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وژه آشنا کردن دانشجویان با چگونگی مدیریت امور مربوط به قراردادها در پر: هدف

ه به منظور افزایش کارایی و بهره وری اجرای پروژ( و حتی غیر عمرانی)های عمرانی 

.  ها

آشنایی کلی با پروژه های عمرانی و مباحث مهندسی و طراحی: پیش نیاز درس

ویان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساخت؛ دانشج: مخاطبین کالس

ا سایر و ی)کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در سایر رشته های مهندسی عمران 

مند به شرکت در اجرای پروژه ها؛ مدیران ساخت، مدیرانعالقه( رشته های مهندسی

پروژه ها، مدیران ارشد سازمان های تعریف کننده و انجام دهنده پروژه ها
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نحوه نمره دهی درس:

 نمره3تمرین در منزل
 نمره2تمرین های سرکالسی
 نمره3پروژه درس
 (کتاب و جزوه باز)نمره12امتحان پایانی

مراجع درس:
 درصنعتقراردادهاراهنمای جامع تعیین ساختار »کتاب 3تا 1مرجع اصلی مورد استفاده برای فصول

.  استالوانچی، نوشته امین منتشر شده توسط خط آخر و دکتر کلیم« ساخت و ساز
 ه در درس ترکیبی از کتب و مقاالت داخلی و خارجی میباشد کبخش هایمراجع مورد استفاده در سایر

:اما کتب اصلی مورد استفاده در این فصول عبارتند از. پایان هر درس منابع آن ذکر می شود
 عات، و ترجمه محمد تقی بانکی، انتشارات اطالهینزیجیمینوشته “ قراردادهای ساختمانی”کتاب

1377
 حق چاپ 1384جامع،  مشاورطرحانتشارات مهندسین “ حقوق در قرارداد طرح های عمرانی”کتاب ،

االنبیاءو انتشار قرارگاه سازندگی خاتم 

https://drclaim.ir/product/a-guide-to-defining-the-structure-of-contracts-in-construction-industry/
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موضوعات درس:

موضوع درس#
آشنایی با اصول و مقررات پیمان1
روش های تحویل پروژه های عمرانی2
انواع قراردادهای عمرانی3
مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی4
مدیریت ریسک های قراردادی5
مدیریت مناقصات6
قراردادهای عمرانیتضمین در 7
مدیریت مشاجرات و اختالفات در قرارداد8
برون سپاری یا قراردادهای فرعی تامین9
خصوصی -قراردادهای مشارکت عمومیبررسی10
قوانین و مقررات کار11
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:اطالعات تماس

صفحه وب استاد:sharif.edu/~alvanchi

صفحه وب کالس:sharif.edu/~alvanchi/CA.html

کلیه اطالعات مربوط به درس شامل اسالیدهای موضوعات درس، آگهی های و تمرین ها را در این آدرس بیابید.

ایمیل:alvanchi@sharif.edu

با هماهنگی قبلی:ساعات حضور برای رفع اشکال

اعالم خواهد شد: حل تمرین.

اعالم خواهد شد: ایمیل حل تمرین.

 (مستقیم یا از طریق ایمیل)لطفا تمامی تمرین های خود را به حل تمرین کالس تحویل دهید!

http://sharif.edu/~alvanchi
http://sharif.edu/~alvanchi/CA.html
mailto:alvanchi@sharif.edu
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با تشکر


