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 موضوع مناقصه:

 کارفرما:

 هدف -1
 پروژه در "نکارپیما"و  "کارفرما"هدف از تهیه این دستورالعمل، ارائه خط مشی کلی در نحوه ارتباط بین 

دستورالعمل تالش شده است که  باشد. در اینمی .………واقع در   ..………………………
 "یمانکارپ"و  "ماارفرک"روشهاي ارتباطی تعیین گردیده و حوزه مسئولیتها و اختیارات در سازمان فیمابین 

 تعریف گردد، تا بدینوسیله هماهنگی بین طرفین قرارداد بنحو موثري هموار گردد.
ا پروژه ر ئیاجرا اداري و وابطه مکمل آن بوده و راین دستورالعمل نه تنها با مفاد قرارداد مغایرتی نداشته بلک

 دهد.گسترش می

 تعاریف-2
 ..……………:کارفرما 

 .…………پیمانکار : 

  سازماندهی -3
 در سایت کارفرماسازماندهی  ۳-۱

 ف را بههاي مختلبترتیب سازماندهی کارفرما در سایت پروژه و همچنین نقش و عملکرد بخش 3و 2ضمائم 
 دهند. اختصار نمایش می

 یمانکار در سایت  سازماندهی پ -3-2
یت هر فرد را رح مسئولشی و پیمانکار می بایست لیست افراد کلیدي درگیر در پروژه را به همراه نمودار سازمان

 تهیه و ارائه نماید.

  عنوان پروژه -4
…………………… 

 مدت اجرا  -5
 می باشد. روز .…مدت اجراي پروژه 

مکاتبات در سایت  -6
 کلیات  -1-٦

 ات می بایست توسط نمایندگان معرفی شده در پروژه امضاء شوند. تمامی مکاتب -6-1-1
ایست بکند می  فویضدر صورتیکه نماینده سایت بخواهد امضاي جایگزین را به فردي از زیر مجموعه خود ت

 این واگذاري به صورت مکتوب توسط هر یک از طرفین قرارداد معرفی گردد.
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 ت بایستی حاوي اطالعات زیر باشند. کلیه مکاتبا -6-1-2

 --------------------شماره قرارداد: -
 (Well Pad)فقره محوطه سرچاهی به صورت  15احداث عنوان :  -
 موضوع : -

 شود. امه پرهیزند محدود به یک موضوع باشد و از پرداختن به موضوعات متعدد در یک هر نامه بای -6-1-3
 باشد: روش ثبت تاریخ در مکاتبات به شرح زیر می -6-1-4

  "روز / ماه / سال شمسی"
  31الی  01روز : عدد دو رقمی بین 
 و یا نگارش نام کامل ماه (اردیبهشت )  12الی  01ماه : عدد دو رقمی بین 
 ) 1392سال : عدد چهار رقمی (

گلیسی ه زبان انبالعملهاي فنی و امثال آن فرمهاي اطالعاتی ، دستور ،ا، مدارك فنیهتمامی نقشه  -6-1-5
 خواهند بود.

س طریق فاک ا بوسیله ارسال نسخه اصلی تأیید خواهند گردید و نامه هائی که ازتمام فاکس ه -6-1-6
 ارسال می گردند، تاریخ آنها برابر با تاریخ دریافت فاکس منظور خواهد شد. 

   حوه شماره گذارين -6-2
 مکاتبات بشرح زیر تعریف می گردد:ساختار شماره گذاري 

 کد پروژه)(شماره سریال/ نوع مدرك / کد گیرنده / کد فرستنده / 
 د.هد شفرستنده : عدد دو رقمی مربوط به ارسال کننده می باشد که متعاقباً تعریف خوا کد

 د. ردیهد گکد گیرنده : عدد دو رقمی مربوط به دریافت کننده می باشد که متعاقباً تعریف خوا
راي ارسال ب (M)حرف  اي ارسال نقشه و مدارك فنی،بر (T)براي نامه ، حرف  (L)نوع مدرك : حرف 

 صورتجلسات خواهد بود.
 می گردد.  را شامل 99999الی  10001شماره سریال : عدد پنج رقمی که به صورت ترتیبی از عدد 

 
 
 

 جلسات  -7
ارگاه کما و در ارفرکجلسات بررسی مسائل ، برنامه کار و پیشرفت پروژه به صورت منظم در دفتر نماینده 

 یع خواهد گردید.روز توسط کارفرما تهیه و توز 2مربوطه ظرف حداکثر سایت برگزار شده و صورتجلسات 
د ء و مسترمضااآنرا  پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت یک روز از تاریخ دریافت نسخه صورتجلسه،

 نماید.
 جلسات عمده اي که در سایت برگزار خواهند شد، عبارتند از :

 .جلسات هفتگی جهت هماهنگی و بررسی مسائل اجرائی پروژه  -
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 .جلسات کنترل و کیفیت  -
 .جلسات ایمنی  -
 .جلسات اداري و حراستی  -

 
 )EXHIBIT C (مراجعه شود به رنامه زمان بندي تفصیلی و مبانی پیشرفت کارب -8

نضم به مندي کلی ان ببرنامه زمان بندي تفصیلی اجرائی پیمانکار بایستی در چارچوب سرفصلهاي برنامه زم
حرانی ي مسیر بعالیتهاکه به صورت یک شبکه ف باشدپروژه ریز بینی مورد نیاز کارفرما قرارداد و تا سطح 

CPM  رفرما هت تأیید کاجتوسط پیمانکار تهیه و  روز از تاریخ ابالغ شروع بکار 15بوده و حداکثر ظرف
 اهد گرفت .قرار خو نکارارسال گردد. برنامه تفصیلی تأیید شده مبناي اجراي کار و کنترل پیشرفت کار پیما

د زیر می بر موار حدود)مو نه تفصیلی مشتمل (و مبانی پیشرفت کار حداقل مفاد و الزامات برنامه زمان بندي 
 باشد: 
  ساختارWBS  تار (ساخو اوزان مترتب به هر فعالیت بر پایه قرارداد و احجام کارPMS  (پروژه 
  تهیه و تدوین برنامه در قالب بسته نرم افزاري کنترل پروژهPrimavera P6  
  رعایت توالی درست و منطقی ریز کلیه فعالیتها 
 ، کان تی که امسهیالمستندات ، منابع ، تجهیزات ، مجوزها و سایر ت لحاظ کردن نیاز به مدارك

 اجراي کار را فراهم خواهد ساخت در برنامه زمان بندي 
 ت به رائی نسبات اجپیمانکار موظف است در جریان پیشرفت کار، با توجه به انحرافات زمانی عملی

اتمام  یز تاریخي و ناریخهاي کلیدبرنامه زمان بندي مصوب ، برنامه زمان بندي را بنحوي که در ت
  پروژه تغییري حاصل نشود، مرتباً به صورت هفتگی و ماهانه ، بهنگام نماید.

، عبارتند ه گردندر ارائکه مبناي کنترل پیشرفت کار قرار گرفته و می بایست توسط پیمانکامدارك دیگري 
 از : 
  جریان مالی پروژهCash Flow  
  هیستوگرام ماشین آالت مورد نیاز 
  هیستوگرام نیروي انسانی مورد نیاز به تفکیک تخصصهاي مختلف 
 کاالي مورد نیاز هیستو گرام مصالح و  
  نمودار تجمعیS-Curve ت آن اشرفت فیزیکی به همراه مبانی محاسبپی 
 

 )EXHIBIT C(مراجعه شود به ري پروژه گزارشات پیشرفت ادوا -9
کارفرما با برخورداري از سیستم جامع مدیریت پروژه ، هدایت و کنترل کلیه پروژه هاي در دست اجرا را 
بنحو موثري با ایجاد هماهنگی هاي الزم با پیمانکاران و دیگر نهادهاي درگیر در پروژه انجام می دهد به 
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در زمان م در فعالیتها و اختتام کار گونه اي که امکان دستیابی به اهداف مورد نظر ، حسن انجام کار، انتظا

 تعهد شده ، فراهم گردد. 
یه ت به تها نسبلذا پیمانکار موظف است طی ایجاد هماهنگی با سیستم جامع مدیریت پروژه کارفرم

زارشات گارائه  ه و باتفصیلی با نمایش مسیرهاي بحرانی و زمان شناوري اقدام نمودبرنامه زمان بندي 
گی هاي قب ماندعبران شرفتهاي تحقق یافته نسبت به هنگام کردن برنامه تفصیلی و جادواري الزم از پی

زمانهاي  در محدوده Milestones & Key Eventsاحتمالی در چارچوب تاریخهاي کلیدي برنامه 
 شناوري کار اقدام نماید. 

و  از رحسب نیبردي ومپیمانکار موظف به ارائه گزارش روزانه ، هفتگی و ماهیانه و همچنین گزارشهاي 
 می باشد.فرمت کارفرما 

 زارش روزانه گ -9-1
 ) موارد زیر باشد: به گزارشات روزانه می بایست حاوي (و نه محدود

 . شرایط جوي، درجه حرارت ، وضعیت رطوبت 
 . تاریخ و شماره گزارش 
 تا  شده جامار اناطالعات مربوط به احجام کار مناطق مختلف شامل : حجم برآوردي ، مقدار ک

ار و کیمانده جم باقحمقدار کار انجام شده امروز، مقدار تجمعی کار انجام شده ، روز گذشته ، 
 درصد پیشرفت . 

  گزارش آمار نیروي انسانی به تفکیک مستقیم و غیر مستقیم 
  میر تعگزارش ماشین آالت  و تجهیزات اعم از فعال، غیرفعال آماده بکار و تحت 
  گزارش مصالح وارده به کارگاه 
  توضیحات الزم در خصوص مسائل و مشکالت موجود 

 / ماهیانه  گزارش هفتگی -9-2
 گزارشات هفتگی / ماهیانه می بایست حاوي (و نه محدود به ) موارد زیر باشد: 

 یت لی ساشناسنامه و مشخصات عمومی پروژه به همراه چارت سازمانی و نقشه چیدمان ک 
  مطابق  )هفته / ماه(شرح نوشتاري فعالیتهاي صورت گرفته در طولWBS پروژه  
  جدول رویدادهاي اصلی پروژهMilestones 
  امل شآینده  و هفتهوارائه برنامه دپیش بینی فعالیتهاي هفته / ماه آینده به صورت نوشتاري

 . احجام روزانه و درصد پیشرفت
 ک از یي هر راي مقادیر برنامه اي و واقعی براجداول جزئیات پیشرفت کار پروژه که دا

 سرفصلهاي زیر باشد. 
 پیشرفت تا هفته / ماه گذشته  -
 پیشرفت در این هفته / ماه  -
 پیشرفت تجمعی تا این هفته / ماه  -
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  حجمی پروژه با شرایط بند قبلی جداول پیشرفت کار 
  نمودارهاي تجمعیS-Curve  بهنگام شده براي کل پروژه و همچنینDiscipline  ها و

Unit  هاي پروژه منطبق با ساختارWBS  
  برنامه زمان بندي بهنگام شده 
  آنالیز برنامه زمان بندي)(تحلیل پیشرفت کار و ارائه دالیل تأخیرات 
 نی ارائه راهکارهاي جبران عقب ماندگی ها و در صورت لزوم تهیه برنامه جبرا 
 رتبط با پروژه ماماکن  سایر ارائه گزارش ایمنی همراه با حوادث اتفاق افتاده در دفاتر، کارگاه و یا

 بهمراه تصاویر مربوطه 
  ارائه گزارش موانع و مشکالت اجرائی 
  گزارشات و نمودارهاي مقایسه اي نیروي انسانی و ماشین آالت 
 باردي اندار مصرف شده و موجوارائه گزارش مصالح و کاالهاي وارده به کارگاه ، مق 
 ت پروژهو جدول مکاتباهاي اجرائی و مدارك فنی ارائه فهرست و وضعیت موجود نقشه  
  ارائه وضعیت جریان مالیCash Flow اد و همچنین و درصد هزینه نسبت به کل مبلغ قرارد

 صورت وضعیتهاي دریافت شده ، صورت وضعیت هاي دوره گزارش 
 کاس  ت انعارائه گزارش تصویري پروژه شامل فیلم  عکس، جداول و نمودارهاي مناسب جه

 وضعیت پیشرفت کار 
 
 

 د سایر موار -9-3
  گزارشات و مستندات برنامه ریزي اعم از ساختارWBS به زبان  مان بندي و، برنامه ز ....

 دد.)رائه گرافارسی  زبان (گزارشات موردي مطابق با نظر کارفرما به ارائه گردند. انگلیسی 
  :تاریخ ارائه گزارشات بشرح زیر می باشند 

 صبح روز بعد  8گزارش روزانه ، منتهی به پایان هر روز کاري و ارائه تا ساعت  -
روز  صبح 8 هر هفته و ارائه تا ساعت دوشنبهش هفتگی ، منتهی به پایان زارگ -

 همان هفته. چهارشنبه 
ت و بیسرائه و ا میالديهر ماه  پنجمبیست و گزارش ماهیانه ، منتهی به پایان  -

 همان ماه.  هفتم
 کعدد یدر سه نسخه بهمراه  تکلیه گزارشاCD  حاوي فایل الکترونیکی)Native File (

 دند.رائه گریره اکلیه موارد اعم از عکسها، جداول ، نمودارها، برنامه هاي زمان بندي و غ
  شامل  ل پروژهکنتر وبنا به درخواست کارفرما می بایست کلیه رویه هاي مربوط به برنامه ریزي

 :شوندموارد زیر توسط پیمانکار ارائه 
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- Planning & Project Control Procedure  
- Invoicing Procedure  
- Change Order Procedure  
- Correspondence & Coordination Procedure 
 

     نجام پذیرد. اارفرما یید کشیوه ارائه گزارشات ادواري و نیز سایر فرمتهاي الزم می بایست با تأ 
ز وضعیت ااعم  ش اضافه کاریها، کاهش کاریها همراه با گزارش مالیزارپیمانکار موظف است گ

را  ها کاري کاهش پرداخت مبالغ پیمان ، صورت حسابهاي در جریان و پرداختهاي اضافه کاریها و
زارش خود را در گ ت اصلی. همچنین پیمانکار می بایست اتمام هر فعالیکند ارائهدر گزارشات ماهیانه 

 با ذکر کامل مشخصات و جزئیات اعالم نماید.
 

 جنبه قراردادي   -10
در رفرما کار و کایمانپدن وظائف و مسئولیتهاي عوامل واین دستور العمل بمنظور ارائه روش کار و مشخص نم

ر کار و یا و مقادی حجامنحوه درخواست و صدور دستور تغییر کار و تصویب اثرات مالی ناشی از تغییرات در ا
از  می تواندجه نوبهبود کیفی و جایگزینی کاال و مصالح براساس مفاد پیمان تدوین گردیده و به هیچ 

دستور  رایط اینشد و صورتیکه مفا مسئولیتها و تعهدات طرفین در قرارداد فیمابین بکاهد. بدیهی است در
تفاده و مورد اس واندتالعمل بطور صریح و یا ضمنی مغایر با مفاد پیمان باشد، درحدي که مغایر است نمی 

ی حاضر ه روش هماهنگشایان ذکر است در خصوص کلیه موارد برنامه ریزي و کنترل پروژ استناد قرار گیرد.
 ارزش یکسانی دارد. EXHIBIT Cبا 

 

 جدول نحوه توزیع مدارك  -11
  نسخه اصلی    مکاتبات عمومی  •
  نسخه اصلی  نامه هاي پوششی مدارك ارسالی  •
  سه نسخه + فایل الکترونیکی    گزارشهاي پیشرفت کار  •
 سه نسخه + فایل الکترونیکی    رویه ها و دستور العمل ها  •
 سه نسخه + فایل الکترونیکی    مدارك فنی و نقشه ها  •
+ فایل A3نسخه در قطع  2هفت نسخه در قطع استاندارد+    As Builtنقشه هاي چون ساخت  •

  الکترونیکی
 پنج نسخه     صورت وضعیت  •

  
یید جهت تأ یمانکارپدستورالعمل سایر هماهنگی هاي الزم طی مدت یک هفته بعد ازعقد قرارداد توسط   * 

 کارفرما ارسال می شود.
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