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 فهرست مطالب

 پیشگفتار

 

 تعاریف و کلیات: فصل اول

 بندي خدمات مشاور تقسیم

 اي خدمات مشاوره -

 گذاري ات مطالعات مقدماتی سرمایهخدم -

 خدمات طراحی و نظارت بر اجراي کارها -

 خدمات ویژهـ 

 خدمات مدیریت پروژه -

 فازبندي (مراحل) مطالعات در خدمات مهندسین مشاور

 فاز صفر) (مطالعات شناسایی طرح) ناخت (شناسایی،مرحلۀ ش

 فاز اول (مرحلۀ یک) (مطالعات مقدماتی طرح)

 ها و اسناد و مشخصات اجرایی طرح)  ه نقشه) (خدمات مربوط به تهیمفاز دوم (مرحلۀ دو

 فاز سوم (مرحلۀ سوم) (خدمات مربوط به نظارت بر اجراي طرح)

 برداري و نگهداري) مربوط به دوره بهره فاز چهارم (مرحلۀ چهارم) (خدمات

 اي تشخیص صالحیت شده کل کشور بندي واحدهاي خدمات مشاوره گروه

 اي تشخیص صالحیت شده کل کشور رههاي زیر گروه خدمات مشاو  تخصص

هـاي تشـخیص     هاي تخصصی مهندسـین مشـاور براسـاس تخصـص      شرح خدمات گروه

 ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري صالحیت شده معاونت برنامه



ني ۴ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 شهرسازي و معماري -1

 شهرسازي 1-1

 ) ساختمانهاي آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی1-2

 ) ساختمانهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی و نظامی1-3

 ) معماري داخلی1-4

 دهی و توانمندسازي بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غیررسمی) سامان1-5

 ) طراحی شهري1-6

 سازي ) مقاوم1-7

 راه و ترابري -2

 ) راهسازي2-1

 آهن ) راه2-2

 ) فرودگاهها2-3

 هاي دریایی  ) بندرسازي و سازه2-4

 ) ترافیک و حمل و نقل2-5

 سازي ) مقاوم2-6

 مهندسی آب -3

 ) سدسازي3-1

 هاي آبیاري و زهکشی  ) شبکه3-2

 ) تأسیسات آب و فاضالب3-3

 ) حفاظت و مهندسی رودخانه3-4

 سازي ) مقاوم3-5

 کشاورزي -4

 ) کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري4-1



 ۵ فهرست مطالب

 ) شیالت و آبزیان4-2

 ) فضاي سبز4-3

 اي هاي گلخانه  ) گلخانه و مجتمع4-4

 ) انرژي5

 ) تولید، توزیع و انتقال نیرو5-1

 ) دیسپاچینگ و مخابرات نیرو5-2

 اي ) انرژي هسته5-3

 ) انرژي تجدیدپذیر5-4

 سازي انرژي ) بهینه5-5

 سازي ) مقاوم5-6

 ) پست و مخابرات6

 هاي جامع پستی  ) تجهیزات پستی مکانیزه، شبکه6-1

 ) مطالعات طرحهاي جامع مخابراتی6-2

 ) سوئیچینگ مخابراتی (تلفن، تلکس، دیتا، موبایل)6-3

 ) انتقال (مایکروویو، ماهواره، فیبر نوري، کابل و دیتا)6-4

 سازي ) مقاوم6-5

 ) نفت و گاز7

 ) اکتشاف و استخراج نفت و گاز7-1

 ) واحدهاي پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی7-2

 ) خطوط انتقال نفت و گاز7-3

 ) تأسیسات باالدستی و روزمینی7-4

 ) شبکه توزیع و ایستگاههاي کاهش فشار گاز7-5

 سازي ) مقاوم7-6



ني ۶ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 ) صنعت8

 سازي گري) و ماشین ) صنایع فلزات اساسی (نورد، ذوب و ریخته8-1

 ) صنایع سلولزي، شیمیائی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزي، نساجی و پلیمري8-2

 ) صنایع کانیهاي غیرفلزي8-3

 ) صنایع برق و الکترونیک8-4

 ) صنایع حمل و نقل (خودرو)8-5

 سازي ) مقاوم8-6

 ) معدن9

 جویی و اکتشاف معادن ) پی9-1

 برداري معادن سازي و بهره آماده )9-2

 آرایی و فرآوري مواد ) کانه9-3

 ) آمار10

 ) اقتصادي، اجتماعی خانوار10-1

 ) صنعت، معدن و زیربنایی10-2

 ) کشاورزي10-3

 ) خدمات10-4

 ) میراث فرهنگی11

 ) پژوهشهاي فرهنگی11-1

 ) مرمت و احیا11-2

 ) معرفی11-3

 سازي ) مقاوم11-4

 ) خدمات مدیریت12

 ) مدیریت عمومی12-1



 ۷ فهرست مطالب

 ) مدیریت مالی12-2

 ) مدیریت بازاریابی12-3

 ) مدیریت منابع انسانی12-4

 ) مدیریت تولید12-5

 ریزي و اقتصاد ) خدمات برنامه13

 ) خدمات اقتصاد13-1

 ریزي آموزشی و توسعه منابع انسانی ) خدمات برنامه13-2

 تخصصهاي مشترك) 14

 ) سازه14-1

 ) تأسیسات برق و مکانیک14-2

 تکنیک) ژئو14-3

 ) ژئوفیزیک14-4

 ) محیط زیست14-5

 مینی، فتوگرامتري و هیدروگرافیبرداري ز ) الف) نقشه14-6

 هاي اطالعات جغرافیایی   ) ب) سیستم14-6

 ریزي فضایی ) مطالعات جغرافیایی و برنامه14-7

 ) کنترل و تطابق کار انجام شده14-8

 ) خدمات کامپیوتري14-9

 ش خطرات و پدافند غیرعامل) ایمنی و کاه14-10

 شناسی ) زمین14-11

 ) هواشناسی14-12

اي تشخیص صالحیت شـده کـل کشـور براسـاس      بندي تخصصهاي خدمات مشاوره بهرت

 الزحمه میزان حق



ني ۸ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 58 ........................................................................... الزحمه یا کار مناسب مبلغ حداکثر حق

 هاي رشته ساختمان  بندي پروژه طبقه

 هاي سیویل)  ساختمانی (گروه غیر هاي  هاي رسته  بندي پروژه طبقه

 بندي معامالت دولتی براساس نصاب معامالت طبقه

 روشهاي انجام مناقصه در معامالت دولتی

 الف) در معامالت کوچک

 ب) در معامالت متوسط

 شود ج) در معامالت بزرگ به یکی از روشهاي زیر عمل می

 

 روشها و ضوابط انتخاب مشاور: فصل دوم

 تهاي کارفرما در خرید خدمات مشاورهوظایف و مسئولی

 نامه ترکیب هیئت انتخاب مشاور براساس آیین

 مشاوره وظایف و مسئولیتهاي هیئت انتخاب مشاور در فرآیند خرید

 موازین کلی و محدودیتهاي ارجاع کار به واحدهاي خدمات مشاوره

 محدودیتهاي همزمانی خدمات مشاوره

 خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط

 ضوابط تهیه فهرست بلند مشاوران

 ور در معامالت بزرگروشهاي انتخاب مشا

 دامنه شمول و محدودیتهاي روشهاي انتخاب مشاور

 (QCBS)الف) روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت 

 (QBS)ب) روش انتخاب براساس کیفیت 

 پ) روش بودجه ثابت



 ۹ فهرست مطالب

 اي گزینه ت) روش انتخاب تک

 ث) روش مسابقه

 ج) روش انتخاب براساس تعرفه

 (QCBS)مشاوران به روش کیفیت و قیمت  گامهاي فرآیند خرید خدمات

 (انجام فرآیند ارزیابی کیفی مشاوران) (QCBS)جزئیات گام دوم در روش 

 انجام فرآیند ارزیابی فنی و مالی مشاوران (QCBS)جزئیات گام سوم در روش 

 گام اول: (تمهیدات الزم قبل از شروع فرآیند خرید خدمات مشاور)

 )(QCBS)ارزیابی کیفی مشاوران (روش گام دوم (انجام فرآیند 

 )QCBSگام سوم: (ارزیابی فنی و مالی مشاوران (روش 

 (QCBS)نامه)  یینآ 10گام چهارم انعقاد قرارداد با مشاور (مادة 

 (QCBS)نامه)  آیین 11رسانی) (مادة  گام پنجم (مستندسازي و اطالع

 (QBS) گامهاي فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش کیفیت

 گامهاي فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش بودجه ثابت

 اي گزینه گامهاي فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش تک

 انتخاب مشاوران به روش مسابقه

 گامهاي فرآیند خرید خدمات مشاوران به روش تعرفه

 اي الزحمه مشاوره در خدمات مشاوره روشهاي تعیین حق

 ) روش درصدي1

 ) روش مقطوع2

 الزحمه مشاور به روش نفر ماه ) تعیین حق3

 الزحمه مشاور به روش درصدي در مطالعات مرحلۀ اول مثال نحوة محاسبه حق

 حله دومالزحمه مشاور به روش درصدي در مطالعات مر مثال نحوة محاسبه حق



ني ۱۰ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 الزحمه مشاور به روش نفر ماه مثالهاي آنالیز حق

 شرح مطالعات مرحلۀ سوم

 ) قسمت اول از مرحله سوم1

 ) قسمت دوم از مرحلۀ سوم2

 ) قسمت سوم از مرحلۀ سوم3

 الزحمه خدمات قسمت سوم مرحله سوم نحوة تعیین و پرداخت حق -

 نظارت کارگاهی

 الزحمه قسمت دوم از مرحله سوم نظارت عالیه قمثال نحوه محاسبه ح

 الزحمه مرحلۀ سوم محاسبۀ حق

 ي محاسبه خدمات مرحله سوم مثال: نحوه

 الزحمه مشاور در نظارت عالیه برحسب نفر ماه مثال آنالیز حق

 الزحمه مشاور در نظارت کارگاهی برحسب نفر ماه مثال آنالیز حق

 نکات ویژه قابل توجه

 نحوة محاسبه حق بیمه سهم مشاور و کارفرما در طرحهاي عمرانی و غیرعمرانی

 هاي عمرانی  ) طرح1

 هاي غیرعمرانی  ) طرح2

 

  مدارك و اسناد قراردادي: فصل سوم

هاي قراردادهاي خدمات   دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه شرایط عمومی و پیوست

 مشاوره و مقررات مربوط به آنها

 و پیمانهاي پیمانکاران دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور

 ، موضوع: ساختمانهاي عمومی و دولتیبخشنامه به دستگاههاي اجرایی و مشاوران



 ۱۱ فهرست مطالب

 موافقتنامه

 شرایط عمومی

 . تعاریف و مفاهیم1ماده 

 . قرارداد1-1

 . موافقتنامه1-2

 . شرایط عمومی1-3

 . شرایط خصوصی1-4

 . کارفرما1-5

 . مدیرطرح1-6

 . مهندس مشاور1-7

 . خدمات1-8

 . مرحله، قسمت1-9

 . مدارك و گزارشها1-10

 . برنامه زمانی کلی1-11

 . برنامه زمانی تفصیلی1-12

 . مدت اولیه1-13

 الزحمه ماهانه . متوسط حق1-14

 . روز، ماه، تاریخها، مفرد و جمع، عنوانها1-15

 . شروع و تنفیذ قرارداد2ماده 

 . حدود خدمات و تغییرات آن3ماده 

 . برنامه زمانی انجام خدمات4ماده 

 . پیشرفت کار5ماده 

 . کارکنان مهندس مشاور6ماده 



ني ۱۲ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 . نمایندگان7ماده 

 . دقت و کوشش8ماده 

 هاي فنی  . استانداردها، معیارها، مقررات و دستورالعمل9ماده 

 ه تأیید کارفرما دارد. اقدامهاي مهندس مشاور که نیاز ب10ماده 

 . نحوه تسلیم و تصویب مدارك و گزارشها11ماده 

 . تسهیالت بر عهده کارفرما12ماده 

 . خدمات جنبی13ماده 

 . تضمین حسن انجام کار14ماده 

 الزحمه . حق15ماده 

 الزحمه . نحوه پرداخت حق16ماده 

 پرداخت . پیش17ماده 

 و تسویه حساب . صورتحساب نهایی18ماده 

 الزحمه مربوط . تغییرات مدت خدمات و حق19

 . خسارت تأخیر20ماده 

 . تعلیق21ماده 

 . خاتمه دادن به قرارداد22ماده 

 . فسخ قرارداد23ماده 

 . حل اختالف24ماده 

 . مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی25ماده 

 . مسئولیت مهندس مشاور26ماده 

 . ممنوعیت قانونی27ماده 

 . حوادث قهري28ماده 

 به غیر . انتقال29ماده 



 ۱۳ فهرست مطالب

 . اشخاص و یا قراردادهاي ثالث30ماده 

 . دسترسی به محل31ماده 

 . رعایت مقررات ایمنی32ماده 

 . کارآموزي33ماده 

 . مالکیت اسناد34ماده 

 ها  . ابالغ35ماده 

 . زبان قرارداد36ماده 

 . قانون حاکم بر قرارداد37ماده 

 شرح موضوع قرارداد» یک«پیوست شماره 

مطالعات و خدمات نظارت کارهاي معماري حدود خـدمات و شـرح   : »دو«پیوست شماره 

 وظایف مهندس مشاور

 الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن حق: »سه«پیوست شماره 

 دمات مشاورهلیستهاي مستندسازي فرآیند خرید خ چک

 

  ها و دستورالعملها بخشنامه: فصل چهارم

 نامه خرید خدمات مشاوره آیین

 کلیات –فصل اول 

 هدف و کاربرد -1ماده 

 هاي اختصاري  تعاریف و عبارت -2ماده 

 اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره –فصل دوم 

 ها  ها و نقش  مسئولیت -3ماده 

 رید خدمات مشاورهتمهیدات خ -4ماده 



ني ۱۴ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 گزارش شناخت: -5ماده 

 شرح کلی خدمات -6ماده 

 تهیه فهرست بلند -7ماده 

 همزمانی خدمات مشاوره -8ماده 

 تشخیص صالحیت و موازین کلی -9ماده 

 انعقاد قراردادهاي مشاوره -10ماده 

 رسانی مستندسازي و اطالع -11ماده 

 ورانارزیابی کیفی مشا –فصل سوم 

 ارزیابی کیفی مشاوران -12ماده 

 استعالم ارزیابی کیفی مشاوران -13ماده 

 امتیازدهی براي ارزیابی کیفی مشاوران -14ماده 

 گزارش ارزیابی کیفی مشاوران -15ماده 

 ا و انتخاب مشاورارزیابی پیشنهاده –فصل چهارم 

 هاي انتخاب مشاوران  روش -16ماده 

 فرآیندهاي خرید خدمات مشاوره -17ماده 

 درخواست پیشنهاد -18ماده 

 تهیه و تحویل پیشنهادها -19ماده 

 توضیح و تشریح اسناد -20ماده 

 ارزیابی فنی پیشنهادها -21ماده 

 ارزیابی مالی پیشنهادها -22ماده 

 صورتجلسه پایانی -23 ماده

 خرید خدمات مشاوره در معامالت کوچک و متوسط -24ماده 

 بخشنامه به دستگاههاي اجرایی و مهندسان مشاور



 ۱۵ فهرست مطالب

الزحمه  اي که حق دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترك کارهاي خدمات مشاوره

 شود. آنها به روش درصدي تعیین می

 ایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاههاي اجر

 الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان دستورالعمل تعیین حق

 ندسان مشاوربخشنامه به دستگاههاي اجرایی و مه

 الزحمه خدمات مشاوره دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفضیلی خدمات و مبانی حق

 بخشنامه به کلیه دستگاههاي اجرایی و مهندسین مشاور

الزحمـه خـدمات نظـارت کارگـاهی      انتخاب عوامـل و تعیـین حـق    دستورالعمل نحوه

 1388مشاوران سال 

 1-2600/54/16729بخشنامه به کلیه دستگاههاي اجرایی و مهندسین مشاور به شمارة 

 الزحمه مهندس مشاور براي کارهاي سیویل ، نحوة محاسبه حق20/11/1361مورخ 

 )240هنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ایران (نشریه شماره را

 پیشگفتار

 مقدمه

 طالبفهرست م

 . تعاریف پایه1

 مسابقه معماري و شهرسازي 1-1

 مسابقهانواع  1-2

 . روند مسابقه2

 . برگزارکننده مسابقه3

 ح پروژه. انتخاب و طر4

 . مشاور مسابقه5

 شود انتخاب مشاور مسابقه به روشهاي زیر انجام می -5-2



ني ۱۶ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 شرایط مشاور مسابقه -5-3

 ایف مشاور مسابقه به شرح زیر استوظ -5-4

 دستمزد مشاور مسابقه -5-5

 گیري برنامه مسابقه . تهیه و شکل6

 . هیأت داوران7

 بقهوظایف و تعهدات داور مسا -7-2

 وظایف داوران و روال داوري -7-3

 . آگهی و اعالن مسابقه8

 . ثبت نام9

 کنندگان . رفع ابهام مسایل مسابقه براي شرکت10

 . دریافت طرحها و مدارك11

 . جوایز و امتیازها12

 . انتشار نتیجه مسابقه13

 . پایان مسابقه، استرداد آثار و پیامدها14

 . راهنماي برآورد هزینه مسابقه15

 خشنامه به دستگاههاي اجرایی و مشاورانب

 پل، تونل، باند فرودگاه عالیهالزحمه مطالعات راه و نظارت  ـ حق

 زیرسازي راه آهنالزحمه مطالعات  ـ حق

 سته مهندسی آبالزحمه خدمات مشاوره ر ه تعیین حقـ دستورالعمل نحو

 آماده به کار مشاوراظهارنامه ظرفیت ـ 

 حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقیـ 

 شیوه نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاري واحدهاي خدامات مشاورهـ 

 "امالت دولتینامه تضمین براي مع آیین"



 ۱۷ فهرست مطالب

 هاي اجرایی و مشاوران بخشنامه به دستگاه

 موضوع: ساختمانهاي عمومی و دولتی

 شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار براي طرحهاي  غیرصنعتی

 نامه استانداردهاي اجرائی طرحهاي عمرانی آئین

 تعاریف و منظور –فصل اول 

 نحوه تهیه استانداردهاي اجرایی طرحهاي عمرانی –فصل دوم 

 حوه ابالغانواع دستورالعمل و ن -فصل سوم

 ها نحوه تصحیح دستورالعمل -فصل چهارم

 نشریات -فصل پنجم

 مقررات متفرقه -فصل ششم

 اي هاي سرمایه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی دستورالعمل طبقه

 )110000هاي ثابت ( دارایی -1

 )110100ساختمان و مستحدثات ( -1-1

 )110200آالت و تجهیزات ( ماشین -2-1

 )110300هاي ثابت ( سایر دارایی -3-1

 )120000موجودي انبار ( -2

 )120121) مواد و ملزومات (1(

 )120122) کارهاي ناتمام (2(

 )120230) کاالهاي تمام شده (3(

 )120124) کاالهایی براي فروش مجدد (4(

 )130000اقالم گرانبها ( -3

 )200000هاي تولید نشده ( دارایی -4

 )210000(زمین  -4-1



ني ۱۸ نتخا مشا  طرحها عمر  هنما جامع 

 )220100( هاي زیرزمینی دارایی -2-4

 )220200(هاي تولید نشده مشهود  سایر دارایی -3-4

 )220300(هاي تولید نشده نامشهود  دارایی -4-4

 منابع و مآخذ

 



 ۱۹ پيشگفتا

 

 »السالم قال علی علیه«

»龵��ال ظهير� كالم�شا« 

 »هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست«

 

 پیشگفتار

گستردگی علوم و دانشهاي بشري به حدي است که دستیابی فردي انسان و سـیطره  امروزه 

وم و فنون به جهـت اشـراف بـر همـۀ     ي علها  تفکیک شاخهلذا بر همه آنها عمالً ممکن نبوده، 

مراجعـه بـه متخصـص و    نمایـد.   ي آنها در زندگی بشر امروزي نقش بسزایی ایفـاء مـی  ها  جنبه

 هـا   نظر به جهت انجام مطالعات، طراحیها و نیز انجام طرحهاي عمرانی در همـۀ عرصـه   صاحب

ه است. مهندسـین  امروزه تحت عنوان کلی خدمات مشاوره در متن قوانین و مقررات آورده شد

گیـري و انجـام    اي از کارشناسـان و متخصصـین باتجربـه بـوده کـه در شـکل       مشاور، مجموعه

اي دور هم گرد آمده و به عنوان یکـی   مطالعات طرحهاي عمرانی تحت نام یک شرکت مشاوره

ء ایفـا مهم و اساسی  یاز ارکان سه گانه، کارفرما، پیمانکار، مشاور در به ثمر رسیدن طرحها نقش

نحوة بکارگیري کارشناسان مهندس مشاور و استفاده از خدمات آنان بـا حفـظ کلیـۀ     نمایند. می

شرایط و مقررات جاري مرتبط با طرحهاي عمرانی از جمله اهدافی است که در ایـن مجموعـه   

ایم. سعی شده است کلیۀ فراینـدها، موضـوعات، و آخـرین ضـوابط      بدنبال دستیابی به آن بوده

آوري، شرح و به زبانی ساده و قابل فهم، بسط و تشـریح و   مراجع ذیصالح جمع ابالغی توسط

از قبیل ساختمان، مهنـدس آب،   ها  اند که همۀ رشته ارائه گردند. عمدتاً موضوعاتی انتخاب شده

تهیه .... را پوشش دهد، بدلیل ارتباط شغلی اینجانب عمده مثالها از بخش ساختمان باند وراه و 

است، امید است مجموعۀ حاضر بستري را فراهم نماید، تا دوسـتان و متخصصـین    ئه شدهاو ار

فن و همۀ کسانی که در دستگاههاي اجرایی فعالیت دارنـد، در انجـام فرآینـد انتخـاب مشـاور      

االجـرا از خطاهـاي    تر یافته و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات الزم     بیش از پیش کارها را تسهیل

 ورند. احتمالی جلوگیري بعمل آ

ي مرتبط با خـدمات مهندسـین   ها  در بخش دوم این مجموعه سعی شده است کلیۀ بخشنامه



نتخا مشا   ۲۰ نيهنما جامع   طرحها عمر

آوري و ارائه گردد تا دسترسی سـریع و سـهل بـراي همگـان      مشاور با آخرین اصالحات جمع

میسر شود. طبیعی است مجموعۀ حاضر محصول دست انسان بـوده و خـالی از خطـا و اشـتباه     

ان پوزش طلبیـده، امیـدوارم کارشناسـان گرامـی بـا راهنمائیهـاي خـود        باشد، از همۀ عزیز نمی

 اینجانب را در اصالح خطاهاي احتمالی یاري رسانند.

دانم از همکاري صـمیمانه پرسـنل و مسـئولین محتـرم انتشـارات       در پایان بر خود الزم می

ـ       راي ایـن  نوآور تشکر و قدردانی نموده از خداوند متعـال سـالمتی و طـول عمـر روزافـزون ب

 عزیزان خواستارم.

 ��مدع�ی ��شاد�� 

���ری  
ی داد

��
 کار�ناس ر

 



 

 فصل اول

 تعاریف و کلیات:

بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحـی یـا    –مشاوره: خدمات مهندس مشاور و مشاور فنی  -

 اي دیگر. مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره

ا حقوقی اسـت کـه بـراي نظـارت بـر اجـراي کـار، در        مهندس مشاور؛ شخص حقیقی ی -

چارچوب اختیارات تعیین شده و اسناد و مدارك پیمان، از سوي کارفرما بـه پیمانکـار معرفـی    

 شود. می

منظور از مشاوره یا مهندس مشـاور کلیـه اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی هسـتند کـه در          -

 اند. ر و کارشناسان تعریف شدهبندي مهندسان مشاو ي تشخیص صالحیت و طبقهها  نامه آیین

ي مختلف هسـتند کـه بـه علـت داشـتن      ها  اي از مهندسان رشته مهندسان مشاور مجموعه -

گـذاران در اجـراي طرحهـا     اي بـراي سـرمایه   توانند منشأ خدمات ارزنـده  دانش و تخصص می

 باشند.

ـ  توانند با تجهیز خود مهندسان مشاور نوعی اهرم علمی و فنی هستند که می - روز  شبه دان

ي مختلـف  هـا   تر بـا سـازندگان داخلـی در زمینـه     ي تخصصی و ارتباط نزدیکها  و ایجاد هسته

گـذار   وري در ارائه خدمات موفق بـراي طـراح و سـرمایه    برداري، با حداکثر بهره احداث و بهره

 نقش اساسی ایفا نمایند.

 ه عمده ذیل تقسیم نمود:توان به پنج شاخ خدمات ارائه شده توسط مهندسین مشاور را می



 

 اي خدمات مشاوره   

 گذاري خدمات مطالعات مقدماتی سرمایه   

 خدمات طراحی و نظارت بر اجراي کارها   بندي خدمات مشاور تقسیم

 خدمات ویژه   

 خدمات مدیریت پروژه   

 

 اي: خدمات مشاوره -

ص یـا مسـائل   ي خـا ها  این خدمات شامل مشاوره بصورت مستمر و یا مشاوره براي پروژه

باشد. خدمات مشاوره ممکن است مربوط به مدیریت، تولید، بازرسی، آزمایش و یـا   خاص می

شوند کـه (در صـورت بـروز ادعـا      چنین شامل خدماتی می کنترل کیفیت باشد. این خدمات هم

گذار و طرفهاي قرارداد) قبل از تعیـین حکـم توسـط دادگاههـا و یـا سـایر مراجـع         بین سرمایه

 با توجه به دانش مهندس مشاور، ممکن است مورد نیاز باشد. اي حرفه

 

 گذاري: خدمات مطالعات مقدماتی سرمایه -

شود کـه معمـوالً مقـدم بـر انجـام       می  یی گفتهها  گذاري به بررسی مطالعات مقدماتی سرمایه

گیرند، این مطالعات ممکن است بـراي تعیـین موضـوعات     صورت می ها  کارهاي اجرایی پروژه

 یل انجام شوند:ذ

کـه  سـنجی    ي کـاري و مطالعـاتی امکـان   ها  گذاري و سیاست الف) تثبیت سیاستهاي سرمایه

شامل بررسی مسائل اقتصادي، بررسی منـابع اصـلی تـأمین مـالی، بررسـی منـابع تـأمین آب و        

 باشد. اي یا در سطح استان) می مطالعات مربوط به توسعه کارهاي مشابه (در مقیاس منطقه

ي خـاص کـه شـامل طراحـی     هـا   ي اصلی و امکانات اجرایی پـروژه ها  مشی یین خطب) تع

ي هـا   ي خـاص و تجزیـه و تحلیـل   هـا   بندي کارهاي اجرایی پروژه پروژه، انتخاب سایت، دسته

 باشد. مقدماتی الزم براي ارزیابی پروژه می

یـا   آمیـز  موفقیـت و تأسیسات الزم بـراي اجـراي    ها برداري ج) تعیین تغییر در سیاستها، بهره

آالت طـرح،   که شامل مطالعات مربوط به مسائل اداري، ماشـین  ها  گذاري پروژه عملکرد سرمایه

ي حسـابداري و مـدیریت، منـابع نیـروي انسـانی و      هـا   سیاستهاي انضباطی و بازاریابی، سیستم



 

 باشد. ضروري میموزشهاي  آ

 

 خدمات طراحی و نظارت بر اجراي کارها: -

مهندسـی و طراحـی و بخـش عملیـات اجرایـی پـروژه         موالً شـامل بخـش  این خدمات مع

 باشند؛ ذیل می مرحلهباشد و داراي چهار  می

سـنجی   قبل از طراحی که شامل مهندسی و بررسی الزم بـراي تعیـین امکـان    یالف) مهندس

 باشد. برآورد مقدار یا کیفیت (کارهـاي پـروژه)   اجراي پروژه در چارچوب برنامه مورد نظر می

 شود. اجراي پروژه محسوب میسنجی  معموالً بعنوان بخشی از گزارش امکان

گذار، بسـط و اصـالح    ي سرمایهها  ب) مهندسی مقدماتی که شامل ارزیابی و تعیین خواسته

ي خـاك و دیگـر   هـا   بردارهاي مربوط به سایت و بررسـی   فکر اولیه او (در مورد پروژه)، نقشه

ي مؤثر در طراحـی، تعیـین معیارهـاي طراحـی و اسـتانداردهاي      اه  ، سیاستکننده تعیینعوامل 

 باشد. مهندسی می

ج) تهیه زیر اطالعات مهندسی براي انجام محاسبات و برآورد مقـادیر مهندسـی و روش و   

 ي الزم.ها  انجام طراحی

باشند، شامل نظـارت کارگـاهی بـراي     می ها  د) خدمات خاصی که مورد نیاز برخی از پروژه

ریزي، کنتـرل قیمـت. خـدمات     ي مخصوص، آزمایش، خرید، برنامهها  ملیات، بازرسیاجراي ع

 باشد. اندازي می فوري و همکاري و نظارت در استقرار تجهیزات در موقع راه

 

 خدمات ویژه: -

این نوع کارها توسط بعضی از مشاورین کـه متخصـص در ارائـه بخشـی از نیازهـاي فنـی       

ل مشاورین گاهی اوقـات خـود رأسـاً داراي آزمایشـگاه بـوده و      شوند. این قبی هستند انجام می

 نمایند. گاهی نیز از خدمات آزمایشگاهی سازمانهاي تحقیقاتی و علمی دیگر استفاده می

 

 خدمات مدیریت پروژه؛ -

 توان چنین تعریف نمود: مدیریت پروژه را می

ختلف بصورتی کـه امکـان   منابع گوناگون و ایجاد هماهنگی و توازن میان فعالیتهاي م بسیج



 

گذار براساس یک برنامه، یک بودجه و مقدار کار مشخص شده (از قبل)،  نیل به اهداف سرمایه

 فراهم گردد.

مدیریت پروژه عالوه بر مدیریت مهندسی شامل تدارکات، اجراي عملیات و سـایر عوامـل   

عمومی و اخذ تاییـدات   مهم پروژه مانند تأمین مالی بموقع براي پروژه، مطلع ساختن ارگانهاي

 باشد. ) دولتی نیز میهاي(و مجوز

ایـم، نـاظر بـر     آنچه که به عنوان هدف نهائی در تهیه و تدوین این مجموعه بدنبال آن بـوده 

انتخاب مهندسین مشاور ذیصالح براي مجموعۀ خدمات طراحی و نظارت بر اجراي طرحهـاي  

 باشد. عمرانی می



 

 مات مهندسین مشاورفازبندي (مراحل) مطالعات در خد

 )فاز صفر، مرحلۀ شناخت، مرحلۀ شناسایی (مطالعات شناسایی طرح 

 فاز اول، مرحلۀ یک، (مطالعات مقدماتی طرح) 

 مشخصات اجرایی طرح)و و اسناد  ها  فاز دوم، مرحلۀ دوم، (تهیه نقشه مراحل مطالعات  

 فاز سوم، مرحلۀ سوم، (خدمات مربوط به نظارت بر اجراي طرح) 

 برداري و نگهداري) فاز چهارم، مرحلۀ چهارم، (خدمات مربوط به دوره بهره 

 

 مرحلۀ شناخت (شناسایی، فاز صفر) (مطالعات شناسایی طرح)؛

مطالعات، تحقیقات و آزمایشهاي الزم بـه منظـور تعیـین    مطالعات شناسایی شامل بررسیها، 

مچنین امکانات فنی اجرایی با توجـه  و ه ها  و داده ها  هدف طرح، شناخت اجزاء متشکله، ستاده

به مصالح ساختمان و تجهیزات و نیروي انسانی و تکنولـوژي مـورد نیـاز و سـایر امکانـات و      

گـذاري، زمـان اجـرا، محاسـبات اقتصـادي، تعیـین        محدودیتها و باالخره برآورد حدود سرمایه

مچنـین اثـرات متقابـل    وري، و تعیین اثرات اجتماعی و اقتصادي ناشی از اجراي طرح و ه بهره

باشد، حاصل این مطالعـات بـه صـورت گزارشـی      در ارتباط با آنها می کهروي طرحهاي دیگر 

 ي اتخاذ تصمیم در مورد اقدامات بعدي خواهد بود.گردد که مبنا تدوین می

 

 از اول (مرحلۀ یک) (مطالعات مقدماتی طرح)ف

سـیهاي شناسـایی کلـی و یـا     از شناخت طرح و تعیین مشخصات کلی آن بر مبناي برر سپ

 مطالعات توجیهی فنی و اقتصادي خاص، مطالعات عرصه یک طرح انجام خواهد شد.

خدمات مربوط به مطالعات مقدماتی شامل بررسیها، مطالعات تحقیقـات و آزمایشـهاي الزم   

ي مقـدماتی و مشخصـات کلـی و تعیـین محلهـاي مناسـب و       ها  به منظور طراحی و تهیه نقشه

حلهاي پیشنهادي و همچنین مقایسـه و   ي هر یک از راهها   ی ابعاد و حجم کار و هزینهبرآورد کل

حل و بـازده اقتصـادي و اثـرات اجتمـاعی هـر یـک از آنهـا         تعیین نکات مثبت و منفی هر راه

نمایـد،   حل را با ذکـر دالیـل الزم توصـیه مـی     باشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه می

برداریها و بررسیها و آزمایشهاي این مرحله باید تا حدي کامـل باشـد    قات، نقشهمطالعات، تحقی

 برداري تا حد قابل قبول   اعم از هزینه دوره اجراي طرح و هزینه دوره بهره ها  که برآورد هزینه


