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یم ؟چرا به برنامه زمانبندی پروژه نیاز دار

.ستا( …شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار و )یک زبان مشترک بین کلیه ارکان کلیدی پروژه -1

.یکی از معتبرترین اسناد در زمینه الیحه تاخیرات و دعاوی پروژه است-2

.ابزاری کاربردی جهت برآورد هزینه های پروژه است-3

.تو ماشین آالت و مصالح، و بودجه پروژه اسمدیریت منابع نیروی انسانی ابزاری کاربردی در -4

.اندازی استبرنامه زمانبندی یک زبان مشترک بین مراحل اصلی پروژه شامل مهندسی، خرید، اجرا و راه-5

.ابزاری جهت رصد و کنترل وضعیت پیشرفت پروژه در طول عمر پروژه است-6
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قرارداد پیمانکاری چیست؟

م  به طور کلی قرارداد پیمانکاری، قراردادی است که به موجب آن کارفرما، انجا
قی  عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدت مشخص را به شخص حقی

انکاری  واگذار می کند؛ موضوع قرارداد پیم( مقاطعه کار)یا حقوقی به نام پیمانکار 
.ممکن است ایجاد ساختمان، حمل و نقل و یا تهیه و تدارک کاال باشد
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:که باید بدانیدپیمانکاریانواع قراردادهای 

.A قراردادهای فهرست بهاPrice list

.B قراردادهای دائمیContinual Contracts

.C  قراردادهای مدیریتی(M.C) Management Contracts

.D قرارداد مهندسی، تأمین تجهیزات، اجراEngineering Procurement Construction

.E  قراردادهای ساخت و توسعهConstruction and development
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انواع قراردادها براساس عامل انجام
عاملییک قرارداد 

د با در صورتیکه کارفرما دارای افراد و پرسنل متخصص کافی و ماشین آالت مورد نیاز باشد می توان
یستند ،  در اکثر کارهایی که دارای ابعاد گسترده ای ن. استخدام کارگر ، انجام کار را رأساً به عهده بگیرد 

نیز همچنین این روش بیشتر در کارهای بهسازی و نگهداری و. اجرای کار با این روش امکان پذیر است 
.توسط ادارات محلی اجرایی از قبیل اداره راه ، مسکن و شهرسازی و شهرداریها انجام می پذیرد

:قرارداد دو عاملی
در این قرارداد منظور از دو عامل کارفرما و پیمانکار است ،که در این نوع قرارداد کارفرما از طریق یک

.قرارداد، اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار می نماید

:قرارداد سه عاملی
ریق در این قرارداد منظور از سه عامل کارفرما ،مشاور و پیمانکار می باشد،در این نوع قرارداد کارفرما از ط

در این قرارداد طراحی توسط مشاور.قراردادهای جداگانه با مشاور و پیمانکار پروژه را به اجرا می گذارد
.انجام شده و سپس اجرای پروژه از طریق مناقصه به یک یا چند پیمانکار واگذار می گردد
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E (Engineering)فاز طراحی یا مهندسی           

P (Procurment)فاز تامین و تدارکات               

C (Construction)فاز اجرا                                    

نوع قراردادهای مختلف در پروژه هاروش

 Eمهندسی

Pتامین تجهیزات

Cاجراء

EPمهندسی و تدارکات

نوع قراردادهای مختلف در پروژه هاروش

 ECمهندسی و اجراء

PCتامین تجهیزات و اجراء

EPCمهندسی، تدارکات و اجرا
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ت،  در این نوع قرارداد کارفرما، پیمانکار حرفه ای را مشخص و اموری مانند؛ مشخص کردن سای
ی  تجهیزات کارگاه، سرمایه گذاری، طراحی، اجراء، اموربازرگانی و تاییدات پروژه را بر عهده و

ت پروژه  پیمانکار به عنوان مدیر پروژه شناخته می شود و با توجه به درصد پیشرف. قرار می دهد
.مبلغ مشخصی از قیمت پیمان را دریافت می نماید

Project Management Contractقراردادهای مدیریت پروژه 
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نوع قراردادهای مختلف در پروژه هاروش

نصب، ساخت و (تامین تدارکات)مهندسی ،خرید 
.  دریا رایج می باشد-فراساحل Offshoreبه طور معمول این نوع قرارداد ها در پروژه های 

،حمل شده و در اندتاسیسات و سازه های دریایی که ساخته شده  Offshoreدر پروژه های 
.محل پروژه نصب می شوند

EPCI

حفاریو ( تامین تدارکات)مهندسی ،خرید 
م  در پروژه های عملیات حفاری چاه های نفت و گاز که در خشکی و دریا انجام می گیرد، مرسو

می باشد 
EPD

EPCFمالیمهندسی، تدارکات، اجرا و 

I  (Installation)نصب                      

D (Drilling)حفاری                  

F (Finanace)مالی                     

Project Management Contractقراردادهای خاص پروژه 



(a بها با توجه به نوع کاری که انجام می شود تهیه می گردد فهرست.

(b یدهگردتهیه و تدوین برنامه ریزیدر ایران این فهرست بها به وسیله سازمان مدیریت و

(c دهتهیه ش... و راهسازیو تأسیساتیفهرست بها برای انجام کارهای مختلف ساختمانی و

(d می گرددبا توجه به نرخ تورم در مورد آن منظور و اعالم ضرایبیهر ساله

(e قیمت واحد مندرج در فهرست بها متوسط قیمت تمام شده در هر کار می باشد و شامل

روی کلیه عملیات الزم از قبیل تهیه و حمل مصالح به کارگاه ابزار کار، ماشین آالت، نی

ش و انسانی، ساخت، اتالف مصالح، سوخت، تعمیر و استهالک ماشین آالت و نصب و آزمای

.راه اندازی دستگاهها و غیره جهت اتمام کامل هر کار می باشد
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قراردادهای پیمانکاری براساس فهرست بها



جم توان در فهرست بها و یا بر اساس نقشه های اجرایی و حنمیبعضی از عملیات اجرایی را ، 

اً توان دقیقنمیعمیق ، که چاههایمانند حفاری . عملیات ضمیمه قرارداد اندازه گیری نمود 

طقی لذا معین نمودن مبلغی در این رابطه من. عمق دستیابی به دبی مورد نظر را تخمین زد 

قشه توان دقیقاً مشخص نمود و یا ممکن است ننمینبوده و حجم عملیات در این قبیل موارد را 

ات را های اجرایی کار ، در ابتدای عملیات اجرایی آماده نبوده و بنا به ضرورت ناچار باشیم عملی

رارداد ، این ق. در چنین شرایطی ، قرارداد بر اساس پیشرفت کار بسته می شود . شروع نماییم 

ن روش  تقریباً مشابه قرارداد بر اساس فهرست بها می باشد لیکن دارای اختالفات عمده ای با آ

.است 
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قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار



دوره ایمثل تعمیرات می شوندبرای  موضوعاتی که مرتبا تکرار 
مناقصه، تسریع در زمان عملیات  هزینه هایدر صرفه جوییو هدف کارفرما 

.می نمایدباشد، از این نوع قرارداد استفاده پیمانکاری
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Continual Contractsقراردادهای دائمی 



ل سازی  این نوع قرارداد همانند قرارداد سه عاملی می باشد با این تفاوت که کارفرما به منظور حداق
به Management Contractریسک پروژه عامل دیگری به نام مدیریت طرح یا مدیریت پیمان

.کار می گیرد
ر عهده را ب( و پیمانکارکارفرما،مشاور)وظیفه هماهنگی بین سه رکن اصلی پروژهعامل چهارم این 
.دارد

کشورهایسایرو آمریکامتحده ایاالتدر میالدی۷۰از دهه « عامل چهارم»استفاده از خدمات 
اینبا حجم مالی باالداراییاو پیچیدهپروژه هایاجرایشروع شد و رسمیبه صورت توسعه یافته

در  ۱۳۶۰از سال « عامل چهارم»استفاده از خدمات نیزما کشوردر . می گردیدتوصیهروش 
اجراییوفنیدر اصول نظام اینکهتا گردیداستفاده موردیبه صورت صنعتیو معدنیپروژه های
ژه هایپروباالیشد تا با استفاده از آن از تعداد معرفیروش یکبه عنوان کشورعمرانیطرح های

.شودکاستهکشورناتمام 
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Management Contractsقراردادهای مدیریتی 



:قراردادهای ساخت و توسعه
از رایج ترین و بهترین شیوه های قراردادی در پروژه های توسعه محسوب شده و اختیارات و  

پرداخت ها اغلب. مسئولیت های پیمانکار در بخش های مختلف پروژه، معین و مشخص می شود

 وری و براساس درصد پیشرفت پروژه صورت می گیرد و مابقی عوض قرارداد بر اساس میزان بهره

جرایی  همچنین پیش از برگزاری مناقصه، کارفرما برنامه ا. راندمان مجریان پروژه پرداخت می گردد

ت آتی پروژه را آماده کرده و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می دهد تا آنان از مسئولی

ق پروژه  پیمانکار اصلی در انتخاب پیمانکار فرعی خود کامالً آزاد است و مهم تحق. خود آگاه شوند

ما انجام اینگونه پروژه ها تحت نظارت کامل کارفر. با رعایت معیارهای هزینه، کیفیت و زمان است

.شده و پیمانکار ملزم به ارائه گزارش در مراحل مختلف انجام کار است
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Turnkeyقرارداد کلید در دست 

و Design and Constructساخت –روش کلید در دست که به آن طراحی 

نیز گفته می شود، مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده  Package dealیا 

پیمانکار می گذارد

رداری از  به قسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره ب
صه و در این حالت کارفرما یا مشاورین او فقط در فرایند مناق. تاسیسات اجرا شده را آغاز نماید

ولیت کلید در دست حد اعالی سپردن مسئ. نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت
ا یک  بنابراین نیازی نیست که مشخص شود آی. طراحی و اجرا به پیمانکار را تداعی می نماید

ون کلی، نقیصه به دلیل طراحی غلط بوده یا از اجرای ضعیف ناشی شده است و به عنوان یک قان
.هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئول پیمانکار خواهد بود
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.I ا به است، کارفرما اجرای پروژه ریک کارفرما و یک پیمانکار حالت، دارای ساده ترینیک پروژه در
زمان مقرر پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و درمی شودو پیمانکار متعهد می کندپیمانکار واگذار 

ه و  همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزین. تحویل دهد
ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یکفعالیت ها

.پیمانکار اصلی وجود دارد
.IIجام  پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در ان

او کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان قرارداد، با
.می بنددقرارداد 

.IIIپیمانکار نوانبعمثالً یک پیمانکار که در یک پروژه ! پیمانکار جزء تا ابد پیمانکار جزء نیست
کار در پروژه دیگر پیمانکار اصلی باشد ولی در اصل پیمانمی تواندمی شودجز شناخته 

.دست سوم حساب می شود
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پیمانکار اصلی
GC – General Contractor

پیمانکار فرعی 
Subcontractor




