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هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكارانبخشنامه به دستگاه
شماره:                         99/126569

21/03/1399 تاريخ:

هاوژهو پر هاطرح پایش و ارزیابی ،یریزشرح خدمات مهندسی ارزش در برنامهموضوع: 

های توسعه کشور و به استناد ماده ( قانون احکام دائمی برنامه34براساس نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور، موضوع ماده )

و  هاطرح پایش و ارزیابی ،ریزیبرای اجرای مهندسی ارزش در برنامه مات پیوستشرح خد ،( قانون برنامه و بودجه23)

و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله آن براساس  گردد تاابالغ می ،1399با اولویت خاتمه در سال  ومهم  ایهپروژه

اقدامات  ،هیأت محترم وزیران 1/10/88خ ک مور 42986/ت193542نامه شماره نامه خرید خدمات مشاور، موضوع تصویبآئین

باید شرح خدمات  ،موردنظر برای طرح و پروژهشرح خدمات پیوست، شرح کلی خدمات بوده و هر معاونت  .آیدالزم به عمل 

قاد قرارداد تدقیق نماید.یا پروژه را در زمان انعتفصیلی آن طرح 

.به اینجانب ارسال شود ربطذیتوسط معاونت  یکبارماه هر سههای منتخب گزارش خدمات یاد شده برای طرح

محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشور سازمان
رياست جمهوري 

رييس سازمان

 هاي سازمانبخشنامه به معاونت
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 مهم  هایها و پروژهطرح پایش و ارزیابیریزی و در برنامهشرح خدمات مهندسی ارزش  رئوس

 

 :وضع موجودبررسی /طرح و مرحله اول: جمع آوری اطالعات اصلی پروژه

)انتخاب  مدن طرح(، مطالعات توجيه اوليه و نهايیآوجود به )علت  مطالعات پيدايشارائه گزارش از چگونگی انجام مراحل  -1-1

 گزينه مطلوب بين ديگر گزينه ها(، مطالعات تفصيلی و فرايند تصويب انها

 مهندسی و اقتصادی -ارزيابی کيفيت و کفايت مطالعات از نظر فنی -1-2

 ،مجری، مشاوران ، پيمانكارانروش اجرای پروژه، بينی خاتمه کار، زمان شروع، پيش اطالعات طرح شامل دستگاه اجرايی،  -1-3

 قراردادهای منعقده شده 

 برآورد شده و احجام ساختار شكست طرح/ پروژه تا سطح مورد تاييد سازمان و مبالغ  -1-4

 خدمات حاضر های مستمر در طول انجام شرحهای موردنياز برای ارائه اطالعات و خالصه گزارشتهيه فرم -1-5

 

  پایش و ارزیابیدوم: مرحله 

 :/طرحپروژه و زمانامور هزینه  -2-1

های آنها و و هزینه هاشدنیدر راستای تحویل انجام شده های اصلیارائه گزارش از میزان احجام فعالیت  -2-1-1

 های صورت گرفتهنیز میزان پرداخت

و تملک اراضی موردنیاز طرح و پروژه و  شده برای آن های پرداختگزارش آزادسازی حریم و هزینه -2-1-2

 های موردنیاز آنهزینه

 تهیه جدول مطالبات طرح/ پروزه به تفکیک هر قرارداد )مشاور، پیمانکار، طراح و سازنده( -2-1-3

 بررسی و اعالم دقیق پیشرفت ریالی و فیزیکی پروژه -2-1-4

 تفصیلی مرتبطاولیه و های های انجام شده با برنامهارائه گزارش از انطباق هزینه -2-1-5

 های پرداخت شده با مفاد موافقتنامه مبادله شدهها و هزینهبررسی و ارائه گزارش انطباق فعالیت -2-1-6

 دالیل آنگزارش از تاخیرات به وجود آمده و  -2-1-7

 مسیر بحرانی پروژه / طرح و برآورد هزینه و زمانبندی جدیدروز رسانی بهارائه گزارش  -2-1-8

ب برای کاهش زمان، هزینه اجرا و یا رفع انحراف از برنامه زمانی و ارائه پیشنهادهای فنی و مالی مناس -2-1-9

 مالی
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 امور کیفیت طرح /پروژه -2-2

 کارگاهی و دستورکارها های ابالغی، نقشهارائه گزارش از جامعیت و اجرایی بودن نقشه -2-2-1

 )با تاکید بر مواد، مصالح و اجرا( ارائه گزارش از نظام کنترل کیفیت در حال اجرا در طرح/ پروژه -2-2-2

های آزمایشگاهی و انطباق آنها با مشخصات فنی طرح خالصه شیتها، فرایند اجرای تستارائه گزارش از  -2-2-3

 /پروژه

 های چون ساخت و انطباق آنها با مشخصات فنی طرح /پروژهارائه گزارش از روند تهیه و تایید نقشه -2-2-4

 

 پروژه: HSEتهیه گزارش  -2-3

 نحوه اجرای دستورالعمل های حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست گزارش از  -2-3-1

 های احتمالی ناشی از حوادث کارگاهیگزارش میزان خسارت -2-3-2

 پایش و ارزیابی اختتام پروژه -2-4

 گزارش نحوه ادعاهای عوامل اجرایی پروژه )مشاوران، پیمانکاران و سازندگان( و هزینه های مترتب بر آنها.  -2-4-1

 و نحوه رفع آنها. گزارش نحوه تحویل موقت و صورتجلسه آن، گزارش نواقص احتمالی  -2-4-2

 اندازیگزارش نحوه انجام فرایند راه -2-4-3

 برداری موقت پروژه.گزارش نحوه انجام بهره -2-4-4

 گزارش تحویل قطعی پروژه. -2-4-5

 

 مرحله سوم: مرحله ارزشیابی پروژه 

ا مشاوران، پیمانکار یا پیمانکاران و ی ارزشیابی عوامل اجرایی پروژه )شامل کارفرما، مشاورهای تهیه شاخص  -3-1

 سازندگان( و گزارش ارزشیابی مربوط

 اعالم هزینه تمام شده کل پروژه به تفکیک بخش های اصلی. -3-2

 تهیه و ارائه شناسنامه پروژه. -3-3

 تجلسات و تمام مدارک پروژه و نحوه دسترسی به مدارکارائه گزارش از نحوه مستندسازی مدارک، صور -3-4

 ارائه گزارش درس آموخته های پروژه. -3-5
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 های طرح/ پروژهارائه درس آموختهمرحله چهارم: 

 و تهیه گزارش مربوط / طرح پروژه اثر بخشی و کارآمدی ارزشیابیهای شاخص  ارائه -4-1

ریزی های آتی های پروژه /طرح برای استفاده در برنامهآموخته منظور ارائه درسبرگزاری کارگاه مطالعات ارزش به  -4-3

 های مشابهپروژه




