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 14 ..........................................................................................   ناشر مقدمه
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  انیکارفرما حوزه يهایندافر  
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 طرح هیته /  اول فرایند
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  طرح ریمد انتخاب / دوم فرایند

 اول بخش
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 26  .............................................  مناقصات يبرگزار قانون اساس بر  طرح ریمد انتخاب

 دوم بخش

  27  ............................................  طرح تیریمد خدمات يواحدها به کار ارجاع و انتخاب

 سوم بخش

  27  ...........................................  طرح تیریمد خدمات خرید يارهایمع و نیمواز ضوابط،

 طرح ریمد با قرارداد انعقاد / سوم فرایند

 اول بخش

 28  .......................................  طرح تیریمد خدمات همسان يهاادقرارد مفاهیم و تعاریف

 دوم بخش

  30  .........................  همسان یعموم طیشرا و نامه موافقت اساس بر طرح ریمد با قرارداد انعقاد

 30  ........................  ها پیوست و عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 سوم بخش

  32  ...........................................................   يقرارداد و یحقوق ،یفن ضوابط تیرعا

 چهارم بخش

 32  .........................................................  طرح تیریمد خدمات يدادهاقرار نیتضام

 مشاور انتخاب / چهارم فرایند

 اول بخش

 33  ............................................................................   مشاوره و مشاور فیتعر

  34  .................................................  مناقصات يبرگزار قانون اساس بر  مشاور انتخاب

 



 5فرایند اول/ تهیه طرح                                            یندهاي حوزه کارفرمایانافر مبحث اول/ 

 
 دوم بخش

 35  .................................................   مشاوره خدمات خرید يارهایمع و نیمواز ضوابط،

  35  ..........................................  بزرگ معامالت در مشاوره خدمات خرید ضوابط و اصول

  36  ......................................................   مشاوره خدمات خرید تمهیدات ياجرا  

  45  .......................................................  ناختش گزارش تأیید و کفایت بررسی 

  45  ..........................................................   مشاوره خدمات خرید رسانی اطالع 

  46  ....................................................   مشاوره خدمات خرید مراحل تمام انجام   

  47  ..........................................................  مشاوران کیفی ارزیابی و امتیازدهی 

  47  ..............................   مشاوره خدمات خرید فرایند لغو یا تجدید درباره گیري تصمیم 

  47  ..................................................  کیفی ارزیابی شگزار و کوتاه فهرست تهیه  

  48  ................................................................. پیشنهاد درخواست مفاد تأیید   

 48  ...............................................................  فنی ارزیابی هاي پاکت گشایش  

  48  ..........................................................  پیشنهادها فنی ارزیابی و امتیازدهی 

  52  ................................................   ) پایانی جلسه صورت ( منتخب مشاور تعیین  

  53  ........................................................................   مشاوره قرارداد انعقاد  

  53  ..........................................................   مشاوره خدمات خرید مستندسازي 

 54  ...............................  متوسط و کوچک معامالت در مشاوره خدمات خرید ضوابط و اصول

 مشاور با قرارداد انعقاد / پنجم فرایند

 اول بخش

 56  .............................................   مشاوره خدمات همسان يقراردادها مفاهیم و تعاریف

 دوم بخش

  58  ....................................... همسان یعموم طیشرا و نامه موافقت اساس بر قرارداد انعقاد

 58  ........................ ها پیوست و عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

  سوم بخش
   60  .............................................................. رعایت ضوابط فنی، حقوقی، قراردادي 

       



مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران         هاي عمرانی یندهاي پروژهافر                                    6 

 
 چهارم بخش

 61  ......................................................  دولتی معامالت تضامین کاربرد دامنه و هدف

 61  .................................................................................  کارکردها و فیتعار

 63  .................................................................   نامه آیین در مقرر هاي نامه ضمانت

 63  ...............................................................   مشاوره خدمات يقراردادها نیتضام

 مانکاریپ انتخاب / ششم فرایند

 اول بخش

  65 ......................................................................................  پیمانکار فیرتع

      65 ..................................................  قصاتاانتخاب پیمانکار براساس قانون برگزاري من

 دوم بخش

 66  .........................................................................   مناقصه میمفاه و فیتعار 

 67  .............................................................................مناقصه انجام هاي روش

 68  ............................................................................   همناقص برگزاري فرایند

 68  ..............................................................................  مالی منابع تأمین 

 69  .........................................................  تعیین نوع مناقصه در معامالت بزرگ 

 69  ............................................................................  مناقصه اسناد هیته 

 70  ...................................................................   گران مناقصه کیفی ارزیابی 

 79  ..............................................................................  مناقصه فراخوان  

 80  .............................................................................  شنهادهایپ یابیارز 

 85  ..................................................................   قرارداد انعقاد و برنده نییتع 

 86  ...............................................................................   مناقصه لغو و تجدید

 87  ................................................   محدود همناقص به دعوت مقررات و يبرگزار نحوه

 89  ...............................................................   مناقصه برگزاري به الزام عدم موارد

  90  .............................................................................  مناقصه فاتیتشر ترك
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 مانکاریپ با قرارداد انعقاد / هفتم فرایند

 اول بخش

 92  ...................................................................................  مفاهیم و تعاریف

  دوم بخش
 97  .......................................   پیمان یعموم طیشرا و نامه افقتمو اساس بر قرارداد انعقاد

 97  ................  خصوصی شرایط و عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 سوم بخش

 100   ............................  سرجمع صورت به یساختمان يکارها ياجرا مانیپ انعقاد دستورالعمل

   103  .......  سرجمع صورت به یساختمان يکارها ياجرا پیمان و کار ارجاع اسناد تکمیل و تنظیم نحوه

 چهارم بخش

 106  ..........................................................   يقرارداد و یحقوق ،یفن ضوابط تیرعا

 پنجم بخش

  107  ...........................................................  يمانکاریپ خدمات يقراردادها نیتضام

 قراردادها تعهدات انجام / هشتم فرایند

 اول بخش

 انجام تعهدات قرارداد با مدیر طرح بر اساس شرایط عمومی همسان خدمات مدیریت طرح 

  109  ...............  قرارداد موضوع شرفتیپ مراحل با متناسب طرح ریمد با راردادق در کارفرما فیوظا

   113 .............  قرارداد موضوع پیشرفت مراحل با اختیارات کارفرما در قرارداد با مدیر طرح متناسب

  دوم بخش
  ور بر اساس شرایط عمومی همسان خدمات مشاورهانجام تعهدات قرارداد با  مشا

 115  ...................   قرارداد موضوع شرفتیپ مراحل با متناسب مشاور با قرارداد در کارفرما فیوظا

  119  ..................  قرارداد موضوع شرفتیپ مراحل با متناسب مشاور با قرارداد در کارفرما اراتیاخت
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  سوم بخش

 نکار بر اساس شرایط عمومی پیمان انجام تعهدات قرارداد با پیما

 121  .................   قرارداد ضوعمو شرفتیپ مراحل با متناسب مانکاریپ با قرارداد در کارفرما فیوظا

 129  ...............   قرارداد موضوع شرفتیپ مراحل با متناسب مانکاریپ با قرارداد در کارفرما اراتیاخت

  131  ..................................................   سرجمع صورت به يها پیمان در کارفرما فیوظا

 132  .................................................  سرجمع صورت به يها پیمان در کارفرما اراتیاخت

  چهارم بخش
  پرداخت حق بیمه ، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده قراردادها

 133  .........................................................   ايحق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مشاوره
 135  ............................................................  عوارض و مالیات بر ارزش افزوده قراردادها

 طرح از برداري بهره و ينگهدار يبرا سازي آماده / نهم فرایند

 اول بخش

  136  .........................................  طرح از برداري  بهره و ينگهدار يبرا سازي آماده فیتعر

 136  ........................   طرح از برداري بهره و ينگهدار يبرا سازي آماده بر حاکم یمبان و اصول

 دوم بخش

  137  ....................................   نیتضم دوره در برداري  بهره و ينگهدار ،حفاظت يها نهیهز

                                                                                                   دوم حثمب

139   

  حطر رانیمد حوزه يهافرایند

140..... ................................................................................................ ا فلوچارت فراینده  
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 طرح ریمد به کار ارجاع فرایند در شرکت / اول فرایند

 اول بخش

  141  ..................................................................................  میمفاه و فیتعار

 دوم بخش

  142  ....................................  طرح تیریمد خدمات يواحدها به کار ارجاع فرایند در شرکت

  کار ارجاع از پس کارفرما با قرارداد انعقاد / دوم فرایند 

 اول بخش

  143  ...........................  همسان یعموم طیشرا و نامه موافقت اساس بر کارفرما با قرارداد دانعقا

 143  .......................  ها پیوست و عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 دوم بخش

 145  .....................................  کارفرما به قرارداد پرداخت شیپ و تعهدات انجام نیتضام ارائه

 کارفرما با قرارداد تعهدات انجام / سوم فرایند

  اول بخش
 146  ........................   بر اساس شرایط عمومی همسان کارفرما با قرارداد در طرح ریمد فیظاو

 151  .......................   شرایط عمومی همسان بر اساس کارفرما با قرارداد در طرح ریمد اراتیاخت

 دوم بخش

 153  ...........................................  طرح یتشرح عمومی خدمات مدیر کاربرد دستورالعمل

 153  ............................... مندرج در شرح عمومی خدمات مدیریت طرح اصطالحات و تعاریف

 155 .........................................  خدمات عمومی شرح اساس بر طرح ریمد فیتکال و فیوظا

  162  ................................................   طرح ریمد به يواگذار قابل ریغ فیتکال و فیوظا
 سوم بخش

 163  ....................................   يقرارداد و یحقوق ،یفن ضوابط تیرعا در طرح ریمد فیوظا

 چهارم بخش

  164  ...............   قرارداد افزوده ارزش بر اتیمال و عوارض مه،یب حق پرداخت در طرح ریمد فیوظا
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    سوم مبحث

167 
  مشاوران حوزه يهافرایند

  168........  ............................................................ا  ................................فلوچارت فراینده

 مشاور به کار ارجاع فرایند در شرکت  / اول فرایند

 اول بخش

 169  ..................................................................................  میمفاه و فیتعار

 دوم بخش

 171  .....................................................................................  مشاوران انواع

 172  .....................................................................   مشاوران تیصالح صیتشخ

 سوم بخش

 173  ...................................................   بزرگ معامالت در کار ارجاع فرایند در شرکت

 173  ..........................................   بزرگ معامالت در کار ارجاع فرایند در مشاوران فیظاو

 174  ........................................  متوسط و کوچک معامالت در کار ارجاع فرایند در شرکت

 کارفرما با قرارداد انعقاد  / دوم فرایند

 اول بخش

 175  ...........................  همسان یعموم طیشرا و نامه موافقت اساس بر با کارفرما قرارداد انعقاد

 175  .......................   هاپیوست و عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 دوم بخش

  177  .....................................  فرماکار به قرارداد پرداخت پیش و تعهدات انجام نیتضام ارائه

 

 



 11فرایند اول/ تهیه طرح                                            یندهاي حوزه کارفرمایانافر مبحث اول/ 

 
 کارفرما با قرارداد تعهدات انجام  / سوم فرایند

 اول بخش

 178  .............................  بر اساس شرایط عمومی همسان کارفرما با قرارداد در مشاور فیوظا

 184  ...........................   بر اساس شرایط عمومی همسان کارفرما با قرارداد در مشاور اراتیاخت

 دوم بخش

  185  ............   يمعمار کارهاي مطالعه يبرا مشاوره همسان تخدما شرح اساس بر مشاور فیوظا

 سوم بخش

 193  ...................  در دوره ساخت و تحویل کارشرح خدمات همسان مشاوره  کاربرد دستورالعمل

  194  ............... کار لیتحو و ساخت دوره در مشاوره خدمات عمومی شرح اساس بر مشاور فیوظا

 چهارم بخش

 201  ........................................   يقرارداد و یحقوق ،یفن ضوابط تیرعا در مشاور فیوظا

 پنجم بخش

  202  ...................   قرارداد افزوده  ارزش بر اتیمال و عوارض مه،یب حق پرداخت در مشاور فیوظا

        چهارم مبحث
205  

  مانکارانیپ حوزه يهافرایند

  206...........................  ................................................ا  .........................فلوچارت فراینده

  مانکاریپ به کار ارجاع فرایند در شرکت / اول فرایند

 اول بخش

  207  ..................................................................................  میمفاه و فیتعار

 دوم بخش

 208  ...................................................................................  مانکارانیپ انواع
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 208  ...................................................................   مانکارانیپ تیصالح صیتشخ

 سوم بخش

 210  ...................................................   بزرگ معامالت در کار ارجاع فرایند در شرکت

  210  ........................................   بزرگ معامالت در کار ارجاع فرایند در مانکارانیپ فیوظا

  215  ........................................  متوسط و کوچک معامالت در کار ارجاع فرایند در شرکت

 کارفرما با قرارداد انعقاد / دوم فرایند

 اول بخش

 216  .......................................  پیمان یعموم طیشرا و نامه موافقت اساس بر قرارداد انعقاد

 216  .......................  هاو پیوست عمومی شرایط ،نامه موافقت تنظیم و تکمیل نحوه دستورالعمل

 دوم بخش

 219  .....................  سرجمع صورت به یساختمان يکارها ياجرا بخشنامه اساس بر قرارداد انعقاد

 سوم بخش

  222  .....................................  کارفرما به قرارداد پرداخت پیش و تعهدات انجام نیتضام ارائه

 کارفرما با قرارداد تعهدات انجام / سوم فرایند 
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 223  ............................ بر اساس شرایط عمومی همسان کارفرما با قرارداد در مانکاریپ فیوظا

 236  .........................   بر اساس شرایط عمومی همسان کارفرما با قرارداد در مانکاریپ اراتیاخت

 دوم خشب

  240  ................................................   سرجمع صورت به يها پیمان در مانکاریپ فیوظا

  241  ................................................   سرجمع صورت به يها پیمان در مانکاریپ اراتیاخت

 سوم بخش

  242  ..................................   کار یقطع لیتحو و نیتضم دوره در مانکاریپ فیتکال و فیوظا
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 پنجم بخش
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  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "مهندس سيامك قطبي"كتابي كه در دست داريد با همت 

  از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.ميسر گشته كه شايسته است 

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  تقدیم به مادر عزیزم و همسر مهربانم

  که وجود سرشار از عشق و لبریز از معرفتشان

  پذیر ساخت ر چالش و گذر از نامالیمات را برایم امکانعبور از مسیري پ

  تا در ذیل رحمت خداوند، موفق به نگارش این اثر شوم

  که دوستشان دارم و تقدیم به آنان

  خواهرانم و برادرانم

 و کسی که همیشه در یادم و در قلبم بوده است.

  یـامک قطبـسی                                                                   
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  لفؤمقدمه م

نیایش و ستایش خداوندي را که در مجال حیات و زیستن در جهان فانی، با رشد اندیشه، فرصت نگارش براي 

  ینم.اثري باقی را عنایت فرمود تا آنچه به تحریر درآمد، شاهدي باشد بر آرزوي موفقیت براي مهندسان سرزم

از قوانین و مصوبات قانونی و به پشتوانه بیش از شانزده سال تجربه کاري حقیر در  گیري بهرهکتاب حاضر با 
  ي کارفرمایان، مدیران طرح، مشاوران و پیمانکاران به نگارش درآمده است.ها حوزه

از طرح، صورت  اريبرد بهرهي عمرانی از تهیه طرح تا ها پروژهدر این کتاب سعی شده است تمام آنچه در 

ه هر مبحث داراي محتواي غنی شدشده در چهار مبحث ارائه شود و تالش  بندي بخشهاي فرایندتحت  پذیرد می
ي کارفرمایان، مدیران طرح، مشاوران و پیمانکاران ها تمام مخاطبان را در حوزه که شودتشریح  اي گونه باشد و به

  کند. نیاز بیاز مراجعه به منابع مختلف 

ي عمرانی بر ها پروژهیک از چهار عامل  موضوعات این کتاب، تشریح وظایف و اختیارات هر ترین برجسته از
که  استشرایط عمومی پیمان، همسان خدمات مشاوره و همسان خدمات مدیریت طرح  جزء جزءبهاساس تحلیل 

  ت.پرداخته اس ها پیمانمتناسب با مراحل پیشرفت  ها آنسویه به بیان با نگاهی دو

 اي گونه بهها فرایندخرید خدمات مشاوره با لحاظ کردن تقدم و تأخر  فرایندبرگزاري مناقصات و  فرایندهمچنین  

مختلف نیز ورود به  هاي بخشه است. تعاریف و مفاهیم کرد تر سهله که درك مفاهیم را بسیار شدتشریح 

  را هموار ساخته است. فرایندموضوعات اصلی هر 

ي حقیر بود مورد بخشش ها ام بود تا به نگارش درآورم مفید واقع شود و آنچه کاستیدر اندیشهامیدوارم آنچه 
  مخاطبان قرار گیرد. 

  یـامک قطبـسی

  


