
١

                              

آشنایی با    
     

وظایف و مسئولیت هاي پیمانکار شرح

مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

بسمه تعالی

)ورود به حرفه(ابالغ دوره  آموزشی جدید کارآموزي صالحیت اجرا 

ـ       ه به اطالع کلیه مهندسان متقاضی اخذ پروانه اشـتغال بـه کـار مهندسـی پایـه س
کارگروه آموزش و ترویج  93آذر  3صالحیت اجرا می رساند، با توجه به مصوبه مورخ 

مقررات ملّی ساختمان، قبول شدگان آزمـون ورود بـه حرفـه مهندسـان آبـان مـاه       
سالجاري به بعد صالحیت اجرا در رشته هاي معماري و عمـران مـی بایسـت در دوره    

ر عناوین و سرفصل دوره آموزشی مـذکور د . کارآموزي صالحیت اجرا شرکت نمایند
ـ » قوانین، آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعمل ها«بخش  ده همین سایت درج گردی

ضمناً متقاضیانی که داراي قبولی صـالحیت اجـرا در آزمـون هـاي خردادمـاه      . است
سالجاري و قبل بوده و شرایط و ضوابط اخذ صالحیت اجرا را دارا می باشند
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. نـد می توانند نسبت به اخذ صـالحیت اجـرا اقـدام نمای    94تیر 1حداکثر تا تاریخ 
ول شـرایط  بدیهی است متقاضیانی که بعد از تـاریخ مـذکور اقـدام نماینـد مشـم     

. نماینـد  دستورالعمل  جدید بوده و می بایست در دوره کارآموزي مذکور شرکت
قبالً به ادارات کل راه و  93بهمن1مورخ  420/57603این بخشنامه طی نامه شماره 

الزم . شهرسازي و سازمان هاي نظام مهندسی ساختمان استان ها ابالغ شـده اسـت  
کثر بـه  بذکر است مهلت اعتبار این دوره آموزشی از تاریخ برگـزاري دوره حـدا  

ز تحصیل سال می باشد و متقاضیان می توانند در هر زمانی پس از فراغت ا 5مدت 
ت و یا موفقیت با معرفی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، قبل یا بعد از شرک

ـ . در آزمون هاي ورود به حرفه مهندسی در ایـن دوره شـرکت نماینـد    یان متقاض
تمان اسـتان   می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با سازمان  نظـام مهندسـی سـاخ   

خود تماس حاصل فرمایند

دفتر مقررات ملّی ساختمان

:سرفصل 
مجريتعریف و جایگاه  -1

انواع قراردادهاي مجري ساختمان با مالک و مقایسه آنها -2
حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال بکار مجري-3
قوانین و ضوابط حاکم بر مجري-4
تکالیف مهندسان مجري و نگاه پروژه اي-5
انواع مسئولیت هاي مهندسان مجري-6
ساختار مدیریت کارگاه هاي ساختمانی -7
،  اختالفات و دعاوي معمول و عمومی بین مجریان با مالکـان  -8

پیمانکاران جزء و کارگران
مهارت هاي مجري -9

:مقدمه

ولتید غیر بودجه از ویا شوند می ساخته دولتی بودجه از یا کشور سطح در ها پروژه کلیه

 :مثلث  توسط  کار و  بوده  حاکم ریزي، برنامه و مدیریت سازمان  ضوابط :اول حالت در

 ارک انجام وحسن برکیفیت مشاور نظارت دستگاه و انجام پیمانکار  - مشاور – کارفرما
.داشت خواهد نظارت

جاي به و  بوده  حاکم  ملی  مقررات  دوم  مبحث  ضوابط : دوم حالت در

 جريم =پیمانکار جاي به و ناظر  =نظارت دستگاه  به و طراح=مشاور و صاحبکار=کارفرما
.بود خواهند دار عهده را کار وکیفیت انجام حسن مسئولیت

*فرمائید توجه ومجري پیمانکار کلمه تفاوت به آتی مطالب مطالعه در لطفا*

کارفرما

کارفرما کیست؟

 خدمات تنگرف براي که خصوصی یا دولتی سازمان یا حقوقی یا حقیقی شخص هر•

.کند می مراجعه دیگري حقوقی یا حقیقی شخص به
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مشاور

مشاور کیست؟

مات هر شخص حقیقی یا حقوقی که به درخواست کننده، خد•

مشاوره ارائه میدهد 

کارفرما

وظایف و اختیارات کارفرما

انتخاب مشاور•

مانی یا تصویب کلیه ي طرح ها، و هرگونه تغییري که بار مالی یا ز•

.کیفیتی داشته باشد

تایید نهایی صورت وضعیتها و پرداخت آنها•

...و•

:قانونکار 3براساس ماده-ا

حقیقی یا حقوقی کارفرما شخصی است 

او درخواستکه کارگر به 

. کار می کنددر مقابل دریافت حق السعی  
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:شوراي عالی حفاظت فنی  3/12/88به موجب آیین نامه پیمانکاري مصوب -2

ت کهکارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی س
 

ه اجراي عملیات موضوع پیمان را بر اسـاس اسـناد و مـدارك بـ    
.پیمانکار واگذار می نماید

 .خواهند بودنمایندگان ایشان در حکم کارفرما در ضمن  

پیمانکار بر اساس آیین نامه مذکور- 3

ناد و  بر اساس اساست که   ذیصالحیحقیقی یا حقوقیِ شخصی 

یرد مدارك پیمان مسئولیت اجراي عملیات پیمان را بعهده می گ

 .

گاه بوده  شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کار 

یمانکار و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به  یک یا چند پ

عه  محول می کند ، که در این حالت مطابق تعریف بند اول، کارفرما یا مقاط

ر  یک یا تعدادي کارگر را د "دهنده نامیده می شود و در صورتیکه خود راسا

.  گردد کارگاه متعلق به خود به کارگمارد از نظر این قانون کافرما محسوب می

:ساختمان ملی مقررات تعریف اساس بر مجري-5
  تمانساخ اجراي زمینه در که حقوقی یا حقیقی است شخصی

  شهرسازي و مسکن وزارت از کار به اشتغال پروانه داراي

  مسانه قراردادهاي با ومطابق کل پیمانکار بعنوان و است

  بر ار ساختمانی عملیات اجراي نماید، می منعقد کار صاحب با که
  رب قرارداد به منضم مدارك کلیه و مصوب هاي نقشه اساس
.دارد عهده

  انساختم اجراي در کار صاحب فنی نماینده ساختمان مجري
 ردیگ و ناظر به کار اجراي مراحل کلیه پاسخگوي و بوده

.باشد می ساختمان کنترل مراجع
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مجري ذیصالح

سازنده

پیمانکار

ها پروژه
شهري ساز و ساخت

نوع پروژه

نظام فنی و اجرایی

ساخت و ساز شهري

ارکان پروژه
کارفرما
مشاور

پیمانکار
)عامل چهارم(مدیر طرح

واحد طرح و ساخت

مالک
طراح

مهندس ناظر

)سازنده(مجري ذیصالح 

یک عاملی
دو عاملی
سه عاملی

چهار عاملی

سه عاملی

مدل

.در نظام ساخت و ساز شهري است) عامل ـ عنصر(مجري یک رکن 

اجرایی و فنی نظام
)عمرانی غیر و عمرانی هاي طرح(

راد دراین روش کارفرما با استفاده از نیروهاي موجود خود و یا با استخدام اف

.مورد نیاز اقدام به اجراي پروژه می کند 

:موارد استفاده 

پروژه هاي کوچک و ساده -1

پروژه هاي امنیتی و نظامی -2

پروژ هاي نیمه تمام -3

پروژه هاي بهسازي و نگهداري -4

کارفرما

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش یک عاملی

کیمشاور فاز صفر و کارفرما

واحد طرح و ساختکارفرما

بیمه

:1گام 

:2گام 

بیمه نامه کیفیت ساختمان 

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
)طرح و ساخت(روش دو عاملی 
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:رهنگی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و ف 31بند الف ماده 

:دولت موظف است 

 ، یطراح مراحل تمامی در را زمان و ،کیفیت هزینه کنترل نظام ”       

 هاي روش از مندي بهره و ها طرح و ها پروژه برداري بهره و اجرا

 رائها با طرح مدیریت و دست در کلید ، ساخت و طرح نظیر ، نوین

” .کند مستقر ها طرح از %40 حداقل در و ایجاد ، مشخص برنامه

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
)طرح و ساخت(روش دو عاملی 

:مزایاي  روش دو عاملی 

کاهش مدت زمان پروژه -1

قطعیت دادن به برنامه زمان بندي -2

قطعیت دادن به هزینه ها -3

کاهش هزینه ها -4

کاهش ادعاها  و درگیري ها به دلیل کاهش ارکان پروژه -5

ارانتی می کند مسئولیت پذیري و پاسخگویی پیمانکار که کار را گ -6
)افزایش کیفیت(

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
)طرح و ساخت(روش دو عاملی 

:روش هاي تشکیل واحدهاي طرح و ساخت 

سین مشاورادغام یک شرکت پیمانکاري با یک شرکت مهند -1

شاورتشکیل بخش اجرایی در یک شرکت مهندسین م -2

اريتشکیل یک بخش فنی در یک شرکت پیمانک -3

تأسیس یک شرکت طرح و ساخت -4

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
)طرح و ساخت(روش دو عاملی 

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش سه عاملی

کارفرما

)فاز سه( مشاور پیمانکار

)دو فاز  صفر، یک ،( مشاورکارفرما :1گام 

:2گام 
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تأمین منابع مالی و پرداخت هزینه ها: وظیفه کارفرما  

عملیات اجرایی: وظیفه پیمانکار 

نظارت –طراحی  –مطالعات : وظایف مشاور 

:معایب روش سه عاملی 

افزایش زمان و هزینه انجام پروژه -1

)افزایش ادعاها ( درگیري مدام بین ارکان پروژه در طول اجراي کار  -2

عدم هماهنگی و یکپارچگی بین مراحل طراحی و ساخت -3

طراحی هاي دست باال و غیراجرایی -4

عدم وجود پاسخگو -5

وظایف ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش سه عاملی

 مدیریت اجراي ) عامل چهارم ( دراین مدل شخصی حقوقی به نام مدیر طرح ،

.یرد کار را در چهارچوب اختیارات تعیین شده به نیابت از کارفرما برعهده می گ

مدیر پروژه با مدیر طرح متفاوت است.

مدیر طرح کارفرما

مشاور پیمانکار

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش چهار عاملی
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:خدمات غیرقابل واگذاري به مدیر طرح  

.نهاقبول تضمین هاي قرارداد ، دستور تمدید ، آزادکردن ، ضبط یا واریز آ -1

.تصویب تغییر مبلغ قرارداد -2

.تصویب تغییر مدت قرارداد -3

.تصویب قیمت هاي جدید قرارداد و حق الزحمه خدما ت اضافی قرارداد -4

.تعلیق ، خاتمه و فسخ قرارداد  -5

.تصویب گزارشهاي مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحی  -6

.تصویب تحویل موقت و قطعی  -7

.تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی  -8

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش چهار عاملی

:موارد استفاده از روش چهار عاملی 

.اشد پروژه تخصصی باشد و کارفرما توان مدیریت اجرایی طرح را نداشته ب -1

.کمبود عوامل فنی و اجرایی در دستگاه اجرایی براي اداره امور طرح  -2

.کارفرما تعدد پروژه داشته باشد  -3

ارکان پروژه در نظام فنی و اجرایی
روش چهار عاملی

ارکان پروژه در ساخت و ساز شهري

طراح

مالک
)صاحب کار(

مهندس ناظر
ذیصالح مجري

)سازنده(

حقوقیحقیقیحقوقیحقیقی

حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال بکار مجري

حقیقی

حقوقی

پایه سه

پایه دو

پایه یک

مجري

مجري
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حدود صالحیت و حداکثر ظرفیت اشتغال بکار سازندگان حقوقی

حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال به کار سازندگان 
) بند ج(حقیقی 

قوانین و ضوابط حاکم بر مجري ساختمان

ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون -1

ساختمان ملی مقررات گانه 22 مباحث -2

شهري ساز و ساخت و شهرسازي ضوابط -3

اجتماعی تأمین و کار قانون -4

)...و اسالمی مجازات قانون ، مدنی مسئولیت قانون ، مدنی قانون( عمومی قوانین -5

)افزوده ارزش ، مستقیم( مالیات قانون -6

تکالیف مهندسان مجري
  قوف شهرسازي ضوابط و ملی مقررات مباحث رعایت با ساختمانی عملیات صحت مسئولیت -1

  مربوطه فنی آزمایشات انجام و مصوب هاي نقشه و ساختمانی پروانه

یکارگاه هاي نقشه تهیه و فنی مشخصات و ها نقشه احتمالی نواقص و فنی مدارك تکمیل -2

  ساختمان ملکی فنی شناسنامه تکمیل و کار از مرحله هر در ناظرین تأییدیه اخذ -3

تزیس محیط و بهداشت و پیرامون هاي ساختمان محیط و کارگاه حفاظت و ایمنی اصول رعایت -4

 تفصیلی و کلی زمانبندي برنامه آوري بروز  و تنظیم -5

 مستندات و مدارك تمامی تحویل و شده اجرا کارهاي از ازبیلت )ساخت چون(هاي نقشه تهیه -6

عملیات اتمام از پس کار صاحب به فنی

آالت ماشین و مصالح تدارك و تأمین -7

  یا و ماکارفر نفع به کار کیفی کنترل نامه بیمه اخذ و کار اتمام از پس الزم هاي تضمین دادن -8

 کار کیفیت تضمین

الکم به ملک واگذاري و ساختمانی پایانکار اخذ نهایتاً و خویش عملکرد از ناشی خسارات جبران	 -9
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تکالیف مهندسان مجري

برآورد و متره -10

  و معماران و مهندسان گماردن بکار و جزء پیمانکاران قرارداهاي تنظیم -11

کارگران و ماهر استادکاران

مالی صورتحساب و وضعیت صورت تهیه -12

  استاندارد و مرغوب مصالح از استفاده -13

گاز و برق و آب انشعابات اخذ براي اقدام -14

غیرو و عوارض و ماهانه بیمه ارائه و حوادث و مسئولیت هاي نامه بیمه اخذ -15

کارگاه از حراست و نگهبان تدارك -16

. . . و   
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تفکر پروژه اي

)HSE(ایمنی 

کیفیت

زمان

هزینه
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تفکر پروژه اي

زمان

مسئولیت هاي مهندسان مجري

)حقوقی(مدنی 

)جزایی(کیفري 

)انتظامی(حرفه اي 

)انسانی(اخالقی 

مهندس ناظر

مجري ساختمان

قانون مسئولیت مدنی 1ماده 

  اطیاحتی بی نتیجه در یا عمداً قانونی مجوز بدون کس هر
  شهرت یا حیثیت یا آزادي یا مال یا سالمتی یا جان به

  افراد براي قانون موجب به که دیگر حق هر به یا تجاري
  یا مادي ضرر موجب که نماید وارد اي لطمه گردیده ایجاد

  عمل از ناشی خسارت جبران مسئول شود دیگري معنوي
.باشد می خود

قانون مسئولیت مدنی 2ماده 

  خسارت موجب ، زیان واردکننده عمل که موردي در
  از پس دادگاه باشد شده دیده زیان معنوي یا مادي

  مزبور خسارات جبران به را او امر ثبوت و رسیدگی
  فقط ، زیان واردکننده عمل چنانچه و نماید می محکوم
  به را او دادگاه باشد مزبور خسارات از یکی موجب
  خواهد محکوم نموده وارد که خساراتی نوع همان جبران

.نمود
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انواع قراردادها بین مالک و مجري

)مصالح با( ساختمان اجراي

)مصالح بدون( ساختمان اجراي

)مدیریت پیمان( ساختمان اجراي

اختالفات و دعاوي معمول و عمومی بین مجریان  

با مالکان ، پیمانکاران جزء و کارگران

حوادث
تأخیرات
قیمت
کیفیت

مهارتهاي مجري

اجرایی

یمدیریت

عمومی

 ارتباطی
و  

حقوقی و  هماهنگی
قراردادها

 ماشین آالت
و ابزار

  برنامه ریزي

 و 

پروژه

HSE

یتدارکات

مهارت هاي  

مجري

مهارت فنی
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مهارت ارتباطی و هماهنگی

خدا

دیگران

خود

.ارتباطات ، کلید طالیی موفقیت در کار می باشد

مهارت ارتباطی و هماهنگی

.است حتمی شکست )کارگاهی بیرون و درون( هماهنگی برقراري بدون

مهارت حقوقی و قراردادها

عنوان             

طرفین         

موضوع         

مدت         رکن          

مبلغ           

سایر           

تنظیم قرارداد

دادرسی انتظامی

دادرسی مدنی

دادرسی کیفري

انواع روابط حقوقی حاکم بر کارگاهها

مالک

مجري ذیصالح

زءپیمانکار ج

کارگر

کارگر

کارگر

1

1

1

2

2

.حاکم است کارقانون    1:   در رابطه حقوقی
.حاکم است مدنیقانون    2                             
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HSEمهارت 

بهداشت                       )Health(
ایمنی                            )Safety(
زیست محیط   )Environment(

بررسی شرایط عمومی پیمان•
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شرایط عمومی پیمان

تعریف پیمان

تعریف موافقتنامه

شرایط عمومی پیمان 

شرایط خصوصی پیمان 

.مجموعه کلیه ي اسناد و مدارکی که قرارداد را تشکیل میدهند

طرف، موضوع، مبلغ و مدت  2سندي است که مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات 

و خود جزئی از پیمان است. زمان در آن بیان شده است

.قوانینی که شرایط عمومی حاکم بر پیمانها را بیان می کند

مان شرایط خاصی که براي تکمیل شرایط عمومی در مورد وضعیت خاص پیمان ها به پی

.)این شرایط نمی توانند شرایط عمومی را نقض کند. (اضافه می شود

شرایط عمومی پیمان

اسناد و مدارك موجود در یک پیمان

موافقتنامه-

شرايط عمومي-

شرايط خصوصي-

برنامه زماني كلي-

فھرست بھا و مقادير كار-

مشخصات فني-

نقشه ھا-

شرایط عمومی پیمان

تعاریف و مفاهیم -1

تاییدات و تعهدات پیمانکار -2

تعهدات و اختیارات کارفرما -3

تضمین، پرداخت، تحویل کار -4

...حوادث قهري، فسخ، ختم، تعلیق -5

شرایط عمومی پیمان

متن شرایط عمومی پیمان
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)پیمان عمومی شرایط 27تا 16 ماده(:پیمانکار وتعهدات تاییدات

:مینماید تایید پیمانکار را زیر موارد:16 ماده

.است آگاه آن مفاد واز نموده مطالعه را موافقتنامه موضوع ومدارك اسناد تمام)الف

  کار ياجرا وابزار  آالت ماشین  تجهیزات  مصالح تدارك و نیاز مورد انسانی نیروي تامین به  نسبت)ب
.است یافته اطمینان دیگر نقاط از یا محل در مشخصات طبق

کار اجراي وامکان بارندگی وهوا آب وضعیت واز کرده وبررسی دیده را کار اجراي محل)ج

  نظر ودر قیمت پیشنهاد  ارائه از  پیش  سال بیست آمارهاي به توجه با سال مختلف فصول در

.است یافته اطالع کار اجراي مدت گرفتن

  تا که ومقررات قوانین دیگر و عوارض ها مالیات  اجتمایی هاي بیمه  کار  به  مربوط ومقررات قوانین از)د
 همه که است ومتعهد بوده مطلع کامال بوده ومجرا معمول پیشنهاد تسلیم تاریخ

.اوست برعهده شده یاد ومقررات قوانین  رعایت عدم مسئولیت حال درهر کند رعایت را آنها

در را باال بندهاي مفاد از ناشی  هاي هزینه وتمام نظرخود مورد سود قیمت پیشنهاد تهیه در)ه

.ندارد پرداختی اضافه درخواست حق بابت هیچ از وبعدا گرفته نظر

 باقی ورديم وهیچ داده انجام کافی  مطالعات پیشنهاد تسلیم  هنگام که  نماید می  تایید پیمانکار هرحال در 
  .کند جهل به استناد آن مورد در بعدا که نمامده

کارکنان.17ماده 

انجام دهد    پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادي که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند)الف
یله   مدت استخدام و محل  اقامت و مشخصات آنها را  به وس,مانند  میزان حقوق و مزایا,و متعهد استئ قبال وضعیت استخدام 

.  دام کندمهندس مشاور  به  اطالع  کارفرما  برساند و با رعایت مقررات   ذیربط تامین  هزینه هاي  مربوط  براي استخدام  آنها اق
است و این  تشخیص و لزوم و حدود تسهیالت مزبور با کارفرم.کارفرما  تسهیالت الزم را براي استخدام متخصصان فراهم میکند

.از مسئولیت پیمانکار نمیکاهد

بهاي  . ر استآب آشامیدنی و روشنایی کافی براي آنها به عهده پیمانکا,تامین نیروي انسانی موردنیاز و محل سکونت مناسب)ب
اي دیگري مانند  آذوقه کارگران  نباید از بهاي  جنس مشابه در  نزدیکترین شهر  یا محل گرانتر باشدو پیمانکار نمیتواند هزینه ه

.هزینه حمل را به قیمتهاي خرید اضافه کند

.کارکنان ایرانی کارگاه باید داراي شناسنامه و کارگران بیگانه کارگاه  باید داراي پروانه  اقامت واجازه کار باشند)ج

.کند را بدون اجازه مسئوالن ذیربط استخدام... شرکت هاي دولتی و, وزراتخانه ها,پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما )د

از ادامه   مهندس ناظر میتواند.پیمانکار موظف است براي کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کرده و در اختیار آنان قرار دهد )ه
.کار کارگران جلوگیري کند

.پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند)و

ي موضوع  پیمانکار میکوشد تا حد ممکن کارگران  موردنیاز خود را از بین  ساکنان منطقه اجراي کار که صالحیت انجام کارها)ز
.پیمان ا داشته باشد انتخاب کرده و آنها را به کار گمارد

  مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فنی و بهداشت,پیمانکار موظف است به اجراي مقررات بیمه هاي درمانی و اجتماعی)ح
است.کار

ابتدا   پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خوداست و هرگاه هریک از کارکنان صالحیت الزم براي کار مربوطه را نداشته باشد)ط
ابجایی  مهندس مشاور یا ناظر به رئیس کارگاه تذکر داده و در صورت تکرار پیمانکار مکلف به اجراي این دستور است و حق ج

.اجراي این دستور از مسئولیت هاي پیمانکار نمیکاهد و ایجاد حقی براي او نمیکند.سمت فرد ذي صالح را نیز ندارد

کاران  هماهنگی با پیمان,گزارش پیشرفت کار,برنامه کار,مسئولیت حسن اجراي کار .18ماده 
رئیس کارگاه,دیگر

.دارد پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجراي کارهاي موضوع پیمان را طبق اسنادومدرك پیمان به عهده)الف

س  روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجراي کار را  طبق نظر  مهند, پیمانکار متعهد  است که سازمان)ب
مشاور   مشاور و براساس نقشه هاي موجود و برنامه زمانی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان تسلیم

.کند

روري است  در صورتی که حین اجراي کار پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ض)ج
ب را با  مرات,موظف است پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر  داده شود

زیر نظر  اگر این تغییر برعکس باشد پیمانکار برنامه تفصیلی را.ذکر دلیل به مهندس مشاور اطالع دهد
.مهندس مشاور تهیه کرده و مراتب را براي بررسی تسلیم وي میکند

رما  به پیمانکار متعهد  است  هماهنگی  الزم را  با دیگر  پیمانکاران یا گروه هاي اجرایی  متعلق  به کارف)د
.برنامه ریزي چگونگی آن توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابالغ میگردد.عمل آورد

 شکل و.پیمانکار مکلف است در پایان هر ماه گزارش کامل کارهاي انجام شده در آن زمان را تهیه کند)ه
.چگونگی آن را مشاور تعیین میکند

باشد    نمودارها و جدول  پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته,پیمانکار متعهد است یک نسخه از  برنامه )و
.تا در صورت لزوم مهندس مشاور و افرادي که اجازه بازدید دارند از آن استفاده کنند

عنوان   پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجدصالحیتی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد به)ز
ینکه پیش  پیمانکار میتواند در صورت لزوم رئیس کارگاه را عوض کند  مشروط به  ا.رئیس کارگاه معرفی کند 

.از تعویض مراتب را به اطالع مهندس مشاور برساند و صالحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد
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ها گیري اندازه,ها نقشه کردن پیاده,نشانه نقاط کنترل.19 ماده

 و نماید نترلک ها نقشه با تطبیق لحاظ از را مبدا و نشانه نقاط باید پیمان موضوع عملیات آغاز از پیش پیمانکار)الف

  را اتبمر باشد موجود اختالف که صورتی در و دارد اعالم و تایید را آن درستی نباشد موجود اختالفی که صورتی در

 قرار عملیات  شروع  مالك و شود صورتمجلس کارفرما و  مشاور مهندس  با موجود  وضع تا  برساند مشاور  اطالع به

.نیست پذیرفته پیمانکار از  اعتراضی  عملیات آغاز از پس  است  بدیهی .گیرد

  با را آنها درستی و کند پیاده مشاور مهندس نظارت با محورهارا و  امتدادها ,ها نقشه  است متعهد پیمانکار)ب

 رازت مورد در اختالفی,ها محور و  امتداد,ها نقشه کردن پیاده هنگام که صورتی در .کند صورتمجلس مشاور مهندس

 کارفرما و مشاور مهندس و پیمانکار را موجود  وضع ,شود  مشاهده فنی  مدارك در  آنها  تراز  با طبیعی  زمین

.میکند صورتمجلس

 مجلسصورت بایستی  میشود  پوشیده کار انجام  از پس  که عملیاتی  تمام و  راهها زیرسازي و بناها  پی کف تراز

 وضعیت صورت تنظیم در گیري اندازه مالك  ها صورتمجلس این.برسد  کارگاه رئیس و ناظر مهندس امضاي به و گردد

 هزینه با را ها پوشش است موظف بپوشاند را دهد قرار بازدید یا آزمایش مورد باید که را عملیاتی پیمانکار اگر. هاست

.کند اقدام مجدد پوشش به نسبت مجددا خود هزینه به الزم بازدید و آزمایشها انجام از پس و برداشته خود

  و مالز کروکیهاي شامل که ها صورتمجلس و شده اجرا هاي کار دستور, اجرایی هاي نقشه اساس بر ها گیري اندازه)ج

.میشود انجام است روشن

تجهیزات و ماشین آالت,تدارك مصالح,تجهیزکارگاه.20ماده 

جهیز کارگاه را طرح جانمایی ت,پیمانکار موظف است پس از تحویل گرفتن کارگاه با توجه به مدت تعیین شده براي  تجهیز)الف
است   به عهده پیمانکار...گاز,برق,تامین آب.تهیه  کرده و  پس از تایید  مهندس مشاور آن را مبناي تجهیز کارگاه قرار دهد

.مگرآنکه در اسناد و مدارك ترتیب دیگري باشد

یش  مصالح  و تجهیزات  ماشین آالت و ابزار   به  عهده  پیمانکار  است مگر  در اسناد و مدارك پ,تامین  نیروي  انسانی )ب
:مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار در کارگاه نگهداري میکند بقرار زیر است.بینی دیگري باشد

.نمونه  یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات وباید مورد تایید مهندس مشاورباشد, منابع  تهیه مصالح.1

ال تهیه ذکر منابع تهیه مصالح و تجهیزات  در اسناد و مدارك پیمان با  تعیین آنها ضمن اجرا  از  تعهدات پیمانکار در قب.2
دام و زیر و پیمانکار موظف است نسبت به محل امکانات محلی و کیفیت الزم اق. مصالح و تجهیزات مرغوب  و کافی نمیکاهد

ایت مقررات  پیمانکار موظف به رع.بدیهی است  کارفرما میتواند  محل آنها را  تغییر دهد .نظر مشاور آن را تسلیم کارفرما کند
.مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و دیگر مصالح معدنی است

.مقدار و تاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود,نوع.3

در داخل   هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در انحصار دولت باشد کارفرما تسهیالت الزم را فراهم میکند و اگر  تهیه آن)ج
.کشور میسر نباشد کارفرما یا اجازه ورود را براي پیمانکار تحصیل میکند یا مشخصات را تغییر میدهد

کارفرما  اجازه ورود  را از  ,در مواردي که  مصالح  و تجهیزاتی که  باید  به وسیله  پیمانکار از خارج کشور تهیه شود)د
.سازمانهاي ذیربط به هزینه پیمانکار تحصیل مینماید

ها را تامین  پیمانکار  باید آن,اگر در اسناد و مدارك پیمان مشخصاتی براي  ماشین آالت و ابزار اجراي کار تعیین  شده باشد)ه
.کند

م نیست در مورد وسایلی که الز.پیمانکار نمیتواند  ماشین آالت  و ابزاري را که  براي کارگاه الزم است از کارگاه خارج کند)و
.آنها را خارج کند.درکارگاه باشد با اجازه مشاور میتواند

ملکرد ناقص در  صورتیکه  اقالمی از تجهیزات  پیمانکار مطابق  پیمان بایستی دائم  در کار باقی بماند پیمانکار  مسئول  ع)ز
.احتمالی  این تجهیزات نیست مگر آنکه  ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است

ها طبق  به عهده پیمانکار باشد وي موظف به تامین آن...اگر تکلیفی براي تهیه غذاو مسکن کارکنان کارفرما یا مشاورو)ح
.شرایط پیش بینی شده است

الزم ومراقبتهاي کار بیمه  ثالث وشخص کار از حفاظت-21 ماده

 از که تاس آالتی وماشین مصالح  تجهیزات  شده انجام کارهاي ازکلیه مراقبت براي الزم اقدامات باید پیمانکار )الف
. دارد اوقرار زیرنظر موقت تحویل روز تا کارگاه تحویل روز

 بخشی  توقف دستور میتوانند ومشاور  کارفرما لذا  است ثالث شخص به وارده هاي خسارت مسئول پیمانکار چون )ب
 بهمین دنماین صادر پیمانکار توسط کار وبهداشت  فنی حفاظت دستورالعملهاي رعایت  عدم مشاهده صورت در کار از

.ندارد را مورد این در خسارت مطالبه حق وي جهت

مقابل در را شده  قید پیمان درموضوع که کارهایی از قسمت آن یا تمام باید کار شروع از قبل پیمانکار)ج

 وتمدید عتبارا موقت روزتحویل تا باید ها نامه بیمه  کند بیمه  کارفرما قبول مورد گر بیمه نزد پیمان  در شده یاد موارد
.کارفرماست بعهده بیمه این به مربوط هاي هزینه شوند

برآنچه وارده خسارت پیمانکار اطالع از پس کارفرما کارشود از قسمتی رفتن بین از باعث اي حادثه اگر

زدمیپردا پیمانکار به اولیه حالت به کار اعاده براي تدریج به مشاور تائید وبا  اخذ گر بیمه از را شده بیمه

 تاسیساتو ساختمان تمام ولی میکند بیمه کارفرما میدهد قرار اختیارپیمانکار در فرما کار که وابزاري آالت ماشین)د
ندک تسلیم کارفرما به را نامه وبیمه  بیمه خودش توسط باید پیمانکار به متعلق آالت وماشین وابزار موقت

ندک تامین را کافی نگهبان و حصارکشی حفاظتی خطروسایل عالئم کارگاه داخل روشنایی باید پیمانکار )ه

نکند ایجاد معبر سد رهگذران اطراف ساکنین مزاحمت که دهد انجام طوري را بایدعملیات پیمانکار)و

.است کارگاه نظم  ومخل مجاز غیر افراد از وجلوگیري کارگاه انتظامات متعهد پیمانکار)ز

به آنرا وهزینه  انجام را تعهدات آن میتواند کارفرما دهد رخ کوتاهی پیمانکار  تعهدات اجراي در اگر )ح

.بود خواهد اثر بی پیمانکار ادعاي وهرگونه کند کسر وي مطالبات از سود صد در 15 اضافه

ترتیب گردش مدارك  نقشه ها وابالغ دستورکارها-22ماده 

دو نسخه از تمام نقشه ها  واسناد فنی با مهرمشاور بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می) الف

پیمانکار باید همیشه یکی از. گیرد ودر صورت نیاز نسخه هاي اضافی باید به هزینه  پیمانکار تکثیر شود

.نقشه هارا براي بازرسی کارفرما  و مشاور  در کارگاه نگه دارد

پیمانکار باید تمام نقشه ها را به دقت مطالعه و در صورت مشاهده اشتباه یا هرگونه کسري در مدارك)ب

رفع  نقص  آنها را از مشاور در خواست ومشاور موظف است براي تکمیل آنها  با توجه به برنامه  زمان

بندي اقدام کند اما کمبود نقشه براي هرقسمت از کاراز تعهدات پیمانکار مبنی براجراي کامل کارنمی کاهد

هرگاه پیمانکاردرمورد درستی نقشه ها ویا مشخصات مصالح ایراد داشته ومراتب را به مشاورمنعکس)ج

.ولی مشاور ایرادها را نپذ یرد بایستی مراتب به کارفرما منعکس وطبق نظر او عمل کند

نقشه هاي کارگاهی  نظیر ساخت قطعات   پس از تهیه توسط پیمانکار در سه نسخه جهت تصویب  به مشاور ارسال ) د
.ومشاور آنها راتائید واصالح کرده ویک نسخه آنرا به پیمانکار ابالغ میکند

نقشه هاي چون ساخت یعنی   نقشه هاي کارهاي انجام شده به نحوي که اجرا شده اند وشامل تمام نقشه ها اعم از تغییر یافته ) ه
وبدون تغییر است    توسط پیمانکار تهیه وبه مشاور ارسال وپس از تائید یک نسخه 

.آن در اختیار پیمانکار قرار میگیرد

دستور العمل نصب وراه اندازي  تجهیزاتی از پیمانکار که تامین آنها  بعهده اوست از سازنده اخذ و به مشاور ارسال   )و
.ومشاور محل استقرار آنها را تهیه وبراي اجرا به پیمانکار ابالغ میکند

دستور کارهاي شفاهی مشاور براي پیمانکار معتبر نیست)ز

پیش از تحویل موقت پیمانکار باید در سه نسخه دستورالعمل هاي راه اندازي  تعمیر و نگه داري را با) ح

.نقشه هاي چون ساخت به مشاور بدهد بطوري که موضوع پیمان به سهولت انجام شود
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                              :آنها وضع وتغییر بنایی زیر تاسیسات حفاظت-23 ماده

گاز  برق  آب نظیر   بنایی زیر تاسیسات   به  که  شود  اجرا  نحوي  به را پیمان  موضوع  باید  

آنها به صدماتی پیمانکار  عمل اثر در واگر  نیاید وارد  کارگاه در آسیبی  اینها ومانند ومخابرات

به  میتواند  کارفرما  اینصورت غیر در بپردازد را آنها مجدد برقراري و ترمیم هزینه شود وارد

بدهی حساب به  صد در پانزده اضافه به را آن  وهزینه اقدام وخسارت نقص رفع براي هرطریق

.ندارد اعتراضی هیچگونه حق وي بابت این واز منظور پیمانکار

    ومسئولیت ندک مشاوراستعالم ازمهندس باید پیمانکار  زیربنایی تاسیسات  موقعیت بودن نامشخص صورت در
  یا ومحل نوع است آن به الذکرمنوط فوق هاي هزینه وپرداخت  حادثه بروزهرنوع درمورد پیمانکار

.باشد مشخص اسناد در یا رسیده وي اطالع به مزبورقبال مسیرتاسیسات

  تا میدهد عاطال کارفرما به نکار پیما کند ایجاب را تاسیسات وضع تغییر پیمان موضوع عملیات انجام هرگاه
. کنند اقدام وضع تغییر براي ذیربط سازمانهاي

.است فرما کار عهده به شده یاد عملیات وضع تغییر براي مربوط هاي هزینه

واگذاري  پیمانکاران جزء-24ماده 

.پیمانکارحق واگذاري پیمان به دیگران را ندارد:الف

پیمانکار میتواند قسمتهایی از عملیات اجرایی را بصورت پیمان با  پیمانکاران جزء  اجرا: ب

کند مشروط به اینکه آنان را از واگذاري کار به دیگران منع کند واگر تایید صالحیت آنان قبال

در اسناد قید شده باشد باید تایید آنان را از کارفرما کسب کند

این واگذاري ها از مسئولیت وتعهدات پیمانکار نمی کاهد نباید دربرنامه پیشرفت کار خلل وارد 

کند در پیمان این واگذاري ها باید قید شود که در صورت بروز اختالف  کارفرما حق  دارد به مورد اختالف 
.رسیدگی وطرفین نظر قطعی کارفرما را الزم االجرا میدانند

کارفرما میتواند بنا به  تقاضاي  پیمانکار جزء در صورت تاخیر در پرداخت مطالباتش توسط 

پیمانکار اصلی ودر صورت تایید کارهایش توسط دستگاه نظارت به موضوع اختالف رسیدگی

.وطلب پیمانکار جزء را از محل صورت وضعیت پیمانکار اصلی پرداخت کند

در خاتمه کار نیز کارفرما میتواند  در صورت طلب  پیمانکاران  جزء از پیمانکار اصلی به  

.موضوع رسیدگی وآنرا ازمحل مطالبات پیمانکار پرداخت کند

شب در کار اجراي-25 ماده

:است مجاز زیر موارد در شب در کار اجراي

.باشد شده بینی پیش زمانبندي برنامه در)الف

ارپیمانک نباشد پذیر امکان پیمان مدت در کار پیمانکاراتمام طرف از تاخیراتی سبب به اگر )ب

انجام شب در اضافه هزینه دریافت حق بدون را کار از قسمتی ومشاور کارفرما تایید با میتواند

.دهد

تصویب با نیست پذیر امکان مقرر موعد در کار اتمام که دهد تشخیص مشاور مهندس هرگاه)ج

  نخواهد ار بهایی  اضافه و خسارت  هیچگونه حق وپیمانکار کند صادر درشب کار دستور میتواند کارفرما
.داشت

  شب در کار باید پیمانکار قصور  بدون کار اتمام براي  که دهد  تشخیص مشاور مهندس اگر)د

در کار هاي هزینه اضافه اینصورت ودر ابالغ پیمانکار به موضوع کارفرما تایید با شود انجام

.باشد کار وزارت مقررات بایدمطابق انسانی نیروي مورد در که میشود پرداخت شب

نشود ایجاد مجاور ساکنان و همسایگان براي مزاحمت که کند عمل طوري است متعهد پیمانکار

عتیقه واشیاء تاریخی آثار-26ماده

  بیدرنگ باید پیمانکار شود پیدا کار درمحل تاریخی آثار یا اشیاءعتیقه کار اجراي ضمن هرگاه

تا  ونگهداري حفظ مسئول کارفرما .دهد اطالع انتظامی وئستگاه کارفرما مشاور به را مراتب

  ثارآ حفاظت  براي باید کارفرما حفاظت به اقدام تا پیمانکار ولی  است ذیربط مقامات به تحویل

میشود رفتار)تعلیق( 49 ماده طبق شود کار تعطیل یا توقف موجب ماده این اگراجراي کند اقدام

قانونی اقامتگاه-27 ماده

نامه درموافقت که را خود قانونی اقامتگاه )وپیمانکار کارفرما( داد قرار طرفین از یکی چنانچه

طرف به تغییر ازتاریخ روزپیش 15 تا کم دست را خود جدید نشانی باید دهد تغییر نوشته پیمان

شده دریافت قبلی نشانی به شده ارسال مکاتبات نشده اعالم جدید نشانی وقتی تا دهد اطالع دیگر

.میگردد تلقی
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)2مبحث 3 ازفصل 7ماده(:ساختمان مجریان هاي ومسئولیت وظایف

ومشخصات  اجرایی هاي نقشه ساختمان پروانه در مندرج مشخصات بررسی و مطالعه 7-1-1

پروانه بین احتمالی هاي ومغایرت اشکاالت واعالم اجرایی عملیات شروع از قبل ساختمان فنی

  طراح به آنها در نقص وجود ویا  فنی ومشخصات ها نفشه بین یا یکدیگر با ها ونقشه ساختمان

  صاحب هبایدب مراتب گردد ساختمان طراحی در تغییراتی به منجر موارد این صورتیکه در   . آن طراحان یا
.شود اعالم نیز کار

 و کار پایان تا آغاز از ساختمان اجرایی کارهاي وتفضیلی  کلی زمانبندي  برنامه ارائه 7-1-2

  شرایط نمودن فراهم و  کننده ناظرهماهنگ و کار صاحب به آن مجدد شروع و توقف  اعالم  همچنین
پوشیده که ساختمان از قسمتهایی ویژه به آنها براي ساختمان اجرایی عملیات بر نظارت

  وسایر کننده هماهنگ ناظر براي شده تعیین وظایف چارچوب در  هماهنگی ایجاد و شد خواهند

ناظران

مسایل رعایت وهمجنین آن پیرامون وساختمانهاي کارگاه وحفاظت ایمنی اصول رعایت 7-1-3

.کارگاه محیطی زیست

 ازيس شهر ومقررات ضوابط رعایت ملی مقررات رعایت  ساختمان اجرایی عملیات تمامی انجام صحت 7-1-4
مصوب هاي ونقشه ساختمان پروانه در مندرج محتواي اجراي

  دربرنامه یتغییرات گونه هر در کننده هماهنگ وناظر مربوطه ناظر کار صاحب کتبی وتایید موافقت اخذ 7-1-5
 گونه هردر دفترطراحی ومسئول مربوطه وطراح کار صاحب کتبی وتائید موافقت کارواخذ اجرایی تفضیلی
اجرا دست در کار به مربوط ساختمان ملی ومقررات فنی مشخصات یا ها نقشه در تغییراتی

  تغالاش پروانه داراي تجربی ومعماران ساختمان مختلف هاي رشته فنی وکاردانهاي ازمهندسان استفاده 7-1-6
فنی مهارت پروانه داراي ماهر فنی عوامل وهمچنین کاران واستاد وکارگران

  قرار الینفک جزء که نامه شیوه مجموعه این هشتم فصل در مندرج شرح به قرارداد عمومی شرایط امضاء 7-1-7
.باشد رسیده طرفین امضاي به باید و بوده مجري و کار صاحب بین منعقده داد

  ايه نقشه از فشرده لوح یک و )ساخت چون(ساختمان شده اجرا کار کامل نقشه سري سه امضاي و تهیه 7-1-8
حقوقی اظرن یا ذیربط حقیقی ناظران از الزم تاییدیه اخذ و برقی تاسیسات و مکانیکی تاسیسات,سازه,معماري

حیتصال داراي مراجع تایید از پس دیگر اشخاص یا کار صاحب به خود عملکرد از ناشی خسارت جبران 7-1-9

  ابطضو و مصوب هاي نقشه و ساختمان پروانه در مندرج مشخصات و قرارداد خصوصی شرایط رعایت 7-1-10
کار اجراي در شهرسازي مقررات و

 و مسکن وزارت سوي از صادره قانونی هاي نامه بخش و ها نامه شیوه و ساختمان ملی مقررات رعایت 7-1-11
شهرسازي

 دح در مرغوب مصالح از استفاده و مناسب کیفیت و مهندسی اصول با منطبق قرارداد موضوع اجراي 7-1-12
 ناظران ییدتا مورد آن مختلف مراحل که ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه توسط شده اعالم هاي استاندارد

 اجرایی یاتعمل از مرحله کارهر پایان در ساختمان کنترل به مربوط هاي تاییدیه اخذ و باشد آنها رشته حسب ذیربط
ذیربط ناظران از

 از زمال هاي تاییدیه اخذ و ساختمان ملکی و فنی شناسنامه به ملزم ساختمان اطالعات دفترچه تکمیل 7-1-13
نامه شیوه مجموعه این ششم فصل شرح به مذکور شناسنامه صدور جهت ذیربط ناظران

.فوق مراحل انجام از پس کار صاحب به ساختمان ملکی و فنی مستندات و مدارك تمامی تحویل 7-1-14

  ماده نامه آیین 18 ماده اساس بر میشود ساخته مجري مسئولیت به که ساختمانی اجراي کیفیت کردن بیمه 7-1-15
 یا کار صاحب نفع به قانونی و کتبی نامه تضمین یا و ساختمان کیفیت تضمین نامه بیمه ارائه طریق از قانون 33

:زیر مقررات و ضوابط اساس بر صاحبکاران

 طریق زا ساختمان اجراي کیفیت بیمه پوشش تحت را خود احداثی هاي ساختمان تمام مکلفند مجریان 7-1-15-1
.دهند قرار تخصصی بیمه هاي شرکت

 ملی راتمقر,استانداردها است الزم بیمه پوشش برقراري براي که ساختمان کیفیت کنترل معیارهاي 7-1-15-2
.دمیباش مصوب هاي نامه شیوه و ها نقشه و ها لیست چک , آن به ملزم فنی مدارك و ساختمان پروانه,ساختمان

امور بیمه اي
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بیمه مسؤلیت

 پروژه یاجرای کارکنان و ثالث اشخاص مالک، قبال در ذیصالح مجریان اي حرفه مسئولیت بیمه

 مجري اي حرفه باهاشت یا و غفلت و خطا قصور، انگاري، سهل نتیجه در چنانچه که معنی بدین ساختمانی،

 اختمانیس پروژه کارگران و ثالث اشخاص به مالی و جانی خسارت پروژه اجرایی محدوده در ذیصالح

 گذار بیمه مسئولیت احراز از پس گر بیمه شود، شناخته آن جبران مسئول ذیصالح مجري و آید وارد

.نماید می اقدام نامه بیمه در مندرج تعهدات حدود تا خسارت پرداخت به نسبت

نکات مهم در خرید بیمه هاي مسئولیت مهندسین

آشنایی . ر قرار گیردد نظبراي خرید بیمه مسئولیت مهندسی قیمت پایین آخرین موردیست که باید م

در این نوع بیمه . ولث و بدنه خودرعموم مردم با بیمه و خرید بیمه نامه برمیگردد به خرید بیمه نامه ثا

ی بیمه نامه چندان شرایط خصوص نامه ها با توجه به انبوه بودن آن و مشابهت کلی بیمه نامه ها بررسی

می ) ق بیمهح(یمه نامه مطرح نیست و خریداران بیمه نامه تمرکز اصلی خود را معطوف به قیمت ب

سئولیت مهندسین بیمه ماما در بیمه نامه هاي مسئولیت اعم از؛ بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، . نمایند

هندسین مجري لیت مطراح و ناظر حقیقی، بیمه مسئولیت شرکتهاي مهندسین مشاور، بیمه مسئو

مانکاران، در همه آنها طر پیذیصالح، بیمه مسئولیت شرکتهاي سازنده مسکن و ساختمان و بیمه تمام خ

لغت در   چرا که با جابجا شدن یک. آنچه اهمیت فوق العاده دارد شرایط خصوصی بیمه نامه است

. جمله بندي تعهدات ممکن است کل شرایط بیمه نامه بال استفاده گردد

وصی بیمه زد و به شرایط خصدر این حالت شرکت بیمه در زمان حادثه از پرداخت خسارت امتناع می ور

ر این ه فرض ببیمه گذار نیز از لحاظ قانونی هیچ حمایتی نخواهد داشت چرا ک. نامه استناد خواهد کرد

ابراین مطالعه بن. ه کرده استاست در زمان خرید بیمه نامه و پرداخت حق بیمه شرایط خصوصی را مطالع

وارد بسیار پر لف از جمله مدقیق شرایط خصوصی بیمه نامه و مقایسه چند بیمه نامه از شرکتهاي مخت

.اهمیت در زمان خرید بیمه نامه مسئولیت است

. ویژه است رد که درخور توجهمورد فوق العاده پر اهمیت دیگري در زمان خرید بیمه مسئولیت وجود دا

بدین معنی . تو مهم اس نحوه پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه مسئولیت نکته اي فوق العاده حساس

.دسارت نمایکه شرکت بیمه با حداقل کاغذ بازي و بدون سختگیري اقدام به پرداخت خ

س بیمه گذار  کن است که مهندنحوه اطالع از موضوعات فوق و خرید بیمه نامه اي مطمئن فقط زمانی مم

یمه و اطالعات حقوقی باز همفکري و راهنمایی مشاورینی امین و مطلع در هر دو زمینه مهندسی 

.برخوردار باشد
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راهنماي دریافت خسارت

ه علیه خودراکه  ین هرنوع ادعا ویامطالببیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچن 

ارنامه و یا اقامه  هی و یا بصورت ارسال اظهبه این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفا

استثناي   به(ثر ظرف مدت پنج روز دعوي در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداک

یات مطالبه ویادعوي نام کیف از تاریخ وقوع آن به اطالع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً) تعطیالت رسمی

عوي شده است را البه خسارت ویا اقامه دونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوي وعنوانی که به موجب آن مط

ات و نکات دیگر  عا و هرگونه اطالعات، مشخصبه همراه مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد اد

د به بیمه  را که در این باره دراختیار دار مربوط به موضوع را که بر  آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی

.گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید

.ر به عمل آوردمکاري الزم را با بیمه گبیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی ه

بیمه کیفیت ساختمان

  ختمانسا تحویل از پس و برداري بهره شروع ابتداي از ساختمان اجراي کیفیت بیمه مدت 7-1-15-3
:است زیر شرح به ساختمان مختلف هاي بخش در )صاحبکاران(کار صاحب به مجري توسط

سال 10 حداقل سفتکاري و سقف,اسکلت,پی شامل ساختمان هاي سازه )الف

سال 5 حداقل ساختمان نماي)ب

سال 5 حداقل ساختمان رطوبتی هاي عایق)ت

سال 3 حداقل آسانسورها و برقی و مکانیکی تاسیسات و تجهیزات)ث

  استان سازمان تایید مورد که قبولی و استناد قابل دالیل به را خود احداث دست در ساختمانهاي که مجریانی 7-1-15-4
 که کتبی نامه مینتض یا بانکی ضمانتنامه ارائه طریق از مکلفند دهند قرار ساختمان کیفیت بیمه پوشش تحت نتواند,باشد
 است نامه شیوه همین 3-15-1-7 بند موضوع هاي تضمین حاوي حداقل و تهیه استان سازمان توسط آن کاربرگ و مفاد
 کیفیت ضمینت)صاحبکاران( صاحبکار نفع به میگیرد قرار تایید مورد رسمی اسناد دفاتر از یکی در و تهیه نسخه سه در

.نمایند

 وسعهت چهارم برنامه قانون سی ماده ب بخش سه بند وفق مکلفند ساختمان پروانه صدور مراجع سایر یا شهرداریها 7-2
 به ساختمان کیفیت نامه بیمه درخواست)صاحبکاران(صاحبکار ساختمان کار پایان صدور کشورهنگام وفرهنگی اجتماعی

.بنمایند بعدي برداران بهره و خریداران نفع

  عمل باید نامه شیوه مجموعه این 18 ماده طبق باشد نداشته وجود یا و نباشد کافی د تعدا به مجري که هایی محل در 7-3
.شود
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 را اساسی عیوب و است ساختمان پنهان و اساسی عیوب به مربوط کیفیت تضمین ي نامه بیمه

 در اما .دهد می پوشش شود، می خسارت بروز موجب بعدها و نشده مشخص ساخت طول در که

 صراحتا و یدق ساختمان کیفیت تضمین نامه بیمه عنوان با بیمه ساختمان، ملی مقررات دوم مبحث

 بیمه یا و بانکی نامه ضمانت ساختمان آتی برداران بهره نفع به است موظف مجري که شده اشاره

.کند تهیه ساختمان کیفیت تضمین نامه

است؟ چگونه ساختمان پنهان عیوب بیمه دهی پوشش ي نحوه

 اختس دوره طول در کند؛ می خریداري بیمه شرکت از را اولیه نامه بیمه ساختمان سازنده ابتدا

 و راه وزارت از بازرسی مجوز داراي که ساختمان کیفیت بازرسی و کنترل هاي شرکت با

 گاهدست موازات به ها شرکت این و شود می منعقد پروژه بر نظارت قرارداد هستند، شهرسازي

 روژهپ از مختلف زمانی فواصل در مهندسی، نظام سازمان ناظر مهندسان یعنی پروژه بر نظارت

 جودو درصورت .آید نمی وجود به ناظران وظیفه انجام با تداخلی البته که کنند می بازدید

 یمت ساخت، اتمام از پس .کنند می گزارش رفع و اصالح جهت را آن بازرسان پروژه، در مشکل

 بیمه تشرک به لیست چک یک قالب در ساخت مختلف مراحل از مفصلی نهایی گزارش بازرسی

 و یفضع متوسط، خوب، خوب، خیلی سطح پنج به ها پروژه کیفیت درنهایت .کنند می ارائه

.شود می بندي تقسیم ضعیف خیلی

 

 رکتش سوي از تعهدات، شروع الحاقیه یا قطعی الحاقیه پروژه، در خاصی مشکل نبود درصورت

 اولیه، نامه بیمه اعتبار یعنی .گیرد می قرار نامه بیمه پوشش تحت پروژه و شود می صادر بیمه

.باشد می قطعی الحاقیه صدور و پروژه ساخت اتمام به منوط

شود؟ می محاسبه چگونه ساختمان پنهان و اساسی عیوب نامه بیمه نرخ

 ارزش درصد 1.5 با معادل نامه بیمه نرخ شد، تصویب نامه بیمه که زمانی 87-86 سال در

 بیمه ینا نرخ امروز و شدند ناسالم رقابت فاز یک وارد بیمه هاي شرکت متاسفانه اما .بود ساخت

 بیمه ساخت ارزش درصد صدم 15 قیمت به حتی ها شرکت از برخی که یافته تنزل حدي تا نامه

.کنند می صادر نامه

فصل  16و  15موضوع ماده (تعهدات و اختیارات مجري 

)از شرایط عمومی قرارداد3

 تعهدات– 15 ماده

  ودهنم مالحظه را ها نقشه و مدارك و اسناد تمام, کرده بازدید ساختمان اجراي محل از قرارداد انعقاد از قبل باید مجري
 ینماش و تجهیزات و مصالح انواع,سال مختلف فصلهاي در کار اجراي امکان ,هوا و آب وضعیت,کار نوع,موقعیت از,

 موضوع زمینه در مذکور اطالعات به باتوجه, داشته کامل آگاهی بازارکار در ماهر انسانی نیروي امکانات و آالت
.نماید تقبل را زیر تعهدات خود موردنظر سود و قرارداد

 هب را موضوع بالفاصله آنها در فنی اصول رعایت عدم یا اجرایی هاي نقشه بین مغایرت مالحظه صورت در 15-1
.نماید اعالم صاحبکار و ناظر و طراح مهندس

 و مجاور ساختمانهاي و کارگاه ایمنی ئ ساختمان اجراي عمومی هاي نامه شیوه و ساختمان ملی مقررات تمامی 15-2
.کند رعایت را کارگاه در محیطی زیست مسایل

.پذیرد انجام او نظر زیر یا وي توسط ساختمان کارگاه تجهیز 15-3

 صاحب از مدارك آن دریافت و ذیربط هاي دستگاه سوي از قانونی مجوزهاي صدور از پس را اجرایی عملیات 15-4
.نماید شروع زمانبندي برنامه مطابق, کار

.کند اجرا مصوب هاي نقشه براساس را اجرایی عملیات تمامی 15-5

.نماید ایجاد را الزم هماهنگی پیمانکاران بین نیاز درصورت 15-6

.کند نعیین را کار اقالم بین منطقی تاخر و تقدم 15-7

.کند اخذ مربوط ضوابط چهارچوب در ناظر مهندس از را الزم  هاي تاییدیه 15-8
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  داراي اشخاص سایر و خود اشتغال ظرفیت و صالحیت حدود قرارداد انعقاد هنگام و کار پذیرش در9 -15
  و دنمای رعایت کامال را است شده ابالغ و تعیین ذیصالح مراجع توسط که مربوطه رشته در صالحیت
.نماید امتناع میباشد وي بعهده آن اجراي که ساختمانی بر نظارت مسئولیت پذیرش از همچنین

.دهد انجام صالحیت داراي و تجربه با و متخصص افراد بوسیله را قرارداد مورد عملیات 15-10

.نماید فراهم را الزم تجهیزات و استاندارد مصالح,ابزار,آالت ماشین, قرارداد مفاد نوع حسب 15-11

  نمیدهد هاجاز دئلتی مقررات زمانیکه تا و کند تایید یا تهیه را کارگاه نیاز مورد ماهر انسانی نیروي 15-12
  زمجو آنان کارگیري به ضرورت صورت در و کند جلوگیري یا خودداري خارجی کارگران کارگیري به از

.نماید مطالبه یا و دریافت را اجتکاعی امور و کار وزارت

  ایترع به نسبت یا و رعایت را آن ار منبعث هاي بخشنامه و کار قانون و اجتماعی تامین و مقررات 15-13
.نماید الزام آنها

  بیمه راخود به متعلق وسایل و آالت ماشین و تجهیزات کلیات کارگاه اجرایی عملیات شروع از قبل 15-14
 ارک صاحب عهده به صاحبکار به متعلق وسایل و ساختمان بیمه هزینه(کند قهري حوادث و آتشسوزي

  سئولیتم قهري حوادث یا آتشسوزي بروز صورت در,باشد ننموده بیمه را آنها صاحبکار چنانچه لیکن است
  و هکارگا از حفاظت مسئولیت قهري حوادث از صرفنظر.بود خواهد صاحبکار عهده به وارده خسارت جبران

  ریکه به اگر و است مجري عهده به کارگاه در موجود مصالح و لوازم و وسایل تمامی و زیربنایی تاسیسات
.میباشد خسارت جبران یا و نقص رفع به موظف شود وارد خسارتی و صدمه

  طمهل کار فنی اصول به که صورتی در صاحبکار نظرات و موجود هاي نقشه اساس بر را ناظر نظرات 15-15
.بپذیرد قرارداد عمومی شرایط و قرارداد مفاد رعایت با کند تایید طورکتبی به ناظر و نزند

 عدم یا نامرغوب مصالح بکاربردن یا ها نقشه رعایت عدم از ناشی کار اجراي در نقص و ایراد هرگونه 15-16
.نماید رفع قرارداد مفاد براساس را کارگاه انسانی نیروي ناحیه از کارمناسب ارائه

  عالئم از دهاستفا رو پیاده در مناسب عبور راه پیشبینی مصالح تخلیه نحوه به مربوط مقررات کلیه 15-17
.نماید کنترل و رعایت مورد حسب بر را کارگاه انتظامات تامین و حفاظتی وسایل و خطر و راهنمایی

.ندارد دیگران به را قرارداد واگذاري اجازه 15-18

.بنماید را امانت رعایت و دقت ها هزینه صورت یا و ها وضعیت صورت تایید یا و تهیه در 15-19

  پروانه داشتن مستلزم ها رشته از دریکی ساختمان کار اجراي قانون 4 ماده بموجب که مواردي در 15-20
  تصالحی پروانه دارندگان از است موظف باشد مذکور صالحیت فاقد مجري و میباشد مربوط صالحیت

.نماید استفاده کار از بخش آن به مربوط

مجري اختیارات-16 ماده

.نماید پرداخت پیش دریافت به موکول کاررا شروع میتواند مجري 16-1

 رد شده تایین موعد از قرارداد نوع به توجه با قرارداد مبلغ اقساط از هریک پرداخت که صورتی در 16-2
  اخیراتت از درصدي معادل و مبلغ آن میتواند مجري افتد تاخیر به صاحبکار توسط ماه یک از بیش قرارداد
  کارصاحب از توقف مدت طول در میشود تایین خصوصی شرایط در که را خود الزحمه حق پرداخت به مربوط
.کند مطالبه

  ورط به را مراتب مورد حسب,نداند مصلحت به ها نقشه اساس بر را کار از بخشی اجراي مجري چنانچه16-3
  هفته کی از بیش نباید هرحال در که پاسخ وصول تا و میرساند طراح و کننده هماهنگ ناظر اطالع به کتبی

.مینماید متوقف را بخش آن در کار اجراي انجامد طول به ابالغ تاریخ از

خدمات تخصصی

مدیریت اجرائی

تحویل کارگاه

تامین و تجهیز انبار مواد منفجره

تهیه طرح جانمایی

برگزاري جلسات هماهنگی

تقسیم کار و تفویض اختیار

مدیریت دستور کارها

پیگیري تهیه گزارش روزانه واقعی کارگاه

سنجش باز دهی کارگاه و یافتن راه حل افزایش آن

 مدیریت روش هاي اجرائی

پیگیري عملیات اجرائی کارها
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دوره هاي مسئولیتی مجري

دوره انجام مطالعات فنی و اقتصادي.١

دوره برنامه ریزي .٢

دوره اجراء.٣

دوره تحویل.۴

شیوه ورود مجري به محل اجراي پروژه

.از ابتداي کار وارد می شود.١

.در اواسط کار وارد می شود.٢

از اواسط کار وارد می شود

حت نظر  مدتی به صورت حاشیه نشینی شخصا شرایط را ت.١
بگیرد

افراد و ارتباطات را تحت نظر داشته باشد.٢

از انجام اقدامات سریع در تغییرات اجتناب کند.٣

به آرامی تغییرات مورد نیاز را اعمال کند.۴

برخی ارتباطات و سازمان هاي غیر رسمی را براي .۵
استفاده هاي بعدي حفظ کند

دخوب گوش کند اما تاثیر نگیرد بلکه تحلیل کن.۶

ته بداند که براي اجراي پروژه ها بخشی هزینه ها ناخواس.٧
تحمیل 

می شود       

 دریافت برنامه زمانبندي طرح از واحد

برنامه ریزي  

یازاستحصال اطالعات نیروي انسانی مورد ن.١

یازاطالعات ماشین آالت مورد ن استحصال.٢

ازاستحصال اطالعات مواد ومصالح مورد نی.٣

زاستحصال اطالعات منابع مالی مورد نیا.۴

استحصال اطالعات موارد مهم اجرائی.۵
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مطالعه قراردادهاي منعقده

استحصال اطالعات نیروي انسانی مورد نیاز.١

استحصال اطالعات ماشین آالت مورد نیاز.٢

استحصال اطالعات مواد ومصالح مورد نیاز.٣

استحصال اطالعات منابع مالی مورد نیاز.۴

استحصال اطالعات موارد مهم اجرائی.۵

شناسایی منطقه اجراي طرح

ازشناسایی نیروي انسانی مورد نی.١

شناسائی ماشین آالت مورد نیاز.٢

شناسائی مواد ومصالح مورد نیاز.٣

....شناسائی امکانات رفاهی و .۴

شناسائی مسئولین منطقه.۵

هاي  شناسائی منابع تامین نیازمندی.۶
کارگاه

شناسائی امکانات بهداشتی.٧

........و.٨

اقدامات اولیه

تهیه چارت سازمانی اولیه کارگاه.١

ایجاد واحد اداري  .٢

ایجاد واحد مالی .٣

جذب نیروهاي مورد نیاز .۴

اخذ کد بیمه کارگاهی.۵

افتتاح حساب هاي بانکی مورد نیاز.۶

انجام بیمه مسئولیت.٧

تامین ذخایر سنگ و شن و ماسه .٨

......و.٩

تشکیل واحد کنترل پروژه.١
تشکیل واحد اداري.٢

تشکیل امور مالی.٣

تشکیل واحد قرارداد.۴

تشکیل واحد مهندسی و آرشیو فنی.۵

تشکیل واحد پشتیبانی.۶

تشکیل مدیریت ماشین آالت.٧

تشکیل واحد ایمنی.٨

)ساخت و ساز(تشکیل واحد اجرائی .٩
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تشکیل واحد کنترل پروژه

تهیه چارت سازمانی با نظر مدیر واحد.١
تامین نیروهاي مورد نیاز.٢
آنها  دریافت دستورالعمل هاي کنترل پروژه و اصالح.٣

در صورت نیاز
ابالغ دستورالعمل به نظارت و پیمانکاران.۴
نترل تشکیل جلسات روزانه ، هفتگی و ماهیانه با ک.۵

پروژه
بررسی روند اجرائی و تاخیرات و توقفات.۶
کنترل تاخیرات و توقفات با دستگاه نظارت.٧
رل دریافت برنامه روزانه ، هفتگی و ماهیانه از کنت.٨

پروژه
بررسی وضعیت گزارش پیشرفت کار.٩

:تشکیل امور اداري شامل

کارگزینی.١

خدمات کمپ باس.٢

دبیرخانه.٣

انتظامات.۴

ایمنی.۵

حمل و نقل.۶

مخابرات.٧

:کارگزینی شامل

دفترسازمان.١

استخدام.٢

بایگانی سوابق.٣

حقوق و دستمزد.۴

ارزشیابی.۵

بیمه کارکنان.۶

خدمات کمپ باس

تامین غذا.١

تامین امکانات اقامت و پذیرائی.٢

تامین آب و برق و سوخت و سرمایش و .٣
گرمایش

تامین امکانات نقلیه داخل شهري.۴

تامین امکانات نقلیه خارج شهري.۵

.....و.۶
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دبیرخانه

دریافت مکاتبات بیرون از طرح از قبیل ادارات شهري.١

دریافت مکاتبات داخلی طرح.٢

...دریافت مکاتبات پیمانکاران و مشاورین و.٣

ارسال مکاتبات بیرون از طرح از قبیل ادارات شهري.۴

ارسال مکاتبات داخلی طرح.۵

...ارسال مکاتبات پیمانکاران و مشاورین و.۶

ناتانجام اطالع رسانی از قبیل بخشنامه ها و تابلوي اعال.٧

انتظامات

کنترل تردد نیروي انسانی.١

کنترل تردد وسائط نقلیه.٢

کنترل ورود و خروج تجهیزات و ماشین آالت.٣

کنترل ورود و خروج اسناد و مدارك.۴

ایجاد سیستم پذیرش مراجعه کنندگان.۵

ایجاد سیستم حفاظت کارگاه.۶

......و.٧

ایمنی

ایجاد واحد ایمنی.١

تشکیل کمیته ایمنی.٢

تهیه و تدوین دستورالعمل.٣

نظارت بر اجراي ایمنی.۴

ارتباط با اداره کار .۵

شناسائی اماکن پر خطر.۶

......و.٧

حمل و نقل

خرید یا تامین وسائط حمل ونقل.١

انعقاد قرارداد با دفاتر هواپیمایی ، راه آهن یا .٢
خودروهاي بین شهري

ارائه خدمات به کارکنان.٣

مدیریت بر ارائه خدمات  .۴

......و.۵
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مخابرات

ایجاد مخابرات با سیم و بی سیم.١

ارائه خدمات تلفنی به متقاضیان.٢

تهیه و ارسال صورتحساب مکالمات.٣

نگهداري شبکه.۴

دریافت پهناي باند بی سیم.۵

تحویل بی سیم به کارکنان معرفی شده.۶

حفظ امنیت سیستم مخابرات .٧

تامین مصالح

تامین هواي فشرده

تامین ایاب وذهاب

تامین و تجهیز سیستم هاي ایمنی

تامین و تجهیز ساختمانهاي عمومی

تامین وتجهیز ساختمانهاي پشتیبانی

تامین سیستم توزین

تامین بیمه تجهیز کارگاه

تامین غذا

تامین آب

تامین برق

تامین سیستم حمل و نقل

:تشکیل واحد مالی شامل

امور دریافت و پرداخت.١

واحد گزارشات مالی.٢

واحد بررسی اسناد و صدور سند.٣

تنخواه گردان.۴

حسابداري انبار.۵

حسابداري اموال.۶

عامالن خرید.٧

......و.٨

براي دوره تجهیز کارگاه عبارت از عملیات  اقدام ها  وتدارکاتی است که باید به صورت موقت

اجرا انجام شود تا امکان آغاز وانجام  عملیات موضوع پیمان   میسر باشد.

تجهیز کارگاه شامل موارد زیر است:

1( آزمایشگاه ها –نجاري  –آرماتور بندي{ساختمانهاي  پشتیبانی مانند  کارگاه هاي سرپوشیده-

}......-اتاق ترانسفور ماتور  –انبارها  –تعمیر گاه ماشین آالت 

2( ساختمانهاي عمومی)حمام  – رختشویخانه -غذا خوري –محل سکونت کارگران -دفاتر کار–

فروشگاه  –نانوایی  –نماز خانه  -مهمانسرا –پارکینگ سرپوشیده  -آشپزخانه-....(.....

3 ( ساخت محوطه)پارکینگ -نیتامین تجهیزات ایم-تامین روشنایی-حصارکشی -خیابان بندي

حفاظت در مقابل سیل–سیستم جمع آوري آبهاي سطحی وفاضالب  -روباز-(........

4(ورودي کارگاه)مخابرات و –برق -گاز -کنتور ورودي آب(......
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 و  نگهداري براي  کارگاه  تجهیز  جانمایی  طرح  به توجه با( کارگاه انبار )5
)میشود استفاده آن از تجهیزات و  مصالح حفاظت

 ارگاهک به را کشور موجود هاي راه از یکی که است راهی( دسترسی راه)6
)میکند متصل

 اثاحد عملیات اجراي محل به دستیابی براي که راهی( سرویس راه )7
)میشود

 و  حمصال دپوي   آب منابع   مصالح معادن که  هایی راه ( ارتباطی راه)8
.میکند متصل عملیات اجراي محل  به را اینها نظایر

  که  میعمو نقلیه وسایل با مردم تردد براي که است راهی انحرافی راه )9
 شده قطع انپیم موضوع عملیات انجام  علت به ولی انجام مسیر این از قبال

شود می احداث

:برچیدن کارگاه

عبارت از جمع آوري مصالح تاسیسات وساختمانهاي موقت خارج کردن مصالح

تجهیزات ماشین آالت ودیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه وتسطیح تمیز کردن 

ودر صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمین ها یا محل هاي تحویلی کارفرما 

.طبق نظر کارفرماست

تامین مصالح

1- انواع مصالح

1-1- سنگدانه

1-2-سیمان

1-3-میلگرد

1-4-بنتونیت

1-5-مواد قالب بندي

1-6-مصالح بنائی

1-7- آهن آالت

1-8- مواد افزودنی

تدارکات

برنامه ریزي

واردات

ذخیره سازي

انباراجناس نو

 جمعداري(انبار اجناس غیر نو(

تعریف مراحل خرید

دقت در سفارش خرید

کیفیت مصالح سنگی
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تدارکات

 4,76تا0=ماسه

=4,769,5تا Aشن

=9,519تاBشن

=19 38تاCشن

=3863تاDشن

=63 150تاEشن

هواي فشرده

حجم هواي فشرده جهت به کار انداختن ابزار هاي بادي براساس پی اس آي /CFM )  فوت مکعب
.است) بردقیقه

اسکال بازده کمپرسور هوا بر اساس لیتر بر ثانیه یا کیلو پ•

محاسبه میگردد

میزان هواي مورد نیازبرحسب کیلو پاسکال

 285مته چالزنی چرخ زنجیري

 120مته چکشی سنگین گهواره اي

 48مته چکشی دستی

 29کلنگ بادي

 95لوله دمش براي تمیز کاري

 95پمپ چاهک

 70وینچ یک تنی

 14چکش تقه کاري

 14سنگ سمباده

 24مته چوب

 24ویبراتوربتن

 850تا190چکش شمع کوبی

 140پمپ تزریق بتن

کیلوپاسکال2800کمپرسور پیشنهادي 
استانداردهاي ایمنی

 سازمان مدیریت 247استاندارد مورد تایید در کارگاه نشریه شماره

  USBRمجموعه نشریات •

•Safty standards consstruction
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چک لیست موارد ایمنی

 تامین حفاظت از آلودگی
صوتی

تامین حفاظت آلودگی هوا

تامین سرمایش و گرمایش

تامین روشنائی

تامین تجیهزات شخصی

نصب عالئم

مدیریت تردد

دنیکنترل مواد غذایی و آشامی

و......

تامین وسایل نظافت محیط

د مواد و پیش بینی مکانیزم جلوگیري از ورو
تجهیزات ممنوعه

میتجهیز اماکن نگهداري و دور ریزي مواد س

احداث درمانگاه

تهیه آمبوالنس

بیمه کارکنان

 ایجاد آمادگی براي موارد سیل و....

ایجاد سرویس بهداشتی

تامین سیستم دفع زباله......

میزان مجاز آلودگی صوتی بر اساس دسی بل

90  ساعت8دسیبل

92  ساعت6دسیبل

95  ساعت 4دسیبل

97  ساعت 3دسیبل

100ساعت 2دسیبل

105  ساعت1دسیبل

110 دسیبل به باال نیم ساعت

روشنائی مورد بر حسب شمع بر فوت

 5=پیاده رو ها

30=خدمات تعمیرگاهی

5= بتن ریزي

10=عملیات اجرائی

5=عملیات خاکبرداري

5=راه هاي خروجی

 50=کمکهاي اولیه و درمانگاه

5=اتاقک ها

30= شاپها

10= انبارها

10= امکانات بهداشتی

30= جوشکاري

تناسب تعدادتوالت با کارکنان

توالت2=نفر 20تا

20 توالت7=نفر200تا

200 7نفر بیشتر  50نفربه باالبه ازاي هر+
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ساختمانهاي اداريساختمانهاي عمومی مورد نیاز کارگاه

مهمانسرا

مسکونی

غذاخوري

فروشگاه

نانوایی

نمازخانه

درمانگاه

رختشورخانه

پارکینگ

تاسیساتورك شاپ هاي مورد نیازکارگاه

آهنگري

نجاري

آرماتوربندي

باطري سازي

صافکاري و نقاشی

ساخت قطعات پیش ساخته

 تعمیرگاه خودروي سبک و
سنگین

تولید مصالح

تولید بتن

انبار هاي رو باز و روبسته

انبار مواد منفجره

آزمایشگاه مکانیک خاك

اتاق برق

سوخت رسانی

ذخیره آب

)انواع باسکول(تامین سیستم توزین 

 تن 50سیستم توزین آویز تا

باسکول سنگین

 کیلو گرم 100باسکول سبک تا

سیستم قطار کش

 تن10هر چرخ ( باسکول چرخ کش(

مراحل عمده خرید و نصب باسکول

انتخاب فروشنده واجد شرائط

بازدید کارشناس فروشنده از محل احداث باسکول

اجراي عملیات ساختمانی برابر نظر کارشناس فروشنده

نظارت بر مراحل عملیات ساختمانی از سوي فروشنده

  نظارت بر حمل تجهیزات

نصب باسکول

رانتحویل باسکول به کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای

دریافت گواهی استاندارد

آموزش اپراتور

بازدید هاي نوبه اي
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انواع بیمه هاي کارگاهی

بیمه آتش سوزي

بیمه اتوموبیل

 عمر، حوادث و درمان(بیمه اشخاص(

بیمه باربري

بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مهندسان طراح

دوره ساخت و بهره  ( بیمه تمام خطر
)برداري

تامین غذا

 احداث وتفکیک سالن

غذاخوري

تجهیز

تهیه غذا

روشهاي تامین غذا

خرید غذاي آماده

  تهیه غذا به صورت امانی

پیمان مدیریت پخت

قرارداد تهیه و پخت

انواع آب مورد نیاز

آب آشامیدنی

آب بهداشتی و صنعتی

آب آتش نشانی
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خواص آب آشامیدنی

 درجه باشد 15تا  5درجه گرما باید بین

 سانتی متري   30بی رنگ باشد به نحوي که نوشته تایپ شده در عمق
آب قابل مطالعه باشد

 درجه مطبوع باشد 60تا  50بوي آن در حرارت

مزه آب باید در انتهاي حلق باعث ایجاد طعم طبیعی آب شود

 میکرو مهوسی باشد 1000تا  400الکتریسته پذیري آب بین

با نظر آزمایشگاه فاقد باکتري و ناخالصی غیر مجاز باشد

خواص آب صنعتی

تازه و تمیز و فارغ از فضوالت باشد

 قسمت در میلیون باشد 500کلر موجود کمتر از

 قسمت در میلیون باشد30000سولفات ها کمتر از

 درصد مقاومت همان مالت   90مالت ساخته شده با این آب
را با آب آشامیدنی داشته باشد

، طبق  زمان گیرش اولیه و نهایی با مشخصات فنی مورد نظر
استاندارد همخوانی داشته باشد

 قسمت در میلیون   600قلیائی هاي موجود در آب حد اکثر
باشد

 هفته یکبار آزمایش انجام شود 6هر

روش هاي تامین آب

متر مکعب در ساعت 20دبی (حفر چاه مادر(

حفر چاه دستی

 متر 50چاه ساحلی با فاصله حداقل

قنات

چشمه

رودخانه

حوضچه ته نشینی

تصفیه آب

منبع ذخیره

حدود برآورد آب مورد نیاز

ساعت 24لیتر براي هر نفر در  150= مصرف انسانی

45/0=با توجه به عیار سیمان =بچینگ

2200تا 1200=سرند شستشو براي هر مترمکعب

مترمکعب 1800= شتسشوي دستگاه ها
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اصول و روش نصب دیزل ژنراتور

نزدیک ساختمان پست برق باشد

از نظر لرزش و، دود و سرو صدا اثر نامطلوب بر سایر فعالیت ها نداشته باشد

پی آن مستقل از سایر ساختمانها و لرزه گیر باشد

 کیلو وات پی یک الیه داشته باشد 150در موارد کمتر از

 پی دو الیه داشته باشد 150براي موارد بیشتر از

در محل خشک و بدون رطوبت نصب شود

تهویه هوا داشته باشد

در محیط بدون غبار نصب شود

محیط ژنراتور باز باشد

جرثقیل سقفی مناسب پیش بینی شود

محل ذخیره سوخت مناسب در نظر گرفته شود

پی ساختمان آن هم سطح محوطه باشد

راه کافی جهت خروج قطعات در نظر گرفته شود

برآورد حدود برق مورد نیاز 

کیلو وات بر ساعت 80تا  60=کارگاه تولید بتن

کیلو وات بر ساعت 44=ماشین آالت

کیلو وات بر ساعت200=کمپ

مدیریت ماشین آالت چیست؟

اداره پنج عرصه زیر را مدیریت ماشین آالت گویند

1- انتخاب ماشین آالت مناسب

2- انتخاب رانندگان واجد شرایط

3- نگهداري صحیح ماشین آالت

4-بهره   سنجش بازدهی ماشین آالت و یافتن روشهایی براي افزایش
وري آنها

5-  برآورد و کنترل هزینه ساعتی

دسته بندي ماشین آالت

ماشین آالت ویژه

ماشین آالت سنگین

ماشین آالت نیمه سنگین

ماشین آالت سبک

دستگاه هاي تاسیساتی

سنگ شکن و بتن ساز

دستگاه هاي کارگاهی

دستگاه هاي حفاري و انفجاري

دستگاه هاي حفاري و تزریق

سایر ماشین آالت
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٣٨

ماشین آالت ویژه

جرثقیل هاي کابلی

دستگاه حفاري کله گاوي یا رود هیدر

دستگاه حفاري تی بی ام

دستگاه حفاري دیوار آب بند هیدرو فرز

ماشین آالت سنگین

بیل مکانیکی

بلدوزر

گریدر

لودر

دامپ تراك

غلطک

دراگ لن

ماشین آالت نیمه سنگین

کامیون کمپرسی

تراك میکسر

تانکر آب

کامیون

بونکر

تریلر

کمر شکن

جرثقیل

لیفتراك

تراکتور

ماشین آالت سبک

 سواري

 وانت

 مینی بوس

 اتوبوس

 آمبوالنس

 موتورسیکلت
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٣٩

دستگاه هاي تاسیساتی

ژنراتور برق

موتور جوش

پمپ آب

کمپرسور هوا

یخساز

آب سرد کن

بچینگ

پمپ بتن

تسمه نقاله

فکی سنگ شکن

کوبیت سنگ شکن

سرند

ماسه شور

سیلو سیمان

جرثقیل سقفی

تراش

کف تراش

دریل ایستاده

اره برقی نجاري

سه کاره نجاري

کنده گیر سه کاره

برش آرماتور

آرماتور خم کن

حفاري و انفجار

 کمپرسور 

 دریل واگن

 پمپ شاتکریت

 جامبو
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۴٠

حفاري و تزریق

دستگاه حفاري گمانه

دستگاه تزریق

همزن اولیه دوغاب

همزن ثانویه دوغاب

نکات مهم در خرید دستگاه 

دسترسی به نمایندگی

سهولت نصب و راه اندازي

اپراتوري آسان

گارانتی

وارانتی

قابلیت فروش یا تعویض

مصرف کم انرژي

پورتابل

آپشنال

عملکرد

مالحظات اقتصادي

هزینه هاي عملیاتی ماشین آالت

سوخت

روغن

تعمیرات

نصب

 اپراتور

استهالك

حمل و نقل

سیاست گذاري نحوه تامین ماشین آالت

 خرید

 اجاره

 خرید خدمت

 تلفیقی
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۴١

مهارت برنامه ریزي و کنترل پروژه

WBS

برنامه ریزي پروژه

چرا برنامه ریزي می کنیم؟

 محدود بودن منابع در اختیار، باعث مي شود براي استفاده ي-

.يمھر چه بھینه تر از آنھا به برنامه ريزي و مديريت روي بیاور

سن با برنامه ريزي مي توانیم از منابع در اختیارمان به نحو اح-

.براي پیشبرد اھداف پروژه استفاده كنیم

برنامه ریزي پروژه

مسوولیت هاي مدیریت

برنامه ریزي پروژه

:پروسه ي برنامه ریزي و کنترل پروژه

)تعريف پروژه و تعیین اھداف(پروژه مورد نظر چیست؟  -١

وند؟ چه فعالیتھايي براي رسیدن به اھداف پروژه بايد انجام ش -٢

)مشخص نمودن فعالیتھا(

 روابط پیش نیازي و(به چه ترتیبي بايد كارھا را انجام داد؟  -٣

)وابستگي ھا

)روشھاي ساخت و اجرا(چگونه بايد كارھا را انجام داد؟   -۴

)يمسوولیتھا، تخصصھا، نمودار سازمان(توسط چه كساني؟  -۵

بودجه، (احتیاجات چه ھستند يا به چه منابعي نیاز داريم؟  -۶

)نیروي انساني، تجھیزات، زمان

)محدوديت ھاي منابع(محدوديت ھا چه ھستند؟  -٧

سیستمھاي (اطالعات مورد لزوم در حین اجرا چه ھستند؟  -٨

)Feedbackاطالعات مديريت، اطالعات بازتابي يا بازخوردي يا 
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برنامه ریزي پروژه

:پروسه ي برنامه ریزي و کنترل پروژه

برنامه ریزي پروژه

تعریف پروژه و تعیین اهداف: گام اول 

ھا در اين گام پروژه را تعريف مي كنیم و اھدافي را كه بايد به آن

.دست پیدا كنیم تعیین مي كنیم

برنامه ریزي پروژه

مشخص نمودن فعالیتهاي الزم: گام دوم 

ژه در اين گام فعالیتھايي را كه بايد براي رسیدن به اھداف پرو

.انجام دھیم مشخص مي كنیم

 WBS  )Work Breakdownبدين منظور ساختار شكست كار يا 

Structure (پروژه را تھیه مي كنیم.

برنامه ریزي پروژه

WBSساختار شکست کار یا 

ه از آنجا كه مشخص كردن ھمه ي فعالیتھاي يك پروژه به يكبار

كاري طاقت فرساست، ابتدا اقدام به شكستن كل كار به 

.فعالیتھاي عمده مي كنیم

 سپس مي توانیم در مرحله ي بعد اين فعالیتھاي عمده را به

.  فعالیتھاي بزرگ تشكیل دھنده ي آن بشكنیم

و دوباره در مرحله ي بعد فعالیتھاي بزرگ را به فعالیتھاي 

.كوچكتري تقسیم كنیم

.و اين شكست كار مي تواند تا مراحل زيادي ادامه يابد 

رت در واقع ساختار شكست كار نمايش فعالیتھاي پروژه به صو

يك ھرم است كه در راس ھرم، كل پروژه و در ھر سطحي از 

عالیت آن فعالیتھاي آن سطح و در پايین ترين سطح ريزترين ف

.ھا قرار دارند
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برنامه ریزي پروژه

WBSساختار شکست کار یا 

برنامه ریزي پروژه

WBSساختار شکست کار یا 

برنامه ریزي پروژه

WBSساختار شکست کار یا 

برنامه ریزي پروژه

مشخص نمودن روابط پیش نیازي و وابستگی ها: گام سوم 

ز در اين گام ترتیب انجام فعالیت ھا و وابستگي اجراي ھر يك ا

.آنھا به ديگر فعالیت ھا را مشخص مي كنیم

:انواع روابط وابستگي فعالیت ھا از نظر دلیل 

وابستگي طبیعي-

وابستگي امكاناتي-

:انواع روابط وابستگي فعالیت ھا از نظر زماني 

)پیش نیازي(وابستگي شروع به پايان -

)ھم نیازي(وابستگي شروع به شروع -

وابستگي پايان به شروع-

وابستگي پايان به پايان-
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برنامه ریزي پروژه

مشخص نمودن روابط پیش نیازي و وابستگی ها: گام سوم 

:فعالیت اجراي پي و خاكبرداري را در نظر بگیريد ٢: براي مثال 

.  اجراي پي پس از اتمام خاكبرداري آغاز مي شود              

.ي استبنابراين خاكبرداري فعالیت پیش نیاز فعالیت اجراي پ

يا

راي فعالیت مانند ساخت بتن و ريختن بتن در قالب  ب ٢             

:يك بتن ريزي حجیم را در نظر بگیريد

ت اين دو فعالیت ھم نیاز ھستند بدين معني كه تا ساخ             

.بتن شروع نشود ريختن بتن در قالب شروع نمي شود

برنامه ریزي پروژه

  مشخص نمودن روشهاي اجرایی و افراد مورد: گام چهارم و پنجم 
نیاز

در اين گام روشھاي اجرايي انجام ھر يك از فعالیت ھا و افراد 

  .مورد نیاز براي انجام آنھا را پیش خودمان مشخص مي كنیم

برنامه ریزي پروژه

تخصیص زمان و منابع: گام ششم 

در اين گام بر اساس روشھاي اجرايي انجام ھر يك از فعالیت ھا 

رد و افراد مورد نیاز براي انجام آن ابتدا زمان و سپس بنا به مو

جه را منابعي ديگر از قبیل نیروي انساني، ماشین آالت و بود

.  به ھر يك از فعالیت ھا تخصیص مي دھیم

به و تخصیص زمان و منابع اغلب به استفاده از تركیبي از محاس

.  تجربه امكان پذير است

جھت محاسبه ي زمان و منابع مي توان از آنالیز بھا ھاي آيتم 

ھاي موجود در فھرست بھا استفاده كرد و با تعديل تجربي 

.نتايج به دست آمده به مقدار مناسب دست يافت

برنامه ریزي پروژه

در نظر گرفتن محدودیت هاي منابع: گام هفتم 

ع در اين گام با توجه به محدوديت ھايي كه در به كارگیري مناب

ابع داريم، برنامه را تعديل مي كنیم تا به بھترين نحوي از من

.موجود استفاده شود

ع و تكنیكھاي تسطیح مناب: در اين مرحله از تكنیكھايي مانند 

.تكنیكھاي موازنه ي زمان و ھزينه استفاده مي شود
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برنامه ریزي پروژه

جمع آوري بازخوردها در حین اجرا و تنظیم برنامه: گام هشتم 

در اين گام كه در حین اجرا انجام مي گیرد، با استفاده از داده 

ھاي واقعي جمع آوري شده و تجربیات اجرا، برنامه تنظیم و 

.به روز مي شود

برنامه ریزي پروژه

:  تکنیکهاي برنامه ریزي

CPM    -  جھت پروژه ھايي بدون فعالیت: يا روش مسیر بحراني 

و زمان احتمالي

گانت چارت يا نمودار گانت-

-PERT  ا  جھت پروژه ھايي ب: يا روش ارزيابي و بازنگري پروژه ھا

فعالیت ھاي معین و زمان احتمالي

-GERT جھت : يا روش گرافیكي ارزيابي و بازنگري پروژه ھا

پروژه ھايي با فعالیت ھاي احتمالي

تفکر پروژه اي

)HSE(ایمنی 

کیفیت

زمان

هزینه

تفکر پروژه اي

زمان
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ساختار عمومی کارگاه ساختمانی

مجري ساختمان

اهسرپرست کارگ

HSEهکنترل پروژ

ماشین آالتاجراییانیتدارکات و پشتیبفنیاداري و مالی

اختالفات و دعاوي معمول و عمومی بین مجریان  

با مالکان ، پیمانکاران جزء و کارگران

حوادث
تأخیرات
قیمت
کیفیت

مهارتهاي مجري
اجرایی فنی

مالی

مدیریتی

عمومی

 ارتباطی
و  

حقوقی و  هماهنگی
قراردادها

ماشین 
آالت و ابزار

  برنامه ریزي
و کنترل 

پروژه
HSE

یتدارکات

مهارت هاي  

مجري

مهارت فنی
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مهارت مالی

تنخواه
و سود ، هزینه( مالی مدیریت ...(

حسابداري
مالی هاي صورت تحلیل
مالیاتی امور

بیمه امور

مهارت مدیریتی

مکاتب مدیریت

علمکالسیک

نئو کالسیک

سیستمی

اقتضایی

انسان

جامع نگري

هنر

.مدیریت ، هنر استفاده از علم است

محور

مهارت عمومی

5 و نظمS
اداري امور و نگاري نامه                          

پیگیري
سازي مستند
فکري و ذهنی

ساماندھی تفکیک وتعمیروجداسازی اقالم               -١ Seiri

پاکیزه سازی وپیشگیری از کثیفی                       -٢ Seiso

ترتیب وتنظیم ومرتب کردن اقالم                     -٣ Seiton

وایمنی                        استاندارد سازی تداوم -۴ Seiketsu

انظباط تعلیم وآموزش کاربردی مفاھیم             -۵ Shitsuke َ◌
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مهارت ارتباطی و هماهنگی

خدا

دیگران

خود

.ارتباطات ، کلید طالیی موفقیت در کار می باشد

مهارت ارتباطی و هماهنگی

.است حتمی شکست )کارگاهی بیرون و درون( هماهنگی برقراري بدون

مهارت حقوقی و قراردادها

عنوان             

طرفین         

موضوع         

مدت         رکن          

مبلغ           

سایر           

تنظیم قرارداد

دادرسی انتظامی

دادرسی مدنی

دادرسی کیفري

انواع روابط حقوقی حاکم بر کارگاهها

مالک

مجري ذیصالح

زءپیمانکار ج

کارگر

کارگر

کارگر

1

1

1

2

2

.حاکم است قانون کار   1:   در رابطه حقوقی
.حاکم است قانون مدنی   2                             
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HSEمهارت 

بهداشت                       )Health(
ایمنی                            )Safety(
زیست محیط   )Environment(

مهارت ماشین آالت و ابزار

؟ آالتی ماشین نوع چه
؟ ظرفیتی چه با
؟ عمري چه با
؟ قیمتی چه با
تعاونی ، شراکتی ، قرض ، معاوضه ، تملیک شرط به اجاره ، اجاره ، خرید(طریقی؟ چه از(

؟ کی
مدت؟ چه به
؟ سرویس و نگهداري چه با
؟ مخاطراتی چه با

مهارت تدارکاتی

؟ مصالحی چه
؟ کیفیتی چه با
؟ مقدار چه به
؟ کی
؟ کجا از
؟ قیمتی چه به

             ارک پاي حمل         انبار          تخلیه         حمل          گیري بار

  طبقه به حمل            مصرف محل به حمل         

مهارت اجرایی

نیروي انسانی

ماشین آالت

یمصالح ساختمان

QC )تکنترل کیفی(
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مدیریت زمان
براي سازندگان مسکن

مدیریت زمان

 ارزیابی ـخود 

 تسلط بر مکاتبات اداري

 برنامه ریزي

 مدیریت جلسات

 مدیریت پروژه ها

 مهار کردن تماس هاي تلفنی

 نکات دیگري در باره ي مدیریت زمان و باز نگري

خود ارزیابی

تحلیل نحوه کنونی صرف زمان

شناخت عوامل اتالف زمان

تغییر عادات وروشهاي پیشین

تحلیل نحوه کنونی صرف زمان

 تکمیل پرسشنامه ي خود ارزیابی

 ایجاد جدول زمان بندي کار ها
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:پس از تکمیل پرسش نامه  و جدول زمان بندي  کارها خواهیم دانست که 

 چه درصدي از کارهایم از پیش برنامه ریزي شده بود؟

 آیا روز کاري ام ساختاردرستی داشت؟

 آیا کارهاي برنامه ریزي شده بیش از حد انتظار به طول انجامید؟

 چرا زمانی طوالنی صرف کارهاي بی حاصل شد؟

 چند مورد وقفه در کارهایم ایجاد شد؟

 آیا بهره وري داشتم؟

 چه زمانی از روز بیشترین بهره وري را داشتم؟

 چگونه می توانم کنترل بیشتري بر وقت خود داشته باشم؟

 براي چند درصد از وقت خود می توانستم برنامه ریزي درستی به عمل آورم؟

 چگونه برآورد می کنم؟  10تا  1میزان کارآیی ام را بر اساس امتیاز هاي 

شناخت عوامل اتالف زمان

 گم شدن چیز هاي مورد نیاز

 جلسات بی نتیجه 

 تماس هاي تلفنی غیر نیاز

 وقفه ها

 تعلل ها

 کاغذ بازي هاي بی حاصل

 مشکالت کاري ناشی از کارکنان کم تجربه

 واگذاري کار به پیمانکاران غیر متخصص

 کمال طلبی سازمان غیر رسمی کارگاه

 آشفتگی و عدم تمرکز کاري به دلیل وجود مراجع دستوري متعدد

تغییر دادن عادت ها

 براي ایجاد تغییر فرآیند چهار مرحله اي زیر را باید درمورد هر  یک از عوامل 

:اتالف زمان به کار ببریم

 یاد داشت کردن عوامل اتالف زمان

 تهیه فهرست مشکالت حاصل از عادت هاي اتالف وقت

 تجسم ذهنی عادت صرفه جویی در زمان

 پرورش عادت صرفه جویی در زمان

تسلط بر مکاتبات اداري

 مبارزه براي کاهش مکاتبات

 رسیدگی مؤثر به کاغذ هاي کاري

 بایگانی مؤثر و صحیح

 ایجاد فضاي تدوین صورت جلسات هماهنگی به جاي مکاتبات
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مبارزه براي کاهش مکاتبات

 حذف برخی اسامی از فهرست نامه هاي صادره به خارج ازشرکت

 حذف برخی اسامی از فهرست توزیع نامه ها در داخل شرکت

 درخواست از همکاران که فقط موارد خاص را گزارش کنند

 درخواست از همکاران مبنی بر مختصر و فشرده کردن گزارش کار  

 تغییر مسیر نامه ها به هنگام لزوم

 صحبت کردن را جانشین نوشتن کردن

 کاستن از حجم کاغذهاي ارسالی

 بازگرداندن کاغذ هاي کاري غیر ضروري به فرستنده آن ها

رسیدگی مؤثر به کاغذ هاي کاري

 . به هنگام رسیدگی به نامه هاي وارده مصمم باشید و قاطعانه عمل کنید

 .سعی کنید هر یک از مکتوبات را یک بار بررسی کنید

 .بیش از حد از دفاتر یادداشت استفاده نکنید

 .محیط کار را در یک زمان مشخص فقط به یک پروژه اختصاص دهید

 .از کازیه به عنوان محلی براي انبار کردن کاغذ هاي کاري استفاده نکنید

 – (  RAFTروش Act on it – File it – or  Throw it Away  Refer ارجاع کردن(– 
–اقدام کردن  بایگانی   – .دور ریختن را مورد استفاده قرار دهید 

 .جهت پیگیري کارهاي  ناتمام یک پرونده در دست اقدام تشکیل دهید

 .کاغذ ها را در قفسه میز دسته بندي  کنید

بایگانی مؤثر و صحیح

 پاك سازي سیستم بایگانی از کاغذ هاي بیهوده

 سازماندهی مجدد پرونده ها

ایجاد سیستم کدینگ مناسب

ایجاد سیستم پیگیري کامپیوتري مکاتبات

برنامه ریزي روزانه

 .ما را قادر می سازد تا آگاهانه کار کنیم

 .به عنوان یک یادآوري کننده عمل می کند

 .به افکار ما نظم و سامان می بخشد

 .کمک می کند تا کارها را در مهلت تعیین شده به اتمام رسانیم

 .انگیزه الزم براي کارها را به وجود می آورد

 .کمک می کند تا توجه خود را بر اولویت ها متمرکز سازیم
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هشت مرحله براي کارآیی طرح هاي روزانه

برنامه ریزي روزانه

انتقال کارهاي نیمه تمام امروز

 برنامه ریزي فعالیت هاي فردا

الیت هایی که به هدف مربوط می شوددر نظر گرفتن فع

م داردانجام کارهایی که حقّ تقد

الیت ها به سایر کارکنان و پیگیري آنل کردن فعمحو

الیتتخمین زمان الزم براي اجراي هر فع

مدیریت جلسات

 چرا جلسات آن طورکه باید پیش نمی رود؟

 چه کارهایی را باید پیش از جلسه انجام داد؟

 چه کارهایی باید طی جلسات صورت گیرد؟

 بعد از جلسه چه باید کرد؟

 چه افرادي باید در جلسه حضور یابند؟

 نحوه استقرار در جلسات چگونه باشد؟

 مدیریت زمان در پروژه با چه کسی است؟

 دبیر جلسات کیست؟

 نحوه وزمان پذیرائی هماهنگ شود؟

 ................و

چرا جلسات درست پیش نمی رود؟
 هزینه تشکیل این جلسه ها چقدر بوده است؟

 آیا هزینه شرکت در این جلسه ها بیش از مزایاي آن ها بوده است ؟

 آیا جلسات از پیش و به طور صحیح برنامه رِیزي شده بود؟

 چه تعدادي از جلسه ها به دلیل تأخیر حضور شرکت کنندگان به تعویق افتاد؟

 آیا جلسه ها مکررأٌ بیش از حد انتظار به درازا کشیده است؟

 آیا مشکالتی در ارتباط با دستگاه ها وتجهیزات وجود داشته است؟

 آیا مشارکت من در این جلسه ها ارزنده بوده است؟

 آیا مشارکت سایرشرکت کنندگان نیزارزشمند بوده است؟

 آیا جلسه ها از دستور کار خود منحرف شده است؟

 آیا تصمیماتی که طی جلسه ها اتخاذ شده به اجرا در آمده است؟

وظایف رئیس جلسه پیش از آغاز آن

 آیا تشکیل جلسه واقعاً ضروري است؟

 چه روش هاي دیگري به جاي تشکیل جلسه وجود دارد؟

 اهداف جلسه چیست؟

 چه افرادي باید حضور داشته باشند تا از دستیابی به اهداف اطمینان حاصل شود؟

 نتایج دستیابی به اهداف چیست؟

 هزینه تشکیل جلسه چقدر است؟

 چه وسایل وتسهیالتی براي تشکیل جلسه ضروري است؟

 اگر وجود یک دستور کار در جلسه الزامی است، آیا تهیه شده ودر اختیار همگان قرار گرفته 
است؟

 آیا تمام شرکت کنندگان از زمان شروع  و محل تشکیل جلسه آگاهی دارند؟

 آیا همه شرکت کنندگان اطالعات الزم را دریافت کرده اند؟

 آیا الزم است همه شرکت کنندگان در تمام طول جلسه حضور داشته باشند؟
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به عنوان شرکت کننده وظایف ما پیش از تشکیل جلسات چیست؟

 آیا حقیقتاً شرکت من در جلسه ضروري است؟

 آیا راه هاي دیگري به جز شرکت در جلسه وجود دارد؟

 آیا از زمان و مکان تشکیل جلسه به خوبی آگاهی دارم؟

 آیا برنامه ام را طوري تنظیم کرده ام که سر وقت در جلسه حاضر شوم؟

 چه کمکی به جلسه خواهم کرد؟

 هدف من از شرکت در جلسات چیست؟

 چه مدارکی را باید آماده سازم؟

 آیا شرکت من در تمام طول جلسه ضروري است یا آن که حضور در بخشی از آن کافی است؟

وظایف رئیس در طول جلسات

 بر خورد با افرادي که دیر به جلسه می آیند

 جلوگیري از صدوردستور کار پنهان

 جلو گیري از بحث هاي بی هدف

 حداقل کردن تعداد شرکت کنندگان

 جلو گیري ازوقفه ها طوالنی در جلسات

 جلو گیري ازبحث و جدل هاي بیمور

 هدایت گروه به اخذ تصمیم قاطعانه و اجرائی

وظایف رئیس جلسه

 .همواره جلسات را سر وقت آغاز کنید

 .اهداف مشخصی براي جلسات تعیین کنید

 .در طول جلسات همواره نگرش مثبت داشته باشید

 .اقدامات جلسات قبلی را پی گیري کنید

 .فردي را که باید صورت جلسه را تهیه کند، مشخص سازید

 .شرکت کنندگان کم حرف را به شرکت فعاالنه تشویق کنید

 .از مطرح شدن موارد جنبی جلوگیري کنید

 .مباحث را به دستور کار جلسه محدود سازید

 .در مورد جدول زمانی دستور کار سخت گیر و قاطع باشید

 .تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده را در خالل جلسه و هم  چنین در پایان آن جمع بندي کنید

 .اطمینان حاصل کنید که کلیه موضوعات دستور جلسه بررسی شده است

 .جلسه را به موقع خاتمه دهید

چه اقداماتی باید توسط شرکت کنندگان در خالل جلسه انجام گیرد؟

 مشارکت فعال و سازنده 

محدود کردن مباحث در قالب دستور کار

 تمرکز بر اهداف جلسه 

آگاهی از اقدامات پی گیري انجام شده

خود داري از بحث هاي خصوصی طی جلسه
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وظایف رئیس جلسه پس از خاتمه آن

 آیا جلسه موفق بوده است؟

 آیا افراد مناسب در جلسه شرکت کرده اند؟

 آیا همه موارد موجود در دستور کار مورد بررسی قرار گرفته است؟

 چگونه باید به کارهاي ناتمام رسیدگی کرد؟

 آیا صورت جلسه باید توزیع شود؟

 در آینده چه تغییراتی را باید در روش خود منظور دارم؟

 یم؟آیا بدون تشکیل جلسه نیز می توانستیم به نتایج مشابهی دست یاب

وظایف شرکت کنندگان پس از خاتمه جلسه

 آیا حضور من در جلسه به راستی ضروري بود؟

 آیا از اقدامات پی گیري آگاهی کامل دارم؟

 آیا مشارکت سازنده اي در جلسه داشته ام؟

 در جلسات بعدي چه تغییراتی را باید در روش خود منظور دارم؟

مهار کردن تماس هاي تلفنی

دام تلفن

تلفن هاي بیهوده

تلفن هایی که از بیرون زده می شود

تلفن هایی که به بیرون زده می شود

دام تلفن
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تلفن هاي بیهوده
تلفن هایی که از بیرون زده می شود

 چه تعداد از تلفن ها غیر منتظره بود؟

 به چند تلفن نا خواسته پاسخ دادم؟

 چند تلفن بیش از حد الزم به طول انجامید؟

 چه تعدادي از این تماس ها قابل رسیدگی توسط دیگران بود؟

 چه تعدادي از این تلفن ها مرا از انجام کارهاي مهم خود بازداشت؟ 

 چه تعدادي از این تلفن ها قابل پی گیري و تفکیک بود؟

دفنون مدیریت تلفن هایی که از بیرون زده می شو

 .هنگامی که مشغول کار هستیم، تلفن به فرد دیگري منتقل شود

 .ساعت آرامی را در نظر بگیریم که طی آن به تلفن پاسخ ندهیم

 .در طول جلسات، پاسخ به تلفن ها را به بعد موکول کنیم

 .به تماس هاي فروشندگان ناخواسته، با ادب، محکم، و مختصر پاسخ دهیم

 .از افراد بخواهیم در مواقعی که کار کمتري داریم، تماس بگیرند

 .هنگام پاسخ گویی به تلفن از انجام کارهاي جنبی بپرهیزیم

 .از یادداشت کردن روي قطعات پراکنده کاغذ خودداري کنیم

 .در صورت امکان تماس هاي مهم را از تماس هاي غیر ضروري تفکیک کنیم

 .از قسمت پذیرش بخواهیم از دادن اسامی به تماس گیرندگان ناشناس خودداري کنند

 .فهرستی از بهانه ها را براي کوتاه کردن مکالمات تهیه کنیم

تلفن هایی که به بیرون زده می شود

 برنامه ریزي مکالمات

 برقراري تماس

 بعد از تماس
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روش هاي دیگر مدیریت زمان

 تند خوانی

 کمال طلبی ممکن است خطر ناك باشد

 قانون  KISS   رعایت فشردگی و سادگی - (Keep It Short and Simple)

 قاطعیت

 انطباق با محیط و شرایط

 محول ساختن وظایف

 اتخاذ نگرش مثبت به زندگی

 اجتناب از ارسال نامه هاي الکترونیکی بیهوده

جمع بندي و نتیجه گیري

:براي رسیدن به این هدف باید  مدیریت زمان  یعنی استفاده بهینه از وقت

 .عادت هاي قبل را فراموش کنیم  

 .روش هاي جدید را بیاموزیم 

 . براي ترك عادات نادرست و یادگیري روش هاي جدید صبور باشیم 

روز دوم
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ھمواره سالمت        
.وموفق باشید
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