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 این کتاب مطابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و         کلیه حقوق چاپ و نشر    
 براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق بـه          1348مصنفان مصوب سال    

لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب   . باشد نشر نوآور می 
ــوع چــاپ، فتــوکپی، اســکن، عکــس ( ــشر  از قبیــل هــر ن ــرداري، ن ب

دي،  وي دي، دي یالکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت اینترنتـی، سـ    
بدون اجازه کتبـی از نـشر نـوآور    ) فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره     

رام است و متخلفین تحـت پیگـرد قـانونی    ـاً ح ـرعـوده و ش  ـوع ب ـممن
  .گیرند قرار می

  .لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید
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هـاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان           نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب           
سـازي و   هاي مختلف آمـاده  که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه    رساند   می

کار  نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به        
ب خـوب، هـم از   هاي استاندارد یک کتا اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل   اند و تالش کرده    بسته

  .نظر 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 بروز ایراد               رغم تمامی تالش   وجود، علی  بااین

دیگـر، ایـن    ازسـوي . نقـص و اشـکال دانـست    اماً مبـرّا از  توان الز  و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی          
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی          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 ة خود آگاه شده و آنمنتشر
که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی  لذا دراین 

ید ا و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده            
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتـشارات،               پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش     

ایـد، لطـف کـرده       اي یادداشت نموده   ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه           
یل انتشارات نوآور ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایم

عمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه               ها و ویرایش   تا این موارد بررسی شده و در چاپ        هاي بعدي کتاب ا
  .پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد

منظور  نندة فرهیخته و گرانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوا
که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،          تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی           

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به
نمایـد، و    هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـی           عنوان آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به         

  .شود که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی
کارهـاي شـما     آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه           همچنین نشر نوآور و پدید    

ود کتاب، و هرچـه بهتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاقانه            عزیزان در راستاي بهب   
   .نمایند استقبال می
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 در »هیـ ابن بـرآورد  و متـره ي  کـاربرد  آموزش« کتاب متعال خداوند خواست به
 کـه  برسد چاپ  این به و کرده دایپ را خود مخاطب توانستی  کوتاه زمان مدت

 98 فهرست بهـاي      محتوي اصلی  این نوبت چاپ،   در تا شدم آن بر زین اینجانب
 میتنظـ  فصل هپانزد در حاضر مجموعه. مرا بطور کامل به این کتاب اضافه نمای       

 و نیمهندسـ  ازیـ ني  پاسخگو کامل مرجع یک عنوان به تا است دهیگرد هیته و
 اسـت  ممکن شده انجامي  ها کنترل رغمیعل. باشدي  معمار و عمران انیدانشجو

 زیـ عز خواننـدگان  از کـه  باشـد  داشـته  وجـود  کتـاب  دری  چاپي  ها غلطی  برخ
 بـه  انتـشارات  قیـ طر از را مراتـب  مسئله نیا با دبرخور صورت در دارم استدعا
 از پـس  وی  بررسـ  موجـود  نواقصي  بعدي  ها چاپ در تا رسانده نجانبیا اطالع
  .گردد برطرف کنترل

 هنیمـ ی  آبـادان  و عمـران  به بتواند خود یتخصص گاهیجا در فرد هر است دیام«
  ».یاري رساند زمانیعز

  
  اشم افزون روزی ابیکام و تیموفق دیام با  

  ي احمد دیسع  
  Info@noavarpub.com 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تقدیم به 
  

  پدر و مادر عزیزم
  
  

  
  

  



  
  کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمنـدان       

  

، براي ناشر محفوظ و منحـصراً متعلّـق بـه    1350نامۀ اجرایی آن مصوب   و آیین1348 مصوب سال 
لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تـصاویر ایـن         . آور است نشر نو 

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یـا قـسمتی از    کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 
ۀ پـی                       دي اف از کتـاب،  کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتـوکپی، اسـکن، تایـپ از کتـاب، تهیـ

 وي دي، فـیلم، فایـل     صـورت اینترنتـی، سـی دي، دي         برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بـه         عکس
دون اجازة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و                   شـرعاً نیـز حـرام   صوتی یا تصویري و غیره ـب

 .گیرند  قرار میپیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 
صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به       با  

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 کتـب نـشر نـوآور را      

 خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                     در سایت 
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 انتـشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و              و از نظر شرعی نیز حرام می       غیرمجاز

و نیـز سـایر مراجـع    ) اي و اینترنتـی  پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                

ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   ا مـورد    قضایی، خاطیان ر   قـرار داده و کلّیـ 
  .گردد  انتشارات از متخلّف اخذ می

ۀ کپـی، جـزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ                   همچنین درصورتی  که هر کتابفروشی، اقدام به تهیـ
 رسـانی  ریسو، اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقـدام بـه فـروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع               

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنـگ و ارشـاد            و تخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
اسالمی، اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیـز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه                     

  .نماید استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  ز روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه ا

  . از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هـر گونـه تخلّـف از                   

وآور به شماره      مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       قبیل    021 66484191 - 2هـاي هاي انتشارات ـن
 و یـا از     info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس           09123076748و  

  به این انتشارات ابالغ نماینـد، تـا          www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        
  عمـل آیـد،    از تضییع حقوق ناشـر، پدیدآورنـده و نیـز خـود خواننـدگان محتـرم جلـوگیري بـه                  

  .و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایندعنوان تشکّر       و نیز به



  فصل اول
   پروژه و انواع قراردادهاتعریف 

  

  
  

ـ   ی سـاختمان  يهـا   کارها و پـروژه    يدر فن ساختمان و اجرا     ن یتـر  ی از اساسـ   یکـ ی ی و عمران
  . است که در آن پروژه انجام شده استییه متره و برآورد کارهایته، ها ارکان
  
  ف پروژهیتعر

 را در مـدت زمـان       یـی ا دهیـ شود که طـرح ا     ی گفته م  ییها تی هماهنگ از فعال   يا به مجموعه 
  .رساند یت مینیت مطلوب به عیفین شده و با کییش تعی از پین و با استفاده از منابع مالیمع

  :شود عبارتند از یک پروژه میجاد ی که باعث ایمراحل
  )هدف(از ی ن-1
  وژه  پرین منابع مالی تأم-2
  دن به هدفی جهت رسيزیر  برنامه-3
  قی مطالعه و تحق-4
  ی طراح-5
   تدارك -6
   اجرا-7
  يانداز  راه-8
  يبردار  بهره-9
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  لی از ابتدا تا مرحلۀ اجرا و تحوک پروژهیگردش کار 
  ازی اعالم ن-1
  
  
  ن اعتبار ی تأم-2
  
  
  
  

  .باشد ی طرح میفاز مطالعه کل، کیفاز 
  .باشد یات طرح میفاز مطالعه جزئ، فاز دو
  .باشد ی طرح ميفاز اجرا، فاز سه

در صـورت  ). کیفاز (رد یگ ی آن انجام مي بر رویک پروژه ابتدا مطالعات مقدماتی انجام  يبرا
توجـه  ). فـاز دو  (شود   یتر م  یپروژه وارد مطالعات جزئ   ،  ب کارفرما ی و تصو  يه اقتصاد یداشتن توج 

  .شود ی مشخص ممانیاسناد پ، شود که در فاز دو هر پروژه
  

  ک پروژهیل در انجام یافراد دخ
  از ی صاحب ن-1
  گذار هی سرما-2
   طراح-3
   سازنده-4

  :عوامل موثر در کار
  ی انسانيروی ن-1
  زاتیآالت و تجه نی ماش-2
   مصالح-3
   حمل مصالح-4
 را مـان ید تمام اسناد پیک پروژه داشته باشد بای از   ینکه بتواند برآورد واقع   ی ا يک مترور برا  ی

  .به دقت مورد مطالعه قرار دهد
  :مانیاسناد پ

  مانی پیط عمومی شرا-2  مانی دفترچه پ-1
  ی عمومی مشخصات فن-4  مانی پیط خصوصی شرا-3
  ها نامه ها و بخش  دستورالعمل-6  ی خصوصی مشخصات فن-5
   فهرست بها-8  ها  نقشه-7

بـسته بـه   ، ن شودیتأم) فرماکار(از آن پروژه ی پروژه توسط صاحب نی که منابع مال یدر صورت 

  مطالعات -1
ــشاور   ــین مـ در (مهندسـ

 )صورت بزرگ بودن طرح

یفاز 
 دو

ک و
 

در صـورت  (درون سازمان  
 )کوچک بودن طرح

 3 فاز ¬ اجرا-2
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 ی کلـ  يها ستمیس،  ها تی مسئول ي واگذار ین عوامل طراح و سازنده و چگونگ      یینحوة انتخاب و تع   
  : نموديبند میل تقسی ذيها  از حالتیکیتوان به  یپروژه را م

ۀ یـ ستم کارفرمـا کل   ین س ی در ا  :یستم تک عامل  ی س -1
مـل   و سـاخت پـروژه را بـا اسـتفاده از عوا            یمراحل طراح 

ران به  ین روش در ا   یا(د  ینما ین م ییدرون سازمان خود تع   
  ).باشد ی معروف میروش امان

  
  

  یستم تک عاملی س-1-1شکل   
  
ک یـ  یک سازمان واحد و ط یستم عوامل طراح و سازنده در       ین س ی در ا  :یستم دوعامل ی س -2

انجـام مراحـل    ،  قرارداد واحـد بـا کارفرمـا      
 رنـد یگ ی و ساخت را بـه عهـده مـ         یطراح

ستم قــرار یــن سیــ در اEPC يقراردادهــا(
  ).دارند
  

  یستم دوعاملی س-2-1شکل   
  
ن حالـت   یدر ا : یستم سه عامل  ی س -3

ــ  ــل طراح ــا مراح ــا  یکارفرم ــروژه را ب  پ
استفاده از عوامل خارج از سـازمان خـود         

دهد و مرحلۀ ساخت را       یانجام م ) مشاور(
ــا اســتفاده از ي قــراردادیطــ ــه ب  جداگان

) مانکـار یپ(ازمان خـود    عوامل خارج از س   
  .دهد یانجام م

  
  یستم سه عاملی س-3-1شکل   

  
ـ  یستم سه عامل  ی که در س   یی از انواع قراردادها   یکی ، شـود  ین کارفرمـا و سـازنده عقـد مـ         ی ب

شـود موضـوع     یمانکار متعهد م  ین نوع قراردادها پ   یدر ا . باشد ی واحد کار م   يقرارداد براساس بها  
شنهاد نمـوده انجـام دهـد       یـ ات پ ی عمل يک از اجزا  ی هر   يه برا  ک ي واحد يمان را براساس بها   یپ
نامـۀ   ن نـوع قراردادهـا در چـارچوب بخـش         یدر حال حاضر ا   ).  براساس فهرست بها   يقراردادها(

ط ی و شـرا یط عمـوم ی بـا موضـوع ابـالغ موافقنامـۀ شـرا     3/3/78 مورخ   102/ 1088 -54/ 842
  . شود یو مقررات آنها عقد م ها مانی پیخصوص
  
  

 کارفرما

 سازنده طراح
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در این . دهد باشند که کل پروژه اعم از مطالعه و اجرا را پیمانکار انجام می          قراردادهایی می  EPCقراردادهاي   .1

  .دهد نوع قراردادها پیمانکار هم کار مشاور و هم کار ساخت را انجام می
هـا   نـه یهزگـر   ی درصـد د   30 ی ال 20د مصالح و    یها صرف خر   نهی درصد هز  80 ی ال 70ک پروژه معموالً    ی در. 2

  .شود یصرف پرداخت دستمزدها م
  .رسیم گذار را در یک قالب ببینیم آن وقت به کارفرما می اگر صاحب نیاز و سرمایه .3
  .باشد نه ناقص آن شرایط خصوصی پیمان مکمل شرایط عمومی پیمان می .4
  .کارفرما حتماً بایستی حقوقی باشد ولی پیمانکار ممکن است حقوقی یا حقیقی باشد .5

  
کارفرما در ، شود یده میمان دی پیط عمومی مطابق آنچه که در شرا:مانی پیالیپرداخت ر

  :دینما یمانکار اقدام میمان به پیل نسبت به پرداخت مبلغ پی مراحل ذیط
  :مانی پیط عمومی شرا36 مادة -پرداخت شی پ-1

  مانیمبلغ پ% 8 ¬ل کارگاه یدر زمان تحو
  مانیمبلغ پ% 5/6 ¬ز کارگاه یان تجهدر زم

  %5/5 ¬ ) کاريبدون در نظر گرفتن مصالح پا( پروژه ي درصد30 يشرویدر زمان پ
  :مانی پیط عمومی شرا37 مادة -ها الحساب ی عل-2

   موقتيها تیصورت وضع) الف
  لیتعد) ب
  مانی پیط عمومیشرا 40 مادة -یت قطعی صورت وضع-3
  ه حساب کاملی تسو-4
  

  .شویم در درس متره با نحوة تهیه صورت وضعیت موقت و تعدیل آشنا می
  

از در قسمت متره بدست ی مورد ني که با توجه به واحدهايری اگر مقاد:ف برآوردیتعر
  .بدست خواهد آمد »مت پروژهیا برآورد قی یالیبرآورد ر« گردد يگذار متیآمده ق
  :شود ی دنبال می متره و برآورد دو هدف اساسدر
 يرویـ ن،  با توجه به نوع تخصص و تعدد آنهـا      ی انسان يروین،  یر مصالح مصرف  ین مقاد ییتع) 1
  تعداد و مدت استفاده از آنها در طول پروژه، آالت با توجه به نوع  نیماش

  :ردیگ یم پروژه که معموالً در دو مرحله انجام يا ارزی یالیمت رین قییتع) 2
 بودجه پـروژه جهـت اجـرا انجـام          ینیب شین و پ  یی تع ي پروژه بوده که برا    ي قبل از اجرا   یکی

  .شود یت مطرح می پروژه است که معموالً در قالب صورت وضعين اجرای در حیرد و دومیگ یم
  : ن آنها عبارتند ازیتر از است که مهمی نی انجام متره و برآورد به اسناد و مدارکيبرا
، یکیسات مکـان  یـ تأس،  يا  سـازه  يهـا   شـامل نقـشه    یـی  اجرا يهـا   کامل نقـشه   يکسری )الف

  ات الزمی و جزئیکیسات الکتریتأس
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  تی صورت وضعيها جدول) ب
  )مانی منضم به پيفهرست بها (ینی ماشيروین، ی انسانيروین،  مصالحيها متیق) ج
  مانیر اسناد منضم به پیا سایمان ی و پیط خصوصیشرا) د
  

  ه و برآوردانواع متر
 يهـا  از طـرح  یر مصالح مورد ن   ین مقاد یی عبارت است از محاسبه و تع      :هی متره و برآورد اول    -1
 يهـا  ا دسـتگاه  یـ  توسط مهندسـان مـشاور       یبی پروژه به صورت تقر    ی رئوس کل  ي از رو  یمقدمات
  . بودجۀ پروژهینیپ شین و پیین به منظور تعی برآورد تخمي براییاجرا

از تـا   یـ ر مصالح مورد ن   یمقاد،   پروژه یلی تفص يها ۀ نقشه یپس از ته  : یبی متره و برآورد تقر    -2
 ي بـرا ین بـرآورد مقـدمات  یشود که از ا ی توسط مهندسان مشاور مربوطه محاسبه م     یحدود واقع 

  .شود یمان استفاده میۀ پیاستفاده در اساسنامه مناقصه و مبلغ اول
خدمات انجام شده را در ا ی است که مقدار کار يت سندی صورت وضع:تیصورت وضع

ا مفاد ی قرارداد يبر مبنا( آنها پرداخت شود يد برای را که بای مشخص و مبلغیمقاطع زمان
  .دهد ینشان م) مانیپ

ده شده است صورت یمان دی پیط عمومی مطابق آنچه که در شرا:تیانواع صورت وضع
  :دینما یم میر تقسیها را به دو دستۀ ز تیوضع

مانکار بـه طـور     ی است که توسط پ    یت موقت مدرک  ی صورت وضع  :وقتت م یصورت وضع ) الف
،  براساس مجموع کارها   ی مورد مطالبۀ عموم   يها  آن پول  یم شده و ط   ی در ضمن کار تنظ    يادوار

  .شود یخ مشخص درخواست میز کارگاه در تارینۀ تجهی کار و هزيمصالح پا
دن یـ ز و برچ  یـ نـۀ تجه  ی انجـام شـده و هز      ير کارها ی صورت مقاد  :یت قطع یصورت وضع ) ب

مـان  ی اسناد و مـدارك پ     يکارگاه که بعد از اتمام کار با دقت و همراه با مستندات الزم و بر مبنا               
  .ردیگ یه حساب قرار می قاطع است و مأخذ تسوییت به تنهاین صورت وضعیشود و ا یه میته

ان به  می پ یط عموم ی شرا 37 بند الف از مادة      :ت موقت ین صورت وضع  یه و تدو  ینحوة ته 
  .ت موقت اشاره نموده استی صورت وضعیدگین و کنترل رسیه و تدوی تهیچگونگ

 انجام شـده از شـروع       يت کارها یمانکار وضع ی در آخر هر ماه پ     :مانی پ یط عموم ی از شرا  37مادة  
د و یـ نما ی مـ يریـ گ هـا انـدازه   مجلس  دستور کارها و صورت  یی اجرا يها خ را که طبق نقشه    یکار تا آن تار   

، مـان ی منـضم بـه پ     يسپس براساس فهرسـت بهـا     . دینما ین م یی کار را تع   يزات پا یمصالح و تجه  مقدار  
  .دینما یم مهندس ناظر میت را محاسبه کرده و آن را آخر آن ماه تسلیمبلغ صورت وضع

  
بهتر است پیمانکار سر هر ماه صورت وضعیت را به کارفرما تحویل دهد تا پرداخت از طرف کارفرما بـه موقـع                    

  ).ها به کارفرما تحویل داده شود در آخر هر ماه صورت وضعیت(انجام شود 

  


