزمایش کوبیدگی در صورت حصول تراکم مورد نیاز، الیه رنگ آمیزی شده-3

 . رنگ تیره رنگ آمیزی خواهد شد
 
 

  وظیفه اصلی مدیران،بهبود کیفیت و کمیت اجرا
مکانات و حداکثر با توجه به اهمیت و حجم فعالیتهای عمرانی ضرورت استفاده بهینه از ا

 توان میبسیاری از مشکالت را . وری از منابع با کیفیت بهینه بر کسی پوشیده نیست بهره
های موثر در کار مدیریت  حوزه. با بهبود مدیریت در کارهای ساختمانی چاره جویی کرد

 ایجاد انگیزه در ، آموزش، کنترل استفاده از اضافه کاری،عبارت از ایمنی کار ساختمانی
بنابراین هدف . باشد میکارگران و رفع ناتوانی در هماهنگی با سیستمهای جدید مدیریت 

دهی و اجرای کار ساختمانی توسط مدیران کارهای  این قسمت بررسی راههای بهبود بهره
 . باشد میساختمانی 

 
 دهی بهره

 در صنعت ساختمانی اختالف نظر جدی »دهی بهره« در مورد تعریف مناسب اصطالح 
 این اصطالح را به معنی حاصل کاال و خدمات ساختمانی به ازای ، معمولبطور. وجود دارد
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در این تعریف نقش تکنولوژی و . کنند هر واحد نیروی کار مصرفی تعریف می
در بخش صنعت سنگین . دهی نادیده گرفته شده است گذاری در سنجش بهره سرمایه

یل خاکبرداری بزرگتر و مولد تر علی رغم ساختمانی ثابت شده است که استفاده از وسا
دهی وکاهش هزینه واحد تولید   به افزایش بهره،های مواد و نیروی کار افزایش هزینه

دهی را که عبارت از حاصل کار هر واحد  در این قسمت تعریف سنتی بهره. شود منجر می
زینه در صنعت دهی وکارایی ه نیروی کار مصرفی است به کار گرفته و راههایی که بهره

 . گیرد یابد مورد بررسی قرار می  افزایش می، با بهبود مدیریت،ساختمانی
 

 ابزارهای مدیریت بهتر
 و عدم کاراییهای ها بسیاری از مطالعات، نشان داده اند که مدیریت، مسئول بیشتر تأخیر

دیریت اگر م. ریزی، سازماندهی و کنترل کار است مدیریت، مسئول برنامه. کارگاهی است
شود که کارگران برای تخصیص کار یا به   به ندرت دیده می،این مسئولیتها عمل کند به

دامنه مسئولیت مدیریت وسیع و . دلیل عدم ابالغ کار و نقص ابزار کار معطل بمانند
کتابهای متعددی درباره . روشهای اجرای کار آمد این مسئولیتها پیچیده و گوناگون است

هدف این قسمت آشنایی مقدماتی . و روشها نوشته شده استتک تک این مقوالت 
خواننده با بعضی از این روشها و توانایی بالقوه آنها برای بهبود مدیریت کارهای ساختمانی 

 . باشد می
دهی کارهای ساختمانی بهبود کار به معنی بهینه کردن   وسایل بهرهترین یکی از عمده

 پژوهش کار ،حرکت وزمان یدر مواقع ، ساده سازیاین روشها را برای. روشهای کار است
که گاه به اندازه الزم مهم در نظر گرفته (عوامل انسانی . نامند و یا تحلیل روشها می

 ، شرایط کارگاهی،ظرفیت فیزیکی کارگران. دهی دارند در بهره نیز نقش مهمی) شوند نمی
وری  مدترین روشهای کار و بهرهانگیزه از جمله عوامل انسانی مهم در تعیین کارآ روحیه و

 . الزم برای هر فعالیت هستند
دهی وکارایی هزینه  روشهای دیگر موجود برای کمک به مدیر ساختمانی در بهبود بهره

 ،های ایمنی  برنامه،های اقتصادی  تحلیل،ای ریزی شبکه عبارت از کاربرد روشهای برنامه
 . هستند مشابه سازی و کامپیوتر ، روشهای مدیریت کمی
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 بهبود کار -1
ریزی تفصیلی در مورد  ریزی است که به معنی برنامه از اجزاء مهم بهبود کار پیش برنامه

 از توان میریزی  در روند پیش برنامه. باشد میوسایل و روشهای کار قبل از شروع آن 
اجرای معموالً در . مزیت مدلهای فیزیکی و نیز نمودارهای سنتی بهبود کار استفاده کرد

، برای  های پتروشیمی های بزرگ و پیچیده مانند ساختن نیروگاهها، سدها و کارخانه پروژه
و نحوه استقرار کلی این اجزاء از این مدلها  اءزبررسی و کنترل ابعاد فیزیکی، فاصله بین اج

شوند، در برنامه بتن ریزی،  این مدلها که در هر سطح تفصیلی ساخته می. شد استفاده می
ای و بررسی روش  آالت، نصب عناصر سازه رسی مهارهای الزم برای استقرار ماشینبر

گرافیک کامپیوتری و طراحی به . آالت در یک سازه بسیار مفیدند استقرار ماشین علمی
 کارهای مشابه را سریعتر و ارزانتر از مدلهای فیزیکی یا هر روش دتوان میکمک کامپیوتر 

 . دستی دیگر انجام دهد
دهیم، عبارت اند از  دهی کار، که در ادامه به تفصیل آنها را شرح می های سنتی بهرهروش

 . نه گروه کارکنانزمطالعات زمانی، نمودار جریان کار نمودارهای جانمایی و نمودار موا
 

 مطالعات زمانی )الف
  به فعالیتهای ساختمانی برایمربوطمطالعات زمانی را برای جمع آوری اطالعات زمانی 

در هر دو جنبه کاربری این . برند های آماری یا تعیین سطح فعالیت کاری به کار می تحلیل
است که باید به آن توجه  مطالعات، اعتبار آماری اطالعات جمع آوری شده نکته مهمی

تعداد . برند در انتخاب زمان برای هر مشاهده معموالً روشی تصادفی را به کار می. داشت
حلیل زمانی به اندازه نمونه، انحراف از معیار نمونه، و سطح دقت و مشاهده الزم در ت

 کار آمد، به اطمینان بندی رتبهاطمینان الزم بستگی داشته و تعداد مشاهده الزم برای 
 . مطلوب، خطای قابل قبول و درصد کارایی اندازه گیری شده بستگی دارد

ور تعیین سطح فعالیت یک عملیات نمونه گیری کاری به مطالعه زمانی انجام شده به منظ
 فعالیت کاری توان میبرای مثال در مطالعه عملیات ماشینهای ساختمانی . شود اطالق می

.  فعال یا غیر فعال باشددتوان میرا به چند دسته تقسیم کرد که در زمان واحد هر یک 
توزیع . کند تعداد مشاهدات فعال تقسیم بر تعداد کل مشاهدات، سطح فعالیت را تعیین می

این مشاهدات یک معیار از چگونگی توزیع وقت جهت استفاده از ماشین را   شدهبندی طبقه
 . کند برای مدیریت تعیین می
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رود،  از انواع نمونه گیری کاری که برای تعیین کاربری و کارایی نیروی کار به کار می
این منظور در فواصل  به. د نام برتوان میای را  قیقه د5 بندی رتبه کارگاهی و بندی رتبه

زمانی انتخاب شده به صورت تصادفی وضعیت یکی از کارگران را بررسی کرده و در همان 
ای را   دقیقه5 بندی رتبه. کنند  میبندی طبقه او را به عنوان فعال و یا غیر فعال لحظه

ز گروه مورد هر عضو ا. برند اساساً برای اندازه گیری سطح فعالیت گروه کارگران به کار می
مورد بررسی قرار )  دقیقه برای کل گروه12یا حداقل (نظر را به مدت حداقل یک دقیقه 

 درصد زمان مشاهده فعال باشند، مشاهده انجام 50اگر اعضای گروه بیش از . دهند می
 . گیرند  مینظرشده را مشاهده فعال در 

حسب تفکیک مشاهدات انجام  بر توان مینمونه گیری برای کارایی نیروی کارگری را هم 
های موجود در این مورد به کار موثر، کار مشارکتی اساسی، کار غیر بندی طبقهبعضی از . داد

 آن، به مدیریت در بندی طبقهتحلیل کار، بر حسب . موثر و غیر فعال معروف شده اند
 . کند تعیین نحوه کاربرد زمان نیروی کار و افزایش کارایی آن کمک می

و معموالً از ساعت و برگه کار برای مطالعات زمانی استفاده کرده اند، لیکن امروز تاکنون 
 . باشد میاستفاده از عکاسی به فاصله زمانی و ضبط ویدیویی با فاصله زمانی رو به افزایش 

های  استفاده از وسایل ثبت با فاصله زمانی برای انجام مطالعات بهبود کار در پروژه
 .  باشدیمچندین مزیت  یداراکار برد ساعت ساختمانی نسبت به 

 آن را تا هر توان میشود که  از هر فعالیت فراهم می اول اینکه اطالعات ثابت و دائمی
عالوه . وقتی که الزم است مورد بررسی قرار داده و اطالعات زمانی الزم را به دست آورد

 از آن برای توان مید که آی بر این یک بایگانی از سابقه فعالیت مورد نظر به دست می
استفاده از . نمودآموزش مدیران و سرپرستان کارگاه و نیز در دعاوی حقوقی استفاده 

. دوربینها و پروژکتورها روشی ارزان برای ضبط و تحلیل فیلمهای با فاصله زمانی است
«  ساعت 4 حدود دتوان می ثانیه 4 با برداشتن یک عکس در هر 8یک حلقه فیلم سوپر 

 .  را ضبط کند»الیتفع
 
 نمودار جریان کار )ب

کند که نمودار جریان در  نمودار جریان کار یک عملیات ساختمانی همان کاری را می
بدین معنا که چنین نموداری جریان مواد یا کار را طی یک . کند برنامه کامپیوتری می
ویا انبارداری  ، تأخیرها، بازرسی، حمل ونقل،که بر حسب عملیات(سری مراحل اجرایی 
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این نمودار بسته به سطح جزئیاتی که نشان  نماید معموالً دنبال می) شود  میبندی طبقه
دهد فاصله و زمان الزم برای هر فعالیت حمل و نقل و زمان الزم برای انجام هر یک  می

یند  به کمک این نمودار کل فرادتوان میمدیر پروژه .  یا تأخیرها را در بر دارد،از بازرسیها
 تأخیرها و انبارداریهای موجود ، بازرسیها،ها کار را تجسم کرده و تعداد عملیات حمل و نقل

 . نمایدو نیز زمان الزم برای هر یک را تنظیم 
باید شرح مختصری از هر مرحله را به ترتیب ) 1شکل نظیر (برای تهیه نمودار جریان کار 

 ،عملیات مناسب در ستون دوم ادامه دادوقوع آن فهرست کرده و روند کار را با اختصاص 
 شکل. هر مرحله در فهرست وارد شود  بهمربوطهپس باید فاصله و زمان حمل و نقل 

نشان   )2(  شماره شکل مودار جریان کار نصب خرپای سقفی است که در  ن)1( شماره 
ه شده برای انجام این فرایند از دو کارگر و یک چنگال ماشینی استفاد. داده شده است

ند توان میآهنگ تولید فرایند عبارت است از زمان الزم برای اجرای مراحلی که ن. است
ضریب کنترل را فقط به افزایش . نامند این زمان را ضریب کنترل می. همزمان انجام شوند

سرعت انجام مراحل موثر در آن و یا استفاده از روشهایی که انجام همزمان بعضی از 
پس از تهیه یک نمودار .  کاهش دادتوان میکننده آن را ممکن کند فعالیتهای تعیین 

 انبار و ، حرکتها،جریان کار باید آن را مورد بررسی و تجدید نظر قرارداد تا تعداد عملیات
با هر مرحله از فرایند باید با . تأخیرها و نیز ضریب کنترل به حداقلی مطلوب کاهش یابد

آیا انجام آن مرحله الزم است؟آیا آن کار  ؛ وجه نمود که و ت،کنجکاوی و دقت برخورد کرد
 کار را توان میدر جای مناسب خود و به بهترین نحو ممکن انجام شده است؟و چگونه 

 تر و در عین حال سریعتر انجام داد؟ ایمن
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  نمودار جریان کار-)1( شماره شکل 
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 نمودار جانمایی )پ
 ماشینها ، معین است که محل تمام تجهیزات فیزیکی نموداری بامقیاس،نمودار جانمایی

هدف از بررسی بهبود کار به   از آنجا که. دهد  به یک عملیات را نشان میمربوطهومواد 
 توان می با استفاده از نمودار جانمایی ،حداقل رساندن زمان وهزینه انجام فرایند است

نمودار . نمودین عملیات اقدام نسبت به کاهش تعداد جابجایی مواد و نیز کاهش فاصله ب
 با این تفاوت که در نمودار جریان کار مسیری که ،جریانی مشابه نمودار جانمایی است

نمودار جریان کار باید جهت حرکت . شود  نیز نشان داده می،کارگران یا مواد باید طی کنند
نمودار جریانی شماره مراحل در .  نشان دهد،دهد و محلهایی را که تأخیر در آنها رخ می

 . باید با شماره ترتیب در نمودار جریان کار متناظر آن تطبیق کند
 

 
  خرپای سقف-) 2(  شمارهشکل

 
 نمودار جریانی و نمودار جانمایی باید همراه با یکدیگر ،روشن است که نمودار جریان کار

ید با یکدیگر برداری به عمل آید و همچنین این نمودارها با بررسی شوند تا حداکثر بهره
چون نمودارهای جانمایی و نمودار جریانی به تجسم عملیات توصیف شده . هماهنگ باشند

 ازآنها برای امکان ترکیب برخی کارهای توان می ،کنند در نمودار جریان کار کمک می
هدف . دبرخی حمل و نقلها استفاده کرنمودن  حذف برخی امور انبارداری وکوتاه ،اجرایی

آالت چنان تنظیم شود که آنها کوتاهترین مسیر ممکن   جایگاه مواد و ماشیناین است که
 . را بدون ایجاد گره ترافیکی و یا مخاطرات ایمنی طی کنند

 
 نمودار موازنه گروه کارکنان  )ج

است که برای مستند کردن فعالیتهای هر  نمودار موازنه گروه کارکنان یک روش ترسیمی
 مربوطزمان . رود ره کامل از یک عملیات اجرایی به کار میعضو از یک گروه طی یک دو
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 این ،دهند؛سپس ای عمودی نشان می هر عضو گروه کار راطی مدت این دوره با میله به

کنند تا مدت زمانی را که آن عضو از گروه برای هر  میله را به واحدهای زمانی تقسیم می
 معمول برای بطور.  مشخص کنند،یک از فعالیتها در دوره مورد نظر صرف کرده است

. شود مشخص کردن سطح فعالیت در هر کدام از این واحدهای زمانی از رنگ استفاده می
 با توان میبنابراین کار موثر را .  واحد مزبور پررنگتر است،هر چه سطح فعالیت باالتر باشد
ر یا زمان غیر واحدی به رنگ روشن تر و کار غیر موث واحد پررنگتر، کار مشارکتی را با
به کمک نمودار موازنه گروه، همانطور که از اسم آن بر . فعالی را با واحد سفید نشان داد

. یم به آسانی سطح کار هر کارگر را در دوره عملیات اجرایی تعیین کنیمتوان میآید  می
مجدد  راههایی برای کاهش اندازه گروه و یا تنظیم توان میاغلب با استفاده از این نمودار 

 .  بین اعضای گروه تقسیم شود، پیدا کرد»توازن« اجرای کارها به نحوی که کار به 
نشان داده  )2(  شمارهشکلنمودار موازنه گروه کارکنان برای نصب خرپای سقف که در 

توجه شود که اندازه گروه کار در اینجا به چهار نفر . آمده است )3(  شمارهشکلشده، در 
آمده است،  )1(  شمارهشکلدر حالی که در نمودار فرایند جریان که در افزایش یافته است، 

 . گروه کار دو عضو دارد
هم  نمودارهایی که. نامند نمودارهای موازنه گروه کارکنان را گاه نمودار چند شخصی نیز می

 -دهند، نمودار شخص آالت را نشان می فعالیتهای گروه کارکنان و هم کارکرد ماشین
 . شوند  ماشین نامیده می-مودارچند شخص ماشین یا ن
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  نمودار موازنه گروه کارکنان-) 3(  شمارهشکل

 
 عوامل انسانی -2

دهی و کارایی هزینه در کارهای ساختمانی باید این نکته را بهره در تالش برای بهبود 
کارگران .  هستند»آدمها«  عامل در هر کار ساختمانی ترین یادآوری کرد که اساسی

ای که حوصله آنها سر رفته است و یا نسبت به کارفرما رفتار غیر دوستانه دارند،  تهخس
عوامل انسانی اصلی که باید به آنها توجه کرد . کنند هرگز در سطح کارایی بهینه کار نمی
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عبارت از شرایط محیطی، شرایط ایمنی، ابزار فعالیتهای فیزیکی، ساعات کار، و روحیه و 
 . باشد یمانگیزه کارگران 

در بررسیهای به .  فیزیکی بر کارگران، مسائل بسیاری وجود داردیدر ارزیابی آثار تحمیل
 متوسط در بطورعمل آمده روشن شده است که حداکثر آهنگ مصرف انرژی یک کارگر 

ادامه فعالیت سنگین تر، به . شود، برابر است دراز مدت با انرژیی که صرف راهپیمایی می
بنابراین، نیازهای فیزیکی کار باید طوری . شود  کاهش کارکرد منجر میخستگی فیزیکی و

خستگی فیزیکی از نگهداشتن یک . تنظیم شود که با ظرفیت کاری کارگر هماهنگ باشد
 . شود جسم به مدت زیاد و در موقعیت ثابت وهمچنین فعالیت بیش ازحد کارگر ایجاد می

دهی کارگران با تداوم کار در ساعات   بهرهبعضی مطالعات انجام شده نشان داده اند که
ساعته، مدت کار 44رسد که هفته کاری حدود  به نظر می. یابد اضافی به شدت کاهش می

دهی کار در هفته اول به شدت کاهش  بهره معموالً. بهینه کارگران کار ساختمانی باشد
ل گذاشته تا آنکه شود و سپس رو به نزو هفته بعدی تا حدی جبران می یافته لیکن در سه

در ابتدای اضافه کاری، تولید کل . رسد  سطح کارایی میترین هفته به پایین 9پس ازحدود 
دهی پیوسته  بهره. باشد میساعت در هفته  44کارگران در هفته باالتر از کارکرد استاندارد 

 یابد که ساعت کار در هفته تا آنجا کاهش می 60ساعت یا  50یابد، ومحصول کاهش می
اگر . رسد ساعت کار در هفته می 44هفته به حدود محصول کار نزدیک به 8پس از تقریباً

هزینه نیروی کارگر برای  شود که هزینه دستمزدی اضافه کار را در نظر بگیریم، روشن می
واحد تولید همیشه در حالت اضافه کاری بیشتر از کار عادی است و با افزایش مدت اضافه 

برای مثال ؛اگر نرخ پرداخت ساعتی اضافه . شود زینه چشمگیر تر میکاری این اختالف ه
نرخ پایه باشد هزینه نیروی کار برای هر واحد %150برابر با ) ساعت44کار بیش از (کار 

باالتر از آن %80 حدود دتوان میهفته، 8ساعت کار، پس از 60ای  هفته تولید، با توجه به
 . آید  دست میساعت کار به44ای  باشد که برای هفته

تداخل . آید دهی کارگران به شمار می روحیه کارگران و انگیزه آنها از عوامل مهم در بهره
 شلوغی بیش از حد محوطه کار، تأخیر در بازرسی، تغییر حرفه، غیبت، ،یگروههای کار

تأخیر این . شود دهی می تغییر سرکارگران و بی کفایتی سرکارگران نیز باعث کاهش بهره
بعضی از عوامل بازدارنده و . ل خیلی کمتر از سه عاملی هستند که ابتدا نام بردیمعوام

 :باشد میدهی کارگران به شرح زیر  کاهش دهنده بهره
 به کارگران  بی احترامی −
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 عدم درک دستاوردهای کارگران −
 ابزارآالتعدم وجود مواد و  −
 ضرورت انجام مجدد کار −
 هعدم استمرار جایگزینی کارگران در گرو −
 عدم وجود برنامه صحیح و دقیق در پروژه −
 عدم تشخیص دستاوردهاو عدم وجود برنامه صحیح و دقیق در پروژه −
 ناتوانی در به کارگیری مهارتهای کارگران −
 وجود کارکنان بی کفایت و بی تعهد −
های مختلف و عدم هماهنگی بین  عدم همکاری بین کارکنان حرفه −

 کارهای پیوسته
 یش از حد در محوطه کاروجود تعداد کارگر ب −
 عدم ارزیابی صحیح کارکرد کارگر و پرداخت حق الزحمه مناسب −
 عدم توجه به مسائل فرهنگی و اخالقی کارگران −
 عدم توجه به مسائل شخصی ومشکالت فردی کارگران −
 ضعف در بازرسی و ارزشیابی −
 وجود ارتباط نارسا بین عناصر پروژه و فعالیتهای مختلف −
 یمنی کاریوجود شرایط غیر ا −
 عدم توجه به نظرات و پیشنهادات کارگران در تصمیم گیری −

 
 در افزایش کارایی موثر باشد دتوان می در مقابل عوامل تشویق کننده نیز وجود داردکه 

 :بعضی از این عوامل عبارتنداز
 ها و فعالیتهای مختلف روابط خوب بین کارکنان حرفه −
 نکارگرا های توجیهی وآموزشی مناسب برای برنامه −
 های ایمنی مناسب ومطابق با استاندارد برنامه −
 عالقه به کار ولذت بخش بودن کار −
 پرداخت به موقع و مناسب به کارگران −
 تقدیر و ارج گزاری به دستاوردهای کارگران −
 داشتن هدفهای واضح ومشخص در پروژه −
 ها ریزی صحیح پروژه برنامه −
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با سرعت وکیفیت پیشرفت برقراری ارتباط بین بخشی از درآمدکارگران  −
 کار یا افزایش تولید

توجه به شخصیت انسانی کارگران و تالش برای افزایش روحیه  −
 مذهبی و آگاهیهای کارگران

 
 مدیریت روشهای کمی-3

علم استفاده از روشهای ریاضی برای حل مسائل مدیریتی یا عملیاتی را تحقیق در 
های تحقیق در عملیات را در صنعت به پس از جنگ جهانی دوم، روش. نامند عملیات می
.  و تصمیم گیری مجهز کنندبینی پیش روشهای منطقی تر همدیریت را ب کار بردند تا

اصوالًاین روشها با تخصیص منابع به فعالیتهای مختلف، به یک نوع معیار سنجش کارآیی 
هینه سازی در در امور مدیریتی، با وجود آنکه چند روش ریاضی ب. شوند  میمربوطحداکثر، 

در این بخش به اختصار . شود ریزی خطی بسیار استفاده می ، از برنامهباشد میدسترس 
 . نمائیم ریزی خطی را در مدیریت کارهای ساختمانی بررسی می برنامه کاربرد

 
 حل ترسیمی –ریزی خطی  برنامه )الف

برای کاربرد . ریزی خطی باید توابعی خطی باشند تمام روابط مورد نظر در برنامه
ریزی خطی، باید تعدادی معادله محدودیت مرزی خطی و یک تابع هدف خطی  برنامه

حل مسئله نسبتاً ساده، که  ابتدا روش ترسیمی. داشته باشیم، که باید حداکثر یا حداقل شود
.  در تجسم نحوه حل چنین مسائلی کمک کنددتوان میبا مثال نشان داده شده است، 

 .  استپذیر امکانبرای حل مسائلی با بیش از سه متغیر  یکاربرد روش ترسیم
 

 :مثال
مدیر یک پروژه بزرگ خاکبرداری با مشکل انتخاب بلدوزرهایی روبرو است که باید در 

آالت طی مشورتی مدیر  مدیر بخش ماشین.  شوندیگیرای به کار  پروژه نسبتاً دور افتاده
در  ن و هم بلدوزر متوسط برای اجرای پروژههم بلدوزر سنگی پروژه را مطلع کرده است که

 دستگاه است، در حالی که امکان )10(اماتعداد بلدوزر سنگین موجود فقط . میباشددسترس 
به دلیل محدودیتهای ترابری و زمانی، حداکثر . تأمین بلدوزر متوسط نسبتاً نامحدود است

مدیر پروژه اطالعات زیر را در .  به کارگاه حمل کردتوان می تن بار در این رابطه را 1080
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 . مورد وزن و کارکرد بلدوزر در اختیار دارد
 شاخص تولید )تن(وزن  بلدوزر 

  واحد در روز2 60 سنگین
  واحد در روز1 40 متوسط

 : حل
. کنند تنظیم نمائیم نخست باید معادالت محدودیت را که محدوده حل مسئله را تعیین می

این فرض در همه روشهای حل . ( صفر یا بزرگتر ازصفر باشدتعداد هر نوع بلدوزر باید
معرف تعداد بلدوزرهای سنگین و x1اگر . ) کند  تلویحی صدق میبطورریزی خطی  برنامه

x 2آیند معرف تعداد بلدوزرهای متوسط باشد، این محدودیتها به شکل زیر در می: 
)1 (     0 >  1x 
)2 (     0 >  2x 

دستگاه تجاوز کند، 10 از دتوان میت که تعداد بلدوزرهای سنگین نمحدودیت دیگر این اس
 :بنابراین

)3 (     10 <  1x 
 :بنابراین. ن است ت1080با حمل کرد برابر توان میو سرانجام اینکه حداکثر وزنی که 

)4 (     1080 <  2x 40 + 1x 60 
ا حداقل شود، را تعریف پس ازبرقراری محدودیتها، حال باید تابع هدفی که باید حداکثر ی

تولید کاروان بلدوزرها حداکثر ) ) معیار سنجشی((در این مورد هدف این است که با . کرد
 توان میاز آنجا که هر بلدوزر سنگین دو برابر بلدوزر متوسط تولید دارد، تابع هدف را . شود

 :چنین تعریف کرد
)1x2 ( حداکثر .=O. F 
 :شود جه میاز ترکیب معادالت با یکدیگر نتی

 :محدودیتها
)1(     0  >1x 
)2(     0 > 2x 
)3(     10 < 1x 
)4(    1080  <2x 40+ 1x 60  

 2x+1 x2) حداکثر(            :تابع هدف

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭǂǁ                                                                              čĎēفǨǆ / مƴيريت ǍرǶƭاǮǕ ŭرانی 
  

 
  

 
  حل ترسیمی مثال-) 4( شماره شکل
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ی جواب، بر حسب پذیر امکانناحیه . دهد را نشان می روش حل ترسیمی )4( شماره شکل

) ب( )4( شماره شکلدر . نشان داده شده است) الف (شماره4شکل دودیت در معادالت مح
 با توان میتوجه دارید که تابع هدف را . گیریم  در نظر می20 تا 10تابع هدف را برابر با 

این خط از مرکز   به موازات آنکه.  است، نشان داد-2 یک سری خطوط که شیب آنها
خواهیم  میچون . یابد قدار تابع هدف افزایش میکند، م مختصات به طرف خارج حرکت می

این خط تا    کهآید میمقدار این تابع حداکثر شود، مقدار بهینه تابع هدف وقتی به دست 
آنجا که امکان دارد از مرکز مختصات دورتر شود و در عین حال همچنان در ناحیه 

شود  واقع می) 12، 10(قطه در این مورد، مقدار بهینه در ن. ی قرار داشته باشدپذیر امکان
با توجه به قرار معمول در روشهای بهینه . آید به دست می) 4و3(که از تقاطع محدودیت 

بنابراین، در مورد مسئله به . کنیم مشخص می) *(سازی ریاضی، مقادیر بهینه را به ستاره
 :آید دست می

 10 = 1x 
  12 = 2x 

 22 = O. F= مقدار بهینه تابع هدف 
 
  حل کامپیوتری راه)ب

 برای حل مسائلی که بیش از سه متغییر دارند، به کار توان میرا ن چون راه حل ترسیمی
امکان استفاده از الگوریتم راه حل دستی و روش . برد، به راه حلی کلی تر نیاز است
هر حال روش مزبور از  به. ریزی خیلی عام وجود دارد سیمپلکس برای حل مسائل برنامه

 . باتی مشکل است و بنابراین فقط برای حل مسائل کوچک ارزش عملی داردلحاظ محاس
ریزی خطی با هزاران متغیر و  روشهای حل کامپیوتری وجود دارد که مسائل برنامه

 . کند محدودیت را به سرعت حل می
ریزی خطی، در   برنامههای به دلیل امکان دسترسی گسترده به میکرو کامپیوتر و نرم افزار

 . شود ریزی خطی کلی محدود می  مسئله برنامهحل بحث به استفاده از کامپیوتر برای اینجا
ای از معادالت  ریزی خطی، مجموعه عناصر اساسی در فرمول بندی هر مسئله برنامه

معادالت نباید متقابالً محدود کننده یکدیگر باشند، زیرا . محدودیت و یک تابع هدف است
ی وجود نخواهد داشت و در چنین مواردی، خروجی ذیرپ امکاندر این صورت ناحیه 
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های کامپیوتری  اینکه برنامه با توجه به.  نداریدپذیر امکانگوید که جواب  کامپیوتر می
ریزی خطی تا حدی تفاوت دارند، باید تعداد متغیرها، تعداد معادالت محدودیت، و  برنامه

سپس به ازای هر کدام از . ظر گرفتاینکه تابع هدف باید حداکثر شود یا حداقل را در ن
 و  )< یا ، =،>(  مربوطهمعادالت محدودیت، باید ضریب هر کدام از متغیرها، نوع رابطه 

سرانجام ضریب هر کدام از متغیرها را در تابع هدف وارد . ثابت طرف راست را وارد کرد
هر  مقدار بهینه.  نه وجود دارد یاپذیر امکاندهد که جواب  جواب برنامه نشان می. کنند می

غالباً یک . کدام از متغیرها و مقدار تابع هدف، اگر وجود داشته باشد، به دست خواهد آمد
تغییر در ثابت ) یک واحد(شود که به کمک آن اثر حاصل از  تحلیل حساسیت نیز انجام می

 . کند طرف راست هر کدام از محدودیتهای قطعی را در تابع هدف مشخص می
 

  از کامپیوتر در کارهای ساختمانی  استفاده
آرشیو نرم افزار کامپیوتری و نیز زبانهای برنامه نویسی کامپیوتری به منظورهای خاص 

ند در توان میبرای کامپیوترهای کوچک روبه رشد است که مدیران کارهای ساختمانی 
 . رار دهندکارهای ساختمانی، بسیاری از آنها را به نحوی کارآمد ومفید مورد استفاده ق

های گسترش  روند عبارت اند از کلمه پرداز، برگه بعضی از نرم افزارها که بسیار به کار می
های نگارشی و  های ارتباطی، برنامه های پایگاه اطالعات، برنامه محاسبات، برنامه

 از ها را با استفاده نرم افزارهای ترکیبی که تعدادی از این برنامه. های مدیریت پروژه برنامه
بعضی از نرم افزارهایی . شود، نیز موجود است مشترک شامل می) فایلی(ای  ساختار پرونده

 از برنامه برآورد، برنامه ند خاص برای صنعت ساختمانی نوشته شده اند، عبارتبطورکه 
آالت و  مناقصه، برنامه مدیریت پروژه برای هزینه نگهداری و اطالعات کارکرد ماشین

 . رل پروژهنیروی کار و کنت
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 حوادث ناشی از کار

آالت فنی را ایجاب نموده و عدم رعایت  توسعه صنعت، استفاده فزاینده از ابزار و ماشین
اصول صحیح در ساخت و استفاده از وسایل صنعتی حوادث و سوانح زیادی را باعث شده 

نشود؛ روزی نیست که در وسایل ارتباط جمعی خبری از حوادث ناشی از کار درج . است
شود، نوک مته برقی، انگشتهای الغر و باریک کارگری  دست کارگری در زیر پرس له می

ای که در اثر کار کردن  کند، شنوایی کارگری به علت سروصدای خردکننده را قطع می
در  …بیند و  همزمان چند دستگاه پرس در فاصله بسیار کم ایجاد شده است صدمه می

من یر ای از کار، که غالباً معلول غی حوادث و سوانح ناشهستندرو به تزاید و افزایش حال 
، از طرفی موجب افزایش میزان معلولیت  هستندین آالت صنعتیبودن دستگاهها و ماش

وری در واحدهای تولید  شود و از طرف دیگر از میزان بهره ومرگ و میر در کارگران می
. گذارد لوبی در کل جامعه برجای میکاسته و با پیامدهای سوء مادی و معنوی آثار نامط

همین دلیل آشنایی با حوادث ناشی از کار و روشهای پیش گیری از آنها برای مدیران  به
 . باشد میعمرانی ضروری 

 
 تعریف حادثه ناشی ازکار

دهد و برای ایجاد  ای است که در حین انجام دادن کار روی می حادثه ناشی از کار واقعه
 . ریزی قبلی وجود نداشته است یا برنامهآن هیچ نوع قصد و 

 
 علل بروز حادثه

عوامل مادی، فیزیکی، روانی، محیطی، سازمانی و آموزشی در :عوامل مختلفی از جمله
رو  در بروز یک حادثه معموالًعوامل گوناگونی دخالت دارند، از این. بروز حادثه موثرند

 به دو توان میل بروز حادثه را عل. تعیین یک علت خاص برای حادثه کار آسانی نیست
 :دسته زیر تقسیم کرد

 علل مستقیم -1
 علل غیر مستقیم -2

علل مستقیم عبارتند از انواع سوختگی، برخورد با مانع، سُر خوردن، تصادف با وسیله نقلیه، 
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کاربرد نادرست ابزار کار، سقوط اشیا، جابه جا کردن اشیاءو کاالها و کارکردن با انواع 
 الت آ ماشین

علل غیر مستقیم عبارتند از مشکالت شخصی و خانوادگی، خستگی مفرط، آهنگ نا 
متعادل انجام کار، تهویه نادرست محل کار، بی توجهی به معیارها و به کار نبردن وسایل 

ای ومهارت شغلی، روابط انسانی نامتعادل در محیط کار، تطابق  ایمنی، فقدان تجربه حرفه
  کار، زیاد بودن ساعات کار، تنظیم نامناسب ساعات کار روزانهنداشتن شغل کارگر با

 
 ادث وانواع ح

 مصوب دهمین کنفرانس جهانی آمار شناسان کار، انواع وقایعی که بندی طبقهبر اساس 
 :شوند به ترتیب عبارتند از مستقیماًسبب آسیب دیدگی می

 سقوط اشخاص -1
 سقوط اشیاء -2
 تصادم با اشیاء -3
 تن بین اشیاءگیر کردن و قرار گرف -4
    انجام کارهای سنگین و تالش بیشتر از حد یا حرکات افراطی و نادرست -5

 )مانند حرکات سنگین برای جابه جا کردن اشیاء(
 برخورد یا ارتباط با حرارت غیر متعارف -6
 برق گرفتگی -7
 برخورد یا ارتباط با مواد با پرتوهای زیان آور -8
  نشده استیبند طبقهسایر انواع حادثه که در جای دیگر  -9

 حوادثی که درباره آنها اطالعاتی در دست نیست -10
 

 خسارات ناشی از حوادث کار
حوادث ناشی از کار خسارات و زیانهای جانی ومالی زیادی به دنبال دارند که در درجه اول 
کارگر وکارفرما و در مرحله بعد، صنعت و اقتصاد مملکت و باالخره کل جامعه از آنها 

 به دو دسته به شرح توان می کلی خسارات ناشی از حوادث کار را طورب. شوند متضرر می
 :زیر تقسیم کرد

 خسارات قابل سنجش  -الف

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭǂǁ                                                                              čďĎفǨǆ / مƴيريت ǍرǶƭاǮǕ ŭرانی 
  

 خسارات غیر قابل سنجش -ب
برای جبران خسارات پرداخت گردد،  شود که باید هایی می هزینه  مورد اول شامل کلیه

مستمری   و ازکارافتادگی وهای درمانی، هزینه تعمیرات، حقوق ایام بیماری مانند هزینه
شوند و به  در دراز مدت ظاهر می مورد دوم خساراتی هستند که آثار آنها غالباً. بازماندگان
برای مثال ناراحتیها و تألمات روحی . برآورد کرد  مقدار آنها را از نظر کمیتوان میآسانی ن

این  کار آزموده از جملهفرد حادثه دیده و همچنین زیان از دست دادن نیروی انسانی ماهر و
 . آیند خسارات به حساب می

 
 نقش آمار حوادث

ها وکارگاهها، از نظر بهداشتی وایمنی برای کار و فعالیت مناسب  محیط بعضی از کارخانه
، همه ساله حدود 1بر حسب یک آمارگیری. باشد مینبوده و برای کارگران خطر آفرین 

دهد که بر اثر آن،   و کارگاههای کشور ما روی میها هزار حادثه در محیط کارخانه پانزده
های مملکت هستند، مصدوم شده و یا جان خود را   سرمایهترین دهها کارگر، که از ارزشمند

های زیادی  رود، خانواده در اثر این امر، نیروی انسانی ماهر از دست می. دهند از دست می
 . شود انی به کشور وارد مینشینند و خسارات مالی و اقتصادی فراو به ماتم می

در شناخت ماهیت  تهیه آمار حوادث ناشی از کار و بررسی و تجزیه و تحلیل آن، گام مهمی
بدیهی است چنین شناختی . حوادث، عوامل به وجود آورنده و پیامدهای زیانبار آنها است

 . عامل موثری در پیشگیری از وقوع مجدد حوادث در آینده خواهد بود
 

 از حوادثجلوگیری 
 : از وقوع حوادث تاحد زیادی پیشگیری کردتوان میبا رعایت اصول زیر 

از آنجا که فقدان آموزش کافی، نقص در سیستم حفاظت و ایمنی و عوامل فرهنگی از  -1
شوند، در رفع این علل بایدکوشش کرد،  جمله عواملی هستند که سبب وقوع حوادث می

ریزی آموزشی به عمل آمده و پس از  نان بایدبرنامهبرای رفع کمبودها و مهارتهای کارک
بودجه کافی برای تأمین . تعیین احتیاجات آموزشی نسبت به رفع نیازها اقدام شود

                                                           
   بولتن آمار حوادث منتشره توسط سازمان تأمین اجتماعی - 1
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  بهمربوطآالت وتجهیزات فراهم واصول  های وسایل حفاظت و استقرار ماشین هزینه
نگی نیز باید تالش در زمینه عوامل فره. مکان تا حد امکان رعایت گردد ریزی جا و  طرح

کارگر و کارفرما درباره مزایای استفاده از . شود که فرهنگ ایمنی در کارگاهها افزایش یاید
وسایل ایمنی توجیه شوند و روشی اتخاذ شود تا طرفین کار نتایج استفاده از این وسایل را 

 . در بلند مدت به خوبی دریابند
عنوی کار و رعایت اصول و روابط انسانی، های م مدیران سعی کنند با توجه به جنبه -2

محیط کاری سالم و مناسب رابرای کارکنان بوجود آورند به نحوی که از میزان تنشهای 
 . روانی تا حد امکان کاسته شود

هرگونه حادثه بایستی بالفاصله به اطالع اداره بازرسی محل رسانیده شود تا کارشناس  -3
ثه را دقیقاًبررسی و برای جلوگیری از تکرار، اقدام الزم  بتواند علل و چگونگی حادمربوطه

 . را به عمل آورد
مطالعه شده و برای هر قسمت از کارگاه طرح ایمنی و حفاظتی  مقررات ایمنی کامالً -4

 .  ابالغ و بر اجرای آن نظارت شودمربوطهتهیه، دستورالعمل الزم تنظیم و به مسئولین 
 

 هدف از بازرسی کل کار
 به کار به مربوطمقررات  ز بازرسی کل کار، کسب اطمینان از اجرای قوانین وهدف ا

بازرسی کار، کارگران و کارفرمایان را با مفاد قانون . منظور حفظ و صیانت نیروی کار است
به عبارت دیگر بازرس کار برای . نماید کند و بر اجرای قانون نظارت می کار آشنا می

کند، نقائص و ایرادها را تشخیص داده  ی تولیدی کوشش میآگاهی از وضع موجود واحدها
این  و با پیگیری و تعقیب مسائل، سعی در رفع نواقص و جلوگیری از تکرار آنها نموده و به

 . آورد ترتیب از اتالف منابع انسانی ممانعت به عمل می
 

 1مبانی قانونی
 وظیفه و ترین ساسی ا)40، 29، 22(ایران در اصول  قانون اساسی جمهوری اسالمی

مسئولیت وزارت کار وامور اجتماعی را حفظ و حراست از نیروهای تولیدی در بخش 

                                                           
 . آمده است)10(  شماره آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی در پیوست- 1
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 . این امر اختصاص داده است قانون کار موجود نیز مواردی را به. داند صنعتی می
به منظور  :دارد قانون چنین مقرر می 96 برای نظارت بر اجرای قوانین ومقررات، ماده

 قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار وامور اجرای صحیح این
 :شود اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می

 به مربوطهنظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی : الف
خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران  کارهای سخت و زیان آور و

 نوجوان
 به مربوطهها و دستورالعملهای  نظارت بر اجرای صحیح ومقررات قانون کار و آئین نامه: ب

 حفاظت فنی
 به حفاظت فنی و راهنمائی کارگران، کارفرمایان وکلیه افرادی مربوطهآموزش مسائل : ج

 . که درمعرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی ازکار قرار دارند
یق پیرامون اشکاالت ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و بررسی وتحق: د

 .  به موارد مذکور، مناسب با تحوالت و پیشرفتهای تکنولوژیمربوطهدستورالعملهای 
رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و : ـ ه

 آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث 
شورایعالی حفاظت فنی :ایران چنین آمده است قانون کار جمهوری اسالمی 86  در ماده

باشدو از اعضای ذیل تشکیل   حفاظت فنی میهای نامه آئینمسئول تهیه موازین و 
 :گردد می

 وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود  -1
 و معادن معاون وزارت صنایع  -2
 کشاورزی جهاد ت معاون وزار -3
 معاون وزارت نفت -4
 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست -5
 های فنی  دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته -6
 دو نفر از مدیران صنایع  -7
 دو نفر از نمایندگان کارگران  -8
 مدیر کل بازرسی کار وزارت کارو امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود -9

 آئین نامه حفاظتی و بهداشتی تدوین و تصویب کرده است 24این شورا حدود  در گذشته

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ǭǂǁ                                                                              čďđفǨǆ / مƴيريت ǍرǶƭاǮǕ ŭرانی 
  

ها  این آئین نامه. است  برای مدیران اجرایی الزامیمربوطهکه مطالعه و اجرای موارد 
 :از عبارتند

 در کارگاهها  آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی-1
 آئین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی -2
 ئین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاهها آ-3
 آئین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاهها -4
 آئین نامه وسائل حفاظت انفرادی -5
 آئین نامه دستگاههای مولد بخار -6
 آئین نامه کارهای سخت و زیان آور-7
 ها آئین نامه و مقررات حفاظتی پرس-8
 و نقل و جابه جا کردن مواد و اشیاء در کارگاهها آئین نامه و وسائل حمل -9

 آئین نامه حفاظت حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع-10
 آئین نامه کمیته حفاظت در کارگاه -11
 آئین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال-12
 آئین نامه حفاظتی تأسیسات و وسائل الکتریکی در کارگاهها-13
 ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار  نامهآئین-14
 آئین نامه جفاظتی تأسیسات و ماشینهای اره چوب بری -15
 آئین نامه و مقررات جفاظتی ماشینهای افزار-16
 آئین نامه و مقررات ایمنی و حفاظت در معادن -17
 آئین نامه تأسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها-18
 اظتی ماشینهای همزن و مخلوط کنندهآئین نامه و مقررات حف-19
 آئین نامه حفاظتی ماشین سمباده و صیقل و پرداخت-20
 آئین نامه و مقررات حفاظتی در ماشینهای کنکاسور، خردکن، آسیاب-21
 ررات حفاظتی در مقابل خطر پرتوهای یون سازمقآئین نامه و -22
 آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو-23
 آئین نامه حفاظتی ریخته گری و آهنگری -24
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 قانون کار
قانون کار تنظیم کننده رابطه کارگر و کارفرما در ابعاد مختلف در حین یا اتمام کار 

ها و تغییرات آن برای هر مدیر اجرایی در  احاطه کامل بر این قانون و آئین نامه. باشد می
ای از مشکالت کارگری محیط کار  معموالً بخش عمده. بخشهای عمرانی ضروری است

 . باشد میناشی از عدم اطالع و چگونگی اجرای این قانون 
 

 بیمه مهندسی
 فعالیت در این رشته در بازارهای .بیمه مهندسی رشته جوانی در فعالیت صنعت بیمه است

 موسسه مطالعاتی و .بیمه جهانی نخستین بار از بیمه دیگ بخار در انگلستان شروع شد
  :گوید می بیمه چارتر لندن در مورد تحوالت بیمه مهندسی چنین آموزش

اول سده نوزدهم باعث به وجود آمدن انفجارهایی شد که  استفاده از ماشین بخار در نیمه
 بنابر این استفاده کنندگان بر آن شدند .خسارتهای سنگینی به جان و مال مردم وارد کرد

 1854 در سال .روز چنین خسارتهایی بیندیشندای برای حفاظت و جلوگیری از ب که چاره
تعدادی از مصرف کنندگان دیگهای بخار به فکر افتادند که در شهر منچستر گرد هم 

  .بیایند تا برای حل این مشکل راهی بیابند
سازمان مصرف کنندگان دیگ بخار (به تأسیس سازمانی به نام  منجرها نتیجه بررسی

 های  کاهش زیانن جلوگیری از انفجار دیگهای بخار و وظیفه این سازما.شد) منچستر
بلغی  توافق شد که هر یک از اعضا م.یافت میطور روز افزونی افزایش اقتصادی بود که ب

که یکی از اعضا با   همچنین مقرر شد.حق عضویت و حق کارشناسی بپردازندبابت 
مورد مصرف آنان  مرتب از دیگهای بخار بطوراستخدام کارشناسان ورزیده و متخصص 

 .ارائه نماید بازدید و با محاسبات دقیق خطر انفجار را برآورد کند و نظر مشورتی به اعضا
 از کارشناسان دتوان میاین اصول هنوز در رشته بیمه مهندسی کاربرد دارد و بیمه گذار 

طریق برای حفظ و نگهداری  و ارائه آالت ماشین متخصص دعوت کند تاضمن بازدید از
 این سازمان یک شرکت بیمه حتی شرکتهای بیمه پوشش بیمه ای .ا با او مشورت کندآنه

 نیز پیشنهاد  را و مهندسان متخصص آنها باشدنکه شامل ارائه خدمات بازرسی کارشناسا
 بیمه مهندسی در دیگر کشورهای اروپائی نیز با تغییراتی ، افزون بر انگلستان.کردند می

 بیمه مهندسی با بیمه ،آلمان و سوئیس  در.رده استمختصر همان مراحل را طی ک
  . شروع شد1900 در سال آالت ماشینشکست 
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  به ،شود که در ادامه بحث می مهندسی صادر های هامروزه انواع مختلف بیمه نام
  . و مهمترین آنها خواهیم پرداختترین متداول

 
  مسئولیت مدنی های ه تمام خطر مهندسی و بیمهای هبیم
  تمام خطر مهندسی های هبیم

 بدین معنی که بر خالف سایر . تمام خطر مهندسی گسترده استهای هپوشش بیم
شود در بیمه  مینامه قید  راحت در بیمهصمعموال خطرات مورد تأمین به   بیمههای هرشت

شود در واقع در این نوع بیمه تحت شرایط  مینامه تمام خطراکثراً به ذکر استثنائات اکتفا 
ن کلیه خطرات جز خطراتی که در بیمه نامه مستثنی شده است تحت پوشش قرار معی
  .گیرد می
 تمام خطر مهندسی با توجه به نوع عملیات و پوششهای مورد نیاز شامل انواع های هبیم

 تمام خطر که در حال حاضر در ایران معمول های هو مهمترین انواع بیم  باشدیممختلف 
  :از ند عبارت باشندیم

  کاری مقاطعهبیمه تمام خطر  -1
 بیمه تمام خطر نصب  -2
  صنعتی آالت ماشینبیمه  -3

  :پردازیم میکه به ترتیب به شرح هر یک 
 

  (C.A.R) کاری مقاطعهبیمه تمام خطر 
 ، فرودگاهها، آبیاریهای شبکه ،در این بیمه انواع عملیات ساختمانی نظیر احداث سدها

 تلویزیون و ،ستگاههای فرستنده رادیوی ساختمان ا،ی بندرسازی، اسکله ساز،راهها، تونلها
و هر نوع   تجاری، ساختمانهای مسکونی، هتلها، بیمارستانها،ها  سیلو،تأسیسات مخابراتی

 . گیرد میعملیات ساختمانی دیگر تحت پوشش قرار
 مسئولیت مدنی و ، بطور کلی شامل عملیات ساختمانیکاری مقاطعهتأمین بیمه تمام خطر 

 . باشد می و تجهیزات ساختمانی آالت ماشین
 

 خطرات تحت پوشش 
  ات طبیعی و سایر خطرات به شرح زیر تحت پوششر خطکاری مقاطعه در بیمه تمام خطر 

  :باشد می
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 باران و ، زمین لرزه، طوفان تندباد، طغیان آب،خطرات طبیعی شامل سیل -1
  .صاعقه

 فقدان ، نادرست کار اجرای، سرقت، انفجار،سایر خطرات شامل آتش سوزی -2
  . اشتباه در محاسبات و یا در حین اجرای کار،ترمها

 
 خسارتهای قابل پرداخت 

  : خسارتهای وارد به عملیات ساختمانی-1
کند که هر گاه در طول مدت بیمه مقرر در جدول مشخصات بیمه نامه  می موافقت گر بیمه

ز اموال مورد بیمه به هر علت امتی  تمام یا قس،یا طی هر مدتی که بیمه بعداً تمدید شود
به جز عللی که به نحوی مشخص مستثنی شده است متحمل هر گونه تلف و آسیب غیر 

 شود بنحوی که تعمیر یا تعویض آنها الزم باشد حداکثر تا میزان مبلغی که بینی پیشقابل 
ز کل مبلغ در مقابل هر قسمت در بیمه نامه تعیین شده است و مشروط بر اینکه مجموعاً ا

  . اول برگرداندبه صورتتصریح شده در جدول مشخصات تجاوز نکند بپردازد و یا آن را 
 همچنین هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع هر گونه حادثه ای را که منجر گر بیمه

شود به بیمه گذار خواهد پرداخت ولی این مبلغ در  میبه ادعای خسارت مشمول بیمه نامه 
د از رقمی که در جدول مشخصات برای این منظور در نظر گرفته شده است هیچ مور

  .تجاوز نخواهد کرد
 
  : نیستگر بیمهخسارتهای زیر در تعهد  1-1

 واکنشهای هسته ای و ، تعطیل کارخانه، اعتصاب، شورش و بلوا،خسارات ناشی از جنگ
یکی و یا الکتریکی  شکست مکان، طرح غلط، عدم النفع،راعمل عمدی بیمه گذ،رادیو اکتیو

  . و خسارات دیگری که در بیمه نامه مستثنی شده استآالت ماشین
 
  خسارتهای وارد به اشخاص -2

 نتایج مالی خسارتهای ناشی ا ز حوادث زیر را که بر طبق قانون موجب مسئولیت گر بیمه
اشته باشد شده و وقوع آن ارتباط مستقیم با اجرای کار موضوع قرارداد د مدنی بیمه گذاری

 مجاور آن اتفاق افتاده باشد جبران های و در طول مدت بیمه نامه در محل کار یا محل
  .خواهد کرد
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ماری و یا صدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث ناشی از حادثه اعم از اینکه ی ب-1-2

  .منجر به فوت شده یا نشده باشد
چنانچه پرداخت خسارتی تحت  . خسارتهای وارد به اموال متعلق به اشخاص ثالث-2-2

 مبالغ زیر را گر بیمهعنوان مسئولیت مدنی بر طبق مقررات فوق الذکر مورد پیدا کند 
  .نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد

  . و مخارج دادرسی که بیمه گذار به مدعی پرداخته استها ه کلیه هزین-
  .ت بعهده گرفته اسگر یمهب که بیمه گذار با رضایت کتبی ی و مخارجها هکلیه هزین

 در مورد خسارتهای وارد به اشخاص ثالث از میزان غرامتی که در جدول گر بیمهتعهد 
  . شده است تجاوز نخواهد کردبینی پیشمشخصات بیمه نامه 

 
 (E.A.R)بیمه تمام خطر نصب 

     نصب تأسیسات و ابل کلیه خطراتی است که به هنگاماین بیمه تأمین الزم در مق
 ، صنعتی و تولیدی از جمله نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیروهای خانه کارآالت ماشین
 ، شیمیائی، صنایع غذائی،ریسندگی و بافندگی(  مختلف های خانه سرد، پستهای برق،تلفن

  .پیوندد میگاهها و خطوط لوله نفت و گاز و غیره به وقوع شپاالی..) .رنگرزی و
 

  مدت بیمه –الف 
 از زمان شروع کار یا پس ا زآنکه اشیاء مذکور در جدول مشخصات بیمه گر بیمهیت مسئول

شود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین  مینامه در محل نصب تخلیه شده آغاز 
و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایشها پایان ) زودتر انجام شود که هر کدام (  آزمایش

  . کتبی توافق دیگری شده باشدبطور مگر آنکه قبالً ،پذیرد یم
 و یا تحویل تنها نسبت به بخشی از کارخانه یا نسبت به یک یا برداری بهرهاگر آزمایش یا 

 کلیه مسئولیتهای مربوط در مورد این بخش از گر بیمه تأمین ،چند ماشین انجام گیرد
ر کارخانه یا پذیرد و نسبت به قسمتهای دیگ میو ماشین یا ماشینها خاتمه  کارخانه

  .یابد میماشینهای دیگر ادامه 
شود  میدول مشخصات بیمه نامه قید شده منقضی جاعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در 

  .باشد میمکن  مگر بیمهبا موافقت قبلی و کتبی و تمدید مدت آن تنها 
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  خطرات تحت پوشش –ب 
  :شود عبارت است از میه  پوشش داد،مهمترین خطرهایی که در بیمه تمام خطر نصب

 ...صاعقه و ، گرد باد، تند باد، زمین لرزه، طغیان آب، طوفان، سیل:خطرات طبیعی -1
 عدم مهارت و تجربه ، اشتباه در نصب، سرقت، انفجار، آتش سوزی:سایر خطرات -2

 ...کافی و
 

  خسارتهای قابل پرداخت –ج 
  : بیمه شدهل خسارتهای وارد به اموا-1

کند که هرگاه در طول اعتبار بیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مذکور  می  موافقتگر بیمه
در جدول مشخصات بیمه نامه به عللی جز آنچه صریحا مستثنی شده بطور ناگهانی دچار 

 به ،یکه مستلزم تعمیر یا تعویض باشدبطور ، شودبینی پیشخسارت فیزیکی غیر قابل 
 خسارات را حداکثر تا،یا تعویض مورد آسیب دیدهانتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر 

 شده و در مجموع تا مبلغ بیمه شده جبران بینی پیشمیزانی که برای آن در بیمه نامه 
  .خواهد کرد

گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت بیمه نامه بیمه  بیمه
یچ مورد این مبلغ از رقمی که در شده است به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد ولی در ه

 در بیمه تمام .بیمه نامه برای این منظور تحت پوشش قرار گرفته است تجاوز نخواهد کرد
کاری  خطر نصب نیز خطراتی مستثنی شده است که اهم آنها در بیمه تمام خطر مقاطعه

  .شرح داده شد
 : خسارتهای وارد به اشخاص ثالث-2

 اشخاص ثالث را که بیمه گذار به موجب قانون مسئول جبران  خسارتهای وارد بهگر بیمه
 خسارتهای تحت پوشش در . شده جبران خواهد کردبینی پیش حداکثر تامبلغ ،باشد میآنها 

 ذکر کاری مقاطعه شامل همان مواردی است که در بیمه تمام خطر ،بیمه تمام خطر نصب
  .شده است

 
  (M.B) آالت ماشینبیمه تمام خطر 

 و لوازم مکانیکی موجود در کارخانه حین انجام ها  ماشین،آالت ماشینیمه تمام خطر در ب
 موضوع بیمه .گیرد میدر مدت توقف و در طول مدت نگهداری تحت پوشش قرار  ،کار
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 و آالت ماشین کارخانه باشد مشروط بر اینکه آالت ماشینممکن است تمام یا بخشی از 
  .انه تناسب داشته باشدلوازم مزبور با نوع فعالیت کارخ
 نوسانات ، طوفان، بر اثر حوادثی از قبیل انفجارآالت ماشیندر این بیمه خسارات وارد به 

 ، اجرای نادرست کار،اتع معیوب بودن قط، غفلت و اشتباه یا کمی مهارت،جریان برق
 .گیرد میتحت پوشش قرار .. . و،طرح و نقشه نادرست

  
  مسئولیت مدنی های هبیم
وع بیمه مسئولیت مدنی تأمین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا موض

شود و مقصر به موجب قانون یا قرارداد  میفعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران 
 های هباشد بنابر این بیم میمسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده به زیان دیده 

دهد که ضمن کار و فعالیت یا اجرا  میر اختیار کسانی قرار مسئولیت مدنی تأمین الزم را د
قرار داد ممکن است موجب وارد آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای 

  .خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند
 

  گر بیمهتعهدات 
  :شود می مسئولیت مدنی خسارات مورد تأمین به دو دسته تقسیم های هدر بیم
  بدنی خسارت -1

منظور از جبران خسارات بدنی تأمین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح 
 از کار ،حاصل از حوادث مشمول قرار داد بیمه و همچنین جبران زیانهای نقص عضو

افتادگی موقت دائم یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع 
  .قرارداد است

 خسارات مالی -2
ر از خسارات مالی تأمین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث منظو

مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد 
  .شود میوارد 

  گر بیمهحداکثر تعهد  -3
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 از پرداخت خسارات وارد به اشخاص ثالث و در صورت ت عبارت اسگر بیمهتعهد 
 قضایی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و رجوع به مراجه

  .هزینه حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی
 به شخص گر بیمهخسارت موضوع قرارداد با اطالع بیمه گذار مستقیماً از طرف  -4

  .یا اشخاص زیاندیده و یا ذوی الحقوق آنها پرداخت خواهد شد
ده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه  مسئولیت بسیار متنوع بوهای هبیم

 مسئولیت مدنی های ه بعضی از انواع بیم.ای و شغلی تأمین مناسب وجود دارد
مانند (بعلت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته 

و برخی ) بیمه مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث 
  .واع آن حالت اختیاری دارداز ان

  :باشد می در ایران به شرح زیر ج مسئولیت رایهای هدر حال حاضر انواع بیم
 
  مسئولیت های ه انواع بیم-ب
 مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون بین المللی حمل و -1

  .) ال . بی.اف(و بارنامه )  آر. ام.سی(نقل جاده ای 
  .ئولیت متصدیان حمل و نقل جاده ای داخل کشور در قبال صاحبان کاالها مس-2
 ... بیمارستانها و درمانگاهها و آزمایشگاهها و، مسئولیت حرفه ای مشاغل پزشکی-3
  انواع مسئولیت شغلی در زیانهای وارد به اشخاص ثالث -4
 .سایه مسئولیت مالک در مقابل مستاجر و بالعکس و همسایه در مقابل هم-5
  . مسئولیت حقوقی کارفرما در مقابل پیمانکار و بالعکس-6
  . انواع مسئولیت گروهی-7
  .ها در مقابل اشخاص ثالثک مسئولیت مدنی نگهبانان مسلح بان-8
  . صداقت و امانت، اعتباری و تضمینیهای ه انواع بیم-9

 . اریها در مقابل مردم مسئولیت موسسات و سازمانهای دولتی نظیر شهرداریها و استاند-10
  .(P.D.L) بیمه مسئولیت کاالی تولید شده -11
 که در واقع ترکیبی از چند بیمه مسئولیت (C.G.L) مسئولیت جامع های ه بیم-12

  .مختلف است
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 )1(فرم شماره 

 :تاریخ
  :              گزارش روزانه                                               وضع هوا

   :      کارگاه                                       حداقل و حداکثر               
 

 گروههای جزء کارهای انجام شده
 تعداد شغل شرح نوع کار ردیف

  
   

 کارکنان

 آالت ماشین مصالح وارده
 شماره حوالهتعداد نوعشماره حوالهتعداد نوع

      

 :مهندس
 :کمک مهندسی

 :حسابدار
 :انبار دار

 :نگهبان روز
 :نگهبان شب

 :بنا
 سادهکارگر 
 راننده

 

  تعداد کارکنان      
 

 :مالحظات
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 )3(فرم شماره 
                       :         کارگاه :گزارش کارهای اجرائی ابنیه فنی در تاریخ

سپرکوبی و  رگالژ کف پی آتشباری در پی پیچال زدن در پی کنی حفاری شمع پیاده کردن نقشهعنوان کار
 چوبست

 محل کار       
       

   m2 عدد m m2  مقدار

 
 ایزوالسیون یزنقر بند کشی بنایی سنگی الشه چینی در پی خشکه چینی گابیونعنوان کار

 محل کار       
       

        مقدار

 
 الواسیون  پی و رادیه عنوان

 دیوار – پایه –کوله 
قطعات پیش  دال شناژ

 ساخته
شمع ریزی

 محل کار      
      

 قالب بندی

       مقدار
 محل کار      
      

 آرماتور بندی

       مقدار
 محل کار      
      

 بتن ریزی

       مقدار
 
 

 ماسه شن چهار تراش تخته آرماتور مانیس مالون سنگ الشه مصالح
         یبل قیموجود
         یدیا تولیوارده 
          امروزیمصرف
         ی فعلیموجود

 
 نگ پالنتیبچ ف بتنیقکسریم تراک آبپاش لودر کسریاتوم دمپرر یبتونبونکر  یکیل مکانیب نام دستگاه

           تعداد
          جمع ساعت کار
جمع ساعت 

           توقف

           جمع کار
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 )4(فرم شماره 

                                         :          کارگاه:خی در تاریات خاکی اجرا شده عملیگزارش کارها
 ل واگنیدر کمپرسور یچکش دست ی مصرفیمواد سوزا محل ترانشه

 عنوان 
لومتریتا کلومتریاز ک

تعداد 
چال 
زده 
 شده

تعداد 
چال 

منفجر 
 شده

ساعت تعداد یچاشنلهیفتتینامید
 ساعت کارتعدادساعت کارتعداد کار

             
              محل

              جمع مقدار

 
   قرضه - در ترانشه  یخاک بردار

ا یلومتر ترانشه یک یخاک بردار
 حاتیتوض لودر بولدوزر بندی طبقهدرصد  قرضه

 سنگ دجخاک

مقدار 
 کار

 ساعت کارتعداد کارساعت  تعداد

  
        

 

 
  یزی خاکریا قرضه به دپویحمل مصالح از ترانشه 

لومتر یک بلدوزر یکمپرس لودر
ترانشه 

 ا قراضهی

ا یلومتر دپو یک
 یخاکبردار

شماره 
 هیال

فاصله 
 حمل
Km 

مقدار
M3 ساعت  تعداد

ساعت  تعداد کار
ساعت  تعداد کار

 کار
           
           

 
  یزی خاکریدگی و کوبیپخش و آبپاش

 غلطک آبپاش دریگریزیمحل خاکر
از 

لومتریک
 تا

لومتریک

شماره 
 هیال

تراکم 
 الزم

مقدار
M3 ساعتتعداد

ساعتتعداد کار
ساعتتعداد کار

 کار
حاتیتوض

            
            
            
  :اتیل عملیساعت تعط     :یت جویوضع
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 :سرپرست کارگاه     : ملیات خاکیسرپرست ع
 

 )5(فرم شماره 
              :                      کارگاه: مورخی روسازی اجرائیگزارش کارها

 محل اجرا عنوان
 لومتریاز ک

 محل اجر
 یمحل دپو M3مقدار لومتریتاک

 مصالح
فاصله متوسط حمل

Km 
 درصد تراکم الزم

       یحمل و بار انداز      
      

 
 

ر اساسیز
       یدگیپخش و کوب 

       یحمل و بارانداز      
 اساس      

       یدگیپخش و کوب
       حمل و بارانداز      
یشانه ساز      

       یدگیپخش و کوب

 
ن و شمارهینوع ماش 

 یا کد سازمانی
 نام راننده و 

 پرسنل 
 ساعت کار صبح

 ع     خاتمهشرو
 ساعت کارعصر
شروع     خاتمه

 فاصله
 حمل

س یمقدار کار سرو
 متر مکعب

ا یعلت توقف 
 ریتاخ

ساعت 
 کارکرد

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           

 :یات روسازیمسئول عمل
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 )6( :فرم شماره

                 :        کارگاه: مورخی آسفالتی کارهایگزارش اجرائ

  
 )تک کت (یر اندود سطحیق ،مکتی پر،یقیر اندود نفوذ: یریاندود ق

محل مخازن لومتریتا ک لومتریاز کیر پاشینوع ق
 ریق

ر ینوع ق
 یرپاشیقفاصله حمل ریمقدار ق یمصرف

 تعداد    ساعت  کار
 مکتیپر

 
        

 تک کت
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  از کارخانه آسفالت از سنگ شکنیحمل مصالح مورد ن
 

 لومتریک
سنگ شکن

ماسه شکسته
m3 

ماسه رودخانه
 یا بادی یا

m3 

 لریفm3شن m3شن 
لومتر کارخانه یک

 لودر صله حملفا آسفالت
 تعداد  ساعت کار

 یکمپرس
تعداد   ساعت کار
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 )8(فرم شماره 
   : کارگاه   : گزارش روزانه ماشین آالت و پرسنل در تاریخ

کد  نام دستگاه ردیف ساعت کار عصر ساعت کار صبح
 دستگاه

نام راننده و 
 پرسنل

 محل کار
 خاتمه شروع اتمهخ شروع

فاصله حمل 
km 

 مقدار کار 
 تعداد سرویس

علت 
 توقف

ساعت کار 
 دستگاه

ساعت کار 
 دستگاه

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              

 
 سرپرست کارگاه           سرویس آمار 
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 10فرم شماره 
 جدول کنترل آزمایشات بتن

 کیلو متر ابنیه تاریخ بتن ریزی  روز7جواب  روز28جواب تاریخ بتن ریزی  روز7  روز28 تاریخ بتن ریزی  روز7  روز28 مالحظات بتن ریزی در پی بتن ریزی در دیوار بتن ریزی دال
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 )11(فرم شماره 
                                                     برگ تراکم الزم قشرهای جاده                                                       

 مالحظات  شماره الیه–میزان تراکم الیه ها 
17 161514 13 1211109 8 76 54 32 1

اختالف در تعداد الیه
cm 

 کیلومتر
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 )13(فرم شماره 
 

                                        آالت ماشینصورت وضعیت کارکرد 
 :  لغایت   :از تاریخ

 شماره سریال شهربانی نوع دستگاه
شماره گزارش فنی در مورد  ساعات کارکرد ساعات کارکرد ستگاهکد د یا سریال 

 توقف دستگاه 
 علت توقف

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 :ژهمسئول پرو :مسئول پشتیبانی :مسئول کارگاه :مسئول ماشین آالت
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 )15(فرم شماره 
 جدول نمودار فیزیکی پیشرفت ابنیه فنی

 پی سازی دیوار سازی پوشش دال
 مالحظات با بتن با بتن )طاقی(با بنائی 

قالب بندیبتن ریزیقالب بندیآرماتور گذاریبتن ریزیقالب بندیبنایی
با سنگ 
 الشه

الشه چینی 
تهیه نقشه  پیاده کردن پی کنی تن ریزی درپیب درپی

 موقعیت نوع ابنیه اجرایی
km 
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 هفتمفصل 
 
 
 

 نگاهی اجمالی 
  به مهندسی ارزش
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   ارزشیت مهندسیاهم
ی عمرانـی و توسـعه   ها طرح در   گذاری  سرمایههمه ساله بخش بزرگی از درآمد ملی صرف         

محـدودیت منـابع و وجـود       . شـود  مـی  عمومی و صـنعتی      ،ساختمانهای مسکونی   ،منابع آب 
جرا و تاخیر قابل توجه در       اغلب موجب طوالنی شدن زمان ا      ،مسائل مختلف در زمان اجراء    

 .گردد میها   از طرحبرداری بهره
های  رحطمتوسط زمان راه اندازی     " کشور   ریزی  برنامهبر اساس گزارش سازمان مدیریت و       

هـای عمرانـی در       درصد از طرح   54  و باشد میملی و سرمایه بر در حال حاضر هشت سال          
 ". دارای اشکال هستندبرداری بهرهمرحله 

ضر یکی از وظایف مهم برنامه ریزان و مسئوالن دولتی و هم چنین کارفرمایان              در حال حا  
سازی  ای بزرگ و انجام مطالعات جامع در بهینه       هپاسخ گویی مناسب به اولویت بندی طرح      

 ، اجتمـاعی  ، ارزش آنهـا در رفـع نیازهـای اقتصـادی          ء و ارتقـا   ها  طرحمصرف منابع د راین     
 .فرهنگی میباشد

 توجه به شـاخص ارزش آنهـا،        با ،ها  طرحهندسی ارزش در تعیین اولویت      استفاده از روش م   
 هـای   هاجتمـاعی و فرهنگـی آنهـا بـه هزینـ             ،یعنی نسبت و ارزشهای کمی شده اقتصادی      

ی با اولویت بیشتر    ها  طرحند در تخصیص منابع و تسریع در خاتمه         توان  می ،اجرائی باقیمانده 
 از ایـن روش  تـوان  مـی در ضـمن  . دنه باشـ نقش بسیار مهمی داشت ) شاخص ارزش بیشتر  (

ایجـاد انگیـزه در     .  غیر الزم نیز بهره گرفـت      های  ه و کاهش هزین   ها  طرحبرای حل مسائل    
 برای ارائـه پیشـنهاد      ، بخصوص پیمانکاران و سازندگان    ها  طرحهای ذیربط در اجرای      طرف

 ،د کیفیت آنهـا   ها با حفظ یا حتی بهبو       کل و زمان اجرای طرح     های  هبه منظور کاهش هزین   
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بـرداری    تسریع در بهره،ها طرح اجرائی ی موجب ایجاد تحرک قابل توجه در کارها  دتوان  می
 بـا منـابع     هـا   طـرح  و اجرای تعداد بیشـتری از        ها  ه صرفه جویی قابل توجه در هرین      ،از آنها 

 .باشدموجود 
 اشـد، بروش مهندسی ارزش را در هر حوزه ای که بهبـود کـارایی یـا هزینـه مـورد نظـر                      

 از جنبه مالی یا فاکتورهای اساسی دیگر بهره وری          توان  میبهبود را   .  به کار گرفت   توان  می
 تأثیرات زیست محیطی و دوام اندازه گیـری نمـود بـه عبـارت دیگـر             ، انرژی ،زمان  ،کیفیت

     . به کار گرفت، مهندسی ارزش را در هر حوزه ای که تالش بشر در آن وجود داردتوان می
 

 :مهندسی ارزشمفهوم 
ای هر زمهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به باالترین ارزش به ا -

 قابلیت اطمینان، ،باشد در حالیکه کیفیت ایمنی میواحد پولی که هزینه شده 
 . قابلیت نگهداری حفظ یا ارتقاء یابد

ای از روشهای منظم و اجرائی جهت تشخیص  مهندسی ارزش مجموعه -
 . باشد میل و انجام آن به حداقل هزینه و بهبود کیفیت فعالیتهای یک محصو

ای است قدرتمند برای حل مسائل و مشکالت پروژه و  مهندسی ارزش ایده -
 و زمان اجرا در عین حال موجب بهبود عملکرد و ها هکاهش هزین همچنین

بکارگیری مهندسی ارزش در جهت مشتری مداری و رضایت . شود میوری  بهره
 . باشدباال رفتن ارزش پروژه میمشتری و نیز 

با وجود تعاریف متنوع برای مهندسی ارزش، تمامی این تعاریف بر مواردی چون تعریف و 
تحلیل کارکرد به عنوان مشخصه منحصر به فرد مهندسی ارزش، استفاده از خالقیت در 

ی در  و نیازهای واقعها هو تحقق خواست ) ها هم افزایی خالقیت( گروه مطالعات ارزش 
 .  حالت اشتراک دارندترین بهینه

 یمهندسی ارزش با این شکل و به صورت مجزا تا کنون در سیر مراحل طراحی و اجرا
 کار شاهد ابتکارات یاما در حین اجرا  در کشور ما مورد استفاده قرار نگرفته استها هپروژ

که ضمن اجرایی  قرار گرفته ایم و کارگران ماهر ها  مهندسان و تکنسینهای و خالقیت
ولی این شرایط .  را به میزان قابل توجهی کاهش داده استها هبودن این ابتکارات هزین

هیچگاه در مراحل طراحی و تصمیم گیری مد نظر نبوده و طرحها و سایر مراحل اجرائی 
کار بدون لحاظ نمودن این اطالعات صورت گرفته و طرحها به صورت قالبهای مشخص 
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 . شوند میانجام 
 و خالقیتها و ها  نوین و ابتکارهای با توجه به آمارهای جهانی مهندسی ارزش با ارائه روش
 بهبود کیفیت و صرفه جویی های ههمچنین استفاده از تجارب، نتایج سودمندی را در زمین

 تا 15که با توجه به این آمارها هر واحد هزینه برای مهندسی ارزش . داشته است در پی
 .جویی را در پی دارد واحد صرفه 30
 

 :تاریخچه مهندسی ارزش
 "الورنس میلز" تحت عنوان آنالیز ارزش توسط 1947این طرز تفکر، در سال ایده اولیه 

در آن زمان هدف بررسی راههای جایگزین برای . در شرکت جنرال الکتریک مطرح شد
پس از آن . بودتولید محصوالت با کیفیت بیشتر و در عین حال صرف مواد و هزینه کمتر 

تحول . اجرای مهندسی ارزش به صورت موفقیت آمیز در نیروی دریایی آمریکا دنبال شد
 1960ای که در این سالها رخ داد، تشکیل انجمن مهندسی ارزش آمریکا در دهه  عمده

 . شود میشناخته )  SAVE( میالدی بود که بطور مختصر با نام ابتکاری 
دسی ارزش در صنایع نظامی، دامنه کاربرد مهندسی ارزش به همزمان با توسعه کاربرد مهن

در .  مشاوره در زمینه مهندسی ارزش شکل گرفتهای صنعت نیز تسری یافت و شرکت
 انجمن مهندسی ارزش در کشورهای اروپائی و ژاپن نیز فعال گردید و 1970سالهای دهه 

 بحرین و عربستان نیز حتی دامنه کاربرد مهندسی ارزش در کشورهای عربی نظیر کویت،
طی این سالها دامنه کاربرد مهندسی ارزش از صنعت فراتر رفته و . به سرعت توسعه یافت

  عمرانی و ملی در کشورهای مختلف توسعه یافت و های هبسرعت در پروژ
 مختلف به یه بر در کشورهای و سرمای ملهای ه پروژهای هنی هز عمده درهای جوئی صرفه

  .همراه داشته است
 به مربوطقانونمند کردن و توسعه فرهنگ بکارگیری مهندسی ارزش از جمله تحوالت 

طی این سالها صدور گواهی نامه برای کارشناسان .  تاکنون بوده است1980 های سال
 مهندسی ارزش و تدوین قوانین عمومی و دستورالعمل های مهندسی ارزش توسط انجمن

ی ملی به عنوان یک الزام در فرآیند تصویب ها رحطگیری مهندسی ارزش به ویژه در ربکا
در کشور ما نیز این روند دوران آغاز رشد خود را طی .  مطرح شده استها هو اجرای پروژ

  مختلف آغازهای هکند و عالوه بر فعالیتهای تحقیقاتی محدود که در دانشگا می
در سال ( ریزی کشور   توسط سازمان مدیریت و برنامهها دستورالعمل   شده است، تدوین
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ای را برای توسعه فرهنگ بکارگیری مهندسی  میدوار کنندهادورنمایی روشن و  ) 1379
 . ارزش ترسیم نموده است

 
 مراحل اجرای مهندسی ارزش

 :تعیین شاخص ارزش -1
ی از های زیرا آیتم. باشد مییکی از موارد مهم در مبحث مهندسی ارزش، اندازه گیری ارزش 

ند توان می ها هباشند جهت بهبود ارزش و کاهش هزین میرای ارزش زیادتر محصول که دا
 از گامهای توان میجهت اندازه گیری ارزش یک محصول . نقش بسزائی را داشته باشند

 :زیر بهره جست
 ای تشکیل دهنده آن ز شناخت سیستم و اج:گام اول
 ازنیازها و تعیین عملکرد اجتجزیه و تحلیل  :گام دوم
  تعیین ارزش اجزای سیستم :مگام سو

  انتخاب مرجع برای بهبود :گام چهارم
 

 شناخت سیستم و اجزای تشکیل دهنده آن: گام اول
 بسیاری از مشکالت فرا راه دتوان میهمواره در کلیه مسائل شناخت صحیح و اصولی 

امل نباشد اگر شناختی که ما از مسائل داریم جامع و ک. فرآیند حل مساله را از میان بردارد
 و علل مشکل را به خوبی نخواهیم یافت البته بجز باور شناخت اصولی ابزار مورد ها هریش

دهیم از اهمیت خاصی  میاستفاده و فرآیندی که با آن کار شناخت سیستم را انجام 
 . باشد میبرخوردار 

ستم را نمودار علت و معلول که چگونگی تأثیر گذاری عوامل مختلف سی یکی از این ابزار
دهد و شناخت ما را از سیستم مورد مطالعه افزایش  میبر عملکرد کلی سیستم نمایش 

 . دهد می
 

 آنالیز نیاز و تعیین عملکرد اجزاء: گام دوم
رود که  میشود و تا جایی پیش  میدر مهندسی ارزش اهمیت خاصی به نظر مشتری داده 

 کند تا  میی ارزش سعی مهندس. شود میبه آن مهندسی ارزش مشتری مدار گفته 
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 روش ترین دقیق. حد امکان نظرات مشتری را در طراحی و ارائه خدمات در نظر بگیرد
باشد بدین ترتیب که ابتدا با یک مصاحبه  می 1"دلفی"برای انجام این نظر سنجی روش 

ریزی  عمیق نظرات کلی مشتریان را گردآوری نموده سپس با ارسال چک لیست برنامه
 . آید میآنها و تشکیل جلسات نهایی جزئیات نظرات بدست شده برای 

 
 ای سیستم زتعیین ارزش اج: گام سوم

 تعیین اهمیت اجزا) الف 

 از روش آنالیز معیار که یکی از توان میای تشکیل دهنده سیستم زبرای تعیین اهمیت اج
ابلیت اجزاء در معموالً برای نشان دادن ق. باشد استفاده نمود می اندازه گیری های تکنیک

 :نمود استفاده توان میبرآورده کردن عملکرد مورد انتظار از مقیاس دسته بندی شده زیر 
 . عنصر تشکیل دهنده بی اهمیت است

 . عنصر تشکیل دهنده نسبتاً بی اهمیت است
 . عنصر تشکیل دهنده تا حدودی اهمیت دارد

 . عنصر تشکیل دهنده با اهمیت است
 . همیت زیادی داردعنصر تشکیل دهنده ا

 عنصر تشکیل دهنده بیشترین اهمیت را دارد 
 از ضرب عملکردهای مورد انتظار مشتریان در توانائی آن عنصر در توان میاهمیت اجزا را 

 :برآورده کردن انتظارات بدست آورد
I ( Important ) = N (Need ) * A (Ability to satisfy need )  

، پس از محاسبه اهمیت هر یک از ها بی هر یک از آیتمبرای بدست آوردن اهمیت نس
 اهمیت نسبی توان میاجزاء با محاسبه کل اهمیت و تقسیم اهمیت هر یک بر جمع کل 

 . هر کدام از اجزاء را بدست آورد
 

 :تعیین هزینه) ب 

 هزینه هر یک از اجزای تشکیل دهنده را محاسبه ، هزینه یابیهای با استفاده از تکنیک
 هزینه واقعی هر یک از اجزای تشکیل دهنده از مجموع هزینه نیروی انسانی، . نیمک می

                                                           
1- Delphy 
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 ذهنی از های هشود و هزین می اختصاص یافته و مصالح مورد نیاز محاسبه آالت ماشین
 را ها هوقتی گروهی از افراد هزین. آید میمجموع سختی کار و ریسک شکست بدست 

 برای یک تیم با محاسبه میانگین تمام توان میزنند یک درصد متوسط را  میتخمین 
 .  بدست آوردها نسبت

 
 :تعیین شاخص ارزش) ج 

شاخص ارزش از . گردد میشاخص ارزش بعنوان معیاری برای اندازه گیری ارزش استفاده 
آید که با توجه به درصدی بودن صورت و  میتقسیم درصد اهمیت به درصد هزینه بدست 

باشد که باعث فهم دقیق از ارزش هر  میدد بدون بعد مخرج کسر شاخص ارزش یک ع
 . گردد مییک از اجزا حاصل 

( Value Index ) = %I (Important) / %C (Cost) 
 

 انتخاب مرجع برای بهبود : گام چهارم
  : هدف از بهبود-1

به  دتوان میقبل از انتخاب مرجعی جهت بهبود باید هدف از بهبود مشخص گردد زیرا 
 : و یا کیفی باشد معموال در مهندسی ارزش اهدف بهبود عبارتند از کمیصورت

 درصد هزینه اجزای تشکیل دهنده دقیقاً برابر با درصد اهمیت فعلی اجزا :ـ هدف هزینه
 . خواهد شد

 درصد اهمیت اجزای تشکیل دهنده دقیقاً برابر با درصد هزینه فعلی اجزا :ـ هدف اهمیت
 . خواهد شد

 . د اهمیت و درصد هزینه اجزا با هم برابر خواهد شد درص:ـ هدف ارزش
 و در هدف اهمیت در فکر افزایش ارزش ها هیعنی در هدف هزینه به دنبال کاهش هزین

 .    باشیم میاجزا و در هدف ارزش در اندیشه کاهش هزینه و افزایش ارزش اجزا 
 

 ف هزینه هد هزینه    = هزینه اصلی ×          شاخص ارزش           
 اهمیت هزینه= نرخ اهمیت /  شاخص ارزش 

 ) ای که درصد افزایش اهمیت و کاهش هزینه به یک میزان باشد  به گونه( 
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  : اقالم جهت بهبود-2
ای یک سیستم و هدف بهبود، اینکه کدام اجزا را جهت بهبود زبعد از تعیین ارزش اج

وقت، انرژی، هزینه و غیره انتخاب به دالیلی چون اتالف . انتخاب کنیم بسیار مهم است
باشد یم و کاری بس بیهوده بوده با تعداد اجزای زیاد غیر ممکن های تمام اجزا در سیستم

لذا باید اجزایی را برای بهبود انتخاب نمود که باالترین بهبود را برای ما بوجود آورد از 
ی درصد اهمیت و  که براX، Yاینرو یک نمودار ارزش با در نظر گرفتن مختصاتهای 

 درجه 45 با زاویه ی خطبه صورتباشد رسم نموده و نمودار ارزش را  میدرصد هزینه 
دهد در نتیجه کلیه عناصری  میاین خط ارزش قابل قبول را نمایش  نمائیم که میترسیم 

که باالتراز این خط هستند دارای ارزش خوبی بوده و عناصر پایین این نمودار از ارزش 
دارند، عناصری که در انتهای سمت راست خط ارزش قراردارند اولین کاندیدا کمی برخور
 . باشند میبرای بهبود 
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 :مطالعات ارزش -2

 :شود میمطالعات ارزش به شش فاز تقسیم 
یکی از ویژگیهای مطالعات مهندسی ارزش تبعیـت آن از یـک برنامـه کـار مـدون اسـت                    

 مختلف بر حسب نیازها و اهـداف سـازمانی خـود برنامـه کارهـای                های  ازمانکشورها و س  
الزم است توجه شود که شالوده و اساس تمامی آنها یکی است و             . اند متنوعی را ارائه کرده   

همگی هدف واحدی را که همانا تعیین کارکردهـای پایـه و اسـتفاده از خالقیـت گروهـی               
در ادامـه   . کننـد  مـی باشد، دنبـال     می حالت   رینت  برای تحقق کارکردهای ضروری در بهینه     

 .شوند می برای برنامه کار تشریح SAVE ی انجمن مهندسمراحل پیشنهادی
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 :مرحله گردآوری اطالعات) الف 

. باشد می مقدماتی در شروع مطالعه ارزش های ه تکمیل اطالعات و دادقسمت در این 
د تا اعضاء گروه رآو میش فراهم مسئول گروه فرصتی را برای اعضاء گروه مهندسی ارز

بایست از پروژه  میمطالعه، به طرح سئواالت الزم جهت تحقیق بپردازند در این مرحله 
 توافق ... اصلی پروژه مانند ارزش، هزینه اجرا وهای هبازدید شود و اعضاء گروه برای شاخ

 . نظر داشته و در جهت بهبود طرح هم نظر باشند
 

 :لیل کارکردمرحله تجزیه و تح) ب 

این مرحله . باشد میبرنامه کار مهندسی ارزش  یاصل یمبناتعریف و تحلیل کارکرد 
هدف . باشد می مدیریتی بهبود های  وجه تمایز متدولوژی ارزش از سایر روشترین اساسی

و نیز سودمندترین اقالم و ) نیازهای واقعی ( این مرحله تعیین کارکردهای اساسی 
 زیر مورد های الزم است در این مرحله انجام گام. امه مطالعات است برای ادها همحدود

 :توجه قرار گیرند
یک «  و تعریف عملکردهای محصول، پروژه و یا فرآیند به روش بیان شناسائی −

 »اسم یک فعل 
  اصلی و فرعیبه صورتدسته بندی عملکردها  −
 . گسترش عملکردهایی که در فاز اول شناسائی شده اند −
 .  مدل برای بررسی عملکردها مانند نمودارهای سلسله مراتبیتعیین یک −
 تعیین هزینه و یا دیگر معیارهای اندازه گیری عملکردها  −
تعیین بها برای عملکردها بوسیله بررسی نوع نگرش مصرف کنندگان یا  −

 . مشتریان به عملکردها
 .  بهبودمقایسه هزینه بابهای هر عملکرد برای پیدا نمودن بهترین فرصتها جهت −
 . ا و مالحظات زمان بندیزتشخیص و تعیین عملکردها با در نظر گرفتن اج −
 . ی ادامه تجزیه و تحلیل و بررسیاانتخاب عملکردها بر −
 . یافتن بهترین محدوه مطالعه −

 

 :مرحله خالقیت) ج 

 گوناگون برای انجام هر عملکردی های  و راه حلها ه طرح و بیان اید قسمت هدف این
منظور از خالقیت تالشی است عاری از . جهت بررسی انتخاب گردیده استاست که 
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، محدودیتهای مفروض و معیارهای خاص که ممکن است ها ، سنتها، منفی نگریها عادت
کیفیت هر عقیده با توجه به کمیتی که در این فاز .  بدهدها جهت دهی خاصی به ذهن

 . هدد میآید در فاز ارزیابی خود را نشان  میبوجود 
 
  :مرحله ارزیابی) د 

ست که در فاز خالقیت بوجود آمده اند ها  مفاهیم و راه حل،هدف از ارزیابی ترکیب عقاید
در این فاز مراحل . حلی شایسته را برای بهبود گسترش ارزش انتخاب پیشنهاد نمایند تا راه

 :زیر صورت میگیرد
 . پوشانند میمل به خود نای که هرگزجامه ع  بیهودههای  در راه حلها هحذف اید -1
 .  دراز مدت و کوتاه مدتبه صورت ها حل  و راهها هدسته بندی اید -2
 و ها وجود حداقل یک عضو موافق هر ایده برای حمایت در خالل پیشروی بحث -3

 . حل حذف خواهد شده  آن عقیده یا را،در صورت عدم موافقت هیچ فردی
 . دهیه حل و اتدوین مزایا و معایب هر را -4
 ها با استفاده از تخصیص عدد یا شاخص گذاری و یا توافق گروه   ایدهبندی قهطب -5

 
 :)تهیه پیشنهاد ( مرحله توسعه ) ه 

 از مراحل .باشد میحل جهت بهبود ارزش  انتخاب و ارائه بهترین راه قسمت هدف این  
 : جهت این فاز نام بردتوان میذیل 

ع وپس از تجزیه و تحلیل سود و ی را که دارای بیشترین ارزش شروهای حل راه -1
  . در نظر گرفتتوان میباشد  میبکارگیری نیازها 

 . اءزتجزیه و تحلیل سود اج -2
بندی و مفروضات گروه و نیازمندیهای  تهیه طرح اجرایی شامل برنامه زمان -3

 . مدیریت
 . تکمیل پیشنهادات شامل یکسان سازی حاالت پروژه -4

 
 :مرحله ارائه) و 

 انتها نهایی یک گزارش شفاهی جهت هماهنگی اعضاء و در های ز بررسی در نهایت پس ا 
شود که مشخص کننده ادامه  مییک گزارش مکتوب جهت ارائه به تصمیم گیرندگان مهیا 

 . باشد میکار یا بازگشت به مراحل قبلی 
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 چگونگی ارتقاء ارزش  -3
دهیم، اولین و مهمترین برای اینکه بدانیم چگونه ارزش یک محصول و یا خدمت را ارتقاء 

 با تجزیه و تحلیل توان میسپس . موضوع این است که دالیل پایین بودن ارزش را بدانیم
عمده دالیل .  الزم در جهت افزایش ارزش یک محصول کوشیدهای این علل و کوشش

باشد که به توضیح چند مورد  می به پایین بودن ارزش یک محصول به شرح ذیل مربوطه
 .شود می تفااز آنها اک

  :ـ نبودن اطالعات کافی

باشد که بدون اطالعات کافی  می دالیل مطالعات مهندسی ارزش ترین یکی از عمده
واقعیات موجود در پروژه نادیده گرفته شده و باعث گمراه شدن پروژه و یا طرح از مسیر 

 را بر اه نداشتن زمان کافی برای جمع آوری اطالعات تصمیم گیری. شود می  اصلی خود
 . دهد که مسلماً نتایج مطلوبی را در بر نخواهد داشت میپایه حدس و گمان انجام 

 : خالقهای هـ نبودن اید

باشد زیرا تفکرهایی  می خالق در طرح نیز های ه ارزش پایین یک طرح ناشی از عدم اید
ار عدم دهند دچ مینمایند و خالقیت را در سرلوحه کار خود قرار ن میکه از سنت پیروی 

گردند چراکه هر پروژه یا طرح شرایط خاص خود را داشته و  میتوجه به ارزش در پروژه 
 . باشد می همسو نها طرحدر مواردی با سایر 

  :ـ کمبود زمان

بایست طراحی گردد اغلب مدیران و برنامه ریزان  میای در یک زمان محدود  وقتی پروژه
 ها کنند این فعالیت میو تالش نمایند  می ها توان خود را صرف مسیر بحرانی فعالیت

سریعترین زمان ممکن تمام شود که بر روی پروژه اثر مستقیم داشته باشد که در اینجا در
گیرد و دیگر  میانجام فعالیتها با هر قیمت و کیفیتی به منظور تسریع در پروژه صورت 

 . باشد مین ن جایگزیهای همجالی جهت بازنگری چگونگی انجام کارها و خلق را
  :ـ تفکر عادت گونه

 و انجام کارهای مشابه، تمایل به انجام کارهای همانند ها  و سنتها تفکر مبتنی بر عادت
باشد  میی قبلی یکی ازدالیل پایین بودن ارزش پروژه ها طرحگذشته و نسخه برداری از 

ن را به جهت زیرا مدیریت پروژه به جهت کاهش ریسک و عدم اطمینان طراحان و مشاورا
 انینیشیپ مثبت های هسنت گرایی راهنمایی نموده و جهت پروژه را به سمت تکرار تجرب
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 . دهد تا مشکلی در روند طراحی پروژه بوجود نیاید می سوق
 :ـ ریسک گریزی

دهند که هر  میاغلب مدیران و کارشناسان ارشد پروژه با این تفکر مدیریت پروژه را انجام 
قبالً تجربه نشده باشد ممکن است با اشتباهات و خطاهایی مواجه شود حل جدیدی که  راه

این موارد هرگز تمایلی به  اندازد لذا با توجه به میکه جایگاه شخصی آنها را به مخاطره 
 جدید برای انجام کارها وجود نداشته و یکی از عوامل پایین بودن ارزش های هتجربه گزین

 . باشد می پروژه
  :ه راهنمایی و مشاوره دیگرانـ عدم تمایل ب

باشند زیرا  میطراحان و برنامه ریزان عموماً نسبت به استفاده از نظرات مشاوران بی رغبت 
   امروزه توصیه. صحیح را ندانند این است که ممکن است مشاوران پاسخ تصور این افراد به

ت کارشناسی مشاوران  به هر شکل ممکن از نظراها ریزی  و برنامهها شود که در طراحی می
استفاده شود زیرا یکی از منابع مهم کسب ارزش در نظرات کارشناسان و مشاوران در همه 

 .  نهفته استها هرد
  :ـ ارتباط ضعیف

 مختلف مدیریت پروژه با یکدیگر و های هعدم وجود ارتباطات و درک متقابل افراد در رد
 های هبه عقاید موجب افزایش هزینعدم اطمینان به هم و بی احترامی و بی اعتنایی 

شود که  میشود زیرا این عدم ارتباط باعث ارائه نظرات گوناگون در اجراء  میاجرایی کارها 
 . نماید میهر چقدر این نظرات همسو نباشد صرف هزینه و وقت بیشتری را طلب 

 :باشد یژه من بودن ارزش پروی در پائیل اصلیر دالیبطور خالصه موارد ز
  ها  و طرز تلقیها تـ عاد

 ـ شرایط غیر واقعی 
 ـ تغییر در شرایط 
 ـ تغییرات فناوری 

 ـ کیفیت پایین 
 ـ عقاید صادقانه ولی نادرست 

  ها هـ تعصب بیش از حد بر روی عقاید و اید
 ـ سوءتعبیر و برداشتهای غلط 

 ـ عدم تجربه کافی 
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 ـ تمایل به تطابق با شرایط موجود 
کم بودن ارزش یک محصول فرصت مناسبی برای بهبود و پس از شناخت دالیل 

. در آن به خلق ارزش و یا اضافه کردن ارزش پرداخت توان میهمچنین شرایطی است که 
پردازد و راههایی را برای  میاین موضوع   بهمربوطهروش مهندسی ارزش به تمامی علل 

 . سازد میخلق نتایج مطرح 
  :گردند میر یق موارد زیرش ارزش از طیموجب افزااین راهها 

رسیدن به عملکرد معادل و یا بهتر، با هزینه کمتر یعنی باال بردن عملکرد  -1
 محصول 

خواهد یعنی  میدسترسی به اندازه، ظاهر، جذابیت و خصوصیاتی که مشتری  -2
 بهبود وضعیت محصول

 

 نگهداری سطح کیفیت با هزینه کمتر 

صر غیر الزم از محصول و خدمات یعنی  عناهای هشناسایی، جداسازی و حذف هزین -
 . گیرد میعالوه بر کاهش هزینه، اجتناب از هزینه صورت 

بکارگیری فناوری و توسعه دانش و خلق محصوالت جدید، به عبارت دیگر بکارگیری  -
 . تمام تغییرات موجود به سود محصول

  رویه منابعیجلوگیری از مصرف ب -
 

 ی ارزشچند نکته تکمیلی در مورد مهندس
 :زمان شروع بکار مهندسی ارزش -1

 مطالعات مهندسی ارزش توان میدر مقاطع زمانی مختلف از دوره عمر یک پروژه عمرانی 
  :را انجام داد، این مقاطع زمانی عبارتند از

 ریزی ارزش و تحلیل کارکرد   برنامه–مرحله مطالعات سیمای طرح  -1
  تحلیل ارزش – )طراحی مفهومی ( مرحله مطالعات توجیهی  -2
  کنترل ارزش –  مرحله مطالعات تفصیلی و تعیین مشخصات فنی طرح -3
 مرحله اجرای طرح -4
 مرحله بهر برداری از طرح  -5

این نکته ضروری است که همزمان با پیشرفت پروژه امکان تغییر در مشخصات  توجه به
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 . یابد میزایش یابد به عبارت دیگربا پیشرفت پروژه هزینه اعمال تغییرات اف میفنی کاهش 
   با توجه به شرایط فنی و مالی پروژه تعداد و مقاطع زمان مطالعات مهندسی ارزش تعیین

 پر هزینه و پیچیده ممکن است مطالعات تکمیلی های هبه عبارت دیگر در پروژ. شود می
 کوچک و غیر پیچیده تنها یک های های نیز در پروژه انجام شود و در پروژ میان مرحله

در نهایت بهترین زمان برای شروع مهندسی ارزش در یک پروژه . ه انجام شودمطالع
در این مرحله از طراحی . باشد  درصد طراحی انجام شده 35 تا 25تقریباً  است که یزمان

 پیشنهادهای مهندسی ارزش توان می اصلی انتخاب و مشخص گردیده اند و های سیستم
کارگاه مهندسی ارزش . نامه زمان بندی اجرا کرد جدی طبق بربه صورترا بدون انقطاع و 

یابد زیرا تمامی بخشهای  میباالترین راندمان خود دست به اگر در این مرحله بر پا شود 
ام غنماید و دید طرح اولیه با مهندسی ارزش اد میطراحی زیر نظر مهندسی ارزش فعالیت 

 مهندسی  شرفت طراحی مجدداً درصد از پی70 تا 60بعد از مرحله اول در حدود . شود می
 ها باشد زیرا در این مرحله بسیاری از جزئیات طراحی و انتخاب پیشنهاد میارزش مفید 

این  گیرد و گروه مهندسی ارزش به عنوان یک کمک مثمر ثمر به تیم پروژه میصورت 
 . دهد تا موارد را تطبیق مناسب دهند میامکان را 

دسی ارزش را در شروع طراحی آغاز کنیم و از تیم پروژه این امکان نیز وجود دارد که مهن
.  مورد نظر را بررسی نمایندهای بخواهیم قبل از این که طراحی شروع شود تمامی سیستم

  .باشد میاین روش بسیار مناسب و ارزشمند است ولی بسیار زمان بر و طوالنی 
مرحله ساخت نیاز باشد و  مهندسی ارزش در پایان های هدر بعضی مواقع ممکن است کارگا

  :آن در مواقعی است که
 . ـ پروژه بیش از اندازه نیاز به بودجه دارد

  .باشدـ دقت نظر روی اثر بخشی طراحی نهایی مطرح 
 
 :سوء تعبیرها در مطالعات مهندسی ارزش -2

ای  د که روش ارزش مطالعهدرگ میسی ارزش سرچشمه این باور برداشت نادرست از مهند
ر طرف نمودن یا رفع اشکاالت و یا اشتباهات موجود در طرح است بنابراین مقاومت برای ب

 . در مقابل آن امری عادی و طبیعی است
 بر این ادعا هستند که طرح آنها دارای ها های و مهندسان طراح پروژ بیشتر افراد حرفه
در . اشدب میباشد و دیگر نیازی به کنترل و بازنگری تیم ارزش ن میمهندسی ارزش 
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صورتیکه مهندسی ارزش یک طراحی خوب و ارائه یک برنامه پیشنهادی و روزمره نیست 
بلکه یک رویکردی مستقل و جامع برای برخورد با پروژه است، در این رویکرد به کمک 

شود مسایل و نیازهای واقعی پروژه آشکار  میتعریف و تحلیل کارکردهای پروژه کوشش 
 گروهی نیازهای واقعی های  در فعالیتها از هم افزایی خالقیت گیری بهرهشده، سپس با 

 .  شرایط برآورده شوندترین در اقتصادی
 
 :روابط متقابل پیمانکار، مشاور و کارفرما در مهندسی ارزش -3

 درگیر های در صورتیکه مطالعات مهندسی ارزش به درستی سازماندهی شوند و سازمان
 داشته باشند، از شروع مطالعات مقدماتی تا زمان تصویب پروژه در مورد آن اطالعات کافی

مدت زمان یک ماه با توجه به دوره . باشد میپیشنهادات تغییر به زمانی حدود یک ماه نیاز 
عمر پروژه و دستاوردهای بالقوه مهندسی ارزش در اکثر موارد زمانی ناچیز است و در این 

گردد  مینجر به کندی روند پروژه شرایط نگرانی در مورد اینکه مهندسی ارزش م
 . موضوعیت نخواهد داشت

اجرای موفقیت آمیز مهندسی ارزش و دسترسی به اهداف اجرایی آن نیازمند توجه به 
در هر سازمان اصول و مراحل اجرایی کار با . اصول و برنامه کاری مهندسی ارزش است

باشد  میگری دارای اختالف  هر یک نسبت به دیهای باشد زیرا تعبیر مییکدیگر متفاوت 
 :ولی بطور کلی تمامی کارشناسان بر رعایت اصول و مراحل ذیل اتفاق نظر دارند

 ای ؛ تجزیه و تحلیل وظیفه −
 های مختلف ؛ کوشش خالق برای بسط راه حل −
 پائین نشمردن عملکرد ضروری سیستم ؛ −
 . ها تعیین هزینه برای هر عمل در میان تمام روش −

 ای است که قدرت واقعی آن در خلق و تشریح و بیان  ارزش وسیلهبنابراین مهندسی 
 سئواالت کلیدی و از  باید ها هاین گزین  یابی به برای دست.باشد می مختلف های هگزین
  .نمود درست استفاده های هروی

 :شود می زیر استفاده های این اصول از شیو برای رسیدن به
 استفاده از کار گروهی -
 بر موانع احتمالیفایق آمدن  -
 ایجاد روابط خوب -
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 شنیدن تمامی مشکالت -
 طرح سئواالت کلیدی -
 طراحی و تدوین چک لیست  -
 ثبت تمامی مطالب -
  ها قضاوت بر اساس واقعیت -
 داشتن نظام نامه برای بهبود مستمر کیفیت -

کاری  مختلف درگیر در پروژه با برنامه های هعوامل مختلفی موجب شده است که گرو
نا آشنایی صحیح و کافی با برنامه کاری مهندسی ارزش، . فت کنندالمهندسی ارزش مخ

مدیریت ضعیف تیم، فقدان پیوستگی در آموزش مهندسی ارزش انتخاب نامناسب اعضای 
  .باشد میاین عوامل    نهایی مهندسی ارزش از جملههای تیم و توزیع نامناسب گزارش
فته شود که هر گروه که در تیم مهندسی ارزش دارای منافعی این امر را نباید نادیده گر

این  و اجرای منهدسی ارزش را مانعی برای رسیدن به باشد میعالقمند به حفظ آن  باشد
 . کنند میدانند لذا با اجرای مهندسی ارزش با اشکال مختلف مخالفت  میمنافع 

اجرای  مدیران و تأخیر درپیمانکاران معتقدند اجرای مهندسی ارزش موجب اتالف وقت 
برنداشته  در آنها ونه سودی برایگاین هدر رفتن زمان هیچ  باشد در حالی که میپروژه 
 .است

مشاوران بر این باورند که طرح مهندسی ارزش بردن زیر سئوال طرح آنها است و 
 . آنها معتقدند مهندسی ارزش را در طراحی بکار برده اند میتما

ان افزایش هزینه نهایی بوده و در طول فاز جمع آوری اطالعات متأثر کارفرمایان نیز نگر
 . نمایند میاز مشاور خود در روند اجرای مهندسی ارزش خلل ایجاد 

 هر های باید توجه داشت هدف از اجرای مهندسی ارزش کاستن از وظایف و مسئولیت
ا پروژه با هم  مرتبط بهای ه و مجموعها بخش نیست بلکه هدف این است که همه بخش

اندیشی و ارائه نظرات نو و نگرشی دوباره به کارها دسترسی به اهداف پروژه را با هزینه 
 نیز ها  سازند و در نهایت از منافع حاصل از این تالشپذیر امکانکمتر و کیفیت مطلوب تر 

 . به شکل عادالنه برخوردار شوند
 و نتایج ثمر بخشی را به دنبال بوده طرح مهندسی ارزش هنگامی از کارایی الزم برخوردار

دارد که سه بخش کارفرما، مشاور و پیمانکار با برنامه کاری مهندسی ارزش اتفاق نظر 
از نظر . تمایل کارفرما دسترسی به اهداف پروژه با حداقل هزینه ممکن است. داشته باشند
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ود هستند باید ی مهندسی ارزش خها طرحکارفرمایان اگر پیمانکاران معتقد به بررسی 
همچنین کارفرمایان . تخفیف در مبلغ پیشنهادی فوق برای اجرای قرارداد را نیز بپذیرند

ی مهندسی ارزش خارج از ها طرحمعموال به ندرت پذیرای مطالبات مالی مشاوران برای 
محدوده طرح اصلی مورد توافق هستند زیرا به عقیده آنها یک مهندس مشاور باید طرح 

از طرفی چون . ای خود به شکل اقتصادی تهیه کند ا با عنایت به وظیفه حرفهمورد نظر ر
طرح مهندسی ارزش خدماتی بیش از مقدار مشخص شده در طراحی اولیه را از مهندسان 

دهد تا برای کارفرمایان جایگاه مهندسی  میکند لذا این امر به آنها فرصت  میمشاور طلب 
.  بیش از مبلغ اولیه پرداخت شود را تشریح نمایندارزش و این که چرا باید به مشاور

اندیشند بنابراین انگیزه آنها در صورت  میایجاد روابط نزدیک با کارفرمایان  مشاوران به
 های هی اقتصادی و کارایی است که ادامه همکاری با کارفرما در پروژها طرحتشویق، خلق 

 . بعدی منجر شود
 

 . دهد می را نشان جدول زیر روابط بین این سه بخش
 

 کارفرما پیمانکار مشاور  نظرات متقابل نسبت به 
 
 

       کارفرما 

ارائه خدمات مهندسی ارزش 
بخشی از وظایف مشاور 

به است و باید طرح را 
 بهینه و اقتصادی صورت

 . طراحی نماید

با توجه به انتخاب پیمانکار 
از طریق مناقصه و ارائه 
خدمات توسط آن با حداقل 
قیت کارایی پروژه بعد از 
ارائه مهندسی ارزش باید 

 . حفظ گردد

 

         
 

       مشاور  

پیمانکار تمایل به افزایش  
سود خود در حاشیه اجرای 
تغییرات است ولی صرفه 

 به کارفرما منتقل ها جویی
 شود  مین

بجهت عدم ریسک پذیری 
کارفرمایان و همچنین 

 در ها هافزایش هزین
ولیه پروژه مطالعات ا

کافرمایان تمایلی به طرح 
 . مهندسی ارزش ندارند

 
 

       پیمانکار

ی پیشنهادی ها طرح
مهندسی ارزش باید توسط 
مشاور تأیید شود و چون 
معموالً موجب تغییر در 

گردد مشاور  میطراحی 
 . نماید میمقاومت 

کارفرما پیشنهادهای  
پیمانکار را در زمینه 
مهندسی ارزش جدی 

گیرد و پیمانکار باید  مین
هزینه بررسی آن را قبل از 

 . تصویب بپذیرد
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 وستیپ
)1( 

 
نظام فنی و اجرایی 

طرحهای عمرانی کشور
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 پیشگفتار 

اجتمـاعی و فرهنگـی     ،  های میان مدت و بلند مدت توسعه اقتصـادی          رشد و توسعه کشور در فرایند برنامه      
، های مزبور از جنبه اهداف کمی و به عبارت دیگر نمود فیزیکی اجرای برنامه    تحقق برنامه  .گیرد  میشکل  

هـای تحقیقـات و مطالعـات بنیـادی و تهیـه               ایـن نظـام در زمینـه       .عهده نظام فنـی و اجرائـی اسـت        بر  
ارایه دهنده بسیاری از اصول و راه کارهای ، های اصلی تهیه برنامه هستند استانداردهای فنی که از شالوده    

 .باشد علمی و کاربردی می
منسجم و هماهنگ اسـتوار  ، یه اصولی منطقیضروری است نظام مزبور بر پا، با توجه به این نقش اساسی  

 را آنهـا برداری و نگهداری  های توسعه و بهره گردد تا بتواند نیازهای واقعی تهیه و اجرای برنامه ها و طرح    
 .جوابگو باشد
تهیه نظـام فنـی و   ،  با درک ضرورت فوق  1364 از ابتدای سال      کل کشور    یزیر ت و برنامه  یریسازمان مد 

تور کار خود قرار داد و با تشکیل جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و صـاحب نظـران                  اجرایی را در دس   
 بـه هیـأت   1366فنی و اجرایی را طی سه سال تدوین و در سال حاکم اولین متن راجع به اصول و مبانی  

 مورد تصویب هیـأت محتـرم وزیـران         1367وزیران پیشنهاد نمود که این متن در خرداد ماه سال           محترم  
 .رار گرفتق

بـا توجـه بـه    ، )1371سـال (اجتماعی و فرهنگـی  ، همزمان با تدوین برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادی   
ضرورتهای حاکم بر برنامه و شرایط جدید اقتصادی کشور اصالح و تکمیل اصول مصوب مزبور احسـاس                 

تگاههای اجرایـی و    لذا کار بررسی و اصالح و تکمیـل نظـام مزبـور در کمیتـه ای مرکـب از دسـ                    ،  گردید
ریزی شـروع شـد و    های صنفی ـ تخصصی با مسئولیت معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه  تشکل

 پیش نویس نهایی نظام بـا رهیافتهـای         نهایتاً،  پس از مباحثات مفصل و اخذ نظرات همه دست اندرکاران         
ب هیات محترم وزیران رسید کـه   به تصوی 23/3/1375نوین در تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در تاریخ          

 .ریزی ابالغ شده است برای اقدامات بعدی در زمینه تهیه ضوابط به سازمان مدیریت و برنامه
این متن که تحت نام نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و طـی               

 و اجرایی و مراحـل آن در چرخـه تهیـه و     شامل بیان تعاریفی است از نظام فنیشود می نشریه تقدیم    نای
 و اعالم اصول و مبانی و سیاستهایی که بـرای           ریزی  برنامهجایگاه آن در فرایند     ،  اجرای طرحهای عمرانی  

مـالک  ،  تهیه و ابالغ ضوابط مورد نیاز در هر بخش از مراحل مطالعه و تهیه و اجرای طرحهـای عمرانـی                   
 .عمل قرار خواهند گرفت

 و شـرح خـدمات      آنهـا ورد بحث و عوامل یا نهادهای آن یکایک تعریـف و ورابـط بـین                چنانچه ضوابط م  
ـ     بطـور  پیش می آید     ...حقوقی و ،  مالی،  وظایف و رفتارهایی که از جنبه فنی       درسـتی تهیـه و     ه   کامـل و ب

 مجموعـه ضـوابط آن      …تحقق عینی خواهـد یافـت و انشـاء ا            تدوین و ابالغ شوند نظام فنی و اجرایی       
روشـها و   ،  هـا  دسـتورالعمل ،  مصـوبه هـا   ،  ها نامه آئین،   یا جزواتی که حاوی قوانین     تنشریا،  بهابصورت کتا 

 منسجم و متحدالشکل تحت نام مجموعـه ضـوابط نظـام فنـی و               بطورباشند    مربوط می  ....بخشنامه ها و  
 داجرایی گردآوری و تدوین و در دسترس تمامی دست انـدرکاران و عالقمنـدان بـه موضـوع قـرار خواهـ         

 .گرفت

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ĥ(                                                                                       čĔđ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم

 
 : طور که در مجموعه اصول و مبانی و سیاستها بیان شده است نظام در سه مرحله در نظام جدید همان

 مطالعات تحقیقاتی و بنیادی که اساس و پایـه اسـتانداردها و معیارهـا و مطالعـات مـورد نیـاز بـرای                        -1
 . و شناخت منابع و نیازها استریزی برنامه

تـا  (م مطالعات شناسایی و توجیه فنی و اقتصادی و طراحی اولیه              تهیه طرح که مشتمل است بر انجا       -2
 .)1پایان فاز 

کنتـرل و   و  اجرای طرح که مشتمل بر انجام طراحی تفضیلی و اجرایـی عملیـات سـاخت و اجرایـی                    -3
 ، باشد مینظارت 

 .دکردظایف و نقش خود را حسب مورد ایفاد خواهنونهادها و ضوابط ، حضور دارد که در هر مرحله عوامل
تاکید بر تدارک ضوابط حقوقی و فنـی و نیـز نهادهـای ذیصـالحیت               ،  از مهمترین خصوصیات نظام جدید    

 .الزم برای مطالعات بنیادی و تحقیقاتی است
عالوه بر این به موجب اصول نظام از این پس طراحی تفصیلی در مرحله اجرای طرح جـای داشـته و بـر                  

صیه شده است و طبیعی است برای تحقق این امر بایـد هـر چـه                 توأم تو  بطورانجام کار طراحی و ساخت      
 .زودتر نهادها و ضوابط مورد نیاز این فعالیت تدارک شوند

نظام جدید به شروع و انجام عملیات اجرایی صرفأ در مورد طرحهایی که توجیه فنـی و اقتصـادی الزم را                     
و یـا خـدمات اجرایـی       ) 2فاز(ی و اجرایی     که واگذاری طراحی تفصیل    شود  میدارند تاکید دارد لذا مالحظه      

مطالعات شناسایی و توجیه فنی اقتصادی و طراحی اولیـه          (طرح به نهادهایی که خدمات تهیه همان طرح         
را انجام می دهند مورد نظر نبوده و هدف اصلی آن بوده است کـه یـک واحـد تهیـه                   ) فازهای صفر ویک  

رایی شدن طرح به لحاظ آنکه خود  واحد اجرایـی آن            کننده طرح عالقمندی خاصی به توصیه و توجیه اج        
خواهد بود را نداشته باشد و به عبارت دیگر حتی از این مسیر نیز از فراهم شدن توجیه غیر واقعـی بـرای                       

 .طرحهایی که اجرای آن به هیچ روی موجه نیست جلوگیری بعمل آمده است
سـازوکار  ،   در حـین طراحـی     آنهاا کنترل فنی    در این نظام از این پس برای بررسی و تصویب طرح ها و ی             

جدیدی تحت عنوان کمیته ها یا هیاتهای تخصصی فنی که طی عقد قرارداد به کمـک دسـتگاه اجرایـی                
 . هرچه زودتر تدوین شودآنها الزحمه حق شده است که باید ضوابط قرارداد و بینی پیشخواهند شتافت 

 بهتر با تاکید بر رعایت منـافع واقعـی دسـتگاه اجرایـی در               در نظام جدید به مسئله سبقت در ارایه کیفیت        
استفاده از خدمات مهندس مشاور تاکید شده و باید ضوابط الزم برای مسابقه گذاری و تشخیص کیفیـت                  

 .و کمیت برتر تدوین و در اختیار قرار داده شود
 ه و بعـالوه چنـین     هـای مقطـوع توصـیه گردیـد         در این نظام برای کارهای با مدت اجرای کوتـاه قیمـت           

های فهرست بها بـا       ردیف،  بینی شده است که برای احتراز از تفصیل در کار صورت وضعیت نویسی              پیش
اقالم  کلی تر و بصورت فشرده ای از اقالم جزیی تهیه شود و پیمانکاران نسبت به این اقالم واحد بهـای      

سازوکار این بخش از کار نیـز بایـد بـه           ،  شودخود را اعالم و کار با قیمت کل پیشنهادی به پیمانکار داده             
 .سرعت تهیه گردد

 از موضوعات دیگری است که این نظام بایـد هـر چـه زودتـر                ها Ĥنفصل اختالفات قراردادها و پیم     حل و 
 .مندی بررسی و اخذ تصمیم عاجل برای آنرا تدوین و فراهم نمایدننواقو روش 
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هـای    ن مشاور از مبلغ برآورد را در دستور کار و اولویـت            مهندسا الزحمه  حقاین نظام مستقل شدن فرمول      

 .اول برای ضابطه نویسی قرارداده است
 نظام مقوله امکان سرمایه گذاری از سوی پیمانکاران و مؤسسـات مـالی و اعتبـاری در طرحهـا و                     ندر ای 

هـای   تضـمین ،  اجرا از محـل عوایـد پـروژه   الزحمه  حقبرداشت هزینه انجام شده و سود سرمایه گذاری و          
های طرحهای عمرانی از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و بیمـه              وضعیتصورت  تضمین پرداخت   ،  صنفی

 .مورد توجه قرار دارد که باید راه کارهای اجرایی آن هر چه زودتر مشخص گردد
این نظام همچنین به ارزشیابی دستگاه اجرایی و تبیین وظـایف آن و تاکیـد بـر واگـذاری خـدمات قابـل                       

 تعاونی تاکید دارد که در هر  و اگذاری در مدیریت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی به بخشهای خصوصی          و
 .زمینه باید ضوابط الزم تدوین و ابالغ شود

بـه عنـوان متـولی و متصـدی تهیـه و پیشـنهاد       ) معاونت امـورفنی  ( کشورریزی برنامهت و  یریسازمان مد 
لهی و با همکاری دسـتگاههای دولتـی و وابسـته بـه دولـت               ضوابط نظام بر آن است که به حول و قوه ا          

در کوتاه ترین زمـان ممکـن بـا تهیـه و تـدوین      ، های صنفی ـ تخصصی  جامعه مهندسی کشور و تشکل
) کنـد   مـی بخصوص در زمینه هایی که این نظام را از مصوبه قبلی و مقررات موجود متمایز                (ضوابط نظام   

 .زدموجبات تحقق عینی نظام را فراهم سا
در اینجا الزم است با توجه به حجم کار گسترده ای که در مراحل مختلف تهیه و تصویب نظام صورت 

نمایندگان ، مدیران و کارشناسان محترم دستگاههای اجرایی، از زحمات یکایک معاونین، پذیرفته
 نظام های صنفی ـ تخصصی و نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در شکل گیری و تدوین تشکل
صمیمانه تشکر نموده تداوم همکاری آنان را در ، های سازنده کارشناسی آن مشارکت داشته اند و بحث

 .اجرایی خواستار گردیم، های متکی بر اصول مصوب نظام فنی نامه آئین و ها دستورالعمل، تهیه ضوابط
 

 
  یمعاونت امور فن

 1375مرداد 
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 مــورخ 102 ـ  5/5557 ـ  1442بنـا بـه پیشـنهاد شــماره     23/3/1375هیـات وزیـران در جلسـه مــورخ    
 :ریزی تصویب نمود   سازمان مدیریت و برنامه19/10/1374

 بـا رعایـت     شـود   مـی نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور که از این پس به اختصار ؛نظام؛ نامیده                
 :موارد زیر به شرح پیوست به اجرا گذاشته شود 

 
مؤسسات و شـرکتهای   ،  نهااسازم،  ریزی و همکاری وزارتخانه ها      ت و برنامه  با مسئولیت سازمان مدیری    -1

ظـرف مـدت یکسـال    ، بانکها و تشکلهای صـنفی ـ تخصصـی   ، شهرداریها، دولتی یا وابسته به دولت
 تشـخیص   .عمـل آیـد   به  اقدامات زیر برای تحقق اصول نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور             

 .باشد میریزی  د نیاز است با سازمان مدیریت و برنامهواحدهایی که همکاری آنان مور
 تهیه پیش نویس لوایح مورد نیاز و پیشنهاد آن به هیأت وزیـران بـرای تصـویب و ارایـه بـه          :الف  

 .مجلس شورای اسالمی
های اجرایی نظام و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت وزیـران یـا                نامه  آیین تهیه پیش نویس     :ب  

  .بطدیگر مراجع ذیر
  )الف و  ب(های الزم در قالب مقررات موضوع بندهای   تهیه و ابالغ دستورالعمل:ج 

 
تـا تصـویب و ابـالغ ضـوابط         ،  شوراهای تخصصی و دیگر مراجع مربـوط      ،   تمام دستگاههای اجرایی   -2

  .های مربوط به انجام مطالعات مورد نیاز طرحهای تحقیقاتی یادشده اقدامها و تصمیم
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 ی واجرایی طرحهای عمرانی کشورنظام فن
 

  ـ کلیات 1
بـرداری طرحهـای عمرانـی        نگهـداری و بهـره    ،  اجرا،  های مربوط به تهیه     گستردگی ابعاد و ماهیت فعالیت    
 و نیز مصرف حجم قابل توجهی از منـابع اقتصـادی بـرای آن و               آنهانجام  آکشور و آثار ناشی از چگونگی       

ضـرورت تصـویب نظـام فنـی و اجرایـی          ،  آن با دیگر امور کشـور     لزوم تنظیم این امور و هماهنگ کردن        
  کند میطرحهای عمرانی کشور را ایجاب 

 
  ـ تعریف 2

حقوقی و مـالی حـاکم      ،  مقررات و ضوابط فنی   ،  روشها،  نظام فنی و اجرایی عبارت است از مجموعه اصول        
ــه  ــر تهی ــارگ    ، ب ــاب و بک ــونگی انتخ ــور و چگ ــی کش ــای عمران ــیابی طرحه ــرا و ارزش ــلاج  یری عوام

 .آنها دست اندرکار مربوط به آن و نیز تبیین مشخصات عوامل یادشده و نحوه ارتباط بین 
 
 های عمرانی کشور   ـ نقش نظام فنی و اجرایی در تهیه و اجرای برنامه3

  :باشد می که شامل موارد زیر ریزی برنامهدر فرایند 
 و جامع بخشی ) آمایش سرزمین (ای منطقه، پایه، تحقیقاتی،  مطالعات بنیادیالف ـ
  تعیین اهداف کالن و سیاستهای کلی ب ـ
  تعیین اولویتها و تخصیص منابعپ ـ
  تهیه طرحهات ـ
  اجرای طرحها ث ـ
  ارزشیابی ج ـ

مقررات و ضـوابط فنـی و اجرایـی و نحـوه انتخـاب و               ،  معیارها،  روشها،  نظام فنی و اجرایی با ارایه اصول      
ج نقش مـؤثر و اساسـی      ،  ث،  در مراحل موضوع بندهای ت    ،  ندرکار مربوط در آن   بکارگیری عوامل دست ا   

 .کند میداشته و در مرحله الف نیز برحسب مورد نقش الزم خود را ایفا 
 

 اکم بر نظام فنی و اجراییح ـ اصول مبانی کلی 4
  :باشد میاصول مبانی کلی حاکم بر نظام فنی و اجرایی شامل موارد زیر 

  . بهینه از منابع و ظرفیتهای موجود و فراهم نمودن زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید و مورد نیازاستفادهـ الف
ـ   بکارگیری اصول و مبانی علمی و فنی در جهت ارتقای تکنولوژی و سـطح دانـش فنـی و صـنعتی     ب 

  .کشور و دستیابی به کیفیت مطلوبتر
ـ   ر تهیه و اجرای طرحهای عمرانی بالی از این بخش دم جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده عپ 

  جداگانه یـا   بطوراز طریق تهیه و تدوین روشهای بهینه برای انجام مراحل مختلف            ،  توجه به قابلیتها  
 توأم 
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ـ  بـاالبردن  ،  ایجاد زمینه مناسب برای بروز ابتکارات و خالقیتها به ویژه در جهت ایجاد منـابع جدیـد  ت 
 .کم کردن هزینه و مدت اجرا، کیفیت

ـ  ، طبقه بنـدی و تشـخیص صـالحیت واحـدهای مختلـف مطالعـات بنیـادی       ، سازماندهی،  شناساییث 
در ( جداگانـه یـا بـه صـورت تـوأم            بطورتهیه و اجرای طرح     ،   جامع بخشی  ای  منطقه،  پایه،  تحقیقاتی

  .براساس ضوابط معین) موارد مجاز
ـ  نـی داخلـی و کمـک بـه ایجـاد      شور از طریـق حمایـت از نیروهـای ف   ک تقویت توان فنی و اجرایی ج 

در مـوارد  ( توأم بطور جداگانه یا بطورواحدهای بزرگ برای انجام مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح  
 .)مجاز

ـ   فراهم ساختن تسهیالت برای صدور نیروی کار و خدمات فنـی و مهندسـی و اجرایـی و تشـویق و     چ 
 .ترغیب و حمایت از آن

ـ  از طریـق  ، یروی فنی و کارآمد متخصص برای تهیـه و اجـرای طـرح   موزش و تربیت نآ ایجاد زمینه ح 
های تجربی بین عوامل نظام فنی و اجرایـی و دانشـگاهها و موسسـات     جلب همکاری و مبادله یافته  

  .علمی و تحقیقاتی کشور
ـ  نهادهای انقالب اسالمی و موسسات اعتباری مستقل یا عام المنفعـه  ، بانکها،  جلب مشارکت عمومیخ 

 .اقتصادی هستند -ی سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی کشور که دارای توجیه فنی برا
اندرکار  روشها و عوامل دست، معیارها، ارزشیابی زمانبندی شده از عملکرد این نظام مشتمل بر ضوابطد ـ  

  .به منظور اصالح نظام، مطالعاتی و تهیه و اجرای طرح و انعکاس نتایج مربوط
ـ  ی مربوط به مراحـل مطالعـاتی و تهیـه و اجـرای     Ĥنهاتند سازی در مورد تمام وقایع و جری الزام به مسذ 

 . اقدامات مربوط به این فعالیت در شرح وظایف و قراردادهابینی پیشطرح و 
ـ  دقیق و عملی برای الزام به گزارش دهی و گزارش گیری از جریان ،  طراحی و استقرار فرایندی علمیر 

  .های زمانی معین ای عمرانی در دورهتهیه و اجرای طرحه
 

  ـ گستره نظام فنی و اجرایی5
  :باشد میگستره یا مباحث طرح شده در نظام فنی و اجرایی شامل موارد زیر 

 و جامع بخشی  ) آمایش  سرزمین(ای  منطقه، پایه، تحقیقاتی،  مطالعات بنیادیالف ـ
 استانداردها و ضوابط فنی ،  معیارهاب ـ
  طرح  تهیهپ ـ
  اجرای طرح ت ـ
  ارزشیابی ث ـ

 

  ـ تهیه طرح6
  :باشد میتهیه طرح شامل موارد زیر 

  مدیریت بر تهیه طرحالف ـ
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 اولیه ) امکان سنجی(اجتماعی و زیست محیطی ، اقتصادی، توجیه فنی،  مطالعات شناساییب ـ
 نهایی) یامکان سنج(اقتصادی و اجتماعی ،  و طراحی اولیه و توجیه فنیه مطالعپ ـ

 
  ـ مدیریت بر تهیه طرح 7

  :باشد میمدیریت بر تهیه طرح شامل موارد زیر 
  مدیریت بر تهیه طرح از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری الف ـ
  خدمات مدیریت تهیه طرح ب ـ

 
  ـ اجرای طرح 8

  :باشد میاجرای طرح شامل موارد زیر 
 نبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری  مدیریت بر اجرای طرح از جالف ـ
  خدمات مدیریت و کنترل ب ـ
  خدمات و فعالیتهای اجرایی پ ـ

 
  ـ خدمات مدیریت و کنترل 9

  :باشد میخدمات مدیریت و کنترل شامل موارد زیر 
  خدمات مدیریت اجرای طرح الف ـ
 دسی ن کنترلهای مهب ـ
  کنترل پروژه ث ـ
  نظارت ت ـ

 
 دمات وفعالیتهای اجرایی  ـ خ10

  :باشد میخدمات و فعالیتهای اجرایی شامل موارد زیر 
  طراحی تفضیلی و اجرایی الف ـ
  تهیه و ساخت کاال و تجهیزات ب ـ
 ) عملیات اجرایی و نصب( پیمانکاری اجرا پ ـ
 برداری  ماده سازی برای بهرهآ ت ـ

 
 ی ول و مبانی حاکم برنظام فنی و اجرایص ـ شرح ا11

مشروح اصول و مبانی حاکم بر نظام فنی و اجرایی طرحهـای          ،  با توجه به مباحث مطروحه در گستره فوق       
  :باشد میطبق شرح معین شده در هر یک از بخشهای زیر ، عمرانی
ـ  ، آمـایش سـرزمین  ، ای منطقـه ، جـامع بخشـی  ، شامل مطالعات پایـه ( مطالعات بنیادی و تحقیقاتی الف 

 .)قات و نظایر آنیتحق
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 استانداردها و ضوابط فنی ،  معیارهاب ـ
  تهیه طرح پ ـ
  اجرای طرح ت ـ
  ارزشیابی ث ـ

 
  مطالعات بنیادی و تحقیقاتی) الف 

 )آن تحقیقات و نظایر، آمایش سرزمین، ای منطقه، جامع بخشی، شامل مطالعات پایه(
 

 : ـ تعریف 12
 منجر به تصمیم گیری کلی در مـورد      آنهاحاصل از   مطالعاتی است که نتایج     ،  مطالعات بنیادی و تحقیقاتی   

 یا دست آوردهای علمی نظیر معیارهـا و اسـتانداردهای           شود  می آنهابرنامه ها و شناخت طرحها ومدیریت       
 .دهد میفنی یا اطالعات پایه را نتیجه 

 
  ـ اصول حاکم بر انجام مطالعات بنیادی و تحقیقاتی 13

  :باشد میدی و تحقیقاتی به شرح زیر اصول حاکم بر انجام مطالعات بنیا
ـ  خـرین  آ انجـام مطالعـات تحقیقـاتی و بنیـادی در قالـب روشـهای معتبـر در تحقیقـات علمـی و          الف 

  .های مرتبط دستاوردهای مطالعاتی جهانی در زمینه
  انجام مطالعات با حداکثر استفاده از منابع و امکانات داخلی ب ـ
ـ  ی تشخیص صالحیت شده در بخش تهیه طرح برای مطالعات بنیادی  انجام مطالعات توسط واحدهاپ 

 در قالب قرارداد و شرح خدمات مشخص ، یا موسسات معتبر پژوهشی برای کارهای تحقیقاتی
ـ   ارجاع کار از طرف دستگاههای اجرایی به مؤسسات علمی و یا تخصصی جهت طرحهای مطالعـات  ت 

ریـزی خواهـد     تائید سازمان مدیریت و برنامهبااد مربوط بنیادی و تحقیقاتی و همچنین انعقاد قرارد    
 .بود

ـ  قیمت و ارجاع کارها ، اعم از تشخیص صالحیت،  بکارگیری سایر اصول مندرج در بخش تهیه طرحث 
 .برحسب مورد برای واحدهای متولی انجام این مطالعات

 
 استانداردها و ضوابط فنی ، معیارها) ب 

 
 : ـ تعریف 14

ضــوابط و ، روشــها، تانداردها و ضــوابط فنــی عبارتنــد از مجموعــه ای از مشخصــات فنــیاســ، معیارهــا
، بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی         ،  دستورالعملهایی که براساس اصول علمی و فنی موجود در کشور و جهان           

، تضـمین ایمنـی   ،  اجتماعی و امکانات موجود برای پذیرش طرح از نظر فنی و اقتصـادی            ،  زیست محیطی 
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 .شوند میتهیه و تدوین ، برداری طرحها نگهداری و بهره، اجرا، عات و بهبود کیفیت طراحیحفاظت اطال

 
 استانداردها و ضوابط فنی ،  ـ اصول و مبانی حاکم بر تهیه و تدوین معیارها15

  :باشد میاستانداردها و ضوابط فنی به شرح زیر ،  اصول و مبانی حاکم بر تهیه و تدوین معیارها
ـ  از طریـق تـدارک و اسـتانداردهای الزم    ، ای سطح دانش فنی و کیفیت در بخشهای مختلـف  ارتقالف 

 متکی بر اصول علمی و فنی کشور و جهان 
ـ  احدهای خدمات مـدیریت  و،  تنظیم و حفظ روابط فنی بین واحدهای مدیریت بر تهیه و اجرای طرحب 

هر یک  ایف و روش انجام کار    رای طرح و وظ   احدهای اج و ه یا اجرای طرح واحدهای تهیه طرح      تهی
  .آنهااز 

ـ  ، سـاخت ، طراحـی ، استانداردها و تیپ نمودن روشهای مورد نیـاز مطالعـاتی  ،  تامین و تعیین معیارهاپ 
 بااستفاده از تجـارب موسسـات معتبـر       ،  برداری و ارزشیابی    بهره،  نگهداری،  نظارت،  کنترل،  مدیریت

 المللی  بین
ـ   تـا حـد امکـان الزم بـرای    ، بـا اولویـت بخـش سـاختمانی    ، الت استاندارد نمـودن اجـرا و محصـو   ت 

  . انبوه سازی
ـ  بـه منظـور   ، اسـتانداردها و ضـوابط فنـی   ،  متمرکز و جامع نگرانه بـرای تهیـه معیارهـا   ریزی برنامه ث 

  .جلوگیری از هر نوع دوباره کاری در این زمینه
ـ   و ضوابط فنی و برقراری تشویق و ترغیب معیارها،  فراهم ساختن زمینه آموزش و ترویج استانداردهاج 

در مورد اشخاصی که دستاورد عینی در تهیه و تدوین و ارایه استاندارد و معیارهای با کیفیت باال را            
  .دارند

ـ  تعـاونی و  ، ی تحقیقاتی در بخشهای مختلف دولتیĤنهاشرکتها و سازم، انجمنها،  استفاده از مؤسساتچ 
 تهیـه و تـدوین اسـتانداردهای        .آنهـا  و معیارها و تشویق و حمایت        خصوصی در تدوین استانداردها   

و بـا   ) اعـم از دولتـی و غیـر دولتـی         (فنی کارهای تخصصی از طریق واحدهای تخصصی ذیـربط          
 و تائید و ابالغ آن از سوی سازمان مذکور          گیرد  میریزی صورت     همکاری سازمان مدیریت و برنامه    

 .خواهد بود
ـ   ارتقـای  به منظور، استانداردها و ضوابط فنی، نترل برای الزام به رعایت معیارها سازوکار کبینی پیش ح 

 تولیدات و محصوالت ساختمانی و صنعتی و انفورماتیکی ، کیفیت طرحها
 

 تهیه طرح ) پ 
 : ـ تعریف 16

، یتوجیه فنـ ، مطالعه و طراحی مورد لزوم برای شناسایی، بررسی، عبارت است از انجام تحقیق  ،  تهیه طرح 
  کلـی فعالیتهـایی کـه منجـر بـه پـذیرش یـا رد طـرح                  بطـور اجتمـاعی و زیسـت محیطـی و         ،  اقتصادی

 به منظـور   و نیز اقداماتی که      شود  می) به معنای توصیه به سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح           ( 
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 .گیـرد   مـی  ساماندهی و هدایت و راهبـری و مراقبـت و کنتـرل بـر فعالیتهـای فـوق انجـام                   ،  ریزی  برنامه
  :شوند میقعالیتهای مختلف تهیه طرح به شرح زیر تقسیم بندی 

  :شامل،  مدیریت بر تهیه طرحالف ـ
 از جنبه ایفای وظایف قانونی غیر قابل واگذاری طرح  ـ مدیریت بر تهیه 1
  ـ خدمات مدیریت تهیه طرح 2

 اولیه ) امکان سنجی (اجتماعی و زیست محیطی، اقتصادی، توجیه فنی،  مطالعات شناساییب ـ
 نهایی ) امکان سنجی(اجتماعی و زیست محیطی ،  مطالعه و طراحی اولیه و توجیه فنی و اقتصادیپ ـ

 
  ـ اصول و مبانی حاکم بر تهیه طرح 17

  :باشد میاصول و مبانی حاکم بر تهیه طرح شامل موارد زیر 
ـ  اجتمـاعی و زیسـت   ، اقتصـادی ، یـه فنـی  توج،  انجام مطالعه و طراحی مورد لزوم بـرای شناسـایی  الف 

، هـای توسـعه و ضـوابط         و برنامـه   ای  منطقـه ،  در قالب مطالعات جامع بخشی    ) تهیه طرح (محیطی  
همراه با مقایسـه و تحلیـل گزینـه         ،  معیارها و استانداردهای فنی و اقتصادی و ارایه گزارش مربوط         

 .پیشنهادی و سایر گزینه ها
ـ  قانون برنامه دوم و الگوهای ) 82(حهای توسعه باید براساس تبصره  ارزیابی زیست محیطی طرتبصره 

  .مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست صورت پذیرد
 . رعایت هماهنگی طرح با سایر طرحهای مربوط و ضوابط آمایش سرزمینب ـ
 . تهیه طرح براساس استفاده حداکثر از منابع و امکانات محلی و داخلیپ ـ

ـ   در تهیه طرح بـویژه در طرحهـایی کـه مسـتقیمأ بـا      آنهادم و استفاده از نظریات  جلب مشارکت مرت 
 .زندگی مردم مرتبط است

ـ  و انجام بررسیها و مطالعات مربوط بـه  ) به استثنای طرحهای انفورماتیکی( تعیین دستگاه بهره بردار ث 
بندی  عملیـات آمـاده      برداری و همچنین تهیه برنامه زمان       های نگهداری و بهره     سازماندهی و شیوه  
  .برداری در مرحله تهیه طرح سازی برای بهره

ـ  توسط واحـدهای تشـخیص   ) اعم از خدمات مدیریت یا خدمات تهیه طرح( انجام خدمات تهیه طرح ج 
ای تهیه طرح     تحت عنوان واحد خدمات مدیریت تهیه طرح و واحد خدمات مشاوره          ،  صالحیت شده 

  .ریزی  مصوب سازمان مدیریت و برنامهبرطبق شرح خدمات تیپ یا غیر تیپ
وظـایف  ( و کنتـرل کـالن     ریـزی   برنامه،  تصمیم گیریهای اساسی  ،  بدیهی است امر سیاست گذاری    

خواهـد  ) دستگاه اجرایـی  (همچنان بر عهده واحد مدیریت بر تهیه طرح         ،  )قانونی غیرقابل واگذاری  
 .بود

ـ  دهای بخش خصوصی یا تعاونی به تـدریج و   ارجاع کارهای خدمات مدیریت تهیه طرح به واحتبصره 
همراه با ایجاد شرکتها و مؤسسات تشخیص صالحیت شده در این مورد در قالب شـرح خـدمات و               

 .قرارداد مشخص انجام خواهد گرفت
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ـ  ای تهیه طرح از طریق ایجاد رقابت سازنده بین واحدهای تشخیص   باال بردن کیفیت خدمات مشاورهچ 

 ارجاع کار در موارد الزم و ممکن و ارزیابی جامع پیشنهادهای دریافتی از              صالحیت شده در هنگام   
های تخصصی که اعضای آن توسط دستگاه اجرایی از میان اهل خبره تعیین               این واحدها در هیئت   

های تخصصی و روش بررسی و اخذ       ضوابط انتخاب هیئت  ،   برای تهیه مناسبترین پیشنهاد    شوند  می
در مورد کارهای غیر تیپ و همچنین در مورد آن دسته از کارهـای تیـپ                تصمیم در این هیئت ها      

ریـزی مـورد      که هر یک از ضوابط یا استانداردهای معین شده از سوی سازمان مـدیریت و برنامـه                
ای است که بنا به پیشنهاد سازمان مزبور به تصویب هیئت وزیـران              نامه طبق آیین ،  عمل قرا نگیرد  

 .رسد می
ـ   یب نتایج خدمات تهیه طرح توسط دسـتگاه اجرایـی و در صـورت نیـاز بـا اسـتفاده از        بررسی و تصوح 

 اعمال  به منظور ،  هیئت ها یا مؤسسات تخصصی صالحیت دار یا واحد خدمات مدیریت تهیه طرح            
 .زیست محیطی و اقتصادی، کنترلهای فنی

 ای تهیه طرح  ماتی مشاوره ایجاد انگیزه و اتخاذ سیاستهای الزم برای استانی کردن واحدهای خدخ ـ
ـ  از طریـق  ،  به هنگام نمودن اطالعات فنی و علمی افراد کلیدی شـاغل در مـدیریت بـر تهیـه طـرح     د 

 .آموزش
ـ  دستگاه ( اتخاذ تدابیری برای حمایت و حفظ نیروهای کارآمد فنی در واحدهای مدیریت بر تهیه طرح ذ 

 .با بکارگیری اصل دستمزد در مقابل کار) اجرایی
 .طرحتهیه بر  تعیین ضوابط انتخاب و ارزشیابی در مورد افراد کلیدی شاغل در مدیریت  ـر

ـ   سازماندهی متناسب واحدهای مدیریت بر تهیه طرح و احتراز از واگـذاری وظیفـه مـدیریت بـر تهیـه      ز 
 انجام فعالیتهـای دیگـری اسـت و انتقـال کارشناسـان             آنهاطرح به دستگاههایی که وظیفه اصلی       

 .ط به واحدهایی که وظیفه مستقیم در این مورد دارندمربو
 . مدیریت بر تهیه طرحهای انفورماتیکی مشمول این بند نیستتبصره ـ

 
 ـ اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صالحیت واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح  18

 ای تهیه طرح  و واحدهای خدمات مشاوره
ای خدمات مدیریت تهیـه طـرح و واحـدهای خـدمات            اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صالحیت واحده       

  :شود میای تهیه طرح به شرح زیر تعیین  مشاوره
براساس قوانین و مقررات مربوط در زمینه فعالیتهای نظام فنی و اجرایـی تشـکیل یافتـه و انجـام     الف ـ  

 ،  قید شده باشدآنهاخدمات مزبور در موضوع فعالیت یا شرح وظایف 
و تجربـه مفیـد و مـؤثر بـرای واحـدهای      ) حداقل لیسـانس (یالت تخصصی مربوط دارا بودن تحصب ـ  

سـوابق کـاری و     ،  مدیرعامل و کارکنـان فنـی شـرکتها و مؤسسـات          ،  هیأت مدیره ،  شخص حقیقی 
سخت افزاری و حسن عمل و      ،  امکانات نرم افزاری  ،  مخزن و بانک اطالعات فنی منظم     ،  تحقیقاتی

 ،  از جمله نظام کیفیتآنهاهای فعال در سازمان شیوه مدیریت در این واحدها و نظام
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ـ   نداشتن ممنوعیت قانونی یا محکومیت و محرومیت مؤثر در موضوع فعالیتهای مندرج در این نظـام  پ 
هیأت مدیره و مدیرعامل و نیز اشخاص حقیقی که بصـورت واحـدهای مسـتقل      ،  در مورد هر واحد   

 .شوند می صالحیت برای تمام یا برخی از خدمات این مرحله تائید
ـ  تنزل رتبه و محرومیت از ارجاع کار بـرای واحـدهایی   ،  منظور داشتن اقداماتی از قبیل لغو صالحیتت 

که در کارهای خود استانداردها واصول فنی را مراعات ننموده یا گزارشهای الزم از پیشـرفت کـار                  
 .دنخود را به موقع ارسال نمی نمای

به استثنای دفاتر فنی موسسـات دولتـی یـا          (مدیریت فنی و اجرایی   ،  ر مالی  دارا بودن استقالل از نظ     –ث  
این ت یصالحبه منظور ایجاد ثبات نسبی در مدیریت و عوامل موثر در تشخیص            ،  )وابسته به دولت  

 واحد ها 
عالوه بر مراتـب فـوق کـه حسـب مـورد            ،   در مورد تشخیص صالحیت واحدهای خارجی تهیه طرح        -ج

 :حصول شرایط زیر نیز ضروری است ، باشد میمالک عمل 
 .های ایرانی به انجام رساند واحد خارجی باید تعهد نماید کار را با مشارکت موثر واحد .1
سابقه کار در کشور  با اولویت(حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام کار ، دارای تخصص .2

 .داشته باشدبوده و صالحیت انجام کار در رشته مورد نظر در کشور متبوع خود را ) ثالث
 

 اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحـدهای خـدمات مـدیریت تهیـه طـرح و                    -19
 )واحدهای تهیه طرح(ای تهیه طرح خدمات مشاوره

 ای تهیه طرح   اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره               
  :ودش مین یبه شرح زیر تعی)واحدهای تهیه طرح(

ـ  ای تهیـه طـرح بـه واحـدهای تشـخیص        ارجاع کار خدمات مدیریت تهیه طرح یا خدمات مشاورهالف 
  .آنهاصالحیت شده با توحه به حسن سابقه و کیفیت انجام کارهای قبلی توسط 

ـ   در نظر گرفتن تجربه این واحدهها از نظـر موضـوع و منطقـه اجـرای کـار و اسـتفاده از ظرفیـت و        ب 
  .اآنهتوانایی 

  . اولویت ارجاع کار به واحدهای محلی در شرایط یکسانپ ـ
ـ   یکجا توسط یـک واحـد از بخـش    بطور عدم انجام خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات تهیه طرح ت 

  .خصوصی یا تعاونی
ـ  های اجرایی  های رقابت و سبقت بین این واحدها در جهت ارتقای کیفی و کاهش هزینه  ایجاد زمینهث 

 .طرحها
ـ   امکان استفاده از مجموعه چند واحد در کارهای بزرگی که قابل تقسیم بـرای ارجـاع بـه واحـدهای     ج 

  . جداگانه نیستند در جهت کمک و تسهیل در ایجاد واحدهای بزرگبطورداخلی موجود 
ـ   استفاده از واحدهای خارجی صرفأ در موارد اسـتثنایی و خـاص کـه زمینـه تخصصـی آن در کشـور       چ 

و بـا تائیـد سـازمان       ) حاوی روش واگذاری کار   (باشد بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط        موجود ن 
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ریزی از طریق و با مسـئولیت مشـترک و تضـامنی واحـدهای ایرانـی و خـارجی                     مدیریت و برنامه  

  .تشخیص صالحیت شده
ـ  ریـزی و    برنامـه  در مورد کارهای معین با پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت وتبصره 

  .های خارج از چارچوب این بند اتخاذ نمود  تصمیمتوان میتصویب هیأت وزیران 
 

و مبانی حاکم بـر قراردادهـای خـدمات مـدیریت تهیـه طـرح و خـدمات                  ـ اصول   20
 ای تهیه طرح  مشاوره

ه طرح به   ای تهی   اصول و مبـــانی حاکم بر قراردادهای خــــدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره            
  : شود میشرح زیر تعیین 

ـ   جـامع و  بطـور تعهدات و اختیارات طـرفین قـرارداد   ، ظایفوتکالیف ، داتییأت،  تعیین شرح خدماتالف 
  . منطقیبطورمانع و روشن وقابل انجام و براساس رعایت حقوق طرفین 

ـ   ملی و استفاده از امکانـات و  اقتصادی و اجرایی،  تائید بر رعایت معیارها و استانداردها و ضوابط فنیب 
  .های داخلی و مصالح محلی در شرح خدمات و شرایط قرارداد توانایی

ـ  های الزم و تکالیف مشـخص در قـرارداد در صـورت عـدول از تعهـدات و سـایر         تضمینبینی پیش پ 
و اتخـاذ تمهیـدات الزم بـرای        ز  یـ ن توسط هر یـک از طـرفین         )20(مراتب مندرج در جزء الف بند       

ای تهیـه طـرح ماننـد         بران خسارتهای احتمالی و مسئولیت پـذیری واحـدهای خـدمات مشـاوره            ج
  .ای پوششهای بیمه

ـ  های متکـی    برای ایفای تعهدات همانند تضمینای بیمههای صنفی و پوششهای   استفاده از تضمینت 
 .شوند میبر بانکها و مؤسسات دولتی در قالب ضوابطی که بدین منظور تدوین 

  .تعیین روش و مرجعی برای حل و فصل سریع اختالفات ث ـ
ـ  های مختلـف خـدمات     استفاده از متون و شرایط عمومی و شرح خدمات تیپ برای قراردادهای رشتهج 

  .شوند مدیریت تهیه طرح و خدمات تهیه طرح که برای آن متون تیپ ابالغ شده یا می
ـ 1 مکاری دستگاه اجرایی شرح خـدمات تیـپ و   ریزی مکلف است با ه  سازمان مدیریت و برنامه 

  .موارد غیر تیپ را تهیه نماید
ـ 2  تهیه و بکارگیری متون و شرایط و شرح خدمات غیر تیپ تنها در مـواردی اسـتفاده از متـون     

ریزی به تصـویب    که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهای نامه آیینتیپ میسر نباشد براساس  
 . مشخص خواهد شدسدر میهیأت وزیران 

  .مبلغ و مدت در قالب موضوع قرارداد،  حد معقول و منطقی برای تغییر حجم خدماتبینی پیش چ ـ
ـ  ، اسـناد ، های الزم و نیز نسخه اصلی مدارک  واحد خدمات تهیه طرح باید متعهد شود که تعداد نسخهح 

نجام خدمات مربوط در موعـد مقـرر   های مرتبط با قرارداد را همراه با گزارشها و ا  محاسبات و نقشه  
 .به کارفرما تحویل دهد
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 قراردادهـای  الزحمـه   حـق ـ اصول و مبانی حاکم بر نرخ گـذاری و نحـوه پرداخـت               21

 ای تهیه طرح  خدمات مدیریت تهیه طرح و خدمات مشاوره
 طـرح و     قراردادهای خدمات مدیریت تهیه    الزحمه  حقاصول و مبانی حاکم بر نرخ گذاری و نحوه پرداخت           

  :شود میای تهیه طرح به شرح زیر تعیین  خدمات مشاوره
ـ  الزحمـه یـا تعرفـه      تهیه فرمولهای استاندارد و ضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه حقالف 

 وجود دارد بـا توجـه       آنهاهای مختلف که امکان یکسان سازی روش محاسبه           این خدمات در رشته   
های متعارف در کشور و بر مبنای نرخهـای رایـج و معقـول بـرای          ازدهبه تخصصهای مورد نیاز و ب     

 .تجهیزات و وسایل و هزینه تکنولوژی، دستمزدها
ـ  مـوارد  ،  یا تعرفه این خدمات از مبلغ برآورد اجرای کارالزحمه حق مستقل نمودن فرمولهای محاسبه ب 

 .باشد میریزی  استثناء با تصویب سازمان مدیریت و برنامه
ـ   یا تعرفـه  الزحمه حقائید روش عمل در مواردی که استفاده از روش مصوب ابالغی برای محاسبه  تپ 

 اسـت کـه بنـا بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و           ای  نامه  آیینبراساس  ،  انجام خدمات مقدور نیست   
 با رعایـت    19 بند    “ث ”  و جزء    17 بند    “ چ  ” ریزی و با بکارگیری روشهای مندرج در جزء         برنامه

 .صل رقابت در تعیین قیمت با حفظ کیفیت کار به تصویب هیأت وزیران میرسدا
 
 اجرای طرح) ت(

  ـ تعریف 22
 :شامل انجام خدمات فعالیتهای مشروح زیر است ،  کلی اجرای طرحبطور

 نظیـر انتخـاب روش اجـرا کـه لزومـا توسـط کارفرمـا        ، الف ـ انجام وظایف قانونی غیـر قابـل واگـذاری    
 .گیرد میانجام ) اییدستگاه اجر(

 :مشتمل بر ،  خدمات مدیریت و کنترلب ـ
  ـ مدیریت اجرا 1
  ـ کنترلهای مهندسی 2
  ـ کنترل پروژه 3
 . ـ نظارت4

 :مشتمل بر ،  خدمات و فعالیتهای اجراییپ ـ
  ـ طراحی تفصیلی و اجرایی1
  ـ تهیه یا ساخت کاال و تجهیزات2
 )نصب ،عملیات اجرایی( ـ پیمانکاری اجرا 3
 برداری   ـ آماده سازی برای شروع بهره4

 
  ـ اصول و مبانی حاکم بر اجرای طرح 23

  : شود میاصول و مبانی حاکم بر اجرای طرح به شرح زیر تعیین 
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ـ  یا توصیه (منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش ،  شروع اقدامات مربوط به مرحله اجرای طرحالف 
 .باشد میطرح ) به سرمایه گذاری

ـ  جـزء الـف بنـد    ( انجام فعالیت مدیریت برای اجرای طرح از جنبه وظایف قانونی غیر قابل واگـذاری  ب 
 باید بصورت ملی باشند توسط دستگاه اجرایی مرکزی و ایجـاد زمینـه              اًدر طرحهایی که ماهیت   ) 22

  .مناسب برای استانی نمودن اجرای طرحهای دیگر
ـ  ای هر یک از فعالیتهای اجرای طرح به شـرط حصـول اطمینـان از تـامین      انعقاد پیمان یا قرارداد برپ 

پروانـه  ،  بودن اعتبارات مورد نیاز تا اتمام و تکمیل کـار و نیـز تـامین سـایر منـابع از قبیـل زمـین                       
  .آب و برق، ساختمان

ـ  ام اجرای  توام در مواردی که در این نظبطور جداگانه و یا بطور انجام فعالیتهای مختلف اجرای طرح ت 
توسط واحدهای تشخیص صالحیت شده بـرای هـر فعالیـت در            ،  م مجاز شناخته شده   أ تو بطور آنها

ضـوابط و   ،  معیارهـا ،  نحوه ارجاع کارهـا   ،  تعرفه ها ،  قیمتها،  Ĥنهاپیم،  قالب ضوابط حاکم بر قراردادها    
  .مشخصات فنی و روش بازرسی فنی

ـ  حدهایی که توانایی انجـام مجموعـه فعالیتهـایی     فراهم ساختن زمینه ایجاد و تشخیص صالحیت واث 
 . مجاز شناخته شده است دارا باشندآنهاکه ارجاع توام 

ـ   مادام که تعداد واحدهای تشخیص صالحیت شده که برای انجام مجموعه خدمات و فعالیتهای تبصره 
نـدارد   توام قابل واگذاری به یک واحـد هسـتند تکـافوی کارهـای مزبـور را                  بطوراجرای طرح که    

 از گروههای مشارکت یا همکاری متشکل از واحـدهایی کـه بـرای فعالیتهـا و بخشـهای                   توان  می
 . جداگانه تشخیص صالحیت شده اند استفاده نمودبطورمختلف کار مورد نظر 

  . تاکید بر اصل انتخاب قیمت معقول در اجرای طرحج ـ
  . مستمربطورصالحیت شده  نظارت بر عملیات اجرایی یا نصب توسط واحدهای تشخیص چ ـ
ـ  های مهم ملی با روشهای پیشرفته و توسط واحدهای خدمات مدیریت اجرای طـرح یـا     کنترل پروژهح 

  .واحدهای کنترل پروژه
ـ   فراهم ساختن زمینه انجام کنترلهای کیفی کـار و نیـز کنتـرل پـروژه توسـط واحـدهای تشـخیص        خ 

 در کارهـای مـورد    ،  جرای عملیات فعالیت دارنـد    صالحیت شده ای که در زمینه ساخت و نصب و ا          
 . قرارداد خود

ـ  با رعایت فاصله زمانی منطقی با شـروع عملیـات   ) طراحی تفصیلی و اجرایی(های اجرایی   تهیه نقشهد 
 .اجرایی و نصب

  . ایجاد انگیزه و اتخاذ سیاستهای الزم برای تشکل واحدهای محلی اجرای طرحذ ـ
ـ  توسـط دسـتگاه اجرایـی و در    ) کنترلهای مهندسی(های اجرایی  نقشه، حاسباتیم،  کنترل مدارک فنیر 

  .با استفاده از هیئت ها یا مؤسسات ذیصالحیت، صورت نیاز
ـ   بـرداری از طـرح در قالـب برنامـه      انجام فعالیتهای مربوط بـه ایجـاد آمـادگی بـرای بهـره     بینی پیش ز 

  . زمانبندی شده
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  .ن و دریافت میزان واقعی مالیات و سایر حقوق دولتی در این مرحله ایجاد روش مناسب برای تعییژ ـ
ـ  بـرداری و    سازماندهی مناسب و نحوه آموزش نیروی انسانی دسـتگاه نگهـداری و بهـره   بینی پیش س 

 هـای انجـام شـده از دسـتگاه اجرایـی بـه        تهیه و تدوین ضوابط الزم برای تحویل و تحول پـروژه   
 .بردار بهره

ـ    رعایـت اصـول ایمنـی و بهداشـت محـیط کـار و حـداقل       به منظور تدابیر الزم در اجرا بینی پیش ش 
  . تسهالت رفاهی

ـ  از طریـق  ،  فراهم نمودن زمینه بکـارگیری نیـروی انسـانی مـاهر و متخصـص در اجـرای کارهـا       ص 
  و اسـتفاده از آن در تـدارک        شـوند   مـی واحدهایی که برای این امور ایجاد و تشـخیص صـالحیت            

  .ن یافته نیروی کار سازما
 

  ـ تعریف واحد اجرای طرح 24
عبارتند از واحدهای تشخیص صالحیت شده ای که مسئولیت اجرای هـر یـک از               ،  واحدهای اجرای طرح  

 تـوام بـرای فعالیتهـای       بطـور  را بصورت جداگانه یـا       )22ب و پ بند     (خدمات و فعالیتهای مندرج در جزء       
 .این نظام مجاز شناخته شده است بر عهده می گیرند در آنهابندهای فوق که انجام توام 

 
  ـ اصول و مبانی حاکم بر تشخیص صالحیت واحدهای اجرای طرح 25

  :شود میاصول و مبانی حاکم بر تشخیص صالحیت واحدهای اجرای طرح به شرح زیر تعیین 
ـ  اجرایی تشکیل یافته و در  این واحدها باید براساس مقررات مربوط در زمینه فعالیتهای نظام فنی و الف 

 قیـد   )22(انجام خدمات مربوط مندرج در جزء ب و پ از بنـد             ،  آنهاموضوع فعالیت یا شرح وظایف      
 .شده باشد

ـ  و تجربـه مفیـد و مـوثر بـرای واحـدهای      )حـداقل لیسـانس  ( دارا بودن تسهیالت مربوط دانشگاهی ب 
 در مسـئول یران و افـراد   کلـی مـد  بطـور  و اعضـای هیئـت مـدیره   ، شخص حقیقی و مدیر عامـل  

به استثنای  (بخشهای حایز اهمیت در شرکتها و مؤسسات و همچنین در کارکنان فنی این واحدها               
 )فنی در مورد واحدهای پیمانکاری اجرا کارکنان 

ی محلـی تشـخیص صـالحیت شـده         یـ های پیمانکاری اجرا    در مورد اعطای صالحیت به واحد      -تبصره
ان به شرط دارا بودن تجربه مفید و مؤثر شـرط دارابـودن تحصـیالت    برای مدیران فعلی آن  ،  موجود

 .دانشگاهی الزامی نیست
، نداشتن ممنوعیت قانونی یا محکومیتهای مؤثر در موضوع خدمات و فعالیتهای مندرج در این نظـام                -پ

هـای    هیات مدیره و مدیر عامل آن و نیز اشـخاص حقیقـی کـه بصـورت واحـد                 ،  در مورد هر واحد   
 .ن صالحیت میشوندیبرای تمام یا برخی از خدمات و فعالیتهای این مرحله تعیمستقل 

تبه و محرومیت از ارجاع کـار بـرای واحـدهایی    ل رتنز، منظور داشتن اقداماتی از قبیل لغو صالحیت   -ت
که استانداردها و اصول فنی را مراعات ننموده یا گزارشهای الزم از پیشرفت کار خود را بـه موقـع                    

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 

 Ĥ(                                                                                       ĎČČ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 .و ارسال نمی نمایندگزارش 
های مختلف اجرای طـرح       شیوه مدیریت در واحد   ،  مالک عمل قرار دادن سوابق کاری و حسن عمل         -ث

  . از جمله نظام کیفیتآنهاو نظامهای فعال حاکم در سازمان 
و تـراز   ) آالت  اعتبـاری و ماشـین    ،  مالی(دارا بودن امکانات سرمایه ای متناسب بر حسب نوع فعالیت            -ج

 . عملکرد مالی و مالیاتی در پنج سال گذشته قابل ارایهمثبت
ین بخشـهای حـایز   مسـئول مالک عمل قرار دادن تجربه مدیریت برای مدیر عامل و هیات مـدیره و          -چ

 . در این واحدهاتاهمی
مدیریت فنـی و    ،  )به استثنای مؤسسات و دفاتر فنی وابسته به دولت        (دارا بودن استقالل از نظر مالی        -ح

 .و ثبات نسبی در مدیریت و عوامل مؤثر در تشخیص صالحیت در این واحدها ییاجرا
بـه اسـتثنای    (دارا بودن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و مخزن و بانک اطالعاتی منظم فنـی                  -خ

 .)های کوچک محلی واحد
 مـورد   های فوق کـه حسـب       عالوه بر بند  ،  های خارجی اجرای طرح     در مورد تشخیص صالحیت واحد     -د

 :حصول شرایط زیر ضروری است، باشند میمالک 
هـای ایرانـی بـه انجـام رسـانده و در              های خارجی باید تعهد نمایند کار را با مشارکت مؤثر واحد            واحد -1

 سازمان اجرایی ونیز دیگر نیازهای پروژه به همین ترتیب مسئولیت و بازار کار را به امکانات داخلی                
  .بسپارند

میـزان درصـد سـهم      ) 22کارهای موضـوع جـزء پ بنـد         (رد خدمات و فعالیتهای اجرایی      در مو : تبصره  
 .باشد می درصد 51الشرکه ایرانی حداقل 

ـ 2 بوده و ) با اولویت سابقه کار در کشور ثالث(حسن عمل و تجربه ممتاز در انجام کار ،  دارای تخصص 
 نموده باشدصالحیت انجام کار در رشته مورد نظر را در کشور متبوع کسب 

 
  ـ اصول و مبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای اجرای طرح26

  :شود میاصول ومبانی حاکم بر ارجاع کار به واحدهای اجرای طرح به شرح زیر تعیین 
ـ  ظرفیت کاری و حسن سابقه واحدهای اجرای طرح در ارجـاع کـار   ،  تاکید بر رعایت صالحیت فنیالف 

 .به این واحدها
ـ  بـه  ) به استثنای خدمات طراحی تفصیلی و اجرایـی  (22د بر ارجاع کارهای موضوع جزء پ بند  تاکیب 

روش الزم برای کارهـایی کـه از        ،  صورت مناقصه و ممنوعیت واگذاری این کارها با ترک مناقصه         
 و نیز موارد استثنایی طبـق       شود  میطریق سرمایه گذاری واحدهای غیر مشمول این مصوبه انجام          

 .أت وزیران خواهد بودضوابط هی
ـ  ی و تعیین برنده مناقصه بر مبنای مقایسه فنـی  مناقصه گزار تدوین ضوابط و شرایط مشخص برای پ 

 .ـ اقتصادی پیشنهادها و قیمت معقول
ـ   رعایت اصل عدم تمرکز و اولویت انجام کارهایی که ماهیت استانی دارند در شرایط مساوی توسـط  ت 
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  .واحدهای محلی
ـ  ده از مجموعه چند واحد اجرای طرح در انجام کارهای فراتر از ظرفیـت واحـدهای تشـخیص     استفاث 

های تخصصی متفاوت در قالب گروه همکـاری   صالحیت شده داخلی و نیز کارهای مرکب از رشته      
 .یا یک واحد حقوقی

 : توام مجاز نیست بطور ارجاع کارهای خدمات مرحله اجرای طرح در موارد زیر ج ـ
 با خدمات نظارت ، ات مدیریت اجرای طرح ـ خدم1
 با خدمات و فعالیتهای اجرایی،  ـ خدمات مدیریت اجرای طرح2
 با خدمات مدیریت تهیه طرح،  ـ خدمات مدیریت اجرای طرح3
 با خدمات تهیه طرح ،  ـ خدمات مدیریت اجرای طرح4
 با خدمات و فعالیتهای اجرایی،  ـ خدمات کنترلهای مهندسی5
 برداری  پیمانکاری اجرا و آماده سازی برای بهره، با تهیه و ساخت کاال، ت نظارت ـ خدما6

ـ  در مـورد کارهـایی کـه نوعـأ و     ، براساس برآورد مصوب کل کـار ،  اصل ارجاع کامل یک کاررعایت چ 
 . یکجا واگذار شوندبطوربصورت معمول باید 

ـ  مشروط بر رعایـت  ، حیت شده داخلی در مورد کارهای فراتر از ظرفیت واحدهای تشخیص صالتبصره 
 بـه واحـدهای دارای صـالحیت        آنتقسیم کار برای واگـذاری      ،  صرفه اقتصادی و امکانپذیری اجرا    

 .باشد میداخلی ارجح 
ـ   از واحدهای خارجی اجرای طرح صرفأ در موارد استثنایی که امکان اجـرا توسـط واحـدهای    استفاده ح 

بـا تائیـد    ،  حـاوی روش واگـذاری کـار      ،  ستگاه اجرایی مربوط  بنا به پیشنهاد د   ،  داخلی موجود نیست  
ریزی از طریق و بـا مسـئولیت مشـترک و تضـامنی واحـدهای ایرانـی و                    سازمان مدیریت و برنامه   

 خارجی تشخیص صالحیت شده 
ـ 1تبصره  میزان سـهم الشـرکه   ) 22کارهای موضوع جزء پ بند ( در مورد خدمات و فعالیتهای اجرایی  

 .باشد می درصد 51 ایرانی حداقل
ـ 2تبصره  ریـزی    در مورد کارهای معین با پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه 

 . تصمیمهایی خارج از چارچوب فوق اتخاذ نمودتوان میو با تصویب هیأت وزیران 
ـ  ده از سـایر   عدم انجام کار بصورت امانی توسط دستگاههای اجرایی جـزدر مـوارد خـاص کـه اسـتفا     خ 

 .باشد میروشهای مصوب ممکن و یا به صالح ن
 

 ی اجرای طرح Ĥنها ـ اصول و مبانی حاکم بر قراردادها و پیم27
  :شود میی اجرای طرح به شرح زیر تعیین Ĥنهااصول و مبانی حاکم بر قراردادها و پیم

ـ   بطـور ن قرارداد یـا پیمـان   تعهدات و اختیارات طرفی، ظایفوتکالیف ، تائیدات،  شرح خدماتتعیین الف 
 . منطقیبطورجامع و مانع و روشن و قابل انجام براساس رعایت حقوق طرفین 

ـ  های الزم و تکالیف مشخص در پیمان یا قرارداد در صورت عـدول از تعهـدات و     تضمینبینی پیش ب 
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خاذ تمهیدات   توسط هر یک از طرفین پیمان یا قرارداد یا ات          27سایر مراتب مندرج در جزء الف بند        

الزم برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل و مسئولیت پذیری این واحدها از قبیل                 
 .ای بیمهپوششهای 

ـ  های متکـی    برای ایفای تعهدات همانند تضمینای بیمههای صنفی و پوششهای   از تضمیناستفاده پ 
 .شود میر تدوین بر بانکها و مؤسسات دولتی در قالب ضوابطی که بدین منظو

ـ  اقتصادی و اجرایی ملی و استفاده از امکانـات و  ، معیارها و ضوابط فنی،  بر رعایت استانداردهاتاکید ت 
  .های داخلی و مصالح محلی در اجرای کار توانایی

ـ   بین مدت معقول برای اجرای کار و ایجاد انگیزه و تشویق مالی برای انجـام و اتمـام کـار یـا     پیش ث 
 .پیمان یا قرارداد قبل از موعد مقررموضوع 

  . روش و مرجعی برای حل و فصل سریع اختالفاتتعیین ج ـ
ـ   و قراردادهـای  Ĥنهـا کنتـرل و نظـارت در پیم  ،  حدود اختیارات و مسئولیت واحـدهای مـدیریت  تعیین چ 

 .اجرای طرح
ـ   )  بهـره بـرداری  راه انـدازی یـا  ، اعـم از آمـوزش بـرای اجـرا    ( آمـوزش نیـروی انسـانی    بینـی  پـیش  ح 

 .در موارد الزم
ـ   تدابیر الزم به منظور رعایت اصول ایمنـی و بهداشـت محـیط کـار و همچنـین جلـوگیری از       اتخاذ خ 

 واردآمدن خسارت به تاسیسات و منابع عمومی و خصوصی و اشخاص ثالث در اثر اجرای قرارداد و                 
 .)ای هبیماز قبیل پوششهای ( نحوه جبران خسارتهای وارده بینی پیش

ـ  ی اجـرای طـرح کـه در    Ĥنهاشرایط و شرح خدمات تیپ برای قرادادها و پیم،  به استفاده از متونالزام د 
 .شود مییا  متون تیپ تهیه و ابالغ شده آنهامورد 

ـ   تهیه و بکارگیری متون و شرایط غیر تیپ تنها در مواردی کـه اسـتفاده از متـون تیـپ میسـر      تبصره 
ریـزی بـه تصـویب هیئـت       که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه   ای  هنام  آییننباشد براساس   

 . مشخص خواهد شدرسد میوزیران 
  حد معقول و منطقی برای تغییر مقادیر مبلغ و مدت در قالب موضوع قرارداد یا پیمان بینی پیش ذ ـ
ـ  د و مدارک محاسبات  اجرای طرح باید متعهد شود که حداقل یک نسخه و نیز نسخه اصلی اسناواحد ر 

های مرتبط با قرارداد را در محل دفتر مرکزی خود در ایران نگهـداری کنـد تـا در صـورت               و نقشه 
 .خواست کارفرما آن را فورأ به کارفرما تسلیم نماید

 
 ی اجرای طرح Ĥنها ـ اصول و مبانی حاکم بر نرخ گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پیم28

ی اجرای طرح به شرح زیر تعیـین        Ĥنهانرخ گذاری و نحوه پرداخت قراردادها و پیم       اصول و مبانی حاکم بر      
  :شود می

ـ  تعرفـه یـا   ، الزحمـه  حقضوابط عمومی و نحوه کاربرد آن برای محاسبه ،  فرمولهای استانداردتهیه الف 
های مختلف اجرای طرح که امکان یکسـان سـازی روش             های پایه خدمات و کارهای رشته       قیمت
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، تجهیـزات ،   وجـود دارد براسـاس میـزان مصـرف یـا بـازده متعـارف مـواد ومصـالح                   آنهاه  محاسب
 .نیروی انسانی و تکنولوژی مورد نیاز، آالت ماشین

ـ  هـای متـداول و معقـول در      و نرخ و هزینه28های پایه براساس فرمولهای جزء الف بند   قیمتتهیه ب 
های   های اجرای طرح از قبیل هزینه       ای هزینه کشور برای هر یک از عوامل یادشده و نیز سایر اجز          

 .ای منطقهباالسری و ، بیمه کار، تجهیز و برچیدن کارگاه، حمل
ـ  بدون درج قیمـت بـرای اسـتفاده از آن در    ،  فهرست بهای اجرای کار با تعداد ردیفهای محدودتهیه پ 

 قیمت پیشـنهادی    موارد ممکن  و اخذ پیشنهاد قیمت برحسب بهای واحد ردیفهای فوق و مقایسه             
با برآورد کل کار براساس قیمتهای پایه برای تعیین برنده مناقصـه و انجـام پرداختهـای موقـت و                    

  .قطعی براساس ردیفهای محدود شده فوق
ـ  برای کارهای با مدت اجرای ،  و قراردادهای اجرای طرح در طول اجراĤنها نمودن قیمت پیممتناسب ت 

 لقطوع برای کارهای با مدت اجرای یک سال یا کمتـر از یکسـا             بیش از یک سال و با قیمتهای م       
  .)رات مجاز حادث در حین اجرای کار میباشدیمنظور از مدت اجرا مدت پیمان یا قرارداد و تغی(

ـ   و تعرفه ها بـرای تعیـین قیمـت    الزحمه حق، های پایه  از مبانی مورد عمل در محاسبه قیمتاستفاده ث 
 آنهـا ریزی در مورد       یا تعرفه مصوب سازمان مدیریت و برنامه       الزحمه  حق کارهایی که قیمت پایه یا    

  .ابالغ نشده است با در نظر گرفتن آنالیز خاص مربوط به هر کار
ـ  در محاسبه و پرداخت کارکردها با استفاده از روش محاسـبه و پرداخـت   ،  از روش تهیه مترهاستفاده ج 

  .دی که استفاده از این روش منطقی باشدبراساس مراحل پیشرفت فیزیکی کار در موار
ـ  ،  روشهای تضمین پرداخت به موقع مطالبات تائید شده واحدهای اجرای طـرح از کارفرمـا  بکارگیری چ 

از طریق گشایش اعتبار اسناد ریالی نزد بانکها یا مؤسسـات اعتبـاری             ،  )در مورد طرحهای عمرانی   (
 .ای بیمهیا پوششهای 

ـ  که از محل بودجه (تامین منابع مالی و پولی الزم برای اجرای طرحهای عمرانی  نمودن زمینه فراهم ح 
توسط واحدهای اجرای طرح یا موسسات یا شرکتهایی کـه در ایـن             ) شوند  میعمرانی دولت انجام    

 و بازپرداخت تسهیالت مزبور در قراردادهای مربوط براساس ضوابط       شوند  میمورد تعیین صالحیت    
 .و توافق خواهد شدو شرایطی که تدوین 

 
 )22های موضوع جزء ب بند  فعالیت( کنترل و نظارت بر اجرای طرح، مدیریت

 
  ـ تعریف 29

شامل فعالیتهایی است که برای مدیریت و کنترل کمی و کیفی           ،  کنترل و نظارت بر اجرای طرح     ،  مدیریت
ت عالی یا مسـتقیم بـر کـار         از طریق انجام هماهنگی الزم و اعمال کنترلهای فنی و نظار          ،  اجرای طرحها 

 .گیرد میبراساس مشخصات فنی استانداردها و معیارها در چارچوب برنامه زمانبندی مربوط صورت 
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 کنترل و نظارت بر اجرای طرح ،  ـ اصول و مبانی حاکم بر مدیریت30
  :شود میکنترل و نظارت بر اجرای طرح به شرح زیر تعیین ، اصول و مبانی حاکم بر مدیریت

ـ ا  بودن واحدهای موضوع این بند از واحدهای تهیه و ساخت کاال و تجهیزات و پیمانکـاری  مستقل لف 
 .آنها در ارجاع کار به 26اجرا و رعایت مراتب مندرج در بند 

ـ  نسبت به مدیریت و کنترل بر اجرای ،  بودن واحدهای موضوع این بند حسب وظایف محولهمسئول ب 
برنامه زمانبندی و سایر اسناد و مدارک       ،  های اجرایی   نقشه،  وابط فنی طبق معیارها و ض   ،  صحیح کار 

  . شرایط کارو مربوط 
 تجهیزات و عملیات اجرایی ، مصالح،  بودن واحد نظارت نسبت به کنترل کیفیت موادمسئول پ ـ
  . بودن اختیار دستگاه اجرایی برای انجام کنترلهای کیفی الزممحفوظ ت ـ
ـ  ه از شرح خدمات تیپ نظارت و شرایط و مشخصات الزم برای نیروهـای متخصـص    استفادبه الزام ث 

  . مختلفی در رشته هاآنهاکنترل و نظارت و شرح وظایف ، بعنوان عوامل مدیریت
 .کنترل و نظارت، های فنی نحوه انجام مدیریت  الزام به رعایت روشها و دستورالعملج ـ
 .کنان نظارت کارگاهی در ضوابط و قراردادهای مربوط تعیین حداقل تسهیالت رفاهی برای کارچ ـ

ـ  بـرای خـدمات   ،  از واحدی که خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی طـرح را انجـام داده اسـت   استفاده ح 
  .باشد میمجاز ، نظارت در مواردی که پیمانکاری اجرا برعهده واحد مزبور نیست

 
 آماده سازی برای نگهداری و بهره برداری

 
 ف  ـ تعری31

موازات سایر فعالیتهای اجرایـی     ه  برداری شامل تمام اقداماتی است که ب        آماده سازی برای نگهدای و بهره     
 شده در طراحی ممکـن گردیـده و همچنـین           بینی  پیشبرداری به موقع و با ظرفیت          تا بهره  شود  میانجام  

 .مطلوب و هر چه ساده تر طرح عملی باشد، نگهداری مؤثر
 

 ی حاکم بر آماده سازی برای نگهداری و بهره برداری ـ اصول و مبان32
 : گردد میبرداری به شرح زیر تعیین   اصول و مبانی حاکم بر آماده سازی برای نگهداری و بهره

 شده در برنامه اجرای طـرح  بینی پیشبرداری در زمان   هر یک از واحدهای نگهداری و بهرهتعیینالف ـ  
،  اجرایـی  ریـزی   برنامـه و انجام به موقع فعالیتهای مربـوط بـه          ) یاستثنای طرحهای انفورماتیک  ه  ب(

بـرداری و نیـز       بهـره و  سازماندهی و آموزش نیروی انسانی دوران نگهـداری         ،  عملیات آماده سازی  
  .برداری تا قبل از اتمام دوران اجرای طرح به منظور آماده بودن برای بهره، سایر اقدامات الزم

ـ  زارش گیری از انجام آزمایشهای پیش راه اندازی و راه اندازی هر بخـش تـا    ایجاد نظام کنترل و گب 
  .رفع عیب کامل و حصول به نتیجه الزم در طرحهای صنعتی

ـ  های چون سـاخت و دسـتورالعملهای آزمـایش و تحویـل و نگهـداری و        تهیه و ارایه به موقع نقشهپ 
هـای صـنعتی      در مورد پـروژه   (حویل موقت    روشن و قبل از ت     بطور) اداری،  مالی،  فنی(برداری    بهره
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  .)قبل از آزمایش و تحویل
ـ  مـواد و مصـالح مـورد نیـاز     ، لـوازم ، قطعات یدکی، تجهیزات، آالت  و تهیه به موقع ماشینبینی پیش ت 

 برداری   شده در برنامه طرح در دوران نگهداری و بهرهبینی پیشبرای مدت 
ـ  به نحوی که انتقـال و بـه کـارگیری    ، برداری گهداری و بهره نیازهای تکنیکی و دانش فنی نتامین ث 

 .تکنولوژی را در چهارچوب سیاستهای تعیین شده به همراه داشته باشد
  .برداری تدریجی از کار واحد بهره بردار و مدیریت اجرایی و فراهم نمودن امکان بهرهروابط  تنظیم ج ـ

 
 ارزشیابی )ث(
 

  ـ تعریف 33
 سـنجش عملکـرد تهیـه و اجـرای     به منظور در این نظام مجموعه فعالیتهایی است که  منظور از ارزشیابی  

هـای تصـریح شـده در نظـام فنـی و              طرحها و عوامل دست اندرکار مربوط به آن برای حصول به هـدف            
 .شود میاجرایی و طرحهای عمرانی کشور انجام 

ی کشور مـورد عمـل   نرای طرحهای عمرانتایج حاصل از این ارزشیابی ها در اصالح این نظام و تهیه و اج  
 .قرار خواهد گرفت

 
  ـ اصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی 34

  :شود میاصول و مبانی حاکم بر ارزشیابی به شرح زیر تعیین 
ـ   ، اقتصـادی و اجتمـاعی بـر مبنـای مفروضـات اولیـه طـرح       ، هـای فنـی   از جنبـه   ارزشیابی طرحهاالف 

  علمی و فنی نرمها و استانداردهای، شاخص ها
در  ی مختلف ارزشـیابی Ĥنها تعیین زمان ارزشیابی با توجه به نوع کارها و پروژه ها و درج مقاطع و زم            -ب

 .برنامه زمانبندی پروژه
 ایجاد شناسنامه کاری برای عوامل دست اندرکارتهیه و اجرای طرحهاشامل دسـتگاههای اجرایـی و                -پ

تهیه شناسنامه برای هر یک از طرحهای عمرانی        اشخاص حقیقی و حقوقی فنی و متخصص و نیز          
 .کشور

 ایجاد نظام اطالعاتی و به روز نمودن اطالعات در مراحل مختلف تهیه و اجرای طرح بـرای آگـاهی            -ت
هـای کنتـرل و نظـارت         هـای مـدیریت اجرایـی واحـد         احدواز وضعیت و مشکالت اجرایی طرحها       

هـای نگهـداری و       احـد و،  ای تهیـه طـرح      ورهاحـدهای خـدمات مشـا     و،  های پیمانکاری اجـرا     احدو
آالت تجهیزات و تا سیسات از نظـر کمـی و کیفـی             های تولید کننده ماشین     برداری و نیز واحد     بهره

 .طی یک برنامه زمانی مشخص
های دست اندر کار تهیه و اجرای طرحها و اقدام بـه تشـویق و قـدر دانـی از            ارزشیابی عملکرد واحد   -ث

 .استانداردها و مشخصات فنی را به خوبی رعایت کرده اند،  وظایف مربوطکسانی که در انجام
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 وستیپ
)2 - 3 - 4( 

 
  نحوه دستورالعمل

 تکمیل و تنظیم 
 ، موافقتنامه

 شرایط عمومی 
 و شرایط خصوصی 

 پیمان ها  
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 دستورالعمل نحوه 

 تکمیل و تنظیم 
 موافقتنامه  

 

 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĥ(                                                                                       Ďčď( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĥ(                                                                                       ĎčĐ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 
شرایط ، موافقتنامه منظور راهنمایی دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور در تکمیل و تنظیم فرمهای به

، شده است تا با رعایت آن این دستورالعمل تهیه، آنها کاربرد  و نحوهĤنهاعمومی و شرایط خصوصی پیم
 .مشکالت قراردادی حین اجرای کار پیش نیاید

 
 موافقتنامه .1
، شود اطالعات آن تکمیل، استثنای قسمتهایی از موافقتنامه که باید در موقع امضای پیمان  به .1-1

بینی  پیش در محلهای، کامل و روشنطور  اطالعات سایر قسمتها هنگام تهیه اسناد مناقصه به
آن مجاز  به یا افزودن، هایی از موافقتنامه کاستن عبارتها یا کلمه،  تغییر دادن.گردد میشده درج 

 .نیست و تنها محلهای خالی باید تکمیل شود
 .در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود .1-2
شود که  نحوی درج های اصلی پیمان به محل اجرا و مشخصه، موضوع، فقتنامهدر ماده یک موا .1-3

 .محدوده عملیات معین باشد
ضریب ، است عالوه بر درج مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار،  موافقتنامه3در ماده  .1-4

درج  آن طدر محل مربو، شرایط عمومی)  د-  14(تعریف آن در ماده  پیمان نیز با توجه به
 .شود می

انتخاب شده  نام و نشانی مهندس مشاوری که برای نظارت بر اجرای کار،  موافقتنامه6در ماده  .1-5
نشانی کارفرما  نام و، دهد کارفرما مستقیماً نظارت را انجام می،  اگر در مواردی.شود میاست درج 

آن  مسئولیت نظارت به رما کهاحدی از سازمان کارفودر این حالت، گردد میدر همین محل منعکس 
 .شود می جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان، محول شده است

 .نمایند های موافقتنامه را امضا و مهر نمـایندگان مجـاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه .1-6
های  صفحه باید تمام، گیرد عهده می مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به .1-7

 .موافقتنامه را امضا و مهر کند
 
 شرایط عمومی .2
کاستن ، دادن  تغییر. مورد استفاده قرار گیردĤنهادر پیم، شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری .2-1

، شده در محل تعیین،  تنها صفحه آخر شرایط عمومی.آن مجاز نیست یا افزودن مطالبی به
 .شود میامضا و مهر ، و طرفوسیله نمایندگان مجاز د به
 سازمان مدیریت و جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب ند بهتوان میدستگاههای اجرایی  -تبصره 

بخشنامه مربوط  تنها شماره و تاریخ صدور، Ĥنهااسناد مناقصه و اسناد و مدارک پیم بهریزی  برنامه
 .بنویسند، یمان مربوطبینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پ در محل پیش، آن را به

ادامه کار ، آید علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیالت پیمانکار که خارج از  اختیار او پدید اگر به .2-2
و رعایت مراتب  براساس پیشنهاد پیمانکار، د برای ادامه پیمانتوان میدستگاه اجرایی ، مقدور نشود

 .افقت نمایدجای پیمانکار مو با جایگزینی پیمانکار دیگری به، زیر
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 .پیمانکار جدید منتقل شود به، پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر .2-2-1
و ظرفیت  دارای صالحیت، باید طبق ضوابط، شود میاو منتقل  پیمانکار جدید که پیمان به .2-2-2

 .ارجاع کار الزم برای ادامه کار باشد
حسن ، پیش پرداخت، از انجام تعهداتاعم ، پیمانکار جدید باید تضمینهای موضوع پیمان .2-2-3

 .پیمانکار نماید انجام کار و مانند  اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمینهای
کار از ابتدای  پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیتهای ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام .2-2-4

 .شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید
 از دستگاه اجرایی کالً مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار، با انتقال پیمان .2-2-5

 .شود میپیمانکار جدید منتقل   به
و هر گونه  ماند هیچ گونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی، پیمانکار جدید با انتقال پیمان به .2-2-6

 .گیرد پیمانکار جدید تعلق می  بهمطالبات دوران پیش از انتقال نیز
اجرایی انجام  پیمانکار جدید  و دستگاه، انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار .2-2-7

 .معتبر است، 3-2-2ردیف  پس از سپردن تمام تضمینهای موضوع،  این موافقتنامه.شود
پیمانکار جدید  و تعهدات بین پیمانکار ومسئولیتی در مورد تحویل کارگاه ، دستگاه اجرایی .2-2-8

 .ندارد
در هیچ ، کند کارفرما مدیر طرح انتخاب، در صورتی که برای اداره امور طرح، 31در اجرای ماده  .2-3

طرح باید در  لیکن مدیر:مدیر طرح تفویض نماید  د اختیارات زیر را بهتوان میکارفرما ن، وضعیتی
کارفرما  گیری عمل آورد و نتیجه را برای تصمیم الزم را بهبررسی ، هر یک از موارد یاد شده

 .گزارش کند
دستگاه  تمام تاییدهایی که بر اساس قانون محاسبات عمومی باید با امضای باالترین مقام .2-3-1

 .اجرایی باشد
 .آنهاضبط و واریز ، قبول تضمینها و دستور تمدید .2-3-2
 .تصویب تغییر مبلغ پیمان .2-3-3
 .تصویب تغییر مدت پیمان .2-3-4
 .تصویب قیمتهای جدید .2-3-5
 .تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی .2-3-6
 .خاتمه یا فسخ پیمان، تصمیم در مورد تعلیق .2-3-7
 .تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی .2-3-8
 
، شود می ور تهیهوسیله مهندس مشا در مواردی که صورت وضعیت به، 40 و 37در اجرای مواد  .2-4

مشاور تعیین  الزحمه آن با توافق مهندس  و حقگردد میخدمات اضافی تلقی ، انجام کار یاد شده
 .گردد میحساب بدهی پیمانکار منظور   و بهشود میو پرداخت 
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مانند ، هانیستند وزارتخانه  در دستگاههای اجرایی که تابع هیچیک از47برای اجرای بند الف ماده  .2-5

 و نهادهایی که اجرای Ĥنهاسازم سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر، ان حفاظت محیط زیستسازم
منظور بررسی فسخ پیمان و موافقت  به انتخاب هیات سه نفره، عهده دارند طرحهای عمرانی را به

 .باشد می در عهده باالترین مقام سازمان و نهاد مربوط، با فسخ پیمان
 .شود می ترک مناقصه را نیز شامل، مناقصه اشاره شده است ا که بههر ج، در شرایط عمومی .2-6
های  صفحه باید تمام، گیرد عهده می مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به .2-7

 .شرایط عمومی را امضا و مهر کند
 
 شرایط خصوصی .3
نسبت  هر پیمان است کهشرایط خصوصی حاوی ویژگیهای ، Ĥنهابا وجود اینکه در عرف پیم .3-1

یعنی  یک کارفرمای اصلی که مربوط به لی در طرحهای عمرانیوشرایط عمومی اولویت دارد به
عمومی  نحوی تنظیم شده است که تنها در چارچوبی که شرایط شرایط خصوصی به، دولت است

تعیین  درج مطالبی خارج از محدوده،  بدین روی.برای آن تعیین کرده است قابل تکمیل باشد
 .در شرایط خصوصی مجاز نیست، شده

مختلف  نحوی تنظیم شده است که پاسخگوی نیاز کارهای مواد مربوط به شرایط خصوصی به .3-2
تکمیل ، ربطذی با رعایت تمام مقررات، مواد شرایط خصوصی برحسب نیاز هر کار،  از این رو.باشد
 تمام .شود می پر ٭با عالمت  ،  ندارد و موادی از آن که کار بردی در پیمان مورد نظرشود می

 .مهر شود وسیله نمایندگان مجاز دو طرف پیمان امضا و های شرایط خصوصی باید به صفحه
، نباشد کارشناس ایرانی در دسترس، اگر برای اجرای کارهای تخصصی ویژه یا آموزش افراد .3-3

تخصص  هر یک از نظر تجربه وتعداد کارشناسان خارجی مورد نیاز و مشخصات ، دستگاه اجرایی
 .نویسد شرایط خصوصی می) الف-  17( را در ماده آنها الزم و کارهای ارجاعی به

مورد نیاز  سوخت و مخابرات، برق، کارگاه و نحوه تامین آب باید چگونگی دسترسی به"اصوال  .3-4
خود را  مت پیشنهادیقی، اجرای کار در اسناد مناقصه تعیین شود تا پیمانکار بتواند بر اساس آن

اختیار   تعهدات و تسهیالتی که دستگاه اجرایی در نظر دارد در زمینه تجهیز کارگاه در.ارائه دهد
 .نماید می صورت روشن مشخص به، شرایط خصوصی) الف-  20(در ماده ، پیمانکار قرار دهد

خود تامین  هزینه آالت را به تجهیزات و ماشین، اگر دستگاه اجرایی در نظر دارد اقالمی از مصالح .3-5
 در ونظر اقالم مورد،  فراهم نمایدآنهاکند و در اختیار پیمانکار قرار دهد یا تسهیالتی برای تهیه 

 .کند می بینی پیش، صورت روشن به) ب - 20( را در ماده آنهایط واگذاری شرا، صورت لزوم
شرایط )ج - 21(یی باید در ماده دستگاه اجرا، منظور بیمه کردن کارهای موضوع پیمان ه ب.3-6

از کار را   و تمام یا قسمتهاییشود میکار  حوادث احتمالی را که باعث بروز خسارت به، خصوصی
ماده  طبق، مشخص نماید تا پیش از شروع کار، که ممکن است دراثر حادثه دچار خسارت شود

 .آن را بیمه کند،  شرایط عمومی21
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 .اجرایی است عهده دستگاه به، ای اجرای موضوع پیمان و تجهیز کارگاهتامین زمین مورد نیاز بر .3-7

زمین تجهیز  دستگاه اجرایی در نظر داشته باشد که تامین تمام یا قسمتی از، اگر در موارد خاصی
شرایط  )الف – 28(از سوی پیمانکار را در ماده تامین آن ، پیمانکار محول کند کارگاه را به

 .نماید بینی می پیش، خصوصی
عبارت ، باشد  مورد عملĤنهاباید برای پیم، روشی که طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها با توجه به .3-8

 .شود میخصوصی درج  شرایط )ه -29(در زیر ماده ، زیر با درج شماره و تاریخ دستورالعمل مربوط
ت یریمد  سازمان...................... مورخ....................................................نرخ این پیمان طبق بخشنامه شماره

 . است.................. سال............. شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه.شود می تعدیل  ریزی برنامهو 
روش مناسب ، طبق دستورالعمل تعدیل آحادبها،  الزم استآنهادر کارهایی که روش خاصی برای تعدیل 

مصوب را در زیر ماده  روش، کند و پس از تصویب شورای عالی فنی  اجرایی پیشنهاد میآن را دستگاه
 .نماید شرایط خصوصی درج می )ه -  29(

 در ماده  آن عدم شمول تعدیل به، اگر تمام یا قسمتی از قرارداد مشمول تعدیل نباشد، در موارد خاص
 .شود می بینی پیش )ه  -  29(

با ، خاص از خارج  پرداخت حقوق متخصصان خارجی یا تهیه مصالح و تجهیزاتارز مورد نیاز برای .3-9
در ، ترتیب به، برابری ارز با تعیین نرخ، مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی دستگاه اجرایی توجه به

 .شود میبینی  شرایط خصوصی پیش) ب-  38(و ) الف-  38(مواد 
، تامین کرد توان میخاصی نیاز است که در داخل کشور نآالت و ابزار  ماشین در کارهایی که به .3-10

 وتعداد، نوع، با توجه به مقررات ارزی کشور و سهمیه ارزی که در اختیار دارد، دستگاه اجرایی
داد را در ماده آالت مورد نیاز و اعتبار ارزی که برای این منظور اختصاص خواهد مشخصات ماشین

 و دیگر آالت  پرداخت معادل ریالی این ماشین.نماید  میبینی پیششرایط خصوصی  )ه - 38(
 در کارهایی .باشد می پیمانکار  متعلق بهآنهاعهده پیمانکار است و مالکیت   بهآنهاهای خرید  هزینه
 باید آنهاشرایط خصوصی  )ه - 38(مفاد ماده ، شود میپیمانکار ارجاع  روش ترک مناقصه به که به

 .ریزی برسد تایید سازمان مدیریت و برنامه به، ارپیمانک پیش از ارجاع کار به
، در کار منظور ایجاد انگیزه برای تسریع یی که دستگاههای اجرایی در نظر دارند بهĤنهادر پیم .3-11

باید میزان و شرایط مورد نظر برای پرداخت آن را ، پیمانکار پرداخت کنند هزینه تسریع کار به
 سازمان برنامه و بودجه منعکس نمایند تا در صورت تصویب به، همراه با مشخصات اصلی کار

 شرایط) الف-  50(مراتب در ماده ، شرایط و میزان هزینه تسریع کار از سوی این سازمان
 .خصوصی پیمان مربوط درج شود

های  صفحه باید تمام، گیرد عهده می مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به .3-12
 .صی را امضا و مهر کندشرایط خصو

 در Ĥنهاپیم ها و دستورالعملهای اجرایی طرحهای عمرانی به با توجه به اینکه شمول بخشنامه 3-13
نظر در زمان  ها و دستورالعملهای نافذ بر کار مورد بخشنامه، است  مشخص شدهآنهامفاد هریک از 

 .باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد، ارجاع کار
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صدور این  ها و دستورالعملهای اجرایی طرحهای عمرانی معتبر در تاریخ ت کلی بخشنامهدر زیر فهرس
پیمان منظور  و مدارک که مربوط به کارهای پیمانکاری بوده و در هیچ قسمت از اسناد، دستورالعمل

 .به عنوان راهنما آورده شده است، نشده است و باید جداگانه مورد عمل قرار گیرد
، اصالح شده های موجود های جدید صادر شده و یا بخشنامه بخشنامه باتوجه به، ر زمانبدیهی است در ه

 .ها و دستورالعملهای مربوط استفاده شود باید از آخرین بخشنامه
 ی پیمانکاریĤنهاها و دستورالعملهای معتبر درتاریخ صدور این دستورالعمل در پیم فهرست کلی بخشنامه

 حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی مرجع صادر کننده تاریخ صدور  شماره  موضوع
 حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی سازمان برنامه و بودجه5550/54-16300-221/12/1363
استخراج مصالح  پرداخت ارزش قبل از  نحوه سازمان برنامه و بودجه 2800/54-6772-281/06/1364
بلوکـه نمـودن مطالبات پیمانکار و  سازمان برنامه و بودجه 171/11/1364-5200/54/12919 معدنی

حق بیمه کارکنان پیمانکاران  مصوبه هیات وزیران 21108462/12/1364 الضمان وجه استرداد کسـور
 یساتیتأسنحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و  سازمان تامین اجتماعی3/18130/09/1366 جزء

بیمه بیکاری کارکنان شاغل در  حق ن برنامه و بودجهسازما 1028/54/4916-101/04/1369
دستورالعمل نحوه تعدیل  سازمان برنامه و بودجه 051/12/1369-4243/54/18701 عمرانی طرحهای
 تأدیهمقررات اخذ تضمین و  سازمان برنامه و بودجه 231/06/1370-2080/54/9706 آحاد بها

 نحوه پرداخت عوارض شهرداری  وزیرانمصوبه هیات12/07/1370 ه325ت/33767 پرداخت پیش
بلوکـه نمـودن مطالبات پیمانکارو استرداد  سازمان برنامه و بودجه15377/54/11431-011/09/1372
 مصوبه هیات وزیران27/03/1377 ه19411ت/1903الضمان وجه کسـور
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  پیمان  عمومیشرایط
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 فصل اول
 تعاریف و مفاهیم

 
  پیمان.1ماده 
 .درج شده است،  موافقتنامه پیمان2مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ، پیمان

 
  موافقتنامه.2ماده 

مبلغ و مدت ، موضوع، مانند مشخصات دو طرف، سندی است که مشخصات اصلی  پیمان، موافقتنامه
 .در آن بیان شده است، پیمان
 

  شرایط عمومی.3ماده 
 .کند ست که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین میمفاد همین متن ا، شرایط عمومی

 
  شرایط خصوصی.4ماده 

 با توجه به، برای این پیمان، منظور تکمیل شرایط عمومی شرایط خاصی است که به، شرایط خصوصی
د مواد توان میهیچگاه ن،  موارد درج شده در شرایط خصوصی.تنظیم شده است، وضعیت و ماهیت آن

 .نقض کندعمومی را  شرایط
 

 کار  برنامه زمانی اجرای.5ماده 
، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه، ای است که در آن برنامه: برنامه زمانی کلی  )الف

 .است گشته و در اسناد و مدارک پیمان درج شده منعکس
 به، وضوع پیمانای است که زمانبندی فعالیتهای  مختلف کارهای م برنامه: برنامه زمانی تفصیلی  )ب

 .در آن آمده است، تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی
 

  کارفرما.6ماده 
شخص حقوقی است که یک سوی امضاکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس ، کارفرما
در حکم  ، نمایندگان و جانشینهای قانونی کارفرما.به پیمانکار واگذار کرده است، و مدارک پیمان اسناد

 .باشند می کارفرما
 

  پیمانکار.7ماده 
 شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاکننده پیمان است و اجرای عملیات موضوع، پیمانکار

،  نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار.است به عهده گرفته، پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان
 .باشند پیمانکار می در حکم
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  مدیر طرح.8 ماده
در چارچوب اختیارات تعیین شده در ، منظور مدیریت اجرای کار شخص حقوقی است که به، مدیر طرح

 .شود میپیمانکار معرفی  از سوی کارفرما به، و مدارک پیمان اسناد
 

 مهندس ناظر،  مهندس مشاور.9ماده 
 در چارچوب، ی کارشخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرا،  مشاور مهندس)الف

 .شود میپیمانکار معرفی  از سوی کارفرما به، اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان
 نماینده  مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در،  ناظر مهندس)ب

 .شود میپیمانکار معرفی  اسناد و مدارک پیمان به
 

 ه رئیس کارگا.10ماده 
مهندس مشاور  او را به، شخصی حقیقی دارای تخصص و تجربه الزم است که پیمانکار، رئیس کارگاه

 .کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند می معرفی
 

  پیمانکار جزء.11ماده 
ار شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانک، پیمانکار جزء

 .بندد با او قرارداد می، اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان برای
 

 تجهیز و برچیدن کارگاه، کارگاه،  کار.12ماده 
 انجام و پایان دادن، برای آغاز کردن، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، عبارت از مجموعه عملیات،  کار)الف

 باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که
 کارهای موقتی است که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان وگردد میتحویل کارفرما  پیمان
 .شود میانجام 

  یا به منظور اجرایشود میمحل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا ،  کارگاه)ب
های تولیدی خارج از محلها و   کارگاهها یا کارخانه.کنند ده میبا اجازه کارفرما از آن استفا، پیمان

که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد ، تحویلی کارفرما زمینهای
 .آید شمار نمی جزو کارگاه به، گیرد می مورد استفاده قرار

 باید به صورت موقت  برای دوره اجرااقدامها و تدارکاتی است که ، عبارت از عملیات،  تجهیز کارگاه)ج
میسر ، طبق اسناد و مدارک پیمان، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، انجام شود

 .شود
 خارج کردن، ی موقتها ساختمانتاسیسات و ، تجهیزات، آوری مصالح عبارت از جمع،  برچیدن کارگاه)د

دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیزکردن آالت و  ماشین، تجهیزات، مصالح، مواد زاید
 .باشد تحویلی کارفرما می محلهای
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تاسیسات ، آالت و ابزار ماشین، کار مصالح و تجهیزات پای، تجهیزات،  مصالح.13ماده 
 سایلوی موقتها ساختمانو

 مصرف یا نصب شدهاجناس و کاالهایی است که در عملیات موضوع پیمان ، عبارت از مواد،  مصالح)الف
 .ماند و در کار باقی می

 آالتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار عبارت از دستگاهها و ماشین،  تجهیزات)ب
 .ماند باقی می

 اسناد و مدارک با توجه به، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، کار  مصالح و تجهیزات پای)ج
تهیه کرده و در محل یا محلهایی از کارگاه که در طرح جانمایی ، موضوع پیمانپیمان برای اجرای 

نگهداری و حفاظت ، عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است تجهیز کارگاه به
کار نامیده  موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای  مصالح و تجهیزات.شود می
 .شود می
با اجازه کارفرما و زیرنظر ، قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان -هتبصر

های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز در  در کارگاهها یا کارخانه، مشاور مهندس
 .رود شمار می کار به پای حکم مصالح و تجهیزات

است  ابزارهای اجرای کار،  کلیبطور وآالت ماشین، تتجهیزا، عبارت از دستگاهها، آالت و ابزار  ماشین)د
آالت و ابزار را   ماشین.شود میصورت موقت به کار گرفته  که به منظور اجرای موضوع پیمان به

 .آالت نیز بنامند است ماشین ممکن
، آبتاسیسات ، انبارها، سازیها محوطه، ها ساختمانعبارت از انواع ، ی موقتها ساختمان و تاسیسات )ه 

 صورت تمام تاسیسات و بناهایی است که به،  کلیبطور وشالوده دستگاهها، سوخت و مخابرات، برق
 .رود شمار می برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به، موقت

 راآشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اج، مسکونی، عبارت از اثاثیه اداری،  وسایل)و
 .شود میتامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور 

 
، مبلغ نهایی پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ پیمان،  برآورد هزینه اجرای کار.14ماده 

 متوسط کارکرد فرضی ماهانه، مدت اولیه پیمان، مدت پیمان، نرخ پیمان، پیمان ضریب
 وسیله کارفرما به، زینه اجرای موضوع پیمانمبلغی است که به عنوان ه،  برآورد هزینه اجرای کار)الف

 .محاسبه و اعالم شده است
  موافقتنامه با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و قیمت3مبلغ درج شده در ماده ،  مبلغ پیمان)ب

 موافقتنامه است که 3همان مبلغ درج شده در ماده ،  مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان.جدید است
 .شود میپیمان نامیده  یهمبلغ اول

  موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس اسناد و3مبلغ درج شده در ماده ،  مبلغ نهایی پیمان)ج
 .شود میدر آن ایجاد ، مدارک پیمان
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 .حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است،  ضریب پیمان)د

بهای منضم  عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست، ر یک از اقالم کاردر مورد ه، نرخ پیمان )ه 
 در .در فهرست بها و مقادیر کار است  شدهبینی پیشبا اعمال ضریب پیمان و ضریبهای  پیمان به
پس ، پیش گفتهروش  نرخ محاسبه شده به، نرخ پیمان، تعدیل آحادبها هستند یی که مشمولĤنهاپیم

 .باشد می، حادبهااز اعمال تعدیل آ
 مدت اولیه  عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به،  متوسط کار کرد فرضی ماهانه)و

 .پیمان است
  موافقتنامه و تغییرات احتمالی است4مدت درج شده در بند ب ماده ،  مدت پیمان یا مدت اجرای کار)ز

همان مدت درج شده در ، مبادله پیمان مدت پیمان هنگام .شود می در آن ایجاد 30که بر اساس ماده 
 .شود میموافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده  4ماده 

 
 آنهاعنو، مفرد و جمع، تاریخها، ماه،  روز.15ماده 
 .روز و ماه تقویمی و شمسی است،  روز و ماه)الف
 . تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است)ب
 .لمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارندک،  هر جا که معنای عبارت ایجاب کند)ج
، کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک پیمان ی بهنهاا عنو)د

 در تفسیر اسناد و مدارک توان میبه منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و ن صرفاز
 .ده کرد استفاآنهااز ، پیمان

 
 
 

 فصل دوم
 تائیدات و تعهدات پیمانکار

 
  تائیدات پیمانکار.16ماده 
 

 :نماید موارد زیر را پیمانکار تایید می
 . آگاه شده است موافقتنامه را مطالعه نموده و از مفاد آن کامال2ً تمام اسناد و  مدارک موضوع ماده )الف
آالت و ابزار اجرای کار  ماشین، تجهیزات، ک مصالحتامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدار  نسبت به)ب

 .اطمینان یافته است، مشخصات در محل یا از نقاط دیگر طبق
 بارندگی و امکان اجرای کار در،  محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا)ج

نهاد قیمت و در نظر گرفتن  سال پیش از تاریخ ارائه پیش20آمار  با توجه به، فصلهای مختلف سال
 .اطالع یافته است، کار مدت اجرای
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 که تا، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، مالیاتها، های اجتماعی بیمه، کار  از قوانین و مقررات مربوط به)د

 را آنهاکامال مطلع بوده و متعهد است که همه ، تاریخ تسلیم پیشنهاد  معمول و مجرا بوده است
 .بر عهده پیمانکار است، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، هر حال ر د.رعایت کند

های ناشی از مفاد بندهای باال را در نظر  سود مورد نظر خود و تمام  هزینه، در تهیه پیشنهاد قیمت)ه 
 .حق درخواست اضافه پرداختی ندارد،  از هیچ بابتبعداًو  گرفته

مطالعات کافی انجام داده و هیچ ، نماید که هنگام تسلیم پیشنهاد میپیمانکار تایید ، هر حال  به
 . در مورد آن استناد به جهل خود نمایدنمانده است که بعداً موردی باقی

 
  کارکنان.17ماده 
 پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص  و )الف

، دهند خدماتی برای پیمانکار انجام می،  کسانی که در اجرای این پیمان.ام دهدانج، کافی دارند تجربه
استفاده از متخصصان خارجی ،  اگر در اسناد و مدارک پیمان.شوند شناخته می کارکنان پیمانکار

مدت ، مانند میزان حقوق و مزایا، متعهد است قبالً وضعیت استخدام پیمانکار، بینی شده باشد پیش
اطالع کارفرما برساند و با  وسیله مهندس مشاور به  را بهآنهاو محل اقامت و مشخصات استخدام 

 کارفرما تسهیالت . اقدام کندآنهااستخدام  برای، های مربوط ربط و تامین هزینه رعایت مقررات ذی
 لزوم و حدود تسهیالت مزبور با  تشخیص.نماید الزم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می

 .کاهد و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمیکارفرما است
  بهآنهاآب آشامیدنی و روشنایی کافی برای ،  تامین نیروی انسانی مورد نیاز و محل سکونت مناسب)ب

 .عهده پیمانکار است
 بدون آنکه این اقدام، اقدامات الزم به عمل آورد، پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران

از هر منبعی که ، آنهاحق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز  برای وی
 بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه .محدودیتی وارد سازد، مایل به تحصیل آن باشند

د توان میمانکار نمشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پی نباید از بهای جنس، شود می
 .قیمتهای خرید اضافه کند به مانند هزینه حمل را، های دیگری هزینه

 کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت و اجازه و  کارکنان ایرانی کارگاه  باید دارای شناسنامه)ج
 .باشند کار

  شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون وĤنهاسازم، ها زارتخانهو پیمانکار نباید کارکنان شاغل  کارفرما)د
کار گماشتن اشخاصی که   همچنین پیمانکار باید از به.ربط استخدام نماید اجازه مسئوالن ذی

 .خودداری کند، نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست  ازآنهااستخدام 
 .ختیار آنان قرار دهدپیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در ا )ه 

  .د از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نمایدتوان میمهندس ناظر 
 در صورتی که . پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتباز پرداخت کند)و

کند که طلب  مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می، پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید در
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های کارگری  د طبق کارنامهتوان میکارفرما ،  در صورت استنکاف پیمانکار.پرداخت نماید کارگران را
الحساب که  با توجه به پرداختهای علی، دارای امضای رئیس کارگاه است که در دست کارگران و

ان را از محل مطالبات دستمزد کارگر، مهندس مشاور و پیمانکار با حضور نماینده،  شده استآنها به
حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و  به،  درصد15اضافه  به پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را

 در صورتی که نماینده .تضمینهای پیمانکار تامین کند از محل، اگر مطالبات پیمانکار کافی نباشد
کارفرما پرداخت ، ختها خودداری کندپردا از حضور برای، با وجود اخطار مهندس مشاور، پیمانکار

عمل و مبلغ پرداختی و تعداد  بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این، دهد مزبور را انجام می
دستمزد کارگران   در صورت تکرار تاخیر در پرداخت.کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد

د توان می کارفرما،  پرداخت شده استبرای ماهی که صورت وضعیت آن، مدت بیش از یک ماه به
 .پیمان را فسخ نماید

که ، کارگران مورد نیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار، کوشد تا حد ممکن  پیمانکار می)ز
 .کار گمارد انتخاب کند و به، انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند صالحیت

 مقررات و دستورالعملهای حفاظت، های درمانی و اجتماعی هپیمانکار موظف به اجرای مقررات بیم) ح
 .فنی و بهداشت کار است

 هر گاه کارکنان و، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است،  در اجرای این پیمان)ط
 باعث صالحیت الزم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا، کارگران پیمانکار و پیمانکاران جزء

مراتب را برای بار اول به رئیس کارگاه ، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، کارگاه شوند اختالل نظم
 در این .د از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کندتوان می، تکرار  در صورتودهد تذکر می
 را بار دیگر  در همان این دستور است و حق ندارد برکنار شدگان پیمانکار مکلف به اجرای، صورت

کاهد  و ایجاد حقی برای او  مسئولیتهای پیمانکار نمی  اجرای این دستور از.کارگاه به کار گمارد
 .کند نمی

 
هماهنگی با ، گزارش پیشرفت کار، برنامه کار،  مسئولیت حسن اجرای کار.18ماده 

 رئیس کارگاه، دیگر پیمانکاران
 عهده جرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار مسئولیت کامل حسن ا)الف

 .دارد
 روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس،  پیمانکار متعهد است که سازمان)ب

های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف  یک ماه  از تاریخ مبادله  مشاور بر اساس نقشه
تسلیم مهندس مشاور نماید تا ، دیگری که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است تیا مد، پیمان

،  اگر در اسناد و مدارک پیمان.کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابالغ شود پس از اصالح و تصویب
 پیمانکار ملزم، تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی

 .باشد رعایت آن می به
پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ،  در صورتی که حین  اجرای کار)ج
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موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن ، است ضروری
تغییرات مورد ،  مهندس مشاور.مهندس مشاور اطالع دهد به، مراتب را با ذکر دلیل، تغییر داده شود

پس ، کند و آنچه را که  مورد قبول است برنامه زمانی کلی رسیدگی می تقاضای پیمانکار را در قالب
،  بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان.کند می پیمانکار ابالغ به، از تصویب کارفرما

 .کاهد نمی از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار
نظر مهندس  پیمانکار با توجه به، اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود

برای طی مراتب بررسی و ، گفته شرح پیش کند و به تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می، مشاور
 .نماید مهندس مشاور می تسلیم، تصویب

،  با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما پیمانکار متعهد است که هماهنگی الزم را)د
ریزی چگونگی این هماهنگی   برنامه.به عمل آورد، به نحوی با موضوع قرارداد مرتبط هستند که

  .شود میمشاور به پیمانکار ابالغ  توسط مهندس
 .ر آن ماه را تهیه نمایدگزارش کامل کارهای انجام شده د، پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه )ه 

شامل مقدار و درصد ،  این گزارش.کند و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می شکل
مشکالت و موانع ، برنامه زمانی تفصیلی میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به، شده فعالیتهای انجام

آالت موجود و آماده   نوع ماشینتعداد و، کارگاه تجهیزات وارد شده به نوع و مقدار مصالح و، اجرایی
 در صورتی که جزئیات .باشد موجود و دیگر اطالعات الزم می تعداد و تخصص نیروی انسانی، کار به

پیمانکار ، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده باشد دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار
 .رعایت آن است موظف به

 نمودارها و جدولهای  پیشرفت کار را در کارگاه آماده، نسخه از  برنامه پیمانکار متعهد است که یک )و
از آن ، مهندس مشاور و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند، داشته باشد تا در صورت لزوم

 .استفاده کنند
 به، دشخص واجد صالحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باش،  پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات)ز

 رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات .عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید
 اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام .مسئولیت و نظارت او انجام شود با، اجرایی

مانکار خواهد کرد و درخواست تعویض  او را از پی، با ذکر دلیل، مهندس مشاور، وظایف خود نیست
شخص واجد صالحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور ، ماه پیمانکار مکلف است ظرف یک

 .معرفی کند، باشد
ها از مهندس مشاور و همچنین  پیمانکار باید به منظور اجرای عملیات و دریافت دستور کارها و نقشه

 هر نوع اخطار و اعالم  .ئیس کارگاه بدهداختیارات کافی به ر، تنظیم صورت وضعیتهای موقت برای
اجرای عملیات باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابالغ   که مربوط به

 .پیمانکار است در حکم ابالغ به، شود
، اینکه پیش از تعویض مشروط به، رئیس کارگاه را عوض کند، در صورت لزوم، دتوان میپیمانکار 
 .اطالع مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد به مراتب را
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 گیریها اندازه، ها پیاده کردن نقشه،   کنترل نقاط نشانه.19ماده 
 ها تطبیق با نقشه باید نقاط نشانه و مبدا را از لحاظ ، پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان،  پیمانکار)الف

 را تایید و اعالم دارد و در صورتی آنهادرستی ، ه اختالفی موجود نباشدکنترل نماید و در صورتی ک
اطالع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس  مراتب را به، وجود داشته باشد که اختالفی

 بدیهی است که پس از آغاز .صورتمجلس شود و مالک شروع عملیات قرار گیرد مشاور و کارفرما
 .جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست راضی ازگونه اعتهیچ، عملیات

نقاط نشانه و مبدا و همچنین عالیم ، درنگ پیمانکار باید بی، پس از تحویل هر قسمت از کارگاه
به ، را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت آنها مربوط به
 .نگهداری کند حفظ و، هزینه خود

 امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی، ها  پیمانکار متعهد است که نقشه)ب
امتدادها و ، ها  در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه.را با مهندس مشاور صورتمجلس کندآنها 

ضع موجود را و ود در مدارک فنی مشاهده شآنهااختالفی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز ، محورها
 .کنند مشاور و کارفرما صورتمجلس می پیمانکار و مهندس

 شوند و بعداً تراز کف پی بناها و زیرسازی راهها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می
باید پیش از پوشیده شدن ،  میسر نباشدآنهاگیری کامل  کنترل و اندازه، یا به هر صورت، نیستند مرئی
 این .امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد صورتمجلس شود و به، آنها بین رفتن آثاریا از 

 اگر پیمانکار عملیاتی را که باید .تنظیم صورت وضعیتهاست گیریها در مالک اندازه، صورتمجلسها
، ندگفته انجام شود بپوشا از آنکه اقدامات پیش پیش، مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد و تایید شود

از انجام آزمایشها و بازدیدهای الزم  هزینه خود بردارد و پس موظف است پوششهای انجام شده را به
مجدد و اصالح کار اقدام  پوشش نسبت به، به هزینه خود، و تایید انجام کار از سوی مهندس ناظر

 .کند
که شامل ، مجلسهادستور کارهای اجرا شده و صورت، های اجرایی گیریها بر اساس نقشه  اندازه)ج

 .شود میانجام ، الزم و روشن است کروکیهای
 

 آالت تجهیزات و ماشین، تدارک مصالح،  تجهیز کارگاه.20ماده 
، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز،  پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه)الف

آن را مبنای  تجهیز ، د مهندس مشاورجانمایی تجهیز کارگاه  را تهیه  کرده  و پس از تایی طرح
نحوی  به، تجهیز کامل کارگاه، طور کلی   بهو سوخت و مخابرات، برق، آب  تامین.کارگاه قرار دهد

مگر آنکه در ، باشد عهده پیمانکار می به، مدارک پیمان الزم است که برای اجرای کار طبق اسناد و
 .ده باشدبینی ش پیش ترتیب دیگری، اسناد و مدارک پیمان

 مگر آنکه در، آالت و ابزار به عهده پیمانکار است ماشین، مصالح و تجهیزات،  تامین نیروی انسانی)ب
 . شده باشدبینی پیشترتیب دیگری ، اسناد و مدارک پیمان

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه و در کارگاه نگهداری 
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 :ار زیر باشدقر به باید، کند می
باید از ،  معین شودبعداًاگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا ) 1

 نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق با مشخصات .منابع تهیه گردد همان
ظر مرغوبیت باید کامال طبق از ن،  در هر حال.تایید مهندس مشاور برسد  به، پیش از سفارش، فنی

 مهندس مشاور قرار گیرد مشخصات فنی باشد و مورد تایید
از تعهدات ،  ضمن اجراآنهاذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان یا تعیین  )2

پیمانکار موظف ،  بدین روی.کاهد در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی پیمانکار
نظر و ، نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات  با مطالعه کافیاست

 در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت .کند پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور
  بدیهی است که کارفرما این. نمایدآنهاحمل  اقدام به تهیه و، مهندس مشاور و کارفرما قرار گیرد

 اگر .باشد رعایت آن می حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به
دیگر ایجاد  ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل اضافه یا کسر هزینه، مناسبت این تغییر محل به

رعایت  لزم به پیمانکار م.شود میاز پیمانکار کسر یا به او پرداخت ، به اقتضای مورد، بها تفاوت، شود
 .و ماسه و دیگر مصالح معدنی است برداری شن مقررات مربوط به استخراج و بهره

 .کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به،  نوع)3
شمارش یا ،  مرتب  به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت  قابل بازرسیبطورباید  مصالح

مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی و  انبار.گیری باشد دازهان
 .عوامل دیگر مصون باشد

 کارفرما تسهیالت الزم،  هر گاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد)ج
طبق مشخصات ، ه بعضی از مصالح یا لوازم اگر تهی.کند برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می

کارفرما یا ،  هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشودآنهاداخل کشور میسر نباشد و ورود  ربط در ذی
کند یا مشخصات را تغییر  مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می خودش اجازه ورود

 .دهد می
 کارفرما اجازه ورود، وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود به در مواردی که مصالح و تجهیزاتی باید )د

،  هر گاه ضمن اجرای کار.نماید هزینه پیمانکار تحصیل می ربط به ی ذیĤنهارا از سازم آنها
پیمانکار نتواند مصالح  و تجهیزات مورد نیاز  اجرای ، پیش آید که به علت آن محدودیتهای جدیدی

مراتب را ، از خارج از کشور تهیه و وارد کند، کند کار ایجاب می مه پیشرفتدر مدتی که برنا، کار را
رساند تا با توجه به برنامه  به اطالع کارفرما می با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور

 .گیری نماید تصمیم، مصالح و تجهیزات کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل، زمانی اجرای کار
 آالت و ابزار اجرای کار مشخصاتی برای ماشین، در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان )ه 

 هر گاه ضمن اجرای .تامین کند،  را طبق مشخصات تعیین شدهآنهاپیمانکار باید ، باشد  تعیین شده
برای اتمام کار در مدت ، آالت و ابزار موجود پیمانکار تشخیص دهد که ماشین مهندس مشاور، کار
مراتب را به پیمانکار ابالغ ، مناسب نیست،  برای اجرای کارآنها یمان کافی نیست یا مشخصاتپ
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ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که  آالت و  پیمانکار مکلف است که ماشین.کند می
هزینه ادعای خسارت یا ، برای این کار بدون اینکه، تکمیل و تقویت کند، نماید نامبرده تعیین می

 .اضافی از کارفرما داشته باشد
  در.از کارگاه خارج کند، آالت و ابزاری را که برای انجام عملیات الزم است د ماشینتوان می پیمانکار ن)و

تقاضای بیرون بردن ، پیمانکار، آالتی که در کارگاه مورد نیاز نیست مورد بیرون بردن ماشین
تقاضای او رسیدگی  به،  مهندس مشاور.کند لیم میبه مهندس مشاور تس آالت مزبور را ماشین

 .دهد اجازه خروج می،  در صورتی که موجه باشدوکند می
 تامین اقالمی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند و،  در صورتی که طبق اسناد و مدارک پیمان)ز

ملکرد ناقص احتمالی این پیمانکار مسئول ع، در تعهد کارفرما باشد، صورت دایم در کار باقی بماند به
 . مربوط به کار پیمانکار استآنهامگر آنکه ثابت شود که نقص ، نیست تجهیزات

مهندس ، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، تکلیفی برای تهیه غذا،  اگر در اسناد و مدارک پیمان)ح
طبق ، آنهاتامین  ف بهپیمانکار موظ، عهده پیمانکار گذاشته شود و آزمایشگاه در محل کار به مشاور

 .باشد می، شده بینی شرایط پیش
 

 مراقبتهای الزم، بیمه کار،  حفاظت از کار و شخص ثالث.21ماده
 مسئول حفظ و نگهداری،  پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان)الف

تاسیسات و بناهایی ، راهها، مینهاز، آالت و ابزار ماشین، تجهیزات، مصالح، کارهای انجام شده
اقدامات الزم را برای نگهداری و ،  به همین منظورونظر و مراقبت او قرار دارد باشد که زیر می

ها و سرقت و حریق و مانند  مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه  در داخل کارگاه درآنهاحفاظت 
 .آورد اینها به عمل می

وارد  مسئول خسارتهای، رات و دستورالعملهای  حفاظت فنی و بهداشت کار پیمانکار در چارچوب مقر)ب
 کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی،  در هر حالو شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است

رعایت دستورالعملهای  ند در صورت مشاهده عدمتوان می کارفرما و مهندس مشاور .عهده ندارد به
دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی الزم نیست تا برقراری ، کارو بهداشت  حفاظت فنی

پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر ،  در این حالت.یاده شده صادر نمایند ایمنی طبق دستورالعملهای
 .دستور توقف کار را ندارد

ب به امالک مجاور پیمانکار متعهد است که تدابیر الزم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسی
 وارد آنهاانگاری  او خسارتی به امالک و تاسیسات مجاور یا محصول   اگر در اثر سهلونماید اتخاذ
 .باشد مسئول جبران آن می پیمانکار، آید

تمام یا آن قسمت از کارهای  موضوع پیمان را که در ،  پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار)ج
نفع  در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به، یین شده استمدارک پیمان تع اسناد و

ها را به کارفرما تسلیم  نامه بیمه نموده و بیمه، ای که  مورد قبول کارفرما باشد موسسه کارفرما نزد
ده تا زمانی که تحویل موقت انجام نش، تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ها باید تا  بیمه نامه.کند
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های   کارفرما هزینه.ها را تا مدتی که الزم است تمدید کند بیمه نامه پیمانکار مکلف است که، است
گر  بیمه عیناً به، گر ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه   را در مقابلپیش گفتهمربوط به بیمه به شرح 

حساب  به، از پیمانکار باشدمدت تاخیر غیر مج  آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به.کند پرداخت می
 .شود میبدهی پیمانکار منظور 
ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و  در صورت بروز حادثه

اوال مراتب را فورا به کارفرما و مهندس مشاور و :پیمانکار موظف است که ، کار شود پای تجهیزات
کارها را به ، ثانیا طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، ر اطالع دهدگ بیمه طبق مقررات بیمه به
 و پس از گردد می توسط پیمانکار تهیه پیش گفتهانجام کارهای   برنامه زمانی.حالت اولیه باز گرداند

 .آید اجرا در می به، تایید مهندس مشاور و کارفرما
نماید و مبلغ وصول  گر وصول می ست از بیمها کارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده

اعم از هزینه ، گر را برای تجدید  عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده بیمه شده از
تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به  با تایید مهندس مشاور به، )باالسری(مستقیم  مستقیم یا غیر

 .کند پیمانکار پرداخت می
خسارت دریافتی ، نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه باید کارهای موضوع پیمان را بهکارفرما 
در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد و ، حالت اولیه کافی باشد برای اعاده کارها به گر از بیمه

 استعالم پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما، پیش از شروع کار، باشد مدارک پیمان تعیین نشده
کند  پیمانکار ابالغ می کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به  روز10نماید و کارفرما در مدت  می

 .اقدام کند در مورد بیمه کار، تا پیمانکار طبق مفاد این بند
 جبران خسارتهای وارد شده، در صورت وقوع حادثه، اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند

 .باشد ه او میعهد به
، آالت و ابزار و وسایل کارگاه را ماشین،  و تاسیسات موقتها ساختمان پیمانکار موظف است که تمام )د

به هزینه خود ، گیرد متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می که
آالت و ابزاری را که کارفرما در   ماشین.یدها را به کارفرما تسلیم نما نامه رونوشت بیمه بیمه کند و

 .کند کارفرما بیمه می، دهد می اختیار پیمانکار قرار
 وپیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی  از داخل کارگاه را که باید روشن باشد تامین کند )ه 

فراهم حصارکشی را ،  در صورت لزومو همچنین تمام عالیم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی
 .بگمارد، کافی نگهبان و مراقب  در هر جا که الزم باشد نماید و تعداد

 رو و  پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده)و
 رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را در محلهایی سواره

آالت و   استفاده از ماشین.یا رهگذران نشود، موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف انبار کند که
منظور انجام   و همچنین استفاده از راههای معین بهآنهاصدای ،  در نتیجهوکار ابزار در ساعات عادی

 .شود مین مزاحمت تلقی، عملیات
رو یا پیاده رو برای مدتی موقت و با اطالع  سوارهدر مواردی که اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از 
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پیمانکار باید با کسب مجوز الزم از مقامات ، مشاور یا مهندس ناظر به کلی مسدود شود مهندس
 .تامین کند، تایید مهندس مشاور برسد  باید بهآنهاراههای انحرافی که مسیر  عبور و مرور را با، محلی

 .آورد عمل می تحصیل مجوزهای مورد نیاز به ایکارفرما نیز مساعدت الزم را بر
اگر ترتیب احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راههای انحرافی در اسناد و مدارک پیمان 

 همچنین پیمانکار متعهد است که در حمل .ها به عهده پیمانکار است هزینه این، نشده باشد معین
مقررات و استانداردها  را بکند ، رعایت قوانین، پلها و تونلها ، از راههاآنهاآالت و عبور  ماشین مصالح و

با نظر کارفرما یا مهندس مشاور اقدام ، یا مصالحی ترتیب خاصی را ایجاب کند و اگر عبور ماشین
 .باشد مسئول جبران خسارتهای وارد شده می، مفاد این بند رفتار کند  هر گاه پیمانکار بر خالف.نماید

عهد است که انتظامات کارگاه را  تامین کند و از ورود اشخاص غیر مجاز و کسانی که  پیمانکار مت)ز
 .شوند خود یا توسط مقامات انتظامی جلوگیری کند اختالل نظم کارگاه می باعث

هر گاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد  درج شده  در  این ماده  سهل انگاری یا کوتاهی 
کارفرما حق دارد آن ، تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نمایدانجام  کند و از

آالت او نیز استفاده کند  از ماشین، پیمانکار انجام دهد و در صورتی که الزم بداند تعهدات را به جای
درصد به حساب  بدهی پیمانکار منظور 15خسارت وارد شده را به اضافه  های انجام شده و و هزینه

هر گونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل ، این صورت  در.  و از مطالبات وی کسر نمایدکرده
نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ  خواه از، تشخیص کارفرما پرداختها و همچنین نسبت به

 .باشد اثر می بی، پرداختی
 

 ها و ابالغ  دستور کارها نقشه،  ترتیب گردش مدارک.22ماده 
 دستورالعملها و استانداردهای فنی که دارای مهر و امضای مهندس مشاور، مشخصات، ها نقشه تمام )الف

در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، های درج شده در اسناد و مدارک پیمان به تعداد نسخه، است
 در .گیرد در اختیار پیمانکار قرار می، بدون دریافت هزینه، در دو نسخه، نسخه معین نشده باشد تعداد

 .شود میهای اضافی به هزینه او تکثیر  نسخه، پیمانکار صورت نیاز
 را همیشه در کارگاه نگهداری آنهابا آخرین تغییرات ، ها و مشخصات پیمانکار باید یک نسخه از نقشه

 آنهاکارفرما یا نمایندگان ، به منظور بازرسی کارها در اختیار مهندس مشاور، تا در صورت لزوم، کند
 .ماند تا پایان کار نزد مهندس مشاور باقی می، ها و مدارک اصل نقشه  نسخه.قرار گیرد

 دستورالعملها و دیگر اسناد و، ها تمام نقشه،  پیمانکار موظف است که پیش از آغاز هر قسمت از کار)ب
، رل نمایدها را کنت مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و اندازه درج شده در نقشه

طور   به.گونه ابهامی از نظر چگونگی اجرای کار برای خود و کارکنانش باقی نماند هیچ به نحوی که
قسمت از کار هرگز از تعهدات پیمانکار مبنی بر اجرای کامل کار  نقشه برای هر کمبود، کلی
ها و  نقشه، دارکها یا هرگونه ابهام یا کسری در م اندازه صورت مشاهده اشتباه در  در.کاهد نمی

 مهندس مشاور .مهندس مشاور درخواست کند  را ازآنهاپیمانکار باید به موقع رفع نقص ، دستورالعمها
ها و ابالغ به پیمانکار اقدام  نقشه برای تکمیل، برنامه زمانی اجرای کار موظف است که با توجه به
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 .کند
 بات یا دستور کارها یا مشخصات مصالح وها و محاس هر گاه پیمانکار در مورد درستی بعضی نقشه) ج

باید با توجه ،  ایرادی داشته باشدشود میتجهیزاتی که بنا به دستور  کارفرما از منابع معینی تحصیل 
 در صورتی که .اطالع مهندس مشاور برساند مراتب را با ذکر دلیل به، زمانی تفصیلی برنامه به

 ایراد داشته آنها لی پیمانکار همچنان نسبت بهویید کند را تاپیش گفتهمدارک  درستی، مهندس مشاور
طبق نظر او ، کارفرما منعکس نماید و پس از دریافت نظر کارفرما به پیمانکار باید موضوع را، باشد

، ها مسئول اجرای درست کار است و در مورد صحت نقشه پیمانکار فقط،  در چنین حالتی.انجام دهد
 هزینه رفع عیب و نقص در چنین .مسئولیتی ندارد، رهای مربوطمحاسبات و دستور کا، مشخصات

 .باشد مواردی به عهده پیمانکار نمی
 در، های جزئیات ساخت قطعات و قسمتهایی از کار است های کارگاهی را که نقشه نقشه، پیمانکار)د

، دگانمشخصات فنی و دستورالعمل سازن، های اجرایی بر اساس نقشه، صورت نیاز ضمن اجرای کار
 .نماید تسلیم مهندس مشاور می، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، کند و در سه نسخه می تهیه

تایید و در یک نسخه به پیمانکار ، های یاد شده را پس از بررسی و اصالح الزم نقشه، مهندس مشاور
 .شود میتکثیر این مدارک نزد مهندس مشاور نگهداری   نسخه قابل.کند ابالغ می

 باشد و شامل تمام می، اند نحوی که اجرا شده های کارهای انجام شده به نقشه، های چون ساخت نقشه )ه 
های چون ساخت را   پیمانکار باید نقشه.اعم از تغییر یافته یا بدون تغییر است، های اجرایی نقشه

یه کند و در سه نسخه که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد ته، طبق نظر مهندس مشاور تدریج و به
های چون ساخت  یک نسخه از نقشه،  مهندس مشاور.مهندس مشاور بدهد به، برای بررسی و تایید

 .دهد قرار می تایید شده را در اختیار پیمانکار
 برداری تجهیزاتی را که اندازی و بهره راه، ها و دستورالعملهای نصب نقشه،  پیمانکار باید مشخصات فنی)و

 مهندس .به مهندس مشاور بدهد،  بگیرد و در دو نسخهآنهااز سازنده ، ستعهده او  بهآنهاتامین 
های اجرایی محل استقرار تجهیزات یاد شده را تهیه و برای  نقشه، اساس مدارک سازنده بر، مشاور

 .کند می اجرا به پیمانکار ابالغ
 پیمانکار به، صورت کتبی را بهاخطارها و دستور کارها ، تصویبها، معرفیها، تمام موافقتها،  مهندس مشاور)ز

به تایید کارفرما نیز ،  شده در اسناد و مدارک پیمانبینی پیشبه نحو ،  در موارد لزوموکند ابالغ می
د برای توان می، پس از وصول دستور کارها،  پیمانکار.کند پیمانکار ابالغ می سپس به رساند و می

 . اظهار نظر کندآنهااصالح 
 .ف به اجرای چنین دستور کارهایی استموظ، اما در هر حال

د درخواست ابالغ کتبی توان میپیمانکار ، کار شفاهی از سوی مهندس مشاور در موارد صدور دستور
در غیر ، پیمانکار ابالغ کند بنماید و مهندس مشاور نیز موظف است که دستور کارها را کتبی به  راآنها

 . معتبر نیستدستور کارها برای پیمانکار این، این صورت
 دستور کارها و صورت، ها همراه با نقشه، های ابالغی مهندس مشاور یک نسخه رونوشت از تمام نامه

 .کند ها را برای کارفرما ارسال می جلسه
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 تعمیر و، راهبری، اندازی پیمانکار دستورالعملهای راه، 39 پیش از تحویل موقت کار طبق ماده )ح

، که یک نسخه آن قابل تکثیر باشد، ی چون ساخت در سه نسخهها نگهداری را همراه با نقشه
تعمیر و نگهداری تمام ، نحوی باشد که راهبری  مدارک یاد شده باید به.دهد می مهندس مشاور به

تعداد نسخه ،  در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان.بسهولت انجام شود قسمتهای موضوع پیمان
 .شود میطبق آن عمل ، وضوع این بند تعیین شده باشدم ای برای مدارک یا مشخصات ویژه

 
 آنها حفاظت  تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع .23ماده 

 مانند، نحوی اجرا کند که به تاسیسات زیربنایی موجود در کارگاه پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به
تاسیسات  به،   هر گاه در اثر عمل پیمانکار.آسیبی وارد نشود، مخابرات و مانند اینها، گاز، برق، خطوط آب

 هر گاه . را بپردازدآنهاپیمانکار متعهد است که هزینه ترمیم و برقراری مجدد ، شده صدماتی وارد شود یاد
د به هر توان میکارفرما ، عمل نیاورد نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام الزم و فوری به پیمانکار

 درصد 15اضافه  ای رفع نقص و خسارت اقدام کند و هزینه آن  را بهبر، بداند طریق که مصلحت
 .گونه اعتراضی ندارد حق هیچ، از این بابت، کند و پیمانکار حساب بدهی پیمانکار منظور به

 پیمانکار باید با، در صورتی که موقعیت تاسیسات زیرزمینی در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد
 را از مهندس مشاور استعالم کند و پس از اعالم نظر آنهاتعیین وضعیت ، ی اجرای کاربرنامه زمان توجه به
مسئولیت پیمانکار در مورد بروز هر نوع ،  بدین ترتیب.برای عملیات حفاری اقدام نماید، مشاور مهندس
، ه نوعمنوط به آن است ک،  در مورد تاسیسات زیر زمینیپیش گفتههای  پرداخت خسارت و هزینه حادثه و

 .تاسیسات مزبور به اطالع پیمانکار رسیده یا در اسناد و مدارک پیمان مشخص شده باشد محل یا مسیر
 پیمانکار به کارفرما، تغییر وضع تاسیسات  یاد شده  را ایجاب کند، هر گاه انجام عملیات موضوع پیمان

عملیات یاد  های مربوط به  هزینه.د اقدام کننآنهابرای تغییر وضع ، ربط ی ذیĤنهادهد تا سازم اطالع می
 .کارفرما استعهده  به، شده
 

 پیمانکاران جزء،  واگذاری.24ماده 
 .دیگران را ندارد  پیمانکار حق واگذاری پیمان به)الف
، د به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمانتوان می پیمانکار )ب

 در .دیگران ممنوع کند آنکه آنان را از واگذاری کار به مشروط به، اران جزء ببنددیی با پیمانکĤنهاپیم
بینی کرده  لزوم تایید صالحیت پیمانکاران جزء را پیش، کارفرما، اسناد و مدارک پیمان صورتی که در

از  این واگذاری نباید .است که تایید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید پیمانکار موظف، باشد
از مسئولیت و تعهدات ، هیچ روی به،  به هر حالوکار بکاهد پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای

 آنهااست که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان   پیمانکار مسئول تمام عملیاتی.کاهد پیمانکار نمی
ر صورت بروز نوشته شود که د ی بین پیمانکار و پیمانکاران جزء بایدĤنها در پیم.شود میانجام 

 .اختالف رسیدگی کند به مورد، در صورتی که مقتضی بداند، کارفرما حق دارد، آنهااختالف بین 
کنند که  می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است  و تعهد پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می
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 . آن را اجرا کنندالزاماً
 تاخیری روی، آنهابا توجه به شرایط درج شده در پیمان  ،هر گاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء

تعهدات خود را بر اساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کامال ، در صورتی که پیمانکار جزء، دهد
د بنا بر تقاضای پیمانکار توان میکارفرما ، کار او مورد قبول و تایید مهندس مشاور باشد انجام داده و

پیمانکار جزء طلبکار ،  اگر در اثر این رسیدگی.کار او رسیدگی کند به، پیمانکار با حضور نماینده، جزء
کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی ، شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند

 در .از محل مطالبات پیمانکار بپردازد، پرداخت کرده است که صورت وضعیت آن را به پیمانکار
کارفرما رسیدگی ، برای رسیدگی حاضر نشوند پیمانکار یا نماینده او،  که با اخطار کارفرماصورتی

 .غیر قابل اعتراض است کند و این عمل قطعی و گفته  عمل می نماید و به شرح پیش می
مهندس ، مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، پیمانکاران جزء، هر گاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان

 اگر پس از رسیدگی و تهیه .نمایند  موضوع را رسیدگی میپیش گفتهشرح  به، کارفرما ومشاور 
د طلب پیمانکاران جزء را از محل توان میکارفرما ، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، صورتحساب نهایی

 .مطالبات پیمانکار بپردازد
 

  اجرای کار در شب.25ماده 
 .ز استمجا، در موارد زیر، اجرای کار در شب

 . شده باشدبینی پیش در برنامه زمانی تفصیلی )الف
 انجام کار طبق  تشخیص پیمانکار در مدت پیمان،  هر گاه به سبب بروز تاخیرهایی از سوی پیمانکار)ب

د بدون آنکه حق دریافت اضافه هزینه کار را داشته باشد با تایید توان میپیمانکار ، امکانپذیر نباشد
 .قسمتی از کار را در شب اجرا کند، افقت کارفرمامشاور و مو مهندس

نحوی نیست که همه عملیات در   هر گاه مهندس مشاور تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به)ج
به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را ، د پس از موافقت کارفرماتوان می، پیمان پایان یابد مدت

 .در شب اجرا کند
مانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ادعا یا مطالبه هیچ گونه خسارت و پی، در این حالت

 .ندارد بها اضافه
تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما برای جبران تاخیرهایی که ناشی از قصور پیمانکار   اگر به)د

هندس مشاور و با تایید م، های مربوط به کار در شب اضافه هزینه، کار در شب نیز انجام شود، نیست
های اضافی  منظور تعیین هزینه به، ها  در محاسبه این هزینه.شود میپرداخت ، تصویب کارفرما

باید مقررات قانون کار و امور اجتماعی مالک عمل قرار ، شب دستمزد نیروی انسانی برای کار در
 .گیرد

 کار در شب برای ساکنان اجرای، پیمانکار متعهد است که ترتیب کار را طوری دهد که تا حد امکان
 .مزاحمتی ایجاد نکند مجاور
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  آثار تاریخی و اشیای عتیقه.26ماده 
اشیای عتیقه یا آثار تاریخی و مسکوکات قدیمی و مانند آن در محل کار پیدا ، هر گاه ضمن اجرای کار

ا و طبق قوانین درنگ مراتب را از طریق مهندس مشاور به اطالع کارفرم پیمانکار متعهد است که بی، شود
اقدام فوری ،  کارفرما برای حفظ و نگهداری یا انتقال اشیای عتیقه.دستگاههای انتظامی برساند به اطالع

 .آورد می عمل به
 برای حفظ و نگهداری  اشیا و، ربط حفاظت از سوی کارفرما یا مقامات ذی پیمانکار باید تا زمان اقدام به

 .ل آوردعم مراقبت الزم را به، آثار مزبور
  49طبق ماده ، موجب توقف یا تعطیل عملیات موضوع پیمان گردد، اجرای این ماده  هرگاه
 .شود میرفتار 
 

  اقامتگاه قانونی.27ماده 
 در صورتی که .اقامتگاه قانونی کارفرما و پیمانکار همان است که در موافقتنامه پیمان نوشته شده است

 روز پیش از تاریخ 15کم  باید نشانی جدید خود را دست، ییر دهدمحل قانونی خود را تغ، از طرفین یکی
مکاتبات ، طرف دیگر اعالم نشده است تا وقتی که نشانی جدید به، طرف دیگر اطالع دهد به، تغییر
 .گردد می و دریافت شده تلقی شود میارسال  نشانی قبلی به
 
 

 فصل سوم
 تعهدات و اختیارات کارفرما

 
 گاه تحویل کار.28ماده 
 .عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد  کارفرما متعهد است که کارگاه را بی)الف

 مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض، اگر اجرای کار در زمینها و محلهای تحویلی
و کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان ، حق ریشه و مستحدثات  و مانند اینها باشد، شهرداری
 وجوه مزبور است پرداخت

تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به ،   اگر در اسناد و مدارک پیمان.1تبصره 
 .شود می شده در پیمان عمل بینی پیشطبق شرایط ، پیمانکار گذاشته شده باشد عهده

 ند و موجب توقف اجرای تمام یاپیمانکار معارض پیدا ک   در صورتی که محل تحویل شده به.2تبصره 
  رفتار49 و طبق ماده گردد میمشمول تعلیق ، آن قسمت از کار که متوقف شده است، قسمتی از کار شود

 .شود می
 
  روز از تاریخ مبادله پیمان30تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از ،  کارفرما پس از مبادله پیمان)ب

  پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود و طی.کند پیمانکار اعالم می به، باشد

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ħ(                                                                                       ĎďĔ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 روز از تاریخ تعیین 30 در صورتی که حداکثر .تحویل گرفتن کارگاه نماید اقدام به، صورتمجلسهایی
 .پیمان را فسخ کند، 46کارفرما حق دارد که طبق ماده ، تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود شده برای

 موضوع پیمان آنها تحویل کارگاه باید حدود و موقعیت زمینها و محلهایی که در در صورتمجلسهای
محور عملیات و محل منابع تهیه مصالحی که باید در ، آنها و نقاط نشانه با مشخصات شود می اجرا

 .درج شود، گردد کارگاه تولید
ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار  کارفرما باید کارگاه را به، طور یکجا میسر نباشد اگر تحویل کارگاه به

  در این حالت نیز مهلت.عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد بتواند
کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات  دست کارفرما برای تحویل

 .روز است 30حداکثر ، موضوع پیمان الزم است
ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی  تواند کارگاه را بههر گاه کارفرما ن) ج

کارفرما به منظور جبران ،  مدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شودو انجام دهد تفصیلی
های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر  هزینه، تحویل کارگاه خسارت تاخیر در

 پیمانکار عملیات مربوط به، اینکه با تایید مهندس مشاور مشروط به، کند می پرداخت، شود میحاسبه م
 .زمانی تفصیلی انجام داده باشد محلهای تحویل شده را طبق برنامه 

اجرای آن  مبلغ اولیه پیمان)(ماه مدت تاخیر به)محل درتحویل که کارهایی کسر یک ماه مبلغ از  پس
اگر  مبلغ خسارت تاخیر تحویل کارگاه  =5100/7)متوسط کارکرد فرضی ماهانه)(تاخیر شده است

پیمانکار  حقوقی به، بیشتر شود هر کدام که کمتر است،  ماه6 درصد مدت پیمان یا 30مدت تاخیر از 
 25تحویل نشده کمتر از   شده در محلهایبینی پیشبدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای ، گیرد تعلق می
کار را از تعهدات   روزه آن قسمت از15د با اطالع قبلی توان میپیمانکار ، بلغ اولیه پیمان باشددر صد م

اعالم  در صورت،  درصد مبلغ اولیه پیمان باشد25خود حذف کند ولی اگر این مبلغ برابر یا بیشتر از 
 هرگاه پیمانکار  در .شود می عمل 48پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ، خاتمه پیمان از سوی پیمانکـار

، کار اجرایی را شروع نماید،  تاخیر شده استپیش گفته بیش از مدت آنهامحلهایی که در تحویل 
 .نماید تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می حق حذف

برای تاخیر بیش از یک ، اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد  -تبصره 
ماهانه ، پیمان تاریخ مبادله نسبت به، هر کدام که کمتر است،  ماه6درصد مدت پیمان یا  30اه تا م

 اگر پیمانکار پس از .کند متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می  درصد5/2معادل مبلغ 
با ،  اجرای کار نباشدمایل به ادامه یا، هر کدام که کمتر است،  ماه6یا   درصد مدت پیمان30انقضای 
 دتوان مییابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی دیگری ن می  خاتمه48قرارداد طبق ماده ، اعالم او

  . مطرح نماید
  درصد مدت30حداکثر تا ، برای مدت مازاد بر یک ماه، خسارت تاخیر در تحویل تمام یا قسمتی از کارگاه

 . پرداخت استقابل، هر کدام که کمتر است،  ماه6پیمان یا 
 تضمین انجام  تعهدات، قسمتی از تعهدات پیمانکار حذف شود، استناد این ماده  در مواردی که به)د

 .شود میتناسب کاهش داده  پیمانکار نیز به
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در زمینها و محلهای متعلق به کارفرما ، ها و دستور کارهاست د جز آنچه  طبق نقشهتوان میپیمانکار ن )ه 
 .اقدام به احداث بنا یا ساختمان کند، است  طرف کارفرما به پیمانکار تحویل شدهملک غیر که از یا

 صاحب ملک اقامه دعوا و ، اجرای کار در ملک غیر که از سوی کارفرما تحویل شده است اگر در اثر
گونه   و پیمانکار هیچکارفرما است طرف ادعا، و جلوگیری و توقف کار نماید درخواست خسارت

 .ندارد تعهدی در این موردمسئولیت و 
تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز تجهیز کارگاه ، که طبق اسناد و مدارک پیمان  در صورتی)و

پیمانکار باشد یا پیمانکار بخواهد طبق صالحدید خود از محلهایی خارج از محلهای تحویلی  عهده به
،  در این حالت.تایید کارفرما برساند  را بهآنها باید موقعیت، تجهیز کارگاه استفاده کند کارفرما برای

عهده پیمانکار است و کارفرما در این  طلب خسارت از سوی صاحب ملک به مسئولیت هر نوع ادعا و
 .موارد مسئولیتی ندارد

باید در اجاره ، ای در اختیار بگیرد صورت اجاره هرگاه پیمانکار محلهای مورد نیاز تجهیز کارگاه را به
 .بینی کند کارفرما پیش امکان انتقال مورد اجاره را به، آنها نامه

 
 

 تعدیل نرخ پیمان، قیمتهای جدید،  تغییر مقادیر کار.29ماده 
پیمان تغییر  بها و مقادیر منضم به ممکن است مقادیر درج شده در فهرست،  در ضمن اجرای کار)الف

 .کند
 پیمانکار  و پس از تصویب کارفرما بهودش میوسیله مهندس مشاور محاسبه  تغییر مقادیر به

 .گردد می ابالغ 
شرط آنکه مبلغ  به، انجام کار با نرخ پیمان است موظف به، پیمانکار با دریافت ابالغ تغییر مقادیر کار

 .از حدود تعیین شده در زیر بیشتر نشود، تغییر مقادیر کار ناشی از
 افزایش  جمع مبلغ مربوط به.پیمانکار ابالغ شود بهافزایش مقادیر باید در چارچوب موضوع پیمان  )1

 . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود25نباید از ) موضوع بند ج(مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید 
 سبب قیمتهای برای محاسبه افزایش مبلغ پیمان به، اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحادبها باشد -تبصره
  و سپس مالک محاسبه شود میمبنای نرخ پیمان تبدیل  د بهابتدا قیمتهای جدی، جدید

 .گیرد قرار می
 اگر . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود25 نباید از آنهاکاهش مقادیر و حذف  جمع مبلغ مربوط به )2
عملیات ، از حد تعیین شده بیشتر شود و پیمانکار با اتمام کار با نرخ پیمان موافق باشد، مبلغ این

، اتمام کار نباشد  ولی در صورتی که پیمانکار مایل به.شود میچارچوب پیمان انجام  ع پیمان درموضو
 .شود میداده   خاتمه48پیمان طبق ماده 

برای تعیین حد افزایش یا ، 28 ماده )ج(استناد بند   در صورت حذف قسمتهایی از کار به.1تبصره 
مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای ،  اولیه پیمانجای مبلغ به، )2 و 1(مقادیر طبق بندهای  کاهش

شرط آنکه قبالً بیش از این حد افزایش یا کاهش   به.گیرد مالک قرارمی، وسیله پیمانکار به حذف شده
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 .ماده ابالغ نشده باشد مقادیر با رعایت این
عمل   مهندس مشاور درصد با دستور10 اضافه یا کسر مقدار کار در هر یک از اقالم تا .2تبصره 

 .لی اضافه بر آن با تصویب کارفرما قابل اجراستوشود می
 مقادیر کار بدون،  در صورتی که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود)ب

پیمان کاهشی بیش از حد تعیین شده  مقادیر منضم به نسبت به، آنکه از سوی کارفرما کم شده باشد
 .در این حالت نیز نرخ پیمان مالک عمل است، شته باشددا) الف- 2(در بند 

 قیمت و مقدار در آنهاکارهایی به پیمانکار  ابالغ شود که برای ،  اگر در چار چوب موضوع پیمان)ج
درنگ پس از دریافت  پیمانکار باید بی،  نشده استبینی پیشبها و مقادیر منضم به پیمان  فهرست

، همراه با تجزیه قیمت، هادی خود را برای اجرای کارهای یاد شدهقیمت پیشن، ابالغ مهندس مشاور
 .به مهندس مشاور تسلیم کند

 مالک، قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین شود و به تصویب کارفرما برسد
 . پرداخت است

 اجرا  باید بر حسب هزینه اجرای کار در محلشود میقیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین 
 .شود میقیمتهای جدید اعمال  تنها ضریب هزینه باالسری پیمان به، از این رو.محاسبه گردد

،  هر گاه در محاسبه قیمت جدید که باید با موافقت پیمانکار تعیین شود توافق حاصل نشود.1تبصره 
 53د و طبق ماده وسیله مهندس مشاور اجرا کن پیمانکار موظف است کارها را با قیمتهای محاسبه شده به

 .حل مسئله اقدام نماید برای
چگونگی ،  در صورتی که پیمان با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه منعقد شده باشد.2تبصره 

تابع دستورالعمل نحوه استفاده از قیمتهای پایه در تعیین ، عالوه بر مفاد این ماده، قیمت جدید تعیین
 . یاد شده استاولویت دستورالعمل قیمت جدید با

درصد 10نباید از ، عالوه بر آنکه تابع سقف تعیین شده در بند الف است،  جمع بهای قیمتهای جدید)د
 .اولیه پیمان بیشتر شود مبلغ

 .بینی شده در شرایط خصوصی است تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش )ه 
 

  تغییر مدت پیمان.30ماده 
 دتوان میپیمانکار ، یر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود در صورت وقوع هر یک از موارد ز)الف

 پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و .درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید
مراتب را ، کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تایید به مهندس مشاور تسلیم می، توجیهی دالیل

کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ  ما گزارش میبه کارفر برای اتخاذ تصمیم
 .نماید می

 .مبلغ پیمان تغییر کند، 29ماده "ج "و "الف "در صورتی که طبق بندهای  )1
 .های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند نقشه، هر گاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور )2
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 به آنهاها و تحویل مصالحی که تهیه  ابالغ دستور کارها یا نقشه، یل کارگاههر گاه کارفرما در تحو )3

شرطی مشمول این بند است که  ها به  تاخیر در ابالغ دستور کارها و نقشه.تاخیر کند، اوست عهده
 . را از مهندس مشاور درخواست کرده باشدآنها، برنامه زمانی تفصیلی به پیمانکار با توجه

،  لزوماز باید با حواله کارفرما صورت گیرد تاخیر ایجاد شودآنهال مصالحی که فروش اگر در تحوی )4
 . به موقع اقدام کرده باشدآنهابرنامه زمانی تفصیلی برای تهیه  شرطی که پیمانکار با توجه به به

واد و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در م در موارد حوادث قهری )5
 .است  شدهبینی پیش 43و  26

 . پیش آید20ماده "د "هر گاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند  )6
 .حالت تعلیق درآید  به49در صورتی که کار طبق ماده  )7
 .در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد )8
 واند تعهدات مالی خود را در موعدهای  درج شده  در اسناد و مدارک پیمانهرگاه کارفرما نت )9

 . انجام دهد
 .موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد )10
 مهندس مشاور با، موجب کاهش مدت پیمان شود، موارد درج شده در بند الف  اگر وقوع هر یک از)ب

کند و مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما  ت پیمان  را تعیین میکاهش مد، کسب نظر پیمانکار
 .کند  سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابالغ میونماید می گزارش

 مهندس مشاور با، اگر کار به اتمام نرسیده باشد،  در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان)ج
کند و  علل تاخیر کار را بررسی می، موارد تعیین شده در بند الف بهکسب نظر پیمانکار و با توجه 

نماید و نتیجه را به کارفرما گزارش  مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می میزان مدت
کند و  پیمانکار اعالم می را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز تاخیر کار به  سپس نظر کارفرماوکند می

 .نماید تمدید می مدت پیمان را،  مدت تاخیر مجازمعادل
 تاخیرهای همزمان ناشی از عوامل مختلف درج شده،  در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت پیمان)د

 .شود میفقط یک بار محاسبه ، در بند الف
ت به تصمیم اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسب، در اجرای مفاد این ماده )ه 

 برای 53د بر اساس ماده توان می و پیمانکار شود میطبق نظر کارفرما عمل ، معترض باشد کارفرما
 .نماید حل مسئله اقدام

 
  مدیریت اجرا.31ماده 

 ، شود میکه مدیر طرح نامیده ، شخص حقوقی د قسمتی از اختیارات خود را بهتوان میکارفرما 
 . واگذار کند

  تمام .نماید پیمانکار معرفی می  را با تعیین حدود اختیارات واگذار شده بهکارفرما مدیر طرح
 .باشد در حکم تصمیم کارفرما می، مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده گیریهای تصمیم
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  نظارت بر اجرای کار.32ماده 
   نظارتی که از.جام شودهمیشه باید زیرنظر و با اطالع مهندس مشاور ان،  عملیات اجرایی پیمانکار)الف

از میزان مسئولیت ، روی هیچ به، آید طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می
 .کاهد نمی پیمانکار

) برای ساخت قطعات و تجهیزات(إ کارگاه و در موارد خاص  در محدوده، نظارت مستقیم بر کار پیمانکار
پیمانکار باید گزارش پیشرفت اقدامهایی را که در خارج از ،  حال در هر.شود میخارج از کارگاه انجام  در

 .به مهندس مشاور تسلیم کند، دهد منظور انجام تعهدات پیمان انجام می کارگاه به
 .کارفرما استتنها مرجع فنی پیمانکار برای اجرای عملیات موضوع پیمان از سوی ،  مهندس مشاور)ب

، سازندگان و بازرسان فنی،  و اصالحات موردنظر پیمانکاراناظهارنظرهای فنی، هر گونه تغییرات
 مواردی .شود میبه پیمانکار ابالغ  گیرد و توسط وی هماهنگی با مهندس مشاور انجام می پس از

در اسناد و ، برای انجام وظایف نظارت است، موظف به کسب مجوز از کارفرما، که مهندس مشاور
 .مدارک پیمان تعیین شده است

 اقدام به آزمایش مصالح یا کارهای انجام، هندس مشاور به منظور اطمینان از صحت اجرای عملیات م)ج
مگر آنکه در اسناد و مدارک پیمان ، کارفرما است هزینه انجام  آزمایشها بر عهده .کند یافته می

 فنی تعیین  هر گاه نتایج این آزمایشها با آنچه  که در مدارک.بینی شده باشد پیش ترتیب دیگری هم
متعهد است که مصالح و کارها را طبق دستور مهندس مشاور اصالح  پیمانکار، است تطبیق نکند شده
مگر آنکه نقص موجود مربوط به مدارک ، پیمانکار است هزینه انجام این اصالحات به عهده .کند

 .فنی باشد
تعداد الزم کارگر ،  آزمایشبرداری از مصالح یا انجام هر نوع پیمانکار موظف است که برای نمونه

 .طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد به، موردی و موقت صورت به
ها و دیگر مدارک فنی  نقشه،  در صورتی که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی)د

ر مدت اصالح کارهای معیوب را د، ای با ارسال اخطاریه، را در اجرای کارها مشاهده کند پیمان
 اگر پس از پایان مهلت .خواهد نماید از پیمانکار می حجم و نوع کار تعیین می به مناسبی که با توجه

د خودش کارهای معیوب را توان میکارفرما ، اصالح کارها اقدام نکند به پیمانکار نسبت، تعیین شده
 در صورتی که .ر کسر کنداز مطالبات پیمانکا،  درصد15اضافه  به های مربوط را اصالح کند و هزینه

کارفرما ، اصالح هر کار معیوب از سوی پیمانکار تکرار شود اخطار مهندس مشاور برای عدم توجه به
 . فسخ نماید46د پیمان را طبق ماده توان می

 عملیات پیمانکار را، توسط نمایندگان خود، هر موقع که الزم بداند، کارفرما در مدت اجرای پیمان )ه 
در اختیار ،  پیمانکار موظف است که هر نوع اطالعات و مدارکی را که مورد نیاز باشد.کند بازرسی می
 .کارفرما بگذارد و تسهیالت الزم را برای انجام این بازرسیها فراهم سازد نمایندگان

این تصمیم باید دست کم ، تصمیم به تغییر مهندس مشاور بگیرد،  اگر کارفرما در طول مدت پیمان)و
موظف هستند که تکلیف ،  پیمانکار و مهندس مشاور.ه پیشتر به اطالع پیمانکار برسدما یک

های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را روشن  صورتجلسه، آزمایشهای ناتمام
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جای مهندس  کارفرما مستقیماً به،  عمل نکندپیش گفتهشرح  مشاور به  در صورتی که مهندس.کنند
 حساب بدهی این اقدام را به های مربوط به کند و هزینه می  کارهای ناتمام را روشنمشاور تکلیف

 .نماید مهندس مشاور منظور می
بخشهایی از کار توسط پیمانکار در حال ، اگر در زمان  اعالم کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور

ر شده و این امر موکول به های مهندس مشاو که اتمام آن بخش منجر به صدور تاییدیه اجرا باشد
باید در طول یک هفته از تاریخ اعالم ، این گونه موارد، مشاور شود زمان پس از تغییر مهندس

تا کارفرما ترتیب الزم را برای عدم انقطاع آن ، شود از سوی پیمانکار به کارفرما منعکس، کارفرما
 .بخش از کار پیمانکار و صدور به موقع تاییدیه بدهد

کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای  ا مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی میکارفرم
نماید و از آن  تنفیذ یا تغییرات مربوط را به پیمانکار ابالغ می، مشاور قبلی تعیین شده بود مهندس

 .ستاالجرا برای پیمانکار الزم، دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان تصمیمها و، پس
 

  مهندس ناظر.33ماده 
 ظیفه دارد که با توجه به اسناد و مدارکو مهندس ناظر که نماینده مهندس مشاور در کارگاه است)الف

نظارت و مراقبت دقیق به عمل آورد و مصالح و تجهیزاتی را که باید به ، در اجرای کار، پیمان
آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و ها و مشخصات فنی مورد رسیدگی و  اساس نقشه بر، مصرف برسد

پیمانکار   را بهآنهادستور رفع ، مهارت کارکنان یا چگونگی کار مشاهده کند إ  یا در نحوهآنهانقصی در 
 کار را طبق آنهای که نتوان با بطورآالت معیوب باشد  ماشین  همچنین هر گاه بعضی از.بدهد

 با .خواهد  را از پیمانکار میآنهاض و تغییر تعوی مهندس ناظر تعمیر یا، مشخصات فنی انجام داد
به مثابه ، به پیمانکار داده شود هر گونه دستوری که از طرف مهندس ناظر"، ب"رعایت مفاد بند 

 .ستآنها دستورهای داده شده توسط مهندس مشاور است و پیمانکار ملزم به اجرای
 کار بکاهد یا موجب تمدید مدت پیمان یاحق ندارد که از تعهدات پیمان، هیچ روی به،  مهندس ناظر)ب

 .پرداخت اضافی به پیمانکار شود یا هر نوع دستور تغییر کاری را صادر کند
 مگر در،  پیمانکار مکلف است که دستورهای مهندس ناظر را در حدود مفاد این ماده اجرا نماید)ج

موظف است ، ر این صورتکه د،  را بر خالف اسناد و مدارک  پیمان تشخیص دهدآنهامواردی که 
 هر گاه مهندس مشاور موضوع را فیصله .مهندس مشاور بنویسد و کسب تکلیف کند به که موضوع را

 .باشد نظر کارفرما در آن مورد قاطع می، ندهد
کارفرما و مهندس مشاور ، آید  با وجود نظارتی که از طرف مهندس ناظر در اجرای کارها به عمل می)د

 را آنهامورد رسیدگی قرار دهند و اگر مشخصات  صرفی و کارهای انجام یافته رادارند مصالح م حق
پیمانکار متعهد است مصالح و کارهای معیوب را به ، مشخصات فنی تشخیص دهند ها و مغایر نقشه

 .هزینه خود تعویض نماید
  وکاهد و سلب حق از کارفرما نظارت مهندس ناظر از مسئولیت پیمانکار نمی، هر حال به

 .کند نمی  مهندس مشاور
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 فصل چهارم
 تحویل کار، پرداخت، تضمین

 
   تضمین انجام تعهدات.34ماده 

 درصد 5ای معادل  پیمانکار باید ضمانتنامه، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، موقع امضای پیمان
که ضمیمه اسناد مناقصه ای  صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه، پیمان مبلغ اولیه

 ضمانتنامه یاد شده باید  تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع .کند تسلیم کارفرما، است بوده
پیمانکار مکلف است برای تمدید ، است موقت انجام نشده  تا هنگامی که تحویل.معتبر باشد، پیمان

پیمانکار موجبات ، اعتبار ضمانتنامه قضای مدتان  روز پیش  از15ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 
دارد که مبلغ ضمانتنامه را از بانک ضامن  کارفرما حق، تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه تمدید نشود

 .رسم وثیقه نزد خود نگه دارد به، جای ضمانتنامه دریافت کند و وجه آن را به
با توجه به تبصره یک این ، ورتمجلس تحویل موقتکارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب ص

 .کند می ماده آزاد
بدون ، 37آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده ،  حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت.1تبصره 
پیمانکار بدهکار نباشد ،  هرگاه بر اساس این صورت وضعیت.شود میکار تنظیم  داشتن مصالح پای منظور

درنگ  ضمانتنامه انجام تعهدات بی، نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد یا جمع بدهی او از
، از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، بدهی پیمانکار  ولی هر گاه میزان.شود میآزاد 

آزاد ، 52قطعی پیمان و تسویه حساب طبق ماده  تا تهیه صورت حساب، ضمانتنامه انجام تعهدات
 .شود مین

صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با  به،  در صورتی که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات.2ره تبص
چگونگی گــرفتن ، جای ضمانتنامه بانکی از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود به، مقررات رعایت

بـــرای ضمانتنامه پــیمان  طــبق شــرایطی اســت کـه در این، هـر مـورد تضمین و استـرداد آن در
 .بانکی تعیین شـده اسـت

 
  تضمین حسن انجام کار.35ماده 

درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب 10معادل ، پیمانکار از مبلغ هر پرداخت به
 و نصف دیگر آن پس از تحویل 52 نصف این مبلغ طبق ماده .شود مینگاهداری  سپرده نزد کارفرما

 .گردد میمسترد ، 52 و 42یت مواد با رعا، قطعی
جوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع ودتوان می پیمانکار .1تبصره 
 .دریافت کند، شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان درج شده است کار که

موضوع ماده (صورتحساب نهایی پیمان  ، ماه از تاریخ تحویل موقت14 اگر کارفرما حداکثر تا .2تبصره 
علت اعتراض پیمانکار  که به  در صورتی.باید نصف تضمین حسن انجام کار را آزاد نماید، نکند را تهیه) 51

 ارجاع 53کارشناسی موضوع ماده  موضوع به، وضعیت قطعی یا صورت حساب نهایی صورت نسبت به
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 .یابد ماه افزایش می 20در این تبصره به   ماه درج شده14مدت ، شود
 

  پیش پرداخت.36ماده 
مبلغی به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار ، منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار کارفرما موافقت دارد که به

 بر اساس ، پرداخت  و دیگر ضوابط آن روش پرداخت و چگونگی واریز پیش،  میزان.کند پرداخت
ع کار نافذ بوده و شماره و تاریخ آن در اسناد و مدارک پیمان است که در زمان ارجا دستورالعمل مربوط

 .درج شده است
، برای دریافت هر یک از اقساط پیش پرداخت، پیش گفتهپیمانکار در موعدهای مقرر در دستورالعمل 
هر قسط پیش ،  کارفرما پس از تایید مهندس مشاور.نویسد درخواست خود را به مهندس مشاور می

پرداخت ، بدون اینکه وجوهی از آن کسر شود، مقابل تضمین تعیین شده در دستورالعملدر  پرداخت را
 روز از تاریخ درخواست همراه با تضمین از سوی 20پرداخت  پرداخت هر قسط پیش  مهلت.نماید می

 هر، روز از تاریخ ارائه تضمین از سوی پیمانکار 10 یا، مهندس مشاور رسیده است پیمانکار که به تایید
 .باشد می، کدام  که بیشتر است

 
  پرداختها.37ماده 
 های ضعیت کارهای انجام شده از شروع کار تا آن تاریخ را که طبق نقشهوپیمانکار،  در آخر هر ماه)الف

کار را  نماید و مقدار مصالح و تجهیزات پای گیری می ست اندازه اهاسدستور کارها و صورتمجل، اجرایی
مبلغ صورت وضعیت را محاسبه کرده ، پیمان  اساس فهرست بهای منضم بهسپس بر، کند می تعیین

صورت وضعیت پیمانکار را از نظر ،  مهندس مشاور.نماید و آنرا در آخر آن ماه تسلیم مهندس ناظر می
نماید و آنرا  صورت لزوم با تعیین دلیل اصالح می پیمان کنترل کرده و در تطبیق با اسناد و مدارک

نماید و  برای کارفرما ارسال می، دریافت از سوی مهندس ناظر  روز از تاریخ10ثر در مدت حداک
صورت وضعیت کنترل شده از سوی مهندس   کارفرما.رساند مراتب را نیز به اطالع پیمانکار می

وضعیتهای موقت قبلی پرداخت  مشاور را رسیدگی کرده و پس از کسر وجوهی که بابت صورت
باقیمانده مبلغ قابل پرداخت به ، ال کسور قانونی و کسور متعلقه طبق پیماناست و همچنین اعم شده

، چک به نام پیمانکار با صدور،  روز از تاریخ وصول صورت وضعیت10پیمانکار را حداکثر ظرف 
در صورت  تمام کارها و مصالح و تجهیزاتی که،  با پرداخت صورت وضعیت موقت.کند پرداخت می

 لیکن به منظور اجرای بقیه کارهای موضوع، ست ایده است متعلق به کارفرماوضعیت مزبور درج گرد
 .گیرد در اختیار پیمانکار قرار می، تا موقع تحویل موقت، رسم امانت به، پیمان

آید جنبه موقت   به عمل میآنهامقادیر درج  شده در صورت وضعیتهای موقت و پرداختهایی که بابت 
در صورت وضعیتهای بعدی ، گیری و محاسباتی و جز اینها  اشتباه اندازهالحساب دارد و هر نوع علی و

رسیدگی ،  به منظور به حداقل رساندن مدت تهیه.شود میاصالح و رفع ، صورت وضعیت قطعی یا در
مهندس مشاور ، ضمن اجرای کار و پس از اتمام اجزای مختلف آن، صورت وضعیت قطعی و تصویب

های قطعی و صورتمجلسها و مدارک مصوب اجزای یاد شده اقدام  ترهتهیه م به و پیمانکار نسبت
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 .تهیه صورت وضعیتهای موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد این اسناد باید در، نمایند می
وضعیت ارسالی از طرف  مهندس مشاور مورد تایید کارفرما قرار   هر گاه به عللی صورت.1تبصره 

 درصد مبلغ صورت وضعیتی را که 70تا ، تعیین شده در این مادهکارفرما پس از وضع کسور ، نگیرد
الحساب و در مدت مقرر در این ماده در وجه پیمانکار  عنوان علی به، ارسال نموده است مهندس مشاور

، گرداند مهندس مشاور برمی برای تصحیح به، صورت وضعیت را همراه با دالیل رد آن کند و پرداخت می
برای کارفرما ارسال شود ، شرح یاد شده دوباره به،  روز5الحات الزم در مدت حداکثر اص تا پس از اعمال
مهلت پرداخت مبلغ صورت ،  در این صورت.پیمانکار پرداخت گردد  بهپیش گفته ترتیب و بقیه مبلغ به

 . که صورت وضعیت تصحیح شده تسلیم کارفرما شودشود می وضعیت از تاریخی شروع
 اصالح شده است معترض پیش گفتهوضعیتی که به شرح  یمانکار نسبت به صورت هر گاه پ.2تبصره 

کند تا مورد رسیدگی قرار  به کارفرما اعالم می، حداکثر ظرف یک ماه، اعتراض خود را با ذکر دلیل، باشد
 .گیرد

، وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس ناظر نکند  اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت.3تبصره 
کند و اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت آن به  به تنهایی صورت وضعیت را تهیه می دس ناظرمهن

هیچ گونه مسئولیتی از نظر تاخیر در پرداخت ،  در این حالت.آید عمل می ترتیب این ماده به
 .کارفرما نیست وضعیت مربوط متوجه صورت

 از تایید هر صورت وضعیت موقت از سویپس ، یی که مشمول تعدیل آحادبها هستندĤنها در پیم)ب
صورت وضعیت تعدیل آحادبهای آن صورت ، همراه نماینده پیمانکار مهندس مشاور به، کارفرما

، نماید و پس از امضای نماینده پیمانکار اساس آخرین شاخص اعالم شده محاسبه می وضعیت را بر
 .کند برای کارفرما ارسال می، ده استنحوی که در بند الف تعیین ش پرداخت به منظور بررسی و به

سه ماهه اول و (تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال ، هر دلیل و غیر از قصور پیمانکار اگر به-تبصره 
، پرداخت نشود، با شاخصهای قطعی، پس از سپری شدن سه ماه از آن نیمه سال) و چهارم دوم یا سوم

 .عمل خواهد شد 30 ماده 9طبق بند 
 مهندس، گیرد پیمانکار تعلق می موجب اسناد و مدارک پیمان به رداخت وجوه دیگری که به برای پ)ج

 کند و آن را رسیدگی می،  روز از تاریخ دریافت صورتحساب پیمانکار10ظرف مدت ، مشاور
 .برای رسیدگی و پرداخت آن اقدام شود"الف "نماید تا طبق بند  می کارفرما تسلیم به
 

  ارزی پرداختهای.38ماده 
احتیاج به ، های اجرایی موضوع پیمان پیمانکار برای بعضی از هزینه، هر گاه طبق اسناد و مدارک پیمان

 .شود میبدین ترتیب رفتار ، داشته باشد ارز
، برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، 17ماده "الف " اگر در اجرای بند )الف

کارفرما ارز مورد نیاز را در مقابل پرداخت معادل ریالی ، عهد شده باشدپرداخت ارز از سوی کارفرما ت
پیمانکار  در اختیار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، سوی پیمانکار آن از

،  درصد بیشتر باشد50گاه نباید از  قسمتی از حقوق که هیچ، آنهاشرط آنکه در قرارداد  به، دهد قرار می
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 .باشد بینی شده ارز پیش به
  برای تهیه مصالح  و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان پرداخت ارز از سوی کارفرما تعهد شده)ب

، است و باید از خارج کشور وارد شود و در عملیات موضوع پیمان مصرف گردیده و در کار باقی بماند
،  پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلیباید طبق مشخصات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمانکار

 روز 90طوری که دست کم دارای  به، پروفرمای خرید مصالح و تجهیزات مورد بحث برای تهیه
 .اقدام نماید، اعتبار باشد

 با اسناد و آنهااسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات ، پیمانکار باید با مسئولیت خود
اسناد ،  مهندس مشاور.مهندس  مشاور تسلیم کند به، نترل نماید و پس از تاییدک، پیمان مدارک

نظر کارفرما را به ، آنها روز از تاریخ وصول 20ظرف مدت ، کند و پس از تایید می دریافتی را بررسی
در  باید به نام کارفرما صاپیش گفتهمربوط به خرید مصالح و تجهیزات   اسناد.نماید پیمانکار ابالغ می

 پیمانکار با .کند حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می  کارفرما بر اساس اسناد تایید شده به.شود
اقدام ، هزینه خود به، تجهیزات سفارش شده از گمرک نسبت به ترخیص مصالح و، نظارت کارفرما

صورت کار یا مصالح کارگاه شد و بهای آن به   پس از آنکه مصالح و تجهیزات یاد شده وارد.نماید می
قبلی که به صورت اعتبار از طرف  پرداختهای، وضعیتها منظور گردید کار در صورت و تجهیزات پای

 .شود میاز طلب پیمانکار کسر ، کارفرما انجام شده است
 نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت"، ب"و "الف " اگر در اجرای بندهای )ج

حساب بستانکاری پیمانکار  تفاوت نرخ تسعیر ارز به، در صورت افزایش نرخ ارز، ر تغییر کندپیمانکا
 .گردد میحساب بدهی پیمانکار منظور   و درصورت کاهش نرخ ارز بهشود می منظور

 تابع مقررات تعدیل، در صورت  شمول تعدیل به این پیمان"، ب" تعدیل نرخ کارهای موضوع بند )د
 .باشد می، العمل نحوه تعدیل آحاد بها که  در مورد این پیمان نافذ استخاص طبق دستور

 در آنهاآالت و ابزار خاصی که برای اجرای کار مورد نیاز است و امکان تهیه  اگر برای خرید ماشین )ه 
از سوی کارفرما تسهیالت ارزی در اسناد و مدارک ، نیست و باید از خارج کشور وارد شود داخل

 پرداخت هزینه تامین .شود میبینی شده عمل  ترتیب پیش به، در این مورد، باشد بینی شده پیمان پیش
 .پیمانکار است متعلق به، آنها مالکیت وعهده پیمانکار به، این بند آالت و ابزار موضوع ماشین

 
  تحویل موقت.39ماده 
 پیمانکار از مهندس، رداری شدب  پس از آنکه عملیات موضوع پیمان تکمیل گردید و کار آماده بهره)الف

 کند و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل مشاور تقاضای تحویل موقت می
 .نماید  معرفی می

ضمن تعیین تاریخ آمادگی ، کند و در صورت تایید درخواست پیمانکار رسیدگی می به، مهندس مشاور
 کارفرما .نماید ا از کارفرما میتقاضای تشکیل هیات تحویل موقت ر، تحویل موقت کار برای

روز از تاریخ آمادگی  20 حداکثر در مدت، کند که هیات تحویل می ای ترتیب کار را فراهم گونه به
در محل کار حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام ، کار که به تایید مهندس مشاور رسیده است
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ظرف مدت هفت ، برداری نباشد ده بهرهآما عملیات موضوع پیمان، نظر مهندس مشاور  اگر به.نماید
، از تحویل موقت تکمیل شود نواقص و کارهایی را که باید پیش، روز از دریافت تقاضای پیمانکار

 .رساند اطالع پیمانکار می به
 : متشکل است از، هیات تحویل موقت

 نماینده پیمانکار   نماینده مهندس مشاور  نماینده کارفرما 
، رساند و تا تشکیل هیات ل تشکیل هیات را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار میکارفرما تاریخ و مح

پیمانکار ابالغ  برنامه  انجام آزمایشهایی را که برای تحویل کار الزم است تهیه و به، مهندس مشاور
ز برای رو،  طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده اوستآنهاکند تا آن قسمت از وسایل را که تدارک  می

مور أ پیمانکار موظف است که تسهیالت الزم را برای هیاتهای  م.کار آماده کند تشکیل هیات در محل
  .فراهم آورد، تحویل

  نتایج آن در صورتمجلسوشود میآزمایشهای الزم به تشخیص و با نظر اعضای هیات در محل انجام 
 به عهده پیمانکار آنهاک پیمان هزینه  بجز آزمایشهایی که طبق اسناد و مدار.گردد میتحویل موقت درج 

 .کند هزینه آزمایشها را کارفرما پرداخت می، است
 اقدام به تنظیم صورتمجلس تحویل موقت، عیب و نقصی در کارها مشاهده نکند، هر گاه هیات تحویل

 برای کارفرما ارسال، همراه نتیجه آزمایشهای انجام شده  صورتمجلس تحویل موقت را به.نماید می
کارفرما پس از .دهند در اختیار پیمانکار قرار می، ای از آن را نیز تا ابالغ از سوی کارفرما نسخه کنند و می
 .نماید موقت عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار ابالغ می تحویل، تایید

 یلاقدام به تنظیم صورتمجلس تحو، عیب و نقصی در کارها مشاهده نماید، هر گاه هیات تحویل موقت
کند و فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات ناتمام و  موقت با تعیین مهلتی برای رفع نقص می

نماید و   را تنظیم و ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت میشود می معلوم بعداًکه نتیجه آن  آزمایشهایی
اتفاق  به، مهندس مشاور، ار پس از اعالم رفع نقص از جانب پیمانک.دهد پیمانکار می به  راآنهاای از  نسخه

هیچ گونه ، کند و اگر بر اساس فهرست نقایص تعیین شده عملیات را بازدید می دوباره، نماینده کارفرما
صورتمجلس تحویل موقت و گواهی رفع نقایص و ، مهندس مشاور، عیب و نقصی باقی نمانده باشد

همراه نتایج آزمایشهای ، مانکار رسیده استمهندس مشاور و پی، معایب را که به امضای نماینده کارفرما
تشخیص   اگر به.به پیمانکار ابالغ شود، پس از تایید کارفرما کند تا برای کارفرما ارسال می، خواسته شده

به مهندس مشاور نمایندگی ، رفع نقص ضروری نباشد حضور نماینده او در بازدید از کار و گواهی، کارفرما
 .ه کارفرما اقدام کنددهد تا به جای نمایند می

 که در صورتمجلس کارفرما است تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به ، تاریخ تحویل موقت
شرط آنکه  هیات  به، تاریخ تحویل موقت است،  تاریخ شروع دوره تضمین.شود میموقت درج  تحویل
، طرف هیات تعیین شده استگونه نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از  هیچ، تحویل

تاریخ تحویل ، بیش از مهلت تعیین شده باشد، کند پیمانکار صرف رفع نقایص می  اگر زمانی که.رفع شود
تاریخ رفع ، لی تاریخ شروع دوره تضمینو ست اهیات و تحویل کار به کارفرما همان تاریخ تشکیل، موقت

 .مشاور رسیده باشد تایید مهندس نقص است که به
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 روز از تاریخ اعالم آمادگی کار از سوی پیمانکار که 20(دیرتر از موعد مقرر ،  هیات تحویل موقتاگر
تاریخ تحویل ، در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید) مهندس مشاور رسیده است تایید به

هیات نقصی در کار اگر ،  در این حالت.کارفرما استتاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به ، موقت
، تاریخ شروع دوره تضمین، وی هیات تعیین شده است رفع شود یانقایص در مهلتی که از مشاهده نکند

، باشد تایید مهندس مشاور رسیده است می اعالم آمادگی کار از سوی پیمانکار که به  روز پس از تاریخ20
، هلت تعیین شده باشد که در این صورتبیش از م، کند صرف رفع نقص می مگر آنکه زمانی که پیمانکار
منهای مدت ، تاریخ رفع نقص که به تایید مهندس مشاور رسیده است برابر، تاریخ شروع دوره تضمین

های حفظ و نگهداری   کارفرما باید هزینه.باشد می، ) روز20مهلت  به نسبت(تاخیر تشکیل هیات در محل 
 .کند به پیمانکار پرداخت)  روز20نسبت به مهلت ) از کار را برای مدت تاخیر در تحویل موقت

، برای تکمیل و تحویل موقت قسمتهای مستقلی از کار،  در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان)ب
برداری از قسمتهای مستقلی از کار  بهره، یا به نظر کارفرما،  شده باشدبینی پیشی مجزایی Ĥنهازم

 را تحویل پیش گفتهقسمتهای ، کارفرما با رعایت این ماده ،کل کار مورد نیاز باشد پیش از تکمیل
شروع دوره ، تحویل موقت مانند آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات موقت گرفته و اقدامهای پس از

تناسب آن قسمت از کار که  را به، تضمین حسن انجام کار استرداد کسور، تحویل قطعی، تضمین
 .دهد صورت مستقل انجام می به، پیمان و مدارکطبق اسناد ، تحویل موقت گردیده است

  درصد مبلغ اولیه پیمان انجام125عملیات موضوع پیمان تا حد ، 29ماده "الف "بند   اگر با توجه به)ج
کارفرما ، برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند لی کارهای اجرا شده قابل بهرهوشود

 .دهد میپیمان خاتمه  به 48طبق ماده
 لی پیمانکار تقاضایو در صورتی که عملیات موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت شود)د

نماید  مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل موقت را به کارفرما اعالم می، تحویل کار را نکند
 روز از 10ر پس از  اگ.طبق این ماده برای تشکیل هیات و تحویل موقت کار اقدام کند تا کارفرما

کارفرما با تامین دلیل به ، پیمانکار نماینده خودرا برای تحویل موقت معرفی نکند، تاریخ ابالغ کارفرما
 در این .نماید طبق این ماده اقدام می، تحویل موقت موضوع پیمان نسبت به، وسیله دادگاه محل

 .این مورد ندارد گونه اعتراضی در پیمانکار حق هیچ، حالت
 در صورتی که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد، پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت  )ه

اندازی و انجام آزمایشهای مورد نیاز مانند آب و  تایید مهندس مشاور باشد ولی تدارکات الزم برای راه
ویل قطعی و آزاد نحوه تحویل موقت و تح، باید از سوی کارفرما تامین شود فراهم نباشد  برق که

پیمانکار با رعایت حقوق طرفین پیمان طبق نظر هیاتی متشکل از نماینده سازمان  کردن تضمینهای
 .االجرا است  نظر این هیات قطعی و الزم.باشد کارفرما و نماینده پیمانکار می نماینده، برنامه و بودجه

آالت و ابزار و مصالح اضافی  شینما، تمام وسایل،  پیمانکار موظف است که پس از تحویل موقت)و
به خود در محلهای تحویلی کارفرما را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور  متعلق
پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس ، عالوه  به.شده خارج کند از محلهای یاد، باشد

 اجرای کار در محلهای تحویلی که برای   و تاسیسات موقتی راها ساختمان، شود میمشاور تعیین 
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و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به  کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کند و مصالح
هر نحو که   بهآنهاخارج نمودن  د برایتوان میکارفرما ،  در غیر این صورت.هزینه خود تمیز کند

،  در این صورت.دارد ب بدهکاری پیمانکار منظورحسا های آن را به مقتضی بداند عمل نماید و هزینه
 .خود را ندارد پیمانکار حق اعتراض نسبت به اقدام کارفرما و ادعای ضرر و زیان به اموال و داراییهای

 و تاسیسات ها ساختمان مصالح بازیافتی و و قطعات پیش ساختهها ساختماناینکه مالکیت  با توجه به
هرگاه تمام ، پیمانکار است متعلق به، انکار در محلهای تحویلی کارفرماوسیله پیم احداث شده به موقت

اینکه  با توجه به،  و تاسیسات موقت پیمانکار مورد احتیاج کارفرما باشدها ساختماناین  یا قسمتی از
، پیمانکار پرداخت شود  و تاسیسات یاد شده بهها ساختمانوجهی بابت برچیدن  در این حالت نباید

 .شود میتعیین و به کارفرما فروخته و تحویل  با تراضی طرفینقیمت آن 
 

 وضعیت قطعی  صورت.40ماده 
، مهندس مشاور، با دعوت مهندس مشاور از پیمانکار، پس از تحویل موقت کارهای موضوع پیمان

 اساس وضعیت قطعی کارهای انجام شده بر گیری و تهیه صورت اقدام به اندازه، نماینده پیمانکار اتفاق به
وضعیتی که به این   صورت.کند کار می مدارک پیمان و بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای اسناد و

 .شود میپس از امضای مهندس مشاور و پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال ، شود می ترتیب تهیه
 س مشاور توجه نکند ودعوت مهند به،  روز از تاریخ تحویل موقت20ظرف مدت ، در صورتی که پیمانکار

کند و پس از  خود اقدام به تهیه آن می، مهندس مشاور، وضعیت قطعی حاضر نشود برای تهیه صورت
 .دارد پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می امضای

است خودداری  وضعیتی که به یکی از دو حالت باال تهیه شده در صورتی که پیمانکار از امضای صورت
 .فرستد وضعیت را برای کارفرما می صورت، شاور  بدون امضای پیمانکارمهندس م، کند

 کند و نظر نهایی وضعیت دریافت شده را ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول رسیدگی می کارفرما صورت
 .دارد اعالم می، خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار

 ا نموده است اگر اعتراضی نسبت به نظر کارفرما داشتهوضعیت را قبالً امض صورت، در حالتی که پیمانکار
وضعیت را قبالً امضا نکرده است و نسبت به نظر مهندس مشاور  و کارفرما  باشد یا در حالتی که صورت

با ارائه دلیل و ، اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت، دارد اعتراض
 .رساند ا میاطالع  کارفرم به یکجا، مدرک

 وضعیت  قطعی از صورت، وضعیت اعتراض نکند در صورتی که پیمانکار ظرف مدت تعیین شده به صورت
 کارفرما حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نظر .شود میطرف  پیمانکار قبول شده تلقی 

 .دنمای  را اعالم میآنهاکند و قبول یا رد  موارد اعتراض رسیدگی می به، پیمانکار
، شود مید برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نتوان میپیمانکار 

 . اقدام نماید53ماده  طبق
خذ أبه تنهایی قاطع است و م، شود میوضعیت قطعی منظور  مقادیر کارها که به ترتیب باال در صورت

قادیری که در صورت وضعیتهای موقت منظور  و مآنهاهر چند که بین ، گیرد حساب قرار می تسویه
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 .اختالف باشد، گردیده است
تاریخ تحویل موقت  وضعیت قطعی  و تسلیم آن به کارفرما نباید از پنج ماه نسبت به مدت تهیه صورت

با در نظر گرفتن مهلت ، وضعیت قطعی توسط کارفرما  مدت رسیدگی و تصویب صورت.شود بیشتر
 .نباید از پنج ماه بیشتر شود، اض پیمانکاربرای اعتر بینی شده پیش

وضعیت  اقدام به تهیه صورت، پس از فسخ یا خاتمه پیمان، 48 یا 47در مواردی که طبق مواد -تبصره  
تاریخ تحویل  به ترتیب تاریخ صورت برداری یا، تاریخ شروع تهیه صورت وضعیت قطعی، شود می قطعی

  .باشد انجام شده می کارهای
 

  تحویل قطعی.41ماده 
کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تایید مهندس ،  موافقتنامه5در پایان دوره تضمین تعیین شده  در ماده 

 برای تحویل 39به همان گونه که در ماده ، اعضای هیات تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیات  را، مشاور
، پس از بازدید کارها،  هیات تحویل قطعی.کند معین و به پیمانکار ابالغ می،  شده استبینی پیشموقت 

موضوع پیمان را تحویل قطعی ، نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید هر گاه عیب و
ای از آن را تا ابالغ  کند و نسخه صورتمجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال می درنگ گیرد و بی می

 و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکاردهد  می پیمانکار به، از سوی کارفرما
 .نماید  ابالغ می
 آنهابرای رفع ، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند،  هر گاه هیات تحویل قطعی.1تبصره 

 .شود می رفتار 42ماده  طبق
تقاضای تحویل قطعی ، ه موافقتنام5در پایان دوره تضمین تعیین شده در ماده ،  اگر پیمانکار.2تبصره 

روز کرده است ه مکلف به رفع نواقص ناشی از کار خود که تا تاریخ تقاضای تحویل قطعی ب، ننماید کار را
 .مالک اقدامات مربوط به تحویل قطعی است، تاریخ تقاضای پیمانکار باشد و می

یل نکند و این تاخیر بیش از اقدام به اعزام هیات تحو، اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار .3تبصره 
، به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای یک ماه از تاریخ تقاضای مجدد دوماه

 و باید گردد میعملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی ، زمینه اقدامی نکند کارفرما در این
 .قطعی در مورد آن انجام شود اقدامات پس از تحویل

 
  مسئولیتهای دوره تضمین.42ماده 

پیمانکار مکلف است ، معایب و نقایصی در کار ببینند که ناشی از کار پیمانکار باشد، اگر در دوره تضمین
کارفرما مراتب را با ذکر معایب و ،  برای این منظور.هزینه خود رفع کند که آن معایب و نقایص را به

شروع ،  روز پس از ابالغ کارفرما15 و پیمانکار باید حداکثر کند پیمانکار ابالغ می  بهآنهانقایص و محل 
  .رفع نماید، کارفرما استرا طی مدتی که مورد قبول  آنها به رفع معایب و نقایص کند و

 کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را، هر گاه پیمانکار در انجام این تعهد قصور ورزد یا مسامحه کند
از محل تضمین ،  درصد15تضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه خودش یا به ترتیبی که مق
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 .برداشت نماید، ای که پیمانکار نزد او دارد نوع مطالبات و سپرده پیمانکار یا هر
 عهده برداری کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به نگهداری و بهره، های حفاظت هزینه 

 .ست اکارفرما
 
 

 فصل پنجم
 اختالف حل، حساب تسویه، خسارت تاخیر، هزینه تسریع، تعلیق، ختم، فسخ، قهریحوادث 

 
  بروز حوادث قهری.43ماده 
 سیل و، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار، انقالبها و اعتصابهای عمومی، اعم از اعالم شده یا نشده، جنگ
 حوادث مشابه خارج از کنترل دو و طوفان، دار و مهار نشدنی آتش سوزیهای دامنه، ی غیر عادیĤنهاطغی

جزو حوادث ، پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد طرف
هیچ ،  در بروز حوادث قهری.شود میترتیب زیر عمل  به، آنهارود و در صورت بروز  می شمار قهری به

 .رف دیگر در اثر این حوادث نیستط خسارتهای وارد شده به مسئول، یک از دو طرف
  پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت)الف

کار به محلهای   و انتقال مصالح و تجهیزات پایشود میزیان جدی   منجر بهآنهاقهری رها کردن 
برای ، در حد امکان، نات موجود خود را در محل کارفرما نیز باید تمام امکا.به کار برد، مطمئن و ایمن

 .اختیار پیمانکار قرار دهد در، تسریع در این امر
، ی موقتها ساختمانتاسیسات و ، کارهای موضوع پیمان  در مورد خسارتهای وارد شده به)ب

 .شود میشرح زیر عمل  به، و ابزار و وسایل پیمانکار آالت ماشین
،  باشد21ماده "ج "مشمول بیمه موضوع بند ، ه به کارهای موضوع پیمانهر گاه خسارتهای وارد شد )1

 .شود میطبق همان ماده اقدام ، جبران آن برای
 نیست 21ماده "ج "مشمول بیمه موضوع بند ، کارهای موضوع پیمان اگر خسارتهای وارد شده به )2

 .کارفرما استجبران خسارت به عهده ، برای جبران خسارتها کافی نباشد آن یا میزان
، آالت و ابزار و وسایل پیمانکار ماشین،  و تاسیسات موقتها ساختمان جبران خسارتهای وارد شده به )3

 .است به عهده پیمانکار، 21ماده "د "بند  توجه به با
اعاده کارها به صورت پیش از "، 2-ب "و " 1-ب "منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای 

اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه ،  پس از رفع وضعیت قهری.تحادثه اس وقوع
تمدید ،  در این صورت.درنگ آغاز کند پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی، بداند الزم و میسر

گی و  که پس از رسیدشود میاز سوی پیمانکار پیشنهاد ، اعاده کارها به وضع اولیه مدت مناسبی برای
 .گردد میبه پیمانکار ابالغ ، تصویب کارفرما تایید مهندس مشاور و

یا اگر وضعیت قهری بیش ، وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد إ کارها به  اگر کارفرما ادامه یا اعاده)ج
 .دهد به پیمان خاتمه می، 48طبق ماده ، 48ماده "د "بدون رعایت بند ، شش ماه ادامه یابد از
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ج "و "ب "طبق بندهای ، های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول زینهکارفرما ه
 .کند پرداخت می 49ماده "
 

  ممنوعیت قانونی.44ماده 
مصوب بیست و دوم دیماه ، مشمول قانون منع مداخله، کند که در موقع عقد پیمان پیمانکار اعالم می

پیمان فسخ و ، رتی که خالف آن برای کارفرما محرز شودسیصد و سی و هفت نیست و در صو یکهزار و
 .شود میرفتار  47طبق ماده 

 : شودپیش گفتهمشمول قانون ، علل زیر به، پیمانکار، هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت
 .مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، میزان سهام،  تغییراتی که در صاحبان سهام)الف
 .ی که در دستگاههای دولت یا کارفرما پیش آید تغییرات)ب

، به محض وقوع منع قانونی) ب( در حالت .شود می رفتار 47پیمان فسخ و طبق ماده ) الف(در حالت 
، کارفرما اعالم کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود پیمانکار مکلف است که مراتب را به

 اگر پیمانکار مراتب را به .کند  با پیمانکار عمل می48ده دهد و طبق ما خاتمه می پیمان کارفرما به
 .شود می رفتار 47پیمان فسخ و طبق ماده ، موقع به کارفرما اعالم نکند

 
  حقوق انحصاری ثبت شده.45ماده 
 نقض احتمالی حقوق ثبت خسارتها و مطالبات مربوط به،  پیمانکار کارفرما را در مقابل تمام دعاوی)الف

عالیم یا نامهای تجاری و دیگر حقوق حمایت شده که در اجرای موضوع پیمان ایجاد ، اتلیفأت، شده
 .دارد مصون می، شود

ای نیست که موجب نقض حقوق  گونه نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان به  کارفرما تایید می)ب
ک پیمان ناگزیر در  در صورتی که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدار.شده شود حمایت

را  مراتب، آنهاباید پیش از هر نوع اقدام در مورد ، گردد مینقض حقوق حمایت شده  مواردی موجب
ای که نقض حقوق  گونه به، انجام تغییرات الزم کند تا کارفرما نسبت به مهندس مشاور اعالم به

 .ندپیمانکار ابالغ ک نتیجه را به اقدام نماید و، حمایت شده برطرف شود
 

  موارد فسخ پیمان.46ماده 
 . فسخ کند47پیمان را طبق ماده ، د در صورت تحقق هر یک از موارد زیرتوان می کارفرما )الف

 .28ماده "ب "تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند  )1
 . نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آنمدت بیش از تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به )2
بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ، تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان )3

 . موافقتنامه4ماده  " ج"
هر کدام که ، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، تاخیر در شروع عملیات موضوع پیمان )4

 .است کمتر
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بیش از نصف مدت تعیین ،  شده در برنامه زمانی تفصیلیبینی پیش اتمام هر یک از کارهای تاخیر در )5

 .30برای آن کار باتوجه به ماده  شده
 .30مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده  تاخیر در اتمام کار به )6
 .ار از سوی کارفرما و ابالغ شروع ک43عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده  )7
 . روز15بیش از ، بدون اجازه کارفرما، بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار )8
 .32ماده "د "طبق بند ، عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب )9

 .انحالل شرکت پیمانکار )10
 ای که گونه به،  و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضاییآالت ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین )11

 .موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود
 .17ماده "و "طبق بند ، تاخیر بیش از یک ماه  در پرداخت دستمزد کارگران) 12
پاداش ، العمل عوامل کارفرما حق هرگاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به) 13

 . را در منافع خود سهیم کرده استآنهاهای   یا واسطهآنهایا ، ایایی داده استهد یا
 

 .کند کارفرما پیمان را فسخ می، در صورت احراز موارد زیر) ب
 .واگذاری پیمان به شخص ثالث) 1
، آن"ب "بینی شده در بند  استثنای حالت پیش به،  گردد44پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ) 2

 .48شمول ماده  برای
 

  اقدامات فسخ پیمان.47ماده 
 کارفرما پیمان را، 46در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در ماده ) الف

 پیمانکار را مشمول فسخ آنهااستناد  نظر خود را با ذکر مواردی که به، مشمول فسخ تشخیص دهد
 .کند پیمانکار ابالغ می به، داند می

در صورتی که دالیلی حاکی از عدم ،  روز از تاریخ ابالغ  کارفرما10پیمانکار مکلف است که در مدت 
 اگر ظرف .اطالع کارفرما برساند مراتب را به، نظر کارفرما با موارد اعالم شده داشته باشد انطباق

، و را مردود بداندپاسخی از سوی  پیمانکار نرسد یا کارفرما دالیل اقامه شده ا، مهلت  تعیین شده
به ، کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی ابالغ می پیمانکار کارفرما فسخ پیمان را به

 .نماید عمل می، ترتیب مفاد این ماده
،  باشد46استناد موارد درج شده در بند الف ماده  در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به

یا باالترین مقام  انتخاب وزیر وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به بدواز بهفسخ پیمان باید  موضوع
بررسی و تایید شود و ) ها نیستند یی که تابع هیچ یک از وزارتخانهĤنهاسازم در مورد(سازمان کارفرما 

 .پیمانکار ابالغ شود سازمان کارفرما قرارگیرد و سپس به مورد موافقت وزیر یا باالترین مقام
 حساب خزانه واریز فرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و بهکار) ب

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ħ(                                                                                       Ďđđ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

آالت و ابزار و  ماشین، مصالح و تجهیزات، ی موقتها ساختمانتاسیسات و ، درنگ کارگاه کند و بی می
 سپس .دارد گیرد و برای حفاظت آن اقدام الزم معمول می تدارکات موجود در آن را در اختیار می تمام
برداری و تهیه  که ظرف یک هفته نمایندهی برای صورت کند پیمانکار دعوت می درنگ از بی

آالت و ابزار و تدارکات دیگر که در  ماشین، تجهیزات، شده و تمام مصالح صورتمجلس کارهای انجام
ن شده گاه پیمانکار از معرفی نماینده  ظرف مدت تعیی  هر.معرفی نماید، کارگاه موجود است

، برداری حاضر نشود موعد مقرر برای صورت خودداری کند یا نماینده معرفی شده از جانب او در
نماید و  برداری اقدام می صورت برای، با حضور نماینده دادگاه محل، منظور تامین دلیل کارفرما به

مهندس ، ریبردا صورت درنگ پس از  بی.پیمانکار حق هیچ گونه اعتراضی در این مورد را ندارد
کارهای انجام شده  تهیه صورت وضعیت قطعی از اقدام به، 40طبق ماده ، مشاور با دعوت از پیمانکار

 .کند می
ی موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز ها ساختمانکارفرما تاسیسات و ) ج

تجهیزات بازیافتی که با توافق دو طرف  را برابر ارزش مصالح و آنهاگیرد و بهای  در اختیار می، است
پیمانکار پرداخت  اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به توجه به  باشود میتعیین 
 در خارج از پیش گفتهی ها ساختمان اگر تاسیسات و .کند منظور می حساب طلب پیمانکار به، شود

با توافق دو طرف تعیین   را کهآنهارما بهای اجاره کارف، محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد
 .کند پیمانکار پرداخت می خواهد داشت به منظور تکمیل کار در اختیار برای مدتی که به، شود می

 آالت و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و د ماشینتوان میکارفرما ) د
 با آنهابرای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن ،  مورد نیاز بداندتشخیص خود برای اتمام کار به

 را که با توافق دو طرف تعیین آنهادیگر الزم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره  آالت ماشین
آالت او  د بدون موافقت پیمانکار ماشینتوان می کارفرما ن.پیمانکار منظور نماید حساب طلب به، شود می

 .زیر در اجاره خود بگیرد مدتهای تعیین شده دررا بیش از 
آالت خاصی که نام  کارخانه آسفالت و ماشین، آالت ثابت مانند دستگاه مرکزی بتن در مورد ماشین) 1

 .آید برابر مدتی که از رابطه زیر بدست می، بینی شده است شرایط خصوصی پیمان پیش  درآنها
 

 مدت اختیار کارفرما برای اجاره = ماه  3+ )  1 -                                      (×مدت اولیه پیمان 
 
 .برابر ده ماه، آالت در مورد سایر ماشین )2

 آالت و ابزار و وسایل اقالمی از ماشین، میزان طلب خود کارفرما به، کارفرما بدهکار باشد اگر پیمانکار به
گیرد و با   در اختیار میشود میخب طرفین ارزیابی پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منت

 .آورد تملک قطعی خود درمی به، قوانین جاری کشور رعایت
 کار آنچه طبق مشخصات بوده و برای اجرای پیمان تهیه شده است کارفرما از مصالح و تجهیزات پای )ه 

، مورد توافق دو طرف باشدکند و بهای آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که  قبول می
 .نماید طلب پیمانکار منظور می حساب به

 مبلغ صورت وضعیت قطعی
 مبلغ پیمان
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 بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای،  پیمانکار با دریافت ابالغ فسخ پیمان)و

 کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست .نماید  برای کارفرما ارسال میآنهاکار را همراه با شرایط خرید 
پیمانکار  دهد به مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می اقالمی از، پیش گفته
 مبالغی که بابت خرید این .کارفرما منتقل نماید  را بهآنهاپیمانکار قرارداد خرید  نماید تا اعالم می

ساب ح در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به،  شده استتأدیهپیمانکار  مصالح و تجهیزات از سوی
عهده کارفرما   بهآنها بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به تأدیه و .گردد میطلب پیمانکار منظور 

 .خواهد بود
، "د"، " ج"منظور توافق در اجرای بندهای  به،  هر گاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابالغ کارفرما)ز

کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی ، حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد "و" و "ه"
الزحمه   نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق.نماید می دادگستری انتخاب
 .کند حساب بدهی پیمانکار منظور می به پردازد و آنان را کارفرما می

 در محلهای تحویلی پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات  خود را که )ح
 .از محلهای یاد شده خارج کند، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما، کارفرما باقی مانده است

 به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و آنهاد برای خارج کردن توان میکارفرما ، صورت در غیر این
د نسبت به توان میپیمانکار ن،  این حالت در.حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد به های آن را هزینه

 .دعوایی مطرح نماید، اموال و داراییهای خود ضرر و زیان وارد شده به
 نصف، یابد  از تاریخ ابالغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارزیابی طبق این ماده پایان می)ط

ا و نصف دیگر به عهده پیمانکار های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرم هزینه
های مربوط به نگهداری و  هزینه، در غیر این صورت، نباید از سه ماه بیشتر شود  این مدت.است

 .کارفرما استعهده  به، سه ماه حفاظت کارگاه برای ایام بیش از
 

  خاتمه پیمان.48ماده 
 بنا، قصیری متوجه پیمانکار باشدکارفرما بدون آنکه ت، هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان

خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده ، خاتمه دادن پیمان بگیرد تصمیم به، مصلحت خود یا علل دیگر به
 کارفرما کارهایی را .کند پیمانکار ابالغ می به،  روز باشد15که نباید بیشتر از ، کارگاه برای تحویل کردن

کند و مهلت بیشتری   خطر یا زیان مسلم است در این ابالغ تعیین میموجب بروز آنها که ناتمام ماندن
این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل ، پیمانکار بتواند در آن مهلت دهد تا پیمانکار می به

 .نماید
 : است، شرح زیر به، اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان

 تحویل قطعی و 41طبق مقررات درج شده  در ماده ،  ناتمام است کارفرما آن قسمت از کارها را که)الف
 اگر .گیرد  تحویل موقت می39آن قسمت را که پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده  در ماده 

در مدت مناسبی که ، هزینه خود به، پیمانکار مکلف است، کارهای ناتمام مشاهده شود معایبی در مورد
 در صورتی که پیمانکار .رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد، شود می نبا توافق کارفرما تعیی
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 .شود می اقدام 32ماده "د "طبق بند ، در مهلت مقرر رفع نقص نکند
قراردادهای با ، کاتالوگها، ها پیمانکار باید نقشه، کارفرما استتا حدی که مورد لزوم و درخواست 

 . را تحویل کارفرما دهدجزء و سایر مدارک اجرای کار پیمانکاران
 .شود می تهیه 40طبق ماده ،  صورت وضعیت کارهای انجام شده)ب
 :شود میاقدام ، شرح زیر به،  در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده)ج
مصالح  و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه  )1

که مورد توافق دو ،  بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خریدآنهاگیری و بهای  اندازه، است شده
 .شود میصورت وضعیت قطعی منظور  در، طرف باشد

 درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای بی، پیمانکار با دریافت ابالغ خاتمه پیمان )2
 کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست .نماید ال می برای کارفرما ارسآنهاکار را همراه با شرایط خرید 

پیمانکار  دهد به اقالمی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می، پیش گفته
 مبالغی که بابت خرید این .کارفرما منتقل نماید  را بهآنهاپیمانکار قرارداد خرید  نماید تا اعالم می

حساب  در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به،  شده استتأدیهانکار پیم مصالح و تجهیزات از سوی
عهده کارفرما   بهآنها بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به تأدیه و گردد میطلب پیمانکار منظور 

 .خواهد بود
  جزء وتمام قراردادهای خود با پیمانکاران، درنگ پس از دریافت ابالغ خاتمه پیمان پیمانکار باید بی )3

 خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست .اشخاص ثالث را خاتمه دهد
 .شود میانجام ، 2اعالم نظر کارفرما طبق بند  پس از

 در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و،  در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان)د
ها  این هزینه، ه پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردددر اثر خاتمه دادن ب

 .شود میحساب بستانکاری پیمانکار منظور  به، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، و خسارتها
 بهای .گیرد در اختیار می، ی موقتی را که در کارگاه احداث شده استها ساختمانکارفرما تاسیسات و  )ه 

با توافق دو ، پیمانکار شده است  با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبالً بهها ساختمانیسات و تاس این
عنوان برچیدن   وجهی بهآنها و بابت گردد میحساب طلب پیمانکار منظور   و بهشود می طرف تعیین

  در خارج از محلهای تحویلیپیش گفتهی ها ساختمان اگر تاسیسات و .شود مین کارگاه پرداخت
برای مدتی ، شود می را که با توافق دو طرف تعیین آنهابهای اجاره  کارفرما، کارفرما ایجاد شده باشد

 .کند پیمانکار پرداخت می داشت به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد که به
  پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی)و

 .از محلهای یاد شده خارج کند، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ کارفرما، فرما باقی مانده استکار
هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و   بهآنهاد برای خارج کردن توان میکارفرما ، صورت در غیر این

د نسبت به توان یمپیمانکار ن،  در این صورت.حساب بدهی پیمانکار منظور دارد به های آن را هزینه
 .دعوایی مطرح نماید، اموال و داراییهای خود ضرر و زیان وارد شده به
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 .شود میعمل ، ترتیب زیر به،  در مورد تضمینهای پیمانکار)ز
با این تفاوت ، شود می آزاد 34 ماده 1تعیین شده در تبصره  طبق روش، تضمین انجام تعهدات پیمان )1

، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار، پیش گفتهضوع تبصره آخرین صورت وضعیت موقت مو که
 .شود میکار تهیه  با احتساب مصالح پای، تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده اعم از قسمت

، هر یک جداگانه، تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده )2
 .شود می آزاد 35ماده  طبق

 
 ق تعلی.49ماده 
 در این، اجرای کار را برای یک بار و حداکثر سه ماه معلق کند، د در مدت پیمانتوان می کارفرما )الف

پیمانکار ، در مدت تعلیق .صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطالع دهد
ی ها ساختمان تاسیسات و، کار مصالح و تجهیزات پای، که تمام کارهای انجام شده مکلف است

 .حفاظت و حراست کند،  شایستهبطورموقت را بر اساس پیمان 
میزان تعیین شده در اسناد و مدارک  به، های باالسری پیمانکار را در دوران تعلیق  کارفرما هزینه)ب

ن توافق طرفی به، های یاد شده تعیین هزینه،  اگر در اسناد و مدارک پیمان.پردازد پیمانکار می به، پیمان
 در .نماید کارفرما در مورد میزان آن با پیمانکار توافق می، تعلیق موکول شده باشد در زمان ابالغ

های باالسری پیمانکار  بینی برای پرداخت هزینه هیچ نوع پیش، پیمان صورتی که در اسناد و مدارک
فرضی ماهانه را  درصد متوسط کارکرد 10مبلغی معادل  کارفرما ماهانه، در دوره تعلیق نشده باشد

 در پیش گفتههای  بابت هزینه، کار متوقف شود قسمتی از، دستور کارفرما  اگر به.پردازد پیمانکار می به
به تناسب مبلغ کار متوقف ، فرضی ماهانه  درصد متوسط کارکرد10ماهانه مبلغی معادل ، مدت تعلیق

 .شود میتناسب محاسبه  به سرماهک،  برای تعیین هزینه تعلیق.شود میپیمانکار پرداخت  به، شده
، تعلیق پیمان از سوی کارفرما ابالغ شود، در صورتی که پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان -تبصره 

 .شود میپیمانکار پرداخت  به، درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند 80
،  مدت تعلیق از کارگاه خارج نمایدآالتی که پیمانکار مایل است در  کارفرما و پیمانکار در مورد ماشین)ج

آالت  دوران توقف آن تعداد از ماشین  اجاره مربوط به.کنند توافق می، ای بدون پرداخت هیچ نوع هزینه
 .شود میبر اساس توافق طرفین به پیمانکار پرداخت ، مانند کارگاه باقی می که در

 مدت تعلیق را، د با موافقت پیمانکارتوان می کارفرما،  در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد)د
 در صورت عدم موافقت پیمانکار با . افزایش دهدپیش گفتهبا شرایط ، برای یک بار و حداکثر سه ماه

 .شود می عمل 48پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ، از سه ماه تعلیق بیش
 منظور آماده  مهلتی برای پیمانکار بهکارفرما با تعیین، هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود )ه 

 .کند پیمانکار ابالغ می تاریخ شروع مجدد کار را به، نمودن کارگاه
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 خسارت تاخیر کار،  هزینه تسریع کار.50ماده 
پرداخت هزینه تسریع کار ، در اسناد و مدارک پیمان،  اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار)الف

عملیات موضوع پیمان ،  باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت پیمانبینی شده پیش، پیمانکار به
 بینی تسریع طبق شرایط پیش دریافت هزینه پیمانکار محق به، تحویل نماید را تکمیل کند و آماده

 .باشد  شده می
 هعالوه مدتهای تمدید شد بیش از مدت اولیه پیمان به، در صورتی که مدت انجام کار،  در پایان کار)ب

مدت تاخیر غیر مجاز ،  و رسیدگی  به دالیل پیمانکار30مهندس مشاور با رعایت ماده ، پیمان باشد
مالک محاسبه خسارت تاخیر قرار ، شرح زیر به، تا پس از تصویب کارفرما، کند تعیین می پیمانکار را

 .گیرد
یک ،  هر روز تاخیربرای، هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود )1

 .مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است دوهزارم
تا یک دهم مدت پیمان طبق ، هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود )2

برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار ، و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان1بند 
 .است ه در اجرای آن تاخیر شدهک

 مجموع، هر گاه جمع مدت تاخیر غیرمجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد )3
) 2(د از جمع خسارت محاسبه شده  بر پایه بند توان میخسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار ن

 برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت ، مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود و
 .شود میمنظور 

 منهای مبلغ، عبارت است از مبلغ پیمان، است مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده )4
 .وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان صورت

 تاخیر کار، پیمان خاتمه داده شود به، 48 ماده  فسخ گردد یا طبق46طبق ماده ، در صورتی که پیمان )5
میزان مجاز و غیرمجاز آن تعیین ،  بررسی شده30برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده  نسبت به

پیمانکار تعلق  پرداخت خسارت تاخیر به، طبق مفاد این بند، تاخیر غیرمجاز پیمانکار  بابت.شود می
عبارت است از مبلغ ، ده کار که در اجرای آن تاخیر شده استمبلغ باقیمان،  در این حالت.گیرد می

و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا  کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی
 .شده منهای مبلغ کار انجام، شد خاتمه پیمان انجام می

 این ماده ضروری باشد و در اسناد و در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از ارقام درج  شده در )6
 .کنند خسارت تاخیر را بر اساس آن محاسبه می،  شده باشدبینی پیشمیزان آن ، پیمان مدارک

 
  صورتحساب نهایی.51ماده 

 وضعیت قطعی توسط کارفرما صورتحساب نهایی پیمان که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب  صورت
 و شود می تهیه و تصویب  40 صورت وضعیت قطعی که طبق  ماده عبارت است از مبلغ، شود میتهیه 
مانند وجوه ناشی از ، گردد میکه بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ باال اضافه یا از آن کسر  مبلغی
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مبلغ جبران خسارت ، آالت تحویلی کارفرما به پیمانکار تجهیزات و ماشین، بهای مصالح، تعدیل آحاد بها
 .و قطعی شده های رسیدگی یا جریمه

 توسط کارفرما و، صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد
 اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را .شود میپیمانکار امضا 

گرنه صورتحساب نهایی از وکارفرما بنویسد افی بهنظر خود را با مدارک ک، باید ظرف  یک ماه، نکند امضا
 .شود میپیمانکار پذیرفته شده تلقی  طرف

 کند و دو طرف پیمان آن را صورتحساب نهایی را اصالح می، کارفرما در صورت تایید اعتراض  پیمانکار
 .کنند امضا می

، گیرد  قرار می52ق ماده صورتحساب نهایی تایید شده به شرح باال که مالک تسویه حساب پیمانکار طب
 .باشد تاژثیر می دو طرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی برای

صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض  در صورتی که پیمانکار نسبت به
د توان میپیمانکار ، ما قرار نگیردرا در مهلت تعیین شده اعالم کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفر خود

 . اقدام نماید53طبق ماده ، مسئله برای حل
 هایی که برای کارفرما درمورد تهیه و رسیدگی عدم رعایت مهلت علت در صورتی که به -تبصره 
 سبب تمدید های اضافی به هزینه، وضعیت قطعی یا صورتحساب نهایی تعیین شده است صورت

های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده  کارفرما این هزینه، ر ایجاد شودهای پیمانکا ضمانتنامه
 هر گاه در صورت وضعیت قطعی مشخص شود که در آخرین صورت وضعیت .کند پرداخت می او است به
کارفرما ضمانتنامه انجام ، پیمانکار کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار بوده است بدهی، موقت

از تاریخ یک ماه پس از تحویل  کند و هزینه تمدید ضمانتنامه انجام تعهدات آزاد می درنگ  بیتعهدات را
 .نماید او پرداخت می که از سوی پیمانکار تامین شده است را به، آن تا تاریخ آزاد شدن، موقت
 

  تسویه حساب.52ماده 
، پیمانکار بستانکار شود، است تهیه شده 51 هر گاه بر اساس صورتحساب نهایی که به شرح ماده )الف

طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعالم کارفرما پرداخت 
، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، غیر از نصف تضمین حسن انجام کار  و بهگردد می

 .شود می درنگ آزاد بی، از هر نوع که باشد، دیگر تضمینهای پیمانکار
 مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ، پیمانکار بدهکار شود،  هر گاه بر اساس صورتحساب نهایی)ب

به شرح باال طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این ، امضای صورتحساب  نهایی یا اعالم کارفرما
طلب خود را از ، ات قضاییبدون انجام تشریف، کارفرما حق دارد، ورزد یا تاخیر نماید پرداخت استنکاف

صول نماید و و) ضبط نشده باشد47در صورتی که طبق ماده (تضمینهای پیمانکار  ها و محل سپرده
  .بارعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند، ننماید اگر مبالغ این تضمینها تکافو

 غیر از نصف کسور تضمین به، رداخت کندطلب کارفرما را پ، هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در باال
، های او ها و سپرده بقیه ضمانتنامه، ماند که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می، انجام کار حسن
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 .شود میدرنگ آزاد  بی، هر عنوان که باشد به
 

  حل اختالف.53ماده 
 ند برای حلتوان میدو طرف ، د هرگاه در اجرایا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آی)الف

 "، ج"داوری طبق بند  قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به، سریع آن
 .عمل نماید، 2 و 1به روش تعیین شده در بندهای ، برحسب مورد

 انون ق23استناد ماده  هایی که به در مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه )1
هریک از دو طرف از ، ریزی ابالغ شده است برنامه و بودجه  از سوی سازمان مدیریت و برنامه

ریزی چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعالم نماید و دو طرف طبق  سازمان مدیریت و برنامه
 .عمل کنند، شود میریزی اعالم  نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 آنهارسیدگی و اعالم نظر در باره ، است، 1ف نظرهایی که خارج از شمول بند در مورد اختال )2
یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی  کارشناس به

عمل ، گردد میدر چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعالم ، کارشناسی کارشناس یا هیات
  .کنند

توافق نرسند یا  به، 2ه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند  در صورتی ک)ب
طبق ، برای حل اختالف، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، 2 و 1اعالم شده طبق بندهای  نظر
 .گردد می اقدام"ج "بند 

 دتوان می از طرفها هر یک،  هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختالف نظر پیش آید)ج
رئیس سازمان مدیریت و  داوری را به درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به

 .ریزی ارائه نماید برنامه
مرجع حل اختالف ،   چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود.1تبصره 
 .عالی فنی خواهد بود شورای

 در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام، م نظر شورای عالی فنی رسیدگی و اعال.2تبصره 
 .نمایند طرفها بر طبق آن عمل می،  پس از اعالم نظر شورای یاد شده.شود می
طرف  تغییری در تعهدات قراردادی دو، شورای عالی فنی   ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به)د

 .تعهدات قراردادی خویش عمل نکند که یکی از دو طرف به شود میدهد و موجب آن ن نمی
 

  قوانین و مقررات حاکم بر پیمان.54ماده 
 .قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان منحصراز قوانین و مقررات کشور جمهوری اسالمی ایران است

 
  پیمانکار        کارفرما 

 نام و نام خانوادگی       نام و نام خانوادگی
 امضا       امضا  
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 خصوصی   شرایط
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 شرایط خصوصی
 

در توضیح وتکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از ، این شرایط خصوصی
د مواد شرایط عمومی پیمان توان میگاه ن است و هیچ به شرایط خصوصی پیمان موکول شده، آنهادر  موارد

به تنهایی و ، گیری  و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی هر گونه نتیجه، رو  از این.را نقض کند
 شماره و حروف به کار .اعتبار است بی، در شرایط عمومی پیمان آن بدون توجه به مفاد ماده مربوط به
 .آن در شرایط عمومی پیمان است حروف مربوط به همان شماره و، رفته در مواد این شرایط خصوصی

شرایط ، ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد ایط عمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامهاگر شر
  عمومی ابالغ شده

 ................................................................................شماره ریزی به از سوی سازمان مدیریت و برنامه
 .است  بر این پیمان حاکم.....................................مورخ
 

 ماه کارشناس/ نفر  ...............تعداد،  پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان)الف-17ماده 
 .به کار گمارد، خارجی با تخصصهای تعیین شده در زیر

  
  
  
  
 

 روز از تاریخ .................ی کاربرای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرا،  آخرین مهلت پیمانکار)ب-18ماده 
 .پیمان است مبادله

 .شرح زیر است به، جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن
  
 
 

 .گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد )ه -18ماده 
  
  
 

مخابرات ، برق، آب، راه، قبیل ساختماناز ، کارفرما امکانات و تسهیالت تجهیز کارگاه) الف- 20ماده 
 .دهد در اختیار پیمانکار قرار می، سوخت را که در زیر تعیین شده است و
  
  
 .کند یم تامین  آالت را تجهیزات و ماشین، مصالح، شرح زیر به،  کارفرما)ز-20و ب-20ماده 
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 .آالت رعایت کند مین ماشینپیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تا )ه -  20ماده  
  
  
  
  
به شمار ، مهندس مشاور و آزمایشگاه، پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما)  ح-  20ماده  

 :تامین کند، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، مسکن کارگاهی و غذا، دفتر کارگاهی، زیر افراد
  
  
  
  
  

یمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که  قسمتهایی از موضوع پ)ج-  21ماده 
 : به شرح زیر است، مشمول بیمه گردد باید
  
  
  
 
 

 :زیر است شرح به، پیمانکار انحرافی به احداث و نگهداری راههای پرداخت هزینه  چگونگی)و-  21ماده 
  
  
  

 ه بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکارها و مشخصات فنی ک های نقشه  شمار نسخه)الف-  22ماده 
 : به شرح زیر است، گیرد قرار می

  
  
  
  
 
 نگهداری و راهبری و، تعمیر، اندازی ها و مشخصات دستورالعملهای راه  شمار نسخه)ح-  22ماده  

 : شرح زیر است به، کند های چون ساخت که پیمانکار تهیه می نقشه
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 .موارد زیر را رعایت کند، کار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء پیمان)ب-  24ماده  
  
  
 
 

 .کند تامین می، شرح زیر  پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به)الف-  28ماده 
  
  
 
 : شرح زیر است به، تعدیل نرخ پیمان )ه -  29ماده  
  
 
  
  

 : به عهده پیمانکار است، رهزینه انجام آزمایشهای زی) ج-  32ماده 
  
  

   
  صـوبهم طــبق،  دریــــافت وجــوه سپـرده تـــضمین حســن انــجام کــار پیمـــان.35ماده  

 .است،  هیات وزیران............................................... مورخ...................................... رهشـما
 
 

 طــبق مصــوبه، پــرداخت پیــمان روش پــــرداخت و نــحوه واریـــز پــیش، ن میــــزا.36ماده 
 . هیات وزیران است.......................................................مورخ ........................................................شماره

 
 
 

 به شرح زیر، برای متخصصان خارجی، رزی به پیمانکار میزان و ترتیب پرداختهای ا)الف-  38ماده 
 : است
  

   
 

  کارفرما ارز مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات زیر را از خارج کشور)ب-  38ماده 
 .کند  تامین می
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آالت و ابزار خاصی که در زیر نام برده شده  کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید ماشین )ه -  38ماده  
 .کند تامین می، طبق شرایط زیر ست راا
  
  

   
  

یی که Ĥنهاقسمتهای زیر را در زم،  پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار)ب-  39ماده 
 .کارفرما تحویل دهد تکمیل کند و به، شرح زیر تعیین شده است  بهآنهایک از  برای هر

  
  
  
 
ن که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار آالت اختصاصی این پیما  ماشین)د-  47ماده  
 .شرح زیر است به، اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد صورت به
  
  
  
 

پرداخت ، زیر ترتیب تعیین شده در و  میزان  به، تعلیق  دوره در پیمانکار  باالسری   هزینه)ب- 49 ماده
 .شود می
  
  
  
  

نحو تعیین شده در  کارفرما هزینه تسریع کار را به، ز موعد کار در صورت اتمام پیش ا)الف-  50ماده 
 .کند پیمانکار پرداخت می به، زیر
  
  

   
 

 از، به میزان و ترتیب زیر، )ناشی از کار پیمانکار( خسارت تاخیر غیرمجاز پیمان )6-ب  -  50ماده 
 .شود میپیمانکار وصول 

  
   

 رنماینده پیمانکا      نماینده کارفرما  
 نام و نام خانوادگی       نام و نام خانوادگی

  امضا                       ضا ام
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 وستیپ
)5( 

دستورالعمل نحوه 
تعدیل آحاد بهای پیمانها

های بمحاسبه تفاوت  و
   آالت و سیمان آهن
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 23/6/1370 مورخ 1 ـ 2080/54/9706پیوست بخشنامه شماره 
 دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمانها

 
  ـ تعاریف 1
  ـ شاخص 1 ـ 1

، شـود  میهر دوره را نسبت به یک دوره معین که دوره پایه نامیده            قیمت  ست که متوسط    شاخص عددی ا  
 .باشد می در این صورت شاخص دوره پایه عدد صد دهد میبه درصد نشان 

  ـ شاخص کلی 2 ـ 1
شاخص کلی عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء برای کل اقالم فهرستهای بهای پایه در هر دوره را                 

 .دهد میبه درصد نشان ،  آنهاهوره پاینسبت به د
  ـ شاخص رشته ای  3 ـ 1

شاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء برای کل اقالم هر یک از فهرستهای بهـاء  در              
 .دهد میبه درصد نشان ،  نسبت به دوره پایه همان فهرست بهاء، هر دوره را

  ـ شاخص گروهی  4 ـ 1
که متوسط قیمت آحاد بهاء برای کل اقالم هر یـک از فصـول فهرسـتهای                 شاخص گروهی عددی است     

 .دهد میبه درصد نشان ، نسبت به دوره پایه همان فهرست بهاء ، بهای پایه در هر دوره را
  ـ شاخص دوره سه ماهه  5 ـ 1

 هـای سـه ماهـه    رشته ای و گروهی در هر یک از دوره    ،  شاخص دوره سه ماهه عبارت از شاخصهای کلی       
 شاخصهای یادشده توسط سازمان مـدیریت  .آذر و اسفند هر سال است     ،  شهریور،  منتهی به ماههای خرداد   

 .شود میریزی اعالم  و برنامه
 پیمان شاخص مبنای -1-6
 بر شوند می شاحص مبنای پیمان برای پیمانهایی که با استفاده از فهرستهای پایه منعقد  ـ1 ـ 6 ـ 1

 .باشد میمطابق یکی از دو روش زیر ، پیمان مربوط شده در بینی پیشحسب روش 
ـ  دوره سه ماهه ای است که فهرست بهـای مربـوط بـه پیمـان بـر اسـاس       ،  شاخص مبنای پیمانیکم 

 .قیمتهای آن دوره محاسبه شده است
ـ   شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمـت پیمانکـار طـی آن دوره تسـلیم     دوم 

شـاخص  ،  این نوع پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصـه باشـد                در   .شده است 
شـاخص  ،  دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد                

 .مبنای پیمان خواهد بود
ـ 2 ـ  6 ـ  1 ، شوند میرستهای پایه منعقد برای پیمانهایی که بدون استفاده از فه،  شاخص مبنای پیمان 

 نـوع  ن در ایـ .شاخص دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار طی آن دوره تسلیم شده اسـت              
کـه  ای پیمانها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشـد شـاخص دوره سـه ماهـه                 
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رما شده باشد شاخص مبنای پیمان خواهد     پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارف          
 .بود
  ـ شاخص دوره انجام کار 7 ـ 1

رشته ای یا گروهی دوره سه ماهه ای است که عملیات اجرایـی در  ، شاخص کلی،  شاخص دوره انجام کار   
 .آن دوره انجام شده است

  ـ ضریب تعدیل 8 ـ 1
  که منهای عدد یک ،  پیمانمبنای  اخص  به ش ،  ضریب تعدیل برابر با حاصل نسبت شاخص دوره انجام کار         

 :یعنی ، شود میضرب % 95نتیجه در عدد 
 ضریب تعدیل)=  شاخص مبنای پیمان – 1(×%95 شاخص دوره انجام کار

 
ـ 1تبصره  های دیگری که براساس این دستورالعمل برای تعدیل کارکردهای مورد نظر تعیـین    شاخص 

وره انجام کار در رابطه باال در نظر گرفتـه شـده و مـالک قـرار                 برحسب مورد به جای شاخص د     ،  شود  می
 .میگیرد

در مدت درج شده در پیمان با احتسـاب تغییـر مـدت ناشـی از تغییـر      که در مورد پیمانهایی  ـ  2تبصره 
 .شود میرابطه باال برابر یک در نظر گرفته % 95عدد ، به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، مقادیر کار

  کارکرد دوره سه ماهه  ـ9 ـ 1
عبارت از مبلغ کارهای انجـام شـده طـی آن دوره اسـت کـه شـامل عملیـات               ،  کارکرد هر دوره سه ماهه    

 .باشد میهای تجهیز و برچیدن کارگاه  مصالح پایکار و هزینه، اجراشده
 
  ـ تعیین نوع شاخص آحاد بها 2
 ن ریال است  میلیو300 ـ پیمانهایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از 1 ـ 2

 چنانچـه   .شـوند   میتعدیل  ،  این پیمانها با شاخص رشته ای دوره سه ماهه فهرست بهای واحد پایه مربوط             
، قیمتهای واحد مربوط به هر فهرست بها      ،  در این نوع پیمانها از چند فهرست بهای پایه استفاده شده باشد           

 .شود میبا شاخص رشته ای همان فهرست بها تعدیل 
  میلیون ریال و بیشتر باشد 300نهایی که مبلغ اولیه آنها  ـ پیما2 ـ 2

 .شوند میهای گروهی دوره سه ماهه فهرستهای بهای واحد پایه مربوط تعدیل  این پیمانها با شاخص
  ـ شاخص تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه3 ـ 2

 .شود میبا شاخص کلی تعدیل ، مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه
است در صـورتی  ریال  میلیون 300نه تجهیز و برچیدن پیمانهایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از تبصره ـ هزی 

با شاخص رشـته ای فهرسـت بهـای        ،  که در این نوع پیمانها از یک فهرست بهای پایه استفاده شده باشد            
 .شود میپایه مربوط تعدیل 
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  شاخص تعدیل مصالح پایکار-2-4

ر یک از فهرستهای پایه در صورتی که شـاخص تعـدیل پیمـان شـاخص                مبالغ مصالح پایکار مربوط به ه     
 و در صورتی که شاخص پیمـان  شوند میبا شاخص رشته ای فهرست بهای مربوط تعدیل ، رشته ای باشد 

با شاخص گروهای مربوط به هر یک از اقالم مصالح پایکار بر طبق جدول مربـوط            ،  شاخص گروهی باشد  
 .شود میتعدیل 

 تعدیل کارکرد دوران تاخیر مجاز و غیر مجاز  ـ شاخص 5 ـ 2
ـ 1 ـ  5 ـ  2 هـای سـه    هـای دوره  با شـاخص ) تمدید مدت پیمان( عملیات اجرا شده در مدت تاخیر مجاز  

 .شود میماهه انجام کار مربوط تعدیل 
های سه ماهه مربوط  های دوره با متوسط شاخص،  عملیات اجرا شده در مدت تاخیر غیرمجاز ـ2 ـ 5 ـ 2

 .شود میتعدیل ) های تمدیدشده مدت درج شده درپیمان و مدت(به مدت پیمان  
ـ 3 ـ  5 ـ  2  در پایان مدت درج شده در پیمان یا هر تمدید پیمان دستگاههای اجرایی مکلف هسـتند بنـا    

هـای    هـای تعـدیل کـارکرد دوره        نسبت به رسیدگی تاخیرها اقدام نمـوده و شـاخص         ،  به تقاضای پیمانکار  
را با توجـه بـه نـوع تاخیرهـا مشـخص            ) های بعد از مدت درج شده در پیمان یا هر تمدید پیمان             هدور(بعد
تعـدیل کارکردهـای بعـد از مـدت درج شـده در پیمـان حسـب مـورد بـا                     ،   تا انجام ایـن رسـیدگی      .کنند

 و محاسبه، های دوره سه ماهه مربوط به تاریخ خاتمه مدت درج شده در پیمان یا هر تمدید پیمان               شاخص
 .بصورت علی الحساب پرداخت خواهد شد

 
  ـ شاخص مابه التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی 6 ـ 2

مربوط به عملیات انجام ،  چنانجه مابه التفاوت مبلغ صورت وضعیت قطعی و آخرین صورت وضعیت موقت           
 شـاخص تعـدیل مبلـغ    ، قت باشـد شده در مدت بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین صورت وضعیت مو   

 .های سه ماهه مربوط به مدت یادشده است های دوره مابه التفاوت متوسط شاخص
شـاخص تعـدیل   ، قابل تشخیص باشد، چنانچه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت ـ  1تبصره 

 .همان شاخص دوران انجام کار مربوط خواهد بود، کارهای یادشده
ـ 2تبصره  در مـدت غیـر مجـاز    ، چه عملیات تمام یا قسمتی از مبلغ مابه التفاوت موضوع این بنـد  چنان 

 .  تعیین خواهد شد)2 ـ 5 ـ 2(مطابق بند ، پیمان انجام شده باشد شاخص تعدیل عملیات یادشده
 
  ـ تعدیل قیمت کارهای جدید 3
م بـه پیمـان   ضرست بهای مناز فه، قیمت کار جدید یا مبانی آن، مطابق ضوابطکه  یدر صورت ـ  1 ـ  3

شاخص مبنای ایـن  ، انتخاب گردد،  یا فهرست بهای واحد پایه ای که قیمت پیمان از آن گرفته شده است             
 .همان شاخص مبنای پیمان خواهد بود، نوع کارها

با استفاده از آخرین فهرست بهـای  ، قیمت کار جدید یا مبانی آن، در صورتی که مطابق ضوابط ـ  2 ـ  3
شاخص دوره سه ماهه ای اسـت       ،  شاخص مبنای قیمت این نوع کارها     ،  ه منتشر شده تعیین گردد    واحد پای 

 .براساس قیمتهای آن دوره محاسبه شده است، که فهرست بهای واحد پایه مورد استفاده
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شـاخص مبنـای   ، قیمت کار جدید براساس قیمت روز تعیین شود، در صورتی که مطابق ضوابط ـ  3 ـ  3

قیمت کار جدید محاسـبه     ،  شاخص دوره سه ماهه ای است که براساس قیمتهای آن دوره           ،این نوع کارها  
 .شده است

قیمت کار جدید با اسـتفاده از دو یـا سـه روش از روشـهای درج     ، در صورتی که مطابق ضوابط ـ  4 ـ  3
 ، شاخص مبنای قیمت هـر قسـمت از ایـن نـوع کارهـا     . تعیین شود3 ـ 3 و 2ـ 3،  1 ـ 3شده در بندهای 

مطابق روش تعیـین شـده در بنـدهای مربـوط           ،  برحسب روش انتخاب شده برای تعیین قیمت آن قسمت        
 .بود خواهد

ابتـدا  ، )4 ـ  3 (و) 3 ـ  3( و )2 ـ 3 (برای محاسبه تعدیل قیمتهای جدید در هریـک از حالتهـای   ـ  5 ـ  3
و حاصل ، ) است1 ـ  3د به استثنای قسمتی که مربوط به بن (شود میتقسیم % 95قیمت کار جدید به عدد 

 تا به قیمتهای دوره سه ماهـه        گردد  می شاخص مبنای پیمان به شاخص مبنای کار جدید ضرب           نسبتدر  
 .گردد می سپس مانند سایر ردیفهای قیمتهای منظم به پیمان تعدیل .مربوط به مبنای پیمان تبدیل شود

 
  ـ تعدیل اقالمی که برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است 4

 هنگام تهیه بـرآورد قیمـت آنهـا    و، اقالمی که مانند اقالم ستاره دار برای آنها قیمت پایه تهیه نشده است         
 .شوند میصل مربوطه تعدیل فمشابه سایر اقالم و ردیفهای ، گردد میمطابق دستورالعمل مربوط تعیین 

 
نتشـر   ـ تعدیل کارهای خاص یا کارهایی که فهرست بهای واحد پایـه بـرای آنهـا م    5

 نشده است 
ـ 1 ـ  5 چنانچـه اسـتفاده مسـتقیم از    ،  در کارهایی که فهرست بهای پایه برای آنها منتشر نشـده اسـت   

تطبیق فهرسـت بهـای مـورد نظـر و ردیفهـای آن بـا انـواع                 ،  های فهرستهای پایه مناسب باشند      شاخص
 د کــار و قبــل از فهرســتهای پایــه و فصــلهای مربــوط بــه آنهــا هنگــام تهیــه فهرســت مقــادیر و بــرآور

 نـرخ پیمـان   .شود  میی و یا واگذاری کار به روش ترک مناقصه توسط دستگاه اجرایی انجام              گزار مناقصه
 .مطابق روش این دستورالعمل مورد تعدیل قرار میگیرد، این نوع کارها

ـ 2 ـ  5 هـای   اسـتفاده مسـتقیم از شـاخص   ، طبیعـت و نـوع کـار   ،  در کارهایی که بعلت شرایط خـاص  
مناقصـه   دسـتگاه اجرایـی بایـد قبـل از           .ستهای پایه و یا روش تعدیل این دستورالعمل مناسب نیست         فهر
روش خاص موردنظر برای تعدیل نرخهای این نوع کارهـا          ،  ی ویا واگذاری کار بصورت ترک مناقصه      گزار

 عـالی   تا پس از تصویب شـورای     ،  ریزی منعکس کنند    را طی گزارش توجیهی به سازمان مدیریت و برنامه        
 .مالک عمل قرار گیرد، فنی

چنانچه تعدیل بخش ارزی ضرورت ، پیمانهایی که تمام یا بخشی از پرداختهای آنها ارزی است ـ  3 ـ  5
 . عمل خواهد شد2 ـ 5مطابق بند ، داشته باشد
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خاتمـه داده  ، پیمانهایی که براساس شرایط عمومی پیمان بدون آنکه قصوری متوجه پیمانکـار باشـد   ـ  6
 .برطبق این دستورالعمل مشمول تعدیل آحاد بها خواهند بود، وندش
 
 از مبلغ تعدیل آنهـا % 5پیمانهایی که براساس شرایط عمومی پیمان بعلت قصور پیمانکار فسخ شوند  ـ  7
 .گردد میکسر ، شود می برطبق این دستورالعمل محاسبه که
 
  ـ نحوه محاسبه و پرداخت صورت وضعیت 8
های سه ماهه مربوط کـارکرد   ابتدا دوره یا دوره، حاسبه تعدیل هر صورت وضعیت موقتبرای م ـ  1 ـ 8

های یادشده و شاخص مبنـای پیمـان ضـریب یـا ضـرایب                آن تعیین و با استفاده از شاخص دوره یا دوره         
سپس مبلغ کارکرد هـر دوره در ضـریب تعـدیل محاسـبه شـده آن دوره                 ،  شود  میتعدیل مربوط محاسبه    

 . و مبلغ تعدیل بدست می آیدددگر میضرب 
 :یادآوری 

 تا مطابق شرایط عمـومی پیمـان در آخـر هـر مـاه               شود  میبمنظور تقلیل محاسبات تعدیل آحاد بها تاکید        
 ضـمنا صـورت وضـعیت هـا بـه           .شمسی صورت وضعیت کارهای انجام شده تا آن تاریخ محاسـبه شـود            

 .تنظیم گردد، تفکیک عملیات هر فصل
ـ 2 ـ  8 ، چنانچـه رقـم سـوم اعشـار    ، گردد میابتدا با سه رقم اعشاری محاسبه ، دیل هر دوره ضریب تع 

و در صورتی کـه رقـم       ،  شود  میرقم سوم حذف و عدد یک برقم دوم اعشار اضافه           ،   یا بزرگتر باشد   5عدد  
 بنابراین ضریب تعـدیل  بـا دو رقـم اعشـار در              .گردد  میرقم سوم حذف    ،   باشد )5(سوم اعشار کوچکتر از     

 .شود میحاسبات وارد م
تعـدیل هـر صـورت وضـعیت بـا اسـتفاده از آخـرین        ، هـای دوره انجـام کـار    تا اعالم شـاخص  ـ  3 ـ  8

های    و با اعالم شاخص    شود  میهای منتشر شده مربوط محاسبه و بصورت علی الحساب پرداخت             شاخص
 آن بصورت قطعی به حساب      محاسبات تعدیل انجام شده و مبالغ     ،  مطابق این دستورالعمل  ،  دوره انجام کار  

 .گردد میپیمانکار منظور 
بـرای  ، )8 ـ  1(به عدد یک  در رابطه بنـد  % 95مبلغ مابه التفاوت تعدیلی ناشی از افزایش عدد  ـ  4 ـ  8

ناشی از تغییر مقادیر کار به اتمام رسیده        مدت  پیمانهایی که در مدت درج شده در قرارداد با احتساب تغییر            
 .شود میصورت وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت باشند همزمان با 
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 25/12/1372 مورخ 102-54/5/23095-23239پیوست بخشنامه شماره 
 

 آالت و سیمان دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن
 )مابه التفاوت مصالح(

 
بـرای محاسـبه   ،  ارائه شده اسـت پیمانهایی که پیشنهاد پیمانکار براساس نرخهای آزاد آهن وسیمان ـ  1

 .تفاوت بهای اقالم یادشده به شرح زیر عمل خواهد شد
ـ 1 ـ  1 ای تولیدکننده داخلی یـا مرکـز تهیـه و توزیـع فلـزات      هآالت و سیمان از کارخانه   چنانچه آهن 

از تفاضل نـرخ فـاکتور رسـمی خریـد و نـرخ             ،  وزارت بازرگانی خریداری شود تفاوت نرخ خرید      
 در دوره سه ماهه مربوط به تـاریخ تسـلیم پیشـنهاد             )2(شماره   در فهرست پیوست     تعیین شده 
 .شود میمحاسبه و به حساب پیمانکار منظور ، پیمانکار

ـ 2 ـ  1 های تولید کننـده داخلـی یـا مرکـز      آالت و سیمان از منابعی غیر از کارخانه  در صورتی که آهن 
تفاوت نرخ آنها از تفاضل نـرخ آن در دوره          ،  ودوزارت بازرگانی خریداری ش   فلزات  تهیه و توزیع    

درج شـده   ،  دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار     ه ورود مصالح به کارگاه و       بسه ماهه مربوط    
، در مورد سـیمان    .شود  میمحاسبه و به حساب پیمانکار منظور       ،  )2(شماره  در فهرست پیوست    

، )2(شماره  از فهرست پیوست  کند  میولید  نرخ نزدیکترین کارخانه ای که سیمان مورد نظر را ت         
 .گیرد میمالک محاسبه قرار 

 
ـ 2 بـرای  ، آالت و سیمان ارائه شده اسـت   پیمانهایی که  پیشنهاد پیمانکار براساس نرخهای رسمی آهن 

 .محاسبه تفاوت بهای اقالم یادشده به شرح زیر عمل خواهد شد
آالت در شاخصهای تعدیل  نرخ رسمی آهن، )1(ماره شبا توجه به اینکه مطابق فهرست پیوست  ـ  1 ـ  2

بـر  ،   یا قبـل از آن     14/5/71در قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها در تاریخ         ،  منظور شده است  
آالت توسط پیمانکاران  از تـاریخ         برای خرید آهن  ،  آالت ارائه شده است     مبنای نرخ رسمی آهن   

هـای تولیـد کننـده        ساس فاکتور رسـمی کارخانـه     برا،  مابه التفاوت نرخ خرید   ،   به بعد  14/5/71
با نرخ مورد عمـل در شاخصـهای تعـدیل          ،  داخلی یا مرکز تهیه و توزیع فلزات وزارت بازرگانی        

 .شود میمحاسبه و پرداخت ، )1(شماره درج شده در فهرست پیوست 
ـ 2 ـ  2 هـای   غیر از کارخانهآالت تهیه شده از منابعی  چنانچه آهن، )1 ـ  2( در قراردادهای مشمول بند  

تولید کننده داخلی یا مرکز تهیه و توزیع فلزات وزارت بازرگانی خریـداری شـده باشـد تفـاوت                   
در دوره سـه  ، )1( شـماره   پیوسـت بـا فهرسـت     ،  )2( شماره   بهای درج شده در فهرست پیوست     

 .آالت به کارگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد ماهه ورود آهن
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ĩ(                                                                                       ĎĔċ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 
ـ 3 ـ  2 در ، نرخ رسمی سیمان در شاخصهای تعدیل منظور شده اسـت ، 1ت پیوست  چون مطابق فهرس 

بر مبنـای  ،  یا قبل از آن   1371قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها در دوره سه ماهه سوم سال            
براسـاس فـاکتور رسـمی    ، مابه التفاوت نرخ خریـد سـیمان     ،  نرخ رسمی سیمان ارائه شده است     

شـماره   شاخصهای تعدیل درج شده در فهرسـت پیوسـت   با نرخ مورد عمل در، فروش کارخانه 
 .پرداخت خواهد شد،  به بعد27/3/1371برای خریدهای پیمانکاران از تاریخ ، )1(

ـ 4 ـ  2  مسـتقیما از  7/9/1371در صورتی که سیمان بعد از تـاریخ  ، )3 ـ  2( در قراردادهای مشمول بند  
تفاوت بهای نزدیکترین کارخانه    ،  ده باشد های سیمان داخلی خریداری ش      منابعی غیر از کارخانه   

با بهای  ،  )2(شماره  درج شده در فهرست پیوست      ) که سیمان مورد نظر را تولید میکند      (سیمان  
در دوره سـه ماهـه ورود سـیمان بـه کارگـاه مـورد               ،  )1(شـماره   درج شده در فهرست پیوست      
 .محاسبه و پرداخت قرار میگیرد

 یکـم دسـتورالعمل پیوسـت بخشـنامه شـماره      )1 ـ  6 ـ  1(سـتناد بنـد   در قراردادهایی که بـه ا  ـ  5 ـ  2
شاخص مبنای آنها دوره سه ماهه ای که فهرستهای ، 23/6/1370 مورخ 1 ـ  2080/54/9706

دوره سه ماهـه چهـارم سـال        (براساس قیمتهای آن دوره محاسبه شده       ،  1370واحد پایه سال    
صـرفنظر از تـاریخ ارائـه پشـنهاد     ، صد است در10و درصد پیشنهادی پیمانکار کمتر از      ) 1369

مطابق بند ، آالت و سیمان  مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ رسمی برای آهن        ،  قیمت توسط پیمانکار  
 .شود می پرداخت )2(

 
های تولید کننده داخلی یا مرکز تهیـه   آالت خریداری شده از منابعی غیر از کارخانه تفاوت بهای آهن ـ  3

 در صـورتی کـه نـرخ آنهـا در دوره سـه ماهـه مربـوط در فهرسـت                    ،  بازرگانیارت  وزو توزیع فلزات    
 .شـود   مـی براساس فاکتور خریـد مـورد تائیـد کارفرمـا محاسـبه             ،   درج نشده باشد   )2(شماره  پیوست  

از نرخ نزدیکترین نـوع آهـن بـه         ،  توسط پیمانکار ارائه نشود   ،  چنانچه فاکتور خرید مورد تائید کارفرما     
 .شود میدر دوره مربوط استفاده ، )2(شماره درج شده در فهرست پیوست ، آهن مورد نظر

 
 قابل پرداخـت  شود میبرای مقداری که با توجه به نیاز وارد کارگاه ، آالت و سیمان تفاوت بهای آهن ـ  4

 درصد بهای   70بدون اعمال   (بهای کامل آنها    ،  و سیمان آالت    آهن برای محاسبه مابه التفاوت      .است
برای پرداخت بـه    ،  آالت و سیمان     و به مبلغ مابه التفاوت آهن      شود  میدر نظر گرفته    ) پای کار مصالح  

 .شود می بابت کسورات قانونی و سایر هزینه ها اعمال 14/1ضریب ، پیمانکاران
 
های تولیدکننده داخلی یا مرکـز تهیـه وتوزیـع     برای خرید از کارخانه، آالت محل تهیه سیمان و آهن ـ  5

با توجه  ،  باید به تائید دستگاه اجرایی برسد و بهای مصالح و هزینه حمل آنها            ،  وزارت بازرگانی فلزات  
 .گیرد به محل تعیین شده و مفاد این دستورالعمل مالک عمل قرار 
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در صـورتی کـه از   ، آالت و سـیمان   کیلـومتر آهـن  30مبدأ حمل برای محاسبه هزینه حمل مازاد بر  ـ  6

محـل  ،  کننده داخلی یا مرکز تهیه وتوزیع فلزات وزارت بازرگانی  خریـداری شـوند             های تولید   کارخانه
محـل  ،  در مورد سـیمان   ،  تحویل آنها و در مواردی که از منابعی غیر از منابع یادشده خریداری شوند             

 و در مـورد     شـود   مـی نزدیکترین کارخانه ای که سـیمان مـوردنظر را تولیـد میکنـد در نظـر گرفتـه                   
هر کدام به محـل اجـرای کـار نزدیکتـر اسـت           ،  اهواز یا تهران  ،   از شهرهای اصفهان   آالت یکی   آهن

 .مالک محاسبه قرار میگیرد
 
آالت و سیمان مورد نیاز اجرای کـار را در اختیـار پیمانکـاران قـرار      چنانچه دستگاههای اجرایی آهن ـ  7

 در دوره سـه  )2( اره شـم بهای درج شده در فهرسـت پیوسـت       ،  )1(دهند برای پیمانهای مشمول بند      
بهـای درج   ،  )2(و برای پیمانهای مشمول بنـد       ،  ماهه مربوط به تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار       

 به حساب بدهی آنها بـدون اعمـال هـیچ نـوع ضـریبی منظـور                 )1(شماره  شده در فهرست پیوست     
 .شود می

 
کـه شـاخص مبنـای آنهـا بـه      ، ده ایباید در قیمت پیشنهادی خود برای قراردادهای آین، پیمانکاران ـ  8

 مــورخ 1 ـ  2080/54/9706 دوم دســتورالعمل پیوســت بخشــنامه شــماره 1 ـ  6 ـ  1اســتناد بنــد 
آالت   کماکان نرخ آزاد روز آهن    ،  شود  میشاخص دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد تعیین        ،  23/10/1370

 .و سیمان و سایر مصالح را منظور نمایند
 
 بـرای  24/9/1371 مـورخ  1 ـ  2780/54/14899بخشنامه شماره ، 3وع بند مبلغ علی الحساب موض ـ  9

 باید از حساب پیمانکاران بابت مابه التفاوت نرخ مصالح در سال            1371خریدهای انجام شده در سال      
 .یا سایر مطالبات آنها کسر شود، شود می که براساس این بخشنامه محاسبه 1371

 
 1 ـ  2050/54/9833شـماره  ، 8/7/1369 مـورخ  1 ـ  2049/54/9828مفاد دستورالعملهای شماره  ـ  10

آالت و   برای محاسبه نرخ آهـن 2/10/1369 مورخ 1 ـ  3247/54/15404 و شماره 8/7/1369مورخ 
 و قبـل از آزاد شـدن قیمتهـا      1371سیمان تحویلی یا مابه التفـاوت نـرخ مصـالح یادشـده در سـال                

نافذ خواهد بـود و در مـورد سـایر مصـالح     ، )ای سیمان بر7/9/1371آالت و   برای آهن  14/5/1371(
هـای یادشـده      نظر به اینکه نرخ آزاد روز آنها در شاخصهای تعدیل منظور شده است اجرای بخشنامه              

 .منتفی خواهد بود
 

آالت و سیمان برای  های آینده بهای آهن آالت و سیمان مربوط به دوره تا اعالم فهرست نرخ آهن ـ  11
های تولیدکننده داخلی یا مرکز تهیه و توزیـع فلـزات             م شده از مراجعی غیر از کارخانه      خریدهای انجا 

، 2وزارت بازرگانی در هر دوره سه ماهه با استفاده از آخرین نـرخ اعـالم شـده در فهرسـت پیوسـت       
 و پس از اعالم نرخ مصـالح  شود می علی الحساب محاسبه و پرداخت      بطوربراساس این دستورالعمل    
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تفاوت قطعی محاسـبه و بـه حسـاب پیمانکـار منظـور      ) 2فهرست پیوست (ه سه ماهه مربوط در دور 
های تولیدکننده داخلـی یـا مرکـز          بدیهی است تفاوت بهای خریدهای انجام شده از کارخانه         .شود  می

های آینده به صورت قطعی مطابق این دسـتورالعمل           برای دوره ،  تهیه و توزیع فلزات وزارت بازرگانی     
 .پرداخت استقابل 

 
بـه اسـتثنای    (آجر سیمانی و موزائیک و همچنین لوله        ،  به سیمان مصرفی برای تهیه بلوک سیمانی      ـ  12

،  میلیمتر 3ورق سیاه به ضخامت کمتر از       ،  ورق گالوانیزه )  اینچ و بیشتر   14لوله فوالدی سیاه به قطر      
اد روز آنهـا در شاخصـهای       به علت در نظرگرفتن قیمت آز     ،  مصالح فلزی مورد مصرف در قالب فلزی      

 .گیرد میمابه التفاوت قیمت تعلق ن، تعدیل
مربوط به فصل دوازدهم فهرست بهای تاسیسات       ،  در کانالهای هوا  ،  به ورقهای گالوانیزه مصرفی    :تبصره

 .گیرد میمابه التفاوت قیمت مطابق این دستورالعمل تعلق ، 1371مکانیکی در سال 
 

، شـود  مـی که طبق این دستورالعمل مشمول پرداخت مابه التفاوت ، فیبه آن قسمت از سیمان مصر     ـ  13
 .گیرد میتعلق ن، اضافه بهای مصرف سیمان نوع یک یا نوع پنج

 

در قراردادهایی که تحویل آهن و      ،  آالت و سیمان مطابق این دستورالعمل       پرداخت مابه التفاوت آهن   ـ  14
نفـی  ،  آالت و سـیمان     ا پرداخت مابه التفاوت آهـن     تعهد شده است ی   ،  با نرخ ثابت  ،  سیمان به پیمانکار  

 .مجاز نیست، شده است
 
 
 
 
 
 
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĩ(                                                                                       ĎĔĎ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 

 وستیپ
)6( 

 پیمان مدیریت
 مدیریتشرایط خصوصی پیمان 

یا تعهدات خاص پیمانکار 
 مدیریت
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 پیمان مدیریت
 ..………………………تاریخ …………شماره 

 که در این پیمـان کارفرمـا نامیـده          …….…….…………………………………بین  
ــی ــشــود م ــای ه  و ب ــدگی آق ــرکا………..………………………نماین ت ز یکطــرف و ش

ــماره  ..……………………..………………… ــه بش  ..…………………… ک
نامیـده  ت  یریمـد  اداره ثبت شرکتها به ثبت رسـیده و در ایـن پیمـان پیمانکـار                 ..……………مورخ  
آقایـان  /  میباشد به نمایندگی آقای  ..…………………………… و محل قانونی آن      .شود  می

 .گردد می از طرف دیگر پیمان زیر منعقد .……………………
 

 ع پیمان  ـ موضو1ماده 
 :اداری و اجرائی کارهای به شرح زیر ، مالی، موضوع پیمان عبارتست از مدیریت فنی

 …………………………………………………………………الف ـ 
 ……………………………………………………………………ب ـ 
 …………………………………………….………………………ج ـ 

 
 
 
 
 

 مدارک مندرج در ماده      شرایط عمومی پیمان که طبق اسناد و       29و باالخره کارهای احتمالی موضوع ماده       
 .شود می انجام )2(

 
  ـ اسناد و مدارک پیمان2ماده 

 :این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است 
 الف ـ پیمان مدیریت حاضر  

 ب ـ شرایط خصوصی پیمان مدیریت 
 ج ـ شرایط عمومی پیمان

 د ـ دفتر مشخصات عمومی
 ه ـ دفتر مشخصات خصوصی

  و برآورد تقریبی کارهای موضع پیمان برآن اساس        سال .…….………و ـ فهرست بهاء پایه 
 های کلی و تفصیلی اجرائی ز ـ نقشه

 ح ـ برنامه پیشرفت فیزیکی کار
ط ـ برنامه تفصیلی اجرائی و صورتمجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهـا   
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 .امضاء طرفین برسدو یا امور دیگر در مدت پیمان تنظیم گردد و به 
 .های اجرائی که در طول مدت پیمان تهیه و توسط کارفرما و یا جانشین او ابالغ گردد ی ـ نقشه

 ..……………………………………………………ک ـ 
 ..…………………………………………………………………ل ـ 

 
 

تبصره یک ـ هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک باال تناقص وجود داشـته باشـد در درجـه     
اول پیمان مدیریت حاضر و در درجه دوم شـرایط خصوصـی پیمـان مـدیریت و در درجـه سـوم دفترچـه            
مشخصات خصوصی و در درجه چهارم فهرست بهاء و در درجه پنجم شرایط عمـومی پیمـان و در درجـه               

 .های کلی و تفصیلی اجرائی مالک عمل خواهد بود ششم نقشه
 

 های اجرای عملیات هزینه، ان مدیریت و یا مبلغ پیمالزحمه حق ـ مبلغ 3ماده 
موجـب ایـن پیمـان و شـرایط عمـومی و      ه  که بابت انجام تعهدات و وظایفی که بالزحمه حقالف ـ مبلغ  

 پیمانکــــار مــــدیریت میباشــــد مقطوعــــأ    شــــرکت  بعهــــده کــــارشــــرایط خصوصــــی  
 .ریال است……………………) حروف( ریال  .……………………………) عدد(

 تـاثیری   الزحمـه   حـق ای مصالح و دستمزدها در مبلغ هزینه حادث شود بر مبلغ            تغییراتی که براثر تغییر به    
 مقطوعی کـه در     الزحمه  حقاشت و پیمانکار مدیریت بابت مدیریت کارهای موضوع این پیمان           گذنخواهد  

فوق تعیین شده است دریافت خواهد داشت که نحوه دریافـت آن در شـرایط خصوصـی پیمـان مـدیریت                     
 .مشخص گردیده

  در مبلـغ    )2(برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بنـد ؛و؛ مـاده            % 10قسمتی از کار تا میزان      حذف  
 پیمانکـار   الزحمـه   حـق باشـد   % 10 تاثیری نخواهد گذارد ولی در صورتیکه این حذف بـیش از             الزحمه  حق

 .گردد میمدیریت براساس نتایج حاصله به شرح شرایط خصوصی پیمان مدیریت تصحیح 
برآورد تقریبی کارهای موضع پیمان طبق بنـد ؛و؛ مـاده           % 10کار جدید چنانچه مقادیر آن تا میزان        ارجاع  

به شرح مزبـور بیشـتر گـردد        % 10 مقطوع نداشته و چنانچه از میزان        الزحمه  حق باشد تاثیری در مبلغ      )2(
 .پیمان مدیریت جداگانه ای مورد عمل قرار خواهد گرفت

 مستقیم و غیر مستقیم باید پرداخت شود تا کلیـه  بطورات موضوع پیمان که های اجرائی عملی ب ـ هزینه 
برداری و تحویل به کارفرما آماده گـردد توسـط            عملیات اجرائی موضوع پیمان به پایان برسد و برای بهره         

کارفرما تامین و پرداخت تمام و یا قسمتی از آن طبق شرایط خصوصی پیمان و تحت شرایطی کـه در آن    
 .ه است بوسیله پیمانکار مدیریت به عنوان امین و وکیل از طرف کارفرما صورت خواهد گرفتقید شد

 
  ـ مدت پیمان 4ماده 

 : ماه شمسی میباشد و شامل دو قسمت زیر است ..……………………مدت پیمان 
  ماه……………………الف ـ مدت تحویل و آماده کردن کارگاه 
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  ماه………………… ب ـ مدت اجرای عملیات 
  شـرایط عمـومی پیمـان الاقـل     39 و 31 مدیریت متعهد است در مدت پیمان با توجـه بـه مـواد         پیمانکار

 .هفت درصد کارهای موضوع پیمان را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل موقت نماید و نود
 

  ـ دوره تضمین کارها5ماده 
 مـاه شمسـی از طـرف        12حسن انجام کلیه عملیات موضع پیمان از تاریخ تحویـل موقـت بـرای مـدت                 

 .شود می و این مدت بنام دوره تضمین نامیده گردد میپیمانکار مدیریت تضمین 
 در کار مشهود شود پیمانکـار مـدیریت مکلـف اسـت آن معایـب و                 یصیدوره تضمین معایب و نقا    در  اگر  

 ذکـر معایـب و   بـا را نقائص را به هزینه کارفرما و مدیریت خود رفع کند برای این منظور کارفرما مراتـب                
 روز بعـد از  15 و پیمانکار مدیریت بایـد حـداکثر   کند مینقائص ومحل آنها کتبا به پیمانکار مدیریت ابالغ     

 رفـع   شود  میابالغ باال شروع به رفع معایب و نقائص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین                    
 .نماید

قصور ورزد و یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب         هرگاه پیمانکار مدیریت در اجرای این تعهد خود         
د رفع کند و زیانهای وارده از این بابت را بـه تشـخیص   انو نقائص را راسأ و یا به هر ترتیب که مقتضی بد   

 کـه    و یا تضمین پیمانکار مدیریت و یا هـر نـوع مطالبـات و سـپرده ای                 الزحمه  حقخود تعیین و از محل      
 برداشت کند و یا نسبت به دریافت آن علیه پیمانکـار مـدیریت اقامـه دعـوی                 او دارد  پیمانکار مدیریت نزد  

 .ندک
 .نماید میریزی منعکس  کارفرما موارد فوق را به سازمان مدیریت و برنامه

 
  ـ نظارت در اجرا6ماده 

آن تقبـل  ناد و مدارک پیوست   نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار مدیریت برطبق مفاد این پیمان و اس            
 است از طرف کارفرما به عهده اشخاص حقیقی و یا حقوقی ذیصالحی واگذار خواهد گردید کـه در                   نموده

 روز پس از امضا قرارداد کتبا به پیمانکار مدیریت          15 و به فاصله     شود  میاین پیمان دستگاه نظارت نامیده      
 .معرفی خواهد شد

ن مدیریت و اصول فنی و همچنین برطبق دسـتورات          پیمانکار مدیریت موظف است کارها را بر طبق پیما        
و تعلیماتی که دستگاه نظارت و یا نماینـده آن در حـدود مشخصـات و اسـناد و مـدارک پیوسـت پیمـان                         

 .مدیریت میدهد اجرا کند
 
 

  پیمانکارمدیریت   کارفرما 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĩ(                                                                                       ĎĔē( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĩ(                                                                                       ĎĔĔ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 
 
 
 

 شرایط خصوصی پیمان مدیریت
یا تعهدات خاص پیمانکار 

 مدیریت
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  ـ بکار گماردن نیروی انسانی مورد لزوم1ماده 
ار مدیریت کلیه نیروی انسانی مورد لزوم برای اجرای عملیـات و نگهـداری کارگـاه را بجـز مـوارد                     پیمانک

 متعهد بـه تـامین آن میباشـد بایسـتی           )6( زیر و آنچه را که خود طبق ماده          )1(  استثناء شده طبق تبصره   
 .بصورت کارمزدی انتخاب نماید

رطبق قوانین وزارت کار و امور اجتماعی جهت اجرای د بتوان می ـ پیمانکار مدیریت افراد زیر را  1تبصره 
 کار بکار گمارد 

  نگهبانان و افرادی که جهت حفاظت کارگاه الزم باشند الف ـ
 .امور ادرای، انبار، کارکنان حسابداریب ـ 
افرادی که بعلت شرایط خاص کار و یا حرفه آنان امکان واگـذاری کـار بـا تائیـد کارفرمـا بصـورت       ج ـ  

 . به آنان میسر نباشدکارمزدی
 

 آالت   ـ بکار بردن ماشین2ماده 
آالت مورد نیاز اجرای کار  پیمانکار مدیریت در مدت تحویل گرفتن کارگاه و آماده نمودن آن برنامه ماشین          

آالت    و در اجرای کـار در مرحلـه اول از ماشـین            نماید  میرا در طول مدت پیمان تهیه و به کارفرما تسلیم           
برداری  نگهـداری       افرادی که برا ی بهره     .رفرما یا تحویل شده توسط کارفرما استفاده مینماید       متعلق به کا  

 . به کارگمارده میشوند)2(آالت مورد نیاز باشند طبق ماده  و تعمیرات این ماشین
 .آالت را از کارگاه ندارد  پیمانکار مدیریت حق بیرون بردن ماشین: 1تبصره 
 بـه شـکلی     شـود   مـی آالت انجـام      ت متعهد است عملیاتی که بوسیله ماشـین        پیمانکار مدیری  : 2تبصره  

سرپرستی نماید که حداکثر بازده را با توجه به عرف و بازده ماشین داشته و مسئول هرگونه خساراتی کـه                    
 .میباشد، برد غیرصحیح ماشین باشدرناشی از کا

 که کارفرما نداشته و یا تحویل نـداده         آالتی نیاز گردد     در صورتی که جهت اجرای کار ماشین       : 3تبصره  
د آنها را از طریق اجـاره و یـا          توان  میباشد و لزوم آن مورد تائید کارفرما قرار گرفته باشد پیمانکار مدیریت             

ـ   مـی  در ایـن حالـت کارفرمـا         .خریداری و با موافقت کارفرما تهیه نماید       د راسـأ نیـز اقـدام بـه خریـد           توان
 .آالت مورد نیاز نماید ماشین

 
  ـ مصالح و لوازم 3ماده 

 )2(پیمانکار مدیریت کلیه مصالح و لوازم موردنیاز اجرای عملیات را بوسیله گروه تدارکاتی که طبق مـاده                  
 کارفرما اقدامات الزم در مورد تهیه مصالح و لوازمی که توسط دولت تهیه           نماید  میتهیه  ،  گردد  میتشکیل  

کار مدیریت با توجه به محـدودیتهای موجـود و نحـوه توزیـع آنهـا                 بعمل آورده و پیمان    شود  میو یا توزیع    
 .های الزم و به موقع را بعمل آورده تا از این بابت موجـب کنـدی پیشـرفت کـار فـراهم نشـود                         بینی  پیش

 .نمایدمدیریت د راسأ اقدام به خرید مصالح و لوازم مورد درخواست پیمانکار توان میکارفرما 
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 زات کارگاه ـ تاسیسات وتجهی4ماده 
کارگاهی که جهت انجام عملیات موضوع پیمان مورد لزوم باشـد و کارفرمـا              و تجهیزات   تاسیسات  ،  کمپها

آنها را در مالکیت و یا در اختیار خود داشته باشد به پیمانکار مدیریت تحویل مینماید و پیمانکـار مـدیریت                     
 . به کار می گمارد)1( ماده افرادی که جهت نگهداری و یا توسعه آنها مورد نیاز باشد طبق

 در صورتیکه احداث کمپ و تاسیسات جدیدی به تائید کارفرما مورد لزوم باشد افراد مورد نیاز –تبصره 
 .شوند می بکار گمارده )1(برای احداث آنها توسط پیمانکار مدیریت طبق ماده 

 
  ـ انبارداری اموال 5ماده 

لوازم و تجهیزات بعمل آورده و      ،  مصالح،  آالت  بارداری دقیق ماشین   پیمانکار مدیریت اقدام الزم در مورد ان      
 . به کار می گمارد)1(افرادی که برای این کار مورد نیاز باشند به مسئولیت خود طبق ماده 

 
  ـ افراد پیمانکار مدیریت 6ماده 

 امـور فنـی و   های مورد لـزوم جهـت   تکنسین، نقشه بردارها ،  پیمانکار مدیریت متعهد است کلیه مهندسین     
اجرای کار و هماهنگ کردن کار گروههای کار تشکیل شده و تهیه صـورت وضـعیت قطعـی و موقـت و                

 .های اجرائی را تامین نماید و این افراد بایستی از سهامداران شرکت پیمانکار مدیریت باشند تهیه نقشه
  )ج(کارگـاه موضـوع بنـد       پیمانکار مدیریت یکنفر از اعضای اصلی هیئت مـدیره خـود را بعنـوان رئـیس                 

 در صورتی که پـس از اشـتغال تمـام وقـت             .نماید  میشرایط عمومی پیمان به کارفرما معرفی       ،  )18(ماده  
ـ   مـی کلیه سهامداران پیمانکار مدیریت در اجرای کار به افراد دیگری احتیاج باشد پیمانکار مـدیریت                 د توان

 .آنها را از طریق استخدام تامین نماید
ه آن نمودار سازمان افراد  خود را        ممیضیمانکار مدیریت در زمان تسلیم پیشنهاد بایستی به          پ : 1تبصره  

اجرای کار متعهد   طول  که برای اجرای کار و در زمانهای مختلف تامین خواهد نمود نیز تسلیم نماید و در                 
ا بعلـت بـاال رفـتن        لیکن در حین اجرای کار چنانچـه کارفرمـ         .به تامین افراد براساس  این نمودار میباشد       

کـار بـر طبـق مشخصـات        اجـرای   هزینه ها و یا کند شدن پیشرفت کار از برنامه و یا پائین بودن کیفیت                
 .خصوصی و عمومی لزوم افراد دیگری را تشخیص دهد پیمانکار مدیریت متعهد به تامین آنها میباشد

 
 شد  ـ هزینه هایی که پیمانکار مدیریت متعهد به تامین آن میبا7ماده 

متعهـد بـه تـامین      ،   برای اجرای کارهـای موضـوع پیمـان        الزحمه  حقپیمانکار مدیریت در مقابل دریافت      
  :باشد میهای به شرح زیر  هزینه
 های دفتر مرکزی پیمانکار مدیریت  کلیه هزینهالف ـ
 انجام کـار  هزینه ایاب و ذهاب در رابطه با، بدی آب و هوا، خارج از مرکز، پاداش، اضافه کار، حقوقب ـ  

 . متعهد به تامین آنها میباشد)6(و یا شخصی و غیره برای افرادی که طبق ماده 
ـ   متعهد به تامین آنهـا میباشـد   )8( تامین وسیله نقلیه و قطعات یدکی آنها برای افرادی که طبق ماده ج 

 برای کارگاه و یا خارج از کارگاه 
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  متعهد به تامین آنها میباشد )6 ( هزینه مسکن و غذای افرادی که طبق مادهد ـ
ـ ـه ، بـرق و تلفـن  ، آب بهـا ، های جاری دفتر پیمانکار مدیریت در محـل کارگـاه از قبیـل اجـاره      هزینه 

 تلگراف و تلکس و لوازم دفتری و غیره 
 در صورتی که در محل کارگاه کمپ جهت اسـتفاده دفتـر و سـکونت افـراد باشـد پیمانکـار                      : 1تبصره  
 باشد  میی آن جهت دفتر و سکونت افرادی که متعهد به تامین آنها             ها  ساختماناز محل   د  توان  میمدیریت  

 .بالعوض استفاده نمایند
پیمانکار مدیریت طبق بند    دستمزد تعمیرات وسایل نقلیه که      ،  سرویس،  روغن،   هزینه سوخت  : 2تبصره  

توسط کارفرمـا پرداخـت     ات که    از محل هزینه های اجرایی عملی      باشد  میج این ماده متعهد به تامین آنها        
 . انجام میگیردشود می
 
 

 نگهداری حساب مربوطه، نحوه انجام آنها، هزینه اجرای عملیات
 

  ـ هزینه اجرای عملیات8ماده 
بـرداری و   هزینه هائی که باید پرداخت شود تا کلیه عملیات موضوع پیمان به پایـان برسـد و بـرای بهـره             

 :ه شرح زیر میباشدتحویل به کارفرما آماده گردد ب
ـ   هـای مربـوط بـه کـار گمـاردن نیـروی انسـانی الزم بـرای اجـرای عملیـات طبـق              کلیه هزینـه الف 

  فوق ) 5 و 4 و 3 و 2 و 1(مواد 
های تعمیرات و اجاره  آالت نو و هزینه لوازم یدکی و ماشین، روغن، های خرید و حمل سوخت هزینهب ـ  
 . فوق2آالت طبق ماده  ماشین
 . فوق)3(های خرید و حمل مصالح و لوازم طبق ماده  ینه هزج ـ
 . فوق)4(های مربوط به احداث و نگهداری کمپ ها و تاسیسات طبق ماده   هزینهد ـ

های دیگری که برای اجرای عملیات موضـوع پیمـان بطـور مسـتقیم و یـا غیـر                     و باالخره هرگونه هزینه   
 پیمانکار مدیریت متعهد بـه تـامین و پرداخـت    7 مادهمستقیم باید پرداخت شود بجز هزینه هایی که طبق    

های اجرای عملیات بوده که توسط کارفرما راسأ و یا بوسیله پیمانکـار مـدیریت بـه      آنها میباشد کأل هزینه   
 .گردد می پرداخت 9شرح ماده 

 
 نگهداری اسناد هزینه ها و حساب هزینه ها،  ـ نحوه انجام هزینه ها9ماده 

 ها و تنظیم اسناد مربوطه و نگهداری اسناد هزینه ها و همچنین نگهداری حساب آنهـا                 برای انجام هزینه  
  :شود میبه شرح زیر اقدام 

ـ  ه زنماید و اجا  کارفرما اقدام به افتتاح یک حساب جاری در نزدیکترین شعبه بانک مجاور کارگاه میالف 
 :برداشت از این حساب را به دو نفر به شرح زیر متفقأ میدهد 
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 .یکنفر از طرف کارفرما که بعنوان نماینده مالی کارفرما بوده و اصوأل مقیم در محل کارگاه خواهد بود

 . فوق از طرف پیمانکار مدیریت به کارفرما معرفی خواهد شد)6 (رئیس کارگاه که طبق ماده
ـ ب  فـوق بصـورت قطعـی و یـا علـی الحسـاب کـه صـورت         )8( پرداخت هرگونه هزینه به شرح مـاده   

حسابهای مربوطه آنها توسط عوامل کارگاه و پیمانکار مدیریت تنظیم گردیده به دستور رئـیس کارگـاه از                  
 .گیرد میحساب مشترک انجام 

 در انجام هزینه ها پیمانکار مدیریت با معرفی رئیس کارگاه بعنوان امین کارفرما و به وکالـت             : 1تبصره  
پیمانکار مدیریت موظف اسـت عـالوه بـر امانـت داری        ف او طبق ضوابط مربوطه عمل خواهد کرد         راز ط 

 .رعایت صرفه و صالح کارفرما را بنماید
 رئیس کارگاه حق دستور پرداخت بابت هزینه هایی که شرکت پیمانکار مدیریت طبـق مـاده                 : 2تبصره  

علـی   پیمانکـار مـدیریت بصـورت قطعـی و یـا      الزحمه حق فوق متعهد به تامین آنها میباشد و یا بابت      )7(
 . برای این موارد برداشت نمودتوان میالحساب را ندارد و اصوال از این حساب ن

ـ   مـی رئـیس کارگـاه     ،  های کارگـاه     حداکثر مبلغی که بصورت علی الحساب بابت هزینه        : 3تبصره   د توان
دستور پرداخت آن را صادر نماید برای هر مورد و مجموع موارد محـدود بـوده و بایسـتی حـد آن را قـبال       

 .ارفرما تصویب کرده باشدک
ـ  هـای   های قطعی انجام شده توسط نماینده مالی کارفرمـا تنظـیم و صورتحسـاب هزینـه      سند هزینهج 

 .گردد میقطعی هر ماه به انضمام اسناد مربوطه حداکثر تا پنجم ماه بعد به ذیحسابی کارفرما ارسال 
ـ  نکار مدیریت انجام و به شـرح فـوق واصـل    های قطعی که بوسیله پیما  ذیحسابی  کارفرما سند هزینهد 

نگهداری و در یک حساب بنـام هزینـه         ،  شود  مینموده و اسناد هزینه قطعی که راسأ توسط کارفرما انجام           
هـای عملیـات       بطوریکه در هر موقع اسناد قابل رسیدگی و مجموع هزینه          نماید  میعملیات اجرائی منظور    

 .اجرائی انجام شده و مشخص باشد
ـ ـه ه تنخواهی معادل دو ماه هزینه اجرای عملیات را به حساب افتتاح گردیده طبـق بنـد   ررفرما هموا کا 
 و برای این منظور پیمانکار مدیریت پس از مبادله پیمان و در پایان هر مـاه                 نماید  می این ماده واریز     )الف(

کارهای جدیدی که بـه پیمانکـار       های دوماه آینده کارگاه را با توجه به برنامه پیشرفت کار و               برآورد هزینه 
مدیریت ابالغ شده تهیه و جهت تائید و پرداخت تنخواه به کارفرما ارسال میدارد کارفرما حـداکثر پـس از                     

های قطعـی    روز از تاریخ وصول برآورد به شرح فوق باتوجه به مبالغ تنخواه قبلی و صورتحساب هزینه   10
 کـه معـادل     نمایـد   می اقدام به واریز مبلغی به حساب مذکور         ماهیانه واصله و برآورد رسیدگی شده مذکور      

 .دوماه هزینه کارگاه در آن موجود باشد
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 موارد خاص امور مالی و تحویل موضوع پیمان

 

  ـ ضمانت نامه انجام تعهدات 10ماده 
وع  مقطـ  الزحمـه   حـق % 5 شرایط عمومی پیمان بایستی معـادل        34ضمانت نامه انجام تعهدات طبق ماده       

 . پیمان بوده و تا مواقع به شرح زیر باید معتبر و یا قابل تمدید باشد3پیمانکار مدیریت طبق بند الف ماده 
 . تاریخ تصویب صورت مجلس موقتالف ـ
ـ  ، آالت  تحویل کلیه اموالی که به پیمانکار مدیریت جهت اجرای کار تحویل گردیده از قبیـل ماشـین  ب 
 .الح باقیمانده پایکار و غیره به کارفرمامص، تاسیسات کارگاهها، لوازم
  تهیه صورت وضعیت قطعی و تسلیم کلی آن به انضمام مدارک مربوطه به کارفرماج ـ

 
  ـ کسور وجه الضمان11ماده 

بعنوان تضمین حسن اجرای کار     % 10 پیمانکار مدیریت مبلغ     الزحمه  حقاز مبلغ هر صورت وضعیت موقت       
  نصـف ایـن مبلـغ پـس از انجـام مراحـل              شـود   مـی زد کارفرما نگهـداری     کسر و در حساب جداگانه ای ن      

 فوق و نصف دیگر بالفاصله پس از تحویل قطعی و تصویب صورت وضعیت              10سه گانه مشروح در ماده      
 .قطعی به پیمانکار پرداخت خواهد شد

 مشـروح در مـاده      د پس از انجام مراحل سه گانه      توان  می بنابر تقاضای پیمانکار مدیریت کارفرما       :تبصره  
 . فوق نصف دوم تضمین حسن اجرای کار را در مقابل اخذ ضمانت نامه از بانک مسترد دارد10
 

  ـ کسور بابت تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی 12ماده 
بعنوان تضمین تهیه و تصـویب      % 10 پیمانکار مدیریت مبلغ     الزحمه  حقاز مبلغ هر صورت وضعیت موقت       

 ای موضوع پیمـان کسـر و در حسـاب جداگانـه ای نـزد کارفرمـا نگهـداری                   صورت وضعیت قطعی کاره   
 نصف این مبلغ بالفاصله پس از تسلیم کلیه صورت وضعیت قطعی به کارفرما و نصف دیگر پس                  .شود  می

، از تصویب تمام صورت وضعیت قطعی کارهای موضوع پیمان به پیمانکار مدیریت پرداخـت خواهـد شـد                 
 .ل ضمانت نامه به پیمانکار مسترد نخواهد شدمبالغ این کسور در مقاب

 
  ـ پیش پرداخت 13ماده 

 مقطوع را بـه تشـخیص خـود و در           الزحمه  حق% 15 تا   5کارفرما موافقت دارد پس از مبادله پیمان معادل         
 :مقابل ضمانت نامه بعنوان پیش پرداخت به شرح زیر به پیمانکار مدیریت پرداخت کند 

 .دله پیمان نصف مبلغ به شرح فوق بالفاصله پس از مبا ـ1
 . پس از تحویل گرفتن کارگاه و آماده کردن آن و شروع عملیات اجرائی نصف دیگر ـ2

 بـه بعـد طبـق تشـخیص کارفرمـا           الزحمه  حق صورت وضعیت موقت     نبابت پیش پرداختهای فوق از اولی     
خرین صورت وضعیت موقـت   به نحوی که کلیه مبالغ پیش پرداخت با آگردد میدرصدی از مبلغ آن کسر    

 . مستهلک شودالزحمه حق

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĩ(                                                                                       ďċđ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم

 
 الزحمه حق ـ صورت وضعیت موقت 14ماده 

در پایان هر ماه شمسی رئیس کارگاه پیمانکار مدیریت به معیت دستگاه نظارت اقـدام بـه تعیـین درصـد                     
مـه  کارهای انجام شده نسبت به کل کارهای موضوع پیمان با توجه به وضعیت کارهای انجام شده و برنا                 

 .نماید میپیشرفت فیزیکی کار که جزء اسناد پیمان بوده و طبق تبصره زیر تهیه شده است 
 )3( طبـق بنـد الـف مـاده         الزحمه  حقضرب مبلغ کل      برابر حاصل  الزحمه  حقمبلغ صورت وضعیت موقت     

 ایـن شـرایط خصوصـی       )1( که طبق فرم پیوست شـماره        باشد  میپیمان و درصد تهیه شده به شرح فوق         
ان تهیه و پس از امضاء رئیس کارگاه پیمانکار مدیریت و دستگاه نظارت جهت رسیدگی و پرداخت بـه            پیم

 .گردد میکارفرما ارسال 
 :کارفرما پس از رسیدگی و تائید و پس از کسر اقالم زیر 

 .های قبل پرداخت شده است های موقت ماهیانه الزحمه حق جمع وجوهاتی که بابت الف ـ
 .های قطعی یه و تصویب صورت وضعیتبابت ته% 10 ب ـ
 .بابت کسور وجه الضمان% 10 ج ـ
 . اقساط پیش پرداختد ـ
ـ ـه  مالیات و هرگونه کسور دیگری که طبق مفاد شرایط خصوصی و عمومی پیمان به عهـده پیمانکـار    

 .باشد میمدیریت 
 بـه   الزحمـه   حق،  یت موقت  روز از تاریخ تسلیم صورت وضع      10تتمه قابل پرداخت پیمانکار حداکثر پس از        

کارفرما با تنظیم سند و امضای آن بوسیله نماینده پیمانکار مدیریت با صدور چک بـه پیمانکـار مـدیریت                    
 .پرداخت خواهد نمود

 برنامه پیشرفت فیزیکی کار که جزء اسناد پیمـان بـوده و پیمانکـار مـدیریت باتوجـه بـه آن                   : 1تبصره  
  :گردد مییم نموده به شرح زیر تهیه پیشنهاد خود را جهت انجام کار تسل

 بطوریکه هر یک از این قسمتها را بتوان جـدا از قسـمتهای              شود  میابتدا کار به قسمتهای مختلف تقسیم       
% 10مه پیمان حداقل    ضمی مبلغ کار هر یک از این قسمتها براساس فهرست بهای             و اتمام رساند ه  دیگر ب 

 .دکل کارهای موضوع پیمان باش% 20و حداکثر 
درصورتی که طبیعت کار موضوع پیمان طوری باشد که نتوان به قسمتهای جداگانه تقسیم نمود و یا قابل    

کل کار موضـوع پیمـان باشـد بـه ترتیـب            % 20تقسیم به قسمتهایی باشنــــد که مبلغ کار آنها بیش از           
ـ        التسلسل در اتمام کار به مجموعه هایی از اق         غ کـار هـر مجموعـه       م فهرست بها تقسیم میشوند کـه مبل

 .کل کار موضوع پیمان باشد% 15و حداکثر % 10حداقل 
در برنامه پیشرفت فیزیکی کار زمان الزم برای اجرای هر قسمت یا هر مجموعه و زمـان شـروع و اتمـام      

 شده و درصد مبلغ هر قسمت و یا مجموعه نسبت به کل کار موضوع پیمان نیـز مشـخص                    بینی  پیشآنها  
جرای کار در پایان هرماه وضعیت کارهای انجـام شـده قسـمتهای مختلـف روی ایـن                  در طول ا  ،  شود  می

 شده مـالک عمـل   بینی پیشبرنامه مشخص میشوند و بدین ترتیب ضمن کنترل کار انجام شده با برنامه         
 پیوست برنامه   )1( فرم شماره    .گیرد  می پیمانکار مدیریت قرار     الزحمه  حقبرای تهیه صورت وضعیت موقت      

 ماه بوده و کارهـای انجـام   16 قسمت تقسیم شده و مدت اجرای کار   )8( کار فرضی است که به       پیشرفت
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 .شده تا پایان ماه دهم روی آن مشخص میباشد

 هر قسمت و یا هر مجموعه پس از تمام شدن آن قسمت یـا آن مجموعـه                  الزحمه  حق پرداخت   :تبصره  
 .آن را پرداخت نمود قسمتی از درصد مربوط به شود میقابل پرداخت است و ن

 
 تاسیسات و تجهیزات کارگاهها ، آالت  ـ تحویل موقت و تحویل ماشین15ماده 

 شود  می شرایط عمومی پیمان تحویل موقت گرفته        39پس از اتمام عملیات موضوع پیمان کار طبق ماده          
اقـدام  کارفرما پس از تحویل موقت و رفع نواقص مشخص شده در صورتمجلس تحویل موقت بالفاصله                

تجهیزات و لـوازم کـه بـه پیمانکـار مـدیریت در      ، تاسیسات، کمپ ها، آالت به تحویل گرفتن کلیه ماشین    
 حـداکثر ایـن تحویـل و        .نمایـد   میشروع کار و در طول اجرای آن تحویل شده و مصالح باقیمانده پایکار              

 .تحول تا یکماه پس از تاریخ رفع نواقص به شرح فوق میباشد
 

 ت وضعیت قطعی کارهای انجام شده ـ صور16ماده 
 آن صورت میگیرد اقدام به تهیه متـره         الزحمه  حقپیمانکار مدیریت با انجام هر قسمت از کار که پرداخت           

بـا  پیمـان   قطعی از کارهای انجام شده نموده و مبلغ ریالی آنها براساس قیمتهای فهرست بهای ضـمیمه                 
عـی کـأل بایـد حـداکثر تـا یکمـاه پـس از امضـای                  صورت وضـعیت قط    .نماید  میاعمال ضرایب مربوطه    

 .صورتمجلس تحویل موقت توسط پیمانکار مدیریت تهیه و به کارفرما تسلیم شده باشد
 

  ـ تسویه حساب پیمانکار مدیریتالزحمه حق ـ صورت وضعیت قطعی 17ماده 
ـ  وضعیت قطعـی   در صورتی که بواسطه ارجاع کارهای جدید و یا حذف قسمتی از کار مبلغ صورت الف 

تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان مدیریت که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته باشد ازمبلغ                
آن اضافه یا کاهش داشته باشد این اضـافه و کـاهش            % 10برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت کمتر از        

مدیریت برابر مبلغ مشـخص شـده    قطعی پیمانکار الزحمه حق مقطوع نداشته و     الزحمه  حقتاثیری در مبلغ    
 . پیمان مدیریت خواهد بود) 3(در بند الف ماده 

ـ   چنانچه بواسطه حذف قسمتی از کار مبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده براساس فهرست بهـای  ب 
ضمیمه پیمان مدیریت که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته باشد از مبلغ بـرآورد تقریبـی ضـمیمه پیمـان          

 . به شرح زیر کاهش پیدا خواهد کردالزحمه حقآن کاهش داشته باشد مبلغ مقطوع % 10 از مدیریت بیش
ـ  1  پیمان به برآورد تقریبـی ضـمیمه   )1( مقطوع مشخص شده در بند الف ماده الزحمه حق نسبت  ـ ب 

 .شود میپیمان مدیریت تعیین 
ـ  2 رب و حاصلضـرب بدسـت   ض)  ـ ب 1(طبق بند ب در نسبت به شرح بند % 10 کسری بیش از  ـ ب 

 .گردد می پیمان کسر 3 مقطوع بند الف ماده الزحمه حقآمده از 
ـ   شرایط عمومی پیمـان انجـام   52 قطعی به شرح فوق بر طبق ماده الزحمه حق تسویه حساب قطعی ج 
 .گردد می
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 اختیارات و تعهدات خاص کارفرما
  ـ فسخ پیمان بواسطه باال رفتن هزینه ها 18ماده 

د در هر مرحله از انجام کار که هزینه کل اجـرای عملیـات موضـوع پیمـان مـدیریت کـه                      توان  میکارفرما  
 .های به شرح زیر میباشد مجموع هزینه

  شرایط خاص پیمان8 هزینه اجرای عملیات ماده الف ـ
  پیمانکار مدیریتالزحمه حق ب ـ

با اعمـال ضـرایب مربوطـه       از صورت وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای منضم به پیمان مدیریت             
 درصد بیشـتر گـردد پیمـان را         .……………بیش از   ) ضریب منطقه و انطباق   ،  های باالسری   هزینه(

 . شرایط عمومی پیمان عمل نماید47فسخ و طبق ماده 
  ـ پاداش پیمانکار مدیریت 19ماده 

 از صـورت  18 در صورتی که هزینه کل اجرای عملیات موضوع پیمان به شرح بندهای الـف و ب و مـاده            
هـای   هزینـه (وضعیت تهیه شده براساس فهرست بهای ضمیمه پیمان مدیریت با اعمال ضرایب مربوطـه      

این کـاهش را بعنـوان جـایزه بـه          % 30کمتر شود کارفرما    % 5بیش از   )  ضریب منطقه وانطباق  ،  باالسری
 .پیمانکار مدیریت پرداخت خواهد نمود
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 ی پیمان پیوست شرایط خصوص1فرم شماره 
 .........................................صورت وضعیت موقت حق الزحمه شماره 

 ..................................شماره قرارداد    ............................... تاریخ تهیه ........................ کارفرما 
 ...................................تاریخ قرارداد                            ...........................             مشاور 

 .................تا تاریخ ..................... از تاریخ شروع کار ......................... کارگاه ..................................... پیمانکار مدیریت 
 

طبق بـرگ وضـعیت   .................. ضوع پیمان که حق الزحمه آنها قابل پرداخت است تا تاریخ         درصد انجام شده کارهای مو    
 : درصد کل حق الزحمه .......  پیوست 

ریال                   ) ........................ =   پیمان3بند الف ماده ( مبلغ قطوع حق الزحمه ×) ................... درصد بشرح فوق (
 ریال             =       کسر می شود کل حق الزحمه صورت وضعیت قبل                                                         

 ریال              .........................................   =       تا تاریخ .......................................... مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ 
 ریال  ......................................................................................................................................................          مبلغ به عدد 

 
 

 امضاء مهندس ناظر                         نام وامضاء سر ناظر نام و امضاء نماینده و پیمانکار مدیریت             نام و 
 
 

                                             دایره رسیدگی کارفرما                                       کارفرما 
 

                               تاریخ دستور پرداخت  کارفرما                                                           –تاریخ ارسال 
 : کسورات

 ریال...................................................... ده درصد حسن انجام کار        
 ریال .............  ده درصد تضمین تهیه و تصویب صورت وضعیت قطعی 

 ریال        .......................   اقساط پیش پرداخت                           
 ریال..............................   مالیات                                             

 ریال                                                ..................................  
 ریال              ..............................                                          

                                                        
             جمع کسورات                                                ریال  

 
 .................مبلغ ناخالص حق الزحمه از تاریخ 

 ریال  ) .................ددبع(پس از کسر کسورات 
 ریال ..............................................  به حروف 

 ...............................تاریخ پرداخت چک 
 

نماینده پیمانکار       ذیحسابی         کارفرما 
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 وستپی
)7( 

 
فرمهای مخصوص اظهارنامه 

  بیمه
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 سال صورت مزد و مزایا نحوه تنظیم و ار–قابل توجه کارفرمایان محترم 
 

مربـوط بـه    ) لیست(درسطر اول بایستی مشخص شود که صورت مزد و یا حقوق و مزایا               -1
 .چه ماهی از سال است

شماره پروانه کسب یـا ثبـت و   ، نام کارفرما،  شماره و نام کارگاه   ،  مشخصات کارگاه شامل   -2
 .شود مینوع فعالیت کارگاه در سطر دوم منعکس 

 .باشد مینی کامل کارگاه سطر سوم مربوط به نشا -3
شـماره بیمـه    ،  نام خـانوادگی  ،  نام:  مربوط به مشخصات بیمه شده شامل      4 تا   2ستونهای   -4

 .شده و شماره شناسنامه و شغل بیمه شده است
 منظـور از روزهـای کـارکرد تعـداد          .گـردد   می روزهای کارکرد بیمه شده قید       7در ستون    -5

 .کـارکرده و حقـوق دریافـت داشـته اسـت     روزهایی است که بیمه شده در طی ماه عمالً        
 .بدیهی است روزهای عدم حضور بیمه شده بهر نحو در این ستون منظور نخواهد شد

 8 مربوط به دستمزد یا حقوق و مزایای بیمـه شـده اسـت کـه در سـتون                    11 تا   8ستون   -6
انه ی دستمزد روزهای کارکرد و در صورتی که بیمه شده ماه          9دستمزد روزانه و در ستون      

قوق بگیرد ستون دستمزد روزانه خالی و مبلغ حقوق متعلق در ماه مربـوط در آن ثبـت                  ح
شـب  ،   مربوط به مزایای بیمه شده از قبیـل اضـافه کـاری            11 و   10 و ستونهای    گردد  می

 .باشد مینوبت کاری و سایر مزایا ، کاری
 .شود می جمع حقوق و مزایای دستمزد بیمه شده در ماه ثبت 12در ستون  -7
ماننـد  (ستمزد بعضی از بیمه شدگان مقطوع یا حداکثر مشـمول کسـر حـق بیمـه         چون د  -8

فـوق العـاده    ،   یا بعضی از مزایـا ماننـد عائلـه منـدی           باشد  می)  ریال   110000 و   86300
در سـتون   ،  های غیر مستمر و نظائر آن مشمول کسر حق بیمه نیسـت             ماموریت و پاداش  

 .شود میاه ثبت  جمع حقوق و مزایای دستمزد بیمه شده در م13
 .باشد میمالیات و نظائر آن ،  مربوط به کسورات از قبیل بیمه16 تا 14ستونهای  -9

 از  16 و   15 و   14 کـه پـس از کسـر سـتونهای           باشـد   می مانده قابل  پرداخت      17ستون   -10
 . بدست می آید12ستون 

د سـوا   بیمه شدگان بایستی در مقابل نام خود امضاء نموده و در صورت بـی              18در ستون    -11
اثر انگشت مشخص نمایند و چنانچه حقوق و مزایای بیمه شـده از طریـق بانـک                 ،  بودن

 .گردد میپرداخت شود در این ستون شماره حساب بانکی بیمه شده ثبت 
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 دردگـ حق بیمه سهم بیمه شده به اضافه حق بیمه سهم کارفرما بایستی طی چک حواله                 -12
من اجتماعی که کارگاه در حوزه عمل آن قـرار  تامین اجتماعی یا نقداً به حساب درآمد تای  

 نسخه از لیست تهیه شده ماه مربوط حداکثر تـا آخـرین             2دارد واریز و رسید آن همراه با        
 .روز ماه بعد به واحد تامین اجتماعی تسلیم گردد

) بدون در نظر گرفتن خسـارت تـاخیر       (چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه          -13
وزارتخانه یا موسسـات و  ، حسب مورد،  س از اعالم مراتب از طرف سازمان      پ،  اقدام ننماید 

شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقالبی و هر مرجـع مربـوط دیگـر بـه منظـور                 
 .همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود
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 1فرم شماره 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :شماره            جمهوری اسالمی ایران

 :تاریخ            سازمان تامین اجتماعی    
:پیوست        
   

 بسمه تعالی
 ذیحسابی طرحهای عمرانی: به

 گواهی دریافت صورت مزد: موضوع
 

 مهندس مشاور/ سیله گواهی می شود که شرکت بدینو
 واقع در   صورت مزد کارکنان شاغل در عملیات 

 .......................................موضوع قرارداد شماره
 ریال   نفر با جمع دستمزد   به تعداد   مورخ 

 .نمایندگی تسلیم داشته است/ را به این شعبه   مربوط به ماه 
 

...............نمایندگی............. ن اجتماعی شعبهسازمان تامی
 :رونوشت به

 جهت اطالع........................................... به نشانی.................. شرکت -1
 پرونده کارگاه -2
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 2فرم شماره 

 

 
 :شماره            جمهوری اسالمی ایران

:تاریخ             سازمان تامین اجتماعی    
:یوستپ        
   

 بسمه تعالی
 ذیحسابی طرحهای عمرانی: به

 اعالم وصول چک: موضوع
 

بدینوسـیله دریافـت چـک........................ مـورخ ....................................... بازگشت به نامه شـماره    
 ریال بابت ....... .....................به مبلغ................. مورخ........................ شماره

 
       حق بیمه مکسوره از  و 

 
 . را اعالم می دارد.................... واقع در شهرستان.......................... مورخ.......................  شماره

 
...............نمایندگی............. سازمان تامین اجتماعی شعبه

 :رونوشت به
 جهت اطالع........................................... به نشانی...... ............شرکت -3
 پرونده کارگاه -4

 

3/3%
6% 

6/6%
14%

 صورت وضعیت
 صورتحساب
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 پیشنهاد بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان

  
 

 :نمایندگی :                                      پرسشهای عمومی : الف 
 : نام کامل شخص یا مؤسسه یا شرکت پیشنهاد دهنده -1
 : نشانی پیشنهاد دهنده -2

 کد پستی                               تلفن
 : تاریخ تأسیس مؤسسه یا شرکت پیشنهاد دهنده -3

 فهرست بعضی از بزرگترین کارهای اجرا شده توسط پیشنهاد دهنده در پنج سال گذشته با ذکر -4
 :نوع و ارزش 

 
 
 

 : گذشته  تعداد حوادث و میزان خسارت وارده به تفکیک هر حادثه در پنج سال-5

 :پرسشهای عمومی در مورد کار : ب 
 : صاحبکار -1
 : موضوع کار -2
 : نشانی محل کار -3
 :تعداد طبقات :                                      مساحت کل بنا :  در صورت احداث ساختمان -4
 :  مشخصات کلی کار :  در صورت انجام سایر کارها -5
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 : شده تا این تاریخ  نوع کارهای انجام-6
 
 
 :  در صد کار انجام شده -7
 حداقل            نفر حداکثر             نفر:  نیروی کارروزانه شاغل در محل اجرای کار -8
        خیر   ؟  بلی گیرد می آیا کار در شب نیز انجام -9

 : نوع وسایل ایمنی و حفاظتی کارکنان -10
 : شرح تفصیلی کار -11
 :روش اجرا  -12
 : خطرهای احتمالی -13

 
 :مدت بیمه و پوششهای مورد در خواست : ج 

  روز24ساعت :  روز                     انقضاء 24ساعت : شروع :                    مدت بیمه -1
 مبلغ:                                                             پوششهای مورد درخواست -2

 حداکثر هزینه پزشکی یک نفر در هر حادثه
 حداکثر غرامت فوت و نقص عضو یک نفر در هر حادثه

  برای هزینه پزشکی در طول مدت بیمه ای بیمهحداکثر پوشش 
  برای فوت و نقص ضو در طول مدت بیمهای بیمهحداکثر پوشش 

و پیشنهاد صحیح بوده و هیچ گونه     بدین وسیله اعالم می ارد که اظهارات مندرج در این پرسشنامه 
همچنین  . مطلب نادرستی اظهار نشده و یا از گفتن  هیچ مطلب الزمی  خودداری  نشده است

 .که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیردشود میموافقت  
 

 .یشنهاد دهنده نمیباشدامضای این برگ به تنهائی بمعنی قبول تعهد توسط بیمه گر و یا پ
                   

 نام و امضای پیشنهاد دهنده:                                                                     تاریخ 
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 پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسئولیت مدنی پیمانکاران
 
 

 پرسشهای عمومی: الف 
 )کارصاحبکار یا پیمان(پیشنهاد دهنده  -1
 :تاریخ تأسیس شرکت پیشنهاد دهنده  -2
 :تلفن :                         کدپستی :                                                                نشانی  -3
                        غیر دولتی   دولتی   : وضعیت حقوقی پیشنهاد دهنده  -4
با (ا شده شرکت یا موسسه که در پنج سال گذشته انجام شده است فهرست بعضی از بزرگترین کارهای اجر -5

 )ذکر نوع و ارزش آنها
 
 
 
 
 

 
 پرسشهای عمومی راجع به کار مورد قرارداد: ب

 :                                                              صاحبکار  -1
 :نام موضع کار  -2

 :نشانی و محل کار  -3
 :ارزش کل کار  -4
 :فتی برای اجرای کار مبلغ دریا -5
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  زمان اجرا– مسئولیت –نوع کار : ج 
 شرح تفصیلی : نوع کار -1

                روش اجرا 
                خطرهای احتمالی 

 
 
 
 )با ذکر نام(      و سایر کارها       تاسیساتی  ساختمانی :  پیشنهاد دهنده مسئول کدام بخش از کار است -2
 
 
 
 :  مدت اجرای کار -4:                                        یخ شروع کار  تار-3
 : مدت زمان مسئولیت پیشنهاد دهنده -6:                                    تاریخ تحویل قطعی -5
 
 
 
 
 
 

 
 اطالعات فنی در مورد کارهای ساختمانی: د

 : و وضعیت خاک محل اجرای پروژه  -1
               صخره                 دج                خاک دستی           ماسه   خاک رس         شن 

  چگونگی خاکبرداری -3:                                    وضعیت آبهای زیر زمینی -2
 : طبقات  مساحت کل بنا و تعداد-5:                             عمق گودبرداری از سطح صفر -4
  نوع سازه -7:                                          درصد کار انجام شده -6
 
 یا اموال مجاور که ممکن است بر اثر عملیاتی نظیر حفاری ها ساختمان( وضعیت اطراف محل اجرای کار را شرح دهید -8
 ):ت مورد قرارداد به آنها اسیب وارد شوداز بین بردن سطح زیر زمینی و یا سایر عملیا، ارتعاش ، شمع کوبی ، 
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 اطالعات فنی در مورد کارهای غیر ساختمانی: هـ 
 : ماشین آالت مورد استفاده  -1

 
 

 :وسایل و ابزارهای مورد استفاده  -2
 
 

 :موارد مورد استفاده برای اجرای کار  -3
 
 

 : شرح اموال و تأسیسات مجاور -4
 
 
 
 

  مورد قراردادسابقه بیمه و خسارت در: و 
          خیر    بلی    :   نماید می آیا پیشنهاد دهنده از پوشش بیمه های دیگری استفاده نموده یا -1

 .موارد زیر را مشخص نمایید، در صورت مثبت بودن 
 :نام شرکت بیمه و شماره بیمه نامه ) الف
 :مبلغ خسارت وارد شده) ب
 
 :نها در پنج سال گذشته  تعداد خسارت های وارد و مبالغ آ-2
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 میزان پوشش مورد درخواست: ز 
  مبلغ به ریال                                                                                               نوع پوشش

 خسارتهای مالی  -1
 در هر حادثه ) الف
  در طول مدت  قرارداد)ب

 خسارتهای بدنی  -2
 مبلغ به ریال                                                                                                         

 حداکثر هزینه پزشکی یک نفر در هر حادثه ) الف
 حداکثر غرامت فوت و نقص عضو یک نفر در هر حادثه ) ب
  در طول مدت بیمه  برای هزینه های پزشکیای بیمهحداکثر پوشش ) ج
  برای فوت و نقص عضو در طول مدت بیمهای بیمهحداکثر پوشش ) د
 
 
 

 
 

بدین وسیله اعالم می دارد که اظهارات مندرج در این پرسشنامه و پیشنهاد صحیح بوده و هیچ گونه مطلب نادرستی اظهار 
 که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامه شود یمهمچنین موافقت . نشده و یا از گفتن هیچ مطلب الزمی خودداری نشده است

 .باشد میامضای این برگ به تنهایی به معنای قبول تعهد توسط بیمه گر و یا پیشنهاد دهنده ن. و جزء الینفک آن قرار گیرد
 
 

 نام و امضای پیشنهاد دهنده 
 

 : تاریخ 
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 پرسشنامه و پیشنهاد بیمه 
 تمام خطر مقاطعه کاری 

 ...................:اره شم
 : موضوع قرارداد -1

 ، چنانچه طرح شامل چند بخش است 
 .بخش یا بخش های مورد بیمه را مشخص فرمائید

 :  محل کار -2
 کشور                         استان                      شهرستان                شهر                روستا 

 : صاحبکار -3
 : تلفن  :                                                                                                نشانی

 : پیمانکار یا پیمانکاران اصلی -4
 :تلفن :                                                                                                       نشانی 

 *:  پیمانکار یا پیمانکارن فرعی -5
 :تلفن :                                                                                                       نشانی 

 : مهندسین مشاور -6
 :                         تلفن :                                                                            نشانی 

 **: شرح کار مورد قرارداد 
 )اطالعات فنی را به تفصیل شرح دهید(

 ):تعداد طبقات، دهانه ، عمق ، ارتفاع ، طول ( ابعاد -
 
 ):حداکثر عمق خاکبرداری، روشن ( پی -
 

 : روش های ساختمانی -
 

 :مصالح ساختمانی  -

 .انه بنویسیددر صورت لزوم روی یک برگ جداگ* 
سیستم ، تأسیسات راه آهن ، فرودگاه ، جاده ، سد ، ئاالن ، تونل ، تعمیر گاه کشتی ، اسکله ، برای بندرگاه ** 

 .پل و بناهای دیگر در مناطق زلزله خیز و پرسشنامه مخصوص را نیز پر کنید، آبرسانی و فاضالب 
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           نه    آری                            تجربه دارد ؟        آیا پیمانکار در این نوع گار یا روش های ساختمان -8

 : مدت بیمه -9
 :                            تاریخ شروع کار 

 ماه :                                                                  مدت عملیات ساختمانی 
 :                                                ایان کار                             تاریخ پ

 ماه  :                                                                            مدت نگهداری 

 :شود می کارهائیکه توسط پیمانکارتن فرعی انجام -10

 :  خطرات ویژه -11
          نه    آری                                               انفجار                ، آتش سوزی 

          نه    آری                                  سیل طوفان                                       
          نه     آری                               گردباد                              ، طوفان، ریزش 

          نه    آری                               )                   سنگ ترکانی(انفجار مصنوعی 
 

 :خطرات دیگر  
          نه    آری                                    زلزله دریائی                        ، آتشفشان 

          نه    آری                                        ه وجود دارد؟     آیا سابقه زلزله در منطق
 :شدت آنرا ذکر  کنید، در صورت وقوع 

          نه    آری      شده است ؟      بینی پیشآیا در طرح مورد نظر قواعد مقاومت زلزله 
          نه    آری                      آیا استاندارد طرح باالتر از ضوابط مربوطه است؟         

 
 
 

  شرایط خاک محل کار -12
              خاک دستی             خاک رس                ماسه           شن صخره   

 :انواع دیگر 
         نه     آری        آیا در نزدیکی محل کار از لحاظ زمین شناسی اشکالی وجود دارد ؟

 
 
 

  سطح آبهای زیر زمینی -13
 نام                                   فاصله تا محل کار: دریا و غیره ، دریاچه ،  نزدیکترین رودخانه -14

 پائین                  متوسط                         باالترین سطح آب ثبت شده :          سطح آب 
 
 

 فصل بارندگی از                                               تا  :  شرایط جوی-15
 در ساعت                          در روز                      در ماه )  میلیمتر(حداکثر میزان بارندگی 

  زیاد                                            متوسط  کم  :                    خطر طوفان 
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کار در شب و کار در هنگام تعطیالت ، هزینه های اضافی مربوط به اضافه کاری ،  آیا مایلید در صورت بروز خسارت -16
          نه   آری                                                                         عمومی نیز تحت پوشش قرار گیرد؟  

 
 

 .عیین کنیدحد غرامت را ت
          نه   آری                ؟  باشد می برای مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث مورد نیاز ای بیمه آیا پوشش -17

          نه     آری                       بیمه نامه جداگانه تحصیل کرده است؟       ، آیا پیمانکار برای مسئولیت فوق 
 
 
 
 
 
 
 
 

یا ( و بناهای موجود در محل کار یا مجاور آن متعلق یا در اختیار پیمانکار ها ساختمان برای ای بیمه پوشش  آیا-19
          نه   آری           ؟ باشد میمورد نیاز ، در مقابل زیان یا خسارت ناشی از عملیات موضوع قرارداد ) صاحبکار

 .چنانچه جواب مثبت است جزئیات آنرا شرح دهید
 
 
 

 . حد غرامت را تعیین کنید
 :نوع پول.            اقالم مورد بیمه و حدود غرامت مورد لزوم را بشرح زیر مشخص کنید-20

 مبالغ مورد بیمه اقالم مورد بیمه
 ) کار دائم و موقت و کلیه مصالح مربوطه( کار موضوع قرارداد -1
 

 

  مبلغ قرارداد-1/1
 
 

 

  مصالح یا اقالم تهیه شده بوسیله صاحبکار -2/1 
 
  لوازم و تجهیزات ساختمانی -2

 

  ماشین آالت ساختمانی -3
 
 )ضمیمه شود، لیست ماشین آالت با ارزش های تعویضی (

 

  برداشت ضایعات -4
 
 )کند میتعهد بیمه گزار از حد تعیین شده تجاوز ن(

 

بخش یک 
 خسارت مالی

 جمع مبلغ مورد بیمه تحت بخش یک
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 * حدود غرامت  خطرات ویژه مورد درخواست 
  زلزله دریائی ، آتشفشان ، زلزله 

  ریزش ، طغیان آب ، سیل ، گردباد ، طوفان 

 

  سایر خطرات 
 ** حدود غرامت اقالم مورد بیمه 

  خسارت بدنی برای هر شخص
  خسارت بدنی برای کل اشخاص

  خسارت مالی 

 بخش دو
 مسئولیت مدنی

  حد کل مسئولیت تحت بخش دو 
 .حد غرامت مورد درخواست برای هر خسارت یا سلسله خساراتی که از حادثه واحدی ناشی شده باشند* 

 . حد غرامت در هر حادثه یا سلسله حوادثی که از حادثه واحدی ناشی شده باشند** 
 پیشنهاد مقرون به صحت و منطبق با حداکثر اطالعات بدینوسیله اعالم می دارد کلیه اظهارات مندرج در این پرسشنامه و

 .رسشنامه اساس صدور بیمه نامه و جزء الینفک آن قرار گیردپ و همچنین موافقت دارد که این باشد میو یقین بیمه گزار 
 .بیمه گر فقط در حدود شرایط و قررات بیمه نامه مسئول است و خارج از آن تعهدی ندارد

 .لیه اطالعات فوق را محرمانه تلقی نمایدبیمه گر متعهد است ک
 

 خ                   امضاءی                                                                                              تار
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   شماره                                                        پرسشنامه و پیشنهاد بیمه      

                                                            تاریخماشین آالت و تجهیزات پیمانکاران    
 

 : نام و آدرس پیشنهاد دهنده -1
 
 

 
           ماه برای       برای یکسال                                                  مدت بیمه                            -2
 : محدوده جغرافیائی پوشش بیمه -3

 
 
 

  آیا قبال بیمه ماشین آالت و تجهیزات پیمانکاری داشته اید ؟-4
 برای کدام مورد جدول مشخصات و نزد کدام شرکت بیمه ؟،  بلی                            در اینصورت       

 
  خیر      

 اجاره شده است ؟) تماماً یا قسمتی(یشنهد شده برای بیمه  آیا ماشین آالت و تجهیزات پ-5
 .  بلی                             در اینصورت لطفاً نام و آدرس را ذکر کنید     

 
   خیر      

 زیاد در معرض خطرات خاص زیر قرار دارند ؟،  آیا ماشین آالت و تجهیزات – 6
    طوفان و گردباد                                            آتش سوزی و انفجار                
     لغزش زمین       زلزله دریائی                                ، آتشفشان ،   زلزله        
 نی    کاردرمناطق کوهستا     سیل و طغیان آب                                                          
     غیره     کار در زیر زمین                                                             

 کار در ایام تعطیل باشد ؟،  آیا می خواهید پوشش بیمه شامل هزینه های اضافی برای اضافه کاری -7
 .ای اضافی را تعیین نمائید بلی                              لطفاً حد غرامت برای هزینه ه       

 
  خیر        

  آیا می خواهید پوشش بیمه شامل حمل زمینی باشد ؟-8
 .   بلی                            در اینصورت حداکثر ارزش حمل شده با یک وسیله حمل را مشخص نمائید       

 
  خیر        
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 .....................................تاریخ
 ......................................شماره

 
 

 پرسشنامه و پیشنهاد بیمه مسؤولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
 پرسشهای عمومی:الف 

 ) :صاحبکار یا پیمانکار( نام پیشنهاد دهنده - 1
 : تاریخ تأسیس شرکت پیشنهاد دهنده - 2
 :تلفن :                                                                           کد پستی :                               نشانی - 3
                                           غیر دولتی دولتی  :حقوقی پیشنهاد دهنده  وضعیت– 4
با ذکر (مؤسسه پیشنهاد دهنده  فهرست بعضی از بزرگترین کارهای اجرا شده در پنج سال گذشته توسط شرکت یا - 5

 )موضوع و ارزش آنها
 
 
 
 
 
 
 

 
 پرسشهای عمومی در مورد کار موضوع قرار داد: ب
 : نام صاحبکار – 1
 
 : موضوع کار– 2
 
 لریا) :                                                                                     ارزش کل کار( مبلغ قرار داد – 3
 
 : نشانی محل کار – 4
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  زمان اجرا– مسؤولیت –نوع کار : ج 
 :شرح روش اجرا و شرح خطر های احتمالی ، شرح تفصیلی :  نوع کار – 1
 
 )لطفاً نام ببرید(      و سایر کارها       تأسیساتی ساختمانی :  پیشنهاد دهنده مسؤول کدام بخش از کار است – 2
 
 
 
 
 : مدت اجرای کار – 4:                                                   خ شروع کار  تاری– 3
 : مدت زمان مسؤولیت پیشنهاد دهنده – 6:                                               تاریخ تحویل قطعی – 5
 
 
 
 
 
 
 

 اطالعات فنی در مورد کارهای ساختمانی : د 
 
 :ک اجرای پروژه  نوع و وضعیت خا– 1

              صخره              دج           خاک دستی         ماسه               خاک رس   شن 
 : چگونگی خاکبرداری – 3:                              وضعیت آبهای زیر زمینی  – 2
 : مساحت کل بنا و تعداد طبقات – 5:                             عمق گودبرداری از سطح صفر – 4
 : نوع سازه – 7:                          درصد پیشرفت فیزیکی کار – 6
 : وسایل و ماشین آالت مورد استفاده برای اجرای کار – 8
اموال مجاور ساکنین و اشخاص ثالث که ممکن است ،  ها ساختمان: ( وضعیت اطراف محل اجرای کار را شرح دهید – 9

از بین بردن سطح زیر زمینی و یا سایر عملیات مورد قرار داد به آنها ، ارتعاش، شمع کوبی ، اثر عملیاتی نظیر حفاری بر 
 )آسیب وارد شود 
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 کروکی محل اجرای پروژه ساختمانی: ه 

شمال                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سابقه بیمه و خسارت در مورد قرارداد: و 

 
              خیر ؟  بلی  نماید می دیگری استفاده نمدن یا ای بیمه آیا پیشنهاد دهنده از پوشش – 1
 .موارد زیر را مشخص نمایید، در صورت مثبت بودن  

 :نام شرکت بیمه و شماره بیمه نامه ) الف 
 :ت وارد شده مبلغ خسار) ب 

ناشی از مسؤولیت از اجرای عملیات ساخمانی توسط پیشنهاد دهنده به )  جانی –مالی (نوع و مبالغ پرداختی ،  تعداد – 2
 :اشخاص ثالث در پنج سال گذشته 
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  مورد در خواست ای بیمهحداکثر پوشش : ز 
 مبلغ بریال                                                                                                          پوششنوع 

  : خسارتهای مالی– 1
 در هر حادثه ) الف 
 )قرار داد(در طول مدت بیمه نامه ) ب 
 
 
 
 مبلغ بریال                                                                                       : خسارتهای بدنی – 2

 حداکثر هزینه پزشکی یک نفر در هر حادثه ) الف 
  برای هزینه های پزشکی کل اشخاص در طول مدت بیمه ای بیمهحداکثر پوشش ) ب 
 حداکثر غرامت فوت و نقص عضو یک نفر در هر حادثه ) ج 
  فوت و نقص عضو کل اشخاص در طول مدت بیمه ای بیمهحداکثر پوشش ) د 
 
  

 
 

 وسیله اعالم می دارد که اظهارات مندرج در این پرسشنامه و پیشنهاد صحیح بوده و هیچ گونه مطلـب نادرسـتی اظهـار                        بدین
 که این پیشنهاد اساس صدور بیمه نامـه   شود  می همچنین موافقت    .نشده و یا از گفتن هیچ مطلب الزمی خودداری نشده است          

 .باشد میتنهایی به معنای قبول تعهد توسط بیمه گر و یا پیشنهاد دهنده ن امضای این برگه به .و جزء الینفک آن قرار گیرد
                                                                                                نام و امضای پیشنهاد دهنده 

 
 :تاریخ 
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 وستیپ
)8( 

 
  اد مناقصهاسن
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 آگهی دعوت از شرکتهای پیمانکاری به مناقصه .

 نامه شرکت در مناقصهدعوت .

 راهنمای تکمیل دعوتنامه توسط دستگاه مناقصه گزار .

 شرایط مناقصه .

 تعهدنامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان  .

تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و  .
 پیمان

 برگ پیشنهاد قیمت .

 کارها، ها رم بیمه نامهنمونه ف .

 ضمانتنامه .

 نمونه ضمانتنامه پیش پرداخت .

 نمونه ضمانتنامه حسن اجرای قرارداد .

 نمونه ضمانتنامه شرکت در مناقصه .
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 بسمه تعالی
 

 آگهی دعوت از شرکتهای پیمانکاری به مناقصه
 

 .را به مناقصه بگذارد در نظر دارد پروژه ای با مشخصات زیر .....................................
 

  ..................کل مبلغ برآورد به میلیون ریال
 

 .......................موضوع و شرح خیلی مختصر از نوع عملیات
 

 ...........................:محل کار
 

 ........... گروه...........از کلیه شرکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه فوق که حائز شرایط رتبه
 7 حداکثر ظرف شود می تقاضا باشند می هیت وزیران 30/2/1360 مصوب نامه آئین از .....................رسته

روز از تاریخ نشر این آگهی برای دریافت شرایط دواطلبین مشارکت در مناقصه و نیز فرمی که طی آن 
مداران آن مطرح شده است سئواالتی در مورد وضع و مشخصات شرکت دواطلب مناقصه و شرکاء و سها

 . مراجعه نمایند................................ واقع در...........................................به
 

 . روز اداری تکمیل و عودت داده شود7فرم مذکور باید حداکثر ظرف مدت 
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 بسمه تعالی

  .یک از پیمانکاران منتخب ارسال شوداین فرم باید توسط دستگاه مناقصه گزار تکمیل و برای هر 
 
 .........................:به

 ..............................:نشانی
 .........................:از
 

 دعوت به مناقصه: موضوع
 

 .......................به استناد
 :ر شرکت نماییدبا مشخصات مشروحه زی،  در مناقصه ای محدودشود میبدینوسیله از شما دعوت 

 ...............................:موضوع مناقصه -1
 ...............................:شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار -2
 ...............................:محل اجرای کار -3
 ...............................مبلغ برآورد کار به میلیون ریال -4
 ...............................مدت اجرای کار -5
 ...............................کارفرما -6
 ...............................:دستگاه نظارت -7
 ...............................دستگاه مناقصه گزار -8
 ریال است که باید به یکی از ...............................مبلغ تضمینی شرکت در مناقصه  -9

ه مناقصه گزار ابه دستگ) الف(همراه با اسناد مناقصه در پاکت ، ه زیرصورتهای مشروح
 .تسلیم شود

 
  شعبه .......................... بانک ................. رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره -الف

 ...............................به نشانی        
  چک بانکی به نفع کارفرما-ب
  چک تضمین شده بانکی-ج
  ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما-د

نامه قبول ضمانت به امضای ، سازمانها و شرکتهای دولتی داوطلب مشارکت در مناقصه، های از موسسه
وع مناقصه و مبلغ ضست با قید مو اباالترین مقام دستگاه اجرایی که آن واحد دولتی تحت پوشش آن

 .دمورد قبول خواهد بو، تضمین
مدت اعتبار تضمینهای فوق باید تا حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه 

 .تنظیم شود، دیگر نیز قابل تمدید باشد و عالوه بر آن ضمانتنامه بانکی باید طبق فرمهای مورد قبول
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  .به فروش میرسد//تا // تاریخ  در ساعتهای اداری از............................... اسناد مناقصه-10
 ...............................:  نشانی محل فروش اسناد مناقصه-11
  ریال است که باید بصورت وجه نقد پرداخت شود و یا به ............................... قیمت اسناد مناقصه-12

  ........................... شعبه........................ بانک...................حساب شماره      
 . واریز شده و رسید آن به فروشنده اسناد تحویل شود...............................: به نشانی       

   .............مراتب را تا آخر وقت اداری مورخ،  در صورتی که مایل به مشارکت در این مناقصه نیستید-13
 .قصه گزار اطالع دهیدبه دستگاه منا      

 مراتب را تا آخر وقت اداری ، مایل به مشارکت در آن نیستید،  چنانچه پس از خرید اسناد مناقصه-14
 .به دستگاه مناقصه گزار اطالع دهید/  /  مورخ      

 .باشد می..................  مورخ...............................ساعت،  آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها-15
 ...............................:  نشانی محل تسلیم پیشنهادها -16
  اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده شما با ارائه معرفی نامه معتبر به مهر و امضای مجاز تحویل -17

 .خواهد شد      
رنده شده و یا قرارداد  در صورتی که مبلغ کار مورد مناقصه با در نظر گرفتن کارهایی که اخیراً ب-18

از ظرفیت ارجاع کار و یا ، ریزی اعالم نشده منعقده نموده اید و هنوز به سازمان مدیریت و برنامه
 مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار و دفتر امور سازندگان و نماید میتعداد کار مجاز شما تجاوز 

 مشارکت شما در این مناقصه موکول به .ریزی اطالع دهید پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه
 تائید دفتر مزبور 

 پیشنهاد . در صورتی که مراتب فوق را رعایت نکرده و به تسلیم پیشنهاد مبادرت نمایید.باشد می
شما از درجه اعتبار ساقط است و برای بار اول مشمول اخطار کتبی و برای بار دوم تا شش ماه و در 

ریزی حذف و از ارجاع کارها محروم  ستهای سازمان مدیریت و برنامهیکسال از فهر، صورت تکرار
 .د گردیدیخواه

از جمله این دعوتنامه باید به مهر و امضای مجاز تعهد آور پیشنهاد دهنده برسد ، م اسناد مناقصها تم-19
 .و همزمان با پیشنهاد قیمت تسلیم شود

  در کمیسیون مناقصه باز و خوانده .............. مورخ............................... پیشنهاد واصله در ساعت-20
 حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها .شود می

 آزاد است
 برندگان اول ودوم مناقصه بر .ار در رد با قبول هر یک از پیشنهادها مختار استز دستگاه مناقصه گ-21

 معامالت دولتی و دیگر مقررات و حسب نیاز تجزیه نامه آئین،  تعیین برنده مناقصهنامه نآئیاساس 
 .شوند میتعیین ، بهای ارائه شده توسط پیشنهاد دهنده

به شرطی مورد ،  تعیین برنده مناقصهنامه آئین پیشنهادهای ارائه شده با مبلغ بیش از حد مجاز در -22
 را داشته 1-6595-2435دولهای تجزیه بهای بخشنامه شماره بررسی قرار می گیرند که اوراق ج

 .باشند
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 نامه آئین 156طبق ماده ،  هرگاه اطالع حاصل شود که پیشنهاد دهندگان با هم تبانی کرده اند-23
تأسیساتی و تجهیزاتی و نحوه ارجاع کار به آنها با آنان ، نیاتشخیص صالحیت پیمانکاران ساختم

 .رفتار خواهد شد
 

به سازمان ، مشارکت در مناقصه و رعایت مهلتهای مقرر،  رفتار پیمانکاران در پاسخ به دعوتنامه-24
 .بر اساس ضوابط مربوط رفتار شود،  پیمانکاران متخلف با تاشود میریزی اعالم  مدیریت و برنامه

د دهنده باید با  و پیشنهاشود می این مناقصه برای کارهای ساختمانی و تأسیساتی بطور یکجا برگزار -25
مشروحه زیر طبق دستورالعمل نحوه ارجاع کار تأسیساتی )  ساختمانی–تأسیساتی (پیمانکاران 

 .گروه همکاری تشکیل دهد و قیمت خودر را پیشنهاد نماید، همراه با کار ساختمانی
  تسهیالت و امکانات ویژه-26
 
 
 

 نام و امضای مناقصه گزار
 
 

  مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگی و امضای
 

                                                           
  . ابالغ گردیده است11/12/81 جدید تشخیص صالحیت پیمانکاران از سوی سازمان مدیریت و برنامه در تاریخ نامه آئین – 1
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 بسمه تعالی
 مناقصه گزارراهنمای تکمیل دعوتنامه توسط 

 :باشد مینحوه تکمیل دعوت نامه مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار به شرح زیر 
 درج شود مینام شرکت یا موسسه و بطور کلی نام پیمانکار که به مناقصه دعوت “ به” در جلوی کلمه 

 .دگرد می
 .باید نشانی دعوت شونده به مناقصه درج گردد“ نشانی”در جلوی کلمه 
 .شود می قید کند مینام دستگاهی که پیمانکاران را دعوت “ از”درجلوی کلمه 

 شوند می به یکی از صورتهای زیر انتخاب شوند میبا توجه به این که پیمانکارانی که به مناقصه دعوت 
باید یکی از روشهایی که به آن عمل شده بطور مشخص درج “  استنادبه” بنابراین در جلوی عبارت 

 .گردد
توسط دستگاه ، ریزی برنامهمدیریت و  انتخاب پیمانکاران از فهرست اسامی پیمانکاران سازمان -الف

 مناقصه گزار
 ریزی برنامه معرفی پیمانکاران طی نامه سازمان مدیریت و –ب 
 ریزی برنامهه تنظیم شده با سازمان مدیریت و  انتخاب پیمانکاران طی صورتجلس-ج

 مثل احداث .شود میموضوع کار مورد مناقصه درج “ موضوع مناقصه ” جلوی عبارت  -1
 .  تختخوابی در ایرانشهر75بیمارستان 

باید شرح مختصری از نوع کار و “ شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار” جلوی عبارت  -2
این کار شامل کارهای ساختمانی و تأسیساتی یک : ثال م.برخی از مقادیر آن ذکر شود

 متر مربع زیر بنا است و 3000 تختخوابی در سه طبقه با اسکلت بتونی و 75بیسمارستان 
 .سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان از نوع تهویه مطبوع و حرارت مرکزی است

 .درج گردد) بخششهر و ، استان(باید موقعیت دقیق محل کار “ محل اجرای کار” جلوی  -3
به رشته و سال فهرست یا ، باید ضمن درج مبلغ“ مبلغ برآورد به میلیون ریال” در جلوی  -4

 میلیون ریال بر اسس فهرست بهای 1100،  بطور مثال.فهارس بهاء استفاده شده اشاره شود
 که 1362 و یا فهرست بهای پایه رشته راه و باند فرودگاه سال 1362پایه ابنیه سال 

فهرست بهای ،  در صورتی که کار. در آنها اعمال شده است1368های فهارس بهای ضریب
پایه ندارد باید موضوع و برخی از مشخصات فهرست بهای غیر پایه ای که از آن استفاده 

 . درج شودشود می
مدت اجرای کار باید به ماه درج شود و در صورتی که کار به تدریج تحویل شود و یا درای  -5

در این قسمت توضیح داده شود و مدت آن ، باید که زودتر تحویل گردد باید مراتبقسمتهایی 
 .نیز به ماه ذکر گردد

  و نام او در این بند درج کند میپیمان منعقد ، دستگاهی است که با برنده مناقصه، کارفرما -6
 .شود می

 .دستگاهی است که بر اجرای کار نظارت خواهد کرد، دستگاه نظارت -7
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 دستگاهی است که مسئول و مجری برگزاری تشریفات مناقصه ، قصه گزاردستگاه منا -8
دستگاه نظارت و یا واحد دیگری باشد که به این ،  این دستگاه ممکن است کارفرماباشد می

 .کار موظف شده است
در ، مورد نظر به ریال درج شود درجلوی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باید مبلغ تضمین -9

شماره حساب ، ور باید به صورت وجه نقد به حساب کرافرما واریز شودحالتیکه تضمین مزب
 .گردد میبانکی و نشانی بانک نیز در این بند قید 

 .در این بند باید روزهای شروع و پایان فروش اسناد مناقصه درج گردد -10
 .نشانی محل فروش اسناد مناقصه در این بند قید شود -11
اره حساب بانک و نشانی آن برای واریز وجه اسناد  قیمت اسناد مناقصه و شم، در این بند -12

 .گردد می رمناقصه ذک
تاریخ مهلت اعالم عدم تمایل به مشارکت در مناقصه قبل از خرید اسناد مناقصه ، در این بند -13

 .گردد میذکر 
تاریخ مهلت اعالم عدم تمایل به مشارکت در مناقصه پس از خرید اسناد مناقصه ، در این بند -14

 .دگرد میقید 
 .شود میساعت و تاریخ پایان مهلت پیشنهادها درج ، در این بند -15
 .گردد مینشانی و محل تسلیم پیشنهادها درج ، در این بند -16
 .گردد می قید 21ساعت تاریخ تشکیل کمیسیون افتتاح پاکتهای مناقصه در بند  -17
د باید اسامی چنانچه کار ساختمانی همراه با کار تأسیساتی به مناقصه گذاشته شو، 25در بند  -18

در ، در دعوتنامه شرکتهای تأسیساتی و اسامی شرکتهای تأسیساتی، شرکتهای ساختمانی
 .دعوتنامه شرکتهای ساختمانی درج گردد

تامین مواد و ، چنانچه کارفرما در نظر دارد تسهیالت و امکانات خاصی نظیر اختصاص ارز -19
 نیاز کار را عالوه بر آنچه که در آالت مورد تجهیزات و ماشین، ابزار، قطعات یدکی، مصالح

تقبل نماید باید شرح مختصری از آنها و نحوه عمل در ، شرایط عمومی پیمان بر عهده اوست
 . درج کند26این زمینه را در بند 

های مناقصه را   و فقط کارفرما بر اساس آن دعوتنامهباشد میاین فرم جزو اسناد مناقصه ن -20
 .نماید میتکمیل 
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 بسمه تعالی
 شرایط مناقصه

 :موضوع مناقصه
ن مناقصه ذکر شده است شرایط مشروحه زیر نیز در این مناقصه مورد ای نامهعالوه بر مراتبی که در دعوت

 .عمل قرار خواهد گرفت
داوطلب مشارکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در یک پاکت سربسته الک و مهر شده که  -1

بترتیب بندهای بعدی تنظیم و در موعد مقرر به ، باشد می) الف و ب(محتوی دو پاکت جداگانه 
نام و نشانی ،  در روی پاکت فوق الذکر باید موضوع مناقصه.ار تسلیم نمایدزدستگاه مناقصه گ

حاوی ساعت و ، ر با اخذ رسیدرمهلت مق در پیشنهاد دهنده و تاریخ تسلیم پیشنهاد نوشته شده و
 .لیم گرددبه دستگاه مناقصه گزار تس، تاریخ وصول

 ذیل است که )5 و 4 و 3(تمام اسناد و مدارک مشروحه در بندهای ، منظور از پیشنهاد مناقصه -2
 .شوند میحسب مورد در داخل یکی از دو پاکت الف و یا ب قرار داده 

اسناد و مدارک مناقصه که از طرف دستگاه مناقصه گزار تحویل شده و دعوتنامه آن و نیز سایر  -3
 و )الف(تکمیل و تنظیم شده و همراه سایر مدارک درخواستی در پاکتهای ، مقرراتدستورالعملها و 

 .  به دستگاه مناقصه گزار تسلیم گردد)ب(
 :مدارک و اسنادی که باید در پاکت الف قرار داده شود عبارتند از -4

   . تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق شرح مندرج در دعوتنامه مناقصه تهیه گردد-1-4
 های کلی و تفصیلی اجرایی  نقشه-2-4
 استرداد کسور ، پیش پرداخت، انجام تعهدات، شرکت در مناقصه( نمونه ضمانتنامه -3-4

 )وجه الضمان
ضمانتنامه باید طبق ، در صورت قصد تودیع تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی

 .نمونه ارائه شده تهیه و تسلیم شود
 وصی مشخصات فنی خص-4-4
 )حسب مورد(مناقصه و پیمان  شرایط خصوصی -5-4
همراه با دستورالعملهای نحوه پرداخت قیمت ،  فهرست مقادیر و قیمتهای واحد برآورد کار-6-4
همان شرح کلیات و سرفصلهای ، شود میاین دستورالعملها در مواردی که فهرستهای پایه استفاده (

 ).فهرست بهای پایه مربوط خواهد بود
 برگ تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در -7-4

 )3فرم شماره (معامالت دولتی 
 )1فرم شماره ( دعوتنامه شرکت در مناقصه -8-4
 )2فرم شماره ( شرایط مناقصه -9-4

 49ع ماده موضو،  در مورد میزان هزینه تعلیق26/7/1360ش مورخ  / 171 مصوبه شماره -10-4
 ).چنانچه در شرایط خصوصی پیمان ترتیب دیگری تعیین نشده باشد(شرایط عمومی پیمان 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ī(                                                                                       ďďĒ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 تعهدنامه اجرا و پذیرش مسئولیتهای ناشی از مقررات و اسناد مدارک عمومی مناقصه و -11-4
 )4فرم شماره (پیمان 

هاد دهنده برای  رونوشت مصدق اساسنامه و آگهی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشن-12-4
 اسناد مالی و تعهد آورد

   
 : قرار داده شود عبارتند از)ب(اسناد و مدارکی که باید در پاکت  -5

  تکمیل شده باشد5 برگ پیشنهاد قیمت که باید طبق فرم شماره -1-5
 مورخ 50/6595-2435موضوع بخشنامه شماره ،  اوراق و جداول مربوط به تجزیه بهاء-2-5

   دعوتنامه شرکت در مناقصه )22(مواردی که در بند  برای 22/5/1360
 ذکر شده و در صورت لزوم ارائه آن به تشخیص کارفرما) 1فرم شماره(
  فرم تکمیل شده تعهد بیمه تمام یا قسمتی از کار که مورد نظر کارفرما باشد -3-5
 )6فرم شماره (

 
 این فرم نوشته )5 و 4( در بندهای چنانچه دستگاه مناقصه گزار اسناد و مدارکی را می خواهد که -6

  قرار داده )ب( یا )الف(شرح این اسناد و مدارک بر حسب آنکه در پاکت ، نشده است
 . ذکر خواهد شد و این اسناد نیز جزو اسناد مناقصه و پیمان میباشند) 5 و  4( در بند شوند می

 ذکر شده بدون )5 و 4 و 3(ی پیشنهاد دهنده باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را که در بندها -7
حذف و یا قرار دادن شرط در آن تکمیل و مهر و امضاء نموده و به دستگاه مناقصه گزار ، تغییر

سهواً مهر و ، بعضی از اوراق غیر تعهد آور،  چنانچه با تشخیص کمیسیون مناقصه.تسلیم نماید
 در غیر این . و امضاء خواهد کردپیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آنها را مهر، امضاء نشده باشند

 .آن پیشنهاد ناقص و مردود خواهد بود، صورت
عیب ، خدشه، پیشنهادهای مناقصه باید از هر حیث کامل و بدون قیدو شرط بوده و هیچ نوع ابهام -8

یا ،  در صورت وجود خدشه یا نقص در اسناد و مدارک مناقصه.و نقص و قلم خوردگی نداشته باشد
آن پیشنهاد ، مبهم و برخالف شرایط مناقصه و یا نداشتن تضمین کافی،  مشروطارائه پیشنهاد

 نام این مشخصات دهندگان به سازمان .شود میمردود است و عیناً به پیشنهاد دهنده مسترد 
 . تا اقدامهای الزم در مورد آنان بعمل آیدشود میریزی اعالم  مدیریت و برنامه

 مفهوم اسناد و مدارک مناقصه ابهامی داشته باشد باید هر یک از دعوت شدگان که نسبت به -9
حداکثر تا پنچ روز پس از خرید اسناد و مدارک مناقصه مراتب را کتباً به دستگاه مناقصه گزار 

 .اطالع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید
 و هرگونه توضیح یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارک مناقصه و نحوه تغییر -10

کتباً از سوی دستگاه مناقصه گزار اعالم و جزو اسناد و مدارک پیمان منظور خواهد ، نهاآتسلیم 
 .شد

ید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضای مهلت تسلیم داصالح یا تج، مناقصه گزار حق تغییر -11
ان ابالغ پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید مراتب به دعوت شدگ
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 و در صورتی که پیشنهادی قبل از ابالغ مراتب مزبور تسلیم شده باشد پیشنهاد دهنده حق شود می
 از آنجا که ممکن است تجدید نظر یا اصالح در اسنادتجدید نظر .دارد تقاضای استردادآن را بنماید

صورت دستگاه مناقصه در این ، یا اصالح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا قیمتها باشد
د آخرین مهلت دریافت پیشنهادها را با اعالم کتبی به پیشنهاد دهندگان به تعویق توان میگزار 

 .اندازد و به نحوی که آنان فرصت کافی برای اصالح و تجدید نظر در پیشنهاد خود را داشته باشند
 برای تعیین .هاد نوشته شودرقم پیشنهاد قیمت باید برای کل کار و به عدد و حروف در برگ پیشن -12

برنده مناقصه ارقامی که به حروف نوشته شده مالک عمل خواهد بود و پیشنهادی که قیمت کل 
 .مردود است، به حروف را نداشته باشد

با سپردن تضمین اجرای تعهدات ، برنده مناقصه باید حداکثر تا هفت روز پس از ابالغ کارفرما به او -13
 در غیر این صورت تضمین شرکت او .به انعقاد پیمان مباردت نماید، ودبر اساس قیمت پیشنهاد خ

 و حق هیچ گونه اعتراضی شود میبدون هیچ تشریفات قضایی به نفع کارفرما ضبط ، در مناقصه
حاضر به انعقاد پیمان نشود نفر دوم به ،  شدهبینی پیش در صورتی که برنده مناقصه در مهلت .ندارد

حاضر به انعقاد ،  و چنانچه او نیز با توجه به موارد یاد شده باالشود میاعالم عنوان برنده مناقصه 
 . و مناقصه تجدید خواهد شدشود میتضمین شرکت او هم به نفع کارفرما ضبط ، پیمان نشود

بالفاصله مسترد ، تضمین شرکت در مناقصه نفرات بعدی، پس از تعیین نفرات اول و دوم مناقصه -14
 .شود می

 
 
 

 :تاریخ 
 نام و امضای دستگاه مناقصه گزار
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 بسمه تعالی
 

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت 
 22/10/1337دولتی مورخ 

  .................................:مربوط به مناقصه
ان دهنده شن، شنهاد دهنده در آخرین اوراق که مهر و امضاء مجاز این پینماید می  بدینوسیله تائید -الف 

ها و بطور  بخشنامه، دستورالعملها، ها نامه آئین، مصوبات، اطالع کامل این پیشنهاد دهنده از متن قوانین
  .باشد می ذیل )ج(کلی اسناد و مدارک نامبرده شده در بند 

 ذیل نیز جزو اسناد و مدارک )ج( که اسناد و مدارک موضوع بند نماید می همچنین بدینوسیله تائید –ب 
، این مناقصه و پیمان است و متن و مفاد و ترتیبات مقرر شده در آنها در ارتباط با این مناقصه و پیمان

تمامی مسئولیتهای الزم و نیز اجرای کامل آنها بدینوسیله توسط این ، مورد قبول این پیشنهاد دهنده بوده
 .شود میپیشنهاد دهنده تقبل و تعهد 

  فهرست مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان–ج 
  و اصالحات بعدی آن1352نده مناقصه مصوب خردادماه ر تعیین بنامه آئین -1
، ها ت وزیران در مورد نحوه اخذ تضمین برای مناقصهأیه 5/10/1361 مورخ 65908مصوبه  -2

 عقد پیمانهای پیمانکاری و حسن انجام کار و پیش پرداخت
  هیات وزیران در مورد پیش پرداخت4/4/62 مورخ 18184مصوبه  -3
  و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانینامه آئین -4
  قانون مجازات عمومی در مورد حفظ آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی127ماده  -5
برداری از   کل کشور دئر مورد نحوه بهره1366 قانون بودجه سال 66 اجرایی تبصره نامه آئین -6

  ماسهمعادن شن و
 نمونه پیمان و شرایط عمومی پیمان -7
 – 4366بخشنامه شماره (ه کار ساختمانی ادستورالعمل نحوه واگذاری کار تأسیساتی همر -8

 )ریزی برنامه سازمان مدیریت و 50/15895/1368
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 برگ پیشنهاد قیمت
 

مطالب و امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهد اجرا و مسئولیت در مورد 
مشخصات فنی و عمومی ، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه

تعهدنامه اجرا و قبول مقررات ، فهرست مقادیر و قیمتهای برآوردی کار، های کلی و تفصیلی اجرایی نقشه
ه کارکنان در تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخل، ، و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان

 و پس از بازدید از .....................................تمامی مدارک و اسناد مناقصه ورمعامالت دولتی و بطور کلی د
محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد 

 :می نمایم که
ساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و ا بر عملیات موضوع مناقصه فوق را -1

 .ریال انجام دهم) به عدد، به حروف(پیمان به مبلغ 
 :چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و بعنوان برنده مناقصه انتخاب شود تعهد می نمایم که -2

نموده و  دارک مناقصه امضاء اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و م -الف 
همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابالغ بعنوان برنده مناقصه 

 .تسلیم نمایم) باستثنای روزهای تعطیل(
آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و شروع  ماشین،  ظرف مدت مقرر در پیمان–ب 

اتمام به  موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه بکار نمایم و کلیه کارهای
 .برسانم

 تائید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزو الینفک این پیشنهاد محسوب  -3
 .شود می

 .اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گزار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد -4
ان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین تحت عنو -5

 . تقدیم داشته ام)الف( دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت )9(تضمین موضوع بند ، اجرای تعهد
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 کارها، نمونه فرم بیمه نامه ها
 

 : موضوع مناقصه
 که چنانچه بعنوان برنده مناقصه فوق نماید میدینوسیله تائید این پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه ب

آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بطوریکه در ، انتخاب گردد در موقع عقد قرارداد
 شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به بینی پیش شرایط عمومی پیمان 21شرایط مناقصه و ماده 

 .د یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما به شرح زیر بیمه نمایدنز، اجرای عملیات
 

 هزینه بیمه مبلغ کل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه
 
 
 
 
 
 

   

 
 

شیز و غیره تکمیل و در پاکت ن که جدول فوق الذکر با اطالع کامل از نرخ بیمه و فرانماید میضمناً تائید 
 . تسلیم شده است)ب(

 در موقع مبادله قراداد بیمه نامه مربوط تنظیم و تسلیم گردد و چنانچه بعلت شود میهمچنین تائید 
تشریفات بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود تا حداکثر سه ماه پس از مبادله قراداد مکلف به 

 شرایط عمومی 22ه تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آنگاه دستگاه اجرایی مطابق ماد
مد نماید که  آپیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در این خالل حوادث سویی پیش

 .باشد میبه عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشیه 
 

 :نام پیشنهاد دهنده    تاریخ 
  تعهدآور و مهر پیشنهاد دهندهنام و نام خانوادگی و امضاء مجاز
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 ضمانتنامه
  تعریف-1

ضمانتنامه عبارت است از تعهدی که کارفرما از پیمانکار یا مشاور جهت پرداخت پول یا انجام تعهدات قید 
 .شده در پیمان دریافت می دارد و واسطه آن بانک است

  انواع ضمانتنامه-2
هایی برابر  پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه ضمانتنامهشرکتهای :  ضمانتنامه شرکت در مناقصه-الف 

های نفرات اول و دوم  ضمانتنامه، نماید میتحویل ، اه سایر مدارک مناقصهرمبلغ پیشنهادی خود را هم% 5
ولی ضمانتنامه سایر شرکت کنندگان بعد ، ارداد با برنده مناقصه نزد کارفرما باقی می ماندرتا هنگام عقد ق

 .گردد میامی نفرات اول و  دوم آزاد از اعالم اس
،  در موقع امضاء پیمان برای تضمین انجام تهدات ناشی از آن: ضمانتنامه انجام تعهدات –ب 

، ای معادل پنچ درصد مبلغ اولیه پیمان صادره از طرف بانک مورد قبول کارفرما پیمانکار باید ضمانتنامه
ر باید تا و ضمانتنامه مذک. است تسلیم کارفرما کندطبق نمونه هایی که ضمیمه اسناد مناقصه بوده
 مادام که تحویل موقت انجام نشده است پیمانکار .تصویب صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشد

مکلف است به دستور کارفرما ضمانتنامه باال را تمدید نکند کارفرما حق خواهد داشت مبلغ آنرا از بانک 
ه جای ضمانتنامه مزبور را به محض تصویب صورت مجلس تحویل دریافت کرده و وجه آنرا ب، ضامن
 .آزاد خواهد نمود، موقت

 ی که از طرف کارفرما دادهئها داختر جهت ضمانت پیش پ: ضمانتنامه پیش پرداخت–ج 
های   ضمانتنامه. کارفرما تسلیم نمایدهمبلغ اولیه پیمان ب% 25 برابر ای نامهاید ضمانتب پیمانکار شود می 

 همچنین ضمانتنامه ها باید .دستور کارفرما قابل تمدید باشده ر باید تا پایان مدت پیمان معتبر و بمزبو
 کند میطوری تنظیم شود که در موقع ضرورت ضبط و ریختن مبالغ آنها به حسابی که کارفرما تعیین 

 همزمان گردد میاریز ترتیبی که اقساط ماهانه پیش پرداخت مربوط وه  مبالغ ضمانتنامه ها ب.مقدور باشد
 .و متناسباً تقلیل خواهد یافت

 از مبالغ ناخالص وضعیتهای پیمانکار ده درصد یعنوان تضمین : ضمانتنامه حسن انجام کار–د 
 نصف این مبلغ بالفاصله .شود مینزد کارفرما نگاهداری  حسن انجام کار کسر و در حساب جداگانه ای

 بنابراین .گردد می از طرف کارفرما به پیمانکار پرداختپس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی 
 .د مبلغ تضمین حسن انجام کار را در مقابل اخذ ضمانتنامه مسترد داردتوان میتقاضای پیمانکار کارفرما 

لغ ناخالص عبارت خواهد بود از مبلغ کل بعد از وضع باگر پیمانکار روی قیمت تخفیفی داده باشد م
 نسبت به قیمتها اضافه بها پیشنهاد کرده باشد مبلغ ناخالص عبارت خواهد بود از تخفیف و در صورتی که

 .مبلغ کار بعالوه اضافه پیشنهادی پیمانکار
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 ضمانتنامه شرکت در مناقصه 

 ) ک ینمونه (

 
  : یبه نشان   ٭نکه ینظر به ا

 ٭ن ید ایشرکت نما     ٭٭٭٭ل است در مناقصه یما
ن و یال تضـــمیـــر   مبلغ یبرا ،  ٭٭٭در مقابل ،    ٭از 

شنهاد شرکت کننده نـامبرده مـورد قبـول       یاطالع دهد که پ      ٭٭ن ی  به ا٭٭٭ چنانچه کند میتعهد 
 زان یتا م، مان استتکاف نموده استیم ضمانتنامه انجام تعهدات پیا تسلیمان مربوط ی پیه از امضایواقع شده و مشارال

      ٭٭٭ را که یال هر مبلغی ر 
ــدون ا   ٭٭٭ ی واصله از سوی کتبین تقاضایافت اولیبه محض در، دیه نمامطالب ــه یبــ نکــ
 درنگ در   یب،   داشته باشد  یا قضائ ی ی قانون ی از مجار  یا اقدام یا صدور اظهار نامه     یل و   یا اقامه دل  ی به اثبات استتکاف     یاجیاحت

  .بپردازد    ٭٭٭ا حواله کرد یوجه 
ن مـدت بنابـه     ی ا . باشد یمعتبر م    روز یست و تا آخر ساعات ادارن ضمانتنامه سه ماه ایمدت اعتبار ا
   ٭٭که ید است و در صورتیگر قابل تمدی حداکثر سه ماه دیبرا   ٭٭٭ یدرخواست کتب
ـ   موجب ا   ٭ا ید کند و ین ضمانتنامه را تمدیا نخواهد مدت اینتواند   ـ ن تمد ی  ٭٭د را فـراهم نسـازد و        ی
 یاجینکه احت یمتعهد است بدون ا     ٭٭، دید ننمایرا موافق با نمد   

  ٭٭٭ا حواله کرد ین ضمانتنامه را در وجه یمبلغ درج شده در ا، به مطالبه مجدد باسد
  .پرداخت کند 
، مطالبـــه نشـــود     ٭٭٭ ین ضمانتنامه در مدت مقرر از سویچنانچه مبلغ ا

 .ا مسترد نگرددینکه مسترد گردد یاعم از ا ،خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، دیضمانتنامه در سررس
 
 مانکاریعنوان پ ٭
 مه یا شرکت بی عنوان بانک ٭٭
  یعنوان دستگاه اجرائ٭٭٭
  موضوع قرارداد مورد نظر  ٭٭٭٭
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 ضمانتنامه انجام تعهدات 

 ) نمونه دو (

  : ی به نشان   ٭نکه ینظر به ا
ــر  اطالع داده است که مقرر است مبلغ     ٭٭ن یبه ا ال از طـــرف یـ

 ٭٭٭٭به عنوان استرداد کسورا حسن انجام کار قرارداد      ٭٭٭
ن رو پس از پرداخت وجه      یاز ا ،    پرداخت شود    ٭به     

متعهد     ٭٭ن یا  ٭٭ن ینزد ا    ٭مزبور به حساب 
ـ ن ضمانتنامه بـه ا ید ا ی سررس یکتباً و قبل از انقضا        ٭٭٭ که یاست در صورت ٭٭ن ی

ـ اد شـده تخلـف ورز     ی از قرارداد    ی تعهدات ناش  یاز اجرا   ٭که اطالع دهد    ده ی
ــه     ٭٭٭ را که یهر مبلغ، الیر   زان یتا م، است ــد ب ــه کن  مطالب

ـ  به صـدور اظهارنامـه و        یاجینکه احت یبدون ا    ٭٭٭ ی کتبین تقاضایافت اولیمحص در  از  یا اقـدام  ی
ــا قبــل از     ٭٭٭واله کرد ا حی درنگ در وجه یب،  داشته باشدیی و قضای قانونیمجار واصــله ت

 ٭٭٭ که ی باشد و در صورتید می که درخواست شود قابل تمدی مدتیبرا، ن شدهیی روز تعیان وقت اداریپا
ـ ن تمد یموجب ا    ٭ا ید کند و ی آن تمدین صمانتنامه را قبل از انقضایا نخواهد مدت اینتواند   د ی

  متعهد است بدون     ٭٭د یاد نمیرا حاضر به تمد   ٭٭را فراهم نسازد و 
     ٭٭٭ا حواله کرد یمبلغ درج شده در باال را در وجه ،  به مطالبه مجدد باشدیاجیآنکه احت

 .پرداخت کند
 
 
 مانکاریعنوان پ ٭
 مه یا شرکت بی عنوان بانک ٭٭
  یعنوان دستگاه اجرائ٭٭٭
  موضوع قرارداد مورد نظر  ٭٭٭٭
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 ش پرداخت یضمانتنامه پ

 )هنمونه س(

  : یبه نشان   ٭نکه ینظر به ا
 ٭٭٭٭اطالع داده است قرارداد    ٭٭ن یبه ا

ــر   منعقد نموده است و قرار است مبلغ     ٭٭٭را با  ــوان  ی ــه عن ال ب
   ٭٭٭ که ی  متعهد است در صورت   ٭٭ن یا،  پرداخت شود  ٭ش پرداخت به یپ

  ٭ش پرداخت داده شده  به ی مبلغ پن بانک اطالع دهد که خواستار  باز پرداختی کتباً به ا  
٭٭٭ واصـله از     ی کتبـ  ین تقاضـا  یافت اول یش پرداخت را به محض در     یزان مانه از مبلغ پ    ی تا م  یهر مبلغ ،  است 

 داشته یی و قضای قانونی از مجاریا اقدامی به صدور اظهار نامه و یاجینکه احتیبدون ا   
  .زدبپردا   ٭٭٭ا حواله کرد ی درنگ در وجه یب، باشد

که ی باشـد و در صـورت  ید مـ  ی که درخواست شود قابل تمد     ی مدت یبرا،  ن شده یی روز تع  ین ضمانتنامه تا آخر وقت ادار     یاعتبار ا 
ـ ن تمد یموجب ا    ٭ا ید کند و ین ضمانتنامه را تمدیا نخواهد مدت اینتواند    ٭٭ د ی

مبلع درج شـده در بـاال را در         ،   باشد  به مطالبه مجدد   یاجی متعهد است بدون آنکه احت      ٭٭را فراهم نسازد و 
  .پرداخت کند   ٭٭٭ا حواله کرد یوجه 
، ز شـده درج شـده اسـت       یش پرداخت وار  یکه در آن مبلغ پ       ٭ ین ضمانتنامه بنا به درخواست کتبیمبلغ ا

    ٭٭ل نامه استعالم یخ تحوی روز از تاریکه باشد حداکثر ظرف س  ٭٭٭ یطبق نظر کتب
 شـود و در صـورت    یل داده م  یتقل،  ز شده واصل گردد   یش پرداخت وار  یمبلغ پ در مورد      ٭٭٭به 

اعالم   ٭ که یضمانتنامه معادل مبلغ   ٭٭٭ ی از سویعدم وصول پاسخ
  .ل داده خواهد شدیتقل، نموده است

ل داده  یـ  صـفر تقل   ز گردد و مبلغ آن به     ین ضمانتنامه وار  ین شده در ا   ییب تع یش پرداخت به ترت   ین پ ی که تمام مبلغ ا    یدر صورت 
ـ نکه اصل آن به بانک مسـترد گـردد          یاعم از ا  ،  ن ضمانتنامه خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است           یا،  شود ا مسـترد   ی

  .نگردد
 مانکاریعنوان پ ٭
 مه یا شرکت بی عنوان بانک ٭٭
  یعنوان دستگاه اجرائ٭٭٭
  موضوع قرارداد مورد نظر  ٭٭٭٭
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 جام کارضمانتنامه کسور حسن ان

 )نمونه چهار(

 
  : یبه نشان  ٭نکه ینظر به ا

ال از طرف یر   اطالع داده است که مقرر است مبلغ    ٭٭ن یبه ا
 ٭به     ٭٭٭٭به عنوان استرداد کسور حسن انجام کار قرارداد   ٭٭٭

    ٭ن رو پس از پرداخت وجه مزبور به حساب یاز ا،  پرداخت شود  
   ٭٭٭ که یهد است در صورتمتع  ٭٭ن یا   ٭٭ن ینزد ا

  ٭ اطالع دهد که     ٭٭ن ین ضمانتنامه به اید ای سررسیکتباً و قبل از انقضا
 را  یهر مبلغ ،  الی ر   زان یتا م، ده استیاد شده تخلف ورزی از قرارداد ی تعهدات ناشیاز اجرا

 ٭٭٭ ی کتبین تقاضایافت اولیبه محض در، مطالبه کند    ٭٭٭که 
ا حوالـه کـرد     ی درنگ در وجه     ی داشته باشد ب   ی و قضائ  ی قانون ی از مجار  یا اقدام ی به صدور اظهار نامه و       یاجیحتنکه ا یبدون ا 
اســـت و بنـــا بـــه    روز ین ضمانتنامه تا آخر وقت اداری مدت اعتبار ا.بپردازد   ٭٭٭

ـ واصله تا قبل از پا        ٭٭٭ یدرخواست کتب   کـه  ی مـدت  یبـرا ،  ن شـده  یـی  روز تع  یان وقـت ادار   ی
ن ضمانتنامه را قبل از یا نخواهد مدت اینتواند    ٭٭ که ید است و در صورتیدرخواست شود قابل تمد

را    ٭٭د را فراهم نسازد و ین تمدیموجب ا   ٭ا ید کند و ی آن تمدیانقضا
مبلع درج دشه در    ،   به مطالبه مجدد باشد    یاجیمتعهد است بدون آنکه احت       ٭٭د ید نمایحاضر به تمد

  .پرداخت کند   ٭٭٭ا حواله کرد یرا در وجه باال 
 
 مانکاریعنوان پ ٭
 مه یا شرکت بی عنوان بانک ٭٭
  یعنوان دستگاه اجرائ٭٭٭
  موضوع قرارداد مورد نظر  ٭٭٭٭
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شرح خدمات مشاوره برای 

   کارهای ساختمانی
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 شرح خدمات مشاوره برای مطالعات کارهای ساختمانی

 حدود خدمات
 مرحله اول  :الف

 )یهشناسایی و بررسی اول(قسمت اول
 در ه شـده در طـرح جـامع یـا طـرح مربوطـ             بینـی   پیشبر اساس هدفهای    ،  مطالعات پروژه در این قسمت    

 :شود میهای عمرانی به شرح زیر انجام  برنامه
 
 گردآوری اطالعات و انجام مطالعات پایه-1
 مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطالع از نیازمندیهای فعلی و آینده پروژه  -1-1
شـیب  ،  وسـعت ،  همسـایگی ،  بازدید محلی و کسب اطالعاتی از موقعیت زمـین از قبیل؛محـدوده            -2-1

، آثـار محیطـی   ،  عوارض طبیعـی مشـهود    ،  منظر مستحدثات و تأسیسات موجود در زمین      ،  عمومی
 های مربوطه  موقعیت زمین از نظر طرح هادی یا جامع یا تفصیلی و همچنین دستورالعمل

مربوط به امکانات منطقه در تأمین تأسیسات زیر بنایی مـورد نیـاز پـروژه از                جمع آوری اطالعات     -3-1
فاضـالب دروضـعیت موجـود و       ،  مخـابرات ،  گـاز ،  بـرق ،  هـای آب    شـبکه ،  قبیل ؛راههای ارتباطی  

 های یادشده همچنین کسب اطالع از طرحهای آینده مربوط به گسترش شبکه
، مکانیـک خـاک  ، زلزله و وضعیت گسلها، اسیبررسی کلی در مورد وضعیت زمین شامل؛زمین شن   -4-1

دفع آبهای سطحی و سایر موارد موثر در انجـام مطالعـات از             ،  نفوذ پذیری زمین  ،  آبهای زیرزمینی 
 .طریق بازدید محلی و مشاهدات عینی و جمع آوری اطالعات و مدارک الزم

مـین از نظـر مهنـدس       درصورتیکه نتیجه مطالعات یادشده منجر به تشخیص نامناسب بـودن ز           :تبصره  
، الزم است مراتب را برای انجام آزمایشهای الزم و تصمیم گیری درباره نحوه ادامه مطالعات  ،  مشاور گردد 

 .کار فرما اطالع دهد به
 :های زیر مطالعه ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی محل شامل؛گردآوری اطالعات ومدارک در زمینه -5-1
 ربوط به آن های م وضعیت بادها ومشخصه-1-5-1
 رطوبت هوا وتغییر آن میزان بارندگی و-2-5-1
 میزان دما و تغییرات آن، وضعیت تابش آفتاب در فصول مختلف-3-5-1
 جهت قبله-4-5-1
براستخوان بندی مطالعات پروژه و همچنـین کلیـات         ،  بررسی تاثیرات متقابل نتایج بررسیهای باال     -6-1

 طراحی
 
 و ضوابط ومقرراتبررسی و شناسایی کلی کالبدی -2
 جمع آوری اطالعات و بررسی در مورد معماری سنتی و جدید متداول در محل-1-2
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جمع آوری اطالعات و بررسی در مورد وضعیت ابنیه و مستحدثات همجوار با زمین محل احـداث             -2-2

پروژه و همچنین بررسـی کـاربری آینـده زمینهـای مجـاور بـر اسـاس اطالعـاتی کـه بتـوان از                        
 .ای مربوط دریافت کرددستگاهه

ی هـا   سـاختمان بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و طرحهای مصوب شهری موثر در زمـین و                -3-2
 .پروژه و تدوین اثرات مقررات در مطالعات پروژه

محاسـبات سـازه و     ،  کـه در طـرح معمـاری      ،   هـا و اسـتانداردها     نامه  آیین،  مشخص کردن معیارها   -4-2
 . خواهد گرفتتاسیسات مورد استفاده قرار

 
 بررسی و مطالعه در مورد مصالح ساختمانی و روشهای ساخت -3
  نحوه کاربرد آنها در اجرای پروژهبینی پیشبررسی انواع مصالح ساختمانی و تأسیساتی محلی و  -1-3
جمع آوری اطالعات مربوط به انواع مصالح ساختمانی و تأسیساتی غیر محلی کـه در فعالیتهـای                  -2-3

 در محل مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی امکان دستیابی به این نوع مصـالح و در              ساختمانی
 .نهاآصورت لزوم تعیین منابع 

 بررسی کلی در مورد فواصل حمل مصالح ساختمانی و تأسیساتی عمده مورد نیاز  -3-3
 بررسی سیستمهای سازه مناسب پروژه -4-3
 سـاخت متـداول در محـل و همچنـین سـایر روشـهای               جمع آوری اطالعات مربوط به روشهای      -5-3

  در پروژه مورد نظر بکار گرفتتوان میساخت دیگری که 
 بررسی وضعیت مهارتهای نیروی کار محلی و اعالم نظر نسبت به آن  -6-3
 بررسی سیستمهای تأسیساتی و تجهیزات مورد نیاز  -7-3
 نیـاز پـروژه و تعیـین فضـاهای مربـوط            هـای مـورد     تعیین فهرست تجهیزات الزم برای عملکرد      -8-3

 برمبنای بررسی کاتالوگها و یا دریافت اطالعات صنعتی و تولیدی
، با توجه به شرایط اقلیمی منطقـه      ،  بررسی و مطالعه کلیات سیستمهای تأسیساتی مورد نیاز پروژه         -9-3

 ضرورتهای فنی و امکان دستیابی به دستگاهها 
 
  کالبدی ریزی برنامه-4
به منظور دستیابی بـه  ، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه ،  بررسی،  العهمط -1-4

  . وتعیین الگوهای پایه با توجه به معیارها و استانداردهای انتخاب شده قبلیریزی برنامهمبانی 
ژه در این بخش    انجام مطالعات الزم و ارائه برنامه فضایی و همچنین برنامه تفصیلی فیزیکی پرو             -2-4

نحوه اسـتفاده از ایـن      ،  ی مختلف ها  ساختماننحوه توزیع آنها در     ،  فضاهای الزم زیربنا  ،  از خدمات 
 .گردد می و روابط بین بخشهای مختلف پروژه تعیین شده و با نمودارهای الزم ارائه ها ساختمان

ین و نحـوه اسـتقرار      نحـوه کـاربری زمـ     ،   در محوطـه کلـی     هـا   سـاختمان ارائه نمودارهای ارتباط     -3-4
  در محوطهها ساختمان
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به منظور مشـخص کـردن      ،  تهیه دیاگرام و روابط اجزای مختلف هر ساختمان به صورت جداگانه           -4-4

 .ارتباطات افقی و عمودی و عملکرد هر یک از قسمتها
 مطالعات با توجه به (های برتر  مقایسه گزینه ها از نظر فنی و اقتصادی و انتخاب گزینه یا گزینه -5

 .)سازه و تاسیسات ، های معماری انجام شده در زمینه     
 
 تهیه طرح شماتیک و تهیه گزارش -6
، نشـان دادن تعـداد طبقـات      ،  ی پروژه و درصورت مرتفـع بـودن       ها  ساختمانطراحی سیمای کلی     -1-6

  .راههای ارتباط عمودی و افقی و مانند آن، طریق قرار گرفتن انها
  در محوطه و روابط بین آنها و تهیه پالن جانمایی ها ساختماناستقرار ، اربری زمینتهیه طرح ک -2-6
 )معرف کلیات طراحی معماری(های شماتیک  تهیه نقشه -3-6
ارائه برآورد تخمینی از هزینه اجرای طرح پیشنهادی بر مبنای متـر            ،   مدت اجرای پروژه   بینی  پیش -4-6

با توجه  ،  به تفکیک و نیز برای کل پروژه      ،  های محوطه سازی   و کار  ها  ساختمانمربع زیر بنا برای     
  .ی مشابهها ساختمانبه قیمت 

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

ین و تنظیم گـزارش مطالعـات قسـمت اول در           تدو،  نتیجه گیری از مطالعات و بررسیهای انجام شده        -8
 .قطع استاندارد برای ارائه به کارفرما

 
 )تهیه طرح مقدماتی(قسمت دوم 

 :براساس مدارک و گزارش مصوب قسمت اول به شرح زیر انجام خواهد شد، مطالعات این قسمت
 
 مطالعات تکیملی-1
املتری از وضعیت زمین از قبیـل شـیب         و درصورت نیاز مطالعه و بررسی ک      ،  بازدید مجدد از محل    -1-1

سازه و تاسیسـات مـوثر خواهـد        ،  عوامل فیزیکی و هرنوع عاملی که در معماری       ،  مسیلهای موجود 
 .بود

حدود و مقیاس نقشه ها و عکسها و نیز خدماتی که باید طبق برنامه              ،  تعیین تعداد و نوع آزمایشها     -2-1
 .نهاآانجام زمانبندی توسط کارفرما انجام شود و پیشنهاد 

 جمع آوری اطالعات و آمار تکمیلی در ارتباط بـا راه حـل یـا گزینـه انتخـاب شـده در مطالعـات                         -3-1
  .قسمت اول

مطالعه تکمیلی در مورد روش ساخت و نحوه اجرای راه حـل یـا گزینـه انتخـاب شـده از طریـق                -4-1
مصـالح  ، هـا  سـاختمان  مقایسه جدولهای فنی و اقتصادی حاوی امکانات و محدودیتهای عملکـرد       

زمان اجرای راههای دسترسی به هر نوع عامـل اساسـی کـه             )مهارتها و تخصصها  (نیروی انسانی   
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  .بتواند در مقایسه مزبور تعیین کننده باشد
  ها ساختمانمصالح مصرفی در نوع بررسیهای تکمیلی در مورد  -5-1
 
 مطالعات و طراحی معماری -2
هـای الزم در طراحـی بـا توجـه بـه              بینی  پیشها و توسعه آینده پروژه با       مطالعه جامع تری از نیاز     -1-2

  .درصورت وجود توسعه در مطالعات قسمت اول، ی آنهاااثرات هزینه بر
محوطـه و خیابـان بنـدی پـروژه و طـرح مقـدماتی              ،  هـا   ساختمانمطالعه کامل ارتباطات خارجی      -2-2

، هـای تأسیسـاتی     شـبکه ،  ی موجـود  ها  ساختمانبا توجه به عوارض طبیعی و       ،  ها  ساختماناستقرار  
راههای دسترسی به شبکه    ،   و رعایت ایمنی و پناهگاهها     ها  ساختمانامکان اطفای حریق و تخلیه      

جمع آوری و انتقال آبهای سـطحی و زهکشـی و هرگونـه عوامـل تعیـین کننـده حـائز                     ،  ارتباطی
 .اهمیت

 با توجه به عملکرد هریـک از فضـاهای          ها  مانساختمطالعات نهایی ارتباط افقی و عمودی داخل         -3-2
مقـررات  ، ، تجهیـزات ،  سیسـتمهای تأسیسـاتی   ،  تراکم طبقات ،  نورگیری،  داخلی و الزامات استقرار   

 .اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساختمان و غیره، ایمنی
ری و  نـازک کـا   ،   و محوطه با انجام هماهنگی الزم با بخشهای سازه         ها  ساختمانطراحی معماری    -4-2

 .تاسیسات
 
  مطالعات و طراحی سازه-3
 .شامل بارگذاریها و غیره، ها ساختمانمشخص کردن مبانی محاسباتی سازه  -1-3
 .تجزیه و تحلیل نتایج آزمایشهای ژئو تکنیک و مقاومت مصالح -2-3
دهانـه و   ،  های باربر   ضخامت دیواره ،  شامل تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده      ،  طراحی مقدماتی سازه   -3-3

محل درزهای انبسـاط و سـایر عوامـل تعیـین کننـده در              ،  ضخامت دالها ،  ابعاد ستونها ،  ابعاد تیرها 
 .طراحی

 
 مطالعات و طراحی تاسیسات و تهیه مشخصات تجهیزات-4
محاسـبات  ، هـا  سـاختمان تعیین مبانی طراحی تأسیساتی پروژه با توجه بـه عملکـرد هـر یـک از              -1-4

 .برداری و الزامات خاص طراحی بهره، و محیطیشرایط اقلیمی ، جمعیتی
، مطالعه سیستمهای مختلف تأسیساتی و برآورد کل نیازهای تأسیساتی به شرح زیر و بررسی فنی               -2-4

 .اقتصادی هر یک و انتخاب گزینه برتر
جمـع آوری و  ، جمع آوری و دفع فاضالب    ،  شامل آب سرد و گرم مصرفی     ،  تأسیسات بهداشتی  -1-2-4

، تأسیسات خاص مورد نیاز   ،  گازرسانی،  آبیاری،  آتش نشانی ،  جمع آوری و دفع زباله    ،  باراندفع آب   
 .بخارو یا گازهایی که برای کاربردهای خاص پروژه مورد استفاده دارند
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، تعـویض هـوا   ،  شـامل سیسـتمهای گرمـایی     ،  تعویض هوا و تهویه مطبوع    ،  تأسیسات گرمایی  -2-2-4

 .رژی گرمایی و سرماییتأمین و توزیع ان، تهویه مطبوع
نوع چراغها و نحـوه بـرق       ،  شدت روشنایی  ؛ شامل،  روشنایی و ارتباطی  ،  تاسیسات برق رسانی   -3-2-4

برآورد میزان برق عادی واضطراری مـورد نیـاز پـروژه و چگـونگی              ،  رسانی مناسب برای هر فضا    
 .نهاآتأمین و توزیع 

 صوتی و غیره، الم حریقاع، از قبیل تلفن، سیستمهای ارتباطی وخبری -4-2-4
 سیستمهای ایمنی شامل برق گیر و اتصال زمین -5-2-4
 تهیه طرح تأسیساتی  -3-4
بررسی فنی واقتصادی تجهیزات وارائه پیشنهاد همراه با تعیـین          ،  تعیین مشخصات تجهیزات الزم    -4-4

 .نیازهای ساختمانی و تأسیساتی مربوط به آن
 
 مطالعات های مقدماتی وگزارش  تهیه نقشه-5
  . و محوطه و راههای  دسترسی سواره و پیادهها ساختمانپالن جانمایی  -1-5
  . تعیین کننده استها ساختمانمقطع از قسمتهایی از محوطه که شیب آنها در جاگذاری  -2-5
ی پـروژه کـه آرایـش تجهیـزات در قسـمتهای مهـم و               ها  ساختمانپالن کلیه طبقات هر یک از        -3-5

 .ن در آن منعکس شده باشداساسی ساختما
 .ها ساختمانپالن بام کلیه  -4-5
 .نمای کلیه جوانب ساختمان با نشان دادن مصالح کاربردی نماسازی -5-5
 .مقاطع طولی و عرضی از قسمتهای حائز اهمیت -6-5
شبکه جمع آوری و دفـع آبهـای سـطحی و زهکشـی و              ،  شامل خیابان بندی  ،  پالن کلی محوطه   -7-5

 .ه با مقاطع و جزئیات الزمهمرا، غیره
، حدود وابعاد ستونها  ،  پوشش طبقات ،  پالن شالوده ها  ،  شامل محوربندی ،  های مقدماتی سازه    نقشه -8-5

  .شالوده ها و موارد مانند آن، تیرها
هـای    های تأسیساتی شامل پالنهای جانمایی دستگاهها در موتور خانـه           های مقدماتی شبکه    نقشه -9-5

ین محلهـای عبـور سیسـتمهای توزیـع انـرژی و همچنـین دیـاگرام شـماتیک            تعی،  فرعی واصلی 
 سایر نیازهای خـاص تأسیسـاتی       بینی  پیشهای لوله کشی برای سیستمهای توزیع انرژی و           شبکه

  .که در طرح معماری و سازه تاثیر گذار است
محوطــه ســازی و همچنــین ، نماســازی، مشخصــات کلــی مصــالح مصــرفی در نــازک کــاری -10-5

  .خصات دستگاههای تأسیساتی و تجهیزاتیمش
، ها  ساختمانبا توجه به مشخصات فنی      ،   و محوطه  ها  ساختمانبرآورد هزینه اجرایی پروژه برای       -11-5

تاسیسات و تجهیزات بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه و به صـورت متـر مربـع                  ،  محوطه
 .به تفکیک و نیز برای کل پروژهی مشابه ها ساختمانزیربنا و از طریق قیاس با هزینه 
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  .نقشه ها و آزمایشهای مورد نیاز برای انجام مطالعات مرحله دوم، فهرست عکسها -12-5
 ، برنامه زمانبندی کلی انجام خدمات مرحله دوم بـا توجـه بـه زمـان الزم بـرای تهیـه عکسـها                      -13-5

 .نقشه ها و آزمایشها
رائه ادر قطعهای استاندارد تهیه و به کارفرما        ،  ه این قسمت  مدارک و گزارش مربوط به مطالعات انجام شد       

 .شود می
 

  تهیه طرح اجرایی-مرحله دوم
به شـرح زیـر انجـام       ،  های مصوب قسمت دوم مرحله اول       مطالعات این مرحله بر اساس مدارک و گزارش       

 .خواهد شد
گـزارش  ، حلـه اول مدارک و گـزارش قسـمت دوم مر  :مهندس مشاور بر اساس مطالعات انجام شده شامل     

های توپوگرافی یا هر گونه مطالعات تکمیلی و با هماهنگیهای الزم بـین قسـمتهای                 نقشه،  مکانیک خاک 
در ایـن   .دهد  میبرقی و تجهیزات خدمات این مرحله را انجام         ،  تاسیسات مکانیکی ،  سازه،  معماری،  مختلف

بـا پیشـنهاد   ، ایشها ضرورت داشته باشدمرحله چنانچه انجام مطالعات تکمیلی در مورد نقشه برداری و آزم        
 .مهندس مشاور و تایید کارفرما انجام خواهد شد

 های اجرایی انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه-1
در محاسـبات و  ) در گـزارش مرحلـه اول   بینـی  پـیش در صـورت  ( وضعیت توسعه طرح     بینی  پیش -1-1

  .های اجرایی و همچنین ساخت آن در مراحل بعد نقشه
 و  هـا   سـاختمان تاسیسات مکانیکی و برقی     ،  سازه،  محاسبات فنی مورد نیاز برای کارهای معماری       -2-1

های اجرایی با مقیاس مناسب به صورتی که در کلیه قسمتها و اجزای طـرح                 محوطه و تهیه نقشه   
اندازه و کد گـذاریهای الزم و  ، محوربندیها، هیچ گونه ابهامی وجود نداشته و حاوی کلیه اطالعات  

 :مشخصات مربوط از جمله موارد زیر باشد
، محل و مختصات کلیه سوراخهای تاثیر گذار بر کارهای معمـاری و سـازه             ،  تعیین و ترسیم ابعاد   -1-2-1

سقفهاو کفهای کاذب و همچنین کلیه اجزای سازه ای و تأسیسـاتی بـا مطالعـه و                 ،  کانالها،  شفتها
  .أسیساتی و تجهیزاتی بر حسب موردسازه ای و ت، های معماری هماهنگی کامل در نقشه

 .سازه و تاسیسات، جزئیات اجرایی کارهای معماری-2-2-1
با مشخص کردن فضای مربـوط     ،  ها  ساختمانجدولهای نازک کاری برای کلیه قسمتهای داخلی        -3-2-1

 .به آن و مشخصات نازک کاری
مقـاطع طـولی و عرضـی     ،دفع آبهـای سـطحی    ،  مختصات و ترازبندی شبکه گذارهای سواره رو      -4-2-1

  .گذرهای سواره رو و جزئیات تاسیسات زیر بنایی و ابنیه در کارهای محوطه
انـدازه و سـایر     ،  تعـداد ،  جدولهای میلگرد و انواع مقاطع فوالدی مصرفی در سازه حـاوی شـکل            -5-2-1

 .اطالعات الزم
 دیاگرامهاو نمودارها و    مشخصات دستگاههای برقی و مکانیکی و جزئیات مربوط به آن همراه با           -6-2-1

نمودار رایـزرو یـا نقشـه       ،  جدول لوازم کنترل  ،  نمودار کنترل ،  جدولهای الزم از قبیل نمودار جریان     
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 .منحنی فشار سیستمها و غیره بر حسب نیازهای پروژه
 
 تهیه مشخصات فنی -2

صـات فنـی    مشخصات فنی خصوصی که برای اجرای پروژه مورد نیاز باشد در نقشه ها یـا دفترچـه مشخ                 
 .گردد میدرج 

بـر  ،  تهیه متره مقادیر کارهای اجرایی پروژه و تنظیم جدول بر آورد هزینه اجـرای کارهـای مختلـف                  -3
ی مختلف و محوطـه     ها  ساختمانبه تفکیک   ،  تاسیسات مکانیکی و تجهیزات   ،  تاسیسات برقی ،  حسب ابنیه 

 .های مربوطدستورالعمله ضوابط و با استفاده از فهرستهای بهای واحد پایه و با رعایت کلی، سازی
تهیه برنامه زمانبندی کلی اجرایی کـار بـا در نظـر گـرفتن مـدت معقـول و متناسـب بـرای اجـرای                          -4

 .فعالیتهای مختلف پروژه با توجه به امکانات اعتباری و تدارک مصالح و ماشین آالت
 آمـار گـرد آوری شـده کـه در           خالصه ای از اطالعات و    ،  تهیه شناسنامه پروژه که شامل شرح پروژه       -5

هزینـه  ،  از جمله سطوح زیر بنا و محوطـه       ،  مشخصات اصلی پروژه  ،  طراحی مورد استفاده قرار گرفته است     
روش اجرای تغییرات احتمالی نسـبت بـه    ،   و محوطه  ها  ساختمانبرآورد قیمت واحد سطح     ،  اجرای عملیات 

  . غیرهمطالعات مرحله اول و همچنین توجیه تغییرات اعمال شده و
 
 :ارائه مدارک و گزارش مرحله دوم شامل  -6
 .شناسنامه پروژه -1-6
، ژئوتکنیـک ،  زمـین شناسـی   ،  همراه با نتایج گزارشـهای مطالعـات زلزلـه        ،  دفترچه محاسبات فنی   -2-6

 .)یک نسخه(مقاومت مصالح ومانند آن 
 .)یک نسخه(دفترچه ریز متره مقادیر  -3-6
 .)2 به شرح بند(مشخصات فنی  -4-6
، ضـمانتنامه هـا   ،  شرایط مناقصـه  ،  دعوتنامه شرکت در مناقصه   ،  شرایط عمومی پیمان  ،  فرم پیمان  -5-6

 .)یک نسخه (برگ پیشنهاد قیمت طبق آخرین نمونه مصوب ، تعهدنامه ها
 .)یک نسخه (فهرست بخشنامه ها و دستورالعملها -6-6
 .شرایط خصوصی پیمان -7-6
 .فهرست بها و مقادیر -8-6
  .برنامه زمانبندی کلی اجرای کار -9-6

 .های اجرایی نقشه -10-6
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 ن خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رشته ساختماالزحمه حقدستورالعمل تعیین 
 مهندسین مشاور

 
 : مهندسین مشاور معمار برای انجام خدمات مهندسی بصورت زیر تعیین می کرددالزحمه حق

 
 نی های ساختما طبقه بندی پروژه-1

طراحـی  ،  ) عملکـردی   –فیزیکـی   ( و فضـایابی     ریـزی   برنامههای ساختمانی بر حسب پیچیدگی در         پروژه
 .شوند میبه چهار گروه زیر تقسیم ، محاسبات سازه و تاسیسات، معماری

 
 گروه یک 
های جزئیات معماری و محاسبات فنی و تاسیسات برقی مکانیکی            یی که طراحی و تهیه نقشه     ها  ساختمان

 .ا ساده استآنه
 

 گروه دو
یی که فضایابی روابط بین قسمتهاو اجزا تشکیل دهنـده آنهـا سـاده بـوده و طراحـی و تهیـه                      ها  ساختمان

 .های جزئیات معماری و تاسیسات برقی و مکانیکی آنها در حد معمولی است نقشه
 

 گروه سوم
 و طراحـی و تهیـه       باشد  میساده  یی که فضایابی روابط بین قسمتها و اجزا تشکیل دهنده آنها            ها  ساختمان

 .های جزئیات معماری و تاسیتات برقی و مکانیکی آنها از حد معمولی مشکل تر است نقشه
 

 گروه چهار 
یی که فضایابی و تعیین روابط بین قسمتها و اجزا تشکیل دهنده آنها پیچیده بوده و طراحی و                  ها  ساختمان

و تاسیسات برقی و مکانیکی  آنهـا مشـکل اسـت و یـا               های جزئیات معماری و محاسبات فنی         تهیه نقشه 
 .های هنری ساختمان مطالعات ویژه ای را در بر دارد جنبه
 .ی مربوط به هر گروه به شرح زیر استها ساختمانانواع 

، زمینهای ورزشـی در فضـای بـاز       ،  اردوگاههای جهانگردی ،  مانند تعمیرگاههای کوچک  ،  گروه یک -1-1
  . کوچکمحوطه سازی و کارگاههای

، ی خوابگـاه  هـا   سـاختمان ،  فروشـگاههای کوچـک   ،  مانند آپارتمانها و واحدهای مسـکونی     ،  گروه دو -2-1
ی هـا   سـاختمان ،  پارکینگ در طبقات  ،  آسایشگاههای غیر پزشکی  ،  مهمانسراهای کوچک و متوسط   

، هسالنهای ورزشی سر پوشیده سـاد  ) هنرستان  ،  دبیرستان،  راهنمایی،  دبستان،  کودکستان(آموزشی  
سـالنهای  ،  تجـاری سـاده    یـا  ی اداری و  هـا   سـاختمان ،  جایگاههای پمپ بنزین  ،  پناهگاههای ساده 

سـاختمان  ، شـعب فرعـی بانکهـا   ، هـای حفـاظتی هواپیمـا    های سـبک و آشـیانه     آشیانه،  غذاخوری
میـدانهای میـوه و تـره بـار و          ،  پارکهـا و باغهـای عمـومی      ،  ایستگاههای ساده وسایل نقلیه زمینی    
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 .ی بزرگتعمیرگاهها
ی هـا   سـاختمان ،  هـای فنـی و حرفـه ای        مجتمـع ،  مانند دانشسراها و مراکز تربیت معلم     ،  گروه سه -3-1

، باشـگاهها ،  نمایشـگاهها ،  ی اداری یا تجاری بزرگ و نـدامتگاهها       ها  ساختمان،  آموزشی دانشگاهی 
ی هـا  ختمانسا، مراکز فرعی مترو، فروشگاههای بزرگ، سالنهای اجتماع و کنفرانس ،  تئاتر و سینما  

، شعب اصـلی بانکهـا    ،  درمانگاههای تخصصی و پلی کلینیکها    ،  پست و پلیس و آتش نشانی بزرگ      
سرد خانه  ،  ساختمان کشتارگاهها ،  آسایشگاههای پزشکی ،  پناهگاههای مجهز ،  مهمانسراهای بزرگ 

نگین های سـ    آشیانه،  ترمینالهای راه آهن  ،  کتابخانه ها ،  استادیومهای ورزشی سرپوشیده متوسط   ،  ها
  .هواپیما

آزمایشـگاهها و  ، بیمارستانها، مراکز اصلی مخابرات، مانند ایستگاههای رادیو و تلویزیون،  گروه چهار -4-1
مراکـز اصـلی    ،  مسـاجد ،  ادبودبناهای یـ  ،  ایستگاههای اصلی و مراکز کنترل مترو     ،  مراکز تحقیقاتی 

ادیومهای ورزشـی سـر پوشـیده       اسـت ،  هـا ه  ساختمان موز ،  ترمینال فرودگاههای بین المللی   ،  بانکها
  .بزرگ

 
 نحوه تعیین گروه ساختماها -2

بـرداری آن تعیـین    گروه هر ساختمان و هر واحد یا بلوک ساختمانی با در تظر گرفتن منظور اصلی از بهره    
برای مثال ساختمان یک بیمارستان پنج طبقه       .شود  میشده و هر ساختمان فقط در یک گروه طبقه بندی           

غذاخوری و غیره است کالً در گـروه مربـوط          ،  آزمایشگاه،  رادیو لوژی ،  ای مختلف درمانی  که شامل بخشه  
 .شود میبه بیمارستانها طبقه بندی 

یی که مشخصاً در گروههای چهارگانه بندیک از آنها نام برده نشده با توافـق               ها  ساختمانگروه   : 1تبصره  
ریـزی    ع به دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه       دستگاه اجرایی و مهندس مشاور تعیین شده و پس از اطال          

 .مالک عمل قرار خواهد گرفت
ی همنام که نام آنها در چند گروه همراه با صفاتی ماننـد کوچـک و بـزرگ و                   ها  ساختمانگروه   :2تبصره  

 .شود می آمده است با توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور بر اساس ماهیت پروژه تعیین …
یی که در گروههای دو یا سه نامبرده شده اند در صـورتی کـه تعـداد طبقـات آنهـا                     ها  ساختمان-3تبصره  

 .بترتیب در گروه سه یا چهار قرار می گیرند،  باشد25بیشتر از 
 
  الزحمه حقنحوه تعیین -3
 تظـارت عوامـل     الزحمـه   حـق بـه اسـتثنای     (سوم هـر قـرارداد      ،  دوم،   خدمات مرحله اول   الزحمه  حق-1-3

ی موضوع آن با اسـتفاده از جـدولهای         ها  ساختمانوجه به گروه و هزینه ساختمان یا        با ت ) کارگاهی
 مبالغ   را بر حسب   الزحمه  حق میزان کاهش    2و1جدول  .شود  می پیوست این دستورالعمل تعیین      2و1

 .دهد میهزینه کارها نشان 
و ) 2( شـماره    دول با اسـتفاده از جـ      الزحمه  حق ابتدا متوسط درصد کاهش      الزحمه  حقبرای محاسبه   -2-3

 در مجموع   الزحمه  حقسپس از ضرب عدد متوسط درصد کاهش        ،  شود  می محاسبه   )2(طبق رابطه   
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 گرفته شده   الزحمه  حقی مربوط به هر گروه در دصد        ها  ساختمانحاصل ضربهای جمع مبلغ هزینه      
 . بدست می آید1 قرارداد با استفاده از رابطه الزحمه حق، از جدول یک برای همان گروه

 
  قراردادالزحمه حق)  =                                          (×)                                                ( ×(                                            ) 

 
 

 الزحمه حق متوسط درصد کاهش   =        ×                                                                                       +                                     
 

 بـه   الزحمـه   حـق درصد کـاهش    ،   باشد 2در مواردی که مبلغ هزینه بین دو رقم پیاپی جدول             :1تبصره  
 .روش میانگین خطی بدست می آید

 2و1های صنعتی جدولهای      کارخانه ها و پروژه    الزحمه  حقتا تهیه و ابالغ دستورالعمل تعیین         :2تبصره  
 خـدمات   الزحمـه   حـق برای تعیـین    ،  د با توجه به میزان پیچیدگی طراحی این نوع پروژه ها          توان  میپیوست  

با توافق دستگاه   ،  های صنعتی   مطالعه و طراحی و نظارت کارهای ساختمانی مربوط به کارخانه ها و پروژه            
 :به عنوان راهنما .اده قرار گیرداجرایی و مهندس مشاور مورد استف

و بـرای   ،  های رنـگ سـازی و کمپـوت سـازی گـروه دو              های صنعتی مانند کارخانه     برای کارخانه و پروژه   
تولید لوازم خانگی و دارو سازی گـروه سـه منظـور          ،  های صنعتی مانند کارخانه نساجی      کارخانه ها و پروژه   

 .شود می
اتومبیـل سـازی و نـورد و ذوب    ، های سـیمان  کارخانه، انند سیلوهاهای صنعتی م   برای کارخانه ها و پروژه    

 .شود میگروه چهار در نظر گرفته ، فلزات
 مربوط به هـر یـک از کارهـای          الزحمه  حقدرصد  ،  بعلت وجود خدمات مشترک در کارهای تکراری      -3-3

 و حاصل به عنـوان درصـد     گردد  می پیوست ضرب    3تکراری در ضریب کاهش درج شده در جدول         
 .شود می وارد 3-2 بند 1 در محاسبات رابطه الزحمه حق
های تهیه شده برای هر یک واحد ساختمانی          مواردی است که نقشه   ،  منظور از کارهای تکراری    :توضیح  

 .عیناً و یا با مختصر تغییری برای واحد ساختمانی دیگر بکار می رود
 بـه روش میانیـابی      3درج شـده در جـدول       ضریب تکراری مربوط به دفعات تکرار بین اعداد          :1تبصره  

 .خطی بدست می آید
بـا توافـق دسـتگاه اجرایـی و مهنـدس           ،  ضریب تکرار مربوط به دفعات تکرار بیش از صد بار          :2تبصره  

 .گیرد میریزی مالک عمل قرار  مشاور تعیین و پس از اطالع به دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه
های مربـوط بـه طبقـات مختلـف           مانند در و پنچره و همچنین نقشه       ،نقشه جزئیات ساختمان   :3تبصره  

 .شود مییک ساختمان کار تکراری محسوب ن
 مراحـل اول و     الزحمه  حقعالوه بر   ،  در صورتی که موضوع قرار داد در چند محل مختلف واقع شود           -4-3

محـل  دوم که مطابق حدولهای ضمیمه این دستورالعمل و بـا فـرض قـرار گـرفتن آنهـا در یـک                      
  مراحل یـاد شـده تعلـق        الزحمه  حقبه کل   ،  درصدی بعنوان ضریب پراکندگی کار    .شود  میمحاسبه  

قبـل از عقـد     ،  برحسب شرایط قرارداد و میـزان پراکنـدگی کـار         ،  میزان این درصد اضافی    .گیرد می

ی ها ساختمانینه زجمع مبلغ ه
 مربوط به هر گروه

 گرفته شده از الزحمه حقدرصد 
 الزحمه متوسط درصد کاهش حق ی همان گروهها ساختمان 1جدول 

 

 مبلغ هزینه هر ساختمان (×)  همان ساختمانالزحمه حقدرصد کاهش (
 ها مبلغ هزینه کل ساختمان

 مربوط بهالزحمهحقدرصد کاهش
 غ هزینه گل ساختمانمبل

1 
2 
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، بدر هر حالت با اعمال این ضری      ،  شود  میقرارداد با توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور تعیین          
 : نباید از حاصل عبارت زیر تجاوز نماید الزحمه حقمبلغ افزایش 

که بر اسـاس ایـن دسـتورالعمل        ،  ی واقع در هر محل به تنهایی      ها  ساختمان برای   الزحمه  حقنصف مبلغ   (
ی موضوع قرارداد با فرض قرارگرفتن آنها ها ساختمان برای تمام  الزحمه  حقمنهای مبلغ   ،  شود  میمحاسبه  

 .)شود میاس این دستورالعمل محاسبه که براس ،در یک محل
 الزحمـه   حـق  جزو برآورد یا هزینه تمام شـده عملیـات بـرای محاسـبه               ها  ساختمانهزینه تجهیزات   -5-3

بـه   (هـا  ساختمان خدمات مربوط به تجهیزات الزحمه حق.گردد میمراحل اول و دوم و سوم منظور ن    
های مربـوط و    دسـتورالعمل براسـاس   )س مشاور    خدمات نظارت کارگاهی مهند    الزحمه  حقاستثنای  

 130قرارداد مورد توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور با اعمال ضریب هزینه باالسری  معادل                
 .شود میدرصد محاسبه 

لوازم و اجناسی است که در کاربری خاصی از یک ، دستگاهها، ها  ساختمان،   از تجهیزات  منظور:1تبصره  
کن معموالً در صورت تغییر نوع      ی ول شود  میه و در ساختمان نصب یا مستقر        ساختمان مورد نیاز بود   

بـر اسـاس نیازهـای مربـوط بـه نـوع            ،  کـاربری نخواهـد داشـت و مهنـدس مشـاور          ،  برداری  بهره
های سازنده آنها را انتخاب کـرده و          های کارخانه   با بررسی کاتالوگها یا نمونه    ،  از پروژه ،  برداری  بهره

 و جزئیات نصب را بـا       دهد  میطراحی پروژه را بر اساس آنها انجام        ،  ه اجرایی پس از تصویب دستگا   
 .کند میروی نقشه ها منعکس و در نصب آنها نظارت ، های یاد شده توجه به کاتالوگها یا نمونه

ـ گازرسـانی   ،  روشـنایی ،  گرمـایش ،  لوازم واجناسی که برای تأمین سـرمایش      ،  دستگاهها :2تبصره   رای ب
، تصفیه و دفـع فاضـالب     ،  یا برای تأمین آب   ،   دستگاههای نصب شده در ساختمان     ساختمان یا کار  

سیستمهای ارتباطی و ماننـد آن در سـاختمان یـا محوطـه بکـار رفتـه و معموالًبـا تغییـر کـابری                        
همچنان قابل استفاده جدید است تأسیسات ساختمان محسوب شده و مانند سایر اقـالم              ،  ساختمان

 اسـت منظـور   الزحمـه  حـق نه تمام شده عملیات پـروژه کـه مبنـای تعیـین     در برآورد هزینه یا هزی   
 .شود می

هزینه محوطه سازی مربوط به یک ساختمان یا مجموعه ای از چند ساختمان به عنوان هزینه یک                 -6-3
 .شود  می قرارداد وارد    الزحمه  حقبرای محاسبه   3-2بند  2و1ساختمان فرضی در گروه یک در رابطه        

، فضـای سـبز   ،  خیابانهـا ،  دیوارکشـیها ،  اطاق نگهبانی ،  د متعارف شامل ورودی   محوطه سازی در ح   
 .تأسیسات روشنایی و آبیاری و غیره است، پارکینگ در فضای باز

های بـزرگ خـدمات مربـوط بـه محوطـه سـازی در حـد خـدمات                    در صورتی که در مجموعه    :1تبصره
ضالب و تصفیه خانه و غیره باشد       لوله کشی آب و فا    ،  تأسیسات زیر بنایی نظیر دفع آبهای سطحی      

 کارهای سیویل مناسب تشـخیص داده شـود و در قـرارداد نیـز         الزحمه  حقکه استفاده از جدولهای     
هزینه این قسمت از کارها با توجه بـه مفـاد     ،   قرارداد الزحمه  حق شده باشد برای محاسبه      بینی  پیش

در محاســبات ، پیوســت کارهــای ســیویل مطــابق جــدول چهــار الزحمــه حــقایــن بنــد و درصــد 
 .شود میوارد 3-2بند2و1روابط

 جدولهای کارهای سیویل طبـق دسـتورالعمل مربـوط تقلیـل     الزحمه حقدر مواردی که الزم است در صد  
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درصـد تقلیـل داده شـده       )20/11/61مورخ  1-2600/54/16729موضوع بند ج بخشنامه شماره      (داده شود 
 . باید مورد استفاده قرار گیردالزحمه حق

 مطالعات طرح جامع به صورت مقطوع و با توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشـاور تعیـین                  الزحمه  حق-4
بـر حسـب میـزان      ،  در مواردی که مطالعات طرح جامع انجام شـده اسـت بـرای ادامـه مطالعـات                .شود  می

  قسـمت اول مرحلـه اول مهنـدس مشـاوری کـه             الزحمـه   حـق مطالعات انجام شده قسمتی از خـدمات و         
بـا توافـق    ،  )اعم از مهندس مشاور طرح جامع یا مهندس مشاور دیگر         (دار خدمات بعدی پروژه است    عهده  

 .شود میحذف ، دستگاه اجرایی و مهندس مشاور
 250و200 مرحله دوم قراردادی شامل دوساختمان مسکونی غیر مشـابه بـا هزینـه هـای               الزحمه  حق:مثال

هـر  )تکـراری (ال و دو بلوک ساختمان مسکونی مشابه        میلیون ری 50میلیون ریال و یک فروشگاه با هزینه        
و 3 میلیـون ریـال از گـروه         350میلیون ریال همچنین یک ساختمان اداری با بـرآورد          100کدام با هزینه    

 .شود میمیلیون ریال به ترتیب زیر محاسبه 150محوطه سازی به مبلغ 
 
 

 الزحمه حقدرصد کاهش = 
 
 

  92/64                  =    =  
 

  خدمات مرحله دوم قراردادالزحمه حق = 500 × % 411 + 2 × 100 × % 675/1440 + 350 × 0498/0 + 150 × 0341/0 × 10 × 6492/0 = 360/579/31

 
 

64/76 × 150 + 32/68 × 350 + 81/79 × 100 × 2 + 60/85 × 50 + 52/71 × 250 + 46/73 × 200 
200 

32/56 
2 
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 دستورالعمل 
 نحوه تعیین و پرداخت 

 نظارت کارگاهی الزحمه حق
    مهندسان مشاور
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 بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مشاوران
 14/2/1381مورخ 20098/105پیوست بخشنامه شماره

 تعاریف -1
 )دستگاه نظارت (مهندس مشاور 1-1

 شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و                  
 .شود میمدارک پیمان ازسوی کارفرما به پیمانکار معرفی 

 
 قراردادنظارت1-2

برای انجـام خـدمات نظـارت کارگـاهی     )دستگاه نظارت(قراردادی است که بین کارفرما و مهندس مشاور   
مـورخ  842/105-2460/54موضوع بخشـنامه شـماره    (.گردد  میبراساس شرح خدمات معین امضاءومبادله      

29/4/1379(. 
 
 نظارت 1-3

مجموعه خدمات و اقداماتی است که طبق شرح خدمات معین و درچارچوب قرارداد مربوط توسط مهندس         
 .گیرد میانجام )دستگاه نظارت(مشاور 

 
  الزحمه حق 1-4

بر اساس ایـن    ،  وجوهی است که به ازای انجام خدمات نظارت طبق مفاد قرارداد وبارعایت مقررات مربوط             
 .گردد میپرداخت )دستگاه نظارت(دستورالعمل تعیین و به مهندس مشاور

 
 نظارت کارگاهی 1-5

حـین اجـرای    ،   دفترمرکزی مجموع خدمات واقداماتی است که توسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتیبانی          
 .گیرد میطبق شرح خدمات مربوط انجام ، عملیات مهندس مشاور درحین عملیات

 
 عوامل نظارت کارگاهی 1-6

 .شوند میافراد واجدشرایطی هستند که طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل تعیین 
 
 حقوق مبنا 1-7

طبقه شـغلی و سـابقه کـار توسـط سـازمان             ماهانه عوامل نظارت کارگاهی است که بر حسب          الزحمه  حق
 .گردد می کشور تعیین و منتشر ریزی برنامهمدیریت و 
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 سابقه کار 1-8

 .شود میمعرف تجربه عوامل نظارت است که برحسب ضوابط این دستورالعمل محاسبه یا تعیین 
 
 اندازه پروژه 1-9

 ی عمرانـی در سـه انـدازه تعریـف     هـا  پروژه.دهد میشاخصی است که اهمیت کمی وکیفی پروژه را نشان          
 .شوند می
 های بزرگ  پروژه 1-9-1

پروژه هایی که دارای طراحی واجرای پیچیده وخاص بوده و مبلغ سالیانه پیمان آنهـا ده میلیـارد ریـال و                     
، پلهای بـزرگ منفـرد  ، راههای اصلی، بزرگراه، آزادراه،  پاالیشگاه،  نیروگاه،  سدهای بزرگ :مانند.باالتر باشد 

هـای سرپوشـیده      اسـتادیوم ،  موزه ها ،  های بین المللی    ترمینال فرودگاه ،  اصلی مخابرات  مراکز،  سیلو،  لتون
 .ی بلند مرتبه و فضاهای مذهبیها ساختمان، ورزشی بزرگ

 های متوسط پروژه 1-9-2
رد تـا ده    پروژه هایی که دارای نقشه ناهمسان ولی غیر پیچیده بوده و مبلغ سالیانه پیمان آنها از پنج میلیا                 

 .میلیارد ریال باشد
 های کوچک پروژه1-9-3

های همسان بوده و مبلغ سالیانه پیمان آنهـا کمتـر از              پروژه هایی که دارای طرح ساده و تکراری یا نقشه         
 .پنج میلیارد ریال است

 
 وظایف-2

ی  شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کـار بـرای طرحهـا               "این شرح خدمات همراه با    
جزءالینفک قرارداد نظـارت    "11/3/1379مورخ1295/102-977/54موضوع بخشنامه شماره  ،  غیر صنعتی 

 .باشد میومالک عمل 
 :اهم وظایف دستگاه نظارت به شرح زیر است 1 -2
هـای ارتبـاط و گـردش کـار و            تشکیل جلسات توجیهی برای تبیین ابعاد مختلف پروژه و شیوه          2-1-1

 .مکاتبات
تدراکاتی و فنی و  -زمان اجرایی پیمانکار در دو بخش کارگاه و خدمات پشتیبانی مالی          بررسی سا  2-1-2

 . برای استقرار سازمان مناسبپیمانکارهدایت 
های اولیه پیمانکار برای شروع کار مانند تجهیز کارگـاه و آمـاده سـازی زمـین و                     برنامه بررسی 2-1-3

 .ه طبق برنامه زمانی مصوبنظایر آن و تالش برای شروع به موقع و مطلوب پروژ
 . برنامه زمانی تفصیلی پیمانکار و تصویب آن با رعایت موازین پیمانبررسی 2-1-4
مسـئوالن  ،   و تایید صالحیت عوامل کلیدی پیمانکار در سطح رئیس و معاونـان کارگـاه              بررسی 2-1-5

 . مالیتدارکات و امور، تجهیزات، مسئوالن ماشین آالت، فنی و اجرایی وکنترل پروژه
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 و طراحی گردش کار منظم برای حسن جریان امور در کارگاه و تشـکیل جلسـات                 ریزی  برنامه  2-1-6

 .هماهنگی هفتگی و نظایر آن
اسـب  تن و اظهار نظر در مورد جزئیات روشهای اجرایی مورد استفاده پیمانکار و کنتـرل                بررسی  2-1-7

 .روشها با موضوع فعالیت
رباره توانایی نیروی انسانی شاغل در کارگاه از نظر تخصـص و مهـارت و             و اظهار نظر د    بررسی 2-1-8

 .جلوگیری از اشتغال نیروی انسانی فاقد شرایط الزم
ادوات مـورد نیـاز و      ،   بر تجهیز کامل کارگاه از نظر نوع و تعداد ماشین آالت و تجهیزات             نظارت 2-1-9

 …غذاخوری و ،خوابگاه، آزمایشگاه، ی مورد نیاز شامل دفترها ساختمان
 و اظهار نظر در مورد صالحیت پیمانکاران جزءو ارسال مدارک مربوط بـرای تصـویب                بررسی 2-1-10

 .به دفتر مرکزی
بارانـدازی و انبـار   ، حمـل ،  ورود و خروج مصالح و تاکید بر رعایت نکات فنی در خریـد      کنترل 2-1-11

 .کردن مصالح مصرفی
ق مشخصات فنی مصوب پروژه و انجام آزمایشهای الزم   و تاکید بر مصرف مصالح طب      نظارت 2-1-12

حـین  (ورود بـه کارگـاه و پـای کـار           ،  قبل از سـفارش   ،  بر روی نمونه مصالح در مقاطع مختلف      
 .)مصرف

 . بر انجام به موقع تدارکات و تامین نیازهای تدارکاتی کارگاه طبق برنامهنظارت 2-1-13
اسب با نوع و اندازه کار اجرایی به منظور حصول کیفیـت             بر استفاده از ماشین آالت متن      تاکید 2-1-14

 .و سرعت عمل الزم
،  بر استقرار سازمان مناسب توسط پیمانکار جهت مدیریت ماشین آالت از جنبـه تـامین               تاکید 2-1-15

 . در جهت تحقق عملیات اجرایی طبق برنامه زمانی…تعمیرات و ، نگهداری، کاربری
 زمانی کلی و تفصیلی و اجرای پروژه بـر حسـب برنامـه زمـانی مصـوب                   بر تهیه برنامه   تاکید 2-1-16

 .دستگاه نظارت
 . تناسب ماشین آالت در حال کار با برنامه زمانی تفصیلی مصوب پروژهکنترل 2-1-17
 و کنتـرل پـروژه از سـوی پیمانکـار در کارگـاه بـا داشـتن                  ریزی  برنامه بر استقرار گروه     تاکید 2-1-18

 .رسی صالحیت فنی و تجربی اعضای گروهتجهیزات کافی و بر
 عملکرد پروژه در قالب برنامه زمانی و مشخص کردن میزان انحراف ازبرنامـه و ارائـه               بررسی 2-1-19

 .های الزم از طریق تحلیل انحراف و تاکید بر به هنگام نمودن برنامه با استفاده از رایانه توصیه
 . به صورت ماهانه برای دفتر مرکزی گزارشهای پیشرفت فیزیکی پروژهتنظیم 2-1-20
یا از  )توسط عوامل دستگاه نظارت   (های فنی و کنترل کیفیت به صورت مستقیم           انجام بازرسی  2-1-21

دسـتگاه  (طریق بهره گیری ازخدمات آزمایشگاهها ی تخصصی با مـدیریت مهنـدس مشـاوره               
 .و به هزینه کار فرما یا پیمانکار بر اساس موازین پیمان)نظارت

 .نظارت بر جریان مالی کارگاه و انجام پرداختهای کارکنان و نظایر آن در موعد مقرر 2-1-22
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 .نظارت بر رعایت مسائل ایمنی و بهداشت کار 2-1-23
 .ایجاد آرشیو فنی از نقشه ها ومدارک و مستندات پروژه متناسب با نیاز کارگاه 2-1-24
 .تغییر مشخصات فنی، تغییر مقادیر، ت وضعیتهابررسی و اظهار نظر مقدماتی در مورد صور 2-1-25
ایجاد روابط منظم و مداوم بادفتر مرکزی برای هدایت عملیات اجرایی بـا توجـه بـه نظـرات                    2-1-26

  . وظایف مهندس مشاور در بخش نظارت عالیهچارچوبدفتر مرکزی در 
 
 عوامل-3

ابقه کار و تعداد به تناسب نوع و حجـم          س،  عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی ازنظر درجه و رشته تحصیلی         
چنانچـه حـین انجـام      .شود  میتعیین  )دستگاه نظارت (کار بر اساس توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور        

خدمات تغییری کمی ویا کیفی عوامل یاد شده ضروری باشد با اعالم دستگاه اجرای و یا مهندس مشـاور                   
 .ید آنها بررسی و توافق مجدد خواهد شدبرای تعیین تعداد و ترکیب جد)دستگاه نظارت(

 عوامل نظـارت کارگـاهی طبـق ضـوابط ایـن دسـتورالعمل توسـط دسـتگاه اجرایـی و مهنـدس مشـاور                       
 .شود میو با رعایت موارد زیر تعیین )دستگاه نظارت(

 نوع کار اصلی پـروژه و بهـره گیـری از خـدمات تـوام تعیـین       ، عوامل نظارت بر حسب اندازه پروژه      3-1
 "سرناظر"های بزرگ تعیین یک نفر واجد شرایط برای سرپرستی گروه به عنوان      درپروژه.گردد می

 .الزامی است
 .روزدر دفتر مرکزی انجام وظیفه نماید10روز در کارگاه و حداکثر 20سرناظر بایدماهانه حداقل 

بنـا بـه    ،   نظـارت  استفاده از خدمات یک مهندس ناظر برای چند پروژه مشابه و درقالب یک قرارداد              3-2
 .بال مانع است، پس از تایید دستگاه اجرایی)دستگاه نظارت(پیشنهاد مهندس مشاور 

و تاییـد   )دستگاه نظارت (استفاده از نظارت پاره وقت برحسب نیاز پروژه و با پیشنهاد مهندس مشاور             3-3
 .دستگاه اجرایی بالمانع است

دس ناظر بدون الزام به حضور دائمی وی در کارگـاه           نظارت پاره وقت بهره گیری از خدمات مهن        از منظور
 .و با تاکید بر حضور وی به هنگام اجرای فعالیتهای اصلی پروژه است

سین یکاردان فنی یا تکن   ،  استفاده از خدمات مهندس ناظر پاره وقت بدون استفاده از کمک ناظر            3-3-1
 .تمام وقت مجاز نیست

 یا کاردان فنی با حداقل هفت سـال سـابقه کـار            ،  از سه سال  کمک ناظر مهندس با سابقه کارکمتر        3-4
 . که زیر نظر سرناظر یا مهندس ناظر به امر نظارت می پردازدباشد می

رشته تحصیلی و سابقه کار واجـد شـرایط بـوده و سـایر              ،  عوامل نظارت باید از نظر درجه تحصیلی       3-5
 .ایط کارگاه مورد نظر را دارا باشندبرای کار در شر)مانندتوانایی جسمانی(های الزم توانایی

 درجه تحصیلی  3-5-1
درجـه  .عوامل نظارت کارگاهی برحسب طبقه شغلی مربوط باید دارای گواهی درجه تحصیلی الزم باشـند              

هنرستان فنـی یـا سـطوح       ،  دیپلم دبیرستان ،  )تکنسین(تحصیلی قابل قبول برای پایین ترین طبقه شغلی         
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 .باشد میآموزشی همتراز 
 رشته تحصیلی 3-5-2

 .رشته تحصیلی مورد قبول برای درجه کارشناسی و باالتر صرفاًگروه فنی و مهندسی
 .گرایش در رشته تحصیلی نیز باید مالک انتخاب باشد، های بزرگ برای پروژه

گواهی درجه و رشته تحصیلی افراد بایدتوسط مراجع ذیصالح صادر شده باشد و ارائه عـین آن                  3-5-3
 .الزامی است

 
 سابقه کار 3-6
تـاریخ فراغـت از   ، )کارشناس ارشدوباالتر، کارشناس(مبنای محاسبه سنوات سابقه کار مهندس        3-6-1

 .تحصیل است
گواهی کار یا کارآموزی در دوران تحصیل دانشگاهی بـا ضـریب یـک دوم در                ،  برای مهندسان  3-6-2

دوم و سوم پـس از      ،  های اول گواهی مذکور برای سال   .گردد  میمحاسبه سنوات سابقه کار منظور    
 .توسط مهندس مشاور است، فراغت از تحصیل منوط به پذیرش در مصاحبه فنی

پـس از فراغـت از   ، سابقه کار کاردان فنی و تکنسین بر اساس ارائه گـواهی معتبـر انجـام کـار               3-6-3
 .گردد میمحاسبه ، تحصیل

لی باالتر در رشته ذیربط شوند تمام        عوامل نظارت کارگاهی موفق به اخذ مدرک تحصی        چنانچه 3-6-4
 .شود میسنوات سابقه کار قبلی با مدرک تحصیلی جدید محاسبه 

 : تبصره
 .گردد میدر صورتی که مدرک تحصیلی جدید کارشناسی باشد نصف مدت سابقه کار قبلی منظور 

ال در امـر    سـ 3با سـابقه کـار کمتـر از         )با حداقل درجه تحصیلی کارشناسی    (استفاده از مهندس     3-6-5
 .باشد میمجاز "کمک ناظر"نظارت کارگاهی صرفاًبه عنوان 

 
  الزحمه حق-4

در ضـرایب   )موضوع جدول حقـوق مبنـا     (حقوق ماهانه عوامل نظارت کارگاهی از حاصل ضرب حقوق مبنا         
 . به دست می آیدشوند میزیر که بر حسب مورد اعمال 

 ای منطقهضریب 4-1
 در زمـان    ای  منطقـه  از آخرین دستورالعمل ابالغی ضـریب        ای  منطقهضریب  ،  با توجه به محل اجرای کار     
 .عقد قرارداد به دست می آید

 ضریب ویژگی پروژه4-2
، خطوط انتقال آب و نفـت و گـاز و بـرق   ، آبیاری و زهکشی  ،  های فاضالب   شبکه،  راه آهن ،  به کارهای راه  

 اعمـال  20/1ن حـداکثر تـا      برجهـای مخـابراتی ضـریبی بـه میـزا         ،  سـیلو ،  تونل و سدهای بـزرگ    ،  معدن
 ی بلند مرتبه در صورتی که مشمول شرایط تعریـف شـده در           ها  ساختماناعمال این ضریب برای      .شود  می
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 .باشند مجاز است 1-9-1
 
 ضریب خدمات توام 4-3

درمورد مهندسی که بیش از یک رشته مهندسی تخصص یا تجربه داشته باشد و با اتکـاء بـه آن در چنـد                    
صورت توام ارائه خدمات نماید مشروط به اینکه برای تخصصهای جنبی فـرد دیگـری               رشته تخصصی به    

 .شود میاعمال 10/1ضریب ،  نشده باشدبینی پیشجزوکادر نظارت 
 
 ضریب تخصص ویژه 4-4

به شرط ارائه گواهی صـالحیت ازمراجـع      ،  در مواردی که به تخصصهای ویژه یا تجربیات خاص نیاز است          
بنا به درخواست رسمی مشـاور و تاییـد         )دستگاه نظارت (حبه فنی با مهندس مشاور    معتبر و پذیرش از مصا    

 .گردد میاعمال 20/1کارفرما ضریب 
 
 ضریب سرپرستی4-5

به فردی که به عنوان سرناظر مسئولیت سرپرستی عوامل نظارت در کارگاه و ایجاد ارتباط سازمان یافتـه                  
 5در صورتی که کادر تحت سرپرستی وی تـا          ،  ده دارد بین کارگاه و دفتر مرکزی مهندس مشاور را به عه         

 تعلـق  20/1نفرضـریب   10و بـرای بـاالتر از       15/1نفـر ضـریب     10و تـا  5بـیش از  ،  10/1نفر باشد ضـریب     
 .گیرد می

 : تبصره
تخصـص  ، ضـرایب سرپرسـتی  )خواهند بود"کمک ناظر"که به عنوان(سال سابقه 3به مهندسان با کمتر از  

 .گیرد میویژه وخدمات توام تعلق ن
 
 های آموزشی  ضریب دوره4-6

برای توانایی کار با رایانه و نرم افزارهای مهندسی و دانستن یک از زبانهـای اصـلی خـارجی در صـورت                      
وبـرای زبـان خـارجی      06/1برای رایانـه ضـریب      ،  توسط مهندس مشاوره  ،  موفقیت در آزمایش و مصاحبه    

 .شود میاعمال ، فقط یک بار برای هر مورد، 05/1
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 ضریب باالسری-5

وارد این هزینه ها شـامل مـ    .درصد حقوق انهاست  125های باالسری عوامل نظارت کارگاهی معادل         هزینه
 :زیر است

مزایـای نقـدی و غیـر نقـدی     ،  به حقوق عوامل نظارت از قبیل پاداش سالیانههای وابسته  هزینه5-1
 .جانشین کردن عوامل در مدت مرخصی استحقاقی واستعالجی، ناشی از قانون کار و امور اجتماعی

 هزینه دفتری کارگاه 5-2
گرمـایش و   (تجهیـزات تهویـه   ،  بت از قبیل میزکار   های جاری دفتر نظارت به جز تجهیزات ثا         تمامی هزینه 

دسـتگاه  ( بایـد توسـط مهنـدس مشـاور     باشد میکه تامین آن به عهده دستگاه اجرایی        ،  یخچال)سرمایش
نـرم افزارهـای    ،  پرداخت گردد به نحوی که عوامل نظارت کارگاهی از نظـر دسترسـی بـه رایانـه                )نظارت

ارتباط مستمر و مستقیم بـا  ،  ها و مدارک و مستندات پروژه      نقشه،  های فنی و مالی پروژه      پرونده،  مهندسی
دوربــین نقشــه بــرداری ، محاســبات، لــوازم نقشــه کشــی، )…تلکــس و ، نمــابر، تلفــن(دفتــر مرکــزی 

 .کمبودی نداشته باشند…و
 های دفتر مرکزی مهندس مشاور هزینه5-3

کرایـه دفتـر   ، فنـی و دفتـری  ، قیحقـو ، این هزینه ها شامل حقوق و مزایای مدیران و کادر اداری و مالی            
ملزومـات اداری  ، لوازم نقشه کشـی و مهندسـی  ،  استهالک اثاثیه ،  گرمایش و سرمایش  ،  روشنایی،  مرکزی

 آمـوزش و کـارآموزی و   …ارتبـاط بـا شـبکه اینترنـت و     ، نمـابر ،  تلکـس ،  هـای تلفـن     هزینه،  ومهندسی
 .های مشابه است هزینه

هـای    سود و سایر هزینـه    ،  ریسک،  لیات و عوارض برقرارداد   ما،  بیمه )باالسری(های فوق     هزینه5-4
های دیگری در این رابطـه مجـاز          پرداخت هزینه ،  بنابراین.شود  میرا شامل   )دستگاه مشاور (مهندس مشاور 

 .باشد مین
 : تبصره

 در صورت وجـود هرگونـه کمبـودی در پشـتیبانی عوامـل نظـارت کارگـاهی از سـوی مهنـدس مشـاور                        
میزان ایـن کـاهش حـداکثر       .ارفرما حق خواهد داشت ضریب باالسری را کاهش دهد        ک،  )دستگاه نظارت (

 .باشد میدرصد 30
 
 محل کار و سکونت-6
دفتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی را در کارگاه و یا خـارج از کارگـاه           ،  دستگاه اجرایی 6-1

بـا مهنـدس    ،  درحد متعـارف  ،  آن و یا در مورد پرداخت اجاره بهای         نماید  میتامین  )بسته به شرایط  (
 .کند میمشاور توافق 

برداری و    های بهره   نین هزینه همچ،  هزینه تجهیز دفتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی          6-2
هزینه ماهانه تلفـن محـل سـکونت        ،  به عهده دستگاه اجرایی است    ،  داری از آنها درحد متعارف    نگه

 .عوامل نظارت از این قاعده مستثنی است

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ī(                                                                                       ďēď( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 
به صورت اجاره توسط مهنـدس مشـاور        ،  چنانچه دفتر کار و محل سکونت عوامل نظارت کارگاهی         6-3

 نگهـداری بـرداری و   و بهـره )2-6موضوع بند (های استهالک تجهیزات هزینه،  تامین و تجهیز شود   
 .شود میبا دستگاه اجرایی توافق ،  نیز ضمن تعیین اجاره ماهانهها ساختمان

 :تبصره
پس از رسیدگی   ،  )دستگاه نظارت (نی شدن مدت اجرای پروژه بر اثر قصور مهندس مشاور         در صورت طوال  
، بـا توجـه بـه مفـاد قـرارداد      ،  الزحمه  حقمتناسب با مدت و     ،  های  باالسری    درصد هزینه 50مبلغی حداکثر   

و های او تامین  و موضوع بـرای ارزشـیابی             کسر و یا از تضمین    )دستگاه نظارت (ازمطالبات مهندس مشاور  
دفتـر امـور مشـاوران و       ( کشـور    ریـزی   برنامهبازنگری در صالحیت مهندس مشاور به سازمان مدیریت و          

 .گردد میاعالم )پیمانکاران
 
 اضافه کاری-7

در این صورت حقوق عوامل نظارت بـا   ،  چنانچه لزوم و انجام اضافه کاری مورد تایید دستگاه اجرایی باشد          
 .گردد میت اعمال ضرایب متعلقه محاسبه و پرداخ

مرخصی ،  اضافه کاری و کاردر روزهای تعطیل رسمی      ،  شب کاری ،  ضوابط مربوط به کارهای نوبتی     7-1
 . طبق قانون کار و مقررات وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود…و 

 .گردد میدرصد تعیین 40ضریب باالسری برای اضافه کاری به میزان  7-2
 
 ساعت کار-8

 .باشد میساعت 44ل نظارت کارگاهی برابر با میزان کار هفتگی عوام
 
 خودرو-9

بـه  ، برای انجام خدمات نظارت کارگاهی ضرورت داشـته باشـد  )اتومبیل(در کارهایی که استفاده از خودور     
 :شود میروش زیر عمل 

با توافـق دسـتگاه   ، )شود میکه توسط مهندس مشاور تامین (تعداد و نوع خودروی مورد نیاز کارگاه         9-1
 تعـداد و نـوع خـودرو را بـا توافـق      توان میبنا به ضرورت  ،  گردد  میرایی ومهندس مشاور تعیین     اج

 .مجدد تغییر داد
درصـورتیکه بـه علـت شـرایط ویـژه کارگـاه و             .ریال اسـت  000/630/2 خودرو برابر با   ماهانههزینه   9-2

نسیل کمک ایفراستفاده از خودروی د، بنا برتشخیص دستگاه اجرایی ،  صعوبت محل اجرای عملیات   
 .ریال قابل افزایش است 000، 450، 3این مبلغ حداکثر تا ، باشد میدار الزامی 

 .درصد افزایش می یابد20به میزان ، 2-4 ماهانه خودرو در کارهای موضوع بند هزینه 9-3
هزینه ماهانه خودرو برای کارهـا ی واقـع در جزایـر و همچنـین               ،  به لحاظ شرایط خاص آب و هوا       9-4

 :کیلومتری به شرح زیر افزایش می یابد30حل تا فاصله سوا
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 .درصد20، جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان 9-4-1
 .درصد10، جزایر و سواحل دریای خزر9-4-2
درصد 10هزینه ماهانه خودرو    ،  درصورتیکه محل اجرای پروژه خارج از محدوده قانونی شهرها باشد          9-5

 .افزایش می یابد
ساعت در هفته در اختیار عوامـل یـاد         44 خودروی موردنیاز عوامل نظارت کارگاهی مازاد بر         چنانچه 9-6

هزینه اضافه کاری مربوط به خودرو متناسباًبرای       ،  شده و  به منظور ایفای وظایف نظارت قرار گیرد         
 .ساعات اضافه کاری قابل پرداخت است

ه نیز هزینه مربوط متناسباًمحاسبه و پرداخـت  ساعت در هفت44کمتر از، برای کار خودروی مورد نیاز    9-7
 .گردد می

 
 الزحمه حقروش محاسبه و پرداخت -10

 حقوق مبنا با اعمال ضرایب مربوط :  خدمات نظارت کارگاهی شاملالزحمه حقصورتحساب 
و )9بند(به عالوه هزینه خودرو ، شود میکه به صورت خطی ضرب )5بند(های باالسری  هزینه)4بند (

در پایان هر ماه توسط مهندس مشاور تهیه و پس از تایید ، های محل کار و سکونت ورد هزینهبرحسب م
 .شود میدستگاه اجرایی پرداخت 

 
 پاداش-11

های عمرانی  به مهندسان مشاوری که خدمات شایسته ای  به منظور ارتقاء کیفیت خدمات نظارت طرح
 : با توجه به شرایط زیر قابل پرداخت استدر اسفند ماه هر سال، ارائه نمایند پاداش سالیانه

 .میزان انطباق پیشرفت فیزیکی پروژه با برنامه زمانی و مدت پیمان 11-1
مبنی بر انطباق اجرا با مشخصـات       )دستگاه نظارت (قضاوت کارفرما درباره عملکرد مهندس مشاور      11-2

ق مبنـا پـس از اعمـال        حقـو ( همان سـال     الزحمه  حقدرصد ناخالص   10حداکثر تا   ،  فنی و نقشه ها   
دسـتگاه  (مهنـدس مشـاور   .بـه عنـوان پـاداش بـه مشـاور پرداخـت خواهـد کـرد               )ضرایب مربـوط  

برحسب نقش و میزان فعالیت عوامل نظارت کارگاهی و بنـا بـر تشـخیص خـود از محـل                     )نظارت
 .نماید میپاداش دریافتی مبالغی را به عوامل یاد شده پرادخت 

 
 تعلیق-12

برای اطمینان ازانجام تعهدات ،  اجرایی طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوطدرصورت تعلیق عملیات
از نظر درجه و ، متناسب با شرایط کار و کارگاه.عوامل مورد نیاز نظارت کارگاهی، پیمانکار در دوران تعلیق

یین تع)دستگاه نظارت(سابقه کار و تعداد بر اساس توافق دستگاه اجرایی و مهندس مشاور، رشته تحصیلی
 .شود می
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 موافقتنامه
که مجموعه ای غیر قابل تفکیک است و از ، آن2همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده، موافقتنامه حاضر

در ، شود میاین پس قرارداد نامیده 
که از این پس کارفرما نامیده ………………بین………………در…………………تاریخ
و کد …………اره ثبتبه شم…………………از یک سو و واحد خدمات مشاوره ، شود می

طبق مقررات و ، از سوی دیگر، شود میکه از این پس مهندس مشاور نامیده ………………اقتصادی
 .گردد میمنعقد ، شرایطی که در اسناد ومدارک این قرارداد درج شده است

 
 موضوع قرارداد.1ماده

:  برای، عبارت است از انجام خدمات مشاوره، موضوع قرارداد
………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 .تعیین شده است، 1که شرح آن در پیوست 

 
 اسناد ومدارک.2ماده 

 :شامل اسناد و مدارک زیر است، این قرارداد
 .موافقتنامه حاضر.2-1
 .شرایط عمومی.2-2
 :پیوستها.2-3

 .شرح موضوع قرارداد.1پیوست
 .شرح خدمات.2پیوست
 .وش محاسبه و نحوه پرداخت آنر، الزحمه حق.3پیوست
 .برنامه زمانی کلی.4پیوست 
 شرایط خصوصی.5پیوست
 .سازمان و اسامی عوامل کلیدی انجام کار.6پیوست 

به مهندس مشاور ، درچارچوب قرارداد و به منظور انجام آن، اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات.2-4
 .شود میمبادله ، ابالغ شده یا بین دوطرف قرارداد

 .مدارک و گزارشهای مصوب.2-5
 

 مدت.3ماده
شرایط عمومی 2که شروع و تنفیذ آن طبق ماده، مدت انجام خدمات قسمتها ومراحل موضوع قرارداد

 :به شرح زیر است، )4پیوست (با توجه به برنامه زمانی کلی، قرارداد است
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 ……………………………………………………………………)الف
 ………………………………………………………………………)ب
 ……………………………………… ………………………………)ج

 .خواهد بود، شرایط عمومی19موضوع ماده ، تابع تغییرات مدت، های یاد شده مدت
 

 الزحمه حق.4ماده 
 :به شرح زیر است،  قسمتهاو مراحل مختلف خدماتالزحمه حقبرآورد مبالغ اولیه  .4-1

 ………………………………………………………………… … )الف
 ………………………………………………………………………)ب
 ………………………………………………………………………)ج
های مربوط و نیز نحوه  بر اساس ضوابط و بخشنامه، الزحمه حقنحوه تعیین و روش پرداخت  .4-2

 .درج شده است3در پیوست، الزحمه حقمحاسبه مبالغ اولیه 
 

 تعهدات دو طرف قرارداد.5ماده 
در ازای دریافت ، راردادمتعهد است خدمات خود را طبق اسناد ومدارک ق، مهندس مشاور .5-1

 که دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این خدمات کند می انجام دهد و اعالم الزحمه حق
 .است

و نیز ، کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد ومدارک قرارداد برای او معین شده است .5-2
 مربوط را طبق اسناد و الزحمه حق ، که درازای انجام خدمات موضوع قراردادشود میمتعهد 

 .به مهندس مشاور پرداخت کند، مدارک قرارداد
 

 نشانی.6ماده
 ………………………………………………………:نشانی کارفرما

 ………………………………………………:نشانی مهندس مشاور
 نشانی، روز قبل از تاریخ تغییر)15(باید پانزده، هرگاه یکی از دو طرف قرارداد نشانی خود را تغییر دهد

مکاتبات  ، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده است.جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند
 .گردد می و دریافت شده تلقی شود میبه نشانی قبلی ارسال 

 های قرارداد شمار نسخه.7ماده
یک نسخه از آن به ، نسخه تنظیم شده و به امضای دوطرف قراردادرسیده………این قرارداد در

 .اعتبار یکسان دارند، های آن مهندس مشاور ابالغ شده است وهمه نسخه
 نماینده مهندس مشاور    نماینده کارفرما

 نام و نام خانوادگی     نام و نام خانوادگی
 مهرو امضا      امضا  
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 یط عمومیشرا
 )مه مربوط به خدمات مشاوره یضم(

 
 تعریف و مفاهیم .1ماده 

 قرارداد.1-1
که برای انجام خدمات ،  موافقتنامه است2اد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده مجموعه اسن

 .شود میبین دو طرف مبادله ، موضوع قرارداد
 
 موافقتنامه .1-2

 و الزحمه حق، مدت، موضوع، مانند مشخصات دو طرف، سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد
 .ضای هر دو برسدتعهدات دوطرف بیان شده است و باید به ام

 
 شرایط عمومی.1-3

 .کند میمفاد همین متن است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین 
 
 شرایط خصوصی.1-4

با توجه به وضعیت و ماهیت ، شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی، شرایط خصوصی
د مواد شرایط عمومی توان میهیچ گاه ن، شرایط خصوصیموارد درج شده در .شود میموضوع قرارداد تنظیم 

 .یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد، را نقض کند
 
  کارفرما.1-5

 و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مهندس مشاور کند میشخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا 
 .در حکم کارفرما هستند، اجانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرم.نماید میواگذار 

 
  مدیر طرح.1-6

به ، باعنوان مدیریت طرح، های قابل واگذاری کارفرما شخصیتی حقوقی است که تمام یا بخشی از اختیار
 .شود میوی واگذار 

 
  مهندس مشاور.1-7

نونی و  جانشینان قا.کند میکه انجام خدمات موضوع قراردادرا تعهد ، طرف دیگر امضا کننده قرارداد است
 .در حکم مهندس مشاور هستند، نمایندگان مجاز مهندس مشاور
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  خدمات.1-8

از سوی مهندس مشاور تعهد شده ، عبارت از فعالیتها و اقدامهایی است که در اجرای موضوع قرارداد
 .است

 
 قسمت ، مرحله.1-9

در ،  معینالزحمه حقبا مدت و ، بخش تفکیک شده ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان، مرحله
 الزحمه حقد به چند قسمت جداگانه با توان میهر مرحله ،  در صورت لزوم.قرارداد مشخص شده است

 .طبق شرح خدمات تقسیم شود، مشخص
 
 مدارک و گزارشها .1-10

، برآورد مقادیر، های محاسبات فنی کتابچه، مشخصات فنی، ها دستورالعمل، نقشه ها، مستندات، متون
بر حسب مورد از سوی مهندس مشاور ، نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قراردادقیمتها و 

 .شوند میتهیه 
 
 برنامه زمانی کلی.1-11
 است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را ای نامهبر

 .شود مید درج  و در اسناد و مدارک قراردادهد میبر حسب ماه نشان 
 
 برنامه زمانی تفصیلی.1-12
 است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل و در ای نامهبر

 .دهد میچار چوب برنامه زمانی کلی در هر قسمت یا مرحله نشان 
 
 مدت اولیه .1-13

 .برای آن قسمت یا مرحله است،  موافقتنامه3مدت درج شده در ماده ، مدت اولیه هر قسمت یا مرحله
 
  ماهانهالزحمه حقمتوسط .1-14

 آن الزحمه حقعبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه ،  ماهانه هر قسمت یا مرحلهالزحمه حقمتوسط 
 .بر مدت اولیه مربوط است، قسمت یا مرحله

 
 عنوانها، مفرد و جمع، تاریخها، ماه، روز.1-15
 .و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است،  و ماه بر اساس تقویم شمسیروز.1-15-1
 .کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند، هر جا که معنای عبارت ایجاب کند.1-15-2
، عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد.1-15-3
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 در تفسیر اسناد و مدارک توان مینظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نتنها به م
 .از آنها استفاده کرد، قرارداد

 طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف، اصطالحاتی که در این ماده نیامده است.1-15-4
 .شود می 

 
 شروع و تنفیذ قرارداد.2ماده 

 .نافذ است)ابالغ از سوی کارفرما(تاریخ مبادله آن این قرارداد از  .2-1
پس از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش پرداخت است ، شروع اولین قسمت یا مرحله .2-2

 هاز تاریخ ابالغ انجام قسمت یا مرحله مربوط، و تاریخ شروع هر یک از قسمت ها و مراحل بعدی
 .توسط کارفرماست

در صورتی که کارفرما مصمم به انجام قسمت ، رک و گزارشهای هر قسمت یا مرحلهبا تصویب مدا.2-3
انجام آن را به ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب مدارک و گزارشها، یا مرحله بعد باشد

در صورتی .نماید می و یا مراتب انصراف خود را از ادامه قرارداد اعالم کند میمهندس مشاور ابالغ 
 .مدت یادشده سه ماه خواهد بود،  خدمات مرحله ساخت و تحویل باشدکه مرحله بعدی

مهندس ، ظرف مهلتهای یادشده، در صورت عدم ابالغ هر قسمت یا مرحله از کار توسط کارفرما.2-4
 .در خواست نماید، )1-9-22(د خاتمه قرارداد را طبق بند توان میمشاور 

 
 حدود خدمات و تغییرات آن .3ماده 

خدمات مهندس مشاور را در حد متعارف و در چار چوب موضوع ، د حین انجام کارتوان میا کارفرم.3-1
 .افزایش یا کاهش دهد، تغییر، 2-3با رعایت مفاد بند ، قرارداد

در صورتی که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات یا هنگام بررسی مدارک و  .3-1-1
مهندس ، مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شودموجب تغییر ، گزارشهای مهندس مشاور

 .خدمات اضافی را انجام دهد، 2-3مشاور موظف است با رعایت مفاد بند 
د در صورت لزوم تغییرات در شرح وظایف و یا حدود خدمات در توان می، مهندس مشاور.3-1-2

به کار فرما پیشنهاد ، 2-3با ذکر دالیل و جزئیات و با رعایت مفاد بند ، بخشهای پایان یافته را
 .کند

در هر مورد ، های یاد شده تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد هرگاه طبق بند.3-2
حداکثر ،  کارفرما.کند می انجام تغییرات را به کارفرما گزارش الزحمه حقمهندس مشاور مدت و 

با مهندس ،  انجام تغییراتالزحمه حقدر مورد مدت و ، روز با بررسی گزارش) 10(ظرف مدت ده 
 .نماید میکارفرما تغییرات را ابالغ ،  پس از توافق.کند میمشاور مذاکره و توافق 

که ناشی از نقص انجام خدمات ، خدمات مربوط به اصالح مدارک و گزارشهای مهندس مشاور .3-3
ه آنها از سوی  نیست و هزین2-3 و1-3مشمول خدمات اضافی بندهای ، موضوع قرارداد باشد
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 .شود میمهندس مشاور پرداخت 

، با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط داشته باشد، در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد .3-4
 که با مهندس مشاور و ای نامهمهندس مشاور موظف است اطالعات و مدارک فنی آن را طبق بر

، افت کند و در انجام خدمات خود منظور نمایداز کارفرما در ی، شود مییا سازمانهای دیگر تنظیم 
 .هماهنگی ایجاد شود، تا بین کارهای مختلف طرحهای یاد شده

 
 برنامه زمانی انجام خدمات .4ماده 

 . آمده است)4( شمارهدر پیوست، برنامه زمانی کلی انجام خدمات .4-1
برنامه زمانی ، عیین نشده باشد مدتی ت)4(شمارهدر صورتی که در پیوست ، پس از ابالغ قرارداد .4-2

تا یک هشتم مدت آن قسمت یا ، تفصیلی هر قسمت یا مرحله در چارچوب برنامه زمانی کلی
از سوی مهندس مشاور تهیه و برای کارفرما ارسال ، هر کدام کمتر است، یا یک ماه، مرحله
ظر خود را درباره تصویب ن، روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی)15(تاپانزده ، کارفرما.شود می

با  توافق دو طرف مجاز ،  هر گونه تغییر در برنامه زمانی تفضیلی.کند میو یا اصالح آن اعالم 
  .خواهد بود

 
 یشرفت کارپ

گزارش پیشرفت ، در پایان هر ماه و یا زمانهای تعیین شده در برنامه زمانی تفصیلی، مهندس مشاور
میزان کارهای انجام ، دراین گزارش.کند میبه کار فرما تسلیم ، هخدمات موضوع قرارداد را در دو نسخ

 و کارفرما تا شود میهای الزم برای رفع موانع و مشکالت کار پیشنهاد  راه حل، و علل آنها، تاخیر، شده
تایید ، مفاد گزارش، در غیر این صورت، کند مینظر خود را نسبت به گزارش یاد شده اعالم ، روز)10(ه د

 .گردد میقی شده تل
 

 کارکنان مهندس مشاور.6ماده 
به هزینه ، تقبه صورت دایم یا مو، همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد .6-1

 و شوند میکارکنان مهندس مشاور شناخته ، مهندس مشاور و برای او خدماتی را انجام می دهند
 .به عهده مهندس مشاور است، مسئولیت عملکرد آنها در مورد خدمات موضوع قرارداد

مهندس مشاور موظف است سازمان اجرایی و فهرست اسامی افراد کلیدی را ، قبل از شروع کار .6-2
، )6(شمارهمطابق پیوست ، برای انجام خدمات موضوع قرارداد، که فاقد سوابق سوءحرفه ای باشند

 .رسال کندبرای کارفرما ا، تخصص و میزان فعالیت هر یک، به همراه وظایف
به ، باید به منظور اجرای مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاههای خود، مهندس مشاور.6-3

 .شمار کافی کارکنان صالحیت دار داشته باشد
، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد .6-4
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قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را ، ات آنهامهندس مشاور در استفاده از خدم
 .نماید می و اسناد مربوط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم کند میرعایت 

 ریزی برنامهمدیر طرح و سازمان مدیریت و ، د کارکنان شاغل کارفرماتوان مین، مهندس مشاور .6-5
به ، برای انجام خدمات موضوع این قرارداد، بلی از دستگاه مربوطبدون کسب مجوز ق، کشور را
 .کار گیرد

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

 
 نمایندگان .7ماده 

 نمایندگان کارفرما.7-1
به مهندس ، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، دادکارفرما پس ازمبادله قرار.7-1-1

 .کند میمشاور معرفی 
به ، در محدوده اختیارات تفویض شده به وی، دستور ها و مدارکی که به وسیله نماینده کارفرما.7-1-2

ورهای ابالغ شده و دست، در حکم ابالغ کارفرماست با تغییر نماینده کارفرما، شود میمهندس مشاور ابالغ 
 .معتبر است، یا مدارک امضا شده به وسیله نماینده قبلی

به واحد ، د تمام یا بخشی از اختیارات قابل واگذاری خود را در رابطه با این قراردادتوان میکارفرما .7-1-3
شاور به مهندس م، آن واحد با تعیین حدود اختیارات، در این صورت.خدمات مدیریت طرح واگذار نماید

 .در حکم تصمیمهای کارفرما ست، های وی در امور واگذاری شده م گیریی و تصمشود میمعرفی 
  نمایندگان مهندس مشاور .7-2
به ، مهندس مشاور نماینده یا نمایندگان خود را با ذکر حدود اختیارات، پس از مبادله قرارداد.7-2-1

 .کند میکارفرما معرفی 
، یل کار باشدومشتمل بر خدمات مرحله ساخت و تح، ضوع قرارداددر صورتی که خدمات مو.7-2-2

باید یک نفر مهندس ناظر به عنوان نماینده ، مهندس مشاور در هر یک از کارگاههای تحت نظارت خود
 .معرفی نماید، تعیین کند و به کارفرما و دیگر  طرفهای قراردادی کارفرما در این کار، و مسئوول

جایگزین وی در کارگاه را به کارفرما و ، وظف است در غیاب مهندس ناظرم، مهندس مشاور.7-2-3
 .طرفهای قرارداد معرفی کند

 
 دقت و کوشش.8ماده 

باید خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس ، مهندس مشاور.8-1
های  طبق دستورالعمل، دیاستانداردهای تخصصی و حرفه ای و با رعایت مالحظات مالی و اقتصا

به وسیله کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و ، مربوط و با به کارگیری حداکثر مهارت و دقت
، انجام دهد و در مواردی که اظهار نظر و صالحدید به او واگذار شده است، حرفه ای الزم هستند

 .منصفانه و بی طرفانه عمل کند
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های ممکن را بررسی و مناسب  گزینه ها و راه حل، عات خودموظف است در مطال، مهندس مشاور .8-2

هم چنین باید مدارک و گزارشهای هر قسمت یا مرحله را به ترتیبی .ترین آنها را پیشنهاد کند
 .درحد امکان نیاز به تغییر مصوبات قبلی نباشد، که در ادامه خدمات، تهیه کند

 نقشه ها و  که کارها طبق، نظارت و کنترل نمایدباید عملیات اجرایی به نحوی ، مهندس مشاور .8-3
توسط پیمانکاران و عوامل اجرایی انجام شود و با راهنماییهای به ، مشخصات فنی ضمیمه قرارداد

از تأخیر در اجرای تعهدات و عملیات جلوگیری نماید ، موقع و مقتضی به پیمانکاران ویا سازندگان
برعهده ، اسناد و مدارک قرارداد با پیمانکار یا سازندهدر تصمیماتی که در ، و طبق شرح خدمات

 .به موقع اقدام کند، مهندس مشاور گذاشته شده است
مهندس مشاور ، از این رو.بر عهده مهندس مشاور است، مسوولیت نظارت بر حسن اجرای عملیات .8-4

و مواد پیش از با هدف اطمینان از کیفیت مصالح ، نسبت به صدور دستور برای انجام آزمایشها
و نیز با بازدیدمستمر از عملیات ساخت و کیفیت عملیات اجرایی و ، نهاآاجرا و هنگام به کارگیری 

مهندس ، همچنین.کند میاقدام ، های اجرایی تطبیق آنها با مشخصات واستانداردهای فنی و نقشه
رد و اجرای کارهای باید با کنترل مستمر از مصرف احتمالی مواد و مصالح غیر استاندا، مشاور

 .جلوگیری کند، مغایر مشخصات فنی
 
 

 های فنی مقررات و دستورالعمل، معیارها، استانداردها.9ماده
متریک خواهد بود؛مگر آن که بنا به ، سیستم اندازه گیری آحاد در تمامی اسناد ومدارک فنی طرح .9-1

، یا به هنگام اجرای کارتعیین شده باشد و 5سیستم اندازه گیری دیگری در پیوست، ضرورت
 .درباره آن توافق شود

ازمعیارها و ضوابط فنی ، باید در انجام خدمات و تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها، مهندس مشاور .9-2
استفاده کند و ،  کشور وسایر استانداردهای معتبرریزی برنامههای سازمان مدیریت و  و دستورالعمل

ازمعیارها و ضوابط معتبری که درپیوست ، ابط ومعیارهادرصورت موجود نبودن این گونه ضو
 .استفاده کند، شود میتعیین شده و یا بعداًتوافق 5

همه ، )2( شمارهموظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات پیوست، مهندس مشاور .9-3
با ،  طرفهای قرارداددستورکارها و اقدامهای خود را در رابطه با پیمانکار یا سازنده یا دیگر، ابالغها

 .انجام دهد، های مربوط رعایت اسناد و مدارک قراردادی آنها و طبق ضوابط و دستورالعمل
 

 اقدامهای مهندس مشاور که نیاز به تأیید کارفرما دارد.10ماده 
های هماهنگی را  جلسه یا جلسه، برای تعیین نحوه ادامه کار، هرگاه مهندس مشاور به هنگام انجام کار

برای ، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی. منظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداندبه
 و کند مینسبت به تشکیل جلسه اقدام ، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، کارفرما.کارفرما بفرستد

فرما در هرگاه کار.نماید میتصمیمها رادر صورت جلسه ای تنظیم و بی درنگ به مهندس مشاور ابالغ 
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مهندس مشاور خود تصمیم گیری ، مهلت تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمها اقدام نکند
 .کند مینموده و نتیجه را به کارفرما اعالم 

 
 نحوه تسلیم و تصویب مدارک وگزارشها.11ماده 

دت مربوط و یا مدارک و گزارشهای مطالعات هر قسمت یا مرحله را در پایان م، مهندس مشاور .11-1
ابتدا در دو نسخه همراه با نسخه ای به ،  شده استبینی پیشمقاطعی که در برنامه زمانی تفصیلی 
، کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای یاد شده.کند میصورت نرم افزاری به کارفرما تسلیم 

بررسی و نظر صریح نها را آ،  شده در برنامه زمانی تفصیلیبینی پیشظرف مدت یک ماه یا مدت 
 .کند میدر یک نوبت اعالم ، و روشن خود را بادرج موارد

مهندس مشاور مدارک و گزارشهای تأیید ، در صورتی که کارفرما مدارک و گزارشها را تأیید کند .11-2
به ، شده را در دو نسخه به همراه نسخه نرم افزاری و راهنمای مکتوب آن و نیز خالصه گزارشها

م نظر اصالحی از سوی کارفرما درصورت اعال. تا کارفرما آنها را ابالغ نمایدکند میلیم کارفرما تس
مهندس مشاور موظف است ظرف مدت یک ماه یا ده درصد مدت ، نسبت مدارک و گزارشها

براساس نظر کارفرما آنها را اصالح و مدارک را در چهار ، هرکدام که بیشتر باشد، قسمت یا مرحله
 نسخه ای به صورت نرم افزاری تهیه و به همراه خالصه گزارشها به کارفرما نسخه همراه با

 الزحمه حقمشمول کاهش ، تجاوز ازاین مدت.تا کارفرما آنها را تصویب و ابالغ کند، تسلیم نماید
 .قبالًموافقت کرده باشد، مگر اینکه کارفرما با افزایش مدت، درج شده در قرارداد است

، نظر اصالحی اعالم شده از سوی کارفرما منطبق با نظر مهندس مشاور نباشددر مواردی که  .11-3
 .کند میدالیل خود را برای بررسی مجدد به کارفرما اعالم ، مهندس با ارسال گزارش توجیهی

مهندس مشاور موظف به ، نان بر نظریات اعالم شده خود اصرار داشته باشدچچنانچه کارفرما هم
مسئولیت این نوع تصمیم .براساس نظر کارفرما خواهد بود،  خوداصالح مدرک و گزارشهای

 .برعهده مهندس مشاور نیست، گیریها
در صورتی که کارفرما ظرف مدت تعیین شده نظر خود را در مورد مدارک و گزارشهای مهندس  .11-4

 روز از نماید و چنانچه تا پانزده میم مهندس مشاور نظر کارفرما را استعال .مشاور اعالم نکند
 ، گزارشها و مدرک ارسالی.همچنان نظری از سوی کارفرما اعالم نشود، تاریخ دریافت استعالم

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

 .کند میبه مهندس مشاور ابالغ ، "شد
 الزحمه حقمبنای کارهای بعدی است و مهندس مشاور ، صویب شدهمدارک و گزارشهای ت .11-6

 .کند میمربوط را بر اساس قرارداد دریافت 
چکیده ای از کار آن قسمت یا مرحله را ، باید به پیوست هر یک از گزارشها، مهندس مشاور .11-7

یخچه گزارشی شامل تار، پس از تحویل موقت کار، همچنین.تهیه و به کارفرما تسلیم کند
 .کند میبه کارفرما تسلیم ، کارهای انجام شده در مرحله ساخت

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ī(                                                                                       ďĔĐ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 
 

 تسهیالت برعهده کارفرما.12ماده 
به ، کارفرما تدبیر و مساعدتهای الزم را برای تسهیل کار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد

 .کند میفراهم ، بر اساس درخواست مهندس مشاور، ویژه در موارد زیر
 .طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان، ر اختیار قراردادن اطالعات مربوطد .12-1
 .در رابطه با طرح، مجوز ورود کارکنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع .12-2
اخذ ، روادید ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت ومجوز کار کارکنان خارجی مورد نیاز و همچنین .12-3

 .ای کارشناسان ایرانیگذرنامه و روادید بر
 .سازمانها وسایر موسسات، ارتباط و تشریک مساعی با وزارتخانه ها .12-4
 .ترتیب امور مربوط به تهیه لوازم و وسایلی که تهیه و توزیع آن در انحصار دولت باشد .12-5
ا و اقالمی نرم افزاره، نشریات، کتب، وسایل، ورود و ترخیص لوازم، ترتیب امور مربوط به تهیه .12-6

 .که تهیه آن در داخل کشور مقدور نباشد، از این قبیل
باید توسط کارفرما در اختیار مهندس مشاور ، قرارداد5تسهیالت ویژه ای که طبق پیوست  .12-7

 .قرارگیرد
 .برعهده مهندس مشاور است، 6-12تا3-12های اقدامهای موضوع بندهای تمام هزینه

 
 خدمات جنبی.13ماده 

عکسهای هوایی و ، کاداستر، زمین شناسی، های توپوگرافی مانند تهیه نقشه، مات جنبیخد .13-1
، ژئو فیزیک، انجام آزمایشهای ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، همچنین، تصاویر ماهواره ای

خاکشناسی و کارهایی مانند ، مدل هیدرولیکی، آبنگاری، اطالعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی
توسط ، طبق ضوابط قراردادهای مربوط، جزو خدمات موضوع قرارداد نیستکه اصوالً، اینها

به هزینه و از سوی کارفرما انجام ، بر اساس ضوابط، مهندسان مشاور صاحب صالحیت
تعیین شرح خدمات جنبی مورد نیاز و اطالعات ومشخصات فنی ضروری ، در این صورت.شود می

با ، نیاز و نیز تطبیق نتایج حاصل ی ارائه اطالعات موردهمراه با جدول زمان، نهاآهر یک و اعالم 
 .برعهده مهندس مشاور خواهد بود، نیازهای طرح

بررسی واظهار نظر در مورد گزارشها و نظارت بر ، اگر کارفرما بخواهد درتنظیم مدارک قرارداد .13-2
ه افراد دارای مهندس مشاور موظف است ک،  مهندس مشاور استفاده کندخدماتاز ، خدمات جنبی

میزان خدمات اضافی و .به شمار الزم به خدمت فراخواند، صالحیت را برای انجام این خدمات
 .خواهد بود3-2طبق ضوابط مندرج در بند،  مربوط به آنالزحمه حق

عکسهای هوایی و ، های توپوگرافی مانند تهیه نقشه، نظارت و تصویب عملیات نقشه برداری:تبصره
 .ه سازمان نقشه برداری کشور استبه عهد، آبنگاری

 که مهندس مشاور گزارش نتایج کارهای جنبی را که توسط واحدهای دیگری تهیه صورتیدر  .13-3
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برای ، باید نظر خود را با ذکر دلیل و به موقع، شده است صحیح نداند و به نتایج آن معترض باشد
مهندس ، های یادشده را تایید نمایدچنانچه کارفرما گزارش.تصمیم گیری به کارفرما اعالم کند

مشاور موظف به استفاده از نتایج آنها در مطالعات مربوط خواهد بود و مسوولیت این نوع تصمیم 
 .برعهده مهندس مشاور نیست، گیری ها

 
 تضمین حسن انجام کار.14ماده 

به عنوان ، رده درصد از هر پرداخت مهندس مشاو،  اطمینان از حسن انجام کارحصولبرای  .14-1
 .شود میکسر و نزد کارفرما نگهداری ، تضمین حسن انجام کار

 .شود میتضمین حسن انجام کار به نفع کارفرما ضبط ، 23طبق ماده، در صورت فسخ قرارداد .14-2
باید پس از تصویب مدارک و ، تضمین مربوط به هر قسمت یا مرحله از خدمات مطالعه و طراحی.14-3

نیمی از مبلغ تضمین حسن .آزاد شود18طبق ماده،  زمان تسویه حساب نهاییگزارشهای آن و در
آزاد ، و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار، پس از تحویل موقت کار، انجام کار در مرحله ساخت

 .شود می
قسمتهایی از عملیات اجرا شده را تحویل موقت یا قطعی  ، در صورتی که کارفرما تا قبل از پایان قرارداد

به ازای دریافت سفته یا ، کسور حسن انجام کار.به تناسب کاهش می یابد، وجه الضمان دریافتی، ردگی
 .شود میهرگونه تضمین معتبر دیگر باز گردانده 

 
 
 

 الزحمه حق.15ماده 
که بر ،  مهندس مشاور برای انجام خدمات قسمتها یا مراحل مختلف موضوع قراردادالزحمه حق .15-1

از سوی ، تعیین شده است) 3( شمارهطبق پیوست، های مربوط ستورالعملاساس ضوابط و د
 .شود میپرداخت ، کارفرما و با رعایت مفاد قرارداد

 
 الزحمه حقنحوه پرداخت .16ماده
 هر قسمت یا مرحله از مطالعات در طول انجام خدمات و تا زمان الزحمه حقهشتاد و پنج درصد  .16-1

طبق ، به صورت اقساط بر اساس پیشرفت کار، قسمت یا مرحلهتسلیم مدارک و گزارشهای آن 
به صورت علی الحساب پرداخت ، تعیین و توافق شده است) 3(شمارهبرنامه زمانی که در پیوست 

 .شود می
پس از تصویب مدارک و ،  هر قسمت یا مرحله از مطالعاتالزحمه حققسط آخر یا باقیمانده  .16-2

 .شود میاخت پرد18طبق ماده، گزارش مربوط
های مربوط است  بر اساس دستورالعمل،  مرحله ساخت و تحویل کارالزحمه حق پرداختنحوه  .16-3

 .تعیین شده است) 3(شماره که در پیوست
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به تناسب پیشرفت کار ، برحسب مورد، 2-3موضوع بند،  خدمات اضافیالزحمه حق پرداختزمان  .16-4
 .شود میو با توافق دو طرف تعیین 

طی صورت حسابی که توسط مهندس مشاور تهیه و تسلیم کارفرما ، الزحمه حقهر یک از اقساط .16-5
 .شود میپس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت ، شود می

آن را مورد بررسی ، کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب.16-6
ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تأیید ، دیقرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردا

 . را پرداخت کندالزحمه حق، شده همراه با مستندات مربوط برای مهندس مشاور
هرگاه مهندس مشاور به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض  .16-7

دت پانزده روز از تاریخ حداکثر ظرف م، اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات، باشد
هر گاه . تامورد رسیدگی قرار گیردکند میبه کارفرما اعالم ، دریافت صورت حساب اصالح شده

باید نسبت به پرداخت آنچه ، اصرار داشته باشد، کارفرما هم چنان بر اعمال اصالحات اعالم شده
ت به مبلغ مازاد مورد نظر د نسبتوان میمهندس مشاور ، در این حالت.اقدام کند، مورد قبول اوست

اصل مبلغ رابه عالوه خسارت تأخیر ، اقدام کند و در صورت محق بودن24از طریق ماده، خود
 .دریافت کند، 8-16طبق بند، تادیه

های تأیید شده  درصورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت حساب .16-8
اضافه بر ، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه، أخیر کندبیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن ت

مبلغی معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ، اصل مبلغ تأخیر شده
به مهندس مشاور ، در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده)مورد عمل در بانکهای کشور(ساله

 .سه ماه است،  این خسارتحداکثر زمان مشمول پرداخت، کند میپرداخت 
 

 پیش پرداخت.17ماده 
 هر مرحله از خدمات الزحمه حقکارفرما بیست درصد از مبلغ اولیه ، ه درخواست مهندس مشاورب .17-1

بدون کسر کسور قانونی در ، پس از ابالغ همان مرحله، موضوع قرارداد را به عنوان پیش پرداخت
مقدار این پیش .کند میبه مهندس مشاور پرداخت ، رمقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگ

 این مرحله الزحمه حقبرای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ اولیه ، پرداخت
 هر قسمت یا مرحله به تناسب کسر و تضمین مهندس الزحمه حقهنگام پرداخت ، این مبلغ.است

 .شود میمشاور به همان نسبت آزاد 
مهندس مشاور بابت پیش ، هر گاه در تسویه حساب نهایی،  یا فسخ قرارداددرصورت خاتمه و .17-2

موظف است مبالغ بدهکاری را پرداخت کند وگرنه کارفرما از ، پرداخت ها به کارفرما بدهکار باشد
تضمینهاو مطالبات مهندس ، نسبت به دریافت مطالبات خود از محل سپرده ها، طریق قانونی

 .نماید میاقدام ، ی مربوطها با اخذ هزینه، مشاور
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 صورت حساب نهایی و تسویه حساب.18ماده 
پس از تصویب مدارک و ، صورت حساب نهایی خدمات هر قسمت یا مرحله از مراحل مطالعاتی .18-1

پس از پایان یافتن ،  نهایی هر قسمت از خدمات مرحله ساختبگزارشهای آن وصورت حسا
این .شود می و به منظور تأیید برای کارفرما ارسال از سوی مهندس مشاور تهیه، خدمات آن

 آن قسمت یا مرحله و مبالغی که بر اساس مواد قرارداد به آن الزحمه حقشامل ، صورت حساب
 افزایش الزحمه حق، پرداختهای قلبی یا علی الحساب، کسور قانونی، شود میاضافه یا از آن کسر 

خسارت و نتایج ناشی از دعاوی رسیدگی و قطعی  ،های تطویل و تعلیق هزینه، یا کاهش خدمات
ظرف مدت پانزده ، شود میصورتحساب نهایی که به ترتیب یاد شده تنظیم .شده و نظایر آن است

 .شود میروز از تاریخ دریافت بوسیله کارفرما رسیدگی و تایید 
برآورد هزینه به صورت درصدی از ، های مربوط  طبق دستورالعملالزحمه حقدر صورتی که  :تبصره

مبنای تسویه حساب ، مبلغ برآوردمصوب هر قسمت یا مرحله مطالعاتی، اجرای کار محاسبه شده باشد
  این قسمت یا مرحله مربوط بوده و هزینه تمام شده عملیات مبنای تسویه حساب قطعی الزحمه حققطعی 

 . خدمات مرحله ساخت و تحویل استالزحمه حق
کارفرما اصالحات موردنظر خود را در ،  شده نیاز به اصالح داشته باشددرصورتی که حساب یاد .18-2

مطرح نموده ونتیجه را با ، دهد میجلسه ای که طی مدت یاد شده با مهندس مشاور تشکیل 
 .کند میمشاور توافق 

اعتراض نسبت به آن وارد نیست و ، صورت حساب توافق شده بوسیله دو طرف قطعی بوده .18-3
در این حالت بر حسب مورد به شرح بندهای زیر ، گیرد می حساب نهایی مشاور قرارمبنای تسویه

 .شود میعمل 7-16عمل خواهد شد وگرنه طبق مفاد 
تضمین حسن انجام ، هرگاه مهندس مشاور بر اساس صورت حساب نهایی بستانکار شناخته شود .18-4

روز پس از تأیید )15(مدت پانزده آزاد و مطالبات وی حداکثر ظرف 14کار او بی درنگ طبق ماده
 .گردد میپرداخت ، صورت حساب نهایی

روز از ) 15(ظرف مدت پانزده ، هرگاه مهندس مشاور براساس صورت حساب نهایی بدهکار شود.18-5
بی درنگ تضمین ، در این صورت.بدهی خود را به کارفرما می پردازد، تاریخ تأیید صورت حساب

کارفرما حق دارداز محل ،  و هرگاه از این پرداخت خودداری کندشود میحسن انجام کار او آزاد 
طلب خود را دریافت کرده و سپس باقیمانده مبلغ ، تضمینها و مطالبات مهندس مشاور، سپرده ها

، تضمین حسن انجام کار او را آزاد نماید واگر مبالغ یاد شده برای وصول مطالبات کافی نباشد
 .طالبات خود را از سایر داراییهای او وصول کندم، طبق قوانین جاری کشور

 
  مربوطالزحمه حقتغییرات مدت خدمات و .19ماده 

تغییر ، د با پیشنهاد هرکدام از دو طرفتوان می، درصورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر، مدت قرارداد
 الزم در مدت و مبلغ تغییرات ، مهندس مشاور باید با توجه به مفاد ماده مربوط، درچنین مواردی.یابد
و نیز پیامدهای ، و تاثیرآن روی خدمات انجام شده و برنامه زمانی، بر اساس مبانی قرارداد، الزحمه حق
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روز پس از )15(حداکثر پانزده، کارفرما.مالی آن را تعیین نموده و طی گزارشی به کارفرما اعالم کند
صورت جلسه ای تنظیم ومالک عمل قرار نتایج طی .نظر خود را اعالم خواهدکرد، دریافت گزارش

 .گیرد می
در پایان خدمات ، گیرد میبراساس کنترلهایی که حین انجام کار صورت ، تغییر مدت هر قسمت یا مرحله

مورد بررسی نهایی قرار گرفته و ، )یا در حالت فسخ یا خاتمه قرارداد در زمان بررسی(آن قسمت یا مرحله
توافق به عمل می آید و نتیجه صورت ، میزان تاخیرهای مجاز و غیر مجازدرباره کاهش یا تمدید مدت و 

 .گردد میمجلس 
موضوع بنا به درخواست هر یک از دو ، درصورت عدم توافق دوطرف در مورد تعیین میزان انواع تاخیرها

 .شود میرسیدگی ، 24طبق ماده، طرف
 .تغییر حدود خدمات .19-1
 .از قصور مهندس مشاوربروز تأخیر به عللی خارج  .19-2
 .وقوع حوادث قهریه و بروز شرایط اضطراری.19-3
 .تعلیق کارها از طرف کارفرما .19-4
 .تأخیر غیر مجاز از سوی مهندس مشاور .19-5

 
 خسارت تأخیر.20ماده 

خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تاخیر غیر مجاز به ، بابت تاخیر غیر مجاز مهندس مشاور .20-1
 )20( بیست تا  آن قسمت یا مرحله و حداکثرالزحمه حق یا مرحله مربوط در میزان مدت قسمت

 .شود میاز مهندس مشاور دریافت ،  مربوطالزحمه حقدرصد 
 ماهانه در الزحمه حقدرصد متوسط )50(مبلغی معادل پنجاه، بابت تاخیر مجاز مهندس مشاور.20-2

حداکثر مدت .شود می اضافه الزحمه حقبه ، های مربوط مجموع ماههای اضافه شده طبق بخشنامه
نصف مدت قسمت یا مرحله ،  تاخیرمجاز قرارداد برای مراحل مطالعاتیالزحمه حقبرای پرداخت 

 .تابع شرایط اجرای کار است، مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل
  د طبق بندتوان میندس مشاور مه، پس از سپری شدن این مدت و عدم ابالغ تعلیق از سوی کارفرما

 .عمل کند، )22-9-3(
در مدت تاخیر مجاز طبق ،  مربوط به عوامل مقیم یا نظارت کارگاهی مهندس مشاورالزحمه حق:تبصره

  .شود میدستورالعمل مربوط محاسبه 
 

 تعلیق.21ماده 
م خدمات هر قسمت روزه به مهندس مشاور در حین انجا)10(د با اعالم کتبی دهتوان میکارفرما .21-1

طی ابالغیه ای که تاریخ ، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یامرحله را، یا مرحله
 .به حالت تعلیق درآورد، شروع و خاتمه تعلیق در آن معین شده است
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ابالغ تعلیق برای خدمات مطالعات قبل از سپری شدن سه چهارم مدت اولیه و با احتساب .21-2
مجاز است و تعلیق خدمات مرحله ساخت ، رای هر یک از این قسمتها یا مراحلتمدیدهای مجاز ب

 .که تحت نظارت مهندس مشاور است، تابع وضعیت تعلیق کارهای اجرایی است، و تحویل
مدت . استزفقط برای یک بار مجا، تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله .21-3

هرکدام که کمتر ،  ماه4ات حداکثر یک چهارم مدت اولیه ویاتعلیق درهرقسمت یا مرحله از خدم
 .بود خواهد، است

روز قبل از پایان )10(کارفرما حداکثر تا ده ، در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد .21-4
،  و در صورت موافقت مهندس مشاورکند میموضوع را به مهندس مشاور پیشنهاد ، مدت تعلیق

قرارداد تمدید ، ماه و بدون پرداخت هرگونه هزینه برای مدت تمدید شده) 3 (حداکثر به مدت سه
به ، با در خواست مهندس مشاور، هرگاه مشاور با تمدید مدت تعلیق موافقت نکند، گردد می

 .شود می قرارداد خاتمه داده
و تحویل به استثنای خدمات مرحله ساخت ، های مربوط به دوران تعلیق خدمات پرداخت هزینه.21-5

 متوسط ماهانه الزحمه حقدرصد ) 30(ماهانه معادل سی ، های مربوط است که تابع بخشنامه
 .ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است) 4(برای حداکثر چهار ، پرداخت این مبلغ، است

خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف ، موظف است پس از شروع تعلیق، مهندس مشاور.21-6
تهیه و با تعیین میزان ، گزارش وضعیت خدمات را تا هنگام ابالغ تغلیق، روز) 15(انزده مدت پ
 .به کارفرما تسلیم نماید، 5-21موضوع بند ، های تعلیق هزینه

نظر کارفرما را ، روز قبل از انقضای مدت تعلیق یا تمدید تعلیق) 20(بیست ، مهندس مشاور.21-7
،  در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار.کند میستعالم ا، نسبت به چگونگی ادامه قرارداد

نظر ، هرگاه تا پایان مدت تعلیق کارفرما.پس از سپری شدن مدت تعلیق اجرای کار ادامه می یابد
 .د خاتمه کار را در خواست کندتوان میخود را در مورد ادامه کار اعالم نکند مشاور 

موضوع را به مهندس مشاور ابالغ ، فرما تصمیم به لغو تعلیق بگیردکار، چنانچه در دوران تعلیق.21-8
 .کار ادامه می یابد، روز پس از ابالغ) 10(حداکثر ده، در این صورت.کند می

 
 خاتمه دادن به قرارداد .22ماده 

 .به قرارداد خاتمه دهد، د در هر زمانتوان میکارفرما .22-1
موضوع را با تعیین مهلت ، تمه دادن به قرارداد را داشته باشددر هر مرحله ای که کارفرما قصد خا.22-2

 .کند میبه مهندس مشاور اعالم ، ماهه)  2(دو 
بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده ، پس از دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، مهندس مشاور .22-3

این .تهیه وتسلیم کند.راردادگزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابالغ خاتمه ق، روز) 15(
باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز ، گزارش

بخشهایی که تکمیل آنها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دو ماهه یاد شده ضروری و امکان 
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 . آنها باشدالزحمه حقهمراه با تعیین میزان ، پذیر است
تشخیص دهد که الزم است تمام یا ، ساً یا براساس گزارش مهندس مشاورهرگاه کارفرما را.22-4

در این صورت .باید موضوع را به مهندس مشاور اعالم کند، قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود
 .مهندس مشاور موظف است خدمات یاد شده را در مهلت دو ماهه تکمیل کند

نسبت به تحویل اصل تمام ، ان مهلت دو ماههمهندس مشاور موظف است در پای، در هر صورت.22-5
) در صورت وجود(تحویل اموال کارفرما و خارج ساختن اموال خود از کارگاه ، اسناد و مدارک کار

های ناشی از پایان دادن   خدمات انجام شده و صورت هزینهالزحمه حقو ارائه صورتحساب 
، ر مقابل کارمندان خود یا موسسات دیگرتعهدات مهندس مشاور د، مانند موافقتنامه ها، قرارداد

و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به کشورشان ، برچیدن دستگاه نظارت محلی
مشروط بر این که این هزینه ها به منظور اجرای این ، و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان

 .اقدام نماید، رداختی نشده باشدقرارداد ایجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پ
روز پس از دریافت صورت حساب و صورت ) 15(کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده .22-6

نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات ، 5-22های موضوع بند  هزینه
سپرده حسن انجام .با مهندس مشاور تسویه حساب کند، 18اقدام نماید و مطابق ماده ، انجام شده

 .شود می آزاد 18کار مهندس مشاور در این حالت با توجه به ماده 
کارفرما ، هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از مراحل قرارداد طرح شود.22-7

بابت خدمات مرحله ، قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مهندس مشاور
 .دهد مین پایا، قبل

قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده ، هرگاه منع قانونی رفع نشود، 2-1-27در مورد شمول بند .22-8
 .گردد میعمل ،  و طبق مفاد این مادهشود می

 :درخواست کند، د خاتمه دادن به قرارداد را در هر یک از موارد زیرتوان می، مهندس مشاور .22-9
 .)2(طی مهلتهای مندرج در ماده ، حله بعدعدم ابالغ خدمات مر.22-9-1
 .)8-16( موضوع بند الزحمه حقماه در پرداخت ) 3(در صورت تاخیر مازاد بر سه .22-9-2
،  تاخیر مجازالزحمه حقدر صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت  .22-9-3

 .)2-20(موضوع بند 
یا ، )4-21( موضوع بند، ماه) 4(تعلیق بیش از چهار در صورت موافقت نشدن با تمدید مدت .22-9-4

 .)7-21(موضوع بند ، اعالم نظر نکردن کارفرما برای ادامه کار
ماه از تاریخ مورد )3( از سوی کارفرما بیش از سه )1-12(در صورت انجام ندادن مفاد بند .22-9-5

 .نظر در برنامه زمانی
 .مرجع حل اختالفدر صورت عدم تبعیت کارفرما از رای .22-9-6
 .)1-28(در صورت وقوع شرایط مندرج در بند .22-9-7
در صورتی که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد  .22-10
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 و کند میمهندس مشاور از درخواست صرف نظر ، رفع کند، از سوی مهندس مشاور شده است
قرارداد خاتمه ، پس از انقضای مهلت یک ماهه، در غیر این صورت، دهد میخدمات خود را ادامه 

 .گردد میطبق مفاد این ماده انجام ، یافته تلقی شده و سایر اقدامها
 

 فسخ قرارداد.23ماده 
بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به ، د در هر یک از موارد زیرتوان میکارفرما .23-1

 .غ کندمهندس مشاور ابال
اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد یا طی  .23-1-1

 .)2-1-27(به استثنای مفاد بخش اول بند ، مدت قرارداد
 .)2-1-27 (عدم اطالع به کارفرما در مورد بند.23-1-2
 .رفرماانتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اجازه کا .23-1-3
 .ورشکستگی به تقصیر یا انحالل شرکت.23-1-4
، به کارکنان کارفرما، اثبات این مطلب که مهندس مشاور برای گرفتن کار یا اجرای آن.23-1-5

های آنان را در منافع خود شریک کرده  یا آنها یا واسطه، پاداش یا هدایایی داده، دستمزد
 .است

 تا نسبت به کند میابتدا به مهندس مشاور اخطار ، موارد زیرکارفرما در صورت تحقق هر یک از .23-2
به صورت قابل قبول در ، رفع نواقص و اشکالها اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه

در صورت عدم اقدام از سوی مشاور برای رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده موضوع .آورد
متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی فسخ قرارداد باید ابتدا بوسیله هیاتی 

 .به مشاور ابالغ گردد، کارفرما بررسی و تایید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده
درصد مدت قسمت ) 30(بیش از سی ، تاخیر غیر موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله.23-2-1

 .یا مرحله مربوط
 .ستانداردهای فنی و شئونات حرفه ایرعایت نکردن ا.23-2-2
 ، موظف است از ادامه کار خودداری کند، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، مهندس مشاور .23-2-3

بی درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعالم 
ده تا آن تاریخ را به اصل مدارک و گزارشهای خدمات انجام ش، )حداقل دو هفته  (شود می

 .کارفرما تحویل دهد
بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود ، کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد.23-3

طبق ،  خدمات انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخالزحمه حقاقدام کرده و نسبت به تعیین مبلغ 
کارفرما موضوع را بی درنگ به سازمان مدیریت و  بدیهی است .شرایط قرارداد اقدام خواهد کرد

 .کند میاعالم ،  کشور به منظور اقدام الزمریزی برنامه
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 حل اختالف .24ماده 
ند برای توان میدو طرف ، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید.24-1

به ، بر حسب مورد، )3-24(ری طبق بند حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع برای داو
 .عمل نمایند، )2-1-24( و یا )1-1-24(روش تعیین شده در بندهای 

 23از بخشنامه هایی که به استناد ماده ، در مورد مسایل ناشی از برداشتهای متفاوت دو طرف.24-1-1
هریک ،  است کشور ابالغ شدهریزی برنامهقانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و 

چگونگی اجرای بخشنامه را استعالم ،  کشورریزی برنامهاز سازمان مدیریت و ، از دو طرف
 کشور اعالم ریزی برنامهنماید و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و 

 .عمل کنند، شود می
عالم نظر رسیدگی و ا،  است)1-1-24(در مورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند .24-1-2

طبق ، درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف
نظری که از سوی کارشناس یا هیات کارشناسی در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات 

 .عمل کنند، گردد میمربوط اعالم 
به ، )2-1-24(ضوع بند در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی مو .24-2

مورد قبول هر یک از دو ، )2-1-24 ( و)1-1-24(توافق نرسند یا نظر اعالم شده طبق بندهای 
 .گردد می اقدام )3-24(طبق بند ، برای حل اختالف، طرف نباشد

، که راجع به اموال باشد، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید.24-3
ند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری به توان میهریک از طرف ها 

 .ارائه کنند،  کشورریزی برنامهرییس سازمان مدیریت و 
شورای عالی فنی ، مرجع حل اختالف، چنانچه رییس سازمان با تقاضای یادشده موافقت نمود :1تبصره 
 .خواهد بود
باید در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط ، نظر شورای عالی فنیرسیدگی و اعالم   :2تبصره 

 .دو طرف طبق آن عمل خواهندکرد،  پس از اعالم نظر شورا.انجام شود
تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف ، های مورد اختالف به شورای عالی فنی ارجاع موضوع.24-4

 .به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند،  که یکی از دو طرفشود میو موجب ن، دهد مین
 

 بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی ، مالیات.25ماده 
حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به ، عوارض، پرداخت هرگونه مالیات.25-1

مهندس مشاور و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل مورد نیاز 
یا در آینده برقرار خواهد شد و یا ، مشاور که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار استمهندس 

مبالغی . به عهده مهندس مشاور است)2-25(با رعایت مفاد بند ، نماید میمیزان آن در آینده تغییر 
از این مالیات ها و عوارض و بیمه وسایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق 
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،  و به حساب وی به مراجع مربوطشود میاز پرداختهای مهندس مشاور کسر ، کارفرما وصول شود
، جبران زیانهای آن، در صورت نپرداختن و یا تاخیر در واریز کسور قانونی یاد شده.گردد میحواله 

 .بر عهده کارفرما خواهد بود
جز انهایی که ، سایر حقوق دولتیحق بیمه تامین اجتماعی و ، عوارض، در صورتی که مالیات.25-2

به ، توسط کارفرما،  مهندس مشاور نیزالزحمه حق، تغییر کند، هنگام امضای قرارداد وجود دارد
 .تعدیل خواهد شد،  کشورریزی برنامههای سازمان مدیریت و  دستورالعملتناسب بر اساس 

 
 مسئولیت مهندس مشاور -26ماده 

 این )2 (و) 1( شده در پیوستهای بینی پیشرما و برای ارائه خدمات در قبال کارف، مهندس مشاور .26-1
 .مسئول است، قرارداد
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 وستیپ
)10( 

 
 1350ایمنی   حفاظتی ونامه آئین

 کارگاههای ساختمانی مصوب
 مرداد شورایعالی3

  حفاظت فنی
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 تخریب
 کلیات:قسمت اول

 
راهروهای عبور ، سقف، سایبان، چوب بست، کف موقت، هر یک از اجزاءساختمان اعم از کف -1ماده 
 .ی آنها بار گذاری شوندنبایستی بیش از دوسوم مقاومت نهائ، های موقت پل، ومرور
 بایستی کامالًروشـن و فاقـد هرگونـه         شود  میراهروهائی که برای عبور و مرور کارگران ساخته          -2ماده

 .مانع باشد
های ناشی از تخریب بایستی بالفاصله به داخل چـوب فـرو              های موجود در تیرها و یا تخته        میخ -3ماده

 .کوبیده و یا کشیده شود
 باید قبالًعالمات خطـر نصـب       گردد  میهای مختلف ساختمان که تخریب         قسمت تمام اطراف و   -4ماده

 باید مسدود واطـراف     باشد  میگردد و کلیه راههای ورودی وخروجی به استثنای معبری که برای کارگران             
در تاریکی این موانع باید بوسـیله چـراغ قرمـز یـا چـراغ      .ساختمان نیز با موانع الزم و کافی محصور گردد 

 .ط مشخص و روشن گردداحتیا
برای جلوگیری از ورود اشخاص خارج به محوطه محصور شده و حفظ عالئم نصـب شـده بایـد             -5ماده

 .مراقب یا مراقبینی گمارده شوند
درصورت لزوم استفاده کارگر از چکش یا ابزارهای برقی یا بادی برای تخریب بایسـتی وسـایل                  -6ماده

 .در اختیار کارگر گذارده شود)کاله وکفش وغیره، ماسک، از قبیل عینک(حفاظت فردی مربوطه 
 
 

 کارهای مقدماتی تخریب:قسمت دوم
 

در مواردی که تخریب ساختمانی مورد نظر باشد که به علل آتش سوزی یا انفجار یا سیل  -7ماده
نی و ونظایر آن آسیب دیده و یا از بین رفته باشد بایستی دیوارها قبل از تخریب طبق اصول مهندسی وف

 .نظر مامورین ذیصالحیت به منظور جلوگیری از ریزش و خرابی ناگهانی مهار و شمع بندی گردد
بخار و ، آب، گاز، جریان برق، قبل از شروع کار تخریب را با اطالع وهمکاری موسسات مربوطه          -8ماده  

هـای     از سـرویس   در مواردی که استفاده   .باید قطع گردد  ،  های مشابه ساختمان مورد تخریب      سایر سرویس 
مذکور الزم باشد برقراری مجدد وموقت آن باید با موافقت موسسات مربوطه ورعایت مقررات ایمنی الزم                

 .انجام پذیرد
های موجود در ساختمان باید قبل از تخریب در آورده شود ودر جایی انبار گـردد کـه                    کلیه شیشه -9ماده

 .آسیبی به اشخاص وارد نیاورد
بـه اسـتثنای    (های باز آن تاکف طبقه ادامه دارد        ارجی طبقات ساختمان که قسمت    دیوارهای خ  -10ماده

 .حفاظ گذارده شود، باید تا ارتفاع یک متر)طبقه هم کف و طبقه ای که درحال تخریب است

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ĥģ(                                                                                       Đċē( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

های موجود در کف طبقات به استثنای دهانه هائی که برای حمـل مصـالح ولـوازم                   کلیه دهانه -11ماده
 . نرده یا حفاظ مناسبی محصور یا پوشانده شودبکار می رود باید با

طبقه به ترتیب انجام گیـرد و قبـل از تخریـب      به  تخریب باید از باالترین طبقه شروع و طبقه          -12ماده
 .هر طبقه مصالح حاصله از تخریب باالتر باید برداشته و در محل مناسبی انباشته شود

 پیاده روها ومعابر عمومی مجاور آن در طول مـدت           قبل از شروع به تخریب هر ساختمان باید        -13ماده
محدود یا مسدود شود و در غیر اینصورت طوری محافظت شود که بـه              ،  تخریب در صورت بال مانع بودن     

 .کسی صدمه وارد نیاید
 بیش از دو طبقه و یا بلندتر از هشت متـر از کـف پیـاده رو                  شود  میاگر ساختمانی که تخریب      -14ماده

ساختمان از پیاده رو یا معبر کمتر از پنج متر باشد باید راهرو سرپوشیده موقتی بـرای تمـام                   باشد و فاصله    
طول ساختمان با عرض متناسب در پیاده رو از چوب یامصالح مقاوم مشابه ساخته شـود و روشـنائی الزم                    

 .طبیعی و یا مصنوعی بطور دائم برای این راهرو تعبیه گردد
یده بایستی حداقل در حدود هفتصد کیلـوگرم بـر متـر مربـع فشـار را             سقف راهروهای سرپوش   -15ماده

در صورتیکه از این سقف ها برای گذراندن برخی مصالح نیز استفاده شود باید حداقل هـزارو                 .تحمل نماید 
 .پانصد کیلوگرم بر متر مربع فشار را تحمل نماید

سـقف  ،  مانی اطـراف خـارجی    منظور جلوگیری از خطرات ناشـی از سـقوط مصـالح سـاخت            ه  ب -16ماده  
راهروهای سرپوشیده باید دارای حفاظ کاملی از چوب یا توری فلزی مقاوم بـه ارتفـاع حـداقل یـک متـر                      

 .این حفاظ ممکن است حداکثر نسبت به کف زاویه چهل و پنج درجه به طرف خارج داشته باشد.باشد
ایـن  ،  گیری مصالح  وغیـره باشـد      در صورتی که راهروهای سرپوشیده دارای درهایی برای بار         -17ماده

 .درها باید همواره بسته باشد مگر در مواقع بارگیری وحمل که باید مراقبت کافی بعمل آید
 باید حداقل پـنج سـانتی متـر ضـخامت           شود  میسقف راهروهای سرپوشیده که ازالوار ساخته        -18ماده

 . هم و به کف مهار شده باشنداجزاءمتشکله راهرو باید به.داشته باشد واز ریزش آب جلوگیری کند
  از معبر یا پیاده رو بیش از پـنج متـر فاصـله داشـته باشـد                  شود  میاگر ساختمانی که تخریب      -19ماده  
 . به جای ایجاد راهروی سرپوشیده از حصار یا نرده استفاده نمودتوان می

وهـای سرپوشـیده بـا      باید راهر ،  های ورود وخروج کارگران به ساختمان مورد تخریب         در محل  -20ماده
حدقل سه متر طول و عرض نیم متر بیش از عرض در ورودی ساخته شود تا از سـقوط مصـالح بـر روی                        

 .آنان جلوگیری بعمل آید
 
 

 انتقال مصالح:قسمت سوم
 

مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود مگر آن که پرتاب از داخل  -21ماده
 .فلزی انجام گیردکانالهای چوبی یا 
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کانالهای چوبی یافلزی که برای هدایت مصالح به خارج بکار می رود چنانچه بیش از چهـل و                   -22ماده
دهانـه هـائی کـه بـرای         پنج درجه شیب داشته باشد بایستی از چهار طرف کامالًمسدود باشد به استثنای            

 .ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است
لهای چوبی یا فلزی باید دارای دریچه محکمی بوده ودر هنگام کار بوسـیله   دهانه خروجی کانا   -23ماده

یک کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع در آن مسدود باشد و به هـر حـال در ابتـدا و انتهـای کانالهـای                          
 .مزبور باید تدابیر و احتیاطات الزم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران و مصالح بکار برده شود

 
 

 پلکان ها و راهروها و نردبانها:مت چهارمقس
 

و درهایی که برای استفاده کارگران برای تخریب به ، نردبانها، راهروها، به استثنای پلکان ها -24ماده
 .کار می رود باید کلیه راههای ارتباطی ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد

تفاده کارگران بمنظور تخریب ساختمان بکار می رود        پله ها و راهروها ونردبانهایی که برای اس        -25ماده
 .باید طبق اصول ایمنی ساخته و نگهداری شود

طرفین نردبان حداقل یـک     ،  طول نردبان باید طوری انتخاب شود که پس از تعبیه صحیح آن            -26ماده
 . باشد بلندتر بوده و قسمت اضافی آن فاقد پلهشود میمتر از کف طبقه ای که کارگر در آن پیاده 

نردبان ها در کف و باالبایستی در طریق مطمئنی محکم و ثابت شود بطوری که از لغزش آن                   -27ماده
 .در جهات مختلف جلوگیری بعمل آید

 
 

 برداشتن دیوارها، قسمت پنجم
 

ی انباشته شود که از ظرفیت مقاوم کف بطورمصالح ناشی از تخریب نباید روی کف طبقات  -28ماده
 .یشتر باشدطبقه مربوطه ب

دیوار یا قسمتی از دیوار که ارتفاع آن بیش از بیست و دو برابر ضخامت آن است نبایـد بـدون          -29ماده
 .مهارهای جانبی آزاد بماند مگر آنکه اساساًبرای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد

 قسمتهای طبقه بـاالی     هیچیک از تکیه گاهها در طبقه ای نباید برداشته شود مگر آنکه کلیه             -30ماده
 .آن قبالًتخریب و برداشته شده باشد

قبل از خراب کردن هر یک از دیوارهای داخلی یا خارجی باید سوراخهائی که تـا فاصـله سـه                     -31ماده
به ابعاد کافی پوشـانده شـود مگـر آنکـه در     ، متر از محل تخریب در کف قرار دارد به وسیله مصالح مقاوم          

 .ی کار نکند و یا راههای ورودی به این طبقات قبالًمسدود شده باشدطبقات زیر مطلقاًکارگر
 هنگام تخریب استخوان بندی فلزی را باقی توان میی با استخوان بندی فلزی     ها  ساختماندر   -32ماده

 .گذارد مشروط بر اینکه مصالحی که بیم سقوط آنها می رود قبالًاز آنها جدا شده باشد
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 بـه محـل کـار       شـود   میخریب باید کارگرها بتوانند بوسیله معابری که تعبیه         در هر مرحله از ت     -33ماده

 .پهنای این معابر نباید از هشتاد سانتیمتر کمتر باشد، خود رفت و آمد کنند
در پایان کار هر روز بایستی اطمینان حاصل شودکه کلیه قسمتهای باقیمانده از عمل تخریـب         -34ماده

 .ب بست ها و معبر در وضع مطمئنی باشنددر وضع پایداری قرارداشته وچو
 نبایـد   شـود   مـی ی مجـاور سـاخته      هـا   ساختماندیوارهائی که برای نگهداری خاک و زمین یا          -35ماده

تخریب شود مگر آنکه قبالًآن خاک برداشته شده و یا بوسیله شمع و سپرچوبی یا فلـزی محافظـت شـده                
 .الزم برای نگهداری آن بکار رفته باشدباشد و در مورد ساختمان نیز قبالًشمع و مهارهای 

های ساخته شده با مصالح بنـائی بایـد مصـالح حاصـله از تخریـب از                  هنگام تخریب دودکش   -36ماده  
داخل دودکش به پائین ریخته شود مگر آنکه اطمینان حاصل شودکه واژگون کردن این نوع دودکش هـا                  

 .هیچگونه خطری در بر ندارد
 . که در عملیات تخریب کار می کنند باید کاله حفاظت به سر داشته باشندکلیه کارگرانی -37ماده
ی موقت کارگران باید جائی قرار گرفته       ها  ساختمانمحل نگهداری ابزار و وسایل ساختمانی و         -38ماده

 .باشد که در معرض خطر خرابی دیوار و یا سقوط مصالح ناشی از تخریب نباشد
 
 

 برداشتن کف ها:قسمت ششم
 

بایستی ،  وچه هنگام تخریب آنشود میچه هنگامی که سوراخ در آن ایجاد ، در طاق ضربی -39هماد
 .مصالح بین دو تیر آهن تا تکیه گاههای طاق برداشته شود

هنگام تخریب طاق ضربی پس از برداشتن قسمتی از طاق باید روی تیر آهـن بطـور عرضـی                  -40ماده
ر و بعرض بیست و پنج سانتیمتر بـه تعـدادکافی گـذارده شـود               الوارهائی حداقل  به ضخامت پنج سانتیمت      

 .تاکارگران بتوانند در روی آن به کار خود ادامه دهند
هنگام تخریب طاق ضربی باید طبقه زیر آن طوری مسدود گردد کـه هـیچ یـک از کـارگران                   -41ماده

 .نتوانند از آن رفت و آمد کنند
 .یب بطور کلی ممنوع استپرتاب مصالح ساختمانی از محل تخر -42ماده

 
 تخریب استخوان بندی فلزی ساختمان:قسمت هفتم

 
پس از تخریب و برداشتن طاق ضربی اگر نصب جرثقیل روی تیر آهن ضروری باشد باید  -43ماده

قبالًبه وسیله الوار تمام اطراف محل نصب جرثقیل به جز قسمتی که برای حمل وسایل ومواد الزم باشد 
 .پوشانده شود

هنگام استفاده از جرثقیل ها و وسایل مشابه باید یک سلسله عالمت استاندارد بـه کـار رود و                    -44دهما
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آموزش الزم را برای آشنائی و به کار بردن عالمت          ،  تمام افرادی که با این گونه وسایل کار می کنند قبالً          

 .مذکور دیده باشند
ثقیل برای حفظ تعادل و جلـوگیری از لنگـر بـار            هنگام باالبردن و پائین آوردن بار بوسیله جر        -45ماده

 .بایستی از طناب هدایت کننده نیز استفاده شود
 .سوار شدن کارگران روی سیم نقاله دستگاههای باالبر مطلقاًممنوع است -46ماده
هنگام استفاده از جرثقیل برای حمل کپسولهای اکسیژن استیلن باید از محفظه هائی اسـتفاده            -47ماده

 . این کپسولها بطور مطمئن در آن مستقر شده باشندشود که
های الزم به منظور جلوگیری از نوسانات آزاد تیر آهن بعـد          قبل از بریدن تیر آهن باید احتیاط       -48ماده  

 .از برش بعمل آید تا به اشخاص یا وسایل و یا استخوان بندی ساختمان مورد تخریب صدمه وارد نیاید
های ناشی از تخریب باید بطور آهسته انجام شود و انداختن آنها از بـاال                 یر آهن پائین آوردن ت   -49ماده  

 .مطلقاًممنوع است
هنگامی که تخریب ساختمان فلزی بدون استفاده از جرثقیل انجام گیرد باید قبل از برداشـتن                 -50ماده

 .های هر طبقه کف بال فاصله زیر آن با الوار پوشانیده شود تیر آهنها و ستون
 
 

 گودبرداری
 

 تعاریف:قسمت اول 
موانع ، نرده ها، معابر کار، داربست ها، نردبانها:تجهیزات و وسائل گود برداری عبارتند از :تجهیزات 

استحفاظی وشمع و سپرها ومهارها و سایر تجهیزات ایمنی مشابه که برای حفاظت کارگران در مقابل 
 .شود میحوادث به کار برده 

 
 کلیات:قسمت دوم

 
قبل از شروع گودبرداری درخت یا تخته سنگ و یا سایر موانع مشابه راکه ممکن است موجب  -51دهما

 .وقوع حادثه گردد باید از محل کار خارج کرد
بایـد  ،  ی مجـاور باشـد    ها  ساختماناگر به علت گودبرداری احتمال خطری نسبت به ناپایداری           -52ماده

 و شمع کوبی زیر پایـه هـا بطـور مطمـئن             ها  ساختمان کردن   ایمنی آنها به وسیله شمع و سپر الزم ومهار        
تامین گردد و این عوامل حفاظتی بایستی تا رفع خطـر مرتباًبوسـیله اشـخاص ذیصـالحیت بازدیـد شـود                     

 .ی مجاور تامین باشدها ساختمانتاموجبات حفاظت موثر 
گودبرداری بازدید شود تـا در      های محل     زلزله وسیل باید دیواره   ،  طوفان،  بعد از وقوع بارندگی    -53ماده  

 .وسایل استحفاظی تعبیه و یا تقویت گردد، محل هائی که خطر لغزش یا ریزش افزایش یافته است
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بیل مکانیکی کامیون وامثال آن وانباشـتن       ،  قبل از قرار دادن وسایل مکانیکی از قبیل جرثقیل         -54ماده
های باالی گود باید شمع و سپر ومهـار            لبه خاکهای حاصل از گودبرداری و مصالح ساختمانی در مجاورت        

 .الزم به منظور مقاومت در مقابل بار اضافی در  دیواره تعبیه گردد
های هر گودبرداری که عمق آن بیش از  یک متر و بیست سانتیمتر باشد و خطر ریزشی               دیواره-55ماده

ت کافی نگهداری شود مگـر      و لغزشی وجود داشته باشد باید وسیله شمع و سپرهای محکم و یا چوب بس              
 .اینکه این دیواره دارای شیب مناسب بیش از زاویه پایدار شیب خاکریزی باشد

 مورداسـتفاده قـرار گیـرد در        یهرگاه دیواری جهت محافظت یکی از دیوارهـای گـود بـردار            -56ماده  
 .دصورتیکه این دیواره ناپایدار باشد باید بوسیله مهارهای الزم پایداری آن تامین شو

یل قرار داده شده قبل از حصول اطمینـان         اشمع و سپرهای موقت که برای ساختمان دیوار ح         -57ماده  
 .از استقامت کامل دیوار حایل نباید برداشته شود

اگر در مجاورت محل گود برداری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشند بایـد اقـدامات الزم         -58ماده  
 .برای ایمنی آنان معمول گردد

های سنگی یا دج انجام گیرد در صورتیکه گود برداری            غیر از مواردی که گودبرداری در زمین       -59ادهم
های بنیان ساختمان با دیوارهای حایل انجام گیرد باید نسبت به پایـداری آنهـا اقـدام الزم                    پائین تر از پی   

 .بعمل آید تا از ریزش دیوارهای مجاور جلوگیری شود
فاری انجام شود مگر آنکه زیـر آن  حبرداری نبایستی هیچ گونه عملیات     دهای گو   هدر زیر کنار   -60ماده  

 .باندازه کافی شمع کوبی شده باشد
راه ها و یا مراکزی که تولید ارتعـاش         ،  در مواردی که گودبرداری در مجاورت خطوط راه آهن         -61ماده  
 . از ریزش اتخاذ گردد  باید تدابیر احتیاطی کافی برای جلوگیریگیرد می انجام نماید می

 .مصالح حاصل ازگودبرداری نباید به فاصله کمتر از نیم متر از لبه گود ریخته شود -62ماده 
برای ورود و خروج کارگران درمحل گودهائی که عمق آن بیش از شش متر باشد باید بـرای                   -63ماده  

ایـن  . گـردد  بینـی   پـیش ر مربـوط    پله ها و راههای شیب دا     ،  هر شش متر یک سکو یا پاگرد برای نردبانها        
 .سکوها یا پاگردها بایستی بوسیله جان پناه یا نرده هائی محافظت شود

در محل هائی که احتمال سقوط اشیاءبه محل گود می رود باید موانـع حفـاظتی الزم بـرای                    -64ماده  
 . گرددبینی پیشجلوگیری از وارد شدن آسیب به کارگران 

 بایـد   شـود   مـی مل مواد حاصله از گود برداری از وسایل بـاالبر اسـتفاده             برای ح ،  در جائی که   -65ماده  
 .بطور محکم در محل قرارگیرد و این مواد با محفظه مطمئنی باالبرده شود، های وسیله باالبر پایه

 
 

 حفاظت عمومی:قسمت سوم
 

های  ه یا حفاظگودبرداری می گذرد باید دارای نردمحل کلیه معابر عمومی که ازکنار یا وسط  -66ماده
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گذرگاههای موقت ومستحکم ، چوبی مطمئنی باشد و عالوه بر آن در طرف یا طرفین معابر ماشین رو
 .مصالح حاصل از گود برداری نباید در پیاده روها و معابر انباشته شود.برای عبور ومرور پیاده ساخته شود

هـای الزم کـه قـادر بـه          ید قبالً شمع  در مواردی که حفاری در زیر پیاده روها ضروری باشد با           -67ماده
 .تحمل حداقل ششصد کیلوگرم فشار بر متر مربع باشد در زیر آن قرار گیرد

اگر برای ایجاد راهروها و یا حفاظت راهروهایی که بیش از دو متر از سطح زمین ارتفاع دارند                   -68ماده
 .ه یکدیگر متصل شده باشنداز الوار استفاده شود الوارها باید بموازات طول راهرو گذارده و ب

هـای     برای جلوگیری از لغزش عابرین باید الیه       شود  میروی سطوح شیبدار که با الوار ساخته         -69ماده  
 .متناسب در فواصل معین نصب گردد

در محوطه خاک برداری باید یکنفر نگهبان و مسئول ورود و خروج کامیونها باشد و نیـز بایـد                    -70ماده
 .المت خطر یا احتیاط در معبر ورود وخروج کامیونها نصب گرددبرای آگاهی مردم ع

، شب ها کلیه پیاده روها ومعابر باید به اندازه کافی روشن باشد و برای ایمنـی عـابرین پیـاده                    -71ماده  
 .نصب گردد، در اطراف محوطه کار، های احتیاط چراغ

بیل مکانیکی یا انواع جرثقیل و سایر       باید از عبور ومرور اشخاص متفرقه در قسمت هایی که            -72ماده  
 جلوگیری بعمل آید مگر آنکـه از اطـراف ایـن وسـایل بـا حفـاظ هـا وموانـع و                       کند  میوسایل مشابه کار    

 .سرپوشهای الزم محفوظ شده باشد
 
 

 شمع وسپرومهار:قسمت چهارم 
 

نالها وامثال آنها کا، شیارهای عمیق، دیوارهای حایل، برای جلوگیری از ریزش دیوارهای گود -73ماده
 .باید شمع وسپر ومهارهای کافی ومتناسب بکار برده شود

های محکم و دارای ابعاد       چوبهایی که برای شمع و سپر ومهاربه کار می رود باید از نوع چوب              -74ماده
 .کافی بوده و فاقد هرگونه ترک و پوسیدگی باشد

نتیمتر کمتر باشد و ایـن ضـخامت بـه          ضخامت تخته سپرهای چوب بست نبایستی از پنج سا         -75ماده
 .نسبت فشار وارده باید اضافه شود

 .هرگاه شمع و سپر به صورت موقت به کار برده شود باید مفادشرایط زیر در آن رعایت گردد -76ماده 
 .فاصله شمع ها از یکدیگر بیش از دومتر ونیم باشد-الف
ستحکام کافی با توجه به مقاومـت خـاک گـذارده           زیر شمع ها پایه هایی از مصالح مناسب به ابعاد و ا           -ب

 .شود
هـای اضـافی در زمـین مقاومـت           در مواردی که خاک مقاومت کافی نداشته باشد باید باکوبیدن شـمع           -ج

 .خاک را برای حمل فشار شمع اضافه کرد
 .ودانتهای شمع ها به صورت کج بریده نشود و برای استوار نمودن آن بایستی گوه هائی به آن میخ ش-د
 .زاویه شمع با سطح افقی از سی درجه بیشتر نباشد-ه
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 جک ها:قسمت پنجم
 

حداکثر ظرفیت جک باید روی آن در محل مناسبی به فارسی حک یا مهر شده و یا با وسایل  -77ماده
 .ثابت دیگری مشخص شده باشد

 .جک نباید بیش ازمیزان حداکثر ظرفیت مشخص بارگذاری شود -78ماده 
تعمیر و روغنکاری جک ها بایـد در اختیـار شـخص اسـتفاده             ،  نگهداری،  رالعمل طرز کار  دستو -79ماده

 .کننده باشد و مورد عمل قرارگیرد
وقتی بار مورد نظر باندازه کافی باال برده شد باید ضامن جک فوری بکار برده شود تااز سقوط                   -80ماده

 .بار جلوگیری گردد
 فرسودگی قسمت هـا و روغـن کـاری نقـاط الزم       ،  یچیدگیپ،  ساییدگی،  از نظر ترک خوردگی    -81ماده

 :جک ها باید به ترتیب زیر به وسیله مسئول مطلعی مورد بازدید قرار گیرد
 .در مواقع استفاده دائمی یا متناوب هفته ای یکبار -الف
  در موقع خروج وهمچنین پس از اتمـام کـار و   شود  میدرمواردی که جک به خارج ازکارگاه فرستاده         -ب

 .بازگردانیدن آن
 .بالفاصله بعد از وارد آمدن ضربه یا فشار غیر عادی -ج

نصـب شـود و قبـل از    )خـراب اسـت  (جکی که نقص فنی داشته باشد باید در روی آن عالمت         -82ماده
 .باشد میبکار بردن آن مجاز ن، تعمیر

 
 

 راههای شیب دارومعابر:قسمت ششم 
 

سایل نقلیه نباید کمتر از چهار متر باشد ودر طرفین آن عرض راههای شیب دار و معبر و و -83ماده
در صورتی که این حفاظ از چوب ساخته شود قطر .باید موانع محکم ومتناسبی برای حفاظت نصب گردد

 .آن نباید از بیست سانتیمتر کمتر باشد
هـای    رای نـرده  راههای شیب دار و معابری که برای عبور کارگران وافراد بکار می رود باید دا               -84ماده  

 .الزم باشد
همـواره بصـورت قابـل اسـتفاده و مطمئنـی      ،  راههای شیب دار ومعابر باید ا زلحـاظ حفاظـت          -85ماده

 .نگهداری شود
سـاخته  )های چوبی بدون استفاده از تخته  (های سخت     راههای شیب دار و معبری که در زمین        -86ماده  
 . بایدبدون پستی و بلندی وناهمواری باشدشود می
 شیب معابر نباید از بیست درصد تجاوز نماید و اگر اضطراراًاز این حد تجاوز نمـود بایـد بـرای                     -87ادهم

 .عبور اشخاص به فاصله هر چهار سانتیمتر جای پایی در طول راه ایجاد کرد
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 شیارهای عمیق:قسمت هفتم
 .ی بعمل آیداقدامات حفاظت، در حفر گودالها و شیارها باید با توجه به نوع خاک -88ماده 
در گودالها وشیارهائی که عمق آنها از یک متر بیشتر باشد نباید کارگر را بـه تنهـائی بـه کـار                       -89ماده
 .گمارد
  و یا رفت و آمـد و       باشند  میدرکلیه حفره ها و شیارهای عمیق که کارگران در آن مشغول کار              -90ماده

 .کار می کنند باید روشنائی کافی وجود داشته باشد
 .درحفاری با بیل وکلنگ باید کارگران را به فاصله کافی از یکدیگر به کار گمارد -91ماده
در شیارهای عمیق و طوالنی که عمق آنها یک متر یا بیشتر باشد باید به ازاءحداکثر هر سـی                    -92ماده

 .دیک نردبان  کار گذاشته شود طول نردبانها باید ازکف شیار تا یک متر باالی زمین باش، متر طول
  باید روزهـا بـه وسـیله پـرچم قرمـز و             گیرد  میامتداد شیارها در طرفی که عبور ومرور انجام          -93ماده  

نرده یا موانـع  ، شب ها بوسیله چراغهای خطر مشخص باشد و برای حفاظت عمومی باید در امتداد شیارها      
 .حفاظتی دیگر گذارده شود

 

 داربست ها
 تعاریف:قسمت اول

 :داربست -الف
در مـدت اجـرای عملیـات       ،   جایگاهی است منظور تکیه گاه موقت کارگر یـا مصـالح سـاختمانی             داربست

 .که در ارتفاع انجام می پذیرد)تمیزکاری یا سایر کارهای مشابه، رنگ آمیزی، تعمیرات، تخریب(ساختمانی
 :داربست ساده -ب

ارجی آن بـر روی پایـه هـا          که انتهـای خـ     گیرد  میداربستی است که طوری بر روی تیرها و پایه ها قرار            
 .وانتهای داخلی بر روی دیوار یا سوراخهای تعبیه شده در ساختمان واقع گردد

 داربست مستقل -ج
 کامل دارای دو ردیف پایه ومهارهای عرضی و جایگاه بـوده و بـه سـاختمان  یـا                    بطورداربستی است که    

 .دیوار تکیه نداشته باشد
 داربست معلق -د

وسیله بیش از دو مهار فوالدی از باال آویزان شده و در انتهای بـاال بـه اجزاءاصـلی                   داربستی است که به     
 .بتنی یا آهنی ساختمان  محکم شده باشد و جایگاه به وسیله دستگاهی باال و پائین برده شود

 داربست قابل نوسان -ه
 هـات مختلـف تغییـر      داربستی است که به وسیله دومهار فوالدی آویزان شده وجایگـاه آن را بتـوان در ج                

 .داد محل
 داربست پیش آمده -و

داربستی است که جایگاه آن به وسیله الوار و مهارهای عرضی در داخل ساختمان محکم شده ودر قسمت                  
 .خارجی ساختمان پیش آمده باشد
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 مشخصات ساختمانی داربستها:قسمت دوم
وی کف زمین یا کف ساختمان یا با  اطمینان بخشی کار خود را از ربطوراگر کارگر نتواند  -94ماده 

 .استفاده موقت از نردبان انجام دهد باید از داربست استفاده کند
تعمیرکـاری و کارهـای     ،  تعمیرات و رنـگ آمیـزی     ،  پیمانکار یا مسئول اجرای کارهای تخریب      -95ماده

، وسـایل مکـانیکی   جایگـاه باالبرهـای دسـتی و        ،  نردبان،  مشابه آن باید به تناسب کار تا استقرار داربست        
 .موجبات حفاظت و ایمنی کارگران را فراهم نماید

اطراف جایگاه داربستهایی که در ارتفاع بـیش از چهـار متـر از زمـین یـا کـف قراردارنـد بـه             -96ماده  
 باید با حفاظهای مناسب کـه  شود میاستثنای قسمتی که برای عبور کارگر یا حمل مصالح اختصاص داده       

اه مهار شده باشد محصور شود و ارتفاع این حفاظ نباید از یک متـر کمتـر و از یـک                     بطور محکم به جایگ   
 .متر و بیست سانتیمتر بیشتر باشد

مقاومت داربست و تکیه گاههای آن باید حداقل برای چهار برابر بار یا فشار که روی جایگـاه               -97ماده  
 .ود محاسبه گرددو بار اضافی نباید بر آن تحمیل ششود میآن وارد 

اجزاءداربست و کلیه وسایلی که در آن بکار می رود باید طوری ساخته و آماده شده باشد کـه                    -98ماده  
واجد شرایط ایمنی کار برای کارگران باشد و هیچگونه تعمیـر یـا تعـویض اجـزای داربسـت هنگـام کـار                       

 .کارگران بر روی آن نباید انجام گیرد
 کردن مصالح ساختمانی استفاده شود مگر مصـالحی کـه تـدریجاً             از داربستها نباید برای انبار     -99ماده  

 .برای انجام کار مورد نیاز باشد
اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد نباید قبل از رفع نقص وتعمیر داربسـت                  -100ماده  

 .به کارگران اجازه کار کردن در روی آن داده شود
وسایلی تعبیه گردد که از نوسان یا لرزش آنهـا در موقـع کـار کـردن                 در کلیه داربستها باید      -101ماده  

 .جلوگیری کند
در قسمتهایی از کابل یا طناب داربست که احتمال بریدگی یـا سـائیدگی مـی رود بایـد بـا                   -102ماده  

 .تعبیه بالشتک از آن جلوگیری بعمل آورد
وکهای غیر متصل سفال یا آجر یا مشابه        جعبه و بل  ،  در ساختمان پایه داربست نباید از بشکه       -103ماده  

 .آن استفاده کرد
های داربست باید بطور مطمئن و محکمی مهار شده باشد تا مانع نوسان و جابجا شدن                  پایه -104ماده  

 .داربست گردد
 .برای رسیدن به جایگاه داربست باید نردبان یا پله تعبیه گردد -105ماده 
 باید بـا اسـتفاده از طنـاب از    شود میربست به طرف باال کشیده  هنگامی که مصالح روی دا     -106ماده  

 .برخورد آن به داربست جلوگیری گردد
وقتی که کارگران در طبقات مختلف داربست مشغول کار هستند باید طبقات زیـرین دارای                -107ماده  

 . تا از ریختن اتفاقی مصالح روی کارگران جلوگیری شودباشد میسرپوش یا توری  محک
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در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید می وزد از کـارکردن کـارگران روی داربسـتها                    -108ده  ما

 .باید جلوگیری شود
داربست باید به فاصله هر حداقل ده متر ارتفاع به وسیله مهار بـه سـاختمان محکـم شـده                     -109ماده  
 .باشد

 .از روی داربست برداشته شودبعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و مصالح  -110ماده 
در مواردی که روی جایگاه داربست برف یا یخ وجود داشته باشـد نبایـد کـارگران روی آن                    -111ماده  

کار کنند مگر آن که کلیه برف یا یخ قبالً از روی داربست بر داشته شده و روی آن ماسه نرم ریخته شده                       
 .باشد تا از لیز خوردن کارگر جلوگیری شود

هنگامی که در مجاورت خطوط نیروی برق احتیاج به نصب داربست باشد قبالً مراتـب بـه                  -112ماده  
 .اطالع موسسه برق رسانده شود تا ترتیب مقتضی برای جلوگیری از خطرات احتمالی داده شود

 بایـد صـاف و      شـود   مـی های داربست به کار بـرده         تخته و چوبهایی که برای جایگاه و پایه        -113ماده  
 .قص و دارای مقاومت کافی باشدبدون ن
میخهایی که برای اتصال قطعات داربست بکار می رود باید به ابعاد و فواصل و تعداد کافی                  -114ماده  

 .باشد و تا انتها بطور کامل کوبیده شود
 .در موقع پیاده کردن داربست باید کلیه میخها از قطعات پیاده شده کشیده شود -115ماده 
 که احتمال   شود  میهای داربست بیش از دوازده متر ارتفاع داشته و در جایی مستقر               ایهاگر پ  -116ماده  

 .خطر آتش سوزی وجود دارد باید مواردی که مقاوم در مقابل آتش سوزی باشد در ساختمان آنها بکار رود
 مناسبی  های داربست نباید مستقیماً روی زمین گذارده شود و باید روی یک پی              انتهای پایه  -117ماده  

 .قرار گیرد، که برای توزیع بار وارد بر روی زمین حساب شده باشد
باید این پی از یک قطعه چوب که حـداقل ضـخامت آن پـنج               ،  اگر پی داربست چوبی باشد     -118ماده  

 سانتیمتر کمتر نباشد ساخته شود و در زیر پایه قرار گیرد و پایه نیز در مرکز                 35×35سانتیمتر و ابعاد آن از      
 .ین قطعه چوب بوسیله میخ به آن متصل گرددا

اگر پایه داربست در پیاده رو قرار گیرد یا بر مصالح دیگری غیر از چوب متکی باشد باید بـا                     -119ماده  
 .وسایل موثری مهار شود تا از جابجا شدن و حرکت پایه جلوگیری گردد

 شـده باشـد بایـد مقطـع مسـطح      های داربست که از دو قطعه چوب تشکیل       هر یک از پایه    -120ماده  
قطعه باالیی روی مقطع مسطح قطعه پائینی قرار گیرد و دو قطعه حداقل به وسیله دو صـفحه چـوبی بـا                      
ضخامت مناسب که طول آنها کمتر از یک متر و عرض آنها نیز کمتر از عرض پایه نباشـد بهـم متصـل                       

 در صورتی که پایه هـا از        .الً تامین شده باشد   کام،  گردند و استحکام و اتصال آنها به پایه به وسیله میخها          
 .باید محل اتصال تخته ها به این قطعات قبالً به شکل مسطح در آید، چوب گرد باشند

های دو قطعه   اتصال پایهتوان می کند  میدر داربستهایی که ارتفاع آنها از هشت متر تجاوز ن          -121ماده  
شروط بر اینکه قطعه رویهم قرار گرفته از یـک متـر کمتـر              را به وسیله برش نیم و نیم به هم میخ کرد م           

 .نباشد
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 .باشد)تراز (های دو تکه نباید همه در یک ارتفاع  محلهای اتصال پایه -122ماده 
طول قطعات افقی اتصال داربست چوبی باید به اندازه ای باشد که حداقل سـه پایـه را بـه                     -123ماده  

 .سانتیمتر پیش رفته باشدهم متصل کرده و از هر طرف حداقل ده 
 .محل اتصال قطعات افقی دو تکه باید روی پایه قرار گیرد -124ماده 
 .قطعات افقی داربست باید تا اتمام کار بر روی پایه ها باقی بمانند -125ماده 
قطعات افقی اتصال پایه ها باید به وسیله میخ یا پیچ و مهره به هـر پایـه از سـمت خـارج                        -126ماده  
میخ یـا   ،   که در این محلها باید از داخل       نماید  میم شود به استثنای محلهایی که با مهارها برخورد          مستحک

 .پیچ و مهره شود
 .اتصالهای داربستها باید بدون ترک باشد -127ماده 
 باید بدون کوچـک کـردن سـطح         گردد  میقسمتی که به دیوار متکی      ،  در داربستهای ساده   -128ماده  

 .ت سانتیمتر در داخل دیوار فرو رودمقطع آن حداقل بیس
ضخامت تخته جایگاه نباید از پنج سانتیمتر و عرض آن از بیسـت و پـنج سـانتیمتر کمتـر                     -129ماده  
 .باشد

های جایگاه باید چنان پهلوی یکدیگر قرار گرفته باشد که هیچ نوع ابزار و لوازم کار و                   تخته -130ماده  
 .نمایدمصالح از الی آنها به پائین سقوط ن

وقتی که فاصله جایگاه داربست از زمین بیش از یک متـر و نـیم باشـد بـرای رسـیدن بـه                        -131ماده  
 .جایگاه باید نردبان یا معبر مطمئنی تعبیه گردد

اگر نردبان قابل انتقال برای رسیدن به جایگاه به کار رود قسمت پائین نردبان باید به زمین                  -132ماده  
ا از لغزش و جابجا شدن آن جلوگیری گردد و قسمت باالی نردبان باید حـداقل                و یا جایگاه محکم شود ت     

 .به اندازه یک متر بلندتر از کف جایگاه امتداد داشته و به سکو محکم شود
های جایگاه داربست در       باید تخته  کند  میوقتی که در گوشه ساختمان جهت داربست تغییر          -133ماده  

باید بطـور کـامالً     ،  چه متقاطع و چه مستقیم    ،   الوارها و مهارهای گوشه    دو جهت کامالً بهم متصل شوند و      
های سکو و داربست را محکم نگهدارد و به هیچ وجه نباید در گوشه قسمتی بدون جایگـاه                    مطمئنی تخته 

 .باقی بماند
عرض داربستهای مستقل در مواردی که ارتفاع داربست از هشت متر کمتر است نباید بیش                -134ماده

در مواردی که ارتفاع داربست بیش از هشت متر باشد دهنه نبایستی از دو مترو نیم بیشـتر                  .دو متر باشد  از  
 .باشد

های فـوالدی یـا فلـز مشـابهی کـه             در داربستها ی فلزی کلیه قطعات داربست باید از لوله          -135ماده  
ب دیده و چکش خور غیر قابـل  استقامتی نظیر فوالد داشته باشد استفاده شود و مفاصل آن باید از فوالد آ 

 .خرد شدن باشد
قطعات داربستهای فوالدی باید بوسیله قفل یا بست و بوشن و یا سه راهی و چهارراهی به                  -136ماده  

 .هم متصل گردند و اتصاالت نباید هرز بوده و حرکت یا لرزش داشته باشد
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 فواصل آنها منظم و به یک انـدازه  پایه ها در داربست فوالدی باید بطور قائم نصب شوند و    -137ماده  
 .باشد

های داربست فوالدی باید روی پی محکمی که بتواند فشار بار را توزیع نماید قرار گیرد       پایه -138ماده  
 .چوبی باشد پایه ها باید بطور محکمی به چوب متصل گردد، و هر گاه پی

های آن  زیر پایه، ظور حرکت داربستخهایی که به منردر داربستهای فوالدی قابل انتقال چ     -139ماده  
 . باید دارای ترمز باشدشود میقرار داده 

جایگاه داربستهای فوالدی باید دارای گوه هایی در عرض باشد که از لغزیـدن آن در روی                  -140ماده  
 .داربست جلوگیری نماید

ه سـانتیمتر و بیشـتر از       های جایگاه نباید کمتر از پنجا       تخته،  در داربستهای معلق یا نوسانی     -141ماده  
شصت سانتیمتر عرض داشته باشد و باید بطور مطمئنی به قالب وصل شده باشد بطوری که اگر جایگـاه                   

 .وجه خم یا کج نشود نوسان نماید به هیچ
انتهای طرفین جایگاه باید به وسیله کابل فوالدی بـه قـالب متصـل              ،  در داربستهای معلق   -142ماده  

له کابل محکمی در باالی ساختمان به یکی از تیرهای حمال مهـار شـده باشـد و                  گردد و قالب نیز بوسی    
 .اطراف جایگاه نیز به وسیله نرده و حفاظهای الزم محفوظ گردد

های اطراف جایگاه داربست معلق نباید از یک متر کمتر و از یک متروبیست سـانتیمتر                  نرده -143ماده  
بایـد بوسـیله تختـه کـه ارتفـاع آن کمتـر از ده               ،  رده لبه جایگـاه   بیشتر ارتفاع داشته باشد و عالوه برآن ن       

 .سانتیمتر نباشد محصور گردد
کابلها و مهارهای جایگاههای معلق یا نوسانی باید طوری مهار شده باشد که بـه هیچوجـه                 -144ماده  

 .خود بخود نلغزد
ن مصـالح نیـز اسـتفاده شـود         در داربستهای معلق یا نوسانی نباید از جایگاه برای انبار کرد           -145ماده  

 .همچنین نباید به بیش از دو نفر اجازه کار کردن در یک جایگاه و در یک زمان داده شود
فاصله تیرهای پیش آمده نباید از دو متر تجاوز نماید وتیرها بایـد  ، در داربستهای پیش آمده   -146ماده  

دو تخته جایگاه داربست نیز باید بـه و         طوری مهار شوند که از خم شدن آنها بطور مطمئنی جلوگیری گرد           
 .به تیرها چسبیده و میخ شده باشد

در داربستهای قابل انتقال که ازتفاع آن بـیش از دو متـر و نـیم باشـد بایـد اطـراف آن بـا                          -147ماده  
های الزم محافظت شود و داربسـتهای مـذکور بـه هیچوجـه نباسـیتی مسـتقالً و بـدون اینکـه بـه                          نرده

 .ساختمان متصل شده باشدبه کار برده شودقسمتهای حمال 
 در صورتی که ارتفاع خرک بیش از شود میدر داربستهایی که خرک به جای پایه بکار برده          -148ماده  

 .یک متر باشد باید مهار الزم برای استحکام به کار برده شود
غـزش و تکـان     های روی آن باید طوری باشد کـه از خـم شـدن و ل                فواصل خرکها و تخته    -149ماده  

 .جایگاه مطلقاً جلوگیری گردد
 .در داربستهایی که ارتفاع آنها از چهار متر بیشتر است نباید از خرک استفاده شود -150ماده 
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در مواردی که برای باالرفتن به داربستهایی کـه بـا خـرک درسـت شـده اسـت از نردبـان            -151ماده  
 .جایگاه داربست به وسیله میخ محکم شده باشدهای  نردبان باید به خرک و تخته، شود میاستفاده 

 نباید ارتفاع داربسـت  شود میدر موادری که از نردبان دو طرفه برای ایجاد داربست استفاده     -152ماده  
 متر بیشتر باشد و بیش از دو نفر در باالی داربست در یک زمان کار کنند و تخته جایگاه نباید از سـه          6از  

 .قرار گیرد و باید در سطح افقی  قرارد داده شودپله آخر نردبان باالتر 
 

 نردبانها 
در مواردی که امکان تکیه نردبان قابل حمل به محل کار با شیب مناسب و اطمینان  -153ماده 

بخش وجود نداشته باشد برای جلوگیری از حرکت نردبان باید پایه یا تکیه گاه آن محکم بسته و یا مهار 
 .شود

های قابل حمل باید طوری قرار داده شوند که پایه نردبان در جای ثابتی قرار گرفته و نردبان -154ماده 
 .تکیه گاه باال نیز استحکام کافی برای تحمل بار وارده داشته باشد

 باید به وسیله گوه یا شود میچنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد قرار داده  -155ماده 
 . از لغزش پایه ها جلوگیری کردکفشک یا سایر وسایل مشابه

 .های آن ممنوع است افزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردادن جعبه یا بشکه در زیر پایه -156ماده 
 قرارداده شود مگر آنکه درب کامالً محکم بسته شود مینردبان نباید در جلوی دری که باز  -157ماده 

 .و قفل شده باشد
ی بیش از دو طبقه بایدبرای ها ساختمانمد زیاد است و همچنین در در جایی که رفت و آ -158ماده 

 .باال رفتن و برای پائین آمدن از نربان جداگانه استفاده شود
، های آن در رفته و یا معیوب است و یا پایه هایی که دارای نقص استفاده از نردبانی که پله -159ماده 

 .ترک و شکستگی باشد ممنوع است
 .ان یک طرفه به طول بیش از ده متر نباید به کار برده شودنردب -160ماده 
 . نباید بکار برده شودشود مینردبانی که روی پایه به وسیله چوبهای افقی ساخته  -161ماده 
 .دو نردبان کوتاه نباید به هم متصل و به جای نردبان بلند بکار برده شوند -162ماده 
 .های آن باید از مواد روغنی و لغزنده عاری باشد  پایه ها و پلهنردبان نباید رنگ زده شود و -163ماده 
در نردبانهای دو طرفه لوالی باال باید همواره روغن کاری شود که حرکت آن به آسانی و  -164ماده 

 .کامل انجام گیرد
تر  نبایستی عرض آن از نیم مگیرد میسکویی که برای پیاده شدن از نردبان در باال قرار  -165ماده 

کمتر باشد و این سکو به استثنای قسمتی که نردبان بر روی آن قرار گرفته است باید بوسیله نرده 
 .محافظت شود

 گردد و هر قطعه از بینی پیشیک پاگرد باید ، در نردبانهای ثابت برای هر نه متر ارتفاع -166ماده 
 .ر امتداد قطعه قبلی نباشدنردبان که حداقل بین دو پاگرد است باید به نحوی قرار گیرد که د
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 انبار کردن مصالح
 شود میدر مواردی که مصالح ساختمانی در محل عبور و مرور عمومی یا مجاور آن ریخته  -167ماده 

باید مراقبت کافی به عمل آید که این مصالح طوری روی هم انباشته شود که از فرو ریختن یا ریزش یا 
 .افتادن احتمالی آنها جلوگیری گردد

مصالح ساختمانی باید در جایی قرارداده شود که موجب بروز حوادث ترافیکی نگرددو شبها  -168ماده 
 .محوطه انباشتن مصالح باید به وسیله چراغ قرمز یا احتیاط مشخص گردد

ی که کامالً روی زمین قرار نگرفته بطورالوارها باید روی چوبهای عرضی قرارداده شوند  -169ماده 
انچه ارتفاع الوارهای انباشته شده از یک متر تجاوز نماید در ارتفاع هر یک متر باید چوبهای باشند و چن

 .عرضی قرارداده شود
های سیمان یا آهک یا گچ نباید بیش از ده کیسه روی هم قرار گیرد مگر آنکه محل  کیسه -170ماده 

 .مخصوص برای انبار کردن آنها قبالً جاسازی شده باشد
 .ارگرانی که با سیمان و آهک سرو کار دارند باید به عینک حفاظتی مجهز شوندک -171ماده 
آجر و سفال نباید در بیش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطرف آن باید بوسیله چوبهای  -172ماده 

 .قائم محافظت گردد
 .ز شوندکارگرانی که با مصالح فلزی سنگین سرو کار دارند به دستکش حفاظتی مجه -173ماده 
در مواردی که خم کردن آهن ضروری باشد باید در محل مناسبی با استفاده از میزکار  -174ماده 

 .انجام پذیرد
 .تیر آهن باید به ارتفاع کم طوری روی هم انباشته شود که امکان غلطیدن آن نباشد -175ماده 
 .ن از یک متر تجاوز نکند افقی روی هم انباشته شده و ارتفاع آبطورورق فلزی باید  -176ماده 
 باید به وسیله میله آهنی یا وسایل مشابه دیگر شوند میهای فلزی که انبار  طرفین لوله -177ماده 

 .مهار شود که از باز شدن و غلطیدن آنها جلوگیری گردد
ت موجبا، انبار شن و ماسه و سنگ باید مرتباً مورد بازدید قرار گیرد تا در اثر برداشتن -178ماده 

 .ریزش آنها و حادثه فراهم نگردد
مصالح ساختمانی اگر در کنار دیوار یا تیغه انباشته شود باید طوری انباشته شود که فشار  -179ماده 

 .ه دیوار یا تیغه وارد نیایدببیش از اندازه 
 

 وسایل باربری عمومی و آسانسور
ی و آسانسور و جرثقیل ها عالوه بر درباره حمل مصالح و لوازم به وسیله باربرهای عموم -180ماده 

 حفاظتی وسایل حمل و نقل وجابجا کردن موادواشیاء مقررات زیر نیز الزم الرعایه نامه آئیناجرای مفاد 
 .است

در وسایل باربری عمومی به هیچوجه نباید اجازه داده شودکه افراد به آن سوار شده و برای  -181ماده 
 . مواقع روغن کاری و تعمیراترفت وآمد استفاده نمایند مگر در
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در مواقعی که وسایل باربری عمومی در طبقات مختلف غیر از طبقه زیرین توقف نموده  -182ماده 
 .است باید از حرکت اتفاقی آن به وسیله ضامن یا قفل و بست جلوگیری بعمل آید

ید به وسیله توری یا های نرده محافظ اطراف اطاقک حمل بار با در باربرهای عمومی میله -183ماده 
 به وسیله نرده یا در لوال دار یا شود میوسایل مشابه محفوظ کردد و در قسمتی که بار داخل یا خارج 

وسایل مشابه آن محافظت گردد و این حفاظها باید ارتفاعش از یک متر تا یک متر و بیست سانتیمتر 
 .بوده و فاصله میله ها نباید از شصت سانتیمتر تجاوز نماید

حاظ لسکوی وسایل باربری عمومی باید کامالً محکم و اساسی ساخته شده باشد و از  -184ماده 
 . باید کمتر از یک پنجم مقاومت مجاز آن باشدشود میضریب اطمینان باری که بر آن وارد 

سکوی وسایل باربری عمودی باید به ، به منظور جلوگیری از ریزش یا سقوط اشیاءاطراف -185ماده 
یله توری مقاوم یا نرده محافظت شود وچنانچه طول مصالح به میزانی باشد که نرده مانع حمل آن وس

 .گردد باید این نرده ها طوری ساخته شوند که قسمتهای مختلف آن در صورت لزوم قابل برداشتن باشد
ل در صورتی که وسایل چرخدار و لغزنده روی سکوی وسایل باربری عمودی حمل و نق -186ماده
 .باید کف سکو گوه با شیارهای الزم داشته باشد تا از حرکت ولغزش این وسایل جلوگیری شود، شود
دکل و ستون قفسه وسایل باربری عمودی که در خارج از ساختمان برای حمل مصالح  -187ماده

تلف  باید محکم بوده و با مصالح قابل اطمینان ساخته شود و مهارهای الزم درجهات مخگردد مینصب 
 . و نصب گرددبینی پیشهای قفسه  برای استحکام بدنه

های دکل باید به اندازه کافی وسعت داشته باشد تا بتواند فشار وارده را بر روی  پی پایه -188ماده
  .زمین به خوبی منتقل نماید وفشار پایه ها با حداکثر بار نباید از مقاومت مجاز زمین تجاوز نماید

 .ح و دریک تراز باشدپی پایه ها باید مسط
در تمام طول دکل باید یک نردبان ثابت قرار داشته باشد که در صورت لزوم وموارد  -189ماده

 .اضطراری از آن استفاده شود
 

 مقررات متفرقه
دستگاههای الکتریکی که در کارهای نجاری بکار می رود باید دارای حفاظهای ایمنی  -190ماده 

 .الزم باشد
اف ص باید دارای سطح شود میری که برای عبور فرغون یا چرخهای دستی ساخته معاب -191ماده 

 .باشد و برای عبور هر فرغون حداقل یک متر عرض منظور گردد
باید قبل از بتن ریزی بازدید و نسبت به استحکام آن اطمینان حاصل شود تا در ، قالب بتن -192ماده

 .موقع بتن ریزی قالب فرو نریزد
 برای جلوگیری از سقوط چرخ دستی یا فرغون به محل شود میر قسمتی که بتن ریخته د -193ماده 

 .بتن ریزی باید در کناره آن موانعی تعبیه گردد
کارگرانی که در ارتفاع بیش از چهار متر از کف به بستن آرماتور و قالب مشغول هستند باید  -194ماده
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 .به کمر بند حفاظتی مجهز شوند
قع بر داشتن قالب بتن باید احتیاطهای الزم به منظور حفاظت کارگران از خطر در مو -195ماده 

 .احتمالی سقوط بتن یا قالب بکار برده شود
افرادی که در اندود یا چکش کردن بتن کار می کنند باید به عینک و دستکش الستیکی و  -196ماده

 .زانو بند حفاظتی مجهز شده باشند
 باید دارای ضامن باشند تا در هنگام تعمیر کردن دستگاه را قفل  و از دستگاههای بتن ساز -197ماده

 .حرکت اتفاقی آن جلوگیری کند
 مداوم با سیمان کار می کنند باید به ماسک حفاظت و دستکش مجهز بطورکارگرانی که  -198ماده
 .باشند
ده شود و برای جلوگیری برای باال بردن تیرهای آهن باید از کابل یا طنابهای محکم استفا -199ماده 

باید چوب یا وسیله مشابه دیگر در بین تیر آهن وکابل قرارداده شود و از زنجیر ، از خمش بیش از حد
 .برای باالبردن تیر آهن استفاده نشود

در موقع نصب ستونها یا تیرهای آهن و قبل از جداکردن نگهدارنده تیر آهن باید حداقل  -200ماده
 .ه ها بسته یا جوشکاری الزم انجام شده باشدنصف تعداد پیچ ومهر

خرپاها باید به وسیله نگهدارنده بر روی پایه قرار گیرد و پس از نصب مهارهای الزم  -201ماده 
 .واطمینان کامل از پایدار بودن آن از نگهدارنده جدا شود

پیچ و مهره و یا تیرآهن زیرین باید صددرصد ، قبل از نصب تیرآهن بر روی تیرآهن دیگر -202ماده
 .جوشکاری شده باشد

 کلیه اتصاالت طبقه پائین شود می موقت قرارداده بطوردر مواردی که تیرآهن در کف طبقه  -203ماده
 .باید انجام شده باشد

در مواردی که ستونهای آهن روی هم قرار می گیرند نباید بیش از یک طبقه ستون بدون  -204ماده
 .ی ستون زیرین قرارداده شودجوشکاری و اتصاالت الزم رو

تیرهای آهن و ستونها باید بالفاصله پس از نصب به وسیله سرکارگر از نظر اطمینان به  -205ماده
 .انجام صحیح و کامل کار بازدید شود

درمواقع بارندگی شدید و وزش بادهای سخت و یخبندان باید از نصب و برپا داشتن تیرهای  -206ماده
 .فلزی خودداری شود

 مجاز شود میهای آویزان که با کابل نگهداری  جوشکاری الکتریکی به وسیله داربست -207ماده
 .نیست
کابلهای دستگاههای جوشکاری الکتریکی باید دارای روپوش عایق مطمئن و بدون زدگی  -208ماده
 .باشد
آن سفت نشده  کامل مالت بطوراز گذاشتن بار و تکیه دادن داربست به کارهای بنایی که  -209ماده

 .باید جلوگیری بعمل آید
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 و نصب و برپاداشتن تیرآهن و گیرد میدر مواقعی که کارهای بنایی در طبقات زیر انجام  -210ماده 
باید سقف و یا پوشش مناسبی بین آنها قرار داده ، کارهای بتنی و نصب سنگ در طبقات باال ادامه دارد

 .وی کارگران جلوگیری گرددشود تا از سقوط مصالح از طبقات باال برر
 .باالبردن آسفالت یا قیر داغ به وسیله کارگر و نردبان ممنوع است -211ماده
 به دستکش و ساعد بند حفاظتی مجهز باشند میکارگرانی که به پختن آسفالت مشغول  -212ماده

 .شده باشند
ه قسمتی از محوطه باز ظرف محتوی قیر داغ نباید در محوطه بسته نگهداری شود مگر آنک -213ماده

 . کامل وکافی انجام گیردبطوربوده و تهویه 
خطوط ، های مجاری فاضالب و وسایل مشابه نباید در مجاورت دهانه، مشعل، های باز شعله -214ماده

 .اصلی گاز ومجاری مشابه قرار داده شود
کمر بند حفاظتی و چاه وامثال آن باید ، دودکش، مجاری فاضالب، برای ورود به مخازن -215ماده

 .طناب در اختیار کارگر گذارده شود و این عمل تحت نظر سرکارگر مطلع انجام گیرد
کارگرانی که در ارتفاع بیش از سه متر کار می کنند و احتمال سقوط آنها می رود باید  -216ماده

 از سقوط آنان مجهز به کمر بند حفاظتی و طناب نجات باشند و کلیه اقدامات احتیاطی برای جلوگیری
 .بکار برده شود

کارگران را نباید به باالبردن و پائین آوردن بار وابزار کار حجیم یا سنگین به وسیله نردبان  -217ماده
 .وادار کرد

لوازم وماشین آالت الکتریکی که درهوای آزاد و در معرض رطوبت کار می کنند باید به  -218ماده
 .سیم اتصال به زمین مجهز باشند

آب مشروب سالم باید در کارگاه در اختیار کارگران قرار گیرد و کلیه نکات بهداشتی از نظر  -219دهما
 .سالم نگهداشتن منابع آب مشروب باید رعایت شود

ساخته و ، به ازای هر سی نفر یا کمتر باید یک مستراح محصور و وسایل کافی شستشو -220ماده
 .نصب شود

بات الکلی در کارگاه ممنوع بوده واز ورود اشخاصی که مشروبات نوشیدن هر نوع مشرو -221ماده
 .الکلی را استعمال نموده باشند باید به کارگاه جلوگیری گردد

 و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی مشتمل بر هفت فصل و شانزده قسمت نامه آئین -222ماده
هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی حفاظت قانون کار تدوین و در سیصد و 47ماده به استناد ماده 222و 

 .به تصویب نهایی رسید و قابل اجرا است31/1/1350فنی مورخ 
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 وستیپ
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 تنظیم صورت فرمهای نمونه برای 

 و سایر اقدامات متره وضعیت 
  برآورد مالی و

 و 
 نحوه محاسبه مدت پیمان
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قرارداد خدمات مدیریت طرح 

 ) عامل چهارم(
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 تعریف واحد خدمات مدیریت طرح .1

قوقی که برای انجام خدمات قابل واگذاری دستگاه اجرایـی          واحد خدمات مدیریت طرح شخصیتی است ح      
 .شود میدر فرآیند تهیه و اجرای طرحهای عمرانی تشخیص صالحیت 

 
 شرح خدمات واحدهای خدمات مدیریت طرح.2

 نظام فنی و اجرایی 2422شرح خدمات قابل واگذاری به واحدهای مدیریت طرح طبق نشریه شماره 
 .تعیین شده است،  )10/5/1378 مورخ 2531/102-1970/54منضم به بخشنامه شماره (

 
 خدمات غیر قابل واگذاری .3

 .ند اختیارات زیر را به واحدهای خدمات مدیریت طرح واگذار کنندتوان میدستگاههای اجرایی هیچ گاه ن
 اختیاراتی که طبق قانون محاسبات عمومی به عهده باالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی گذاشـته شـده                 .3-1

 .است
 ضبط یا واریز آنها ، آزادکردن، دستور تمدید، های قرارداد قبول تضمین.3-2
 تصویب تغییر مبلغ قرارداد.3-3
 تصویب تغییر مدت قرارداد.3-4
  خدمات اضافی قراردادالزحمه حقتصویب قیمتهای جدید پیمان و .3-5
 خاتمه و فسخ قرارداد ، تعلیق.3-6
  خدمات مطالعه و طراحی تصویب گزارشهای مراحل مختلف.3-7
 تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی .3-8
 تصویب صورت وضعیت قطعی و صورت حساب نهایی.3-9

گیری دسـتگاه اجرایـی      قبل از تصمیم  ،  بررسی و اظهار نظر نسبت به موارد فوق بر حسب مورد          :توضیح  
 .باشد میبه عهده واحدهای خدمات مدیریت طرح 

 
 ی کار با استفاده از خدمات واحد مدیریت طرحضوابط انتخاب روش اجرا.4
در صورتی که دستگاه اجرایی برای تهیه و اجرای طرح نیاز به خدمات واحدهای خدمات مدیریت .4-1

گزارش ،  نشده باشدبینی پیشطرح داشته باشد و استفاده از این واحدها در موافقتنامه طرح مربوط 
و اجرایی در دستگاه اجرایی برای اداره امور طرح و ضرورت توجیهی خود را در مورد کمبود عوامل فنی 

و آن را به دفتر مربوط در سازمان کند میواگذاری این خدمات به واحدهای خدمات مدیریت طرح تهیه 
 استان مربوط ریزی برنامهیا به سازمان مدیریت و )در مورد طرحهای ملی ( کشور ریزی برنامهمدیریت و 

استفاده از واحدهای خدمات مدیریت طرح در صورتی قابل توجیه .می فرستد) ی درمورد طرحهای استان(
گزارش دستگاه ، از این رو، است که خدمات قابل واگذاری بصورت موازی در دستگاه اجرایی انجام نشود
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 .اجرایی باید اجتناب از خدمات تکراری در واحد خدمات مدیریت طرح و دستگاه اجرایی را روشن کند
 و پـس از هفـت روز از         کنـد   مـی گزارش دستگاه اجرایی را رسیدگی      ،  ریزی  برنامهمان مدیریت و    ساز.4-2

 .نماید میدریافت گزارش نظر خود رااعالم 
 شـده   بینـی   پـیش در صورتی که ارجاع کار به واحد خدمات مدیریت طرح در موافقتنامه طرح مربوط               .4-3

دسـتگاه  ،   کشـور تاییـد شـود      ریـزی   برنامـه ریت و   باشد یا درخواست دستگاه اجرایی از سوی سازمان مدی        
 .کند میهای یاد شده اقدام  اجرایی در مورد ارجاع کار به واحد

 
 ضوابط ارجاع کار و انعقاد قرارداد.5
، شرح موضـوع کـار و محـدوده آن        ،  مدارک واگذاری کار شامل   ،  به منظور ارجاع کار   ،  دستگاه اجرایی .5-1

درصـدی از هزینـه     ،  مقطـوع (الزحمـه   حقمدت و روش پرداخت     ،  دماتشرح خ ،  شرایط عمومی ،  موافقتنامه
 .کند میقرارداد مربوط را تهیه )…ماه-نفر، اجرا

تعدادی راکه برای انجـام خـدمات مـدیریت         ،  دستگاه اجرایی از بین واحدهای خدمات مدیریت طرح       .5-2
 کشـور  ریـزی  برنامـه  و طرح به صورت موردی از سوی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مـدیریت     

، هـای فنـی    یا در اداره ثبت ومالکیت صـنعتی بـه ثبـت رسـیده و صـالحیت     شوند  میتشخیص صالحیت   
و مجموعه مدارک تهیه شـده      ،  انتخاب،  باشد  میمدیریتی واخالق حرفه ای آنها موردتأیید دستگاه اجرایی         

 .کند میارسال با تعیین مهلت تسلیم پیشنهادها برایشان ، را در صورت تمایل انها
سپس نمودار سازمانی   ،  مدارک استعالم را بررسی کرده    ،  خدمات مدیریت طرح دعوت شده     واحدهای.5-3

تهیـه وآن را در مهلـت مقـرر بـه     ، الزحمه حق پیشنهادی خود را همراه با آنالیز الزحمه حقانجام خدمات و  
 .دستگاه اجرایی تسلیم می کنند

ای خدمات مدیریت طرح را رسیدگی کـرده و مناسـب تـرین آنهـا را                دستگاه اجرایی پیشنهاد واحده   .5-4
پیشنهادهای واحدهای خدمات مـدیریت     ( و پیشنهاد خود را همراه با تمام مدارک استعالم           کند  میانتخاب  

 .نماید می کشور ارسال ریزی برنامهبرای رسیدگی و تصویب به معاونت فنی سازمان مدیریت و ، )طرح
پیشنهاد دستگاه اجرایی بعهده هیأتی متشکل از اعضای مشروح زیر با دبیری مـدیر              رسیدگی و تأیید    .5-5

 :باشد میکل دفتر امور فنی و تدوین معیارها 
 . کشورریزی برنامهپیمانکاران و سازندگان سازمان مدیریت و ، مدیر کل دفتر امور مشاوران-
 . کشورریزی رنامهبمدیر کل دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و -
یـا نماینـده    )در مورد طرحهای عمرانی ملـی     ( کشور ریزی  برنامهمعاون دفتر مربوط در سازمان مدیریت و        -

 .)در مورد طرحهای عمرانی استانی( استان مربوطریزی برنامهسازمان مدیریت و 
 .نماینده کارفرما-
 . کشورریزی برنامهنماینده معاونت فنی سازمان مدیریت و -

ظرف مدت سه هفتـه از دریافـت پیشـنهاد بـه     ،  کشورریزی برنامه معاونت فنی سازمان مدیریت و  تصمیم
اقـدام بـه انعقـاد      ،  و دستگاه اجرایی براساس تصویب سازمان یاد شده       شود  میدستگاه اجرایی مربوط ابالغ     

 .کند میقرارداد 
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ای قراردادهای شرایط عمومی و پیوسته، دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه
 واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آنها

 
 موافقتنامه.1 
تغییر . شده درج شودبینی پیش کامل و روشن در محلهای بطوراطالعات مربوط به موافقتنامه باید .1-1

لی باید تها و یا کلمه هایی از موافقتنامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محلهای خارکاستن عبا، دادن
 .تکمیل شود

 .در ابتدای موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود.1-2
برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمتهای مختلف موضوع قرارداد ، درماده یک موافقتنامه.1-3 

 .نیز درج شود
 مدت مورد نیاز برای انجام خدمات و مدت قسمتها و مراحل مختلف موضوع قرارداد با در نظر گرفتن.1-4

 . درج شود3عملیات سایر عوامل باید به ترتیب در ماده 
  درج 4 به تفکیک قسمتهاو مراحل مختلف خدمات و به ترتیب در ماده الزحمه حقبرآورد اولیه .1-5

 .شود می
ر صورت لزوم مهر های موافقتنامه را امضا و د نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه.1-6

 .کنند
 
 شرایط عمومی.2
کاستن یا ، تغییر دادن.شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قرارداد مورد استفاده قرارگیرد.2-1

تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین شده به وسیله .افزودن مطالبی به آن مجاز نیست
 .شود میمهر نمایندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم 

صرفاً در محدوده اهداف کمی و حجم ) 17موضوع ماده (افزایش یا کاهش خدمات مدیر طرح ، تغییر.2-2
 .عملیات درج شده در موافقتنامه شرح عملیات طرح و در چارچوب موضوع قرارداد امکان پذیر است

یک از وزارتخانه ها  چدر دستگاههای اجرایی که تابع هی، شرایط عمومی، )2-53(در اجرای ردیف .2-3
سازمان تربیت بدنی ایران و دیگر سازمانها و نهادهایی که ، مانند سازمان حفاظت محیط زیست، نیستند

انتخاب هیات سه نفره به منظور بررسی فسخ قرارداد و ، تهیه و اجرای طرحهای عمرانی را به عهده دارند
 .باشد می مربوط در مرکز موافقت با آن در عهده باالترین مقام سازمان یا نهاد

 
 پیوستها.3
 .تمامی پیوستها باید به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضاو در صورت لزوم مهر شود.3-1
 .)1(پیوست .3-2

شرح موضوع قرارداد با توجه به موافقتنامه شرح عملیات طرح مربوط به نحوی که محدوده خدمات 
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 بر حسب مورد نقشه محدوده ی موضوع قرارداد به آن  شود وج در)1(شماره در پیوست ، مشخص باشد
 .ضمیمه گردد

 .)2(شماره پیوست .3-3
آخرین شرح خدمات قسمتها و مراحل مختلف رشته مربوط که از سوی این ، باتوجه به موضوع قرارداد
 .شود می الحاق )2(شماره به عنوان پیوست ، سازمان ابالغ شده است

 .)3(شماره پیوست .3-4
 در الزحمه حقتعداد و مبلغ اقساط ،  قرارداد به تفکیک قسمتهاو مراحل آنالزحمه حقاسبه نحوه مح
مسکن و محل کار برای عوامل مقیم ، غذا، نحوه تامین وسیله نقلیه.گردد می تعیین )3( شماره پیوست

 .شود میواحد خدمات مدیریت طرح در این پیوست منظور 
  )5( شماره پیوست.3-5

 : موارد زیر درج شود)5 (شمارهدر پیوست 
اطالعات و مدارکی که کارفرما عالوه بر موارد تعیین شده در شرایط عمومی باید در اختیار واحد .3-5-1

 .خدمات مدیریت طرح قرار دهد
درمواردی که کارفرما در نظر دارد تسهیالت ویژه ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه در اختیار .3-5-2

 . طرح قراردهدواحد خدمات مدیریت
به جز موارد پیشگفته و سایر مواردی که در شرایط عمومی یه شرایط خصوصی مراجعه شده .3-5-3

درج هیچ نوع تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی اضافه برقرارداد ایجاد ، است
 .مجاز نیست، کند
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 موافقتنامه
 
 
 
 
 
 
 

 ..………………موضوع قرارداد
 .……………………ر طرح مدی

 …………………………شماره
 …………………………تاریخ 
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  موافقتنامه 

 و باشد می آن که مجموعه ای غیر قابل تفکیک 2موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده
 ...……………………بین ..…در .…/.…/.…در تاریخ، شود میاز این پس قرارداد نامیده 

به شماره .…………………ک سو و واحد خدمات مدیریت طرحاز ی، شود میکه کارفرما نامیده 
طبق مقررات و ،  از سوی دیگرشود میکه مدیر طرح نامیده …………و کد اقتصادی .……ثبت

 .درج شده است منعقد گردید)قرارداد(شرایطی که در 
 موضوع قرارداد.1ماده 

 :برای ، موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مدیریت طرح.1-1
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 .تعیین شده است)1(که شرح آن در پیوست 
 اسناد و مدارک.2ماده 

 : این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است
 .موافقتنامه حاضر.2-1
 .شرایط عمومی.2-2
 .پیوستها.2-3

 .شرح موضوع قرارداد.)1(شماره پیوست 
 .ح خدماتشر.)2 (شماره پیوست
 .روش محاسبه و نحوه پرداخت آن، الزحمه حق.)3 (شماره پیوست
 .برنامه زمانی کلی.)4(شماره پیوست 
 .شرایط خصوصی.)5( شماره پیوست
 .نمودار تشکیالتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله.)6(شماره پیوست 

 .مدارک و گزارشهای مصوب.2-4
در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدیر طرح ابالغ ، ماتاسناد تکمیلی که حین انجام خد.2-5

 .شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند
پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط ، قراردادهای منعقد شده با مهندسان مشاور.2-6

 .است
 مدت قرارداد.3ماده 

شرایط عمومی ، )2-47(داد که شروع آن طبق ردیف مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرار
 .به شرح زیر است، )4پیوست (با توجه به برنامه زمانی کلی ، قرارداد است

 ………………………………………………………………………)الف
 ………………………………………………………………………)ب
 ..………………………………………………………………………)ج
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 .باشد میط عمومی  شرای48مدتهای پیشگفته تابع تغییرات مدت موضوع ماده 
 

  الزحمه حق .4ماده 
 .به شرح زیر است،  قسمتهاو مراحل مختلف خدماتالزحمه حقبرآورد مبالغ .4-1

 ………………………………………………………………………)الف
 ………………………………………………………………………)ب
 ………………………………………………………………………)ج
بالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و  و نیز نحوه محاسبه مالزحمه حقنحوه تعیین و روش پرداخت .4-2

 .باشد می، 3های مربوط طبق پیوست  بخشنامه
 

 تعهدات دو طرف قرارداد .5ماده 
 در ازای دریافت ، مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد.5-1

زم برای انجام خدمات موضوع  که دارای توان وتشکیالت الکند می مربوط انجام دهد و اعالم الزحمه حق
 .باشد میقرارداد 

 و نیز متعهد باشد می، برای او معین گردیده است، کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد.5-2
 مربوط را طبق قرارداد الزحمه حق،  که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرحشود می

 .به وی پرداخت کند
 

 شانی دوطرفن.6ماده 
 ………………………………………………………:نشانی کارفرما.6-1
 ……………………………………………………:نشانی مدیر طرح.6-2
نشانی ، هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر.6-3

مکاتبات ، ر اعالم نشده استتا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگ.جدید خود را به طرف دیگر اعالم کند
 .گردد می و دریافت شده تلقی شود میبه نشانی قبلی ارسال 

 
 های قرارداد شماره نسخه.7ماده 

یک نسخه آن به مدیر ، نسخه تنظیم شده و به امضای دو طرف رسیده است………این قرارداد در
 .اعتبار یکسان دارند، های آن طرح ابالغ شده است وهمه نسخه

 
 کارفرما نماینده مدیر طرح نماینده 

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
   امضا مهر وامضا
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 شرایط  عمومی
 تعاریف و مفاهیم

 :قرارداد.1ماده
که برای انجام خدمات موضوع ، موافقتنامه است2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده

 .شود میقرارداد بین دو طرف مبادله 
 

 :موافقتنامه.2ماده 
 و الزحمه حق، مدت، موضوع، مانند مشخصات دوطرف، سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد

 .تعهدات دو طرف بیان شده است و باید به امضای هر دو برسد
 

 :شرایط عمومی .3ماده
 .کند میمفاد متن حاضراست که مقررات و شرایط عمومی حاکم برقرارداد را تعیین 

 
 :ایط خصوصیشر.4ماده 

با توجه به وضعیت وماهیت موضوع قرارداد ، شرایط ویژه ای است که به منظور تکمیل شرایط عمومی
، د مفاد شرایط عمومی را نقض کندتوان میموارد درج شده در شرایط خصوصی هیچگاه ن.شود میتنظیم 

 .یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد
 

 :کارفرما.5ماده
 و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مدیر طرح واگذار کند می که قرارداد را امضا شخصیتی حقوقی است

 .جانشینهای قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.نماید می
 

 :مدیر طرح.6ماده
نونی جانشینهای قا .کند میکه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد ، طرف دیگر امضاکننده قرارداد است

 .و نمایندگان مجاز مدیر طرح در حکم مدیر طرح هستند
 

 :خدمات.7ماده 
 .عبارت از فعالیتهاو اقداماتی است که در انجام موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح تعهد شده است

 
 :قسمت، مرحله.8ماده 

عین در  مالزحمه حقبا مدت و ، مرحله بخش تفکیک شده ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان
د به چند قسمت جداگانه با مدت و توان میهر مرحله ، در صورت لزوم.قرارداد مشخص شده است

 .طبق شرح خدمات تقسیم شود،  مشخصالزحمه حق
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 :مدارک وگزارشها.9ماده
، برآورد مقادیر، های محاسبات فنی کتابچه، مشخصات فنی، دستورالعملها، نقشه ها، مستندات، متون

از سوی مدیر طرح تهیه ، برحسب مورد، ن هستند که در انجام خدمات موضوع قراردادقیمتهاو نظایر آ
 .شوند می
 

 :برنامه زمانی کلی.10ماده 
 است که تاریخ شروع و خاتمه انجام عناوین فعالیتها واقدامات اصلی هم گروه خدمات قرارداد را ای نامهبر

 .شود میداد درج  و در اسناد ومدارک قراردهد میبه صورت نمودار نشان 
 

 :برنامه زمانی تفصیلی.11ماده 
 است که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتها و اقدامات درج شده در شرح خدمات را به ای نامهبر

 .دهد میدر هر قسمت یا مرحله نشان ، تفصیل در چارچوب برنامه زمانی کلی
 

 برآورد اولیه.12ماده 
برای آن قسمت یا مرحله ، موافقتنامه4ماده، 1-4مبلغ درج شده در ردیف ،برآورد اولیه هر قسمت یا مرحله

 .است
 

 مدت اولیه.13ماده 
 .برای آن قسمت یا مرحله است، موافقتنامه3مدت درج شده در ماده ، مدت اولیه هر قسمت یا مرحله

 
  ماهانهالزحمه حقمتوسط .14ماده 

 آن الزحمه حقاز حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه عبارت ،  ماهانه هر قسمت یا مرحلهالزحمه حقمتوسط 
 .قسمت یا مرحله بر مدت اولیه مربوط است

 
 :عنوانها ، مفرد و جمع، تاریخها، ماه، روز.15ماده 

 .روز و ماه براساس تقویم شمسی و تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است .15-1
 .مع و کلمات جمع معنای مفرد دارندکلمات مفرد معنی ج، هرجا که معنای عبارت ایجاب کند .15-2
، عنوانهای به کار رفته در موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک قرارداد .15-3

 در تفسیر اسناد و مدارک توان میتنها به منظور راهنمایی و آگاهی از اسناد و مدارک است و ن
 .قرارداد از آنها استفاده کرد

طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعریف ، ی که در این ماده نیامده استاصطالحات .15-4
 .شود می
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 تعهدات مدیر طرح
 حدود خدمات .16ماده 

 شامل خدمات جامع و شود میخدماتی که توسط مدیر طرح به موجب مفاد این قرارداد انجام .16-1
 قسمت از یک مرحله در کامل در یک یا چند مرحله از مراحل چرخه طرح و یا یک یا چند

 .باشد می، 2چارچوب موضوع قرارداد و شرح خدمات پیوست 
کارفرما تعهدی در مورد ارجاع خدمات مراحل بعدی ، پس از انجام هر یک از مراحل چرخه طرح .16-2

ارجاع خدمات هرمرحله و یا هر قسمت از یک مرحله و یا مراتب انصراف .را به مدیر طرح ندارد
 .شود میر داد در پایان هر قسمت یا مرحله به مدیر طرح ابالغ از ادامه قرا

کارفرما ظرف یکماه از تاریخ پایان خدمات هر قسمت یا مرحله نسبت به ابالغ خدمات قسمت  .16-3
در صورتی که مرحله بعدی خدمات دوره ساخت و تحویل باشد این .کند مییا مرحله بعدی اقدام 

مدیر طرح ، دم ابالغ قسمت یا مرحله بعدی در مهلت مقرردر صورت ع.باشد میمدت سه ماه 
 .اتمه دهدخبه قرارداد ، )1-9-53(د طبق ردیف توان می

بررسی و تاییدکننده صورت وضعیتهای پیمانکاران و سازندگان و یا تنها مدیر طرح  .16-4
، ارانصورتحسابهای مهندسان مشاور است و هیچ نوع مسئولیت مالی و حقوقی در قبال پیمانک

سازندگان و مشاوران از نظر تامین اعتبار و پرداخت مطالبات آنها ندارد و پاسخگوی ادعاهای 
 .باشد میخسارت احتمالی آنان ن

 

 تغییر حدود خدمات .17ماده 
خدمات مدیر طرح را در حد متعارف و در چارچوب موضوع ، د حین انجام خدماتتوان میکارفرما  .17-1

 .افزایش یا کاهش دهد، تغییر، )2-17(یف با رعایت رد، قرارداد
درصورتی که به کاربستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات موجب تغییر مصوبات قبلی و  .17-1-1

نسبت به انجام ، 2-17مدیر طرح موظف است با رعایت مفاد ردیف ، انجام خدمات اضافی شود
 .خدمات اضافی اقدام کند

در ، تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرار داد ضرورت یابد، پیشگفتههرگاه طبق مفاد ردیفهای  .17-2
، کارفرما.کند می انجام تغییرات را به کارفرما گزارش الزحمه حقهر مورد مدیر طرح مدت و 

با مدیر ،  انجام تغییراتالزحمه حقدر مورد مدت و ، حداکثر ظرف مدت ده روز با بررسی گزارش
 .نماید میکارفرما تغییرات را ابالغ ، پس از توافق.کند میطرح مذاکره و توافق 

خدمات مربوط به اصالح مدارک و گزارشهای مدیر طرح که ناشی از نقص انجام خدمات  .17-3
 نیست و هزینه آنها از سوی مدیر 1-17مشمول خدمات اضافی ردیفهای ، موضوع قرارداد باشد

 .شود میطرح پرداخت 
مات کارشناسی تخصصی ویژه ای در ارتباط با طرح و خارج از شرح در صورتی که کارفرما خد .17-4

 و شرایط تامین آن بعنوان الزحمه حقمدیر طرح در مورد ، قرارداد از مدیر طرح در خواست کند
 .کند میخدمات اضافی با کارفرما توافق کرده و بر طبق توافق اقدام 
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 نحوه انجام خدمات.18ماده 
 . آمده است)4(شماره در پیوست ، ماتبرنامه زمانی کلی انجام خد

برنامه تفصیلی انجام خدمات رادر چارچوب برنامه ، مدیر طرح یک ماه پس از شروع قرارداد .18-1
، مشاوران(های زمانی سایر عوامل درگیر در طرح  زمانی کلی قرارداد و متناسب با برنامه

تا پانزده روز ، کارفرما.کند میسلیم تهیه و به کارفرمات)…، خدمات جنبی، سازندگان، پیمانکاران
در .کند مینظر خود را درباره تصویب یا اصالح آن اعالم ، تفصیلیزمانی پس از دریافت برنامه 

برنامه تفصیلی ، تغییراتی در برنامه فعالیتهای طرح بوجود آید، صورتی که باتصویب کارفرما
 .شود میظر باتوافق دو طرف تجدیر ن، خدمات مدیر طرح نیز به تناسب

های نرم افزاری استفاده  از مناسبترین روشها و بسته، مدیر طرح موظف است در انجام خدمات .18-2
 .کند

کارفرما ، در مواردی که انجام خدمات مدیر طرح مستلزم موافقت یا تصویب قبلی کارفرماست .18-3
ئه شده از سوی مدیر حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست یا پیشنهاد ارا

در صورت عدم .کند میموافقت و یا تصویب خود را به مدیر طرح اعالم ، نظر اصالحی، طرح
و اساس گردد میدرخواست مدیر طرح تصویب شده تلقی ، پاسخ کارفرما ظرف مدت یادشده

 مدیر طرح موظف به انجام، در صورت اعالم نظر به موقع کارفرما.گیرد میاقدامات بعدی قرار 
اصالحات الزم بر اساس نظر اصالحی کارفرما ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت آنها 

 .باشد می
عدم پاسخ کارفرما در مواردیادشده رافع مسئولیتهای مدیر طرح برای حسن انجام خدمات 

 .باشد میمحوله ن
 ی پیوست مدیر طرح افراد کلیدی انجام کار هر مرحله طرح را بر اساس نمودار تشکیالت .18-4

تعیین و با ارائه سوابق تحصیلی و حرفه ای بهمراه وظایف و میزان فعالیت هر یک ، )6(شماره 
 .شوند میکارکنان مزبور پس از تایید کارفرما به کار گمارده .کند میبه کارفرما معرفی 

 را نظر خود، کارفرما حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت سوابق افراد کلیدی مدیر طرح
تایید شده تلقی ، افراد معرفی شده، در صورت عدم پاسخ طی مهلت مقرر.کند میاعالم 

عدم پاسخ کارفرما رافع مسئولیتهای مدیر طرح برای استفاده از افراد کلیدی واجد .شوند می
تایید کارفرما نیز موجب سلب مسئولیت از مدیر .باشد میصالحیت و حسن انجام خدمات آنان ن

 .شود میطرح ن
 

 گزارشها .19ماده 
ر طرح گزارش خدمات و اقدامات انجام شده هر ماه خود را تا تاریخ دهم ماه بعد به کارفرما یمد .19-1

در این گزارش باید خدمات انجام شده با برنامه تفصیلی انجام خدمات مقایسه .کند میتسلیم 
 .ع تنگناها معین گرددگردیده و علت تفاوت آنها مشخص شود و اقدامات طرفین نیز برای رف
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مدیر طرح گزارش پیشرفت کارماهانه طرح را با دریافت گزارش ماهانه عوامل درگیر در طرح و  .19-2
توصیه هاو پیشنهادهای مشخص تهیه کرده و تاتاریخ دهم ماه ، بررسی آنها و با درج کمبودها

 .کند میبعد به کارفرما تسلیم 
بر حسب ویژگیهای طرح پس از مبادله قرارداد بین ، هاجزئیات گردش کار تهیه و تسلیم گزارش

 .شود میکارفرما و مدیر طرح تنظیم و مبادله 
، های طرح هزینه، شامل پیشرفت طرح، )2-19( در ارائه گزارش ردیف شود میمدیر طرح متعهد  .19-3

 باشدو منطقی و امین، منصف، واقع گرا، کیفیت طرح و وضعیت قراردادها و عوامل و منابع طرح
ند برای انجام صحیح و کامل کارها مهم باشنددر گزارشها توان میتمامی اطالعاتی را که منطقاً 

 .درج نماید
 

 اقدامهای مدیر طرح که نیاز به تایید کارفرما دارد.20ماده 
های هماهنگی را به  جلسه یا جلسه، برای تعیین نحوه ادامه کار، هرگاه مدیر طرح به هنگام انجام کار

برای ، موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی، نظور اخذ تصمیمهای راهبردی ضروری بداندم
 و کند مینسبت به تشکیل جلسه اقدام ، تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش، کارفرما.کارفرما بفرستد

ا در مهلت هرگاه کارفرم.نماید میتصمیمها را در صورت جلسه ای تنظیم و بی درنگ به مدیر طرح ابالغ 
مدیر طرح خود تصمیم گیری نموده و ، تعیین شده نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمها اقدام نکند

 .کند مینتیجه را به کارفرما اعالم 
 

 عدم دخالت .21ماده 
پیمانکاری و ، شرکاو کارکنان او در مدت قرارداد نباید در قراردادهای مشاوره، مدیران، مدیر طرح .21-1

 مستقیم مشارکت یا منافعی بطورصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای موضوع قرارداد تدارک م
 .داشته باشند

 قانون اساسی و 141مشمول ممنوعیت اصل ،  که در موقع عقد قراردادکند میاعالم ، مدیر طرح .21-2
نیست و در صورتی که خالف آن برای کارفرما ، 1337 دی ماه 22قانون منع مداخله مصوب 

هرگاه حین انجام خدمات مدیر .شود میرفتار ، )1-53(قرارداد فسخ و طبق ردیف ، رز شودمح
 :طرح بعلل زیر مشمول قانون پیشگفته شود

 .مدیران و یا بازرسان مدیر طرح ایجاد شود، میزان سهام، تغییراتی درصاحبان سهام.21-2-1
 .تغییراتی در دستگاههای دولتی و یا کارفرما پیش آید.21-2-2

در مورد ردیف  .شود میرفتار ، )1-53( و طبق ردیف شود میقرارداد فسخ )  1-2-21(درمورد ردیف 
مدیر طرح موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و در ، به محض وقوع منع قانونی، )21-2-2(

 دیر طرح عمل با م، 52 و طبق مادهدهد میخاتمه  را کارفرما قرارداد، صورتی که مانع قانونی رفع نشود
 و طبق شود میقرارداد فسخ ، هرگاه مدیر طرح مراتب را به موقع به کارفرما اعالم نکند.نماید می

 .شود میعمل ، )1-53(ردیف
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کارکنان خارجی مدیر طرح و خویشاوندان بالفصل یا همراهان ایشان حق دخالت در امور  .21-3
 .سیاسی ایران را ندارند

 
 مقررات و دستورالعملها، یاستانداردهای فن.22ماده 

مگر آن که بنا به ، باشد میمتریک ، سیستم اندازه گیری آحاددر تمامی اسنادو مدارک فنی طرح .22-1
تعیین شده باشد یا بعداً )5پیوست(سیستم اندازه گیری دیگری در شرایط خصوصی ، ضرورت

 .توافق شود
تهیه و تنظیم مدارک و گزارشها از معیارها مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد و  .22-2

در صورت . کشور استفاده کندریزی برنامهوضوابط فنی صادر شده از سوی سازمان مدیریت و 
 )5( شماره موجود نبودن اینگونه ضوابط و معیارها از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست

 . استفاده کندشود میتعیین شده و یا بعداً توافق 
مصوبات هیات وزیران و دستورالعملهای ، مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد .22-3

 قانون برنامه و بودجه صادر 23و22 کشور راکه به استناد مواد ریزی برنامهسازمان مدیریت و 
مقررات مالی ،  معامالت دولتی و برحسب موردنامه آیینقانون محاسبات عمومی و ، شده است

 .رعایت کند، اص سازمان کارفرما را که باید از سوی کارفرما به او اعالم شودومعامالت خ
تمام ، )2شماره پیوست (مدیر طرح موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات  .22-4

و اقدامات خود را در رابطه با سایرعوامل درگیر طرح با رعایت قرارداد ، دستور کارها، ابالغیه ها
 . و دستورالعملهای مربوط انجام دهدآنان و ضوابط

 
 دقت و کوشش.23ماده 

به عنوان مدیر صدیق و امین کارفرما خدمات موضوع این قرارداد رامنطبق با اصول ، مدیر طرح .23-1
 و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای و بارعایت مالحظات مالی و یفنی مهندس

به وسیله ، به کار گیری حداکثر مهارت و دقتطبق دستورالعملهای مربوط و با ، اقتصادی
انجام دهدو در مواردی که ، کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی و حرفه ای الزم هستند

 .منصفانه و بی طرفانه عمل کند، اظهار نظر و صالحدید به او واگذار شده است
مین اهداف طرح را موظف است همواره تمامی گزینه هاوراه حلهای ممکن برای تأ، مدیرطرح .23-2

 .بررسی نموده و مناسبترین آنها را به کارگیرد و یا پیشنهاد وانتخاب نماید
نظارت و ارزیابی دقیق فعالیتهای طرح و ، کنترل، سازماندهی، ریزی برنامهمدیر طرح باید با  .23-3

گونه عوامل انجام آن وهدایت وراهنمایی به موقع وتنظیم وهماهنگی مناسب آنها از بروز هر
مالی و کنترل کیفی طرح جلوگیری بعمل آورد و در تمامی مواردی که ، انحراف از برنامه زمانی

 .سریع و به موقع اقدام کند، اتخاذ تصمیم برعهده اوگذاشته شده است
رویداد و شرایطی که برای انجام صحیح ، مدیر طرح موظف است کارفرما را از هر موضوع .23-4
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شته باشد یا بر اجرای قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و یا باعث تغییر برنامه وکامل کارها اهمیت دا
 .به موقع مطلع کند، کار شود و یا بتواند به تهدید و یا تعارض با منافع کارفرما منجر شود

 
 مسئولیت مدیر طرح.24ماده 

و پیوست ) 1(اره شم شده در پیوستبینی پیشمدیر طرح در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات  .24-1
 .باشد میاین قراردادمسئول ) 2(شماره

تأیید خدمات و یا تصویب مدارک وگزارشهای موضوع قرارداد بوسیله کارفرما رافع مسئولیت  .24-2
 .باشد میمدیر طرح ن

اعم (مسئولیت مدیر طرح در قبال واگذاری بخشی از خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث  .24-3
کماکان همان ، که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرار گرفته باشد)وقیاز حقیقی یا حق

 و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از باشد میمسئولیتهای موضوع این قرارداد 
 .رافع هیچیک از تعهدات و مسئولیتهای مدیر طرح در مقابل کارفرما نیست، خدمات

 
 محرمانه بودن اطالعات.25ماده 

 اطالعات مربوط به موضوع قرارداد جزو ، در صورتی که طبق شرایط خصوصی قرارداد .25-1
، و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مدیر طرح اعالم شود، طبقه بندی محرمانه باشد

 مستقیم یا بطوراطالعات مربوط به قرارداد را ، مدیر طرح مجاز نیست بدون تأیید قبلی کارفرما
 تمامی اطالعاتی را که در جریان انجام نماید می در اختیار دیگران بگذارد وکوشش غیر مستقیم

محرمانه تلقی نموده وحداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای ، کند میخدمات تحصیل 
 .اطالعات به کار بندد

تمه قرارداد پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خا، درمواردی که اطالعات محرمانه است .25-2
 .کماکان موارد حفاظت از اطالعات به قوت خود باقی می ماند

 
 ارتباط با طرحهای دیگر.26ماده
، در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرحهای دیگری ارتباط داشته باشد .26-1

مشاور و  که با مهندس ای نامهمدیر طرح موظف است اطالعات ومدارک فنی مربوط را طبق بر
 .ازکارفرما دریافت کند ودر انجام خدمات خود منظور نماید، یا سازمانهای مربوط تنظیم شود

 
 بیمه.27ماده 

در قبال مسئولیت ، مبادرت به برقراری بیمه با شرایط مورد قبول کارفرما، مدیر طرح به هزینه کارفرما
 هزینه کارفرما برای طرح تهیه و تأمین اشخاص ثالث و در قبال ضرر وزیان احتمالی به تجهیزاتی که با

 .کند می، گردد می
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 رعایت مقررات ایمنی.28ماده 
 ایمن و مطمئن انجام داده و بطورمدیر طرح باید اطمینان حاصل نماید که کارکنانش خدمات را .28-1

 .در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می کنند، ضوابط ایمنی را
 که پیمانکاران و سایر گروههایی که در انجام کارهای طرح فعالیت  کند میمدیر طرح مراقبت .28-2

ضوابط و دستورالعملهای حفاظت و ایمنی کارگاهها در کشور عمل ، طبق مقررات، می کنند
 .نیست، رافع مسئولیتهای پیمانکاران و سایر گروههای اجرایی، این مراقبت .کنند

 
 

 تعهدات کارفرما
 تصمیمات، اطالعات.29ماده 

، کارفرما باید در مدتی مناسب که باعث تأخیر در شروع خدمات نشود، با درخواست مدیر طرح .29-1
تمامی اطالعات موجود و قابل گردآوری مربوط به طرح و ساختگاه آن را به صورت رایگان در 

 .اختیار مدیرطرح قرار دهد
، شود میارفرما مراجعه درمورد تمامی موضوعاتی که برحسب نیاز از سوی مدیر طرح به ک .29-2

تصمیمات خود را ، کارفرما باید در مدت زمان قابل قبول که باعث تأخیردر انجام خدمات نشود
 .به مدیر طرح اعالم کند

درصورت عدم ارائه اطالعات ومدارک الزم و یا عدم انجام تعهدات کارفرما به شرح درج شده  .29-3
د خاتمه قرارداد توان میمدیر طرح ، شروع قراردادبیش از دو ماه پس از ، )5(شماره درپیوست 
 .را درخواست کند، )5-9-52(طبق ردیف

پیمانکاران و سازندگان و فروشندگان پس ازکسب ، در انعقاد واجرای قرارداد با مهندسان مشاور .29-4
 .نظر از مدیر طرح اقدام کند

درحد اختیارات ، )4-29(ضوع ردیفنمایندگی مدیر طرح از طرف کارفرما در تمامی قراردادمو .29-5
 .واگذار شده قید گردد

 
 دسترسی به زمین.30ماده
، کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان طرح را به منظور انجام خدمات این قرارداد .30-1

 .برای مدیر طرح فراهم کند
، ن و مسیرهای مربوطاخذ مجوزهای الزم برای انجام خدمات موضوع قرارداد بر روی زمی .30-2

درحد توان با کارفرما ، مدیر طرح برای کسب مجوزهای الزم.برعهده و به هزینه کارفرماست
 .کند میهمکاری 
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 مجوزها، تسهیالت.31ماده 
کارفرما تدابیرو مساعدتهای الزم را برای تسهیل کار مدیر طرح در ارتباط با خدمات موضوع  .31-1

 .کند میفراهم ، بویژه در امور زیر، با هزینه مدیر طرح، قرارداد
 در ارتباط با طرح، تحصیل مجوز ورود کارکنان مدیر طرح به مناطق ممنوعه-
کارکنان خارجی مورد نیاز و هم چنین اخذ کار تحصیل روادید و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز -

 .روادید برای کارشناسان ایرانی
 .سازمانها و سایر موسسات، ارتخانه هاترتیب ارتباط و تشریک مساعی با وز-
 .صدور حواله برای تهیه لوازم و وسایلی که تهیه یا توزیع آن در انحصار دولت باشد-
نرم افزارها و اقالمی از این ، نشریات، کتب، وسایل، ورود و ترخیص لوازم، ترتیب امور مربوط به تهیه-

 .قبیل که تهیه آنها در داخل کشور مقدور نیست
باید توسط کارفرما برای انجام خدمات قرارداد ،  قرارداد5تسهیالت ویژه ای که بر طبق پیوست  .31-2

 .در اختیار مدیر طرح قرار گیرد
 

 الزحمه حقپرداخت .32ماده 
،  و براساس ضوابط مربوط)3( شماره کارفرما متعهد است با رعایت شرایط قرارداد و طبق پیوست.32-1

 .در قبال انجام خدمات پرداخت کند مدیر طرح را الزحمه حق
طی صورت حسابی که بوسیله مدیر طرح تهیه و تسلیم کارفرما ، الزحمه حقهریک از اقساط  .32-2

 .شود میپس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت ، شود می
آن را مورد بررسی ، کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس ازدریافت صورت حساب .32-3

ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب ، هد و پس ازکسر کسور قانونی و قراردادیقرار د
 . را پرداخت کندالزحمه حق، تأیید شده همراه با مستندات مربوط برای مدیر طرح

هرگاه مدیر طرح به اصالحات اعمال شده از سوی کارفرما در مورد صورت حساب معترض  .32-4
حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ ،  ارائه مستنداتاعتراض خود را با ذکر دلیل و، باشد

هرگاه . تا مورد رسیدگی قرارگیردکند میبه کارفرما اعالم ، دریافت صورت حساب اصالح شده
باید نسبت به پرداخت ، اصرار داشته باشد، کارفرما هم چنان بر اعمال اصالحات اعالم شده

د نسبت به مبلغ مازاد مورد توان میمدیر طرح ، تدر این حال.اقدام کند، آنچه مورد قبول اوست
اصل مبلغ را به عالوه خسارت ، اقدام کند ودر صورت محق بودن60از طریق ماده، نظر خود
 .دریافت نماید، 5-32طبق ردیف، تأخیرتأدیه

درصورتی که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هریک از صورت حسابهای تأیید شده بیش  .32-5
قانون آیین دادرسی مدنی 522و515به استناد ماده، ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کنداز یک 

مبلغی معادل حاصلضرب ، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده، برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه
در مبلغی که )مورد عمل در بانکهای کشور(نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله
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حداکثر زمان مشمول پرداخت این ، کند میبه مدیر طرح پرداخت ، تأخیر افتادهپرداخت آن به 
د توان میمدیر طرح ،  درصورت تأخیر درپرداخت به مدت بیش از سه ماه.سه ماه است، خسارت

 .به قرارداد خاتمه دهد، 2-9-52طبق ردیف 
 

 آزاد کردن تضمینها.33ماده
نسبت به تقلیل متناسب ، هالک وجوه پیش پرداختکارفرما موظف است بی درنگ پس از است .33-1

 .نسبت به آزاد کردن تمامی تضمینها اقدام کند، مبلغ آن و پس از تسویه حساب
های اضافی ناشی از  جبران هزینه، درصورت تأخیر در تقلیل یا آزاد کردن به موقع تضمینها .33-2

 .تمدید تضمینهاطبق اسناد مثبته به عهده کارفرماست
 

 تصویب مدارک وگزارشها.34ماده
کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارشهای خدمات موضوع قرارداد موظف است طبق مفاد  .34-1

در مورد بررسی و اعالم نظر و ابالغ مراتب تصویب در ظرف مدت پانزده روز یا ، )3-18(ردیف 
 .مدت تعیین شده در برنامه زمانی اقدام کند

،  مواردی که مدیر طرح به منظور ادامه انجام خدمات موضوع قراردادکارفرما متعهد است در .34-2
درکمترین مدت ممکن نسبت به بررسی و ، کند میهای پیشنهادی را درخواست  تأیید گزینه

اعالم نظر یا تشکیل جلسات الزم و تصمیمگیری به صورتی اقدام نماید که در روند انجام 
 .خدمات تأخیر یا وقفه ای ایجاد نشود

 
 تغییر کارفرما.35ماده 

های قبلی دارای اعتبار است و  تأییدیه ها وابالغیه، مصوبه ها، درصورت تغییر کارفرما بهر دلیل .35-1
 .حال و نیز ادامه کار مسئولیت دارد، کارفرمای جدید نسبت به تمامی تعهدات گذشته

 . موضوع قرارداد اعالم شودتغییر کارفرما باید بی درنگ به مراجع مرتبط به انجام تعهدات .35-2
 
 

 کارکنان-نمایندگان
 نماینده کارفرما.36ماده
به مدیر طرح ، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، کارفرما پس از مبادله قرارداد .36-1

 .کند میمعرفی 
ض شده به وی به در محدوده اختیارات تفوی، دستورها و مدارکی که بوسیله نماینده کارفرما .36-2

، بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما، در حکم ابالغ کارفرماست، شود میمدیر طرح ابالغ 
 .باشد میمعتبر ، دستورهای ابالغ شده و یا مدارک امضا شده بوسیله نماینده قبلی

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 Ĥĥ(                                                                                     ĐđĎ( تسويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 

 نماینده مدیر طرح.37ماده
به کارفرما ، ود را با تعیین حدود اختیاراتمدیر طرح نماینده یا نمایندگان خ، پس از مبادله قرارداد .37-1

 .کند میمعرفی 
 

 کارکنان مدیر طرح.38ماده 
به هزینه ، به صورت دایم یا موقت، همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد .38-1

 و مسئولیت شوند میکارکنان مدیر طرح شناخته ، مدیر طرح و برای او خدماتی انجام می دهند
 . آنان در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مدیر طرح استعملکرد

د باذکر دلیل ازمدیر طرح بخواهد که هرکدام از کارکنان خود را که در انجام توان میکارفرما  .38-2
خدمات موضوع قرارداد اشتغال دارند از انجام خدمات موضوع قرارداد برکنار و شخص دیگری را 

 .باشد میمدیر طرح مکلف به انجام این امر ، ورتدر این ص، جایگزین وی کند
 

 قراردادهای کارکنان.39ماده 
قراردادهای منعقده بین مدیر طرح وکارکنان دائم و یا موقت وی که در ارتباط با انجام خدمات  .39-1

 .کند میتعهدی برای کارفرما ایجاد ن، شود میموضوع قرارداد منعقد 
مقررات و قوانین جاری از جمله قانون ، اد بین مدیر طرح و کارکنان ویدر تنظیم و انعقاد قرارد .39-2

 .کار باید مراعات شود
 

 مشاور و پیمانکار، به کارگماردن کارکنان کارفرما.40ماده 
مگر با کسب مجوز قبلی از کارفرما و ، دکارکنان شاغل کارفرما را به کارگماردتوان میمدیر طرح ن .40-1

برای انجام خدمات ، ن شاغل مهندس مشاور و پیمانکار از سوی مدیر طرحبه کارگماردن کارکنا
 .موضوع این قرارداد ممنوع است

 
 به کارگماردن کارکنان مدیر طرح.41ماده
 .به کارگماردن کارکنان مدیر طرح توسط کارفرما در ارتباط با موضوع قرارداد ممنوع است .41-1

 
 

  مدیر طرحالزحمه حق-تعهدات مالی
 

  مدیر طرحالزحمه حق.42 ماده
 مدیر طرح برای انجام خدمات موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن به تفصیل در الزحمه حق .42-1

 .قرارداد درج شده است) 3(  شمارهپیوست
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 که باید در مواعد مقرر بر باشد می مدیر طرح بر اساس صورتحسابها و یامدارکی الزحمه حق .42-2
 .اد توسط مدیر طرح تنظیم و به کارفرما ارائه شودطبق اسناد و مدارک قرارد

بر حسب ،  نگردیده استبینی پیش مواردی که زمان پرداخت آن در قرارداد الزحمه حقپرداخت  .42-3
 .شود میمورد به تناسب پیشرفت کار و یا توافق طرفین تعیین 

 ومبلغ تغییر کند میی تغییر  خدمات اضافالزحمه حق قرارداد با توجه به مبلغ الزحمه حقمبلغ  .42-4
 .شود میبه مدیر طرح پرداخت ، )1-42(یافته براساس مفاد ردیف 

 .است2-46 به مدیر طرح بابت تأخیر مجاز طبق ردیف الزحمه حقپرداخت  .42-5
 

 پیش پرداخت.43ماده 
نوان پیش  خدمات موضوع قرارداد را به عالزحمه حقاز مبلغ  %20کارفرما، با تقاضای مدیر طرح .43-1

پرداخت ، بدون کسر کسورات قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر، پرداخت
 مرحله مربوط الزحمه حق این مبلغ برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ .کند می

 .است
سب به  مبلغی به تناالزحمه حقاز هریک از اقساط ، به منظور استهالک مبالغ پیش پرداخت .43-2

 . که در آخرین قسط تمام مبلغ پیش پرداخت مستهلک شودشود میصورتی کسر 
سفته ها یا سایر تضمینهای مربوط بی درنگ به مدیر ، به تناسب استهالک مبالغ پیش پرداخت .43-3

 .شود میطرح مسترد 
یش پرداختها مدیر طرح بابت پ، هرگاه درتسویه حساب نهایی، درصورت خاتمه و یا فسخ قرارداد .43-4

، موظف است مبلغ بدهی را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی، به کارفرما بدهکار باشد
 .نماید میتضمینهاومطالبات مدیر طرح اقدام ، نسبت به وصول مطالبات خود از محل سپرده ها

 
 تضمین حسن انجام کار.44ماده
ده درصد از پرداختهای مربوط به ،  مدیر طرحبرای حصول اطمینان ازحسن انجام کار وتکالیف.44-1

خدمات موضوع قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کار مدیر طرح کسر و درحساب سپرده نزد 
 .شود میکارفرما نگهداری 

کسور حسن انجام کار مربوط به آن به مدیر ، بعد از تصویب گزارش هر قسمت یا مرحله از کار.44-2
 .گردد میطرح مسترد 

نیمی از آن پس از ، در صورتی که کسور حسن انجام کار مربوط به مرحله ساخت و تحویل باشد.44-3
در صورت فسخ قرارداد بعلت .شود میو بقیه آن پس از تحویل قطعی کارآزاد ، تحویل موقت کار
 .شود میوجه الضمان مربوط به نفع کارفرما ضبط ، قصور مدیر طرح

دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر به مدیر طرح کسور حسن انجام کار به ازای .44-4
 .شود میبازگردانده 
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 حق  بیمه و سایر حقوق وعوارض قانونی ، مالیات.45ماده
حق بیمه تأمین اجتماعی وسایر حقوق دولتی مربوط به مدیر ، عوارض، پرداخت هرگونه مالیات.45-1

 لوازم ووسایل مورد نیاز مدیر طرح که طرح وکارکنان او و نیز حقوق گمرکی وعوارض مربوط به
 و یا میزان آن در آینده تغییر شود مییا در آینده برقرار ، درتاریخ امضای این قرارداد برقرار است

 .به عهده مدیر طرح است، 2-45با رعایت مفاد ردیف، می یابد
جز انهایی که  ،حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، عوارض، درصوررتی که مالیات.45-2

به تناسب ، توسط کارفرما،  مدیر طرح نیزالزحمه حق، تغییر کند، هنگام امضای قرارداد وجود دارد
 .تعدیل خواهد شد،  کشورریزی برنامهبراساس دستورالعملهای سازمان مدیریت و 

تهای مدیر حق بیمه تأمین اجتماعی و یا عوارض متعلقه به پرداخ، کارفرما آن قسمت از مالیاتها.45-3
طرح را که طبق مقررات و ضوابط جاری باید از طریق کارفرما وصول شود را از پرداختهای 

 و رسید آن را به مدیر طرح تسلیم کند میمدیر طرح کسر و به حساب مراجع مربوط پرداخت 
 .نماید می

 نکند و از این در صورتی که کارفرما در پرداخت مبالغ یادشده به مراجع مربوط به موقع اقدام.45-4
کارفرما مسئول جبران تمام جرایم و ، بابت جرایم و یا خسارتی متوجه مدیر طرح شود

 .خسارتهایی است که بدین علت به مدیر طرح تعلق گرفته است
 

 خسارت تأخیر .46ماده 
خسارتی معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخیرغیر مجاز خدمات ، بابت تأخیر غیر مجازمدیر طرح.46-1

 آن قسمت یا مرحله الزحمه حقیا  مرحله مربوط به مدت آن قسمت یا مرحله درمیزان قسمت 
 .شود میاز مدیر طرح دریافت ،  مربوطالزحمه حقوحداکثر تا بیست درصد 

 ماهانه در مجموع الزحمه حقمبلغی معادل پنجاه درصد متوسط ، بابت تأخیر مجاز مدیر طرح.46-2
حداکثر مدت .شود می اضافه الزحمه حقبه ، ای مربوطه ماههای اضافه شده طبق بخشنامه

نصف مدت قسمت یا ،  تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل مطالعاتیالزحمه حقمشمول پرداخت 
 .تابع شرایط اجرای کار است، مرحله مربوط وحداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل
د طبق توان میمدیر طرح ، رفرماپس از سپری شدن این مدت و عدم ابالغ تعلیق از سوی کا

 .عمل کند، 3-9-52ردیف 
 

 فسخ-خاتمه-تعلیق-تغییر مدت
 

 شروع و نفوذ قرارداد.47ماده 
 .نافذ است)ابالغ از سوی کارفرما(این قرارداد از تاریخ مبادله آن.47-1
رداخت پس از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و پیش پ، شروع اولین قسمت یا مرحله از خدمات.47-2
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، از تاریخ ابالغ قسمت یا مرحله مربوط، است و تاریخ شروع هر یک از قسمتها ومراحل بعدی
 .بوسیله کارفرماست

 
 تغییر مدت قرارداد.48ماده
د با پیشنهاد هر یک از دو طرف توان می، مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هر یک از موارد زیر.48-1

 .و توافق آنها تغییر یابد
 .17ییر حدود خدمات بر طبق مادهتغ.48-1-1
 تعلیق.48-1-2
 حوادث قهری.48-1-3
 تأخیر در پرداختها.48-1-4
 .تأخیر در انجام تعهدات و وظایفی که بعهده کارفرماست.48-1-5
 .1-49تأخیر مجاز خدمات مدیر طرح با توجه به مفاد ردیف.48-1-6
 

 تأخیر.49ماده 
ند خدمات موضوع قرارداد بعللی خارج از تقصیر واختیار وی  کبینی پیشمدیر طرح در مواقعی که  .49-1

، باتأخیر مواجه است باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پیشنهاد مربوط به میزان تغییر در مدت
کارفرما حداکثر ظرف . و سایر موارد را همراه با دالیل مربوط به کارفرما اعالم نمایدالزحمه حق

 و براساس توافق طرفین نسبت به موضوع تصمیمگیری کند یممدت ده روز مراتب را بررسی 
 .نماید می

هرگاه کارفرما نتواند هر یک از موارد موجب تأخیر از جانب خود را برطرف نماید و میزان تأخیر .49-2
مدیر طرح موظف است ، به بیش از سی درصد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد بالغ گردد

 .ر مورد تعلیق یا خاتمه دادن به قرارداد به کارفرما گزارش کندمراتب راجهت اتخاذ تصمیم د
نسبت به تعیین ، 2-49کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش ردیف.49-3

 .نظر خود را به مدیر طرح ابالغ نماید)خاتمه دادن یا تعلیق(تکلیف قرارداد 
د نسبت به اعالم توان میمدیر طرح ، ما مدت تعیین شدهدرصورت عدم ابالغ نظر از سوی کارفر.49-4

 .اقدام کند، 52خاتمه قرارداد طبق ماده
در پایان خدمات آن قسمت یا ، هرگاه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تأخیر بوجود آید.49-5

بوسیله کارفرما و ،  مستند اعالم شده استبطورگزارش تأخیرات که توسط مدیر طرح ، مرحله
 و میزان مجاز و غیر مجاز آن با توافق تعیین شود می حضور نماینده مدیر طرح بررسی با

 منظور الزحمه حق و تسویه الزحمه حقدر محاسبه ، 46 و طبق مادهگردد میوصورتجلسه  
 .شود می

براساس ، در صورتی که طرفین قرارداد درمورد تعیین تأخیر مجاز و غیر مجاز به توافق نرسند.49-6
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 .شود میبرای رفع اختالف اقدام ، 60ماده
در صورتی که کارفرما در حین مدت انجام خدمات موضوع قرارداد تشخیص دهد که مدیر طرح .49-7

در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی درصد مدت مربوط تأخیر غیرمجاز دارد و یا 
 بینی پیشنجاه درصد مدت در انجام هریک از خدمات تفکیک شده در برنامه زمانی بیش از پ

 .قرارداد را فسخ کند، 2-53د طبق ردیفتوان می، شده تأخیر غیر مجاز دارد
 

 تعلیق.50ماده
، د با اعالم قبلی ده روزه به مدیر طرح درحین انجام خدمات هر قسمت یا مرحلهتوان میکارفرما .50-1

 ای که تاریخ شروع و طی ابالغیه، تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را
 .به حالت تعلیق درآورد، خاتمه تعلیق در آن معین شده است

 تعلیق خدمات مدیر طرح از سوی کارفرما به علت تعلیق مطالعات یا تعلیق کارهای اجرایی.50-2
 .شود میانجام )در مرحله ساخت و تحویل(

مدت تعلیق .ی یک بار مجاز استفقط برا، تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله.50-3
هرکدام ، در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر یک چهارم مدت اولیه آن و یا چهار ماه است

 .که کمتر است
موضوع ، های تعلیق تهیه و با تعیین میزان هزینه، موظف است از تاریخ شروع تعلیق، مدیر طرح.50-4

 .به کارفرما تسلیم نماید، 5-50ردیف 
به استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل ، های مربوط به دوران تعلیق خدمات رداخت هزینهپ.50-5

،  متوسط ماهانه استالزحمه حقماهانه معادل سی درصد ، های مربوط است که تابع بخشنامه
 .برای حداکثر چهار ماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است، پرداخت این مبلغ

، نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد،  از انقضای مدت تعلیقده روز قبل، مدیر طرح.50-6
در صورت اعالم نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار پس از سپری شدن مدت .کند میاستعالم 

 .اجرای قرارداد ادامه می یابد، تعلیق
موضوع را به ، یقکارفرما قبل از پایان مدت تعل، در صورتی که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد.50-7

مدت ، بدون پرداخت هرگونه هزینه،  و در صورت موافقت مدیر طرحکند میمدیر طرح پیشنهاد 
 .گردد میتعلیق تمدید 

در صورت موافقت نکردن مدیر طرح با تمدید مدت تعلیق یااعالم نظر نکردن کارفرما برای .50-8
دوره تعلیق با درخواست مدیر پس از سپری شدن ، )6-50موضوع ردیف(چگونگی ادامه قرارداد

 .شود میطرح قرارداد خاتمه داده 
 موضوع را به مدیر طرح ابالغ، کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد، چنانچه در دوران تعلیق.50-9

 .کار ادامه می یابد، حداکثر ده روز پس از ابالغ، در این صورت .کند می
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 حوادث قهری.51ماده
انقالبها و ، ی و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشدهدر موارد وقوع حوادث قهر

خشکسالی بی سابقه ، سیل و طغیانهای غیر عادی، زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار، اعتصابهای عمومی
به ترتیب ، طوفان وحوادث مشابه که ناشی از کار مدیر طرح نباشد، وهم چنین آتش سوزیهای دامنه دار

 .شود میزیر عمل 
 ، انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، هرگاه بروز شرایط اضطراری .51-1

 .د پایان قرارداد رابه طرف دیگر اعالم کندتوان می 
طبق ماده ،  موقت امکان پذیر نباشدبطورهرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد وادامه قرارداد حاضر .51-2

 .شود میعمل ، تعلیق
 
 خاتمه دادن به قرارداد.52اده م

 .د در هر زمان به شرح زیر به قرارداد خاتمه دهدتوان میکارفرما .52-1
موضوع را با ، در هر قسمت  یا مرحله ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد.52-2

 .کند میبه مدیر طرح اعالم ، تعیین مهلت دو ماهه
، بی درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده روز، ریافت ابالغ خاتمه قراردادپس از د، مدیر طرح.52-3

، این گزارش.تهیه و تسلیم کند، گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تاهنگام ابالغ خاتمه قرارداد
باید حاوی وضعیت ومیزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخشهایی که 

همراه ، فظ منافع کار در مهلت دوماهه یادشده ضروری وامکان پذیر استتکمیل آنها به لحاظ ح
 . آنها باشدالزحمه حقبا تعیین میزان 

تشخیص دهد که الزم است تمام یا قسمتی ، هرگاه کارفرما رأساًیا براساس گزارش مدیر طرح.52-4
مدیر طرح ، ورتدر این ص.باید موضوع را به مدیر طرح اعالم کند، ازخدمات ناتمام تکمیل شود

 .موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دوماهه انجام دهد
نسبت به تحویل اصل تمام اسنادو ، مدیر طرح موظف است در پایان مهلت دوماهه، درهرصورت.52-5

 خدمات انجام شده و صورت الزحمه حقتحویل اموال کارفرما وارائه صورتحساب ، مدارک کار
تعهدات مدیر طرح در مقابل ، مانند موافقتنامه ها، دن قراردادهای ناشی از پایان دا هزینه

کارمندان خود یا موسسات دیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آنها به 
مشروط بر این که این هزینه ها به منظور ، کشورشان و هزینه حمل لوازم آنها به کشورشان

 .اقدام نماید، ت آنها به مدیر طرح پرداختی نشده باشداجرای این قرارداد ایجاد شده باشد و باب
های  کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه.52-6

اقدام ، نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد ومیزان خدمات انجام شده، 5-52موضوع بند
 حسن انجام کار مدیر طرح در این حالت آزاد  سپرده.نمایدو یا مدیر طرح تسویه حساب کند

 .شود می
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هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر یک از قسمتها یا مراحل قرارداد ابالغ .52-7
بابت خدمات ، کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه حساب با مدیر طرح، شود

 .دهد میپایان ، آن قسمت یا مرحله
قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده ، هرگاه منع قانونی رفع نشود، 2-2-21در مورد شمول ردیف .52-8

 .گردد میعمل ،  وطبق مفاد این مادهشود می
 :درخواست کند، د خاتمه دادن قرارداد را درهر یک از موارد زیرتوان می، مدیر طرح.52-9
 .3-16های درج شده در ردیف مهلتطی ، عدم ابالغ خدمات قسمت یا مرحله بعد.52-9-1
 .5-32 موضوع ردیفالزحمه حقدر صورت تأخیرمازاد بر سه ماه در پرداخت .52-9-2
 موضوع ،  تأخیر مجازالزحمه حقدرصورت سپری شدن حداکثر مدت شمول پرداخت .52-9-3

 .2-46ردیف            
 .8-50براساس ردیف.52-9-4
 از سوی کارفرما بیش از دو ماه از تاریخ مورد نظر در، 3-29فدرصوت انجام ندادن مفاد ردی.52-9-5

 . برنامه زمانی           
 .درصورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختالف.52-9-6

 .4-49براساس ردیف  .52-10
 .1-51براساس ردیف .52-11
واست خاتمه قرارداد از درصورتی که کارفرما حداکثر تایک ماه زمینه هایی را که منجر به درخ.52-12

 و خدمات خود کند میمدیر طرح از درخواست صرف نظر ، رفع کند، سوی مدیر طرح شده است
قرارداد خاتمه یافته تلقی ، پس از انقضای مهلت یک ماهه، در غیر این صورت، دهد میرا ادامه 

 .شود میشده وسایر اقدامها طبق مفاد این ماده انجام 
 

 فسخ قرارداد.53ماده
بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به ، د در هریک از موارد زیرتوان میکارفرما .53-1

 .مدیر طرح ابالغ کند
اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مدیر طرح در زمان عقد قرارداد یا طی مدت .53-1-1

 .1-2-21به استثنای ردیف، قرارداد
 .2-2-21 کارفرما درمورد ردیف عدم اطالع به.53-1-2
 .بدون اجازه کارفرما، انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث.53-1-3
 .ورشکستگی به تقصیر یا انحالل شرکت.53-1-4
، به کارکنان کارفرما، اثبات این مطلب در دادگاه که مدیر طرح برای گرفتن کار یا اجرای آن.53-1-5

 .یا آنها را در منافع خود شریک کرده است، پاداش یاهدایایی داده، دستمزد
 .عدم تبعیت مدیر طرح از تصمیم مرجع حل اختالف.53-1-6
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 تا نسبت به رفع کند میابتدا به مدیر طرح اخطار ، کارفرما در صورت تحقیق هر یک از موارد زیر .53-2

در .رآوردنواقص و اشکالها اقدام کند وجریان امور را ظرف مدت یک ماه صورت قابل قبول د
موضوع فسخ ، صورت عدم اقدام مدیر طرح نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین شده

به انتخاب وزیر یا باالترین مقام سازمانی ، قرارداد ابتدا به وسیله هیأتی متشکل از سه نفر
 .شود میبه مدیر طرح ابالغ ، کارفرما بررسی و تأیید شده و پس از اخذ موافقت مقام یاد شده

بیش از سی درصد مدت قسمت یا ، تأخیر غیر موجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله.53-2-1
 .مرحله مربوط

 رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه ای.53-2-2
موظف است از ادامه کار خودداری کند و بی درنگ ، با دریافت ابالغ فسخ قرارداد، مدیر طرح.53-3

اصل مدارک و ، شود میکار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعالم کارفرما را از وضعیت 
 .گزارشهای خدمات انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد

بی درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود ، کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد.53-4
طبق شرایط قرارداد ،  خدمات انجام شده تا تاریخ فسخالزحمه حقاقدام و نسبت به تعیین مبلغ 

 کشور ریزی برنامهکارفرما موضوع فسخ قرارداد را بی درنگ به سازمان مدیریت و.کند میاقدام 
 .کند میاعالم ، به منظور اقدام الزم

 
 مقررات عمومی

 زبان قرارداد.54ماده 
وه بر فارسی به زبانهای دیگری نیز تهیه شده درصورتی که مدارک قرارداد عال، زبان قرارداد فارسی است

گزارشهای ارزشیابی و ، باید مدارک و گزارشهای مطالعات، مدیر طرح.متن فارسی معتبر است، باشد
تهیه مدارک وگزارشها به زبانهای .تهیه کند، پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی

 . خصوصی دارد آن در شرایطبینی پیشبستگی به ، دیگر
 

 قانون حاکم برقرارداد.55ماده 
 .از هر حیث تابع قوانین ومقررات دولت جمهوری اسالمی ایران است، این قرارداد

 
 مالکیت اسناد.56ماده 

، ازجمله نسخ اصلی.شوند میتوسط مدیر طرح تهیه ، تمام مدارک و گزارشهایی که به موجب این قرارداد
د با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر توان می، مدیر طرح.لق به کارفرماستهمه متع، نورگذریا رایانه ای

محدودیتی ، درصورتی که درشرایط خصوصی قرارداد.از مدارک وگزارشهای یاد شده را نزد خود نگاه دارد
به نام های علمی را  مقاله، مدیر طرح حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، قید نشده باشد

 .منتشر کند، اجالسها ونشریات علمی و فنی، در سمینارها، خود
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 انتقال به غیر.57ماده
موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص ، حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما، مدیر طرح .57-1

ز در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی ا.حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند
 .شود میبه هیچ عنوان کاسته ن، از مسئولیت و تعهدات مدیر طرح، کار به اشخاص ثالث

د تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر توان میکارفرما .57-2
، انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده، در این صورت.تفویض کند

 .به عهده آن اشخاص خواهد بود
 

 اشخاص یا قراردادهای ثالث.58ماده 
در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مدیر طرح مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف 

به ، با توجه به دانش فنی و تجربه خود، مدیر طرح در انجام این امور، مقرر در قراردادهای دیگری باشد
 .نماید میو گزارش اقدامهای خود را به کارفرما تسلیم کند میشخص بی طرف عمل عنوان یک 

 
 ابالغ ها.59ماده 

ابالغ پایان دادن قراردادو موارد مشابه بایدبا قرارداد ، ابالغ تعلیق، اعالم نظر، دستور کار، هرگونه اطالعیه
 .انطباق داشته و تنها به صورت کتبی معتبر است

 .مدارک و مکاتبات است، مالک تسلیم گزارشها، و طرف و یا رسید تحویل پستیرسید دبیرخانه هر د
 
 

 حل اختالف
 حل اختالف.60ماده 

ند توان میدو طرف ، هرگاهه در اجرا  یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظر پیش آید .60-1
ف به داوری طبق قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختال، برای حل سریع آن

 :عمل کنند، 2-1-60ویا1-1-60به روش تعیین شده در ردیفهای ، برحسب مورد، 3-60ردیف
 23در مورد مسائل ناشی از برداشت ها ی متفاوت دو طرف از بخشنامه هایی که به استناد ماده.60-1-1

هر یک از ، ت کشور ابالغ شده اسریزی برنامهقانون برنامه و بودجه از سوی سازمان مدیریت و 
 کشور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعالم و ریزی برنامهدوطرف از سازمان مدیریت و 

عمل ، شود می کشور اعالم ریزی برنامهدو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و 
 .کنند

ظر رسیدگی و اعالم ن، است، 1-1-60درمورد اختالف نظرهایی که خارج از شمول ردیف .60-1-2
درباره آنها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف  طبق 

درچارچوب قراردادو قوانین و مقررات مربوط ، نظری که از سوی کارشناس یاهیأت کارشناسی
 .عمل کنند، گردد میاعالم 
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به ، 2-1-60درصورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع ردیف .60-2
مورد قبول هر یک از دو طرف ، 2-1-60و1-1-60توافق نرسندیانظر اعالم شده طبق ردیفهای

 .گردد میاقدام 3-60طبق ردیف ، برای حل اختالف، نباشد
، هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دوطرف اختالف نظر پیش آید که راجع به اموال باشد .60-3

 درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به داوری را به ندتوان میهر یک ازطرفها
 . کشور ارائه کنندریزی برنامهرئیس سازمان مدیریت و 

مرجع حل اختالف شورای ، چنانچه رئیس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود:1تبصره
 .باشد می کشور ریزی برنامهسازمان مدیریت و ، عالی فنی

رسیدگی و اعالم نظر شورای عالی فنی باید درچارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین ومقررات :2تبصره
 .پس از اعالم نظر شورای یاد شده طرفها بر طبق آن عمل می کنند.مربوط انجام شود

ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختالف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو  .60-4
  . که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکندشود میوموجب آن نهدد میطرف ن
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 وستیپ
)13( 

 
 و ریزی برنامهنظام جامع 

  کنترل پروژه
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 بخش اول
  و کنترل پروژهریزی برنامهمعرفی نظام جامع 

 
  و کنترل پروژهریزی برنامهتعریف نظام جامع -1

روش ها و دستورالعملها که ، ای است از فرایندها مجموعه،  و کنترل پروژهریزی برنامهنظام جامع 
وظایف کلی و شرح خدمات عوامل دست اندرکار پروژه را برای انجام فعالیتهایی به شرح ، مسئوولیت ها

 :کند میزیر تعریف و تبیین 
 .محیط و دامنه کار پروژه، شناخت اهداف-1-1
 . پایه و راهبردی پروژهریزی برنامه-1-2
 .تفصیلی و عملیاتی پروژه،  کالنیریز برنامه-1-3
 .تفصیلی و عملیاتی پروژه، کنترل کالن-1-4

 . و کنترل پروژه نشان داده شده استریزی برنامهدر شکل شماره یک نمودار کلی نظام جامع 
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  و کنترل پروژهریزی برنامهنقش نظام جامع -2

 :تند از و کنترل پروژه عبارریزی برنامهنتایج اصلی اجرای نظام جامع 
 و ریزی برنامهایجاد بستری یکپارچه و مناسب برای یکسان سازی اطالعات و وحدت رویه در  -2-1

 .کنترل پروژه میان عوامل دست اندرکار
دقیق و معتبر از چگونگی پیشرفت ، کافی، بهنگام، تهیه و تولید اطالعات و گزارش های الزم -2-2

برای اتخاذ تصمیم های مناسب وبرای دستیابی به هدف های ، پروژه در مراحل مختلف تهیه و اجرای آن
 .بودجه و مشخصات فنی تعیین شده، پروژه در چارچوب برنامه زمانی

میزان توفیق در تحقق اهداف زمانی و پیشرفت طرح و پروژه با توجه به منابع اجرایی در اختیار و  -2-3
 شده بینی پیش و با مقادیر گیرد می قرار تخصیص و هزینه شده مورد ارزیابی و سنجش، بودجه تأمین

 و پیشنهادهای الزم برای رفع موانع و شود میعلل انحرافات شناسایی ، انحراف آن معین گردیده، مقایسه
 .گردد میدستیابی به اهداف ارائه 

 
  و کنترل پروژهریزی برنامههدف نظام جامع -3

کار در زمینه ها وفعالیت های مختلفی دخالت در مراحل مختلف تهیه و اجرای پروژه عوامل دست اندر
، دست اندرکار اقدامات و ابتکارات عوامل،  هدف نهایی از تمام کوشش ها.دارندو ایفای وظیفه می کنند

چوب برنامه راهدر چ، تحقق هر چه کاملتر اهداف برنامه ها و دستیابی به انتظارات و نتایج تعیین شده
 و کنترل پروژه ریزی برنامهنظام جامع  .نه و استفاده بهینه از منابع استبا صرف کمترین هزی، زمانی معین

 :باهمین نگرش و برای دستیابی به اهداف زیر طراحی شده است
محیط و ابعاد کار پروژه برای ، انتظارات، زمینه امکان و شرایط الزم برای شناخت اهداف -3-1

 . شودبه درستی فراهم، مجموعه عوامل دست اندرکار پروژه
راهبردهاو سیاستهای کالن در ، براساس نقش و مأموریت خود، هر یک از عوامل دست اندرکار -3-2

اطالعت و سیستمهاو ساختارهای مناسب و مقتضی برای ، سازمان و تشکیالت، مورد روشها
 .دستیابی به هدفهای پروژه را تدوین نمایند

، ی پروژه ها و دستیابی به هدفهای آنهافعالیتهای الزم برای مشخص کردن چگونگی اجرا -3-3
، در چارچوب برنامه زمانی و بودجه تصویب شده، براساس راهبردهاو سیاستهای تدوین شده

در جهت تحقق اهداف ، مشخص گرددو مجموعه منابع اجرایی وامکانات عوامل دست اندرکار
، به طور مستمر، ههدایت و مدیریت شود و تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات انجام شد، مشخص

 .پیگیری و مستندگردد
با توجه به منابع اجرایی در اختیار و بودجه ، میزان توفیق در تحقق اهداف زمانی و پیشرفت پروژه -3-4

 شده مقایسه و بینی پیشمورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و با مقادیر ، تأمین و هزینه شده
، و تحلیل شده و پیشنهادهاو اصالحات الزمعلل انحراف شناسایی .انحرافات آن معین گردد

 .برای رفع موانع دستیابی به اهداف ارائه شود
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  و کنترل پروژهریزی برنامهاصول کلی نظام جامع -4

 : و کنترل پروژه عبارتندازریزی برنامهاصول کلی نظام جامع 
 .مسنتد شودتعهدات و تکالیف هر یک از عوامل دست اندکار به نحومشخص و قابل سنجش  -4-1
، ریزی برنامهبین عوامل دست اندرکار به منظور ، جریان گردش اطالعات در مراحل مختلف -4-2

 .پیشرفت منابع اجرایی و بودجه تعیین و برقرار گردد، کنترل زمان
 و کنترل پروژه ریزی برنامهشرح وظایف و خدمات هر یک از عوامل دست اندرکار برای انجام  -4-3

 .تعیین شود
 و کنترل پروژه های عمرانی و نقش هر یک از ریزی برنامهختار مراحل و فعالیت های نظام جامع و سا

 و کنترل پروژه هر ریزی برنامهدر نظام جامع .باشد میعوامل دست اندرکار تهیه و اجرای طرح و پروژه 
مرتبط هستند با نظام های عوامل فرادست و فرودست ، ضمن حفظ استقالل عملکرد خود، یک از عوامل

 .و همه از یک زبان مشترک تبعیت می کنند
 
 عوامل دست اندرکار-5

 : کنترل پروژه عبارتنداز ریزی برنامهعوامل دست اندرکار نظام جامع و 
 . کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و  -5-1
 .دستگاه اجرایی یا مدیر طرح -5-2
 .مشاوران -5-3
 .پیمانکاران -5-4
 .سازندگان -5-5
 
 دامنه کار-6

 که باشد می و کنترل پروژه شامل همه طرح های عمرانی ملی و استانی ریزی برنامهدامنه کار نظام جامع 
 .گردد می کشور تعیین و ابالغ ریزی برنامهروش و چگونگی شمول آنها از سوی سازمان مدیریت و 

 
 شرح وظایف و خدمات عوامل دست اندرکار نظام-7
  کشورریزی رنامهبسازمان مدیریت و -7-1
 . و کنترل پروژه و پیگیری اجرای آن در طرح های عمرانیریزی برنامهمدیریت کالن نظام  -7-1-1
تهیه گزارش های ادواری بر اساس اطالعات و گزارش های دریافتی از نظام جامع  -7-1-2

 . و کنترل پروژهریزی برنامه
 . و کنترل پروژهریزی برنامه های نظام جامع تخصیص منابع با استفاده از اطالعات و گزارش -7-1-3
 ارجاع کار و ارزشیابی واحدهای خدمات ، تهیه ضوابط تشخیص صالحیت و رتبه بندی -7-1-4

 . و کنترل پروژهریزی برنامه
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 دستگاه اجرایی یا مدیر طرح-7-2
 . و کنترل پروژه در سازمان های مجریریزی برنامهایجاد بخش  -7-2-1
 و کنترل پروژه در صورت فقدان ویا کمبود نیروی ریزی برنامه کردن از خدمات واحد استفاده -7-2-2

خدمات ، چنانچه پروژه از خدمات مدیر طرح استفاده نماید، متخصص در دستگاه اجرایی
 .شود می و کنترل پروژه در واحدخدمات مدیریت طرح انجام ریزی برنامه

ه و راهبردی و گزارش های جامع پیشرفت براساس  پایریزی برنامه، تهیه گزارش شناخت -7-2-3
 و کنترل پروژه و ارسال آن در زمان های الزم برای ریزی برنامهشرح خدمات نظام جامع 

 . کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و 
 و کنترل پروژه در شرح خدمات مهندسان مشاور به عنوان ریزی برنامه شرح خدمات بینی پیش -7-2-4

 .کار اضافی
 و کنترل پروژه در اسناد مناقصه کارهای اجرایی و ساخت ریزی برنامه شرحخدمات بینی پیش -7-2-5

 .که پیمانکاران و سازندگان در پیشنهاد قیمت خود آنها را منظور کنند
 و کنترل پروژه در قرارداد مهندسان مشاور و ریزی برنامهاعالم مشخصات نرم افزار  -7-2-6

 .پیمانکاران
کیل جلسه منظم برای تحلیل وضعیت و بررسی پیشنهادها و اخذ تصمیم با شرکت تش -7-2-7

 .پیمانکاران و سازندگان در مرکز و کارگاه، مشاوران
 
 پیمانکاران و سازندگان، مشاوران-7-3
 و کنترل پروژه برای مجری واخذ تاییدیه در ریزی برنامهارسال سوابق کارکنان مدیریت  -7-3-1

 . و کنترل پروژهریزی برنامه از واحد خدمات صورت عدم استفاده
استفاده از شرح و شناسه عناصر ساختار کارهای پروژه و اخذ تاییدیه فهرست شرح و  -7-3-2

پیمانکاران و سازندگان از ، ه و کد عناصر سطح دوم و سوم ساختار کارهای مشاوراننامشناس
 . و کنترل پروژه دستگاه اجراییریزی برنامهمدیریت 

 پایه و راهبردی با توجه به اطالعات ریزی برنامه، تهیه یا اصالح و تکمیل گزارش شناخت -7-3-3
 و کنترل ریزی برنامهدریافتی الزم از سوی دستگاه اجرایی و مطابق شرح خدمات نظام 

 .پروژه
 و کنترل پروژه و ریزی برنامهمطابق شرح خدمات نظام جامع ، تهیه گزارش های پیشرفت -7-3-4

 .سال آن برای عوامل فرادستار
 
 گردش اطالعات و گزارش ها-8

 و کنترل ریزی برنامه و کنترل پروژه و شرح خدمات واحدخدمات ریزی برنامهبراساس شرح وظایف بخش 
هر یک از عوامل دست اندرکار نظام باید در مقاطع زمانی مشخص و در چارچوب شرح خدمات ، پروژه
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 :این گزارش ها عبارتنداز . کنندگزارش های الزم را تهیه، نظام

 .گزارش شناخت پروژه -8-1
 . پایه و راهبردی پروژهریزی برنامهگزارش  -8-2
 .گزارش های ادواری پیشرفت پروژه -8-3
 .)از جمله گزارش مسائل و تنگناهای پروژه(گزارش های موردی  -8-4

ادهای اصالحی تهیه و به گزارش های پیشرفت به منظور بهنگام کردن و تایید و تصویب پیشنه
نمودار گردش گزارش ها و اطالعات نشان داده شده )2(در شکل شماره.گردد میواحدهای فرادست ارسال 

 .است
 
 بازنگری نظام-9

 :امور زیر را به انجام می رساند،  کشور در راستای بازنگری و اصالح نظامریزی برنامهسازمان مدیریت و 
زم برای ارزشیابی عملکرد نظام شامل فعالیت های درونی هر یک از تهیه و تنظیم فرم های ال -9-1

 .عوامل نظام و عملکرد مجموعه عوامل دست اندرکار
 .تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، بررسی -9-2
 .اصالح و تکمیل نظام -9-3
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  و کنترل پروژهریزی برنامهشرح خدمات نهاد 
 :مقدمه

 و کنترل پروژه بیان شد و در نمودار کلی ریزی برنامهریف نظام جامع همان طور که در بخش اول در تع
 :شود می و کنترل پروژه در چهار مرحله به شرح زیر انجام ریزی برنامهفعالیت های ، نظام نشان داده شد

 
 شناخت پروژه-1

 :گزارش شناخت پروژه در برگیرنده مستندات زیر است
 
 شناخت اهداف پروژه-1-1
 جایگاه و نتایج مورد انتظار پروژه،  هدف هاشناخت -1-1-1
 نیازهای پروژه   -1-1-1-1  

 .تشریح اهداف برنامه عمرانی ذیربط و مشخص کردن  ارتباط با هدف های برنامه −
میان مدت و کوتاه مدت دستگاه ، مأموریت ها و هدف های بلندمدت، ارتباط پروژه با وظایف −

 .اجرایی
 .های دستگاه اجراییارتباط پروژه با سایر پروژه  −

 جایگاه پروژه-1-1-1-2 
 .تاثیرات پروژه بر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور −
 .تاثیرات پروژه بر بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی منطقه و محل اجرای آن −

 نتایج مورد انتظار پروژه-1-1-1-3
 .فواید مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه در کشور و منطقه −
 .ارض و زیان های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه در کشور و منطقهعو −

 ضرورت ها واهداف اجرای پروژه-1-1-2
 .ضرورت های اجرای پروژه-1-1-2-1
 اهداف پروژه-1-1-2-2

 . کلیاهداف −
 . عملیاتیاهداف −

 

 شناخت محیط-1-2
 سازمان های مرتبط و ذینفع-1-2-1

شرکت ها و موسساتی که در ، های کلیه سازمانهامسوولیت ها ومأموریت ، خدمات، وظایف −
 .محیط پروژه قرار دارند

 .ارتباطات عناصر تشکیالتی سازمان پروژه −
 .ارتباطات مجری با مدیران پروژه ها ونهادهای فرادست و فرودست و نحوه گزارش دهی آنها −

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĤĦ(                                                                                    ĐēĐ(ست ويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم
 
 تعهدات عوامل وارکان پروژه-1-2-2

 .زماندهی آنهامربوط به تامین نیروی انسانی و سا تعهدات −
تعهدات مربوط به تامین ماشین آالت و تجهیزات وامکانات مورد لزوم و هنچنین نحوه     −

 .آموزش و استفاده از آنها
 . به تامین مواد ومصالح وکاالی مورد نیاز پروژهتعهدات مربوط −
 .)آنها شامل اعتبارات ارزی وریالی و تبصره های خاص و نحوه تامین( و تعهدات مالیشرایط −
 .)شامل مراحل کلی و وقایع مهم( زمانی کلی انجام شرح خدمات و تعهدات برنامه −
 . تکنولوژی اصلی پروژه وچگونگی تامین و انتقال آنانتخاب −
 . شدهبینی پیشنرم افزارها و تهیه گزارش های ،  سخت افزارتامین −
 . های محیطی ومحلیبینی پیشتسهیالت و ، امکانات −

 قتصادیامکانات و شرایط ا-1-2-3
) منابع وام و سایر ، تبصره خاص(و نحوه تخصیص آن)به تفکیک مبالغ ارزی و ریالی (اعتبارات −

 .ر سال های مختلف اجرای پروژهد
 .)برنامه و دستگاه اجرایی، درفصل( واولویت پروژهجایگاه −
 . پروژه و چگونگی بهره برداری و فوریت آنمحصول −
 . دوران اجرااقتصاد −

 
 ار پروژهشناخت دامنه ک-1-3

 .باشد میبرآورد تعیین مقادیر کمی کارهای پروژه ، منظور از شناخت دامنه کار
 برآورد اجزا و مقادیر کلی کار-1-3-1
 برآورد اجزار ومقادیر تفصیلی کار-1-3-2
 
  پایه وراهبردی پروژهریزی برنامه-2
 راهبردها و روش ها-2-1
 :شاملارزیابی و تعیین راهبردهای عملیات واجرا -2-1-1

 .استانداردهای فنی وروش های عملیاتی و اجرایی، ها دستورالعمل مشخصات −
 . و اصول و روش های اجرای عملیات و مراحل مختلف اجرای پروژهعملیات −
و  نظارتی   مدیریت اجرای پروژه در هر یک از مراحل و عملیات پروژه و روش های چگونگی −

 .کنترلی آنها
 به  وژه با توجه به پارامترهای اقتصادی بودن پروژه ودستیابی  زمانی و بودجه کلی پربرنامه −

 .هدف های آن
  وکنترل پروژهریزی برنامهخط مشی -2-1-2

 . و کنترل پروژهریزی برنامه و نتایج مورد انتظار از نظام جامع اهداف −
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 روش  ، سطوح ومیزان کنترل، جدول ها،  و کنترل پروژه در تهیه ساختارهاریزی برنامه روش −

کنترل و   الگوهای پیشرفت فعالیت ها ومکانیزم ، سنجش ارزش نسبی عناصر ساختارها
 .بهنگام کردن اطالعات

 ارتباطات  و کنترل پروژه و ریزی برنامهشرح وظایف ومسوولیت های بخش و واحد خدمات  −
 .داخلی وخارجی آن

 های صر و مدیریت وکنترل پروژه و ارتباط آن با عناریزی برنامه وعملیات سیستم چارچوب −
 .سازمان پروژه وارتباط آن با سایر سیستم های اطالعات مدیریت پروژه

  و کنترل پروژه با توجهریزی برنامه سخت افزارها ونرم افزار های مورد نیاز سیستم مشخصات −
 . و کنترل پروژهریزی برنامهبه شرح وظایف ومسوولیت های نهاد 

 گزارش های مورد نیاز هریک از عوامل درونی و برونیکیفیت وکمیت اطالعات و ، محتوا، نوع −
 .سازمان پروژه وسازوکار توزیع و بازخورد آنها

به تفکیک ،  گزارش هاواطالعات مورد نیاز هر یک از عوامل درونی و برونی سازماننمونه −
 .عملیات و سطوح مختلف مورد نظر

 . زمانی کلی پروژهبرنامه −
 .آورد اعتبارات مورد نیاز و چگونگی تهیه بودجه و برساختار −

 سازمان پروژه -2-1-3
 .مسوولیت ها واختیارات عناصر پروژه وزیر مجموعه های آنها،  وظایفراهبردهای −
 . ارتباطات عناصر سازمانیراهبردهای −

 اطالعات و ارتباطات-2-1-4
 .مرزهای تبادل اطالعات وسرفصل های اطالعاتی آنها،  سیستم های اطالعاتیکلیات −
 .ای ارتباطی واطالع رسانی هسیستم −
 . سخت افزارها و نرم افزارهاراهبردهای −

 منابع-2-1-5
 . تامین منابع اجرایی پروژهراهبردهای −
 . های هدایت وکنترل منابع اجراییروش −

 
 کیفیت و بازرسی-2-1-6

 . کیفیتنظامنامه −
 . کیفیتبرنامه −

 ایمنی و حراست-2-1-7
 . وحراستایمنی نظامنامه −
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 ساختارها-2-2
 .)شامل تحقیقات کلی و عملیات پروژه (ساختار عملیاتی-2-2-1
 .ساختار کنترلی-2-2-2
 .ساختار مسوولیتی-2-2-3
 
 جدول ها-2-3
 جدول های روابط فعالیت ها-2-3-1
 جدول های اطالعات فعالیتها-2-3-2
 جدول های منابع اجرایی-2-3-3
 جدول های هزینه-2-3-4
 جدول های مشخصات فنی-2-3-5
 
 تفصیلی وعملیاتی پروژه ،  کالنریزی امهبرن-3

 :باشد میشامل اقدامات و فعالیتهای زیر ،  وکنترل پروژهریزی برنامهدر نظام جامع ،  پروژهریزی برنامه
  پایه وراهبردیریزی برنامهاصالح و بهنگام کردن گزارشهای شناخت و ، بررسی-3-1
  زمان پروژه ریزی برنامه-3-2

 : زمان پروژه عبارتند ازریزی رنامهبفعالیتها و اقدامات 
 .تعیین و تعریف روابط میان فعالیتها-3-2-1
 .تهیه شبکه-3-2-2
 .بررسی و تعیین اولویتهای اجرایی عناصر ساختار کارهای پروژه-3-2-3
 .بررسی تاریخهای تعهد شده وقراردادی-3-2-4
 .تهیه برنامه زمانی پروژه-3-2-5
برای سطوح )ای نمودار میله(برنامه زمانی: تحلیل زمانی پروژه مانندتهیه گزارشهای مربوط به-3-2-6

 .مختلف ساختار کارهای پروژه وانجام تحلیلهای الزم
 
  پیشرفت پروژه ریزی برنامه-3-3

 : پیشرفت پروژه عبارتند ازریزی برنامهفعالیتها واقدامات 
 .بررسی برآورد احجام ومقادیر کارهای فعالیتهای پروژه-3-3-1
 .تعیین ارزش نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه-3-3-2
 .تعریف توابع یا الگوهای مختلف پیشرفت فعالیتهای پروژه-3-3-3
 .تعیین تابع یا الگوی پیشرفت هر یک از فعالیتهای پروژه-3-3-4
ی ا نمودارهای ساده وانباشته از مقادیر برنامه:تهیه گزارشهای تحلیلی از پیشرفت پروژه مانند-3-3-5
عالیتها بر حسب زودترین و دیرترین زمانهای شروع فعالیتها وجداول آنها و نمودارهای ساده و انباشته ف
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ای هر یک از عناصر ساختارهای پروژه بر حسب زودترین و  دیرترین زمانهای  درصد پیشرفت برنامه
 .شروع فعالیتها ونمودار پیشرفت عملکردی

 
 خروجیها ورودیها

 شبکه.1 محیط ودامنه کار پروژه ، دافگزارش شناخت اه.1
 برنامه زمانی.2  پایه وراهبردی پروژه ریزی برنامهگزارش .2
جدول اطالعات زمانی زودترین و دیرترین زمانهای شروع .3 جدول روابط تعریف شده فعالیتهای پروژه .3

 وخاتمه فعالیتها
 ایر گزارشهاتهیه س.4 جدول برآورد مدت اجرای عادی و ضربتی فعالیتها.4
  فرم تاریخهای تعهدشده وقراردادی.5
  فرم اولویتهای اجرایی عناصر ساختار کارهای پروژه .6

  زمان پروژهریزی برنامهورودیها وخروجیهای 
 

 خروجیها ورودیها
ای فعالیتها برحسب  نمودارهای ساده وانباشته از مقادیر برنامه.1 شبکه زمانبندی شده.1

  زمانهای شروع فعالیتهازودترین ودیرترین
ارزش نسبی ، جدول احجام ومقادیر کار.2

 والگوی پیشرفت فعالیتها
ای فعالیتها برحسب زودترین ودیرترین  جدولهای مقادیر برنامه.2

 زمانهای شروع فعالیتها
ای کلیه عناصر  نمودارهای ساده وانباشته درصد پیشرفت برنامه.3 

و دیرترین زمانهای شروع ساختارهای پروژه بر حسب زودترین 
 فعالیتها

ای کلیه عناصر ساختارهای پروژه  جدول درصد پیشرفت برنامه.4 
 برحسب زودترین ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها

 تهیه سایر گزارشها.5 
  پیشرفت پروژهریزی برنامهورودیها وخروجیها 

 
  منابع اجرایی پروژه ریزی برنامه-3-4

 : منابع اجرایی پروژه عبارتند از ریزی رنامهبفعالیتها واقدامات 
 .تعدیل واضافه کاری آنها، نرخها و ضرایب تصحیح، بررسی وتعیین منابع اجرایی پروژه-3-4-1
 .هر یک از منابع اجرایی در انجام فعالیتها پروژه)استاندارد(بررسی واصالح عملکرد معیار-3-4-2
 .اییتهیه تقویم کاری هر یک از منابع اجر-3-4-3
 .براساس برآورد حجم کار آنها، تعیین مقادیر مورد نیاز منابع اجرایی هر یک از فعالیتها-3-4-4
 .برآورد و تخصیص نیروی انسانی-3-4-5
 .برآورد و تخصیص ماشین آالت وتجهیزات-3-4-6
 .برآورد و تخصیص مواد ومصالح-3-4-7
 .تعیین اسناد ومدارک فنی ومهندسی مورد نیاز-3-4-8
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 .تطبیق ضوابط ودستور کار تخصیص منابع اجرایی کمیاب ومحدود پروژه-3-4-9
 .تطبیق اولویت عناصر ساختار کارهای پروژه در تخصیص منابع کمیاب ومحدود3-4-10
 .تعیین مقادیر موجود از منابع اجرایی پروژه در مقاطع زمانی مورد نظر-3-4-11
زمانبندی (ورکارواولویتهای مشخص وتعیین شدهتخصیص منابع اجرایی براساس ضوابط و دست-3-4-12

 .و تهیه نمودارهای ساده وانباشته منابع اجرایی)پروژه 
 .نمودارهای ساده وانباشته منابع اجرایی:تهیه گزارشهای تحلیلی از منابع اجرایی پروژه مانند-3-4-13
از از هر یک از منابع اجرایی تراز کردن منابع اجرایی و تعیین مقادیر موجودی یا مقادیر مورد نی-3-4-14

 .براساس مدت اجرای تایید شده، پروژه
 
  بودجه پروژه ریزی برنامه-3-5

 : بودجه پروژه عبارتند ازریزی برنامهفعالیتها واقدامات 
 .نرخها وضرایب و نسبتهای آنها، بررسی ماهیت ومراکز هزینه های پروژه-3-5-1
 .اجرایی فعالیتها و انجام محاسبات الزم شده منابع بینی پیشاختصاص هزینه -3-5-2
 مقادیر اقالم مختلف هزینه غیر مستقیم پروژه و همچنین تعیین میزان بینی پیشبرآورد و -3-5-3

 .خسارات وپاداشهای تعیین شده در قراردادها در مورد تاخیر در خاتمه کار ویا تسریع آن
 .رایی پروژهبرآورد درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم دوران اج-3-5-4
بررسی نحوه کاهش هزینه های غیر مستقیم پروژه در ازای کاهش هر واحد زمانی از مدت -3-5-5

 .اجرای پروژه
محاسبه شیب هزینه فعالیتها بررسی وتعیین روشهای کاهش مدت اجرا و انتخاب با صرفه ترین -3-5-6

 .آنها وشناخت مدت بهینه اجرای پروژه
 .ابط انتخاب گزینه های مناسب واقتصادی برای کاهش مدت اجرای پروژهتهیه دستور کار و ضو-3-5-7
غیر مستقیم وبودجه ، نمودار هزینه های مستقیم:تهیه گزارشهای تحلیلی از بودجه پروژه مانند-3-5-8

، پروژه برای کلیه عناصر ساختارهای پروژه)BCWS(پروژه و نمودار بودجه کارهای زمانبندی شده
 .ان وقراردادهاپیمانکار، مشاوران

 
 خروجیها ورودیها

 برنامه زمانی براساس مقادیر تعیین شده از منابع اجرایی.1 شبکه زمانبندی شده.1
نمودارهای ساده و انباشته منابع اجرایی برحسب زودترین .2جدول مقادیر مورد نیاز فعالیتهااز منابع اجرایی پروژه .2

 ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها
جدول مقادیر مورد نیاز از منابع اجرایی برحسب زودترین .3 دستور کار و ضوابط تخصیص منابع اجراییفرم .3

 ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها
 جدول اطالعات زمانی فعالیتها.4 فرم اولویتهای عناصر ساختار کارهای پروژه .4
جدول مقادیر تعیین شده از منابع اجرایی در مقطع .5

  و تخصیص آنهاریزی برنامهظر جهت زمانی موردن
 تهیه سایر گزارشها.5

  منابع اجرایی پروژهریزی برنامهورودیهاوخروجیهای 
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 خروجیها ورودیها   
ای کارهای زمانبندی شده برحسب  نمودار ارزش بودجه.1 شبکه زمانبندی شده.1

 زودترین ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها
شیب هزینه و ،  اجرامدت،  هزینهبینی پیشجدول .2

 الگوی پیشرفت فعالیتها
 غیر مستقیم وکل پروژه ، گزارش هزینه های مستقیم.2

 جدول هزینه های مستقیم به تفکیک اقالم منابع اجرایی.3 فرم هزینه های غیر مستقیم.3
 اقالم آنجدول هزینه های غیر مستقیم به تفکیک .4 فرم درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم در دوران اجرا.4
 نمودارهای بودجه کارهای زمانبندی شده.5 
 نمودار هزینه های مستقیم و غیر مستقیم وکل اجرای پروژه .6 
 سایر گزارشها  .7 

  منابع اجرایی پروژهریزی برنامهورودیهاوخروجیهای 
 
 پروژه )ریسک(ارزیابی خطر -3-6

 :زپروژه عبارتند ا)ریسک(فعالیتها و اقرامات ارزیابی خطر
 .نرخها و ضرائب نسبتهای آنها، بررسی ماهیت و مراکز هزینه پروژه-3-6-1
 . شده منابع اجرایی و انجام محاسبات الزمبینی پیشاختصاص هزینه -3-6-2
 .تعیین عوامل ریسک و بررسی و سنجش آنها-3-6-3
 .محاسبه و کنترل عوامل مختلف ریسک-3-6-4
 . انتخاب پارامترهای اصلی و بحرانی ریسکمقایسه و کنترل تاثیرات عوامل و-3-6-5
 
 جمع بندی و تهیه گزارشهای تحلیلی از بودجه پروژه -3-6-6

 خروجیها ورودیها  
 حاالت مختلف برنامه و بودجه بر اساس عوامل مختلف ریسک.1 برنامه زمانبندی  و بودجه و منابع.1
 عوامل ریسک به تفکیک عوامل بینی پیشفرم .2

  و منابعهزینه، زمانی
 گزارش تاثیر عوامل مختلف ریسک.2

 تحلیل ریسک براساس عوامل مختلف و انتخاب راهبردهای الزم-3 فرم کنترل تاثیرات و دامنه عوامل ریسک.3
 پروژه)ریسک(ورودیها و خروجیهای ارزیابی خطر

 
 تفصیلی و عملیاتی پروژه ، کنترل کالن-4

 :باشد میشامل اقدامات و فعالیتهای زیر ، و کنترل پروژه ریزی برنامهدر نظام جامع ، کنترل پروژه
 کنترل و بهنگام کردن زمان پروژه -4-1

 :فعالیتهاو اقدامات کنترل و بهنگام کردن اطالعات زمان پروژه عبارتند از
مشخص کردن تاریخهای واقعی شروع و خاتمه و بقیه مدت اجرای فعالیتها و تعیین پیشرفت -4-1-1

 عملکرد آنها 
 بهنگام کردن فعالیتهای پروژه -4-1-2
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 بهنگام کردن روابط میان فعالیتها و اصالح شبکه -4-1-3
 بهنگام کردن تاریخهای تعهد شده و قراردادی -4-1-4
اصالح و بهنگام کردن بقیه مدت فعالیتهای در حال اجرا و همچنین مدت اجرای فعالیتهای اجرا -4-1-5

  و خاتمه آنهانشده و درج تاریخهای واقعی شروع
 اصالح و  بهنگام کردن اولویتهای اجرایی-4-1-6
 
 انجام محاسبات زمانبندی پروژه و تهیه گزارش تحلیل زمانی-4-1-7

 خروجیها ورودیها
 برنامه زمانی اصالح شده.1 شبکه زمانبندی فعلی .1
 مانیگزارش تحلیل ز.2 منظور نشده و بی موردیا اضافی، فرم فهرست فعالیتهای جدید.2
  منظور نشده و بی موردو اضافی میان فعالیتها، فرم فهرست روابط جدید.3
تاریخهای واقعی شروع و خاتمه و بقیه (گزارشهای پیشرفت تهیه و ارسال شده.4

 )مدت اجرای فعالیتها
 

  فرم تاریخهای تعهد شده و قراردادی.5
 ورودیهاو خروجیهای کنترل زمان پروژه

 
 خروجیها ورودیها

ای  نمودار درصد پیشرفت عملکردی وبرنامه.1 شبکه زمانبندی شده قبلی.1
 پروژه و کلیه عناصر ساختار کارهای آن

جدول احجام ومقادیر کل و انجام شده فعالیتها ودرصد پیشرفت .2
 عمکردی آنها

ای  جدول درصد پیشرفت عملکردی و برنامه.2
 وکلیه عناصر ساختار کارهای آن

 شاخص پیشرفت وشاخص عملکرد زمانی.3 نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه اطالعات ارزش .3
اطالعات تاریخهای واقعی شروع وخاتمه فعالیتها وبقیه مدت .4

 اجرای آنها
 سایر گزارشها.4

    فعالیتهاLSو ESای بر حسب  اطالعات درصد پیشرفت برنامه.5
 و ریزی برنامهگزارشهای پیشرفت تهیه وارسال شده به نهاد .6

 کنترل پروژه 
 

 ورودیهاوخروجیهای کنترل پیشرفت پروژه
 

 کنترل وبهنگام کردن پیشرفت پروژه 
 :فعالیتها واقدامات کنترل و بهنگام کردن اطالعات پیشرفت پروژه عبارتند از 

 گردآوری وبررسی مقادیر کار انجام شده فعالیتها-4-2-1
  فعالیتهااصالح وبهنگام کردن مقادیر واحجام کل-4-2-2
 )درصورت لزوم(اصالح ارزش نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه وفعالیتها-4-2-3
 محاسبه درصد پیشرفت عملکردی فعالیتهاوعناصر ساختار کارهای پروژه -4-2-4
 تهیه گزارشها ونمودارهای مربوطه و تحلیل روند پیشرفت-4-2-5
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 کنترل و بهنگام کردن منابع اجرایی پروژه -4-3

 :تهاواقدامات کنترل وبهنگام کردن اطالعات منابع اجرایی پروژه عبارتند ازفعالی
 کنترل وبهنگام کردن نیروی انسانی-4-3-1
 کنترل وبهنگام کردن کاالو تجهیزات مواد و مصالح-4-3-2
 کنترل وبهنگام کردن ماشین آالت وابزار-4-3-3
 کنترل وبهنگام کردن اسناد ومدارک فنی-4-3-4
 محاسبه و بررسی نتایج عملکرد منابع اجرایی، همقایس-4-3-5
 جمع بندی و تهیه گزارشها وتحلیل-4-3-6
 

 خروجیها ورودیها
 نمودارهای ساده وتجمعی مصرف منابع اجرایی.1 شبکه زمانبندی شده.1
جداول مقادیر مورد نیاز ومصرف شده از منابع .2 جدول مقادیر مورد نیاز فعالیت از منابع  اجرایی.2

 راییاج
 تهیه گزارشهای الزم.3 جدول مقادیر مصرف شده منابع اجرایی توسط فعالیتها.3

 ورودیها وخروجیهای کنترل پیشرفت پروژه
 
 کنترل بودجه یا هزینه پروژه -4-4

 :فعالیتها واقدامات کنترل و بهنگام کردن اطالعات بودجه یا هزینه پروژه عبارتند از
 )BCWP(رهای انجام شدهای کا تعیین هزینه بودجه-4-4-1
 جمع بندی هزینه های مستقیم -4-4-2
 تفکیک ومحاسبه هزینه های غیر مستقیم -4-4-3
 جمع بندی هزینه های غیر مستقیم-4-4-4
 محاسبه وبررسی نتایج، مقایسه-4-4-5
 جمع بندی وتهیه گزارشها وتحلیل-4-4-6
 

 خروجیها ورودیها
گزارش صورت وضعیتها و پرداختها به .1
 شاوران وپیمانکارانم

نمودارهای ساده و تجمعی مبالغ صورت وضعیتهای ارسال و تایید شده .1
 )BCWP  & ACWPنمودارهای(ومبالغ پرداختی 

نمودارهای ساده وتجمعی مبالغ بودجه کارهای زمانبندی .2 برنامه زمانبندی بهنگام شده.2
 ESوLSبرحسب )BCWS(شده

 خص های عملکرد بودجه وهزینهشا.3 نمودارهای بودجه ونقدینگی.3
 تهیه سایر گزارشهای الزم.4 گزارشهاودستورهای تغییر کار.4
  گزارشهای مختف مالی و ذیحسابی.5

 ورودیها وخروجیهای کنترل بودجه پروژه
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 گزارشها-4-5

ر طرح یا گزارشهای متعدد وگوناگونی را تهیه وتولید می نمایند تا مدی،  وکنترل پروژهریزی برنامهنهادهای 
 . وکنترل نمایدریزی برنامهمنابع اجرایی وبودجه پروژه را ، پیشرفت، مدیر پروژه بتواند وضعیت زمان

 گزارشهای منظم ادواری-4-5-1
 .شوند میبه طور ادواری ومنظم تهیه ، شوند میگزارشهای پیشرفت نامیده ، گزارشهایی که اصطالحاً
 کشور وسایر ریزی برنامهسازمان مدیریت و، ح یامدیر پروژهعالوه بر مدیر طر، گیرندگان این گزارشها

 :عبارتند از، مهمترین این گزارشها.باشند میدستگاههای مرتبط پروژه 
 گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه -4-5-1-1 
 گزارش کلی پیشرفت ماهانه پروژه  
 گزارش ویژه بازدید پروژه  
 گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه  
  پیشرفت ساالنه پروژه گزارش 

، شکلهای آن سرفصل وعناوین موضوعات گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه و همچنین نمونه جداول و
 .ارائه گردیده است، این گزارش2در پیوست شماره

 )فنی(گزارشهای غیر ادواری-4-5-2
نین پس از هرگونه جهت اتخاذ تصمیمات الزم وهمچ، برحسب مورد ونیازهای مدیر پروژه، این گزارشها

مقادیر منابع اجرایی ونحوه تخصیص ، ارزشهای نسبی، تغییر واصالح برنامه زمانی:اصالح وتغییر مانند
 :مهمترین این گزارشهای عبارتند از.شوند میتهیه ، اعتبار

 نمودار ساختار کارهای پروژه  
  )ه برای هریک از عناصر مختلف سطوح ساختار کارهای پروژ(نمودار شبکه  
 ) برای هر یک از عناصر مختلف سطوح ساختار کارهای پروژه (نمودار برنامه زمانی  
 نمودارهای ساده منابع اجرایی پروژه  
 نمودارهای انباشته منابع اجرایی پروژه  
  ) Bcws,Bcwp,Acwp(نمودار هزینه های پروژه  
شامل کل مقدار ، نماید میخص گزارش اطالعات مقداری از فعالیتهایی که مدیر پروژه مش 

 ریزی برنامه شده و  انجام شده تا مقطع تهیه گزارش و مقادیر کارهای ریزی برنامهمقادیر ، برآورد شده
 شده برای مقاطع زمانی معین شده

 اطالعات از وضعیت مواد و مصالح عمده مورد نیاز 
 .آمده است)2(ه ساختار و رئوس مطالب گزارش جامع پیشرفت پروژه در پیوست شمار

 
 نظام اطالع رسانی طرحهای عمرانی -5

 .باشد مینظام اطالع رسانی طرحهای عمرانی شامل سه سطح به شرح زیر 
  کشورریزی برنامهپایگاههاو سیستمهای اطالعاتی سازمان مدیریت و  
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 پایگاهها و سیستمهای اطالعاتی سایر عوامل دست اندرکار 
 سیستمهای اطالعاتی پروژه  

همه سیستمهای اطالعاتی برای تشکیل پایگاههای اطالعاتی به شرح فوق باید یکدیگر مرتبط 
سیستمهای اطالعاتی پروژه که در پایین ترین سطح نظام اطالع رسانی طرحهای عمرانی قرار .باشند
 .نقش اصلی را در این نظام ایفا می کنند، دارند

 
 سیستمهای اطالعاتی پروژه -5-1

هر یک از این گروههای اصلی . به چهار گروه اصلی تقسیم نمودتوان میعاتی پروژه را سیستمهای اطال
  :باشند می، به شرح زیر، شامل سیستمهای متعددی

 سیستمهای پایه-5-1-1
 سیستم ساختار و مبانی پروژه -5-1-1-1
 سیستم نرخها و ضرایب پروژه -5-1-1-2
 )متره و برآورد(سیستم اجزا و مقادیر -5-1-1-3
 سیستمهای عملیات پشتیبانی-5-1-2
 سیستم مدیریت کیفیت -5-1-2-1
 سیستم مدیریت کاال-5-1-2-2
 سیستم مدیریت اسناد ومدارک فنی-5-1-2-3
 سیستم مدیریت نیروی انسانی-5-1-2-4
 سیستم مدیریت ماشین آالت -5-1-2-5
  و کنترل پروژه ریزی برنامهسیستم -5-1-3
 ی و قراردادیسیستمهای مدیریت مال-5-1-4
 سیستم مالی -5-1-4-1
 سیستم پیگیری و کنترل صورت وضعیت ها-5-1-4-2
 سیستم پیگیری و کنترل قراردادها-5-1-4-3
 
 سیستمهای مدیریت اطالعات عملیات عمرانی-5-2
 پایگاه اطالعاتی شناسنامه و سوابق اجرایی پروژه -5-2-1
 ه پایگاه اطالعاتی مشخصات افراد کلیدی پروژ-5-2-2
 

 
 

 
 

saze118.com

saze118.co
cm



 
 
 
 ĤĦ(                                                                                    ĐĔĐ(ست ويř / ینارŭ ǕǮاƭǶرǍ تيريƴم

 
 پیوست ها

 تعاریف و مفاهیم 
  ) PROJECT MANAGEMENT(مدیریت پروژه -1

از ممکن ترین راه و با ممکن ترین ، فرایندی است که جریان و بستر اجرای پروژه را، مدیریت پروژه
هدایت و کنترل ، سازماندهی، ریزی برنامه، برای تحقق و دستیابی به هدفهای مورد نظر، نتیجه مطلوب

 .کند می
 
  ) PROJECT( پروژه -2

برای دستیابی به نتایج ، اقدامهاو فعالیتهای غیر تکراری مرتبط و منحصر به فرد، ای از کوششها مجموعه
 .شود میپروژه نامیده ،  شدهبینی پیشدر چارچوب برنامه زمانی و بودجه ، و هدفهای معین و مورد انتظار

و هر یک از قراردادهای مشاوران و )ملی و اسناد(رانی پروژه عم، )ملی و استانی (طرحهای عمرانی 
 .شود میپروژه محسوب ، سازندگان و فروشندگان، پیمانکاران

 
  )PROGET ELEMENTS(عناصر پروژه -3

، هزینه، دامنه کار، هدفها و نتایج.از عناصری تشکیل شده است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند، پروژه
 .عناصر پروژه را تشکیل می دهند، پروژهکیفیت و سازمان ، زمان

 
 ) PROJECT BOUNDARY( محیط پروژه -4

شرکتهاو نهادهای گوناگون که با یک یا چند عنصر پروژه به طور مستقیم ویا غیر ، موسسات، سازمانها
 .محیط پروژه را تشکیل می دهند، مستقیم مرتبط هستند

 در محیط پروژه قراردارندو همچنین فعالیتها و که) داخلی و خارجی(اقدامات سازمانها و موسسات 
ای از  با مجموعه، پروژه در مراحل مختلف دوره زندگی، گردد میعملکردهای عوامل وارکان پروژه موجب 

قانونی و فرهنگی روبرو ، تکنولوژیکی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، شرایط و پدیده های خاص سیاسی
 )قانونی، تکنولوژیکی، محیطی، اجتماعی، اقتصادی، ه شرایط سیاسیمجموع(تغییرات این پدیده ها .گردد

 .بر عناصر پروژه تاثیر می گذارد، در محیط پروژه و همچنین قابلیتها و عملکرد عوامل و ارکان آن
 
  )PROFECT PARTIES ( عوامل و ارکان پروژه -5

 و به طور مستقیم با عناصر پروژه موسسات و شرکتهایی که در محیط پروژه قراردارند، مهمترین سازمانها
دستگاه ،  کشورریزی برنامهسازمان مدیریت و .شوند میعوامل وارکان پروژه نامیده ، باشند میمرتبط 
 و ریزی برنامهفروشندگان و سازندگان و همچنین نهادهای ، پیمانکاران، مشاوران، مدیرطرح، اجرایی

 . دهندعوامل وارکان پروژه را تشکیل می، کنترل پروژه
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 ) PROJECT ORGANIZATION( سازمان پروژه -6

انجام تمام یا بخشی ، ای از عوامل سهیم در اجرای پروژه است که هر یک از آنها مجموعه، سازمان پروژه
و برای ،  شده و یا مندرج در قراردادبینی پیشدر چارچوب شرح خدمات ، از یک یا چند عملیات پروژه را

فعالیت ، به طور مستقیم یا غیر مستقیم،  بر عهده دارند و زیر نظر مدیر پروژهتحقق هدفهای تعیین شده
سازمان پروژه چگونگی ارائه خدمات نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز مدیر پروژه و .می کنند

 .دهد میاختیارات او را نشان 
 
  ) WORK BREAKDOWN STRUCTURE:WBS(ساختار کارهای پروژه -7

به عناصر و اجرای ، شدن پروژه) BREAK DOWN( که نحوه و چگونگی تقسیم و تجزیه سندی است
 .دهد میتشکیل دهنده آن را نشان 

خود پروژه ،  )First LEVEL(در باالترین سطح .باشد میشامل سطوح متعددی ، ساختار کارهای پروژه
هنده عنصر سطح باالتر را اجزای مربوط وتشکیل د، )به استثنای سطح اول(عناصر هر سطح .قراردارد

سطوح مختلف ساختار کارهای پروژه را ،  و کنترل پروژهریزی برنامهبرخی از کارشناسان .نشان می دهند
واحد یا )REGIONS/AREAS(مناطق)SUBPROF ECTS(پروژه های فرعی :با اسامی خاصی مانند

 عملیات اصلی، )WORK PACKAGES(بسته کاری،  )UNITS/ISLANDS(جزیره 
/)functions disciplines( ،وظایف)TASKS/JOBS(و فعالیتها)ACTIVITIES(نامگذاری می کنند. 

یک یا دو سطح اول ، به طور معمول.ای دارند ساختار کارهای ویژه، هر یک از عوامل و ارکان پروژه
و باشد میمشابه ساختار کارهای پروژه کارفرما ، ساختار کارهای پروژه هر یک از مشاوران و پیمانکاران

آن عناصری از ساختار کارهای پروژه را که به اجزا و قطعات .عناصر سایر سطوح آنها منحصر به فرداست
 و کنترل پروژه را ریزی برنامهبرخی از کارشناسان .فعالیت می نامند، اصطالحاً، دیگری تفکیک نشده اند

 :متشکل از ساختارهای زیر می دانند
 )fUNCTION WORK BREAKDOWN STRUCTURE:Fwbs(ساختار عملیاتی
 )PROJECT CONTROL WORK BREAKDOWN STRUCTURE:PCWBS(ساختار کنترلی 

 )RESPONSIBLE WORK BREAKDOWN STRCTURE:RWBS(ساختار مسئولیتی 
ساختار کارهای ، هم به شکل نمودار و هم به شکل فهرست تهیه می نمایند، ساختار کارهای پروژه را

پیشرفت و بودجه پروژه و عناصر ساختار ،  و کنترل زمانریزی برنامهریت پروژه را برای دیدگان مدی، پروژه
 :به شرح زیر تشکیل شده است، از پنج سطح، به طور کلی، این ساختار.دهد میکارهای آن را نشان 

 سطح پروژه -1
 سطح پروژه فرعی -2
 سطح عملیات -3
 سطح فعالیتهای اصلی -4
 سطح فعالیتها-5

 زبان مشترک عوامل و ارکان پروژه ، شناسه هاو کدهای مندرج در ساختار کارهای پروژه ،عناوین
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این ، هر یک از مشاوران و پیمانکاران.باشد میسطح فعالیت ها ، سطح پنجم نمودار کارهای پروژه.باشد می

 .ایجاد خواهند کرد، در ساختار کارهای پروژه، سطح را براساس موازین و معیارهای کاری خود
 
 پروژه فرعی-8

به ، )پیشرفت و بودجه ، در مورد کنترل زمان(باتوجه به انتظارات و توقعات مدیر پروژه ، هر پروژه
 واحدیا جزیره ، این اجزا را پروژه فرعی.شود میای تجزیه  مجموعه قطعات بسیار عمده

 سیستمها و ، محصولفرایند ایجاد ، بر اساس جغرافیای پروژه، به طور معمول، این تفکیک.می نامند
 پروژه های فرعی را نشان ، عناصر سطح دوم در ساختار کنترلی پروژه.شود میبسته های کاری انجام 

 .می دهند
 
 عملیات کلی-9

به مجموعه هایی از کارها و اقدامات نسبتاً متشابه و همگن تقسیم ، هر یک از پروژه های فرعی
درپروژه ، مهمترین عملیات کلی.عملیات کلی می نامند، عناصر هریک از این مجموعه ها را.شوند می

وپروژه های ، سدها، مجتمعهای کشت و صنعت، پاالیشگاه ها، هایی مانند پروژه های احداث نیروگاهها
 :عبارتند از، احداث کارخانه ها

 طراحی ومهندسی-1
 تدارکات و پشتیبانی-2
 ساخت واجرا-3
 

 عملیات-10
 شوند میبه دسته هایی عمده از کارهای مشابه و همگن تفکیک و تقسیم ، هر یک از عملیات کلی پروژه
مهمترین عملیات .در سطح سوم ساختار عملیاتی پروژه قرار دارند، این عناصر.که آنها را عملیات می نامند

 مجتمع های کشت وصنعت و، فرودگاهها، سدها، پاالیشگاهها، در پروژه های احداث نیروگاهها
 :از عبارتند، شوند میکه پس از مرحله تعریف پروژه انجام ،  کارخانه هاپروژه های احداث

 طراحی مفهومی-1
 طراحی پایه-2
 طراحی تفصیلی-3
 انتقال دانش فنی-4
 انتخاب مشاوران وپیمانکاران و انعقاد قرارداد، تهیه اسناد مناقصه و قراردادها-5
 سفارش و خرید کاال-6
 ساخت کاال-7
 حمل کاال-8
 وساختمانابنیه -9
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 )در پروژه هایی که از تجهیزات دست دوم استفاده می کنند(نوسازی وتعمیر کاالی دست دوم-10
 نصب-11
 آزمایش وراه اندازی-12
 تجهیز وآماده سازی کارگاه-13
 سیستمهای اطالعاتی دوران ساخت وبهره برداری-14
 آموزش واستخدام نیروی انسانی-15
 

 فعالیت اصلی-11
 که آنها را فعالیت اصلی می شود میبه مجموعه کارهای مشابه وهمگنی تفکیک ، تهر یک از عملیا

شامل تمام یا بخشی از شرح خدمات مندرج در ، فهرست فعالیتهای اصلی هر یک از عملیات اصلی.نامیم
 .در سطح چهارم ساختار عملیاتی پروژه قرار دارند، فعالیتهای اصلی.باشد میقراردادها 

 
 فعالیت-12
 که آنها را فعالیت شود میبه کارهای مشخص و معین قابل کنترلی تقسیم ، ک از فعالیتهای اصلیهر ی

بنا بر ضرورتهای ، )سطح پنجم(در ساختار عملیاتی پروژه خود، هر یک از عوامل وارکان پروژه.می نامند
 ر آن عنصری در ساختار تقسیم کا، فعالیت.فعالیتها را ایجاد وتعریف خواهند کرد، کاری
 .که به اجزای دیگری تفکیک نشده باشد، باشد می
 )COST BREAKDOWN STRUCTURE:CBS(ساختار تقسیم هزینه-13

نظیر ، این ساختار.دهد میهزینه پروژه را نشان /اجزاءوزیر مجموعه های بودجه، سندی است که تقسیمات
هم به  هم به شکل نمودار و،  راساختار تقسیم هزینه پروژه.سطوح متعددی دارد، ساختار تقسیم کار پروژه

 .شکل فهرست تهیه می نمایند
 

 )NETWORK(شبکه-14
 شبکه را به شکلها یا با شیوه های .دهد میشکلی است که فعالیتهای پروژه و روابط میان آنها را نشان 

 :ترسیم می کنند، به شرح زیر، مختلفی
 )ARROW DIAGRAMMING METHOD:A.O.A(.روش ترسیم نموداری 
 )PRECEDENCE DIAGRAMMING METOD:P.D.M(روش ترسیم مستطیلی 
 )TIME BASED NETWORK:TIME SCALED RK(NETWO(روش ترسیم مبتنی برزمان 

زودترین ودیرترین ، مدت، شرح: برخی از اقالم اطالعاتی فعالیت مانندتوان می، به کمک روش شبکه
 TOTAL(آزادی عمل جمعی ، درصد پیشرفت، مهتاریخهای واقعی شروع وخات، تاریخهای شروع وخاتمه

FLOAT:T.F( ،آزادی عمل فردی)FREE FLOAT:F:F( ،هزینه و نظیر اینها را ، مسئول اجرا) البته
 .نمایش داد، در یک زمان)به تعداد معین و محدود

 برخالف،  آن راتوان مین، به عبارت بهتر.یا فشرده کرد)SUMMARY( خالصهتوان میشبکه پروژه را ن
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 در جلسه های توان مین، به طور معمول، از این رو.در یک قالب مشخص تکرار کرد، ای نمودار میله
به عنوان سندی جهت بررسی و ، ) فعالیت200بیش از(از شبکه پروژه های غیر کوچک ، کارشناسی

ی پیشرفت مطالعه روابط میان فعالیتهاو چگونگی اجرای عملیات استفاده و یا آن را در گزارشهای ادوار
 .پروژه ارائه کرد

 
 برنامه زمانی)BAR CHART(ای نمودار میله-15

مدت اجرا وتاریخهای شروع وخاتمه ، )ACTIVITY ID(کد و شناسه، شرح، به طور معمول، در این سند
 برنامه زمانی پروژه ، ای را نمودار میله، از این رو.شود میتمام فعالیتهای پروژه نشان داده 

)PROJECT TIME SCHEDULE( ،اقالم ، عالوه بر اطالعات مذکور، برخی از کاربران.می نامند، نیز
تاریخهای واقعی شروع ، ای وعملکردی پیشرفت درصدهای برنامه، ارزش نسبی:اطالعاتی دیگری مانند 

 ریزی برنامهبسته های نرم افزاری .بودجه وهزینه فعالیت را هم در این نمودار نمایش می دهند، وخاتمه
 .در این نمودار نشان دهند، روابط میان فعالیتها را، در صورت تمایل کاربر، ندتوان می، کنترل پروژهو

برای هر ،  خالصه کرد و آن را بنا بر احتیاجات و موارد الزمتوان می، برخالف شبکه، ای را نمودار میله
به ،  در جلسات کارشناسیتوان می، ای از نمودار میله، بدین دلیل.یک از سطوح کارهای پروژه تهیه نمود

عنوان سندی برای بررسی و مطالعه روابط میان فعالیتها استفاده کرد و آن را درگزارشهای ادواری 
 .پیشرفت پروژه ارائه نمود

 
 ) VOLUME OF WORK(حجم کار-16

کار حجم . و برآورد شده هر فعالیت را مقدار یا حجم کار آن فعالیت می گویندبینی پیشمیزان کار 
مورد ومانند اینها ، تعداد، کیلو، تن، متر مکعب، متر مربع، متر:فعالیتهای پروژه را با واحدهای مختلفی نظیر

 .کیلو متر تعریف می کنند/روز وتن/نفر:و یابه صورت واحدهای ترکیبی نظیر
 

 )RESOURCES(منابع-17
منابع نامیده ، گردد میکن با مصرف واستفاده از آنها مم، چیزهایی که اجرای فعالیتهای پروژه

 :تقسیم کرد، به شرح زیر،  به دوگروهتوان می، از یک دیدگاه، منابع را.شوند می
مصرف  )EQUIPMENTS & MACHINES(.باشد میماشین آالت وتجهیزات :شامل، این منابع:منابع اجرایی

درصورت ، عاستفاده از این مناب)MATERIALS(ومواد ومصالح ، )MAN POWER(ونیروی انسانی 
 .گردد میوضعیتهای مشاوران و پیمانکاران منعکس 

و اطالعات ) MONEY(نقدینگی/پول ، )TIME(شامل زمان، این منابع:منابع مدیریتی 
)DOCUMENTS & INFORMATING(باشد می. 

 
 )STANDARD PERFORMANCE( عملکرد معیار-18

در یک واحد زمانی ، )وی انسانی وماشین آالت انواع نیر(مقدار واحد کاری را که هر یک از منابع اجرایی
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عملکرد معیار یا عملکرد میزان ، دهد میانجام ، برای اجرای یک فعالیت مشخص، معین ودرشرایط عادی
 .آن منبع اجرایی در انجام فعالیت موردنظر می گویند

ی وبرای انجام مقدار مواد ومصالحی است که در یک واحد کار، عملکرد معیار هر یک از مواد ومصالح
از طریق مستند سازی مستمر اطالعات هزینه اجرای ، در برخی از کشورها.شود میفعالیت خاصی مصرف 

در ، عملکردهای معیار منابع اجرایی برای انجام هر نوع فعالیت، فعالیتها ومقادیر مصرف شده منابع اجرایی
اصالح وبهنگام می کنند واین  ،به طور مرتب، را)وهمچنین شرایط ضربتی(شرایط عادی ومتعارف 

منتشر ) نصب ومانند اینها، ابنیه وساختمان، کارهای طراحی ومهندسی(اطالعات را در کتابهای تخصصی 
مبنای کار کارشناسان فنی و مهندسی در برآوردمدت ومقادیر منابع اجرایی فعالیتها ، این کتابها.می نمایند

 .باشد می
 

 )DURATION(مدت اجرا-19
مدت ، مدت اجرا می گویند،  شده نیاز داردبینی پیشبرای انجام حجم کار ، نی را که هر فعالیتمدت زما

 :بر دو نوع است، اجرای فعالیت
، مدت زمانی را که هزینه اجرای فعالیت):NORMAL DURATION(مدت اجرای عادی 

 .شود میمدت اجرای عادی یامتعارف گفته ، حداقل میزان خود را دارد، دراین مدت
، حداقل زمان ممکن برای اجرای فعالیت را):CRASH DURATION(مدت اجرای ضربتی 

 .مدت اجرای ضربتی یا فشرده می گویند
 )ACTIVITY COST SLOPE(شیب هزینه فعالیت-20

، در ازاءکاهش یک واحد زمانی از مدت اجرای آن را، میانگین یا متوسط افزایش هزینه اجرای فعالیت
 . می گویندشیب هزینه فعالیت

 
 شیب هزینه فعالیت = 

 
 )ACTUAL PROGRESS(درصد پیشرفت واقعی یاعملکردی-21

مقدار کار انجام شده آن رابرحجم کل کار ، برای محاسبه درصد پیشرفت واقعی یا عملکردی هر فعالیت
 واحد با، واحد مقدار عدد مندرج در صورت کسر، در این رابطه.ضرب می کنند100تقسیم وحاصل را در 

  .باشد میعدد مندرج در مخرج کسر مشابه 
 

 پیشرفت عملکردی پروژه-22
  :شود میاز رابطه زیر محاسبه ، درصد پیشرفت عملکردی پروژه:

 
 شیب هزینه فعالیت = 

 
 

  مدت اجرای عادی–مدت اجرای ضربتی 
  هزینه ضربتی–هزینه عادی 

 ∑  )ژه از پروژه فرعی پروارزش نسبی (×) ژه فرعیپیشرفت عملکردی هر پرو(
100 
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 پیشرفت عملکردی پروژه فرعی-23
  :شود میاز رابطه زیر محاسبه ، درصد پیشرفت عملکردی هر یک از پروژه های فرعی

 
 پیشرفت عملکردی پروژه فرعی = 

 
 پیشرفت عملکردی عملیات-24

  :شود میاز رابطه زیر محاسبه ، درصدپیشرفت عملکردی هر یک از عملیات پروژه
 

  اتیعملپیشرفت عملکردی  = 
 

 فعالیت)زمانی(مشخصات اجرایی-25
براساس مدت وروابط تعریف (مدت اجرای فعالیت واقالم اطالعاتی مربوط به آن را که از زمانبندی پروژه 

مشخصات اجرایی .فعالیت می گویند)زمانی(مشخصات اجرایی، به دست می آید)شده فعالیتها در شبکه
 :به شرح زیر است، فعالیت
 )EARLIEST START DATE:ES(شروع )زمان(زودترین تاریخ 
 )LATEST START DATE:LS(شروع  )زمان(دیرترین تاریخ 
 )EARLIEST FINISH DATE:EF(خاتمه)زمان(زودترین تاریخ 
  )LATEST FINISH DATE:LS(خاتمه) زمان(دیرترین تاریخ 
 )TOTAL FLOAT :TF(آزادی عمل جمعی 
 )FREE FLOAT :FF(آزادی عمل فردی   

 
 )WELGHT FACTOE(ارزش نسبی-26

 :تعریف ارزش نسبی
 و برآورد شده یک بینی پیشکار نشان دهنده اهمیت وارزش نسبی مقدار :ارزش نسبی یا درصد وزنی

 و برآورد بینی پیشبه مقدار کار ، درهرسطح، )PCWBS/FWBS/PBS(جزءاز ساختار کارهای پروژه 
 .باشد میشده عنصر سطح باالتر وابسته به آن 

مجموع ارزش نسبی یا درصد ، درهر حال.باشد100ارزش نسبی عنصر سطح اول در ساختار کار پروژه برابر
 . باشد100های پروژه بایستی برابر وزنی فعالیت

 
 :مقدار کار

در بیرون (وغیر مستقیم )در داخل کارگاه وتوسط کلیه منابع اجرایی(میزان کار مستقیم ، منظور از مقدرکار
هزینه پرداخت ،  ودر ازاءآنگردد می که برای انجام هر فعالیت صرف باشد می)کارگاه وتوسط کلیه منابع

درمحل اجرای ، به طور معمول، نیروی انسانی وماشین آالت انجام می دهندمقدار کاری که .شود می
مقدار کاری که برای تهیه مواد ومصالح و کاالهای مورد نیاز ، درحالی که.شود میمصرف )کارگاه(فعالیت 

 ∑) پیشرفت عملکردی هر یک از عملیات (×) ژه فرعیارزش نسبی عملیات از پرو(
100

 ∑) پیشرفت عملکردی هر فعالیت اصلی (×) ارزش نسبی هر فعالیت اصلی از عملیات(
100 
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 .گردد میدرمحل دیگری صرف ، معموالً، شود میفعالیت مصرف 
 

 :اهمیت وکاربرد ارزش نسبی
، عملیات و فعالیتهای اصلی آن، پروژه فرعی وهریک از عملیات کلی، فت پروژهبرای محاسبه پیشر

عاملی است ، ارزش نسبی.بایستی واحدهای کاری فعالیتهای تشکیل دهنده آنها را مشابه و یکسان کنیم
 سیستم ، در برخی ازمووسسات وسازمانها.کند میکه واحدهای کاری متفاوت را یکسان ومشابه 

زیرا روابط فعالیتها به طور کامل تعریف .کند میبه طور کامل وموثر عمل ن، نترل پروژه وکریزی برنامه
 واطالعات تاریخهای شروع وخاتمه واقعی فعالیتها وهمچنین مدت اجرای آنهابه بسته نرم شود مین

 ابزار تنها، درچنین شرایطی.باشد میکنترل زمان پروژه امکان پذیر ن، بدین ترتیب.گردد میافزاری وارد ن
، ای وعملکردی پروژه برای کنترل پیشرفت برنامه.باشد میکنترل پیشرفت آن ، مناسب برای کنترل پروژه

 .بایستی ارزش نسبی عناصر آن محاسبه شود، نیز
 

 :روشهای سنجش ارزش نسبی
 :به شرح زیر استفاده می کنند، برای محاسبه ارزش نسبی از روشهای مختلفی

 مقادیر ثابت و معین که با ضرایب خاصی تعدیل و محاسبه (تجربی /رشناسیبرمبنای برآوردهای کا-1
 )شوند می

 برمبنای مدت اجرای فعالیتها-2
 )به ویژه منابع انسانی(برمبنای مقادیر موردنیاز برخی از منابع اجرایی فعالیتهای پروژه -3
 برمبنای هزینه-4

 : مهم زیر را مورد توجه قراردادبایستی نکات، در روش محاسبه ارزش نسبی بر اساس هزینه
 همسان بودن سال پایه در محاسبه هزینه ها 
 واقع بینانه بودن هزینه ها 
 نرخ تبدیل ارزها به یکدیگر 
 تصفیه و پاالیش ارقام هزینه  
 )به ویژه هزینه مواد ومصالح در خرید تجهیزات(منظور نکردن مبالغ صرف شده برای داراییها 

 
 )PROGRESS  DISTRI BUTION  FUNCTION(یع پیشرفتالگوی توز-27

میزان پیشرفت فعالیت در پایان آن به .باشد می مقدار پیشرفت هر فالیت قبل از شروع آن صفر درصد 
، درواحدهای زمانی مدت اجرای آن را، درصد پیشرفت فعالیت100نحوه وشکل توزیع .رسد میدرصد 100

 .الگوی پیشرفت می گویند، طور خالصهیا به ، تابع یا الگوی توزیع پیشرفت
به  .یکسان وبرابر نیست، در هر یک واحد زمانی از مدت اجرای آن، مقدار پیشرفت فعالیت، بطور معمول
 .باشد میشبیه هم ن، به دلیل تفاوت ماهیت و طبیعت آنها، الگوی پیشرفت فعالیتهای پروژه، عبارت بهتر
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 )PLANNED PROGRESS(ای درصد پیشرفت برنامه-28
براساس الگوی پیشرفت آن در هر واحد ، مقدار درصد پیشرفت هر عنصر از ساختار کارهای پروژه را

 .درصد پیشرفت برنامهای آن عنصر می گویند، زمانی از مدت اجرا را
وهم از دیرترین تاریخ )EARLIEST  START:E.S(هم از زودترین تاریخ شروع، توان میفعالیتها را 

دو ، هر عنصر از ساختار کارهای پروژه، بدین ترتیب.آنها اجرا کرد)LATEST START:L.S(شروع 
 .دارد)فعالیتهاLSو هم براساس ESهربراساس (ای  درصد پیشرفت برنامه

 و بر  درمدت اجرا، درصد پیشرفت هر فعالیت100با توزیع :ای فعالیت  درصد پیشرفت برنامه 
 ای در هر واحد زمانی و تا پایان آن به دست   پیشرفت برنامهدرصد، اساس الگوی پیشرفت آن            
 .می آید            

ای سایر عناصر  برای محاسبه درصد پیشرفت برنامه:ای سایر عناصر درصد پیشرفت برنامه 
در مدت ، درسطح پایین تر را، ارزش نسبی اجزاءمربوط به آن، بایستی، ساختار کارهای  پروژه

 .توزیع کرد، ساس الگوی خاص پیشرفت هر یکاجرای آنها وبرا
 

 )PREDECESSOR  ACTIVITIES(فعالیتهای پیشین یا پیش نیاز-29
فعالیتهای پیشین یا پیش نیاز و . فعالیت موردنظر را شروع کردتوان مین، فعالیتهایی که تا آنها اجرا نشوند

شین یا پیش نیاز فعالیتهای آن را فعالیتهای پی، بایستی، برای تهیه شبکه پروژه .یا قبلی می نامند
 .مشخص نمود

 
 )SUCCESSOR  ACTIVITIES(فعالیتهای پسین یا بعدی-30

فعالیتهای پسین یابعدی می ،  آنها را اجرا کردتوان مین، فعالیتهایی که تا فعالیت مورد نظر اجرا نشود
 .ای آن را مشخص نمودفعالیتهای پسین یا بعدی فعالیته، بایستی، برای تهیه شبکه پروژه .نامند

 
 )LAG  FACTORS(عوامل درنگ-31

یا (فعالیت ، یکی)درصد100اجرای (همواره بدین صورت نیست که با خاتمه ، رابطه میان دو فعالیت
  LAG(با فاصله زمانی یادرنگ، یک فعالیت ممکن است، به عبارت بهتر.بعدی شروع شود)فعالیتهای

TIME(انواع عوامل درنگ عبارتند از .اجرا شود،  پیش نیاز خودمعینی از شروع یا خاتمه فعالیت: 
 )START TO START:SS(عامل درنگ شروع به شروع 
 )START TO FINISH:SF(عامل درنگ شروع به خاتمه 
 )FINISH TO FINISH:FF(عامل درنگ خاتمه به خاتمه 
 )FINISH TO START:FS(عامل درنگ خاتمه به شروع 

 
 )TOTAL  FLOAT :TF (آزادی عمل جمعی-32

د به آن مقدار توان میکه هر فعالیت )FLOATیاSLACK(شناوری وآزادی عمل ، مجال، مقدار فرصت
  PATH(آزادی عمل جمعی فعالیت یا آزادی عمل مسیر، تاخیر کند و به مدت اجرای پروژه اضافه نکند
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FLOAT ( شود میآزادی عمل جمعی از رابطه زیر محاسبه .شود مینامیده: 
TF=LF=EF                             TF=LS=ES   

 
 )FREEFLOAT :FF(آزدای عمل فردی-33

بدون ، د به آن میزان تاخیر نمایدتوان میشناوری وآزادی عملی که یک فعالیت ، مجال، مقدار فرصت 
آزادی عمل فردی یا آزادی عمل ، آنکه آزادی عمل جمعی فعالیتهای بعدی خود را کاهش دهد

 .شود مینامیده )ACTIVITYFLOAT(لیتفعا
 

 )CRITICALACTIVITY(فعالیت بحرانی-34
پروژه )یا خاتمه(برابر تفاضل زودترین ودیرترین تاریخهای شروع، فعالیتی است که آزادی عمل جمعی آن 

فعالیت ، از این رو.دیرترین تاریخ خاتمه پروژه را برابر زودترین تاریخ خاتمه آن قرار می دهند، معموالً.باشد
 .فعالیتی است که آزادی عمل جمعی آن صفر باشد، بحرانی

 
 )CRITICALEVENT(واقعه بحرانی-35
ای است که تفاضل زودترین ودیرترین تاریخ وقوع آن برابر تفاضل زودترین و دیرترین تاریخهای  واقعه

واقعه ، از این رو.باشد میتمه آن برابر زودترین تاریخ خا، غالباًدیرترین تاریخ خاتمه پروژه.خاتمه پروژه باشد
 .برابر صفر باشد)یا تفاضل زودترین ودیرترین تاریخ وقوع آن(ای است که آزادی عمل بحرانی واقعه

 
 )SCHEDULEDDATE(تاریخهای تعهد شده-36

قراردادها ، توسط یکی از عوامل وارکان پروژه در مستندات قانونی، شروع یا خاتمه برخی از فعالیتها
، این تاریخها.تاریخهای تعهد شده یا قراردادی می گویند، این تاریخها را.گردد میلسات تعهد وصورتج

 .بایستی در برنامه زمانی منظور گردد وبا مشخصات اجرایی فعالیتها مقایسه شود
 

 )PLANNED  PROGERSS  CURVE(ای نمودار پیشرفت برنامه-37
به طور انباشته ، ی هر یک از عناصر کارهای پروژه راا منحنی یانموداری است که درصد پیشرفت برنامه

 .دهد میدراین مدت اجرای آن عنصر نشان ، برای هر یک از مقاطع زمانی، یا تجمعی
یا یک (ای  بایستی فعالیتهای عنصر یا موضوع مورد نظر را در یک نمودار میله، این نمودار برای تهیه

براساس الگوی ، فعالیتهای مذکور رادر مدت اجرای آنهاازرش نسبی ،  سپس.قرار داد)جدول دو  بعدی 
ای آن  میزان پیشرفت برنامه،  جمع مقادیر هر یک از ستونها.توزیع کرد LSو ESبرحسب ، پیشرفت آنها

ای تا هر مقطع  جمع انباشته میزان پیشرفت برنامه.دهد میعضو و موضوع را در هر واحد زمانی نشان 
 .دهد میای را تا آن مقطع نشان  همیزان پیشرفت برنام، زمانی

دیرترین تاریخ  ( LSهم براساس)زودترین تاریخ شروع  ( ESای را هم براساس  نمودار پیشرفت برنامه
 توان می LSیا ESای برحسب  با در اختیار داشتن نمودار پیشرفت برنامه.فعالیتها تهیه می کنند)شروع

 .و تهیه کردپیشرفت نمودار پیشرفت مورد انتظار را تنظیم 
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، پروژه، طرح: برای کلیه عناصر ساختار کارهای پروژه نظیر توان میای را  نمودار درصد پیشرفت برنامه
 .مشاوران و قراردادها تهیه کرد، پیمانکاران، عملیات واحدها، عملیات کلی، پروژه های فرعی

 
 ) SIMPLE RESOURCE LOAD CHART (نمودار ساده منابع-38

و در مدت زمانی که فعالیتهای پروژه به (مقادیر مورد نیاز از منبع مورد نظر رادرواحدزمانی ، این نمودار 
به ،  و کنترل پروژهریزی برنامهتوسط بسته های نرم افزاری ، این نمودار .دهد نشان می )آن نیاز دارند

تهیه )فعالیتها LSو هم براساسESهم بر اساس (تفکیک و برای کلیه منابع اجرایی معرفی شده به بسته 
 .شود می
 

 ) CUMULATIVE RESOURCE LOAD CHART(نمودار انباشته منابع -39
و در مدت زمانی که (در هر واحد زمانی ، مقادیر مورد نیاز از منبع مورد نظر را به طور انباشته،  این نمودار

 و ریزی برنامههای نرم افزری توسط بسته ، این نمودار نیز.دهد مینشان )فعالیتهای پروژه به آن نیاز دارند
 فعالیتها LS وESهم براساس ، به تفکیک و برای کلیه منابع اجرایی معرفی شده به بسته، کنترل پروژه

 .شود میتهیه 
د به مدیر توان می، در یک صفحه، LS وESبرحسب ، مشاهده نمودارهای انباشته منابع کمیاب پروژه

و استفاده بهینه از منابع کمیاب و  )RESOURCE LEVELING(در تسطیح یا تراز کردن ، پروژه
 .صرفه جویی در هزینه پروژه و تعیین مقادیر مورد نیاز در مراحل مختلف اجرای پروژه کمک کند

 
 نمودار بودجه کارهای زمانبندی شده-40

)BUDGETED COST OF WORK SCHEDULED:BCWS(  
تا هر مقطع ، مقدار بودجه مورد نیاز، شود می  نامیدهBCWS، که به طور خالصه) منحنی(این نمودار 
 LS و هم براساسESاین نمودار را هم براساس .دهد میبه طور انباشته یا تجمعی نشان ، زمانی کار را

 بودجه توان می،  در یک صفحهLS وES برحسب BCWSاز مشاده نمودارهای .کارها تهیه می کنند
مچنین آثار تورم را بر بودجه مصوب و یا مبلغ قرارداد بررسی  کرد و هبینی پیشمورد انتظار را برآورد و 

 CASH FLOW(و نمودار جریان نقدینگی  )BUDGET LINE(که به نمودار بودجه ، این نمودار.نمود

LINE(  بیشتر مورد توجه مشاوران و پیمانکاران و در برخی مواردکارفرمایان ، باشد مینیز معروف
 .باشد می

پروژه های فرعی ، پروژه ها، طرح: برای کلیه عناصر ساختار کارهای پروژه نظیر وانت میاین نمودار را 
 .مشاوران و قراردادها تهیه کرد، پیمانکاران، واحدها، عملیات

 
 نمودار هزینه کارهای انجام شده-41

)BUDGETED COST OF WORK PERFORMED:BCWP(  
مبالغ ارائه شده در صورت وضعیت پیمانکاران و (ه مقادیر هزینه کارهای انجام شد، )منحنی(این نمودار 

 توان میاین نمودار را .دهد میرا تا مقطع زمانی تهیه گزارش نشان  )مشاوران براساس قیمتهای قراردادی
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، واحدها، پروژه های فرعی عملیات، پروژه ها، طرح:برای کلیه عناصر ساختار کارهای پروژه نظیر 
 .ادها تهیه کردمشاوران و قرارد، پیمانکاران

 
 نمودار هزینه واقعی کارهای خاتمه یافته -42

)ACTUAL COST OF WORK PERFORMED:ACWP(  
را تا مقطع زمانی )براساس قیمتهای واقعی (مقادیر هزینه واقعی کارهای انجام شده ، )منحنی(این نمودار 

، طرح:تار کارهای پروژه نظیر  برای کلیه عناصر ساختوان میاین نمودار را .دهد میتهیه گزارش نشان 
 BCWPاز مقایسه مقدار .مشاوران و قراردادها تهیه کرد، واحدها، پروژه های فرعی عملیات، پروژه

 . بودجه را کنترل نمودتوان می، ACWPبا
 

 )S-CURVE(انباشته)منحنی(نمودار -43
مقادیر کار و هزینه ، ابعمقادیر من، ای کلیه نمودارهای انباشته که با مقادیر درصد پیشرفت برنامه

نامیده )S-CURVES(نمودار یا منحنی انباشته ، اصطالحاً، شوند میتهیه )LS وESکه بر حسب (فعالیتها
 .شود می
 

 )DIRECT PROFECT COST(هزینه مسقیم پروژه -44
ماشین آالت و تجهیزات و مواد و مصالح مستقیمی را که مورد ، مجموعه هزینه های نیروی انسانی

کلیه هزینه هایی را که کارفرما به .هزینه مستقیم پروژه می گویند، گیرد میفاده فعالیتهای پروژه قراراست
هزینه ، کند میمشاوران و پیمانکاران پروژه برای انجام فعالیتهای منظور شده در برنامه زمانی پرداخت 

 .باشد میمستقیم در پروژه کارفرما 
 

 )INDIRECT PROJECT COST(هزینه غیر مستقیم پروژه -45
هزینه :مانندشود میمجموعه هزینه هایی که برای فراهم آوردن شرایط الزم جهت اجرای پروژه صرف 

هزینه اجاره ، هزینه های امور اداری ودفتری، حقوق و دستمزد ناظران، های حقوق و دستمزد مدیر پروژه
ه های کسورات قانونی و مانند اینها را هزین، هزینه رفت و آمدو اقامت کارشناسان مقیم در کارگاه، محل

 .اقالم هزینه غیر مستقیم پروژه می گویند
 

 )MILE STONE(واقعه مهم-46
وقایعی .در یک لحظه معین و مشخص دارد، داللت بر وقوع کاری، )EVENT/NODE(واقعه 
 .وژه می گویندواقع مهم پر، عملیات و قراردادهارا، شروع و پایان مراحل، شروع و پایان پروژه:مانند

 
 )SCHEDULED INDEX PERFORMANCE(شاخص عملکرد برنامه زمانی -47

این شاخص نسبت درصد پیشرفت عملکردی . می نامندSPI، به طور خالصه، این شاخص را
)ACTUAL PROGRESS(ای  را به درصد پیرفت برنامه)PLANNED PROGRESS( ، 
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ای کارهای انجام شده یا مبالغ  م مبالغ هزینه بودجهاز تقسی.دهد میتا مقطع زمانی تهیه گزارش نشان 
به مبالغ بودجه کارهای )شود می نامیده BCWPکه به طور خالصه (صورت وضعیتهای تایید شده 

 .شاخص عملکرد برنامه زمانی به دست می آید، نیز، )BCWS(زمانبندی شده 
 

                                               = =SPI    
 

 . و بالعکسدهد میپیشی گرفتن عملکرد را نسبت به برنامه نشان ،  بیشتر باشد1اگر این شاخص از 
 

 )COST INDEX PERFORMANCE(شاخص عملکرد هزینه -48
نسبت مبالغ هزینه واقعی کارهای انجام ، این شاخص. می نامندCPI، به طور خالصه، این شاخص را

 را ACTUAL COST OF WORK PERFORMEDیا )شود می نامیده ACWPکه اصطالحاً (شده
پیشی گرفتن هزینه را ،  بیشتر باشد1که اصطالحاً شاخص از (به مبالغ صورت وضعیتهای تایید شده 

  . و بالعکسدهد میتسبت به بودجه نشان 
 

                                                =CPI    
 

 ینه درصد صرفه جویی یا افزایش هز-49
 :شود میاز رابطه زیر محاسبه ، درصد صرفه جویی یا افزایش هزینه های پروژه

 درصد صرفه جویی در هزینه =  
 

  و کنترل پروژه ریزی برنامهنهاد -50
 و کنترل ریزی برنامهیکی از عوامل وارکان پروژه است که انجام خدمات ،  و کنترل پروژهریزی برنامهنهاد 

 .به عهده دارد، ه طور مستقل تحت نظر مدیر پروژهپروژه مدیر طرح یا ب
 و کنترل پروژه به دو صورت در ساختار سازمانی پروژه قابل انجام ریزی برنامهوظایف و شرح خدمات 

 :است
 و ریزی برنامهبخش ((آن را ، ای از تشکیالت سازمانی پروژه دراین حالت انجام کار توسط شاخه-الف

 .می نامیم))کنترل پروژه 
 و ریزی برنامهانجام کار از طریق انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و با حقوقی که در واحد خدمات -ب

 و کنترل پروژه مورد ریزی برنامهدر مواقعی هم که بخش و هم واحد خدمات .شوند میکنترل پروژه نامیده 
 . و کنترل پروژه استفاده شده استریزی برنامهاز عنوان نهاد ، نظر باشند

 و ریزی برنامهایجاد سیستم  عالوه بر انجام فعالیتهای مربوط به،  و کنترل پروژهریزی برنامهد خدمات نها
خط مشی و ، وظیفه ارائه رهنمود، کنترل پروژه و بستر سازی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای آنها

 .ه بر عهده دارند و کنترل پروژه را به عوامل و ارکان پروژریزی برنامهسیاستهای کاری در مورد
 

 ای  درصد پیشرفت برنامه
 درصد پیشرفت عملکردی  

 

BCWS 
BCWP

 

BCWP 
ACWP 

 

BCWP 
ACWP - BCWP 
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 گزارش جامع پیشرفت پروژه
 مقدمه

، خروجیها یاگزارشهای این سیستم.یک سیستم اطالعاتی است،  وکنترل پروژهریزی برنامهسیستم 
 ریزی برنامهبسته های نرم افزاری .اطالعات الزم را برای کنترل زمان و هزینه پروژه ارائه می کنند

مهمترین انواع این .شهای مشخص ومعینی را تهیه وتولید می کنندگزار، به طور معمول، وکنترل پروژه
 :گزارشها عبارتند از 

 ) NETWORK(نمودارشبکه.1
 ) BAR CHART(ای  نمودار میله.2
 )RESOURCE  LOAD  CHART(نمودار ساده وتجمعی استفاده از منبع  .3
 )BUDGETED  COST  OF WORK SCHULED(نمودار بودجه کارهای زمانبندی شده  .4
   )BUDGETED  COST  OF WORK PERFORMED(نمودار هزینه کارهای انجام شده  .5
 فعالیتها)زمانی(گزارش مشخصات اجرایی.6

، مأموریت وهدفهای مشخص ومعینی دارند واز این رو،  وکنترل پروژهریزی برنامهبسته های نرم افزاری 
قالب ومحتوای دلخواه ، دست کم به شکل، ر پروژه راتوانایی تهیه وتولید تمامی گزارشهای مورد نیاز مدی

عالوه بر بسته های نرم افزاری ،  وکنترل پروژهریزی برنامهالزم است در سیستم ، بدین منظور.آنها ندارند
از سیستمهای اطالعاتی جانبی دیگری برای تهیه گزارشها و اطالعات مورد ،  وکنترل پروژهریزی برنامه

 .نیاز استفاده شود
به شرح زیر برای ، گزارشهای متنوع وگوناگونی را، توان می، ای ارائه اطالعات از وضعیت پیشرفت پروژهبر

 :تهیه وتولید کرد، مقاطع زمانی مختلف ومنظورهایی خاص
 گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه -1
 گزارش کلی پیشرفت ماهانه پروژه -2
 گزارش پیشرفت سه ماهه پروژه -3
  ساالنه پروژه گزارش عملکرد-4
 گزارش ویژه بازدید پروژه -5

در ، بدین دلیل.گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه است، 4، 3، 2منشاءومنبع اطالعاتی گزارشهای ردیف 
 .شود میمحتوا وچارچوب کلی گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه تشریح ، تنها، این گزارش

مستلزم همکاری و مساعدت ،  پیشرفت ماهانه پروژهتهیه وتولید بخشهاوقسمتهای مختلف گزارش جامع
گسترش جریان .باشد می)مشاوران وپمانکاران، مدیر طرح، کارفرما(کلیه عوامل وارکان اجرایی پروژه 

، از این رو.به صورت تدریجی بهبود وتوسعه می یابد، دادوستد اطالعات میان عوامل وارکان پروژه
وب طراحی شده مطالب گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه نزدیک به مرور به چارچ، محتوای گزارش نیز

 .گردد می
، برای پروژه های زیر بنایی نظیر احداث کارخانه ها، نمونه گزارش جامع پیشرفت ماهانه، در این گزارش

 .فرودگاهها ومجتمعهای کشت وصنعت ارائه شده است، پاالیشگاهها، سدها، نیروگاهها
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 طالب گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه ساختار و رئوس م، هدف-1

، این مدرک.شود میمدرکی است که به طور معمول ماهانه تهیه ، گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه
کافی و معتبر از وضعیت ، روشن، ای از اطالعات گوناگون ومتنوع است که تصویری کامل مجموعه
 آن وچشم اندازی از فعالیت های آینده نزدیک و موانع وتنگناهای پروژه تا مقطع زمانی تهیه، پیشرفت

گزارش جامع پیشرفت .کند میهمچنین پیشنهادها ورهنمودهای الزم برای هدایت وراهبری پروژه را ارائه 
 :شود میازچهار بخش به شرح زیر تشکیل ، ماهانه پروژه

 پیشرفت )چکیده(خالصه -1
 کلیات پیشرفت-2
 مشروح پیشرفت-3
 پیوستها-4

به ، ساختار هر بخش وسرفصل مطالب و موضوعهای ارائه شده در آن، ه مطالب این قسمتدر ادام
 .بیان شده است، صورت خالصه

 

 )چکیده پیشرفت/خالصه (فهرست مطالب بخش اول گزارش-1-1
 :به شرح زیر است، رئوس مطالب بخش اول گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه

 پیشگفتار/چکیده-1
 پیشرفت پروژه برگزیده اطالعات -2
  برگزیده ورویدادها-3
 پیشرفت پروژه وپیمانکاران-4

 ای وعملکردی پروژه  نمودار درصد پیشرفت برنامه 
 پروژه)SPI(نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی 
 پروژه )CPI(نمودار شاخص عملکرد هزینه  
 نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی هریک از عملیات کلی 
 خص هزینه هر یک از عملیات کلینمودار شا 
 برنامه زمانی عملیات 
 پیمانکاران/برنامه زمانی قراردادها 
 جدول نیروی انسانی پیمانکاران 
 جدول مواد و مصالح عمده کارگاه ها 
 جدول ماشین آالت وتجهیزات عمده پیمانکاران 

 پیشرفت مالی پروژه وپیمانکاران-5
 پرداختی  مبالغ  صورت وضعیتهای ارسال و تایید شده ومبالغ، )BCWS(نمودار بودجه  
 پیمانکاران/برنامه زمانی قراردادها 
 خالصه اطالعات قراردادها 
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 وضعیت مالی پروژه  
 تحلیل وضعیت و تشریح موارد مهم وبحرانی-6

 تنگناها وموارد بحرانی 
 تحلیل وضعیت و پیشنهادها 

 
 )یات پیشرفت کل(فهرست مطالب بخش دوم گزارش -1-2

 :به شرح زیر است، رئوس مطالب بخش دوم گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه
 پیشگفتار/چکیده -1
 پیشرفت عملیات پروژه -2

 ای وعملکردی عملیات نمودار درصد پیشرفت برنامه 
 جدول شاخصها واطالعات بودجه وهزینه عملیات 
 عملیات ت وضعیت شده ومبالغ پرداختیمبالغ صور، نمودار بودجه کارهای زمانبندی شده 

 )واحدها(پیشرفت پروژه های  فرعی-3
 )واحدها(برنامه زمانی پروژه های فرعی  

 هزینه /جداول شاخصهای عملکرد برنامه زمانی وعملکرد هزینه واطالعات بودجه
 )واحدها(پروژه های فرعی    

 هزینه پیمانکاران/جداول شاخصها واطالعات بودجه-4
 مسائل ومشکالت وراه حلها، ناهاتنگ-5
 
 )مشروح پیشرفت (فهرست مطالب بخش سوم گزارش-1-3

 :به شرح زیر است، رئوس مطالب بخش سوم گزارش جامع پیشرفت ماهانه پروژه
 پیشگفتار/چکیده -1
 پیشرفت فعالیتهای اصلی عملیات-2
 )واحدها(پیشرفت عملیات پروژه های فرعی-3

 )واحدها(پروژه های فرعی ، تفکیک، جدول درصد پیشرفت عملیات 
 )واحدها(فرعی پروژه های ، به تفکیک، جدول وضعیت ماشین آالت وتجهیزات پروژه

 پیمانکاران ومشاوران، به تفکیک، فهرست علل توقف وکندی پیشرفت فعالیتها-4
 
 پیوستها-1-4

متوقف و ، بالغ شدهفهرست مدارک فنی ا، تصاویر نشان دهنده وضعیت پیشرفت پروژه، در این بخش
 .شود میتهیه نشده وسایر مدارک ومستندات الزم برای تشریح وضعیت پروژه ارائه 
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 )چکیده پیشرفت (مطالب بخش اول گزارش پیشرفت پروژه -2

پیمانکاران و ، عملیات، عملیات کلی، اطالعات کلی از وضعیت پیشرفت عملکردی پروژه، در این بخش
همراه با طرح مهمترین مشکالت وتنگناهای کاری و همچنین ، )ینههز/بودجه(وضعیت ملی آنها 

به ، از شش قسمت، این بخش.شود میرهنمودها وپیشنهادهایی جهت رفع آنها و پرهیز از تاخیرها ارائه 
 :شرح زیرتشکیل شده است

 پیشگفتار/چکیده -1
 برگزیده اطالعات پیشرفت پروژه -2
 برگزیده رویدادها-3
 و پیمانکاران پیشرفت  پروژه -4
 پیشرفت مالی پروژه و پیمانکاران-5
 تحلیل وضعیت وموارد مهم بحرانی-6

، بر روی نقشه جانمایی آن ویا در شکلها وگونه های دیگری، اطالعات پیشرفت پروژه، در صورت امکان
 .در یک صفحه تهیه ودر قسمت سوم این بخش قرار گیرد

 
 پیشگفتار-2-1

شرایط کارومشکالت دادوستد اطالعات تهیه و ، ائل مدیریت پروژهبرحسب اقتضای مس، این قسمت
 .شود میتنظیم 

 
 برگزیده اطالعات پیشرفت پروژه -2-2

عملیات واحجام  و ، عملیات کلی، اطالعات کلی از وضعیت پیشرفت عملکردی پروژه، در این قسمت
 :مقادیر کل و انجام شده فعالیتهای عمده عملیات اصلی نظیر

 خاکریزی در عملیات ساختمانی، آجرچینی، آرماتوربندی، یبتن ریز 
 رنگ آمیزی در عملیات نصب تجهیزات، نصب برقی، لوله کشی، نصب مکانیکی 
 ساخت وحمل ماشین آالت وتجهیزات پروژه ، سفارش 

تاتصویری کالن از میزان پیشرفت پروژه منعکس ، شود میمبالغ بودجه مصوب ومبالغ مصرف شده ارائه  و
 .گردد

 
 برگزیده رویدادها-2-3

اصالحات ، تشکیالت، نظیر رویدادهای مهم مربوط به برنامه زمانی، برگزیده اخبار پروژه، در این قسمت
، آموزشی ووضعیت آب وهوای کارگاه، اجتماعی، رویدادهای مهم فرهنگی، بازدیدها، وامور قراردادی

 .شود میجلسات مهم ومانند اینها درج 
 
 پروژه و پیمانکارانپیشرفت -2-4

عملیات ، عملیات کلی، ای وعملکردی پروژه اطالعاتی از درصدهای پیشرفت برنامه، در این قسمت
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تعداد نیروی انسانی وماشین آالت عمده آماده به کار پیمانکاران و ، برنامه زمانی آنها:شامل(وپیمانکاران
از ، این قسمت.گردد میارائه ، ینه پروژههمراه با اطالعات کلی بودجه وهز)مواد ومصالح عمده کارگاه

 :مجموعه های اطالعاتی زیر تشکیل شده است
 ای وعملکردی پروژه  نمودار درصد پیشرفت برنامه-1

زودترین تاریخ شروع (ESبرحسب، پروژه)PLANNED  PROGRESS(ای نمودار درصد پیشرفت برنامه
مصوب برنامه )REVISION(خرین ویرایش وبراساس آ)دیرترین تاریخ شروع فعالیتها(LSو )فعالیتها

 S) S که اصطالحاًمنحنی ، در این نمودار.شود میزمانی تهیه 
 CURVE( ای به صورت انباشته مقدار درصد پیشرفت برنامه، شود مییا منحنی انباشته نامیده)تا )تجمعی

 .شود میپایان هر ماه نشان داده 
به شکل انباشته ، ی در هر ماهیا واقع)ACTUAL PROGRESS(درصد پیشرفت عملکردی

 .شود میبرروی این نمودار نشان داده )BAR(وبه صورت یک میله)تجمعی(
ای و عملکردی درهر ماه  که مقدار درصدهای پیشرفت برنامهشود میجدولی تهیه ، در زیر این نمودارها

وضعیتهاومبالغ مبالغ صورت ، مبلغ بودجه زمانبندی شده، همچنین.دهد میوتاپایان آن ماه رانشان 
 .منعکس شود، این نمودار پرداختی تاکنون نیز در قسمت مناسبی در صفحه مربوط به

 
 نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی وشاخص عملکرد هزینه پروژه -2
 نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی پروژه -2-1

، این شاخص.شود میه تهیه برای هر سال به طور جداگان، نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی پروژه
 .دهد میای را در هر ماه نشان  نسبت درصد پیشرفت برنامه

تا پایان ماه مورد بحث در سال ، میانگین شاخص عملکرد برنامه زمانی برای سال قبل، در این نمودار
 .شود میجاری وهمچنین تا پایان ماه مورد گزارش نیز نشان داده 

 
  پروژه نمودار شاخص عملکرد هزینه-2-2

برای هر سال به طور ، نیز مانند نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی، نمودار شاخص عملکرد هزینه پروژه
نسبت هزینه واقعی کارهای زمانبندی شده را به هزینه کارهای انجام ، این شاخص.شود میجداگانه تهیه 

 .دهد مینشان ، در هرماه، شده
تا پایان ماه موردبحث در سال جاری ،  هزینه برای سال قبلمیانگین شاخص عملکرد، در این نمودار

 .شود میوهمچنین تا پایان ماه مورد گزارش نیز نشان داده 
 
 نمودار شاخص عملکرد برنامه زمانی وشاخص عملکرد هزینه عملیات کلی-2-3

ند نمودارهای شاخص عملکرد برنامه زمانی وهزینه عملیات کلی برای هر یک از عملیات کلی مان
مشابه نمودارهای ، این نمودارها.شود میتدارکات و پشتیبانی وساخت واجرای پروژه تهیه ، مهندسی

 .باشند می)2شکل شماره(شاخص عملکرد برنامه زمانی پروژه 
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 برنامه زمانی عملیات-2-4

 درصد، تاریخهای شروع و خاتمه، سندی است که در آن مدت اجرای فعالیتها، منظور از برنامه زمانی
 توان می، عالوه براین اطالعات.شود میپیشرفت عملکردی وهمچنین روابط میان فعالیتها نشان داده 

 NETWORK(تاریخهای واقعی نمودار شبکه، اقالم اطالعاتی دیگری هم مانند ارزش نسبی

DIAGRAM(ای  ونمودار میله)BAR  CHART( ، دو گزارشی هستند که توسط بسته نرم افزاری
 وبه عنوان سند ومدرک برنامه زمانی مورد استفاده قرار شود میوکنترل پروژه تهیه  ریزی برنامه
 .باشد میای  نمودار میله، اما منظور از برنامه زمانی.گیرد می
 
 پیمانکاران /برنامه زمانی قراردادها-2-5

مدت ، م پیمانکارنا، شرح قرارداد، )3شکل شماره(نظیر برنامه زمانی عملیات، ای قراردادها درنمودار میله
ای و عملکردی تاکنون وهمچنین  درصد پیشرفت برنامه، زودترین تاریخهای شروع وخاتمه، قرارداد

 .شود میتاریخهای واقعی شروع وخاتمه نشان داده 
 
 جدول نیروی انسانی پیمانکاران-2-6

اضر به کار روز به کارگرفته شده در هر یک مهارتها وتخصصهای عمده ح/تعداد نفر، در این جدول
 .گردد میبه تفکیک برای ماه مورد نظر وتا پایان آن برای هر نوع مهارت درج ، پیمانکاران در کارگاه

 
 جدول مواد و مصالح عمده کارگاه-2-7

مقادیر مصرف شده تاکنون ، مقادیر کل مورد نیاز از هریک از مواد ومصالح عمده کارگاه، در این جدول
 .گردد میاینده درج  قدار مورد نیاز برای سه ماهمقدار موجودی وم، واین ماه

 جدول ماشین آالت وتجهیزات عمده پیمانکاران -2-8
، از ماشین آالت وتجهیزات عمده پیمانکاران در کارگاه)آماده به کار (تعداد موجود وفعال ، در این جدول

 ساعات کار مورد نیاز برای برای ماه مورد نظر ونیز، به تفکیک، وهمچنین ساعات کار مصرف شده از آنها
 .گردد میاینده درج  سه ماه

 
 پیشرفت مالی پروژه و پیمانکاران-2-5

همراه با مبالغ صورت ، اطالعات بودجه وهزینه پروژه ومبالغ قراردادهای پیمانکاران، در این قسمت
 :باشد میاجزای زیر شامل ، این قسمت.گردد میوضعیتهای ارائه وتایید شده ومبالغ پرداختی به آنها ارائه 

 هزینه پروژه /نمودار بودجه-1
 :ترکیبی ا زنمودارهای زیر است، این نمودار

 LSوESبرحسب BCWSنمودار بودجه کارهای زمانبندی شده -1
 نمودار مبالغ تخصیص شده تاکنون

 نمودار مبالغ صورت وضعیتهای ارسال شده تاکنون-3
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 ودار مبالغ صورت وضعیتهای تایید شده یا نمBCWPنمودار بودجه کارهای انجام شده -4
 ACWPنمودار هزینه واقعی کارهای انجام شده -5
 نمودارمبالغ مطالبات معوقه -6
 جدول قراردادهای پمانکاران-2

همراه با تعداد صورت ، تاریخ ابالغ وتاریخ شروع به کار هر قرارداد، مدت، اطالعات مبلغ، در این جدول
علی الحساب وقطعی تا پایان ، به تفکیک پیش پرداخت،  صورت وضعیتهامبالغ، وضعیتهای ارسال شده

ای وعملکردی تاپایان ماه مورد  وهمچنین درصد پیشرفت برنامه)برحسب مبالغ ارزی وریالی(ماه موردنظر 
 .گردد میای ماه بعد درج  نظر ودرصد پیشرفت برنامه
اطالعاتی مختصر از ، در پایین این جدول.ودش میاز سایر قراردادها متمایز ، قراردادهای خاتمه یافته

 .گردد میوضعیت قراردادهای در دست اجرا نیز ارائه 
 تحلیل وضعیت مالی-3

ارزی وریالی ودرصورت نیاز به تفکیک منابع (گزارشی مختصر از مبالغ بودجه مصوب، در این قسمت
رت وضعیت شده ومبالغ پرداختی مبالغ صو، تاکنون)ریالی وارزی(مبلغ تخصیص شده، )تامین کننده بودجه

 .شود می شده اجرای آن ارائه بینی پیشبرای سالهای ، به تفکیک، پروژه)مصرف شده(
 ریزی برنامه شده وبینی پیشومقادیر ، اصالحات قراردادی، با توجه به احجام ومقادیر آورد شده از فعالیتها

 .شود میپروژه گزارش )گناهای مالیتن(اینده مبالغ مورد نیاز برای دست کم سه ماه، شده کارها
 .نشان داده شده است9در شکل شماره، این گزارش نمونه

 تحلیل وضعیت وتشریح موارد مهم وبحرانی-2-6
 :باشد میمتشکل از دوجزبه شرح زیر ، این قسمت

 تنگناها وموارد بحرانی-1
 تحلیل وضعیت وپیشنهادها-2

به تفکیک ، )تدارکات وساخت واجرا، مهندسی( کلیمهمترین موانع وتنگناهای عملیات، درقسمت اول
توقف وکاهش ، وهمچنین مهمترین مسائل ومشکالتی که موجب عدم دستیابی به هدفهای تعیین شده

 .گیرد میمورد اشاره وبحث قرار ، سرعت پیشرفت ونیز تاخیر از برنامه زمانی گردیده است
اینده  فعالیتهای بحرانی سه ماه،  ماه گذشتهضمن تذکر مهمترین مشکالت برطرف شده در، درقسمت دوم

برای کاهش تاخیر پروژه از برنامه زمانی ، نیز، رهنمودهایی.گیرد میووضعیت اجرایی آنها مورد بحث قرار 
 .شود میارائه ، ورفع مسائل ومشکالت آن

 
 )کلیات پیشرفت (مطالب بخش دوم گزارش پیشرفت پروژه -2

پروژه های فرعی ، ای وعملکردی عملیات مقادیر وروند پیشرفت برنامهاطالعات مربوط به ، در این بخش
 شده ریزی برنامهعملکردی وهمچنین مقادیر ، ای پیمانکاران ومشروح پیشرفت برنامه/وقراردادها)واحدها(

 :باشد میاین بخش شامل قسمتهای زیر .گردد میارائه ، مقادیر انجام شده فعالیتهای هر یک از عملیات
 ارپیشگفت-1
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 پیشرفت عملیات پروژه -2
 )واحدها(پیشرفت پروژه های فرعی-3
 جداول شاخصها واطالعات بودجه وهزینه پیمانکاران-4
 مسائل ومشکالت، تنگناها-5
 
 پیشگفتار-3-1

بنابر اقتضای مسائل مدیریت پروژه وشرایط اجرای کار ومشکالت دادوستد اطالعات پروژه ، این قسمت
 .شود میتهیه وتنظیم 

 
 پیشرفت عملیات پروژه -3-2

برای هریک از عملیات ، به صورت انباشته، ای وعملکردی اطالعات درصد پیشرفت برنامه، در این قسمت
پروژه وهمچنین شاخصهای عملکرد برنامه زمانی وعملکرد هزینه ومبالغ بودجه کارهای زمانبندی 

ومبالغ  مطالبات ، )ای تایید شدهمبالغ صورت وضعیته(مبالغ هزینه کارهای انجام شده، )BCWS(شده
 :مجموعه های اطالعاتی این قسمت عبارتند از.گردد میمعوقه وهزینه واقعی کارهای انجام شده ارائه 

 هزینه عملیات/جدول شاخصها وبودجه-1
، در قسمت دوم، شاخص عملکرد برنامه زمانی، در قسمت اول آن.باشد میشامل سه قسمت ، این جدول

 .شود میزینه هر یک از عملیات در ماه موردنظر وتاپایان ماه مورد نظر ارائه شاخص  عملکرد ه
مبالغ صورت وضعیت شده ، )BCWS(مبالغ بودجه کارهای زمانبندی شده، درقسمت سوم این جدول

مبالغ مطالبات معوقه ومبالغ ، )مبالغ هزینه کارهای انجام شده(وهمچنین مبالغ صورت وضعیت تایید شده
 .گردد میی کارهای انجام شده تا پایان ماه مورد گزارش ارائه هزینه واقع

 ای وعملکردی  عملیات نمودار درصد پیشرفت برنامه-2
تاپایان ماه ، به صورت انباشته، ای وعملکردی عملیات پروژه نمودار درصد پیشرفت برنامه، در این قسمت
 .شود میموردنظر ارائه 

 
 )واحدها(پیشرفت پروژه های فرعی -3-3

ای و عملکردی  ومقادیر درصدهای پیشرفت برنامه)واحدها(برنامه زمانی پروژه های فرعی، در این قسمت
هزینه وشاخصهای عملکرد برنامه زمانی /درماه مورد نظر وتاپایان آن وهمچنین مبالغ بودجه ، آنها

 قسمت به شرح زیر مجموعه های اطالعاتی این.گردد میارائه ، به تفکیک عملیات، وعملکرد هزینه آنها
 :باشد می

 )واحدها(برنامه زمانی پروژه های فرعی-1
 ریزی برنامهتاریخهای شروع وخاتمه واقعی و، )واحدها(پروژه های فرعی)ای برنامه زمانی درنمودار میله(

 .شود میای وعملکردی آنها تا پایان ماه مورد نظر ارائه  درصدهای پیشرفت برنامه، ارزش نسبی، شده
 )واحدها(هزینه پروژه های فرعی/ شاخصها وبودجه جدول-2
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شاخص عملکرد برنامه زمانی ودر قسمت دوم ، در قسمت اول.باشد میاین جداول شامل سه قسمت 
درقسمت .شود میارائه ، به تفکیک، شاخص عملکرد هزینه هر پروژه فرعی در ماه مورد نظر وتاپایان آن

مبالغ صورت وضعیتهای ارائه شده مبالغ ، )BCWS(ندی شده مبالغ بودجه کارهای زمانب، سوم این جدول
، مبالغ مطالبات معوقه ومبالغ هزینه واقعی کارهای انجام شده، مبالغ تایید شده، هزینه کارهای انجام شده

 .شود مینشان داده ، به صورت انباشته یا تجمعی تاپایان ماه مورد گزارش
 
 هزینه قراردادها/جدول شاخصها وبودجه-3-4

شاخص عملکرد برنامه زمانی وشاخص عملکرد هزینه ، در قسمت اول.شامل سه قسمت است، این جدول
 .شود میارائه ، به تفکیک هر قرارداد، درماه مورد نظر وتاپایان آن، هر پیمانکار

مبالغ صورت وضعیتهای ، )BCWS(مبالغ بودجه کارهای زمانبندی شده، در قسمت سوم این جدول
مبالغ هزینه واقعی کارهای انجام شده وهمچنین مبالغ ، لغ صورت وضعیتهای تایید شدهمبا، ارسال شده

  .گردد میمطالبات معوقه تا پایان ماه موردنظر برای هر قرارداد ارائه 
 
 مسائل ومشکالت وراه حلها، تنگناها-3-5

لی که موجب مهمترین تنگناها وعوامل توقف کارها وکاهش سرعت پیشرفت عملیات اص، در این قسمت
مورد اشاره وبحث قرار ، عدم دستیابی به هدفهای تعیین شده وتاخیر ازبرنامه زمانی گردیده است

، مهمترین علل توقف وکندی پیشرفت عملیات وهمچنین مسببین مسائل و مشکالت، الزم است.گیرد می
 .دوتوصیه های مقتضی جهت رفع وکاهش این تنگناها تشریح شو، به ترتیب اهمیت آنها

 
 )مشروح پیشرفت (مطالب بخش سوم گزارش پیشرفت پروژه -4

مشروح درصدهای پیشرفت ، شامل برنامه زمانی فعالیتهای اصلی هر یک از عملیات، مطالب این بخش
 شده ومقادیر انجام شده فعالیتها و مقادیر ریزی برنامهای وعملکردی فعالیتها وهمچنین مقادیر  برنامه
 .باشد میبعد آنها  شده ماه ریزی برنامه

ای وعملکرد عملیات هر یک از پروژه های  مشروح درصدهای پیشرفت برنامه، در ادامه مطالب این بخش
 .گردد میوهمچنین جزییات صورت وضعیتهای هر یک از پیمانکاران ارائه )واحدها(فرعی 

 :باشد میاین بخش شامل قسمتهای زیر 
 پیشگفتار-1
 یات پروژه پیشرفت فعالیتهای اصلی عمل-2

 برنامه زمانی فعالیتهای اصلی 
 جدول پیشرفت فعالیتهای اصلی 

 )واحدها(پیشرفت عملیات پروژه های فرعی -3
 جدول وضعیت ماشین آالت وتجهیزات پروژه  
 جدول وضعیت کاالهای ساختمانی 

 )واحدها(فهرست علل توقف وکندی پیشرفت عملیات پروژه های فرعی -4
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 پیشگفتار-4-1
 .گردد مین قسمت بنا به اقتضای شرایط ومقتضیات مدیریت پروژه تهیه وتنظیم ای
 پیشرفت فعالیتهای اصلی عملیات پروژه -4-2

اطالعات مربوط به برنامه زمانی فعالیتهای اصلی هر یک از عملیات وهمچنین درصدهای ، در این قسمت
  شده وریزی برنامهقادیر کل کار ومقادیر ای وعملکردی آنها در این ماه وتاکنون ونیز م پیشرفت برنامه

 :مجموعه های اطالعاتی این قسمت عبارتند از.شود میانجام شده هر یک از فعالیتهای اصلی نشان داده 
 برنامه زمانی فعالیتهای اصلی-1

 ،اطالعات مربوط به شرح فعالیتهای اصلی، هر یک از عملیات اصلی پروژه)برنامه زمانی(ای  درنمودار میله
ای وعملکردی تاپایان ماه موردنظر وهمچنین تاریخهای شروع  درصد پیشرفت برنامه، ارزش نسبی

 .این برنامه زمانی مشابه.شود میوخاتمه واقعی آنها نشان داده 
 جدول پیشرفت فعالیتهای اصلی-2

کنون  وانجام شده در این ماه و تاریزی برنامهمقدار کل کار ومقادیر ، ارزش نسبی، در این جدول
 .گردد می شده برای ماه بعد ارائه ریزی برنامهمقدار کار  .وهمچنین

 
 )واحدها(پیشرفت عملیات پروژه های فرعی-4-3

) واحدها(به تفکیک پروژه های فرعی، ای عملیات درصد پیشرفت عملکردی وبرنامه، در این قسمت
مقدار ، مقدار ساخته شده، مقدارسفارش شده، مقدارکل(وهمچنین وضعیت ماشین آالت وتجهیزات آنها

 :مجموعه های اطالعاتی این قسمت عبارتند از.گردد میارائه )حمل شده ومقدارنصب شده
 ای وعملکردی عملیات جدول درصد پیشرفت برنامه-1

ای وعملکردی عملیات هریک از پروژه های فرعی  درصد پیشرفت برنامه، ارزش نسبی، در این جدول
 .گردد میارائه ، )واحدها(
 ای وعملکردی فعالیتهای اصلی عملیات جدول درصد پیشرفت برنامه-2

ای وعملکردی فعالیتهای اصلی هریک از عملیات  درصد پیشرفت برنامه، ارزش نسبی، در این جدول
 .گردد میارائه )واحدها(به تفکیک پروژه های فرعی، پروژه

 )واحدها(جدول وضعیت ماشین آالت وتجهیزات پروژه های فرعی-3
، شامل مقدار کل(اطالعات کلی از وضعیت ماشین آالت وتجهیزات پروژه های فرعی ، ر این جدولد

همراه با مشخص کردن ، )شده آنها مقدار حمل شده ومقدار نصب ، مقدار ساخته شده، مقدار سفارش شده
 .گردد میتامین کنندگان ونصابان آنها ارائه ، نام سازندگان

 
 پیشرفت عملیات اصلی در پروژه های فرعیعلل توقف کارها وکندی -4-4

، به تفکیک عملیات اصلی، فهرست علل توقف کارها وکندی پیشرفت هریک از پیماکاران، در این قسمت
و همچنین علت ایجاد توقف ، به تفکیک در هر یک از پروژه های فرعی، در انجام فعالیتهای مربوطه
 .گردد میبروز وخاتمه آن ارائه نوع مشکل وتاریخ .مسبب، یاکندی پیشرفت عملیات
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  وکنترل پروژه ریزی برنامهشرح خدمات 
تمام یا بخشی از فرایند تهیه ، مجموعه اقدامات وفعالیتهایی که شروع وخاتمه معینی دارند وبا انجام آنها

شرح .شود می وکنترل پروژه اجرا ریزی برنامهاطالعات ورودی یا پردازش اطالعات خروجی سیستم 
 . وکنترل پروژه را تشکیل می دهندریزی برنامهنهادها خدمات 

 وکنترل پروژه تهیه ریزی برنامهبراساس مراحل نظام جامع ،  وکنترل پروژهریزی برنامهشرح خدمات نهاد 
فعالیتهاوکارهایی راکه اجرای آنها برعهده کارشناسان فنی و مهندسی ، این فهرست.وارائه شده ست

 :به شرح زیر است، برسه نوع، فعالیتهای مندرج در این جدول.ددگر میشامل ، نیز، باشد می
روشهای کاری پیگیری  ، فعالیتهای تخصصی مربوط به تهیه وطراحی فرمها-ریزی برنامهفعالیتهای -1

  پردازش وتهیه خروجیها و، داده آمایی، بررسی وکنترل اطالعات ورودی سیستم، اطالعات ورودی
 .باحرف ب مشخص شده اند، هاگزارش های الزم این فعالیت

مشارکت در ، ارائه روش کاروبه عبارت بهتر، توضیح، فعالیتهای مربوط به هدایت-فعالیتهای مشترک-2
با مشارکت وهمکاری کارشناسان فنی ، این فعالیتها.مورد تکمیل فرمها وتهیه اطالعات ورودی سیستم

با حرف م مشخص ،  این فعالیتهاشود می انجام، برحسب اقتضای کار، ومهندسی وهمچنین مدیر پروژه
 .شده اند

اظهار نظر وتایید سیاستهای پیشبرد ، تعیین، فعالیتهای مربوط به بررسی-فعالیتهای فنی و مهندسی-3
ایجاد نظام جامع وهمچنین تکمیل فرمها وتهیه اطالعات ورودی سیستم  وهدایت فعالیتهای مربوط به

، آنها که توسط کارشناسان فنی ومهندسی وهمچنین مدیر پروژه وکنترل پروژه وتصویب ریزی برنامه
 .این فعالیتها با حرف ف مشخص گردیده اند.شود میانجام ، برحسب اقتضای کار

 
 نوع شرح فعالیت ردیف

  راهبردی  پایه وریزی برنامهاصالح وبهنگام کردن گزارشهای شناخت و ، بررسی 
 م وژه وکنترل پرریزی برنامهبررسی خط مشی  1
 م طراحی وتعیین ساختار کارهای پروژه وجدولها 2
 ب تهیه گزارش نمودار ساختار کارهای پروژه وجدولها 3
 ف تصویب وتایید ساختار کارهای پروژه وجدولها 4
   زمان و پیشرفتریزی برنامه 
 م تعیین و تعریف روابط میان فعالیتها 5
 ب مستند سازی روابط و تهیه شبکه ها 6
 ف تایید و تصویب شبکه ها، بررسی 7
 م بررسی وتعیین اولویتهای اجرایی عناصر ساختار کارهای پروژه 8
 م بررسی تاریخهای تعهد شده و قراردادی 9

 ب تهیه برنامه زمانی پروژه 10
 ف تاییدوتصویب برنامه زمانی پروژه، بررسی 11
برای سطوح مختلف ) ای نمودار میله(برنامه زمانی :تهیه گزارشهای مربوط به تحلیل زمان پروژه مانند 12

 ساختار کارهای پروژه
 ب
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 ف بررسی برآورد احجام ومقادیر کارهای فعالیتهای پروژه 13
 ف تعیین و انتخاب روش سنجش ارزش نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه 14
 ب محاسبه ارزش نسبی عناصر ساختار کارهای پروژه 15
 ب ا الگوهای مختلف پیشرفت فعالیت های پروژهتهیه توابع ی 16
 ف تعیین تابع یا الگوی پیشرفت هریک از فعالیتهای پروژه 17
ای فعالیتها  نمودارهای ساده و انباشته از مقادیر برنامه:تهیه گزارشهای تحلیلی از پیشرفت پروژه مانند 18

 ونمودارهای ساده وانباشته درصد برحسب زودترین ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها وجداول آنها
 ای هریک ازعناصر ساختارهای پروژه برحسب زودترین ودیرترین زمانهای شروع فعالیتها پیشرفت برنامه

 ب

   منابع اجراییریزی برنامه 
 م ضرایب تصحیح و تعدیل، اضافه کاری، نرخها، بررسی و تعیین منابع اجرایی پروژه 19
 ف های هر یک از منابع اجرایی در واحد زمان)استاندارد(ای معیار بررسی و اصالح عملکرده 20
 م تهیه تقویم کاری هر یک از منابع اجرایی پروژه 21
 ف تعیین مقادیر مورد نیاز هریک ازفعالیتها ازمنابع اجرایی پروژه براساس برآورد انجام شده 22
 ف برآورد وتخصیص نیروی انسانی الزم 23
 ف  ماشین آالت وتجهیزات الزمبرآورد وتخصیص 24
 ف برآورد و تخصیص مواد و مصالح الزم 25
 ف تعیین اسناد و مدارک فنی ومهندسی 26
 م تعیین ضوابط و دستورکار چگونگی تخصیص منابع اجرایی کمیاب ومحدود پروژه 27
 ف تعیین اولویت در تخصیص منابع کمیاب و محدود میان عناصر ساختار کارهای پروژه 28
 ف تعیین مقادیر موجود از منابع اجرایی پروژه درمقاطع زمانی موردنظر 29
 م معیارهاو دستورالعمل اولویت گذاری میان فعالیتها، تعیین ضوابط 30
 ب )زمانبندی پروژه (تخصیص منابع اجرایی براساس ضوابط ومعیارهای تعیین شده 31
 ب ژه مانند نمودارهای ساده و انباشته منابعتهیه گزارشهای تحلیلی از منابع اجرایی پرو 32
  هزینه وارزیابی ریسک/ بودجهریزی برنامه 

 م نرخها وضرائب و نسبتها، بررسی ماهیت ومراکز هزینه 33
 م  شده منابع اجرایی وانجام محاسبات الزمبینی پیشاختصاص هزینه  34
یم پروژه وهمچنین تعیین میزان جرایم  مقادیر اقالم مختلف هزینه غیر مستقبینی پیشبرآورد و 35

 وپاداشهای تعیین شده در قراردادها در مورد تاخیر درخاتمه کار ویا تسریع آن
 م

 م برآورد درآمدهای مستقیم وغیر مستقیم دوران اجرای پروژه 36
روژه بررسی نحوه کاهش هزینه های غیر مستقیم پروژه در ازای کاهش هر واحد زمانی از مدت اجرای پ 37

 وبررسی وتعیین روشهای کاهش مدت اجرا وانتخاب باصرفه ترین آنها
 م

 ب شناخت رابطه زمان وهزینه پروژه وتعیین مدت بهینه اجرای پروژه 38
 م تهیه دستورکار وضوابط انتخاب گزینه های مناسب و اقتصادی برای کاهش مدت اجرای پروژه 39
غیر مستقیم وبودجه پروژه و ، نمودار هزینه های مستقیم:ه مانند تهیه گزارشهای تحلیلی از بودجه پروژ 40

 برای کلیه عوامل و ارکان پروژه و عناصر ساختار کارهای پروژهBCWS  نمودارهای
 ب

 م تعیین عوامل مختلف ریسک و بررسی و سنجش آثار آنها بر زمان و بودجه پروژه 41
 ب  وبودجه پروژه وتهیه گزارشهای الزمانجام محاسبه آثار عوامل مختلف ریسک برزمان 42
 م مقایسه وکنترل تاثیرات عوامل و انتخاب پارامترهای اصلی ریسک بر زمان و بودجه پروژه 43
 ب جمع بندی و تهیه گزارشهای تحلیلی از بودجه پروژه ورابطه زمان با بودجه پروژه 44
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  کنترل وبهنگام کردن زمان پیشرفت 
 ب بررسی و تطبیق آنها با سوابق، یشرفت فعالیتها از عوامل وارکان پروژهدریافت اطالعات پ 45
 ب داده آمایی و بهنگام کردن و اصالح شبکه 46
 ب محاسبه و بررسی نتایج پیشرفت وزمانهای فعالیتها، مقایسه 47
 ب تهیه گزارشها ونمودارهای درصد پیشرفت عملکردی عناصر ساختارهای پروژه 48
  نگام کردن منابع اجراییکنترل و به 

 ب کنترل و بهنگام کردن نیروی انسانی 49
 ب مواد ومصالح/کنترل و بهنگام کردن کاالوتجهیزات 50
 ب کنترل  وبهنگام کردن ماشین آالت وابزار 51
 ب کنترل و بهنگام کردن اسناد ومدارک فنی ومهندسی 52
 ب محاسبه وبررسی نتایج، مقایسه 53
 ب وتهیه گزارشها و تحلیلجمع بندی  54
  بودجه/ کنترل هزینه  

 ب بررسی هزینه ها و سنجش عوامل درگیر وکنترل هزینه ها و تطبیق آنها با سوابق 55
 ب جمع بندی هزینه های مستقیم 56
 ب تفکیک و محاسبه هزینه های غیر مستقیم 57
 ب جمع بندی هزینه های غیر مستقیم 58
 ب بررسی نتایجمحاسبه و ، مقایسه 59
 ب  و تحلیل بودجه و هزینه هاBCWP,ACWPجمع بندی وتهیه گزارشها ونمودارهای  60
 ب پروژه)ساالنه وویژه بازدید، ششماهه، سه ماهه، کلی، جامع(تهیه گزارشهای  61

 
  وکنترل پروژهریزی برنامهفهرست شرح خدمات نهاد -3شکل شماره 
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دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد

قرارداد با واحدهای خدمات 
  مهندسی ارزش 
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 مهندسی ارزش

 
 کلیات -1

مهندسی ارزش ابتداء در سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح و در دو دهه اخیر به طور جدی در 
ساخت وسازها موردتوجه قرارگرفت و به عنوان یک روش مهم در عرصه فعالیت های مهندسی شناخته 

کارآمد برای شناسایی و حذف هزینه های غیر ضرور و  مهندسی ارزش به عنوان شیوه ای .شده است
  الزم به توضیح است که .شود میکوتاه کردن زمان اجراء و بهینه سازی طرح ها به کار گرفته 

بلکه شامل مرحله ، شود میبررسی های مهندسی ارزش تنها به مرحله طراحی و ساخت طرح ها محدود ن
 .تی ممکن است هدف طرح را نیز گسترده و یا تکمیل نماید و حباشد میبهره برداری و نگهداری نیز 

نتایج سودمندی را در ، مهندسی ارزش باارائه راهکارهای نو و ابتکارها و خالقیت ها و استفاده از تجربه ها
 .زمینه های بهبود کیفیت وصرفه جویی به عنوان دوعامل بسیاراساسی در پی داشته است

 واحد صرفه جویی در پی 30 تا 15ر واحد هزینه برای مهندسی ارزش  که هدهد میتجربه جهانی نشان 
 که اعتبارات زیادی را به باشد می از آنجا که در کشور ما طرح های مختلف و متنوعی در حال اجراء .دارد

لزوم بکارگیری مهندسی ارزش و تهیه دستورالعملی برای کاربرد آن از اهمیت ، خود تخصیص می دهند
  .ردار استویژه ای برخو

 با مقایسه گزینه های محتمل در هر توان میدر مهندسی ارزش فرض براین است که هزینه هر طرح را 
 .با حفط کیفیت و کارایی به حداقل رساند، فعالیت و انتخاب گزینه بهینه

 
  تعریف -2

احل مهندسی ارزش تالشی سازمان یافته است که با هدف بررسی و تحلیل فعالیت های طرح در مر
و ، ابتکارها،  این بررسی بااستفاده از تجارب.شود میبهره برداری و نگهداری انجام ، اجراء، طراحی

به منظور ، تأسیسات، تجهیزات، عوامل، خالقیت های متخصصان درجهت تحلیل کارکردسیستم ها
قابلیت اطمینان و  شده با کمترین هزینه و با حفط و یا ارتقای کیفیت و بینی پیشدستیابی به کارکردهای 

 به بیان دیگر مهندسی ارزش مجموعه ای از چند روش فنی به منظور بازنگری و .شود میکارایی انجام 
 .تحلیل اجزای کار و استفاده از خالقیت ها و روش های تحلیل سیستمی برای بهینه سازی طرح است

 های نظام یافته و مهندسی ارزش مجموعه روش: مهندسی ارزش این چنین نیز تعریف شده است
کاربردی برای تشخیص و بررسی فعالیت های یک خدمت و یا محصول و انجام آنها با حداقل هزینه 

 .است
 
 زمان شروع کار مهندسی ارزش -3

 درصد 25 تا 20مناسب ترین زمان شروع کار مهندسی ارزش قبل از اجرای طرح و پس از انجام حدود 
بته برای طرح های مانند سد و تونل در ارتباط مستقیم با طبیعت  ال.است) مرحله دوم(کارهای طراحی
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الزم ، هستند به علت کسب اطالعات دقیقتر در حین اجراء و یا طرح هایی که مطالعات آنها بهنگام نشده
 .است در مرحله اجراء نیز مهندسی ارزش اعمال گردد

 
 

 شرایط و روش انتخاب طرح برای اعمال مهندسی ارزش -4
 .روش انتخاب طرح برای اعمال مهندسی ارزش به شرح زیر استمراحل 

فهرست طرح هایی که باید مهندسی ارزش در مورد آنها اعمال شود از طرف معاونت فنی  -4-1
به دستگاه اجرایی ،  کشور با هماهنگی مدیریت بخشی مربوطریزی برنامهسازمان مدیریت و 

 .گردد میاعالم 
باید در ، ندسی ارزش قبال در موافقتنامه طرح عمرانی درج نشده باشدچنانچه انتخاب واحد مه -4-2

 . الزم صورت گیردبینی پیشاصالحیه موافقتنامه 
 
 ضوابط ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش -5
ندرجات مطابق با م( کشورریزی برنامهدستگاه اجرایی پس از اطالع از تصمیم سازمان مدیریت و  -5-1

شرح موضوع طرح و ، مدارک انجام کار شامل، به منظور ارجاع کار) این دستورالعمل1-4ردیف 
  .شرح خدمات و مدت قرارداد مربوط را تهیه میکند، شرایط عمومی، موافقتنامه، محدوده آن

ه دستگاه اجرایی از بین واحدهای مهندسی ارزش موجود و یا واحدهایی که خدمات مشابه را ب -5-2
صورت موردی انجام داده اند و همچنین در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی به ثبت 

مدیریتی و اخالق حرفه ای آنها مورد تأیید دستگاه اجرایی ، رسیده و صالحیت های فنی
با تعیین مهلت ، تعدادی را انتخاب و مجموعه مدارک تهیه شده را در صورت تمایل آنها، باشد می

 .کند میارسال ، شنهادها برای آن واحدهاتسلیم پی
نمودار سازمانی انجام ، واحدهای مهندسی ارزش دعوت شده مدارک استعالم را بررسی کرده -5-3

 پیشنهادی خودرا تهیه و در مهلت مقرر الزحمه حقخدمات و مشخصات و سوابق افراد کلیدی و 
 .به دستگاه اجرایی تسلیم می کنند

یشنهاد واحدهای مهندسی ارزش را رسیدگی کرده و مناسب ترین آنها را انتخاب دستگاه اجرایی پ -5-4
پیشنهادهای واحدهای خدمات مهندسی ( پیشنهاد خود را همراه با تمام مدارک استعالم نماید می

 کشور ارسال ریزی برنامهبرای رسیدگی و تصویب به معاونت فنی سازمان مدیریت و ) ارزش
 .نماید می

و تأیید پیشنهاد دستگاههای اجرایی بعهده هیأتی متشکل از اعضای مشروح زیر با رسیدگی  -5-5
 :دبیری مدیرکل دفتر امور فنی و تدوین معیارها میباشد

  کشورریزی برنامهمدیرکل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و  .

  کشورریزی برنامهمدیرکل دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و  .

در مورد طرح های عمران ( کشور ریزی برنامهمعاون دفتر بخشی مربوط در سازمان مدیریت و  .
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در مورد طرح های عمرانی ( استان مربوط ریزی برنامهیا نماینده سازمان مدیریت و ) ملی
 .)استانی

 ریزی برنامهکارشناس متخصص مهندسی ارزش به انتخاب معاونت فنی سازمان مدیریت و  .
 شورک

 به 6هیأت یاد شده ظرف مدت دو هفته پس از دریافت پیشنهاد دستگاه اجرایی با توجه به بند  .
موضوع رسیدگی نموده و نتیجه رابه دستگاه اجرایی ابالغ میکند تا براساس آن اقدام به انعقاد 

 .قرارداد شود
 
  ضوابط کلی انتخاب واحد خدمات مهندسی ارزش -6
اندازه و ویژگی های طرح نیز ، شاوره مهندسی ارزش با توجه به نوعتعداد اعضای واحد م -6-1

 .شود میتخصصهای الزم تعیین 
واحد مشاوره باید تمام تخصصهای اصلی الزم برای طرح را دارا بوده و بهتر است یک فرد  -6-2

تحلیلگر ارزش فردی است دارای مدرک تحلیل سیستم ها و ( تحلیلگر ارزش جزو افراد واحدباشد
 .)با سابقه کار در مهندسی ارزش

امین و ، توانا، خالق، متخصص، ) سال سابقه مفید و مؤثر10دارای حدود (افراد واحد باید مجرب -6-3
 .دارای دقت کافی باشند

 .افراد واجد در مجموع باید دارای سابقه در امر طراحی باشند -6-4
 .لویت خواهند داشتافرادی که دارای سابقه کار مهندسی ارزش باشند او -6-5
د متشکل از افراد ارائه دهنده خدمات مشاوره درطرح مورد بحث توان میواحد مهندسی ارزش ن -6-6

 .باشد
 .بهتر است یکی از اعضای واحد دارای سوابق در امر بهره برداری نیزباشد -6-7
 
  خدمات مهندسی ارزشالزحمه حق -7

 :بدست می آید خدمات مهندسی ارزش از رابطه زیر الزحمه حق
W=0.1I1+0.45A0.9 + 0.03mI1(36/12+T) 

 
  که در این رابطه

W مهندسی ارزش بر حسب ریالالزحمه حق  
 1Iکشور ریزی برنامه مرحله اول خدمات مشاوره برای طرح طبق ضوابط سازمان مدیریت و الزحمه حق 

  بر حسب ریال
A ی شده است بر حسب ریالمبلغی که دراثر اعمال مهندسی ارزش در اجراء صرفه جوی 
m تعداد ماههایی که در اثر اعمال مهندسی ارزش در اجراء صرفه جویی شده است. 
T  شده اجرای طرح به ماهبینی پیشمدت  
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 شرح عمومی خدمات مهندسی ارزش
 گزارشها و نقشه های مربوط به طرح، مدارک، اخذ اطالعات -1
  در صورت لزوم تکمیل آنهابررسی مدارک فوق و اطمینان از کافی بودن و -2
 . )...ویژگیهای ساختگاه و، محدوده طرح(بازدید از منطقه طرح و آگاهی از مسایل مختلف آن  -3
 مشورت با طراح و آگاهی از جزییات طرح -4
 مذاکره با کارفرما و بررسی اهداف و نیازهای طرح -5
 امکانات و تواناییها در منطقه، شناخت منابع -6
 مشکالت و محدودیتها، ازهاشناخت نی -7
 ظرفیتها و هزینه ها، آگاهی از مشخصات طرح -8
 فناوری الزم و مشخصه های اجرایی، خط مشی اجرای طرح، شناخت روش ها -9

 ...مسایل زیست محیطی و، شرایط اجتماعی، بررسی و شناخت شرایط اقلیمی منطقه -10
 بررسی مبانی طرح و مقایسه آن با اهداف طرح -11
  سیستم ها و تجهیزات، فرایندها، بررسی ضوابط و استانداردهای به کار گرفته شده درطراحی -12
 مقایسه آنها و حصول اطمینان از انتخاب گزینه برتر، بررسی گزینه های پیشنهادی -13
تشکیل همایشی یک یا دو روزه با شرکت تمامی متخصصان و دست اندرکاران طرح و ثبت نظرها  -14

  دهاو پیشنها
اجزاء به قسمت های اصلی و )مشخص نمودن اجزای طرح و تعیین نقش و اهمیت هر یک از آنها  -15

 .)شود میاطالق ، قابل تفکیک طرح ها که هر یک عملکرد مشخصی داشته باشد
 ارزیابی راه حلها -16
عه جایگزینی تأسیسات و تجهیزات و مطال، مصالح، روشهای اجراء، بررسی علل انتخاب راه حلها -16-1

 آنها با عوامل یا راه حلهای دیگر
 مقایسه راه حلهای مختلف با استفاده از خالقیت ها و ابتکارهای تمام افراد -16-2
 بررسی محدودیت ها و تحلیل موانع برای راه حلهای جدید -17
 بررسی و انتخاب سه یا چهار گزینه برتر -18
 و در نهایت هزینه هر یک از گزینه هامشخص نمودن هزینه هر یک از فعالیت ها  -19
 مشخص نمودن درآمدهای حاصل از هر گزینه -20
 تعیین شاخص ارزش برای هر یک از گزینه ها -21

 )شاخص ارزش برابر است با مجموع درآمدهای حاصل از هر گزینه تقسیم بر مجموع هزینه های آن(
 . یک نشانه ارزش کمتر استنشانه ارزش بیشتر و کوچکتر از، شاخص ارزش بزرگتر از یک

 مجموع درآمدهای حاصل از آن گزینه/ مجموع هزینه های آن گزینه  = Inشاخص ارزش گزینه
n) باشد میشماره گزینه( 
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 به این ترتیب که گزینه ای که .شود میبررسی گزینه ها از بزرگترین شاخص ارزش شروع  -22
آثار زیست ، ایمنی، بااستانداردهای کیفیتبه لحاظ تطابق ، بزرگترین شاخص ارزش را کسب نموده

محیطی و مسایل اجتماعی وسهولت در بهره برداری مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت پذیرش 
در غیر ، شود میآن اقدام   چنانچه گزینه یادشده با مشکلی روبرو شود نسبت به اصالح.شود میانتخاب 

  .ارزیابی قرار گیرداین صورت گزینه بعدی باید به همین روش مورد 
با توجه به اینکه انتخاب در فرآیند مهندسی ارزش به ، در صورت نیاز، بازنگری و تکرار عملیات -23

 .خطاستو طور معمول مبتنی بر روش آزمون 
مقدار ( محاسبه کل صرفه جویی های حاصل از بررسی و اعمال مهندسی ارزش برای گزینه مرجح -24

 .)مده باید به طور مشخص و مستند ارائه شودصرفه جویی های به عمل آ
بررسی زمان های الزم برای اجرای هر یک از فعالیت ها و ارائه برنامه زمانی بهینه اجرای کل  -25

مقدار زمان صرفه جویی شده باید به طور (طرح ودر نتیجه مشخص نمودن زمان های صرفه جویی شده 
 .)مشخص و مستند ارائه شود

ش های نهایی همراه با مستندات و توصیف پیشنهادها و صرفه جویی های به عمل آمده ارائه گزار -26
 به دستگاه اجرایی
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 وستیپ
)15( 

 
  تشخیص صالحیت نامه آئین

تجهیزاتی ، تاسیساتی، پیمانکاران ساختمانی
 و ضوابط نحوه ارجاع کار به آنها
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 منابع و مĤخذ

ـ یتجه،  یسـات یتأس،  یمانکـاران سـاختمان   یت پ یص صـالح  ین نامه تشخ  یآئ -1  و  یزات
:  تهـران    .مانکـاران یازندگان و پ   دفتـر امـور سـ      .ضوابط نحوۀ ارجاع کار بـه آنهـا       

 1381، مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان 
د یـ  ترجمـع حم   .)جلد دوم    (ی اجرائ ی و روشها  ین آالت ساختمان  ی ماش .یورلفویپ -2

، اولچـاپ  ،  علم و صنعتیجهاد دانشگاه:  تهران   .ی منصور خاک  ی و عل  یبهبهان
1365 

د یـ  ترجمـع حم   .)جلـد دوم     (ی اجرائ ی و روشها  ین آالت راهساز  ی ماش .یورلفویپ -3
، چاپ دوم ،   علم و صنعت   یجهاد دانشگاه :  تهران   .ی منصور خاک  ی و عل  یبهبهان
1367 

:  تهـران    .ی بـانک  ی ترجمه مجمد تق   .ی شبکه ا  یزی برنامه ر  .سی هر –روبرت ب    -4
 1367، یمرکز نشر دانشگاه

 ی ترجمـه محمـد تقـ      .ی سـاختمان  یت کارهـا  یری روشها و مـد    .ی نونال – و   –س   -5
 1370، ریر کبی امیدانشگاه صنعت:  تهران .یکبان

 . ترجمع محمد باقر بازرگان    .)جلد اول   (ات  یق در عمل  ی با تحق  یی آشنا .یطه حمد  -6
 1366، یمرکز نشر دانشگاه: تهران 

:  تهـران    .یمانکـار ی پ ی حسـابدار  .نینظام الـد  ،  یی و ملک آرا   یمصطف،   مدد یعل -7
 1370،  چاپ سوم.یابرسسازمان حس، ی و حسابرسیقات حسابداریمرکز تحق

ن مشـاور   ی مهندسـ  ی قراردادها -1 در امور    ها  دستورالعملمجموعه بخشنامه ها و      -8
مانکـاران  ی پ یمانهـا ی پ -5ل  ی تعد -4 یب منطقه ا  ی ضرا -3ه  ی پا یمت ها ی ق -2
، مدیریت و برنامه ریـزی کشـور        سازمان  :  تهران   .ی معاونت دفتر فن   .)جلد دوم   (

 )  تا یب(، چاپ پنجم
:  تهـران    . ارزش یمهندسـ ،  یر محمد صـادق   یرضا م یعل،  یل عامل ید ج یسعمحمد   -9

 1380بهار ، چاپ اول، انتشارات فرات
، ی نفتـ  ی قراردادها یقی مطالعات تطب  .ی فرهان ینیاحمد فرمه ،  یمحمد رضا کسمت   -10

ـ    ،  زارت نفت    و ی و فناور  یمعاونت امور مهندس   ش ین همـا  یمجموعه مقـاالت اول
 1381خرداد: تهران ، ت پروژهیریمد
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