
  EPC مديريت و قراردادها بحث و چيست پروژه مديريت  
  اهداف پروژه بايد حائز چه ويژگي هايي باشند ؟

  
معيار مهم را در نظر گيرند تا پروژه بتواند توليد ارزش نمايد . اين شش ويژگي ،   ششهدف گذاران پروژه ، در تعيين اهداف الزم است 

دسترسي ، داراي بعد  بايد مشخص ، قابل   اهداف سازمان رعايت نمود . هدف  ها نبوده و اصول آنها را بايد براي كليه مختص اهداف پروژه
  عام افراد پروژه باشد :  و مورد تاييد تحويل مشخص  گيري ، داراي مسئول اندازه زماني ، قابل 

  )باشد .Specificمالك اول: هدف بايد مشخص و روشن (
اي كه اگر مدير اليق ديگري جاي مدير فعلي را پر كند ، بتواند  گونه  هاي پروژه را بازگو كنند؛ به روشني ، مشخصات خروجي اهداف بايد به

كنند ،  ي شما را مطالعه  نظران ديگر بخواهيد اهداف پروژه دهد . از همكاران و صاحب  ادامه كرده ، آنرا  راحتي منظور از كار را درك  به
باشد .  تواند نشانگر موفقيت شما در تعريف هدف  پروژه بپرسيد ؛ چگونگي درك آنها از منظور پروژه مي  سپس از آنها سواالتي درباره

لزوم بازتعريف اهداف هستند . اهداف را با   دهنده اند نشان متوجه منظور پروژه نشدههايي گنگ به سئواالت شما و افرادي كه كامال  پاسخ
نماييد . هر چه هدف براي مدير ، طراحان ، مجريان و ساير اعضاي گروه كاري پروژه   مهندسي و با لغات استاندارد مهندسي بيان زبان 
كنند . بهتر است مدير  مي هاي پروژه  هاي خود را تنها معطوف به خواسته شتوانند دركنار يكديگر كار كرده ، تال تر باشد بهتر مي روشن
  كند .  براي اطالع عموم مكتوب  هاي خروجي پروژه را بررسي و آنرا ويژگي  كليه

  
  يافتني باشد .  ) و دستRealisticمالك دوم : هدف بايد واقعي (
دهندگان پروژه و  يافتني بودن يا نبودن اهداف بستگي به شرايط انجام ن دستشوند . تعيي  واقعيت تعريف  اهداف بايد شدني و در حوزه

گذاران بايد  گردد . هدف است در سازمان ديگري نشدني تلقي   است هدفي كه در يك سازمان شدني  محيط اجراي پروژه دارد . ممكن
شوند كاركنان با  اگر اهداف در سطح توان سازمان تعريف  باشند ؛ گذاري ، شناخت جامعي از توان سازمان خود داشته  از آغاز هدف پيش 

  برند . از سويي بايد به مي  دور از فشارهاي عصبي كار را به پايان  هاي خود كار را آغاز و در فضايي به آسودگي خاطر و اطمينان از توانايي
هاي  گذاران پروژه بايد از پروژه دهند . همچنين ، هدف ش يك هدف افزاي توانند توان خود را براي رسيدن به  ها مي ياد داشت كه سازمان

  باشند .   ها و تاثيرات احتمالي آنها بر اين پروژه ، آگاه ي خود در سازمان ، خروجي موازي با پروژه
  

  ) مشخص باشد .Time Componentمالك سوم : هدف بايد داراي بعد زماني (
مورد نظر رسيد ؛ نداشتن زمان تحويل مشخص براي اهداف ، يعني   نقطه زماني بايد به شود كه تا چه   روشني مشخص در هدف بايد به 

دليل رقابت  شود يا به  مي زمان براي دستيابي به اهداف برمبناي واقعيات كار ، محيط و توان سازمان محاسبه  نبودن آن . تعيين   مشخص
  از آن ، انجام تواند مفيد باشد و پس  زماني مي  كار تا چه  اسد و بداند كه انجام يكشود . سازمان بايد زمان را بشن آن اجبار مي  در محيط به

  كار سود چنداني ندارد . گاهي اوقات بايد با توجه به منابع در دست و چگونگي تخصيص آنها به پروژه ، تغييراتي در هدف ايجاد نمود . 
  

  باشد .) Measurableگيري ( مالك چهارم: هدف بايد كمي و قابل اندازه
گيري  روست كه اهداف بايد داراي اجزاي قابل اندازه گيري شود . از اين يابي به اهداف بايد به نوعي اندازه موفقيت يا شكست پروژه در دست
ي قلم قابل شوند . هر پروژه بايد دارا  يابي نيز مشخص از دست گيري براي بررسي آنها پس  كش اندازه باشند و استانداردها يا همان خط

مهندسي حياتي  كيفيت در علوم   گرفت . هرچند مقوله  هايي معين اندازه اي باشد كه بتوان كيفيت آن را با شاخص شده تحويل كامال تعريف 
ها  خصندارند ، اين شا  گفت . در مهندسي ، كلمات خوب و بد ، اولين يا بزرگترين ، مفهومي است اما نبايد در امور مهندسي ، كيفي سخن 

موقع اقالم  هست يا خير . موفقيت پروژه تنها با تحويل به  دهند چيزي تحت استانداردي مشخص قابل قبول  توانند حكم هستند كه مي
  دارد . مقرر معنا   ، تحت بودجه تحويل  قابل 

هاي اجتماعي و فرهنگي ،  نظير پروژه ها اي معتقدند در برخي پروژه برانگيزترين مسايل پروژه است . عده اين ويژگي در اهداف از بحث
توقف پروژه و موفقيت يا   شكلي از نقطه نيست . بهرحال بايد به  گرفت ؛ اين نظر درست   توان آنها را اندازه اهداف كيفي هستند و نمي

ورند . مثال باال بردن سطح گيري درآ شكلي قابل اندازه  هدف كيفي ، حتي احساسات را مهندسان بايد به  شد . هر نقطه شكست آن آگاه 
  كدام نقطه  حدي است و به  اجتماعي است ؛ بايد تعريف نمود كه ميزان آگاهي فعلي در چه  علوم  ، يك پروژه در حوزه  آگاهي مادران

  مشخص بايد رسيد . 



  ) باشد .Agreed Uponمالك پنجم : هدف بايد مورد توافق جمعي (
يدي بايد به اجماعي روي نتايج درخواستي يا همان اهداف پروژه برسند ؛ اگر اجماع افراد درگير در پروژه افراد كل  از آغاز پروژه كليه پيش

ها كه بيانگر شكست يا پيروزي  درگير درمورد خروجي  از آغاز محكوم به شكست خواهد بود ؛ چرا كه افراد مهم  نيايد پروژه پيش  دست به
كنيد توافق   توانند همگي پروژه را تاييد كنند . سعي رو نمي دهند ، از اين مي ها ارائه  اشتي از خروجيپروژه است توافقي ندارند و هر يك برد

افراد اهداف را   شويد كه كليه  دست آوريد ؛ مطمئن  شوند را نيز بر روي اهداف پروژه به مي  پروژه اضافه  تمامي افرادي كه بعدها به تيم
  اند .  كرده درك 

  
  ) باشند .Clear Responsibilityها در دستيابي به هدف بايد مشخص ( مسووليتمالك ششم : 

ها تا رسيدن به هدف را  گيرد بايد مسووليت ساير افراد در انجام هريك از قدم هنگاميكه مدير مسئوليت سخت تحويل پروژه را بر عهده مي
گردند . مسووليت هر فرد در  هايشان نيز توجيه  د نسبت به مسووليتشود ، باي كند . هنگاميكه اهداف پروژه براي افراد بازگو مي مشخص 

سبت به آن حسابدهي كند و در نهايت ن دارد ، اختيار يا قدرت دريافت  تيم پروژه بايد مشخص باشد و وي درقبال مسووليتي كه برعهده 
  باشد .  داشته

بيشتر و اختيار كمتر  هاي پاييني آن قدرت  كمتر و در اليه ر بيشتر و قدرت هاي بااليي سازمان پروژه اختيا ها ، در اليه با تقسيم مسووليت
  باشد . ديگر متفاوت مي  اي به پروژه وجود دارد . چگونگي توزيع قدرت و اختيار بسيار مهم است و از پروژه

  
  فازهاي انجام پروژه كدامند؟

  ي از اين مراحل خواهيم پرداخت : ا بيان خالصه شود . در اين گام به رويكرد انجام پروژه به پنج فاز تقسيم مي
  فاز اول : آغازپروژه

فاز آغازين پروژه ، بر چگونگي پيدايش ديد نسبت به پروژه و تعيين اهداف تاكيد دارد . در اين فاز ، برخي عناصر كليدي مجزا گردهم 
  اين فاز عبارتند از :  راحل عمده. م دهند مي  پروژه را ، براي آغاز فاز دوم تشكيل تيم   اوليه  آمده ، هسته 

  شود . جامتشخيص اينكه يك پروژه بايد ان
  دهد . چيز را بايد ارائه روژه چهتخمين اينكه پ
  كلي پروژه . تعريف اهداف 

  درگير .  ديريت و ساير افراد مهمتعيين انتظارات كلي مشتريان ، م
  كلي پروژه .  تعيين محدوده

  پروژه .  تيم  نتخاب اعضاي اوليها
  ريزي فاز دوم : برنامه

هاي مهم اين  پروژه است . از فعاليت  بودجه  ريزي ، زمانبندي و تهيه الزم براي انجام پروژه ، برنامه پروژه شامل تعيين منابع  ريزي فاز برنامه
  اين فاز عبارتند از :  احل عمدهرهاست . م هاي كاري براي انجام اين فعاليت هاي ملموس و تشكيل گروه فاز تبديل اهداف به فعاليت

  كيفيت) ، زمان و منابع (هزينه) .عامل نتيجه ( معناي برقراري تعادل بين سه  پروژه ، به  پااليش محدوده
  باشند . االجرا مي اف پروژه الزميابي به اهد هايي كه براي دست فهرست فعاليت  تهيه
  شكل توالي فعاليتها . ين بهترين تعي

  ا جهت تخصيص منابع به فعاليتها .كار  مه و بودجهيك برنا  تهيه
  پروژه .   هاي الزم براي برنامه گرفتن تاييديه
  فاز سوم : اجرا

آمده در  دست به  هاي پروژه ، مطابق برنامه سوي انجام موثر فعاليت پروژه به سازي و راهبري تيم  هاي هماهنگ فاز اجراي پروژه شامل فعاليت
  هاي مهم اين فاز عبارتند از: ليتگردد . برخي فعا اين بخش ، بر روي انجام درست كار توسط منابع تاكيد ميفاز پيشين است . در 

  پروژه . رهبري تيم 
  برگزاري جلسات با اعضاء تيم .

  ارتباط با افراد مهم درگير .
  



  آيند . طول اجراي پروژه پديد مي هايي كه در وفصل مناقشات و درگيري حل
  پروژه .   اجراي درست برنامهانساني ، تجهيزات) براي  موردنياز (پول ، نيروي تامين منابع 

  فاز چهارم : هدايت و كنترل
هايي دارند و كل فازهاي  شود . در واقع اين فاز و فاز قبل همزماني مي ايست كه در آن بر چگونگي انجام پروژه نظارت  فاز كنترل ، مرحله

شده پرداخته ، فرمانهايي براي  يابي به اهداف تعيين گيري ميزان دست دهند . در اين مرحله به اندازه دوم تا چهارم تشكيل يك چرخه مي
شوند . تاكيد  صادر مي  هايي كه بر نتايج پروژه و زمان تحويل يا كيفيت آنها اثر دارد ، كردن مجدد اجرا بر برنامه و حذف مغايرت منطبق

پروژه است . در اين فاز است كه   تخطي از سقف بودجه يا تغيير محدوده  دير با تاخيرات ناخواسته ،اين فاز بر روي چگونگي برخورد موثر م
  ند . مراحل اين فاز عبارتند از :ك مدير بايد بهترين گزينه را براي حل مشكالت پروژه انتخاب 

  ها با برنامه . ا و گزارش اختالفنظارت بر اجر
  كردن اجرا با برنامه . اي منطبق اتخاذ تصميمات اصالحي بر

  شوند . پروژه پيشنهاد مي  اي تيمدرگير يا اعض پروژه كه ازسوي افراد مهم  تغييرات   گذاري و تصميم درباره دريافت ، ارزش
  ريزي مجدد پروژه در صورت نياز . برنامه

  نياز .  طبيق سطوح منابع در صورتت
  پروژه .  اصالح محدوده

  الزم .  هاي يق نتايج و اهداف و گرفتن تاييديهبازگشت به برنامه براي تطب
  فاز پنجم : بستن پروژه

ترين فاز پروژه ،  شك مهم ديد . بي توان  شده را مي هاي انجام ها و تالش فعاليت  آخرين فاز پروژه ، بستن پروژه است ؛ زماني كه بازتاب همه
شدن بودجه و مناقشات پيمانكار و كارفرما همراه   غلب پايان پروژه با تمامآميز پروژه است . ا بستن آن است و هنر مدير در اتمام موفقيت

  از است ؛ مراحل فاز بستن پروژه :قبول نتايج پاياني پروژه ، مهمترين فعاليت اين ف  است . گرفتن تاييديه 
  كسب و مستند كردن نتايج و دانش .
  درگير . مهم  پروژه و افراد  تيمبازبيني روند اجراي پروژه و نتايج با 

  پروژه .  يي و انحالل تيمعمليات اجرا  توقف
  بازبيني تجربيات پروژه .

  نوشتن گزارش نهايي پروژه . 
دليل ماهيت وابستگي دروني اين  چرخه قرار دارند ؛ اين به   ريزي ، اجرا و كنترل در يك برنامه  الزم به ذكر است فازهاي دو تا چهار يعني

تغييرات پديدآمده   آمده در حين اجرا ، يا بواسطه پروژه با توجه به تجربيات بدست  است تا برنامه . مثال گاهي الزم  يكديگر است  فازها به
  گردد .  شود و نتايج اصالح مجددا براي اجرا ارسال  در طول پروژه ، اصالح
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  ريزي و كنترل پروژه كدامند ؟ مراحل انجام برنامه

  ون به شرح زير تقسيم بندي نمود: ه ريزي و كنترل پروژه را مي تمراحل برنام
  تحليل پروژه - 1
  ي بر اهداف و شرايط اجرايي پروژهمرور -1-1
  كيك پروژه و تهيه فهرست فعاليتهاتف -1-2
  بط بين فعاليتها و تهيه فهرست آنبررسي روا-1-3
  ترسيم شبكه پروژه  -1-4
  جرايي، هزينه و منابع ا برآورد مدت - 2
  مليات و منابع موردنياز فعاليتهابرآورد حجم ع -2-1
  برآورد مدت و اجراي فعاليتها -2-2
  هاي غير مستقيم پروژه آورد هزينهبر -2-3
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  زمانبندي پروژه - 3
  زمانبندي شبكه پروژه -3-1
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  ها سخن خواهيم گفت ... در پروژه در گام آتي از هزينه ، زمان و كيفيت
  ه حيات پروژهچرخ

دو بخش عمده ذيل تفكيك  باشد و به عمده در اجراي پروژه از شروع تا خاتمه آن مي هاي چرخه حيات پروژه نمايانگر مراحل اصلي و قدم
  شود : مي
  بايستي انجام شوند . تكميل آن ميهايي كه در هر مرحله از چرخه حيات پروژه و براي  مشخصات فعاليت -1
  گردند .  رحله ميهاي آن م فعاليتمشخصات نيروهايي كه براي تحقق اهداف هر مرحله ، درگير انجام  -2

  باشند : هاي كلي زير مي اي مشخصههاي حيات پروژه دار اغلب چرخه
ها عموما كمتر بوده ، به مرور افزايش يافته و هنگاميكه  ها و استفاده از نيروي انساني در مراحل اوليه اجراي پروژه ميزان انجام هزينه -1

  يابد . مياين ميزان سريعا كاهش  شود پروژه به خاتمه نزديك مي
شده كمتر است و بدين لحاظ ميزان  در مرحله آغاز پروژه احتمال موفقيت در انجام تعهدات و حصول كامل به نتايج از پيش تعيين -2

باشد ؛ اين احتمال به مرور پيشرفت كار پروژه و با شناسايي و تسلط به جوانب كار و محيط پروژه ، تعديل  ريسك و عدم قطعيت بيشتر مي
گردد . (بديهي است اگر پيشرفت پروژه مطابق مباني اوليه و مغايرت برنامه با اجرا در حداقل ممكن باشد موفقيت كامال  اسب ميو متن

  فات برنامه با اجرا خواهد بود .)محتمل خواهد بود و در صورت عكس ، احتمال عدم موفقيت بيش از پيش و متناسب با اختال
هاي محصول و  در مراحل آغازين پروژه دقيق نيست ؛ لذا تاثير آراء و نظريات مجريان در تعيين مشخصه ها بيني اغلب برآوردها و پيش -3

تر و كسر فاصله زماني  هزينه نهايي در اوايل پروژه بسيار زياد است و اما به مرور و در مراحل بعدي و با پيشرفت پروژه و كسب مباني دقيق
عالم نظر متوليان (كه بيشتر جنبه بايدها و نبايدها دارد) كاسته شده و بنا به مقتضاي كار و واقعيات مرور از ا بيني و اجرا، ، به بين پيش

  گردد .  هاي پروژه و مراحل آن تبيين و تعيين مي ملموس ، مشخصه



تواند مطابق  ت حتي ميباشد . اين تفاو ها اغلب به چهار يا پنج مرحله (و در برخي موارد بيشتر) قابل تفكيك مي چرخه حيات پروژه -4
نظرات مجريان و متوليان مختلف بين دو پروژه مشابه نيز متفاوت باشد ؛ به عنوان مثال برخي از مجريان دو مرحله (مهندسي پايه و 

اي آنها ه ها را با نام زيرپروژه اي مراحل چرخه حيات پروژه نامند . عده مهندسي تفصيلي) را به عنوان يك مرحله (طراحي و مهندسي) مي
  گردد .  ي يك زيرپروژه قلمداد مينمايند ؛ مثال طراحي و مهندسي پروژه به عنوان يك مرحله و از طرف شناسايي مي

  روشهاي اجرائي پروژه ها
 – Design – Bidنظام هاي مختلفي جهت اجراي پروژه ها در كشور وجود دارد كه شامل پيمان اماني ، روش سنتي سه عاملي ( 

Built يت اجرا و پيمانكاري مديريت است.رح و ساخت دو عاملي ، مدير) ، ط  
نظام مورد استفاده در كشور عمدتاٌ بصورت سه عاملي طراحي ، مناقصه ، ساخت بوده است كه در حال حاضر مطابق سياستهاي دولت 

  عاملي طرح و ساخت سوق يافته است.اخيراٌ به سمت اجراي پروژه به روش دو 
مي پردازم.ولي قبل از وارد شدن به بحث ذكر  EPCداليل اين تغيير روش را شرح داده و سپس به طور كامل به روش ابتدا سعي مي كنم 

ذاتاٌ روشي اشتباه و ناكارآمد نمي باشد و تصميم دولتمردان سابق تصميمي  EP+Cاين نكته را الزم مي دانم كه روش سه عاملي يا 
ين روش در دوره گذار كشور را مي توان در زمان خود بسيار نوپرداز و درست دانست ، بهر حال اشتباه نبوده است بلكه انديشه انتخاب ا

گفت ديگر كارائي  همانطور كه گفتم اين روش جهت يك برهه زماني خاص مناسب بوده و در حال حاضر با توجه به داليلي كه خواهم
  الزم را ندارد.

د وپس از طي بخش اعظمي از مراحل طراحي وتامين تجهيزات نوبت به برگزاري انتخاب مي شو EPابتدا پيمانكار  EP+Cدر روش 
  ان وپيمانكاران ساخت ونصب ميرسد.مناقصه وانتخاب مشاور

  :EP+Cمعايب ومشكالت در روش 
  فاز,زمان پروژه طوالني مي شود . به دليل شروع اجرا پس از طراحي وعدم همپوشاني كافي دو-1
  هم نيستند زمان زيادي را ميطلبد.وپيمانكاران كه كم تعداد پروسه انتخاب مشاوران  -2
  كيفيت كار وبروز تاخيرات مي شود.مديريت مشاوران وپيمانكاران متعدد باعث كاهش  -3

با توجه به مشكالت ذكر شده ,دولت (به ويژه در بخش نفت گاز پتروشيمي )روش ارجاع كار پروژه ها رابه صورت متداول بين المللي 
EPC غيير داده وارجاع كار به صورت تEP+C .به تدريج كمتر ميشود  

  

  ذكر چند تعريف الزم ميباشد. EPCپيش از وارد شدن به بحث 

  ):GENERAL CONTRACTORپيمانكار عمومي (
  ) ISO 6707-2پيمانكاري است كه مسئول آماده سازي ,هماهنگي وتكميل تمامي كارهاي يك پروژه است .(

GC  به شركت هايي گفته ميشود كه در هدايت ومديريت طرح وپروژه هاي صنعتي زير بنائي داراي تجربه وتخصص بوده وبا تكيه بر
  بر عهده ميگيرند . TURN-KEYيا  EPCدانش وابزارهاي مديريتي خود ,اجراي پروژه ها رابه صورت 

  
  : TURN-KEYقرار دادهاي كليد در دست 

ن كل فعاليت هاي الزم براي به ثمر رسيدن يك پروژه از مرحله طراحي تا ساخت به يك پيمانكار واگذار پروژه هايي است كه در آ
ميشود.به تعبير ساده مقدار مشخصي پول در قالب يك قرارداد به پيمانكار پرداخت ميشود تا كليد پروژه ساخته شده را به كارفرما تحويل 

  دهد.
  

  ):EPCپروژه هاي مهندسي, تدارك, ساخت (
EPC  :در واقع سرنام اين واژگان استEngineering/procurement/construction  ،كه به سادگي مي توان آنرا به مهندسي
  ن كاال و ساخت و اجرا تعبير كرد.تامي

ي اجراي نام ديگري است كه معادل همان پروژه كليد در دست در نظر گرفته ميشود .در چنين پروژه هايي تمام فعاليت هاي الزم برا
پروژه از مرحله طراحي ومهندسي تا تداركات وساخت نهايي بر عهده يك پيمانكار گذاشته ميشود .پيمانكاران عمومي وپروژه هاي 

TURN-KEY .در همه ي صنايع ودر اندازه هاي متفاوت وجود دارند  



  
، تامين كاال و اجرا را بدانيم، آنگاه بتوانيم پروژه به همين مطالب خالصه نمي شود. چنين نيست كه اگر اصول مهندسي EPCالبته قرارداد 
به انجام  EPCاجرا كنيم. همچنين نمي توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسي، تامين كاال و اجرا در كنار هم  EPCرا به صورت 

  رساند.
يا در هم آميختن عمليات فني، طراحي، اجرايي، و  مسلما اين مقوله، عميق تر و فراتر از كنار هم قرار گرفتن اين سه واژه است. تركيب

  ي دانشگاهي درباره آن مطلب نوشت.تامين كاال، چنان پيچيده است كه مي توان به اندازه پايان نامه ها
جز د مفهومي تركيب عمليات، اداره كردن، تحويل به موقع با هزينه پيش بيني شده و با در نظر گرفتن ريسك ها در محدوده هر قراردا

  مديريت ندارد.
  EPC  قراردادهاي  تاريخچه
 - 61(برابر با   خورشيدي40  در دهه  جهاني از بانك  ، با اخذ وام سابق  و بودجه  برنامه  در سازمان  فيديك  تيپ  قراردادهاي  از شرايط  استفاده
  بود.  در دنيا متداول 1990  سال قراردادها تا  . اين ر گرفتقرا  ، مورد استفاده فارسي  قرمز به  كتاب  شد و با ترجمه  ) شروع ميالدي 1960

  مطرح Design and Built  قراردادهاي پيرامون  در نروژ برگزار شد، بحث  كه  فيديك  ساالنه  ) در كنفرانس1369(خرداد  1990  در سال
كار و   صاحب  بين  ريسك  تقسيم  آن  بپردازد و براساس كار  اين  به  وچندمنظوره  بزرگ  هاي پروژه  براي  فيديك  گرديد و مقرر شد كه

 Clientواژه   جاي  در دنيا به  باشد. امروزه  كارفرما داشته  با واژه  شود تا تفاوتي مي  كار استفاده صاحب  بگيرد. دراينجا از واژه  پيمانكار صورت
  است  نهفته  ها در آن توانمندي  شود، تمامي كارفرما استفاده  اگر از واژه  شود. يعني مي  استفاده Employerيا  Owner  يا كارفرما، از واژه

  گردد.   كمتر استفاده  كلمه  ايناز   شود كه مي توصيه  مشاور يا پيمانكار وجود ندارد. بنابراين  به  و احتياج
  EPC  قراردادهاي  سوي  بازار كار به  رفتن پيش  علت
اجرا  EPC  روش  به  كه  هايي در پروژه  زمان . تغييرات كار است  پايان  قطعي  و زمان  نهايي  كار از مبلغ  رما يا صاحبكارف  اطمينان  دليل  اولين
ها واقعاً  جريمه  اين EPC  نوع  در قراردادهاي در قرارداد زيادند.  طرفين  براي شده   درنظر گرفته  هايي زيرا جريمه  است  شوند بسيار كم مي

  در اجراي  خصوصي  از سرمايه  استفاده كه  نكنند. در زماني  ها را پرداخت پنالتي  آن  هستند كه  آن  دنبال  همگي  شوند و طرفين ياجرا م
  از لوث  وجود دارد، جلوگيري EPCدر   كه  از موارد ديگري  كرد. يكي استفاده EPC  نوع  ، قطعاً بايد از قراردادهاي است  مطرح  فايننس

  تكه تكه ديگر مسئوليت   عبارت  شود و به مي  خواسته  مؤسسه  از يك  مسئوليت EPC  نوع  . اصوالً در قراردادهاي كار است  و تقسيم  وليتمسئ
  ؟. پيمانكار است برعهده  طور كامل  به  و تجهيزات  و كارايي  در عملكرد، آزمايش  مسئوليت  شود. در نتيجه نمي

  
  EPCي اجراء پروژه به روش پيش نيازهاي الزم برا

همراه با طراحي محتوايي (مفهومي )  Feasibility Studyمي بايست در ابتداي كار مطالعات اوليه پروژه و يا  EPCدر پروژه هاي  -1
Conceptual Design  انجام شده باشد . در غير اينصورت ارائه قيمت در فرصت محدود برگزاري مناقصه ميسر نمي شود. بعالوه

باني پروژه در مدارك مناقصه نيز بايد كامالً تثبيت گردد. در اين روش انجام تمام يا بخشي از مراحل مختلف كارهاي مهندسي پروژه ( م
  لي يا جزييات ) مد نظر مي باشد .مقدماتي يا مفهومي ، اوليه يا بنيادي و تفصي

نكار در خصوص محدوده و هدف دوجانبه ما بين دستگاه اجرايي و پيماتوانايي دستگاه اجرايي در تعريف دقيق و كامل پروژه و تفاهم  -2
  پروژه

  تگاه اجرايي از حيث مديريت پروژهتوانمندي دس -3
  آن در موعدهاي از قبل تعيين شده تامين اعتبار مورد نياز و دسترسي به -4
  طراح) بصورت توأم باشد .مشاور ( وجود پيمانكار توانمند كه داراي ويژگيهاي يك پيمانكار عمومي و يك  -5
  و تثبيت آن در ابتداي كار.وجود مشخصات و الزامات فني استاندارد  -6

در داخل كشور رشد فزاينده اي داشته و بعلت مزاياي اصلي آن يعني اطمينان از قيمت نهايي و تاريخ قطعي  EPCامروزه پروژه هاي 
حائز اهميت در مورد انتخاب روش اجراي پروژه ها توجه به فراهم نمودن اتمام طرح با استقبال بيشتري مواجه مي گردند . نكته 

يا طرح و ساخت مي تواند  EPCزيرساخت هاي الزم براي اجرايي ساختن آنهاست . بنابراين در صورتيكه شرايط پروژه ايجاب نمايد روش 
حقق آن در كشور بوجود آمده باشد . در غيراينصورت روش مناسبي براي اجراء باشد ، البته به شرطي كه زيرساختهاي مورد نياز جهت ت

اين روش نيز همانند روش سه عاملي قبلي ( كارفرما ، مشاور و پيمانكار ) كه فاقد هرگونه اشكال محتوايي و فني بود، محكوم به شكست 
  خواهد بود .



اء پروژه ها ، در برگيرنده زيرساختهاي آموزشي و ساير روشهاي نوين مديريتي براي اجر EPCزيرساختهاي مورد نياز جهت موفقيت روش 
، مديريتي ، اقتصادي ، قانوني ، اجتماعي و فرهنگي بوده و فقدان يا ضعف هريك از اين عامل ها ميتواند موفقيت طرح را با اشكاالت جدي 

ديريتي فراهم گرديده و پيمانكاران مواجه سازد . بنابراين مي بايست زمينه آشنايي مديران و كارشناسان با روش هاي علمي و نوين م
  ا با كيفيت مطلوب اجراء نمايند .موجود با تقويت توان مهندسي خود قادر باشند تا بدون دخالت ساير مشاورين ،پروژه ها ر

  EPC  در قراردادهاي  و نظارت  كيفي  كنترل
دنيا   بزرگ  از پيمانكاران  گرديد و بسياري  طرحم  در جهان Total Quality Managementيا  TQM  بعد، مبحث  به 1980  از دهه

  كردند.  توجه  آن  به
 TQM  بحث  هستند كه  هايي قراردهند, سازمان  كيفي  اند مورد كنترل اجرا شده EPC  روش  به  را كه  هايي توانند پروژه مي  كه  هايي سازمان
  برند. كار مي  دارند و به را درنظر

  پيشرفت  كارفرما بر جريان  كند، نظارت دارد و نبايد در كار پيمانكار دخالت  بر پروژه  محدودي  كارفرما تنها كنترل  شرو  در اين  از آنجا كه
  كار، در قراردادهاي  انجام  حسن  هاي آزمايش  ، انجام شده  تعيين  بر كيفيت ، كنترل  پروژه  بندي زمان  با برنامه  آن  از انطباق  كار و اطمينان

EPC دارد. در   عهده  را به  پروژه  و كنترل  نظارت  كارفرما وظيفه  نماينده  قراردادهايي  گيرد. اصوالً در چنين كارفرما انجام مي  توسط نماينده
را   كيفيت  تضمينبايد كار   كارفرما كه  . اصوالً نماينده شود پرداخته ميEPC  كارفرما در قراردادهاي  نماينده  ويژگيهاي  به بيان  اين قسمت

  و پروژه  با طرح  مرتبط  مسائل  در زمينه  الزم  تخصص  و داراي  بگيرد، بايد واجد صالحيت عهده   كارفرما را به  دهد و اختيارات  انجام
موردنظر برخوردار باشند تا   ژهپرو  در زمينه  كافي  از تخصص بگيرند كه  عهده  را به  نقش  توانند اين مي  مشاوري  تنها مهندسان  باشد.بنابراين

دهند  مي  انجام  مشاور در ايران  مهندسين  كه  بر مواردي  عالوه  كه  معتقد است  فيديك  زمينه  بگيرند. دراين  كار را در دست  بتوانند هدايت
. در  است  شده  گذاشته  گروه اين  نيز برعهده  ديگري  هاي ) موارد و مأموريت بر ساخت  نظارت  و همچنين 2و  1فاز   و تدوين  (مانند شناسايي

گرديد.   بيني موارد نيز پيش  اين  فرستاده شد,  هيأت دولت  كشور براي و مديريت  ريزي برنامه  از سازمان كه   جديدي  نامه آيين  نويس پيش
قرارداد،   كار، فسخ  و ارجاع  ، بررسي هزينه  يريت، مد ساخت  ، مديريت كيفيت  ، مديريت پروژه  , مديريت بر ساخت  مانند نظارت  مواردي
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  . است  شده  مشاور درنظر گرفته
  

  EPCويژگيهاي 
در زمينه انتخاب تجهيزات و تكنيك هاي اجرايي بوده و همچنين وابستگي خاصي به فعاليتهاي پيمانكار داراي آزادي عمل بيشتري  -1

  ز برنامه زمان بندي آنها ندارد .ديگران و پيروي ا
  نير بموقع مي بايست انجام گردد .سرعت در اين پروژه ها بيشتر بوده و با انجام سريع كار ، پرداختهاي مورد انتظار  -2
نكار از تجهيزات ارزانتر و سطح پايين استفاده نموده و در نتيجه كيفيت كار پائين بيايد ، ريسك عدم دريافت آخرين چنانچه پيما -3

  ارفرما را نيز پذيرا خواهد بود .پرداخت را متقبل گرديده و بعالوه ريسك عدم گرفتن كارهاي بعدي ك
بايد طبق تعهدات ، طرفين بدان متعهد باشند. بنابراين در هر مرحله از زمان دراين نوع قراردادها از اهميت خاصي برخوردار است و  -4

پروژه فقط مي بايست موارد مهم و اساسي مورد بحث قرار گرفته تا تاخيري در روند اجراي پروژه پيش نيايد . در حقيقت اطمينان از 
  ن در صورت نقض تعهدات).ك از طرفيتاريخ اتمام پروژه بسيار باال است ( بدليل تعيين جريمه براي هر ي

كارفرما و مشاورين وي مي بايست به مهارت و تجارب پيمانكار اعتماد نمايند و در نتيجه به غير از مواردي كه پيمانكار از وظايف خود  -5
  بررسي قرار دهند .ر طوالني مورد بصورت اساسي و كلي عدول ميكند، الزم نيست در كار پيمانكار دخالت نموده و يا پيشنهادات را با تاخي

مرحله طراحي تقضيلي اهميت خاصي داشته و كارفرما و مشاورين وي ميبايد اطمينان يابند كه پيمانكار از مشخصات عدول ننموده و  -6
  اي پروژه را پائين نياورده است .استاندارده

ت شفاف و مشخص در قرارداد تعيين شده و بر طبق توافقات مالي و نحوه پرداخت تاثير بسزايي در قرارداد دارد، لذا مي بايست بصور -7
آن نيز عمل گردد . چنانچه كارفرما در ابتداي امر از خواسته هاي خود آگاهي كامل داشته باشد يك قرارداد بصورت قيمت يك قلم ( 

Lump Sumار باشد .نيه مالي مناسبي برخورد) بهترين گزينه محسوب ميگردد . در اين حالت پيمانكار مي بايست از ب  
  ست در قرارداد بدان اشاره گردد .در خصوص راه اندازي پروژه چنانچه كارفرما خواسته ها و الزاماتي داشته باشد ميباي -8
  كارفرما و مشاورين وي بيشترين فعاليت را در فرآيند مناقصه و نظارت عاليه در طول اجراء طرح خواهند داشت . بعنوان -9

  



نقصي كه در محدوده تعريف شده كار حادث شود مسئوليت پيمانكار خواهد بود و ريسك و مسئوليت اجرايي از يك قانون كلي هر عيب و 
  رفرما به پيمانكار منتقل ميشود .كا

امكان كاهش هزينه هاي پروژه بعلت فراهم ساختن امكان طراحي و اجراي اقتصادي وجود دارد . نكته حائز اهميت در اين مورد  -10
دي حاصله بوده كه مي بايست بين كارفرما و پيمانكار بنحو عادالنه تقسيم گردد . بعبارت ديگر اين اطمينان براي كارفرما منافع اقتصا

  يرات بندرت ممكن است بوجود آيد).حاصل ميشود كه هزينه هاي نهايي پروژه از مبلغ توافق شده تجاوز نمي كند . ( تغي
شته و در اين مرحله كارفرما مي بايست نيرو ، هزينه و منابع كافي را به منظور اطمينان از مرحله مناقصه اهميت بسيار زيادي دا -11

قابليت هاي پيمانكار و كيفيت طرحهاي پيشنهادي آنها صرف نمايد . از سوي ديگر پيمانكار نيز بايد وقت و انرژي زيادي براي تهيه 
صروف دارد . بهتر است هزينه هاي صرف شده پيمانكار براي آماده كردن مدارك پيشنهاد با اطمينان از قابل اجراء بودن و سودآوري آن م
  خشي از هزينه هاي طرح ديده شود .جهت شركت در مناقصه ( هزينه هاي طراحي ) بعنوان ب

يي كه در عين در كشور ما فقدان پيمانكاراني كه بتوانند در اين روش كار كنند از جمله مشكالت اساسي محسوب مي گردد . شركتها -12
) داراي تجربه كافي باشند انگشت C) ، و اجراء ( P) ، تداركات (  Eبرخورداري از توان مالي مناسب در سه زمينه متفاوت مهندسي ( 

شمار هستند . اصوال سود اين نوع پروژه ها به تجربه و توانمندي در حيطه سه مورد فوق و ريسك پذيري باال مربوط مي گردد كه 
  داخلي فاقد آنها ميباشند.شركتهاي 

  ش با سهولت بيشتري انجام ميشود .استفاده از تأمين منابع مالي بصورت فاينانس در اين رو -13
  يتوان بصورت يكپارچه انجام داد .خريدهاي خارجي را م -14
  اخل كشور امكان پذير مي گردد .ارتقاء قابليت هاي ساخت و نوآوري در د -15
از به كنترل كمتر در اين روش ميتواند به فعاليتهاي اصلي خود پرداخته و كمترين نيروي پرسنلي ستادي در كارفرما بدليل ني -16

  سيستم خود نياز خواهد داشت .
  

EPC كالت اجرايي آن در طرح هاي داخليو مش  
  اشاره مي گردد:ه كه به اهم آنها مسائل و مشكالت خاصي داشت EPCاصوال در كشور ما اجراء پروژه هاي بزرگ به روش 

  ژهفقدان دانش مديريت پرو -1
به  مي باشد و يكي از اشكاالت در اين زمينه بها ندادن MCنيازمند توانمندي بسيار قوي در زمينه  EPCهدايت و نظارت بر پروژه هاي 
  مقوله مديريت پروژه مي باشد.

كاري تخصصي به اين سمت منصوب شده اند ولي ديدگاه مديران پروژه در كشور ما مهندسين با تجربه اي هستند كه بدليل سوابق 
روشني در مورد پروژه ( بخصوص پروژه هاي بزرگ ) نداشته و اصوال فاقد دانش كافي براي هدايت اين نوع پروژه ها هستند . بعنوان يك 

  طرح مي بايست شك نمود .يت مناسب اصل كلي اگر ستاد اجرايي طرح ( عوامل كارفرما ) ضعيف تر از پيمانكار باشند در مدير
  نكاران عموميفقدان پيما -2

ميليارد تومان در سال مديريت نمايد بسيار كم بوده  10) كه بتواند پروژه اي را با گردش مالي باالي GCدر داخل كشور پيمانكار عمومي (
  موفق ( شايد) وجود داشته باشد . كتميليارد تومان ميتوان مدعي شد كه نهايتا يك يا دو شر 20و با افزايش اين رقم به باالي 

توانمند بدانيم در همان ابتداي كار با مشكل مواجه  GCرا وجود يك شركت  EPCبنابراين چنانچه شرط اصلي براي انجام پروژه بصورت 
ي كه هستيم . تشكيل كنسرسيوم ما بين طرفهاي داخلي و خارجي از جمله راه حل هايي است كه بعلت اختالف سطح قابل توجه

  قطعيت اين مشكل را مرتفع سازد . شركتهاي ايراني با شركتهاي خارجي دارند نتوانسته با
  تغييرات و نوسانات زياد -3

براساس يك سري برآوردها و بررسي هاي اوليه پروژه اي درسطح كالن تعريف مي شود . بعلت وجود مشكالت فراوان در سيستم اداري 
برابر پيش بيني اوليه )  3تا  2قابل توجهي بوقوع مي پيوندد و با طوالني شدن زمان در هنگام اجراء ( كشور تا زمان شروع پروژه وقفه 

امكان تغيير مجريان و مسئولين ذيربط با احتمال بسيار بااليي مطرح بوده و با ابالغ سياست هاي جديد مسئله بغرنج تر و پيچيده تر مي 
دهاي آن زمان داراي توجيه اقتصادي بوده ولي با گذشت ساليان متمادي و نزديك شدن به پايان گردد . نهايتا طرح در روز اول با برآور

  ن آن بطور جدي زير سوال مي رود .طرح ، اقتصادي بود
  ضعف سيستم مالي كشور -4

ل ( از طرف پيمانكار ) يكي از اشكاالت پروژه هاي بزرگ در كشور ضعف و ناتواني سيستم مالي كشور ميباشد . بداليل مختلف تقاضاي پو



و تامين پول ( ازطرف پيمانكار) تطابق با يكديگرنداشته و نهايتا تعويق پروژه ها را باعث ميگردد . همچنين پيمانكار داخلي برخالف 
ت ريالي ) برخوردار باشد و عدم پرداخت بموقع صور L/Cپيمانكار خارجي نمي تواند از تسهيالت اعتباري در زمان مناسب(گشايش 

 وضعيت ها از طرف كارفرما ( و يا رعايت پرداختها طبق قرارداد منعقده ) باعث بروز اشكاالت جدي در عملكرد پيمانكار مي گردد .بنابراين
با لحاظ نمودن مشكالت فوق كه تنها بخشـــي از اشكاالت مربوط به انجام پروژه هاي بزرگ مي باشد ، مي بايست در كنــار انتخاب 

رف ) اين مسائل نيز بصورت اساسي ديده شده و در خصوص كاهش آنها از ط BOT , EPC,  …براي انجام پروژه ها (روش مناسب 
  متوليان امر چاره انديشي شود.
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