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 پیشگفتار

 ارزیـابی  مـورد  آنهـا  عملکرد نحوه و مدیران نگرش نوع براساس را هاسازمان امروزه

 محـور  پـروژه  سـازمان  فعالیتهـاي  که است این مهم هاي شاخص از یکی .دهند می قرار

 باعـث  و گرفتـه  صـورت  دقیقـی  کنتـرل  و ریزي برنامه طبق سازمان جاري امور تا باشد

  .گردد زمانسا مستمر بهبود و ها پروژه ،فعالیتها رشد روبه حرکت

 تیریمـد  بـر  يا مقدمـه  ،کتـاب  یاصل مطالب به پرداختن از قبل است، الزم نجایا در

 .میباش داشته آن مهم اصطالحات و پروژه

 کـه  شـوند  مـی  اطالق ییها پروژه تیریمد و کنترل ،ریزي برنامه به ها پروژه تیریمد

ـ قابل و بـوده  یمـوقت  و فرد منحصربه ،يرتکراریغ  از اي جموعـه م بـه  شـدن  شکسـته  تی

 منـابع  از اي مجموعـه  و داشته يا شده فیتعر انیپا و شروع نقاط که ،دارند را ها تیفعال

ـ  يابزارهـا  هـا،  تکنولـوژي  از اسـتفاده  رنـد، یگ مـی  بکـار  را مختلف سطوح در  و یکنترل

 قابـل  میـزان  بـه  ت،یریمـد  نیا انجام در را دقت و سرعت تواند می موجود يافزارها نرم

 از عبارتسـت  پـروژه  تیریمـد  يتویسـت یان PMI فیتعر طبق پروژه .ببرد البا اي مالحظه

 خـدمات  ارائـه  ای محصول کی جادیا و تعهد کی تحقق يبرا یموقت ییتهایفعال مجموعه

 نفـت  شـرکت  کارکنان يبرا یمسکون شهرك کی ساخت مثال عنوان به .است مشخص

 بـه ( یموقت پروژه نیا ،شود می انجام یمسکون شهرك ساخت پروژه عنوان با پروژه کی

ـ  فقط( يرتکراریغ ،)مشخص انیپا و آغاز وجود خاطر  ،)افتـاد  خواهـد  اتفـاق  بـار  کی

 و مصـالح  مـواد،  دیـ خر شـهرك،  یطراح( مشخص يکار يها بسته يدارا ،فرد منحصربه

ـ  و محـدود  زمان يدارا کارها نیا از کیهر که بوده يا گسسته و ...)ساخت  روابـط  نیب

ـ ا انجـام  يبـرا  دارد، وجود یخاص یوالت و یوابستگ کارها  و خـاص  بودجـه  کارهـا  نی

 داشـته  پروژه دهنده انجام کی و یمال کننده تیحما کی دیبا و شده ینیب شیپ يمحدود

 سـازمان  ای و )نفت شرکت مثال عنوان به( کارفرما است ممکن یمال کننده تیحما .باشد

 مناقصـه  يبرگـزار  بـه  اقـدام  ودجهب نییتع از بعد پروژه انجام يبرا بوده، يگرید مستقل

 .شد خواهد بسته قرارداد مناقصه، برنده اعالم از بعد و شود می



 ۹/  پيشگفتا

 و داشـته  وجود رانیا در یمختلف يها دگاهید و اشکال با یمهندس دیجد يقراردادها

 .است افتهی یالملل نیب تیرسم و فیتعر

 صـنعت  ژهیـ و بـه  بزرگ يها سازمان توجه مورد که قراردادها نیا نیمهمتر جمله از

 :از عبارتست باشد، می یمیپتروش و گاز نفت،

 .E.Pزاتیتجه نیتام ی+مهندس یطراح يها قرارداد -

)Engineering+ Procurement( 

 .E.P.Cساخت +زاتیتجه نیتام ی+مهندس یطراح هاي قرارداد -

)Engineering+ Procurement+ Construction( 

 )Buy Back( متقابل عیب هاي قرارداد -

 همچـون  گـذاري  سـرمایه  وجـوه  هیـ کل یخـارج  گـذار  سرمایه شرکت روش نیا در

 ينوسـاز  توسـعه،  و اکتشاف اتیعمل( ،يتکنولوژ انتقال و اندازي راه و نصب زات،یتجه

 واگـذار  زبـان یم کشـور  بـه  انـدازي  راه از پس و ردیگ می عهده بر را )نیادیم يبازساز و

 افـت یدر قیـ طر از يا وقفـه  بـا  ارگـذ  هیسـرما  شـرکت  سود و هیسرما بازگشت کندو می

 .ردیگ می صورت يدیتول يها فرآورده و محصوالت

ـ ن مانکاریپ به کار يواگذار يها روش و یداخل يقراردادها در متیق توافق  دسـته  زی

 :است شده يبند

 بها فهرست اساس بر قرارداد روش -

 تیریمد نامه موافقت اساس بر قراداد روش -

 کار شرفتیپ یزير برنامه اساس بر قرارداد روش -

 مقطوع متیق هاي قرارداد روش -

 بنا ریز مربع متر هاي قرارداد روش -

 بـه  اسـت  يضـرور  قرارداد در متیق توافقات شدن مشخص و قرارداد بستن از بعد

 جهـت  یاصـل  شـروط  از یکـ ی کـه  پروژه يندهایفرآ و ها تیفعال نمودن مند نظام منظور

 .ي..مستندساز و یهماهنگ يبرا ییها رویه باشد، می تیموفق آن تبع به و ییکارا شیافزا

 بـا  ییآشنا کتاب نیا یاصل موضوع .گردد دیتول و جادیا نیطرف نیب استاندارد صورت به

   .باشد می آنها دیتول نحوه و ها رویه نیا
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 گردد دیتول پروژه يبرا ها سازمان در یکترل ابزار کی صورت به تواند می ها رویه نیا

ـ  در پـروژه  تیریمد ستمیس يساز ادهیپ يبرا که است یالزامات و یکل اصول شامل و  کی

 بـا  را خواننده و یمعرف را ها رویه نیا از يتعداد کتاب نیا .رسد یم نظر به الزم سازمان

 يهـا  پـروژه  در  رویـه  نیچنـد  منظـور  نیا به دنیرس يبرا د،ینما می آشنا آنها هیته نحوه

 هـر  در مهـم  و مشـترك  يهـا  سرفصل تاینها و گرفت قرار مطالعه مورد یصنعت مختلف

  .دگردی حیتشر کتاب نیا در  رویه

 پـروژه  طـول  در اسـتفاده  مـورد  يها رویه هیته جهت گام به گام ییراهنما کتاب نیا

 تـازه  کـه  یکارشناسـان  نیهمچن و متخصصان ران،یمد استفاده مورد تواند می که باشد می

 شـتر یب ییآشنا جهت کار يایجو النیالتحص فارغ زین و اند شده پروژه يکار يها میت وارد

  .ردیگ قرار پروژه يندهایفرآ و ها تیفعال با

 هیـ رو هـر  از شـده  یسـع  کتـاب  خاتمـه  درکه  .باشد یفصل م 7 شامل حاضر کتاب

 چـرا  باشـد  می نیالت صورت به که شود آورده شده، گفته مطالب وضوح يبرا يا نسخه

 .است شده داده حیتوض کتاب متن در  رویه یفارس نسخه که

 گـاز  و نفـت  شـرکت  عامـل  ریمد یمیکر یسلبعل مهندس يآقا جناب از است الزم

 ارائـه  نیهمچن و زهیانگ جادیا جوان، کار يروین از یبانیپشت و تیحما منظور به اروندان

ــه و   مینمــا تشــکر سودمندشــان شــنهاداتیپ ــاب را مطالع ــه کت ــین از کســانی ک همچن

راي بهبود، ارائه داده کـه جـا دارد از تـک تـک آنهـا تشـکر و       پیشنهادهاي ارزشمندي ب

 قدردانی شود.

 قـرار  ها پروژه نیمتخصص و اندرکاران دست استفاده مورد حاضر مجموعه است دیام

 .گردد ها پروژه تر نهیبه و بهتر انجام موجب و گرفته

 



 ۱۱منابع  ماخذ /  

 اول فصل

  یهماهنگ  رویه

Coordination Procedure 

ـ  مانکـار یپ توسـط  پـروژه  يابتـدا  در کـه  ،یرکمدا نیمهمتر از یکی ـ ته مشـاور  ای  هی

 نیا جادیا از هدف داستیپ مدرك نام از که همانطور .باشد می یهماهنگ  رویه ،گردد می

 و نیمـاب  یفـ  قـرارداد  در شده مشخص نیطرف نیب پروژه طول تمام در یهماهنگ ،رویه

 مکاتبـات،  ارتباطـات،  يبخشها شامل مستند نیا .باشد می پروژه در ریدرگ افراد نیهمچن

 ...و کـار  انجـام  يهـا  روش ،مـدارك  و اسناد هیته در یهماهنگ پروژه، کنترل و تیریمد

 قرار استفاده مورد یهماهنگ يبرا نیطرف فیوظا حیتشر و حیتوض منظور به که باشد می

 را انکارمیپ و دهیرس کارفرما دییتا به مشاور ای مانکاریپ طرف از دیتول از بعد که ردیگ می

 .کند می آن تیرعا به ملزم

 نیمـاب  یف قرارداد متن در شده دیق موارد اساس بر توان می را  رویه نیا از ییها بخش

  .نمود لیتکم

 :از عبارتست  رویه نیا در مندرج مطالب رئوس شرح

 مدرك هیته از هدف   

 طرح ییایجغراف تیموقع 

 فیتعار و الفاظ 

 مراجع و منابع 



يه طرحي  پيا/  ۱۲  ها  پر يز  كنتر ها هماهنگي، برنامه سا 

 

 نیرفط یسازمان نمودار 

 ارتباطات 

 شرفتیپ درصد محاسبه ستمیس 

 کارها رییتغ 

 بندي زمان برنامه 

 یمهندس 

 تدارکات 

 ها توقف 

 کار لیتحو 

   .میپرداز می باال يبخشها از کیهر لیتکم نحوه و حیتشر به حال

 

 )Purpose(هدف -1-1

ـ ته از هـدف  و شـود  مـی  آورده ها رویه تمام در بخش نیا معموال  يبـرا  را  رویـه  هی

   .کند می حیتشر نیطرف

 :شود می انیب صورت نیا به نمونه عنوان به

 کـه  کارفرما نیب پروژه طول تمام در یهماهنگ اي هیرو جادیا  رویه نیا هیته از هدف

 .باشد می Z شرکت مانکاریپ و Y شرکت مشاور ای طرح تیریمد ،X شرکت

ـ ارجح يادقـرارد  موارد ،قرارداد و دستورالعمل نیا نیب تناقض جادیا صورت در  تی

   .داشت خواهد

  

 )Geographical Location( طرح ییایجغراف تیموقع -1-2

 .گـردد  مـی  لیتکم دهیگرد ذکر طرح ییایجغراف محل قایدق که قرارداد متن اساس بر

 .کند یم یمعرف را گردد می انجام آنجا در )پروژه( طرح که یمکان تیموقع ذکر واقع در

 بـه  مشغول افراد یتمام يبرا قرارداد، متن نبودن سترسد در لیدل به تمیآ نیا معموال

 .شود می آورده طرح ییایجغراف تیموقع از یآگاه يبرا و پروژه در کار

 پروژه شرح خالصه کارفرما، خواست و پروژه تیماه به توجه با موارد از یبعض در



 ۱۳/  پيشگفتا

 .رددگ می ذکر قرارداد متن به توجه با جدا، یتمیآ عنوان به زین پروژه خوراك و

 

  )Terms and Definitions( فیتعار و الفاظ -1-3

 حیتوض قسمت نیدرا مختصر صورت به شود می برده بکار  رویه در که يدیکل الفاظ

 ،طـرح  تیریمـد  ،کـار  صـاحب  به توان می الفاظ نیا نیمهمتر جمله از شد، خواهد داده

 جامع باید و بوده یلک صورت به فیتعار نمود اشاره پروژه عنوان و فروشنده ر،مانکایپ

 .اشدب مانع و

 :میآور می را حیتوض نیا فروشنده يدیکل واژه يبرا مثال عنوان به

ـ ته يبـرا  کـه  اسـت  ییها شرکت ای اشخاص شخص، منظور :فروشنده  سـاخت  و هی

ـ  نامه تفاهم ،یفن مشخصات و هایازمندین به توجه با پروژه يکاال و زاتیتجه  قـرارداد  ای

 .کنند می امضاء

 

 ).Project Referenced DOC( پروژه مراجع و منابع -1-4

ـ ا هیته يبرا که یمراجع و منابع به مانکاریپ بخش نیا در  اسـتفاده  مـورد  مـدرك  نی

 بخشـها،  همـراه  بـه  قـرارداد  /مانیپ ،ها نامه تفاهم عموماً که کند می اشاره است، داده قرار

 .دیآ می بشمار پروژه منابع و مرجع مدارك ضمائم، و ها وستیپ

 :نمود لیتکم را  رویه از قسمت نیا لیذ صورت به توان یم

 ...)و مـان یپ/ قـرارداد  ،هـا  نامـه  تفاهم(پروژه مراجع و منابع اساس بر یهماهنگ  رویه

 د،یـ خر خدمات ،یمهندس ،خدماتیلیتفص یمهندس ،یتیریمد خدمات يبرا و شده هیته

ـ  ،نصـب  سـاختمان،  يها تست انجام و پروژه يکاال نیتام  انـدازي  راه و انـدازي  راه شیپ

 .دارد کاربرد پروژه

 

 )Organization Chart of Parties( قرارداد نیطرف یسازمان نمودار -1-5

 را خود یسازمان نمودار هستند موظف )مانکاریپ و مشاور( قرارداد نیطرف از کی هر

 یهمـاهنگ   رویـه  در و ارائـه  دهد می نشان را موجود يواحدها نیب یداخل ارتباطات که

ـ ن کارفرما دییتا به ازین مواقع از یبعض در شود، آورده ـ تا از بعـد  کـه  شـده  لحـاظ  زی  دیی
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 .ردیگ می يجا قسمت نیا در یسازمان نمودار کارفرما

 کـه  هسـتند  یاشخاصـ  معمـوال  که کارفرما سمت از شده دییتأ يها ندهینما نیهمچن

ـ ق بـا  بخش، نیا ادامه در ردادقرا نیطرف يبرا دارند، را مکاتبات يرو بر امضاء مجوز  دی

  .شد خواهد آورده سمت و نام

 

 )Communications( ارتباطات -1-6

 انیـ جر ،فکـس  شـماره  و تلفـن  آدرسـها،  مکاتبات، ،مکالمات زبان ،ارتباطات نحوه

ـ ا در ها تیوضع صورت و جلسات ت،یسا در مکاتبات ،اطالعات  مشـخص  قسـمت  نی

 .گردد می

 :گردد لیتکم صورت نیا به تواند می قسمت نیا نمونه عنوان به

 

 اتیکل -1-6-1

 شود: می اشاره ذیل موارد به معموالً کلیات قسمت در

 .باشد مکتوب صورت به دیبا مانکاریپ به یابالغ يها رویه هیکل

 .باشد نامه با دیبا مکاتبات یتمام

 اسـتفاده  اطالعـات  انتقـال  يبـرا  نیمتخصصـ  و هـا  شرکت نیب که کیالکترون پست

 .شود می یتلق یررسمیغ مدرك شود یم

 مـوارد  ...و مجاز يها ندهینما مشاوران، فروشندگان، جزء، مانکارانیپ با ارتباط جهت

  :شود گرفته نظر در ستیبا می ریز

 یخـارج  يشرکتها با مکاتبات و یفارس زبان به دیبا یداخل يشرکتها با مکاتبات -

  .شود نوشته یسیانگل زبان به دیبا

ـ  بـه  فقط و باشد نامه قیطر از دیبا یرسم باتمکات یتمام -  مربـوط  موضـوع  کی

  .شود مکتوب جلسه صورت در باشد جلسه اگر و شود

 .شود می یتلق اطالع جهت فقط یرسم ریغ مکاتبات -

 يبرا شده یمعرف نیمع افراد و یقانون ندهینما يامضا مانکار،یپ مجاز يامضا تنها -

 .باشد می مجاز موضوعات



 ۱۵/  پيشگفتا

 شـامل  کـه ( یخـارج  و یداخلـ  مـرتبط  ارتباطات هیکل از مانکاریپ یقانون ندهینما -

 رونوشت کی ارسال قیطر از کار نیا .شد خواهد مطلع )باشد می زین سوم طرف

   .شد خواهد سریم پروژه به مربوط شده انجام مکاتبات یتمام از

 

 زبان -1-6-2

 شود: می مشخص مختلف موضوعات در شده استفاده زبان قسمت این در

 صـورت  زبـان  .باشـد  مـی  یسـ یانگل یمهندس مدارك و محاسبات ،ها نقشه هیکل انزب

 يها شرکت با مکاتبه صورت در مدارك ریسا و ها تیوضع صورت گزارشات، جلسات،

 .باشد می یفارس یداخل

 

 مدارك و ها تیوضع صورت ،مکاتبات عیتوز -1-6-3

 طرح تیریمد به یکپ 2 / کارفرما به یکپ 1 ی:مهندس يها نقشه/مدارك

 میمق نظارت دستگاه به اصل نسخه 3 :اجرا مانکاریپ تیوضع صورت

 کارفرما به یکپ نسخه 2 و اصل نسخه 1 :طرح تیریمد تیوضع صورت

   کارفرما نسخه 2 :طرح تیریمد انهیماه و یهفتگ کار شرفتیپ گزارش

   طرح تیریمد نسخه 1 کارفرما، نسخه 1 :مشاور مانکاریپ کار رییتغ درخواست

 طـرح  تیریمـد  نسـخه  1 م،یمق نظارت نسخه 1 :اجرا مانکاریپ کار رییتغ رخواستد

 تیسا

 1 م،یمقـ  نظـارت  دسـتگاه  نسخه 1 طرح، تیریمد نسخه 1 کارفرما، نسخه1 :ها رویه

 مانکاریپ نسخه

 مـدرك  در مکاتبـات  و هـا  گـزارش  /فنـی  مـدارك  کلیه يگذار شماره نحوه :1تبصره

 .است شده اعالم "پروژه يگذار شماره روش"

 اتخـاذ  ،بـازبینی  منظـور  بـه  کـه  ...و ها رویه ،فنی یادداشتهاي ،مدارك و ها نقشه کلیه

 5 مـدت  ظـرف  حـداکثر  باید ،گردند می ارسال مانکاریپ توسط تصویب و تایید ،تصمیم

  شده اعالم زمان که است ذکر به الزم .شود داده پاسخ طرح تیریمد توسط کاري روز


