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 آن، مفاهيم مقايسه و پروژه پيمان مديريت موضوع به پرداختن براي
 اصلي عوامل مسئوليت و نقش بر مروري كه است الزم ابتدا

 متشكل ساز و ساخت دائمي مثلث .باشيم داشته پروژه اجراي
 پروژه همه در طرف سه اين .است سازنده و طراح كارفرما، از
 مالكيت و ها سيستم به بسته آنها روابط اما دارند، مشاركت ها

.است متفاوت مختلف هاي

کارفرما

پيمانکار

مثل دائمی 
ساخت و 

ساز

مشاور

کارفرما

فرد يا سازمانی است که پروژه برای او انجام می شود و در بسياری از موارد منبع تامين مالی •
.پروژه و حامی اصلی پروژه است

)طراح(مشاور 

طرفی است که وظيفه  طراحی تسهيالت و کنترل و نظارت بر اجرای پروژه را به نمايندگی از •
.کارفرما بر عهده دارد

پيمانکار

.سازمانی است که در ازای اجرای پروژه و ساخت تسهيالت طراحی شده، وجوهی دريافت می کند•
مسئول تهيه و برقرار کردن وسائل، روش ها، تکنيک ها، توالی امور و رويکردهای الزم برای •

.هدايت فعاليت های دوره ساخت پروژه است
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 آن طي كه اي برنامه يعني كند، تعيين را كار استراتژي بايد كارفرما پروژه، يك توسعه اوليه مراحل در
 شامل و دهد مي شكل را پروژه كردن اداره چارچوب استراتژي، .داد انجام موقع به را كارها بتوان

.باشد مي ساخت و تداركات طراحي، بندي زمان و پروژه تيم هاي مسئوليت و ها نقش قرارداد،

مديريت پيمان پروژه

شيوه هاي واگذاري . 3
پيمان و نحوه انتخاب 

عوامل اصلي

اشكال پيمان جهت . 2
تعيين روابط قراردادي

سيستم هاي اجراي . 1
پروژه
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جامعي فرآيند پروژه اجراي سيستم 
 و طراحي پروژه آن طي كه است

.شود مي ساخته
بررسي كه اين دليل به جا اين در 

 از خارج اجرا، هاي سيستم تمامي
  با تنها باشد، مي درسي محدوده
 و شويم مي آشنا عاملي سه سيستم
 عنوان به ها سيستم ساير بررسي
 مي واگذار دانشجويان به آزاد مطالعه

.شود
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سيستم هاي اجراي 
پروژه 

سيستم اماني

سيستم سه عاملي

سيستم متعارف با 
پيمانكار عمومي

سيستم متعارف با 
چندين پيمان اصلي

سيستم دو عاملي

سيستم كليد گردان

-اقسام سيستم ساخت
انتقال -بهره برداري

سيستم پل زني

روش بيع متقابل

سيستم مديريت اجرا

سيستم مديريت اجرا به 
عنوان نماينده كارفرما

سيستم مديريت اجراي 
در معرض ريسك

سيستم مديريت طرح



سپس و كرده تامين خود از خارج منابع يا منبع از را پروژه طراحي ابتدا كارفرما سيستم اين در 
.كند مي واگذار ديگر خارجي منابع يا منبع به را ساخت

بر پروژه كنترل و مديريت و ساخت و طراحي بين هماهنگي ريسك و مسئوليت سيستم اين در 
.دارد قرار كارفرما دوش

از پس و شده انجام طراحي كه صورت اين به شود مي دنبال متوالي صورت به سيستم اين در پروژه 
شود مي انتخاب پيمانكار مناقصه، اسناد تهيه و طراحي تكميل
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مناقصه هنگام در پروژه اجراي روش و مبلغ بودن مشخص.
هستند ارتباط در كارفرما با مستقيما طراحي مهندسين.
باشد مي باز اجرا طول در مقادير و طراحي تغيير در كارفرما دست.
و كاهش ها ريسك بهايي، فهرست پرداخت نحوه و مقادير دقيق حدود تا برآورد و طراحي اتمام بدليل 

.بابد مي تخصيص پيمانكار و كارفرما بين تري متعادل صورت به
شود مي اعمال سيستم اين در كاملتري نظارت.
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افتد مي تاخير به پروژه كلي زمان ساخت، و طراحي فرآيند بودن جدا دليل به.
اجرايي و طراحي در ساخت هاي مهارت نشدن اعمال به منجر اجرايي، و طراحي هاي گروه بين ارتباط عدم 

.شود نمي حفظ طرح يكپارچگي نيز و گردد مي تاخير ايجاد نهايتا و ها نقشه و ها طرح نبودن
گردد مي پروژه هاي هزينه رفتن باال باعث باال، دست و اجرايي غير هاي طراحي پروژه، زمان شدن طوالني.
گردد مي مختلف ادعاهاي باعث مرتبا هستند، متفاوتي اهداف داراي درگير گروه سه هر اينكه به توجه با.
است ممكن كارفرما شود، استفاده مشاور و پيمانكار چندين از كه صورتي در و پيچيده و بزرگ هاي پروژه در 

.برنيايد آنها هماهنگي و مديريت عهده از



يكي كه شود مي مشخص بنابراين .است پروژه در قطعيت عدم ميزان دهنده انعكاس پرداخت، روش 
 بابت پرداخت و ها ريسك كردن اداره نحوه قرارادادها، مختلف انواع بين اساسي هاي تفاوت از

.آنهاست
عبارتند موارد اين از برخي كه شود، انجام زيادي عوامل گرفتن درنظر با بايد پرداخت روش انتخاب 

  كارفرما توانايي البته و فناوري، هاي چالش و مشكالت شده، شناخته هاي ريسك پروژه، عمر دوره از
 در دقت ميزان ديگر عبارت به يه شود، تغييرات دچار بعدا كه آن بدون خود هاي خواسته بيان در

.پروژه تعريف

انواع پيمان
قرارادادهاي  

زمان و 
مصالح

قرارادادهاي مبتني بر هزينه

هزينه بعالوه حق 
الزحمه  درصدي از 

هزينه

هزينه بعالوه 
    الزحمهحق 

اعطايي

هزينه بعالوه 
حق الزحمه  

انگيزشي

هزينه بعالوه 
حق الزحمه 

مقطوع

قراردادهاي مبتني بر قيمت

مبلغ  مقطوع 
با تعديل

مبلغ مقطوع  
انگيزشي

مبلغ مقطوع 
قطعي يا يك 

قلم
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انقعاد زمان در معمول طور به كه است قطعي مبلغي قرارداد مبلغ مقطوع، مبلغ با قراردادهاي  در 
  .شود مي تعيين قرارداد

قراردادهاي با مقايسه در كمتري اداري نظارت به احتياج معموال مقطوع مبلغ قراردادهاي از استفاده 
 نظارت باشد، پيشرفت ميزان اساس بر قرارداد نوع اين در پرداخت چنانچه اما دارد، هزينه بر مبتني

.بود خواهد ضروري پرداخت از پيش پيشرفت ميزان بر
قرارداد انعقاد از پس كار در تغييرات يا پروژه هاي خواسته دقيق نبودن مشخص قرارداد، اين ريسك 

 بودن نامشخص بدليل قرارداد اين در تغييرات .آن قيمت پرداخت با است پذير امكان تغيير است،
.بود خواهد آفرين مشكل و آور زيان بسيار آنها هزينه بازپرداخت نحوه

سود حاشيه بايد پيمانكاران نتيجه در .است پيمانكار متوجه بيشتري ريسك قرارداد نوع اين در 
 موضوع هميشه البته .دهند پوشش را احتمالي هاي هزينه تا كنند، لحاظ خود پيشنهاد در بيشتري

.دولتي مناقصات در فشرده رقابت در بويژه نيست ترتيب بدين
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كند نمي تغيير وجه هيچ به قرارداد مبلغ قطعي، مقطوع مبلغ قراردادهاي  در.
كند مي پيمانكار متوجه را مسئوليت و ريسك بيشترين قرارداد نوع اين.
است قرارداد مطابق كار تكميل به ملزم پيمانكار و گيرد نمي تعلق ها قيمت به تعديلي نوع هيچ.
فراهم پيمانكار براي را انگيزه بيشترين قرارداد نوع اين بنابراين و بوده پيمانكار برعهده ها هزينه همه 

.آورد دست به منابع از را وري بهره بيشترين كند تالش و كرده كنترل را ها هزينه تا ميكند
به پروژه محصول عملكرد مشخصات و طراحي كه است مناسب زماني قرارداد نوع اين از استفاده 

باشد مشخص جزئي كامال و قطعي صورت

تغيير آن تبع به و پيمانكار سود تغيير امكان با مقطوع مبلغ داراي انگيزشي مقطوع مبلغ با قرارداد 
 و شود مي اعمال شده مشخص قرارداد در كه روشي پايه بر تغيير اين .باشد مي قرارداد نهايي مبلغ

 )قرارداد در شده تعيين( هدف كل هزينه و )كارفرما قبول مورد( واقعي نهايي كل هزينه آن، در
.شود مي گرفته نظر در كار ابتداي در اي مذاكره صورت به سقفي نهايي مبلغ براي .دارند دخالت

كه تاحدي نه ولي شود، تعريف تواند مي نظر مورد محصول كه رود مي بكار زماني قرارداد نوع اين 
 اطالعات قدر آن ديگر طرف از .كنند درگير قطعي مقطوع مبلغ صورت به را خود بتوانند پيمانكاران

نيست هزينه بازپرداخت قرارداد از استفاده به نيازي كه دارد وجود كار از
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شرايط تحقق صورت در قرارداد مبلغ كاهش يا افزايش امكان تعديل، با مقطوع مبلغ قرارادادهاي  در 
.دارد وجود است شده بيني پيش قرارداد در كه خاصي

اختيارات حدود از خارج جامعه شرايط تغيير دليل به تواند مي نهايي مبلغ قرارداد، نوع اين در 
.يابد تغيير معيني، هاي شاخص يا شده توافق فرمول اساس بر و پيمان طرفين

است ”بلندمدت“ قراردادهاي به ورود زمان در پيمانكار و كارفرما از حمايت آن هدف.
ها هزينه ضعيف برآورد جبران به كمك براي وجه هيچ به ها، قيمت اقتصادي تعديل اينكه ضمن 

 معمول طور به .است طرفين كنترل از خارج شده تحميل اقتصادي شرايط براي فقط بلكه باشد، نمي
.شود نمي گرفته نظر در كف يا سقف قيمت قرارداد، نوع اين در

ناپايداري و قطعيت عدم كار، انجام دوران در كه بلندمدت كارهاي انجام براي فقط قرارداد نوع اين 
 خود پيشنهادي هاي قيمت در ذخيره گرفتن نظر در بدون پيمانكاران و دارد وجود )تورم( اقتصادي

.است مناسب كنند، مي شركت مناقصات در
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تعيين ميزان تا را مجاز شده متحمل هاي هزينه پرداخت امكان هزينه، بازپرداخت قراردادهاي انواع 
 مبلغ بودجه، تعيين و اعتبار تامين منظور به قراردادها، نوع اين در .كند مي فراهم قرارداد در شده

 ريسك به مگر( كند تجاوز آن از تواند نمي پيمانكار كه حداكثري مبلغ همراه به قرارداد برآوردي
.شود مي تعيين )خود

نيست استفاده قابل وجه هيچ به تجاري اقالم خريد براي هزينه بازپرداخت قراردادهاي كارگيري به.
قراردادهاي به نسبت بيشتر پذيري انعطاف و تغييرات اعمال هزينه، بازپرداخت قراردادهاي امتياز 

.است مقطوع مبلغ
پيمانكاران رود مي انتظار است، كمتر هزينه بر مبتني قراردادهاي در پيمانكار هاي ريسك كه آنجا از 

.نيست ترتيب اين به هميشه اما .كنند دريافت كمتري الزحمه حق
است پيمانكار عملكرد از مستمر مراقبت به نياز قرارداد، نوع اين معايب از.
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واقعي هاي هزينه به و شده تعيين مذاكره با كه را مقطوعي الزحمه حق پيمانكار قرارداد اين در 
.كند مي دريافت ندارد ارتباطي

دهد رخ قرارداد كار محدوده در تغييري كه صورتي در مگر كند، نمي تغييري هيچ الزحمه حق.
باشد داشته ها هزينه كنترل براي كمي انگيزه پيمانكار كه شود مي سبب قرارداد نوع اين.

و كل مجاز هاي هزينه بين رابطه بر مبتني كه فرمولي وسيله به پيمانكار الزحمه حق قرارداد، اين در 
.شود مي تعيين است هدف كل هاي هزينه

واقعي الزحمه حق باشند، هدف هاي هزينه از كمتر كل مجاز هاي هزينه كه زماني فرمول، اين در 
 هاي هزينه از كل مجاز هاي هزينه كه زماني برعكس .يابد مي افزايش هدف الزحمه حق به نسبت
 و افزايش اين .يابد مي كاهش هدف الزحمه حق به نسبت واقعي الزحمه حق باشد، بيشتر هدف

.است كار موثر مديريت براي پيمانكار در انگيزه ايجاد براي الزحمه، حق كاهش
فني هاي ريسك كه هستند مناسب زماني براي انگيزشي الزحمه حق عالوه به هزينه قراردادهاي 

 ترغيب ها هزينه كردن حداقل به را پيمانكار است مايل كارفرما طرفي از و داشته وجود توجهي قابل
.كند
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شود مي پرداخت پيمانكار به بخش دو بر مشتمل قرارداد اين در الزحمه حق:
.)باشد صفر تواند مي( شود مي تعيين قرارداد ابتداي در كه مقطوع پايه مبلغ1.
 تا كند، دريافت پروژه اجراي حين در را آن از بخشي يا كل تواند مي كه پيمانكار به اعطايي مبلغ2.

 ها هزينه مديريت و فني خالقيت زمان، كيفيت، هاي زمينه در وي عملكرد ارتقاي براي اي انگيزه
.باشد

اجرايي دستگاه ارزيابي پايه بر باشد، داشته پيمانكار سود بر اي عمده اثر تواند مي كه اعطايي مبلغ 
.بود خواهد قرارداد در شده ذكر معيارهاي به نسبت پيمانكار عملكرد از

مي پرداخت شده انجام واقعي هاي هزينه از درصدي صورت به پيمانكار الزحمه حق قرارداد، اين در 
.شود

شود مي تصريح قرارداد در الزحمه حق درصد ميزان.
دنبال به برعكس و نداشته ها هزينه داشتن نگاه پايين براي اي انگيزه هيچ پيمانكار روش، اين در 

.باشند مي الزحمه حق افزايش جهت مقادير افزايش
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بنابراين نيست، روشن ابتدا در قرارداد نهايي مبلغ قرارداد نوع اين در كه آنجا از قرارداد؛ دوگانه نوع 
 باشد، مقطوع مبلغ قراردادهاي شبيه تواند مي ديگر سوي از .هستند هزينه بازپرداخت قراردادهاي شبيه

.باشد شده توافق طرفين بين پيش از كار واحد بهاي است ممكن كه چرا
نرخ با انساني نيروي كار مستقيم ساعات -1 برمبناي را خدمات يا كاالها تامين امكان قراردادها اين 

 كه مصالح، هاي هزينه -2 است، سود و اداري و عمومي مخارج باالسري، دستمزد، شامل مقطوع ساعتي
.كند فراهم باشد، نيز نياز مورد آالت ماشين و مصالح نقل و حمل هاي هزينه شامل تواند مي

مشابه شود، مي منتشر ريزي برنامه و مديريت سازمان سوي از كه ايران ضوابط در 
 صورت به سازمان، در كارها بهاي آناليز اساس بر ديگر عبارت به .است مصالح و زمان قراردادهاي

 و كند كار قيمت آن با خود ريسك به بايد پيمانكار و شود مي مشخص كارها بهاي آحاد قيمت مقطوع
  نهايي مبلغ كاهش يا افزايش ريسك كارها مقادير در تغيير ريسك پذيرش با كارفرما ديگر سوي از

.كند مي تقبل را پيمان
و زمان حجم، برآورد امكان قرارداد واگذاري زمان در كه است مناسب شرايطي براي قرادادها نوع اين 

.نباشد فراهم قبول قابل دقتي با كار هاي هزينه
و صالحيت با منابع ساير يا انساني نيروي بكارگيري با سود افزايش براي پيمانكار استفاده سوء امكان 

 كردن منظور و نظارت دستگاه تاييد لزوم نظير محدوديتهايي با توان مي كه دارد وجود پايين كيفيت
.داد كاهش را مشكالت اين حدي تا ها، هزينه براي سقف
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شيوه های واگذاری 
پيمان

مناقصه گذاری -1

مناقصه گذاری عمومی

مناقصه گذاری محدود

باالترين امتياز -2

انتخاب مبتنی بر  -3
فرآيند تعيين صالحيت

ترک / مذاکره -4
تشريفات مناقصه

اتحادهای بلندمدت -5
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آن در كه )مناقصه اسناد اساس بر( نظر مورد كيفيت تامين براي رقابتي است فرآيندي مناقصه 
 و شود مي واگذار باشد، كرده پيشنهاد را قيمت كمترين كه گري مناقصه به معامله موضوع تعهدات
.شود مي گذارده اجرا به خدمات، و كاال خريد در اساسي مولفه دو به دسترسي براي مناقصه

معامالت كوچك

كار پرداز يا مامور خريد، با تحقيق درباره بها و با رعايت صرفه و صالح و اخذ عامل مشخص و به  •
.تشخيص و مسئوليت خود، معامله را با تامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد

معامالت متوسط

كار پرداز يا مامور خريد، با تحقيق درباره بها و با رعايت صرفه و صالح و اخذ حداقل سه فقره استعالم  •
كتبي، با تامين كيفيت مورد نظر، با تاييد بها توسط مسئول واحد تداركاتي، معامله را با عقد قرارداد يا  

.اخذ فاكتور انجام دهد

معامالت بزرگ

برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثير االنتشار  •
برگزاري مناقصه محدود•

16



17



مناقصه اطالع به عموم آگهي طريق از مناقصه فراخوان آن در كه است اي مناقصه عمومي مناقصه 
 گر مناقصه .دارد عهده بر را مناقصه برگزاري كه است ارگاني يا دستگاه گزار مناقصه .رسد مي گران

.كند مي شركت مناقصه در و دريافت را مناقصه اسناد كه است حقوقي يا حقيقي شخص

است زير مراحل شامل ترتيب به مناقصات فرآيند :
گزار مناقصه سوي از مالي منابع تامين1.
بزرگ معامالت در مناقصه نوع تعيين2.
مناقصه اسناد تهيه3.
لزوم صورت در گران مناقصه كيفي ارزيابي4.
مناقصه فراخوان5.
پيشنهادها ارزيابي6.
.قرارداد انعقاد و مناقصه برنده تعيين7.
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هزينه و وقت حد از بيش صرف به اغلب كه غيرضروري فرآيندهاي حذف براي محدود، مناقصه در 
 و كار محدوده و نوع به مربوط موضوعات مورد در كارفرما با مشاور مذاكرات از پس شود، مي منجر

.شود مي مناقص به دعوت شركت چند از مربوطه، هاي شركت توانايي

محدود مناقصه در پيمانكار انتخاب مراحل

 با پيمانكاران از اي مجموعه از مناقصه به دعوت .1
 مشابه، هاي تجربه مانند خاصي معيارهاي به توجه

مجرب انساني نيروي و مالي توانايي

 هاي قيمت اساس بر سازنده نهايي انتخاب .2
تسليمي رقابتي
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كاراتر شكلي به پيمانكاران، سوي از شده پيشنهاد هاي قيمت تعديل با توان مي را انتخاب فرآيند 
 .كرد استفاده مختلف هاي دهي وزن با معيارها از وسيعي طيف از توان مي منظور اين به .داد انجام
 صورت به كه شفاهي نمره دخالت و پيشنهاددهندگان از هريك با حضوري مصاحبه با مثال براي

.شود مي تعديل ها هزينه از هريك شده، بيان درصد

فرآيند در هزينه فاكتور تاثير كه باشد الزم است ممكن پروژه، خاص هاي ويژگي و شرايط به بسته 
 قرار زمان يا كيفيت تاثير تحت شدت به كه هايي پروژه براي انتخاب شيوه اين .باشد صفر انتخاب
.دارد را مناسبت بيشترين دارند،

شود مي لحاظ مشخص اوزان با زير معيارهاي گران مناقصه كيفي ارزيابي در:
محصوالت و خدمات كيفيت تضمين1.
نظر مورد زمينه در دانش و تجربه داشتن2.
سابقه حسن3.
لزوم صورت در صالحيت، هاي گواهينامه يا كار پروانه داشتن4.
لزوم صورت در كار انجام براي متقاضي مالي توان5.
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هاي پروژه در او از مشاور و كارفرما رضايت احتماال و اعتبار شهرت، اساس بر پيمانكار روش اين در 
 مي تعيين پيمانكار و كارفرما بين توافق و مذاكره وسيله به نظر مورد قيمت .شود مي انتخاب قبلي
.شود

مگر اجراست، غيرقابل قوانين نظر از باشد دولتي بخش آن طرف يك كه قرارادادهايي در روش اين 
.دارد فراوان كاربرد خصوصي بخش بين منعقده هاي پيمان در ولي خاص؛ شرايطي در

است زير موارد شامل آن فوايد:

شروع زودتر عمليات ساخت و در نتيجه تكميل سريع تر آن

ملحوظ شدن مهارت هاي اجرايي در طراحي

صرفه جويي هاي اقتصادي ناشي از مشاوره با پيمانكار در مورد روش هاي بهينه اجرا
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از اطمينان قابل خدمات ارائه و يكسو از كار، و كسب تضمين براي متعدد هاي پروژه در تعهدات 
.باشد مي بلندمدت اتحادهاي ايده ديگر، سوي

هاي هزينه از مهمتر كيفيت و اعتماد قابليت زمان، كه است مناسب شرايطي براي مدلي چنين 
.هستند اي سرمايه

ايجاد مشترك، مقاصد و اهداف متقابل، اعتماد از عبارتند كارها، در اتحاد صورت به مشاركت اجزاي 
 افزايي، هم و همكاري عدالت، فرآيندها، بهبود در استمرار و سنجش ارزيابي، آزاد، و باز ارتباطات

 چشم و رقابتي مسائل گرفتن نظر در ها، مشوق ها، پاداش طرفين، ميان شده تقسيم هاي ريسك
.يكسان اندازهاي
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