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 بنام خدا

 مهم های پروژه و ها طرح ارزیابی و پایش و ریزی برنامه در ارزش مهندسی خدمات شرح رئوس

 

 :موجود وضع بررسی و طرح پروژه اصلی اطالعات آوری جمع: اول مرحله

 انتخاب نهایی و اولیه توجیه مطالعات) طرح آمدن وجود به علت پیدایش مطالعات مراحل انجام چگونگی از گزارش ارائه 1-1

 ها آن تصویب یندفرا و تفصیلی مطالعات ،(ها گزینه دیگر بین مطلوب هزینه

 اقتصادی و مهندسی - فنی ازنظر مطالعات کفایت و کیفیت ارزیابی 2-1

 پیمانکاران، مشاوران، مجری، پروژه، اجرای روش کار، خاتمه بینی پیش شروع، زمان اجرایی، دستگاه شامل طرح اطالعات 3-1

 شده منعقده قراردادهای

 شده برآورد احجام و مبالغ و سازمان تائید مورد سطح تا پروژه و طرح شکست ساختار 4-1

 حاضر خدمات شرح انجام طول در مسیر های گزارش خالصه و اطالعات ارائه برای موردنیاز های فرم تهیه 5-1

 

 ارزیابی و پایش: دوم مرحله

 طرح/پروژه زمان و هزینه امور

 میزان ونیز ها آن های هزینه و ها شدنی تحویل راستای در نشده انجام اصلی های فعالیت احجام میزان از گزارش ارائه 2-1-1

 گرفته صورت های پرداخت

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

 سازنده و طراح پیمانکار، مشاوره قرارداد هر تفکیک به هروژپ طرح مطالبات جدول هیهت 2-1-3

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

 مرتبط صیلیتف و اولیه های برنامه با شده انجام های هزینه انطباق از گزارش ارائه 2-1-5

 شده مبادله نامه موافقت مواد با شده پرداخت های هزینه و ها فعالیت انطباق گزارش ارائه و بررسی 2-1-6

 آن دالیل و آمده وجود به اخیراتت از گزارش 2-1-7

 جدید بندی زمان و هزینه برآورد و طرح پروژه بحرانی مسیر روزرسانی به گزارش ارائه 2-1-8

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

 

 پروژه /طرح کيفيت امور 2-2

 کارها دستور و کارگاهی نقشه ابالغی، های نقشه بودن اجرایی و جامعیت از گزارش ارائه 2-2-1



 

 

 (ااجر و مصالح و مواد بر تأکید با) روژهپ طرح در اجرا حال در کیفیت کنترل نظام از گزارش ارائه 2-2-2

 روژهپ/طرح فنی مشخصات با ها آن انطباق و آزمایشگاهی هایشیت خالصه ،هاتتس اجرای فرایند از گزارش ارائه 2-2-3

 پروژه/طرح فنی مشخصات با ها آن انطباق و نساخت چون های نقشه نابید و تهیه روند از گزارش ارائه  2-2-4

 

 :پروژه HSE گزارش تهيه 2-3

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

 کارگاهی حوادث از ناشی احتمالی های خسارت میزان گزارش 3-2-2

 

 پروژه اختتام ارزیابی و پایش 2-4

 .ها آن بر مترتب های هزینه و سازندگان و پیمانکاران و مشاوران پروژه اجرایی عوامل ادعاهای نحوه گزارش 2-4-1

 .ها آن رفع نحوه و احتمالی نواقص گزارش. آن جلسه صورت و موقت تحویل نحوه گزارش 2-4-2

 اندازی راه فرایند انجام نحوه گزارش 2-4-3

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

 روژهپ قطعی تحویل گزارش 2-4-5

 

 پروژه ارزشيابی مرحله: سوم مرحله

 و( و سازندگان پیمانکار یا پیمانکاران ،مشاوران ای مشاور ،کارفرما شامل) پروژه اجرایی عوامل ارزشیابی های شاخص هیهت 3-1

 مربوط ارزشیابی گزارش

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

 پروژه شناسنامه ارائه و تهیه 3-3

 مدارک به دسترسی نحوه و پروژه مدارک تمام و جلسات صورت. مدارک مستندسازی نحوه از گزارش ارائه 3-4

 پروژه های آموخته درس گزارش ارائه 3-5

 

 پروژه طرح های آموخته درس ارائه: چهارم مرحله

 مربوط گزارش تهیه و طرح پروژه کارآمدی و اثربخشی ارزشیابی های شاخص ارائه 4-1

 های پروژه آنی های ریزی برنامه در استفاده برای طرح پروژه های آموخته درس ارائه منظور به ارزش مطالعات کارگاه برگزاری 4-3

 مشابه

 


