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 مقدمه مؤلف  
  باسمه تعالی

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهاي جامعه همزمان با پیشرفت سـریع تکنولـوژي در دنیـا، بـه     
هاي عمرانی و صـنعتی و ... در کشـورهاي جهـان منجـر شـده اسـت. بـا توجـه بـه           افزایش تعداد پروژه

سیاسـی  هاي خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادي، اجتماعی،  ویژگی
هاي جـاري آن کشـور    و فرهنگی، کشوري که پروژه در آن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل

هاي آن جامعـه و ... در نـوع قـرارداد پـروژه تأثیرگـذار اسـت لـذا         ها و سنت ها، سبک در خصوص پیمان
سترش تکنولوژي اطالعـات  اند که امروز عالقمندان با گ هاي متفاوتی اجرا شده ها به روش ها و طرح پروژه

ها نیز در کشـور مـا خیلـی رواج پیـدا      ها، دسترسی دارند که بعضی از این روش و ارتباطات به این روش
  اند.   کرده

اگر چه تدوین یک قرارداد دقیق که همه جوانب را به درستی درنظر گرفتـه باشـد کـار سـهل و آسـانی      
ادعاهـاي مختلـف را کـاهش دهـد . تعریـف دقیـق        نیست اما نزدیک شدن به آن می تواند زمینه بـروز 

محدوده هاي پروژه، برنامه ریزي معقول و واقع گراي اتخـاذ شـده مناسـب درانجـام پـروژه و همچنـین       
برخورداري از یک برنامه دقیق مدیریت ریسک می تواند برخی از راه هاي دردسترس براي کـاهش و یـا   

امبرده شفافیت و وضوح زبـان قـرارداد ، اعمـال ضـرب اال     حذف ادعاهاي احتمالی باشد . درکنار موارد ن
جل هاي زمانی مناسب براي پاسخ به درخواست هـاي طـرفین ، ایجـاد شـرایط شـرکت هرچـه بیشـتر        
طرفین درمنافع پروژه ، پیش سنجی شایستگی پیمانکاران ، ایجاد شوراي بررسی اخـتالف و مـواردي از   

  یا تبدیل آنها به تغییرات قرارداد می باشد.این دست نیز از ابزار هاي حذف دعاوي و 
بدیهی است که طوالنی شدن زمان رسیدگی به ادعا و اتخاذ تصمیم مناسب درخصـوص آن بـه منفعـت    
هیچ یک از طرفین نخواهد بود بنابراین استفاده از روشهاي کم هزینه تر با سرعت بیشتر همواره میتواند 

وقضایی باشد . گزینه هـایی از قبیـل مـذاکره ، وسـاطت و      جایگزین مناسبی براي پیگیري هاي حقوقی
  حکمیت به ترتیب اقداماتی است که پیش از اقامه دعوي میتواند راهی به سوي حل مشکل باشد.

امید آن داریم با رعایت مراتب فوق، بتوانیم در حرفه مهندسی با رعایت آگاهی مبتنی بر برخـورداري از   
حس انسـان بـودن نسـبت بـه همـدیگر و      ،علم و دانش روز مهندسی توام با اخالق و احساس مسوولیت 

  ، خدمت  شایسته انجام داده باشیم . جامعه
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  درباره مولف  
ایشـان مـدرك   .مـی باشـند  اسـتان کرمانشـاه شـهر هرسـین     در  1356آقاي مظفر کماندار متولد سـال  
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  یم به دتق
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