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  عمرانی های پروژه اجرایی ساختارهای در پیمان مدیریت پایه مفاهیم و اصول
 

 کاویانی احسان

 هالیش آصاد داًطگاُ طئَتکٌیک، گشایص عوشاى هٌْذسی اسضذ کاسضٌاسی

 

 چکیده

الحیت تطخیص ص .خَاّذ داضتعوشاًی  ّای ّش پشٍطُ..( ًقص هْوی سا دس . )هطاٍساى، پیواًکاساى ٍ ّا پشٍطُعَاهل اجشایی 

لزا، جْت تسْیل ٍ ٍحذت سٍیِ تطخیص صالحیت  .ٍ پشّضیٌِ است تش صهاىپیواًکاساى تَسط ّش دستگاُ دٍلتی کاسی  تک تک

ٍ اص: کاسفشها، طشاح  اًذ عثاست. دس ّش پشٍطُ اجشایی سِ عاهل اصلی دسگیش ّستٌذ، گیشد هیاًجام  ستط ریعوَهی تَسط ًْادّای 

هجضا یا تشکیثی  صَست تًِظیش هذیشیت طشح، هذیشیت پشٍطُ ٍ هذیشیت ساخت سا ًیض  ٍاحذّایی تَاًٌذ هیساصًذُ، کِ ایي عَاهل 

دس کٌاس یکذیگش تاّن ّوکاسی  تَاًٌذ هیهتفاٍت  ّای ضکلتاضٌذ. ایي عَاهل تِ  خَد داضتِذُ دس کٌاس اهثشدُ ضاص ٍاحذّای ً

تِ ضشایط پشٍطُ  تا تَجِساختاس اجشایی پشٍطُ ضکل گیشد.  گًَاگَى ّای سٍشًوایٌذ ٍ تا حزف یا ادغام تعضی ٍاحذّا دس ّن، 

ذّای سٍش اجشا سا اًتخاب ًوایذ. ّشچِ ٍاح تشیي هٌاسةًوَدُ ٍ  گزاسی سیاستتشای اجشای پشٍطُ  تَاًذ هی، گزاس سشهایِ

صَست  ٍ سطَح کوتشی تش یکپاسچِاجشایی  ّای سیستنپشٍطُ تحت  ٍ هذیشیت، اجشا تأهیيهختلف پشٍطُ ضاهل هٌْذسی، 

ٍ هَاًع اجشایی کوتش است. اها تِ ّویي هیضاى اهکاى استفادُ اص تَاى پیواًکاساى  تش آساىپزیشد، ّواٌّگی ٍ کٌتشل پشٍطُ 

. تٌاتشایي دس تاضذ هیٍ دٍس اص دستشع  تش سختتکٌَلَطی، اقتصادی ًوَدى قیوت پشٍطُ،  ساصی تَهیداخلی، اًتقال تجشتِ ٍ 

 تشیي هٌاسةٍ اًتخاب  گشدد هیاى ٍ کاسفشهایاى تشسسی گزاس سشهایِ ٍسیلِ تِهتفاٍتی  ّای گضیٌِاًتخاب سیستن اجشای پشٍطُ، 

ٍ تصویوات ًاهٌاسة  ًوایذ هی، سَد ٍ عایذ فشاٍاًی سا ًصیة صاحثاى پشٍطُ ٍ اقتصادی هلی گیشًذُ تصوینگضیٌِ تَسط عَاهل 

 تا پظٍّص ایي دس دلیل ّویي دس عشصِ هلی خَاّذ ضذ. تِ ّا تفشصضشسّای فشاٍاًی سا تِ تاس آٍسدُ ٍ تاعث اص دست سفتي 

 ضذُ آٍسی جوع هَسدًیاص ّای دادُهشتثط،  هذاسک ٍ اسٌاد دقیق ٍ اسٌادی تِ تشسسی ای کتاتخاًِ ی هطالعِ اص استفادُ

 گشدیذُ است.  اسائِعوشاًی  ّای پشٍطُساّکاسّایی جْت تْثَد هذیشیت پیواى دس ساختاس اجشایی 
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