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 چکیده 

ترین مراحل مدیریت است. برآورد قیمت یکی از مهم مهم یاربسها برآورد قیمت و نحوه پرداخت در کلیه پروژه روش انتخاب نوع

. با کندهای پروژه را در مراحل مختلف اجرای پروژه ترسیم میباشد و مسیر اصلی هزینهمیبه ویژه در زمان تعیین بودجه ها پروژه

در چند سال اخیر نوع خاص و جدیدی از فهرست بهای پایه را موسوم به فهرست بهای تجمیع اینکه سازمان برنامه و بودجه توجه به 

بررسی انواع جامع در خصوص  اتتحقیقشده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن منتشر نموده است و از سوی دیگر کمبود 

 در مقایسهمه فهرست بهای تجمیع شده راه و باند نانقاط قوت و ضعف بخشدر این مقاله تالش شده است ی برآورد قیمت هاروش

ع کیفی بوده و با برگزاری ها نظیر فهارس پایه آحاد بها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نوع روش تحقیق از نوبا سایر روش

ندی نظرات استخراج شده ها و دسته بتجزیه و تحلیل یافته MAXQDA10های ساختار یافته و به کارگیری نتایج در نرم افزار مصاحبه

برگان در این حوزه قابل اثبات های راهسازی بوده و لذا نتایج با توجه به نظرات خموردکاوی پژوهش، پروژه، انجام پذیرفته است

کاهش نسبی ریسک پرداخت به پیمانکار، پرداخت خسارت باشد. از منظر نتایج به دست آمده مهمترین مزایای این فهرست بها می

های این فهرست بها، عدم تأمین شرایط قبل لح پای کار و همچنین مهمترین ضعفد به پیمانکار و عدم پرداخت هزینه حمل مصادیرکر

سازی و کارهای زیرزمینی و نقشه، عدم کاربرد مناسب در تونل بخشنامه( شامل اعتبار، زمین، 3-2 ،1-1 ،1-1از مناقصه )بندهای 

 .آیدت دیرکرد به پیمانکار به شمار میپرداخت خسارهمچنین سقف پایین حداکثر 

 سازی، برآورد هزینه، راهو باند تجمیع شده راه فهرست بهای :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 



 احسان فرصت کار، بهزاد شهرکی زاهدانی

3011(/زمستان 53ونقل/ سال سیزدهم/ شماره دوم )فصلنامه مهندسی حمل  

3532 

 

 مقدمه .1

ایران از  ازجملهی در تمام کشورهای جهان سازراهی هاپروژه

خش شوند و بارکان اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب می

 و زیاری[ گیرندیبرمی از بودجه عمرانی کشور را در اعمده

ی ی زیربنایهاپروژه. در ایران با توجه به مشکالت ]3131 ،کریمی

ی نیاز به مبالغ باال جهت اجرای ابودجهی و کمبودهای سازراه

در اقتصاد  ونقلحملهای یرساختز اصوالًداریم.  هاپروژهاین 

هر کشور بسیار مهم است و باعث رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی 

ی سازراهی هاپروژههای ینههز. تخمین ]2119 ،ساترلند[ شودمی

 کننده استیینتعگذاری یهسرماز ابزارهای یکی ا عنوانبه

 یسازراهی هاپروژهی ابودجهباال بودن مبالغ  .]2130 ،ماکوسک[

را مشخص  هاپروژهلزوم انجام برآورد قیمت دقیق جهت این 

ی هاپروژهسازد. تخمین قیمت و هزینه اهمیت زیادی در می

ی دارد و تحقیقات زیادی برای پیدا کردن عوامل سازراهزیربنایی 

، بوهل و فالیبرگ ،کانترلی[ است شدهانجامدر برآورد قیمت  مؤثر

 دهد که استفاده از. مطالعات و تحقیقات نشان می]2132

ا ی یر بسزایی در افزایشتأث هاپروژهی برآورد قیمت هاروش

  .]2110 ،اودک [ دارد هاپروژههزینه  کاهش

 تحقیقپیشینه   .2

 یسازراههای های برآورد قیمت در پروژهروش 2-1

 ایران و نقاط قوت و ضعف آن

ها در حال حاضر بر در ایران جهت برآورد قیمت اکثر پروژه

در  وبودجهبرنامهابالغی توسط سازمان  بهایفهرستاساس 

های سرجمع و تجمیعی در نامههای مختلف و ابالغ بخشرشته

 بهایفهرستشود. انتشار و راه و باند استفاده می رشته ابنیه

عمرانی ایجاد کرد اما  هایپروژهتحول بزرگی در  ،یسراسر

 باکاردر مواردی متناسب  بهاهافهرستدر  شدهارائه هایقیمت

متناسب نبود اما همه پیمانکاران در مناقصات با  شدهانجام

-یمشخص میکسان سنجیده شده و برنده مناقصه  بهایفهرست

فهارس بها و مشخص شدن  هرسالهبا انتشار  هاسالشود.در طول 

، اینقاط ضعف و قوت مواردی همچون ضرایب باالسری، منطقه

دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه، ضرایب کارهای تونلی و 

. ]3130 ،میرزا اسکندری نژاد[ غیره به فهارس بها اضافه شد

 ای عمرانی و غیر عمرانی یکیهپروژه اجرای هایهزینه تعیین

 درگیر آن با پروژه اجرایی ارکان که است مسائلی ترینمهم از

 طبق بر که هاییپروژه  برای هاقیمت برآورد صحیح نحوه هستند.

 زیر عوامل به شوند،می بهاء، سرجمع یا تجمیعی منعقد فهرست

 بستگی دارد:

وع ن برحسبآگاهی از جزئیات اجرایی موضوع پیمان  -3

 قرارداد

میزان تسلط و مهارت برآورد کننده از نحوه متره و  -2

 برآورد پروژه

آشنایی و تسلط برآورد کننده از نکات فهارس بها و  -1

 .]3191 ،وثیقی[ نحوه استفاده آن

 های جدید در کشور، نیازبا افزایش نیاز و تقاضا برای ساخت راه

تر با قدقی به تأمین اعتبار بیشتر،تملک زمین و برآورد قیمت

بها راه و باند و فهرست تجمیعی راه و باند استفاده از فهرست

 توجه با. ]3195 ،حسینی و مسلمان یزدی[ دوچندان شده است

 30/13/3193مورخ  15111/311 بخشنامه ابالغ از قبل تا اینکه به

های عمرانی بخش جهت برآورد قیمت و انجام کلیه پروژه

د، شایه راه و باند هرسال استفاده میبهای پونقل از فهرستحمل

وبودجه دستورالعمل لذا برای اولین بار از طرف سازمان برنامه

انعقاد پیمان بر اساس فهرست تجمیعی راه، باند فرودگاه و 

آهن ابالغ گردید که دارای مشکالتی برای ارکان زیرسازی راه

ت و های آن ابهامات و تناقضاباشد و در برخی مادهپروژه می

هایی وجود دارد که در مرحله برآورد قیمت و اجرای کاستی

آورد ای به وجود میتوجههای قابل سازی چالشهای راهپروژه

 ماده استناد به 3193. از سال ]3195 ،حسینی و مسلمان یزدی[

نامه استانداردهای اجرایی آن و در یینآو  وبودجهبرنامهقانون  21
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/ت 02119یی کشور )مصوبه شماره نظام فنی و اجرا چارچوب

( بخشنامه وزیرانهیئت 21/10/3135ه، مورخ  11091

کارهای رشته یمانپبرای انعقاد  30/13/3193مورخ  15111/311

راه،  1، 0، 5تمام نوع یمهنراه و ترابری )احداث، تکمیل کارهای 

 تجمیع یبهافهرست بر اساس (،آهنراهباند فرودگاه و زیرسازی 

 اول گروه نوع از آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند راه، شده

های کارهای برای انعقاد پیمان تا است شدهبالغا )االجراالزم(

گذاشته شود. این  مورداجرابه  30/12/3192یادشده از تاریخ 

ین رآخبر اساس  هاآنیی که مبلغ برآورد هاپروژهبخشنامه برای 

، دهشابالغ آهنراه. زیرسازی گاهی پایه راه، باند فرودبهافهرست

معامالت متوسط باشد، انعقاد پیمان  حدنصاببرابر  211بیشتر از 

سازمان [ ی پایه نیز مجاز استبهافهرستمستقیم بر اساس  طوربه

 بهایفهرست در اول نگاه با که . تفاوتی]3193 ،برنامه و بودجه

 این هایآیتم برای واحد بهای نداشتن کنیممی مشاهده تجمیعی

 بهای محاسبه مهم، از مسائل یکی درواقع و باشدمی بهافهرست

 اسم از که گونههمان .باشدمی تجمیعی فهرست هایآیتم واحد

مورد  در بخشنامه که توضیحاتی و آیدبرمی تجمیعی بهایفهرست

 توانمی است داده باند و راه تجمیعی هایآیتم بهای محاسبه نحوه

 آیتم چند یا یک از تجمیعی تجمیعی، فهرست آیتم هر گفت

 توانمی نوعیبه یا باشدباند می و راه پایه بهایفهرست

 با ها()فعالیت شکست ساختار نوعی را تجمیعی بهایفهرست

 دانست. باند و راه بهایفهرست به متفاوت رویکردی

فهرست بهای تجمیع شده راه، باند  قوت نقاط 2-2

 راه آهنفرودگاه و زیرسازی 

های صورت گرفته نقاط قوت فهرست بهای قدر مقاالت و تحقی

تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن ذکر نشده 

 است.

فهرست بهای تجمیع شده راه، باند نقاط ضعف  2-3

 فرودگاه و زیرسازی راه آهن

 تجمیع یبهافهرست اساس بر پیمان انعقاد بخشنامه از استفاده 

ی سازراهی هاپروژهدر  آهنراه یرسازیز و فرودگاه باند راه، شده

های ساختمانی است و به نظر مانند بخشنامه سرجمع در پروژه

به فهرست تجمیعی بهتر از انعقاد قرارداد  قراردادرسد انعقاد می

فهرست بهایی باشد، اما در عمل به این صورت نیست  صورتبه

حسینی و [تجمیعی وجود داردی بخشنامه دربندهاو ابهاماتی 

 .]3195 ،مسلمان یزدی

است:  ذکرشده)اعتبار(  3-3 دربندمطابق بخشنامه تجمیعی 

 قانون در آن ینتأم و بوده پادار باید موردنظر کار هزینه اعتبار"

 ماده و مناقصات برگزاری قانون 31 ماده استناد به بودجه سنواتی،

 ایران، جمهوری اسالمی توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون 235

 اساس بر مصوب، اعتبارات از خارج تعهدات ایجاد .گیرد انجام

 ربطیذ مسئولین تخلف کشور، وبودجهبرنامه قانون 21 ماده

اما با توجه به اینکه اعتبارات عمرانی کافی  "شودیم محسوب

 شود در عملنمی نیست و در زمان مقرر به پروژه تخصیص داده

  گردد.ها محقق نمیمه در پروژهاین بند بخشنا

 است موظف اجرائی دستگاه"است:  ذکرشده)زمین(  2-3 دربند

 و نحوی آزادسازی به را الزم زمین آن حریم و راه احداث برای

 استمرار زمانی، برنامه در خللی ایجاد بدون که کند قطعی تملک

 اساس بر است مجاز دستگاه اجرائی. گردد میسر اجرائی عملیات

 تهیه به نسبت ذیصالح مشاور مهندس انتخاب با موجود ضوابط

 و عمومی) معارضین و موانع رفع منظوربه ارزیابی نقشه

در مطالعات اولیه توسط مهندسین مشاور  ".کند اقدام (خصوصی

گردد، اما در بیشتر مواقع با معارضینی روبرو بند فوق رعایت می

ر د همچنین اند.نبودههستیم که در زمان مطالعات اولیه مشخص 

 مدیریت طبیعی، منابع از ی دولتی اعمهاسازمانخصوص 

منطقه آب برق، مخابرات، اوقاف، زیست،یطمح حفاظت اراضی،

بینی و صدور مجوزهای الزم در زمان مطالعات یشپای حتی با 
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اولیه خواهیم  در طرحاولیه، در هنگام اجرای پروژه تغییراتی 

 شود. می یلی پروژه نیزداشت و گاها باعث تعط

 15111/311)تعدیل نرخ پیمان( پیوست بخشنامه شماره  1 دربند

ی ابهفهرستمربوط به انعقاد پیمان بر اساس  30/13/93مورخ 

 :است ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند تجمیع شده راه،

 یبهافهرست یهافصل از مبلغ هرکدام تعدیل، محاسبه برای"

 )جدول 3 شماره جدول شرح به تجمیعی فهرست اساس بر پایه،

 برای پایه یبهافهرست با تجمیعی فهرست یهافصلتطبیقی 

 مبلغ باقیمانده به مربوط تعدیل .شودیم تعدیل( تعیین محاسبه

 ،31 الی 3 هاییفرد مبالغ مجموع کسر از پس یتوضعصورت

 فرودگاه باند راه، کلی رشته شاخص اساس بر ،3 شماره جدول

شود. مقادیر میلگرد، ورق و یم محاسبه آهنراه زیرسازی و

ر اساس ب اجراشدهپروفیل فوالدی، بتن و عملیات بنایی با سنگ 

نیز لحاظ شده  وضعیتصورتهای مصوب که در آخرین نقشه

به تجمیعی بودن  توجه . با"باشداست محاسبه و مالک عمل می

رداخت قیمت واحد بر تجمیعی و پ بهایفهرستدر  هاردیف

ست، های فهراساس حجم کلی آیتم تجمیعی مطابق کلیات فصل

محاسبه حجم بتن و سنگ و مقدار آرماتور جهت تعدیل و 

 ست.نی پذیرتوجیهاستفاده از ضریب پیشنهادی کل واضح و 

است:  ذکرشدهشرایط عمومی پیمان تجمیعی  1ماده  3-1 دربند

 شود، کار مقادیر تغییر به منجر پیمانکار به شدهابالغ تغییرات اگر"

. باشد تعیینقابلتجمیعی  فهرست اساس بر تغییرات کهنحویبه

 در تجمیعی فهرست هایردیف از هرکدام به مربوط تغییرات

 و پیمان نرخ با 2 جدول شماره در شدهمشخص مجاز محدوده

 آن، بر مازاد. گیردمی قرار عمل مالک و تعیین قراردادی شرایط

 نرخ با موردنظر عملیات با پیمانکار، توافق صورت در صرفاً

 یادشده بند به توجه با ".یابدمی ادامه قراردادی شرایط و پیمان

مشکلی  باشد شدهتعیین حد در تغییرات چنانچه شودمی  مشاهده

 به مشروط باشد آن بر مازاد چنانچه تغییرات نخواهد بود ولی

 ادامه وضعیت تواندمی شرط این که است، پیمانکار با توافق

 .سازد مواجه چالش با را اجرایی پروژه عملیات

 رشته شده تجمیع یبهافهرست دستورالعمل کاربرد 2-3 دربند

 هزینه"است  ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند راه،

 روش اساس بر  1تا  1 یهافصل به مربوط اجراشده عملیات

 محاسبه کننده، دستگاه برآورد توسط آن اوزان که کار، شکست

 است، شدهاعالم پیمان خصوصی شرایط نیز و مناقصه اسناد در و

 از هرکدام برای کار شکست نمونه جزئیات. شودیم محاسبه

 و تهیه را آن با متناسب کار شکست جزئیات جدول در هافصل

 اگر در حین اجرای پروژه تغییراتی. "کند اعالم اسناد مناقصه در

در عملیات اجرایی و مقادیر کار انجام شود دیگر متناسب با 

جزئیات شکست کار مصوب نخواهد بود که مطابق بخشنامه در 

این خصوص باید با پیمانکار توافق شود که باعث بروز مشکل 

حسینی و مسلمان [د شوبرای پیمانکار و مهندسین مشاور می

 .]3195 ،یزدی

 روش تحقیق .3

 مقدمه 3-1

از انتخاب موضوع تحقیق و مطالعه سابقه موضوع، محقق پس 

بایست روش مناسبی را برای انجام تحقیق انتخاب نماید. می

ن و نیز دانست موردنظربرخورداری از دانش کافی در رشته علمی 

انتخاب  نیازپیشهای تحقیق، معایب و مزایای هریک از روش

مناسب روش تحقیق است. انتخاب روش مناسب جهت انجام 

 و امکانات موجود بستگی موردنظر، اهداف مسئلهتحقیق، به نوع 

دارد. این انتخاب با توجه به عوامل مختلفی چون زمان تحقیق، 

کتابداری و [پذیردمی های جامعه صورتهای تحقیق و نیازهزینه

در  و کافی انجام مطالعات جامعبا توجه به عدم  .]3195، ساقی

 فاهدا، مراحل زیر جهت دستیابی به مقالهخصوص موضوع این 

 : پژوهش طی شده است

، بررسی کتاب، اسناد، مدارک داخلی و ایمطالعات کتابخانه

 وبودجه(،بهای سازمان برنامهها و فهرستاستانداردها )بخشنامه

انداردهای بررسی مقاالت و اسناد خارجی، گزارشات و است

های خارجی، منابع شبکه جهانی اطالعات، مطالعه موردی پروژه
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سازی بر اساس پروژه راه یکمرتبط با موضوع تحقیق )

، آهنبهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راهفهرست

کارفرما، های مطالعه موردی )انجام مصاحبه با ارکان پروژه

ع بهای تجمیمزایا و معایب فهرستپیمانکار، مشاور( و بررسی 

آهن، طرح سوال بر اساس شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه

های انجام شده جهت بررسی صحت آنها و انجام نتایج مصاحبه

مصاحبه نیمه ساختاریافته با جامعه خبرگان، انتخاب جامعه 

های خبرگان از کارفرما، مشاور و پیمانکار مرتبط با پروژه

ازی و انجام مصاحبه و طرح سواالت جهت صحت و انجام راهس

های انجام شده با ارکان پروژهای مطالعه روایی و پایایی مصاحبه

افزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهموردی با ابزار کیفی و تجزیه

MAXQDA10. 

لیل های تحیاستراتژین ترمتداولمطالعه موردی یکی از  رویکرد

های یوهشو  هاروشاین استراتژی  درون شود.می کیفی محسوب

گیرند. مطالعه موردی یا مورد کاوی قرار می مورداستفادهمتعددی 

 پدیده یک یا و خاص موضوع یک مورد، یک مطالعه عمیق به

 انتخاب مورد، یک موردی، مطالعه پردازد. پژوهشگرمی خاص

، گلینی مقدم[ کندمی بررسی شماربی های مختلفجنبه از را آن و

با توجه به موضوع و هدف تحقیق، این تحقیق از نوع  .]3191

کاربردی و در کل یک تحلیل کیفی با رویکرد مطالعه موردی بر 

های مصاحبه و تحلیل اسناد و مدارک و مطالعات اساس تکنیک

 ای است.کتابخانه

 :آمده است 3مراحل تحلیل محتوای کیفی در شکل 

 
، مومنی راد و دیگران[ محتوای کیفی مراحل تحلیل. 1شکل 

1332[   

 جامعه پژوهش 3-2

عال مرتبط و ف مهندسینکارشناسان و  ،این تحقیق جامعه پژوهش

مطالعه موردی و خبرگان جهت  ی در پروژهسازراهدر صنعت 

 سینمهندتعیین صحت روایی و پایایی پژوهش از حوزه کارفرما، 

 باشد.مشاور و پیمانکار می

حجم نمونه، معیارهای انتخاب نمونه، روش  3-3

 یریگنمونه

 :از اندعبارت کیفی رویکرد در گیرینمونه انواع طورکلیبه

 جدول نظری، در دسترس )گلوله برفی(. در هدفمند، گیرینمونه

 است آمده هاگیرینمونهاین  از هرکدام ماهیت خالصه طوربه 3

.]3192، مومنی راد و دیگران[

   ]1332 ،مومنی راد و دیگران[ گیری در رویکرد کیفی. انواع نمونه1جدول 

 ماهیت نوع نمونه گیری ردیف

 انتخاب بر اساس مرتبط بودن به مساله و اهداف پژوهش هدفمند 3

 نظری 2
 ادینو معموال در روش داده ب دیآیبه دست م هینظر نیکه بر اساس تدو یلیتحل نشیانتخاب بر اساس ب

 .شودیاستفاده م

 و در دسترس بودن نمونه یانتخاب نمونه بر اساس راحت در دسترس 1

 گلوله برفی 0
 یرا معرف یگرید د) به صورت هدفمند و در دسترس(، نمونه ها افرا هیبعد از انتخاب کردن نمونه اول

 .کنندیم
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 یریگنمونهروش  3-4

 .است هدفمند گیرینمونه کیفی هایروش در روش ترینمتداول

 و مسئله ازنظر که شوندمی یی انتخابهانمونه که معنا این به

باشند. در این پژوهش از روش  متخصص و غنی پژوهش اهداف

و  کارشناساناست و خبرگان،  شدهاستفادههدفمند  گیرینمونه

ی از حوزه کارفرما، سازراهمرتبط و فعال در صنعت  مهندسین

 .اندشدهانتخابنمونه  عنوانبهمهندس مشاور و پیمانکار 

 هاو روش گردآوری داده ابزار پژوهش 3-5

مطالعه  هایابزار اصلی تحقیق مبتنی بر مصاحبه با ارکان پروژه

 معایب کارفرما، پیمانکار، مشاور( و بررسی مزایا وموردی )

 آهنراهتجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی  بهایفهرست

جهت مصاحبه نیمه  شدهانجامبر اساس مصاحبه  و طرح سوال

 باشدیمبا خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق استوار  ساختاریافته

 سؤاالتای که دارند به و مدیران با توجه به سابقه و تجربه

 اند. مصاحبه جواب داده

 مطالعه موردی پژوهش 3-5-1

جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر جهت بررسی نقاط 

روش برآورد  قوت و ضعف و مشکالت ناشی از استفاده از 

ی هابفهرستقیمت بر اساس بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس 

های زیر پروژهآهن راهتجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی 

 است: قرارگرفته موردمطالعه

ی تجمیع شده راه، باند بهافهرستپروژه بر اساس  3-5-1-1

     آهن راهفرودگاه و زیرسازی 

 محور  هایپلتکمیلی احداث  : عملیاتعنوان پروژه

: تاریخ قرارداد -31321: شماره قرارداد - زهک –محمدآباد 

: مبلغ قرارداد - 23/10/91: تاریخ تحویل زمین - 23/10/91

 ماه شمسی 0: مدت قرارداد - یالر 03،129،532،550

 و سیستان استان شهرسازی و راه کل اداره: کارفرما 

: پیمانکار - : مهندسین مشاور رهابمشاور - بلوچستان

 شرکت عطاردیان

 ی تجمیع شده راه، باند بهافهرست: بهافهرست

شاخص مبنای  -3191سال  آهنراهفرودگاه و زیرسازی 

 3195چهارم سال  ماههسه: پیمان

 استان سیستان و بلوچستانمحل اجرای پروژه : 

 هایپلتکمیلی احداث  : عملیاتشرح موضوع پیمان 

 و متر 31×11 دهانه با پل زهک. احداث –محور محمدآباد 

 رودخانه درروی متر 2×31 دهانه با پل

  03،299،250،112: شده تائید وضعیتصورتآخرین 

 ست.: پروژه تحویل موقت شده اپروژهوضعیت  - ریال

 افراد مورد مصاحبه در مطالعه موردی 3-5-2

از کارشناسان و مدیران  شدهمعرفیهای جهت مطالعه پروژه

ها مصاحبه شاغل در کارفرما، مشاور و پیمانکار این پروژه

 نامه تجمیعیبخشاست و مطالعه نقاط قوت و ضعف  شدهانجام

ایران و ی سازراههای روش مناسب در پروژه چارچوبو ارائه 

ارائه راهکارهای الزم جهت اصالح مشکالت فنی و اجرایی 

 ت.اس شدهبررسیی راه و باند بهافهرست بخشنامه تجمیعی و

محور  هایپلتکمیلی احداث  پروژه عملیات 3-5-2-1

 زهک -محمدآباد 

 هرسازی استان سیستان و کارفرما )اداره کل راه و ش

: رئیس امور سمت –: آقای مهندس رخشا بلوچستان(

 و رسیدگی فنی  هاپیمان

 )آقای مهندس   -3: مشاور )مهندسین مشاور رهاب

آقای مهندس بابایی  -2: مدیر پروژه   سمت – طلبعافیت

 : کارشناس واحد پیمان و رسیدگی فنیسمت –

 آقای مهندس پاسیار  -3نکار )شرکت عطاردیان(: پیما

 -صابری  امیررضاآقای مهندس  -2 مدیر عامل: سمت –

 معاونت فنی: سمت

 انتخاب جامعه خبرگان 3-5-3

پس از انجام مصاحبه با کارشناسان و مدیران شاغل در کارفرما، 

جهت صحت و روایی  موردمطالعههای مشاور و پیمانکار پروژه
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، بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه، شدهانجامو پایایی مصاحبه 

 ینمهندس، کارشناسان و تهیه و در اختیار خبرگان اینامهپرسش

ی از حوزه کارفرما، مهندس سازراهمرتبط و فعال در صنعت 

است.خبرگان و کارشناسان مورد  قرارگرفتهمشاور و پیمانکار 

 باشند:به شرح ذیل می مصاحبه

  زیربناهای توسعه و )شرکت ساختکارفرما 

: (هاآزادراهمعاونت ساخت و توسعه  –کشور  ونقلحمل

 هاآزادراه اسبق : مدیرکلسمت – شفیع میرآقای مهندس 

 زیربناهای توسعه و کارفرما )شرکت ساخت 

: (هاآزادراهمعاونت ساخت و توسعه  –کشور  ونقلحمل

سرپرست دفتر مدیریت : سمت –آقای مهندس مهری 

 هاآزادراه هایها و پیمانپروژه

 )آقای مهندس   -3: مشاور )مهندسین مشاور هراز راه

آقای مهندس  -2 سمت: مدیریت پروژه –عسکری 

 : مسئول واحد پیمان و رسیدگی فنیسمت –شهرکی

  آقای (االنبیاءخاتمپیمانکار )قرارگاه سازندگی :

)  -2سرپرست دفتر فنی پروژه هراز   –مهندس گوهری 

تر سرپرست دف –کوه( آقای مهندس حسینی  نآرشیشرکت 

 فنی

 روایی و پایایی تحلیل کیفی بر مبنای مصاحبه 3-6

ده بو ارزشبی)کمی یا کیفی(  پژوهشبدون وجود دقت، انجام 

 آزمون برای عمده معیار دهد. دوو اعتبار خود را از دست می

بنابراین  .است پایایی و روایی مصاحبه، بودن خوب و صحت

 های پژوهش بسیار مهم استروایی و پایایی در همه شیوه

 . ]3131 ،دانایی فرد و مظفری[

 پایایی تحلیل کیفی 3-6-1

 و دقت اعتبار، به آن از که سنجش ابزار اعتماد قابلیت یا پایایی

 ابزار از اینکه است عبارت شودمی تعبیر نیز اعتمادپذیری

 ، است شدهساخته صفتی و متغیر سنجش برای که گیریاندازه

 قرار مورداستفاده دیگر مکانیا  زمان در مشابه، شرایط در اگر

 پایا ابزار دیگرعبارتبه . شود حاصل آن از مشابهی نتایج ، گیرد

 نتایج سنجش و تکرارپذیری خاصیت از که ابزاری است معتبر یا

. در تحلیل کیفی ]3131 ،حافظ نیا[ باشد برخوردار یکسان

به درجه و  پایایی در پژوهش کمی است معادل پذیریاطمینان

ها توسط سایر پژوهشگران اطالق داده تکرارپذیریبازیافت و 

 .شودمی

 ود:شروش برای تأمین پایایی استفاده می چهارکیفی از  تحلیلدر 

  هایمصاحبهاز  ساختاریافتهاستفاده از فرآیندهای 

 همگرا

 ن برای ثبت، نوشت یافتهساختفرآیندهای  دهیسازمان

 هادادهو تفسیر 

 صورتبهقل دو نفر برای انجام مصاحبه وجود حدا 

ا ی دو و هاییافتهجداگانه اما موازی با یکدیگر و مقایسه 

 چند پژوهشگر

  استفاده از کمیته راهنمایی برای ارزیابی و اجرای

 .]3193، عباس زاده[ برنامه

تحقیق با توجه به استفاده از مصاحبه نیمه  این محتوای پایایی

فرما، )کار های مطالعه موردیارکان پروژهبا نه نفر از  ساختاریافته

به ها توسط مصاحها و دادهصحت گفته تائیدپیمانکار، مشاور( و 

 افزارنرمهای مصاحبه با مجدد با خبرگان منتخب و تفسیر داده

MAXQDA10  است. تائیدمورد 

 تحلیل کیفیروایی  3-6-2

 ابزار که دهدمی پاسخ سؤال این به اعتبار یا روایی مفهوم

 آگاهی بدون .سنجدمی را موردنظر ویژگی حد چه تا گیریاندازه

 از حاصل هایداده به دقتبه تواننمی گیریاندازه ابزار اعتبار از

جهت . ]3191 ،بازرگان و حجازی ,سرمد[ داشت اطمینان آن

فاده های زیر استتوان از تکنیک)روایی( می باورپذیریاعتبار یا 

 :کرد

 ر و گ تائید: مانند استفاده از منابع تکنیک تثلیث

-و تحلیل داده آوریجمعمتعدد محققان در حین  هایروش

 ها
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 نمایش و ارائه تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی :

 ای و نتایج آن به متخصصان و خبرگانتحلیل داده

 ج ای و نتایهای داده: ارائه تحلیلتکنیک کنترل اعضا

 هاآنآن به پاسخگویان و بررسی واکنش 

تحقیق با توجه به تکنیک کسب  این محتوای اعتبار )روایی(

اطالعات دقیق موازی با ارائه نتایج حاصل از مصاحبه با ارکان 

چند پرسش جهت مصاحبه  صورتبهکه  موردمطالعهدو پروژه 

 متخصص و طلعم افراد از نفر چند با خبرگان و ساختاریافتهنیمه 

 تأیید مورد شدهانجام سازیراههای در حوزه ارکان پروژه

 است. برخوردار الزم اعتبار )روایی( از و است قرارگرفته

 هاداده لیوتحلهیتجز .4

 مقدمه 4-1

ا هپژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده

زایش اف موردمطالعهشود، تا فهم ما نسبت به موضوع استفاده می

با ابزارهای معتبر،  شدهآوریجمعهای داده وتحلیلتجزیهیابد. 

دانیی فرد و  [ های اصلی هر مطالعه و بررسی استیکی از پایه

ها شامل دو گام اصلی است. داده وتحلیلتجزیه .]3131 ،مظفری

ای، مقاالت و اسناد داخلی و در گام اول با مطالعات کتابخانه

، منابع شبکه جهانی اطالعات، گزارشاتخارجی، استانداردها، 

، نقاط قوت و ضعف بخشنامه وبودجهبرنامههای سازمان بخشنامه

ه است و در گام بعدی با استفاد قرارگرفته موردبررسیتجمیعی 

ر د شدهمعرفیاز نتایج مطالعات، و مطالعه موردی پروژه منتخب 

  ان ارکبا نه نفر از  ساختاریافتهمصاحبه نیمه سوم و   بخش

)کارفرما، پیمانکار، مشاور( و در گام  موردمطالعههای پروژه

ام دوم بر اساس نتایج و انج ساختاریافتهبعدی با مصاحبه نیمه 

از  بمنتخمصاحبه در بین خبرگان و متخصصین و کارشناسان 

 سازیراههای ر پروژهعوامل کارفرما، مشاور و پیمانکار درگی

 وتحلیلتجزیهروایی و پایایی تحقیق با کمک ابزار کیفی مورد 

ها داده  MAXQDA10 افزارنرمگیرد و با استفاده از قرار می

 است. قرارگرفتهمورد تجزیه، تحلیل و سنجش 

 شدهانجامهای های مصاحبهداده لیوتحلهیتجز 4-2

 موردمطالعهای ههمصاحبه با ارکان پروژ سؤاالت 4-2-1

جهت دستیابی به اهداف پژوهش حاضر و نقاط قوت و ضعف 

و مشکالت ناشی از استفاده از بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس 

 آهنراهی تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی بهافهرست

از نه نفر از ارکان اصلی دو پروژه مطالعه موردی مصاحبه 

 است. شدهانجام

مشابه از نفرات پرسیده  سؤاالتها سعی شده که هدر مصاحب

 :باشدها به شرح زیر میاصلی مصاحبه سؤاالتشود. 

 مربوط به اطالعات عمومی شامل نام و نام  سؤاالت

کاری، میزان  سابقهخانوادگی، سن، جنسیت میزان 

 فعالیت کاری، رسته و موقعیت شغلیتحصیالت، زمینه 

  های برآورد قیمت با روش شوندگانمصاحبهآشنایی

 سازیراههای عمرانی و در پروژه

  های برآورد با روش شوندگانمصاحبهمیزان آشنایی

شامل  سازیراههای عمرانی و قیمت مرسوم در پروژه

ای، برآورد پارامتریک، قضاوت خبرگان، برآورد مقایسه

برآورد پایین به باال، پیشگویی، تخمین ترکیبی، برآورد 

اطالعات  سازیمدلاندوخته،  وتحلیلجزیهت، اینقطهسه

 افزارهاینرمساختمان، برآورد قیمت مبتنی بر ریسک، 

خاص برآورد، روش رگرسیون خطی، شبکه عصب 

ای ه، سیستم فازی، سایر روشکارلومونتمصنوعی، روش 

برآورد قیمت در سایر کشورها که در فصل دوم به تفسیر 

 شدهپرداختهبه آن 

 های برآورد قیمت کاربرد روش میزان ارجحیت و

 در ایران سازیراههای مرسوم در پروژه

 قیمت بر اساس برآورد بیان نقاط قوت و ضعف روش 

ه ی تجمیع شدبهافهرستبخشنامه انعقاد پیمان بر اساس 

 آهنراهراه، باند فرودگاه و زیرسازی 
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  راهکارهای اصالح بخشنامه انعقاد پیمان بر اساس

ع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی ی تجمیبهافهرست

 آهنراه

  ر بخشنامه انعقاد پیمان ببیان استفاده، اصالح یا حذف

ی تجمیع شده راه، باند فرودگاه و بهافهرستاساس 

 آهنراهزیرسازی 

 و نیمتخصصمصاحبه با خبرگان و  سؤاالت 4-2-2

 یسازراهای هکارشناسان پروژه

ای هدوم بر اساس نتایج و پاسخ ساختاریافتهجهت مصاحبه نیمه 

های اول در بین خبرگان و متخصصین و کارشناسان مصاحبه

در مهندسین مشاور،  سازیراههای درگیر در پروژه منتخب

های پیمانکاری، روایی و پایایی تحقیق با کمک کارفرما و شرکت

به مصاحبه دوم مشا سؤاالت قرار گرفت. تائیدابزار کیفی مورد 

یا  تائیدبود و  موردمطالعههای ها با ارکان پروژهصاحبهم سؤاالت

 مورد ارزیابی قرار گرفت. شوندگانمصاحبهپاسخ  تائیدعدم 

 افزارنرمها با مصاحبه لیوتحلهیتجز 4-2-3

 شدهانجامهای مصاحبه MAXQDA10 افزارنرمبا استفاده از 

ا در هشده است. در مرحله اول متن کلیه مصاحبه وتحلیلتجزیه

وژه پر  ها بر اساس ارکانشود سپس مصاحبهپیاده می افزارنرم

، در مرحله سوم شدهبندیگروهکارفرما، مشاور، پیمانکار( )

استخراج منظور  درواقعباز )ایجاد مفهوم( که  کدگذاری

های عبارات، جمالت یا بخش تکتکاز  شوندگانمصاحبه

 درواقعباز  کدگذاریاست.  شدهانجاممختلف مصاحبه است، 

ا استخراج معنا ی منظوربهسند  تولیدکنندهنشاندن خود در جای 

های خود دارد. در از صحبت شوندهمصاحبهمنظور و قصدی که 

 کدگذاریاست. در  شدهانجاممحوری  کدگذاریمرحله چهارم 

و مقوله ایجاد  شدهمشخص ایجادشدهمحور وجه اشتراک مفاهیم 

محوری ایجاد مقوله است و هر  کدگذاریجه نتی درواقعشود. می

مقوله شامل چندین مفهوم مشترک است. در مرحله پنجم کد 

نباط ها و استاست و ارتباط بین مقوله شدهانجامگزاری گزینشی 

و خروجی جداول و  شدهمشخصروابط نظری بین مقوالت 

 است. شدهانجام افزارنرمنمودارها از 

 سازیپیادهجهت  MAXQDA افزارنرمهمین مراحل در 

با خبرگان و متخصصین و کارشناسان نیز  شدهانجامهای مصاحبه

 است. شدهانجام

ای ههنتایج حاصل از مصاحبه با ارکان پروژ 4-3

 موردمطالعه

که شامل  موردمطالعههای در این مرحله با نه نفر از ارکان پروژه

نفر پیمانکار بود مصاحبه شد و  1نفر مشاور و  0نفر کارفرما،  2

باز  کدگذاریپیاده شده و پس از  افزارنرممتن مصاحبه در 

 دهشانجاممحوری و تعیین مقوالت  کدگذاری)استخراج مفاهیم( 

مقوله که هر مقوله دارای تعدادی مفاهیم  31 درمجموع است.

 موارد زیر بوده است: که شامل شدهاستخراجاست 

 -2. های برآورد قیمت متداول در دنیامیزان آشنایی با روش -3

سازی های راههای برآورد قیمت مرسوم در پروژهتسلط به روش

های برآورد قیمت ارجحیت و کاربرد استفاده از روش -1ایران. 

بهای راه و باند بهتر است یا بخشنامه فهرست -0ها. در پروژه

 -1اصالح بخشنامه تجمیعی راه و باند.  -5راه و باند.  تجمیعی

. سازیهای راهاستفاده از بخشنامه تجمیعی راه و باند در پروژه

نقاط  -3حذف یا عدم حذف بخشنامه تجمیعی راه و باند.  -1

نقاط ضعف بخشنامه  -9قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند. 

های اصالح بخشنامه راهکارها و روش - 31تجمیعی راه و باند. 

  تجمیعی راه و باند.

های برآورد قیمت متداول در دنیا که از میزان آشنایی با روش

مطالعه موردی پرسیده شده آمده  هایپروژه شوندگانمصاحبه

های برآورد قیمت با روش شوندگانمصاحبهاست. اکثریت 

کم  هتواند مطالع. دالیل آن میداشتندمتداول در دنیا آشنایی کمی 

 وبودجهبرنامههای کارفرمایی مانند سازمان و عدم تمایل سازمان

های جدید برآورد قیمت و کارفرماهای دولتی در استفاده از روش

های برآورد قیمت با روش شوندگانمصاحبهاکثریت  باشد.
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شامل روش فهرست بهایی و روش استفاده  سازیراههای پروژه

 تمام تسلط مناسبی دارند. از بخشنامه تجمیعی راه و باند

 بردکار باند و راه بهایفهرست که کردند اعالم شوندگانمصاحبه

 اییآشن عدم به توجه با .دارد هاآن سازمان بیشتری در ارجحیت و

 زا استفاده دنیا در مرسوم قیمت برآورد هایروش سایر با کامل

 نیست. مرسوم ایران در سازیراه هایپروژه در هاروش این

 نفر از هشت تعداد از گرفته صورت هایمصاحبه بررسی با

 ماعال نفر شش پیمانکار و مشاور کارفرما، از شوندگانپرسش

 میعیتج بخشنامه از باند و راه بهایفهرست قوت نقاط که کردند

 ورتص هایمصاحبه بررسی با همچنین  است. بیشتر باند و راه

 بخشنامه که کردند اعالم شوندگانپرسش درصد 91 گرفته

 دمع صورت در دارد که ضعفی نقاط اساس بر باند و راه تجمیعی

 یبررس باشایان ذکر است  دارد. اصالح به نیاز بخشنامه حذف

 زا شوندهپرسش نفر نه تعداد از گرفته صورت هایمصاحبه

 از استفاده عدم موافق نفر شش پیمانکار و مشاور کارفرما،

 درصد 11 درواقع. هستند باند و راه تجمیعی بخشنامه

. ستنده تجمیعی بخشنامه از استفاده عدم موافق شوندگانپرسش

 رمهندسین مشاو  از تجمیعی بخشنامه از استفاده موافق نفر دو

 هستند.

 نفر نه تعداد از گرفته صورت هایمصاحبه بررسی با

 موافق نفر شش پیمانکار و مشاور کارفرما، از شوندهپرسش

 درصد 11 درواقع. هستند باند و راه تجمیعی بخشنامه حذف

 تجمیعی راه و باند بخشنامه حذف موافق شوندگانپرسش

 ندراه و با تجمیعی بخشنامه حذف مخالفنیز  نفر سه. هستند

هستند.

 
(MAXQDA10نقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند )خروجی .  2 شکل

خصوص نقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند  در 2 شکلدر 

مطالعه موردی پرسیده شده،  هایپروژه شوندگانمصاحبهکه از 

نقاط قوت بخشنامه  ترینعمده شوندگانمصاحبهآمده است. 

 تجمیعی راه و باند را موارد زیر اعالم کردند:

ک پرداخت   سکاهش ری -2    هاایجاد وحدت رویه در پروژه -3

 کاهش ادعا )کلیم( پیمانکار -1



بررسییی و شناسییایی نقییاط قییوت و ضییعف فهرسییت بهییای تجمیییع شییده راه، بانیید فرودگییاه و زیرسییازی راه آهیین          

 www.itrans24.comترجمه مقاله و ویرایش حرفه ای مقاله  خدمات

3011(/زمستان 53ونقل/ سال سیزدهم/ شماره دوم )فصلنامه مهندسی حمل  

3523 

 

 (MAXQDA10نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند )خروجی  .3 شکل

در خصوص نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند  1 شکلدر 

 مطالعه موردی  هایپروژه شوندگانمصاحبهکه از 

نقاط  ترینعمده شوندگانمصاحبهپرسیده شده، آمده است. 

موارد  2را  بر اساس جدول بخشنامه تجمیعی راه و باند ضعف 

 اعالم کردند: مندرج در آن جدول را

 

 (موردمطالعه هایپروژه ارکان با )مصاحبه نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند ترینمهم. 2جدول 

 شوندگانمصاحبهدرصد پاسخ  نقاط ضعف

 11 اعتبار پروژه از سوی کارفرما تأمینشرایط قبل از مناقصه در خصوص  3-3عدم رعایت بند 

 11 زمین از سوی کارفرما آزادسازیشرایط قبل از مناقصه در خصوص  2-3عدم رعایت بند 

 11 های تفصیلی در اسناد مناقصهشرایط قبل از مناقصه در خصوص ارائه  نقشه 1-3عدم رعایت بند 

 11 عدم کاربرد فهرست تجمیع شده راه و باند در تونل سازی

 11 بابت دیرکرد پرداخت مالی تأمینضرر پیمانکار در هزینه 

 11 (0133شرایط عمومی پیمان )نشریه  09شرایط عمومی پیمان تجمیعی )تعلیق( با ماده  33مغایرت ماده 

 11 کارپایعدم پرداخت هزینه حمل مصالح 

 11 پیمانکار تاخیرات شرایط عمومی بخشنامه تجمیعی در خصوص  31اعمال ماده 

 55 اجرامشکالت ناشی از تغییرات حین 

 55 ابهامات در محاسبات تعدیل

 00 تجمیعی هایردیفابهامات در خصوص نحوه محاسبات 

 33 تجمیعی وضعیتصورتتخصصی جهت تهیه  افزارنرمعدم وجود 

 33 تجمیعی هایردیفدرصدی در  هایردیفعدم درج 
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نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه  ترینعمده 2با بررسی جدول 

 أمینتو باند عدم رعایت شرایط قبل از مناقصه از سوی کارفرما ) 

های تفصیلی(، عدم کاربرد زمین؛ ارائه نقشه آزادسازیاعتبار، 

تجمیعی راه و باند در تونل سازی، ضرر پیمانکار  بهایفهرست

 33مالی بابت دیرکرد پرداخت و مغایرت ماده  تأمیندر هزینه 

شرایط عمومی  09شرایط عمومی پیمان تجمیعی )تعلیق( با ماده 

 ( است.0133پیمان )نشریه 

 هابررسی روایی و پایایی مصاحبه 4-4

و بررسی  موردمطالعههای پس از انجام مصاحبه با ارکان پروژه

نتایج حاصل از مصاحبه در گام بعدی جهت روایی و پایایی نتایج 

از خبرگان و متخصصین از  شدهانجامهای حاصل از مصاحبه

 سازیراههای عوامل کارفرما، مشاور و پیمانکار درگیر پروژه

مورد تجزیه، تحلیل  MAXQDA افزارنرمها  با استفاده از داده

 است. قرارگرفتهو سنجش 

در این مرحله با شش نفر از ارکان کارفرما، مشاور و پیمانکار که 

نفر پیمانکار بود بر اساس  2مشاور و  نفر 2نفر کارفرما،  2شامل 

به ، مصاحموردمطالعههای نتایج حاصل از مصاحبه با ارکان پروژه

 شد.

 نقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند 4-4-1

خبرگان و  ازنظرقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند ن

 .آمده است 1متخصصین آورده شده است که به شرح جدول 

 رازنظنقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند  ترینمهم . 3جدول 

 خبرگان و متخصصین

 نقاط قوت

 کاهش نسبی ریسک پرداخت

 پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار

 کارپایعدم پرداخت هزینه حمل مصالح 

 تجمیعی هایردیفتر بررسی آسان

 مالی تاخیراتعدم نیاز به بررسی الیحه 

 

شود که موارد ایجاد وحدت رویه مشخص می 1جدول  بررسیبا 

ها و کاهش ادعای پیمانکار جزو نقاط قوت بخشنامه در پروژه

تجمیعی راه و باند نیست. همچنین عدم پرداخت هزینه حمل 

های ارکان پروژه شوندگانمصاحبه ازنظرکه  کارپایمصالح 

خبرگان و  ازنظرجزو نقاط ضعف بخشنامه بوده  موردمطالعه

 ط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند است.متخصصین از نقا

خبرگان و متخصصین  ازنظرکه  1در جدول  ذکرشدهسایر موارد 

-نقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند است به شرح ذیل می

 باشد:

 ج ماده  دربند: پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار

مورخ  15111/311شش شرایط عمومی بخشنامه شماره 

 یبهافهرستمربوط به انعقاد پیمان بر اساس  30/13/93

 ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند تجمیع شده راه،

هرگاه کارفرما در انجام تعهدات مالی اعم از " :است

موقت ) اعم از  هایپرداختو یا  هاپرداختپیشپرداخت 

تعدیل و  وضعیتصورتکارکرد،  وضعیترتصو

هزینه  تأمین منظوربهکند،  تأخیربهای مصالح(  التفاوتمابه

دهی، ناخالص ب تأدیهدر  تأخیرمالی توسط پیمانکار ناشی از 

، روزشمار صورتبهدرصد )ساالنه(  35کارفرما با نرخ 

افتاده، متناسب با مدت  تأخیرمبلغی که پرداخت آن به 

وجود این ماده باعث " کند.پیمانکار پرداخت می ، بهتأخیر

ر د تأخیرایجاد حساسیت در کارفرما شده که اگر در پروژه 

در  تأخیرپرداخت وجود دارد باید مبلغی اضافه بابت 

پرداخت به پیمانکار پرداخت شود که نقطه قوت بخشنامه 

 است.

 ه : با توجه بیاز به بررسی الیحه تاخیرات مالیعدم ن

خسارت دیرکرد به پیمانکار بر اساس بند ج ماده  پرداخت

شش در بخشنامه تجمیعی، تاخیرات مالی نداریم و بررسی 

 الیحه تاخیرات مالی پروژه نداریم که نقطه قوت است.
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 با توجه به تجمیعی هایردیفتر بررسی آسان :

ر تآسان هاوضعیتصورت، بررسی هاردیفتجمیعی بودن 

 است.

 درروش: کارپایحمل مصالح  عدم پرداخت هزینه 

فهرست بهایی هم بعضی از کارفرماها  هزینه حمل مصالح 

کنند. در بخشنامه تجمیعی راه و باند پرداخت نمی کارپای

فلسفه آن این بوده که بر اساس خروجی کار اجرایی پول 

ت پول پرداخ شدهتحویلپرداخت شود یعنی بابت کارهای 

در  پایین کارپایوزن مصالح  درنتیجهشود نه مقدمات کار. 

ای برای پیمانکار جهت دپوی که انگیزه شدهگرفتهنظر 

مصالح و عدم خروجی و تحویل کار ایجاد نشود.  موردبی

این عامل  درواقعپروژه خروجی محور باشد. پس  درواقع

. البته برای ضعفنقطهنقطه قوت بخشنامه است تا 

پیمانکاران که به سیستم فهرست بهایی راه و باند عادت 

برای سیستم  اصوالًآید. به شمار می ضعفنقطهدارند 

چون به روش فهرست بهایی  سازیراههای مهندسی پروژه

اند هر چیزی در منافات آن باشد راه و باند عادت کرده

ر توان گفت این مورد دمی درواقعاست.  ضعفنقطه

بوده و در تجمیعی با اصالح آن نقطه  ضعفنقطه بهافهرست

 قوت شده است.

 نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند 4-4-2

خبرگان و  ازنظرنقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند 

 :آمده است 0متخصصین آورده شده است که به شرح جدول 

 رازنظنقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند  ترینمهم .4جدول 

 خبرگان و متخصصین

 نقاط قوت

( 1-3، 2-3،3-3شرایط قبل از مناقصه ) بندهای  تأمینعدم 

 بخشنامه: اعتبار، زمین، نقشه

 عدم کاربرد مناسب در تونل سازی و کارهای زیرزمینی

 سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار

 مغایرت ماده تعلیق 

 نقاط قوت

 جریمه تاخیرات پیمانکار

 اعمال تغییرات در طول پروژه از جانب کارفرما

 مشکالت محاسبه تعدیل

 افزایش کلیم پیمانکار

 تغییرات ساختار شکست پروژه

 تغییرات در حین اجرا

 در تغییرات پذیریانعطافعدم 

) نقاط ضعف بخشنامه تجمیعی  0و جدول  1با مقایسه جدول 

 ( مشخصموردمطالعههای توسط ارکان پروژه شدهبیانراه و باند 

، عدم وجود کارپایشود که موارد عدم پرداخت هزینه مصالح می

تجمیعی و عدم  وضعیتصورتتخصصی جهت تهیه  افزارنرم

تجمیعی به دالیل زیر  هایردیفدرصدی در  هایردیفدرج 

 خشنامه تجمیعی راه و باند نیست. جزو نقاط ضعف ب

  0-0: در بخش  کارپایعدم پرداخت هزینه مصالح-

 .توضیح داده شد3

  تخصصی جهت تهیه  افزارنرمعدم وجود

در حال  وبودجهبرنامهتجمیعی: سازمان  وضعیتصورت

است که ایده  هاوضعیتصورتبرای تهیه  افزارنرمتهیه 

میک غیر اجرایی آکاد هایآدمخوبی نیست و از طرف 

تجمیعی را در  وضعیتصورتتوان شود. میمطرح می

خاص تعریف  بهایفهرست عنوانبهموجود  افزارهاینرم

 ضعفنقطه افزارنرمکرد و استفاده کرد. عدم وجود 

نیست.باید قدرت استدالل مهندسی تقویت شود تا کار 

 اپراتوری.

  تجمیعی:  هایردیفدرصدی در  هایردیفعدم درج

ید آدر برآورد فهرست بهایی اگر آیتم درصدی نیاز باشد می

 شود.تجمیعی تبدیل می ردیفبهو 

خبرگان و متخصصین  ازنظرکه  0در جدول  ذکرشدهشرح موارد 

-یمنقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند است به شرح ذیل 

 :باشد
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  3،3-3شرایط قبل از مناقصه ) بندهای  تأمینعدم-

: مشکل اصلی ( بخشنامه : اعتبار، زمین، نقشه3-1، 2

بخشنامه عدم شرایط قبل از مناقصه از جانب کارفرما شامل 

در  تفصیلی هاینقشهاعتبار، آزادسازی زمین و ارائه  تأمین

 اهشرطاسناد مناقصه است. با شرایط فعلی کشور این 

 یابد و نیاز به اصالح و بازنگری دارد.نمی تحقق  معموالً

 در تونل سازی و کارهای  م کاربرد مناسبعد

 یزیرسطحو  زیرزمینی: در بحث تونل و کارهای زیرزمینی

تعلقی به  هایردیفبه علت عدم مشخص بودن همه 

 .داریممشکلعملیات تونل سازی در بخشنامه تجمیعی 

  سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به

ط عمومی پیمانکار: در بخش آخر بند ج ماده شش شرای

مربوط به  30/13/93مورخ  15111/311بخشنامه شماره 

 باند ی تجمیع شده راه،بهافهرستانعقاد پیمان بر اساس 

حداکثر مبلغ  " :است ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه

دیرکرد  مالی بابت تأمینپرداختی به پیمانکار از بابت هزینه 

)دو و نیم( درصد مبلغ اولیه پیمان است  2.5پرداخت معادل 

سقف دو و نیم درصد " و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست.

مبلغ اولیه پیمان بابت حداکثر مبلغ پرداختی به پیمانکار از 

مالی بابت دیرکرد پرداخت در شرایط  تأمینبابت هزینه 

به ضرر پیمانکار است و  معموالًفعلی کشور کم است و 

 نیاز به اصالح دارد.

  شرایط عمومی بخشنامه )تعلیق( با  33مغایرت ماده

شرایط عمومی بخشنامه  33: در ماده 0133نشریه  09ماده 

مربوط به انعقاد پیمان  30/13/93مورخ  15111/311شماره 

 و فرودگاه باند ی تجمیع شده راه،بهافهرستبر اساس 

تواند حداکثر کارفرما می " :است ذکرشده آهنراه زیرسازی

درصد مبلغ اولیه پیمان  21ماه یا  1 درمجموعدر دو نوبت و 

)هرکدام بیشتر باشد(، کار را معلق کند کارفرما در دوران 

درصد کارکرد فرضی ماهانه  31تعلیق ماهانه مبلغی معادل 

بر اساس آخرین برنامه تفصیلی مصوب، به پیمانکار 

تعلیق بیشتر از مدت فوق  کهدرصورتیکند. پرداخت می

تواند با موافقت پیمانکار، مدت ضروری باشد کارفرما می

و حداکثر سه ماه افزایش دهد.  باریکبرای  صرفاًتعلیق را 

در صورت عدم موافقت پیمانکار، با درخواست پیمانکار 

جزو " یابد.پیمان حاضر خاتمه می 32پیمان مطابق با ماده 

شرایط عمومی پیمان  09بخشنامه است و با ماده  ابهامات

( مغایرت دارد. نحوه محاسبه هزینه تعلیق 0133)نشریه 

سوم نیز که باید با موافقت پیمانکار باشد مشخص  دربار

نیست. اما با توجه به قوانین شرایط عمومی بخشنامه نسبت 

حاکم است. در بخشنامه  0133به شرایط عمومی پیمان 

دو شرایط عمومی حاکم و ضمیمه پیمان  هر شدهگفته

بعد شرایط  نامهموافقتاست.در بحث قراردادی اول 

 خصوصی و بعد شرایط عمومی حاکم است.

 شرایط عمومی  31: در ماده جریمه تاخیرات پیمانکار

مربوط به  30/13/93مورخ  15111/311بخشنامه شماره 

 باند ی تجمیع شده راه،بهافهرستانعقاد پیمان بر اساس 

چنانچه پیمانکار  :است ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه

در اجرای عملیات، نسبت به آخرین برنامه زمانی تفصیلی 

در  ذکرشدهداشته باشد از طریق فرمول  تأخیرمصوب 

شود و کسر می وضعیتصورتبخشنامه مبلغی از هر 

بل بعدی و ق هایوضعیتصورتچنانچه پیمانکار بتواند در 

ا خود ر تاخیراتپیمان،  تمدیدشدهاز انقضای آخرین مدت 

ا کارکرد برابر ی وضعیتصورتجبران کند ) یعنی مبلغ 

 فرضی مربوط شود( مبالغ وضعیتصورتبیشتر از مبلغ 

شود. این ماده جزو کسر شده به پیمانکار بازگردانده می

ا هنقاط ضعف بخشنامه است. در شرایط کشور که پروژه

اعتبار، مطالعات، و تملک اراضی دارند که  تأمینمشکل 

شود و مشکالت زیادی ها میموجب تمدید زمان پروژه

 است. این ماده نیاز به اصالح دارد. ایجادشدهها جهت پروژه

 در ات در طول پروژه از جانب کارفرمااعمال تغییر :

ز تفصیلی و فاز دو نی هاینقشهپروژه حتی اگر فرض وجود 
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ما کارفر معموالًباشد در طول اجرای پروژه  شدهنجاما

کند که باعث بروز میتغییرات زیادی در پروژه اعمال 

ها بر اساس بخشنامه تجمیعی راه و باند مشکالت در پروژه

 شود.می

 تعدیل نرخ پیمان(  1 دربند: مشکالت محاسبه تعدیل(

 30/13/93مورخ  15111/311پیوست بخشنامه شماره 

ده ی تجمیع شبهافهرستبه انعقاد پیمان بر اساس مربوط 

 برای" :است ذکرشده آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند راه،

 پایه، یبهافهرست یهافصل از مبلغ هرکدام تعدیل، محاسبه

 )جدول 3 شماره جدول شرح به تجمیعی فهرست اساس بر

 پایه یبهافهرست با تجمیعی فهرست یهافصلتطبیقی 

مبلغ  به مربوط تعدیل .شودیم تعدیل( تعیین محاسبه برای

 مبالغ مجموع کسر از پس یتوضعصورت باقیمانده

 شاخص اساس بر ،3 شماره جدول ،31 الی 3 هاییفرد

 محاسبه آهنراه زیرسازی و فرودگاه باند راه، کلی رشته

شود. مقادیر میلگرد، ورق و پروفیل فوالدی، بتن و یم

ای هبر اساس آخرین نقشه اجراشدهعملیات بنایی با سنگ 

نیز لحاظ شده است محاسبه  وضعیتصورتمصوب که در 

 هاردیفبه تجمیعی بودن  توجه . با"باشدو مالک عمل می

تجمیعی و پرداخت قیمت واحد بر اساس  بهایفهرستدر 

ت، های فهرستم تجمیعی مطابق کلیات فصلحجم کلی آی

محاسبه حجم بتن و سنگ و مقدار آرماتور جهت تعدیل و 

نیست.  پذیرتوجیهاستفاده از ضریب پیشنهادی کل واضح و 

ابهام  نیز وضعیتصورت ماندهباقیهمچنینی محاسبه مبلغ 

دارد که آیا مبلغ تجهیز کارگاه هم داخل آن است یا خیر؟ 

 مبلغی بابت خرید یا  ماندهباقیدر مبلغ حتی ممکن است 

 ریالی جزو بافی مانده مبلغ ازلحاظفاکتور داشته باشیم اما 

است و دچار ابهام است که آیا تعدیل به  وضعیتصورت

 گیرد یا خیر؟آن تعلق می

 در  ایجادشده هایمحدودیت: افزایش کلیم پیمانکار

 عدرواقرا ها در هنگام اجبخشنامه و تغییر مشخصات پروژه

 باعث افزایش ادعا )کلیم( پیمانکاران شده است.

 معموالًچون  اوالً: تغییرات ساختار شکست پروژه 

د. شونداریم در پروژه باعث تغییرات می 2نقشه تفصیلی فاز 

اگر فرض کنیم که نقشه فاز دو هم داریم ممکن است 

در نقشه پل عرشه بتنی باشد و در حین کار به  مثالعنوانبه

فلزی تبدیل شود یا متراژ پل عوض شود، پیمانکار مدعی 

( عمترمربشود و برآورد، قیمت کار  و سطح )تغییر کار می

-کند. تغییرات باعث افزایش مبلغ و مقدار میپل تغییر می

شود اما ممکن است متراژ پل ثابت بماند که موجب بروز 

به پیمانکار و ادعای پیمانکار  هاپرداختر پروژه و اشکال د

 گردد.می

 شرایط عمومی  1: در ماده ر حین اجراتغییرات د

مربوط به  30/13/93مورخ  15111/311بخشنامه شماره 

 باند ی تجمیع شده راه،بهافهرستانعقاد پیمان بر اساس 

شرایط اعمال تغییرات در  آهنراه زیرسازی و فرودگاه

 ذکرشدههای اجرایی و مقادیر کار فنی، نقشهمشخصات 

جهت تسهیم بهتر ریسک در  اصوالً 1است. تدوین ماده 

آن نیاز  سازوکارارکان پروژه و جزئیات آن بوده است. اما 

 یباًتقربه اصالح دارد تا از بروز مشکالت جلوگیری کند. 

باید با توافق پیمانکار باشد که باعث چالش  1همه مواد ماده 

در اکثر مواقع تغییر مقادیر طوری نوشته  درنهایتشود و می

درصد رعایت شود و حالت صوری  25شود که سقف می

 دارد.

  های : عدم وجود نقشهدر تغییرات پذیریانعطافعدم

تفصیلی و اعمال تغییرات در طول پروژه و مشکالت ناشی 

 پذیریانعطافشرایط عمومی بخشنامه عدم  1از ماده 

صالح دهد که نیاز به ابت به تغییرات را نشان میبخشنامه نس

 دارد.
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های اصالح بخشنامه تجمیعی راهکارها و روش 4-4-3

 راه و باند

 ازنظرهای اصالح بخشنامه تجمیعی راه و باند راهکارها و روش

 خبرگان و متخصصین موارد ذیل است:

 مشکل بخشنامه تجمیعی راه و باند اصالح مواد داری: 

 اردد بازنگری و اصالح به نیاز تجمیعی راه و باند بخشنامه

 اگیرفر است بهتر کشور شرایط اساس بر اصالح از پس و

 شود

  درروشروش مشابه طرح و ساخت  ازاستفاده 

ار و ساخت و ساخت: بهینه کردن روش مشابه طرح تجمیعی

 تجمیعی درروششکست و استفاده از آن 

  فنی یهابن تیپ هانقشه وجود: های تیپنقشه ازاستفاده 

 .باشد مفید تجمیعی بخشنامه برای تواندمی راه

  عمومیت بیشتر بخشنامه تجمیعی راه و باند : با اصالح

توان سقف ریالی کاربرد بخشنامه را مشکالت بخشنامه می

 استفاده کرد. سازیراههای افزایش و جهت همه پروژه

 بحث و نتیجه گیری .5

 نقاط قوت و ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند 5-1

 های برآورد قیمت درهای روشبا بررسی مطالعات و نتایج یافته

ایران، نقاط قوت و ضعف بخشنامه تجمیعی  سازیراههای پروژه

لی داخای، مقاالت و اسناد راه و باند بر اساس مطالعات کتابخانه

در  انجام شده 3195که فقط یک مورد مقاله داخلی در سال 

 :آمده است 5جدول 

 

 آهنراه یرسازیز و فرودگاه باند راه، شده تجمیع یبهافهرست اساس بر پیمان انعقاد بخشنامهنقاط قوت و ضعف  .5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت روش برآورد ردیف

3 

 اساس بر پیمان انعقاد بخشنامه

 باند راه، شده تجمیع یبهافهرست

 آهنراه یرسازیز و فرودگاه

_ 

 هعدم اجرایی شدن شرایطی که قبل از مناقص

عتبار ا تأمینباید توسط کارفرما رعایت شود )

 پروژه، آزادسازی زمین(

 مشکالت محاسبه تعدیل

 : تغییرات حین اجراشرایط عمومی 1ماده 

تغییر جزئیات شکست کار در صورت 

 تغییرات عملیات اجرایی در حین پروژه

 های برآورد قیمت درهای روشبا بررسی مطالعات و نتایج یافته

ایران، نقاط قوت و ضعف بخشنامه تجمیعی  سازیراههای پروژه

ای هان پروژهراه و باند بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه با ارک

آمده  1و  1های و خبرگان و متخصصین در جدول موردمطالعه

 است.

 ازنظرنقاط قوت بخشنامه تجمیعی راه و باند  ترینمهم .6جدول 

 خبرگان و متخصصین

 نقاط قوت

 کاهش نسبی ریسک پرداخت

 پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار

 کارپایعدم پرداخت هزینه حمل مصالح 

 تجمیعی هایردیفتر آسانبررسی 

 عدم نیاز به بررسی الیحه تاخیرات مالی
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 رازنظنقاط ضعف بخشنامه تجمیعی راه و باند  ترینمهم. 7جدول 

 خبرگان و متخصصین

 نقاط قوت

( 1-3، 2-3،3-3شرایط قبل از مناقصه ) بندهای  تأمینعدم 

 بخشنامه: اعتبار، زمین، نقشه

 سازی و کارهای زیرزمینیعدم کاربرد مناسب در تونل 

 سقف پایین حداکثر پرداخت خسارت دیرکرد به پیمانکار

 مغایرت ماده تعلیق 

 جریمه تاخیرات پیمانکار

 اعمال تغییرات در طول پروژه از جانب کارفرما

 مشکالت محاسبه تعدیل

 افزایش کلیم پیمانکار

 تغییرات ساختار شکست پروژه

 تغییرات در حین اجرا

 در تغییرات پذیریانعطافعدم 

های اصالح بخشنامه تجمیعی راهکارها و روش 5-2

 راه و باند

 ازنظرهای اصالح بخشنامه تجمیعی راه و باند راهکارها و روش

 خبرگان و متخصصین موارد ذیل است:

 مشکل بخشنامه تجمیعی راه و باند اصالح مواد داری: 

 اردد بازنگری و اصالح به نیاز تجمیعی راه و باند بخشنامه

 اگیرفر است بهتر کشور شرایط اساس بر اصالح از پس و

 شود.

  درروشروش مشابه طرح و ساخت  ازاستفاده 

ار و ساخت و ساخت: بهینه کردن روش مشابه طرح تجمیعی

 تجمیعی. درروششکست و استفاده از آن 

  فنی یهابن تیپ هانقشه وجود: های تیپنقشه ازاستفاده 

 .باشد مفید تجمیعی بخشنامه برای تواندمی راه

  اصالح  : بابیشتر بخشنامه تجمیعی راه و باندعمومیت

ریالی کاربرد بخشنامه را  توان سقفمشکالت بخشنامه می

 استفاده کرد. سازیراههای و جهت همه پروژه افزایش

ایده تدوین بخشنامه تجمیعی راه و باند استفاده از ساختار 

مشابه کارهای طرح و ساخت، CBS و  WBSشکست 

های سه عاملی بوده است اما به علت شرایط در پروژه استفادهقابل

های کشور و عدم تحقق مفروضات اولیه بخشنامه و نقاط پروژه

 نیاز به اصالح و بازنگری دارد. ذکرشدهضعف 

در صورت اصالح بخشنامه تجمیعی راه و باند و رفع مشکالت 

ای هسقف ریالی جهت کلیه پروژه حاظازلآن، قابلیت عمومیت 

 را دارد. سازیراه

 نابعم .6

. omransoft.irتاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن  -

 :http://www.omransoft.ir(. بازیابی از 32. تیر3195)

http://www.omransoft.ir/3001/%D9%33%D9%31%

D3%B3%D3%B1%D3%AA%D3%A3%D9%31%D3%A

1/ 

 

(. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم 3131)حافظ نیا. م.  -

انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

 دانشگاهها )سمت(.

 

(. مشکالت انعقاد 3195مسلمان یزدی. ح. ) &حسینی. س..  -

پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و 

مصالح ساختمانی و زیرسازی راه آهن. چهارمین همایش ملی 

 فناوری های نوین در عمران، معماری و شهرسازی.

 

(. ارتقاء روایی و پایایی 3131مظفری. ز. ) &دانایی فرد. ح..  -

در پژوهشهای کیفی مدیریتی : تأملی بر استراتژیهای ممیزی 

-313پژوهشی. پژوهشهای مدیریت سال اول ، شماره اول. ص.

312. 
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(. ارائه مدلی جهت رتبه 3131پ. )کریمی.  &زیاری. ح..  -

بندی پروژه های راهسازی با دو رویکرد. چهارمین کنگره ملی 

 .3مهندسی عمران، دانشگاه تهران. 

 

(. بخشنامه انعقاد پیمان بر 3193سازمان برنامه و بودجه. ) -

اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی 

 رنامه و بودجه.راه آهن. انتشارات سازمان ب

 

(. روش های 3191حجازی. ا. ) &سرمد. ز.. بازرگان. ع..  -

 .تحقیق در علوم رفتاری. تهران، آگه

 

(. تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات 3193عباس زاده. م. ) -

کیفی. جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان سال بیست و 

 .31(، شماره ی اول.  05سوم، شماره ی پیاپی ) 

 

(. اصول و مبانی تحقیق در 3195ساقی. ح. ) &کتابداری. م..  -

 علوم مهندسی. تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

(. مطالعه موردی: طرح تحقیق و 3191گلینی مقدم. گ. ) -

اطالع رسانی و  -های پژوهش. فصل نامه نقد کتاب روش

 .3. 0و  1ارتباطات سال اول شماره 

 

(. تحلیل محتوای کیفی در 3192دیگران. ) & مومنی راد. ا.. -

آئین پژوهش : ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج. فصلنامة اندازه 

 .11، سال چهارم.  30گیری تربیتی شمارة 

 

(. نقدی بر فهارس بها و تأملی 3130میرزا اسکندری نژاد. م. ) -

برفهرست بها آبیاری و زهکشی. نخستین کنفرانس ملّی تجربه 

 .11ت شبکه های آبیاری و زهکشی. های ساخ

 

(. شرح و تفسیر فهرست بهای تجمیعی راه 3191وثیقی. ب. ) -

 و باند فرودگاه فرودگاه. تهران.
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و درجه کارشناسی  3111را در سال  عمران-کارشناسی در رشته مهندسی عمران هج، درفرصت کار احسان

علم  با رتبه ممتاز از دانشگاه 3131 در سالمهندسی و مدیریت ساخت را  -ارشد در رشته مهندسی عمران

روژه و مدیریت پ موفق به کسب درجه دکتری در رشته 3195در سال همچنین اخذ نمود.  و صنعت ایران

امور قراردادها، تامین مالی، مهندسی  ایشان عالقه موردی پژوهشی هانهیزمگردید.  تهراناز دانشگاه  ساخت

ی با مرتبه علمئتیهبوده و در حال حاضر عضو  و مهندسی سیستم ها HSEارزش، ماشین آالت عمرانی، 

 است. موسسه آموزش عالی مهرالبرزدر  استادیار

 

آزاد از دانشگاه  3132را در سال  عمران -، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمرانزاهدانیبهزاد شهرکی 

با رتبه  3193 در سالمدیریت پروژه و ساخت را و درجه کارشناسی ارشد در رشته  اسالمی واحد زاهدان

اری، مشاور و تا کنون در شرکتهای پیمانک 3131از سال اخذ نمود. موسسه آموزش عالی مهر البرز ممتاز از 

های مختلف راهسازی، پل سازی، صنعتی، پتروشیمی، مترو، ساختمان سازی و ... مشغول کارفرما در پروژه

-مباحث مدیریت پروژه و بررسی مباحث فنی بخش ایشان عالقه موردی پژوهشی هانهیزم. باشدبه کار می

 .باشدانی مینامه های مرتبط با پروژه های عمرانی و غیر عمرها و آئیننامه
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