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  1369 ماه اسفند                                                               ن  -73نشريه شماره 
  



 

  به نام خدا
  پيشگفتار

  
براي پيشرفت و ترقي در هر صنعت بايد به تهيه استانداردهاي الزم در . ت هستنداستانداردها از ضروريات صنع

اي مبذول گردد صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين  آن صنعت توجه ويژه
رو استانداردهاي مربوطه نه در روند كارهاي جاري بلكه به صورت طرح تهيه  از اين. صنعت حياتي است

عهده گرفته ه شوند و امور آب وزارت نيرو با توجه به مسئوليت خود در زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را ب يم
  . است

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

» رح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشورط«از اين رو مبناي تشكيالتي . گردند بخشهاي مربوطه تدوين مي
ترين كميته فني  اصلي. گردد هاي فني است كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي كميته

طرح تحت عنوان كميته مديريت آب فعاليت دارد كه تمامي فعاليتهاي مربوط به تهيه استانداردهاي صنعت آب 
البته اين كميته قسمتي از دامنة كار را رأساً و بخشي را كه شامل بقيه . ني شده استبي كشور در دامنه كار آن پيش

اقدامات مديريت آب در چهار جنبه كلي سدسازي، آبياري و زهكشي، مهندسي رودخانه و كنترل سيالب و آب 
داري و بر هاي مطالعات، طراحي، ساخت، بهره و فاضالب شهري است از طريق چهار كميته اصلي در زمينه

عهده ه در اين موارد كميته مديريت آب فقط وظيفة هماهنگي را ب. ها به انجام خواهد رساند نگهداري از پروژه
 كميته فني ديگر در ارائه خدمات كارشناسي تخصصي به چهار كميته اصلي در تدوين استانداردها 18داشته و 

  . همكاري دارند
  

نويس استاندارد  ها و نظرات فني و علمي، پيش ها و توجه به همة تجربهبراي جامعيت و مقبوليت بيشتر استاندارد
براي نظرخواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميتة فني مربوطه در نسخه نهايي منظور خواهد 

  . شد
  

يفة  طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور كه وظ19نويس دستورالعمل حاضر توسط كميتة فني شماره  پيش
اين مجموعه راهنمايي . عهده دارد، تهيه شده استه را ب» هاي آبي مديريت پروژه«تهيه استانداردهاي الزم براي 

  . باشد هاي آبي مي براي مجري طرح در ارتباط با نحوة مديريت پروژه
  

د، با توجهي باش نظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط مي اميد است كه كارشناسان و صاحب
نويس را مورد بررسي دقيق قرار داده و با ارائه نظرات و راهنماييهاي ارزنده خود  فرمايند اين پيش كه مبذول مي

  . تنظيم و تدوين متن ياري و راهنمائي فرماينددر  را 19كميته فني شماره 
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  مقدمه 
  

ها از طريق سه  ق موارد، مديريت پروژهشده در حال حاضر در اغلب قريب به اتفا براساس عرف موجود و شناخته
  :واحد مشخص ذيل

  )واحد هماهنگي و كنترل(ـ كارفرما 1
  )واحد مطالعه و طراحي و نظارت(ـ مهندس مشاور 2
  )واحد ساخت(ـ پيمانكار يا سازنده 3

 غالب عنوان روشه شود، روش مزبور كه سه عامل يا سه واحد براي مديريت پروژه در آن نقش دارند ب انجام مي
  . عاملي شناسايي شده است با نام روش سه

  
هاي آبي كه تخصصهاي گوناگون و افراد متعددي را براي كنترل و  با توجه به حجم قابل توجه و تنوع پروژه

كند، و به جهت كم كردن بار تشكيالتي  طور كلي انجام وظايف مديريت اجرائي طرح طلب ميه هماهنگي و ب
سوي انجام وظايف اصلي و كالن خود و رهائي آنها از مشكالت و ه جري طرح بدولت و سوق دستگاههاي م

هاي جاري اجراي طرح و نهايتاً كمك به حسن اجراي وظايف مديريت طرح وجود واحد جديدي به نام يدرگير
واحد هماهنگي (لزوماً در بخش غيردولتي كه بتواند قسمت عمده وظايف كارفرما ) واحد خدمات مديريت طرح(
رسد، اين واحد كه به عنوان عامل چهارم در  را در اجراي طرح برعهده گيرد، ضروري به نظر مي)  كنترلو

نمايد جدا از سازمان كارفرما و طي عقد پيمان با كارفرما بسياري از وظايف فني و  مديريت پروژه ايفاي نقش مي
ل مديريت پروژه عمالً مديريت پروژه از طريق با ورود واحد اخيرالذكر به سيك. رساند اجرائي او را به انجام مي

در اين نشريه . شود گردد و به اين لحاظ به روش مورد عمل، روش چهارعاملي اطالق مي چهار عامل اعمال مي
 و ضوابط تشخيص صالحيت و ،شرح كاملي از روش مزبور، خصوصيات، موارد استفاده، موارد عدم استفاده

  . توضيح داده شده است» واحد خدمات مديريت طرح«خدمات نحوه ارجاع كار و همچنين شرح 
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  روش چهارعاملي
  

  :رئوس وظايف و وضع موجود و مشكالت مجريان طرحها -  
  

 را، اجراي طرح به نحوه مطلوب و طبق برنامه زمانبندي *در يك تعريف كلي چنانچه وظايف مجريان طرحها
  :ه بر وظايف عمده ذيلمعين و با اعتباري مشخص بدانيم، اين واحد عالو

  .ريزي اجرائي با در نظر گرفتن سياستهاي كالن اقتصادي، اجتماعي و اجرائي كشور  برنامه ـ1
  . تنظيم و يا تدوين ضوابط، شاخصها و معيارهاي الزم براي بررسي، توجيه فني و اقتصادي پروژه ـ2
  .در قراردادها چگونگي انتقال تكنولوژي از طريق اتخاذ تدابير الزم آموزشي  ـ3
  . آالت و تجهيزات و مصالحي كه در اختيار دارد گيري مناسب از نيروي انساني، ماشين  بهره ـ4
 بررسي چگونگي تأثيرگذاري اجراي يك پروژه بر روي محيط زيست وآثار فرهنگي و اجتماعي آن در منطقه  ـ5

  . اجراي طرح
  .  مستندسازي سير اجراي طرح و ارزيابي آن ـ6
  

ريزي، سازماندهي، راهبري  برنامه( قادر باشد مجموعه وظايفي را كه در حسن اجراي طرح به لحاظ مديريت بايد
فعاليتها و عمليات بر عهده اوست از طريق استفاده از مهندسين مشاور و ) هماهنگي، كنترل و ارزشيابي

  :پيمانكاران و با نظارت بر كار آنها به انجام رساند
  

كه مديريت مطلوب اجراي طرح زماني شكل مناسب خود را خواهد داشت كه داراي به وضوح مشخص است 
  . تخصصها و قابليتهاي اجرائي براي انجام وظايف فوق باشد

  
ي و تشخيص صالحيت پيمانكاران و مهندسان مشاور ضوابط و معيارهاي متناسب و يدر حال حاضر براي شناسا

الذكر در  ا كه عالوه بر وظايف سنگين و تخصصي و كالن فوقالزم وجود دارد ليكن در مورد مجريان طرحه
  . باشيم كننده واحدهاي طراحي و ساخت نيز هستند فاقد اين ضوابط مي حقيقت كنترل

  :الذكر گذشته از مراتب فوق
  . و فقدان انگيزه كافي براي انجام وظيفه) كارفرما(الزحمه عوامل واحد هماهنگي و كنترل  ناكافي بودن حق ـ 1
درپي عوامل مديريت در كارفرما و معلق ماندن كار اجرائي و يا مغاير بودن تصميمات و سليقه   تعويض پي ـ2

  .مدير بعدي با مدير قبلي
گيري براي كنترل، هماهنگي و هدايت و بطوركلي اجراي طرح   عدم استقالل كافي مدير اجرائي در تصميم ـ3

  . به دليل مناسبات اداري

                                                      
 واحد هماهنگي و كنترل يا كارفرما يا مديريت اجرائي نيز اطالق ،در تعاريف مربوط در مديريت پروژه به مجريان طرحها *

  .شده است
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هاي دولتي موجود كه اغلب مبهم و ناسخ و منسوخ  نامه ينينجام كار مديريت در قالب مقررات و آ اجبار به ا ـ4
  . يكديگر بوده و نحوه اجراي آن نيز با سليقه و تعبير و تفسيرهاي شخصي همراه است

  . نياز به اجراي پروژه خاص در زمان كوتاه و كارآ نبودن مديريت در سازمان كارفرما براي آن ـ 5
  . كمبود مديراني كه داراي تجربه و اشراف كافي به مسايل فني و اجرائي و قراردادي باشند  ـ6
متورم بودن تشكيالت دولت با كاركنان غيرفني و اجرائي، و كارآمد نبودن آن به دليل كمبود افراد متخصص  ـ 7

  . و با تجربه كافي در آن
ني و فقدان شرح وظايف و مسئوليتهاي كارفرمايان  موجود نبودن ضوابط مشخصي براي تشخيص صالحيت ف ـ8

و نيز نبود ضابطه ارجاع كار به آنان موجب آن است كه كارهاي خارج از توان و ظرفيت به واحدهاي 
  . ي كم تجربه و توان داده شوديكارفرما

  
ي دولت استوار مهمتر از همه آنها تفكر حاكم كه بر عدم ايجاد تعهد استخدامي جديد و كم كردن بار تشكيالت

كه قادر به جذب افراد متخصص و (است فكر انجام خدمات مديريت اجرائي طرح در سازماني غير دولتي را 
در ) پذيري الزم براي زياد و كم كردن تعهدات پرسنلي خود باشد سازماندهي آنان از يك طرف و انعطاف

يجاد و استفاده از عامل چهارم تحت عنوان وضعيت فعلي به عنوان چاره كار مطرح ساخته و از اين جهت فكر ا
  .  قوت گرفته است»واحد خدمات مديريت طرح«
  

  تعريف روش چهارعاملي
  

ي ضمن حفظ وظايف كليدي خود از جمله تعيين و يروش چهارعاملي روشي است كه طي آن دستگاه اجرا
دادي با شرح خدمات مشخص وظايف ها و نظارت عاليه بر اجراي طرح، طي انعقاد قرار كنترل اولويتها و خواسته

اش در نظارت و هماهنگي و هدايت و كنترل و مراقبت بر اجراي فعاليتهاي طرح و خدمات مهندسين  روزمره
كه  (»واحد خدمات مديريت طرح«مشاور و پيمانكار و سازندگان شاغل طرف قرارداد در آن را به واحدي به نام 

  . نمايد واگذار مي) شود ل مديريت بر پروژه درگير ميدر حقيقت به عنوان عامل چهارم در اعما
  

ي و مهندسين مشاور و ئطبيعي است شرح خدمات و وظايف عامل اخيرالذكر و نيز روابط بين او و دستگاه اجرا
  .گردد پيمانكاران، سازندگان شاغل در طرح در قراردادهاي منعقده با آنان روشن و مشخص مي

  
  :محسنات روش چهارعاملي

  
 با شرح وظايف مشخص به هدف خود »واحد خدمات مديريت طرح«كارگيري ه  در اين روش كارفرما با ب ـ1

شود بدون آنكه خود درگير جزئيات مسائل  كه اجراي مطلوب پروژه و احتراز از هرزروي منابع است نائل مي
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ها را كماكان در نزد خود  اجرايي مربوط به آن شود، ضمن آنكه كنترل كافي براي تعيين اولويتها و خواسته
  . كند حفظ مي

 متناسب با حجم و نوع پروژه، يكي از مشكالت »واحد خدمات مديريت طرح« با توجه به احراز صالحيت  ـ2
هاي عمراني كه ناشي از عدم تناسب كمي و كيفي پرسنل فني در دستگاههاي  عمده موجود براي انجام پروژه

  .گردد باشد برطرف مي اجرائي مي
با اين روش براي كارفرماياني كه وظايف جاريشان سنخيتي با خدمات مديريت طرح ندارد امكان اجراي   ـ3

  . شود هاي عمراني مورد نياز تحت نظر و كنترل خودشان فراهم مي پروژه
 اين روش، كارفرمايان در صورت افزايش يا كاهش اعتبارات عمراني و يا ميزان بودجه ه در انجام كارها ب ـ4

  . شوند االنه با مشكل تورم يا كمبود پرسنل مواجه نميس
هاي تجربي و علمي و فني مديريت اجرائي طرح در يك واحد جمع   نيروي كارشناسي و مديريت و اندوخته ـ5

  . دهند و حفظ شده و به حيات خود با تصدي خدمات مديريت طرح بعدي ادامه مي
برداري پروژه كه تخصص آن را ندارند تحميل  به دوران بهره افراد باقيمانده از دوران مديريت ساخت  ـ6

  . شوند نمي
گردد و تجربه و اطالعات آن   ضمن آنكه از تفرق نيروهاي دوران مديريت در طراحي و ساخت جلوگيري مي ـ7

تر شده و  شود اين نيروها با استمرار كار در كنار يكديگر روز به روز كارآزموده به فراموشي سپرده نمي
  .روشهاي جديدي را نيز براي سرعت در كار خود ابداع خواهند نمود

كم بتوان بار تشكيالتي دولت را نيز با سوق و هدايت كاركنان دولت به سوي   با ايجاد اين واحدها شايد كم ـ8
  .آنها كاهش داد

  
  :موارد استفاده از روش چهارعاملي ـ  
  
  .  و كارآ براي اجراي پروژه تدارك ديده نشده استهاي بزرگ و خاص كه سازمان مشخص  در پروژه ـ1
  . ي توان تخصصي الزم براي مديريت پروژه را نداردئهاي پيچيده و تخصصي كه دستگاه اجرا در پروژه ـ 2
 در طرحهاي بزرگ توسعه و نوسازي، حالتي كه دستگاه اجرائي درگير كارهاي متعدد و جاري بخصوص در  ـ3

  .باشد عنوان وظيفه اصلي خود ميه مناطق دور و يا محروم ب
  .  در مواردي كه تشكيل سازمان دولتي جديدي براي اجراي پروژه پيچيده و خاص مطرح باشد ـ4
  
  : ضوابط تشخيص صالحيت و ارجاع كار واحدهاي خدمات مديريت طرح ـ
  

  :اهد بودي واحدهاي خدمات مديريت طرح مبتني بر عوامل عمده زير خوئصالحيت تخصصي، فني و اجرا
  كننده واحد طور كلي افراد ادارهه ت مديره و مدير عامل و بئتحصيالت و سابقه كار هي ـ 1
   تجربه مفيد و مؤثر واحد مورد نظر  ـ2
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  سازمان و كادر فني متناسب با حجم و رشته كار  ـ 3
   متناسب يكادر اداري و مالي خدمات ـ 4
   امكانات اداري و لوازم تخصصي  ـ5
  

هاي مختلف در كارهاي مورد نظر   در رشته»واحد خدمات مديريت طرح«براساس وضعيت عوامل فوق براي هر 
دهنده توان آن واحد است از او به كار مربوط دعوت خواهد  رتبه مناسب، معين و با توجه به آن رتبه كه نشان

  .شد
   

  :هاي آبي هاي تخصصي خدمات مديريت طرح در پروژه رشته
  
ي طرحهاي ملي صنعت آب كه مديريت طرح بايد قادر به قبول ئلي كارهاي مختلف مطالعاتي و اجراك طوره ب

  :ند ازا مسئوليت انجام وظيفه تخصصي هماهنگي و كنترل آن باشد عبارت
  

  :هاي مطالعاتي شامل رشتهـ الف 
  
  مطالعات مربوط به منابع آب  ـ
 مطالعات آبهاي زيرزميني 

 مطالعات آبهاي سطحي 

 هاي آبي ريزي و بررسيهاي اقتصادي و تحليل مالي در مورد پروژه رنامهب  ـ

  :ي شاملئهاي اجرا  رشتهـب 
  

  :ـ سدسازي مشتمل بر1
  سدهاي كوتاه، سد انحرافي و تأسيسات آبگيري وابسته

  سدهاي مخزني
  : سدهاي خاكي 

  سد خاكي هموژن
  رسي  سد خاكي با هسته

  سد خاكي با هسته بتوني
   )Massonary Dam( نگي سد با مصالح س
  :سدهاي بتوني 

  سد بتوني قوسي
  سد بتوني وزني

  اردسد بتوني پشت بند
   )Roll Crete( اي سيماني  سد سنگريزه
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  آبي ـ نيروگاههاي برق2
  زدائي ـ اليروبي و رسوب3
  ـ تونلهاي انتقال آب 4
  :ـ خطوط انتقال آب شامل 5

  كانالهاي آبرساني
  ) بتونيـفلزي (خطوط لوله در خشكي 

  ) بتونيـفلزي (خطوط لوله زيرآبي 
  هاي آب  خانه ـ تلمبه6
  هاي آبياري و زهكشي و تأسيسات آبي وابسته آن ـ شبكه7
  خانه آب ـ تصفيه8
  ـ مخازن آب9

  ـ شبكه توزيع آب شهري 10
  كن ـ آب شيرين11
  آوري فاضالب و آبهاي سطحي  ـ شبكه جمع12
   آبهاي سطحيـ كانالهاي انتقال فاضالب و زهاب و13
  ـ تونلهاي انتقال فاضالب14
  خانه فاضالب ـ تصفيه15
  

  :شرح ذيل تقسيم شده استه هاي آبي به چهار رشته عمده ب از جهت سهولت امر، كارهاي مختلف پروژه
  ) سدسازي و آبهاي زيرزميني( توسعه منابع آب ـالف 
  هاي آبياري و زهكشي  شبكهـب 
  خانه فاضالب ي و فاضالب و تصفيهآوري آبهاي سطح  تأسيسات جمعـج 
  .خانه آب   خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب مشروب و تصفيهـد 
  

  . شوند واحدهاي خدمات مديريت كالً در سه رتبه تشخيص صالحيت مي
  

براي هر رتبه با توجه به رشته كار مربوط حداقل و حداكثر كار مناسب در آن رشته و نيز يك ظرفيت كل براي 
  .به معين شده استرت
  

ت مديره و مديرعامل و حداقل امكانات الزم، ئواحد خدمات مديريت به شرط دارا بودن شرايط الزم براي هي
واجد شرايط رتبه مربوط بوده و ارجاع كار به او صرفاً با شرط تأمين نمودن كادر فني تخصصي رشته مربوط و 

  . ت خواهد گرفتنيز تعهد به تأمين سازمان اداري و فني الزم صور
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با توجه به شرح فوق هر شركت واجد شرايط در يك رتبه عمالً در هر چهار رشته تخصصي كارهاي آبي اجازه 

هاي  تواند در كارهاي رشته فعاليت در محدوده حداقل و حداكثر كار مناسب آن رشته و رتبه را دارد و مي
  . بوط تا تكميل ظرفيت كلي خود كار قبول نمايدمختلف آن رتبه و با شرط تأمين كادر فني تخصصي رشته مر

  
  . كار خواهد بود) چهار (4حداكثر تعداد كار مجاز براي هر واحد 

  
و نيز كارهاي مورد تعليق يا متوقف جزء تعداد كارها محسوب % 90 كارهاي با پيشرفت ريالي بيش از ـ 1تبصره 

  .گردد نمي
تعداد % 80باشد براي كار دوم در يك رشته  ك رشته تخصصي ميـ در حالتي كه كار مورد ارجاع در ي 2تبصره 

% 50تعداد پرسنل فني و براي كار چهارم يك رشته % 60پرسنل فني و براي كار سوم در يك رشته 
در صورتي كه درصدهاي فوق بر روي تعداد افراد . كند تعداد پرسنل فني مورد نياز هر كار كفايت مي

شود در غير آن سالهاي تجربه افراد فني كاهش  ل تعداد تقليل داده ميقابل اعمال باشد در درجه او
  . شود داده مي

  
هاي آبي در   در پروژه»خدمات مديريت طرح«جدول مربوط به شرايط الزم براي تشخيص صالحيت واحدهاي 

هيه و ضميمه باشد ت هر رتبه كه متضمن ارقام حداقل و حداكثر كار مناسب و ظرفيت در هر رشته و رتبه نيز مي
  . گيرد بار با توجه به شاخص قيمتها مورد تعديل قرار مي اين ارقام هر دو سال يك. باشد مي
  

. شود ت مديريت طرح با توجه به ضوابط مزبور توسط مراجع ذيربط انجام مياتشخيص صالحيت واحدهاي خدم
ي كه ظرفيت كاري يويت واحدهابا اول(صالحيت با رعات حداكثر و حداقل كار مناسب و ظرفيت  واحدهاي ذي
  . براي ارجاع كارها مورد استفاده قرار خواهند گرفت) بيشتري دارند
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   ميليارد ريال30 حداكثر ظرفيت 1رتبه                  هاي آبي بندي واحدهاي خدمات مديريت طرح در پروژه جدول شرايط الزم براي تشخيص صالحيت و رتبه
  و ميزان سابقه كار مفيد و مؤثر مورد نياز در رشته كاري مربوطرشته تحصيلي و حداقل تعداد

 هاي مختلف طرحهاي آبي كادر فني تخصصي در رشته
 در كارهاي  )زيرزميني آبهاي و سدسازي(توسعه منابع آب هيئت مديره و مدير عامل

  ميليارد ريال10 تا 4
  ميليارد ريال8 تا 2شبكه آبياري و زهكشي و كارهاي 

يدروليك يا  مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا ه- 1
   سال سابقه در طراحي10سازه با 

 سال سابقه در 10 مهندس راه و ساختمان با - 2
  كارهاي اجرائي خاكي و بتوني

سدسازي و آبهاي (عيناً كادر فني توسعه منابع آب 
ليكن با سابقه نظير در طراحي و اجرا در ) زيرزميني

  .هاي آبياري و زهكشي شبكه
  خانه و فاضالب و تصفيه حيسط آبهاي آوري تأسيسات جمع

   ميليارد ريال6 تا 2در كارهاي 
خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب مشروب و 

   ميليارد ريال6 تا 2خانه و كارهاي  تصفيه

 سال سابقه كار در 15هندس راه و ساختمان با حداقل  م- 1
  كارهاي آبي

 10 مهندس راه و ساختمان يا منابع آب يا آبياري با حداقل - 2
  .سال سابقه كار در كارهاي آبي

 سال سابقه كار 8 مهندس مكانيك يا الكترومكانيك با حداقل - 3
  در كارهاي آبي

  
* 

  سازمان فني و اداري متناسب كار مشتمل بر واحدهاي 

 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا هيدروليك يا - 1
   سال سابقه در طراحي8سازه با 

  كار اجرائي سال سابقه 8 مهندس راه و ساختمان يا - 2

آوري آبهاي سطحي و  عيناً كادر فني تأسيسات جمع
خانه ليكن سابقه نظير در طراحي و اجرا  فاضالب و تصفيه

در خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب مشروب و 
  .خانه آب تصفيه

به ازاء هر (آرشيو فني ـ امكان پرداخت سه ماه حقوق پرسنل فني و اداري ـ وسيله نقليه حداقل چهار دستگاه : امكانات
 متر مربع زيربنا و لوازم 200كشي و كامپيوتر ـ محل كار با حداقل  لوازم نقشهبرداري و   دوربين نقشه)كار يك دستگاه

 .اداري مربوط

  گي قراردادها و متره و برآورد و رسيد- 1
  كشي برداري و نقشه  نقشه- 2
   كنتر پروژه مستندسازي و نظارت- 3
   مالي اداري و تداركات- 4
   ارزيابي فني اقتصادي- 5
  

** 

سوم در مهندس مشاور و  سوم از مجموع سالهاي سابقه هيئت مديره و مديرعامل بايد در دستگاه اجرائي يك يك* 
  .سوم در پيمانكاري باشد يك

ي و اداري با توجه به كار در دست اجراي واحد خدمات مديريت تعداد و تخصص كادر مورد نياز در سازمان فن** 
  .و كادر موجود در آن بايد در هنگام ارجاع كار جديد با كارفرماي مربوط بررسي و توافق شود
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   ميليارد ريال60 حداكثر ظرفيت 2تبه ر                          هاي آبي بندي واحدهاي خدمات مديريت طرح در پروژه ول شرايط الزم براي تشخيص صالحيت و رتبهجد
 رشته تحصيلي و حداقل تعداد و ميزان سابقه كار مفيد و موثر مورد نياز در رشته كاري مربوط

 هاي مختلف طرحهاي آبي كادر فني تخصصي در رشته
 د ريال ميليار25 تا 10در كارهاي ) سدسازي و آبهاي زيرزميني(توسعه منابع آب  هيئت مديره و مدير عامل

 ميليارد 15 تا 8شبكه آبياري و زهكشي و كارهاي 
 ريال

 سال سابقه در 10 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا سازه يا هيدروليك با - 1
  طراحي

 سال سابقه در 8 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا سازه يا هيدروليك  با - 2
  طراحي

   سال سابقه كار اجرائي خاكي و بتوني10 مهندس راه و ساختمان با - 3
   سال سابقه كار اجرائي8انيك يا الكترومكانيك با  مهندس مك- 4

سدسازي و آبهاي (عيناً كادر فني توسعه منابع آب 
ليكن با سابقه نظير در طراحي و اجرا در ) زيرزميني

  .هاي آبياري و زهكشي شبكه

 10 تا 6 در كارهاي  خانه آوري آبهاي سطحي و فاضالب و تصفيه تأسيسات جمع
  ميليارد ريال

نتقال و شبكه توزيع، مخازن آب مشروب و خطوط ا
   ميليارد ريال10 تا 6خانه و كارهاي  تصفيه

 سال سابقه كار 18 مهندس راه و ساختمان با حداقل - 1
  در كارهاي آبي

 مهندس راه و ساختمان يا منابع آب يا آبياري با - 2
  . سال سابقه كار در كارهاي آبي12حداقل 

 سال 10 مهندس مكانيك يا الكترومكانيك با حداقل - 3
  ابقه كار در كارهاي آبيس
  
* 

   اداري متناسب كار مشتمل بر واحدهاي سازمان فني و

 سال سابقه در 8 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا هيدروليك يا سازه با - 1
  طراحي

 سال سابقه در 6 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا هيدروليك يا سازه با - 2
  طراحي

   سال سابقه كار اجرائي8 با  مهندس راه و ساختمان- 3
   سال سابقه كار اجرائي6 مهندس مكانيك يا الكترومكانيك با - 4

آوري آبهاي سطحي و  عيناً كادر فني تأسيسات جمع
خانه ليكن سابقه نظير در طراحي  فاضالب و تصفيه

و اجرا در خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب 
  .خانه آب مشروب و تصفيه

   قراردادها و متره و برآورد و رسيدگي- 1  مترمربع زيربنا براي محل كار300 و  وسيله نقليه به جاي چهار دستگاه6همان امكانات رتبه يك ليكن با : امكانات
  كشي برداري و نقشه  نقشه- 2
   كنتر پروژه مستندسازي و نظارت- 3
   مالي اداري و تداركات- 4
   ارزيابي فني اقتصادي- 5
  

** 

  
سوم در  سوم در مهندس مشاور و يك يك سوم از مجموع سالهاي سابقه هيئت مديره و مديرعامل بايد در دستگاه اجرائي يك* 

  .پيمانكاري باشد
ديريت و كادر موجود در تعداد و تخصص كادر مورد نياز در سازمان فني و اداري با توجه به كار در دست اجراي واحد خدمات م** 

  .آن بايد در هنگام ارجاع كار جديد با كارفرماي مربوط بررسي و توافق شود
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   ميليارد ريال120 حداكثر ظرفيت 3رتبه                       هاي آبي بندي واحدهاي خدمات مديريت طرح در پروژه جدول شرايط الزم براي تشخيص صالحيت و رتبه
 تعداد و ميزان سابقه كار مفيد و مؤثر مورد نياز در رشته كاري مربوطرشته تحصيلي و حداقل 

 هاي مختلف طرحهاي آبي كادر فني تخصصي در رشته
  ميليارد ريال70 تا 25در كارهاي ) سدسازي و آبهاي زيرزميني(توسعه منابع آب  هيئت مديره و مدير عامل

 ميليارد 40 تا 15شبكه آبياري و زهكشي و كارهاي 
 الري

 سال سابقه در 12ياري يا سازه يا هيدروليك با  مهندس راه و ساختمان يا آب-1
  طراحي

 سال سابقه در 10 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا سازه يا هيدروليك  با -2
  طراحي

   سال سابقه كار اجرائي 12 مهندس راه و ساختمان با - 3
   سال سابقه كار اجرائي10 مهندس مكانيك يا الكترومكانيك با - 4

سدسازي و آبهاي (سعه منابع آب عيناً كادر فني تو
ليكن با سابقه نظير در طراحي و اجرا در ) زيرزميني

  .هاي آبياري و زهكشي شبكه

 30 تا 10 در كارهاي  خانه آوري آبهاي سطحي و فاضالب و تصفيه تأسيسات جمع
  ميليارد ريال

خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب مشروب و 
   ميليارد ريال30 تا 10خانه و كارهاي  تصفيه

 سال سابقه كار 20 مهندس راه و ساختمان با حداقل - 1
  در كارهاي آبي

 مهندس راه و ساختمان يا منابع آب يا آبياري با - 2
  . سال سابقه كار در كارهاي آبي15حداقل 

 سال 12 مهندس مكانيك يا الكترومكانيك با حداقل - 3
  سابقه كار در كارهاي آبي

  
* 

  سازمان فني و اداري متناسب كار مشتمل بر واحدهاي 

 سال سابقه در 10 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا سازه يا هيدروليك با -1
  طراحي

 سال سابقه در 8 مهندس راه و ساختمان يا آبياري يا سازه يا هيدروليك با - 2
  طراحي

   سال سابقه كار اجرائي خاكي و بتوني10 مهندس راه و ساختمان با - 3
   سال سابقه كار اجرائي8لكترومكانيك با  مهندس مكانيك يا ا- 4

آوري آبهاي سطحي و  عيناً كادر فني تأسيسات جمع
خانه ليكن سابقه نظير در طراحي  فاضالب و تصفيه

و اجرا در خطوط انتقال و شبكه توزيع، مخازن آب 
  .خانه آب مشروب و تصفيه

 و  دستگاه وسيله نقليه به جاي چهار دستگاه و در هر كار دو دستگاه به جاي يك دستگاه8همان امكانات رتبه يك ليكن با : امكانات
  متر مربع زيربنا براي محل كار500همچنين با 

  ادها و متره و برآورد و رسيدگي قرارد- 1
  كشي برداري و نقشه  نقشه- 2
   كنترل پروژه مستندسازي و نظارت- 3
   مالي اداري و تداركات- 4
   ارزيابي فني اقتصادي- 5
  

** 

سوم در  سوم در مهندس مشاور و يك يك سوم از مجموع سالهاي سابقه هيئت مديره و مديرعامل بايد در دستگاه اجرائي يك* 
  .پيمانكاري باشد

حد خدمات مديريت و كادر موجود در تعداد و تخصص كادر مورد نياز در سازمان فني و اداري با توجه به كار در دست اجراي وا** 
  .آن بايد در هنگام ارجاع كار جديد با كارفرماي مربوط بررسي و توافق شود
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 باشد، ليكن در كليه مراحل انتخاب و تصويب موضوع بايد به عاملي مي از اين به بعد همان مسير انجام وظايف توسط كارفرما در نمودار سه“ طرحخدمات مديريت ”مسير مراحل انجام * 
  .امضاء نمايدضمناً در انعقاد قراردادها و انجام پرداختها كارفرما نيز بايد قرارداد مربوط و دستور پرداختها را تأييد و . تصويب كارفرما نيز برسد


