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ها و استانداردهاي  نامه آیین قانون برنامه و بودجه، تهیه و ابالغ ضوابط، مشخصات فنی،  23با توجه به مفاد ماده 
             راستا شود. در این هاي عمرانی از وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور محسوب می طرح ازیموردناجرایی 

هاي مرتبط با خدمات  روزرسانی دستورالعمل نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران همواره نسبت به تهیه و به امور
 است.   مشاوره اقدام نموده

درخصوص  شده کسبتجارب و بازخوردهاي  بر اساس، »لعات مهندسی ارزشهاي انجام مطا مجموعه دستورالعمل«
است. توجه به چرخه عمر پروژه و انتخاب مقاطع زمانی مناسب از  ها تهیه شده انجام مطالعات مهندسی ارزش در پروژه

بر همین اساس ي کلیدي در موفقیت این مطالعات است. ها مؤلفهاین چرخه براي انجام مطالعه مهندسی ارزش، یکی از 
با استفاده از معتبرترین منابع و مراجع موجود و تجربیات » هاي مهندسی ارزش مجموعه دستورالعمل«بازنگري 

 . شده استهاي اجرایی و مهندسین مشاور انجام  دستگاه

ا در گیري از دستاوردهاي آن ر امید است که این مجموعه یکپارچه زمینه کاربرد روزافزون مهندسی ارزش و بهره
 هاي عمرانی فراهم نماید. پروژه

 وجود از مصون مجموعه این شده، صرف دستورالعمل این تهیه براي که زیادي وقت و دقت تالش، علیرغم

 درخواست محترم کارشناسان از ضابطه این شدن پربار و تکمیل راستاي در نیست، لذا آن در مطالب ابهام و اشکال

کنند.  ارسال کشور برنامه و بودجه سازمان اجرایی، مشاورین و پیمانکاران فنی نظام امور به را اصالحی موارد شود می
 به متن ضابطه، نسبت در اصالح به نیاز صورت در کرده و بررسی را شده دریافت پیشنهادهاي سازمان کارشناسان

 اعالم عموم، يبردار بهره براي کشور اجرایی و فنی نظام رسانی اطالع پایگاه طریق از و اقدام اصالحی، تهیه متن

 کرد. خواهند
و جدیت رییس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و   از تالش لهیوس نیبدمعاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدي 

فر، معاون و کارشناسان این امور، جناب آقاي مهندس کبیري و همچنین  سیدجواد قانع دکترپیمانکاران جناب آقاي 
و بخصوص سرکار خانم گلشن به جهت همکاري در امر تهیه و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر   همکاران شرکت توانیر

 نماید. و قدردانی می
 حمیدرضا عدل 
 معاون فنی، امورزیربنایی و تولیدي 
 1397تابستان  
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 -1پیوست 

ش کار انجام مطالعات مهندسی ارزشگرد

 
 



 ٢                                                    مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت هاي مجموعه دستورالعمل
 

 هدف و دامنه کاربرد -1

و روابط میان عوامل مطالعات مهندسی ارزش، پیش از انتخاب پیمانکار و عقد  ها مؤلفهاین دستورالعمل با هدف تبیین 
 تهیه و تنظیم شده است.، قرارداد

 تعاریف -2
مربوط را با سازمان برنامه و بودجه کشور یا  نامه موافقتمقام کارفرمایی که  باالترین مقام کارفرمایی: -

 .است ها امضا کرده استانریزي  سازمان مدیریت و برنامه
براي انجام  کارگروهی که در دستگاه اجرایی از سوي باالترین مقام کارفرمایی کارگروه مهندسی ارزش: -

 شوند. منصوب می وظایف محوله در این بخشنامه
شده توسط مهندس مشاور پروژه که در مقطع زمانی برگزاري کارگاه توسط  آخرین طرح تهیه :طرح پایه/ مبنا -

 گردد. کارفرما به عنوان گزینه مورد تایید وي معرفی می
هاي  حل راههاي فنی و ارائه  ، بررسیگردآوري اطالعات و آمار، بررسی و تحلیل نیازها مطالعات توجیهی: -

هاي مطلوب طرح یا پروژه (در صورت  مختلف براي تامین نیاز و تبدیل آن به طرح یا پروژه، تعیین گزینه
محیطی و ایمنی  موجه بودن)، تعیین گزینه برتر باتوجه به سودآوري اقتصادي و مالحظات اجتماعی، زیست

 است.
شده در مرحله  ي کلی طرح یا پروژه (مشخصبخشی از فرآیند طراحی است که بر مبناي سیما طراحی پایه: -

مطالعات توجیهی) و با بررسی کامل و میدانی و انتخاب دانش فنی مناسب در صورت نیاز و انجام محاسبات 
 شود. مهندسی، مشخصات اجزاي اصلی طرح یا پروژه تعیین می

ام محاسبات مهندسی، بخشی از فرآیند طراحی است که براساس نتایج طراحی پایه و انج طراحی تفصیلی: -
هاي مختلف طراحی شده و مدارك الزم براي عملیات  در بخش مشخصات و جزئیات اجرایی طرح یا پروژه

 شود. اندازي مبتنی بر مهندسی ارزش تهیه می اجرایی و نصب و راه
 در آن هر یک از فرآیندهاي مطالعه مهندسیاي است که  رویه مهندسی ارزش: تگردش کار انجام مطالعا -

 ارزش، مسئول انجام فرآیند و چگونگی گردش اطالعات تصریح شده است.
 گیرند. اطالعات و مستنداتی که به عنوان درونداد فرآیند مورد استفاده قرار می :فرآیند ورودي -
 شخص حقوقی مسئول تنظیم مستندات فرآیند، هماهنگی و اجراي اقدامات فرآیند :فرآیند انجاممسئول  -

 است.
 اطالعات و مستنداتی که به عنوان برونداد فعالیت باید تهیه و تنظیم گردد. :دفرآین خروجی -
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 کارگروه مهندسی ارزش -3
 هر دستگاه اجرایی موظف است کارگروه مهندسی ارزش را با شرایط زیر ایجاد نماید:

االختیار باالترین مقام کارفرمایی در حوزه مهندسی ارزش است که از  رئیس کارگروه مهندسی ارزش نماینده تام -3-1
پیشنهاد شده و  رئیس کارگروه در هر دستگاه اجراییشود. اعضاي کارگروه مهندسی ارزش توسط  سوي وي منصوب می

به شرح زیر تشکیل  هر کارگروهگردد.  به آنان ابالغ می، براي مدت دو سال، حکم آنان توسط باالترین مقام کارفرمایی
 شود: می

المللی را  در سطح استانداردهاي بینساعت حضور در دوره مهندسی ارزش  40(باید حداقل  رئیس کارگروه -
 )دارا باشد

 االختیار وي مجري طرح یا نماینده تام -

کارگاه  3ل تجربه حضور در کارشناس تخصصی امور مرتبط به مطالعات مهندسی ارزش (باید حداق -
 )را دارا باشد مهندسی ارزش المللی هاي بین ساعت حضور در دوره 40 یاندسی ارزش مه

 نفر آشنا به مطالعات مهندسی ارزش 2 -

هاي اجرایی داراي شرکت مادرتخصصی، ترکیب کارگروه مهندسی ارزش به انتخاب مدیرعامل شرکت  در دستگاه
یک عضو ناظر را بدون حق راي در تواند  مادرتخصصی مربوط خواهد بود. مدیرعامل شرکت مادرتخصصی می

 هاي زیرمجموعه معرفی نماید. هاي شرکت کارگروه

 ش به شرح زیر است:وظایف کارگروه مهندسی ارز -3-2

 تدوین دستورالعمل اجرایی براي دستگاه متناسب با حوزه کاري. -

 تبیین نقش و جزئیات وظایف اعضاي تیم مهندسی ارزش در چهارچوب این دستورالعمل -

 هاي الزم براي برگزاري کارگاه. لیست تهیه چک -

 دهی مطالعات مهندسی ارزش. ارائه فرمت گزارش -

یا هاي داراي نقشه تیپ  گیري در خصوص انجام مجدد مطالعات مهندسی ارزش براي پروژه تصمیم -
 مشخصات فنی مشابه.

ارزیابی و بررسی میزان تحقق نتایج مطالعات مهندسی ارزش دستگاه در پایان هرسال و پیشنهادهاي  -
نحوه اجراي فرآیند  هاي تکرارپذیر، ها، طراحی بهبود عملکرد شامل پیشنهاد اصالح دستورالعمل

 مهندسی ارزش و نظایر آن.

 تهیه و ارائه گزارش عملکرد ساالنه انجام مطالعات مهندسی ارزش به باالترین مقام کارفرمایی. -
ها  هاي واجد شرایط انجام مطالعات مهندسی ارزش از واحدهاي مرتبط با پروژه دریافت لیست پروژه -

 در دستگاه اجرایی

 
 



 ٤                                                    مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت هاي مجموعه دستورالعمل
 

هاي داراي قابلیت برگزاري  و تعیین پروژه کیفیت مطالعات مهندسی ارزش ارائه راهکارهاي بهبود -
 واحد مرتبط با پروژهها به  کارگاه غیراجباري و پیشنهاد آن

هاي  هاي مهندسی ارزش، تعیین برنامه سالیانه برگزاري کارگاه هاي برگزاري کارگاه تعیین اولویت -
 ها مذکور و پیگیري انجام آن

هاي ملی به نظام  موظف است هرسال گزارش مربوط به اجراي این دستورالعمل را در خصوص پروژه دستگاه اجرایی
هاي استانی و ملی استانی شده به  کشور و در خصوص پروژه بودجه و  برنامهسازمان  ، مشاورین و پیمانکارانفنی اجرایی

 تحویل دهد. )1(کاربرگ شماره استان مربوط، مطابق با  ریزي سازمان مدیریت و برنامه
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 هاي اجرایی در خصوص مهندسی ارزش دهی عملکرد ساالنه دستگاه ): فرم گزارش1کاربرگ شماره (
 ...... 3پروژه  2پروژه  1پروژه  عنوان دستگاه اجرایی: ردیف

     نام پروژه  1
     کارفرما 2
     بندي / طبقهنامه موافقتشماره  3
     محدوده کارگاه مهندسی ارزش 4
     مشاور مطالعه و طراحی 5
     مشاور ارزش 6
     مبلغ قرارداد مشاور ارزش 7
     تاریخ صدور مجوز توسط کارگروه مهندسی ارزش 8
     کارگاه تاریخ برگزاري پیش 9
     تاریخ برگزاري کارگاه 10
     نویس گزارشات/ ارائه حضوري تاریخ تسلیم پیش 11
     گزارش نهایی تاریخ ارائه 12

13 
 مطالعات مهندسی ارزش تاریخ تصویب گزارش
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 ها براي انجام خدمات مهندسی ارزش بندي پروژه دسته -4

 شوند: بندي می زیر دسته صورت بهها براي انجام خدمات مهندسی ارزش  انواع پروژه

 ها اندازه پروژه -1-1جدول
 برآورد هزینه اندازه پروژه

 معامالت متوسط حدنصاببرابر  500تا  120از  1نوع 
 معامالت متوسط حدنصاببرابر  1500تا  500از بیشتر  2نوع 
 معامالت متوسط حدنصاببرابر  5000تا  1500از بیشتر  3نوع 
 معامالت متوسط حدنصاببرابر  5000بیشتر از  4نوع 

 زیر است: صورت بهها  مقاطع زمانی مناسب براي انجام خدمات مهندسی ارزش با توجه به اندازه پروژه

 سب براي انجام خدمات مهندسی ارزشزمانی منامقاطع  -2-1جدول 
 طراحی تفصیلی طراحی پایه * یاتوجیهی نهایی  توجیهی اولیه نوع پروژه

 اختیاري اجباري اختیاري 1نوع 
 اختیاري اجباري اجباري 2نوع 

 اجباري اجباري اجباري 4و  3نوع 
شناسی ساختگاه، الزم است مطالعات و  زمینهایی که به علت شرایط ژئوتکنیکی و  ها و پروژه در طرح* 

ها  حدي توسعه یابد که برآوردهاي حاصله دقت موردنیاز را پاسخگو باشد، مطالعات توجیهی نهایی آن طراحی تا
تنها انجام یک مطالعه مهندسی ارزش در مرحله توجیهی نهایی یا لذا  طراحی پایه انجام شود. اساس برباید 

 الزامی است.مرحله طراحی پایه 

معامالت متوسط  حدنصاببرابر  120هاي با برآورد هزینه کمتر از  انجام مطالعه مهندسی ارزش براي پروژه: 1تبصره 
هاي تیپ هستند یا مشخصات فنی مشابه دارند، براي بار اول پس از ابالغ این بخشنامه، اجباري و انجام  که داراي نقشه

برابر  120ا با برآورد کمتر از ه در مورد سایر پروژه همچنین مجدد آن به تشخیص کارگروه مهندسی ارزش است.
 است. به تشخیص کارگروه مهندسی ارزش مهندسی ارزش اختیاري حدنصاب معامالت متوسط، انجام مطالعه

شود در مراحل پیشرفت فیزیکی  ، توصیه میت اجباري، عالوه بر مطالعا4هاي نوع  ها و پروژه در مورد طرح: 2تبصره 
 درصد، دو مطالعه مهندسی ارزش انجام شود. 75و  50طراحی تفصیلی 

شوند، انجام مطالعات مهندسی ارزش در مرحله  انجام می توأمهایی که به روش طرح و اجراي  در پروژه: 3تبصره 
 طراحی تفصیلی در حوزه شمول این دستورالعمل نیست.

 روند انجام پروژه در طول انجام مطالعات مهندسی ارزش نباید متوقف شود مگر به تشخیص کارفرما.: 4تبصره 
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 تیم مهندسی ارزش -5
مهندسی ارزش متشکل از کارشناسان و متخصصانی است که شرح خدمات مطالعه ارزش را بر روي پروژه تیم 

 رسانند و شامل افراد زیر هستند: به انجام می
 راهبر -
 آسانگر -
 کارشناس اجرایی -
 کارشناسان مستقل -
ما، مهندس پروژه شامل نماینده کارفرطرح/ نمایندگان عوامل( پروژهطرح/نماینده یا نمایندگان عوامل  -

 بردار در مرحله انجام مطالعات مهندسی ارزش مشخص باشد بردار (چنانچه بهره مشاور پروژه، نماینده بهره
 عضو تیم مهندسی ارزش باشند). تواند می

نامه  است که مطابق آیین )شخص حقوقی( مشاور ارزشبر عهده نفر هستند  18راهبري تیم مهندسی ارزش که حداکثر 
(تیم راهبري مهندسی  باشد. افراد کلیدي تیم مهندسی ارزش بوطگروه مرتشخیص صالحیت مشاوران، داراي رتبه در 

باید  ) قانون برگزاري مناقصات،29موضوع بند (هـ) ماده (  نامه اجرایی خرید خدمات مشاوره، آیینبا رعایت  ارزش)
در تمامی جلسات  تیم راهبري مهندسی ارزشوقت  حضور تمامکارشناس اجرایی باشد.  آسانگر و راهبر، حداقل شامل 

 هاي مهندسی ارزش الزامی است. کارگاه

توانند همزمان در بیش از دو مطالعه  اعضاي تیم مهندسی ارزش (راهبر، آسانگر و کارشناس اجرایی) نمی تذکر:
 مهندسی ارزش حضور داشته باشند.

کارشناسان مستقل به پیشنهاد مشاور ارزش و تصویب کارگروه مهندسی ارزش بوده و نمایندگان انتخاب : 1تبصره 
 شوند. پروژه توسط مسئول واحد مرتبط با پروژه در دستگاه اجرایی از بین عوامل مرتبط با پروژه تعیین می

 هاي تیم مهندسی ارزش ویژگی -5-1

 2و  1هاي نوع  هاي تیم مهندسی ارزش در پروژه ویژگی -5-1-1

 هاي راهبر ارزش الف) صالحیت

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشد. -1
 اي باشد. سال سابقه حرفه 7حداقل داراي  -2
 گذرانده باشد.المللی مهندسی ارزش  هاي بین دورهساعت  40حداقل  -3
آسانگر یا راهبر  عنوان بهمورد آن  4که حداقل در  حضور داشته باشد مطالعه مهندسی ارزش 7 در حداقل -4

 بوده باشد. 
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 هاي آسانگر ارزش ب) صالحیت

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشد. -1
 اي باشد. سال سابقه حرفه 5حداقل داراي  -2
 گذرانده باشد. المللی بینساعت دوره مهندسی ارزش در سطح استانداردهاي  40حداقل  -3
آسانگر یا  عنوان بهمورد آن  2مطالعه مهندسی ارزش حضور داشته باشد که حداقل در  5حداقل در  -4

 بوده باشد.  کارشناس اجرایی
 

 هاي کارشناس اجرایی ج) صالحیت

 ادبیات مهندسی ارزش باشد. آشنا بهحداقل داراي مدرك کارشناسی و  -1

 اي. سال سابقه حرفه 2حداقل  -2

 کارشناسان مستقلهاي  د) صالحیت

 هاي مرتبط با موضوع مطالعه باشند. حداقل داراي مدرك کارشناسی در رشته -1

اي مرتبط با موضوع  سال سابقه حرفه 10حداقل نیمی از اعضاي مستقل تیم باید داراي بیش از  -2
 باشند. موردنظرمطالعه در تخصص 

به  وضوع پروژهاي مرتبط با م حرفهسال سابقه  5راهبر یا آسانگر باید حداقل داراي مدرك تحصیلی مرتبط یا : 1تذکر 
 تشخیص کارفرما باشد.

المللی، معادل حضور در سه کارگاه  مهندسی ارزش یا معادل آن در یکی از سطوح بین 2مدول   گذراندن دوره: 2تذکر 
 شود. مهندسی ارزش به عنوان آسانگر یا راهبر، در نظر گرفته می

 

 4و  3هاي نوع  پروژههاي تیم مهندسی ارزش در  ویژگی -5-1-2

 هاي راهبر ارزش الف) صالحیت

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشد. -1
 اي باشد. سال سابقه حرفه 10حداقل داراي  -2
 المللی مهندسی ارزش گذرانده باشد. هاي بین دورهساعت  40حداقل  -3
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آسانگر یا  عنوان بهمورد آن  7که حداقل در  مطالعه مهندسی ارزش حضور داشته باشد 10حداقل در  -4
 راهبر بوده باشد. 

 

 هاي آسانگر ارزش ب) صالحیت

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشد. -1
 اي باشد. سال سابقه حرفه 7حداقل داراي  -2
 گذرانده باشد. المللی بینساعت دوره مهندسی ارزش در سطح استانداردهاي  40حداقل  -3
آسانگر یا  عنوان بهمورد آن  3مطالعه مهندسی ارزش حضور داشته باشد که حداقل در  7حداقل در  -4

 بوده باشد.  کارشناس اجرایی

 هاي کارشناس اجرایی ج) صالحیت

 حداقل داراي مدرك کارشناسی باشد. -1

 اي. سال سابقه حرفه 4حداقل داراي  -2

 گذرانده باشد. المللی بینساعت دوره مهندسی ارزش در سطح استانداردهاي  40حداقل  -3

 کارشناسان مستقلهاي  د) صالحیت

 هاي مرتبط با موضوع مطالعه باشد. حداقل داراي مدرك کارشناسی در رشته -1

اي مرتبط با موضوع  سال سابقه حرفه 15از اعضاي مستقل تیم باید داراي بیش از  دوسومحداقل  -2
 باشند. موردنظرمطالعه در تخصص 

 

به  وضوع پروژهاي مرتبط با م سال سابقه حرفه 5آسانگر باید حداقل داراي مدرك تحصیلی مرتبط یا راهبر یا  تذکر:
 تشخیص کارفرما باشد.

 عنوان بهشده  فرد معرفی تواند اضافه شود. هم می و یا کارشناس اجرایی آسانگر ، کمک4هاي نوع  در پروژه: 1تبصره
را  2و  1هاي نوع  آسانگر یا کارشناس اجرایی در پروژه هاي مربوط به  آسانگر یا کارشناس اجرایی باید صالحیت کمک

 احراز نماید.

المللی، معادل حضور در سه  مهندسی ارزش یا معادل آن در یکی از سطوح بین 2مدول   گذراندن دوره: 2تبصره 
  شود. راهبر، در نظر گرفته میکارگاه مهندسی ارزش به عنوان آسانگر یا 
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 فرآیندهاي مطالعات مهندسی ارزش -6

 شود. در این بخش اقداماتی که باید در قالب فرآیند و توسط مسئول مربوط انجام شود، تصریح و تشریح می

 »طرح پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش«تشریح فرآیند 
 )1(فرآیند شماره

 ورودي
 این فرآیند فاقد ورودي است.

 انجاممسئول 
 یکی از سه مرجع زیر:

 دستگاه اجرایی-1
 رییس امور تخصصی مرتبط در سازمان برنامه و بودجه کشور -2
سازمان برنامه و بودجه  ، مشاورین و پیمانکاراناجرایی رییس امور  نظام فنی-3

 کشور
 هاي استانی ریزي استان در خصوص پروژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه-4

 خروجی
پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش 

 هاي آن و پیوست

 گیرنده یلتحو
 دبیرخانه کارگروه مهندسی ارزش در دستگاه اجرایی مربوط 

 شرح فرآیند
) و نیز مقاطع زمانی مناسب براي انجام 1-1(جدول پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش با در نظر گرفتن اندازه پروژه

) به دبیرخانه کارگروه مهندسی ارزش 3-1(جدول ) به همراه مستندات پیوست آن2-1(جدول خدمات مهندسی ارزش
 شود. ارائه

از واحدهاي هاي واجد شرایط انجام مطالعات مهندسی ارزش را  کارگروه مهندسی ارزش موظف است لیست پروژه
 ریزي نماید. ها برنامه انجام آن ها در دستگاه اجرایی دریافت نموده و براي مرتبط با پروژه

سازمان برنامه و ، ها انجام مطالعات اختیاري با پیشنهاد یکی از مراجع کارگروه مهندسی ارزش، واحد مرتبط با پروژه
) انجام 2و به شرط تصویب در کارگروه مطابق فرآیند شماره ( ریزي استان یا سازمان مدیریت و برنامه بودجه کشور

 شود. می
 ها موظف به همکاري کامل در این زمینه با کارگروه مهندسی ارزش هستند. است که واحدهاي مرتبط با پروژهبدیهی 

 
 مستندات پیوست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش -3-1جدول

 )2( از طریق تکمیل کاربرگ شماره موردنظرشرح پروژه 
 مصوب و آخرین گزارش پیشرفت فیزیکی کار بندي زمانآخرین برنامه 

 (حسب مورد) شده پروژه و شرح اقالم پرهزینه روز بهآخرین برآورد هزینه 
 )یموردبررس(تشریح موضوع  پیشنهاد اولیه محدوده کار واحد خدمات مهندسی ارزش

 انجام خدمات مهندسی ارزش بندي زمانپیشنهاد برنامه 
  ارزش بر روي طرح (درصورت وجود)نتیجه مطالعات قبلی مهندسی 
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 )1): شرح پروژه موردنظر براي مطالعه مهندسی ارزش (فرآیند 2کاربرگ شماره (
 عنوان طرح: 

 
 اهداف طرح:

 
 

 دستگاه اجرایی: -
 بردار: دستگاه بهره -
 مشاور مدیریت طرح: -

 مهندس مشاور پروژه: عنوان پروژه: 
 ین مالی طرحتأمشیوه  بخش شهر استان شماره پروژه بندي شماره طبقه

      
 بندي پروژه برنامه زمان

  درصد پیشرفت پروژه  تاریخ شروع پروژه
  درصد پیشرفت مرحله فعلی  مرحله فعلی
  یر کلیتأخدرصد   تاریخ خاتمه

 برآورد هزینه پروژه
  برآورد اولیه هزینه پروژه  برآورد اولیه هزینه طرح

  شده هزینه پروژه روز برآورد به  شده هزینه طرح روز بهبرآورد 
 شرح پروژه

 اهداف:
 ضرورت انجام:

 مشخصات کلی:
 جانمایی پروژه:

 روش اجراي پروژه (طرح و ساخت یا سه عاملی):
 ین مالی:تأممنابع 

 

هاي دستگاه  هاي پروژه به ویژگی تواند با توجه ) حداقل اطالعات الزم قید شده است و کارگروه می2در کاربرگ شماره (
) است، تنظیم نماید.2مربوط، فرم پیشنهاد مطالعه مهندسی ارزش را که شامل حداقل اطالعات کاربرگ شماره (   
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 »بررسی پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش«تشریح فرآیند 
 )2(فرآیند شماره

 ورودي
درخواست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش به 

 لیست اولیه و ضمائم چک همراه

 انجاممسئول 
 کارگروه مهندسی ارزش در دستگاه مربوطه

 خروجی
 محدوده تأییدلیست و  جلسه بررسی چک صورت

 گیرنده یلتحو
 واحد مرتبط با پروژه -
متقاضی پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش (در مطالعات  -

 اختیاري)
 شرح فرآیند

 :در این فرآیند ارزش محورهاي وظایف کارگروه مهندسی
 گیري در خصوص رد یا پذیرش پیشنهاد مطالعه مهندسی ارزش (فقط در خصوص مطالعات اختیاري) تصمیم -
 .شده ارائهلیست  بررسی کفایت اطالعات چک -
 محدوده مطالعات مهندسی ارزش تأیید -
 اجراي مطالعات مهندسی ارزش بندي زمانبرنامه  تأییدبررسی و  -
 )5ماده تجربی تیم مهندسی ارزش (با رعایت -یالزامات تخصص تأیید -

 
 کارگاه را تعیین کند. کارگروه باید فهرست کامل اطالعات موردنیاز براي برگزاري پیش

 هاي فرآیند باید مستندسازي گردد. مراحل انجام و خروجی
 شود. جلسه کارگروه مهندسی ارزش توسط رئیس کارگروه ابالغ می صورت

 
  

 



                                                                                 گردش کار انجام مطالعات مهندسی ارزش -1پیوست                                                                                                   13

 »مهندسی ارزش و ابالغ قرارداد مشاورانتخاب «تشریح فرآیند 
 )3(فرآیند شماره

 ورودي
درخواست پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش به 

 لیست اولیه و ضمائم همراه چک

 مسئول انجام
 دستگاه اجرایی

 خروجی
 مهندسی ارزش و ابالغ قرارداد مشاورانتخاب 

 گیرنده یلتحو
  مشاور مهندسی ارزش

 شرح فرآیند
، دستگاه اجرایی نسبت به انتخاب و ارجاع کار به توسط کارگروه پیشنهاد انجام مطالعه مهندسی ارزش تأییدپس از 

مورخ  ك42986/ت 193542به شماره » نامه خرید خدمات مشاوره آیین«مشاور مهندسی ارزش با رعایت مفاد 
 کند. مهندسی ارزش اقدام میو مصوبه کارگروه هاي بعدي  و ابالغیه 01/10/1388

ریزي کند که فاصله زمانی ابالغ مصوبه کارگروه مهندسی ارزش تا ابالغ قرارداد به  اي برنامه گونه دستگاه اجرایی باید به
 فراتر نرود. سه ماهمشاور منتخب، از 

رزش و با رعایت سقف نویس قرارداد که برمبناي مصوبه کارگروه مهندسی ا پس از انتخاب مشاور مهندسی ارزش، پیش
 شود. است، از سوي دستگاه اجرایی به مشاور یادشده ابالغ می زمانی چهار ماه براي انجام خدمات تنظیم شده

تواند  مینامه تشخیص صالحیت مشاوران  با رعایت آیینهر مشاور مهندسی ارزش در هر مقطع زمانی : 1تبصره 
مشاوران ارزش موظفند تا قراردادهاي منعقده را در پایگاه اطالعاتی  .قرارداد مهندسی ارزش منعقد کند 5حداکثر 

 ) ثبت نمایند.sajat.mporg.irساجات به نشانی (
تواند از میان مشاورانی که در محدوده مطالعات مهندسی ارزش، خدمات  مشاور مهندسی ارزش نمی: 2تبصره 

همان پروژه را  هاي مهندسی و خدمات مدیریت طرح مطالعات توجیهی طرح، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی، کنترل
 اند، انتخاب شوند. ارائه داده
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 »انجام مطالعات مهندسی ارزش«تشریح فرآیند 
 )4(فرآیند شماره

 ورودي
 شده قرارداد ابالغ

 مسئول انجام
 مشاور مهندسی ارزش -
 دستگاه اجرایی -

 خروجی
 هاي مندرج در شرح خدمات قرارداد گزارش

 گیرنده یلتحو
  مراجع مندرج در متن قرارداد

 شرح فرآیند
کارگاه را بررسی کرده و در صورت کفایت آن نسبت  مشاور ارزش فهرست اطالعات موردنیاز براي برگزاري پیش -1

 نماید. آوري اطالعات اقدام می به جمع
هاي آن، مطالعات مهندسی ارزش را انجام داده و نسبت به  مشاور مهندسی ارزش با توجه به مفاد قرارداد و پیوست -2

 کند. در شرح خدمات قرارداد اقدام می شده بینی یشپهاي  ها در قالب ارائه گزارش
هاي  شده از سوي مشاور مهندسی ارزش را از لحاظ انطباق با اهداف و سیاست دستگاه اجرایی پیشنهادهاي ارائه -3

ها انطباق دارند، براي بررسی فنی و اقتصادي  دسته پیشنهادهایی را که با این اهداف و سیاست و آن ، بررسیپروژه
 دهد. ارجاع می به مشاور طراح پروژه

پیشنهاد قابل قبولی براي بررسی فنی و اقتصادي توسط مشاور طراح وجود نداشته باشد،  که یدرصورت: 1تبصره 
به مشاور مهندسی ارزش و ابالغ خاتمه فرآیند،  قبول یرقابلغدستگاه اجرایی ضمن اعالم فهرست پیشنهادهاي 

مشاور مهندسی  شده از سوي الزحمه خدمات ارائه حساب حق صورتدرصد  70و پرداخت  تأییدنسبت به بررسی، 
  کند. ارزش، اقدام می

محیطی و غیره خود را به طور مستند و مستدل در  اقتصادي، اجتماعی، زیست مشاور طراح موظف است دالیل فنی،   -4
شده را  دستگاه اجرایی دالیل ارائه مورد پذیرش یا رد هر یک از پیشنهادها به طور شفاف به دستگاه اجرایی اعالم نماید.

، پس از پایان این مرحله کند. گیري می خصوص اجرا یا عدم اجراي پیشنهادهاي مهندسی ارزش تصمیمدر  بررسی و
 الزحمه مشاور مهندسی ارزش، محاسبه و پرداخت گردد. الزم است حق

 این فرآیند، به تشخیص کارگروه مهندسی ارزش و حداکثر دو ماه است. 4و  3مدت زمان الزم براي انجام بندهاي 
 هاي فرآیند باید مستندسازي گردد. مراحل انجام و خروجی
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 »بازطراحیانجام «تشریح فرآیند 
 )5(فرآیند شماره

 ورودي
 شده پیشنهاد پذیرفته

 مسئول انجام
 طراحمشاور 

 خروجی
 طرح جدید

 گیرنده یلتحو
  دستگاه اجرایی

 شرح فرآیند
شده به مشاور  در مورد پیشنهادهاي پذیرفته اضافی یا قرارداد جدید)دستگاه اجرایی انجام بازطراحی (در قالب خدمات 

 کند. ابالغ می نامه خرید خدمات مشاوره صالح دیگر مطابق با ضوابط آیین یا مشاور ذي طراح
از سوي شده  المللی پذیرفته هاي معتبر ملی و بین نامه معیارها و آیین مشاور طراح با رعایت ضوابط قراردادي، استانداردها، 

 کند. کارفرما، نسبت به انجام بازطراحی اقدام می
هاي الزم اقدام و در صورت  دستگاه اجرایی پس از ارائه طرح جدید از سوي مشاور طراح، نسبت به انجام بررسی

طراح در صورت وجود هرگونه ابهام، موارد براي اصالح به مشاور  کند. ابالغ می آن را براي انجام مراحل بعد،   تصویب،
 شود. اعالم می

 هاي فرآیند باید مستندسازي شود. مراحل انجام و خروجی
 
 

 »و تعیین برنامه ارزیابی نتایج مستندسازي«تشریح فرآیند 
 )6(فرآیند شماره

 ورودي
 مستندات تولیدشده در فرآیند پیشین

 مسئول انجام
 کارگروه مهندسی ارزش

 خروجی
 مستندات مطالعات مهندسی ارزش

 گیرنده یلتحو
-  

 شرح فرآیند
ها خالصه گزارش مطالعات  الزم است تمامی مستندات، گردآوري و براساس آن مطالعات مهندسی ارزش در پایان

 مهندسی ارزش تهیه شود.
مطالعات  ،نتایجشده داشته باشد، عالوه بر مستندسازي  مطالعه مهندسی ارزش حداقل یک پیشنهاد پذیرفته که درصورتی

 گیرد: مرحله مورد ارزیابی قرار می سهمهندسی ارزش در 
 بعد از بازبینی اسناد طراحی  -1
 بعد از اجراي طرح جدید -2
 برداري در دوران بهره -3

برداري توسط کارگروه  در دوران بهره بار یکپس از اجراي طرح جدید و حداقل  بار یکبرنامه ارزیابی نتایج باید حداقل 
 مهندسی ارزش و با همکاري واحد مرتبط با پروژه در دستگاه اجرایی انجام شده و نتایج آن مستند شود.

 شود. این مستندات در صورت نیاز به مراجع مربوط ارائه میتمامی 
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 -2پیوست 
 مهندسی ارزش  اي و شرایط عمومی قراردادهاي مشاوره نامه موافقت
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هاي  ، شرایط عمومی و پیوستنامه موافقتدستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم 
ها آنقراردادهاي مشاور ارزش و مقررات مربوط به   

  
 نامه موافقت -1

درج شود. تغییر دادن،  شده ینیب شیپهاي  باید به طور کامل و روشن در محل نامه موافقتاطالعات مربوط به  -1-1
هاي خالی باید تکمیـل   یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل نامه موافقتهایی از  ها یا کلمه کاستن عبارت

 شود.
 باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود. نامه موافقتدر مقدمه  -1-2
مختلف خدمات موضـوع قـرارداد نیـز درج     يها قسمتدر ماده یک، براي درج موضوع قرارداد باید مراحل و  -1-3

 شود.
 را امضا و مهر کنند. نامه موافقتهاي  نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه -1-4

 شرایط عمومی -2
شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییري در قراردادها مورد استفاده قرار گیرد. تغییردادن، کاستن یا افزودن  -2-1

به وسیله نماینـدگان مجـاز دو    شده نییتعمطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل 
 شود. طرف امضا و مهر می

ها نیستند، مانند سازمان حفاظت  یک از وزارتخانه اجرایی که تابع هیچ هاي دستگاه) در 2-20در اجراي ماده ( -2-2
هاي عمرانـی را بـه عهـده دارنـد، انتخـاب هیـأت        ها و نهادهایی که اجراي طرح زیست و دیگر سازمان محیط

یا نهاد مربـوط  عهده باالترین مقام سازمان  برمنظور بررسی فسخ قرارداد و موافقت با فسخ قرارداد  نفره به سه
 باشد. در مرکز می

 ها پیوست -3
الزامـات  و  يبنـد  زمـان محدوده مطالعات، برنامـه   ،)1(موضوع پیوست   ،صورتجلسه کارگروه مهندسی ارزش -3-1

 کند. تجربی تیم مهندسی ارزش را مشخص می-تخصص
طرح، به نحوي که محدوده خـدمات را مشـخص    نامه موافقتشرح موضوع قرارداد با توجه به شرح عملیات  -3-2

 درج شود و در صورت لزوم نقشه محدوده موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد. )2(نماید در پیوست 
شرح  که انجام مطالعات مهندسی ارزشو مراحل مختلف  ها قسمتبا توجه به موضوع قرارداد، شرح خدمات  -3-3

پس از تصویب کارگروه مهندسـی   ابالغ شده است، این بخشنامه )3(در پیوست  این سازمان ياز سو کلی آن
 شود. الحاق می )3(به عنوان پیوست  ارزش

آید. به همـین ترتیـب،    می )4(و مراحل آن در پیوست  ها قسمتالزحمه قرارداد به تفکیک  نحوه محاسبه حق -3-4
 گردد. در این پیوست تعیین می ) شرایط عمومی1-14الزحمه با توجه به ماده ( تعداد و مبلغ اقساط حق

 موارد زیر درج شود: )6(در پیوست  -3-5
در شـرایط عمـومی کارفرمـا درنظـر دارد در اختیـار       شده نییتعاطالعات و مدارکی که عالوه بر موارد  -3-5-1

 مشاور قرار دهد.
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مانند محـل اسـکان و   اي  در موارد خاصی که در مرحله مطالعات، کارفرما در نظر دارد تسهیالت ویژه -3-5-2
 هاي مطالعات در محل انجام خدمات در اختیار مشاور قرار دهد. وسیله نقلیه براي گروه

به جز موارد یاد شده و سایر مواردي که در شرایط عمومی به شرایط خصوصی مراجعه شده است، درج  -3-5-3
ضافه بـر قـرارداد ایجـاد کنـد     مالی ا نوع تعهد دیگري در این پیوست که براي دستگاه اجرایی بار  هیچ

 مجاز نیست.
 سایر -4

و حساسیت بسیار صورت گیرد. در  با دقتهاي مشاور ارزش باید  بررسی و تصویب نتایج مطالعات و گزارش -4-1 
تشـخیص خـود، بـراي کنتـرل      بنا بهتوانند  اجرایی می هاي دستگاهصورت کمبود کارشناس در دستگاه اجرایی، 

هاي واحدهاي خدمات مشاوره در مهلت مقرر، از خدمات اشخاص حقیقی و حقـوقی ذیصـالح    مدارك و گزارش
 خارج از دستگاه اجرایی و واحدهاي خدمات مدیریت طرح استفاده نمایند.

  

 
 



 ٢٠                                                    مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت هاي مجموعه دستورالعمل

 نامه موافقت
 پس ینازاو  است تفکیک یرقابلغاي  مجموعه که آن )2ماده ( موضوعحاضر همراه با اسناد و مدارك  نامه موافقت

-------به شماره اقتصادي  ---------بین  -------- محل در -------شود، در تاریخ  نامیده می» قرارداد«
-و شرکت مشاور  سو یکاز   شود، کارفرما نامیده می پس  ینازاکه  ------به نمایندگی  --------و شناسه ملی  -

،  ---------به نمایندگی  --------و کد اقتصادي  -------و شناسه ملی  ---------به شماره ثبت ----
طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارك این قرارداد درج  از سوي دیگر، شود، مشاور ارزش نامیده می پس ینازاکه 
 گردد. منعقد می  است، شده

 
 رارداد: موضوع ق1ماده 

که  -------------------------------موضوع قرارداد عبارت است از انجام مطالعات مهندسی ارزش 
 ) درج شده است.2شرح و محدوده آن مطابق مصوبه کارگروه مهندسی ارزش در پیوست (

 
 : اسناد و مدارك قرارداد2ماده 

 این قرارداد شامل اسناد و مدارك زیر است:
 ،نامه موافقت -2-1
 شرایط عمومی، -2-2
 ها: پیوست -2-3

 جلسه کارگروه مهندسی ارزش، : صورت1پیوست  •
 : شرح موضوع قرارداد و محدوده انجام مطالعات مهندسی ارزش،2پیوست  •
 : شرح خدمات،3پیوست  •
 : مبلغ قرارداد،4پیوست  •
 : برنامه زمانی تفصیلی،5پیوست  •
 : شرایط خصوصی،6پیوست  •
 کلیدي مشاور ارزش در انجام قرارداد.: مشخصات افراد 7پیوست  •

اجراي آن بین طرفین قرارداد مبادله  منظور بهاسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چهارچوب قرارداد و  -2-4
 شود. می

 .ییدشدهتأهاي  مدارك و گزارش -2-5
 

 : مدت3ماده 
  شرایط عمومی قرارداد است، )2(مدت انجام مطالعات مهندسی ارزش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 

 روز) است. 120روز (حداکثر  -------)، برابر 5باتوجه به برنامه زمانی تفصیلی (پیوست 
 مبلغ قرارداد) خواهدبود. شرایط عمومی قرارداد (تغییرات مدت خدمات و )17(تغییر مدت یادشده، تابع ماده 
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 مبلغ قرارداد: 4ماده 
شرایط  )14(ریال است. این مبلغ مطابق ماده  ----------مبلغ قرارداد براي انجام خدمات موضوع این قرارداد برابر 

 شود. عمومی پرداخت می
 

 : تعهدات طرفین قرارداد5ماده 
ق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دریافت مبلغ قرارداد مشاور ارزش متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طب -5-1

 نماید که داراي توان و تشکیالت الزم براي انجام این کار است. انجام دهد و اعالم می
شود  هد میعاست و نیز مت کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارك قرارداد براي او معین شده -5-2

 مبلغ قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد به مشاور ارزش پرداخت کند.  خدمات موضوع قرارداد، که در ازاي انجام
 : نشانی6ماده 
------------------------------------------------------------نشانی کارفرما:  •

-------------------------------------------------------------. 
--------------------------------------------------------رزش: نشانی مشاور ا •

--------------------------------------------------------------. 
روز پیش از تاریخ تغییر، نشانی جدید خود را  15هرگاه یکی از طرفین قرارداد قصد تغییر نشانی خود را داشته باشد باید 

است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و  د، تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعالم نشدهبه طرف دیگر اعالم کن
 گردد. شده تلقی می دریافت

 
 ها : تعداد نسخه7ماده 

قرارداد رسیده و یک نسخه از آن به مشاور ارزش  فبه امضاي دو طر  نسخه تنظیم شده، --------این قرارداد در 
 ها اعتبار یکسان دارند. است، تمامی این نسخه ابالغ شده

 
 

 مشاور ارزش کارفرما /نمایندگاننماینده
 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی

 مهر و امضا امضا
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 شرایط عمومی همسان قرارداد خدمات مهندسی ارزش
 اهیم: تعاریف و مف1ماده 

 قرارداد -1-1
است، که براي انجام خدمات موضوع قرارداد بین  نامه موافقت )2(به شرح ماده  تفکیک یرقابلغمجموعه اسناد و مدارك 

 شود. دو طرف مبادله می
 نامه موافقت -1-2

موضوع، مدت، مبلغ قرارداد و تعهدات دو طرف   سندي که در آن مشخصات اصلی قرارداد مانند مشخصات دو طرف،
 شده و به امضاي دو طرف رسیده است.بیان 

 شرایط عمومی -1-3
 کند. مفاد همین متن که مقررات و شرایط حاکم بر قرارداد را تعیین می

 شرایط خصوصی -1-4
شود. موارد  به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم میاي که به منظور تکمیل شرایط عمومی، با توجه  شرایط ویژه

 را نقض کند. نامه موافقتتواند مواد شرایط عمومی و  نمیشده در شرایط خصوصی هیچگاه  درج
 کارفرما -1-5

نماید. جانشینان  که با امضاي قرارداد انجام خدمات موضوع قرارداد را به مشاور ارزش واگذار میشخصیتی حقوقی 
 قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند.

 مشاور ارزش -1-6
کند. جانشینان قانونی و  که انجام مطالعات مهندسی ارزش موضوع قرارداد را تعهد میطرف دیگر امضاکننده قرارداد، 

 نمایندگان مشاور ارزش، در حکم مشاور ارزش هستند.
 خدمات -1-7

 است. ها و اقداماتی که در اجراي موضوع این قرارداد از سوي مشاور ارزش تعهد شده فعالیت
 ها مدارك و گزارش -1-8

ندات کارگاه، چکیده نتایج مطالعات مهندسی ارزش، گزارش نهایی و گزارش مصوب کارگاه، مست شامل گزارش پیش
 شوند. مطالعات مهندسی ارزش است که در انجام خدمات مطالعات مهندسی ارزش از سوي مشاور ارزش تهیه می

 برنامه زمانی تفصیلی -1-9
خاتمه کارگاه مطالعه مهندسی کارگاه، تاریخ شروع و  اي که تاریخ شروع و خاتمه انجام خدمات، تاریخ جلسه پیش برنامه
 کند. تاریخ جلسه ارائه و تاریخ تحویل گزارش نهایی را برحسب روز مشخص می  ارزش،

 مدت قرارداد -1-10
 خدمات موضوع قرارداد است. براي انجام  ،نامه موافقت) 3(شده (برحسب روز) در ماده  مدت درج

 مبلغ قرارداد -1-11
 نامه موافقت )4(مبلغ مندرج در ماده 

 الزحمه روزانه متوسط حق -1-12
 حاصل تقسیم مبلغ قرارداد بر مدت قرارداد (بر حسب روز)

 کارگروه مهندسی ارزش -1-13
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دوره پیش از هاي مطالعات مهندسی ارزش در  ) مجموعه دستورالعمل1پیوست ( )3( در بند شده بینی یشپکارگروه 
 عملیات اجرا و ساخت

 کارگاه مهندسی ارزش -1-14
 )،3شرح خدمات (موضوع پیوست ) 3(هاي موضوع بند  هاي پیوسته براي انجام فعالیت مجموعه اقداماتی که طی گام

 شود. برگزار میتوسط مشاور ارزش  
 

 : شروع و تنفیذ قرارداد2ماده 
 
 سوي کارفرما) نافذ است.این قرارداد از تاریخ مبادله آن (ابالغ از  -2-1
پرداخت مطابق ماده  شروع انجام خدمات مهندسی ارزش پس از ابالغ قرارداد از سوي کارفرما و دریافت پیش -2-2

 شرایط عمومی قرارداد است. )15(
، شروع انجام روز پس از ابالغ قرارداد 10تا  پرداخت براي دریافت پیش ارزش در صورت عدم درخواست مشاور -2-3

 روز پس از ابالغ قرارداد خواهدبود. 10 خدمات حداکثر
 

 : حدود خدمات و تغییرات آن3ماده 
حدود خدمات مهندسی ارزش، ، (مطابق برنامه زمانی تفصیلی) د تا قبل از برگزاري کارگاه مهندسی ارزشتوان کارفرما می

تغییر، افزایش یا  درصد مبلغ قرارداد 25و تا سقف  را در چهارچوب موضوع قراردادمصوب کارگروه مهندسی ارزش 
کارفرما  روز به 7الزحمه انجام تغییرات را حداکثر ظرف مدت  و حق مدت در این شرایط مشاور ارزشکاهش دهد. 

الزحمه انجام تغییرات، با  روز با بررسی گزارش، در مورد مدت و حق 7کند. کارفرما حداکثر ظرف مدت  گزارش می
 نماید. اور مذاکره و توافق کند. پس از توافق، کارفرما تغییرات را ابالغ میمهندس مش

 
 : برنامه زمانی انجام خدمات4ماده 

و حداکثر تا است. مدت قرارداد تنها با موافقت کارفرما  مشخص شده )5(برنامه زمانی تفصیلی انجام خدمات در پیوست 
 .استقابل تغییر درصد مدت قرارداد  25

 
 پیشرفت کار :5ماده 

کارگاه، کارگاه و ارائه  شده در برنامه زمانی تفصیلی (پیش مشاور ارزش موظف است در پایان هر مقطع زمانی تعیین
 گزارش نهایی) گزارشی از روند پیشرفت کار براي کارفرما ارسال نماید.

 
 : کارکنان مشاور ارزش6ماده 

دائم یا موقت به هزینه  صورت بهمسئولیت عملکرد همه کسانی که به منظور اجراي خدمات موضوع این قرارداد  -6-1
 دهند، بر عهده این مشاور است. مشاور ارزش و براي او خدماتی را انجام می

اي  ابق سوء حرفهقبل از شروع کار، مشاور ارزش موظف است فهرست همکاران دائم و موقت خود را که فاقد سو -6-2
اي و میزان فعالیت  به همراه وظایف، تخصص و تجربه حرفه )7(باشند براي انجام خدمات موضوع قرارداد طبق پیوست 

 جلسه کارگروه مهندسی  ارزش، براي کارفرما ارسال کند. هر یک و بر اساس صورت
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آسانگر و کارشناس اجرایی) را  ارزش (راهبر، تواند اعضاي تیم مهندسی  میمشاور ارزش تنها با موافقت کارفرما  -6-3
تحصیالت و تخصص افراد جایگزین از افراد اولیه کمتر نباشد.  تغییر دهد. این تغییر در صورتی ممکن است که تجربه، 

 هاي الزم براي انجام کار (مصوب کارگروه مهندسی ارزش) باشد. تواند ناقض فهرست تخصص همچنین این تغییر نمی
انجام خدمات موضوع قرارداد، مستلزم استفاده از خدمات اتباع خارجی باشد، مشاور ارزش در استفاده  که یورتدرص -6-4

 ها باید قوانین و مقررات ناظر بر کار اتباع خارجی در ایران را رعایت کند. از خدمات آن
 افراد کلیدي استفاده کند. عنوان بهتواند از کارکنان تیم طراحی پروژه  مشاور ارزش نمی -6-5
 

 : نمایندگان7ماده 
 نمایندگان کارفرما -7-1

روز پس از مبادله قرارداد، نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات، به مشاور ارزش معرفی  5کارفرما حداکثر 
 خواهد کرد.

اطالع از روند مطالعات  منظور بهزش و جلسه نهایی حضور نماینده (یا نمایندگان) کارفرما در کارگاه مطالعه مهندسی ار
 الزامی است.

 نماینده مشاور ارزش -7-2
 به کارفرما معرفی خواهدکرد. روز پس از مبادله قرارداد، نماینده خود را با تعیین حدود اختیارات،  5مشاور ارزش حداکثر 

 
 : دقت و کوشش8ماده 

ضوابط  معیارهاي توسعه پایدار، منطبق با اصول علمی و فنی، را با رعایتمشاور ارزش باید خدمات موضوع این قرارداد 
کارگیري حداکثر مهارت و دقت به وسیله  و بهمصوبات کارگروه مهندسی ارزش  ،و استانداردهاي مهندسی ارزش

 کارکنانی که واجد صالحیت تخصصی هستند، انجام دهد و خدمات وي باید از هر جهت جامع و کامل باشد.
 

 هاي فنی : استانداردها و دستورالعمل9ماده 
در طرح  رفته کار بهگیري آحاد  منطبق با سیستم اندازه گیري آحاد در تمامی اسناد و مدارك فنی،  سیستم اندازه -9-1

 اولیه خواهد بود.
هاي سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سایر  قرارداد باید از دستورالعمل تمشاور ارزش انجام خدما -9-2

المللی که مورد  هاي معتبر بین هاي معتبر استفاده کند. در صورت موجود نبودن موارد یادشده، از دستورالعمل دستورالعمل
 شود. کارفرما است، استفاده می تأیید

 
 کارفرما دارد أییدت: اقدامات مشاور ارزش که نیاز به 10ماده 

روز پیش  10هاي هماهنگی را ضروري بداند، موظف است موارد را حداکثر  برگزاري جلسه یا جلسههرگاه مشاور ارزش 
روز پس از طرح درخواست، نسبت به  5از آغاز کارگاه مطالعه مهندسی ارزش به کارفرما اعالم نماید. کارفرما حداکثر 

شود. چنانچه  درنگ به مشاور ارزش ابالغ می اي تنظیم و بی جلسه مات در صورتکند و تصمی تشکیل جلسه اقدام می
گیري نموده،  تصمیمکارفرما در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسه و ابالغ تصمیمات اقدام نکند، مشاور ارزش خود 

 کند. نتیجه را به کارفرما اعالم می
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 ها مدارك و گزارش تأیید: نحوه تسلیم و 11ماده 
کارگاه، کارگاه و  شده در برنامه زمانی تفصیلی (پیش مشاور ارزش موظف است در پایان هر مقطع زمانی تعیین -11-1

ها حداقل باید شامل  هر یک از این گزارش براي کارفرما ارسال نماید.شده را  خدمات انجام ارائه گزارش نهایی) گزارش
و ارائه راهکارهاي الزم براي رفع موانع و مشکالت احتمالی  ها ز آنوط، میزان تاخیرات احتمالی و علل بروگزارش مرب

 باشد.
و طبق برنامه زمانی بر اساس شرح خدمات موضوع قرارداد  را )1-11(هاي موضوع بند  گزارش مشاور ارزش -11-2

کند.  افزاري (تغییرپذیر و تغییرناپذیر) و مدارك الزم به کارفرما تسلیم می هاي نرم تفصیلی، در دو نسخه همراه با نسخه
روز، بررسی و نظر صریح و روشن خود را با ذکر موارد  7هاي دریافتی را حداکثر ظرف مدت  کارفرما مدارك و گزارش

 د.کن در یک نوبت اعالم می
مشاور ارزش اعالم نکند، این  نهایی  شده نظر خود را در مورد گزارش کارفرما ظرف مدت تعیین که یدرصورت -11-3

همچنان اعالم نظر نکند   روز از تاریخ دریافت استعالم، 10نماید و چنانچه کارفرما تا  واحد نظر کارفرما را استعالم می
ارسال  ويمصوب تلقی شده و خالصه گزارش نهایی با ذکر عدم اعالم نظر کارفرما تهیه و براي  گزارش نهایی

 شود. می
روز پس از دریافت نظر کارفرما در مورد پیشنهادها (پذیرش یا رد  10مشاور ارزش حداکثر ظرف مدت  -11-4

 کند. و براي کارفرما ارسال مییه پیشنهادها)، گزارش نهایی و خالصه گزارش نهایی را مطابق شرح خدمات ته
 

 : تسهیالت بر عهده کارفرما12ماده 
در موارد زیر  یژهو بههاي الزم براي تسهیل کار مشاور ارزش در مورد خدمات موضوع قرارداد  کارفرما تدابیر و مساعدت

 کند: را براساس درخواست مشاور ارزش فراهم می
 رایگان. صورت بهدر اختیار قراردادن اطالعات الزم و مرتبط طبق مندرجات شرایط خصوصی و  -12-1
تهیه مجوز ورود کارکنان مشاور ارزش به کلیه مناطق موردنیاز ازجمله مناطق ممنوع در رابطه با موضوع  -12-2

 قرارداد.
 رجی موردنیاز.تهیه روادید ورود و پروانه اقامت و مجوز کار کارکنان خا -12-3
 .مؤسساتها، مشاوران مرتبط و سایر  ، سازمانها وزارتخانهبا  مساعی یکتشرارتباط و  -12-4
 برعهده مشاور ارزش است. )4-12(و  )3-12(هزینه بندهاي  -12-5

هاي مهندسی ارزش،  هاي جانبی انجام خدمات مهندسی ارزش از قبیل برگزاري کارگاه تعیین تکلیف هزینهتبصره: 
 خواهد بود.) 6(، پذیرایی و ... باتوجه به امکانات کارفرما و مشاور ارزش مطابق پیوست آمدوشد

 
 : پرداخت مبلغ قرارداد13ماده 

است، از  هاي مربوط تعیین شده براساس دستورالعمل )4(الزحمه انجام خدمات موضوع قرارداد که طبق پیوست  مبلغ حق
 شود. ارداد پرداخت میسوي کارفرما و با رعایت مفاد این قر

 
 نهایی حساب یهتسوها و  حساب : نحوه پرداخت صورت14ماده 

توسط مشاور ارزش در مقاطع زمانی و اقساط زیر، پس  شده ارائههاي  حساب الزحمه قرارداد براساس صورت حق -14-1
 شود. از اعمال کسور قانونی توسط کارفرما پرداخت می
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 ،کارگاه ارائه گزارش پیشدرصد مبلغ قرارداد پس از  15قسط اول: معادل  -14-1-1
 ،مهندسی ارزش گزارش کارگاهدرصد مبلغ قرارداد پس از ارائه  35قسط دوم: معادل  -14-1-2
پس  شده در شرح خدمات و بینی یشپپس از اتمام خدمات  درصد مبلغ قرارداد 35: معادل سومقسط  -14-1-2

 از تحویل گزارش نهایی،
 تصویب گزارش نهایی. پس از درصد مبلغ قرارداد 15قسط آخر: معادل  -14-1-3

 شود. است، در قسط آخر اعمال می شده بینی  یشپ )18(الزحمه که در ماده  هرگونه کاهش یا افزایش حق
هاي مشاور ارزش، آن را مورد بررسی  حساب هفته پس از دریافت صورت 2کارفرما موظف است ظرف مدت  -14-2

همراه با مستندات مربوط براي مشاور ارزش، مبلغ آن را  ییدشدهتأحساب  قرار داده، ضمن ارسال یک نسخه از صورت
 پرداخت کند.

رعایت کامل برنامه کار مهندسی ارزش موضوع پیوست شماره   هاي یادشده توسط کارفرما، حساب صورت تأییدمالك 
 کارفرماست. تأییدو با  گام به گام صورت بهاست. رعایت کامل برنامه کار  )3(

 شود. درصد از مبلغ قرارداد کسر می 30 ،کارفرما نبود تأییداز پیشنهادها مورد  یک یچه که یدرصورتتبصره: 
تصویب خالصه گزارش نهایی همراه با رسید تحویل آن به سایر مراجع مندرج در حساب نهایی پس از  صورت -14-3

حساب که با توجه  شود. این صورت تصویب براي کارفرما ارسال می منظور بهاز سوي مشاور ارزش تهیه و   شرح خدمات،
ظرف مدت پانزده روز از   است، هاي قبلی تنظیم شده الزحمه (جریمه) و پرداخت کاهش حق ر قانونی،به مبلغ قرارداد، کسو

 گردد. می تأییدکارفرما رسیدگی و  یلهوس بهتاریخ دریافت 
حساب یادشده نیاز به اصالح داشته باشد، کارفرما اصالحات موردنظر خود را در  که صورت درصورتی -14-3-1

 کند. اي تنظیم می جلسه ها را در قالب صورت اي با مشاور ارزش مطرح و نتیجه توافق جلسهمدت یادشده طی 
وارد نیست و مبناي به آن نسبت اعتراض  شده به وسیله دوطرف قطعی بوده،  حساب توافق صورت -14-3-2

 تأییدوز پس از ر 15گیرد. مطالبات مشاور ارزش حداکثر ظرف مدت  حساب نهایی با مشاور ارزش قرار می تسویه
 گردد. نهایی پرداخت می

هاي  بیش از مدت ییدشدهتأهاي  حساب که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هر یک از صورت درصورتی -14-4
 ضرب حاصلاضافه بر اصل مبلغ تاخیرشده مبلغی معادل  یرتأخبراي جبران خسارت   کند، یرتأخمقرر در بندهاي مربوط 

هاي دولتی کشور) در مبلغی که پرداخت آن به  گذاري بلندمدت (موردعمل در بانک الحساب سپرده سرمایه نرخ سود علی
کند. حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت سه ماه است و پس از آن  است به مشاور ارزش پرداخت می افتاده یرتأخ

 .عمل نماید )1-2-19(تواند مطابق بند  مشاور ارزش می
  

 پرداخت : پیش15ماده 
ور قانونی در سپرداخت بدون اعمال ک درصد از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش 25به درخواست مشاور ارزش، کارفرما 

کند. این مبلغ هنگام  به مشاور ارزش پرداخت می  نافذ در زمان قرارداد،  مقابل هرگونه تضمین معتبر طبق ضوابط مربوط،
 شود. قرارداد به تناسب کسر و تضمین مشاور ارزش به همان نسبت آزاد میپرداخت اقساط 

 
 تضامین: 16ماده 

 تضامین این قرارداد مطابق با آخرین مصوبه تضمین معامالت دولتی است. -16-1
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به نفع کارفرما ضبط  و تضمین انجام تعهدات ، تضمین حسن انجام کار)20(در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده  -16-2
 شود. می
کسور حسن انجام کار، به ازاي  شود. انجام کار پس از تصویب گزارش نهایی آزاد میتضمین مربوط به حسن  -16-3

نامه تضمین معامالت دولتی، به  مطابق با آئین  هاي معتبر براي قراردادهاي خدمات مشاوره، نامه دریافت یکی از ضمانت
 شود. نده میمهندس مشاور بازگردا

به کارفرما آزاد  تضمین مربوط به انجام تعهدات پس از برگزاري کارگاه مطالعه مهندسی ارزش و ارائه نتایج -16-4
  شود. می

 
 : تغییرات مدت خدمات17ماده 

 است. یشافزا قابلدرصد مدت قرارداد  25حداکثر تا  ، بدون افزایش حدود خدمات،مدت انجام خدمات
میسر نباشد،  درصد مدت قرارداد 25حداکثر  عالوه بهچنانچه انجام خدمات مهندسی ارزش در مدت مندرج در قرارداد 

 شود. عمل می )19(ماده طبق 
 

 یرتأخو خسارت  یرتأخ: 18ماده 
 )5(مصوب مندرج در پیوست شماره  بندي زمانغیرمجاز مشاور ارزش باتوجه به برنامه  یرتأخبابت هر روز  -18-1

الزحمه روزانه از مبلغ قرارداد مشاور ارزش کسر  خسارتی معادل متوسط حق  هاي اصلی)، گام بندي زمانقرارداد (براساس 
 شود. می

درصد  50در برگزاري کارگاه گزارش مهندسی ارزش و جلسه ارائه نهایی  غیرمجاز یرتأخخسارت فوق براي  تبصره:
 یابد. افزایش می

) 20(مازاد بر این مدت منجر به فسخ قرارداد مطابق ماده  یرتأخروز است و  15غیرمجاز  یرتأخحداکثر مدت  -18-2 
 گردد. می
الزحمه متوسط روزانه  روز، مبلغی معادل حق 20خارج از قصور مشاور ارزش و حداکثر براي  یرتأخبابت هر روز  -18-3

 شود. به عنوان جبران خسارت تاخیر به مشاور پرداخت می
 

 دادن به قرارداد : خاتمه19ماده 
روز پیش از شروع کارگاه  7خود بدون آنکه قصوري متوجه مشاور ارزش باشد، تنها تا کارفرما به تشخیص  -19-1

 تواند نسبت به خاتمه قرارداد اقدام نماید. مطالعه مهندسی ارزش می
کند. مشاور ارزش پس از دریافت ابالغ خاتمه  روزه به مشاور ارزش اعالم می7کارفرما خاتمه قرارداد را با تعیین مهلت 

خاتمه را تهیه و تسلیم شده تا هنگام ابالغ  گزارش اقدامات انجام  درنگ کار را متوقف و طی این مهلت، قرارداد، باید بی
 الزحمه باشد. قنماید. این گزارش باید حاوي وضعیت مطالعات و پیشرفت آن همراه با تعیین میزان ح

 تواند در هر یک از موارد زیر خاتمه به قرارداد را درخواست نماید: مشاور ارزش می -19-2
 .)14(مازاد بر سه ماه در پرداخت مطالبات خود مطابق ماده  یرتأخدر صورت -19-2-1
خارج از قصور مشاور  یرتأخشده براي پرداخت خسارت  شدن حداکثر مدت تعیین در صورت سپري -19-2-2

 .)18(ارزش موضوع ماده 
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روز از تاریخ موردنظر و برنامه  10از سوي کارفرما بیش از  )1-12(در صورت عدم اجراي مفاد بند  -19-2-3
 .بندي زمان

هایی را که منجر  زمینه پس از اعالم کتبی مشاور مبنی بر خاتمه قرارداد روز 10کارفرما حداکثر تا  که یدرصورت
نظر  است، رفع کند مشاور ارزش از درخواست خود صرف به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مشاور ارزش شده

یافته تلقی و  روزه، قرارداد خاتمه 10صورت پس از انقضاي مهلت  دهد. در غیر این کند و خدمات را ادامه می می
 شود. ام میانج )5-19(ها طبق مفاد بند  سایر اقدام

 )17(ماده در صورت تحقق شرایط  -19-2-4
   ها طبق بند یافته تلقی و سایر اقدام ، قرارداد خاتمه)25(بروز حوادث قهري و شرایط اضطراري موضوع ماده  -19-3

 شود. انجام می )19-5(
ارائه اطالعات  بندي و تواند جمع ، کارفرما می)1-19(در صورت خاتمه قرارداد به علت تحقق شرایط  -19-4

صورت مشاور ارزش موظف است ضمن  هفته از مشاور ارزش درخواست نماید. دراین  شده را ظرف مدت یک گردآوري
 روز ارائه نماید. 15هاي درخواستی کارفرما را ظرف مدت  گزارش  ساختن مطالعات و عدم برگزاري کارگاه، متوقف

هاي مربوط و  وزه نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و گزارشر 15ت در پایان مهلت سمشاور ارزش موظف ا -19-5
ها یا  نامه دادن قرارداد مانند موافقت هاي ناشی از پایان الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزینه حساب حق ارائه صورت

ط بر دیگر و بازگشت کارکنان خارجی به کشورشان، مشرو مؤسساتتعهدات مشاور ارزش در مقابل کارکنان خود یا 
ی انجام نشده باشد، اقدام ها به مشاور ارزش پرداخت ها به منظور اجراي این قرارداد ایجاد شده و بابت آن اینکه این هزینه

 نماید.
 )5-19(هاي موضوع بند  حساب و صورت هزینه روز پس از دریافت صورت 15کارفرما متعهد است ظرف مدت  -19-6

با مشاور ارزش  )14(شده اقدام و طبق مفاد ماده  نسبت به بررسی آن براساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام
 حساب نماید. تسویه

هاي  کارفرما ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه قرارداد، باید نتیجه خاتمه قرارداد را همراه با دالیل و هزینه -19-7
 کارفرمایی گزارش دهد.ناشی از آن به باالترین مقام 

 
 : فسخ قرارداد20ماده 

تواند در هریک از موارد زیر بدون اخطار قبلی نسبت به فسخ قرارداد و ابالغ موضوع به مشاور  کارفرما می -20-1
 ارزش اقدام کند:

 کارفرما، و تایید انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث بدون اطالع -20-1-1
 ،ییشو پولعدم رعایت قانون مبارزه با  -20-1-2
 ورشکستگی به تقصیر و یا انحالل شرکت، -20-1-3
اثبات این مطلب که مشاور ارزش براي گرفتن کار و انعقاد این قرارداد به کارکنان کارفرما دستمزد،  -20-1-4

 است، ها را در منافع خود شریک کرده یا آن پاداش یا هدایایی داده
کارکنان دولت به مشاور ارزش هنگام عقد قرارداد یا طی مدت انجام  اثبات شمول قانون منع مداخله -20-1-5

 .)2-1-24() به استثناي بند 1-1-24خدمات موضوع قرارداد (موضوع بند 
موضوع فسخ ابتدا باید به وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر در صورت تحقق هریک از موارد زیر،  -20-2

 شده و پس از اخذ موافقت مقام یادشده به مشاور ابالغ گردد: تأییدیا باالترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و 
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 )،18غیرمجاز (موضوع ماده  یرتأخ -20-2-1
 )،3وع پیوست عدم رعایت برنامه کار و استانداردها (موض -20-2-2
 ).6تغییر غیرمجاز در ترکیب گروه انجام مطالعه مهندسی ارزش (موضوع ماده -20-2-3

درنگ متوقف، کارفرما را از وضعیت کار مطلع  مشاور ارزش با دریافت ابالغ فسخ قرارداد موظف است کار را بی -20-3
 تاریخ را به کارفرما تحویل نماید.شده تا آن  کارهاي انجام  روز اصل مدارك و گزارش 10و طی مدت 

شده  کارهاي انجام  ، کارفرما پس از دریافت اصل مدارك و گزارش)2-20(در صورت فسخ قرارداد به استناد بند  -20-4
 کند. الزحمه آن اقدام می داخت حقتا تاریخ فسخ قرارداد و پر قبول قابلشده  نسبت به تعیین میزان کار انجام

مشاورین و پیمانکاران  درنگ به امور نظام فنی اجرایی،  فسخ قرارداد، موضوع را بیکارفرما پس از ابالغ  -20-5
 کند. سازمان برنامه و بودجه کشور براي اقدام الزم اعالم می

 
 : حل اختالف21ماده 

توانند براي حل سریع آن  هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دوطرف اختالف نظر پیش آید، دو طرف می -21-1
        شده در بندهاي ، بر حسب مورد به روش تعیین)3-21(قبل از درخواست ارجاع موضوع براي داوري طبق بند 

صورت بروز اختالف، تعهدات قراردادي خود را طبق مشاور ارزش موظف است در  عمل نمایند. )2-1-21(یا  )21-1-1(
 مطابق ضوابط این ماده به انجام برساند. ،نظر کارفرما تا اعالم نتیجه نهایی

قانون  )23(هایی که به استناد ماده  هاي متفاوت دو طرف، از بخشنامه در مسائل ناشی از برداشت -21-1-1
است، از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور  برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ شده

 شود، عمل کنند. استعالم شود و دو طرف طبق نظري که از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم می
است، به کارشناس یا  )1-1-21(مول بند نظرهایی که خارج از ش رسیدگی و اظهارنظر درباره اختالف -21-1-2

ت کارشناسی یئهیئت کارشناسی منتخب دوطرف واگذار شود و دوطرف طبق نظري که از سوي کارشناس یا ه
 کنند. گردد، عمل می در چهارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعالم می

به توافق نرسند یا نظر  )2-1-21(که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع بند  درصورتی -21-2
مورد قبول هر یک از دوطرف نباشد، براي حل اختالف طبق بند  )2-1-21(و  )1-1-21(شده طبق بندهاي  اعالم

 شود. اقدام می )21-3(
ن دوطرف اختالف پیش آید که راجع به اموال باشد، هریک از طرفین هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بی -21-3
هاي مورد اختالف به داوري را به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه  توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوع می

 کنند.
 عالی فنی خواهدبود.چنانچه رییس سازمان با تقاضاي یادشده موافقت نماید، مرجع حل اختالف شوراي : 1تبصره 
 پس از رسیدگی و اعالم نظر شوراي عالی فنی، دو طرف بر طبق آن عمل خواهند کرد.: 2تبصره 

دهد و  هاي مورد اختالف به داوري شوراي عالی فنی، تغییري در تعهدات قراردادي دوطرف نمی ارجاع موضوع -21-4
 عمل نکند.شود که یکی از دوطرف به تعهدات قراردادي خویش  موجب نمی

 
 : مالیات، بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی22ماده 

و سایر حقوق دولتی مربوط به مشاور ارزش و اجتماعی  ینتأمعوارض، حق بیمه  پرداخت هرگونه مالیات،  -22-1
کارکنان او که در تاریخ امضاي این قرارداد برقرار است یا در آینده برقرار خواهدشد و یا میزان آن در آینده تغییر نماید با 
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ی که باید ها، عوارض، بیمه و سایر حقوق دولت بر عهده مشاور ارزش است. مبالغی از این مالیات )2-22(رعایت مفاد بند 
اي مشاور ارزش کسر و به حساب وي به مراجع ه طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول شود، از پرداخت

هاي آن برعهده  در واریز کسور قانونی یادشده، جبران زیان یرتأخگردد. در صورت عدم پرداخت یا  مربوط حواله می
 کارفرما خواهدبود.

که هنگام عقد  ییها آناجتماعی و سایر حقوق دولتی، جز  ینتأمعوارض، حق بیمه  پرداخت هرگونه مالیات،  -22-2
هاي سازمان برنامه و بودجه  به تناسب براساس دستورالعمل قرارداد وجود دارد، تغییر کند، مبلغ قرارداد مشاور ارزش نیز

 کشور تعدیل خواهدشد.
 

 : مسئولیت مشاور ارزش23ماده 
این قرارداد مسئول  )3(و  )2(هاي شماره  در پیوست شده بینی یشپمشاور ارزش در قبال کارفرما و براي ارائه خدمات 

 است.
 

 : ممنوعیت قانونی24ماده 
قانون اساسی و قانون منع مداخله  )141(کند که در زمان عقد این قرارداد مشمول اصل  مشاور ارزش اعالم می -24-1

 نیست. 22/10/1377کارکنان دولت مصوب 
براي کارفرما اثبات یا تغییراتی در ترکیب صاحبان سهام،  )1-24(که خالف موضوع بند  درصورتی -24-1-1

عمل  )20(مطابق ماده مدیران یا بازرسان مشاور ارزش ایجاد شود که با مفاد قوانین یادشده تعارض داشته باشد، 
 شود. می
دولتی یا کارفرما ایجاد شود که مشمول ممنوعیت یادشده در  هاي دستگاهدر شرایطی که تغییراتی در  -24-1-2

که منع قانونی رفع نشود،  باشد، مشاور ارزش موظف است مراتب را به کارفرما اعالم کند و درصورتی 1-24بند 
مشاور ارزش مراتب را به محض اطالع به کارفرما اعالم نکند، کارفرما قرارداد را خاتمه خواهد داد. چنانچه 

 نماید. کارفرما قرارداد را فسخ می
 کارکنان خارجی مشاور ارزش و یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند. -24-2

 
 : حوادث قهري25ماده 

هاي  ها و اعتصاب شده یا نشده، انقالب اعالمدر شرایط وقوع حوادث قهري و بروز شرایط اضطراري مانند جنگ 
دار، توفان و حوادث  هاي دامنه سوزي هاي غیرعادي، آتش سیل و طغیان زلزله،  هاي واگیردار،  عمومی، شیوع بیماري

 مشابه؛ به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
د تمدید شده ولی مشمول مدت قراردادرصد مدت قرارداد)  50م ودر صورت گذرا بودن شرایط (حداکثر تدا -25-1

 نیست. )17(محدودیت ماده 
 عمل خواهدشد. )3-19(درصد مدت قرارداد مطابق ماده  50در صورت تداوم بیش از  -25-2

 
 : انتقال به غیر26ماده 

 عمل خواهدشد. )1-20(درصورت انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث از سوي مشاور ارزش مطابق بند 
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 مقررات ایمنی: رعایت 27ماده 
کارکنان مشاور ارزش باید خدمات را به طور ایمن و مطمئن انجام دهند و ضوابط ایمنی را در تمام مراحل کار رعایت 

 کنند.
 

 : مالکیت مدارك و نتایج انجام خدمات28ماده 
شود متعلق به  یهایی که به موجب این قرارداد توسط مشاور ارزش تهیه م نتایج انجام خدمات، مدارك و گزارش -28-1

هاي یادشده را نزد خود  تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارك و گزارش کارفرماست. مشاور ارزش می
تواند با استفاده از نتایج  مشاور ارزش می که در شرایط خصوصی قرارداد محدودیتی قید نشده باشد،  درصورتینگاه دارد. 

 ها یا نشریات علمی و فنی منتشر نماید. مقاالت علمی را با مجوز کارفرما در گردهمایی انجام خدمات موضوع قرارداد
کند، محرمانه تلقی  مشاور ارزش موظف است تمام نتایجی را که در جریان انجام خدمات تولید یا تحصیل می -28-2

 به کار بندد.نموده، حداکثر سعی خود را براي جلوگیري از دسترسی اشخاص غیرمجاز به اطالعات 
 

 ها : ابالغ29ماده 
کتبی معتبر  صورت بهدادن به قرارداد و موارد مشابه، تنها  خاتمه  اعالم نظر، هرگونه اطالعیه، دستور کار،  -29-1

 خواهدبود.
 ها، مدارك و مکاتبات است. مالك تسلیم گزارش  رسید دبیرخانه هر دوطرف و یا رسید تحویل پستی، -29-2

 
 ن قرارداد: زبا30ماده 

باشد،  هاي دیگري نیز تهیه شده که مدارك قرارداد عالوه بر زبان فارسی به زبان زبان قرارداد فارسی است. درصورتی
و پیشرفت کار و سایر مکاتبات خود را به هاي انجام خدمات  متن فارسی معتبر است. مشاور ارزش باید مدارك و گزارش

 زبان فارسی تهیه کند.
 

 قانون حاکم بر قرارداد: 31ماده 
 تابع قوانین و مقررات دولت جمهوري اسالمی ایران است. جهت هر ازاین قرارداد 
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 ارزش مهندسی استاندارد قراردادهاي خدمات مشاوره خدمات شرح -3پیوست
 ارزش سپاري مطالعات مهندسی ارزش، الزم است شرح خدمات استاندارد مهندسی ارزش از سوي مشاور در برون

 عمومی صورت گردد. این شرح خدمات به تأییددر قرارداد لحاظ و توسط کارگروه مهندسی ارزش بنا بر موضوع مطالعه، 
 .تدقیق شود باید ارزش مطالعه هر هاي ویژگی براساس و شده تهیه

 کارگاه از پیش سازي آماده و ساماندهی -1
 مرتبط هاي پروژه اجراي جزئیات از آگاهی -1-1
 ارزش مطالعات و پروژه محدوده و ها محدودیت نیازها، اهداف، شناسایی براي بردار کارفرما و بهره با مذاکره -1-2
 معتبرترین منابع از جمله مشاوران طرحروزترین و  اطالعات از به آوري جمع -1-3
 عوامل کلیه مؤثر همکاري ها (با ها و فرصت ریسک ها، محدودیت ها، هزینه ها، توانایی امکانات، منابع، شناخت -1-4

 پروژه)
 موارد مستندات امکان صورت در و مستندات فنی، مدارك ها، نقشه انضمام به اطالعات پروژه خالصه تهیه -1-5

 و... ) بندي زمان برنامه فیزیکی، پیشرفت ها، هزینه جایگزین (تعیین پیشنهادهاي یا مشابه اجرا شده
 با هماهنگی کارگروه مهندسی ارزش ازیموردن هاي تخصص به توجه با یم مهندسی ارزشت اعضاي تعیین -1-6
 ارزش مطالعات تیم اعضاي به جهت ارائه شده يآور جمع اطالعات خالصه تهیه -1-7
 ارزش مطالعات تیم اعضاي براي ارزش مهندسی فرایند تشریح -1-8
  ارزش مهندسی کارگاه برگزاري بندي زمان برنامه تهیه -1-9
 استفاده مورداجرایی و ضوابط و استانداردهاي  هاي مشخصه الزم، هاي فناوري ها، روش شناخت -1-10
 پروژه در صورت نیاز محل از بازدید -1-11
 شده يآور جمع هاي مناسب از اطالعات تهیه مدل -1-12

 کارگاه پیش برگزاري -2
 ارزش تعیین مبانی مطالعه -2-1
 اهداف پروژه -2-1-1
 هزینه و زمان انجام مطالعه -2-1-2
 ها و تهدیدها تعیین فرصت -2-1-3
 تعیین هدف و محدوده مطالعه ارزش -2-1-4
 شناسایی ذینفعان پروژه -2-1-5
 ها ایده تعیین معیارهاي ارزیابی -2-1-6
 ها و خطوط قرمز تعیین محدودیت -2-1-7
 ارسال و معرفی اعضاي تیم و عه، برنامه کارکارگاه شامل خالصه اطالعات طرح، مبانی مطال پیش گزارش تهیه -2-2

 ارزش مطالعات تیم اعضاي براي
 بازدید از محل پروژه در صورت نیاز (اگر در فاز قبل انجام نشده باشد، در این مرحله اجباري است) -2-3
 تکمیل نواقص اطالعات -2-4
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 ریزي و برگزاري کارگاه برنامه -3
تدارکات الزم انجام  نیتأمدر این مرحله زمان و محل مناسب جهت اجراي کارگاه تعیین شده و هماهنگی براي 

 شود. می
 در روزهاي برگزاري کارگاه اقدامات زیر باید انجام شود:

 تکمیل اطالعات -3-1
 پرسش و پاسخ در خصوص اطالعات پروژه و طرح مبنا -3-1-1
 ارزش مطالعات و پروژه محدوده يساز شفاف -3-1-2
 تدقیق مبانی مطالعه -3-1-3
 ها ایده معیارهاي کیفی ارزیابی دهی بندي و وزن اولویت -3-1-4

 کارکرد تحلیل -3-2
 تشخیص و تعریف کارکردهاي محصول، فرآیند، پروژه و اجزاي آن -3-2-1
 بندي کارکردها دسته -3-2-2
 ، سلسله مراتبی و ...)FAST( هاي) کارکرد مدل( تهیه -3-2-3
 به کارکردها تا حد امکان سنجش قابلتخصیص هزینه و سایر منابع  -3-2-4
 بها و ...)-دویی کارکردها، تحلیل هزینه کارکردهاي منتخب براي فاز خالقیت (مانند مقایسه دو تعیین -3-2-5

 خالقیت -3-3

ها در راستاي تحقق کارکردهاي پروژه با هزینه کمتر و کارایی بهتر است. در این  هدف از این مرحله کسب حداکثر ایده
 شود. ها به مرحله بعد موکول می گیري در خصوص ایده د و تصمیمشو مرحله قضاوت انجام نمی

 ارزیابی -3-4
 استانداردها و ... الزامات و اي، رعایت هزینه تغییرات پذیري، ها با معیارهاي ساخت ایده اولیه غربال -3-4-1
 ها دهی ایده بندي و وزن رتبه -3-4-2
 هاي داراي پتانسیل براي بهبود پروژه تعیین ایده -3-4-3
 هاي مناسب براي فاز توسعه حاصل شوند. کند که ایده ارزیابی تا جایی ادامه پیدا میفاز خالقیت و  

 توسعه -3-5
 ایده منتخب هر براي موانع و مشکالت ها، ریسک ها، محدودیت بررسی -3-5-1
 نفعان ذي بر ایده هر تحقق تأثیرات شناسایی -3-5-2
 ها گزینه تعیین و نهایی غربال -3-5-3
 دارد. بیشتري مطالعه قابلیت که هایی گزینه توسعه -3-5-4
 آن براي پیشنهادهاییارائه  و گزینه هر هاي قطعیت ها و عدم ریسک ها، محدودیت بررسی -3-5-5
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بندي، روش اجرا، طرح شماتیک و ... و تهیه  هر گزینه نسبت به طرح مبنا از لحاظ زمان راتیتأثبررسی  -3-5-6
 اطالعات فنی پشتیبان

 گزینه هر تحقق موانع و مشکالت تحلیل -3-5-7
هاي دوره عمر پروژه  ها، هزینه گزینه (منظور از هزینه هر درآمدهاي و ها زینهه بررسی و اقتصادي تحلیل -3-5-8

 است)
 آن براي پیشنهادهایی ارائه و نفعان ذي بر گزینه هر تحقق تأثیرات تحلیل -3-5-9
 ...و اجتماعی محیطی، زیست ایمنی، کیفیت، استانداردهاي فنی، با تطابق بررسی -3-5-10
 گزینه هر پذیرش گیري تصمیم براي کلیدي مسائل و معایب مزایا، سازي شفاف -3-5-11
 تدوین برنامه نیازهاي اولیه تحقق گزینه -3-5-12
 ها بندي آن ارزش و اولویت  شاخص مبناي بر یکدیگر با ها گزینه مقایسه -3-5-13
 برتر هاي گزینه انتخاب -3-5-14
 ها گزینه ترکیب با نیاز صورت در سناریو ساخت -3-5-15
 یکدیگر  با شده بیترک هاي گزینه احتمالی تأثیرات و سناریوها اي مقایسه تحلیل تکمیل -3-5-16
پروژه تحت مطالعه از قبیل فناوري،  فرد منحصربههاي  ي که تمام جنبها گونه بهتهیه پیشنهاد اجرایی  -3-5-17

 قرار دهد. موردتوجهمالحظات سیاسی، عوامل مؤثر بر پروژه و ... را 

 ارائه -3-6
 به کارفرما ارزش پیشنهادهاي ارائه براي نهایی هاي گیري تصمیم و گروه درون غیررسمی و شفاهی ارائه -3-6-1
 کارگاه نهایی گزارش نویس پیش ارائه و کارگاه مستندسازي -3-6-2
 نهایی ارائه براي هماهنگی -3-6-3
 کارفرما به نهایی روند انجام مطالعه مهندسی ارزش و نتایج آن ارائه -3-6-4
 ها آن مستندسازي و نهایی ارائه جلسه در کارفرما نظرات نقطه آوري جمع -3-6-5
 گزارش نتایج مطالعه مهندسی ارزشتهیه خالصه  -3-6-6

 اقدام براي ریزي برنامه -4
 و مذاکرات نتایج (بر مبناي پیشنهادها اصالح و مطالعات تکمیل الزم براي جلسات در حضور و هماهنگی -4-1

 /کنندگان  تأمین /طرح  مجري /مشاور  /کارفرما  /ارزش  تیم با نهایی ارائه جلسه هاي گیري تصمیم
 کلیدي/...) نفعان ذي / مشتریان /برداران بهره

 نهایی و نتایج شده رفتهیپذ پیشنهادهاي تعیین و ارزش پیشنهادهاي نهایی  جویی صرفه محاسبات مستندسازي -4-2
 کارگاه

  کارگاه مستندات کلیه ارائه -5
 کارگاه پیش گزارش -5-1
 کارگاه درشده  گرفته هاي فیلم و عکس -5-2
 نهایی ارائه جلسه مذاکرات ثبت -5-3
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 شده رفتهیپذ پیشنهادهاي اقدام براي ریزي برنامه جلسه مذاکرات خالصه -5-4
 نهایی با اعمال اصالحات گزارش -5-5
 نهایی ارائه جلسه اسالیدهاي -5-6
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 شرح وظایف راهبر -1
 صورت زیر است: شرح وظایف راهبر در مراحل مختلف برگزاري کارگاه به

 پیش کارگاه: -1-1
 ریزي و تعیین سمت و سوي مطالعه ارزش کمک به برنامه -1
 تعیین ترکیب و اعضاي تیم تخصصی -2
 ها آناي و نیز مشارکت  حرفه-تخصصی-مذاکره با اعضاي تیم و حصول اطمینان از کفایت تجربی -3
 ریزي کارگاه برنامه -4

 کارگاه: -1-2
 هدایت کارگاه در جهت دستیابی به بیشینه نتایج از طریق:

 آموزش اعضاي تخصصی تیم -1
 هاي) نمودار تحلیل کارکرد سیستمی تعیین موضوع( -2
 تعیین نقاط تمرکز براي خالقیت -3
 هاي فاز توسعه و هدایت تیم در انتخاب ایده ها تعیین روش ارزیابی ایده -4
 قاط تمرکز تیم و روند پیگیري نتایج کارگاه تعیین ن -5
 تعیین روندهاي ادامه کارگاه تا دستیابی به نتایج -6
 ها ها/سناریوها/گزینه هاي نهایی ایده تعیین ترکیب -7
 ارائهتقسیم وظایف بین اعضاي تیم جهت تکمیل نتایج و  -8
 ارائه شفاهی نتایج مطالعه مهندسی ارزش -9

 همکاري آسانگرتهیه خالصه گزارش مدیریتی با  -10

 پس کارگاه: -1-3
 از نتایج  تعیین استراتژي ارائه و تدوین گزارش -1
 تدوین تجارب کارگاه و ارائه به کارفرما -2
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 شرح وظایف آسانگر -2

 صورت زیر است: شرح وظایف آسانگر در مراحل مختلف برگزاري کارگاه به

 کارگاه پیش -2-1
سازي  مستقل تیم از طریق مطالعه و خالصهایجاد آشنایی با موضوع مطالعه در تیم راهبري و اعضاي  -1

 هاي طراحی مبنا/وضع موجود گزارش
آوري اطالعات، تعیین مبانی مطالعه، هماهنگی تیم، کارگاه،  تهیه برنامه مطالعه از ابتدا تا انتها (جمع -2

 توسعه، ارائه و ...)
 بینی تسهیالت موردنیاز مطالعه (اجرایی، کارشناسی و ...) پیش -3
 رما و دیگر عوامل پروژهشناسایی کارف -4
 هاي مرتبط عوامل پروژه جهت تبادل اطالعات ریزي و ایجاد هماهنگی با بخش برنامه -5
 ها  بینی نیازهاي مطالعه، شناسایی منابع و پیگیري آن پیش -6
 ریزي تفصیلی بندهاي شرح خدمات برنامه -7
 مذاکره و ارتباط مستمر با اعضاي تیم -8

 
 کارگاه -2-2

 ارگاه و دستیابی به نتایجکمک به راهبر جهت اداره ک -1
 کمک فنی به اعضاي تیم تخصصی در جهت انجام درست مراحل کارگاه -2
 مدیریت اجراي بندهاي شرح خدمات -3
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 مدارك و اسناد پروژه .أ 
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