
  
 

مفاد مندرج در قراردادها و يا در  بربه دليل عدم اتفاق نظر گاهي اوقات پيمانكاران يا كارفرمايان، در جريان اجراي پروژه 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي نمايند. سازمان نيز ضمن پاسخ ز استعالم موارد ابه  اقدام ،راستاي رفع ابهامات موجود

ساني در پايگاه اطالع ر "پرسش و پاسخ هاي متداولمجموعه  "گويي به استعالمات مذكور، تعدادي از آنها را تحت عنوان

ندي مربوط به عدم انطباق روند اجرايي پروژه با س ،"پرسش و پاسخ ها "بخشي ازكه . كندمنتشر مي نظام فني و اجرايي كشور

   .نام دارد	"شرايط عمومي پيمان"است كه 

، ديران پروژهم لكن، دنبخشنامه منتشر نمي شودستورالعمل و يا بصورت رسمي و در قالب  "پرسش و پاسخ ها " با وجود اينكه

 ــاداستنـــ مراجعه و به مفاد آن  مذكور  مجموعةبه ، آنهامديريت  يا جهت يافتن پاسخ به ادعاهاي مطروحه ودر اكثر موارد 

 و پرسش مجموعهاين  در توانمي را پيمانكاري حوزه در ادعا طرح و دفاع از واقعي و عيني مصاديقمي نمايند. از اين رو 

  يافت. هاپاسخ

 در بخش "هاپرسش و پاسخ"ل اين ـــه و تحليـــــصفحه، به تجزي 170مشتمل  بر  "قرارداد و مديريت ادعا"كتاب 

اكتفا  "مانشرايط عمومي پي"پرداخته است. تجزيه و تحليلي  كه صرفاً به مفاد مندرج در  "شرايط عمومي پيمان  " مرتبط با

   از ديد فني و اجرايي، حقوق پيمان و ... مي پردازد.بسط و بررسي عميق تر موضوعات  كند و به نمي

 مطالعهال بيش از دو س حاصل ،"قرارداد و مديريت ادعا"كتاب  نيتدوكتاب نيز اشاره شده است؛  همانگونه كه در پيشگفتار

 شيب ميتنظ ،يعمران يها پروژه حوزه در ساله 16 اتيتجرب از يبخش دربردارنده و "ها پاسخ و پرسش مجموعه"بر روي  مستمر

   .باشد يم يقرارداد و يفن يادعاها از دفاع اي طرح متعدد جلسات در شركت و قرارداد نسخه هزار از

ها ها و سازمانكتاب ؛ مديران پروژه، مشاوران حقوقي پيمان،كارشناسان و مديران دايرة قراردادي شركتمخاطبان اصلي

آن در راستاي مديريت ادعاهاي فني و قراردادي، تهيه و تنظيم قراردادها و تعيين حد و مرز  باشند تا از محتوا و مطالبمي

  .قوق طرفين در قرارداد، بهره برداري نمايندح

  آنچه كه اين كتاب را از ساير كتاب هايي كه در اين حوزه نگارش گرديده است، متمايز مي كند : 

  مي باشد. در پروژه ها ه تحليل ادعاهاي مطرح شده در قـالب اتفاقـات واقعــييبررسـي و تجـز
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 :اي از  محتواي كتاب چكيده

 ادعا مديريت و قرارداد
 »شرحي بر پرسش و پاسخ هاي پيمانكاري« 

 

  مرتضي آمري نياتأليف : 

 


