
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 )روش تك عاملي(هاي آبي  دستورالعمل مديريت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١٣٦٨بهمن     ن‐ ٦٨نشريه 

 

 

 



 

 به نام خدا

 

 پيشگفتار

هاي صنعت هستند، براي خودكفائي در هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در آن  استانداردها از پايه

 اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و خودكفايي در اين صنعت صنعت آب در. اي مبذول گردد صنعت توجه ويژه

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

 .امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را بعهده گرفته است

 

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

هاي فني است  كميته» طرح استانداردهاي صنعت آب كشور«از اينرو مباني تشكيالتي . گردند مربوطه تدوين مي

ست و دو كميته فني در طرح تا كنون بي. تشكيل مي گرددصنعت، اين كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در 

پيش بيني شده است كه چهار كميته فني مسئول تهيه و هماهنگي اسانداردهاي مربوط به چهر شاخه عمده صنعت 

هستند " آب و فاضالب شهري"، " آبياري و زهكشي"، " ُسد سازي" ،" بهره برداري و حفاظت منابع آب"آ ب يعني 

استاندارد ب نياز چهار كميته فني مذكور به تدوين  كميته فني ديگر در رشته هاي تخصصي بر حس۱۸و 

 .مشغولند

 

نويس  ها و نظرت فني و علمي، پيش براي جامعيت و مقبوليات بيشتر استانداردها و با توجه به همه تجربه

استانداردها براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميته فني مربوطه در نسخه نهايي 

 .اهد شدمنظور خو

 

طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور كه ) ١٩(نويس دستورالعمل حاضر توسط كميته فني شماره  پيش

اين مجموعه . عهده دارد، تهيه شده استه را ب» هاي آبي مديريت پروژه«وظيفة تهيه استانداردهاي الزم براي 

 .باشد بي ميهاي آ راهنمايي براي مجري طرح در ارتباط با نحوة مديريت پروژه

 

مندان با بذل توجه، اين گزارش را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه  اميد است كه صاحبنظران و عالقه

 .را در انجام اين مهم ياري فرمايند) ١٩(هاي ارزنده خود كميته فني شماره  نظريات و راهنمايي
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 ١

 مقدمه 
 

هاي آبي طبعاً روشهاي مختلف مديريت پروژه را كه متناسب با اين  خصوصيات و شرايط متفاوت پروژ

 .كند خصوصيات و شرايط باشند طلب مي

 

بندي آن برحسب عوامل درگير دركار  بندي روشها، طبقه ها يكي از انواع تقسيم وژهدر روش شناسايي مديريت پر

 .مديريت است

 

بندي عوامل سهيم در مديريت پروژه ممكن است يك عامل، دو عامل، سه عامل و چهار عامل و در  در اين طبقه

 .مواردي تا پنج عامل باشد

 

شود و به آن روش تك عاملي  طريق يك عامل انجام ميدر اين نشريه به معرفي روشي كه مديريت پروژه از 

شود كه روش تك عاملي در حالتي كه فقط مديريت پروژه به مرحله  كنيم خواهيم پرداخت، اضافه مي اطالق مي

 .شود گفته مي» روش اماني«ساخت محدود شده باشد 

 

مي به علت عدم اعتماد دستگاههاي باشيم كه در سالهاي اول بعد از انقالب اسال ناگزير از ذكر اين نكته مي

اجرايي به پيمانكاران موجود آن زمان و شور و شوق فراوان متصديان و مسئولين در خدمت به مردم و ميهن 

هاي متعدد كه اغلب نيز در نقاط محروم قرار داشتند و نبود پيمانكاران واجد  شان از طريق اجراي پروژه اسالمي

 آن جاذبه بيشتر كار اجرايي به كار اداري كه بيشتر مناسب با سوابق و روحيات شرايط و آماده كار و مهمتر از

 .اي مورد عمل قرار گرفت مديران و مسئولين جديد بود انجام كار با روش اماني در سطح بسيار گسترده

 

مورد خريداري آالت نو  اگر موفقيتهاي نخستين اين روش را در توان و پتانسيل اوليه مديران و پرسنل فني، ماشين

تر و احتماالً هم نبود پيمانكار مناسب  قطعات يدكي آماده، نبود بوركراسي شديد امروزي، مصالح و منابع فراوان

هاي مشابه حداقل براي مقايسه بدانيم بايد اذعان كرد كه در وضعيت عادي و امروزي شايد بسياري از  در پروژه

گير و عام نه تنها كارساز نيست بلكه  روش فوق به آن صورت همهآن شرايط ديگر برقرار نيستند و لذا اتخاذ 

 .آفرين بوده و در بسياري موارد در مقام مقايسه با روش پيمانكاري ناموفق نيز خواهد بود مشكل

 

هاست هميشه  طبيعي است روش تك عاملي به عنوان روشي كه تنها راه ممكن در مديريت برخي از پروژه

 . در موقع و جاي مناسب خود مورد استفاده قرار گيردتواند مطرح گردد و مي

 

در اين نشريه سعي شده است كه موارد و نحوة استفاده و نيز توضيح كاملي از فعاليتهاي روش تك عاملي در 

ي اين روش را  دسترس مجريان قرار داده شود تا همگان با اطالع از خصوصيات آن در صورتي كه در پروژه

 و به عبارت ديگر خصوصيات پروژه خود را در انطباق با موارد استفاده از اين روش مناسب تشخيص دادند

 .ديدند با رعايت مقررات مربوط، آن را مورد عمل قرار دهند



 

 ٢

 روش تك عاملي
 

تعريف ـ روش تك عاملي روشي است كه طي آن دستگاه اجرايي انجام تمام يا قسمتي از مراحل مطالعه، 

را با به كارگيري امكانات خود راساً بر عهده گرفته و به ) ، خدمات مشاوره و پيمانكاريمديريت(طراحي و اجرا 

 .رساند انجام مي

 

مشتمل بر تأمين و تدارك و تجهيز و به (روش تك عاملي در مواردي كه كارفرما صرفاً فعاليتهاي اجرايي 

 .ش اماني نامگذاري شده استدهد رو را انجام مي) كارگيري عوامل الزم براي انجام عمليات اجرايي

 

  موارد استفاده از روش تك عاملي‐١
 

 :با توجه

به اينكه وظيفه اصلي دستگاههاي اجرايي ايجاد هماهنگي و كنترل در كليه مراحل انجام يك پروژه از  ١‐١

مطالعه تا اجرا است و عمالً چنانچه خود به عنوان عامل، قصد بر انجام مراحل مختلف را داشته باشد 

 .ماند ير مسائل و مشكالت مربوط به آن شده و از كنترل و نظارت بر كيفيت و هزينه باز ميدرگ

به پيچيدگي روش محاسبه قيمت تمام شده و مقايسه آن با قيمت كار در روش پيمانكاري و نهايتاً اخذ  ٢‐١

 .تصميم مناسب براساس نتايج حاصله از آن
 . كيفيت، در انجام كار در مقايسه با ساير روشهاها و به عدم توجه كافي به ضوابط، نرخها، تعرفه ٣‐١
به مشكالت اعالم و اعمال نظرات واحد نظارت به دليل وابسته بودن واحدهاي نظارت و آزمايشگاه به  ٤‐١

 .واحد مجري
آالت و تجهيزات پس از اتمام كار، چنانچه  به نامعلوم بودن چگونگي استفاده آتي از پرسنل و ماشين ٥‐١

 . طرح با روش تك عاملي تدارك ديده شده باشدمنحصراً براي اجبار
 .به اجبار در رعايت برخي از ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به پرداختها ٦‐١
 

استفاده از روش تك عاملي اصوالً مورد توصيه نيست ليكن با توجه به برخي نيازها و صرفاً با رعايت ضوابط و 

 . استفاده كردتوان از اين روش اصول اشاره شده در موارد زير مي

 استفاده از روش تك عاملي براي انجام مراحل مطالعه و طراحي و به خصوص مرحلة اجراي عمليات در ‐الف

براي انجام كار ) با تشخيص مراجع مربوط( توان فني و اجرايي الزم ييصورتي مجاز است كه دستگاه اجرا

 .اير مسئوليتهاي آن نباشدبه اين روش موجب بروز هيچ خللي در وظايف اصلي و حسن اجرا س

 در مورد طرحهاي، كوچك و اضطراري در صورتي كه با امكانات موجود دستگاه اجرايي در يك زمان ‐ب

 .كوتاه و معين قابل انجام باشد

 در مواردي كه انجام برخي از فعاليتهاي تكميلي يك طرح در قراردادهاي مربوط منظور نشده و سرعت انجام ‐ج

 .برداري به موقع از طرح داراي اهميت است  سرعت كار در ساير روشها در بهرهآن در مقايسه با

 . در مورد كارهايي كه به لحاظ نوع، حجم و مشخصات فني در حد واگذاري از طريق روشهاي ديگر نباشد‐د

 . در مورد اتمام عمليات يك پروژه كه قسمت اعظم آن قبالً به پايان رسيده است‐هـ



 

 ٣

 در مورد كارهايي كه از نظر محل جغرافيايي يا حمل و نقل يا ساير شرايط داراي موقعيت خاص بوده و ‐و

 .مهندس مشاور و پيمانكار قادر يا حاضر به قبول كار مربوط نباشد

 .)نه در حد نوسازي( در انجام كارهاي تعميراتي محدود ‐ز

آبي منطقه به لحاظ ماهيت مستمر و پيوسته آن و نيز لزوم آوري و ارزيابي آمار و اطالعات پتانسيلهاي   جمع‐ح

تمركز و تجمع اين اطالعات در يك مركز و مسئوليت داشتن آن مركز نسبت به در اختيار داشتن و در 

نمايد كه فعاليت مزبور راساً توسط امور مطالعات دستگاه اجرايي  اختيار گذاردن اين اطالعات ايجاب مي

 .انجام گيرد

 

 در مواردي كه به هر دليل دستگاه اجرايي راسا آمادگي انجام مطالعه پايه را نداشته باشد استفاده از ‐تبصره

 .خدمات واحدهاي مطالعاتي ذيصالحيت، براي انجام مطالعات پايه در قالب مقررات مربوط بالمانع خواهد بود

 

  نمودار سازماني روش تك عاملي‐٢
 

عيت سازماني هر يك از واحدهاي مسئول در روش تك عاملي نمودار زير از جهت مشخص بودن ارتباطها و موق

 .دهند در نظر گرفته شده است اي را انجام مي براي قسمتهاي داخلي كه هر يك وظيفه جداگانه

 

به اين ترتيب سه واحد مديريت طرح، واحد مطالعه و طراحي و نظارت و واحد ساخت در قالب يك دستگاه 

 .باشد ريت كل پروژه را دارا و فعاليهاي هر يك از آنها به شرح آتي مياجرايي مسئوليت مدي

 

 



 

 ٤

  شرح فعاليتهاي روش تك عاملي و ضوابط و نحوه انجام آن‐٣
 

پس از ابالغ طرح به دستگاه اجرايي، مديريت طرح به منظور انجام خدمات مطالعه و طراحي، شرح خدمات  −

 .نمايد خود ابالغ مي) دفتر فني(واحد مطالعه و طراحي و نظارت مورد نياز و زمان انجام آن را تهيه و به 

واحد مزبور با توجه به ماهيت كار و زمان مورد نظر اقدام به كارگيري افراد فني الزم از نيروي انساني  −

تأمين ) صرفاً به صورت كارمزدي و موقت(موجود خود و درصورت كمبود، از خارج از دستگاه را 

 .نمايد مي

جام خدمات مطالعه، طراحي و نظارت بايد منطبق با ضوابط قراردادها و شرح خدمات واحدهاي نحوه ان −

اي نيز كه از بابت انجام اين خدمات براي دستگاه  مهندس مشاور سازمان برنامه و بودجه بوده و ميزان هزينه

هاي خدمات مشاوره در  بيني شده براساس تعرفه هاي پيش شود و در پايان هر مرحله هزينه اجرايي ايجاد مي

 .شود مقايسه مي) بر طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه(هاي مربوط  رشته

واحد مطالعه، طراحي و نظارت مانند يك واحد خدمات مشاوره ملزم به ارائه گزارش مراحل مختلف مطالعه  −

 .باشد و طراحي خود براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه در رأس موعد مقرر مي

يريت طرح گزارشات تهيه شده توسط واحد مطالعه، طراحي و نظارت را براساس ضوابط فني مربوط و مد −

 .دارد شرح خدمات ابالغي بررسي و كنترل نموده و نواقص آن را به واحد مزبور اعالم مي

پس از اصالح گزارشات و رفع نواقص، طرح نهايي مورد تصويب مديريت طرح قرار گرفته و واحد مطالعه  −

ها، مشخصات فني ريز  طراحي و نظارت اقدام به انجام مرحلة طراحي تفصيلي و اجرايي مشتمل بر تهيه نقشه

 .نمايد اقالم، مقادير كار و تعيين مبلغ برآورد و به طور كلي اسناد كامل اجرائي را مي

نهادي واحد با آماده بودن اسناد كامل جهت اجراء عمليات، دستگاه اجرايي با بررسي رقم و مدت پيش −

خود براي كار مورد نظر، مدت و هزينه اجراي عمليات را معين و با ابالغ ) واحد يا دفتر نوسازي(ساخت 

مراتب به واحد ساخت، عمليات اجرايي را آغاز و نظارت آن را نيز برعهده واحد مطالعه، طراحي و نظارت 

 .دهد خود قرار مي

 نبايد از ده درصد اضافه قيمت نسبت به مبلغ برآورد كار رقم پيشنهادي واحد ساخت براي اجزاي عمليات −

طبق (ي روش اماني ا برالسريا واحد مصوب با احتساب هزينه بابراساس فهرست مقادير اقالم كار و به

اي و ساير ضرايب  ، ضرايب منطقه)دستورالعمل نحوه انجام كار به روش اماني سازمان برنامه و بودجه

 .برچيدن كارگاه بيشتر باشدمربوط و هزينه تجهيز و 

 .باشد تصويب رقم بيش از ده درصد فوق با مراجع ذيربط مشخص شده در ضوابط مربوط مي     

واحد ساخت بالفاصله پس از دريافت ابالغ انجام عمليات اجرايي اقدام به تجهيز كارگاه و تأمين مصالح و  −

ان سرپرست كارگاه با تعيين مسئوليتها و نيروي انساني الزم نموده و شخص واجد صالحيتي را به عنو

همزمان با مراتب فوق واحد مطالعه، . نمايد اختيارات مشخص منصوب و رسماً كار اجرايي را آغاز مي

طراحي و نظارت اقدامات نظارتي را آغاز و كادر مورد نياز نظارت را با توافق مديريت طرح در كارگاه 

 .مستقر خواهد نمود



 

 ٥

المقدور از كاركنان  ساني الزم واحد ساخت و واحد مطالعه، طراحي و نظارت بايد حتيدر تأمين نيروي ان −

. اده كندفخود و يا كاركنان ديگر موجود در دستگاه اجرايي، يا مامور خدمت از ساير دستگاههاي دولتي است

ته باشد، در مواردي كه به هر حال بكارگيري نيروي انساني غير شاغل در دستگاههاي دولتي ضرورت داش

استفاده از اين نيرو به شرطي مجاز است كه تعهد استخدامي براي دستگاه اجرايي نداشته و حداكثر در پايان 

 .همان كار با افراد مزبور تصفيه حساب شود

 .پرداختها به نيروي انساني شاغل در كار به روش تك عاملي ترجيحأ بايد به صورت كار مزدي، انجام شود −

آالت و انواع خودرو نيست و در  ز به خريد ماشينا كار به روش تك عاملي مجراي اجرايدستگاه اجرائي ب −

توان به  آالت در هزينه مصوب اجراي كار مي صورت نياز با تصويب مراجع ذيربط و در محدودة سهم ماشين

 .آالت و خودرو اقدام نمايد خريد ماشين

مان و شرايط عمومي پيمان و ساير ضوابط سازمان واحد ساخت بايد در چهارچوب اسناد اجرايي و مفاد پي −

 .برنامه و بودجه وظايف خود را به مثابه يك پيمانكار به انجام برساند

 .در اجراي اين مراتب واحد ساخت بايد مبادرت به تهيه صورت وضعيت و ساير گزارشات كارگاهي بنمايد     

 هاي انجام شده با رقم هزينه   براي مقايسه هزينهتهيه اين صورت وضعيت همراه با صورت وضعيت تعديل     

 .گيرد مصوب صورت مي

در مورد تأمين نقدينگي و تنخواه گردان مورد نياز كارگاه، دستگاه اجرايي تنخواه الزم را طبق مقررات در  −

فاده دهد و واحد مزبور نيز اسناد هزينه و صورت وضعيتهاي تنظيمي را براي است اختيار واحد ساخت قرار مي

 .نمايد از آنها جهت بازپرداخت يا واريز وجوه تنخواه گردان پرداخت شده به دستگاه اجرايي تحويل مي

واحد مطالعه، طراحي و نظارت مسئول نظارت برحسن اجراي كار بوده و موظف است در قالب شرح  −

ت اجراي عمليات در خدمات و ضوابط مربوط با مراقبتهاي دائمي و انجام آزمايشات الزم بر كيفيت و كمي

انطباق با مشخصات فني نظارت و موارد عدم رعايت مشخصات را كتباً به سرپرست كارگاه و مديريت طرح 

 .منعكس نمايد

برداري بودن تمام و يا قسمتي از كار طبق اعالم واحد ساخت در صورت تأييد واحد  پس از آماده بهره −

تشكل از نماينده واحد ساخت، رئيس كارگاه، نماينده طراحي، مطالعه و نظارت، كميسيون تحويل موقت م

گردد ترتيب رفع  واحد مطالعه، طراحي و نظارت و نماينده مديريت طرح تشكيل و كار تحويل موقت مي

 .نقايص و مقررات مربوط به تحويل موقت طبق ضوابط شرايط عمومي پيمان خواهد بود

 .گردد بردار تحويل مي  اجرايي به بهرهپس از انجام مرحله تحويل موقت، كار توسط دستگاه −

بردار تحويل شده است عالوه بر اعضاء فوق نماينده دستگاه  در مورد تحويل قطعي نظر به اينكه كار به بهره −

بردار نيز در كميسيون تحويل قطعي و اقدامات قبل و بعد مربوط به آن مشاركت دارد نحوه عمل طبق  بهره

 .شرايط عمومي پيمان خواهد بود

هزينه اجراي كار به روش تك عاملي نبايد از بيش از مبلغ پرداختي به پيمانكار فرضي در صورتي كه اين  −

با احتساب تعديلها و كارهاي جديد و تغيير مقادير و ساير (كار به صورت سه عاملي با قيمت مصوب
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با صورت وضعيت منتهي به انجام مي شد، بشود بدين منظور اين هزينه ها هر سه ماه يكبار ) ضرائب متعلقه

 .سه ماه مقايسه مي شود

ترتيب مقايسه هزينه و صورت وضعيتها و نيز ساير شرايط و ضوابط مربوط به قسمت اماني و نيز نحوه  −

 .پرداختها به دستگاه نظارت و عوامل نظارتي بر مبناي ضوابط سازمان برنامه و بودجه خواهد بود

برحسب نياز منطبق بر فعاليتهاي مطرح در نمودار فعاليتهاي روش سه ساير فعاليتهايي كه شرح داده نشده  −

بدين ترتيب كه مديريت طرح، واحد مطالعه و طراحي و واحد ساخت سه عاملي هستند كه با . عاملي است

وجود قرار داشتن در يك دستگاه اجرايي هر يك نيز وظايف خود را به عنوان يكي از سه عامل مربوط در 

 .باشند  دارا ميروش سه عاملي

 
 نمودار شرح فعاليتهاي روش تك عاملي −

 

نمودار شرح فعاليتهاي روش تك عاملي به صورت تلخيصي از روش سه عاملي و نيز با در نظر گرفتن 

 .خصوصيات خاص اين روش ضميمه است
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