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 بشسسي هٌطبء كبسفشهبیي ادعبّبي پيوبًكبساى پشٍطُ ّبي سبختوبًي بش اسبس

هٌببع هَجَد    
 

 *1هحوذ هحوذ پَس  
 

 
 ايشاٙت٢شاٙ، ، داٛـِبٟ پيبٕ ٛٞس ًشد ، داٛـزٞي ًبسؿٜبػي اسؿذ ٢ٜٗذػي ٝٗذيشيت ػبخت-1 

 پؼت آٌتشٝٛيٌي:
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 24/77/1398تبسیخ پزیشش همبلِ:، 13/77/1398تبسیخ دسیبفت همبلِ: 

 

 چكيذُ
پيچيذٟ تش ُشديذٟ پيـشكت رٞاٗغ ثـشي ٝ اصديبد ر٘ؼيت،ثبػج ث٠ ٝرٞد آٗذٙ ٛيبص سٝص اكضٝٙ ث٠ ايزبد ػبخت٘ب٢ٛب ٝ تبػيؼبت ثضسٍ ٝ 

( سا هشٝسي ٛ٘ٞدٟ اػت. اصديبد ًشك٢بي دسُيش دس پشٝطٟ ٝ تـييشات دس توؼيٖ PDSٝدسٛتيز٠ ٓضٕٝ تـٌيْ تي٢٘ب ٝ ػبختبس١بي اٛزبٕ پشٝطٟ)
حبهش ( ُشديذٟ اػت. دس ٛٞؿت٠ claim)سيؼي ثيٚ آ٢ٛبٝ ١٘چٜيٚ توبد ٜٗبكغ ٝ تؼبسم ايزبد ؿذٟ ثيٚ حوٞم ايـبٙ ٜٗزش ث٠ ثشٝص ادػب 

ػؼي ؿذٟ اػت ه٘ٚ اسائ٠ تؼشيق خالك٠ اص ادػب ٝ پبي٠ ١بي حوٞهي آٙ ث٠ ًٞس ٝيظٟ ث٠ ٜٗـبء ًبسكشٗبيي ادػب ١بي پي٘بٌٛبساٙ پشٝطٟ ١بي 
 ػبخت٘بٛي ثش اػبع ٗتٞٙ ٗٞرٞد دس ادثيبت ػ٘شاٛي ايشاٙ ٝ ر٢بٙ پشداخت٠ ، ٛتبيذ حبك٠ٔ سا ٗٞسد تحٔيْ هشاس دادٟ ٝ ث٠ آٞيت ثٜذي ػٞاْٗ

هٜ٘ب كشآيٜذ سػيذُي ادػب١بي ايزبد ؿذٟ ٗٞسد ٌٗبٓؼ٠ هشاس ُشكت ٝ پغ اص ثشسػي ٗـخق  پشداخت٠ ؿٞد.)زبد ًٔيٖ )ثب ٜٗـبء ًبسكشٗبيياي
ُشديذ ٠ً ثيـتشيٚ كشاٝاٛي ٝ ؿذت احشدس ثيٚ ػٞاْٗ ايزبد ًٔيٖ ٗشثٞى ث٠ دسخٞاػت تـييشات اص ػٞي ًبسكشٗب ثٞدٟ ٝ ثؼذ اص آٙ ػٞاْٗ 

٢بي ثشسػي ٝ سػيذُي ث٠ ادػبي ٌٗشح ؿذٟ اص ػٞي يٚ سا١١بي ثؼذي هشاس داسٛذ. دس ث زبد ؿذٟ ٝ تبخيشات، دس ٗوبًٕبس١بي اهبكي اي
ٗزاًشٟ تـخيق دادٟ ؿذ ٝ ٗيبٛزيِشي ، حٌ٘يت ٝ ٗشارؼ٠ ث٠ ٗشارغ هوبيي دس ستج٠ ١بي  ،پي٘بٌٛبساٙ )حْ ٝ كلْ اختالف ( ث٢تشيٚ ساٟ

 دسكذ ( اص اختالكبت اص ًشين دادُبٟ حْ ٝ كلْ ُشديذٟ اٛذ. 6ذٝد ثؼذي هشاس داسٛذ ٝ ت٢ٜب دسكذ ً٘ي ) ح
 

ادػب، ٗذيشيت ادػب ، هشاسداد ، ؿشايي ػ٘ٞٗي پي٘بٙ، ؿشايي خلٞكي پي٘بٙ ، ُضاسؽ هشس ٝ صيبٙ ، حوٞم پي٘بٙ، تبخيشات  :كليذي كلوبت
 ، ًبس١بي اهبكي 
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 همذهِ-1
 پشٝطٟ تؼشيق ُشديذٟ ٝ ؿٌْ ٗي ُيشد ٝ پغ اص ُزساٛذٙ ٗشاحْ اٝٓي٠ چشخ٠ حيبت خٞدٟ ١ب ٗؼ٘ٞال ثش اػبع ٛيبص ًبسكشٗب ث٠ اٛزبٕ پشٝط

بة ) اٌٗبٙ ػٜزي ٝ ٌٗبٓؼبت اٝٓي٠( ثب ػوذ هشاس داد ١بيي ثيٚ ػٞاْٗ پشٝطٟ آؿبص ٗي ُشدد. ٌٓٚ هجْ اص ؿشٝع ١ش پشٝطٟ اي ٌٛت٠ اػبػي، اٛتخ

PDS  ٞر٠ ث٠ ٗب١يت ًبس ٝ تل٘يٖ ًبسكشٗب دس توؼيٖ سيؼ٢ٌبي پشٝطٟ ، ًبسكشٗب تل٘يٖ )ػبختبس اٛزبٕ پشٝطٟ( كحيح پشٝطٟ ٗي ثبؿذ ٠ً ثب ت

(، ػ٠ ػبٗٔي ) ػيؼتٖ سايذ(  يب ث٠ سٝؿ٢بي ديِش ؿٌْ ُشكت٠ ٝ آؿبص ث٠  DB , EPCٗي ُيشد ٠ً پشٝطٟ تي ػبٗٔي) اٗبٛي (، دٝ ػبٗٔي  ) 

تبحيش هشاس دادٟ ٝ ٗي تٞاٛذ ٜٗـبء شاس داد ،پشٝطٟ ٝ پي٘بٌٛبس پشٝطٟ سا تحت ١بي ٗختٔق ه ًبس ٛ٘بيذ. دس ادا٠ٗ ١ٖ ًبسكشٗب ثب تٜظيٖ ؿشايي ٝ تيپ

ذ ثشٝص اختالكبت ٝ ادػب ١بي ٗختٔق تٞػي پي٘بٌٛبساٙ ُشدد ٠ً هٌؼب ػ٠ هٔغ ٗخٔج پشٝطٟ ) ًيليت ، ١ضي٠ٜ ، صٗبٙ ( سا تحت تبحيش هشاس خٞا١

ًٔيٖ ثبص  (Claim)ح٢ب ، ٛوـ٠ ١ب ٝ اػٜبد ٜٗبهلبت ١٘ٞاسٟ ساٟ سا ثشاي ايزبدداد. ػالٟٝ ثش اي٢ٜب ثشخي ًبسكشٗبيبٙ ث٠ ػٔت هؼق دس ت٢ي٠ ًش

ي ٗي ُزاسٛذ. دس ًّٞ ارشاي پشٝطٟ ٛيض ثشخي ًبسًٜبٙ ًبسكشٗب ثب ثي ٗؼئٞٓيتي ٝ ثي تلبٝتي ث٠ دسخٞاػت٢بي پي٘بٌٛبس اػٖ اص دسخٞاػت٢بي كٜ

تبخيش دس پشداخت٢بي كٞستحؼبة ًبس١بي اٛزبٕ ُشكت٠،ؿذٟ ٝ صٗي٠ٜ  ٝ دسخٞاػت سػيذُي ث٠ كٞست ٝهؼيت٢ب ثبػج تبخيش دس اٛزبٕ ًبس ٝ

(. ػالٟٝ ثش اي٢ٜب ػذٕ آُب١ي حوٞهي ًبسًٜبٙ كٜي ًبسكشٗب 1392 ،ادػبي ١بي ٗختٔق سا ثشاي پي٘بٌٛبساٙ كشا١ٖ ٗي ٛ٘بيٜذ. ) حؼيٚ ٛبدسي

 "هذیشیت ادعب"ٝ ات٘بٕ پشٝطٟ سا ثب ٗـٌْ ٗٞار٠ ٗي ٛ٘بيذ.  ٗي تٞاٛذ ٜٗزش ث٠ اٛؼوبد هشاس داد١بيي ؿٞد ٠ً دس ٢ٛبيت ٜٗزش ث٠ ادػب ُشديذٟ

 ع تحويوبت ث٠ ػْ٘ آٗذٟ ػؼي ثش آٙ ٗي ثبؿذ ٠ً تبحيشات ًبسكشٗبيبٙ ثش ثشٝص  ٝ ٗذيشيت ٙ ًٔي ثٞدٟ ٝدس ايٚ ٛٞؿت٠ ثش اػبيي ػٜٞا

دػت٠ ثٜذي ، ا١٘يت د١ي ٝ ٝصٙ د١ي ث٠ آ٢ٛب داد١ب ثشسػي ٜٝٗـبء ًبسكشٗبيي ثشٝص چٜيٚ ادػب١بيي سا يبكت٠ ٝ پغ اص ادػب ١بي هشاس

 سا١ٌبس١بي ًب١ؾ چٜيٚ ادػب١بيي ٗذ ٛظش ٗي ثبؿذ.

 پشداخت٠ ا١٘يت تبحيشات ًبسكشٗب ثش ًٔيٖ ١بي ايزبد ؿذٟ سا اص چٜذ رٜج٠ ٗي تٞاٙ ٗٞسد ثشسػي هشاسداد ٠ً ريال ث٠ ثيبٙ ايٚ چٜذ رٜج٠ 

 ٗي ؿٞد:

ٟ ث٠ حؼبة ٗي آيذ ٓزا ٌٜٗوي اػت ٠ً ثيـتشيٚ اِٛيضٟ سا ثشاي ؿشٝع ، ارشا ٝ تحٞيْ پشٝطٟ ًبس پشٝط ًبسكشٗب ث٠ ػٔت اي٠ٌٜ كبحت -آق

 داؿت٠ ثبؿذ ثٜبثشايٚ ٛون ؿشم خٞا١ذ ثٞد ٠ً ثب ثي تٞر٢ي ث٠ رٜج٠ ١بي ايزبد ًٔيٖ دس هشاس داد١ب تحٞيْ پشٝطٟ سا ث٠ تؼٞين ثيٜذاصد.

ٝرٞد تخلق ًبكي دس تيٖ ٗذيشيت پشٝطٟ ًبسكشٗب ٗي تٞاٛذ تبحيشات ٜٗلي ثش ثي تٞر٢ي ًبسكشٗب ث٠ رٜج٠ ١بي ايزبد ًٔيٖ يب ػذٕ  -ة

 ١بي صيبدي سا ثؼٞصاٛذ . ١بي اهتلبدي ٝ ارت٘بػي ُـت٠ ٝ كشكت تٌ٘يْ پشٝطٟ ٝ ث٠ تجغ آٙ آػيت

ث٠ تجغ آٙ ٗٞرجبت هشس ٝ صيبٙ  ًٔي٢٘بي ايزبد ؿذٟ اِٛيضٟ سا اص تيٖ ًبسكشٗب ُشكت٠ ٝ ٗؼ٘ٞال پشداخت٢ب سا ثب تبخيش ٝ ٛولبٙ ٗٞار٠ ًشدٟ ٝ -د

 پي٘بٌٛبس سا كشا١ٖ آٝسدٟ ٝ ًيليت پشٝطٟ سا ًب١ؾ ٗي د١ذ. 

ث٠ ػٔت تبخيش دس پشداخت٢ب ثشخي اص پي٘بٌٛبساٙ دچبس ٗـٌالت ٗبٓي ٝ دس ٢ٛبيت ٝسؿٌؼتِي ُشديذٟ ٝ دس ٛتيز٠ ًبسكشٗب ثبصٝاٙ ارشايي  -د

 ي ٝ ارشايي ًـٞس آػيت خٞا١ذ ديذ.خٞد سا اص دػت ٗي د١ذ. ٝ دس ٢ٛبيت ػيؼتٖ ٝ ٛظبٕ كٜ

  ًٔيٖ ١بي ايزبد ؿذٟ ساٟ سا ثشاي اكشاد ػٞد رٞ ثبصًشدٟ ٝ دس ثؼيبسي اص ٗٞاسد ٗٞرجبت كؼبد ٗبٓي سا كشا١ٖ  -ٟ

 ٗي ٛ٘بيذ. 

٠ ٝيظٟ ٛوبى هؼق ٓزا ثب ػٜبيت ث٠ ٗٞاسد كٞم هشٝست داسد ٠ً ًبسكشٗب سا٢١بي رُٔٞيشي اص ًٔيٖ دس هشاس داد١ب سا ث٠ دهت ثشسػي ًشدٟ ٝ ث

 خٞد ٝ ًبسًٜبٙ خٞد سا دس ايٚ استجبى پٞؿؾ د١ذ.

 

 هببًي هطبلعبتي تحميك-2
 ثب ٝ ٜذپشداخت ٘بٌٛبساٙيپ يادػب يحوٞه يٗجبٛ يثشسػ ث٠ آٙ يحوٞه ٚيهٞاٛ ٝ ي٘بٌٛبسيپ يادػب١ب ػٜٞاٙ تحت يا ٗوب٠ٓ دسٝ  يآثبد سًٚ

  ئً ثخؾ ػ٠ دس سا ٘بٌٛبساٙيپ يادػب ٝ سا تؼشيق ٛ٘ٞدٟ ٝ ادػب يآ٘ٔٔ ٚيث ٝ يداخٔ يحوٞه ٗتٞٙ دس بٙيص ٝ هشس ٝ حن قيتؼش ث٠ تٞر٠

 ٛ٘ٞدٛذ. يثٜذ دػت٠ يٗؼٜٞ خؼبست رجشاٙ يادػب ، هشاسداد ذيت٘ذ ي؛ادػب يٗبٓ خؼبست رجشاٙ يادػب
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(1392)دسٍیطي ٍ ّوكبساى،اًَاع ادعبي پيوبًكبساى بش اسبس هببًي علن حمَق-1ضكل  

 هبٛٞٙ 515 ٗبدٟ 2 تجلشٟ اػبع ثش ٠يتأد شيتأخ خؼبست يادػب .داسد يسٝؿٜ ٚيهٞاٛ ٝ اثضاس يٗبٓ خؼبست يادػب ٗٞسد دس شاٙيا يحوٞه ٛظبٕ

 اص حبّ ٚيا ثب ؼتيٛ ٌٗبٓج٠ هبثْ ٛلغ ػذٕ اص يٛبؿ خؼبست ٠ً ًٜذ يٗ ٗوشس تجلشٟ ٚي١٘ ٌٚيٓ ثبؿذ يٗ ٌٗبٓج٠ هبثْ يٗذٛ يدادسػ ٚييآ

 ؿٞد يٗ ـ٢ٜبديپ اػت ٌٗبٓج٠ هبثْ ٛلغ ػذٕ خٞد اٗب ؼتيٛ ٌٗبٓج٠ هبثْ ٛلغ ػذٕ اص يٛبؿ خؼبست هبٛٞٙ ٚيا اػبع ثش حوٞهذاٛبٙ ٛظش

 اص خؼبست رجشاٙ اٌٗبٙ ٓضٕٝ ١ِٜبٕ دس تب ؿ٘شد ٌٗبٓج٠ هبثْ سا ٛلغ ػذٕ ٝ ٠يتبد خؼبست يحوٞه ٛظبٕ ثب ١٘ب١َٜ ضيٛ ٘بٙيپ يػ٘ٞٗ ييؿشا

 .ثبؿذ داؿت٠ ٝرٞد ًبسكشٗب يػٞ

 اٌٗبٙ شاٙيا ٚيهٞاٛ دس ٌٚيٓ اػت ٌٗبٓج٠ هبثْ ضيٛ يٗؼٜٞ خؼبست يٗذٛ تيٗؼئٞٓ هبٛٞٙ يي ٗبدٟ ٝ ياػبػ هبٛٞٙ 171 اكْ ث٠ تٞر٠ ثب

 ثبؿذ داؿت٠ دٛجبّ ث٠ ٗتوشس يثشا ضيٛ سا يٗبٓ بٙيص يٗؼٜٞ خؼبست ثشٝص اػت ٌٗ٘ٚ ٠ً يحبٓ دس ٛذاسد ٝرٞد پّٞ ث٠ يٗؼٜٞ خؼبست يبثياسص

 ٗؼ٘ٞالً ُشدد يٗ ثبص ٘بٌٛبسيپ سكت٠ دػت اص يآثشٝ ،ذييتب كٞست دس ٝ ؿٞد يٗ ٌٗشح ٘بٌٛبسيپ يػٞ اص ٠ً ٘بٙيپ كؼخ سد ٗبٜٛذ يادػب١ب ٓزا

 ٚيا ثب تب ٛ٘ٞدٟ ثشهشاس سا پّٞ ث٠ يٗؼٜٞ خؼبست يبثياسص اٌٗبٙ ٠ً ؿٞد ٝهغ يٜيهٞاٛ ؿٞد يٗ ـ٢ٜبديپ .ثبؿذ يٗ يٗبٓ يادػب١ب ثب ١٘شاٟ

 ادا٠ٗ ٘بٌٛبسيپ هلٞس اص شيؿ ئيدال ث٠ هشاسداد ٗذت ذيت٘ذ ي١ب دادٟ ذييتب كٞست دس .ثبؿذ  ذٟيد بٙيص يثشا يٗش١٘ ػٜٞاٙ ث٠ ثتٞاٜٛذ تيتشت

 ٝ يثبالػش ٗؼت٘ش ي١ب ٠ٜي١ض ؿبْٗ ١ب ٠ٜي١ض ٚيا ـتشيث ٠ً ًٜذ يٗ ْيتح٘ ٘بٌٛبسيپ ث٠ سا ياهبك ي١ب ٠ٜي١ض ،ذيت٘ذ ٗٞسد دس ،هشاسداد يارشا

 ٗٞاسد اؿٔت دس شاٙيا يػبٗٔ ػ٠ ٘بٙيپ يػ٘ٞٗ ييؿشا دس ٌٚيٓ اػت ٗؼٖٔ ياهبك ي١ب ٠ٜي١ض ٚيچٜ ٝرٞد ٠ٌٜيا ثب .اػت ًبسُبٟ ضيتز٢

 يػ٘ٞٗ ييؿشا دس ضيٛ ١ب ٠ٜي١ض رجشاٙ ؿٞد پيـ٢ٜبد ٗي ١ب ٠ٜي١ض ثٞدٙ يهٌؼ ث٠ تٞر٠ ثب ٓزا اػت ٛـذٟ يٜيث ؾيپ آٙ رجشاٙ يثشا يسا١ٌبس

 ييهوب ٗشارغ ٝ يكٜ يػبٓ يؿٞسا يػٞ اص يداٝس دسخٞاػت ث٠ ٗزجٞس آٙ رجشاٙ يثشا ٘بٌٛبسيپ تب ؿٞد يٜيث ؾيپ ًبْٗ كٞست ث٠ ٘بٙيپ

 .ُشديذٟ اػت ٌٗشح ٗتٞػي ًٞس ث٠ ادػب پٜذ حذٝد حذاهْ ٘بٙيپ ١ش دس نيتحو ٚيا اػبع ثش. ٛجبؿذ

 

 دس ٠ً 1384 ػبّ دس يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ ٘بٌٛبساٙيپ يدػبا ػ٘ذٟ ػْٔ ؿٜبخت ٝ پشٝطٟ تيشيٗذ ػٜٞاٙ تحت يا ٗوب٠ٓ دس ؿبًشي ٝ هشثبٛي 

 :ٜذيٛ٘ب يٗ ٌٗشح سا شيص ٗٞاسد ذيُشد اسائ٠ پشٝطٟ تيشيٗذ يآ٘ٔٔ ٚيث ًٜلشاٛغ ٚيدٝٗ

 

  اص ؾيث آٛچ٠ يػ٘شاٛ ي١ب ًشح تيٗٞكو يبثياسص دس ثبؿذ يٗ ًـٞس آٙ يػ٘شاٛ ي١ب ًشح ًـٞس ١ش ياهتلبد تٞػؼ٠ ي١ب ٗـخل٠ اص يٌي

 داؿت٠ ثشرؼت٠ ٝ ٢ٖٗ ٛوؾ سػذ يٗ يٛبٗشئ ٛظش ث٠ ٠ً يِشيد ػٞاْٗ اػت ٌٗ٘ٚ ٠ً يحبٓ دس اػت آ٢ٛب يكٜ ي٢ٜٗذػ داسد تيٜيػ  ٠٘١

 اػبع ثش ٝ اػت يحوٞه ٛظش اص پشٝطٟ ي٢ٜٗذػ ٝ يًشاح اػت اػتٞاس آٙ يسٝ ثش يػ٘شاٛ ي١ب ًشح ياػتجبس بٙيثٜ ٠ً يػٞاٗٔ اص يٌي ثبؿٜذ
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 ٓزا ثبؿذ يٗ يخبك ٘تيه اػبع ثش ٗـخق يصٗبٛ ٗذت يً دس ٗؼٕٔٞ تيليً ثب ٘بٙيپ تحت ٗٞاسد اٛزبٕ ث٠ ٗتؼ٢ذ ٘بٌٛبسيپ ،٘بٙيپ قيتؼش

 ٘بٌٛبسيپ يادػب تٞاٛذ يٗ ُشدد تلبٝت دػتخٞؽ ٘بٙيپ ياكٔ ػٞاْٗ اص يي ١ش اُش ٠ً ًشد اػتٜجبى ٚيچٜ تٞاٙ يٗ قيتؼش ٚي١٘ يثشسػ ثب

 اسهب يساػتب دس پشٝطٟ تيشيٗذ ٛ٘ٞد خالك٠ شيتأخ ٝ شييتغ ػبْٗ دٝ دس تٞاٙ يٗ سا آٗذٟ ؾيپ يادػب١ب ياكٔ ػٔت ثبؿذ داؿت٠ دٛجبّ ث٠ سا

 اهذاٗبت الصٕ ي١ب يٜيث ؾيپ ٓحبٍ ثب ٗٞسد ث٠ ثٜب تب ثبؿذ يٗ شاتيتبخ ٝ شاتييتـ  ؾيذايپ دس ٗٞحش ػٞاْٗ ثش تؼٔي بصٜٗذيٛ پشٝطٟ ٠يػبٓ ا١ذاف

 . آٝسد ػْ٘ ث٠ سا ٗشتجي

 : ًٜٜذ يٗ يثٜذ ر٘غ ٚيچٜ ايـبٙ دس ٢ٛبيت

 

 دس ٗـٌالت ٝ توبد١ب ؼتيٛ يآسٗبٛ ػبص ٝ ػبخت كح٠ٜ تيٝاهؼ .ثبؿٜذ يٗ كشد ث٠ ٜٗحلش ٝ ١٘تب يث ذٟيچيپ يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ  -1

 ٝهٞع ٝ ادػب ثشٝص ْيپتبٛؼ پشٝطٟ دس ْيدخ ػٞاْٗ يا حشك٠ ي١ب ِٛشؽ تٌبثن ػذٕ يًشك اص ذيآ يٗ ؾيپ شيٛبُض ث٠ يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ بٙيرش

 .د١ذ يٗ ؾياكضا يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ دس سا اختالف

 اص يؼتيثب ١ب آٙ ًٜتشّ ي١ب ؼتٖيػ يًشاح ٝ ١ؼتٜذ پشٝطٟ دس ياحت٘بٓ شاتيتبخ ٝ شاتييتـ يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ دس اختالكبت ثشٝص ٜٗـأ - 2

 . ثبؿذ خشد ٝ ًالٙ ػٌح دس پشٝطٟ يياػتشاتظ ا١ذاف

 سٝاثي ثشٝص ث٠ تٞر٠ ثب آ٠ٌٛ حبّ اػت بصٜٗذيٛ صٗبٙ ػبّ دٝ ث٠ حذٝداً يي٢ٛب يسا كذٝس ٝ الصٕ ي١ب يًبسؿٜبػ اٛزبٕ ٝ يدادسػ بٙيرش - 3

 ٝ ػْٔ ؿٜبخت ٓزا ،ٛـٞد سًٞد دچبس ًبس ٝ بكت٠ي ادا٠ٗ پشٝطٟ بتيػ٘ٔ داؿت اٛتظبس تٞاٙ يٛ٘ ثؼوب ٚيًشك يثشا يٗبٓ ٗـٌالت ٝ دٝػتب٠ٛ شيؿ

 خٞا١ذ ١٘شاٟ ث٠ ضيٛ سا ١ب ٠ٜي١ض ًب١ؾ ث٠ٌٔ ؿذ خٞا١ذ پشٝطٟ يارشا صٗبٙ دس غيتؼش ثبػج ت٢ٜب ٠ٛ پشٝطٟ حيكح تيشيٗذ اػ٘بّ ٝ ػٞاْٗ

 .داؿت

 ١ب پشٝطٟ شاٙيٗذ ٝ ٚي٢ٜٗذػ يًشك اص ،اػت يحوٞه آحبس يداسا د١ٜذ يٗ اٛزبٕ پشٝطٟ يارشا دس هشاسداد ٚيًشك اص يي١ش ٠ً يػ٘ٔ ١ش - 4

 اص شيكشاُ يدسً ذيثب يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ ثب آ٢ٛب يشيدسُ ٝاػ٠ٌ ث٠ اٗب ٜذيٛ٘ب لبيا سا يحوٞه يًٝال ٛوؾ تٞاٙ يٛ٘ ٚيثٜبثشا ٝ ؼتٜذيٛ حوٞهذاٙ

 ٗـبٝساٙ اص ٗٞحش ٝ ٗٞهغ ث٠ اػتلبدٟ ث٠ ٗجبدست آٙ ًٜبس دس ضيٛ ٝ ثبؿٜذ داؿت٠ يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ دس ييشثٜبيص يحوٞه ياكٞٓ ٝ يػ٘ٔ سٝاثي

 .ٜذيٛ٘ب ًبسا يحوٞه

 پشٝطٟ شيٗذ ثبؿذ يٗ پشٝطٟ ا١ذاف حلّٞ دس ْيتؼ٢ ر٢ت ، ١ب ٠ٜيُض ٚيث اص اٛتخبة ٝ يشيُ ٖيتل٘ ١ٜش ٝ ػٖٔ ، تيشيٗذ قيتؼش ث٠ ثٜب - 5

 ٝ تش ُؼتشدٟ ػْ٘ ٗحذٝدٟ اختالكبت ٝ يدػبٝ ٝهٞع ٝ حذٝث دس يا پشٝطٟ كشا ٝ دسٝٙ ييشثٜبيص ٝ ييسٝثٜب ػٞاْٗ ٝ ػْٔ ثش تؼٔي كٞست دس

 .داؿت خٞا١ذ پشٝطٟ يسا١جشد ٗتوبثْ اهذاٗبت ٝ يشيُٖ يتل٘ ر٢ت يٗٞحشتش

 ي١شٗ ػ٘ٞٗب ػٌ٘ٔشد ٝاػ٠ٌ ث٠ تيشيٗذ ٝ داسد ياػبػ ٛوؾ اختالكبت ًب١ؾ دس ثشٛذٟ  -ثشٛذٟ  ث٠ ثشٛذٟ- ثبصٛذٟ اص پشٝطٟ كش١َٜ ْيتجذ - 6

 .ثبؿذ يٗ ٗٞحش ذيد يتؼش ٝ يػبص ثؼتش ٚيا دس

 ٝ بكت٠ي ادا٠ٗ ٗلبٓح٠ ثذٝٙ پشٝطٟ ِشيد ي١ب هؼ٘ت ٠ً اػت هشاسداد ي١ب ًشف ٛلغ ث٠ اختالف؛ ٝرٞد شؿٖيػٔ ٗذػب حْ ٝ ادػب يً دس  - 7

 . ًٜذ ٗختْ سا ًبس ـشكتيپ اختالكبت  ثذ١ٜذ اٌٗبٙ ذيٛجب شثيير ْيدخ ػٞاْٗ ٝ ؿٞد ْيتٌ٘

 

 ٠يتلل پشٝطٟ يٗٞسد ٌٗبٓؼ٠ ثب يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ دس ٘بٌٛبساٙيپ ادػبي ؿٜبخت ػٜٞاٙ تحت يا ٗوب٠ٓ دس 1394دس ػبّ  يٌید ٍ یيپبسسب

 ئً ثخؾ دٝ ث٠ سا شاتيتبخ ػٞاْٗ اػت ذٟيُشد اسائ٠ پشٝطٟ تيشيٗذ يآ٘ٔٔ ٚيث ًٜلشاٛغ ٚيدٝاصد١٘ دس ٠ً  ت٢شاٙ رٜٞة كبهالة خب٠ٛ

 ٗحبػج٠ ٝ يثشسػ اص پغ ٝ ًشدٟ ييؿٜبػب سا دػت٠ ١ش ياكٔ ي١ب ؿبخ٠ شيص ٝ ًشدٟ يثٜذ دػت٠ يداخٔ ػٞاْٗ ٝ پشٝطٟ اص خبسد ػٞاْٗ

 . آٝسدٛذ دػت ث٠ سا 2ٜٗذسد دس ؿٌْ  ذيٛتب ْيتحٔ اص پغ ٝ ًشدٟ ييؿٜبػب سا پشٝطٟ ْيتٌٞ دس ُزاس شيتبح ػٞاْٗ ٛ٘ٞداس آ٢ٛب يكشاٝاٛ
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(1394،يٌید ٍ یيپبسسب)عَاهل هَثش دس تبخيشات-2ضكل  

 

 ٚي١٘چٜ ٝ ٚيهٞاٛ اص ٛبدسػت ي١ب ثشداؿت ٝ ييارشا دػتِبٟ ٗختٔق ي١ب ثخؾ دس ٗٞرٞد ي١ب يٛب١٘ب١ِٜ ،١ب پشٝطٟ قيهؼ يٗبٓ تيشيٗذ

 اص يبسيثؼ دس ييارشا بتيػ٘ٔ ٠ً ؿذٟ ثبػج ًـٞس دس كبهالة ٝ آة ي١ب ًشح يٗبٓ ٜٗبثغ ٚيتأٗ ٜٗظٞس ث٠ دٝٓت ٗحذٝد ٜٗبثغ اص اػتلبدٟ

 ياهتلبد ثبصدٟ ًب١ؾ ٝ ١ب پشٝطٟ يٗبٓ ثبس ؾياكضا ث٠ ٜٗزش ارشا ٗذت ؿذٙ يًٞالٛ ٝ ٛشػذ ات٘بٕ ث٠ ؿذٟ يٜيث ؾيپ ٠ياٝٓ ٗذت دس ٗٞاسد

 پشداخت آٛبٙ ث٠ ؼتيثب يٗ ٝ ؿذٟ يتٔو ٘بٌٛبساٙيپ ٌٗبٓجبت ػٜٞاٙ ث٠ تي٢ٛب دس ٝ ًٜذ يٗ ثشٝص ٗختٔق ي١ب ؿٌْ دس ٠ٜي١ض ؾياكضا ٝ ٟذيُش

 يثشداس ث٢شٟ شهبثْيؿ ٝ ٛبت٘بٕ ي١ب ًشح ثب ًشح ثشآٝسد اص ـتشيث ي١ب ٠ٜي١ض پشداخت شؿٖيػٔ ييارشا دػتِبٟ ٗٞاسد اص يا پبسٟ دس تبًي٢ٛب ٝ ُشدد

 ي٢ٜٗذػ ي١ب ؿشًت آضح٠٘ حن پشداخت ٚي١٘چٜ ٝ ٗزبص شاتيتبخ دٝساٙ دس يٛوذ يٗبٓ ثبس ؾياكضا ػٞاْٗ ٚيا اص يٌي. ُشدٛذي ٗ ٗٞار٠

 ثٞد خٞا١ذ ِشيد ٗٞاسد يبسيثؼ ٝ پشٝطٟ ٚيا ثش ٠يػبٓ ٛظبست ٜٗظٞس ث٠ ًبسكشٗب ػٞاْٗ آضح٠٘ حن شيٛظ ِشيد ػٞاْٗ ٝ ٛظبست دػتِبٟ بي ٗـبٝس

 اػبع ثش ٠ً اػت ؿذٟ پشداخت٠ كبهالة ٝ آة ي١ب پشٝطٟ اص يٌي شاتيتبخ دس ٘بٌٛبسيپ يادػب يٗٞسد ٌٗبٓؼ٠ دس تحوين پبسػبيي ٝ ديٜي  ٓزا

 ؿذٟ ت٢شاٙ رٜٞة كبهالة ٝ آة خب٠ٛ ٠يتلل ػبخت پشٝطٟ دس ٘بٌٛبساٙيپ يادػب ػجت ٠ً پشٝطٟ شاتيتبخ ػ٘ذٟ ػْٔ ُشكت٠ كٞست وبتيتحو

 ػٜٞاٙ ُشديذٟ اػت: شيص ؿشح ث٠

 ٝ ذيرذ يًبس١ب ؾياكضا، ي٢ٜٗذػ خذٗبت ؾياكضا ،١ب ٛوـ٠ ٞيتتل ٝ يثشسػ ٝ ْيتحٔ ،غيٗب ثخؾ ؿذٟ احذاث ي١ب ػبصٟ ْيتحٔ ٝ شييتـ 

 ػبصٛذُبٙ اصًشف ٗؼتٜذات ٗٞهغ ث٠ اسائ٠ ػذٕ ، ضاتيتز٢ يثبصسػ دس شيتبخ ،ٗزٞص١ب ٗٞهغ ث٠ ذييتب ػذٕ ،كشٗب ًبس دػتٞس ث٠ ًبس تٞهق ،اهبك٠

 ثش حبًٖ ييؿشا ْيدال ث٠ ضاتيتز٢ حْ٘ ر٢ت end user شيتبخ ؼتٖ،يػ ٖيتحش ْيدٓ ث٠ پّٞ اٛتوبّ ٝ ٛوْ اص حبكْ شيتبخ ،يخبسر

 اص حبكْ شي،تبخ ٖيشٗؼتويؿ ٝ يا ٝاػ٠ٌ ي١ب ذيخش اص حبكْ شيتبخ ١ب،ٖ يتحش ْيدٓ ث٠ ضاتيتز٢ يا ٗشح٠ٔ چٜذ حْ٘ شدسيتبخ ١ب،ٖ يتحش

 ٌٗبٓجبت ٗٞهغ ث٠ پشداخت ػذٕ ضات؛يتز٢ ذيخش ر٢ت ٜٗبػت يٛوذ ُشدؽ ٝرٞد ػذٕ پّٞ، ثشداؿت ر٢ت اسٝپب يداس خضا٠ٛ اص ٗزٞص اخز
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 ٌٗبٓجبت ٗٞهغ ث٠ پشداخت ػذٕ ْيدٓ ث٠ اػت ؿذٟ ٘بٌٛبسيپ يادػب ث٠ ٜٗزش ٠ً آٗذٟ ٝرٞد ث٠ شاتيتبخ اًخش ٗي د١ذ ٛـبٙ ٠ً ٘بٌٛبساٙيپ

 يًبس١ب ؾياكضا ١ب، ٛوـ٠ دس شييتـٗي ثبؿٜذ. اػت ثٞدٟ هشاسداد ػوذ صٗبٙ دس يٜيث ؾيپ اص خبسد ٠ً ٟآٗذ ٝرٞد ث٠ ي١بٖ يتحشٝ ًبسكشٗب تٞػي

 ٛيض اص ديِش داليْ ػٜٞاٙ ُشديذٟ اػت. ٛبٗؼبػذ ي١ٞا ٝ آة ييؿشا ٝ ضاتيتز٢ ْيتحٞ  دس شيتبخ  ؛ياهبك ٝ ذيرذ

  ثبػج ًبسكشٗب تيشيٗذ ػٞء يبديص ٗٞاسد دس يٝٓ اػت ارتٜبة شهبثْيؿ يي١ٞا ٝ آة ييؿشا ٝ ٖيتحش ييؿشا ٗبٜٛذ شاتيتبخ اص يثشخ ُشچ٠ 

 ٜٗبهل٠ يثشُضاس اص هجْ .ثبؿذ ٌٗ٘ئٚ خٞد يٗبٓ ٜٗبثغ اص ذيثب ذيٛ٘ب ثشُضاس سا ٜٗبهل٠ ٠ٌٜيا اص هجْ ًبسكشٗب. اػت ؿذٟ ٘بٌٛبساٙيپ يادػب

 اٛزبٕ ٚيح دس شاتييتـ اص ٝ ؿٞد ٗـخق ذيثب ًبس ؿشٝع اص هجْ ًبس ٛوـ٠. ذيٛ٘ب اهذإ اػت خٞدؽ تؼ٢ذ دس ٠ً يٗلبٓح ذيخش ث٠ ٛؼجت

 ػجت پشٝطٟ شاتيتبخ ٠ً د١ذ يٗ ٛـبٙ وبتيتحو  ي١ب بكت٠ي .ؿٞد يٗ پشٝطٟ ٗذت ًّٞ ؾياكضا ػجت شايص ،ؿٞد ارتٜبة يبديص حذ تب پشٝطٟ

 .د١ذ يٗ ؾياكضا سا پشٝطٟ يٗبٓ ثبس ز٠يٛت دس ٝ ؿذٟ شاتيتبخ ًشدٙ ٗزبص دس ٘بٌٛبساٙيپ يادػب ثشٝص

 پشداصٛذ يٗ يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ دس ٘بٌٛبساٙيپ ياداس ١بيهشاسداد ٌٜٗن يثشسػ ث٠اي  ٗوب٠ٓ ًي 1384 ػبّ دس يهشثبٛ يػٔ ٝ يؿبًش اهجبّ

 ١ب هشاسداد ٚيا سػذ يٗ ٗشدٕ ث٠ تي٢ٛب دس هشاسداد١ب ٚيا ٜٗبكغ ٝ ١ؼتٜذ ٗشدٕ يدٝٓت يهشاسداد١ب ػٕٞ ًشف ٠ً ْيدٓ ٚيا ث٠ ٗؼتوذٛذ ـبٙيا

 بدؿذٟي يهشاسداد١ب دس ٖئً زبديا اص ٝ ُشكت٠ هشاس يثشسػ ٗٞسد دهت ث٠ ذيثب آ٢ٛب دس ٗٞرٞد يحوٞه ٛظبٕ ٓزا ٝ ثٞدٟ ثشخٞسداس ييثبال تيا١٘ اص

 . ذيآ ػْ٘ ث٠ يشيرُٔٞ

 ػذٕ ٓزا. شديُ هشاس يثشسػ ٝ دهت ٗٞسد ٌپبسچ٠ي كٞست ث٠ ؼتيثب يٗ ٝ ثٞدٟ ياداس ٝ يحوٞه يٗبٓ يكٜ ػبختبس چ٢بس يداسا يهشاسداد ١ش

 (sow).ذياكضا يٗ آٙ ييًبسا ثش ( scope of work) داد هشاس ٗٞهٞع ٗحذٝدٟ دادٙ پٞؿؾ ٝ داد هشاس اػٜبد تٜبهن ٝ تذاخْ

 ػبختبس دس ؼييس ٜٗبػت غيتٞص ػذٕ ،ػبص ٝ ػبخت ي١ب پشٝطٟ دس ٗـبرشات ٝ اختالكبت اص يبسيثؼ ثشٝص ْيدٓ ُشكت٠ كٞست وبتيتحو دس

 ١ب پشٝطٟ تيٗٞكو ػش ثش ١ب چبٓؾ ٚي٢ٗ٘تش اص يٌي سا آٙ تٞاٙ يٗ ٠ً اػت يحذ ث٠ ؼييس ٜٗبػت غيتٞص تيا١٘ ،اػت ؿذٟ بٙيث هشاسداد

 هؼق ذيٗٞ هشاسداد ٚيًشك تٞػي پشٝطٟ يارشا ًّٞ دس آٙ ٗلبد ٗتلبٝت ي١بْ يتحٔ اٌٗبٙ ٝ يهشاسداد يرذ٢ٓب ٝ ثحج ؾياكضا .داٛؼت

 ٝ ٞةيٗؼ ػبختبس يداسا يهشاسداد چٜبٛچ٠ ،پشٝطٟ يارشا هشاسداد يسا١جشد ٝ ي١شٗ ٛوؾ ٝاػ٠ٌ ث٠ ٚيثٜبثشا ،ثبؿذ يٗ پشٝطٟ هشاسداد يػبختبس

 .بكتي خٞا١ذ ؾياكضا آٙ ٚيًشك ٚيث تٜؾ ،ثبؿذ يآت اختالكبت كلْ ٝ حْ دس شيٛبپز اٛؼٌبف

 ث٠ سا ؼييس ١ش ٠ً اػت يداد هشاس آّ ذٟيا داد هشاس construction industry institute (C.I.I) ػبخت٘بٙ كٜؼت ٗٞػؼ٠ نيتحو اػبع ثش

 ؿٞد دادٟ يًشك ث٠ ذيثب ؼييس قيتخل ٠ً يٗؼٜ ٚيثذ .د١ذ اختلبف داسد آٙ ًب١ؾ ٝ تيشيٗذ ث٠ ٛؼجت سا ييتٞاٛب ٚيـتشيث ٠ً يًشك

 بتيؿٌب ٝ ٠٘يث ي١ب ٠ٜي١ض شيٛظ پشٝطٟ ٖيشٗؼتويؿ ي١ب ٠ٜي١ض ًب١ؾ ثبػج قيتخل ٟٞيؿ ٚيا ذيٛ٘ب ًٜتشّ سا آٙ احؼٚ ٛحٞ ث٠ ثتٞاٛذ ٠ً

 .ؿذ خٞا١ذ يحوٞه يدػبٝ ٝ

 سا شيص ياكٔ سا١ٌبس پٜذ ثٞدٟ اٛذ اص ايٚ دػت٠  يػبٗٔ ػ٠ يهشاسداد١ب ـتشيث ٠ً يدٝٓت يهشاسداد١ب يثشسػ اص پغ هشثبٛي ٝ ؿبًشي دس ادا٠ٗ 

 :ذيٛ٘ب يٗ ـ٢ٜبديپ هشاسداد١ب ٚيا ٖئً زبديا ؼييس ًب١ؾ ر٢ت دس

 .يٗحٞس پشٝطٟ ث٠ يٗحٞس ًبسكشٗب اص هشاسداد١ب ٌشديسٝ شييتـ - 1

 .يشاٛيا ٘بٌٛبساٙيپ يثشا يثبٌٛ ؿج٠ٌ دس( L.C) ياػٜبد اػتجبس اكتتبح ٗلٞث٠ ؿذٙ ييارشا يشيِيپ - 2

 .٘بٌٛبساٙيپ يدػبٝ ب٠ٛلٜٗل يثشسػ - 3

 .هشاسداد ٗلبد دس اسصؽ ي٢ٜٗذػ يٗجٜب ثش اختالكبت حْ ٝ ٘بٌٛبسيپ تٞػي شاتييتـ ـ٢ٜبديپ ُٜزبٛذٙ - 4

 .يحوٞه ٗـبٝساٙ اص هشاسداد ٚيًشك اػتلبدٟ - 5

 ثب يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ ٠ٜي١ض ٝ صٗبٙ يسٝ ثش ٘بٌٛبساٙيپ يادػب١ب ًب١ؾ شيتبح ٗوذاس ٚييتؼ ٝ ادػب١ب يثشسػ ػٜٞاٙ تحت يا ٗوب٠ٓ دس ٝ يث٢بدس

 ٌٗبٓؼ٠ ثب اٛذ ًشدٟ يػؼ ٝ پشداخت٠ ٘بٌٛبساٙيپ يادػب١ب يثشسػ ث٠ خٞصػتبٙ يا ٌٜٗو٠ ثشم خٌٞى يػبخت٘بٛ ي١ب پشٝطٟ يٗٞسد ٌٗبٓؼ٠

 ر٢ت ييسا١ٌبس١ب ٝ يثشسػسا  يػ٘شاٛ ي١ب پشٝطٟ ٘بٌٛبسيپ يادػب اتشيتبح خٞصػتبٙ يا ٌٜٗو٠ ثشم خٌٞى يػبخت٘بٛ ي١ب پشٝطٟ يٗٞسد

 ٠ً ٟ اػتؿذ ٗـخق يػبخت٘بٛ پشٝطٟ 53 ث٠ ٗشثٞى يهشاسداد١ب ٗؼتٜذات يثشسػ ه٘ٚ ساػتب ٚيا دس د١ٜذ. اسائ٠ آٙ ي١ب احش ًب١ؾ

 تٞػي شاتييتـ ًبسكشٗب، تؼ٢ذ ٗٞسد ٗلبٓح ْيتحٞ دس شيتبخ ثشداس، ث٢شٟ ٛظش ٗٞسد شاتييتـ رٔؼبت، كٞست ٛجٞدٙ سٝص ث٠ شيٛظ يػٞاٗٔ

 ث٠ ٗشثٞى ٗؼبئْ ٖيٗو ٛبظش ٗٞهغ ث٠ حوٞس ػذٕ ًبس١ب، دػتٞس ٝ ٗذاسى دس اؿتجبٟ ٝ ٛوق،  ٘بٌٛبسيپ ث٠ ٚيصٗ ْيتحٞ دس شيتبخ ًبسكشٗب،
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 ث٠ ٗؼبسم ٝ ١ب ٛوـ٠ شييتـ ، تيٝهؼ كٞست ٝ پشداخت ؾيپ پشداخت دس شيتبخ شيٛظ يػٞاٗٔ ،يٗٞسد كٞست ث٠ ًبس١ب دس غيتؼش ٝ ١ب ٖيتحش

 يادػب١ب دس ٠ٜي١ض ٝ صٗبٙ ٚيث يٗؼٜبداس ساث٠ٌ يآٗبس ياكضاس١ب ٛشٕ اص اػتلبدٟ ثب تي٢ٛب دس داسد ٝرٞد هشاسداد١ب ٠ئً دس ٗـتشى ًٞس

 پشداخت دس شيتبخ اص يٛبؿ ذيت٘ذ دسكذ يي ياصا ث٠ ٠ً اػت ؿذٟ ٗـخق ٝ آٗذٟ دػت ث٠ ادػب١ب اص يٛبؿ آحبس ًب١ؾ ٜٗظٞس ث٠ ٗـتشى

 0876/0ٝ0899/0ٝ1953/0ٝ1934/0  ٗؼبدّ ي١ب ٠ٜي١ض تيتشت ث٠ ١ب ٛوـ٠ شييتـ ٗؼبسم،اص يٛبؿ ،تٞهق ١ب تيٝهؼ كٞست پشداخت ؾيپ

 ٗيضاٙ تبحيش ػٞاْٗ كٞم آزًش  آٝسدٟ ؿذٟ اػت.١بي دس صيش ٛ٘ٞداس  .ُشدد يٗ ْيتح٘ پشٝطٟ ث٠ ٘بٙيپ ٠ياٝٓ ٗجٔؾ دسكذ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

.  ٍضعيتْب صهبى تبخيش پشداخت صَست_دسصذ ّضیٌِ-4صهبى تبخيش پشداخت پيص پشداخت                                         ضكل -دسصذ ّضیٌِ -3ضكل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   صهبى ًبضي اص هعبسضيي_دسصذ ّضیٌِ-5ضكل                                                                                                            

 

١بي تؼ٘يشات ػبخت٘ب٢ٛبي ؿشًت٢بي دٝٓتي  ٟهشثبٛي ٝ ػٔـٞس دس ٗوب٠ٓ اي تحت ػٜٞاٙ سٝؽ ٗٞحش اسصيبثي ادػب١بي ٗبٓي پي٘بٌٛبساٙ دس پشٝط

اسائ٠ ُشديذٟ اػت ه٘ٚ ثيبٙ كشايٜذ ٗذيشيت ادػب ثش اػبع اػتبٛذاسد  ٠ً93 دس اٝٓيٚ ١٘بيؾ ٗٔي ػ٘شاٙ ٝ ٗحيي صيؼت ؿ٢شي دس ػبّ 

ٝدس ٛتيز٠ ثب تٞر٠ ث٠ ث٠ اسصيبثي ادػب١بي پي٘بٌٛبسٙ ٝ تحٔيْ احش ػٞاْٗ ٗختٔق پشداخت٠  1ؿ٘بسٟ  ( ًجن رذPMBOKّٝٗذيشيت پشٝطٟ ) 

 .اٛذ. سا ث٠ دػت آٝسدٟ ٜٗذسد دس آٙ پشاًٜذُي ٝ پيچيذُي٢بي پشٝ طٟ ١بي تؼ٘يشاتي ٛتبيذ 
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 دسايـبٙ كشايٜذ ٗذيشيت ادػب سا دس كٞست ٝهٞع دس چ٢بس ثخؾ ، ؿٜبخت ادػب ،اسصيبثي ادػب، پيـِيشي ٝ حْ ٝكلْ ادػب تؼشيق ٗي ٛ٘بيٜذ.

 ػپغ ٝ ُشكت٠ هشاس يثشسػ ٗٞسد يشاتيتؼ٘ ي١ب پشٝطٟ ييؿشا ٝ يظُيٝ اثتذا اي ٗشح٠ٔ چ٢بس ئيتحٔ سٝؽ يي اص اػتلبدٟ ثب ـبٙيا  نيتحو

 ٘تيه ٛٞػبٛبت ٝ ٗٞهغ ث٠ پشداخت ػذٕ ،غيتؼش ،تٞهق ،شيتأخ ،شييتـ ؿبْٗ ١ب آٙاي  ـ٠يس ٝ ػْٔ ٝ يٗبٓ ادػب١بي ًٜٜذٟ زبديا ي١ب ػبْٗ

 يادػب١ب يػبص يً٘ ي١ب سٝؽ ٝ ادػب١ب ٝهٞع كٞست دس ؿذٟ زبديا ي١ب ٠ٜي١ض ،١ب ػبْٗ احش ْيتحٔ ٜٗبػت ي١ب ييتٌٜ ٝ ؿذٟ ييؿٜبػب

 دس اػتلبدٟ ٗٞسد ئيتحٔ ٗٞحش سٝؽ يٗؼشك ه٘ٚ ادػب١ب ٜٗبػت تيشيٗذ ٜٗظٞس ث٠ ٝ ذٟيُشد بٙيث يشاتيتؼ٘ ي١ب پشٝطٟ دس ٘بٌٛبساٙيپ يٗبٓ

 ثب هشاسداد١ب ٗذاسى ٝ اػٜبد ٠ي،ت٢ يشاتيتؼ٘ ي١ب پشٝطٟ ييؿشا ٝ يظُيٝ ٚيث تٜبػت ٓضٕٝ خلٞف دس يـ٢ٜبداتيپ ي،ٗبٓ يادػب١ب يبثياسص

 . اػت ذٟيُشد اسائ٠ اختالكبت ثشٝص اص يشيـِيپ ٜٗظٞس ث٠ ١ب پشٝطٟ ؼييس تيشيٗذ ٓضٕٝ ٝ ادػب تيشيٗذ ٌشديسٝ

( دس ٗوب٠ٓ اي تحت ػٜٞاٙ اٛٞاع ادػب١بي پي٘بٌٛبساٙ دسًـٞس   ١Helder Moura and José Cardoso Teixeiraٔذس ٗٞسا ٝ ًبسدٝػٞ تٌؼيشا )

اسائ٠ ُشديذ اهذإ ث٠ يي ٛظش ػٜزي ايٜتشٛتي ربٗغ اص ًبسكشٗبيبٙ  2007دس ػبّ   ARCOMپشتوبّ ٠ً دس ًٜلشاٛغ ثيٚ آ٘ٔٔي

 ايزبد ؿذٟ دس خالّ پشٝطٟ  يشاتدسكذ  ادػب١ب ٗشثٞى ث٠ تـي 64ٝپي٘بٌٛبساٙ دس پشتوبّ ًشدٟ اٛذ تحويوبت آ٢ٛب ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً 

ثب ؿيش ٗؼتويٖ رضييبت ، تـييش ٗؼتويٖ ٝتـييش ث٠ ػٔت خٌب١بي ٗٞرٞد دس ًشاحي ١ب ٝ ٛوـ٠ ١ب ٗي ثبؿذ. ػپغ  ػٔي آخلٞف تـييش

٠ پغ اص دسكذ ًْ ادػب١ب ث٠ ػٔت تـييشات ٝ تبخيشات ٗي ثبؿذ. ً 84اهبك٠ ًشدٙ ادػب١بي ٛبؿي اص تبخيشات ٗـخق ُشديذ ٠ً دس ٢ٛبيت 

 ث٠ دػت آٗذ. 0.76ٗحبػج٠ دسكذ پشداخت  ٛؼجت ث٠ دسكذ ادػب١بي دسخٞاػت ؿذٟ دسكذ 

ايـبٙ ثشاي ٗذيشيت ادػب دس پشٝطٟ ١بي ثضسٍ كشآيٜذ صيش سا پيـ٢ٜبد ٗي ًٜٜذ ٠ً ؿبْٗ پٜذ ُبٕ اكٔي تـخيق ادػب ، اػالٕ ادػب ، ٗؼتٜذ 

 ثبؿذ. ػبصي ادػب ، اسائ٠ ادػب ٝ دس٢ٛبيت حْ ٝ كلْ ادػب ٗي
 
 
 

 
 

 

 

 

(2777،ّلذس هَسا ٍ كبسدٍسَ تكسيشا)فشآیٌذ پٌج هشحلِ اي هذیشیت ادعب -6ضكل  
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دسكذ ٗٞاسد، ٗذيشيت ادػب١ب اص ًشين ت٘بع ٗؼتويٖ ٝ ٗزاًشات كي ٗبثيٚ ًبس كشٗب ٝ  ١73٘چٜيٚ تحويوبت آ٢ٛب ٗـخق ٗي ٛ٘بيذ ٠ً دس 

ث٠ دادُبٟ ًـيذٟ اػت. ٝدس ٢ٛبيت ايـبٙ پيـ٢ٜبد ٗي ًٜٜذ ٠ً دس ٗٞسد پشٝطٟ ١بي ثضسٍ پي٘بٌٛبس هبثْ حْ ثٞدٟ ٝدس ثبهي٘بٛذٟ ٗٞاسد ًبس 

 يي ػيؼتٖ يٌپبسچ٠ ر٢بٛي ٝ ثب ٗـبسًت ػبصٗبٙ ثيٚ آ٘ٔٔي اػتبٛذاسد سٝؽ يٞٛيلبيذي ثشاي ٗذيشيت ادػب ث٠ ًبس ُشكت٠ ؿٞد.

 

دس داٛـِبٟ ػٕٔٞ صيؼت ٗحيٌي ٢ٓؼتبٙ تحويوي ثب ػٜٞاٙ  2009دس ػبّ  پٞٓٞٛٞػٌيايٞٛب سيجٌب ٝ آيضاثت ثبٛذس ٝ ًبتشيضٛب پبٌٝٓب ٝ ٗيؼيضالٝ 

 سيؼي ادػب١بي ػبخت٘بٛي ثب ٌٗبٓؼ٠ ٗٞسدي پشٝطٟ ١بي سا١ؼبصي اٛزبٕ دادٟ اٛذ.

ايـبٙ تحوين سا ث٠ دٝ ١ذف تحوين ايـبٙ ٌٗبٓؼ٠ ثش سٝي پشٝطٟ ١بي سا١ؼبصي ثٞدٟ تب ثب تحٔيْ ٝ آٛبٓيض آ٢ٛب ثتٞاٜٛذ ث٠ ٛتبيذ دٓخٞاٟ ثشػٜذ . 

ادػب١ب ٝ آٛبٓيض آ٢ٛب ث٠ هلذ ٗذيشيت ادػب ٗذ ٛظش ثٞدٟ اػت ٝدس ثخؾ ثؼذي  ءثخؾ ٗزضا توؼيٖ ًشدٟ اٛذ دس ثخؾ اّٝ كشكب ؿٜبػبيي ٜٗـب

ت سيؼي حبكْ يبكت٠ ٝ پبي٠ اي سا ثشاي ٗذيشي ١ب ث٠ ًٞس ػيؼت٘بتيي سا١ي سا ثشاي ؿٜبػبيي ت٢ذيذ١ب ٝ اسصيبثي سيؼي ادػب ؿت٠ اٛذػؼي دا

ي اص ايٚ ادػب١ب اسائ٠ ٛ٘بيٜذ. آجت٠ پبيؾ ٝ اسصؿيبثي ٗؼت٘ش ١ش ادػب ثب تٞر٠ ث٠ ١ش پشٝطٟ ٝ ؿشايي ٝيظٟ آٙ ث٠ خلٞف ؿشايي ػشٗبي٠ ُزاس

س خبف آٙ پشٝطٟ ٗذ ٛظش هشاس ُشكت٠ اػت تب ثب ؿٜبػبيي خٌش يب ت٢ذيذي رذيذ، ػيؼتٖ ث٠ كٞست پٞيب اهذإ ث٠ تذٝيٚ اهذإ اكالحي د

پشٝطٟ اكٔي سا١ؼبصي  8هشاسداد٠ً ثش اػبع ًتبة صسد كيذيي ثؼت٠ ؿذٟ ثٞد سا اص  226پشٝػ٠ ٗذيشيت سيؼي ٛ٘بيذ. ايـبٙ اػٜبد تؼذاد 

تٌ٘يْ ؿذٟ دس پٜذ ػبّ ُزؿت٠ اػتخشاد ؿذٟ اٛذ سا ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٟ ٝ ١ـت ٛبحي٠ خٌش خيض ٝ ت٢ذيذ آٗيض دس ٗٞهٞع ادػبي 

 بي ًشدٟ ٝ ديبُشإ ٗي٠ٔ اي صيش سا ثشاي آٙ تشػيٖ ٛ٘ٞدٟ اٛذ. سا ؿٜبػ ٙ پي٘بٌٛبسا

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

(2779،ایًَب سیبكب ٍ اليضابت ببًذس ٍ كبتشیضًب پبٍلكب ٍ هيسيضالٍ پَلًََسكي )ّطت ًبحيِ خطش خيض دس ادعبي پيوبًكبساى -7ضكل  

توؼيٖ ًشدٟ ٝ ػپغ ايٚ دٝ ثخؾ اكٔي سا ٛيض ث٠ صيش ؿبخ٠ ١بيي سا ث٠ دٝ ثخؾ ًٔي ٜٗـبء داخٔي ٝ ٜٗـبء خبسري  ١ب ادػب ءآ٢ٛب ٜٗـب 

 م ر٘غ آٝسي ٝ دػت٠ ثٜذي ًشدٟ اٛذ:ٝاٛي ايٚ صيش ؿبخ٠ ١ب سا دس ٛ٘ٞداس كٞاتوؼيٖ ًشدٟ ٝ كش

UC  ؿشايي كيضيٌي ٝ ٗحيٌي پيؾ ثيٜي ٛـذٟ دس ػبيت :. 

FO  كؼي٢ٔب ٝ ػِٜٞاسٟ ١بي تبسيخي :. 

TP ؿخبف حبٓج ) ٗؼبسهيٚ (: كؼبٓيت ٝسكتبس ٛبػبصُبس ا. 

LR تـييشات دس هٞاٛيٚ ٝ هٞاثي :. 

FD  ٟخٌب١بي اػٜبد ًشاحي ٝ ؿشايي ث٢ب٠ٛ خيض پيؾ ثيٜي ٛـذ :. 

LA ٗ طٟ (حْ پشٝ: ػذٕ اٌٗبٙ دػتشػي ث٠ ًبسُبٟ پشٝطٟ ) ػبيت.  

AR تـييشات دس ٛوـ٠ ١ب ٝ ٗـخلبت اٝٓي٠ اكضايؾ حزٖ ًبس :. 

PA : ١ب ٝ ٛوـ٠ ١بي ًبسُب١ي ًٞالٛي ؿذٙ دػتٞس ًبس١ب ٝ كٞست٘زٔغ.  
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 ٗز٠ٔ طٟ ١بي ػبخت٘بٛي ػ٘بٙ دس ا تحت ػٜٞاٙ تحٔيْ ادػب١ب دس پشٝٗح٘ذ آ٘حؼٚ اص داٛـِبٟ كٜي ٝ ٢ٜٗذػي ٗؼوي دس ػ٘بٙ ٗوب٠ٓ اي س

ثؼت٠ ؿذٟ ػشر٘ؼي سا ٠ً هشاس داد آ٢ٛب ث٠ كٞست  پشٝطٟ ثب ٗـخلبت خبف 45ايـبٙ  .ثيٚ آ٘ٔٔي ػٕٔٞ ٝ ٢ٜٗذػي پيـشكت٠ اسائ٠ ًشدٟ اػت

س اػت سا ٗٞسد ثشسػي هشاس دادٟ ٝ ٜٗـبء ١بي ٗختٔق ادػب سا دس چ٢بس دػت٠ ًبسكشٗب، ٗـبٝس ، ٗؼتٜذات هشاس داد ٝپي٘بٌٛبس ٗٞسد ثشسػي هشا

يـبٙ دس ًـٞس ػ٘بٙ حذٝدا ث٠ اصاي ١ش ثش اػبع تحوين اآٝسدٟ ؿذٟ اػت.  2ؿ٘بسٟ دادٟ اػت ٠ً ٛتيز٠ دس هبٓت دسكذ ادػب١ب دس رذّٝ 

دسكذ  42ٗٞسد ادػب ٌٗشح ٗي ُشدد ٝ هٜ٘ب ثيـتشيٚ دسكذ ادػب١ب ٗشثٞى ث٠ ٜٗـبء ًبسكشٗبيي ثٞدٟ ٠ً ر٘غ ػٞاْٗ آٙ ث٠ حذٝد  6/2پشٝطٟ 

ُش ػٞاْٗ ٗختٔق كبسؽ اص دسكذ ثٞدٟ اػت . ا 20ٗـبٝس ٝ پي٘بٌٛبس توشيجب ٛضديي ث٠ ١ٖ ٝ ر٘ؼب حذٝد  ء ادػبيي ٗيضاٙ ٜٗـب .سػيذٟ اػت

دػت٠ ثٜذي كٞم ٝ ث٠ ت٢ٜبيي ٗٞسد ثشسػي هشاس ُيشٛذ ثيـتشيٚ دسكذ ث٠ ػبْٗ ًبسكشٗبيي تبخيش دس تحٞيْ صٗيٚ ٝ تبييذ ثشٛب٠ٗ صٗبٛجٜذي ٝ 

س تيٖ دسكذ ١٘چٜبٙ اص ًبسكشٗب ٛـبت ٗي ُيشد ٝ ٗشثٞى ث٠ كوذاٙ ٛيشٝي ٗتخلق د 81/6دػتٞسًبس١ب خٞا١ذ سػيذ. ػبْٗ ثؼذي ٛيض 

دسكذ ثبص ث٠ ًبسكشٗب ثشٗي ُشدد ٠ً ٗشثٞى ث٠ ًبؿز ثبصي دس ػيؼتٖ ًبسكشٗب ٗي ثبؿذ. ٓزا آٗبس ٝ  76/5ًبسكشٗب ٗي ثبؿذ. ػبْٗ ػٕٞ ثب 

تشثيت ؿذٟ اي سا ثشاي اداسٟ پشٝطٟ ١بي خٞد تشثيت ًشدٟ يب سٝؽ ٗذيشيتي  اًالػبت كٞم ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً ًبسكشٗب ٗي ثبيؼت تيٖ ٗب١ش

 .دس اداسٟ پشٝطٟ ١ب تـييش د١ذخٞد سا 

(2712)الوحسي،:  دسصذ ادعبّب ٍ هٌطبء هختلف آًْب دس پشٍطُ ّبي كطَس عوبى2جذٍل  

 هٌطبء علل ادعبّب دسصذ

 فمذاى هتخصصيي الصم 6881

 كبسفشهب

 صف طَالًي كبغز ببصي دس اداسُ پشٍطُ 5876

 اٍلَیت كبسّبي اسجبع ضذُ تَسط كبسفشهب 2879

 تبخيش دس تحَیل صهيي، بشًبهِ صهبًبٌذي ٍ دستَسكبسّب 17828

 صهبًبش ضذى فشایٌذ صذٍس دستَس كبسّب 6881

 تبخيش دس صذٍس هجَصّب 7852

 هطخص ًوَدى بشِّ ّبي صهبًي ) هبیل استَى( بي سبط 2879

 جوع دسصذ ادعبّبي هشبَط بِ كبسفشهب 41836

 ضشٍط صهبًي ًبهٌبسب 3814

لشاسدادهستٌذات   

 ًمطِ ّبي ًبكبفي جْت هطخص ًوَدى همبطع تذاخل كبسّب 5824

 ابْبم دس هسئَليت ّب دس هجَصّبي صبدسُ 1875

 غيش هٌطمي بَدى بشِّ ّبي صهبًي ) هبیل استَى ّب( ٍ همبطع جذاكٌٌذُ كبسّب 1875

 فطبس اّشهي دس جْت هختصبت بشًبهِ صهبًبٌذي 1857

فٌيًبّوبٌّگي هطخصبت  3814  

 اعوبل ًفَر ضخصي تعشیف ًطذُ ٍ هبْن 1875

 جوع عَاهل لشاسدادي 16823

 فمذاى هذیش پشٍطُ هتخصص  دس كٌتشل ٍ هذیشیت بشًبهِ صهبًبٌذي 2862

 هطبٍس

 كٌتشل كيفيت 5824

 ًگْذاسي سَابك هستٌذات ًبهٌبسب 5824

 فمذاى بِ سٍصسسبًي ٍ پبیص بشًبهِ صهبًبٌذي 2879

 عذم ّوبٌّگي عوليبت اجشایي كبسگبّي  2879

 عذم ٍجَد جلسبت هٌبسب پيطشفت كبس  3866

 جوع عَاهل هٌْذسيي هطبٍس 27894



 www.cpjournals.com                                                                                                       ًطشیِ عوشاى ٍ پشٍطُ                                          

 

 

 1398 ٢ٗش  ،5ؿ٘بسٟ   ، اّٝػبّ 

 
33 

 

(2712دسصذ ادعبّب ٍ هٌطبء هختلف آًْب دس پشٍطُ ّبي كطَس عوبى)الوحسي، -2اداهِ جذٍل  

 عذم تبعيت اص هطخصبت فٌي 4819

 پيوبًكبس

دستَسالعول ّبي كبسگبّيعذم تبعيت اص  3814  

 عذم بِ سٍصسسبًي بشًبهِ صهبًبٌذي 4819

 بي هيلي دس ایجبد ّوبٌّگي ٍ هذیشیت كبسگبُ 4819

 تخطي اص سسيذى بِ بشِّ ّبي صهبًي تعييي ضذُ  4871

 عذم تبعيت اص هجَصّبي هَسد ًيبص 1875

 جوع عَاهل پيوبًكبسي 21847

 

٢ٜٗذػي ػ٘شاٙ ٝ ٗحيي صيؼت اٗبسات ٗتحذٟ ػشثي دس تحويوي تحت ػٜٞاٙ ادػب١بي ػبخت٘بٛي دس ًـٞس اٗبسات ٗتحذٟ ػبٕ صاٛٔذيٚ  اص داٛـٌذٟ ا

ًي پشػـٜب٠ٗ ١بيي اًالػبت  ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ا١٘يت پشٝطٟ ١بي ػ٘شاٛي دس ًـٞس تبصٟ تبػيغ اٗبسات ٗتحذٟ ػشثي سا ػشثي : اٛٞاع ، ػْٔ ٝ كشاٝاٛي آ٢ٛب

هشاس دادٟ ٝ ث٠ ٌٗبٓؼ٠ كشاٝاٛي ، اٛٞاع ٝ داليْ ادػب١ب پشداخت٠ ٝ ػپغ ساٟ حْ  ٗٞسد پشػؾ دٝثي ٝ اثٞظجي  ؿ٢ش  ثٜبيي سا دس دٝپشٝطٟ ١بي ػ٘شاٛي صيش

 ١بي ٗختٔق ٗذيشيت ادػب سا ثشسػي ًشدٟ ٝ تٞكي٠ ١بيي دس ر٢ت پيؾ ُيشي اص ثشٝص چٜيٚ ادػب١بيي اسائ٠ ٛ٘ٞدٟ اػت

ؿشًت ٗـبٝس ٝ پي٘بٌٛبس ديذٟ ٗي ؿٞد ١٘بٌٛٞس ٠ً ٗـخق اػت ً٘تشيٚ  56اص  ايٚ تحوين  سيبكتيدس صيش ٛتبيذ تحٔيْ پشػـٜب٠ٗ ١بي د.

.ادػب ٗشثٞى ث٠ پشٝطٟ ١بي ٛيشُٝب١ي ٗي ثبؿذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2011،ػبٕ صاٛٔذيٚ .)دسكذ ادػب١ب ثب تٞر٠ ث٠ ٛٞع پشٝطٟ ١ب-8ؿٌْ  

 

ٗشثٞى ث٠ پشٝطٟ ١بي ػبخت٘بٛي ٝ سا١ؼبصي ٗي ثبؿذ. دس ايٚ تحوين ث٠ ١ـت ٛٞع ١٘بٌٛٞس ٠ً ٛ٘ٞداس ٛـبٙ ٗي د١ذ ثيـتشيٚ ٗيضاٙ كشاٝاٛي 

.هبثْ ٗـب١ذٟ اػت 3اؿبسٟ ُشديذٟ اػت ٠ً دس رذّٝ ؿ٘بسٟ  ادػب ثب تٞر٠ ث٠ كشاٝاٛي ٝتؼذاد ٝهٞع آ٢ٛب  
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صاًلذیي -ستبِ بٌذي اًَاع ادعبّب :  3جذٍل  

 

 

 

 

 

 

 

 

كشاٝاٛي ٝ هشيت ا١٘يت ٗشثٞى ث٠ ادػبي تـييشات ثٞدٟ ٝ دٝ ادػبي ًبس اهبك٠ ؿذٟ ٝ تبخيشات دس ١٘بٌٛٞس ٠ً ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد ثيـتشيٚ 

.ػْٔ ٝ ٜٗـب ادػب ثشسػي ٝ ًجن رذّٝ ريْ ستج٠ ثٜذي ُشديذ دس ايٚ تحوين  ٗوبٕ دٕٝ ٝػٕٞ هشاس داسٛذ.دسُبٕ ثؼذي  

صاًلذیي -ستبِ بٌذي علل ٍ هٌطبء ادعبّب  -4جذٍل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٘بٌٛٞس ٠ً ٗـب١ذٟ ٗي ؿٞد تب ستج٠ چ٢بسٕ ػْٔ ادػب ٜٗـبء ًبسكشٗبيي داسد.
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: دادخٞا١ي اص ًشين  4: حٌ٘يت ) داٝسي(  3: ٗيبٛزي ُشي 2: ٗزاًشٟ 1دس ُبٕ ثؼذي حْ ٝ كلْ ادػب ٝ اختالف اص ًشين چ٢بس سٝؽ 

دسكذ  7/5بت اص ًشين ٗزاًشٟ حْ ٝ كلْ ُشديذٟ ٝ ت٢ٜب دادُبٟ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُشكت٠ ٝ ًجن ٛ٘ٞداس صيش ٗـخق اػت ٠ً ثيـتش اختالك

 آ٢ٛب ث٠ دادُبٟ اسربع ؿذٟ اٛذ.

 

 

 

 

 

 

 

اسبم صاًلذیي8 -دسصذسٍضْبي هختلف حل ٍ فصل ادعب -9ضكل  

 دس ٢ٛبيت .ثشٝص آٙ ً٘ي صيبدي خٞا١ذ ًشد ادػب ث٠ رُٔٞيشي اص ءشچٜذ حزف ادػب ث٠ ًٞس ًٔي ارتٜبة ٛبپزيش اػت ٝٓي داٛؼتٚ ٜٗـب١

چ٢بس دػت٠ ًٔي صيش اسائ٠ ٗي ٛ٘بيذ:دس ر٢ت پيـِيشي اص ادػب سا دس  ١ب تٞكي٠ ١بي ٌٗشح ؿذٟ تٞػي ؿشًت ٗزًٞس ٛٞيؼٜذٟ  

ث٠ تيٖ ًشاحي ٝهت ًبكي ٝ ٌٜٗوي ثشاي تشػيٖ دهين ٛوـ٠ ١ب ٝ ت٢ي٠ ٗـخلبت كٜي ًبس دادٟ ؿٞد .  -1  

تٔق اٛزبٕ ُشدد.ٌٗبٓؼبت ػبخت پزيشي دس ًّٞ پشٝطٟ ٝدس ٗشاحْ ٗخ-2  

تـييشات دسخٞاػت ؿذٟ حت٘ب هجْ اص پزيشؽ اص ٛظش ١ضي٠ٜ ١بي ٗؼتويٖ ٝؿيش ٗؼتويٖ ٝث٢شٟ ٝسي ٗٞسد اسصيبثي هشاس ُشكت٠ ٝ ٢ٜٗذػي -3

 اسصؽ ؿٞد.

.ث٢شٟ ٝسي ٝ پيـشكت ًبس پشٝطٟ ث٠ ًٞس ٗؼت٘ش اص ًشين تٌٜي٢ٌبي ٗذيشيت پشٝطٟ ٝ ث٠ خلٞف سٝؽ ٗؼيش ثحشاٛي پبيؾ ُشدد-4  

ًتيجِ گيشي -3  

ال آٝسدٟ ؿذ ٛتبيذ صيش حبكْ ٝ اػتٜتبد ُشديذ:اص ٌٗبٓؼ٠ ٝ ثشسػي حذٝد ثيؼت ٗوب٠ٓ ٝ ًتبة داخٔي ٝ خبسري ٠ً خالك٠ آ٢ٛب دس ثب  

ٗيضاٙ ادػب١بي ٌٗشح ؿذٟ تٞػي پي٘بٌٛبساٙ ثب اكضايؾ پيچيذُي ًبس اكضايؾ ٗي يبثذ.  -1  

ًبس١بي تيپ ٝ تٌشاس ؿٞٛذٟ ٗي ثبؿذ.كشاٝاٛي ادػب١ب دس ًبس١بي رذيذ ثيؾ اص  -2  

 دس ثيـتش ٗٞاسد ًبسكشٗبيبٙ دس ٗشح٠ٔ اٌٗبٙ ػٜزي پشٝطٟ ، ت٢ي٠ ًشح ، تبٗيٚ ثٞدر٠ ٝ ًٜتشّ ُشدؽ ٛودذيِٜي ثد٠ ػٔدت    -3

 ػذٕ كشف دهت ٝ صٗبٙ ًبكي ايزبد اث٢بٕ دس ٗؼتٜذات هشاس داد١ب ٛ٘ٞدٟ  ٝ دس ٛتيز٠ صٗي٠ٜ ايزبد ادػب سا كشا١ٖ ٗي ٛ٘بيٜذ.
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اص آٛزب ٠ً ًبس١بي تٌشاس ؿٞٛذٟ ٗبٜٛذ ٛيشُٝبٟ يب ػبخت٘ب٢ٛبي تيپ ً٘تشيٚ ًٔيٖ سا داسٛذ پيـ٢ٜبد ٗي ُشدد ًبسكشٗبيبٙ تب  -4

حذ اٌٗبٙ اػٜبد ٜٗبهل٠ ، ًشح٢ب ٝ ٛوـ٠ ١بي چٜيٚ پشٝطٟ ١بيي سا تيپ ثٜذي ٛ٘ٞدٟ ٝ اص ٌٛبت ث٠ ٝرٞد آٗذٟ دس خالّ 

١بي الصٕ سا ثشاي پشٝطٟ ١بي آتي ثشداؿت ٛ٘بيٜذ.  اص ًشين ٗؼتٜذ ػبصي دسع ،٢ٛبآارشاي   

ٗؼوي حذٝد  –ثيـتشيٚ ٜٗـبء تبحيش ُزاسي دس پشٝ طٟ ١بي سايذ ٗشثٞى ث٠ ٜٗـبء ًبسكشٗبيي ٗي ثبؿذ ) ٗح٘ذ آ٘حؼٚ  -5

سٕ هشيت ا١٘يت ٝ ٗيبِٛيٚ ٝصٛي ٗتٜبظش آٙ (بستج٠ يٌٖ تب چ٢ -دسكذ ٝ اػبٕ صاٛٔذيٚ 42  

كشٗبي دٝٓتي ثيـتشيٚ ػٔت ادػب ٗشثٞى ث٠ ػذٕ پشداخت ث٠ ٗٞهغ ٌٗبٓجبت پي٘بٌٛبساٙ دس پشٝطٟ ١بي ثب ًبس -6  

 ٗي ثبؿذ.)اػ٘بػيْ ث٢بدسي ٝ ػيشٝع سادًيب (

دس پشٝطٟ ١بي خٌٞى اٛتوبّ ٝ تٞصيغ آة ٝ ثشم ٝ پشٝطٟ ١بي سا١ؼبصي ثيـتشيٚ ٗيضاٙ ادػب ٗشثٞى ث٠ ٗؼبسهيٚ ٝ ت٘ٔي  -7

ًبس كشٗبيي ًٔيٖ ٗي ثبؿذ. )اػبٕ صاٛٔذيٚ( اساهي ٗؼيش خي ثٞدٟ ٠ً اص ٜٗـبء  

تـييشات اص ػ٘ت ًبس كشٗب ) چ٠ دس ٗحذٝدٟ پشٝطٟ ٝ چ٠ دس ٛوـ٠ ١ب ٝ صٗبٙ ( ثيـتشيٚ ػبْٗ ادػب اص ثيٚ ادػب ١بي ثب  -8

 ٜٗـبء ًبسكشٗبيي ٗي ثبؿذ.) اػبٕ صاٛٔذيٚ(

زاًشٟ ٝ ًٖ ًبسثشدتشيٚ آٙ ٗشارؼ٠ ث٠ دادُبٟسايذ تشيٚ ٝ پش ًبسثشدتشيٚ سٝؽ ثشاي حْ ٝ كلْ ادػبي پي٘بٌٛبساٙ ٗ -9  

ٗي ثبؿذ.   

دس خبت٠٘ يبد آٝس ٗي ؿٞد ٠ً ٜٗـبء ًبسكشٗبيي ادػب ٛيبص ث٠ تحويوبت ُؼتشدٟ داؿت٠ ٝ ربي ًبس ثؼيبس داسد ٝ ٛٞؿت٠ حبهش 

ي ٗحيٌي پشٝطٟ ت٢ٜب ث٠ ػٜٞاٙ يي ر٘غ ثٜذي ٗحٞس١ب ٝ ؿبخل٢ب سا ٛـبٙ دادٟ ٝ ٗي ًٔجذ ٠ً ثب تٞر٠ ث٠ ١ش كٜؼت ٝ ؿشاي

١ب ٌٗبٓؼ٠ ٝ ثشسػي ٝ يظٟ اي كٞست پزيشد تب ًبسكشٗبيبٙ ثتٞاٜٛذ دس ٗحذٝدٟ صٗبٙ ، ١ضي٠ٜ ٝ ًيليت دٓخٞاٟ ث٠ پشٝطٟ خٞد 

 ثشػٜذ.

 سپبسگضاسي
دس پبيبٙ ٗشاتت ػپبع خٞد سا اص ٠٘١ ًؼبٛي ٠ً اص اثتذا تب ًٜٞٙ اكتخبس ؿبُشديـبٙ سا داؿت٠ إ ث٠ ٝيظٟ اػتبد ػضيضٕ رٜبة 

اػتبد ٗحتشٕ داٛـِبٟ پيبٕ ٛٞس ٠ً دسي اص دس١بي داٛؾ سا ث٠ سٝي حويش ُـٞدٛذ ً٘بّ هذسداٛي ٝ  ،آهبي دًتش ػٔي هشثبٛي

 تـٌش داؿت٠ ٝاص خذاٝٛذ ٜٗبٙ ثشايـبٙ ث٢شٝصي ٝ خشػٜذي آسصٝ داسٕ.
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