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پزيژٌ در ػمزاوی َای قزارداد مًفقیت ػدم یا مًفقیت بز مًثز ػًامل تبییه بز مزيری   

 EPC (مُىدسی،تدارکات،ساخت)

 *1شًشتزیان حسام سید  

 
 

 ايطاى تْطاى، ، وطد ًَض پيبم زاًكگبُ ؾبذت، ٍهسيطيت هٌْسؾي اضقس وبضقٌبؾي زاًكزَي-8

الىتطًٍيىي پؿت : 
hesamshoushtarian@gmail.com  

 

 30/07/1398تاریخ پذیزش مقالٍ: ، 11/07/1398تاریخ دریافت مقالٍ: 

 چکیدٌ
EPC هٌْسؾي ٍ عطاحي ػوسُ ثرف ؾِ قبهل ولي تؼطيف يه ثطاؾبؼ (engineering)، وبال تبهيي (procurement )ٍ ؾبذت 
(construction )ارطاي ػوسُ ّبي ٍيػگي اظ. ثبقس هي قسُ ثيٌي پيف ّعيٌِ ٍ هَلغِ ث تحَيل ، وطزى ازاضُ پطٍؾِ ٍالغ زض. ثبقس هي 

 ثِ وكَض، ّط ؾطهبيِ ػوسُ ثرف اهطٍظُ وِ ايي ثِ تَرِ ثب اؾت ثَزُ ّب پطٍغُ ؾَز افعايف ٍ ارطا ولي ظهبى وبّف EPC ضٍـ ثِ ّب پطٍغُ
 ربهؼِ ّط التهبزي تَؾؼِ ٍ ضقس ػَاهل اظ يىي ٍ زاضز اذتهبل آى ظيطثٌبيي ٍ ػوطاًي ّبي پطٍغُ ثِ تَؾؼِ زضحبل وكَضّبي ذهَل
 ٍ هسيطاى ّبي زغسغِ ٍ اّساف هْوتطيي ٍ ثعضگتطيي اظ پطٍغُ يه هَفميت. گطزز هي هحؿَة آى ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطاي زض هَفميت
 يب ٍ هَفميت ػَاهل ثطضؾي.  اؾت پطٍغُ تين اػضبي توبم وَقف ٍ تالـ ثرف ٍحست ًَػي ثِ وِ ثبقس هي پطٍغُ يه زض زضگيط افطاز وليِ
 حؿبؾيت اظ پطٍغُ ارطاي هرتلف هطاحل زض ؾبذت نٌؼت هتغيط ٍ پَيب هبّيت زليل ثِ ػوطاًي ّبي پطٍغُ زض پطٍغُ يه زض هَفميت ػسم

. زاضز اي ٍيػُ اّويت آى، گعيٌف اظ لجل پطٍغُ قطايظ ثب آى اًغجبق ٍ ػوطاًي لطاضزازّبي  هؼبيت ٍ هعايب ثطضؾي لصا. اؾت ثطذَضزاض ثيكتطي
 لطاضزاز ػمس اظ لجل هٌبؾت تحميك ٍ هغبلؼِ ثب وِ اؾت ٍاضح اهطي پطٍغُ ّط قىؿت يب ٍ هَفميت هيعاى ثط لطاضزاز ًَع هؿتمين تبحيط
 . ايي همبلِ هطٍضي ثط تحميمبت اًزبم قسُ زض ايي هَضَع ضا ّسف لطاض زازُ اؾت.ثطز ثْطُ آى هخجت تبحيط اظ تَاى هي 
 

 پطٍغُ،بي ػوطاًيلطاضزازّ،ػسم هَفميت،هَفميت : کلمات کلیدی
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 ـ مقدم1ٍ
 زض پيكرطفت  ػسم ٍ وٌسي. گطزز هي هحؿَة آى ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطاي زض هَفميت ربهؼِ ّط التهبزي تَؾؼِ ٍ ضقس ػَاهل اظ يىي

ِ  هكرىالت  ٍ هَاًرغ  ٍررَز  اظ حربوي  گطزز، هي پبيساض قْطي هسيطيت ايزبز ػسم ؾجت وِ قْطي ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطاي  زض اي ضيكر

 آى اظ ٍ زّرس  هري  لرطاض  تْسيرس  هؼرطو  زض رسي ثغَض ضا قْطي فضبي تَؾؼِ ٍ ثبظؾبظي وِ ثبقس هي قْطي اضظقوٌس ّبي عطح ارطاي

ِ  اظ هتكىل ػوطاًي ّبي پطٍغُ(. 893۱ّوىبضاى، ٍ هساًلَ) ثطز ًبم ػوطاًي ّبي پطٍغُ ثحطاى ػٌَاى ثِ هيتَاى  ذرسهبت  ػوليربت،  هزوَػر

ِ  ،عرطح  آى اظ ثرطزاضي  ثْرطُ  لبثرل  يرب  هؿتمل ٍاحسي نَضت ثِ ػوطاًي عطح يه اظ لؿوتي يب توبم ؾبذت ٍ عطاحي   تفىيره  پرطٍغُ  ثر

 اوخرط  ًيرع  اهطٍظُ(. 893۱ هيطزضيىًَس، ٍ حؿيٌي) قَز هي گصاقتِ ارطا هطحلِ ثِ لطاضزاز چٌس يب يه لبلت زض ؾبذت ًظط اظ ٍ گطزز هي

ُ  ثِ ضا وبضفطهبيبى ًبضضبيتي قسُ، ثيٌي پيف ثَزرِ ثب ٍ هَلغ ثِ اتوبم ػسم ذبعط ثِ وكَض زاذل زض ارطا، حبل زض ػوطاًي يبپطٍغّ  ّورطا

 زازُ افرعايف  ضا ّرب  پرطٍغُ  ضيؿره  هيرعاى  وبض، پبي ههبلح ٍ اًطغي ّبي حبهل ليوت تغييط هبًٌس ثيٌي پيف غيطلبثل هؿبئل ثطٍظ ٍ زاضز

ِ  ايي ذبل عجيؼت ٍ ّؿتٌس هَارِ هٌبثغ وؿطي ثب اغلت ػوطاًي ّبي پطٍغُ وِ آًزب اظ ثٌبثطايي(. 8938 ّوىبضاى، ٍ نٌبيؼي) اؾت  گًَر

 ّوىربضاى،  ٍ پيٌره ) آيرس  هري  قروبض  ثِ اّويت حبئع ٍ ضطٍضي اهطي هؤحط پطٍغُ هسيطيت اؾت، ّوطاُ ضيؿه ثب هتساٍل عَض ثِ ّب پطٍغُ

 اظ اي ػورسُ  ثرف ٍ اؾت ثطذَضزاض ثباليي اّويت اظ وكَض ثٌسي ثَزرِ ٍ التهبزي ًظبم زض ػوطاًي ّبي پطٍغُ ايٌىِ ثِ تَرِ ثب(. ۰۲8۲

 وٌرس  هري  ٍاضز هلري  هٌربثغ  ثِ فطاٍاًي ظيبى ٍ ضطض ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطاي زض تبذيط اهب زّس، هي اذتهبل ذَز ثِ ًيع ضا وكَض ثَزرِ

 ٍررَز  ػرسم . هيجبقرس  ّرب  پرطٍغُ  هرسيطيت  زض هؿربئل  تطيي هْن اظ ؾبذت ّبي پطٍغُ هَفميت ػَاهل قٌبؾبيي(. 8939 لوطي، ٍ ذيبط)

 قٌبؾربيي  ثٌربثطايي، . ًوبيرس  هري  زقرَاض  ّب پطٍغُ ػولىطز ًحَُ ٍ پبيف ، وٌتطل ثطاي ضا وبض پطٍغُ هَفميت ػَاهل فطاگيط ٍ وبفي قٌبذت

 تَاًرس  هري  هزطيربى  ٍ وبضفطهبيربى  ٍ هرسيطاى  ؾرَي  اظ ّرب  پرطٍغُ  ًرَع  ثرب  هتٌبؾت ّب پطٍغُ هَفميت يب قىؿت زض تبحيطگصاض فبوتَضّبي

 ػَاهل قٌبذت ّوچٌيي(. 893۲ هبله، ٍ ٍحيسي) ًوبيس فطاّن آًبى ثطاي پطٍغُ ّبي ذطٍري ثطضؾي ٍ اضظيبثي ثطاي هٌبؾجي چْبضچَة

 .ًوبيس ووه پطٍغُ ػوط عَل زض هٌبثغ هٌبؾت ترهيم هسيطيت ثِ تَاًس هي ّب پطٍغُ هَفميت

 

 مىابغ مطالؼاتی مزتبط با مًضًع-2
ِ  ثبقرس  هي ّب پطٍغُ اًزبم زض ؾبظهبًْب ػولىطز گيطي اًساظُ ٍ قٌبؾبيي هؿتلعم پطٍغُ زض هَفميت ثطاي هَحط ػَاهل  تَؾرظ  ثربض  اٍلريي  ور

 هَررت  ّرب  آى ثرف ضضبيت ًتبيذ وِ ّؿتٌس ػَاهل اظ هحسٍزي تؼساز هَفميت وليسي ػَاهل: اؾت قسُ تؼطيف چٌيي "ضٍوبضت ربى"

  ؾرررررررررررررررررررربظهبى ٍ فررررررررررررررررررررطز آهيررررررررررررررررررررع هَفميررررررررررررررررررررت ػولىررررررررررررررررررررطز

 ذربل  هؿريط  يره  تٌْرب  ثٌبثطايي ٍ وطزُ تغييط هحيغي هتغيطّبي ًَع ثِ ثؿتِ پطٍغُ، زضّط هَفميت حيبتي ػَاهل حبل، ايي ثب. قَز هي

 ػَاهرل  ثرطاي  يىؿربًي  تؼطيف ولي عَض ثِ. ّبؾت آى ّبي ٍيػگي ٍ هبّيت ثب هتٌبؾت پطٍغُ ّط زض ٍ ًساضز ٍرَز هَفميت، حهَل ثطاي

 ٍ ثبلطي. )اؾت ثَزُ ويفيت ٍ ّعيٌِ ظهبى، قبهل پطٍغُ هَفميت ؾٌتي زيسگبُ زض لصا ًساضز ٍرَز ػَاهل ايي گيطي اًساظُ ًحَُ ٍ هَفميت

ِ  وربضثطاى  تمبضربي  ٍ هحريظ  ضقرس  ّرب،  ؾبذتوبى وبضثطي زض تغييطات ثِ تَرِ ثب ػَاهل ايي( 893۱ ّوىبضاى،   اؾرتفبزُ  لبثرل  تٌْربيي  ثر

ِ  ثرب  وِ زاضز ٍرَز ػَاهلي اهب ثبقس يىؿبى ّب پطٍغُ زض اؾت هوىي پطٍغُ هَفميت وليسي ػَاهل اظ تؼسازي چِ اگط. ثبقٌس ًوي ِ  تَرر  ثر

 ّربي  عطح ارطاي زض اي ضيكِ هكىالت ٍ هَاًغ ٍرَز اظ ًيع تبذيط( . ۰۲8۲ اٍگبًبًب، تٍَض) ثبقٌس-هي فطز ثِ هٌحهط ٍ يىتب پطٍغُ، ٍيػگي

 ظهربى  زض پطٍغُ اتوبم نَضت زض. زّس هي لطاض تْسيس هؼطو زض رسي عَض ثِ ضا وكَض التهبزي تَؾؼِ ٍ ثبظؾبظي ٍ زاضز حىبيت ثٌيبزي

ِ  ترَضم  رولِ اظ ػَاهلي آٍض ظيبى تبحيط ًوَز، ًظط نطف آى اظ تَاىث وِ قسُ تؼييي ظهبى ثِ ًؿجت وَتبُ تبذيطي ثب يب قسُ ثيٌي پيف  ور

ِ  وبّف پطٍغُ ثط اؾت احطگصاض پطٍغُ ّعيٌِ ًْبيت زض ٍ ٍضي ثْطُ ثبظزُ، زض ذَز ِ  زض ٍ يبفتر ِ  ثرب  پرطٍغُ  ًتيزر  پبيربى  هكرهري  ي ّعيٌر

 قرفبف،  ضرَاثظ  ٍ فطآيٌرسّب  ايزربز ،ّب پرطٍغُ  هَفميرت  زض اؾبؾي ٍ هْن زاليل رولِ اظ ًْبيت زض(. 893۱ ّوىبضاى، ٍ والّبى) يبثس هي 

ِ  اؾرت  آى ًكربًگط  رْربًي  تزطثيبت .اؾت پطٍغُ هَضز زض ضٍقي اعالػبت ٍرَز ٍ وليسي ػٌبنط ارطا، تلفيك  ٍررَز  ػرسم  نرَضت  زض ور
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 ٍ ارتوربػي  ؾيبؾري،  هرتلرف  آًبليعّربي  ٍ تحليرل  ٍ هَضزًيربظ  ّربي  چْربضچَة  ثيٌي پيف ػسم ٍ زليك ٍ قفبف اضتجبعي ؾبذتبضّبي

ِ  ثرب  ػوطاًي پطٍغّْبي اًزبم لطاضزازّبي(. 893۱ ّوىبضاى، ٍ اهيطي) ثَز ًرَاّس ثطذَضزاض چٌساًي هَفميت اظ پطٍغّْب تىٌيىي ِ  تَرر  ثر

 هرتلرف  هطاحرل  اًزربم  رْت ّعيٌِ پطزاذت قيَّْبي ٍ هبلي تبهيي ًحَُ پطٍغُ، شيٌفؼبى ثيي وبض تمؿين ٍ هرتلف ػَاهل تطويت ًحَُ

 اررطا  هرتلرف  ّربي  ضٍـ لصا( 893۰ ثسيؼي،. )ثبقس هي هرتلف اًَاع زاضاي...(  ٍ ثطزاضي ثْطُ ّعيٌِ، پطزاذت ٍ تبهيي ؾبذت، عطاحي،)

 ضٍـ( ۱ زٍػربهلي،  ضٍـ (DBB ، 9 ؾرٌتي  يرب  ػربهلي  ؾِ هتؼبضف ضٍـ( ۰ ػبهلي، ته يب اهبًي( 8: اظ ػجبضتٌس ػوطاًي لطاضزاضزّبي زض

ِ  ثريي  ضٍاثرظ  ٍ ٍظبيف ٍ اذتيبضات حسٍز زض ّبيي ضٍـ چٌيي تفبٍت وِ  يىپبضچِ لطاضزاز ؾيؿتن( 5 چْبضػبهلي، يب هسيطيت  ػبهرل  ؾر

 (.893۰ ثسيؼي،) اؾت ؾبذت ٍ هٌبثغ تبهيي – عطاحي يؼٌي پطٍغُ انلي

 ّرن  ٍ اؾرت  پطٍغُ هسيطيت زاًف پيىطُ فطآيٌسّبي ثب هغبثك پطٍغُ هسيطيت گبًِ ًِ قبذهْبي زض هَفميت قبهل پطٍغُ هسيطيت هَفميت

 ترمهيي،  ظًزيرطُ  هرسيطيت  اًؿربًي،  هٌربثغ  هرسيطيت  ضيؿره،  هرسيطيت  ويفيت، هسيطيت ّعيٌِ، هسيطيت قبهل هغبلؼبت ؾبيط اظ ثطگطفتِ

 هٌظرط  اظ EPC لطاضزازّربي (. 8938 ّوىبضاى، ٍ نٌبيؼي) ثبقس هي ايوٌي هسيطيت ٍ زاًف هسيطيت ثٌسي، ظهبى هسيطيت ازػب، هسيطيت

 تساضن ٍ تبهيي ٍ پطٍغُ هٌْسؾي وبضّبي هرتلف هطاحل اظ ثطذي يب توبم اًزبم وِ اؾت قسُ هغطح چٌيي ثَزرِ وكَضثطًبهِ ٍ  ؾبظهبى

 رربًجي  ذرسهبت  ؾربيط  ٍ ػولىرطزي  ّربي  آظهبيف ٍ اًساظي ضاُ ٍ ًهت ؾبذتوبى؛ ػوليبت فٌي؛ ذسهبت ٍ پطٍغُ ههبلح ٍ تزْيعات وبال؛

ِ  EPC ّبي پطٍغُ زض وبض هطاحل لصا(. 893۱ ّوىبضاى، ٍ اؾوبػيلي) قَز هي اًزبم پيوبًىبض تَؾظ تَام عطظ ثِ ّب آى ثب هطتجظ  قرطح  ثر

 :ثبقس هي ظيط

 هكرهربت  تؼيريي ( : تفهريلي  هٌْسؾري ) عطاحي( ۰ ّب، ًمكِ عطاحي ثطاي اٍليِ هجٌبي ػوليبت هزوَػِ(: پبيِ هٌْسؾي) عطاحي (8 

. اررطا ( ۱ ًهرت،  ٍ ؾبذت( 5 تزْيعات، اًتمبل( ۱ تزْيعات، تبهيي( 9 هٌْسؾي، ّبي ًمكِ ٍ هساضن ٍ اؾٌبز تسٍيي ٍ تْيِ ٍ پطٍغُ فٌي

 (.893۱ ، ّوىبضاى ٍ اؾوبػيلي)

 اظ يىري  ٍ زاضز اذتهبل آى ظيطثٌبيي ٍ ػوطاًي ّبي پطٍغُ ثِ تَؾؼِ زضحبل وكَضّبي ذهَل ثِ وكَض، ّط ؾطهبيِ ػوسُ ثرف اهطٍظُ

 ٍ ثعضگترطيي  اظ پطٍغُ يه هَفميت. گطزز هي هحؿَة آى ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطاي زض هَفميت ربهؼِ ّط التهبزي تَؾؼِ ٍ ضقس ػَاهل

 اػضبي توبم وَقف ٍ تالـ ثرف ٍحست ًَػي ثِ وِ ثبقس هي پطٍغُ يه زض زضگيط افطاز وليِ ٍ هسيطاى ّبي زغسغِ ٍ اّساف هْوتطيي

 ؾبذت نٌؼت هتغيط ٍ پَيب هبّيت زليل ثِ ػوطاًي ّبي پطٍغُ زض پطٍغُ يه زض هَفميت ػسم يب ٍ هَفميت ػَاهل ثطضؾي. اؾت پطٍغُ تين

 ًؿرجي  ٍ پيچيرسُ  هفْرَهي  پطٍغُ يه هَفميت ػَاهل قٌبؾبيي اهب. اؾت ثطذَضزاض ثيكتطي حؿبؾيت اظ پطٍغُ ارطاي هرتلف هطاحل زض

 ثبقرس،  هري  فطز ثِ هٌحهط پطٍغُ ّط وِ آًزب اظ. ثبقس هي هتفبٍت عجيؼي ّبي ٍيػگي ٍ ارطايي ؾيؿتن ٍ هبّيت ثِ تَرِ ثب وِ ثبقس هي

 اًغجربق  ٍ ػوطاًي لطاضزازّبي  هؼبيت ٍ هعايب ثطضؾي لصا. ثبقس هٌبؾت ّب پطٍغُ توبهي ثطاي لطاضزاز اظ ذبني ًَع زاقت، اًتظبض تَاى ًوي

 اهرطي  پرطٍغُ  ّرط  قىؿرت  يب ٍ هَفميت هيعاى ثط لطاضزاز ًَع هؿتمين تبحيط. زاضز اي ٍيػُ اّويت آى، گعيٌف اظ لجل پطٍغُ قطايظ ثب آى

 . ثطز ثْطُ آى هخجت تبحيط اظ تَاى هي لطاضزاز ػمس اظ لجل هٌبؾت تحميك ٍ هغبلؼِ ثب وِ اؾت ٍاضح

  وظزی مباوی-2-1
 EPC هرفف  (Construction,Procurement,Engineering)  ِؾربذت  ٍ وربال  تربهيي  هٌْسؾي، فبضؾي، ثِ آى هؼبزل اؾت و 

 اررطاي  ثرطاي  الظم ّربي  فؼبليت توبم وِ اؾت لطاضزازي .گَيٌس هي TURN - KEY يب زؾت زض وليس لطاضزاز ضا آى ثطذي ٍ ثبقس هي

 (.۰۲۲1، گيجع)قَز هي اًزبم پيوبًىبض يه تَؾظ پطٍغُ ؾبذت ٍ تساضوبت ٍ هٌْسؾي ٍ عطاحي هطاحل توبم قبهل پطٍغُ

EPC هٌْسؾي ٍ عطاحي ػوسُ ثرف ؾِ قبهل ولي تؼطيف يه ثطاؾبؼ (engineering) وربال  تبهيي (procurement) ٍ  ؾربذت 

(construction) ضيؿره  ٍ ذغرطات  گرطفتي  ًظط زض ٍ قسُ ثيٌي پيف ّعيٌِ ، هَلغِ ث تحَيل ، وطزى ازاضُ پطٍؾِ ٍالغ زض. ثبقس هي 

ِ  اؾرت  ّبيي هزوَػِ ظيط زاضاي ذَز ، فَق گبًِ ؾِ هطاحل اظ يه ّط. ثبقس هي ّب پطٍغُ ايي اظ رعئي پطٍغُ  اقرطاف  ٍ آگربّي  ثرطاي  ور

 زض زضگيرط  هكربٍض  ٍ پيوبًىربض  ّبي قطوت هسيطيت وِ اؾت الظم ّب پطٍغُ ًَع ايي هَلغ ثِ ٍ نحيح اًزبم رْت ٍ آى اظ ثْتط ٍ تط وبهل
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 افرعايف  ٍ اررطا  ولري  ظهربى  وبّف EPC ضٍـ ثِ ّب پطٍغُ ارطاي ػوسُ ّبي ٍيػگي اظ. ثبقٌس زاقتِ وبفي اعالع ًْبآ اظ زازّب لطاض ايي

 (.891۱اقتْبضزيبى، ، ًيب ػجبؼ) اؾت ثَزُ ّب پطٍغُ ؾَز

  EPC داد قزار َای يیژگی-2-2

 فؼبليتْبي ثِ ذبني ٍاثؿتگي ّوچٌيي ٍ ثَزُ ارطايي ّبي تىٌيه ٍ تزْيعات اًتربة ظهيٌِ زض ثيكتطي ػول ظازيآ زاضاي پيوبًىبض -8

 .ًساضز آًْب ثٌسي ظهبى ثطًبهِ اظ پيطٍي ٍ زيگطاى

 .گيطز اًزبم ثبيؿت هي هَلغ ثِ ًيع اًتظبض هَضز ّبي پطزاذت وبض، ؾطيغ اًزبم ثب ٍ ثَزُ ثيكتط ّب پطٍغُ ايي زض ؾطػت -۰

 اذرطيي  زضيبفرت  ػرسم  ضيؿره  يبثرس  وبّف وبض ويفيت ًتيزِ زض ٍ ًوَزُ اؾتفبزُ پبييي ؾغح ٍ اضظاًتط تزْيعات اظ پيوبًىبض چٌبًچِ -9

 .ثَز ذَاّس پصيطا ًيع ضا وبضفطهب ثؼسي وبضّبي اذص ػسم ضيؿه ثؼالٍُ ٍ گطزيسُ هتمجل ضا پطزاذت

ِ  ّط زض ثٌبثطايي. ثبقٌس هتؼْس ثساى عطفيي تؼْسات، عجك ثبيس ٍ اؾت ثطذَضزاض ذبني اّويت اظ لطاضزازّب ًَع ايي زض ظهبى -۱  اظ هطحلر

 اظ اعويٌربى  حميمرت  زض. ًيبيرس  پريف  پطٍغُ ارطاي ضًٍس زض تبذيطي تب گطفتِ لطاض ثحج هَضز اؾبؾي ٍ هْن هَاضز ثبيؿت هي فمظ پطٍغُ

 (.8911، احوسيبى)اؾت ثبال ثؿيبض پطٍغُ اتوبم تبضيد

 

 EPC قزاردادَای اس استفادٌ ػلت-2-3

ِ  وِ اؾت EPC ثِ وبضفطهبيبى الجبل زاليل اظ يىي ًيع هؿئلِ ايي ٍ ًكًَس هتحول ضيؿىي گًَِ ّيچ زاضًس توبيل وبضفطهبيبى انَال  الجتر

ِ  تىويرل  اظ ثؼس پطٍغُ ايٌىِ ثِ تَرِ ثب ًيع ٍ ًوبيس ػول احتيبط ثب ثؿيبض ليوت پيكٌْبز زض پيوبًىبض قَز هي هَرت  تحَيرل  وبضفطهرب  ثر

ِ  ظيرطا  زاقرتِ،  ٍررَز  ضرؼف  ارطا زض يب ٍ ثَزُ غلظ عطاحي زليل ثِ هَرَز ًمم ٍ ػيت وِ قَز هكرم ًيؿت ًيبظي قَز هي زازُ  ثر

ِ . اؾت پيوبًىبض آى هؿئَل قَز حبزث وبض قسُ تؼطيف هحسٍزُ زض وِ ًمهي ّط ولي لبًَى يه ػٌَاى ِ  اؾرت  ايري  تبهرل  لبثرل  ًىتر  ور

 قرَز  زضگيط پطٍغُ عطاحي ثحج زض وبضفطهب وِ ّطرب ثٌبثطايي ٍ قَز هي ثيكتط ًيع هؿئَليت ثيكتط وٌتطل ثب ّوطاُ زاًٌس هي وبضفطهبيبى

ِ  ًيرل  ثرطاي  ّب ضٍـ ثْتطيي اظ يىي EPC ثٌبثطايي. ثَز ذَاّس ثيكتط آهسُ پيف هكىالت لجبل زض اٍ هؿئَليت ًؿجت ّوبى ثِ  ايري  ثر

 (.891۱هزس، ،قوؽ هطتْت)زّس وبّف ضا وبضفطهب هؿئَليت وِ اؾت  هٌظَض

  پزيژٌ مًفقیت مؼیارَای-3
ِ  ٍضٍز ثرب . ًيؿرتٌس  تَاًوٌرس  آى ثِ ضؾيسى زض افطاز ّوِ ٍرَز ايي ثب ثبقس هي اًؿبًْب ضٍظهطُ هحبٍضات زض آقٌب اي ٍاغُ هَفميت  ػهرط  ثر

 هَررت  ًْبيرت  زض زضؾرت  ٍ هٌبؾرت  ّربي  گيرطي  تهروين  ٍ گيطًس هي نَضت ارتوبػي قىل ثِ اهَض اظ ثؿيبضي وِ اعالػبت ٍ نٌؼت

ِ  ػوطاًري  ّربي  پطٍغُ. اؾت ثطذَضزاض ثباليي اّويت اظ هَفميت ثِ ضؾيسى گطزز، هي ثؿيبضي كٌَزيذ  اتفبلربت  ٍ ٍلربيغ  اظ تطويجري  ور

ِ  ذَز حيبت ثِ ذَز هحيظ زض تغييطات چتط ظيط ٍ ثبقس هي پطٍغُ حيبت عَل زض ًكسُ ٍ قسُ ضيعي ثطًبهِ گًَبگَى،  زض زّرس  هري  ازاهر

ِ  ػَاهل ايي. ثطذَضزاضًس ظيبزي اّويت اظ آى قىؿت يب پطٍغُ ضؾبًسى هَفميت ثِ زض وِ زاضًس ٍرَز ػَاهلي ثيي  هَفميرت  ػَاهرل  ًربم  ثر

 هرَحط  ثؿريبض  وٌٌرس  فطاّن ضا آهيعي هَفميت ًتبيذ تَاًٌس هي وِ ًظط ايي اظ هَفميت انلي ػَاهل گطفتي ًظط زض .قَز هي قٌبذتِ پطٍغُ

 ثرب  ًبؾربظگبض  فؼبليتْربي  وبضي، ّبي گطٍُ ثيي ًبّوبٌّگي ّب، پطٍغُ زض ػولىطزي فَانل آهسى ٍرَز ثِ چَى هكىالتي ثطٍظ ٍ ثبقٌس هي

ِ  ضا پرطٍغُ  هَفميت ػسم ًْبيت زض وِ زيگط ثؿيبضي ٍ هتمبثل اػتوبز ػسم ػوليبت، اظ ًبزضؾت زضن پطٍغُ، اّساف  ػرسم  ٍ زاضًرس  زًجربل  ثر

 ثٌربثطايي . ًوبيرس  هري  زقرَاض  ّرب  پرطٍغُ  ػولىرطز  ًحرَُ  ٍ پربيف  وٌتطل، ثطاي ضا وبض پطٍغُ، هَفميت ػَاهل فطاگيط ٍ وبفي قٌبذت ٍرَز

 تَاًرس  هري  هزطيربى  ٍ وبضفطهبيربى  ٍ هسيطاى ؾَي اظ پطٍغُ ًَع ثب هتٌبؾت  ّب پطٍغُ هَفميت يب قىؿت زض گصاض تبحيط فبوتَضّب قٌبؾبيي

 (.893۰ّوىبضاى، ٍ پَض ّوتبيبى)وٌس فطاّن آًبى ثطاي پطٍغُ ّبي ذطٍري ثطضؾي ٍ اضظيبثي ثطاي هٌبؾجي چبضچَة
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ِ ( ۰۲89)  ّوىربضاى  ٍ گرطضٍ   رولِ اظ قَز هي اقبضُ ْبآً اظ ثطذي ثِ وِ گطفتِ نَضت پػٍّف هَضَع ثب ضاثغِ زض تحميمبتي  ثطضؾري  ثر

ِ  ثريي  ضاثغِ عجمبت، هؿبحت پطٍغُ، ًَع قسُ اضائِ هسل زض پطزاذتٌس. اؾت قسُ اًزبم اؾپبًيب زض وِ ؾبظي ؾبذتوبى پطٍغُ 8۱1  ٍ ّعيٌر

 ،(۰۲81)  ظضًٍير   ٍ الحذ زيگطي پػٍّف زض. اؾت قسُ اؾتفبزُ وٌٌسُ ثيٌي پيف هتغيطّبي ػٌَاى ثِ عجمبت تؼساز ٍ عجمبت هؿبحت

 ًكربى  آًبى پػٍّف اظ حبنل ًتبيذ. اًس پطزاذتِ ؾبذتوبًي اي ُ پطٍغُ آهيع هَفميت ارطاي ثط پطٍغُ ؾبظي پيبزُ هسيطيت تبحيط ثطضؾي ثِ

 آًْرب  ّربي  لبثليرت  ٍ هؼبنرط  پرطٍغُ  هرسيطيت  ّبي تىٌيه ٍ اثعاض اظ وبهل عَض ثِ اهب اًس، قسُ ؾبظي پيبزُ هَفك ّبي پطٍغُ اوخط وِ زاز

 هيرعاى  ٍ ثٌسي ظهبى وٌٌسگبى، توطيي آهَظـ ثِ ثؿتگي پطٍغُ هَفميت ثط پطٍغُ هسيطيت ّبي تىٌيه ٍ اثعاض تبحيط لصا وٌٌس ًوي اؾتفبزُ

 زض ًيع ،(۰۲81)  ّوىبضى ٍ رٌتيبى. اؾت پطٍغُ هَفميت ثِ زؾتيبثي ثطاي اؾبؾي ثركي اًؿبًي فبوتَض وِ حبلي زض زاضز، پيطٍي ارطاي

ِ  ثرَز  ايري  زٌّسُ ًكبى حبنل ًتبيذ. اًس پطزاذتِ انفْبى زض ؾبذتوبًي اي ُ پطٍغُ هَفميت ػَاهل ربهغ هسل ثطضؾي ثِ پػٍّكي  زض ور

 هجْوري  تؼطيفري  پػٍّف ايي وِ زاضز ظيؿت هحيظ ٍ ّب پطٍغُ هطزم، ثِ هطثَط ػَاهل ثِ ثؿتگي ؾبذتوبًي ّبي پطٍغُ هَفميت انفْبى

 ّربي  پرطٍغُ  هَفميرت  ثرطاي  هرَحط  ػَاهرل  ثِ ،(۰۲89)  ّوىبضاى ٍ گَزيي ّوچٌيي. وٌس هي ضٍقي ضا ؾبظ ٍ ؾبذت شّي زض هَفميت اظ

 اٍل ثرف زض حيبتي هَفميت ػَاهل ظهيٌِ ايي زض گصقتِ ّبي پػٍّف ثِ تَرِ ثب پػٍّف ايي زض وِ. اًس پطزاذتِ ليتَاًي زض ؾبذتوبًي

ِ  ثرطاي  گطٍّري  گيطي تهوين هبتطيؽ ًْبيت زض ٍ قسُ گطفتِ ًظط زض ليتَاًي ثب ؾبظگبض هفَْهي هسل ٍ اًس زازُ لطاض ثحج هَضز  ٍ تزعير

 .اًس گطفتِ ًظط زض ؾبظ ٍ ؾبذت ّبي پطٍغُ ثحطاًي هَفميت ػَاهل هؼيبض چٌس تحليل

 

   گیزی وتیجٍ ي بحث-4
ِ اؾت  زؾتطؼ لبثل هٌبثغ التهبزي ٍ ثْيٌِ وبضگيطيِ ث ػوطاًي پطٍغُ يه اظ ثطزاضي ثْطُ ٍ ؾبذت اظ ّسف ِ  عرَضي  ثر  ثربظُ  يره  زض ور

 اظ ًىرطزى  ػرسٍل  ثٌرسي،  ظهربى  ضػبيرت  حميمرت  زض ارطا گطزًس. هغلَة ويفيت ثب ٍ قسُ تؼييي پيف اظ ليوت هحسٍزُ زض هؼيي، ظهبًي

 هَفميرت  ثرطاي . اؾت ثَزُ ػوطاًي پطٍغُ يه هَفميت ثطاي اؾبؾي انل ؾِ وبضفطهب ويفي اؾتبًساضزّبي ضػبيت ٍ يبفتِ اذتهبل ثَزرِ

 ثطذرَضز  ًحَُ اضتجبعبت، هسيطيت لطاضزازّب، لَاًيي ًظيط وبضي ّبي رٌجِ زيگط زض ثبيؿت هي ثلىِ ًيؿت وبفي ثطرؿتِ ػلوي تَاًبيي تٌْب

ِ  اظ پرطٍغُ  ّرط  اررطاي  انرلي  اضوربى  اظ يىري  ٍضي ثْرطُ . ثبقس تَاًوٌس ًيع ّب هؿئَليت ٍ ٍظبيف اّساف، گصاضي اٍلَيت ٍ هكىالت ثب  رولر

 زض هَفميت ػَاهل تطيي وليسي اظ يىي هٌبؾت ضيعي ثطًبهِ ضٍ ايي اظ. ثبقس پطٍغُ ارطاي اّساف اظ يىي ٍ هٌظَض ثبيس وِ ػوطاًي ّبي پطٍغُ

 اظ ثبقرس  هري  اررطا  ظهبى وبّف هَاضز رولِ اظ ارطايي هلعٍهبت هَلغ ثِ تساضوبت ٍ تمهيي وِ آًزب اظ ثبالتجغ ٍ آيس هي حؿبة ثِ ظهيٌِ ايي

 وربّف  هبًٌرس  هرتلرف  ّربي  ضٍـ تَؾرظ  ّرب  آى ثرط  انرَلي  هسيطيت هحتبد هٌبثغ، اظ ثْيٌِ اؾتفبزُ. ثبقس هي اّويت حبئع ثؿيبض ضٍ ايي

 ثرسٍى  ّعيٌِ، وبّف ّبي ثطًبهِ ارطاي ٍ آى ثِ همغؼي ضٍيىطز ّب، ّعيٌِ وبّف ثِ هٌس ًظبم ٍ ؾيؿتوبتيه ًگطـ ػسم. ثبقس هي ّب ّعيٌِ

 ثرب  ّب ّعيٌِ وبّف اگط. قَز هي ؾيؿتن ثِ زيگط هٌبعك ٍ ًمبط اظ ثيكتط ّبي ّعيٌِ تحويل ثبػج هَالغ ثيكتط زض آى، ثركي احط ثطضؾي

ِ  قربيس  قرَز،  اًزبم فَضي ٍ همغؼي السام يه ػٌَاى ثِ ثحطاًي هَالغ زض نطفب ٍ ًگيطز نَضت اؾتطاتػيه، ٍ والى ربهغ، ًگبّي  عرَض  ثر

 وربّف  هَفرك  اؾتطاتػي يه ارطاي ٍ عطاحي ثطاي. آٍضز هي ٍرَز ثِ ضا ثيكتطي هكىالت هست زضاظ زض ٍلي وٌس حل ضا هكىلي همغؼي

 ثرطاي  ٍ قرسُ  قٌبؾربيي  زاضًس ٍرَز وِ ثْجَزي ّبي فطنت تب گيطز لطاض ثطضؾي هَضز هرتلف فطآيٌسّبي زض ػولىطز ي ًحَُ ثبيس ّعيٌِ،

ِ  اظ تَاى هي ضا EPC  پطٍغُ ّط ػولىطز. گيطز لطاض وبض زؾتَض زض ّب فؼبليت ٍ فطآيٌسّب ظيط ؾبظي ثْيٌِ ّبي عطح ّب، آى اظ رؿتي ثْطُ  ؾر

ِ  ويفيت، هجْن هبّيت ذبعط ثِ حبل، ايي ثب. ويفيت ٍ ّعيٌِ، ثٌسي، ظهبى: زاز لطاض ثطضؾي هَضز انلي زيسگبُ  ضا آى ترَاى  هري  ؾررتي  ثر

ِ .  اًرس  ذَضزُ گطُ ٍؾبظ ؾبذت ّبي پطٍغُ ػولىطز اضظيبثي ثطاي پطٍغُ ّعيٌِ ٍ ظهبى هَلفِ زٍ ًتيزِ، زض. وطز گيطي اًساظُ ٍ تؼطيف  ٍ ّعيٌر

ِ  زاضًس، لطاض هتؼسزي ذغطات هؼطو زض وِ ٍؾبظ ؾبذت ّبي پطٍغُ زض. زاضز اّويت ّب ظهبى توبم زض هسيطيت تين ثطاي پطٍغُ ظهبى  ٍ ّعيٌر

 .ّؿتٌس پطٍغُ هَفميت ثطاي تْسيس زٌّسُ ًكبى تبذيط
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  مىابغ
ـ  چىيرسُ  ،(893۱. )الْرسي  ثٌرت  روكريسي، . ثٌْبم ظًگٌِ،. حبهس اؾوبػيلي، ِ ) پيوبًىربضي  لطاضزازّربي  آهَظقري  زٍضُ گرعاض  هزوَػر

 .ضضَي ذطاؾبى ارطايي ٍ فٌي ًظبم ًكطيِ ،(( PC لطاضزازّبي

 تبويس ثب آثبز ذطم قْط زض ػوطاًي ّبي پطٍغُ تحمك ٍ ارطا ثط هَحط ػَاهل ،(893۱. )هحؿي ووبًساضي،. ًؼوت قبوطهي،. حىوت اهيطي،  

 .هحيظ آهبيف ًبهِ فهل قْطي، هسيطيت ّبي هَلفِ ًمف ثط

 .وطهبى تحميمبت ػلَم زاًكگبُ ػوطاًي، لطاضزازّبي ثٌسي زؾتِ ٍ تحليل ،(893۰. )ؾيسضضب ذيطآثبزي، ثسيؼي  

 اظ تطويجري  الگرَي  اضائِ ثب ػوطاًي ّبي پطٍغُ هسيطيت زض ؾبذت فطآيٌس ؾبظي ثْيٌِ ،(893۱. )ههغفي هيطزضيىًَس،. هزتجي حؿيٌي،  

 .تىٌَلَغي ٍ ػلَم هٌْسؾي، زض پػٍّف الوللي ثيي وٌفطاًؽ زٍهيي ،(TQM) ربهغ ويفيت هسيطيت ٍ (VE) اضظـ هٌْسؾي

 ّربي  پرطٍغُ  تحَيل ظهبى وبّف ثط پطٍغُ هسيطيت ًمف ،(893۱. )هحوسضضب زضوبم،. ؾيسهحوس ًػاز، وبظن. ػليطضب رَيجبضي، هساًلَ    

 .فٌبٍضي تَؾؼِ ٍ ػلَم زض ًَيي ّبي پػٍّف هلي وٌفطاًؽ اٍليي قيطاظ، قْط ػوطاًي

 ّبي ؾبظُ ّبي پطٍغُ ثط هَضزي هغبلؼِ) پطٍغُ هَفميت ثط هَحط ػَاهل قٌبؾبيي ٍ ثطضؾي ،(893۲. )قبّطخ هبله،. ػلي اضثبثي، ٍحيسي  

  .ػوطاى هٌْسؾي هلي وٌگطُ قكويي ،(ايطاى زض فضبوبض

ِ . ػوطاًري  ّربي  پطٍغُ زض EPC لطاضزازّبي هؼبيت ٍ هعايب(. 8911 هبُ هطزاز. )ٍاحس احوسيبى،ؾيس  هلري  وٌفرطاًؽ  اٍلريي  زض قرسُ  اضائر

 EPC ضٍـ ثِ پطٍغُ ارطاي

 اٍلريي  اَّاظ، قْط زض ؾبذتوبًي ّبي پطٍغُ ارطاي زض تبذيط ثط هَحط ػَاهل ثٌسي اٍلَيت ٍ قٌبؾبيي ،(8939. )حبهس لوطي،. ًَيس ذيبط،

 .گصاضي ؾطهبيِ ضٍيىطز ثب قْطّب والى ػوطاًي تَؾؼِ هلّي وٌفطاًؽ

ِ  ثرطق  قرطوت  تَظيغ فَق ٍ اًتمبل حَظُ: هَضزي هغبلؼِ) وكَض ثطق نٌؼت تَؾؼِ ّبي پطٍغُ ّبي ضيؿه ِ  ،(ذطاؾربى  اي هٌغمر  ًكرطي

  .نٌبيغ هٌْسؾي ترههي

 وٌفرطاًؽ  " EPC لطاضزازّربي  زض ضيؿره  هرسيطيت  ٍ ثطضؾي هَضزي هغبلؼِ"( .891۱)  هْسي هطتْت،هْسي،هحوس هزس،ضضب، قوؽ

 .ػوطاًي ّبي پطٍغُ ارطايي ًظبم تَؾؼِ هلي

 زض پرطٍغُ  هرسيطيت  هَفميرت  ثرب  ؾربظهبى  ثبظاضيربثي  ّربي  قبيؿتگي ثيي اضتجبط ،(8938. )ثيسهكه گٌزي. فطّبم اهيطي،. ػلي نٌبيؼي،

 .ثبظضگبًي هسيطيت اًساظ چكن ػوطاًي، ّبي قطوت

ِ . "پرطٍغُ  اّرساف  ثب آًْب تؼبهل ٍ EPC ّبي پطٍغُ ضيؿه ثٌسي عجمِ ٍ قٌبؾبيي ". اهلل اقتْبضزيبى،احؿبى.ًيب،ضضب ػجبؼ  زض قرسُ  اضائر

 (891۱. )نٌبيغ هٌْسؾي هلي وٌفطاًؽ پٌزويي

ِ  ٍ B.O.T لطاضزاز ثطضؾي ،(893۰) آثطظگِ، نبزلي فطقبز ٍ اهلل ضٍح, پَض ّوتيبى  وكرَض،  زض رربضي  ّربي  لرطاضزاز  ؾربيط  ثرب  آى همبيؿر

 ثلَچؿتبى، ٍ ؾيؿتبى زاًكگبُ ظاّساى، ػوطاى، هٌْسؾي هلي وٌگطُ ّفتويي
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