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 مقدمه      

 

حصول مل کاال یا ا تحویینماید تا برای دریافت خدمات ها ایجاب میهای موجود در برخی پروژهگاهی مقیاس، سطح عملکرد و پیچیدگی

شود آنست که یموژه انجام یریت پرطرح استفاده شود. بطور عمده انتظار از این نوع خدمات که در چارچوب اصول مدنهایی از خدمات مدیریت 

ها یش یابد، ریسکفزاا قابلیت ساخت موجبات هماهنگی، انسجام و ارتباط موثر میان کارفرما، مشاوران، سازندگان یا پیمانکاران فراهم شود،

ارهای ها یا کاستن از معیزایش هزینهدون افند و نهایتاً نه تنها انجام پروژه از مدت زمان مقرر بیشتر نشود بلکه بشناسایی، مدیریت و کنترل شو

 برداری برسد.تری به مرحله بهرهکیفی مورد نظر، در مدت زمان کم

 Construction Management Advisor (CMa)اگرچه در ادبیات مورد استفاده مراجع و منابع معتبر جهانی این خدمات تحت عنوان 

مدیریت طرح  های عمرانی بهحهر دلیلی که خارج از موضوع این نوشتار است( در سابقه نظام فنی و اجرایی طر بهشود ولیکن )شناخته می

 شود.کار گرفته میبه ت اجرامصطلح شده است و در ادبیات عمومی با عناوینی مثل مدیریت پیمان، مدیریت اجرا و حتی کارگزاری مدیری

های مفهومی میان رغم تفاوتعلی ،نیاز بروز تعارضات و تناقضات احتمالی با سایر اسناد و مدارک فبرای جلوگیری  امور نظام فنی و اجرایی

، تغییری در (مدیریت طرح) Program Management و Construction Management Advisor (CMa)ترجمه دو عبارت 

ر نحو ممکن، هوده که به بر این ازنگری های انجام شده سعی بعنوان این شرح خدمات نداده است. ولیکن باید توجه داشت که در بررسی و ب

 ساختار و محتوا از الگوهای مربوط به مدیریت پروژه تبعیت نماید.

از خدمات، این  رید این نوعخهای اجرایی به روزرسانی شرح خدمات مدیریت طرح و نیاز دستگاهبه هر ترتیب با توجه به ضرورت بازنگری و به

 ند.برداری نمایبهره سپاری مدیریت پروژه خود از آندهد تا کارفرمایان بتوانند برای برونارچوبی را ارائه میدستورالعمل چ

ر، معاونت فنی بودجه کشو نامه وشک همکاری موثر و مشارکت فعال همکاران ارجمند در معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان بربی

مشاور  ع، مهندسانر صنایمندان صنعت احداث نظیر مهندسان مشاور همکای آب و فاضالب کشور و حرفهمهندسی وزارت نفت، شرکت مهندس

است امور نظام  وسیله شایستهدینبزیستاب و شرکت خدمات مدیریت ایرانیان در فرایند بررسی و بازنگری های مربوط راهگشا و مفید بوده و 

 د. نامه و بودجه مراتب قدردانی و سپاس خود را اعالم نمایفنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان بر

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه تهیه و تدوین شرح خدمات مدیریت طرح:      

 

 معاون امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران    نسرین ابوالحسنی 

 رئیس گروه امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران    فرزاد پارسا 

 کارشناس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران    احمد خوشدل نیکخو 

 



 14 از 1 صفحه

 

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

    

 کلیات:-فصل اول

 

   دستورالعمل کاربرد -1ماده 

پروژه  هایبه علت ویژگی های اجرایی یا کارفرمایاندستگاه ،1های مرکزیهریک از دستگاهدستورالعمل در مواقعی کاربرد دارد که این  الف(

  .باشند 2 طرحمدیریت  خدمات مایل به استفاده از واحد ،مدیریتی خودای از وظایف درحوزه تحت مدیریت خود یا احساس نیاز به خدماتی

 گیرد.مورد استفاده قرار میمقیاس معامالت بزرگ  دربا برآورد اجرا هایی ب( این دستورالعمل برای پروژه

به  یا خدمت نهایمحصول ی تا شونددیریت، هدایت و کنترل م به نحویباید ای های تملک دارایی های سرمایههای مربوط به طرحپروژه( ج

 .برداری باشدهرهقابل ب مطابق با معیارهای کیفی و مشخصات و استانداردهای فنی ،پروژه و بودجه در چارچوب برنامهشکلی بهینه 

های مندرج در که فعالیتیدرموارد است؛ لذا طرح، عموماً از ماهیت مدیریتی برخوردار یتپروژه یا به اصطالح رایج مدیر یتخدمات مدیر ( د

طح کنترل و همانند است، س (عاملیدر روش سه)مشاور خدمات نظارت قرارداد با موضوع شرح خدمات پیوست  طرحشرح خدمات مدیریت 

 باشد.متفاوت می طرحت ریعملکرد مدی

 

 طرح تعریف مدیر -2ماده 

الزحمه ت حققابل دریافماد و در سازمان برنامه و بودجه در چارچوب قراردهای الزم از صالحیتشخصی حقوقی که با اتکا به دریافت گواهی 

 .گیردبرعهده می ،ویقابل واگذاری  محدوده وظایف مدیریتی  امر نمایندگی کارفرما را در مبتنی بر آن،

 گردد:یادآوری می

 شود.  ارواگذتواند به شخص حقیقی در هر نوع آن، نمی، طرحمدیریت خدمات بدین معنا است که  طرح به مدیر شخص حقوقیاطالق  -1

 ت.جاز نیسماز سازمان برنامه و بودجه  طرح، بدون اخذ گواهی صالحیت خدمات مدیریت طرحفعالیت در حوزه مدیریت  -2

خدمات  اساس شرحالزحمه بر قحبه روشنی معین شود ثانیاً میزان  طرحمدیریت باید اوالً شرح خدمات  طرحمدیریت در قرارداد خدمات  -3

 در قرارداد، تعیین شده باشد. ندرجم

بنابراین ؛ دارد پروژهعاملیت کارفرما در محیط یعنی ، طرحمدیریت اشاره روشنی به ویژگی اصلی واحدهای خدمات نمایندگی کارفرما  -4

                                                           
 .16/7/85ه 33560ت/84136نامه شماره ( قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب12نامه اجرایی بند ج ماده )آیین( »2( بند )الف( ماده )3طبق تعریف جزء ) 1

2 CMa (Construction Management advisor) 



 14 از 2 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

بر  یا پروژه طرحفی که مطابق با قانون در حوزه اداره هایی از وظایف قابل واگذاری از مجموعه وظایتواند تمام یا بخشیکارفرما فقط م

 واگذار نماید. طرحعهده دارد، را به واحد مدیریت 

کار،  رفرما و کلابر کاهای تشکیل دهنده مشارکت در براز مشارکت دو یا چند شرکت تشکیل شده باشد، شرکت طرحچنانچه مدیریت  -5

 مشترکاً و متضامناً مسئولیت دارند.

 

  طرحمدیریت های خدمات حوزه – 3ماده 

از خود، تناسب با نیمدلیل و  باشد. چنانچه کارفرما به هرشامل چهارده حوزه قابل واگذاری، مطابق با فصل دوم می طرحخدمات مدیریت 

 ود.شمنجر  طرح ی مدیریتصورت این تصمیم نباید به نقض یکپارچگارجاع ننماید، دراین طرحهایی از شرح خدمات را به مدیریت حوزه

ا، قیمت، هایلستونمت و تکمیل باید مواردی نظیر نحوه پیشرف باشد. بدین مفهوم کهمیموفقیت طرح  مدیریت یکپارچگی از الزامات -3-1

شوند و مدیریت  ریزیرنامهپارچه بداد و در طول چرخه حیات طرح به شکلی یکر، بر اساس قرادهی و الزامات بازرسی و کنترلالزامات گزارش

 تا اطمینان الزم از وجود هماهنگی کافی بین ارکان اجرایی پروژه حاصل شود.

یین رالعمل تعچنین دستوطور یکسان در شرح خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار و همهایی از شرح خدمات که بهردیف -3-2

و نتیجه آن از  شاور انجاموسیله مباشد، به نظارته موضوع قرارداد که انجام آن در محدود، در صورتیالزحمه خدمات نظارت نیز آمده استحق

اید مستقیماً باشد، ب ارتنظشاور که خدمات یاد شده، خارج از محدوده موضوع قرارداد مشود. در مواردیبررسی و تایید می طرحسوی مدیریت 

 انجام شود. طرحمدیر توسط 

 م نماید.های آن اقداو انت پروژه /طرحاجرای نسبت به ایجاد مکانیزم رسیدگی به تاخیرات در طول  طرحمدیر ست تا االزم -3-3

 مطابق بند ی الزم راهای کارشناسباید رسیدگی طرحمدیر شود، ف غیرقابل واگذاری دستگاه اجرایی محسوب مییدر موارد زیر که وظا  -3-4

 گیری دستگاه اجرایی، گزارش کند.ه را برای تصمیم( شرح خدمات، موضوع فصل دوم، انجام و نتیج14)

ذاشته گاه اجرایی ام دستگاساس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین جاری کشور، به عهده باالترین مقتمام تکالیفی که بر-3-4-1

 است.شده

 ها، آزاد کردن، ضبط یا واریز آنها و دستور تمدیدقبول تضمین-3-4-2

 مبلغ قرارداد تصویب تغییر-3-4-3

 تصویب تغییر مدت قرارداد-3-4-4

 ها و اجزای اصلی کارتغییر سیستمتغییر مشخصات فنی، -3-4-5

 الزحمه خدمات اضافیای جدید و حقهتصویب قیمت-3-4-6



 14 از 3 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

 راحل مختلف خدمات مطالعه و طراحیهای متصویب گزارش-3-4-7

 ویب تحویل موقت و تحویل قطعی کارتص-3-4-8

 تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد-3-4-9

 رت وضعیت قطعی و صورت حساب نهاییتصویب صو -3-4-10

 

 :های کلیدیمفاهیم و واژه ،تعاریف  - 4ماده 

 :شوده بکار رفته به شرح زیر تعریف میهایی که در این بخشناممفاهیم و واژه

 Program :) راهبردی( طرح

ه از طریق بدست آید ک گردند تا منافعیکه به طریقی هماهنگ مدیریت می پروژههای ها و فعالیتطرحهم، زیرهای مرتبط بهپروژهگروهی از 

 یابی نیست.قابل دست)به تنهایی( ها مدیریت هریک از آن

 Project  :پروژه

به  شود.م میانجاص گردد که در یک زمان مشخص با صرف منابع معین به منظور رسیدن به هدف مشخبه مجموعه عملیاتی اطالق می
 گیرد.ای منحصر به فرد انجام میتالش موقتی است که برای ایجاد محصول، خدمت، یا نتیجه عبارت دیگر،

 پروژهند چامل یک یا شی تواند م )راهبردی( طرحدهد. به عبارت دیگر هر را تشکیل می )راهبردی( طرحبخشی از عملیات یک  پروژهمعموالً 

 باشد.

  Execution method :روش اجرا

مان )مدت ، حساسیت زحطرارات ، توانایی دستگاه اجرایی، اعتبپروژههای ریزی شده که با توجه به ویژگیروش اجرا فرایندی است برنامه

تعیین صلی، های عوامل اسئولیتمها، اقدامات، توالی وقایع، ارتباطات قراردادی و محدوده تعهدات و ( و از طریق تبیین رویهطرحاجرای 

 بینی شده اجرا شود.یشبا هزینه و زمان پ طرحشود تا می

 Master time schedule  :برنامه زمانی کلی

دهد و در اسناد و شان میب ماه نتلف خدمات هر قسمت یا مرحله از قرارداد را بر حسهای مخای که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشبرنامه

  شود.مدارک قرارداد درج می

 Detailed time schedule :برنامه زمانی تفصیلی

زئی و در جفعالیتهای  بندیمانزهای درج شده در شرح خدمات را به تفصیل همراه با که تاریخ شروع و خاتمه هر یک از فعالیتایبرنامه

 دهد.ر هر قسمت یا مرحله نشان میچارچوب برنامه زمانی کلی د



 14 از 4 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

   contractor :پیمانکار

زم، الشتن شرایط ، با داهای صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد و امالکها و مالکیتکه پس از ثبت در اداره ثبت شرکت شخص حقوقی 

  گواهینامه صالحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد.

 Technical inspector :بازرس فنی

ر، به پیمانکا وسطتم شده کنترل کیفی کارهای انجاشخصی است حقیقی یا حقوقی، که از سوی کارفرما به منظور نظارت بر فعالیتهای 

 ا زیرنظر مشاور انجام وظیفه کند.شود تکارگمارده می

 Side surveys  :خدمات جنبی

این . ضروریستها ز نتایج آنتفاده اها انجام و اسطرحخدمات جنبی خدماتی هستند که به تنهایی کاربرد ندارند ولی برای طراحی و یا اجرای 

ها و ملیات، کمیتمحدوده عشود. انجام می ،باشدمی ای که کارفرما موظف به ارائه آنها یا اطالعات پایهمعموالً در صورت فقدان نقشهخدمات 

نبی . از خدمات جرسدمی حطرمدیر شود و در نهایت به تصویب و زیر نظر وی انجام می مشاور اصلیمیزان دقت عملیات جنبی به وسیله 

ی ژئوتکنیک و ام آزمایشهاای، همچنین، انجهای هوایی و تصاویر ماهوارهشناسی، کاداستر، عکسهای توپوگرافی، زمینهیه نقشهتوان به تمی

اشاره  اینها هایی مانندشناسی و کارنگاری، مدل هیدرولیکی، خاکمقاومت مصالح، ژئوفیزیک، اطالعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، آب

 نمود.

 Site  :ساختگاه

 شود.یمشخص م ة عملیات ساختمانیبرداری تعیین حدود و با محدودکه معموالً با نقشه طرحمحل استقرار قسمتهای مختلف 

 Project control  ه:پروژکنترل 

انی و تنگناها و مهم و بحر ی مواردها و روابط بین آنها، بررسهای واقعی شروع و یا خاتمه فعالیتعبارت است از بررسی تاریخ پروژهکنترل 

ا ی طرحملکرد یشرفت و ع، تهیه و بررسی شاخص پطرح، تحلیل وضعیت مالی و مقایسه آن با برنامه طرح، کنترل پیشرفت طرحمشکالت 

 .پروژهکنترل منابع اجرای 

 Documentation :مستند سازی

اشند و امکان نجام کار بیفیت اکبندی آگاهانه مدارک و اسناد خاصی که به روشنی معرف مراحل و مستندسازی عبارت است از انتخاب و طبقه

 هنگام و موثق را فراهم آورند.بهدسترسی آسان به اطالعات 

 Technical specifications :مشخصات فنی

گیری( و تحویلروش )یزات، تجهلوازم و کار، درجه ایمنی، ابعادهایی مانند سطح کیفیت، نحوه و دقت انجام مجموعه مدارکی که ویژگی

 کند.یا خدمات را تعیین میعملیات 



 14 از 5 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

  Cost:هزینه

 محصول، خدمت، فرایند یا ساخت.کاال، تولید یک خرید یا برای  الزممخارج 

                    Environmental aspectsمحیطی( زیست های)جنبه :مالحظات زیست محیطی

حاظ لیط زیست و با مح ها، محصوالت و خدماتمحیطی و ارائه راهکار جهت کاهش یا حذف تغییرات متقابل فعالیتبررسی اثرات زیست

 .طرحکردن این تاثیرات در اجرای 

 Mobilization تجهیز کارگاه:

ملیات موضوع عنجام دادن ردن و اصورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تا آغاز کاست که باید بهها و تدارکاتیاقدامعبارت از عملیات، 

 پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان میسر شود.

  sSocial aspect اجتماعی( های)جنبه :مالحظات اجتماعی

بی از آثار و ثیر، ارزیاهای تحت تأهای احتمالی طرفجمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی )سرزمین(، تعیین واکنش، شناسایی محیط انسانی

رنامه کالن بیا اصالح  مخرب و مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای آثارپیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی الزم با هدف تقویت 

 .ایتوسعه

 As built drawings  :ساختهای چوننقشه

ن تغییر است که فته یا بدوغییر یا، اعم از تکارگاهی )اجرایی(های اند و شامل تمام نقشهکه اجرا شدههای کارهای انجام شده به نحویشهنق

 رسد.مهندس مشاور می توسط پیمانکار تهیه و به تأیید

 Commissioning :اندازیراه

 برای قرار دادن موضوع پیمان در شرایط عملیاتی است. و تکمیل تجهیزات به معنای انجام کارهای الزم

 Operation manual  :برداریدستورالعمل بهره

 کند.راهبری و استفاده از تأسیسات و تجهیزات را توصیه میمدرکی است که نحوة 

 Maintenance manual  :دستورالعمل نگهداری

 .استد ین موراهایی نیز در باشد و شامل توصیهسندی است که حاوی جزئیات روش نگهداری و تعمیرات کارهای اجرا شده می

 Provisional taking over :تحویل موقت

ر انجام اازدید از کضمن ب ططبق ضوابط و مقررات مربوفرایندی است که پس از تکمیل عملیات موضوع پیمان با حضور هیأت تحویل موقت 

د، کار مشاهده نکنن برداری باشد،بهره که عیب و نقصی که مانع ازالزم است انجام داده و در صورتی هایی را که برای تحویل کارشده، آزمایش

 شود.رما میمجلس تحویل کارفبرداری طی صورتبرای بهره
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 Final taking over :تحویل قطعی

رایند این ف .پذیردورت میصهیأت تحویل قطعی طبق ضوابط و مقررات مربوط توسط تحویل قطعی فرایندی است که در پایان دوره تضمین، 

مجلس تحویل ورتده نشود. صد مشاهباشد و چنانچه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باششامل بازدید و ارزیابی کارهای انجام شده می

 گردد.تلقی می ارفرمامجلس یاد شده توسط هیات تحویل قطعی به منزله انجام کار و تحویل قطعی به کامضای صورت قطعی تنظیم و

 

 شرح خدمات مدیریت طرح -دوم فصل 

 به شرح زیر است: طرحچهارده حوزه شناخته شده و قابل ارجاع در خدمات مدیریت 
 بند نباید شامل خدمات غیرقابل واگذاری، موضوع طرحدرهرصورت خدمات واگذار شده به واحد مدیریت  -یادآوری

طابق شرح مسی خود را ات کارشناموظف است در حوزه خدمات غیرقابل واگذاری نیز نظر طرح( کلیات فصل اول باشد. با این حال مدیر 3-4) 
 وی اعالم کند. خدمات برای اخذ تصمیم توسط کارفرما به

                                 

 ریزیبرنامه  -1
 پروژه /طرحتدقیق هدف، تعیین محدوده و تدوین سند   -1-1
 روش اجرا تعیین -1-2
 پروژه /طرحهای متصور در شناسایی ریسک  -1-3
آوری روزهو ب طرحهای ا در سایر برنامههنمودن ریسکو لحاظ  پروژه /طرحهای بینی و مواجهه با ریسکهای قابل پیشآنالیز ریسک  -1-4

 بینی شده پیشهای ها در حوزه هریک از ریسکهای تعامل با آنها و راه حلای و موردی آندوره
 برآورد اولیه مدت اجرا                                 -1-5
 برآورد اولیه هزینه اجرا -1-6
 های تامین منابعبینی یا پیشنهاد روش، پیشپروژه /طرحی شناسایی منابع تامین مال -1-7
  طرحبرآورد میزان اعتبار مورد نیاز   -1-8
 منابعسایر های تامین و تجهیز تعیین روش -1-9
 به شکل ساالنه طرحبندی تدوین برنامه مالی و تهیه بودجه -1-10

آوری روزهها و بعالیتفو پایان  مان شروعمسیربحرانی، زودترین و دیرترین ز، نیازیرسم نمودار پیشزمانی کلی شامل تدوین برنامه -1-11
 ته باشد.ر بر داشداعم از اجرایی، مدیریتی و پشتیبانی را  طرحهای ها. این برنامه باید کلیه فعالیتای و موردی آندوره
سازی، تصویب و هماهنگ منظوره، سازندگان و . . . (، بانکارانمشاوران، پیمپیشنهادی توسط عوامل ) های تفصیلیبررسی برنامه  -1-12

  پروژه /طرحهای مزبور در انجام هر مرحله از ابالغ برنامه
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 های آنو نظارت بر ایجاد سیستم پروژه /طرحبندی کنترل تهیه برنامه سطح  -1-13
 رسانیتهیه برنامه جامع ارتباطات و اطالع  -1-14
 ر پروژهدها و اسناد تولید شده بندی، نگهداری و دسترسی به مدارک، نقشهتعیین روش طبقهبرنامه و تهیه   -1-15
 های نظامی ...(نی، ارگازیست، منابع طبیعتهیه فهرستی از مجوزهای قانونی همراه با برنامه مدون اخذ این مجوزها )محیط -1-16
 تهیه سیستم بررسی، تصویب و ابالغ تغییرات قراردادها -1-17
 هارخیص آنهای مورد نیاز و نحوه جذب، پرورش و تهمراه با تخصص طرحتهیه برنامه منابع انسانی مورد نیاز  -1-18
 طرحها و اسناد تولید شده در بندی، نگهداری و دسترسی مدارک، نقشهتهیه برنامه و روش طبقه -1-19

 طرحد ایر ابعاسبررسی و اعمال تغییرات تایید شده بر تغییرات، مستندسازی کامل فرایند،  تدوین برنامه مدیریت -1-20
 

 ارجاع کار -2

 . ی شودمتبط انجام ونی مرضوابط قانهای اجرایی آن و سایر نامه، آیینمطابق با قانون برگزاری مناقصات ارجاع تمام خدمات تذکر:

 
 پایه و تفصیلی و نظارتهی، طراحی مفهومی، توجی سنجی،امکانارجاع مراحل مطالعات همکاری در  -2-1

 تهیه فهرست خدمات مشاوره مورد نیازهمکاری در  -2-1-1
 تهیه اسناد خرید خدمات مشاورههمکاری در  -2-1-2
 تعیین معیارهای ارزیابی کیفی مشاور همکاری در  -2-1-2-1
 تعیین معیارهای ارزیابی فنی و مالی مشاورهمکاری در  -2-1-2-2
 ست مشاوران مطابق با ضوابط مرتبطفهرتهیه همکاری در  -2-1-3

  تهیه فراخوان مشاورانهمکاری در  -2-1-4
 بررسی و ارزیابی پیشنهادهای مشاوران همکاری در  -2-1-5

 ور منتخب برای کسب تایید کارفرمامعرفی مشاهمکاری در  -2-1-6
 با مشاور دی برای انعقاد قراردادارسال صورتجلسه انتخاب مشاور به حوزه مدیریت امور قرارداهمکاری در  -2-1-7
  ارجاع مراحل مختلف عملیات اجراییهمکاری در  -2-2
 نصب، ساخت و انتخاب عوامل مناسب برای تدارکات های ارزیابی وتعیین شاخصهمکاری در  -2-2-1     

ط، ر عوامل مربوسای وکنندگان تامینتهیه فهرست عوامل صاحب صالحیت شامل پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، همکاری در  -2-2-2
 مطابق با ضوابط مرتبط و برحسب موضوع

مل ب عوامل شارای انتخاتدوین اسناد و مدارک الزم برای برگزاری تشریفات مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه بهمکاری در  -2-2-3
 سایر عوامل مربوط برحسب موضوع  و کنندگانتامینپیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، 
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خت و انکاران سال شامل پیمبرای انتخاب عوام برگزاری تشریفات مناقصه )یا ترک تشریفات مناقصه در صورت لزوم(همکاری در  -2-2-4
 سایر عوامل مربوط           و تامین کنندگاننصب، سازندگان، 

 ربوطمایر عوامل س و تامین کنندگانکاران ساخت و نصب، سازندگان، بررسی پیشنهادهای عوامل شامل پیمانهمکاری در  -2-2-5

مل معرفی عوا وا مستندات بترک تشریفات مناقصه در صورت لزوم( همراه گزارش فرایند برگزاری مناقصه )یا تهیه همکاری در  -2-2-6
 ت مربوط برای تصویب توسط کارفرماو مقررا منتخب مطابق با استاندارد

  منتخب عاملنویس قرارداد و انعقاد آن با ارسال مدارک الزم برای تهیه پیشهمکاری در  -2-2-7 
 

 مدیریت بر مطالعه و طراحی  -3
منظور به حطر ردنیازجنبی مو های منعقد شده با مشاور طراح )توجیهی، پایه و تفصیلی( و عوامل انجام خدماتبررسی متن قرارداد -3-1

 عملیاتی نمودن آن

 تعیین استانداردهای طراحی و کنترل آن -3-2
 بررسی و تایید توالی زمانی مراحل طراحی و چگونگی انجام آن -3-3
 مشاور و کسب اطمینان از کفایت کمی و کیفی آنانکلیدی کنترل نیروی انسانی  -3-4
 قراردادبرای انجام خدمات موضوع کنترل قابلیت نرم افزارهای بکارگرفته شده توسط مشاور  -3-5
 تعیین روش نظارت برانجام خدمات جنبی  -3-6
 بررسی و تایید فهرست وسایل آزمایشگاهی و ابزار خاص -3-7

  ی عوامل در اجرای مفاد قراردادهاهاپیگیری چگونگی پیشرفت فعالیت -3-8

 واملعای سایر با فعالیتهتفصیلی(  تشکیل جلسات منظم برای ایجاد هماهنگی مستمر میان مطالعات )مطالعات پایه و -3-9
  اظهار نظر کارشناسی و پیشنهاد تجدید نظر در مشخصات فنیبررسی و  -3-10
 بررسی و تایید برنامه اجرای کار، روش اجرای کار و هزینه اجرای کار  -3-11

 بررسی و تایید تکنولوژی کار پیشنهاد شده از طرف مشاور -3-12
 خدمات جنبیبررسی و تایید نتایج )محصول(  -3-13

 بررسی و تایید نتایج مراحل مطالعات طراحی ) پایه و تفصیلی( در انطباق با موضوع قرارداد -3-14

  نهایی مطالعات و طراحیها ومدارک تحویل گرفتن اسناد، گزارش -3-15

 انجام تشریفات تصویب مطالعات و طراحی توسط کارفرما و ابالغ آن -3-16
 های مربوطای الزم مبنی بر انجام کار  به منظور انجام پرداختمرحله هایصدور گواهی -3-17

 های اجرایی مستقل برای ارجاع کار در پایان مطالعات و طراحیتعیین بلوک -3-18
در محیط افزاری نرم صورت فیزیکی وها تا پایان کار و تحویل به کارفرما بهطرحها و مدارک فنی تولید شده برای نگهداری نقشه -3-19

 افزارهای متداول و مورد تایید کارفرمانرم
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 مدیریت بر تدارکات ، ساخت و نصب و خدمات تکمیلی -4
 های تکمیلی تفصیلی و نقشه جزییات اجراییبررسی و تایید نقشه -4-1
 ابالغ شروع کار به پیمانکار منتخب برای اجرا و مشاور نظارت -4-2

 اجرای کار پیشنهادی توسط پیمانکاربررسی و تایید جزییات روش  -4-3

 بررسی و اعالم نظر در مورد تکنولوژی اجرای کار پیشنهادی توسط پیمانکار  -4-4

 جهیزاخت و تتعیین فصل مشترک میان خدمات تفکیک شده در محدوده  قراردادهای خدمات جنبی و تکمیلی، طراحی، س -4-5

ملک ربوط به تمجتماعی انکار ساخت و پیگیری و هماهنگی در خصوص مسایل حقوقی تحویل ساختگاه برای تجهیز کارگاه به پیما -4-6
 اراضی

 های تجهیز کارگاهبررسی و تایید مدارک فنی مربوط به مشخصات، چگونگی انجام، زمان و استاندارد -4-7

 وردم، حسب ن آنمنظور عملیاتی نمود، بهطرحدمات تدارکات مورد نیاز های منعقد شده با عوامل انجام خبررسی متن قرارداد -4-8
 بررسی و تایید فهرست اقالم مصالح و تجهیزات عمده و اصلی مورد نیاز برای سفارش -4-9

 آالتماشین های تهیه مصالح، تجهیزات وبررسی و تایید روش -4-10
نان از رعایت ای به منظور اطمیهای کارخانهآزمایشهای کیفی، بازرسی فنی و نظارت بر فرآیند ساخت کاال و تجهیزات، انجام کنترل -4-11

 استانداردهای فنی توسط عوامل منتخب برای انجام اینگونه خدمات

 ربوطمدادهای بررسی و تایید مشخصات فنی مصالح و تجهیزات تهیه شده توسط پیمانکار در انطباق با اسناد قرار -4-12

 تجهیزات مورد نیاز خارجیبررسی و تایید فهرست اقالم مصالح و  -4-13
 اسنادی کسب مجوزها و انجام اقدامات الزم برای گشایش اعتبار -4-14

 ارداتی وجهیزات ای، حمل، تحویل گرفتن  و ترخیص اقالم و تکسب اطمینان از انجام اقدامات الزم برای پوشش بیمه -4-15
 گرفته ت انجاممدارک طراحی، استانداردها یا توافقا های اجرای کار با کسب اطمینان از تطابق آن باکنترل روش -4-16

 موقع و کامل خدمات جنبیکنترل و پیگیری انجام به -4-17

ر بهای الزم مبتنی حیتنظارت و کسب اطمینان از کفایت کمی و وجود صال سرپرستپیمانکاران و کلیدی کنترل نیروی انسانی  -4-18
 دانش و مهارت نیروها

 ارداد صوصی قرخهای مندرج در شرایط اران دست دوم تخصصی براساس شرایط عمومی قرارداد و یا توافقکنترل پیمانک -4-19

 عوامل   آالت مورد استفادهو ماشینکنترل قابلیت و کفایت تجهیزات، ابزار  -4-20

 یمانکارانپه توسط انجام شدهای ایمنی کارگاه با کسب اطمینان از کفایت اقدامات پیشگیرانه کنترل رعایت استاندارد -4-21

های ستورالعملاردها و دبا کسب اطمینان از رعایت ضوابط، استاند فرهنگی و مالحظات اجتماعیکنترل مالحظات زیست محیطی  -4-22
 های ذیربط صادر شده توسط نهاد

 های موقت ر، تاسیسات و ساختمانفهرست مدارک، مواد و مصالح و تجهیزات، ماشین آالت و ابزا کنترل -4-23
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 عفضقاط قوت و ها و بررسی نای منظم ارسالی به کارفرما و برگزاری جلسات در خصوص گزارشهای دورهبررسی و کنترل گزارش -4-24
 آالت و ابزار به کارگاه کنترل ورود و خروج مواد و مصالح، تجهیزات، ماشین -4-25

 

 مدیریت کیفیت -5

 های کیفی        کار کنترل تهیه گردش -5-1
 پروژه /طرحهای کیفی متناسب با مشخصات شناسایی استاندارد -5-2
  در پروژه کیفیت و تضمینهای کنترل کسب اطمینان از استقرار سیستم -5-3
 گیری  کسب اطمینان از کالیبره بودن ابزار و تجهیزات مورداستفاده در اندازه-5-4
 های سیستم مدیریت کیفیت اعالم نظر درباره گزارشبررسی و بازبینی و  -5-5
های طراحی، تیت فعالیهای تخصصی مربوط به منظور ممیزی کیفضرورت و بااستفاده از شرکت درصورتهای موردی انجام بازرسی -5-6

 تکمیلی، تدارکات، ساخت ونصب  خدمات
 

 مدیریت زمان -6

 های مورد توافقچهارچوب ساختار شکست فعالیتبررسی و تایید برنامه تفصیلی عوامل در  -6-1
 ات آنیین الزامرما و تعهای طرف قرارداد با کارفو نحوه استقرار آن در سازمان شرکت طرحهای کنترل بررسی و تایید سیستم -6-2
  حطرمدیر  طرحهای قرارداد با گروه کنترل طرف پروژه /طرحهای کنترل استقرار شبکه ارتباطی بین تیم -6-3
 فع و ابالغ به عوامل ذین ژهپرو /طرحبا توجه به مشخصات  وژهپر /طرحافزار مناسب کنترل انتخاب نرم -6-4

 برنامه زمانی تفصیلی قرارداد تطابق آن با پایه و تفصیلی( و) طراحی کنترل پیشرفت مطالعات -6-5

 هنگامهای مصوب و با استفاده از نرم افزارهای معتبر و به صورت بهبر اساس برنامه طرح اجرایی کنترل -6-6

 های اجرایی کارگاه و انجام اقدامات جبرانیهای بوجود آمده در فعالیتمدیریت رفع عدم انطباق -6-7
 برنامه زمانی تفصیلی کنترل پیشرفت کار تدارکات در انطباق  با -6-8

   پیمانهای حوزه ساخت و نصب در انطباق با برنامه زمانی تفصیلی کار فعالیتکنترل پیشرفت  -6-9
 (موردحسب)های تفصیلی اصلی و برنامه کردن برنامهبازنگری، بازبینی و  بهنگام -6-10
 تاخیر و ارائه پیشنهاد برای پیشگیری یا جبران  بینی بروزبه منظور پیش طرحکنترل روند پیشرفت -6-11
 های ادواری و موردی در رابطه با مدیریت زمان تهیه و ارائه انواع گزارش -6-12
 
 
 
 



 14 از 11 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

 مدیریت هزینه  -7
  پروژهطرح/ منظور تامین نقدینگی بینی شده بهکنترل انجام فرایندهای پیش -7-1
 ماب کارفرتصویانجام تمهیدات الزم برای تامین نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و پس از اخذ موافقت و  -7-2

 پروژه /طرحکنترل تزریق به موقع منابع مالی به  -7-3
، نصب وران ساخت یمانکاات جنبی و پبررسی و اعالم نظر کارشناسی مشورتی نسبت به اقساط پیش پرداخت به مشاور، عوامل خدم -7-4

 کنندگانتامینسازندگان و 

، نصب وان ساخت ات جنبی و پیمانکارهای مشاور، عوامل خدمحسابصورت کارشناسی مشورتی نسبت بهبررسی و اعالم نظر  -7-5
 کنندگانتامینسازندگان و 

دمات یا ل خدن کامشز تحویل پس از اطمینان ا کنندهتامیننویس گواهی آزادسازی تضامین مشاور، پیمانکار، سازنده یا تهیه پیش -7-6
 ارفرماکاالی موضوع قرارداد جهت تایید، تصویب و ابالغ توسط ک

 مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و تامین کنندگانانجام اقدامات الزم برای تسویه حساب با  -7-7
جرا و اخت ، نصب و های نهایی سابه تفکیک خدمات مشاوره و هزینه طرحهای مختلف انجام شده برای تهیه گزارش نهایی از هزینه -7-8

 ای حسب نظر کارفرما.های هزینهسایر گزارش
 طرحبازبینی و به روز رسانی برآورد هزینه  -7-9
 یا قراردادها کنترل هزینه تغییرات و درخواست افزایش یا کاهش مبلغ پیمان -7-10
 ژه به قیمت ثابتتهیه گزارش هزینه تمام شده عملیات طرح/ پرو -7-11
 

 مدیریت ایمنی -8
 راردادیانونی و قموارد ق زیست و رعایت کلیهو محیط ، امنیتبهداشت، ایمنیهای کنترل کننده کسب اطمینان از استقرار سیستم -8-1

در دست  طرحوقعیت ضوع و ممتناسب با مو ، امنیت و محیط زیست،های اختصاصی حوزه بهداشت، ایمنینظارت بر تدوین دستورالعمل -8-2
 انجام و اعالم کتبی آن به کارفرما

 رفرما.آن به کا عالم کتبیو محیط زیست و ا ، امنیتاختصاصی حوزه بهداشت، ایمنی های عمومی واجرای دقیق دستورالعمل کنترل -8-3
ا حذف ییق کنترل ار از طرکهای ناشی از های اجرایی برای به صفر رساندن حوادث و آسیبعملکرد عوامل مسئول در فعالیت کنترل -8-4

 ت از محیط زیست و اعالم کتبی آن به کارفرما.چنین صیانشرایط ناایمن و هم
 از پیمانکاران، تحلیل و ارائه پیشنهادات اصالحی در صورت لزوم. HSEAدریافت گزارش  -8-5

 و ارائه آن به کارفرما و دیگر ذی نفعان با نظر کارفرما طرح HSEAتهیه گزارش کامل  -8-6
 گیرانه الزم.شبا حضور نماینده کلیه عوامل حاضر در کارگاه و انجام اقدامات اصالحی و پی HSEAبرگزاری جلسات  -8-7
 
 



 14 از 12 صفحه

 

 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

 

 مدیریت امور قراردادی  -9
 ات جنبی خدمعوامل تهیه اسناد و مدارک الزم برای انعقاد قرارداد با مشاور )مطالعه، طراحی و نظارت(  و  -9-1
و سایر عوامل  کنندگانامینتندگان، تهیه اسناد و مدارک الزم برای انعقاد قرارداد عوامل اجرایی شامل پیمانکاران ساخت و نصب، ساز -9-2

 مربوط 

 مشاور )مطالعه، طراحی و نظارت و خدمات جنبی(نویس قرارداد تنظیم پیش -9-3
 و سایر عوامل مربوط  تامین کنندگاننویس قرارداد پیمانکاران ساخت و نصب، سازندگان، تنظیم پیش -9-4

ران ساخت و ، پیمانکاات جنبیمل مشاور، عوامل انجام خدمبررسی و اعالم نظر در مورد نوع و مبلغ تضامین قراردادهای عوامل شا -9-5
  مربوط سایر عوامل و کنندگانتامیننصب، سازندگان، 

و سایر  نتامین کنندگا ازندگان،عوامل شامل مشاوران، پیمانکاران ساخت و نصب، س قراردادهای نسبت به تضامین بررسی و اعالم نظر -9-6
 عوامل 

 و دگانکننینتامدگان، صب، سازنهای عوامل شامل مشاوران، پیمانکاران ساخت و ننامهنسبت به نوع و مبلغ بیمه بررسی و اعالم نظر -9-7
            الزمای های بیمهسایر عوامل مربوط به منظور ایجاد پوشش

 ی م نظر در مورد تغییرات قراردادبررسی و اعال -9-8

 های آنکارفرما نسبت به تغییرات قراردادی و پیامدبه روشن و دقیق ارائه گزارش  -9-9

 کسب تصویب کارفرما در مورد تغییرات قراردادی -9-10
د و تصویب ز اخذ تاییبوط، پس ااعمال نتایج حقوقی، مالی و زمانی ناشی از  تغییرات فنی و مهندسی مصوب در قرارداد مرپیگیری  -9-11

 کتبی کارفرما

 تهیه و تدوین مدارک و مستندات ناشی از تغییرات قراردادی -9-12
دهای پیمانکاری قراردا ی وخدمات جنب ومشاوران مطالعه، طراحی، نظارت به ، تعلیق و. . .( خاتمه، های قراردادی )اخطارتهیه ابالغیه  -9-13

 بر اساس نظر مشاور نظارت و ارسال آن به کارفرما جهت هرگونه اقدام الزمو ساخت 

 تامین کاال نصب، تدارکات و بررسی و اظهار نظر در مورد ادعاهای مشاوران، پیمانکاران ساخت و -9-14
 نظر در خصوص گزارش تأخیرات در مراحل مختلف بررسی و اعالم -9-15

 ام الزم ونه اقدها طبق مفاد قرارداد و ارسال آن به کارفرما جهت هرگبررسی و تهیه گزارش میزان جرائم و پاداش -9-16

 مرتبط  های تخصصیبخش تصویباتمام و  مبتنی برگواهی ،های مورد نیاز برای تسویه حساب نهایی با عواملصدورگواهی -9-17
 تحویل موقت و قطعی پس از تصویب کتبی کارفرماقراردادی انجام فرایند  -9-18
 انجام وظایف محوله کارفرما در چارچوب قرارداد منعقده طی دوره تضمین  -9-19
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 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

 

 مدیریت بر تحویل و خدمات راه اندازی -10
 رماتصویب کتبی کارفمنظور بهپیشنهاد طرف قرارداد برای تحویل موقت موضوع قرارداد  تاییدبررسی و  -10-1
 همکاری درتنظیم صورتجلسه تحویل موقت و امضای آن -10-2
 ها                           های الزم برای رفع نواقص و عدم تطابقپیگیری و انجام هماهنگی -10-3
 اعالم شده قبل از ورود به مرحله تحویل قطعی کسب اطمینان از رفع نواقص -10-4

رای به کارفرما گزارش ب برای تحویل قطعی و ارائه آن طی طرحبرداری موقت و آمادگی نویس گواهی پایان مدت بهرهه پیشتهی -10-5
 گیریتصمیم

ز استفاده ا های راهنمای، کتابچهساخت، مشخصات فنیهای چوناز جمله نقشه طرحکسب اطمینان از تحویل مدارک و مستندات  -10-6
 به کارفرما غیره  ها وهای آننامهتاسیسات و تجهیزات و ضمانت

 اندازیهای راهبررسی و تایید روش -10-7
  اندازی نظارت بر اجرای تدابیر مهندسی اتخاذ شده برای انجام دقیق فرآیند راه -10-8

 برداری و نگهداریاندازی، بهرهراههای کسب اطمینان از کفایت دستورالعمل -10-9
 برداری موقتفرایند بهره هایدرس آموختهمستندسازی  -10-10
 

 مستند سازی  -11

 هایک از آنبندی و نگهداری مدارک، صورتجلسات و سایر اسناد تولید شده و تعیین میزان دسترسی برای هرطبقه -11-1

 یت طرحسازی اقدامات مدیرمستند -11-2
 به کارفرما ارسالساخت و اسناد و مدارک تولید شده توسط عوامل برای های چوناعالم کفایت نقشه -11-3

های مشابه و هپروژها و مقایسه با هزینه فعالیت و طرحکیفیت، محدوده  در خصوص پروژههای آموخته رسانی درسروزتدوین و به -11-4
 هاتحلیل آن

 ده انجام ش ها و بررسی میزان تاثیرگذاری اقداماتهای اتفاق افتاده  اقدامات مرتبط با آنمستند سازی ریسک -11-5
رما و مادی کارف وقوق معنوی و با رعایت ح طرحتمام مستندات و مدارک به کارفرما در زمان انجام هریک از مراحل  رسمیتحویل  -11-6

 باشند.ات کارفرما محرمانه میحفظ محرمانگی مدارکی که بر اساس مقرر
  های فردی و گروهیسازی آموختهو مستند (Lesson Learned)ها برگزاری جلسات درس آموخته -11-7
  

 ارزیابی و ارزشیابی -12

 پروژهعوامل های معتبر ارزیابی و ارزشیابی ها یا روشانتخاب دستورالعمل -12-1
 های قرارداد ارزشیابی به طرف های ارزیابی وتعیین و ابالغ شاخص -12-2
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 های اجرایی و مهندسان مشاوربخشنامه به دستگاه
 541371/1401    شماره :پیوست بخشنامه 

 05/10/1401                       تاریخ :

   طرح مدیریتهمسان خدمات  عمومی شرح  موضوع:

 های ابالغی های مربوط و شاخصمطابق دستورالعمل طرحارزیابی عملکرد عوامل ذینفع در دوره اجرای   -12-3
 اعالم نتایج ارزیابی انجام شده به مراجع ذیربط -12-4
 

 اطالع رسانی                           -13

تصویب کتبی  خذ تایید واپس از  نفعان پروژه()ذی یا موضوع انجام قرارداد پروژهربط مستقر در حوزه تاثیرات های ذیشناسایی نهاد -13-1
 کارفرما

حدوده عملیات و ماز  طرحای تایج اجرنآگاهی نهادها و مراجع ذیربط مستقر درحوزه تاثیرات  رسانی و میزاننحوه اطالع از ارائه گزارش -13-2
 ماهیت فعالیتها به میزان مورد نیاز

ت اجرای وزه تاثیرااعی در حهای عمرانی )حسب مورد( جهت جلب مشارکت اجتماجرایی طرح انجام اقدامات الزم مطابق دستورالعمل -13-3
 پروژه

اخذ  پس از طرح/حطراجرای  ستقر درحوزه تاثیراتهای مرتبط یا مطرحبا عوامل اجرای سایر  طرحتبادل اطالعات چگونگی اجرای  -13-4
 تایید و تصویب کتبی کارفرما

 برای ایجاد امید در ذینفعان  طرحای های مرحلهتالش برای انعکاس به موقع و واقعی موفقیت -13-5
 کارفرماهای خاص و مورد نیاز رائه گزارشتهیه و ا -13-6
 

 در مورد وظایف غیرقابل واگذاری رسیدگی کارشناسی )مشورتی( و اظهار نظر -14
ترین مقام ه عهده باالبی کشور، اعالم نظر کارشناسی درباره تمام تکالیفی که بر اساس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین جار -14-1

 ت.سده اشاجرایی گذاشته دستگاه
 هابط یا واریز آنها و دستور تمدید، آزادکردن، ضقبول تضمیندرمورد اعالم نظر کارشناسی  -14-2
 تصویب تغییر مبلغ قرارداددر مورد اعالم نظر کارشناسی  -14-3
 تصویب تغییر مدت قرارداد در مورد اعالم نظر کارشناسی -14-4
 ها و اجزای اصلی کارسیستمتغییر  تغییر مشخصات فنی،در مورد اعالم نظر کارشناسی  -14-5
 الزحمه خدمات اضافیهای جدید و حققیمتتصویب درمورد اعالم نظر کارشناسی  -14-6
 های مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحیگزارش اییدت -14-7
 تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی کاردر مورد اعالم نظر کارشناسی  -14-8
 تعلیق، خاتمه و فسخ قرارداد در مورد اعالم نظر کارشناسی -14-9
 حساب نهاییقطعی و صورتوضعیت ویب صورتتصاعالم نظر کارشناسی در مورد  -14-10
 
 

 


