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 به نام خدا

 پيشگفتار 
براي خودكفايي در هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در آن              .  استانداردها از پايه هاي صنعت هستند    

صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد وخودكفايي اين صنعت            .  عت توجه ويژه اي مبذول گردد    صن

حياتي است از اين رو استانداردهاي مربوطه نه در روند كارهاي جاري بلكه به صورت طرح تهيه مي شوند و                    

 . را به عهده گرفته استامور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم

 
استانداردها نظر به لزوم توافق كليه بخشهاي سهيم در صنعت، در طي بحث و بررسي با شركت كارشناسان                    

» طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور      «از اين رو مبناي تشكيالتي      .  بخشهاي مربوطه تدوين مي گردند    

چهار كميتة فني مسئول تهيه و هماهنگي       .  ني شده است  كميته هاي فني است و بيست كميتة فني در طرح پيش بي         

آبياري و  «،  »بهره برداري و حفاظت منابع آب     «استانداردهاي مربوط به چهار شاخة عمدة صنعت آب يعني             

 كميتة فني ديگر در رشته هاي      ١٦هستند و   »  آب و فاضالب شهري   «و  »  سدسازي«،  »زهكشي و كنترل طغيان   

 .ميتة فني مذكور به تدوين استاندارد مشغول اندتخصصي و برحسب نياز چهار ك

 
براي جامعيت و مقبوليت بيشتر استانداردها و توجه به همة تجربه ها و نظرات فني و علمي، پيش نويس                       

استانداردها براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميتة فني در نسخه نهايي منظور                    

 . مي شود

 
 طرح تهيه استاندارد هاي صنعت آب كشور جهت بهتر كردن كيفيت           ٢توسط كميتة فني شماره     اين پيش نويس   

بديهي است كه نظريات اصالحي يا تكميلي       .  مطالعات آب با همكاري متقابل كارفرماـ مشاور تهيه شده است         

 .كارشناسان مي تواند نقش مؤثري در تكميل اين استاندارد داشته باشد

 
 :ن پيش نويس استاندارد آقاياندر تهيه و تنظيم اي

 . حسين اشرفي، يوسف سليماني، اسمعيل طلوعي،  محمد رضا عسگري،  علي فرج خياباني همكاري داشته اند
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 نمودار مسير حركت
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 . متقابل قبل از انعقاد قرار دادهمكاريهاي :  گام اول          ١
 

اقدامات اين گام پس از دريافت ليست مشاوران ذيصالح از سازمان برنامه و بودجه براي انجام مطالعات                     

اقدامات .  پروژه مورد نظر و انتخاب مشاور توسط كميته انتخاب مشاورين دستگاه اجرائي شروع مي گردد                 

 :ودطرفين در اين گام به شرح زير خالصه مي ش

 كارفرما   ١‐١
 .دعوت از مشاور −

 .مشخص كردن محدوده و هدفهاي پروژه −

 . در اختيار گذاشتن نقشه ها و مدارك موجود −

 .صدور مجوز موقت براي ورود به مناطق ممنوعه در محدوده پروژه −

 مشاور    ٢‐١
 . بررسي نقشه ها و مدارك موجود −

 .انجام بازديد هاي محلي از محدوده پروژه −

حليل داده هاي حاصل از مدارك موجود و بازديد هاي محلي در رابطه با تأمين هدفهاي               تجزيه و ت   −

 .پروژه

تهيه شرح خدمات مقدماتي قرارداد همراه با برنامه زمان بندي بر اساس هدفهاي پروژه در چارچوب       −

 .شرح خدمات تيپ

 .پيشنهاد حق الزحمه براي مرحله شناسايي همراه با گزارش توجيهي −

 
 كه حدود هزينه ها مشخص مي گردد، ضوابط سازمان        ٣و٢و١بديهي است در مورد حق الزحمه مراحل        ـ  تبصره

 . برنامه و بودجه اعمال خواهد شد

 تشكيل جلسات مشترك     ٣‐١
 

 فوق شامل شرح خدمات مقدماتي قرارداد، برنامه زمان بندي،             ٢‐١نتيجه اقدامات مشاور به شرح بند          

ه شناسايي و گزارش توجيهي بايستي در جلسات مشترك كارفرما ـ مشاور             حق الزحمه پيشنهادي براي مرحل   

اين جلسات با حضور    .  در چارچوب استاندارد ها، ضوابط آئين نامه هاي مربوط مورد بحث و بررسي قرار گيرد           

فني، حقوق و   (نمايندگان تام االختيار كارفرما و مشاور و با شركت كارشناسان ذيصالح و معرفي شده طرفين                

جلسات تا حصول توافق منطقي و متقابل ادامه مي يابد و حتي المقدور مدت آن از               .  تشكيل خواهد شد  )  مالي

 .يك ماه تجاوز نخواهد كرد

 



 

 

 

3

 راه حل زير منتهي گردد كه در صورت جلسه نهايي منعكس خواهد              ٣نتايج جلسات ممكن است به يكي از        

 :گرديد

 در .  حق الزحمه شناسايي مورد توافق طرفين قراردادرسيدن به شرح خدمات،  برنامه زمان بندي و −

اين صورت شرح خدمات برنامه زمان بندي و حق الزحمه مورد توافق، پيوست صورت جلسه خواهد         −

 . بود

 . در اين صورت انعقاد قرارداد امكان پذير نخواهد بود. عدم حصول به توافق منطقي −

 در اين . ه تأمين هدف هاي پروژه نمي باشد قادر ب  پتانسيلها و محدوديتهاي موجود مشخصا −

 . صورت انعقاد قرارداد منتفي خواهد بود −

 .انعقاد و مبادله قرارداد:گام دوم ٢
 

كارفرما و مشاور مشتركاً متن قرارداد تيپ مربوطه را تهيه و تنظيم نموده و شرح خدمات و حق الزحمه مورد                    

 :ستهاي قرارداد عبارت اند ازپيو. توافق در گام اول را در آن منعكس مي نمايند

 .پيوست يك موضوع قرارداد −

 .پيوست دو شرح خدمات −

 .پيوست سه تعهدات كارفرما −

 .پيوست چهار حق الزحمه −

 . پيوست پنج ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه −

 .پيوست شش اساسنامه و آخرين تغييرات مشاور مندرج در روزنامه رسمي كشور −

 ........پيوست هفت −

 
 نسخه تهيه و ابتدا به امضاء و مهر مشاور رسيده و سپس توسط كارفرما امضا و مهر خواهد                     ٦  كه حداقل در  

 . گرديد

 
تاريخ .  يك نسخه از قرارداد امضاء و مهر شده طرفين، طي نامه اي توسط كارفرما به مشاور ابالغ مي گردد                    

 در شرايط متعارف نبايد بيش      ٢كارهاي مربوط به گام     .  شروع قرارداد تاريخ ابالغ رسمي آن محسوب مي شود       

 . از يك ماه به طول انجامد

   تسليم برنامه زمان بندي و درخواست مجوز هاي مورد نياز از جانب  : گام سوم            ٣

 رمشاو
 

 نسخه از برنامه زمان بندي پيشنهادي خود را در چارچوب شرح خدمات منضم              ٣پس از ابالغ قرارداد مشاور      

در اين برنامه زمان بندي كه     .  مان مندرج در آن تهيه و به كارفرما جهت تصويب ارسال مي دارد           به قرارداد در ز   

 ارائه مي گردد مدت زمان الزم براي هريك از فعاليتهاي عنوان شده در شرح خدمات،  و وزن                 CPMبه صورت   
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ا كه طبق قرارداد بايد     آن قسمت از فعاليته   .  هر يك از آنها نسبت به كل كار تعيين مي شود          )  درصد فيزيكي   (

توسط كارفرما صورت پذيرد بايد روش انجام آن كار پيشنهاد گردد و زمان شروع و پايان آن در برنامه                        

 .زمان بندي مشخص باشد

  
همراه ارائه برنامه زمان بندي پيشنهادي، مشاور بايد مجوزها و معرفي نامه هاي مورد نياز خود را كه در رابطه با                  

كارفرما پس از   .   در چارچوب برنامه زمان بندي  الزم دارد كتباً  از كارفرما درخواست نمايد               ادامه مطالعات 

 .بررسي نسبت به صدور معرفي نامه ها و اجازه نامه ها در فاصله زماني مناسب اقدام خواهد نمود

 .دوره آمادگي كارفرما: گام چهارم      ‐٤
 

 :اقدامات اين گام شامل دو قسمت به شرح زير مي باشد

 .بررسي و تأييد برنامه زمان بندي توسط كارفرما  ١‐٤
 
 بررسي امكانات انجام عمليات مورد تعهد كارفرما از طريق ارگان هاي ذي صالح دولتي يا  −

 .خصوصي −

 بررسي محدوديتهاي انجام كارهاي صحرائي در رابطه با عوامل هيدرولوژي، كليماتولوژي  −

 .اجتماعي و ساير عوامل محدودكننده −

ه بررسيهاي انجام شده فوق الذكر برنامه پيشنهادي مشاور اصالح و يا تصويب گرديده و مالك انجام                با توجه ب  

 .مطالعات و خدمات قرارداد خواهد بود

 .برنامه ريزي مالي و پرسنلي كارفرما بر اساس برنامه زمان بندي مصوب   ٢‐٤
 

ي و پرسنلي مي نمايد به نحوي كه در         كارفرما بر اساس برنامه زمان بندي مصوب مبادرت به برنامه ريزي مال           

طول دوره مطالعات و خدمات بتواند نقش خود را در رابطه با قرارداد، شرح خدمات و برنامه زمان بندي                      

در اين رابطه انتصاب مجري طرح و تدارك تشكيالت پرسنلي مناسب اعم از فني و مالي با                 .  مصوبه ايفا نمايد  

 . اهم اقدامات كارفرما خواهد بودشرح مسئوليتها و اختيارات الزم از

 
 . فاصله زماني بين گام دوم و شروع مطالعات حداكثر يك ماه خواهد بود

 صدور مجوزها و معرفي نامه ها از جانب كارفرما : گام پنجم  ٥
 

توضيح اينكه كليه اقدامات اين گام در چارچوب مفاد          .  اهم اقدامات اين گام به شرح زير خالصه مي شود         

 .و برنامه زمان بندي مصوب انجام مي شودقرارداد 
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 اقدامات مشاور ١‐٥
 

 :اقدامات مشاور در اين زمينه كه از گام سوم شروع گرديده است، شامل موارد اصولي زير مي باشد

 تعيين موارد درخواست مجوز در كل دوره مطالعات و خدمات همراه با گزارش توجيهي و ارسال  −

 .آن به كارفرما −

 اي هر مورد به طور مجزا و به صورت كتبي با معرفي نماينده در زمان مناسب درخواست مجوز بر −

 .طبق برنامه زمان بندي مصوب −

 .پي گيري الزم تا حصول نتيجه −

 :اقدامات كارفرما ٢‐٥
 
 .بررسي موارد درخواست شده و گزارش توجيهي مربوطه −

 .رد موارد تأييد نشده و اعالم كتبي آن به مشاور −

 . نامه هاي مربوطه نسبت به موارد تأييد شدهصدور مجوز ها و معرفي −

 
 :اهم موارد درخواست مجوز به شرح زير خالصه مي شود: تبصره

 
 .تهيه گزارشها،  مدارك و آمار موجود از ارگانهاي ذيربط −

 .تهيه نقشه ها و عكسهاي هوائي −

 .ورود و خروج به مناطق ممنوعه −

 .صدور رواديد و اجازه خروج −

 .هيزات مورد نياز طرحورود لوازم يدكي و تج −

 .اخذ اجازه كار و تمديد آن براي كارشناسان خارجي −

 .گشايش اعتبارات و تهيه ارز مورد نياز −

 .تسهيالت الزم جهت دست رسي و امكان كار در محدوده طرح −

− ........................................ 

فرما توسط تهيه و تسليم گزارش ماهانه كارهاي انجام شده به كار: گام ششم ٦
 .مشاور

 
گزارشهاي ماهانه در واقع گزارش پيشرفت كار مطالعات و خدمات قرارداد بوده كه به صورت ماهانه توسط                  

 . نسخه به كارفرما تسليم مي شود٥مشاور تهيه و حداكثر تا پايان همان ماه در 

 
صه بوده و اهم آنها به شرح       مدارك و مطالب ارائه شده در گزارشهاي ماهانه بايستي در عين كفايت بسيار خال            

 :زير مي باشد
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  مربوطه كه فعاليتهاي انجام شده روي آن منعكس شده CPMبرنامه زمان بندي مصوب و نمودار،  ‐١

 .است                

 .خالصه اي از كارهاي انجام شده تا پايان ماه قبل ‐٢

     در ترتيب تفكيك شدهكارهاي انجام شده در ماه مورد نظر شامل كارهاي صحرائي و دفتري به  ‐٣

 .نمودار         

       نسبت به برنامه زمان بندي براي       )  فيزيكي(جدول پيشرفت كار شامل درصد پيشرفت كار              ‐٤

 :زماني زير دوره هاي

 
 تا پايان ماه قبل −

 براي ماه مورد نظر −

 دوره هاي زماني فوق    و تعيين درصد اضافي يا نقصاني پيشرفت كار نسبت به برنامه زمان بندي براي هريك از               

 .و كل دوره

خالصه اي از خدماتي كه به عهده كارفرما، مي باشد، بايستي در گزارش ماهانه ماه قبل از شروع                    ‐٥

شرح تفصيلي اين خدمات بايد همراه با برنامه و            .  منعكس گردد )  طبق برنامه زمان بندي  (آنها  

 موعد شروع آنها به كارفرما تسليم       مشخصات كار طي نامه هاي جداگانه در زمانهاي مناسب قبل از         

 .گردد، دريافت اين نامه ها مالك اقدامات كارفرما در اين رابطه خواهد بود

 .وضعيت پرسنلي مشاور ‐٦

 .وضعيت مالي قرارداد ‐٧

 .محدوديتها و نارساييها در صورت لزوم ‐٨

 .پيشنهادات در صورت لزوم ‐٩

 .بررسي گزارش ماهانه توسط كارفرما: گام هفتم ٧
 

 CPMر چارچوب شرح خدمات منضم به قرارداد و با توجه به برنامه زمان بندي مصوب و نمودار                 كارفرما د 

ارائه شده كليه بخشهاي گزارش ماهانه مشاور را به ترتيبي كه در گام ششم آمده است مورد بررسي دقيق قرار                    

 :داده و در نتيجه موارد زير را مشخص مي نمايد

و كيفي داراي نواقصي باشد موارد نارساييهاي مشخص و طبق          اگر كارهاي انجام شده از نظر كمي         −

 .دستورالعمل گام دهم عمل مي گردد

اگر ادامه كار مشاور موكول به تعهدات كارفرما طبق برنامه زمان بندي مصوب باشد اقدامات گام                  −

 .هشتم دنبال خواهد شد

 طبق گام  )  ن يابي، نهائي  شناسائي، امكا (در صورتي كه گزارش مربوط به يك دوره مطالعاتي باشد            −

 . يازدهم عمل مي گردد
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بررسي اسناد و مدارك مربوط به تعهدات كارفرما و تشكيل جلسه : گام هشتم  ٨
 مشترك كارفرما ـ مشاور

 
 روز پس از دريافت مدارك تفصيلي مربوطه، به         ١٠اقدامات اين گام در صورت ضرورت حداكثر ظرف         

 :ام مي شودترتيب و به شرح زير توسط كارفرما انج

 
اين بررسي كه روي    .  بررسي شرح تفضيلي عمليات به عهده كارفرما همراه برنامه و مشخصات كار           −

انجام مي پذيرد، به منظور تأييد     )  بند پنجم گام ششم    (مدارك منظم برنامه ارسالي توسط مشاور         

 .مدارك مذكور و يا مشخص نمودن موارد اشكال آن خواهد بود

اين ارزيابي به منظور اتخاذ تصميم در اجراي كار         .  لي و فني و مالي كارفرما     ارزيابي امكانات پرسن   −

 .به صورت اماني و يا عقد قرارداد با مشاورين يا پيمانكاران ذيصالح انجام مي گردد

اين جلسات به منظور بررسي     .  دعوت كتبي از مشاور جهت شركت در جلسه يا جلسات مشترك            −

مدارك ارسال شده توسط مشاور و نيز مشخص نمودن برنامه هاي          اشكاالت يا نارساييهاي احتمالي     

 .موضوع گام نهم، تشكيل مي گردد

 .نحوه انجام تعهدات كارفرما: گام نهم  ٩
 

 :با توجه به نتايج حاصل از اقدامات گام هشتم، گام نهم به يكي از دو صورت زير انجام خواهد پذيرفت

 .مان كاران ذيصالحانجام تعهدات كارفرما توسط مشاورين يا پي  ١‐٩
 

در صورتي كه تعهدات كارفرما بايستي توسط مشاورين يا پيمان كاران ذيصالح انجام گردد، در اين حالت                  

 :وظايف كارفرما و مشاور به شرح زير خواهد بود

 روز پس از خاتمه كار گام هشتم ليست پيمان كاران يا مشاورين ذيصالح را از                ٢٠مشاور حداكثر    −

نامه و بودجه تهيه كرده همراه شش نسخه اسناد و مدارك قرارداد در اختيار                   طريق سازمان بر  

 .كارفرما قرار خواهد داد

سازمان نقشه برداري، آزمايشگاه   (كارفرما ضمن بررسي مدارك مربوطه از ارگانهاي دولتي ذيصالح           −

در مورد  )  مكانيك خاك، مؤسسه خاكشناسي و مؤسسه بررسيها و آزمايشگاه هاي منابع آب و غيره             

امكان انجام كارهاي مورد نظر توسط ارگانهاي مذكور و محدوده برنامه زمان بندي مصوب، استعالم              

 .نموده و بالنتيجه عامل انجام دهنده عمليات در تعهد خود را تعيين خواهد نمود

كارفرما از عامل انتخاب شده جهت عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آورد و مشاور ضمن                      −

 امضاء 

 .يش نويس قرارداد تشريفات الزم را جهت عقد قرارداد معمول خواهد داشتپ −
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چنانچه انتخاب پيمان كار از طريق مناقصه الزامي باشد، در اين صورت اسناد مناقصه توسط مشاور : تبصره يك

 .ديدتهيه و پس از تصويب كارفرما كار به مناقصه گذاشته شده و نتيجه حاصله به كارفرما اعالم خواهد گر

 .انجام تعهدات كارفرما به صورت اماني   ٢‐٩
 

در صورتي كه تعهدات كارفرما بايستي توسط خود كارفرما به صورت اماني انجام شود،  در اين حالت وظايف                 

 :كارفرما و مشاور به شرح زير خواهد بود

 در  روز پس از خاتمه كار گام هشتم نقشه هاي نهايي و مشخصات كارها را ١٥مشاور ظرف مدت  −

 . اختيار كارفرما قرار خواهد داد −

 كارفرما گروههاي تخصصي انجام كار و تجهيزات الزم را به طوري كه بتوانند كار مورد نظر را در  −

 .محدوده برنامه زمان بندي مصوب انجام دهند تجهيز خواهد نمود −

 
ه عهده مشاور خواهد    در هر دو صورت فوق مسئوليت نظارت در انجام صحيح تعهدات كارفرما ب             :  تبصره دو 

 . بود

اقدامات گامهاي هشتم و نهم از تاريخ شروع كار هشتم لغايت تاريخ شروع عمليات به عهده                    :  تبصره سه 

 . ماه تجاوز نخواهد كرد٢كارفرما از 

 بررسي علتها و رفع نارساييها و ابالغ موارد اصالحي به مشاور: گام دهم  ١٠
 

به ترتيب زير   )  طبق گام هفتم  ( انجام شده روي گزارش ماهانه مشاور      اقدامات اين گام برحسب نتايج بررسيهاي     

 :انجام مي شود

 .منعكس كردن موارد نارساييها به مشاور توسط كارفرما −

تشكيل جلسه با مشاور در صورت ضرورت جهت بررسي علتهاي نارساييها و نواقص مطالعات و                 −

از جانب كارفرما و يا مشاور و در         مشخص كردن عوامل بازدارنده و توجيه تأخيرات انجام شده           

 .نتيجه تصميم گيري نهايي در جهت رفع آنها

 .ابالغ نتايج به مشاور جهت منظور كردن در ادامه مطالعات −

انجام بررسيهاي كلي توسط كارفرما و ارسال گزارش به شوراي فني : گام يازدهم ١١
 .همراه اظهار نظر كلي

 
 . استاندارد آمده است٢ره اقدامات اين گام طبق گام اول نشريه شما
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 تعاريف

  كارفرما‐١
عبارت است از شخصيت حقوقي كه مسئوليت اجرايي طرح را به عهده دارد و طرف قرارداد مهندس مشاور                   

 .مي باشد

 )مهندس مشاور( مشاور ‐٢
كه عهده دار انجام خدمات مهندسي در قالب قرارداد         )  دولتي يا خصوصي  (عبارت است از شخصيت حقوقي      

 .شرح خدمات مربوطه مي باشدو 

  گزارش ‐٣
عبارت است از كليه مدارك،  اسناد،  نقشه هايي كه بر اساس شرح خدمات منضم به قرارداد توسط مشاور تهيه                  

 .و تسليم كارفرما مي گردد


