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 کلیات و تعاریف
 پروژه های عمرانی ساختمانی

 پروژه های دولتی1.

 پروژه های خصوصی2.
 

 این بخشنیاز به ساماندهی : روزافزون پروژه های خصوصی رشد 
 1370 سال در مهندسی نظام قانون تصویب•
 1374 سال در آن اجرایی نامه آیین تصویب•
 

 «کشور اجرایی و فنی نظام» قالب در دولتی بخش تجربیات :الگو بهترین

3 

www.mcivil.ir


 نقش سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اجرای پروژه های عمرانی

 تامین اعتباراز محل درآمدهای عمومی دولت1.

تصویب و ابالغ آیین نامه ها و بخشنامه های فنی و مدیریتی مختص پروژه های دولتی  2.
 ...(و101، 94، 55نشریه های ) 

 تشخیص صالحیت مشاورین واجد شرایط برای بخش مطالعات پروژه ها3.

 تشخیص صالحیت پیمانکاران واجد شرایط برای بخش اجرای پروژه ها4.
    

منبع فوق پروژه های عمرانی خود را در راستای رسالت   4دستگاه های اجرایی با استفاده از 
   .سازمانی تعریف، اجرا و بهره برداری می نمایند
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 پروسه کلی اجرای یک پروژه عمرانی دولتی 
 درخواست دستگاه اجرایی از سازمان مدیریت جهت توسعه فضای کالبدی دستگاه1.

و تصویب  215زیست محیطی و ارائه به کمیسیون ماده  -اجتماعی -اقتصادی -تهیه طرح تفصیلی پروژه با توجیه فنی•
 آن

 گشایش ردیف اعتباری در قانون بودجه سال بعد•
 انتخاب مشاور و انجام مطالعات  . 2

 :روشهای انتخاب مشاور
 روش انتخاب بر اساس کیفیت و قیمت  •
 روش انتخاب بر اساس کیفیت  •
 روش بودجه ثابت  •
 روش تک گزینه ای   •
 روش مسابقه   •
 روش انتخاب براساس تعرفه                   •
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 مراحل ارایه خدمات مشاوره•
 فاز صفر•
 فاز یک•
 فاز دو•
 فاز سه•
 برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار. 3
 روش با مصالح•
 (دستمزدی)روش بدون مصالح •
 روش مدیریت پیمان•
 اجرا و نظارت بر حسن اجرا. 4
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 مقایسه روند تصویب و اجرای پروژه در بخش دولتی و خصوصی

 بخش خصوصی           دولتی بخش

 مدیریت          مالک وشهرداریسازمان •
 سازمان مدیریت          مالک•
 دستگاه اجرایی و         مالک و•

 سازمان مدیریت                  سازمان نظام مهندسی

 مهندس مشاور            دفتر طراحی•
 دستگاه اجرایی  و        مالک و•

 سازمان مدیریت                  سازمان نظام مهندسی

 پیمانکار                   مجری ذیصالح•
 

                         شرح    

 تصویب طرح•
 گشایش و تا مین اعتبار•
 انتخاب مشاور•
 

 تهیه نقشه های اجرایی•
 انتخاب پیمانکار•
 

 اجرای پروژه•
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 نتیجه

 الگوی همان خصوصی عمرانی های پروژه در اجرایی الگوی1.
 است دولتی عمرانی های پروژه در رفتاری

در بخش خصوصی همان  ( حقوقی-حقیقی)مجری ذیصالح 2.
 پیمانکار در بخش دولتی است
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 ها و شرح وظایف مجریمسئولیت آشنایی با 
 :کلیات

 توسط منحصرا باید اجرایی عملیات کلیه -1
 اجرایی مهندسی دفاتر•
 حقوقی مجریان•
 ساز انبوه مجریان•
 ساختمان ساخت و طرح صالحیت دارندگان•
 آن منضمات و همسان قراردادهای قالب در باشند می شهرسازی و راه وزارت از پروانه یا مجوز دارای که 

 .گردد اجرا
 صاحب فنی نماینده مجری و نموده استفاده باال مجریان از یکی از اجرا برای منحصرا باید کار صاحبان -2

 .باشد می کنترل مراجع دیگر و ناظریان یا ناظر به کار اجرای مراحل تمامی پاسخگوی و کار
 .کنند قید ساختمانی پروانه در را مجری مشخصات و نام مکلفند پروانه صدور مراجع سایر و ها شهرداری -3
 مربوط مقررات و ها مسئولیت تمامی رعایت اما نداشته قرارداد به نیاز باشد مجری خود که کاری صاحب -4
 .باشد می االجرا الزم او برای مجری به
 صورت در و نموده کنترل و نظارت را مجریان گروه 4هر عملکرد تواند می استان مهندسی نظام سازمان -5

 شورای یا استان شهرسازی و راه سازمان به مورد حسب تصمیم اتخاذ و بررسی برای را مراتب تخلف مشاهده
 .نماید اعالم انتظامی

9 

www.mcivil.ir


10 

 شرح وظایف-7

www.mcivil.ir


11 

www.mcivil.ir


12 

... 

www.mcivil.ir


13 

www.mcivil.ir


14 

www.mcivil.ir


15 

... 

www.mcivil.ir


16 

www.mcivil.ir


17 

www.mcivil.ir


18 

www.mcivil.ir


19 

www.mcivil.ir


 (پیمان مدیریت)قرارداد اجرای ساختمان 
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 ایمنی وحفاظت کار در حین اجرا
با توجه به رشد روز افزون ساخت وسازو پیچیده تر شدن پروزه های عمرانی از حیث •

وسعت و ارتفاع لزوم توجه هر چه بیشتر به مبحث ایمنی و حفاظت در حین کار بیشتر 
 .نمایان می شود

مقررات ملی ساختمان نیز در همین راستا مبحث دوازدهم را تحت عنوان ایمنی و حفاظت •
کار در حین اجراتدوین والزم االجرا نموده که در زیر گزیده ای از این مبحث آورده  

 .شده است
 :رعایت ایمنی عمومی در کارگاه به معنای •
ایمنی کلیه کارگران و افراد متفرقه که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی  -1

 .در ارتباط هستند
ایمنی کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی کار گاه ساختمانی عبور ومرور یا فعالیت  -2

 .و زندگی میکنند
حفاظت و مراقبت از ابنیه و وسلیل نقلیه و تاسیسات و تجهیزات و نظایر آنها که در داخل  -3

 .کارگاه ساختمانی یا مجاور آن هستند
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 بیمه
 :تعریف•

  یا آسیب لطمه، متحمل که را افرادی که است جمعی دسته انداز پس صندوق نوعی بیمه
 بیمه سایر توسط پرداختی بیمه حق محل از وارده خسارت جبران به قادر اند شده خسارت
 .نماید می گذاران

 :دارد بستگی زیر عامل دو به حادثه هر برای بیمه حق مبلغ
 حادثه بروز احتمال•
 گذار بیمه هر برای حادثه بروز احتمال•
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 تاریخچه بیمه
 در دنیا کامال مشخص نیست•
 سربازان رومی: قیمی ترین سند•
 

 :در ایران
 عدم موفقیت شرکت روسی برای تاسیس بیمه در ایران: 1269در سال   •
 تاسیس بیمه توسط شعبات دو شرکت روسی در ایران: 1289در سال •
 تصویب قانون و نظام نامه شرکت های بیمه خارجی در ایران  : 1310در سال •
 تاسیس شرکت بیمه دولتی در ایران: 1314در سال •
 ماده  63تصویب قانون بیمه مشتمل بر : 1316در سال •
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 انواع شرکت های بیمه

 ایران، البرز، دانا، آسیا: شرکت های بیمه دولتی1.

 پارسیان، پاسارگاد، دی، میهن: شرکت های بیمه خصوصی2.

 بیمه های اتکایی امین، امیر، حافظ: شرکت های بیمه مناطق آزاد3.
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 تعاریف کلی
 کننده بیمه شرکت :گر بیمه1.
 کند می تقبل را بیمه حق پرداخت که بیمه خریدار حقوقی یا حقیقی شخص :گذار بیمه2.
 است شده نامه بیمه انعقاد موجب او برای خطر احتمال که شخصی :شده بیمه3.
 گردد می منعقد ها آن نفع به نامه بیمه که حقوقی یا حقیقی اشخاص یا شخص :ذینفع4.
 پردازد می بیمه تعهدات مقابل در گذار بیمه که وجهی :بیمه حق5.
 پرداخت خطر بروز صورت در گردد می متعهد گر بیمه که وجهی :غرامت یا بیمه سرمایه6.

 نماید
 خسارت به منجر که غیرعمد ناگهانی واقعه هر از است عبارت و است بیمه موضوع :حادثه7.

 گیرد می تعلق آن به غرامت و شده
  است بیمه شروع تاریخ که روزی ظهر 12 ساعت از و باشد می شمسی سال یک :بیمه مدت8.

   است قرارداد عقد روز 24 ساعت اتومبیل بیمه مورد در و گردد می شروع
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 اصول بیمه
 می خسارت جبران بیمه پوشش تحت اموال واقعی ارزش اندازه به تنها بیمه1.

 کند
 گران بیمه تا باشد داشته وجود همگون خطرهای فراوانی تعداد باید همواره2.

 نمایند تعیین را مربوطه خطر با متناسب بیمه حق بتوانند
 داده رخ کردن بیمه از قبل یا و باشند اجتناب قابل و عمدی نباید ها خسارت3.

 باشند
 با مقابله توانایی دولت فقط که است گسترده چنان خطرات بعضی مالی زیان4.

  بیمه معمول بطور که رادیواکتیو و ای هسته تشعشعات جنگ، :مانند دارد را آن
 نیستند پذیر
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 بیمه مسئولیت
 رشته های مختلف بیمه

 سرقت•
 آتش سوزی•
 شخص ثالث•
 :مسئولیت•
 به محکوم فرد ، شود وارد ثالث اشخاص به جانی و مالی خسارات فردی قصور یا غفلت اثر بر است ممکن 

 ارائه مدیریت، اداره، ساخت، تولید، از ناشی خسارات یا مسئولیت نیز مواردی در .شود می غرامت پرداخت
 .دارد وجود ثالث اشخاص مورد در نگهداری و سرویس خدمات،

 شود خسارت به منجر که گذار بیمه عمومی اعمال و اقدامات قبال در موردی هیچ در مسئولیت های نامه بیمه•
 .(است اتفاقی پذیر بیمه حادثه) نماید نمی ارائه پوشش

 مشابه های بیمه و آسانسور مسئولیت مجریان، پیمانکاران، تولیدکنندگان، :مسئولیت های نامه بیمه انواع•
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 بیمه مهندسی
  اسکلت کارخانجات، آالت، ماشین نصب زمان در الزم های پوشش ارائه :نصب خطر تمام بیمه•

 بتونی و فلزی های
 :دهد می پوشش را زیر موارد از ناشی خسارات همچنین بیمه این
 نشانی آتش عملیات هواپیما، انفجار،سقوط صاعقه، سوزی، آتش1.
 زمین مختلف های الیه لغزش زمین، رانش لرزه، زمین طوفان، دریا، امواج باران، برف، سیل،2.
 سرقت3.
 آن عوامل و گذار بیمه سوءنیت بدون اعمال تجربه، و مهارت عدم4.
 مرکز از گریز از ناشی گسیختگی هم از و خالء با شده ایجاد فشارهای5.
 نقل و حمل آوار، ریزش6.
 ثالث اشخاص بر وارد وبیماری جانی صدمات غرامت7.
 ثالث اشخاص اموال بر وارد خسارات8.
 حوادث از ناشی ضایعات بردن بین از هزینه پرداخت9.
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 :مواردی که خارج از تعهد بیمه گر است

 :خسارات ناشی از
 اشتباه در طرح پروژه، کاربرد مصالح نامناسب یا قطعات معیوب1.
 شکست مکانیکی یا الکترونیکی ماشین آالت و تجهیزات2.
 عمل عمدی یا سهل انگاری بیمه گذار3.
 جرائم قراردادی، تاخیرات حادث شده4.
 جنگ، هجوم، دشمن خارجی، جنگ داخلی، یاغی گری، بلوا5.
 توقیف، ضبط، مصادره یا تخریب اموال به دستور دولت6.
 واکنش های هسته ای و رادیواکتیو7.
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 (پیمانکاران)بیمه مقاطعه کاران 
 و دولتی عمرانی های پروژه در مجریان بالطبع و پیمانکاران عملکرد بابت از بیمه این

   است آمده پدید خصوصی
 :است گر بیمه تعهد در زیر عوامل از ناشی خسارات

 نشانی آتش هواپیما،عملیات سقوط انفجار، صاعقه، سوزی، آتش1.

 طوفان دریا، امواج برف، سیل، باران،2.

 زمین های الیه لغزش نشست، لرزه، زمین3.

 گذار بیمه نیت و سوءقصد بدون اعمال تجربه، و مهاذت عدم4.

 سرقت5.

 نقل و حمل حین یا پروژه محل در آالت ماشین یا مصالح بر وارد خسارت6.
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 :مواردی که خارج از تعهد بیمه گر است
 خسارات ناشی از جنگ، تهاجم دشمن خارجی، عملیات خصمانه جنگ داخلی1.
 (100کمیسیون ماده )توقیف، ضبط، مصادره، تخریب اموال یا زیان وارده به دستور دولت 2.
 واکنش های هسته ای،  رادیواکتیو3.
 گذارسهل انگاری عمدی بیمه 4.
 تعطیلی تمام یا قسمتی از کار5.
 نقشه غلط6.
فرسودگی، پارگی یا فساد بر اثر مواد شیمیایی یا زنگ زدگی ناشی از عدم استعمال و 7.

 شرایط عادی
 شکستگی و اختالل در کار تاسیسات و ماشین آالت8.
خسارات وارده بر پرونده ها و نقشه ها، دفاتر صورتحساب، اسناد و مدارک، پول و اوراق 9.

 بهادار
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