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

 

 

 

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

 

 

 " قراردادها تهيه و تنظيم موثر مهندسي و مديريت" آموزشي ورهد

 تأمين تجهيزات –در پروژه هاي ساخت 

  اين يآمر يمدرس : مهندس مرتض

 مقدمه : 

حد و مرز حقوق  صحيح تعيين، مشمول انجام كليه فعاليت هايي است كه در راستاي قراردادها تنظيمتهيه و  موثر مهندسي و مديريت

كه مورد ادعا قرار گرفته است، جلوگيري شود.  "حقينا" تثبيتبه راحتي مطالبه و از  "حق"انجام مي پذيرد تا  طرفين در قرارداد

ل صرفاً حقوقي در تنظيم قراردادها، بدون در نظر گرفتن موارد فني و اجرايي، مي تواند انجام يبديهي است نگاهي تك بعدي به مسا

، "قراردادها تنظيم تهيه و موثر مهندسي و دوره هاي آموزشي مديريت"در چارچوب قرارداد را با مشكل مواجه نمايد. از اين رو در پروژه 

 دركه  مباني حقوق پيمانوفق فني تنظيم و اداره قـــراردادها و اصول  ملزومات به تبيين  هايي عيني قالب مثالدر سعي مي شود 

 ،با ذكر موارد فني و اجرايي تأثير گذار در قراردادها توأم منعكس مي باشند،  اسالمي فقهو  معامالت حقوق ، )ها( پيمان عمومي شرايط

 پرداخته شود.

  : قراردادها موثر تهيه و تنظيم مهندسي و مديريت آموزشي  سرفصل برنامه

 شرح مباني حقوقي پيمان شامل :  �

 عقود  اقسامتعريف  -1

 ساخت و تأمين در حقوق ايرانقراردادهاي  تشريح جايگاه  -2

 شرايط و ضوابط انعقاد قراردادها -3

 :  اجزاء تشكيل دهنده قراردادمعرفي اسناد، مدارك و  �

 پيمان شرايط عمومي و خصوصي -موافقت نامه  -1

 پيوست هاي قرارداد  -2

 اسناد و مدارك بندي اولويت  -3

 : پيمان و آثار آن  حقوقتشريح  �

 دي حقوق تعهدات و مسئوليتهاي  قراردا -1

 الزامات قراردادي شرح  -2

 الزامات خارج از قراردادشرح مباني  -3

 معرفي تضامين در قراردادها  -4

 دوره تضمين و مسئوليت هاي مرتبط با آن  -5

  قرارداد فسخ  و خاتمهتعليق،  -6

 شروط باطل و تاثير آنها در قراردادها -7

 : شرح روش هاي پرداخت  �

 پيش پرداخت  -1

 پرداخت هاي موقت و قطعي  -2

 ب نهايي و تسويه حسابصورت حسا -3

 : آشنايي با كسورات  �

 كسورات قراردادي ( مقاطعه كاري / خريد و فروش )  -1

 ضرايب و ضوابط بيمه تأمين اجتماعي )  -كسورات قانوني ( شامل مباحث مالياتي -2

 :  خسارات قراردادي �

 روش هاي تعيين خسارت ناشي از نقض تعهدات  قراردادي  -1

 ارتهاتوافق بر خسو روش هاي مباني  -2

 Extension of-بر اساس فرايند هاي تعريف شده در  الحاقيه ساخت ادعا در قراردادها مديريت مروري بر روشهاي  �

PMBOK  :  

  حل  و يا توافق در ادعاها يافتن راه -4 پيشگيري از ادعاها -3كمي سازي ادعاها  - 2 شناسايي ادعاها  -1

 


