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در صنعت ساخت : پيمان(Construction Industry ) عقديا قرارداديا پيمان(Contract )
نوع ماهيت و ميزان ارزش حقوقي پيمان يا قرارداد بسته به. سندي است با ارزش و ماهيت حقوقي

يمان در چه جدايي از اينکه پ. پيمان و قوانين داخلي يا بين المللي حاکم مي تواند متفاوت مي باشد
:ردسيستم حقوقي و به چه منظور بسته مي شود، مي توان تعريف کلي زير را براي آن ارائه ک

با که در آن در ازاي پرداخت مبلغ يا کااليي( حقيقي يا حقوقي)طرف ( يا چند)موافقت بين دو 
يل اعتبار پيمان منوط به وجود عناصر ذ. ارزش قول انجام يا تحويل خدمات يا کاال داده شده است

:در پيمان مي باشد
 مات يا کسي که نياز به خد)پيمان ( دهندگان)يا پيشنهاد دهنده ( کنندگان)درخواست کننده

.(کارفرماکااليي دارد يا 
 (يمانکارپکسي قول به انجام خدمت يا تحويل کاال مي دهد يا )پيمان ( کنندگان)قبول کننده.
 (توسط قبول کننده)قول انجام خدمات يا تحويل کاالي مورد نياز
 در ازاي انجام خدمات يا تحويل کاال( توسط کارفرما)قول پرداخت مبلغ يا کاالي با ارزشي
بازه زماني براي انجام خدمت يا تحويل کاال
شرايط احراز تکميل انجام خدمت يا تحويل کاال
اقدام به انجام خدمت يا تحويل کاال
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مجموعه هدفمند از ”عبارت است از (نيز ذکر ميشودکه در بعضي موارد به عنوان طرح: )پروژه

نحصر جهت ايجاد يا تحويل يک محصول، خدمت و يا نتيجه اي مموقتفعاليت هايي است که به صورت 

(PMBOK, PMI 2008, p. 434)“.به فرد صورت مي پذيريد

دارا بودن شروع و پايان: موقت

داراي مشخصات اجرايي و خروجي منحصر به فرد: منحصر به فرد بودن

پروژه عمراني(يا پروژه ساختماني يا يا پروژه ساختConstruction Projects:) پروژه اي که

ساختمان ها، : برخي از زيرساخت هاي عمراني. هدف از اجراي آن ايجاد زيرساخت هاي عمراني است

...جاده ها، پل ها، صنايع بزرگ توليدي، نيروگاه ها، خطوط لوله و 

که درخواست کننده اجراي پروژه عمراني مي باشد( حقيقي يا حقوقي)فردي : کارفرما .

 مهندسين مشاور يا )طراحDesigner ياConsulting Engineers :) که به ( معموال حقوقي)فردي

.انتخاب و درخواست کارفرما طراحي پروژه عمراني را به عهده مي گيرد
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 طراح جزء يا مهندسين مشاور فرعي يا )طراح فرعيSub-Designer ياSub-Consulting

Engineer :) که طي قراردادي با طراح پروژه جهت انجام بخشي از طراحي ( معموال حقوقي)فردي
.پروژه همکاري مينمايد

 پيمانکار( يا پيمانکار ساخت يا سازنده ياContractorياConstructor :) که ( معموال حقوقي)فردي
.ساخت پروژه عمراني را به انتخاب و درخواست کارفرما به عهده مي گيرد

ز گفته ني( اعم از طراح يا سازنده يا مشاور)در حالت کلي پيمانکار به طرف مقابل کارفرما در قرارداد : توضيح
.مي شود

 پيمانکار عمومي يا )پيمانکار اصليMain Contractor ياGeneral Contractor ياGeneral

Constructor )ه عهده پيمانکاري که از طرف کارفرما مسئوليت کليه مراحل ساخت پروژه عمراني را ب
.مي گيرد

 پيمانکار فرعي( پيمانکار جزء يا سازنده فرعيSub-Contractor ياSub-Constructor  :)
اخت پيمانکاري که طي قراردادي با پيمانکار اصلي و يا کارفرماي پروژه انجام بخشي از مراحل س

.پروژه عمراني را به عهده مي گيرد
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مشاور(Consultant :) با تجربه در زمينه طراحي، اجرا يا مديريت ( حقيقي يا حقوقي)فردي

. پروژه عمراني که توسط کارفرما استخدام مي شود تا وي را در طول اجراي پروژه کمک کند

 ارکان پروژه( عاملين پروژه، ذينفعان اصلي پروژه ياProject Main Stakeholders )عمراني :

راح کارفرما، ط. افرادي که در بخش طراحي يا ساخت پروژه عمراني مستقيما همکاري مي نمايند

ه ساختار بسته ب. و پيمانکار در بيشتر پروژه هاي عمراني به عنوان ارکان پروژه مطرح مي باشند

، کارفرما( يا مشاوران)اجرايي ايجاد شده براي اجراي پروژه، مدير پيمان، سرمايه گذار، مشاور 

.يرندطراحان فرعي و پيمانکاران فرعي نيز ممکن است در بين ارکان يا عاملين پروژه قرار گ
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 تحت عنوان اداره پيمان يا  مديريت پيمانيا اصول و مقررات پيماندرسContract 

Administration در بيشتر گروه هاي مهندسي و مديريت ساخت در دانشگاه هاي جهان ارائه

. مي شود

 مديريت(Administration ) عمراني تاثير به سزايي در ( يا قراردادهاي)صحيح پيمان هاي

در تسهيل ارتباط و کاهش اختالفات احتمالي بين ارکان پروژه دارد و سبب افزايش بهره وري

.اجراي پروژه هاي عمراني مي شود

مديريت پيمان ناظر بر کليه فعاليت هايي است که  :

1 )در مراحل اوليه پروژه و پيش از انعقاد قرارداد ساختار کلي اجراي پروژه و نوع قراردادهاي

.مورد نياز پروژه را تعيين مي نمايد

2 )رايط در زمان انعقاد قرارداد متضمن تهيه قراردادي کامل با درنظر گرفتن تمامي مفاد و ش

.مورد نياز و ريسک هاي پيمان مي باشد
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3 ) انجام ( ولي نه محدود به)در طول اجراي قرارداد ناظر بر اجراي کامل مفاد قرارداد، شامل

نجام نظارت و کنترل بر اساس قرارداد تدوين شده، تحويل به موقع اقالم قابل تحويل و ا

. اشدپرداختهاي مالي طبق قرارداد، تا تکميل تمامي مفاد قرارداد و بسته شدن قرارداد مي ب

 پيمان در مقايسه با مديريت پروژه ( اداره)مديريت(Contract Administration versus 

Project Management :) مديريت پيمان به عنوان زيرشاخه اي مهم و تخصصي از مديريت
 کند، مدير پروژه، به عنوان فردي که پروژه را در بخش هاي مختلف مديريت مي. پروژه مي باشد

رين حجم در مراحل اوليه پروژه بيشت. مي بايست آشنايي کامل با مديريت پيمان داشته باشد
معطوف به تهيه و نهايي سازي قرارداد ( يا مديران ارشد سازمان)فعاليت هاي مدير پروژه 

راد با توجه به حساسيت موجود براي مديريت صحيح پيمان، در برخي شرکتها اف. مي گردد
پروژه را معيني جهت پيگيري امور مربوط به مديريت پيمان تخصيص داده مي شوند تا مديران

.ياري رسانند( بخش مديريت پيمان)در اين بخش از مسئوليت هايشان 
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تعيين ساختار 
اجراي پروژه

تعيين نوع قراردادهاي مورد نياز

تنظيم قرارداد

انتخاب / تعيين
طرف ها ي قرارداد

انعقاد قرارداد
کنترل و نظارت بر 
روند اجراي قرارداد

مديريت تغييرات و  
اختالفات قراردادي

خاتمه قرارداد
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 در بسياري از شرکت هاي پيمانکار پست سازماني مدير پيمان يا مدير قرارداد(Contract 

Administrator )به عنوان يک سمت کارشناسي وجود دارد.

ر با توجه به مواردي که در مورد مديريت پيمان ذکر شد، مديريت پيمان مساله اي حياتي د

مديريت. سازمان است که مستقيما جريان مالي ورودي به سازمان را تحت تاثير قرار ميدهد

پيمان مهارتي حساس است که داشتن آن براي مديران ارشد سازمان و مديران پروژه ها امري 

مديران به همين علت امور اصلي و سطح باالي مربوط به مديريت پيمان معموال به. ضروري است

واگذار نمي شود و به طور مستقيم توسط مديريت ارشد سازمان، ( Junior)پيمان کم تجربه 

و با تعامل با نمايندگان ديگر ارکان پروژه ( Senior)مديران پروژه و يا مديران پيمان با تجربه 

.پيگيري مي گردد
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 در مراحل اوليه(Junior Position ) مدير پيمان معموال فردي است که با آشنايي با ساختار

قراردادها، قوانين و مقررات پيمان و ماهيت شرايط عمومي و خصوصي پيمان با گرفتن 

 سازي دستورالعمل هاي اصلي از مديريت ارشد يا مدير پروژه اقدام به تنظيم، ويرايش و نهايي

متن و نگهداري قرارداد مي نمايد و در طول اجراي پروژه در مسائل مرتبط با قرارداد به مدير

.پروژه کمک مي رساند

 پس از کسب تجربه(Senior Position )مدير پيمان فردي است که مشتريان بالقوه سازمان را

اد را به ترغيب به بستن قرارداد با سازمان مي نمايد و با تعامل با ساير ارکان پروژه متن قرارد

د و گونه اي تنظيم مي نمايد که منافع کامل سازمان متبوعش در طول اجراي پروژه حفظ گرد

ر در صورت عدم وجود مدي)پروژه با بوجود آمدن کمترين اختالف بين ارکان پروژه انجام شود 

.(.پيمان با تجربه اين کار عمال توسط مديريت ارشد يا مدير پروژه انجام مي گيرد
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لشغمعموالشدهدرجنکاتبهتوجهبا

يشغلعنوانبهجهاندرپيمانمديريت

براي.شودميشناختهدفتري-اداري

مديربامقايسهدر)(Junior)کارشروع

وروژهپکنندهکنترلوريزبرنامهپروژه،

تاثيرتوانبهتوجهبا(ساختمدير

باشغلهايزمرهدرمحدود،گذاري

ابافراداما.شودنميمحسوبباالحقوق

بهتوجهباشغلايندر(Senior)تجربه

ردموثرگذاريتاثيربهآنهاتوانايي

ييباالنسبتاحقوقسازمانبااليسطح

.گرفتخواهند
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با تشکر


