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 اصول سرپرستي

 :سرفصل های تدریس 

 تعریف پروژه و چگونگي شكل گيری آن -

 انواع روشهای اجرا از نظر عوامل درگير در اجرا -

 بررسي فعاليت های مدیریت طرح، مشاور و پيمانكار -

 بررسي عوامل درگير در یك كارگاه ساختماني و روابط بين آنها -

 نظام ارتباطي عوامل كارگاه -

 انواع پيمان ها -

 برنامه ریزی و كنترل پروژه -

 معرفي ابزارهای برنامه ریزی و كنترل پروژه   -

 كار با گانت چارت و روش مسير بحراني -



 اصول سرپرستي

 نحوه ی محاسبه ی نمره  ی درس

 نمره 9فاینال                               -

 نمره 5امتحان ميان ترم                   -

 نمره 5پروژه ی نهایي                    -

 نمره 2حضور كامل در كالس          -



 اصول سرپرستي

 :پروژه ی نهایي، گزارش گيری از یك كارگاه ساختماني شامل 

 تعيين عوامل دست اندر كار اجرای پروژه -

 بررسي شركت مشاور پروژه -

 بررسي پيمانكار یا پيمانكاران پروژه -

 بررسي وضعيت كارفرما -

 بررسي وضعيت مدیریت طرح -

 نحوه ی اجرای پروژه و ميزان پيشرفت كار   -

 بررسي نظام ارتباطي بين عوامل دخيل در پروژه   -

 شناسایي و تحليل نارسایي ها و نقایص پروژه -



 مدیریت

 :تعریف مدیریت 
 استعداد دستيابي به حداكثر كيفيت در كمترین زمان ممكن و با كمترین هزینه

مجموعه اقداماتي كه با بهترین كيفيت و كمترین هزینه  و در كمترین زمان اهداف از پيش 
 .تعيين شده ای را محقق كنند



 مدیریت

 :انواع مدیریت 

 مدیریت استبدادی -

 مدیریت پدرانه -

 مدیریت مشاركتي -



 پروژه

 :تعریف پروژه 

  كه باشد، مي مشخص پایان و شروع نقطة با شده هماهنگ یفعاليتها از فرد به منحصر ای مجموعه ،پروژه
 از عملكرد و هزینه بندی، زمان قالب در را مشخصي اهداف تا شود مي انجام سازماني یك فرد توسط
 .سازد برآورده شده، تعریف پيش

 .گيرد انجام مي فرد منحصر بهای  بوده كه برای ارایة خدمات، یا محصول یا نتيجه موقتيپروژه تالشي 



 پروژه

   .كرد بندی تقسيم عمليات یا پروژه قالب در توانمي را دهندمي انجام هاسازمان كه كارهایي كلية
 مشترك خصوصيات : 

   انساني نيروی به نياز–
 محدود منابع دارای–
   .شوندمي كنترل و اجرا ریزی،برنامه–

  اصلي تفاوت: 
   .هستند فرد به منحصر و موقتي هاپروژه حالكيه در هستند تكراری و مستمر كارهای عمليات،



 پروژه

 هستند پايان زمان يك و شروع  زمان يك داراي هاپروژه •

 هستند هافعاليت و كارها از متوالي ايمجموعه هاپروژه •

 .شودمي ناميده پروژه حيات چرخة عنوان تحت توالي اين كلي طوربه •

 .شودمي تقسيم مختلف (فازهاي) مراحل به حيات چرخة مديريتي، مقاصد خاطر به •

 (Deliverable -عرضه قابل جزء) نتيجة يك به منجر معموالٌ فازها يا مراحل از يك هر •
  .گردندمي مشخص

 Project Life Cycle   تعريف چرخة حيات پروژه



 پروژه

 مرور به بوده كمتر عموماً هاپروژه وليها مرحل در انساني نيروی از استفاده و هاهزینه صرف ميزان 
   .یابدمي كاهش سرعت به ميزان این شودمي نزدیك خاتمه به پروژه كههنگامي و یافته افزایش

شده تعيين پيش از نتایج به كامل حصول و تعهدات انجام در موفقيت احتمال پروژه اوليه مراحل در 
 .باشدمي بيشتر قطعيت عدم و ریسك ميزان لحاظ بدین و است كمتر

 نيست دقيق پروژه آغازین مراحل در هابيني پيش و هابرآورد اغلب. 

 قرار خود حد بيشترین در ابتدا در پروژه محصول نهایي خصوصيات روی ذینفعان گذاری تأثير امكان 
   .دارد

 یابدمي افزایش پروژه پيشرفت با معمول صورت به اشتباهات اصالح و تغييرات هزینه. 

 های چرخة حيات پروژهویژگي



 پروژه

   

  

 



 پروژه

 (دوران ابتدائي) پروژه شروع

 تعيين اهداف•

 تعيين نيازمندیهای گروههای ذینفع پروژه•

 تعریف مفهوم پروژه و اخذ تائيدات الزم•

 تهيه طرح و برنامه اصلي پروژه •

 تعریف پروژهنهایي كردن •

 پروژهها و باید های تعيين محدودیت•



 پروژه

 (دوران مياني) ی پروژهاجرا  یدوره

 
 .برنامه پروژه تائيد و برای اجرا ابالغ مي گردد•
 .كليه روشهای اجرائي تعریف شده به كار گرفته مي شود•
 .نيازمندیهای قراردادی و تعریف شده به اجرا در مي آید•
 .گرددتكميلي مي پروژه•

 



 پروژه

 (دوران پایاني)خاتمه ی پروژه 

 پروژه با نيازمندیهای قراردادی مطابقت نهائيكنترل •

 تغيير و تحویل به گروههای تحویل گيرنده•

 خاتمه پروژه•



 پروژه عمراني

 مراحل شكل گيری یك پروژه ی عمراني

 (كارفرما)احساس نياز و شكل گيری ایده ی اوليه توسط دستگاه اجرایي•

 (توسط دستگاه اجرایي یا یك مشاور)مطالعات اوليه و امكان سنجي •

 تصویب طرح و تخصيص بودجه از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی •

 انتخاب مشاور از طریق ارزیابي یا مسابقه•

 تهيه طرح اوليه و تصویب كارفرما•

 تهيه ی طرح اجرایي•

 انتخاب پيمانكار از طریق مناقصه•

 (نظارت مقيم و عاليه)انجام كارهای اجرایي پروژه توسط پيمانكار و نظارت مشاور•

 اختتام پروژه و بهره برداری•



 عوامل انجام پروژه

 دسته بندی نحوه ی انجام پروژه با توجه به عوامل درگير

مناسب برای پروژه های . كارفرما خود طراحي و اقدام به ساخت ميكند: تك عاملي •
كوچك و زماني كه كارفرما خود منابع و تخصصهای الزم را برای طرح و اجرای پروژه در 

 (روش اماني. )اختيار داشته باشد

 

این كار طي . كارفرما طرح و ساخت پروژه را به عامل دوم واگذار مي كند: دو عاملي •
 .قراردادهای طرح و ساخت انجام مي شود

 

 .این فرم متداولترین شيوه در كشور ماست.  كارفرما و مشاور و پيمانكار: سه عاملي  •

 

كارفرما مقداری از اختيارات .  كارفرما، مدیریت طرح، مشاور و پيمانكار: چهار عاملي  •
 .(مدیریت طرح نماینده ی كارفرماست. )خود را به مدیریت طرح واگذار ميكند



 كارفرما

 كارفرما كيست؟

هر شخص حقيقي یا حقوقي یا سازمان دولتي یا خصوصي كه برای گرفتن خدمات به •
 .شخص حقيقي یا حقوقي دیگری مراجعه مي كند



 كارفرما

 وظایف و اختيارات كارفرما

 انتخاب مشاور•

 .تصویب كليه ی طرح ها، و هرگونه تغييری كه بار مالي یا زماني یا كيفيتي داشته باشد•

 تایيد نهایي صورت وضعيتها و پرداخت آنها•

 ...و•



 مشاور

 مشاور كيست؟

 هر شخص حقيقي یا حقوقي كه به درخواست كننده، خدمات مشاوره ارائه ميدهد •



 مشاور

 خدمات مشاور

 مطالعات امكان سنجي•

 مطالعات بنيادی، كاربردی، توسعه ای•

 مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميانبخشي•

 تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهای فني•

 طراحي مفهومي، پایه، تفصيلي و اجرایي•

 كنترل مهندسي•

 نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری•

 برنامه ریزی و كنترل پروژه•

 خدمات مهندسي ارزش•

 

 طراحي و پياده سازی نظامهای كيفيت•

 خدمات مدیریت و مدیریت طرح•

 خدمات برنامه ریزی آموزشي•

 پایش و ارزشيابي طرحها•

 خدمات مطالعات آماری•

 خدمات جنبي•

 



 مشاور

 (گرید یا رتبه 3: )نحوه ی رتبه بندی مشاور 

 نيروی انساني متخصص•

 تجربه ی كاری شركت•

 ساختار مدیریتي•

 امكانات و پشتيباني•



 مشاور

 :نحوه ی ارجای كار به مشاور 



 پيمانكار

 پيمانكار كيست؟

 .هر شخص حقيقي یا حقوقي كه طي قراردادی اجرای كاری به او محول مي شود•



 پيمانكار

 رسته های فعاليت پيمانكاری

 ساختمان•

 آب•

 حمل ونقل•

 صنعت•

 برق•

 تاسيسات و تجهيزات•

 كاوشهای زميني•

 مخابرات•

 كشاورزی•

 خدمات•



 پيمانكار

 (گرید یا رتبه 5)نحوه ی رتبه بندی پيمانكار 

 امتياز ارزشيابي•

 امتياز تخصص و تجربه•

 امتياز مدیران و كاركنان       

 امتياز كارهای انجام شده       

 امتياز تداوم فعاليت پيمانكار       

 امتياز توان مالي•



 مدیریت طرح

 خدمات مدیریت طرح

 خدمات هماهنگي، برنامه ریزی و كنترل پيشرفت كار•

 مدیریت بر خدمات تهيه ی طرح•

 مدیریت بر خدمات طراحي تفصيلي و اجرایي•

 مدیریت بر خدمات تدارك كاال•

 خدمات سازماندهي برای بهره برداری•

 مدیریت بر اجرای كار، راه اندازی و تحویل•



 مدیریت طرح

 نحوه ی ارجای كار به مدیریت طرح

 همانند مشاور•



 انواع پيمان ها

 :قرارداد های دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه 

 روش اماني•

 روش طرح و ساخت•

 (عاملي3)روش مرسوم •

 CM,MC,PM: قراردادهای تيپ مدیریت •



 انواع پيمان ها

 :قرارداد های دارای پيچيدگي زیاد و قراردادهای جذب سرمایه ای 

 قراردادهای اجاره ای•

 و شاخه های آن BOTقرادادهای •
 قراردادهای امتيازی•

 مشاركت در توليد، مشاركت در سود و بيع متقابل: قرادادهای مشاركتي •

 EPCقراردادهای پيمانكاری ، •



 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه

 روش اماني

 .خود كارفرما با امكانات داخلي خودش اقدام به انجام كار مي نماید•

 .بيشتر در مورد كارها و پروژه های بسيار كوچك و جزئي استفاده مي شود•

این قرارداد چندان مورد پسند سازمان مدیریت و برنامه ریزی نيست و برای سازمانهای •
 .دولتي توصيه نمي شود



 (عاملي 2)روش طرح و ساخت 

 .عمليات طراحي و اجرا توسط یك پيمانكار انجام مي گيرد•

به دليل یكي بودن مشاور و پيمانكار ممكن است نتيجه ی نهایي از نظر كيفيت مورد پسند •
 .كارفرما نباشد

انتخاب پيمانكار صالحيت دار مشكل است و این موضوع ریسك را افزایش داده، قيمت •
 .پيمانكار را نيز باال مي برد

 Design Build ،Turn-Keyكليد در دست، : اسامي دیگر این روش•
 

 

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 (عاملي 3)روش مرسوم 

 .در پروژه های معمولي با اندازه و ميزان پيچيدگي متوسط رایج است•

 .پيمانكار انجام پروژه را بر عهده دارند –مشاور  –مثلث كارفرما •
 .فرد خاصي مسووليت كلي پروژه را ندارد•

 .مشاور در برنامه ریزی مالي و اجرا نقشي ندارد•

 .در پروژه های بزرگ كارفرما از عهده ی هماهنگي پيمانكاران و مشاوران بر نمي آید•

 .شروع عمليات ساخت پس از طراحي ميباشد و این زمان پروژه را طوالني مي كند•

اغلب مسائل اجرایي در طرحها دیده نمي شوند و اصالح طرح در زمان اجرا نيز با هزینه •
 .و دوباره كاری همراه خواهد بود

 

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 (عاملي 4)قراردادهای تيپ مدیریت 

 Construction Management (CM): روش مدیریت ساخت •

 Management Contractor (MC): روش پيمانكاری مدیریت •

 Project Management (PM): روش مدیریت پروژه •
 

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 (CM)روش مدیریت ساخت 

مدیر ساخت همانند یك مشاور انتخاب مي شود و به انجام امور برنامه ریزی، هماهنگي و •
 .مدیریت مي پردازد

ریسكي  CMدر این روش كماكان كارفرما با پيمانكاران قرارداد منعقد مي كند و به •
 .منتقل نمي شود

مدیر ساخت فقط در قسمت اجرا فعاليت مي كند و نقش اصلي آن هماهنگي و یكپارچه •
 .كردن اجراست

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 (MC)روش پيمانكاری مدیریت 

•MC عالوه بر اجرا در امور قراردادی نيز داخل ميشود. 
 :  این روش خود دو نوع دارد •

قرارداد مي بندد و  MCكارفرما برای رهایي از ریسكهای منتقل شده از پيمانكار، تنها با  -     
MC با پيمانكاران قرارداد منعقد مي كند. 

 MCكه در این حالت . كارفرما ترجيح مي دهد بدون واسطه با پيمانكاران قرارداد ببندد -     
 .وظيفه ی مشاوره دادن در انتخاب پيمانكاران و مدیریت قرارداد ها و عملكرد آنها را دارد

 

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 (PM)روش مدیریت پروژه 

را داراست  CMو  MCمدیریت پروژه از ابتدای پروژه وارد عمل ميشود و تمام وظایف •
 .و همچنين در بخش طراحي نيز دخالت ميكند

 .مزیت این روش در ادغام و هماهنگي بسيار زیاد طراحي و ساخت ميباشد•

انتخاب مدیریت پروژه بسيار مهم است و چنانچه صالحيت كافي نداشته باشد با توجه به  •
 .اختيارات باالیي كه دارد پروژه را با خطر مواجه مي كند

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 جدول مقایسه ای قراردادهای دارای پيچيدگي كم

 قراردادهای دارای پيچيدگي كم و كم نياز به سرمایه



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 روش اجاره

دولت تاسيساتي را برای بهره برداری به بخش خصوصي اجاره ميدهد و حق االجاره •
 .دریافت مي كند

این نوع قرارداد برای تاسيسات و زیرساخت هایي كه هزینه ی تعمير و نگه داری زیادی •
 .دارند یا از نظر تكنولوژی مشكالت خاص خود را دارند مناسب است

 سال 15تا  8مدت •

 .مالكيت و سرمایه گذاری اوليه دولتي است•



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 B.O.T.  (Build Operate Transfer)قراردادهای 

بخش خصوصي طراحي، ساخت و بهره برداری تاسيسات را انجام ميدهد و پس از كسب •
سرمایه و سود آن از طریق بهره برداری از تاسيسات، مالكيت آن را به دولت واگذار مي 

 .كند

ساله است و اغلب در كارهای زیربنایي و زیر ساختي  30تا  20مدت قرارداد معموالً •
 .مانند صنایع برق و پتروشيمي و راهسازی كاربرد دارد

 .عيب عمده، فرسوده بودن تاسيسات هنگام انتقال به دولت است•

 .بحثهای قراردادی بسيار پيچيده دارد كه گاهي انعقاد قرارداد چندین سال طول ميكشد•

 (BOO)بهره برداری -تملك-ساخت:   مشتقات این روش •

 (BOOT)واگذاری -بهره برداری-تملك-ساخت                              

 (BLT)واگذاری -اجاره-ساخت                              

 



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 قراردادهای امتيازی

 .اغلب در مورد منابع طبيعي یا معادن كاربرد دارد•

در این قرارداد مالكيت زمين یا منابع طبيعي در اختيار دولت است ولي حق ساخت و بهره •
برداری به شركتي خصوصي یا كشوری بيگانه واگذار مي شود و دولت از طریق اخذ 

 .ماليات، سود مي برد

 .این روش در مورد اتباع بيگانه در كشور ما مجاز نمي باشد•



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 قراردادهای مشاركت

شركتها و دولتهای خارجي به سرمایه گذاری در عمليات توليد و بهره : مشاركت در توليد -
برداری مي پردازند و حاصل توليد به نسبت توافق شده در قرارداد بين دولت و سرمایه 

 (غير مجاز. )گذار تقسيم مي شود

مثل مورد قبل، با این تفاوت كه به جای توليد، سود حاصل از فروش : مشاركت در سود -
 (غير مجاز. )توليدات به نسبت توافق شده تقسيم مي شود

مثل موارد قبل، با این تفاوت كه سرمایه گذار توليدات را تا مدت معيني پيش :  بيع متقابل -
و در واقع سرمایه ی اوليه و سود اغلب به صورت غير نقدی از توليدات . خرید مي كند

 (مجاز. )پرداخت ميشود

این نوع قرارداد نيز مانند قراردادهای امتيازی اغلب در مورد منابع طبيعي و معادن و غيره •
 .كاربرد دارد

 :  نوع دارد 3•

 

 



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 (EP & EPC)قراردادهای پيمانكاری 

 .در مورد پروژه های بزرگ و پيچيده و با تكنولوژی خاص كاربرد دارد•

دولت به صورت كارفرما عمل مي كند و قراردادهای طراحي، تامين تجهيزات و عمليات •
 .ساخت را منعقد مي كند

 :اغلب مشاركت عوامل زیر را در قالب كنسرسيوم پروژه داریم •

 General Contractorپيمانكار اصلي یا عمومي  -     

 Technologist شركت صاحب تكنولوژی فني  -     

 Financeتامين كننده ی مالي برای پروژه های همراه با  -     



 قراردادهای با پيچيدگي زیاد و جذب سرمایه ای 

 (EP & EPC)قراردادهای پيمانكاری 

•EP ( تامين تجهيزات+ طراحي : ) پيمانكار اصلي طراحي تاسيسات زیر بنایي و طراحي
تفصيلي را بر عهده دارد و طراحيهای بنيادی مانند خط لوله ها و فرآیند ها توسط شركت 

در این روش عمليات ساخت توسط پيمانكار دیگری . صاحب فناوری انجام مي شود
 .صورت مي گيرد

•EPC  (عمليات ساخت+ تامين تجهيزات + طراحي : ) همانند روش قبل با این تفاوت كه
پيمانكار اصلي انجام عمليات ساخت را نيز با مسووليت خود و با بكار گيری پيمانكاران 

 .دست دوم انجام مي دهد



 روشهای باز پرداخت هزینه 

 :انواع روشهای بازپرداخت هزینه در قراردادهای معمول

 قراردادهای قيمت مقطوع•

 قراردادهای درصد هزینه•

 قراردادهای فهرست بهایي•

 (متر مربعي)قراردادهای هزینه ی واحد•

 



 روشهای باز پرداخت هزینه 

 قراردادهای قيمت مقطوع

در این روش قيمت ثابتي برای انجام خدمات قرارداد در نظر گرفته مي شود كه طي برنامه ی •
 .پرداخت منضم به قرارداد به انجام دهنده ی خدمات پرداخت مي گردد

این روش بيشتر در مورد خدماتي كه همه ی ابعاد آن روشن و دقيق است كاربرد دارد و در •
صورتي كه امكان تغيير خدمات قراردادی در حين كار وجود دارد سعي مي شود از این 

 .روش اجتناب شود



 روشهای باز پرداخت هزینه 

 قراردادهای درصد هزینه

در این روش درصدی از هزینه هایي كه پيمانكار انجام مي دهد به عنوان حق الزحمه ی به •
 .  وی پرداخت مي شود

این روش بيشتر در مورد خدماتي كه همه ی ابعاد آن روشن و دقيق نيست كاربرد دارد و •
 .كارفرما مي تواند شرایط و مشخصات كار را در حين كار به دلخواه تغيير دهد

مشكل اصلي این نوع قرارداد این است كه پيمانكار انگيزه ای برای صرفه جویي ندارد و •
در نتيجه باید كنترل دقيقي بر نحوه ی . مي تواند با خرج تراشي دستمزد خود را افزایش دهد

 .خرج كردن پيمانكار و صورت حسابهای وی صورت گيرد

 .  برای حل این مشكل مي توان از دستمزد تشویقي یا جریمه استفاده كرد•



 روشهای باز پرداخت هزینه 

 قراردادهای فهرست بهایي

در این روش باز پرداخت هزینه ی خدمات پيمانكار بر اساس آیتم های فهرست بها انجام •
 .  مي شود

این روش بيشتر در مورد خدماتي كه همه ی ابعاد آن روشن و دقيق نيست كاربرد دارد و •
كارفرما مي تواند شرایط و مشخصات كار را در حين كار به دلخواه تغيير دهد چون هزینه ی 

 .اغلب كارها در فهارس بها مشخص شده اند

 .نكته ی اصلي در این نوع قرارداد كنترل دقيق مقادیر كارهای انجام شده است•

 .سود اصلي پيمانكار در این روش از درصد هزینه ی باالسری حاصل مي شود•



 روشهای باز پرداخت هزینه 

 (متر مربعي) قراردادهای هزینه ی واحد 

در این روش باز پرداخت هزینه ی خدمات پيمانكار بر اساس قيمت واحد انجام كار •
 عمالً تركيبي است از قيمت مقطوع و فهرست بهایي. صورت مي گيرد

این روش بيشتر در مورد خدماتي كه مشخصات آن روشن و دقيق است ولي حجم كار •
دقيقاً مشخص نيست كاربرد دارد و كارفرما مي تواند حجم كار را در حين كار به دلخواه 

 .تغيير دهد ولي تغيير مشخصات بدون تغيير قيمت امكان پذیر نيست

نكته ی اصلي در این نوع قرارداد كنترل دقيق مقادیر كارهای انجام شده و مطابقت كار •
 .انجام شده با مشخصات است



 مناقصه

 انواع مناقصه

 مناقصه ی آزاد یا عمومي•

 .از طریق انتشار آگهي در روزنامه ها و فراخوان همگاني انجام مي شود -   

 ممكن است پيشنهادات پراكنده باشند و تشخيص صالحيت شركت كنندگان سخت شود -   

 مناقصه ی محدود •

 با ارسال دعوتنامه برای شركتهای ذیصالح انجام مي شود -   


