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وند تنظیم کننده امور آدمیان استقطعاً رد آنچه یاد شد، رباى دانشوران نشاهن اهیى است. و از نشاهن اهى او آفرینش آسمان اه و زمین و اختالف زبان اه و رنگ اهى شماست .رب این که خدا
علی خرسندی: مدرس 



علی خرسندی: مدرس 

انسان ها به صورت جدا از هم نمی توانند زندگی کنند 

و برای زندگی با همنوعان خود نیازمند این هستند که قواعدی بر این روابط حاکم باشد 

. بین آن ها احساس می شودقانونو از همین جا ضرورت و لزوم جاری شدن 



علی خرسندی: مدرس 

قانون

:فرهنگ عربی تاجالعروس 

(  یونانی) کلمه قانون رومی 

یا فارسی است 
: دایره المعارف اسالم 

ت اصل واژه قانون یونانی اس

:فرهنگ معین 

قانون و کانون را معرب واژه

به یونانی کانن قید کرده و

آن ریشه سریانی واکدی 

:فرهنگ فارسی عمید .قائل شده است 

اصل کلمه قانون را عربی

.ذکر کرده است 

:فرهنگ فارسی آنندراج 

انیاین لفظ سریانی یا یون

به معنی اصل هر چیز 

: لغتنامه دهخدا 

این لغت معرب کانون است

و عربی نیست

kanonمعرب از یونانی
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باشد که بر انسان تأثیر داردقوانین فیزیکی این قانون می تواند 

یا 

قوانین اخالقی 

یا

.نموده  استوضع قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی



ندیعلی خرس : مدرس 

قوانین جمهوری اسالمی اریان

باالدستی

قانون اساسی•

قانون برنامه و بودجه•

قانون محاسبات عمومی•

تمام شمول

(فراگیر)

قانون مدنی•

قانون تجارت•

پایین دستی
نظام فنی و اجرایی کشور•
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قانون اساسـی
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ندیعلی خرس : مدرس 

قانون اساسـی

تاکید بر

 افزایش تولیدات

تا مرحله خودکفایی

استفاده از

 علوم و فنون 

و تربیت افراد ماهر 

برای توسعه اقتصاد

قانون اساسی

فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی

برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی بر اساس ضوابط زیر :

جلوگیری از 

سلطه اقتصادی بیگانه

 بر اقتصاد کشور

تامین 

شرایط و امکانات کار 

برای همه

 بمنظور اشتغال کامل

تنظیم

 شکل 

 محتوا 

و

 ساعات کار

رعایت 

آزادی

 انتخاب

  شغل

منع

 معامالت

 باطل و حرام

تامین نیازهای اساسی

 مسکن 

خوراک 

 پوشاک

 و ...

منع

 اسراف و تبذیر 

در همه شئون اقتصادی
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قانون اساسـی

11



ندیعلی خرس : مدرس 

قانون اساسـی

›*‹›*‹

* تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند *

مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع

بخش دولتی )بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت(
Public  G oods

بخش خصوصی
Priva te  G oods

بخش تعاونی
Priva te  G oods

تامین نیرو و سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی

رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن

هواپیمائی و کشتیرانی و راه و راه آهن

بازرگانی خارجی

معادن بزرگ

بانکداری و بیمه

سیستم اقتصادی

صنایع بزرگ و مادر

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران 

)پایه ها(
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آ���ش ب�دجه ک��ر



آ���ش ب�دجه ک��ر
: آئ�� ���� ���� ��رای ا���� در خ��ص ����ب ��دج� ����� ک� ���ط ������گ�ن ����� �� ک�� ��186ده 

ز�� ��ر ��ا�� ��د و ����� ر����� �� ��ح���ه ر����� �� ���� ��د��، ��. آذر ��ه �� ��ل �� ���س ����� �����15دو�� ��ظ� ا�� ���� ��د�� ����� �� ���ر را ��ا�ث� �� "

 ���� ��:

����� ������ن ��ی ����� ���س����������ن ���س از ز��ن ��پ و ��ز�� ���� ��د�� ����� �� ���ر و ����� �� و ��ا�ق آن �� ��ت ده روز �� ��ا��� ������د��ی ��د را-1

������. 

 .������ن ��ی ����� ��ظ��� ��ا�ث� �� ����ده روز �س از ��پ و ��ز�� ����، ��ارش ��د را �� ������ن ����ق ����� ������-2

�د را ����� و �� ��� ���������ن ����ق ��ظ� ا�� ��ا�ث� ظ�ف ����ده روز �س از ����ن ���� ��ارش �����ن �����، ��� ر����� �� ��ارش ������ن ��ی ����� ��ارش-3

 .���� ر����� ������ن ����ق ��ا�ث� �� ����ده روز �� ��ا��� ���ت رئ��� ���� ����� �� ����. ���س ��رای ا���� ����� �����

���� ��ا�� ر����� و ��� آن �� �و��در ���� ����، �س از ر����� �� ����ت ��د�� و ����� آن،  �� ������د��ی ����ط �� درآ���� و ���� ����� ����� ا����ر ��د�� ����� د-4

 .�س از آن ������د��ی ����ط �� ����ه  �� و رد���� ر����� �� ��دد. ر���

. ��������، ���� ��ح ��  �ن �در ���� ����، ���� ������د���� �� ���� ��������ن و ������ن �� در ز��ن ���ر در���� و �� ��پ ر���ه، ���وط �� ��م �����ت �� ����-����1ه 

����� . � �����ز���� ���� ��ح ا�� �� رد�� ���� ������� را ���. ������د���� �� ���� درآ�� ����� ��ا��� ���� ���� ��ح ���ا�� ��د و ������د���� �� ��زاد �� ����� �����

 .��ارد ����ر �� رئ�س ���� ��ا�� ��د

 .���ه ر����� �� ����، ا����� ��ی ��د�� و ���� ��اردی �� در ا�� ��ده ��� ���� ���ه ��ق ���رات ����ل در ا�� آ��� ���� ��ا�� ��د-����2ه 

��س ارائ� �� ��د را �� �ا��در ��رت ��م ����� ����ت ���� ��د��، ��� ��ای �� ��ر ����ع �� ������ن ����ق ار��ع �� ��د �� ��ا�ث� ظ�ف ����د و دو ���� ��ارش -����3ه 

�����. 



آ���ش ب�دجه ک��ر
:����� �� ک��������187 ��ده 

���� �� ��ر و ��دد و �� �� ����ت ���س ��ای ر����� �� ��د�� ����� ���� ��ا����ع در ���� ا��م ���� ��� از ���� و �����ت ر���، ��ا�� روزی ���ر ���� ����

� در ��رت � دوازد�� ��د�����ا��ه ����ن ������ و رای ���س ا�� ���ه ا�� از د���ر ��رج ��� ��د و ��چ ���� �� ��ح د��� ��� ��ا�� ���ح ���� ��� ���� �� ��

 .��ورت

��رت ��ای ��ر اا�� ����� ��ری و ���� ا�� از ����� و ��ا�� دو ��ر��� و ���ه ��� آ�� �� �� ����� ���س ����� آن ���� ز��ن ���ان ������ی ����، د-����ه

 .��ح و ����� آن ز��ن ���� ���� �� ��د

:  ��� �� گ�����188ده 

 .���� ��������س ��������� ���� ��د�� ����� ���ر �� ��ر�خ ����� ��ه در ا�� آ��� �� ���س ����� ���د دو�� ��ظ� ا�� ���� ��� دوازد�� ��د�� را ���

��� �� ���� و ��� د���� ��ت ا�� ���� �س از ��پ و ��ز�� در د���ر ��ر ���س ��ار �� ���د ا���ا ������ه دو�� و ��س دو ����� و دو ��ا�ق �� ����� �� ��ام �� �

��رت ��م در و�� ر����� ا���ا ������د ��������ن در ���ص ���ان ��� دوازد�� ���ح و در. ��س ����ت ����  در رد�� اول د���ر ���� ���� ��� ��ار �� ���د

 .����� ���� �� ��د ��� دوازد�� ������دی دو�� رای ���ی �� ��د

 .���س ��� دوازد�� ��د�� را �� ����ی آ���� ����ن ��د�� ����� ���ب ���س ر����� �� �����-����1ه

 .��ا�ث� ���� �� ���س �� ��ا�� ��ای ��د�� ��� دوازد�� ����� ����� �� دوازد�� ا��-����2ه
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ارج�ع �� ��رای �����ن

���� ���� ��د�� ���ب ���س در ��ر�� ������ و �زم ا���ا ��ا�� ��د �� ��رای �����ن آن را ��ر�� و �

���.

�ن �� ��رت �����ا�� ا���ی ��رای ����: از آ����� �� ��ر�� �� ��� ���� ��د�� ������ ���س ز��د ا��

روزا�� �����ت ���س در���ص ��د�� را ��ر�� و در ����ن ��ر ��ار  �� ����� و �� ��ض ����� ����

� �� ���ان ������ ��د�� �� ��اری �����ن ا�� ��را ������� ��� ����� ��د را ا��م و در ��رت ��ئ�� ����

.�� ��د����ن �زم ا���ا، ���� رئ�س ���س �� رئ�س ����ر ا��غ
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كليات –فصل اول 

هدف -1
برا در نظرر جمهوري اسالمي ايررا نگياستقرار نظامي يكپارچه، براي پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري، در چارچوب اسناد برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فره

يرت، متناسرب برا يرراي  مرديريت كي ام گرفتن افزايش كارآمدي و اثربخشي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با رويكردي نتيجه گرا، با قابليت پيگيري و ارزيرابي و متتنري برر نظر

.اقتصادي، اجتماعي، اقليمي و زيست محيطي كشور

.اسناد برنامه هاي توسعه، يامل اسناد ملي توسعه بخشي، اسناد ملي توسعه استاني و اسناد ملي توسعه ويژه است

دامنه كاربرد-2
–قانو  برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا  ( 160)طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري تمامي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 

. و طرح ها و پروژه هاي سرمايه  گذاري مشاركتي آنا  با بخش خصوصي-1383مصوب 

مراجع -3
1383مصوب -و قانو  برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا  -1351مصوب -قانو  برنامه و بودجه 
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تعاريف و مفاهيم-4
:  نظام فني و اجرايي كشور-4-1

.مجموعه اصول، فرآيندها و اسناد مربوط به مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري است

.ده يده استبردر اين نظام، واژه  اسناد به جاي مجموعه واژه هاي استانداردها، معيارهاي فني، ضواب  و مقررات، روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها بكار: يادآوري
:مديريت پروژه-4-2

. هاح يا پروژه  يا بهتود سطح رضايت  آ طركاربرد دانش و دانايي، مهارت ها و فنو  در انجام فعاليت هاي طرح يا پروژه  به منظور تحقق اهداف، نيازها و انتظارات عوامل ذين ع از
:پديدآوري طرح يا پروژه-4-3

.مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي ت صيلي، اجرا، راه اندازي و تحويل و يروع بهره برداري است
:بهره برداري-4-4

.  سته يدهخوابهره برداري از نتيجه طرح يا پروژه بر پايه محاستات و م روضات طراحي و دستورالعمل هاي مربوط و اطمينا  از عملكرد آ  بر طتق يراي  
:  رويكرد فرآيندي-4-5

حصول نتيجه مطلوب از طريق مديريت فرآيندها

.نتيجه مطلوب هنگامي حاصل مي يود كه فعاليت ها و منابع مرتت  با آ  ها به صورت يك فرآيند مديريت يوند: يادآوري 
:  رويكرد سيستمي-4-6

. يناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتت  با هم  به عنوا  يك سامانه

.ي كنده اهداف آ   كمك مي بيناسايي، درك و مديريت فرآيندهاي مرتت  با هم به عنوا  يك سامانه به اثربخشي و كارآيي طرح ها و پروژه هاي سرمايه  گذاري در دستياب: يادآوري 
: رويكرد نتيجه گرا-4-7

پروژه هراي مره ريزي يرده طرح هرا ورناجهت گيري الزم در سياست ها، خ  مشي هاي تدوين اسناد و مديريت در نظام فني و اجرايي كشور معطوف به دستيابي به نتيجره و تحقرق اهرداف ب

73. سرمايه گذاري
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:  مديريت كيفيت-4-8

.فعاليت هاي هماهنگ يده براي هدايت و كنترل سازما  عوامل ذين ع از نظر كي يت و معطوف به نتيجه

.يت مي بايدد كي هدايت و كنترل از نظر كي يت، عموماً يامل برقراري خ  مشي كي يت و اهداف كي يت، طرح ريزي كي يت، كنترل كي يت، تضمين كي يت و بهتو: يادآوري
: سامانه-4-9

. مجموعه عناصر داراي ارتتاط دروني و داراي تعامل و معطوف به نتيجه
:فرآيند-4-10

.مجموعه اي از منابع و فعاليت هاي به هم مرتت  كه دروندادها را به بروندادها تتديل مي نمايد

.منابع يامل مديريت، خدمات، كاركنا ، منابع مالي، تسهيالت، تجهيزات، فنو  و روش هاست: يادآوري 
:مرحله طرح يا پروژه-4-11

. مجموعه اي از فعاليت هاي منطقي و به هم پيوسته طرح يا پروژه  كه معموالً در تكميل يك بخش قابل تحويل انجام مي گيرد
:  هدف طرح يا پروژه-4-12

.آنچه كه در رابطه با طرح يا پروژه جستجو يود يا منظور بايد
:نتيجه طرح يا پروژه-4-13

.عنوا  و مشخصات اصلي اقالم قابل تحويل به دستگاه بهره  بردار
:عوامل ذينفع -4-14

.ايخاص حقيقي و حقوقي با منافع مشترك در عملكردهاي طرح ها يا پروژه هاي  سرمايه گذاري
: ماتريس مسئوليت ها-4-15

. داجزاي كار ارتتاط مي دهار ساختاري است كه براي حصول اطمينا  از تعيين مسوول مشخص براي هر يك از مول ه هاي محدوده كار، ساختار اجزاي سازما  پروژه را به ساخت
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: پايش-4-16

.گردآوري اطالعات عملكرد طرح يا پروژه در قالب برنامه طرح يا پروژه، سنجش عملكرد، ارايه گزارش و اطالعات الزم

:  ارزيابي-4-17

.  ص يدهمشخبررسي نظام يافته توانايي عوامل ذين ع، هدف طرح يا پروژه، نتيجه طرح يا پروژه، يك فرآيند و يا يك فعاليت در برآورده كرد  الزامات 
:  پايدار بودن طرح يا پروژه-4-18

.ا پروژهح ياي اي الزامات پيش بيني يده در طرح يا پروژه براي دستيابي به اهداف، نتايج و محصول آ  با ح ظ كي يت يا عملكرد مناسب در طول عمر طر
: ايمني-4-19

.  حالتي كه در آ  احتمال خطر آسيب جاني يا خسارت مادي به ميزا  قابل قتولي محدود يده بايد
: روش هاي اجرايي-4-20

.وژه هاي سرمايه گذاريپردامنه كاري، ارتتاطات قراردادي، محدوده تعهدات و مسئوليت هاي عوامل ذين ع در اقدامات مربوط به فعاليت هاي مراحل پديدآوري طرح ها و
:طرح توسعه و عمران-4-21

اكنا  يرهرها و متناسرب خردمات برراي سرزيرعبه منظور تدوين سياست ها و ارايه راهتردها در زمينه هدايت و كنترل توسعه و استقرار مطلوب مراكز فعاليت ، مناطق ح اظتي و همچنين تو

.يه مي يودعال متقابل بايند، تهت فروستاها در يك يا چند يهرستا  كه از نظر ويژگي هاي طتيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعي و كالتدي داراي ارتتاطا

. و آيين نامه هاي آ -1353مصوب –برگرفته از قانو  تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و يهرسازي : يادآوري 
: سازمان-4-22

.منظور سازما  مديريت و برنامه ريزي كشور است
:فايده ملي-4-23

75.بهينه ترين حالت تخصيص منابع براي دستيابي به حداكثر تحقق اهداف مورد انتظار با رعايت معيارها و استانداردها
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اصول نظام فني و اجرايي كشور  -5

اد، برراي اسرتقرار و اصول نظام فني و اجرايي كشور به يرح زير، تتيين كننده خطروط هرادي در تهيره اسرن. تحقق اهداف نظام فني و اجرايي كشور، با استقرار سامانه هاي آ  يكل مي گيرد

.پياده سازي سامانه هاي آ  است

. اتخاذ رويكرد فرآيندي در سامانه هاي نظام-5-1

، برونردادها و ، درونردادها، ابرزار و فنرو ليرتدر انجام فرآيندهاي مربوط به هر يك از سامانه هاي نظام، مشخصات فرآيندها يامل فعاليت هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذين ع هرر فعا

.روش ها و معيارهاي پايش و اندازه گيري هر فرآيند مشخص مي يوند

.مد نظر قرار داد  بيشترين فايده ملي در تهيه اسناد-5-2

. ه گذاريي طرح ها و پروژه هاي سرمايداراست اده از استانداردهاي معتتر و يناخته يده ملي و بين المللي و روش ها و تجربيات جهاني در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره بر-5-3

.يناخت و اولويت بندي اسناد مورد نياز سامانه هاي نظام، در برنامه ريزي براي تهيه آ  ها-5-4

.سازگاري با م اد برنامه هاي توسعه اي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط در تهيه اسناد-5-5

.ارتقا و است اده از حداكثر توا  فني و مهندسي كشور-5-6

.پاسخگو بود  عوامل ذين ع نستت به تعهدات و مسئوليت هاي خود در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و قراردادهاي مربوط-5-7

.استقرار سامانه  تضمين انجام به موقع تعهدات مالي در دستگاه هاي اجرايي و تامين كنندگا  منابع مالي -5-8

.حمايت از ابتكارات، خالقيت ها و نوآوري ها در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-5-9

.احراز صالحيت مجريا  طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-5-10
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.احراز صالحيت تامين كنندگا  خدمات و كاال و ايجاد بستر رقابت ي اف در ارجاع كارهاي پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-5-11

.انتخاب فناوري مناسب در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و زمينه سازي براي بومي كرد  آنها-5-12

. استقرار و نهادينه ساختن نظام مديريت كي يت، در سازما  هاي عوامل ذين ع-5-13

.ذاريه گلزوم است اده از مصالح و فرآورده هاي ساختماني و كاالهاي تاسيسات و تجهيزات مكانيكي و برقي استاندارد در طرح ها و پروژه هاي سرماي-5-14

.تاكيد ويژه بر آموزش و كسب مهارت هاي فردي و گروهي و بهتود مستمر آ  ها-5-15

.استقرار سامانه پايش و ارزييابي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-5-16

.ترويج اخالق حرفه اي در سازما  ها و تعامالت عوامل ذين ع-5-17

.حمايت از استقالل حرفه اي و امنيت يغلي تامين كننده خدمات و كاال-5-18

.تخصصي بخش هاي مختلف در سياستگذاري و برنامه ريزي هاي مربوط-ايجاد زمينه مشاركت تشكل هاي قانوني غيردولتي صن ي -5-19

. فراهم نمود  بستر الزم براي حضور فعال تامين كنندگا  خدمات و كاال در ميدا  رقابت هاي بين المللي-5-20

. استقرار سامانه مديريت كارآيي انرژي و زيست محيطي در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري توس  دستگا ه هاي اجرايي-5-21

.تاكيد بر كاهش آسيب پذيري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با هدف افزايش ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها-5-22

. رعايت اصول پدافند غيرعامل در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با هدف مالحظات امنيتي و دفاعي-5-23

.تشويق و بهره گيري از مشاركت هاي مردمي در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-5-24
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عوامل ذينفع در نظام فني اجرايي كشور -6
: دستگاه هاي اجرايي-6-1

-قانو  برنامه و بودجره ( 21)كه براساس ماده -1384مصوب -قانو  برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرا  ( 160)دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 

.قانو  برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين مربوط، مسئوليت پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه  گذاري را بر عهده دارند( 31)و در چارچوب ماده -1351مصوب 

تامين كنندگا  منابع مالي -6-2

و ارزيريابي منابع مرالي، نظرارت برنامره ايصيصسازما  ها، واحدها و ايخاص تامين كننده منابع مالي كه در چارچوب قانو ، اختيار تصويب طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري، تامين و تخ

.آ  ها را بر عهده دارند

بهره بردارا  -6-3

اجرايري آوري طرح يا پرروژه برا دسرتگاه هايديدسازما  ها، واحدها و ايخاص دريافت كننده نتيجه طرح ها و پروژه ها كه متصدي بهره برداري و نگهداري آ  هستند و در تمامي فرآيندهاي پ

.براي اي اي الزامات خود هماهنگي و مشاركت دارند

تامين كنندگا  خدمات و كاال-6-4

.مي كنندن  مشاورا ، پيمانكارا ، سازندگا  و عرضه كنندگا  كاال، ايخاص واجد صالحيتي هستند كه خدمات و يا كاال را براي دستگاه هاي اجرايي تامي

تهيه كنندگا  اسناد  -6-5

وژه هاي سرمايه گذاري داري طرح ها و پر برسازما ، دستگاه هاي اجرايي و انجمن هاي صن ي و تخصصي كشور هستند كه مسئوليت تهيه يا مشاركت در تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره

. را بر عهده دارند
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مديريت: فصل دوم 

. يردنظام، مالك عمل قرار مي  گاي م هوم مديريت، مجموعه فعاليت هاي هماهنگ يده براي برنامه ريزي، سازماندهي، راهتري، هدايت و كنترل است كه به عنوا  يكي از سامانه ه

: تحقق جنته هايي مانند 

.دستيابي به استقالل فني و فناوري پيشرفته، منطتق با يراي  فرهنگي، اجتماعي،  اقليمي و زيست محيطي كشور-

.ح ظ يئو  اجتماعي و حقوق فني و حرفه اي تمامي عوامل اجرايي-

.بسترسازي در همگام نمود  برنامه هاي آموزيي دانشكده هاي مهندسي، متناسب با پيشرفت هاي علوم و فنو  و نيازهاي صنعتي و اقتصادي كشور-

. تعامل الزم با تشكل هاي صن ي و تخصصي كشور-

. دستيابي به نظام هاي فني و اجرايي كشورهاي صنعتي و است اده الزم از روش هاي اجرايي آنا -

.توانمندسازي سازما  هاي عوامل ذين ع براي فعاليت  در فضاي رقابتي-

.مديريت، طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري را داراي رويكردي پويا و هدفمند و معطوف به ح ظ منافع ملي مي نمايد-

وامل ذين ع، از جمله علل مشترك كاري بين عصل كمتود منابع، الزامات هزينه، زما ، كي يت، ايمني و زيست محيطي، ابعاد و پيچيدگي فعاليت هاي طرح ها و پروژه ها، تعهدات متقابل در ف

.زند ساو عواملي هستند كه رويكرد مديريت ساما  يافته را براي مديريت طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري در نظام فني و اجرايي كشور ضروري مي

كنتررل هردايت و. دايت و كنتررل گردنردف هربراي راهتري و اداره موفق طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري بايد سازما  عوامل ذين ع در نظام فني و اجرايي به طريقي نظام مند و ير ا

تعيرين فصرل ا در درو  سازما  عوامل ذين ع باندهنظام  مند و ي اف امور مديريت طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق رويكرد فرآيندي امكا  پذير است كه طي آ  سامانه اي از فرآي

.مشترك كاري آ  با ساير عوامل، به كار گرفته يود

ز طريرق تحليرل و اجرايي كشور است كره اي وپايش و اندازه گيري استقرار سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور و انجام اقدامات براي بهتود مستمر عملكردها، هدفي دايمي در نظام فن

. ق مي يودمحقارزيابي وضعيت موجود براي يناسايي زمينه هايي كه نياز به بهتود دارند و بكارگيري راه حل هاي انتخاب يده در قالب تهيه اسناد مربوط 
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الزامات مديريت 
.اتخاذ رويكرد فرآيندي و سيستمي در مديريت-1

.به كارگيري استانداردهاي مديريت پروژه براي مديريت طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-2

اده مروثر از و اعتترار مصروب، اسرت دت هماهنگي كافي بين عوامل ذين ع، توجه به فعاليت هاي طرح يا پروژه به صورت جامع و مانع، اتمام طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري در مر: يادآوري 

اال و خدمات مورد نياز ش بيني نشده و تامين كپينيروهاي صالحيت دار، توليد، جمع آوري، توزيع و مستندسازي اطالعات و اسناد در زما  مقرر و به طور متناسب، جلوگيري از بروز ريسك هاي

.طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق فرآيندهاي الزم در مديريت پروژه

.استقرار و پياده سازي نظام مديريت كي يت در سطح عوامل ذين ع-3

انردازه گيري هرر روش ها و معيارهاي پرايش وو در انجام فرآيندهاي مربوط به مديريت، فعاليت هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذين ع هر فعاليت، دروندادها، ابزار و فنو ، بروندادها-4

.فرآيند مشخص مي گردند

با ايجاد بانك اطالعاتي نظام فني و اجرايي كشور( IT)ترويج كاربري فناوري اطالعات -5

. باال برد  سطح دانش فني كشور، تتادل دانش و فناوري از طريق ارتتاط با مراكز علمي و فني داخلي و خارجي-6

.هاكويش همه جانته در دستيابي به خود اتكايي فني، از طريق تناسب بين اعتتارات پژوهشي و تحقيقاتي با سرمايه گذاري-7

ي و ساير ريته هاي ه هاي فني و مهندسريتايجاد تسهيالت براي آينايي دانشجويا  با نحوه ارايه و مديريت خدمات فني و كارهاي اجرايي و هم كري در بهتود مستمر برنامه هاي درسي -8

.مرتت 

.اقتصادي-توسعه ظرفيت هاي مشاوره فني-9

.زمينه سازي و ايجاد تسهيالت براي صدور خدمات فني، مهندسي و حرفه اي-10
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.بسترسازي براي يكل گيري يركتهاي بزرگ، توانمند و ماندگار بخش خصوصي-11

.باالبرد  سطح آگاهي مردم با اطالع رساني از نتايج و آثار اجراي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-12

.استقرار سامانه هاي تضمين خدمات مانند است اده از صنعت بيمه و تضمين هاي صن ي-13

.احراز صالحيت عوامل ذين ع در انجام فعاليتهاي مربوط به سامانه هاي نظام-14

.ايجاد فضاي رقابتي و منص انه براي تامين كنندگا  خدمات و كاال در انجام كارهاي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-15

.ترويج مناستات و رواب  روين و صادقانه، اخالق حرفه اي و اعتماد سازي در سطح عوامل ذين ع-16

.بسترسازي براي متناسب كرد  دايمي ظرفيت ها و تقاضاهاي خدمات مهندسي و اجرايي-17

.استقرار ساز و كار الزم براي پايش و اندازه گيري ميزا  پاسخگويي تعهدات و تكاليف عوامل ذين ع نظام-18

.ارزييابي حين اجرا و پس از اجرا به عنوا  اطالعات بازخورد بهتود مستمر عملكردها-19

. زمينه سازي و حمايت از ايجاد و يكل  گيري يركتهاي كوچك محلي در مناطق كمتر توسعه يافته-20
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پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري: فصل سوم

رداري، در ي، تحويل و يرروع بهره بردازپديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري يامل اقدامات در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي ت صيلي، اجرا، راه ان

. قالب فرآيندهاي الزم است

:مرحله پيدايش
رر در سرند ملري ور اي اي الزامات مقمنظمجموعه اقدامات الزم براي رسيد  به بهترين راه حل تتديل تقاضا به طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و تعيين عنوا  طرح يا پروژه به 

.آمايش سرزمين و اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و ويژه است

:مطالعات توجيهيمرحله
طلوب طرح يا پروژه تعيين گزينه هاي مژه،گردآوري اطالعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي هاي فني و ارايه راه حل هاي مختلف براي تامين نياز و تتديل آ  به طرح يا پرو

. ،  تعيين گزينه برتر با توجه به سودآوري اقتصادي و مالحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني است(در صورت موجه بود )

مرورد نيراز را صرله دقرتحادر طرح ها و پروژه هايي كه به علت يراي  ژئوتكنيكي و زمين يناسي ساختگاه، الزم است مطالعات و طراحي تاحدي توسعه يابرد كره برآوردهراي: يادآوري

. پاسخگو بايد، مطالعات توجيهي نهايي آنها بايد براساس طراحي پايه انجام يود

: طراحي پايهمرحله
ي مناسب در صورت و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فن( مشخص يده در مرحله مطالعات توجيهي)بخشي از فرآيند طراحي است كه بر متناي سيماي كلي طرح يا پروژه 

.  نياز و انجام محاستات مهندسي، مشخصات اجزاي اصلي طرح يا پروژه تعيين مي يود
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:  مرحله طراحي تفصيلي

هاي مختلرف بخشي از فرآيند طراحي است كه براساس نتايج طراحي پايه و انجام محاستات مهندسي، مشخصات و جزييات اجرايي طرح يرا پرروژه در بخشر

. طراحي يده و مدارك الزم براي عمليات اجرايي و نصب و راه اندازي متتني بر مهندسي ارزش تهيه مي يود

:  مرحله اجرا

.و سازماندهي براي بهره برداري است( ساختما  و نصب)انجام فعاليت هاي مربوط به تامين كاال، عمليات اجرايي 

:  مرحله راه اندازي   ، تحويل و شروع بهره برداري

زم برراي از قتيل اخذ مجوزها، آزمايش ها، بازرسي ها، كنترل ها و به طور كلري انجرام كارهراي ال( ساختما  و نصب)فعاليت هاي پس از تكميل عمليات اجرا 

. قرارداد  طرح يا پروژه در يراي  عملياتي، به منظور يروع بهره برداري و صدور گواهي تحويل است
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:الزامات پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري

ي؛اتخاذ رويكرد فرآيندي در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذار-1

نو ، برونردادها دادها، ابزار و فرو در انجام فرآيندهاي مربوط به پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري، فعاليتهاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذين ع هر فعاليت، د-2

؛اندازه گيري هر فرآيند، مشخص مي گردندوو روش و معيارهاي پايش

؛ف يدهعريملحوظ دايتن انجام فعاليت هاي مربوط به مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري در قالب رديف هاي اعتتاري ت-3

عتتر، به و براساس روش هاي موط انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي طرح ها يا پروژه ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري بخش مرب-4

منابع مرالي و ايمني، تامينو منظور اطمينا   از توجيه پذيري اقتصادي طرح يا پروژه، پايدار بود  طرح يا پروژه، رعايت طرح هاي توسعه و عمرا ، مالحظات زيست محيطي

؛ ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينه برتر به نحوي كه بيشترين فايده ملي را براي كشور دايته بايد

اي پديردآوري طرح هرا و بر( موسسات مالي غير دولتي)هاي مختلف تامين منابع مالي طرح ها يا پروژه ها، تهيه ضواب  و ترويج است اده از منابع مالي غير دولتي يناسايي روش-5
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؛(وجيهيبا توجه به يادآوري ذكر يده در مرحله مطالعات ت) يروع مرحله طراحي پايه پس از انجام، تاييد و تصويب مطالعات توجيهي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري -6

ني و تطتيرق اي پيشرفته جهراش هتدوين روش هاي مناسب پديدآوري به منظور باالبرد  كي يت، بهينه نمود  هزينه و زما  در اجراي طرح ها و پروژه ها، با بهره گيري از رو-7

؛آنها با يراي  داخلي

؛انتخاب روش اجرايي مناسب براي پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري با توجه به نوع، اندازه و پيچيدگي طرح يا پروژه-8

: است اده از بروندادهاي مطالعات توجيهي، مطالعات پايه و مطالعات ت صيلي از جمله-9

برنامه زماني اجراي طرح يا پروژه-

برآورد مقادير و هزينه ها -

تقويم اعتتار به ت كيك سال هاي مختلف اجراي طرح يا پروژه-

نقدينگي ساالنهجريا -

؛به عنوا  درونداد تنظيم و متادله موافقتنامه طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري و الحاقيه هاي بعدي آنها
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؛ع و ي افسريارجاع كار با هدف انتخاب مناستترين تامين كننده كاال و خدمات و با رعايت اصول رقابت، بيطرفي و نظم و اخالق حرفه اي و اطالع رساني -11

؛توجه به پاسخگو بود  عوامل ذين ع در روش ها و معيارهاي پايش و اندازه گيري هر فرآيند-12

؛نظام مند كرد  حمايت از ابتكارات، خالقيت ها و نوآوري ها در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-13

؛گذارييه نظام مند كرد  چارچوب حل و فصل سريع اختالف هاي قراردادي براي پيشگيري از اتالف هزينه و زما  در پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرما-14

يمانكرارا  و ح رظ ه پتاكيد بر واگذاري كارها تا حد امكا  به صورت يكجا در قالب يك پيما  و اجتناب از ت كيك آنها به منظور انتقال مسئوليت مديريت اجرا بر-15

؛هماهنگي در اجرا و سرعت بخشيد  به اجراي كار

؛والنه بخش خصوصي در پديدآوري و مديريت بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاريئايجاد يراي  الزم براي مشاركت مس-16

؛ارزيابي اثربخشي فعاليت هاي پديدآوري طرح ها و پروژه ها-17

؛مستندسازي فعاليت هاي پديد آوري طرح ها و پروژه ها-18
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تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري: فصل چهارم

ا، طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري يرامل اسرتانداردها، معيارهراي فنري، ضرواب  و مقرررات و رويرهاي اجرايري، دسرتورالعمل هبهره برداياسناد مديريت، پديدآوري و

. گردش كارها و كاربرگ هاي مورد نياز، براي استقرار سامانه هاي مربوط در نظام فني و اجرايي كشور است

. اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري از نظر موضوع يامل يش عنوا  به يرح زير است

مديريت -الف

معيارهاي فني، مالي و اقتصادي، ايمني و زيست محيطي-ب

امور قراردادي-پ

امور قيمت ها-ت

امور تامين كنندگا -ث
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ارزيابي طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري-ج

رسرته .  يوندو اختصاصي تقسيم ميد، اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري به دو رسته عمومي براي است اده در طرح ها يا پروژه هاي جدي

اصي اسنادي است كره رسته اختص. عمومي اسنادي است كه به تشخيص سازما ، مورد نياز بيش از يك دستگاه اجرايي بوده و مديريت تهيه و ابالغ آنها، در مسئوليت سازما  است

. در رسته عمومي انتشار نيافته و دستگاه هاي اجرايي براي نياز خاص خود آنها را تهيه و است اده مي  كنند

عمومي دايته بايرند، سازما ، با بررسي اسناد اختصاصي كه زمينه كاربرد. دستگاه هاي اجرايي موظ ند يك نسخه از تمامي اسناد رسته اختصاصي را براي سازما  ارسال دارند

. آنها را با اعمال اصالحات الزم به صورت عمومي براي است اده در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري جديد ابالغ مي نمايد

و رعايت الزامات به يرح زير، -1352مصوب -قانو  برنامه و بودجه( 23)سازما  موظف است با تجديد نظر در آيين نامه استانداردهاي اجرايي طرح هاي عمراني موضوع ماده 

قرانو  برنامره ( 31)و ماده -1351مصوب –قانو  برنامه و بودجه ( 23)آيين نامه اجرايي اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري را در قالب ماده 

. چهارم توسعه تهيه و براي تصويب هيات وزيرا  ارسال دارد
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ندیعلی خرس : مدرس 

نظام فنی و اجرایی کشور
الزامات تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري

. رعايت جنته هاي كي يت، هزينه، زما ، ايمني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل به منظور تحقق بيشترين فايده ملي-1

. رعايت فرآيندهاي نيازسنجي، پيشنهاد، انتخاب، تهيه و بررسي، تاييد، تصويب، ابالغ، آموزش و تجديدنظر در تهيه اسناد-2

پرايش و ا و رويرها و معيارهرايادهدر انجام فرايندهاي مربوط به تهيه اسناد، فعاليت هاي اصلي، ماتريس مسئوليت عوامل ذين رع هرر فعاليرت، درونردادها، ابرزار و فنرو ، برونرد: يادآوري

. اندازه گيري هر فرآيند، مشخص مي گردند

. است اده از روش ها و اسناد معتتر بين المللي در فرآيندهاي تهيه اسناد، با در نظر گرفتن مقررات و يراي  كشور-3

. مشاركت دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صن ي و تخصصي در تهيه اسناد، با تقسيم و تعيين وظايف هر يك از آنا -4

.وركشتوسعه ظرفيت توليد اسناد در سطح تهيه كنندگا  آ  براي تمام عناوين يش گانه اسناد، به منظور پاسخگويي به نيازهاي نظام فني و اجرايي-5

.نظام مند كرد  اولويت بندي تهيه اسناد-6

. مطالعه، تحقيق و يناسايي روش هاي اجرايي نوين و پيشرفته و است اده از آنها در تهيه اسناد مربوط-7

.رعايت اصول كاهش خطرپذيري نايي از حوادث طتيعي و پيش بيني نشده به ويژه زلزله، سيل و رانش زمين و نظاير آ -8

.بازنگري مستمر اسناد به منظور تامين پويايي و روزآمدي آنها-9

.رعايت م اد مواد مربوط فصول مختلف برنامه هاي توسعه كشور، آمايش و طرح هاي توسعه و عمرا -10

89.اطالع رساني اسناد رسته عمومي و اختصاصي از طريق پايگاه اطالعاتي نظام فني و اجرايي كشور-11



ندیعلی خرس : مدرس 

نظام فنی و اجرایی کشور
نحوه استقرار سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور-فصل پنجم

زم براي تهيه است، از اين رو ساماندهي الاريتحقق الزامات سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور منوط به تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره برداري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذ

:اسناد و مميزي نحوه استقرار سامانه هاي نظام، به يرح زير مالك عمل قرار مي گيرد

:سازما  موظف است با-1

تامين منابع الزم براي تهيه اسناد-1-1

سازماندهي اجرايي براي تهيه اسناد-1-2

مشخص كرد  نحوه مشاركت دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صن ي و تخصصي در تهيه اسناد در هيات مميزه-1-3

مستندسازي تمام فعاليتها و اقدامات در دست انجام استقرار سامانه هاي نظام-1-4

ايجاد پايگاه اطالعاتي نظام فني و اجرايي كشور براي دسترسي همگا  به اطالعات مربوط و با كاربري هاي الزم در سازما  به صورت برخ -1-5

بره ايرخاص حقيقري و ي مشخص اولويت بندي يده و قابل واگرذاري هاتهيه و ارايه برنامه اجرايي براي تهيه اسناد ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ سند نظام فني و اجرايي كشور، يامل تجزيه الزامات به فعاليت-1-6

90.  پياده سازي سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور را تحقق بخشدحقوقي براي انجام كار يا تهيه سند با تاييد هيات مميزه،



ندیعلی خرس : مدرس 

نظام فنی و اجرایی کشور
  وزارتخانه ها و ما  و معاونا  ذيربسازبه منظور انجام الزامات سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور هيات مميزي نظام فني و اجرايي كشور، به رياست معاو  رييس جمهور و رييس -2

: سازما  هاي

امور اقتصادي و دارايي-2-1

راه و ترابري-2-2

مسكن و يهرسازي-2-3

ن ت-2-4

نيرو-2-5

جهاد كشاورزي-2-6

صنايع و معاد -2-7

كشور-2-8

سازما  ح اظت محي  زيست-2-9

رييس يوراي هماهنگي تشكل هاي صن ي و تخصصي-2-10

. به دبيري معاو  امور فني سازما  تشكيل مي گردد

. دبيرخانه هيات مميزي مي تواند در صورت نياز اقدام به ايجاد كارگروهي تخصصي نمايد: يادآوري
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ندیعلی خرس : مدرس 

نظام فنی و اجرایی کشور

يهيات مميزي نظام فني و اجرايي كشور، از طريق دريافت گزارش هاي دوره اي سه ماهه دبيرخانره هيرات، انجرام فعاليت هرا و اقردامات الزم بررا-3

.استقرار سامانه هاي نظام فني و اجرايي كشور را مميزي مي نمايد
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ندیعلی خرس : مدرس 

نظارت بر عملکرد طرح های عمرانی

قوه مقننه

قانون بودجه•

قانون محاسبات عمومی•

کمیسیون تلفیق•

کمیسیون تفریغ•

دیوان محاسبات•

قوه مجریه
(ذیحساب)وزارت اقتصاد •

سازمان برنامه و بودجه•

قوه قضاییه
سازمان بازرسی کل کشور•

دیوان عدالت اداری•
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:  اقتصاد 

مجموعه اي از عمليات خدمات طراحي و ساخت

است) عمراني(تمام يا قسمتي از يك طرح توسعه   

كه بصورت واحدي مستقل يا قابل تفكيك  

قابل بهره برداري باشد

.و در قالب قرارداد به مرحله اجرا گذاشته مي شود  

پروژه



:  اقتصاد 
چرخه حيات پروژه

:ت چرخه حيات پروژه مجموعه مراحلي اس
.كه شروع پروژه را به پايان آن متصل مي سازند 

براي بهبود كنترل مديريتي پروژه ها
از طريق ارتباط مناسب با عمليات جاري سازمان اجرايي، 

پروژه ها را به فازهايي تقسيم ميكنند 
دبعنوان چرخه حيات پروژه شناخته ميشونپروژه  يفازهامجموع اين 



:  اقتصاد 



:  اقتصاد 
سيستم هاي فراهم سازي پروژه ها

  روشهاي مختلف اجراي پروژه
.امكان پذير باشد اقتصاديو  حقوقي، فنيكه از نظر  

ساختار و پيدايش انواع روشهاي شناخته شده



قالب حقوقي پروژه ها:  اقتصاد 
پيمان  
آن است“ مهندسي حقوقي”يكي از عوامل بنياني اجراي پروژه ها 

يعنــي 
چارچوبي كه توافقات مربوط به انجام بسته هاي كاري پروژه ها در آن  

.مندرج مي شود
دارد دقيق مهندسي و طراحي يك به نياز١)
باشند راضي آن بر دهنده انجام طرف و گذارنده وا طرف٢)
.برسد حداقل به يا و نگردد حاصل طرفين بين اختالف و مناقشه٣)



قالب حقوقي پروژه ها:  اقتصاد 
پيمان  
آن است“ مهندسي حقوقي”يكي از عوامل بنياني اجراي پروژه ها 

يعنــي 
چارچوبي كه توافقات مربوط به انجام بسته هاي كاري پروژه ها در آن  

.مندرج مي شود
دارد دقيق مهندسي و طراحي يك به نياز١)
باشند راضي آن بر دهنده انجام طرف و گذارنده وا طرف٢)
.برسد حداقل به يا و نگردد حاصل طرفين بين اختالف و مناقشه٣)



فصل دوم
پيمان، روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
پيمان

ها است سند قالب حقوقي واگذاري اجراي خدمات پروژه. 1
طرف ديگري و) كارفرما(پيمان گذار اين سند بين مالك، . 2
.استسند اصلي ميشود و  امضا) پيمانكار(پيمان سپار بنام   

.آن صورت مي گيرد فقط در قالبپيمان سپار و پيمان گذار توافقات . 3
.داردنظارت بر اجراي پيمان ثالثي معموال طرف . 4

تنظيم و مراجع خاصي  از سوي) همسان(سند متحدالشكل به صورت . 5
.منتشر مي شود



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
پروژه ها) تحويل/انجام(روش هاي پياده سازي

Project Delivery Systems(PDS)

انتخاب مناسب روش اجراي پروژه، مي تواند
مدت زمانو هزينه ها   

پروژه را كاهش دهد  

هر پروژه داراي خصوصيات و نيازهاي منحصر به فردي است و براي اينكه
پروژه موفق باشد، بايد در انتخاب روش اجراي آن عالوه بر مسائل فني،

.نيازهاي كارفرما و پيمانكار نيز در نظر گرفته شود



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
روش اجرا

:شده كه با توجه بهبرنامه ريزي است  فرايندي
ويژگي هاي طرح

توانايي دستگاه اجرايي
وضع اعتبارات طرح

)مدت اجراي طرح(حساسيت زمان 
.......و

.تعيين مي شود 



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،

)تيپ ( تدوين پيمان هاي همسان 

  اجرايي-فني نهاد توسط المللي بين و ملي قراردادهاي از زيادي تعداد راهبري

  انتشار و تدوين و پيدايش به منجر المللي بين هاي سازمان يا و ها كشور

)PDS( شرايط و حقوقي چارچوب ها، پروژه اجراي مختلف هاي سيستم 

)همسان قراردادهاي( است گشته ها آن هاي پيمان عمومي



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
)تيپ ( تدوين پيمان هاي همسان 

:است شده ديده زير نكات همسان قراردادهاي تدوين در
پيمان(قرارداد يك متشكله اجزاء پوشش (
ها آن بودن متداول و الزم حقوقي و فني هاي روال
خاص كارفرماي يا و پروژه منطقه، شرايط، يك به اختصاص عدم
درگير عوامل منافع رعايت
متجانس نا و همگون نا هاي پيمان رواج از جلوگيري
حقوقي هاي پيگيري تسهيل



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،

پيمان هاي همسان

 خدمات مشاوره(براي خدمات مهندسي پروژه ها  (

)پژوهشي غير( مشاوره خدمات .1

پژوهشي مشاوره خدمات .2



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
پيمان هاي همسان

براي انجام خدمات مديريت پروژه ها
مديريت طرح. 1
نظارت در دوره ساخت. 2
مشاوركارفرما در دوره ساخت. 3
مشاورعالي كارفرما. 4



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
پيمان هاي همسان

  براي خدمات ساخت و نصب پروژه ها
)DBB( -قراردادهاي سه عاملي

)DB(–)غير صنعتي(قراردادهاي طرح و ساخت 
)EPC(-)صنعتي(قراردادهاي طرح و ساخت 

)PC(-قراردادهاي تامين و تدارك كاال و ساخت و نصب توام
)EP(-قراردادهاي مهندسي و تامين و تدارك كاال توام

)P(-قراردادهاي تامين و تدارك كاال
)BOT(-بهره برداري واگذاري-موافقت نامه ساخت



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،

روشهاي باز پرداخت هزينه
:انواع روشهاي بازپرداخت هزينه در قراردادهاي معمول

  قرارداد بر اساس برنامه ريزي پيشرفت كار
قراردادهاي قيمت مقطوع
قراردادهاي درصد هزينه
و سرجمع) متر مربع زيربنا(قراردادهاي هزينه ي واحد
قراردادهاي فهرست بهايي



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،

قراردادهاي قيمت مقطوع
 در اين روش قيمت ثابتي براي انجام خدمات قرارداد در نظر گرفته

كه طي برنامه ي پرداخت منضم به قرارداد به انجام   مي شود
.دهنده ي خدمات پرداخت مي گردد

  اين روش بيشتر در مورد خدماتي كه همه ي ابعاد آن روشن و
دقيق است، كاربرد دارد و در صورتي كه امكان تغيير خدمات  
قراردادي در حين كار وجود دارد سعي مي شود از اين روش 

.اجتناب شود



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
قراردادهاي درصد هزينه

 در اين روش درصدي از هزينه هايي كه پيمانكار انجام مي دهد به عنوان حق
.الزحمه ي به وي پرداخت مي شود

 اين روش بيشتر در مورد خدماتي كه همه ابعاد آن روشن و دقيق نيست كاربرد
.دارد و كارفرما مي تواند شرايط و مشخصات كار را در حين كار تغيير دهد

 مشكل اصلي اين نوع قرارداد اين است كه پيمانكار انگيزه اي براي صرفه جويي
در نتيجه بايد . ندارد و مي تواند با خرج تراشي دستمزد خود را افزايش دهد

.كنترل دقيقي بر نحوه ي خرج كردن پيمانكار و صورت حسابهاي وي صورت گيرد
براي حل اين مشكل مي توان از دستمزد تشويقي يا جريمه استفاده كرد.



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،

)  متر مربعي( قراردادهاي هزينه ي واحد 
كار انجام واحد قيمت اساس بر پيمانكار خدمات ي هزينه پرداخت باز روش اين در

 روش اين بهايي فهرست و مقطوع قيمت از است تركيبي عمالً .گيرد مي صورت
 دقيقاً كار حجم ولي است دقيق و روشن آن مشخصات كه خدماتي مورد در بيشتر

 دلخواه به كار حين در را كار حجم تواند مي كارفرما و دارد كاربرد نيست مشخص
.نيست پذير امكان قيمت تغيير بدون مشخصات تغيير ولي دهد تغيير
و شده انجام كارهاي مقادير دقيق كنترل قرارداد نوع اين در اصلي ي نكته 

.است مشخصات با شده انجام كار مطابقت



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،



روش هاي اجرا و روش هاي پرداخت پيمان،
قراردادهاي فهرست بهايي

  هاي آيتم اساس بر پيمانكار خدمات ي هزينه پرداخت باز روش اين در •
.شود مي انجام بها فهرست

  نيست دقيق و روشن آن ابعاد ي همه كه خدماتي مورد در بيشتر روش اين •
 دلخواه به كار حين در را كار مشخصات و شرايط تواند مي كارفرما و دارد كاربرد
.اند شده مشخص بها فهارس در كارها اغلب ي هزينه چون دهد تغيير

.است شده انجام كارهاي مقادير دقيق كنترل قرارداد نوع اين در اصلي ي نكته •
.شود مي حاصل باالسري ي هزينه درصد از روش اين در پيمانكار اصلي سود •



روش اجرا

فهرست بهايي

سرجمع

درصد هزينه

ساخت

طرح و ساخت

مشاركت

روش پرداخت



فصل سوم
تجزيه بهاي واحد، متره، برآورد، پيشنهاد،  

صورت وضعيت، تعديل
و فهرست بها



تره و ور
آورد

ھاد پ



معرفي اجمالي فهرست بهاي پايه



 يا مشاور مهندس 1354 مصوب مناقصه، برنده تعيين نامه آيين به توجه با
  مناقصه، هر براي بايد دهد مي انجام را آن رينظ خدمات كه اجرايي دستگاه
  قيمتهاي همچنين و كار هزينه كل برآورد و واحد قيمتهاي مقادير، برآورد
  به است، رسيده اجرايي دستگاه مجاز مقامات تصويب به كه را كار پاي مصالح
 ترتيب بدين .بگذارد مناقصه در كنندگان شركت اختيار در مناقصه اسناد ضميمه
 مربوط بهاي فهرست تهيه مسئول كار اجراي هزينه براورد براي اجرايي دستگاه

  .باشد مي كار آن به

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف



 بدليل زيربنايي عمراني پروژه هاي حجم كه 1350 دهه ابتدايي سالهاي در اما
 افزايش اين و كرد پيدا چشم گيري افزايش ناگهاني بطور نفت از حاصل درآمد
  نبود كشور در موجود الت آماشين و انساني نيروي مصالح، با متناسب كه حجم

  كه مشاور مهندسان سبب همين به آورد؛ بوجود كار اجراي راه سر بر مشكالتي
 جلب براي بودند كار اجراي هزينه برآورد براي بها فهرست تهيه مسئول

  مصالح، خريد بمنظور آنها قرارداد در توجه قابل هاي قيمت ارايه و پيمانكاران
 افزايش به نسبت آالت، ماشين گرفتن اختيار در و انساني نيروي دستمزد پرداخت

.مي نمودند اقدام قيمتها رويه بي

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف



 تورم باعث و كرده پيدا رواج يياجرا دستگاههاي تمام بين در موضوع اين 
 روند اين از جلوگيري براي دولت .شد عمراني طرحهاي هزينه در غيرواقعي
  تدوين به نسبت تا داد مأموريت وقت بودجه و برنامه سازمان به غيرمنطقي
 اقدام متعارف قيمتهاي با ها پروژه هزينه برآورد براي استاندارد بهاي فهرست
.شود خارج آمده بوجود بست بن از عمراني طرحهاي اجراي وسيله باين تا نمايد

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف

ور-٢٣ماده  ود  سازمان  و 



 ساختماني كارهاي براي پايه بهاي فهرست تدوين به اقدام سازمان 1355 سال ابتداي از
 عادي بحالت عمراني هاي پروژه كوتاهي مدت ظرف اقدام اين سايه در نمود راهسازي و

  دستگاههاي خوب استقبال و پايه بهاي فهرست انتشار مثبت آثار به توجه با .بازگشت
 تا كه گرديد وابالغ منتشر و تدوين بها فهرست مختلف هاي رشته براي بتدريج اجرايي،

 سال در و گرديد منتشر بها فهرست رشته 7 در 1376 سال تا و رشته 5 در 1357 سال
 آنها براي جديد آناليزهاي تدوين و آنها مباني و فهرست ها در بنيادي تغيير با 1377
 ها تعداد

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف

فهرست به 11 رشته رسيد و هم اكنون در 26 رشته  قابل دسترسي مي باشد.



 اجرايي دستگاه هاي نشود تدوين پايه بهاي فهرست كار از رشته هر براي كه زماني تا
 اجرا مورد به و تهيه را مربوط فهرست بهاي پروژه هر براي و كار از رشته آن براي

.مي گذارند
  نخستين انتشار از دهه سه به نزديك گذشت با بها فهرست تهيه ضرورت ترتيب اين با

 و ها پروژه بين هماهنگي در و شده واقع اجرايي دستگاههاي تأييد مورد ،آن نمونه
 نقش آن اجراي به بخشيدن سرعت و قراردادها نرخ بين برابري و عدالت برقراري
.نمايد مي ايفا موثري

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف



  محاسبه صاحبنظر كارشناسان توسط ازكار قلم هر آناليز اساس بر پايه قيمتهاي رديفهاي
 و انساني نيروي دستمزد ،مصالح بهاي سال هر پايان در .شود مي نگهداري رايانه در و

 واحد قيمت و منظور بها آناليز رديفهاي در و استعالم ذيربط مراجع از آالت ماشين كرايه
 فني عالي شوراي تصويب از پس و محاسبه نظر مورد سال براي بها فهرست از رديف هر
 ابالغ اجرايي دستگاه هاي به بكارگيري براي مي باشند، پايه قيمت هاي تصويب مرجع كه
  .شود مي

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف



  نوع به توجه با كار از رشته هر براي مي شوند تهيه ترتيب بدين كه پايه فهرست هاي
 و كار واحد ، رديف شرح ، رديف كد شامل آن رديف هر و مي گردد فصل بندي عمليات
  هزينه رديف ها از يك هر مقدار قراردادن با كننده برآورد دستگاه كه مي باشد واحد قيمت
 شامل كه كار كل هزينه برآورد نهايت در و كرده برآورد را كار از قلم هر اجراي

.مي نمايد آماده مناقصه گذاري براي و محاسبه مي باشد مستقيم غير و مستقيم هزينه هاي
  كه شده پيش بيني آن نمودن برآورد نحوه و آن كاربرد دستورالعمل بها فهرست هر در

.آورند بعمل را الزم اقدامات هماهنگ بصورت اجرايي دستگاه هاي

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف



  نوع به توجه با كار از رشته هر براي مي شوند تهيه ترتيب بدين كه پايه فهرست هاي
 و كار واحد ، رديف شرح ، رديف كد شامل آن رديف هر و مي گردد فصل بندي عمليات
  هزينه رديف ها از يك هر مقدار قراردادن با كننده برآورد دستگاه كه مي باشد واحد قيمت
 شامل كه كار كل هزينه برآورد نهايت در و كرده برآورد را كار از قلم هر اجراي

.مي نمايد آماده مناقصه گذاري براي و محاسبه مي باشد مستقيم غير و مستقيم هزينه هاي
  كه شده پيش بيني آن نمودن برآورد نحوه و آن كاربرد دستورالعمل بها فهرست هر در

.آورند بعمل را الزم اقدامات هماهنگ بصورت اجرايي دستگاه هاي

سابقه تهيه و تدوين فهارس پايه و سازكار
گذاري و تعديل آنها بها، نحوه قيمت هاي فهرست تهيه شرح رديف
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:  رسته 

رشته هاي مربوط به يك يا چند موضوع با ماهيت مشترك مي باشد
رسته ساختمان: مانند 
راه و ترابري  
مهندسي آب   

نفت و گاز   
كشاورزي   



فصل فصل 

رشته

رسته

فصل



ی مان  مان و سا ه سا ر

ه ا

یک کا م
ق



بخشي از يك رشته  
فهرست بها است

كه با يك كد دو رقمي  
مشخص ميشود

فصل شامل يك يا چند هر 
گروه مي باشد

كه در آن رديف هاي    
متجانس و همگون

مرتبط با يك فعاليت    
مشخص از آن رشته، طبقه 

.بندي مي شوند

فصل



:  گروه 

تقسيمات داخل يك فصل است

كه بر اساس ويژگي هاي خردتر تعيين 

و با يك كد دورقمي 

مشخص مي شود   



:  رديف 
براي اجراي واحدي از كار مورد نظر است،  كاري مشخص منظور از رديف، 

رديف شماره

شرح

بهاي واحد

واحد



:  رديف ها  انواع

پايه
ستاره دار

قيمت جديد

فاکتوری



:  تاريخچـه فهرست بهـا 























































:  فهارس پايه سازمان برنامه و بودجه كشور 



:  فهارس پايه سازمان برنامه و بودجه كشور 



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت



:  گيري  قيمت

نمونه آمار حاصل از قيمت گيري



:  نمونه آمار حاصل از قيمت گيري 



: نمونه گزارش عوامل موثر 



:  تجزيه بها 

محاسبه واحد بهاي رديف ها 

بر  اساس مقدار و 

قيمت عوامل و

اجزاي تشكيل دهنده

آن رديف از كار يا مصالح يا خدمات

ھا ھا   



نيروي انساني

مصالح

ماشين آالت و ابزار

حمل مصالح

ھا  



:  تجزيه بها 
  ذيصالح كارشناسان همفكري و همكاري با متمادي هاي سال طي اجرايي فني نظام دفتر

 براي بها تجزيه و متون تدوين به مبادرت كشور اجرايي نظام دستندركار هاي دستگاه
 تغييرات شده دريافت نظرات و بازخوردها اخذ با ساله همه و است نموده پايه بهاي فهارس
  .نمايد مي اعمال پايه بهاي فهارس در را الزم اصالحي
  فني مراجع و كتب براساس ـ پايه بهاي فهارس هاي رديف از كدام هر به مربوط بهاي تجزيه

 گنجينه عنوان به ـ اجرائي عمليات كارسنجي و كشور معمول اجرايي هاي شيوه به توجه با و
  صورت اهتمام و سعي عليرغم .است شده تهيه ها پروژه اجراي و مديريت در ارزشمند اي

 جدول رو اين از .باشد نمي اشكال و خطا از خالي شده تهيه مدارك ها، آن تدوين در گرفته
  بررسي براي مختلف هاي رشته در پايه بهاي فهارس هاي رديف به مربوط بهاي تجزيه هاي

  مي منتشر معاونت رساني اطالع پايگاه در آنها ارتقاي و اصالح نقد، فني، جامعه استفاده و
 فصل و حل نظر از مدارك اين است شده اشاره نيز بها فهارس كليات در كه همانگونه .گردد

 بهاي فهارس از استفاده در آمده پيش ابهام رفع همچنين و اجرا حين مشكالت و مسائل
  .باشد نمي استناد قابل پايه،



: نمونه تجزيه بهاي واحد 



: نمونه تجزيه بهاي واحد 



: نمونه تجزيه بهاي واحد 



: نمونه تجزيه بهاي واحد 



: نمونه تجزيه بهاي واحد 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



) :  منابع پايه ( عوامل موثر در فهرست بها 



: فهرست بها 



: فهرست بها 



: فهرست بها 



: فهرست بها 
160ماده 

 عمومي محاسبات قانون” )4( ماده موضوع دولتي شركتهاي و مؤسسات وزارتخانه ها، كليه
 و سرمايه )%50( درصد پنجاه از بيش كه شركتهايي ساير و “1/6/1366 مصوب كشور،
 به دولتي، شركتهاي و دولتي مؤسسات وزارتخانه ها، به مشتركاً يا منفرداً آنها سهام

 و باشند داشته تعلق قانوني، بيمه شركتهاي و اعتباري مؤسسات و بانكها استثناي
  مستلزم آنها، به عمومي مقررات و قوانين شمول كه دولتي مؤسسات و شركتها همچنين

  وزارت به وابسته هتابع شركتهاي و ايران نفت ملّي شركت :جمله از است، نام تصريح يا ذكر
 تابعه، شركتهاي و ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان آنها، تابعه شركتهاي و نفت

 مربوط، موارد در تابعه شركتهاي و ايران معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
.مي باشند قانون اين مقررات مشمول



: فهرست بها 

222ماده 

 خدمات مديريت قانون )5( ماده موضوع اجرائي دستگاه هاي كليه

 قانون )5( و )4( ، )3( ، )2( مواد موضوع دستگاه هاي نيز و كشوري

 قانون اين مقررات مشمول مربوط، موارد در كشور عمومي محاسبات

  .مي باشند



: فهرست بها 
قانون محاسبات عمومي كشور

. بشود يا و شده شناخته عنوان اين به قانون بموجب كه است مشخصي سازماني واحد وزارتخانه –2ماده
 گانه سه قواي از يكي نظر زير و ايجاد قانون بموجب كه است مشخصي سازماني واحد دولتي موسسه -3 ماده
. ندارد وزارتخانه عنوان و ميشود اداره
 بحكم يا و شود ايجاد شركت بصورت قانون اجازه با كه است مشخصي سازماني واحد دولتي شركت -4 ماده
 50 از بيش و باشد شده شناخته دولتي شركت بعنوان و شده مصادره يا و شده ملي صالح دادگاه يا و قانون
  ايجاد دولتي شركتهاي گذاري سرمايه طريق از كه تجاري شركت هر .باشد دولت به متعلق آن سرمايه درصد
. ميشود تلقي دولتي شركت ، است دولتي شركتهاي به متعلق آن سهام درصد پنجاه كه مادام ، شود

 نزد اشخاص هاي سپرده انداختن بكار بمنظور اينها امثال و مزارعه و مضاربه طريق از كه شركتهائي تبصره
 شناخته دولتي شركت قانون اين نظر از ميشوند يا شده ايجاد بيمه شركتهاي و اعتباري موسسات و بانكها

. نميشوند
  با كه هستند مشخصي سازماني واحدهاي قانون اين نظر از دولتي غير عمومي نهادهاي و موسسات -5 ماده
. ميشود يا و شده تشكيل ، دارد عمومي جنبه كه خدماتي و وظايف انجام بمنظور قانون اجازه



: فهرست بها 
قانون مديريت خدمات كشوري

  يا مؤسسات ، دولتي مؤسسات ها، وزارتخانه كليه : اجرائي دستگاه -5 ماده

  شمول كه دستگاههايي كليه و دولتي شركتهاي ، غيردولتي عمومي نهادهاي

  ، ايران نفت ملي شركت قبيل از است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آنها بر قانون

  دولتي، هاي بيمه و بانكها مركزي، بانك ايران، صنايع نوسازي و گسترش سازمان

.شوند مي ناميده اجرائي دستگاه



: فهرست بها 



: فهرست بها 
قانون برگزاري مناقصات

 :مناقصات ازنظر مراحل بررسي به انواع زيرطبقه بندي مي شوند -الف  طبقه بندي انواع مناقصات  - 4ماده 

مناقصه اي است كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين   :مناقصه يك مرحله اي - 1
. مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود

مناقصه اي است كه به تشخيص مناقصه گزار ، بررسي فني بازرگاني پيشنهادها الزم   :مناقصه دو مرحله اي - 2
باشد در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون  

اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود )  19( مناقصه گزارش مي كند و بر اساس مفاد ماده 
 :مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند -ب 

گران مي رسد  مناقصه اي است كه در آن فراخوان  ازطريق آگهي عمومي به اطالع مناقصه :مناقصه عمومي - 1
مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت باالترين مقام دستگاه مناقصه گزار ،   :مناقصه محدود - 2

محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه  
اين قانون به اطالع مناقصه گران مي رسد  )  27( و )  13( گران صالحيتدار براساس ضوابط موضوع مواد 



: فهرست بها 
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  چسباننده مواد
مختلف اجسام چسباندن براي كه گوناگوني مواد از يك هر بر كلي، معني در  سيمنت يا سيمان واژه
.است آمده نيز چسباننده يا دهنده پيوند عامل يا عنصر مفهوم به و شود مي اطالق رود، مي كار به

 توان مي كه شود مي اينها مانند و ها بتانه پرتلند، سيمان قير، آهك، گچ، شامل ساختماني هاي چسباننده
  گروه .نمود بندي تقسيم هوايي هاي چسباننده و )هيدروليك يا( آبي هاي چسباننده كلي گروه دو به را آنها
  و شود مي سخت و سفت آب در و هوا در دوغابشان ، شوند مي تركيب آب با كه هستند هايي چسباننده اول
  مي سخت و سفت آب با تركيب نتيجه در گچ اينكه وجود با ترتيب اين به . مانند مي سخت و پايدار آب در

 دوام قابليت آمده دست به محصول اينكه علت به ، ندارد نيازي هوا به شدن سخت و گرفتن براي و شود
.گيرد نمي قرار آبي هاي چسباننده گروه و جز شود، مي حل آن در مرور به و ندارد را آب برابر در طوالني

  آهك مالت گرچه . دارند نياز هوا به ماندن سخت و شدن سخت و سفت و گرفتن براي هوايي هاي چسباننده
  اكسيدكربن دي به شدن سخت و سفت براي چون ولي ، است پايدار آب برابر در شدن سخت از پس هوايي

 و طبيعي آبي نهاي سيما به راجع بخش، اين در .رود مي شمار به هوايي هاي چسباننده از دارد، نياز هوا
  دهنده تشكيل اصلي مواد . شد خواهد بحث شوند مي مصرف سيماني مالتهاي و بتن ساختن در كه مصنوعي

.آهن اكسيد و آلومين سيليس، آهك، : از عبارتند آبي نهاي سيما



سيمان پرتلند مصنوعي
.است  پرتلند، سيمان هيدروليك مصنوعي سيمانهاي از مهمترين 

 به رس خاك و آهك سنگ اختالط از كه است اي فرآورده پرتلند سيمان 
  آسياب ،) آنها شيميايي تركيب به بسته( 1 به 4 تا 1 به 3 حدود وزني نسبت
  در مواد پختن خام، مواد كردن همگن خشك، يا تر روشهاي به مخلوط كردن
 شكل به يكديگر به آنها چسبيدن و ها دانه سطح كردن عرق مرز تا كوره
 به گچ سنگ كمي با كلينكر كردن آسياب و كردن سرد كلينكر، يا جوش
  .آيد مي دست



1 نوع سيمان
  اسكلتهاي ساختن نظير عمومي و معمولي كارهاي در معمولي پرتلند سيمان

  و اندودها ،مالتها ،خيابانها جدول آرمه، بتن ساخته پيش قطعات ،پلها آرمه، بتن
.شود مي مصرف ندارد وجود ها سولفات حمله ن امكا كه ساختمانهايي پي

 2 نوع سيمان
  معمولي سيمان از سولفاتها حمله برابر در شده اصالح سيمان يا 2 نوع سيمان
 مصرف است سولفات كمي حاوي زيرزميني آب كه مواردي در و است تر مقاوم
  سيم از كمتر آبگيري هنگام سيمان نوع اين يي گرمازا چون عالوه به .شود مي
  گرم هواي در ريزي بتن و )جسيم( حجيم هاي ريزي بتن در ، است معمولي ان
.رسد مي مصرف به نيز



3 نوع سيمان
 مدتي بايد بارگذاري كه مواقعي در را زودگير خيلي سيمان يا 3 نوع سيمان
  به يا بردارند زودتر را قالبها بخواهند يا گيرد صورت ريزي بتن از بعد كوتاه
.رسانند مي مصرف به سرد هواي در ريزي بتن هنگام

4 نوع سيمان
  در ويژه به حجيم هاي ريزي بتن در غالباً حرارت كم سيمان يا 4 نوع سيمان
.رسد مي مصرف به گرم فصول

5 نوع سيمان
  ساختمان از هايي بخش در مصرف براي سولفات، ضد سيمان يا 5 نوع سيمان

.است مناسب باشد، سولفاتها حمله معرض در شديداً كه























 )پرسش
  تقويت براي پايكار مصالح پرداخت به نمودن اشاره و 1384 سال بهاي فهرست 1 پيوست 3 بند با ارتباط در

  1384 سال بهاي فهرست منظور آيا حمل، هزينه و پايكار مصالح بهاي درصد 70 شامل پيمانكار مالي بقيه
  1385 سال تبها فهرس در مندرج شرح مطابق حمل هزينه يا باشدمي نيز حمل هزينه به درصد 70 اعمال
گردد؟مي پرداخت درصد صد بطور

)پاسخ
  قراردادهاي در ، 1385 و1384 سالهاي ابنيه پايه واحد بهاي فهارس 1 پيوست مقدمه 3 بند مفاد به توجه با 

  مازاد حمل هزينه مشمول كه پايكار مصالح از دسته آن براي حمل هزينه مزبور، بهاي فهارس براساس منعقده
.باشدمي پرداخت قابل ) درصد 70 احتساب بدون( كامل بطور شوند، مي

 و وضوح با موضوع ، 1385 سال ابنيه پايه واحد بهاي فهرست 1 پيوست مقدمه 3 بند در است ذكر شايان
.است گرديده تبيين بيشتري شفافيت



ت      ٢ویپ
قات  ر 









ت      ٣ویپ
ری   ر باال



:هزينه باالسري 
 هزينه برگيرنده در كه پروژه يا طرح هاي هزينه مجموعه از قسمتي 

 هاي هزينه از درصدي صورت به و است پيمانكار سود و جاري هاي
 بين كه است هاي هزينه باالسري، هزينه .شود مي محاسبه كار مستقيم

 را آن توان نمي و بوده عمومي و مشترك كار، يك مختلف اقالم
.داد نسبت كارها اقالم از يك هر  به مستقيما

كارگاهي دفاتر و دفترمركزي تداركات، مالي، ، اداري ، مديريتي انساني نيروي هاي هزينه مانند 













 )پرسش
  قراردادهاي در پيمان عمومي شرايط 29 ماده ج بند ضوابط براساس جديد قيمت تعيين براي عمل نحوه

باشد؟ مي چگونه باالسري ضريب حذف به توجه با ، 1388 سال پايه بهاي فهارس با منعقده

)پاسخ
 به جديدي كار پيمان، موضوع چارچوب در چنانچه پيمان، عمومي شرايط براساس منعقده قراردادهاي در 

  باشد، نشده بينيپيش پيمان به منضم مقادير و بها فهرست در مقدار و قيمت آن براي كه شود ابالغ پيمانكار

:شودمي عمل ذيل شرح به فني عالي محترم شوراي 31/5/1389 مورخ 55541/26 شماره مصوبه طبق

در تعيين قيمت جديد الزم است همه عوامل مؤثر در قيمت تمام شده ملحوظ و توافق شود و 

.ها اعمال نگرددبه اين قيمتاي جداگانهضريب



)پرسش
  سال پايه واحد بهاي فهرست براساس كه آنجا از فاكتوري، خريدهاي به باالسري ضريب اعمال لزوم مورد در

:است صحيح زير تفسيرهاي آيا نمايد، مي منظور خود پيشنهاد ارايه در پيمانكار را ضرايب اين ، 1388

  باشند، شده منظور دارستاره قيمت صورت به پيمان، به منضم بهاي فهرست در ها رديف اين چنانچه -1

.است كرده اعمال خود پيشنهاد در را مربوطه ضرايب پيمانكار

  الزم و محسوب جديد قيمت نباشند، قيمت داراي پيمان، به منضم بهاي فهرست در ها رديف اين چنانچه -2

.شوند اضافه فاكتور براساس خريد قيمت به اي منطقه و باالسري هاي هزينه جديد، قيمت تهيه در است



)پاسخ
 موضوع( پيمان عمومي شرايط29 ماده )ج( بند موضوع جديد، هاي قيمت به متعلقه باالسري ضريب موضوع

  پايه واحد هاي فهرست با شده منعقد هاي پيمان در )3/3/1378 مورخ 1088/102-842/54 شماره بخشنامه
 واصله پاسخ .گرديد منعكس فني عالي شوراي به 23/3/1389 مورخ 7901/22 شماره نامه طي ، 1388 سال
  : باشد مي زير شرح به مذكور شوراي 89/5/31 مورخ 41555/26 شماره نامه استناد به
 فهرست با شده منعقد هاي پيمان در پيمان عمومي شرايط 29 ماده ج بند موضوع جديد قيمت تعيين در«

  ضريب و شود توافق و ملحوظ شده تمام قيمت در مؤثر عوامل همه است الزم 1388 سال پايه واحد هاي
.»نگردد اعمال هاقيمت اين به هاي جداگان

29 ماده تابع آنها قيمت تعيين و شده محسوب جديد قيمت فاكتوري اقالم سازد مي خاطرنشان ضمن در
.باشدمي پيمان عمومي شرايط

  هيچگونه باشد شده منظور 1388 سال پايه واحد بهاي فهرست در دارستاره هاي قيمت چنانچه ضمن در
.گيردنمي تعلق آن به غيره و اي منطقه و باالسري جمله از ضريبي











































 )پرسش
  برق، مكانيكال، تجهيزات اندازيه را و نصب حمل، تهيه،" موضوع با پيمان يك به منضم بهاي فهرست در

  براي آن تبع به و نشده منظوركارگاه تجهيز براي آيتمي هيچگونه " فاضالب خانهتصفيه دقيق ابزار و كنترل
  را مواردي مشخص طور به پيمان خصوصي شرايط در ولي است، نشده گرفته نظر در خاصي رقم كارگاه تجهيز

  مربوطه، صفحات زير در و شده ذكر است پيمانكار عهده به يا و تهيه پيمانكار توسط بايد منظور اين براي كه
.است شده امضا و مهر پيمانكار توسط

  مي قرارداد كل رقم از خارج كارگاه تجهيز عنوان تحت مبالغي دريافت به محق پيمانكار آيا صورت، اين در
خير؟ يا باشد
)پاسخ

  خواهد پرداخت قابل صورتي در كارگاه برچيدن و تجهيز هزينه پايه، واحد بهاي فهارس كليات مفاد براساس
  ولي بود نخواهد پرداخت قابل صورت اين غير در باشد، شده منظور پيمان به منضم اوليه برآورد در كه بود

  انجام پيمان مدارك و اسناد براساس را شده پذيرفته تعهدات اضافي وجه دريافت بدون است متعهد پيمانكار
.دهد



 )پرسش
  ليكن است شده بينيپيش مقطوع بصورت كارگاه برچيدن و تجهيز هزينه كه پيمانهايي در
 ادامه پيمان اوليه مدت خاتمه از بعد اجرايي عمليات پيمانكار، قصور از خارج داليلي به

 صورت در مجاز تاخيرات دوران در كارگاه تجهيز مستمر ماهيانه هاي هزينه ايا است، يافته
باشد؟ مي پرداخت قابل ها وضعيت

)پاسخ
  كهاست ترتيبي به كارگاه برچيدن و تجهيز مورد در پايه بهاي فهارس مقررات و ضوابط 

  در حتي كارگاه برچيدن و تجهيز مبلغ مدت، تغيير با و بوده مقطوع آن هاي رديف كليه
 و كارفرما مشاور، مهندس كارمندان غذاي تأمين و سكونت محل تجهيز و تأمين مورد

.بود نخواهد افزايش قابل كارگاه برچيدن و تجهيزهاي رديف ساير و آزمايشگاه

























































)پرسش
  از بيش كار از اي عمده احجام كه نحوي به دارد مغايرت شده اجرا كار با كارفرما برآورد ضميمه قرارداد يك در
  25 از بيش كاهش مشمول كار از احجامي سو يك از .است يافته افزايش يا و كاهش برآورد مقدار درصد 25

  با و ديده نها آ در را خود سود پيمانكار كه است بوده اقالمي كه گرديده درصد 100 تا موارد برخي در درصد
.است گرديده تحميل وي به زيان و ضرر و مضاعف ههاي هزين نها آ كاهش

  پروژه ضررده اقالم كه داشته افزايش ) درصد 400 يا 200 تا گاهي( درصد 25 از بيش اقالمي ديگر سوي از
 جهت در "صرفا پيمانكار و است نموده تحمل را بيشتري زيان و ضرر ها آن حجم شدن اضافه با پيمانكار و بوده

.است رسانيده اتمام به را آن و داده كار ادامه شده، اشاره نهاي زيا و ضرر جبران به اميد و همكاري حسن

كرد؟ جبران را وارده زيان و ضرر توان مي چگونه گفته پيش شرح به توجه با اكنون



)پاسخ
 قابليت )باشد قرارداد پيوست اگر( پيمان عمومي شرايط 29 ماده 2 و 1 بندهاي موجب به پيمان اوليه مبلغ

  كارهاي و مقادير افزايش ديگر عبارت به .دارد جداگانه صورت به را كاهش درصد 25 و افزايش درصد 25 حداكثر
 كه اين محض به ترتيب اين به گردد، نمي شده حذف يا يافته كاهش آيتمهاي جايگزين ابالغي جديد قيمت با

  كارهاي نميتوان ديگر شد پيمان اوليه مبلغ درصد 25 معادل مقادير افزايش و جديد كارهاي به مربوط مبالغ جمع
  كار باقيمانده اقالم ساير است موظف پيمانكار حالتي چنين در . نمود ابالغ پيمانكار به مقادير افزايش يا و جديد

 به مربوط مبلغ جمع اگر .دهد انجام پيمان به منضم بهاي فهرست در شده بيني پيش مقادير سقف تا حداكثر را
  موافق پيمان نرخ با كار اتمام با پيمانكار و شود بيشتر پيمان اوليه مبلغ درصد 25 از ها آن حذف و مقادير كاهش
  كار اتمام به مايل پيمانكار كه صورتي در ولي .شود مي انجام پيمان چارچوب در پيمان موضوع عمليات باشد،
.شودمي داده خاتمه 48 ماد طبق پيمان نباشد،
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