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  ارزشارزش  مهندسیمهندسیمطالعات مطالعات های های   مجموعه دستورالعملمجموعه دستورالعمل

  در دوره پیش از عملیات اجرا و ساختدر دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

  

  

  

  
 





 گفتار پیش

ارزش،  توجه به چرخه عمر پروژه و انتخاب مقاطع زمانی مناسب از این چرخه برای انجام مطالعه مهندسی
دستورالعمل ارجاع کار و "بر همین اساس بازنگری . های کلیدی در موفقیت این مطالعات است یکی از مولفه

 معاونت امور فنی قرار گرفت، که نتیجه  در دستور کار"ارزش های خدمات مهندسی انعقاد قرارداد با واحد
با استفاده از  "ارزش های مهندسی مجموعه دستورالعمل"های صورت گرفته در این راه تدوین  تالش

ها دارای  این مجموعه دستورالعمل. معتبرترین و جدیدترین منابع و مراجع موجود و تجربیات سایر کشورهاست
 :اجزای زیر است

 ارزش  انجام مطالعه مهندسیگردش کار دستورالعمل  )1
 ارزش  مهندسی  خدماتهای قرارداد  و پیوست همساننامه، شرایط عمومی موافقت )2
 ارزش شیوه انجام مطالعات مهندسیدستورالعمل  )3
 ارزش راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فرآیند مهندسی )4

، در کنار دو )دهد رد توجه قرار میها را مو که دوره طراحی در چرخه عمر طرح(ها  این مجموعه دستورالعمل
تهیه و " و "ارزش تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی"  دستورالعمل

ساخت در چرخه /که دوره اجرا ("ارزش ارسال گزارش ساالنه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی
، "ارزش در مدیریت پروژه مهندسیجایگاه "و نیز کتاب ) دهد ها را مورد توجه قرار می عمر طرح

امید . دهند ها، تشکیل می ارزش در سرتاسر چرخه عمر طرح کارگیری مهندسی ای را برای به مجموعه یکپارچه
را در  گیری از دستاوردهای آن ارزش و بهره  زمینه کاربرد روزافزون روش مهندسیمجموعه این مستنداتاست 
 .های عمرانی فراهم نماید طرح

ریزی نهاد تعامل،   و کمیسیون برنامهررسی نهایی آنها و کمیته ب نویس این دستورالعمل کنندگان پیش از تهیه
اعضا محترم کمیته محور سوم نهاد تعامل و مهندسان مشاور مهاب قدس و مترا که در تدقیق مجموعه حاضر 

 .ز خداوند متعال خواستار استو توفیق روزافزون ایشان را، انماید   قدردانی میاند، همکاری داشته
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 ارزش راهنمای کاربرد دستورالعمل گردش کار انجام مطالعات مهندسی

 پیش از انتخاب پیمانکار ،ارزش ها و روابط میان عوامل مطالعات مهندسی العمل با هدف تبیین مولفه این دستور
 :های اصلی زیر است ، تهیه و تنظیم شده، دارای بخش)ساخت(و عقد قرارداد اجرا 

ارزش،   که در آن هر یک از فرآیندهای مطالعه مهندسی:ارزش  مطالعات مهندسینمودار گردش کار انجام 
 .است مسوول انجام فرآیند و چگونگی گردش اطالعات تصریح شده

برای تشریح هر . اند  که در آن هر یک از فرآیندها در قالبی همسان معرفی و تشریح شده:تشریح فرآیندها 
 : قرار گرفته استفرآیند، اطالعات زیر در اختیار کاربر

 .گیرند  اطالعات و مستنداتی که به عنوان درونداد فرآیند مورد استفاده قرار می:ورودی ♦

 . شخص حقوقی مسوول تنظیم مستندات فرآیند، هماهنگی و اجرای اقدامات فرآیند:مسوول تنظیم ♦

 . تهیه و تنظیم گردد اطالعات و مستنداتی که به عنوان برونداد فعالیت باید:خروجی ♦

 .دریافت کننده خروجی فرآیند) مرجع(حقوقی  شخص :تحویل گیرنده ♦

 در این بخش اقداماتی که باید در قالب فرآیند و توسط مسوول مربوط انجام شود، :شرح فرآیند ♦
 .شود تصریح و تشریح می

 
دستورالعمل تهیه، ارایه و  از ،اارزش پس از انتخاب پیمانکار و عقد قرارداد اجر  انجام مطالعه مهندسی:تذکر

 .کند ، پیروی میارزش بررسی پیشنهادهای تغییر با نگاه مهندسی
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 "ارزش طرح پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی"تشریح فرآیند 

 )1فرآیند شماره (
 سوول تنظیمم ورودی

 .این فرآیند فاقد ورودی است
 
 
 

  

 :یکی از سه مرجع زیر
 .دستگاه اجرایی -1
دفتر بخشی مرتبط در سازمان مدیریت و  -2

 .ریزی کشور برنامه
ریزی  معاون امور فنی  سازمان مدیریت و برنامه -3

 .کشور
 

 تحویل گیرنده خروجی
 .های آن ارزش و پیوست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی

 
 تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از  فنیتر امور دف

 دبیرخانه کار گروه – ریزی کشور ازمان مدیریت و برنامهس زلزله
 .ارزش ریزی مطالعات مهندسی برنامه

 
 فرآیندشرح 

ناسب برای انجام و نیز مقاطع زمانی م) 1-1جدول (ارزش با در نظر گرفتن اندازه طرح یا پروژه  پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی
ریزی مطالعات  دبیرخانه کار گروه برنامهبه ) 3-1جدول (به همراه مستندات پیوست آن ) 2-1جدول (ارزش  خدمات مهندسی

 .ارایه شودارزش  مهندسی
 

 ها ها و پروژه  اندازه طرح1-1جدول 
 برآورد هزینه اندازه طرح یا پروژه

  میلیارد ریال100 تا 20از  کوچک
  میلیارد ریال300 تا 100 از بیش متوسط
  میلیارد ریال800 تا 300بیش از  بزرگ

  میلیارد ریال800بیش از  بسیار بزرگ
 

  :تبصره
 .شود توصیه نمیارزش   میلیارد ریال انجام مطالعه مهندسی20های با برآورد هزینه کمتر از  ها و پروژه در مورد طرح

 ارزش خدمات مهندسی مقاطع زمانی مناسب برای انجام 2-1جدول 
اندازه طرح  طراحی تفصیلی

سنجی  امکان آغاز یا پروژه
 اولیه

سنجی  امکان
نهایی و 

 طراحی اولیه
25 %

 پیشرفت
50 %

 پیشرفت
75 %

 اتمام پیشرفت

 روز کارگاه 5-3 --- --- کوچک
 --- اجباری

 روز کارگاه 5-3 --- --- متوسط
 اجباری

  روز کارگاه3-5
 اختیاری

 روز کارگاه 3 --- بزرگ
 اختیاری

 روز کارگاه 5
 اجباری

 روز کارگاه 5
 اختیاری

 روز کارگاه 3-5
 اختیاری

 روز کارگاه 3-5
 --- اختیاری

 روز کارگاه 3 --- بسیار بزرگ
 اجباری

 روز کارگاه 5
 اجباری

 روز کارگاه 5
 1اختیاری

 روز کارگاه 3-5
 اختیاری 

 روز کارگاه 3-5
 --- اختیاری 

 . این کارگاه اجباری است)ها، کارهای دریایی مانند سدسازی،تونل(هایی که با ماهیت ناشناخته زمین و آب مرتبط هستند  اردر مورد ک 1
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 ارزش مستندات پیوست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی 3-1جدول 
 1شرح پروژه مورد نظر از طریق تکمیل کاربرگ شماره 

  پیشرفت فیزیکی کاربندی مصوب و آخرین گزارش برنامه زمان
 های به روز شده پروژه و شرح اقالم پر هزینه برآورد هزینه

 )تشریح موضوع مورد بررسی(ارزش  محدوده کار واحد خدمات مهندسی
 ارزش بندی انجام خدمات مهندسی پیشنهاد برنامه زمان

 )در صورت وجود(نتیجه مطالعات قبلی مهندسی ارزش بر روی طرح 
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 "ارزش ریزی مطالعات مهندسی برنامهدعوت به حضور در جلسه کار گروه "آیند تشریح فر
 )2فرآیند شماره (

 مسوول تنظیم ورودی
 .ارزش ریزی مطالعات مهندسی دبیرخانه کار گروه برنامه .های آن  ارزش و پیوست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی

 
 تحویل گیرنده خروجی

ریزی مطالعات  گروه برنامهنامه شرکت در جلسه کار  دعوت
 .ارزش مهندسی

 

ریزی  معاون امور فنی در سازمان مدیریت و برنامه -1
 .االختیار کشور برای معرفی نماینده تام

دفتر امور بخشی مرتبط در سازمان مدیریت و  -2
 .االختیار ریزی کشور برای معرفی نماینده تام برنامه

 .دستگاه اجرایی -3
 

 فرآیندشرح 
 جلسه کار گروه نامه شرکت در ارزش، دعوت ودن مدارک و مستندات پیوست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسیدر صورت کامل ب

 .گردد ای از مدارک پیوست پیشنهاد برای مراجع مورد اشاره در باال ارسال می و نسخهارزش  ریزی مطالعات مهندسی برنامه
جلسه کار تشکیل (گردد  ح به مرجع پیشنهاد دهنده اعالم میدر صورت نقص در مدارک پیوست پیشنهاد، موارد نقص برای اصال

 ).باشد منوط به رفع نقایص اعالم شده میارزش  ریزی مطالعات مهندسی گروه برنامه
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 "ارزش بررسی پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی"تشریح فرآیند 
 )3فرآیند شماره (

 انجاممسوول  ورودی
ریزی مطالعات  برنامهجلسه کار گروه نامه شرکت در  دعوت

 .ارزش مهندسی
  

 :شامل ارزش،  ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهاعضای 
االختیار معاون امور فنی سازمان مدیریت  نماینده تام -1

 .ریزی کشور و برنامه
االختیار مدیر کل دفتر بخشی مرتبط در  نماینده تام -2

 .ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 .ختیار دستگاه اجراییاال نماینده تام -3
مدیرکل دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش  -4

 ).رییس کار گروه(خطرپذیری ناشی از زلزله 
 

 تحویل گیرنده خروجی
 در ارزش ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهجلسه   صورت

 .مورد محورهای وظایف این کارگروه
 

 . شرکت کنندگان در جلسهتمامی

 فرآیندشرح 
 :ارزش ریزی مطالعات مهندسی  کار گروه برنامه وظایفمحورهای 
 ارزش، گیری درباره پذیرش یا رد پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی تصمیم 
 ارزش، محدوده مطالعات مهندسی 
های گروه  انتخاب تخصص"رعایت مفاد دستورالعمل  (ارزش  تجربی اعضای تیم مهندسی–تعیین ترکیب تخصصی  

 ،)است پس از ابالغ الزامی ، "ارزش مهندسی
 .سایر موارد مرتبط 

، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی توسط مدیرکل دفتر امور فنیارزش  ریزی مطالعات مهندسی  برنامهکار گروهصورت جلسه 
 .شود  ابالغ میاز زلزله

 :1تبصره 
 :ارزش دارای ترکیب زیر است هر تیم مهندسی

 رهبر گروه -
 آسانگر گروه -
  گروهاعضای -

فرآیند انتخاب و ارجاع کار به واحد خدمات  (5 از فرآیند شماره 6 و 5های  رهبر و آسانگر گروه با توجه به مفاد تبصرهکه ویژگی 
ت /17234نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره   از آیین6موضوع ماده ( توسط هیات انتخاب مشاور ) ارزش مهندسی
 همین فرآیند و توسط کارگروه 2ارزش با توجه به تبصره  شود و ویژگی اعضای تیم مهندسی کنترل می) 7/4/1383هـ مورخ 28422
 .گردد ارزش تعیین می ریزی مطالعات مهندسی برنامه

 :2تبصره 
های زیر  ارزش، ویژگی  تجربی اعضای تیم مهندسی–باید در تعیین ترکیب تخصصی ارزش  ریزی مطالعات مهندسی برنامهکار گروه 

 :ارزش در نظر بگیرد را برای اعضای گروه مهندسی
 ،)حداقل کارشناسی(ارزش  های مورد نیاز برای مطالعه مهندسی تحصیالت دانشگاهی مرتبط با تخصص )1
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 .ارزش باشد  سال سابقه کار، که پنج سال آن مرتبط با تخصص مورد نیاز در مطالعه مهندسی10حداقل  )2
 



 ارزش گردش کار انجام مطالعات مهندسی
 
9 

 "خاتمه"تشریح فرآیند 
 )4فرآیند شماره (

 ورودی
 .ارزش ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهصورت جلسه 

 

 مسوول تنظیم
 .ارزش ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهدبیرخانه 

 خروجی
 .ابالغ توقف فرآیند

 تحویل گیرنده
ریزی مطالعات  کار گروه برنامهکنندگان در جلسه  کلیه شرکت

 .ارزش مهندسی
 

 آیندتشریح فر
 .شود ارزش، فرآیند متوقف می در صورت رد پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی
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 "ارزش انتخاب و ارجاع کار به واحد خدمات مهندسی"تشریح فرآیند 
 )5فرآیند شماره (  

 ورودی
مبنی ارزش  ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهصورت جلسه 

 .ارزش بر تایید پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی
 

 مسوول تنظیم
 .دستگاه اجرایی

 
 

 خروجی
 .ارزش انتخاب واحد خدمات مهندسی

 

 تحویل گیرنده
نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به   از آیین13مراجع موضوع ماده 
 .7/4/1383هـ مورخ 28422ت /17234مشاوران به شماره 

 
 تشریح فرآیند

ارزش با  گاه اجرایی نسبت به انتخاب و ارجاع کار به واحد خدمات مهندسیارزش، دست پس از تایید پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی
کار گروه  و مصوبه 7/4/1383هـ مورخ 28422ت /17234نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره  رعایت مفاد آیین

 .کند اقدام میارزش  ریزی مطالعات مهندسی برنامه
تا ابالغ ارزش  ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهریزی کند که فاصله زمانی ابالغ مصوبه  رنامهای ب دستگاه اجرایی باید به گونه

 .قرارداد به واحد منتخب، از دو ماه فراتر نرود
 :1تبصره 

 .برگزیده شودارزش،  های مرتبط با موضوع مطالعه مهندسی در رشته 1ارزش باید از میان مشاوران پایه  واحد خدمات مهندسی
 :2 تبصره

نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره   از آیین8که در مشاوران حاضر در فهرست کوتاه موضوع ماده  صورتیدر 
ریزی مطالعات  برنامهکار گروه  افراد دارای تخصص و تجربه تعیین شده توسط 7/4/1383هـ مورخ 28422ت /17234
تواند از  می) ارزش داوطلب ارایه کننده اظهار نامه توان انجام کار واحد خدمات مهندسی(شاور ، عضویت نداشته باشند، مارزش مهندسی

این افراد نباید عضو تیم طراحی پروژه باشند اما مدیر تیم طراحی (گیری نماید  همکاری افراد واجد شرایط خارج از سازمان خود بهره
ارزش  اطمینان از صالحیت افراد معرفی شده و حضور آنها در تیم مهندسی). باشدارزش نیز  تواند عضو تیم مهندسی در مشاور پروژه می

هـ 28422ت /17234نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران به شماره   از آیین6موضوع ماده ( بر عهده هیات انتخاب مشاور 
ارزش از سوی دفتر امور  خدمات مهندسیاست و ضرورتی به تشخیص صالحیت مجدد واحد و دستگاه اجرایی ) 7/4/1383مورخ 

 .ریزی کشور نیست مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه
 :3تبصره 

ارزش  ارزش منعقد کند و قراردادهای مهندسی تواند حداکثر دو قرارداد مهندسی ارزش در هر مقطع زمانی می هر واحد خدمات مهندسی
کنترل این محدودیت توسط دفتر امور مشاوران و پیمانکاران، در هنگام ارایه  (دهد  کاهش نمیمنعقد شده، ظرفیت آماده کار مشاور را

 .)شود فهرست بلند به دستگاه اجرایی انجام می
 :4تبصره 

ارزش، خدمات مطالعه  تواند از میان واحدهای خدمات مشاوره که در محدوده مطالعات مهندسی ارزش نمی واحد خدمات مهندسی
 .شوداند، انتخاب  های مهندسی و خدمات مدیریت طرح ارایه داده سنجی طرح، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی، کنترل امکان

 :5تبصره 
 :های زیر باشد  باید دارای ویژگیارزش رهبر گروه مهندسی

 ،)حداقل کارشناسی(تحصیالت دانشگاهی مرتبط با موضوع مطالعه  )1
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 .ارزش  سال تجربه مرتبط با موضوع پروژه مورد مطالعه مهندسی15دارابودن حداقل  )2
 :6تبصره 

 :های زیر باشد ارزش باید دارای ویژگی آسانگر گروه مهندسی
 ،)حداقل کارشناسی(وع مطالعه تحصیالت دانشگاهی مرتبط با موض )1
 های مرتبط با موضوع مطالعه مورد نظر، حداقل سه سال سابقه کار در پروژه )2
 :ارزش با احراز حداقل یکی از شرایط زیر تسلط بر مهندسی )3

 ،(AVS-VMP-CVS)ارزش  المللی مهندسی  ارایه گواهینامه معتبر مورد تایید انجمن بین3-1
ارزش  های مرتبط با مهندسی نامه خود را در موضوع  که پایان،ارشد و دکتری ارشناسیآموختگان مقاطع ک دانش -3-2
 .اند گذرانده
 ارزش، و انتشار حداقل یک کتاب با موضوع مهندسی) تالیف( نگارش -3-3
 .ارزش  کتاب مرتبط با مهندسیسه ترجمه و انتشار حداقل -3-4

 :7تبصره 
ارزش، مندرج در شرح   به علت عدم تبعیت از برنامه کار مطالعات مهندسیارزش سیقرارداد واحدهای خدمات مهنددرصورتی که 

ارزش  واحدهای مذکور به مدت دو سال از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد مجاز به ارایه خدمات مهندسیخدمات قرارداد، فسخ شده باشد؛ 
 .نخواهند بود

روز  صورت به  مشمول این تبصره را بهواحدهای باید فهرستی از ریزی کشور  مدیریت و برنامهدفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان
 .ارزش آنها را از فهرست بلند حذف کند تا پایان دوره محرومیت از ارایه خدمات مهندسیتهیه کرده، 

 :8تبصره 
ترین مقام آن دستگاه  د باالارزش در صورت تایی  مطالعات واحد خدمات مهندسیتیمهای اجرایی در  عضویت کارشناسان مطلع دستگاه

 .اجرایی بالمانع است
 
 
 



ارزش گردش کار انجام مطالعات مهندسی  12

 "ابالغ قرارداد"تشریح فرآیند 
 )6فرآیند شماره (  

 ورودی
 .ارزش انتخاب واحد خدمات مهندسی

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .ارزش قرارداد انجام مطالعه مهندسی

 

 تحویل گیرنده
 .ارزش واحد خدمات مهندسی

 دتشریح فرآین
و با ارزش  ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامهمصوبه نویس قرارداد که بر مبنای  ارزش، پیش  واحد خدمات مهندسیانتخابپس از 

 »رعایت سقف زمانی حداکثر چهار ماه« و با "های آن ارزش و پیوست نامه، شرایط عمومی قراردادهای مهندسی موافقت"استفاده از 
است، از سوی دستگاه اجرایی امضا و به واحد یاد شده ابالغ  ارزش امضا شده یم و توسط واحد خدمات مهندسیبرای انجام خدمات، تنظ

 .شود می
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 "ارزش انجام مطالعات مهندسی"تشریح فرآیند 
 )7فرآیند شماره (  

 ورودی
 .قرارداد ابالغ شده

 

 مانجامسوول 
 .ارزش واحد خدمات مهندسی

 خروجی
 .ارزش طالعات مهندسیهای حاصل از م داده

 

 تحویل گیرنده
در واحد خدمات بعدی  فرآیند (ارزش واحد خدمات مهندسی

 ).شود ارزش پیگیری می مهندسی
 

 تشریح فرآیند
 .دهد ارزش را انجام می های آن، مطالعات مهندسی ارزش با توجه به مفاد قرارداد و پیوست واحد خدمات مهندسی
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 "تنظیم گزارش"تشریح فرآیند 
 )8فرآیند شماره (  

 ورودی
 .ارزش های حاصل از مطالعات مهندسی داده

 

 مانجامسوول 
 .ارزش واحد خدمات مهندسی

 خروجی
 .های مندرج در شرح خدمات قرارداد گزارش

 

 تحویل گیرنده
 .مراجع مندرج در شرح خدمات قرارداد

 تشریح فرآیند
 .کند بینی شده در شرح خدمات قرارداد تنظیم و ارایه می های پیش  مطالعات را در قالب ارزش گزارش واحد خدمات مهندسی
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 "بررسی پیشنهادها"تشریح فرآیند 
 )9فرآیند شماره (  

 ورودی
 .ارزش گزارش نهایی مطالعات مهندسی

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .اعالم نظر در مورد پیشنهادهای مندرج در گزارش نهایی

 

 تحویل گیرنده
 مشاور طرح و واحد خدمات :پیشنهادهای قابل قبول -

 .ارزش مهندسی
 .ارزش واحد خدمات مهندسی:  پیشنهادهای غیر قابل قبول-
 

 تشریح فرآیند
های طرح بررسی و  ارزش را از جنبه انطباق با اهداف و سیاست دستگاه اجرایی پیشنهادهای ارایه شده از سوی واحد خدمات مهندسی

 .دهد ها انطباق دارند، برای بررسی فنی و اقتصادی به مشاور طرح ارجاع می هایی را که با این اهداف و سیاستدسته پیشنهاد آن
الزحمه بررسی این پیشنهادها در قالب خدمات اضافی و طبق ضوابط مربوط، از سوی دستگاه اجرایی به مشاور طرح  حق :تبصره

 . شود پرداخت می
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 "خاتمه"تشریح فرآیند 
 )10آیند شماره فر(  

 ورودی
 .پیشنهادهای غیر قابل قبول

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .ابالغ خاتمه فرآیند

 

 تحویل گیرنده
 .ارزش واحد خدمات مهندسی

 تشریح فرآیند
، نسبت به ارزش و ابالغ خاتمه فرآیند دستگاه اجرایی ضمن اعالم فهرست پیشنهادهای غیر قابل قبول به واحد خدمات مهندسی

که پیشنهاد قابل قبولی  در صورتی(ارزش  الزحمه ارایه شده از سوی واحد خدمات مهندسی بررسی، تایید و پرداخت صورت حساب حق
 .کند ، اقدام می)وجود نداشته باشدتوسط مشاور طرح برای بررسی فنی و اقتصادی 

 :تبصره
الزحمه واحد خدمات  جود داشته باشد، پرداخت صورت حساب حقبرای بررسی فنی و اقتصادی و) هایی(که پیشنهاد در صورتی
یک از پیشنهادها در فرآیند بررسی  که هیچ  در صورتی.شود انجام می) 12فرآیند (ارزش پس از بررسی دالیل رد پیشنهادها  مهندسی

ارزش پس از فرآیند  دمات مهندسیالزحمه واحد خ حساب حق رد نشود، پرداخت صورت) 11پیشنهاد شماره (فنی و اقتصادی پیشنهادها 
 .شود ارزش، انجام می  و با توجه به مفاد قرارداد خدمات مهندسی11شماره 
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 "بررسی فنی و اقتصادی پیشنهادها"تشریح فرآیند 
 )11فرآیند شماره (  

 ورودی
 .پیشنهادهای قابل قبول

 

 مانجامسوول 
 .مشاور طرح

 خروجی
 .نتیجه بررسی پیشنهادها

 

 گیرندهتحویل 
 .دستگاه اجرایی

 تشریح فرآیند
طور مستند و مستدل در مورد پذیرش یا رد  خود را به... مشاور طرح موظف است دالیل فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و 

 . اعالم نماید به دستگاه اجراییطور شفاف هریک از پیشنهادها به
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 "بررسی دالیل رد پیشنهادها"تشریح فرآیند 
 )12رآیند شماره ف(  

 ورودی
 .پیشنهادهای رد شده توسط مشاور طرح و دالیل آن

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
تایید رد پیشنهادها یا  ارجاع برای بررسی مجدد پیشنهادهایی که 

 .کند دالیل رد آنها کفایت نمی
 

 تحویل گیرنده
 .شارز  واحد خدمات مهندسی: رد پیشنهادهاتایید درصورت -
 . مشاور طرح: در صورت لزوم بررسی مجدد-
 

 تشریح فرآیند
دستگاه اجرایی دالیل ارایه شده برای رد پیشنهادها را بررسی و در صورت وجود ابهام، آنها را برای بررسی مجدد به مشاور طرح ارجاع 

 .دهد می
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 "ابالغ انجام باز طراحی"تشریح فرآیند 
 )13فرآیند شماره (  

 ورودی
 .یشنهادهای پذیرفته شدهپ

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .ابالغ انجام باز طراحی

 

 تحویل گیرنده
 .مشاور طرح

 تشریح فرآیند
الزحمه و برنامه زمانی آن را در قالب خدمات اضافی یا قرارداد جدید در مورد پیشنهادهای  دستگاه اجرایی انجام باز طراحی، حق

ارزش محاسبه و پرداخت  الزحمه قطعی واحد خدمات مهندسی در این مرحله الزم است حق. کند ور طرح ابالغ میپذیرفته شده، به مشا
 .گردد

 
 
 



ارزش گردش کار انجام مطالعات مهندسی  20

 "انجام بازطراحی"تشریح فرآیند 
 )14فرآیند شماره (  

 ورودی
 .ابالغ انجام باز طراحی

 

 مانجامسوول 
 .مشاور طرح

 خروجی
 .طرح جدید

 

 تحویل گیرنده
 .دستگاه اجرایی

 تشریح فرآیند
المللی پذیرفته شده از سوی کارفرما،  های معتبر ملی و بین نامه مشاور طرح با رعایت ضوابط قراردادی، استانداردها، معیارها و آیین

 .کند نسبت به انجام باز طراحی اقدام می
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 "اعالم نظر در مورد طرح جدید"تشریح فرآیند 
 )15فرآیند شماره (  

 ورودی
 .طرح جدید

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .اعالم نظر در مورد طرح جدید

 

 تحویل گیرنده
--- 

 تشریح فرآیند
های الزم و معمول اقدام و در صورت تصویب، آن  دستگاه اجرایی پس از ارایه طرح جدید از سوی مشاور طرح، نسبت به انجام بررسی

 .شود ورت وجود هرگونه ابهام موارد برای اصالح به مشاور طرح اعالم میدر ص. کند را برای انجام مراحل بعد، ابالغ می
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 "خاتمه"تشریح فرآیند 
 )16فرآیند شماره (  

 ورودی
 .ارزش مستندات مطالعه مهندسی

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .اعالم اتمام فرآیند

 

 تحویل گیرنده
 . شرح خدمات قرارداد4مراجع مندرج در بند 

 تشریح فرآیند
--- 
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 "مستندسازی"تشریح فرآیند 
 

 ورودی
 .مستندات تولید شده در فرآیندهای پیشین

 

 مانجامسوول 
 .دستگاه اجرایی

 خروجی
 .ارزش مستندات مطالعه مهندسی

 

 تحویل گیرنده
--- 

 تشریح فرآیند
این مستندات . ارزش تنظیم شود  مطالعات مهندسیهنگام خاتمه الزم است تمامی مستندات گردآوری و بر مبنای آنها خالصه گزارش

 .شود در صورت نیاز به مراجع مربوط ارایه می
 



ارزش گردش کار انجام مطالعات مهندسی  24

 )1فرآیند (ارزش پروژه مورد نظر برای مطالعه مهندسیشرح : 1کار برگ شماره 
 

 :دستگاه اجرایی :عنوان طرح
 :بردار دستگاه بهره

 :واحد خدمات مدیریت طرح
 :مشاور طرح :عنوان پروژه

 شیوه تامین مالی طرح بخش شهر استان شماره پروژه بندی ره طبقهشما

      
 بندی برنامه زمان

  درصد پیشرفت کلی  تاریخ شروع
  درصد پیشرفت مرحله فعلی  مرحله فعلی
  درصد تاخیر کلی  تاریخ خاتمه

 برآورد هزینه
  برآورد کلی پروژه  برآورد کلی طرح

  روز شده پروژه آورد بهبر  روز شده طرح برآورد به
 1تشریح طرح یا پروژه

 اهداف، -
 ضرورت، -

 مشخصات کلی، -

 جانمایی، -

 ،)...متعارف، طرح و ساخت و  (ی پروژهروش اجرا -

 منبع تامین مالی، -

 .سایر -
 
 
 

                                                 
 .های اضافی استفاده شود در صورت نیاز از برگ 1



 
 

  ریزی کشورریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و برنامه
  معاونت امور فنیمعاونت امور فنی

 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله

 
 
 
 
 
 

 ارزش شیوه انجام مطالعات مهندسی
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  ارزش شیوه انجام مطالعات مهندسی
،  و گـردآوری اطالعـات     قـدماتی مطالعـات م  : باشد شامل سه مرحله اصلی می     1مطابق شکل    1روش ارزش 
در . درپی انجـام شـوند      ها به طور پی     تمامی این مراحل و گام      که  مطالعات تکمیلی الزم است     و مطالعات ارزش 

های جدید باعث بازگشت گـروه بـه          مهندسی ارزش ممکن است اطالعات و داده       گروهحین پیشرفت مطالعات    
 .توان حذف نمود له یا گامی را نمیگاه مرح  هیچاماهای پیشتر گردد،  مراحل و گام

 

  و گردآوری اطالعاتمطالعات مقدماتی 1
تکمیـل  ، بـردار  بهـره  و کارفرمـا های  تعریف نیازها و خواسته و آوریگرد:  گام استپنجها شامل    فعالیتاین  

 .های مناسب  تهیه مدل و، تعیین معیارهای ارزیابی، تعیین حدود مطالعهها مجموعه داده
 بردار بهره   وهای کارفرما خواسته و نیازهای اطالعات مربوط به آورگرد 1-1

 : در گردآوری اطالعات مورد توجه قرار گیرندزیرالزم است اهداف 
محـصول یـا    هـای کارفرمـا از        خواسـته ها، استراتژی و      اولویتهای مختلف     جنبه بندی   دسته  و تعریف )1

 پروژه،
 .های مشابه مقایسه محصول یا پروژه با محصوالت یا پروژه )2
 ها تکمیل مجموعه داده 1-2

منـابع انـسانی و منـابع    : انـد  منابع اولیه بر دو گونه. ؛ منابع اولیه و منابع ثانویهدو نوع هستنداطالعات منابع  
ن اها، سازندگان و مـشاور  گروه تخمین هزینه، طراح اصلی، )مصرف کنندگان(منابع انسانی شامل بازار   . مکتوب

بندی پروژه و اسـناد مربـوط بـه          های زمان  ها، مشخصات فنی پروژه، برنامه     توب شامل نقشه  منابع مک . باشد می
 .هاست ها و مزایده مناقصه

 طراحـی، نتـایج آزمایـشات،       معیارهـای کنندگان محصوالت مشابه، متـونی ماننـد         منابع ثانویه شامل تامین   
 .باشد ها می مجالت بازرگانی و آیین نامه

                                                           
1  Value Methodology 
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هـای مـشابه و    پـروژه : انویه دیگر که همواره باید مد نظـر قـرار گیرنـد عبارتنـد از      دو منبع مهم اطالعات ث    
 شامل محل واقعـی سـاخت       ختگاهسا( ارزش  توسط گروه مطالعات مهندسی    ختگاهمشاهدات حاصل از بازدید سا    

 ).باشد  می…ابنیه، خط تولید و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  مهندسی ارزشنامه شیوه -1شکل 

 
 عیارهای ارزیابی تعیین م1-3

ها و نیز    گزینه  مطالعات در اجرای فرآیند، مشخص کردن معیارهای ارزیابی        گروههای   ترین گام  یکی از مهم  
 .باشد تعیین اهمیت نسبی هر معیار می

  و گردآوری اطالعاتماتیمطالعات مقد
 بردار  بهرهوهای کارفرما  نیازها و خواسته به و تعریفآوری گرد

 ها تکمیل مجموعه داده
 تعیین معیارهای ارزیابی
 تعیین محدوده مطالعات

 های مناسبتهیه مدل

 مطالعات ارزش

  اطالعاتتکمیل مرحله
 مرحله تحلیل کارکرد

 مرحله خالقیت
 مرحله ارزیابی
 مرحله توسعه

 هیمرحله ارا

 مطالعات تکمیلی
 تکمیل تغییرات
 اجرای تغییرات

 ممیزی
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 تعیین محدوده مطالعات 1-4

 بـر   ود مطالعـات را   این منـشور حـد    . کند  منشوری تهیه می   ، مطالعات ارزش برای هر مطالعه مشخص      گروه
را مـشخص   مطالعـات   ) تکمیـل ( این حدود نقاط شروع و اتمام     . نماید آوری شده تعیین می    گردمبنای اطالعات   

طـور    به. درج شوند به صراحت در منشور مطالعات      د،  شونالزم است مواردی که نباید در مطالعه بررسی         . کند  می
 .دشو  میبررسی و تصویب توسط کارفرما ، منشور حدود مطالعاتمعمول
 ها تهیه مدل داده 1-5

 را بر پایه منـشور حـدود مطالعـات          …های زمان، انرژی، هزینه، توزیع و         مدل طور معمول   بهمطالعات  گروه  
 .کنند ها به درک مطالعات در آینده کمک بسیار می این مدل. کنند تهیه می

 

 مطالعات ارزش 2
 مرحلـه   6 شـامل    2  کـار مطـابق شـکل      این برنامـه  . شود میشروع   برنامه کار ارزش     طبقمطالعات ارزش   

 .باشد می)  اطالعات، تحلیل کارکرد، خالقیت، ارزیابی، توسعه و ارائهتکمیل(
  اطالعات تکمیلمرحله  2-1

 . است هایی است که تهیه آنها از مرحله مطالعات مقدماتی آغاز شده مرحله تکمیل مجموعه دادهاین هدف 
الزامـی   در این مرحلـه      انجام آن باشد    نشده بازدیدعات مقدماتی    در مرحله مطال   محل طرح در صورتی که از     

 .است
اسـت،   هفراهم آمد در این مرحله منشور حدود مطالعات با توجه به اطالعات جدیدی که در مرحله گردآوری                

 .دشو بازنگری می
 مرحله تحلیل کارکرد 2-2

 بـا رین وجه تمایز متدولوژی ارزش      ت این مرحله اساسی  . تعریف و تحلیل کارکرد قلب متدولوژی ارزش است       
هـا بـرای ادامـه مطالعـات          و محدوده  ها  مولفهترین   مناسبهدف این مرحله تعیین     . های بهبود است   سایر روش 

 :شوندبرداشته های زیر  الزم است دراین مرحله گام. است
سـامی   به کمک افعال معلـوم و ا       اجزای آن پروژه و    ،فرآیندتشخیص و تعریف کارکردهای محصول،       )1

 . گیری اندازهقابل 
 .بندی کارکردها برحسب پایه و ثانویه دسته )2
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 ).اختیاری( 1-2-2گسترش کارکردهای تعریف شده در گام  )3
 .FAST 1 کارکرد و یا رسم نموداربرای منطقی  یا ایجاد یک مدل سلسله مراتبی )4
 . قابل سنجش به کارکردهانابعتخصیص هزینه و سایر م )5
 .بهره بردار کارفرما و  ها و نیازهای خواستها در نظر گرفتن هر کارکرد ب 2 بهایتعیین )6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2شکل 

                                                           
1 Function Analysis System Techniques 
2 Worth 

 مطالعات ارزش

  اطالعاتتکمیلمرحله 
 تکمیل مجموعه اطالعات

 ه مطالعهتصحیح محدود
 مرحله تحلیل کارکرد
 تعریف کارکردها

 دسته بندی کارکردها
 ایجاد مدل های کارکرد

  کارکردها(Worth)تعیین بهای 
 تعیین هزینه کارکردها
 تعیین شاخص ارزش

 انتخاب کارکرد ها برای مطالعه
 مرحله خالقیت

 ه تعدادی پیشنهاد برای تحقق کارکردهایارا
 مرحله ارزیابی

 ها دهی ایده وزنبندی و  رتبه
 های مناسب برای توسعه انتخاب ایده

 مرحله توسعه
 انجام تحلیل سود

 تکمیل داده های فنی
 تهیه طرح اجرا

 تهیه پیشنهاد نهایی
 ه گزارش یارامرحله 
  گزارش شفاهیارایه
 مکتوب گزارش ارایه
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تعیـین شـاخص     (هـای بهبـود    مقایسه هزینه هر کارکرد با بهای آن برای تعیـین بیـشترین پتانـسیل              )7
 .)ارزش

 .عملکردارزیابی کارکردها بر مبنای  )8
 .مه مطالعاتبرای ادابر پایه شاخص کارکردها ترین  مناسبانتخاب  )9

 . مطالعاتهحدودمتصحیح  )10
 مرحله خالقیت 2-3

 بـرای  تالش. باشد  میمنتخب کارکردهای تحققه و پیشنهاد تعداد زیادی گزینه برای    یاراهدف این مرحله    
 منفـی،   هـای   ، گـرایش  هـا   تهـا، سـن    هـای ناشـی از عـادت        بـدون محـدودیت     نـو  )هـای   ایـده  (ارائه پندارهای 

گونه قـضاوت    در این مرحله نباید هیچ    . شوند ارهای از پیش تعیین شده انجام می      های فرضی و یا معی     محدودیت
 .گیرد کیفیت هر گزینه در مرحله بعد مورد توجه و بررسی قرار می .ها انجام شود و یا بحثی بر روی گزینه

 :برای موفقیت در مرحله خالقیت الزم است دو نکته کلیدی مورد توجه قرار گیرند 
هایی برای محقق سـاختن کارکردهـای انتخـابی اسـت و نـه یـافتن                 قیت یافتن راه  هدف مرحله خال   )1

 .فرآیندمحصول یا پروژه، هایی برای طراحی  راه
خالقیت فرآیندی ذهنی است که در آن تجربیات گذشته برای ایجاد ترکیبات جدید با یکدیگر تلفیـق      )2

دهـا بـا کمتـرین هزینـه کـل و           هدف خلق چنین ترکیباتی یافتن راهی برای تحقـق کارکر         . شوند می
 .باشد های اولیه می کارایی بهتر نسبت به راه

 مرحله ارزیابی 2-4

، اجرایـی های  پیـشنهاد ها و مفاهیم ارائه شده در مرحله خالقیـت و انتخـاب              پندارمرحله ترکیب   این  هدف  
 .باشد  بررسی و توسعه میبرای

هـای   گـام . شـوند  دهـی مـی    بندی و وزن   ها رتبه  پندار ،شده در مرحله مقدماتی    شناساییبر حسب معیارهای    
 :اساسی این مرحله عبارتند از

 .های غیرممکن و بی پایهپندارحذف  )1
ای، مـواد اولیـه،      الکتریکی، مکـانیکی، سـازه    : ها عبارتند از     بندی نمونه این دسته  . ها پنداردسته بندی    )2

 .موارد مشابههای خاص و  فرآیند
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در صورتی که بـرای     . های بعدی  ها و ارزیابی    در بحث  پنداری دفاع از هر     یک عضو از گروه برا    تعیین   )3
 . باید حذف شودپندارشد، آن بای خاص داوطلب نپنداردفاع از 

 .پندار هر معایبتهیه لیستی از مزایا و  )4
 هـر دسـته را      یهاپیشنهاد اولویت ،گروههایی مانند ارزیابی عددی و یا اجماع اعضای          به کمک روش   )5

 .دینبندی نما ر همان مبنا رتبهتعیین و ب
یـا سـایر     وجـود دارنـد، بـه کمـک تحلیـل ماتریـسی              هم  پیشنهادهای نزدیک به  درصورتی که هنوز     )6

 .دنها را رتبه بندی نمای پیشنهادهای ارزیابی  روش
 .کنندهای مناسب برای توسعه را انتخاب  پیشنهاد )7
اهداف را بر اساس معیارها محقق سـازند         ها نتوانند پیشنهاد از ترکیبات نهایی     یک در صورتی که هیچ    )8

 .، الزم است گروه مطالعات به مرحله خالقیت بازگرددرا برآورده نمایندیا انتظارات 
  پیشنهادهامرحله توسعه 2-5

این مرحلـه شـامل     . برای بهبود ارزش است   )ها(سازی بهترین گزینه   مرحله توسعه انتخاب و آماده    این  هدف  
 :زیر استهای  گام

تحلیل سودمندی و تعیین نیازهای اجرایی با در نظر گرفتن         سپس  دارای باالترین رتبه انتخاب،     گزینه   )1
 .دشو اجرا، ریسک و عدم قطعیت، انجام برداری و بهرهگذاری، دوره  های اولیه سرمایه هزینه

 زیـر ایـن اطالعـات شـامل مـوارد         . دشوبرای هر گزینه پیشنهادی مجموعه اطالعات فنی گردآوری          )2
 :است
 ،پیشنهادی) های(تشریح طرح اولیه و گزینه) الف
 ،پیشنهادی) های(های طرح اولیه و گزینه نقشه) ب
ها میـان طـرح      ای که به وضوح نشان دهنده تفاوت       ، به گونه  عملکردهای مربوط به هزینه و       داده) پ

 .پیشنهادی باشد )های(اولیه و گزینه
 . موارد مشابهعاتی، محاسبات وهر گونه اطالعات فنی پشتیبان شامل منابع اطال) ت
 .تغییرات اعمال شده در برنامه زمانی) ث

 .ها باشد بندی اجرایی که شامل تمام فعالیت زمانبرنامه تهیه  )3
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های منحصر به فـرد پـروژۀ تحـت مطالعـه از قبیـل            ای که تمامی جنبه    تهیه پیشنهاد اجرایی به گونه     )4
 . را مورد توجه قرار دهد…و ، مالحظات سیاسی، عوامل موثر بر پروژه فناوری

 هیمرحله ارا 2-6

، کارفرمـا و سـایر عوامـل مـوثر در پـروژه بـرای اجـرای                 مشاور طراح مرحله جلب نظر و توافق      این  هدف  
 .باشد ه گزارش مکتوب کامل مییه شفاهی و متعاقب آن ارایه شامل ارایمرحله ارا. ستهاپیشنهاد

ه یگیر در مورد پروژه ارا      را به افراد تصمیم    ها پیشنهاد ت ارزش،  مطالعا گروهبه عنوان آخرین فعالیت اعضای      
 تاییـد اجـرای     ،گـروه دهـد، اعـضای      هایی که در خالل آن رخ مـی        ها و مجادله   در حین ارائه و بحث    . دهند می

 .یابند کنند و یا سمت و سوی اطالعات تکمیلی مورد نیاز و یا مطالعات تکمیلی را در می پیشنهاد را کسب می
 

 مطالعات تکمیلی 3
پیگیـری  .  اسـت   مطالعـات ارزش   تغییرات پیشنهادی گروه   عمالاز ا یافتن  هدف مطالعات تکمیلی اطمینان     

 مطالعات ارزش و یا شـخص       گروه مصوب ممکن است از سوی کارفرما به یکی از اعضای            پیشنهادهایاعمال  
 .دیگری ارجاع شود

د، در تمـام مـوارد      کنـ  را پیگیـری     هاجـرای پیـشنهاد    مطالعات ارزش ا   رهبر گروه با وجود آنکه ممکن است      
الزم است هر گزینه به طور جداگانه طراحی و تـصویب شـود و          . باشد  می تهیه طرح نهایی   مسوول   مشاور طرح 

 . صورت پذیردمربوط ی ها قرارداد مورد نیاز تغییرات،در صورت لزوم پیش از اجرا
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  تعاریف-پیوست
 Worth               بها

 .شود ای که برای تحقق یک کارکرد صرف می ن هزینهکمتری
 

   Function         کارکرد

 .مول انجام دهدعطور م ، به)های آنها یا مولفه(تسهیالت /خدمت/رود یک محصول عملی که انتظار می
 

      Models         ها مدل

 فـضا و نظـایر آن        مـدل  ان، زمـ   مدل  بها،  مدل  کارکرد،  مدل هزینه،مدل  های مختلفی از قبیل       شامل مدل 
 .گیرند ارزش مورد استفاده قرار می است که در فرآیند مطالعه مهندسی

 
 Value Engineering       ارزش مهندسی

هـا، تـسهیالت، تجهیـزات یـا          ارزش کوششی سازمان یافته و گروهی برای تحلیل کارکرد سیستم           مهندسی
کـه    ای  با حداقل هزینه در چرخه عمر پروژه است؛ به گونـه          ها، با هدف تحقق کارکرد واقعی         خدمات در سازمان  

 .های ارایه شده، سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر باشد حل راه
 

 Life Cycle Cost            عمرهای دوره هزینه

برداری و نگهداری از یک محصول یا تسهیالت در طول دوره زمانی              های مالکیت، بهره    شامل تمامی هزینه  
 . استمشخص،

  



 
 

  ریزی کشورریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و برنامه
  معاونت امور فنیمعاونت امور فنی

  دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله

 
 
 
 
 
 

 های  و پیوست همساننامه، شرایط عمومی موافقت
 ارزش مهندسیخدمات  قرارداد
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 نامه موافقت

 نامیده "قرارداد"باشد و از این پس  تفکیک میای غیرقابل   که مجموعه2 ماده  درمندرجنامه حاضر همراه با اسناد و مدارک  موافقت
سو و واحد  شود، از یک که از این پس کارفرما نامیده می .......................................بین ................. در .................... شود، در تاریخ  می

 طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک ،از سوی دیگر.............. به شماره ثبت .................................... ...ارزش  خدمات مهندسی
 .گردد ، منعقد میاست این قرارداد درج شده

 

  موضوع قرارداد1ماده 

.............. ..............................................ارزش در   انجام خدمات مهندسیموضوع قرارداد عبارت است از
 کار گروه فنی تشخیص صالحیت آن مطابق مصوبه شرح و محدودهکه ................................................................................................. 

 .است  شدهدرج 2در پیوست 
 

  اسناد و مدارک قرارداد2ماده 

 :داد شامل اسناد و مدارک زیر استاین قرار
 نامه،  موافقت2-1
  شرایط عمومی،2-2
 :ها  پیوست2-3

 ، ارزش ریزی مطالعات مهندسی برنامهکار گروه  جلسه صورت: 1پیوست  •

 ارزش، شرح موضوع قرارداد و محدوده انجام مطالعه مهندسی: 2پیوست  •

 شرح خدمات،: 3پیوست  •

 ،مبلغ قرارداد: 4پیوست  •

 برنامه زمانی تفصیلی،: 5پیوست  •

 شرایط خصوصی، :6پیوست  •

 .مشخصات افراد همکار در انجام قرارداد: 7پیوست  •

 .دشو  بین طرفین قرارداد مبادله می اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چهارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن2-4
 .های تایید شده  مدارک و گزارش2-5

 

  مدت3ماده 

به برنامه عمومی قرارداد است، با توجه  شرایط 2ارزش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده  ات مهندسیمدت انجام خدم
 . روز فراتر رود120ارزش نباید از   حداکثر مدت انجام خدمات مهندسی.روز است...... برابر ، )5 پیوست(زمانی تفصیلی 
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 .خواهد بود) قراردادتغییرات مدت خدمات و مبلغ (رارداد  شرایط عمومی ق16 تابع ماده ،مدت یاد شدهتغییر 
 

  مبلغ قرارداد4ماده 

این مبلغ . ریال است................................................................................. برابر موضوع این قرارداد مبلغ قرارداد برای انجام خدمات 
 .شود  شرایط عمومی پرداخت می14مطابق ماده 

 

 تعهدات طرفین قرارداد 5ماده 

رارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد ارزش متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک ق واحد خدمات مهندسی 5-1
 .نماید که دارای توان و تشکیالت الزم برای انجام این کار است انجام دهد و اعالم می

شود که در ازای  است و نیز متعهد می و مدارک قرارداد برای او معین شده کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد 5-2
 .ارزش پرداخت کند  را طبق اسناد و مدارک قرارداد به واحد خدمات مهندسیاد، مبلغ قراردادات موضوع قراردانجام خدم

 

  نشانی6ماده 

 ............................: .................................................................................................................نشانی کارفرما •

 . ...................................................................................................................  

 ...........................: ...............................................................................ارزش نشانی واحد خدمات مهندسی •

. ...................................................................................................................   

نشانی جدید خود را به طرف دیگر  روز پیش از تاریخ تغییر، 15 باید اشته باشدنشانی خود را دقصد تغییر  هرگاه یکی از طرفین قرارداد
 .گردد است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی می  وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشده تا،اعالم کند

 

 ها ه تعداد نسخ7ماده 

 ابالغ ارزش واحد خدمات مهندسی به امضای دو طرف قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به ،نسخه تنظیم شده..... این قرارداد در 
 .اعتبار یکسان دارند ها نسخهین اتمامی . است شده

 

 نماینده کارفرما
 وادگینام و نام خان

 امضا

 ارزش واحد خدمات مهندسی
 نام و نام خانوادگی

 امضامهر و 
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  تعاریف و مفاهیم1ماده
  برنامه زمانی تفصیلی1-1

ارزش، تاریخ جلسه  ای که تاریخ شروع و خاتمه انجام خدمات، تاریخ شروع و خاتمه کارگاه مطالعه مهندسی برنامه
 .کند ب روز مشخص میارایه و تاریخ تحویل گزارش نهایی را برحس

 

  خدمات1-2
 .است ارزش تعهد شده ها و اقداماتی که در اجرای موضوع این قرارداد از سوی واحد خدمات مهندسی فعالیت

 

  شرایط خصوصی1-3
. شود ای که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می شرایط ویژه

 . را نقض کندنامه  و موافقتتواند مواد شرایط عمومی  شرایط خصوصی هیچگاه نمیموارد درج شده در
 

 شرایط عمومی 1-4
 .کند مفاد همین متن که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می

 

  قرارداد1-5
مات موضوع قرارداد  موافقتنامه است، که برای انجام خد2مجموعه اسناد و مدارک غیر قابل تفکیک به شرح ماده 

 .شود بین دو طرف مبادله می
 

  کارفرما1-6
 انجام خدمات موضوع قرارداد را به واحد خدمات مهندسی ارزش واگذار با امضای قراردادشخصیتی حقوقی که 

 .جانشینان قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند. نماید می
 

 ارزش  کارگاه مهندسی1-7
، توسط واحد )3موضوع پیوست ( شرح خدمات 3های موضوع بند  های مستمری که برای انجام فعالیت جلسهمجموعه 

 .شود ارزش برگزار می خدمات مهندسی
 

 ارزش ریزی مطالعات مهندسی برنامه کار گروه 1-8
 .شارز مطالعات مهندسیانجام  از دستورالعمل گردش کار 3در فرآیند شماره بینی شده  کار گروه پیش

 

  مبلغ قرارداد 1-9
 .نامه  موافقت4مبلغ مندرج در ماده 

 

 الزحمه روزانه  متوسط حق1-10
 ).برحسب روز(حاصل تقسیم مبلغ قرارداد بر مدت قرارداد 
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  مدت قرارداد1-11
 .نامه، برای انجام خدمات موضوع قرارداد است  موافقت3 در ماده )برحسب روز (مدت درج شده

 

  موافقتنامه1-12
ندی که در آن مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف س

 .است رسیدهبیان شده و به امضای دو طرف 
 

 جویی مصوب کارفرما  میزان صرفه1-13
 .است ا رسیدهجویی حاصل از پیشنهادهایی که انجام آنها پس از تایید مشاور طرح، به تصویب کارفرم میزان صرفه

 

 :ارزش  واحد خدمات مهندسی1-14
جانشینان قانونی و  .کند ع قرارداد را تعهد میوارزش موض طرف دیگر امضاکننده قرارداد، که انجام خدمات مهندسی

 .ارزش هستند ارزش، در حکم واحد خدمات مهندسی نمایندگان مجاز واحد خدمات مهندسی
 

  شروع و تنفیذ قرارداد2ماده
 .نافذ است) ابالغ از سوی کارفرما(ن قرارداد از تاریخ مبادله آن  ای2-1
ماده پرداخت مطابق   شروع انجام خدمات مهندسی ارزش پس از ابالغ قرارداد از سوی کارفرما و دریافت پیش2-2

 . شرایط عمومی قرارداد است16
خت، شروع انجام خدمات حداکثر پردا ارزش برای دریافت پیش  در صورت عدم درخواست واحد خدمات مهندسی2-3

 . روز پس از ابالغ قرارداد خواهد بود10
 

  حدود خدمات و تغییرات آن3ماده
ثابت بوده، تغییر در آن مجاز  ارزش ریزی مطالعات مهندسی  برنامهکار گروه حدود خدمات مهندسی ارزش، مصوب 

 .نیست
 

  برنامه زمانی انجام خدمات4ماده
های مندرج در این پیوست تنها با موافقت  تاریخ. است  مشخص شده5جام خدمات در پیوست برنامه زمانی تفصیلی ان

 . روزه در چهارچوب مدت قرارداد قابل تغییر هستند5کارفرما و در محدوده زمانی 
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  پیشرفت کار5ماده 
 .رما ارسال نماید روز یکبار، گزارشی از روند پیشرفت کار برای کارف15ارزش موظف است هر  واحد خدمات مهندسی

ارزش و جلسه نهایی به منظور اطالع از روند    مهندسیکارفرما در کارگاه مطالعه) یا نمایندگان(حضور نماینده 
 .مطالعات الزامی است

 
  کارکنان واحد خدمات مهندسی ارزش6ماده 

 دائم یا موقت به قرارداد به صورتاین  مسوولیت عملکرد همه کسانی که به منظور اجرای خدمات موضوع 6-1
 .دهند، بر عهده این واحد است هزینه واحد خدمات مهندسی ارزش و برای او خدماتی را انجام می

 که فاقد  را قبل از شروع کار، واحد خدمات مهندسی ارزش موظف است فهرست همکاران دائم و موقت خود6-2
 به همراه وظایف، تخصص و تجربه 7پیوست رای انجام خدمات موضوع قرارداد طبق بای باشند  سوابق سوء حرفه

، برای ارزش ریزی مطالعات مهندسی برنامهکار گروه جلسه  ای و میزان فعالیت هر یک و بر اساس صورت حرفه
 .کارفرما ارسال کند

ز ج به ( مطالعه ارزشگروهتواند حداکثر دو نفر از اعضای   واحد خدمات مهندسی ارزش تنها با موافقت کارفرما می6-3
با ارایه (بینی نشده   تغییر در اعضای تیم تنها در صورت رخداد شرایط پیش. را تغییر دهد)رهبر و آسانگر گروه

این تغییر . نباید تجربه، تحصیالت و تخصص افراد جایگزین از افراد اولیه کمتر باشد وممکن است) مستندات
) ارزش ریزی مطالعات مهندسی کار گروه برنامه مصوب( های الزم برای انجام کار تواند ناقض فهرست تخصص نمی
 .باشد

مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، واحد خدمات   در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد،6-4
قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت و اسناد باید مهندسی ارزش در استفاده از خدمات آنها 

 .کند وط به مجوز اقامت و کار آنها را به کارفرما تسلیم مرب
را برای ) به جز مدیر پروژه(تواند کارکنان تیم طراحی پروژه مورد مطالعه   واحد خدمات مهندسی ارزش نمی6-5

 .کار گیرد انجام خدمات موضوع این قرارداد، به
 

   نمایندگان7ماده 
  نمایندگان کارفرما7-1

روز پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به واحد خدمات  5کارفرما حداکثر 
 .مهندسی ارزش معرفی خواهد کرد

  نماینده  واحد خدمات مهندسی ارزش7-2
 کارفرما  روز پس از مبادله قرارداد، نماینده خود را با تعیین حدود اختیارات، به5ارزش حداکثر  واحد خدمات مهندسی

 .معرفی خواهد کرد
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   دقت و کوشش8ماده 
منطبق با اصول با رعایت معیارهای توسعه پایدار و واحد خدمات مهندسی ارزش باید خدمات موضوع این قرارداد را 

کارگیری حداکثر مهارت و دقت به وسیله  المللی در این زمینه و به های معتبر بین علمی و فنی، با استفاده از رویه
 . باید از هر جهت جامع و کامل باشد کنانی که واجد صالحیت تخصصی هستند، انجام دهد و خدمات ویکار
 

 های فنی   استانداردها و دستورالعمل9ماده 
کار رفته در طرح  گیری آحاد به گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی، منطبق با سیستم اندازه  سیستم اندازه9-1

 .اولیه خواهد بود
های سازمان مدیریت و  ها، باید از دستورالعمل ارزش در انجام مطالعه و تنظیم گزارش  واحد خدمات مهندسی9-2

در صورت موجود نبودن موارد یاد شده، از . های معتبر استفاده کند  یا سایر دستورالعمل کشورریزی برنامه
 .شود است، استفاده می ه تعیین شد6که در پیوست شماره  المللی  های معتبر بین دستورالعمل

 
 .ارزش که نیاز به تایید کارفرما دارد  اقدامات واحد خدمات مهندسی10ماده 

 10های هماهنگی را ضروری بداند، موظف است موارد را حداکثر  هرگاه واحد انجام خدمات، برگزاری جلسه یا جلسه
 روز پس از طرح درخواست، 5کارفرما حداکثر . ایدارزش به کارفرما اعالم نم روز پیش از آغاز کارگاه مطالعه مهندسی

درنگ به واحد خدمات  ای تنظیم و بی جلسه کند و تصمیمات در صورت نسبت به تشکیل جلسه اقدام می
چنانچه کارفرما در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، . شود ارزش ابالغ می مهندسی

 .کند گیری نموده، نتیجه را به کارفرما اعالم می ، خود تصمیمارزش واحد خدمات مهندسی
 

 ها  نحوه تسلیم و تایید مدارک و گزارش11ماده 
ارزش گزارش نهایی را بر اساس شرح خدمات موضوع قرارداد، حداکثر تا پایان مدت   واحد خدمات مهندسی11-1

 و مدارک )تغییرپذیر و تغییرناپذیر (افزاری ای نرمه خهقرارداد و طبق برنامه زمانی تفصیلی، در دو نسخه همراه با نس
، بررسی چهل و پنج روزهای دریافتی را حداکثر ظرف مدت  کارفرما مدارک و گزارش. کند الزم به کارفرما تسلیم می

 .کند و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد در یک نوبت اعالم می
ارزش  های واحد خدمات مهندسی  شده نظر خود را در مورد گزارشکه کارفرما ظرف مدت تعیین  در صورتی11-2

 روز از تاریخ دریافت استعالم، همچنان 15نماید و چنانچه کارفرما تا  اعالم نکند، این واحد نظر کارفرما را استعالم می
ظر کارفرما تهیه  با ذکر عدم اعالم نخالصه گزارش نهاییو گزارش نهایی  ،اعالم نظر نکند، پیشنهادها مصوب تلقی

 .شود  شرح خدمات ارسال می"2-4" و "1-4"های و برای مراجع موضوع بند
 روز پس از دریافت نظر کارفرما در مورد پیشنهادها 20ارزش حداکثر ظرف مدت   واحد خدمات مهندسی11-3

رای مراجع موضوع  را مطابق شرح خدمات تهیه و بخالصه گزارش نهاییگزارش نهایی و ) پذیرش یا رد پیشنهادها(
 . کند شرح خدمات ارسال می "2-4" و "1-4"بندهای 
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  تسهیالت بر عهده کارفرما12ماده 
ارزش در مورد خدمات موضوع قرارداد  های الزم برای تسهیل کار واحد خدمات مهندسی کارفرما تدابیر و مساعدت

 :کند فراهم میارزش  ویژه در موارد زیر را بر اساس درخواست واحد خدمات مهندسی به
 . در اختیار قراردادن اطالعات الزم و مرتبط طبق مندرجات شرایط خصوصی و به صورت رایگان12-1
 .ارزش به مناطق ممنوع در رابطه با موضوع قرارداد  تهیه مجوز ورود کارکنان واحد خدمات مهندسی12-2
 .مورد نیاز تهیه روادید ورود و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خارجی 12-3
 .ها، مشاوران مرتبط و سایر موسسات ها، سازمان خانه  ارتباط و تشریک مساعی با وزارت12-4
 .ارزش است  بر عهده واحد خدمات مهندسی4-12 و 3-12 هزینه بندهای 12-5

زش، ار های مهندسی ارزش از قبیل برگزاری کارگاه های جانبی انجام خدمات مهندسی  تعیین تکلیف هزینه:تبصره
 . خواهد بود6ارزش مطابق پیوست  با توجه به امکانات کارفرما و واحد خدمات مهندسی... آمد و شد، پذیرایی و 

 
  پرداخت مبلغ قرارداد13ماده 

است، از  های مربوط تعیین شده  براساس دستورالعمل4الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد که طبق پیوست  مبلغ حق
 .شود یت مفاد این قرارداد پرداخت میسوی کارفرما و با رعا

 
 ها و تسویه حساب نهایی  نحوه پرداخت صورت حساب14ماده

ارزش در مقاطع زمانی و   شده توسط واحد خدمات مهندسیارایههای  الزحمه قرارداد براساس صورت حساب  حق14-1
 .شود  کارفرما پرداخت میتوسطاقساط زیر، پس از اعمال کسور قانونی 

 ارزش،  درصد مبلغ قرارداد پس از برگزاری کارگاه مهندسی25معادل : اولقسط  14-1-1
  درصد مبلغ قرارداد پس از تحویل گزارش نهایی،50معادل :  قسط دوم14-1-2
گزارش نهایی و تصویب بینی شده در شرح خدمات و   اتمام خدمات پیشالزحمه پس از بقیه حق:  قسط آخر14-1-3

 . نهاییخالصه گزارش
 .شود  در قسط آخر اعمال می است، بینی شده  پیش17الزحمه که در ماده  گونه کاهش یا افزایش حقهر
را مورد  های اقساط اول و دوم، آن کارفرما موظف است ظرف مدت دو هفته پس از دریافت صورت حساب 14-2

مربوط برای واحد خدمات بررسی قرار داده، ضمن ارسال یک نسخه از صورت حساب تأیید شده همراه با مستندات 
 .را پرداخت کند مهندسی ارزش، مبلغ آن

ارزش موضوع پیوست شماره  های یاد شده توسط کارفرما، رعایت کامل برنامه کار مهندسی مالک تایید صورت حساب
ل بینی شده برای آن منجر به عدم تایید ک  کار و برهم زدن ترتیب پیش عدم رعایت هریک از مفاد برنامه.  است3

 .صورت حساب مربوط خواهد شد
تواند  ارزش می های اقساط اول و دوم توسط کارفرما واحد خدمات مهندسی حساب در صورت عدم تایید صورت

.  دالیل و مستندات الزم برای وی ارسال کندارایهاعتراض خود را ظرف مدت یک هفته پس از اعالم نظر کارفرما با 
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فته فرصت خواهد داشت ضمن بررسی موارد در صورت تاکید بر نظر قبلی کارفرما پس از دریافت اعتراض یک ه
 . عمل کند19خود، طبق ماده 

 .باشد های دریافتی می  عدم اعالم نظر کارفرما در مدت مقرر به منزله تایید صورت حساب:تبصره
 مراجع مندرج در  رسید تحویل آن به سایرهمراه با خالصه گزارش نهایی پس از تصویب صورت حساب نهایی 14-3

این . شود  برای کارفرما ارسال میتصویبشرح خدمات، از سوی واحد خدمات مهندسی ارزش تهیه و به منظور 
های قبلی تنظیم  و پرداخت) جریمه(الزحمه  حقحساب که با توجه به مبلغ قرارداد، کسور قانونی، کاهش  صورت
 .گردد یله کارفرما رسیدگی و تأیید میاست، ظرف مدت پانزده روز ازتاریخ دریافت به وس شده
 کارفرما اصالحات مورد نظر خود را در   در صورتی که صورت حساب یاد شده نیاز به اصالح داشته باشد،14-3-1

ای تنظیم  جلسه ها را در قالب صورت ارزش مطرح و نتیجه توافق ای با واحد خدمات مهندسی مدت یاد شده طی جلسه
 .کند می
حساب توافق شده به وسیله دو طرف قطعی بوده، اعتراض نسبت به آن وارد نیست و مبنای تسویه  صورت 14-3-2

 15ارزش حداکثر ظرف  مطالبات واحد خدمات مهندسی. گیرد حساب نهایی با واحد خدمات مهندسی ارزش قرار می
 .گردد روز پس از تأیید نهایی پرداخت می

های  های تأیید شده بیش از مدت م یا بخشی از هر یک از صورت حساب در صورتی که کارفرما در پرداخت تما14-4
مقرر در بندهای مربوط تأخیر کند، برای جبران خسارت تاخیر، اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده مبلغی معادل 

 در) های دولتی کشور مورد عمل در بانک(الحساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله حاصلضرب نرخ سود علی
حداکثر زمان مشمول . کند ارزش پرداخت می است به واحد خدمات مهندسی مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده

 .شود پرداخت این خسارت سه ماه است و پس از آن قرارداد خاتمه یافته تلقی می
 

  پیش پرداخت15ماده 
 اعمالپرداخت، بدون  د را به عنوان پیش درصد از مبلغ قراردا20ارزش، کارفرما  به درخواست واحد خدمات مهندسی

، به واحد خدمات طبق ضوابط مربوط، نافذ در زمان انعقاد قراردادکسور قانونی در مقابل هر گونه تضمین معتبر 
این مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب کسر و تضمین واحد خدمات . کند مهندسی ارزش پرداخت می

 .شود ارزش به همان نسبت آزاد می مهندسی
 

  تغییرات مدت خدمات و مبلغ قرارداد16ماده
ارج از قصور واحد خدمات ثابت است و تنها در صورت بروز تاخیر به عللی خ مدت انجام خدمات، 16-1

 . روز قابل افزایش است15ارزش و بنا به تشخیص کارفرما حداکثر تا  مهندسی
 18 روز میسر نباشد، طبق ماده 15ثر عالوه حداک ارزش در مدت مندرج در قرارداد به چنانچه انجام خدمات مهندسی

 .شود عمل می
 .تواند از آن کاسته شود می) 17ده اموضوع م( جریمه و تنها ثابت است  مبلغ قرارداد،16-2
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   خسارت تاخیر و تاخیر17ماده
بندی مصوب مندرج در  زمانبرنامه ارزش با توجه به   بابت هر روز تاخیر غیر مجاز واحد خدمات مهندسی17-1

کسر ارزش  الزحمه روزانه از مبلغ قرارداد واحد خدمات مهندسی  قرارداد، خسارتی معادل متوسط حق5شماره پیوست 
 .شود می

 .یابد  درصد افزایش می50 نهایی ارایهارزش و جلسه   خسارت فوق برای تاخیر در شروع کارگاه مهندسی:تبصره
 19 روز است و تاخیر مازاد بر این مدت منجر به فسخ قرارداد مطابق ماده 15 حداکثر مدت تاخیر غیر مجاز 17-2
 .گردد می
 درصد 50 مبلغی معادل  روز،15 و حداکثر برای ارزش واحد خدمات مهندسی بابت هر روز تاخیر خارج از قصور 17-3
 .شود الزحمه متوسط روزانه به مبلغ قرارداد افزوده می حق

 
  خاتمه دادن به قرارداد18ماده

 روز پیش از 10 تنها تا ،ارزش باشد که قصوری متوجه واحد خدمات مهندسی  بدون آنکارفرما به تشخیص خود 18-1
 .تواند نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نماید  میارزش رگاه مطالعه مهندسیشروع کا

واحد خدمات . کند ارزش اعالم می کارفرما خاتمه قرارداد را با تعیین مهلت هفت روزه به واحد خدمات مهندسی
ارش اقدامات  این مهلت، گزطیدرنگ کار را متوقف و  ارزش پس از دریافت ابالغ خاتمه قرارداد، باید بی مهندسی

این گزارش باید حاوی وضعیت مطالعات و پیشرفت آن همراه . انجام شده تا هنگام ابالغ خاتمه را تهیه و تسلیم نماید
 . الزحمه باشد با تعیین میزان حق

 : درخواست نماید راتواند در هریک از موارد زیر خاتمه به قرارداد ارزش می  واحد خدمات مهندسی18-2
 .14ت تاخیر مازاد بر سه ماه در پرداخت مطالبات خود مطابق ماده  در صور18-2-1
 در صورت سپری شدن حداکثر مدت تعیین شده برای پرداخت خسارت تاخیر خارج از قصور واحد خدمات 18-2-2

 .17ارزش موضوع ماده  مهندسی
خ مورد نظر و برنامه  روز از تاری10 از سوی کارفرما بیش از 1-12مفاد بند عدم اجرای  در صورت 18-2-3

 .بندی زمان
هایی را که منجر به در خواست خاتمه قرارداد از سوی واحد خدمات   روز زمینه10در صورتی که کارفرما حداکثر تا 

کند و خدمات را  ارزش از درخواست خود صرف نظر می است، رفع کند، واحد خدمات مهندسی ارزش شده مهندسی
ها طبق مفاد   روزه، قرارداد خاتمه یافته تلقی و سایر اقدام10ت پس از انقضای مهلت صور  در غیر این.دهد ادامه می

 .شود  انجام می5-18بند 
، قرارداد خاتمه 24، بروز حوادث قهری و شرایط اضطراری موضوع ماده 1-16 در صورت تحقق شرایط بند 18-3

 .شود  انجام می5-18ها طبق بند   و سایر اقدامیافته تلقی
 اطالعات ارایهبندی و  تواند جمع ، کارفرما می1-18در صورت خاتمه قرارداد به علت تحقق شرایط بند  18-4

صورت واحد خدمات  در این. ارزش درخواست نماید گردآوری شده را ظرف مدت یک هفته از واحد خدمات مهندسی
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های درخواستی کارفرما را  ارشارزش موظف است ضمن متوقف ساختن مطالعات و عدم برگزاری کارگاه، گز مهندسی
 . نمایدارایه روز 15ظرف مدت 

 روزه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و 15ارزش موظف است در پایان مهلت   واحد خدمات مهندسی18-5
های ناشی از پایان دادن  الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه حساب حق  صورتارایههای مربوط و   گزارش

ارزش در مقابل کارکنان خود یا موسسات دیگر و  یها یا تعهدات واحد خدمات مهندس نامه  موافقتقرارداد مانند
ها به منظور اجرای این قرارداد ایجاد شده و بابت  که این هزینه بازگشت کارکنان خارجی به کشورشان، مشروط بر این

 .ارزش پرداختی نشده باشد، اقدام نماید آنها به واحد خدمات مهندسی
 5-18های موضوع بند   روز پس از دریافت صورت حساب و صورت هزینه15 کارفرما متعهد است، ظرف مدت 18-6

 با واحد خدمات 14نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام شده اقدام و طبق مفاد ماده 
 .ارزش تسویه حساب نماید مهندسی

 
  فسخ قرارداد19ماده

تواند در هریک از موارد زیر بدون اخطار قبلی، نسبت به فسخ قرارداد و ابالغ موضوع به واحد  ما می کارفر19-1
 :ارزش اقدام کند خدمات مهندسی

  انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث،19-1-1
 ی به تقصیر و یا انحالل شرکت،گ ورشکست19-1-2
برای گرفتن کار و انعقاد این قرارداد به کارکنان کارفرما ارزش   اثبات این مطلب که واحد خدمات مهندسی19-1-3

 ،است  دستمزد، پاداش یا هدایایی داده یا آنها را در منافع خود شریک کرده
ارزش هنگام عقد قرارداد یا طی   واحد خدمات مهندسیبه اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت 19-1-4

 .2-1-23 به استثنای بند )1-1-23ضوع بند مو (مدت انجام خدمات موضوع قرارداد
 کارفرما در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، موضوع فسخ را پس از تایید وزیر یا باالترین مقام سازمانی 19-2

 :کند ارزش ابالغ می کارفرما به واحد خدمات مهندسی
 ،)17موضوع ماده ( تاخیر غیر مجاز 19-2-1
 ،)3 پیوستموضوع (عدم رعایت برنامه کار  19-2-2
 ).6موضوع ماده (ارزش   تغییر غیر مجاز در ترکیب گروه انجام مطالعه مهندسی19-2-3

ارزش را به  تواند بنا به صالحدید، تایید فسخ قراردادهای مهندسی  وزیر یا باالترین مقام سازمانی کارفرما می:تبصره
 .یک هیات سه نفره محول نماید

ف، کارفرما را از درنگ متوق ش با دریافت ابالغ فسخ قرارداد موظف است کار را بیارز  واحد خدمات مهندسی19-3
 انجام شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل های کار  روز، اصل مدارک و گزارش10 طی مدت وضعیت کار مطلع،

 .نماید
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زمان مدیریت و برنامه ریزی سامعاونت امور فنی درنگ به   کارفرما پس از ابالغ فسخ قرارداد موضوع را بی19-4
 . کند ای اقدام الزم اعالم میرکشور ب

، کارفرما پس از دریافت اصل مدارک و گزارش کارهای انجام 1-2-19استناد بند   در صورت فسخ قرارداد به 19-5
 در .کند ام میالزحمه آن اقد شده نسبت به تعیین میزان کار انجام شده قابل قبول تا تاریخ فسخ قرارداد و پرداخت حق

پرداخت باز پس  ارزش صورت نخواهد گرفت و مبلغ پیش گونه پرداختی به واحد خدمات مهندسی سایر موارد هیچ
 .گرفته خواهد شد

 
  حل اختالف20ماده

توانند برای حل سریع  ر پیش آید، دو طرف میـ هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف نظ20-1
دهای ـ، بر حسب مورد، به روش تعیین شده در بن3-20وع برای داوری طبق بند ـ درخواست ارجاع موضآن قبل از

 . عمل نمایند2-1-20 یا 20-1-1
 قانون برنامه و 23 ماده هایی که به استناد  از بخشنامه،های متفاوت دو طرف  در مسائل ناشی از برداشت20-1-1

ریزی کشور  است، از سازمان مدیریت و برنامه یزی کشور ابالغ شدهر بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور  چگونگی اجرای بخشنامه استعالم شود و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 .شود، عمل کنند اعالم می
، به کارشناس یا هیأت  است1-1-20 رسیدگی و اظهار نظر درباره اختالف نظرهایی که خارج از شمول بند 20-1-2

کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی در 
 .کنند گردد، عمل  چهارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعالم می

وافق نرسند یا نظر  به ت2-1-20 در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیأت کارشناسی موضوع بند 20-2
 مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد، برای حل اختالف طبق بند 2-1-20 و 1-1-20اعالم شده طبق بندهای 

 .شود  اقدام می20-3
 هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختالف پیش آید که راجع به اموال باشد، هریک از طرفین 20-3
ریزی  های مورد اختالف به داوری را به رییس سازمان مدیریت و برنامه ع موضوع یا موضوعتوانند درخواست ارجا می

 . کنندارایهکشور 
عالی فنی خواهد  ، مرجع حل اختالف شورایاید چنانچه رییس سازمان با تقاضای یاد شده موافقت نم:تبصره یک

 .بود
 .طرف بر طبق آن عمل خواهند کرد، دو عالی فنی  رسیدگی و اعالم نظر شورای پس از  :تبصره دو

دهد و  عالی فنی، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی شورایداوری های مورد اختالف به   ارجاع موضوع20-4
 .شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند موجب نمی
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  مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی21ماده
رگونه مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به واحد خدمات  پرداخت ه21-1

ارزش و کارکنان او که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهد شد و یا میزان آن  مهندسی
ها،  مبالغی از این مالیات. ارزش است دسی بر عهده واحد خدمات مهن2-21نماید با رعایت مفاد بند  در آینده تغییر 

های واحد  عوارض، بیمه و سایر حقوق دولتی که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداخت
در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در . گردد ارزش کسر و به حساب وی به مراجع مربوط حواله می خدمات مهندسی

 .های آن برعهده کارفرما خواهد بود یادشده، جبران زیانواریز کسور قانونی 
که مالیات، عوارض، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز آنهایی که هنگام عقد   در صورتی21-2

های  اساس دستورالعمل ارزش نیز به تناسب بر قرارداد وجود دارد، تغییر کند، مبلغ قرارداد واحد خدمات مهندسی
 .ریزی کشور تعدیل خواهد شد  مدیریت و برنامهسازمان

 
 ارزش  مسوولیت واحد خدمات مهندسی22ماده

 این 3 و 2شماره های  بینی شده در پیوست  خدمات پیشارایهارزش در قبال کارفرما و برای  واحد خدمات مهندسی
 .قرارداد مسوول است

 
  ممنوعیت قانونی23ماده

اساسی و   قانون141کند که در زمان عقد این قرارداد مشمول اصل  م میارزش اعال  واحد خدمات مهندسی23-1
 . نیست22/10/1337قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 

 برای کارفرما اثبات یا تغییراتی در ترکیب صاحبان سهام، مدیران یا 1-23موضوع بند  در صورتی که خالف 23-1-1
 .شود ود که با مفاد قوانین یاد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ میارزش ایجاد ش بازرسان واحد خدمات مهندسی

 در بند های دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یاد شده در شرایطی که تغییراتی در دستگاه 23-1-2
منع قانونی رفع که  ارزش موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و در صورتی  باشد، واحد خدمات مهندسی23-1

ارزش مراتب را به محض اطالع به کارفرما  چنانچه واحد خدمات مهندسی. نشود، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد
 .نماید اعالم نکند، کارفرما قرارداد را فسخ می

 .ا ندارندارزش و یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران ر  کارکنان خارجی واحد خدمات مهندسی23-2
 

  حوادث قهری24ماده
های  ها و اعتصاب در شرایط وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعالم شده یا نشده، انقالب

دار، توفان و حوادث  های دامنه سوزی های غیرعادی، آتش های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان عمومی، شیوع بیماری
 :اهد شدمشابه؛ به ترتیب زیر عمل خو

 .شود  عمل می1-16طبق بند )  روز15حداکثر تداوم ( در صورت گذرا بودن شرایط -24-1
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 . عمل خواهد شد3-18 روز مطابق ماده 15 در صورت تداوم بیش از -24-2
 

  انتقال به غیر25ماده
 عمل 1-19ارزش مطابق بند  در صورت انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث از سوی واحد خدمات مهندسی

 .خواهد شد
 

  رعایت مقررات ایمنی26ماده
دهند و ضوابط ایمنی را در تمام  طور ایمن و مطمئن انجام  ارزش باید خدمات را به کارکنان واحد خدمات مهندسی

 .کنند مراحل کار رعایت 
 

  مالکیت مدارک و نتایج انجام خدمات27ماده
ارزش تهیه   به موجب این قرارداد توسط واحد خدمات مهندسیهایی که  نتایج انجام خدمات، مدارک و گزارش27-1
تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک  ارزش می واحد خدمات مهندسی. شود متعلق به کارفرماست می

د، در صورتی که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باش. های یاد شده را نزد خود نگاه دارد و گزارش
ارزش حق دارد با استفاده از نتایج انجام خدمات موضوع قرارداد مقاالت علمی را با مجوز  واحد خدمات مهندسی

 . نشریات علمی و فنی منتشر نمایدها یا گردهماییکارفرما در 
د، کن ارزش موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام خدمات تولید یا تحصیل می  واحد خدمات مهندسی27-2

 .محرمانه تلقی نموده، حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از دسترسی اشخاص غیر مجاز به اطالعات به کار بندد
 

 ها  ابالغ28ماده
 هرگونه اطالعیه، دستورکار، اعالم نظر، خاتمه دادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها به صورت کتبی معتبر 28-1

 .خواهد بود
 .ها، مدارک و مکاتبات است  مالک تسلیم گزارش،دو طرف و یا رسید تحویل پستی رسید دبیرخانه هر 28-2
 

  زبان قرارداد29ماده
های دیگری نیز تهیه شده  در صورتی که مدارک قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان. زبان قرارداد فارسی است

های انجام خدمات و پیشرفت کار و  گزارشارزش باید مدارک و  واحد خدمات مهندسی. باشد، متن فارسی معتبر است
 .سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه کند

 

  قانون حاکم بر قرارداد30ماده
 .این قرارداد از هرجهت تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران است



 
 

  ریزی کشورریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و برنامه

  معاونت امور فنیمعاونت امور فنی
 دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله
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 ارزش راهنمای عمل و کنترل مراحل مختلف در فرآیند مهندسی
 

  گردآوری اطالعات عه مقدماتی ومطال 1
 :در این مرحله باید موارد مشروح زیر مورد توجه و عمل قرار گیرند

 . کارفرما موردنظرکارکردهایسایر یه و  پا،تعیین کارکردهای ضروری 1-1

 .ها و نیازهای آنها نفع، خواسته شناسایی عوامل ذی 1-2

 .ارزش  با محدوده مطالعه مهندسیهای طرح اولیه مرتبط گردآوری اطالعات و داده 1-3
  .بررسی اطالعات موجود و کلیه مشخصات فنی طرح 1-4

 . طرحیها و اجزا  موضوع مطالعات با سایر قسمتچگونگی ارتباط 1-5

 .عملکرد مصالح و اقالم پیشنهادیبررسی پیشینه  1-6
 .های نگهداری تعیین هزینه 1-7
ها و نیازهای کارفرما و سـایر عوامـل           ی آنها با توجه به خواسته     تعیین معیارهای ارزیابی و اولویت نسب      1-8
 .نفع ذی

 .ای با توجه به محدوده مطالعات های داده تهیه مدل 1-9

 .تدقیق محدوده مطالعات با توجه به اطالعات گردآوری شده 1-10

 
 :همچنین باید پاسخ موارد زیر روشن گردد

 ؟سازد را برآورده می مورد نظر اهدافآیامشخصات فنی موجود  1-11
 مشخصات موجود ضروری هستند؟تمامی آیا  1-12
 نه هستند؟بینا شده واقع یهاار تمامی مفروضاتآیا  1-13
 توان برخی از مشخصات را اصالح و یا حذف نمود؟ آیا می 1-14
 شود؟ منجر به سهولت طراحی و ساخت میمشخصات ) یا تمامی(آیا تغییر در برخی  1-15
  مورد نظر ضرورت دارند؟ مشخصات عملکردیامی آیا تم 1-16

 های در نظر گرفته شده کافی هستند؟عملکرد 1-17
 اند؟  شدهریفریز به درستی تع آیا مشخصات فنی از سوی طراح و یا برنامه 1-18
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 اند؟ شده رعایت  در طرح موجود مربوطهای   و آیین نامه  ها، فرآیندها ، سیاست، مقرراتآیا قوانین 1-19
 باشد؟  به مصالح و مواد اولیه پر هزینه، خاص و یا کمیاب نیاز می)اولیه( در طرح موجود آیا 1-20
 هایی برای مصالح و مواد اولیه در نظر گرفته شده بود و چرا رد شدند؟ چه گزینه 1-21
 ؟آیا مصالح و مواد اولیه مورد نیاز خطرناک هستند 1-22

 باشند؟  حمل و نقل خاص مینیازمندآیا مصالح و مواد اولیه  1-23
 یک از مصالح پیشنهادی وضعیت انحصاری دارند؟ آیا هیچ 1-24
  و تجهیزات چگونه است؟1نوع، ترتیب و دوره زمانی نگهداری مصالح، تسهیالت 1-25
 

 تکمیل اطالعات 2
 اند؟ های مرتبط گردآوری شده تمامی دادهآیا  2-1

 مطالعات ضرورت دارد؟محدوده های جدید تصحیح  آیا با توجه به داده 2-2

 

 کارکرد تحلیل  3
 :های زیر روشن شود در تحلیل کارکرد الزم است پاسخ پرسش

 اند؟ ارزش تعریف شده آیا تمامی کارکردهای مرتبط با محدوده مطالعه مهندسی 3-1

 اند؟ بندی شده آیا کارکردهای تعریف شده، دسته 3-2

 است؟ برای کارکردها تهیه شده) FASTنطقی یا مسلسله مراتبی،  (الزمهای  آیا مدل 3-3

 است؟ آیا به هر کارکرد هزینه مرتبط تخصیص داده شده 3-4

 اقدامی صـورت    ، برای تعیین شاخص ارزش    ،آیا در صورت ضرورت تخصیص دیگر منابع به کارکردها         3-5
 است؟  گرفته
 است؟  بها تعیین شده،آیا برای هر کارکرد 3-6
  فراتر نرفته است؟...)با توجه به نیازهای کارفرما و  (ردی از حد معمولآیا الزامات کارک 3-7
  غیر ضروری در طرح وجود دارد؟کارکردهایآیا  3-8
  بهتری برای تحقق کارکردها وجود دارد؟شیوهآیا  3-9

                                                           
1  Facilities 
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  از کارکردها وجود دارد؟یکآیا امکان حذف هیچ  3-10
 آیا امکان حذف کل پروژه وجود دارد؟  3-11

 آیا امکان تحقق کارکرد بدون اجرای پروژه وجود دارد؟ 3-12
شـاخص ارزش انـدک     هـای زیـاد، غیـر ضـروری و نیـز دارای               آیا تمامی کارکردهای دارای هزینـه      3-13

 اند؟ شناسایی شده
  که ادامه مهندسی ارزش را توجیه نماید؟است امکان بهبود به حدیآیا  3-14

 اند؟ هبود انتخاب شدهترین کارکردها برای ب آیا مناسب 3-15
 

 خالقیت 4
 ؟است کننده فراهم شده  پندارهای نو زمینه و شرایط مشوق و ترغیبیهااربرای آیا  4-1
 اند؟  در جلسات خالقیت حضور فعال داشتهگروهآیا تمامی اعضای  4-2
 اند؟ ها ثبت شدهپندارآیا تمامی  4-3
 است؟  شدهیهاار پیشنهادهای متعددیآیا  4-4
 است؟ بودهمتداول  ناشی از مشخصات فنی و الزامات های پیشنهاد فارغ از محدودیت یهاارآیا  4-5
 ؟است شده برای هریک از کارکردهای پایه یک کاربرگ مرحله خالقیت تکمیل آیا 4-6
 است؟  قواعد زیر حاکم بوده1آیا بر جلسات گروهی توفان فکری 4-7
 . شدهیهاارهای  پیشنهادممنوعیت هرگونه انتقاد از  4-7-1
 .ها پیشنهاد تعداد افزایشتالش برای  4-7-2
 .ها پیشنهادتالش برای تلفیق و بهبود  4-7-3
 است؟  در مراحل بعدی اندیشیده شدهها پیشنهاد الزم برای غربال و ارزیابی دابیرآیا ت 4-8
 اند؟  موضوع مرحله خالقیت واقع شده،آیا تحقق تمامی کارکردهای پایه پروژه 4-9

 

  پندارهاارزیابی 5
 اند؟ ا مرور شدهپندارهآیا تمامی  5-1

                                                           
1 Brain Storming 
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صورت هریک از پندارها     نیازهای کارکردی و الزامات فیزیکی       چگونگی تحقق آیا بررسی دقیقی روی      5-2
 است؟ گرفته
 سازی نمود؟ ها را ساده ها، گزینه سازی عملکرد و هزینه توان به منظور بهینه آیا می 5-3
 اند؟  ارزیابی به وضوح مشخص شدهآیا معیارهای 5-4
های زیبا شناختی، زیست محیطـی، فرهنگـی و           آیا معیارهای ارزیابی در برگیرنده مواردی چون ارزش        5-5

 منابع هستند؟
های دوره عمر مورد توجه قرار        های ساخت و هزینه     آیا در معیارهای ارزیابی عملکرد، نگهداری، هزینه       5-6
 اند؟ گرفته
 است؟  شدهمنظور وزن مناسب ،ها هزینهو  مزایا ،ها ارزشتناسب  ، بهها  گزینهکایکیآیا برای  5-7
گزینـه انتخـاب    پیـشنهاد یـا     ها حداقل سـه مـورد بـه عنـوان بهتـرین               ها و گزینه  پیشنهادآیا از میان     5-8
 است؟ شده

 

  پیشنهادهاتوسعه 6
 است؟  انجام شدهبرداری بهرههای دوره  آیا تخمین هزینه 6-1
  هستند؟بردار کارفرما و بهرههای انتخابی پاسخگوی نیازهای  یا گزینهآ 6-2
 ؟استها و اطالعات پشتیبان موجود  آیا تمام داده 6-3
 اند؟ شده منظورآیا نیازها و الزامات عملکردی در  6-4
 اند؟ شده منظورآیا نیازها و الزامات نگهداری در  6-5
 اند؟  طور کامل توصیف و تشریح شدهها به گزینهپیشنهادها یا آیا بهترین  6-6
 اند؟ ن بررسی شدها از سوی متخصصپیشنهادهاها و  آیا گزینه 6-7
 ؟ستا های ممکن در نظر گرفته شده حل آیا تمام راه 6-8
 اند؟  مورد توجه قرار گرفته،آیا مواد اولیه و مصالح موجود در محل 6-9
 اند؟  مجدداً بررسی شده،اسباتهای مورد استفاده در مح آیا مقادیر و هزینه 6-10
 ؟ستا ها محاسبه شده آیا مقدار خالص صرفه جویی 6-11
 است؟  انتخاب شده ترین گزینه آیا مناسب 6-12
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 های دیگری نیز برای پیشنهاد وجود دارند؟ آیا گزینه 6-13
 کند؟ ان میها را به طور شفاف، مختصر، محکم و مستدل بی  شده تمامی واقعیتیهاارآیا پیشنهاد  6-14
 اند؟ بررسی قرار گرفته  زیست محیطی مورد توجه وآثارها از جنبه  آیا گزینه 6-15
 است؟ ن درون و برون سازمان بهره کافی برده شدهاآیا از مشاوره متخصص 6-16
ا در نظـر گرفتـه      ه پیـشنهاد  بررسـی تـاثیر متقابـل     آیا هزینه و زمان مورد نیاز برای طراحی مجدد و            6-17
 ؟است شده

 

 هیارا 7
 است؟  و توجیه شدهشناسایی تغییر در طرح به وضوح لزومآیا  7-1
 است؟  پیشنهاد تغییر اختصار رعایت شدهیهاارآیا در  7-2
 آیا گزارش شامل تمامی موارد مرتبط و وابسته است؟ 7-3
 است؟  شدهیهاارمحاسبه و ها در گزارش  جویی آیا میزان صرفه 7-4
 العات مهندسی ارزش کامل و صحیح است؟آیا خالصه گزارش مط 7-5
 اند؟  کنترل مجدد شده،های مندرج در گزارش جویی ها و صرفه ، هزینههاآیا پیشنهاد 7-6
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 شود؟  مییهاار گیر ترین و موثرترین مقام مسوول یا تصمیم  تغییر به مناسبهایآیا پیشنهاد 7-11
ی که ممکن است تحت تاثیر قـرار گیرنـد، مـورد توجـه              یها   تهیه شده تمام زمینه    هاینهادپیشدر  آیا   7-12
 ؟است گرفتهقرار 
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