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 فصل اول
 ست؟ یچ یطرح عمران  •
 ؟شودمی  تأمیناز کدام منبع  یعمران هایطرح ییاجرا هایهزینه •
 یی دستگاه اجرا یمعرف •
 ی ان عمر هایطرح انواع  یمعرف •
 ی برنامه عمران  انواع یمعرف •
 ی عمران  هایطرح  بندیتقسیم  •
 ی عمران  هایطرح  گیریشکل مراحل   حیتشر •
 مرحله ساخت  هایفعالیت  بیترت   تشریح •
 انواع مناقصه  حیتشر •
 .یعمران  هایطرح  یروش اجرا  حیتشر •
 مانکارانیپ بندیطبقه  حیتشر •
 مانکار یانتخاب پ یچگونگ  حیتشر •
 ایدومرحله و  ایمرحلهتک مناقصات  تفاوت •
 مان یپ  پرداختپیش  حیتشر •
 هانامهضمانت انواع  حیتشر •
 مان یپ  راتی انواع تاخ حیتشر •
 مان یپ  بیانواع ضرا حیتشر •
 مان یاسناد و مدارک پ حیتشر •
 ( NEC) نینو یانواع قراردادها  حیتشر •
 مناقصات   یقانون برگزار  حیتشر •



 

 

www.namatek.com 
 

3 

 شرکت در مناقصه دستورالعمل حیتشر •
 در مناقصات  یشنهادیمناسب پ هایقیمت دامنه  نییتع  دستورالعمل حیتشر •
 مانکاران یپ یاز سو مت یق شنهادینحوه ارائه پ دستورالعمل حیتشر •
 مانکاران یتوسط پ متیق شنهادیبها همراه با پ هیتجز ارائهنحوه  دستورالعمل حیتشر •
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 فصل دوم
 4311 هینشر حیتشر •
 ( میفاهمو  فی فصل اول تعار)  مانیپ  یعموم  طیشرا  حیتشر •
 ( مانکار یو تعهدات پ  داتییفصل دوم تا )  مانیپ  یعموم  طیشرا  حیتشر •
 تعهدات و اختیارات کارفرما( ) مانیپتشریح فصل سوم شرایط عمومی  •

 کار(  لی تحو ،پرداخت ،تضمین) مانیپ  یعموم طیفصل چهارم شرا حیتشر •
  خسارت ،قیتعل ، ختم  ،فسخ ،ی)حوادث قهر   مانیپ  یعموم طیفصل پنجم شرا  حیتشر •

 اختالف(  حل  ،حسابتسویه  ،تأخیر
 مانیپ یخصوص   طیشرا  حیتشر •
 سرجمع  صورت به  یساختمان  یکارها یاجرا مانیانعقاد پ حیتشر •
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 فصل سوم
 زیربنا با نرخ مترمربع  مانیانعقاد پ حیتشر •
 خاص یکارها بهایفهرست  بیو تصو هینحوه ته دستورالعمل حیتشر •
 ی معامالت دولت  نی تضم نامهآیین  حیتشر •
 پرداخت پیش حسن انجام تعهدات و   نیو نحوه تضم زانیم  حیتشر •
از محل   یمانکار یپ  یکارها یبرا پرداختپیش  تأدیهو  نینحوه اخذ تضم  حیتشر •

 ی اعتبارات عمران 
 هاپیمان یآحاد بها لیبخشنامه نحوه تعد  حیتشر •
 باشند می آحاد بها  ل یکه فاقد تعد ییهاپیمانو فوالد  مانینرخ س  التفاوتمابه  حیتشر  •
 التفاوت مابهو  لیتعد  حیتشر •
 هاوضعیت صورت در پرداخت   تأخیراز  ی ناش   راتی بخشنامه نحوه محاسبه تاخ ری تفس •
  یال یر یهاپیمانارز در  متیق شیاز افزا ینحوه جبران آثار ناش دستورالعمل حیتشر •

 ل یفاقد تعد
 ارز  متی تفاوت ق نیی تع ری تفس •
 ارز  متیق ر ییبر اثر تغ  هاپیمان نرخ  لیتعد نیی تع ری تفس •
 کرونا  وع یاز ش یدستورالعمل جبران آثار ناش یبررس  •
 ؟ شودمی  ییکرونا شامل چه قراردادها وعیاز ش یجبران آثار ناش دستورالعمل •
و موقت   یقطع هایوضعیت صورت مبلغ ناخالص کارکرد  یمانکار ی پ یدر کارها ایآ •

 ؟شودمی  یمبلغ جبران افتیمشمول در
 کارگاه  دنیو برچ   زیمربوط به تجه   یجبران  بیضر حیتشر •
 مانکارانیپ  متیق هایپیشنهاد یهنگام ساز  به •
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  کی در مناقصات  یشنهادیمناسب پ هایقیمت دامنه  نییدستورالعمل تع حیتشر  •
 ای دومرحله و  ایمرحله 

 دیجد  متی ق زیآنال  حیتشر  •
 د یجد  متیق  نییبر تع  مؤثر عوامل •
 مان یپ  یعموم طیشرا •
 مان یپ  یعموم طیشرا بر اساس  مانینرخ پ لیتعد د،یجد هایقیمت کار،  ریمقاد رییتغ •
 هاپیمان یبها  آحاد لیبخشنامه نحوه تعد  حیتشر •
 رات ی تاخ محاسبه •
 مان یپ  یعموم  طیشرا 30به استناد ماده  مانی مدت پ رییتغ •
 مان یپ  یعموم ط یشرا 50ماده  بر اساسکار  تأخیرکار، خسارت  عیتسر نهیهز حیتشر •
فاقد   یالیر یهاپیمان ارز در  متیق شی از افزا ینحوه جبران آثار ناش  دستورالعمل  •

 لیتعد


