
مالي و قراردادي در پروژه هاي عمراني  ادعاهاي فني، –مديريت ادعا   

 
 

 

  هرگونه كپي برداري از مطالب صرفاً با ذكر منبع مجاز ميباشد.بوده و ClaimLaws.ir  مالكيت اين سند مربوط به 

 

 
 

   ادعا  تيريمداصول  آموزشي دوره

 ساخت يدر پروژه ها يو قرارداد يفن يادعاها

 اين يآمر يمدرس : مهندس مرتض

  مقدمه : 

اي در قالب   هاي موجود در روابط انساني را ميتوان در تعبيرهاي مختلف از يك اتفاق مشاهده نمود. حال وقتي رابطه انعكاس پيچيدگي

مرتبط با تعيين حد و مرز حقوق طرفين در قرارداد و  مباحث گشته وتر  شود، موضوع پيچيده د تعريف ميقرارداد براي تسهيـم ســو

 تيري؛ مشمول مد)Claims Management(ادعا  تيريمد مي نمايد. بسيار ارزشمند و حائز اهميت پيرو آن مديريت ادعاهاي مطروحه

انجام  )Cross Claim( مطروحه يدفاع و مقــابله در برابر دعـــاو ايو  )Claims( ادعاها تياست كه به جهت هدا ييها تيفعال هيكل

شده و شرايط قراردادي  يتجاوز واقع شده است،  سازمانده ايكه مورد انكار  يحق تيتثب يقرارداد برا نيطرف يتا درخواستها رديپذ يم

 مان،يپ يصرفاً حقوق ليبه مسا يتك بعد يدد. قطعا نگاهو زماني محقق گر يجبران خسارات مال ايو   انياز ضرر و ز يريجلوگ يبرا

مذكور را  يمطروحه در پروژه ها را دچار خلل نموده و چارچوب ادعاها يدعاو تيريآن، مد ييو اجرا يبدون در نظر گرفتن موارد فن

و نوع نگاه طرف مقابل  قيگرفتن  سالدفاع از ادعا، در نظر  اينكته در انجام مذاكرات مرتبط با طرح  نيمهمتر رايسازد. ز يمتزلزل م

كه  يو شخص يحقوق يموضوع مشترك،  با فرد كيدر  يدفاع از آن حت اينحوه طرح ادعا و  نيبه موضوع مورد ادعاست. بنابرا يدعو

 يم يسع "ا ادع تيريمد اصول يآموزش يدوره ها"رو در نيمتفاوت خواهد بود. از ا اريبه پروژه دارد، بس ييو اجرا يفن صرفاً ينگاه

(توأماً)، مانيپ يو حقوق يبه مسائل فن تر قيعم يارائه نگاهتدقيق در فرآيندهاي چهارگانه مديريت ادعا و بومي سازي آنها، به شود  با 

 .پرداخته شود و روش هاي مديريت آنها، آمده درپروژه ها شيپ ياز دعاو يينمونه ها لــيو تحل هيتجز

  

 مديريت ادعا :ل اصوسرفصل كلي برنامه آموزشي 

 شرح مباني حقوقي پيمان شامل :  �

 عقود  اقسامتعريف  -1

  قراردادهامنشأ پيدايش  -2

 قراردادهاي پيمانكاري در حقوق ايران تعريف جايگاه  -3

 حقوق تعهدات و مسئوليتهاي  قراردادي  -4

 تشريح :  -5

 الزامات قراردادي  - 5-1

  الزامات خارج از قرارداد مباني - 5-2

 شروط باطل و تاثير آنها در قراردادها -6

 آن شامل :تعريف ادعا  و دسته بندي انواع  �

 كارادعاهاي مربوط به محدوده و شرايط  -1

 زمانيادعاهاي  -2

 ادعاهاي كيفي -3

 ( مالي )   هزينه ايادعاهاي  -4

هاي تعريف شده بر اساس فرايند ادعا دركنار نمونه هايي از شرايط پيش آمده در پروژه ها مديريت روش هاي  تشريح �

  شامل :  Extension of PMBOK-در  الحاقيه ساخت 

  روش هاي شناسايي و تبيين منابع پيش نياز جهت امكان سنجيِ طرح و يا دفاع از ادعاها  -1

  ها كمي سازي ادعابراي  عملي مستدل و روش هاي  -2

  هاپيشگيري از ادعا براي  روش هاي عملي -3

 در ادعاهاا توافق يو  حل  راهمستند جهت يافتن روش هاي  -4

 : تعيين خسارت  �

 تشريح روش هاي تعيين خسارت ناشي از نقض تعهدات  قراردادي -

 


