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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصـنفان  

نشـر پارسـیا   و منحصـراً متعلـق بـه     براي ناشر محفوظ 1348مصوب سال 

باشد. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب (از قبیـل هـر      می

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه   نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس

دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیـره)   وي دي، دي صورت اینترنتی، سی

ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفـین  ارسیا نشر پبدون اجازه کتبی از 

  گیرند. تحت پیگرد قانونی قرار می
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 داهان شدن ذوقى ندارــزم محفل شـــمع بــش

 رااي  انهکند ویر می اى خوش آن شمعی که روشن

 

 

   :مؤلف مقدمه

هـاي اصـلی در    به عنوان یکی از دغدغـه  مدیریت دانش و انتقال تجربیات از نسلی به نسل دیگر

، موضـوعی اسـت کـه در    و عامل روان کننده چرخ صنعت کشـور  فضاي کمیت محور دانش امروزي

بخشـهاي  در  مجـرب  همکاراناین میان، نقش اساتید و  در یرد.باید مورد توجه قرار گ سالهاي اخیر

چـرخ  اصـلی پویـایی   اي  یکی از مؤلفه ،شرکتهاي خصوصییا  یدولتمختلف مهندسی در سازمانهاي 

 باشد. می آنصنعت و مقتضیات نظام پذیر چرخش 

و حتی پـس از آن   ورود به عرصه فعالیت مهندسی بدودر مهندسان جوان اغلب  ،در حال حاضر

هـاي   بـا چـالش  ت کافی روابـط حـاکم بـر ایـن فعالیتهـا      و به دلیل عدم شناخبه سبب نوع فعالیت 

استلزام ارتقاء دانـش مـدیریت پـروژه    شوند. لذا  می دولتی یا خصوصی مواجههاي  متعددي در پروژه

عمرانی و اتمام آنهـا  هاي  ، احتراز از ایجاد تأخیر در پروژهحفظ منابع ملیدر راستاي مدیران دولتی 

دولتـی، ضـوابط و   هـاي   و پـروژه  ونگی روابط حاکم بـر قراردادهـا  شناخت چگدر مدت اولیه قرارداد، 

و نیـز چگـونگی   نکات و مسایل حقوقی قراردادها ، منابع موجودتنوع و تعدد مقررات آنها با توجه به 

چالشهاي شرایط عمومی پیمان، نحوه برگزاري مناقصـات  رجوع به منابع قانونی مرتبط و وجود آنها، 

اي است که کمتر مرجعی به آن  حلقه گمشدهپیمانکار مناسب در پروژه ها،  و واگذاري کار و انتخاب

 پرداخته است.

دولتی و خصوصی هاي  بخشهاي مختلف مهندسی انواع پروژهبا توجه به حضور فعال اینجانب در 

خـش عمـده آن ناشـی از    که بها  در مسیر اجرائی این پروژهفراوان و موانع مشکالت و ملموس بودن 

و بی اطالعی مسئوالن و عوامل تصمیم گیرنده از دانش مـدیریت پـروژه و مسـایل حقـوقی     ناآگاهی 

کلیـه مسـایل   کـه  اي  را به تألیف و تدوین مجموعـه اینجانب  اهدافباشد، جهت گیري  می هادقراردا

 پیشگفته را پوشش دهد، سوق داد.  

کـاربردي   و فنـی  و نکات پنهان و حقوقیگردیده طراحی و تنظیم  هشت فصلدر این مجموعه 

پـس از تعـاریف اصـطالحات    است. بیان شده عمرانی به تفصیل هاي  مدیریت پروژه پیمان و در امور

عمرانی در فصل اول، مفاهیم و انواع قرارداد با نکات حقوقی مربوط در فصـل دوم  هاي  رایج در پروژه

چالشـهاي پنهـان آن   در فصل سوم مسایل حقوقی شرایط عمومی پیمان به عنـوان  ارائه شده است. 

پنجم  فصلاز انواع مناقصات و معامالت مطرح گردیده است. اي  بحث شده و در فصل چهارم خالصه

طرحهاي عمرانی و کسورات آنها پرداخته است. تعدیل آحـاد  به مبانی بودجه ریزي و فصل ششم به 

فصـل هشـتم تشـریح     بهاء در فصل هفتم و تجزیه بهاء و نحوه ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصـات در 

 گردیده است.  



 

 

 

 
 

هاي این انتشـارات، بـه استحضـارتان     ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتابنشر پارسیا 

سازي و نشر  هاي مختلف آماده رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه می

کـار   رائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ا

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر  اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته

 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز   ی تالشرغم تمام وجود، علی بااین

دیگـر، ایـن    نقص و اشکال دانست. ازسوي توان الزاماً مبرّا از  ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

وق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی  اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حق انتشارت بنابه تعهدات حرفه

هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب   دارد از هر طریق ممکن، به

 هاي بعدي رفع نماید. ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،    یراستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورت لذا دراین  

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام 

، پـس از همـاهنگی بـا    پارسیاشدة خود را با هزینۀ انتشارات  اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش داده

ایـد،   اي یادداشـت نمـوده   چه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانـه انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنان

 پارسـیا لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات 

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و    ها و ویرایش ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ

 ه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.باعث هرچ

، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیختـه و گرانقـدر،   پارسیانشر 

که اصالحات درسـت و بجـا    منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی به

رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتـاب و یـا چـاپ      متناسب با میزان اصالحات، به باشند،

عنوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال        شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به اصالح

مات شما تقدیر که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زح  نماید، و درصورتی می

 شود. می

کارهـاي   آورندگان کتاب، از هرگونه پیشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    و پدیدنشر پارسیا همچنین 

شما عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه    

  نمایند. استقبال می

 

 

 66484191-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به

 فرزندم و همسرم

 

 

 



 

 

 کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان     
 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348 مصوب سال

ه استفاده از کل یا قسـمتی از مطالـب، اشـکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر ایـن        پارسیا است. لذا هر گون

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قسـمتی از    کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـۀ پـی دي اف از کتـاب،        

وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه  عکس

دون اجازة کتبی از نشر پارسیا ممنوع و غیرقانونی بوده و  شرعاً نیـز حـرام   صوتی یا تصویري و غیره ـب

 گیرند. قرار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       کتابی از کتب نشر پارسـیا بـه  با توجه به اینکه هیچ 

کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر پارسـیا را  

یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در سایت خود قرار داده و 

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می

باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      ز حرام میغیرمجاز و از نظر شرعی نی

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       نی و قضـایی پیگرد قانوقضایی، خاطیان را مـورد  

 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی

رسـانی تخلّفـات    نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضـمن اطـالع   پارسیااُفست از کتب انتشارات 

شی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  کتابفرو

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

 لِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراص

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّف از قبیـل   پارسیاانتشارات 

و  021 66484191 -2هـاي بـه شـماره   پارسـیا هاي انتشارات  مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یـا از   info@noavarpub.comطریق ایمیـل انتشـارات بـه آدرس     و یا از 09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از  www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

 عمــل آیــد،  تضــییع حقــوق ناشــر، پدیدآورنــده و نیــز خــود خواننــدگان محتــرم جلــوگیري بــه

نیــز هدیــه دریافــت نماینــد. پارســیاانتشــارات عنــوان تشــکّر و قــدردانی، از کتــب  و نیــز بــه   



 

 اول فصل

 تعاریف کاربردي

 مقدمه -1

دنیاي کنونی اغلـب فعالیتهـاي مهـم اقتصـادي از جملـه خریـد و فـروش، سـاخت بنـا،          در 

و هـا   گیـرد. وجـود بخشـنامه    می کاال و ... در قالب قرارداد صورت تأمینواگذاري، ارائه خدمات، 

اصطالحات گوناگون و گستردگی منابع و مراجع جهت یکسان سـازي   متعدد باهاي  دستورالعمل

ایــن اصــطالحات و تعــاریف، ضــرورت آشــنائی مــدیران پــروژه، مهندســین عمــران، شــرکتهاي 

 ایجـاب  ،پیمانکاري و مشاور و علوم مرتبط را با تعاریف و مفاهیم کاربردي در امر ساخت و سـاز 

عمرانـی کشـور ارائـه    هاي  در پروژه اصطالحات رایج تعریف مفاهیم کاربردي وکند. در ادامه،  می

  شده است.

 

 تعاریف -2

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

گردد و از نظـر سـاخت در    می به صورت واحدي مستقل یا قابل بهره برداري از آن طرح تفکیک

 شود.   می له اجرا گذاشتهقالب یک یا چند قرارداد به مرح

عهـده   واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر وزارتخانه:

 گردد. می شود و توسط وزیر اداره دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می

شـود و بـا    واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شـده یـا مـی    مؤسسه دولتی:

گانـه و سـایر    استقالل حقوقی، بخشی از وظایف و اموري را که بر عهده یکی از قواي سه داشتن

 در، دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسـی نـام بـرده شـده     باشد انجام می مراجع قانونی می

 شود. حکم مؤسسه دولتی شناخته می

است  ي استقالل حقوقیواحد سازمانی مشخصی است که دارا مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی:

%) بودجـه  50شود و بیش از پنجاه درصـد (  و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می

و خدماتی است کـه جنبـه    دار وظایف  گردد و عهده می تأمینساالنه آن از محل منابع غیردولتی 

 دارد. عمومی 

هاي دولـت   قسمتی از تصدي بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجامشرکت دولتی: 

قانون اساسـی، ابالغـی از سـوي مقـام معظـم رهبـري جـزء         44موجب سیاستهاي کلی اصل  به



 

%) سرمایه و سهام آن متعلـق  50گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد ( می وظایف دولت محسوب

دولتـی و  ها، مؤسسات  گذاري وزارتخانه باشد. هر شرکت تجاري که از طریق سرمایه به دولت می

%) سـهام آنهـا   50شرکتهاي دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (

الـذکر باشـد شـرکت دولتـی اسـت. توضـیح        منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق

 الذکر صرفاً با تصویب مجلس شوراي اینکه، تشکیل شرکتهاي دولتی تحت هریک از عناوین فوق

هـا کمتـر از    اسالمی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سـهام شـرکتهاي دولتـی در آن   

%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع اسـت. شـرکتهایی کـه بـه     50پنجاه درصد ( 

شـوند،   حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شـده یـا مـی   

 گردند. می شرکت دولتی تلقی

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یـا نهادهـاي عمـومی غیردولتـی،      کلیه وزارتخانه دستگاه اجرائی:

شرکتهاي دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام اسـت  

هـا و  بانک مرکزي، بانک از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 

 شوند. هاي دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می بیمه

در امور عمرانی اغلب هر سازمانی که اعتباراتی را از طریق بودجه کـل کشـور بـراي اجـراي     

 نامند. می عمرانی دریافت و مسئولیت اجراي آن را بر عهده دارد دستگاه اجرائیهاي  طرح

ه اجرائی جهت انجام صفر تا صد تمام مراحل دستگاهی که به نمایندگی از طرف دستگا کارفرما:

 نماید. می اجرائی با مشاوران و پیمانکاران قرارداد امضاء

حقیقی یا حقوقی به صورت مؤسسه دولتی، تعاونی، خصوصـی یـا   اي  مجموعه مهندسین مشاور:

خارجی که امور مطالعاتی، طراحی و نظارت یـک طـرح یـا پـروژه عمرانـی را از طـرف دسـتگاه        

شود. نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگـاه کـه در    می گیرد، مشاور نامیده می ی بر عهدهاجرائ

مهنـدس  گردد،  می چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارك قرارداد به پیمانکار معرفی

 شود. می (نظارت مقیم) نامیده ناظر

دستگاه اجرائی جهت ایفـاد  شخص حقیقی دولتی که با حکم وزیر یا باالترین مقام  مجري طرح:

 گردد. می محول شده منصوبهاي  تعهدات دستگاه اجرائی در محدوده طرح

شخص حقوقی است که به منظور مدیریت اجراي کار، در چارچوب اختیارات تعیین  مدیر طرح:

شود. در صورت  می شده در اسناد و مدارك پیمان یا قرارداد، از سوي کارفرما به پیمانکار معرفی

الزم بـین  هـاي   مدیر طرح با حکـم وي منصـوب شـده و همـاهنگی     ،ود مجري در یک پروژهوج

مختلف طرح و عوامل ذیربط در اجراي آنها و حل و فصل مسائل مالی و فنـی آنهـا را   هاي  پروژه

 دهد.     می انجام

حقیقی یا حقوقی که مسئولیت تهیه، حمل، نصب و اجـراي یـک عملیـات    اي  مجموعه پیمانکار:

شود. به طور کلی پیمانکـار اصـلی    می گیرد، پیمانکار (مقاطعه کار) نامیده می نی را بر عهدهعمرا

(عمومی) مسئولیت کامل ساخت پروژه را بـا سرپرسـتی پیمانکـاران جـزء خـود کـه در برخـی        

 کنند، بر عهده دارد. می خاص فعالیتهاي  و تخصصها  رشته
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الزم است که پیمانکـار او را بـه مهنـدس     شخصی حقیقی داراي تخصص و تجربه رئیس کارگاه:

 کند. می مشاور جهت سرپرستی اجراي موضوع پیمان در کارگاه معرفی

گروهی از اشخاص یا شرکتها (مشاور یا پیمانکار) که به منظور انجـام یـک    ائتالف (کنسرسیوم):

ر کدام از آنهـا و  پروژه یا فعالیت شکل گرفته است که انجام آن فعالیت یا پروژه از توان اجرائی ه

 به تنهائی خارج است.

موضوع یک قرارداد ساخت که براي اجراي تمام یا قسمتی از عملیات مرحلـه سـاخت یـک     کار:

عبارت دیگر مجموعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، براي آغـاز  ه گردد. ب می پروژه منعقد

کـه بـاقی    اسـت   کارهاي دایمـی مل کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شا

اسـت کـه بـه     کارهاي مـوقتی گردد، و  خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می

 شود. منظور اجرا و نگهداري موضوع پیمان انجام می

 برنامه زمانی اجراي کار: 

قـرارداد بـر    مـورد هـاي   بندي کلـی کـار   برنامه اي است که در آن، زمان برنامه زمانی کلی: الف)

 حسب ماه، منعکس گشته و در اسناد و مدارك قرارداد درج شده است. 

موضـوع  هـاي   مختلـف کـار  هاي  برنامه اي است که زمان بندي فعالیت ب) برنامه زمانی تفصیلی:

 قرارداد، به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده است. 

شـود یـا بـه منظـور      ت موضوع پیمان در آن اجـرا مـی  هایی است که عملیا محل یا محل کارگاه:

هاي تولیدي خـارج از   ها یا کارخانه کنند. کارگاه اجراي پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می

هاي تحویلی کارفرما، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که درکـار نصـب    ها و زمین محل

 آید.   زو کارگاه به شمار نمیگیرد، ج شد مورد استفاده قرار می خواهد

تدارکاتی است که باید به صـورت موقـت بـراي دوره     عبارت از عملیات، اقدامها و کارگاه: تجهیز

اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارك پیمان، 

 میسر شود. 

هاي موقت، خارج  ات، تأسیسات و ساختمانعبارت از جمع آوري مصالح، تجهیز برچیدن کارگاه:

آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگـاه و تسـطیح و    کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین

 باشد.   هاي تحویلی کارفرما می تمیز کردن محل

عبارت از مواد، اجناس و کاالهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یـا نصـب شـده و    مصالح: 

 ماند. کار باقی میدر 

عملیات موضوع پیمان نصب شده و در  آالتی است که در ها و ماشین عبارت از دستگاه تجهیزات:

 ماند.   کار باقی می

با توجـه بـه اسـناد و     عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار مصالح و تجهیزات پاي کار:

هـایی از کارگـاه کـه در     ر محل یا محلمدارك پیمان براي اجراي موضوع پیمان، تهیه کرده و د

طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیـده اسـت،   

کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف یـا نصـب نیـز مصـالح و      نگهداري و حفاظت می



 

 شود.   تجهیزات پاي کار نامیده می

ه در اجـراي موضـوع پیمـان، بـا اجـازه کارفرمـا و زیـر نظـر         قطعات پیش ساخته و تجهیزاتی ک

هاي تولیدي خارج از کارگـاه سـاخته شـده اسـت نیـز در       ها یا کارخانه مهندس مشاور، درکارگاه

 رود.   حکم مصالح و تجهیزات پاي کار به شمار می

زارهاي اجـراي  آالت، و به طور کلی، اب زات، ماشینیها، تجه عبارت از دستگاه آالت و ابزار: ماشین

آالت  شود. ماشـین  کار است که به منظور اجراي موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می

 آالت بنامند.   و ابزار را ممکن است ماشین

ها، انبارها، تأسیسـات   سازي ها، محوطه عبارت از انواع ساختمان هاي موقت: تأسیسات و ساختمان

ها و به طور کلی، تمام تأسیسـات و بناهـایی اسـت     ستگاهآب، برق، سوخت و مخابرات، شالوده د

 رود.   که به صورت موقت، براي دوره اجرا تأمین شده و جزو کارهاي تجهیز کارگاه به شمار می

مبلغی است که به عنـوان هزینـه اجـراي موضـوع پیمـان، بـه وسـیله         برآورد هزینه اجراي کار:

 کارفرما محاسبه و اعالم شده است. 

) با احتساب مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار و 3مبلغ درج شده در موافقتنامه (ماده  ان:مبلغ پیم

 قیمت جدید است. 

مبلغ پیمان بعالوه مبلغی که ناشی از تغییرات احتمالی است کـه بـر اسـاس     مبلغ نهایی پیمان:

 شود.  اسناد و مدارك پیمان، در آن ایجاد می

 ه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجراي کار است. حاصل تقسیم مبلغ اولی ضریب پیمان:

در مورد هر یک از اقالم کار، عبارت از بهـاي واحـد آن قلـم کـار در فهرسـت بهـاي        نرخ پیمان:

بینی شده در فهرست بها و مقادیرکـار   هاي پیش منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب

ند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده بـه روش  هایی که مشمول تعدیل آحادبها هست است. در پیمان

 باشد.   پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می

عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مـدت اولیـه پیمـان     متوسط کار کرد فرضی ماهانه:

 است. 

ه مدت اولیه درج شده در موافقتنامه و تغییرات احتمالی است کـ  مدت پیمان یا مدت اجراي کار:

شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمـان، همـان مـدت درج شـده در موافقتنامـه       در آن ایجاد می

 شود.  است که مدت اولیه پیمان نامید می

قیمتی که با توجه به مقادیر اقالم کار یا موضوع قرارداد و قیمتهـاي واحـد فهرسـت     قیمت پایه:

 آید. می به دست "ضرایب قیمت"بهاي پایه بدون اعمال 

باالسري و ایجاد تناسب بین قیمـت پایـه   هاي  هزینه تأمینضرایبی که به منظور  ضرایب قیمت:

مشخصـات فنـی) و جبـران تـورم قیمـت در       و کار با شرایط و مقتضیات اجرا (محل، مقدار، نوع

دوران اجراي کار و تطبیق قیمتها در زمان آغاز کار با قیمتهاي تاریخ مبدأ فهرسـت بهـاي پایـه    

 گردد.   می جهت به دست آوردن قیمت مبنا در برآورد قیمت اعمال تعیین و

 آید. می قیمتی که از حاصلضرب قیمت پایه در ضرایب قیمت به دست قیمت مبنا:
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(پلوس) که بر اساس پیشنهاد پیمانکار یـا  اي  درصد تخفیف (مینوس) یا اضافه ضریب موافقتنامه:

ز اعمـال ضـریب قـرارداد در قیمـت مبنـا مبلـغ       گـردد. ا  می شرکت سازنده به قیمت مبنا اعمال

 گردد. می موافقتنامه حاصل

کـه آخـرین روز   اي  یک دوره سه ماهه قبل از دوره سـه ماهـه   ،در مناقصه :شاخص مبناي پیمان

و  اسـت  تعیین شده توسط کارفرما براي تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شـده  مهلت

کـه پیشـنهاد نهـایی پیمانکـار بـه      اي  ه قبل از دوره سه ماهـه یک دوره سه ماه ،ترك مناقصه در

 .صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است

 .است مربوط به آن دوره ،شاخص دوره انجام عملیات اجرایی شاخص دوره انجام کار:

مقدار کارکرد هـر دوره یـک ماهـه پیمانکـار یـا مشـاور اسـت کـه در فرمهـاي           صورت وضعیت:

د کارفرما یا دستگاه نظارت رسـیده و جهـت دریافـت وجـه بـه کارفرمـا       مخصوص درج و به تأئی

 گردد. می گردد که پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می تحویل

 از آنجاکه قیمتهاي فهارس بهاء خالص بوده و مشمول تورم و تحوالت اقتصـادي جامعـه   تعدیل:

صی را بنام شاخص تعدیل جهـت منظـور نمـودن    شاخ ریزي برنامه باشد، سازمان مدیریت و نمی

افزایش (یا کاهش) قیمت کار تمام شده در هر سه ماه نسبت به سه ماهه مبناي عقد قرارداد یـا  

گویند. به عبارت دیگـر ضـریب    می کند که به آن شاخص تعدیل می شاخص مبناي پیمان اعالم

 گردد: می تعدیل با رابطه زیر تعریف

 ]مبناي پیمان/شاخص دوره انجام کار) (شاخص - 1×[95% )1-1(

 بینی شده در شرایط خصوصی است. تعدیل نرخ پیمان طبق شرایط پیش نکته:

اي از ضوابط و مالکهاي مشخص شده از قبل که روش انجام فعالیت را بـه   مجموعه :دستورالعمل

 کند. مشخص می هدف دستیابی به محصولی استاندارد

جهـت تنظـیم رابطـه     ریـزي  برنامـه  از طرف سازمان مدیریت وئی که دستورالعمل ها بخشنامه:

کارفرما با مشاوران یا پیمانکاران و یا براي تفسیر مفاد قرارداد، شـرایط عمـومی پیمـان و شـرح     

 گردد. می مقادیر صورت وضعیت و میزان تعدیل صادر

 دیگـر منعقـد   قراردادي که بین کارفرما از یک طرف و مشاور یـا پیمانکـار از طـرف    موافقتنامه:

 گردد. می

شرایطی است که روابط، حدود اختیارات و تعهدات کارفرما و پیمانکـار را   شرایط عمومی پیمان:

 ).4311نشریه شماره  1378کند (آخرین ویرایش سال  می بیان

شرایط خاصی که به منظور تکمیل شـرایط عمـومی بـا توجـه بـه وضـعیت و        شرایط خصوصی:

توانـد مـواد    نمـی  گردد. موارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچگـاه  می ماهیت قرارداد تنظیم

 شرایط عمومی را نقض کند.  

است شامل جزئیات اجرائی کارهاي ساختمانی، تأسیسـاتی و عمرانـی   اي  مجموعه فهرست بهاء:

به همراه قیمت و هزینه انجام آن و قیمت مصالح (که بر اساس تجزیه و تحلیـل مـواد و مصـالح    

 گردد) که هر سال توسط سازمان می نیروي انسانی و ماشین آالت و ابزار الزم تنظیم مورد نیاز،


