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امًر پیمان هاديره جامع   
      

ٌـــــز ;?=: AA;9تعساز زاٌؼ پذیز تا تارید بههي   

امًر پیمان هافهزست مطالب ديره جامع   

خ پیمان  اس مواقصه تا تحًیل قطعی، حل اختالف ي تجذیذ ىظز در ىر

 کلی ديره:سزفصل 

 بذؽًاوه های وربَط به وؽارکت پیهاٌکاراى زر فزآیًس وًاقفه -
 وعائل ٍ ٌکات وربَط به سواى عقس پیهاى ٍ ررسازهای حیي پیهاى -

 (99;>)ٌؽریه  PCتـعیز ؾزایظ عهَوی ٍ ؾزایظ رفَقی پیهاى های  -

 جسیس(تـعیر بذؽًاوه اٌعقاز بزای اجزای کارهای غارتهاٌی به قَرت غزجهع )قسین ٍ  -
 (8@( ٍ تجسیس ٌظز زر ٌرخ پیهاى )تبفزه 9@آییي ٌاوه اجزایی وازه ) -
 آییي ٌاوه تضاویي وعاوالت زٍلتی )قسین ٍ جسیس( -
 بیهه، والیات ٍ کعَر قاٌٌَی پیهاى ها -
 حل ارتالؾ ٍ .... -

 "کاربزدیآمًسش  جلسه 26"

 کمتیه تالیف ديره:

 عــلیزضا حعیي سازهوهًسط 
 (غاسواى بزٌاوه ٍ بَزجه کؽَر A@  ٍ9;AA;9فهزغت بهای وسیر پرٍصه باسٌگری )

 )کارؾًاط ؾَرای عالی فًی غاسواى بزٌاوه ٍ بَزجه کؽَر(
 وــحهس کزایلَوهًسط 

 )وسیز گرٍه وهًسغی ٍ آوَسؾی ههیار وترٍر(
 (ی)کارؾًاط بزگزیسه اٌجهي ؾزکت های غارتهاٌی ٍ تاغیعات

 عــلی پَرٌضازیاىوهًسط 
 غاسواى بزٌاوه ٍ بَزجه کؽَر( A@  ٍ9;AA;9فهزغت بهای )عضَ تین باسٌگری 
 (وَلؿ کتب وزتبظ با وتزه ٍ بزآٍرز پرٍصه)

 



 

 ديره جامع امًر پیمان ها
ىفــــز 379: 9911تعذاد داىص پذیز تا تارید بهمه    

 2 

 سزفصل جلسات ديره؛
 

 Session 1 :ورٍری بز وقسوات ٍ وـاهین پایه ٍ وقسواتی اوَر پیهاى ها 

 Session 2 : بذؽًاوه زغتَرالعهل ٌحَه  ارائه تجزیه بها ههزاه با پیؽًهاز قیهت تَغظ( 9پیهاٌکاراى:;:=?A)  

 Session 2-2 :  9پیَغت بذؽًاوه  >تا  9ٌحَه تکهیل جساٍل:;:=?A 

 Session 2-3 :   9پیَغت بذؽًاوه  =ٌحَه تکهیل جسٍل:;:=?A  

 ؾاول ورٍری بز وباٌی پایه، کاربززی ٍ کلیسی آٌالیز بها ههزاه با وثال

 Session 2-4: 9بذؽًاوه  < ٌحَه تکهیل جسٍل:;:=?A  

 ؾاول آٌالیش هزیًه های باالغری، ارائه تذـیؿ زر هزیًه های باالغری، پزغؼ ٍ پاغد های وزتبظ

 Session 3 : زغتَرالعهل ٌحَه ارائه پیؽًهاز قیهت تَغظ پیهاٌکاراى، به تـکیک ففل های فهزغت بها 

 Session 3-2 :فهزغت بهای وًضن به پیهاى، ٌحَه تکهیل  تعاریؿ وزتبظ با کار جسیس، قیهت جسیس، فهزغت بها ٍ

 ، پزغؼ ٍ پاغد های وربَط>?=<?جسٍل الؿ بذؽًاوه 

 Session 3-3 :  به ههزاه بررغی تناقضات بذؽًاوه >?=<?تکهیل جساٍل ب ٍ پ بذؽًاوه 

 Session 3-4:    ٍضعیتاهن ضزایب قابل اعهال زر بزآٍرز هزیًه اجزای کار ٍ ضزایب قابل اعهال به قَرت 

 Session 4 : اقالم فاکتَری، زغتَرکار، پزویت ٍ تهیه، تنظین ٍ رغیسگی به قَرت جلعات 

 Session 5: بیهه تاویي اجتهاعی 

قاٌَى تاویي اجتهاعی، وؽکالت پیهاٌکاراى با غاسواى  @;ؾاول وزاحل ارذ کسکارگاهی ٍ رزیؿ پیهاى، تـعیز وازه 

 تاویي اجتهاعی

 Session 5-1:  اجتهاعیبیهه تاویي 

ؾاول بررغی حالت های وذتلؿ بسهی پیهاٌکاراى به تاویي اجتهاعی، کعَر قععی بیهه زر غرح های عهزاٌی ٍ ؽیز 

عهزاٌی، بیهه زر وفالح اٌحفاری ٍ ارتفاقی، بیهه زر قزارزازهای زغتی ٍ واؾیًی، بیهه زر قزارزازهای رریس ٍ 

 ق بیهه.، بهیًه غاسی ٍ کاهؼ هزیًه های قزارزاز اس غریفرٍػ

 Session 5-2 :پزغؼ ٍ پاغد زر رفَؿ بیهه تاویي اجتهاعی 
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 Session 6 :والیات 

 بز ارسػ افزٍزه، پزغؼ ٍ پاغد والیات بز ارسػ افزٍزه، اغًاز رشاٌه اغالوی ٍ والیاتقععی، والیات ؾاول والیات  

 Session 7 : 8;?9تعسیل آحاز بها برپایه بذؽًاوه?; 

 Session 7-2 : وزتبظ با تعسیل آحاز بها، تعسیل وًـی، ٌحَه وحاغبه تعسیل کارهای جسیس، تعسیل وثال های

 وعکَط

 Session 7-3 : تعسیل وبلػ وابه التـاٍت بیي آرریي قَرت ٍضعیت ٍ قَرت ٍضعیت قععی، بررغی ٌحَه ابالغ

 ؾارـ های تعسیل.

 Session 8 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>تـعیز وَافقت ٌاوه ٌؽریه( 

 Session 8-1 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  12الی  9تـعیز وَاز( 

 Session 8-2:  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  17الی  13تـعیز وَاز( 

 Session 8-3 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  20الی  18تـعیز وَاز( 

 Session 8-4 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  ::ٍ  9:تـعیز وَاز( 

 Session 8-5 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  =:الی  23تـعیز وَاز( 

 :Session 8-6  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  ?:ٍ  26تـعیز وَاز( 

 Session 8-7:   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  @:تـعیز وازه( 

 زر رفَؿ تحَیل کارگاه ٌکات کلیسی، @:ؾاول اٌَاع رعارت های وازه 

 Session 8-8 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  @:تـعیز وازه( 

  ٍ پزغؼ ٍ پاغد های وربَط ؾزایظ عهَوی پیهاى @:ؾاول بررغی تحلیل رعارتی بز وازه 

 Session 9 : تـعیز وازه:A  عهَوی پیهاى( )ؾزایظ 99;>ٌؽریه 

 .جسیسؾاول تـعیز وازه، بررغی ٍ کًترل تؼییز وقازیز کار زر رفَؿ کارهای 

 Session 9-2:  پزغؼ ٍ پاغد های وربَط به وازه:A ؾزایظ عهَوی پیهاى 

 پزغؼ ٍ پاغد( 98)بیؼ اس  A:ؾاول وهن تریي پزغؼ ٍ پاغد های وازه 
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 Session 10:  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  8;وازه  تـعیز( 

وربَط به تاریزات وجاس، اهن رعارت   (Claimعَاقت ٍ پیاوس های ٌاؾی اس تاریزات، اهن ازعا )-ؾاول تـعیز وازه، 

 های ٍارزه به پیهاٌکار زر تاریزات ؽیزوجاس

 Session 10-2:  ٌکاتی ٍیضه زر رفَؿ تَجیه تاریزات  

 Session 10-3 : ٌالیش تاریزات، وعالعه وَرزی اس پرٍصه های ٍاقعی زر رفَؿ تاریزات ٌکاتی ٍیضه زر رفَؿ آ

 فًی

 Session 10-4:  8=اجهالی به بذؽًاوه ٌگاهیA8  ٍ9;88 

 Session 10-5 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  8;پزغؼ ٍ پاغد های وربَط به وازه( 

 Session 11 :  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  :;ٍ  9;تـعیز وازه( 

 Session 12:  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  ;;تـعیز وازه( 

 Session 13-2 :ه تضاویي وعاوالت زٍلتیتـعیز آییي ٌاو 

، اٌَاع ضهاٌت ٌاوه  ٍ غپززه های پیهاٌکاری، ٌحَه آسازغاسی ضهاٌت ٌاوه A9>:8ٍ بذؽًاوه  <=A:>ؾاول وفَبه 

 ها ٍ غپززه های پیهاٌکار،

 Session 13-3 :تـعیز آییي ٌاوه تضاویي وعاوالت زٍلتی 

غپززه های پیهاٌکاری، ٌحَه آسازغاسی ضهاٌت ٌاوه اٌَاع ضهاٌت ٌاوه  ٍ ، A9>:8ٍ بذؽًاوه  123402ؾاول وفَبه 

 ها ٍ غپززه های پیهاٌکار،

 Session 14 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  ?;تـعیز وازه( 

 Session 14-2 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  @;تـعیز وازه( 

 (، ٌرخ تععیر ٍ ...LCؾاول پززارت های ارسی، اعتبار اغًازی )

 Session 15 : وازه تـعیز;A  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه( 

اٌَاع ٌَاقـ تحَیل وَقت، اٌَاع حاالت تحَیل وَقت، تارید  ؾرٍط تحَیل وَقت، وزاحل تحَیل وَقت، ؾاول

 پزغؼ ٍ پاغد های پاٌچ لیعت های وهن پیهاى بزاغاط تحَیل وَقت،



 

 ديره جامع امًر پیمان ها
ىفــــز 379: 9911تعذاد داىص پذیز تا تارید بهمه    

 5 

 :Session 15-2  وازه تـعیز;A  پیهاى()ؾزایظ عهَوی  99;>ٌؽریه 

ٌکات ٍیضه زر رفَؿ تحَیل وَقت، اٌَاع ؾزایظ تحَیل وَقت، تحَیل وَقت قعهت های وعتقلی اس کار، تاویي 

زلیل ٍ وَضَعات حقَقی تحَیل وَقت، آسوایؼ های وزتبظ با تحَیل وَقت، ٍضعیت ٍغایل، واؾیي آالت ٍ ابشار 

 اضافی پظ اس تحَیل وَقت

 :Session 15-3 ظ با تحَیل وَقتپزغؼ ٍ پاغد های وزتب 

 Session 15-4 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  8>وازه تـعیز( 

 Session 15-5 :  8>وازه پزغؼ ٍ پاغد های وزتبظ با 

 :Session 15-6   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  :>ٍ  9>وَاز تـعیز( 

 تضهیي، ٌکات حقَقیؾاول وزاحل تحَیل قععی، اٌَاع حاالت تحَیل قععی، وعئَلیت های زٍره 

 Session 15-7:   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  ;>وازه تـعیز( 

 Session 16 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  <>تـعیز وازه( 

  ؾاول وَارز فعد پیهاى ٍ ٌکات وربَط

 Session 16-2 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  47تـعیز وازه( 

 پیهاى، ٌکات حقَقی رٌٍس فعد پیهاى )زغتَر وَقت، لؼَ قزار زغتَر وَقت(وزاحل ٍ رٌٍس فعد ؾاول 

 Session 16-3 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  47تـعیز وازه( 

، ابالغ اقالحیه وَافقت ٌاوه، ؾزایظ عهَوی ٍ ؾزایظ رفَقی پیهاى ها <89?ؾاول وزاحل ٍ رٌٍس فعد، بذؽًاوه 

، ٍضعیت تجهیز ٍ بزچیسى کارگاه پظ اس فعد پیهاى، ٍضعیت واؾیي آالت ;@A=?9ٍ وقررات آى ها برپایه بذؽًاوه 

 ٍ ابشار، وفالح ٍ تجهیشات پای کار ٍ .... پظ اس تحَیل وَقت، به ههزاه پزغؼ ٍ پاغد های وربَط

 :Session 16-4  تـعیز وَاز<@  ٍ<A  ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه( 

 

 Session 17 : ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه  8= تـعیز وازه( 

 :Session  17-2   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه   51تـعیز وازه( 

 :Session 17-3   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه   52تـعیز وازه( 
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 :Session 17-4   ؾزایظ عهَوی پیهاى( 99;>ٌؽریه   53تـعیز وازه( 

 Session 19 : (?8??>)بذؽًاوه  زر ٌرخ پیهاى هازغتَرالعهل ٌحَه زررَاغت تجسیس ٌظز 

 :Session 19-2  ( قاٌَى تنظین بذؽی اس وقررات والی زٍلت9@آییي ٌاوه اجزایی وازه ) 

 Session 20 : (=8><تـعیر بذؽًاوه اٌعقاز پیهاى اجزای کارهای غارتهاٌی به قَرت غزجهع )بذؽًاوه 

 Session 20-2 : (=8><غارتهاٌی به قَرت غزجهع )بذؽًاوه تـعیر بذؽًاوه اٌعقاز پیهاى اجزای کارهای 

 Session 21 : (1299188تـعیر بذؽًاوه اٌعقاز پیهاى اجزای کارهای غارتهاٌی به قَرت غزجهع )بذؽًاوه 

 :Session 21-2  (1299188تـعیر بذؽًاوه اٌعقاز پیهاى اجزای کارهای غارتهاٌی به قَرت غزجهع )بذؽًاوه 

 (9<@<>>)بذؽاوه به ههزاه اقالحیات وربَط 

 


