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 چكيده
ىیي زض یه پطٍغُ ػوطاًی چگًَگی عطاحی ، ؾبذت یه پطٍغُ ٍ یب ضٍـ ایدبز آى ،هْوتطیي ثحث هی ثبقس وِ تَؾظ هبله یب هبل

هغطح هی گطزز.تفبٍت زض پطٍغُ ّب ثبػث قسُ وِ ّط ثطای ّط پطٍغُ ضٍقی ذبل هس ًغط لطاض گیطز.یىی اظ ایي ٍـ ّبی هَخَز،ضٍـ 

.اثط ّبی ّوچَى تَخِ ثِ ثَزخِ ٍالغ ثیٌبًِ،خسٍل ثط ضٍی پطٍغُ ّبی هتؼسز ضا هكبّسُ ًوَزاثط ضٍـ تحَیل تحَیل هی ثبقس.

اخطایی، فطآیٌس عطاحی پبؾرگَ ٍ وبض آهس وِ ثبػث ایدبز هدوَػِ ای اظ اؾٌبز ٍ هساضن لبثل اؾتٌبز هی قَز.ّوچٌیي زیس  ظهبًجٌسی

وِ ثب تَخِ ثِ ایي اعالػبت ٍ ثط اؾبؼ ؾغح تدطثِ هبله اظ پطٍغُ،هی  هَخَز ثطای هبله ضا ایدبز هی وٌس یولیس اظ اضظیبثی ذغطّب

 ضٍـ ظیط زؾتِ ثٌسی وطز: چْبض اؾبؼ ایسُ ضٍـ تحَیل ضا هی تَاى ثِجل اظ اًدبم آى زاقت.تَاى زیس ولی ًؿجت ثِ پطٍغُ ل

 ( DBBعطاحی ٍ پیكٌْبز ؾبذت )  -1

 ( CMARهسیطیت ؾبذت ٍ ؾبظ زض هؼطو ذغط)  -2

 ( DB)  عطاحی ؾبذت ٍ ؾبظ -3

 ( IPD) تحَیل پطٍغُ ثِ نَضت یه پبضچِ-4

هی گطزز.زض ایي همبلِ ؾؼی ثط آى اؾت وِ ثِ هؼطفی هفَْم هسیطیت ؾبذت ٍ ضٍـ  وِ ثب تَخِ ثِ ّسف پطٍغُ ًَع ضٍـ هكرم

 پطزاذتِ قَز. "تحَیل پطٍغُ ثِ نَضت یه پبضچِ  "تحَیل ،ّوچٌیي ثِ ثطضؾی ضٍـ
 

 ، هسیطیت ؾبذتضٍـ تحَیل كليذی:  گانياش
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Introduction of Construction Management and Construction Management Delivery Methode 

 
Abstract  
How the project will be designed and constructed, or the project delivery method, is one of the 

most important decisions made by every owner embarking on a construction project. With a variety of 

delivery methods in use today across the design and construction industry, it is possible to tailor a 

delivery method that best meets the unique needs of each owner and each project.  

Several fundamental project considerations are directly impacted by the delivery method selected. 

These considerations include the need to adhere to a realistic budget, a schedule that accurately presents 

the performance period, a responsive and efficient design process that leads to a quality set of documents, 

a thorough risk assessment followed by the proper allocation of risk by the owner, and a recognition of 

the level of expertise within the owner’s organization or available to it.  

There is a wealth of information in the public domain regarding alternative delivery methods. Most 

treatments divide the various options into three basic categories: 

Design-Bid-Build (DBB) 

Construction Management At Risk (CMAR) 

Design-Build (DB) 

Integrated Project Delivery (IPD) 
Other delivery methods are variations of these four, and are treated as such for our purposes 

 
Keywords :Delivery Methode,IPD,Construction Management 

 

 

 مقذمٍ  -1

ثط هسیطیت ؾبذت چكن اًساظ هرتلفی زض ظهیٌِ ّبی ایسُ،عطاحی،ذسهبت هبلی،ضٍـ ؾبذت ٍ وبضّبی فیعیىی یه پطٍغُ اضائِ هی زّس.ظهبًی هی تَاى 

 ٌؿدن ضا ایدبز وٌس.هایي اعالػبت تىیِ وطز وِ وبضقٌبؼ هترهم ثتَاًس یه  ؾیؿتن 

ٍغُ هی تَاًس ثؿیبض هفیس ثبقس.اتالف ّعیٌِ ّبی هَخَز ٍ تبذیط زض اهَض پطٍغُ هی تَاًس ًبقی اظ ثِ ّط حبل زاًؿتي اضتجبط هیبى لؿوت ّبی هرتلف پط

یت ضٍاثظ ٍ ّوبٌّگی ّبی ضؼیف زض پطٍغُ ثبقس.ّطگع هبله ضضبیت ثِ ضخ زازى اتفبق ّبی ًبهجطزُ ًوی ثبقس،ثِ ّویي زلیل هی تَاى گفت وِ هسیط

 ي هؿبئل ثبقس.پطٍغُ ثطای هبله هی تَاًس یىی اظ هْوتطی

 ثب لجَل زیسگبُ هبله ،هی تَاى توبم تالـ ذَز ضا ثط اتوبم ضًٍس هسیطیت ؾبذت ثط اؾبؼ لبًَى ّبی هَخَز، اظ حس ایسُ،هٌْسؼ هؼوبض،هٌْسؼ

ض ّبی خسیس ثطای اخطای عطاح،هٌبثغ هَخَز، آًبلیع هبلی ٍ... هتوطوع ًوَز.ثبیس هغوئي ثَز وِ ّطوسام هی تَاًس هْوتطیي ػبهل زض گكتطـ ضٍـ ّب ٍ اثعا

 یه پطٍغُ ػوطاًی هی ثبقس.
  

 

 

 

 مؼرفی چرخٍ طًل ػمر پريشٌ: -2

 هی ثبقس. 1كن اًساظ چطذِ ػوط پطٍغُ ثِ نَضت قىل قوبضُ اظ زیس هبله،چ
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 چطذِ عَل ػوط پطٍغُ  -1قىل قوبضُ                                       

 

طحلِ ثطًبهِ ضیعی هفَْهی زض ًظط گطفتِ هی قَزوِ ثِ هٌظَض اًتربة ثْتطیي پطٍغُ اظ ًظط  التهبزی ٍ تىٌَلَغی پبضاهتط ّبی هرتلفی زض ه

طٍغُ ثِ ٍضَح هَخَز، ثطضؾی ، همبیؿِ ٍ ثب تَخِ ثِ ظهبى هَضز ًظط ثطای اتوبم یه پطٍغُ ،هیعاى خطیبى هبلی ثطًبهِ ضیعی هی قَز.پؽ اظ ایٌىِ زاهٌِ پ

هوىي اؾت ثِ نَضت یه  1لیك هٌْسؾی ثطای ؾبذت ،اضائِ ٍ ثطآٍضز ّعیٌِ لغؼی نَضت هی گیطز. الجتِ هطاحل تَؾؼِ زض قىل تؼطیف قس،عطاحی ز

 چطذِ ًجبقس.ثؼضی اظ هطاحل ًیبظ ثِ تىطاض ٍ ثطذی ثِ نَضت هَاظی،ثؿتِ ثِ هبّیت،اًساظُ ٍ فَضیت پطٍغُ اًدبم هی قَز.

هبله ،هی تَاًین ثط ضٍی ًمف ٍ فؼبلیت ّط یه اظ ػضَ ّب زض توبم هطاحل ثسٍى زض ًظط گطفتي تطتیت ثب ثطضؾی چطذِ عَل ػوط پطٍغُ اظ زیسگبُ 

 زیس وبفی ثسؾت آٍضین.ّوچٌیي ایي چطذِ ضا هی تَاى ثِ نَضت یه فطآیٌسی وِ اظ  لطاض زازی

 

 

بقس. ثب ایي حبل هی تَاى آى ضا ثِ چٌس هطحلِ تدعیِ ٍ ثِ ػٌَاى آغبظ تب پبیبى یه پطٍغُ ٍخَز زاضز،ًگبُ وطز.ایي فطآیٌس هوىي اؾت اغلت ثؿیبض پیچیسُ ث

هی تَاى ثِ ًتیدِ ًْبیی ضؾیس وِ ّط هطحلِ ًیبظ  ًكبى زاز.ثب یه پبضچِ وطزى  ضاُ حل ّبی هَخَز زض هطاحل هرتلف 1یه عطح ولی زض قىل قوبضُ 

 ثِ ترهم ّبی هرتلف زض ظهیٌِ ّبی فٌی ٍ هسیطیتی ذَاّس زاقت.
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 د اوتخابی در ريش تحًیلمًار -3

 
 يظایف مالک ي مالحظات خطر : 3-1

زض ثرف ّبی هرتلف هسیطیت ؾبذت ثطای هبله ًگطاًی ّبیی ٍخَز زاضز.ثِ ّویي زلیل الظم اؾت وِ اؾتطاتػی ؾبذت ثِ عَض هَثط ٍ وبض آهس 

 ُ اؾت:اًتربة قَز.لصا زض ظیط لیؿت ثطذی اظ هالحظبت ولیسی ثطای اًتربة ضٍـ پطٍغُ آٍضزُ قس

 بًدجٍ :

نَضت تؼییي ثَزخِ ٍالغ ثیٌبًِ لجل اظ عطاحی ثِ هٌظَض ثطضؾی اهىبى ؾٌدی پطٍغُ ، تضویي تبهیي هٌبثغ هبلی، اضظیبثی ذغط ثِ ػٌَاى یه اثعاض 

 هی گیطز.

 طراحی : 

ثِ توبهی اًتظبض ّبی هبله ٍ وبضثطاى ایي اؾت وِ ًیبظ ّبی پطٍغُ ثِ عَض زلیك عطاحی قَز،ثِ عَضیىِ هْوتطیي ػبهل زض زضخِ اٍل ثطای هبله 

یی وِ عطاحی پبؾد زازُ قَز.ػالٍُ ثط ایي هبله ثبیس ایي اعویٌبى ضا زاقتِ ثبقس وِ  ًیبظ ّبی پطٍغُ ثِ ٍضَح ثِ تین عطاحی هٌتمل قسُ اؾت. اظ آًدب

یك ثِ عطاح اضائِ زّس.اؾٌبز ثبیس تهَیطی زضؾتی اظ ثبیس زاضای ذهَنیبت اخطایی ثبقس،هبله هؿتلعم آى اؾت وِ اؾٌبز عطاحی ضا ثِ عَض وبهل ٍ زل

 ٍیػگی ّبی ؾبیت وِ قبهل قطایظ ظیط ؾغحی ،زؾتطؾی ٍ ... اضائِ زّس.

 بروامٍ:

 تَام ثبهبله زض ایي هَضز ًیع ّوبًٌس هَضز لجل ًیبظ ّبی هكبثِ زاضز.تبضید قطٍع عطاحی،تىویل ؾبذت ٍ زض ًْبیت ثْطُ ثطزاضی اظ اهىبًبت خسیس 

ثٌبثط ایي ،ثبیس اضظیبثی ٍالغ اضائِ فضبی ػولىطزی هَضز ًیبظ زض هست ظهبى هؼیي هی تَاًس یىی اظ ًىبت هْن ثبقس.ٍ یب یالت ؿْزض آهس حبنل اظ ت تَلیس

ٍع ثِ هطحلِ ؾبذت ثیٌبًِ اظ هست ظهبى پطٍغُ ٍ تؼییي تطتیت الَیت ّب زض فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی نَضت گیطز.پؽ اظ آى ثبیس ثطًبهِ تسٍیي قسُ ٍ لجل اظ قط

 تَؾظ هبله تبئیس قَز.

 ارزیابی خطر: 

ضن زضؾتی اظ ذغطّبی هطثَط ثِ هطحلِ ذَضزُ اؾت.هبله هی ثبیؿت ز ٍضؼیت ثبظاض،ثطًبهِ ٍ ثَزخِ گطُ زض هطحلِ ؾبذت، هیعاى هیعاى ذغط ثِ

ِ ذبضج اظ حس اًتظبض ّؿتٌس، هی تَاى هیعاى آى ؾبذت ٍ تهوین گیطی زض هَضز آى زاقتِ ثبقس. ثب زض ًظط گطفتي ترهیم ذغط ثِ ثرف ّبیی و

ثِ  ضاوٌتطل ًوَز.ثِ ػٌَاى هثبل ثِ عَض هؼوَل ظهبًی وِ ثط ضٍی ذغب ّبی عطاحی ٍ وبّف ّعیٌِ ّب، وٌتطل نَضت گیطز ، هی تَاى هكىالت هطثَط

 وٌتطل ًوَز.ضا  ذغب ّبی عطاحی        بپیوبًىبض ٍ ّعیٌِ ّبی هَخَز زض ٌّگبم هَاخِ ث

 طح فىی مالک:س 

یك اظ آقٌبیی هبله ثب ضًٍس پیكجطز پطٍغُ هی تَاًس هیعاى ًیبظ اٍ ضا ثِ یه هترهم زض عَل آقىبض ؾبظز. ثِ ّویي ػلت هبله ثبیس یه اضظیبثی زل

 ؾغح تَاًبیی ذَز زض پیكجطز پطٍغُ زاقتِ ثبقس.

 

 

 ريش َای تحًیل پريشٌ مًجًد برای مالک 3-2

.ثِ ذبعط هحسٍزیت ّبی هی ثبقس اظ ایسُ تب ثْطثطزاضی ضضبیت ثرففطآیٌس ن عطاحی قسُ ثطای زؾتیبثی ثِ یه ضٍـ تحَیل پطٍغُ، یه ؾیؿت

زض ضٍـ تحَیل پطٍغُ هوىي اؾت اظ  ثِ ّویي زلیل  هبلی،ؾبظهبًی ٍ ظهبى ضٍـ ّبی هرتلفی ثطای ًیبظ ّبی هبله ٍ پطٍغُ هَضز ًظط هؼطفی هی گطزز

 ضؾیسى ثِ تحَیل،ثِ وبض گطفتِ قَز. یه یب چٌس فطهت لطاض زازی ثطای

 هرتلفی اظ  چْبض ضٍـ ظیط هی ثبقس:اهطٍظُ اوثط ضٍـ ّبی تحَیل اؾتفبزُ قسُ، حبلت ّبی 

 (Design –Bid-Build )عطاحی ٍ پیكٌْبز ؾبذت  -1

 ( Construction Mangement At Risk)هسیطیت ؾبذت زض ثحطاى  -2

 ( Design – Build)ٍ ؾبذت  یعطاح -3

 ( Integrated Project Delivery) تحَیل پطٍغُ یىپبضچِ ًوَزى -4

 زض ازاهِ ثِ ثطضؾی ّطیه هی پطزاظین.

 

 (DBB)طراحی ي پيشىُاد ساخت   -3-2-1

 ضٍـ ّبی تحَیل پطٍغُ ثِ عَض هؼوَل قوبل ؾِ هطحلِ هتَالی پطٍغُ یؼٌی:

 فبظ عطاحی: ًیبظ ثِ ذسهبت عطاحی پطٍغُ اؾت  .1
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 ض اًتربة قسُ اؾت، هی ثبقس فبظ پیكٌْبزی : ظهبًیىِ یه پیوبًىب .2

 فبظ ؾبذت :ظهبًی وِ پطٍغُ ثَؾیلِ پیوبًىبض ؾبذتِ هی گطزز. .3

 هی ثبقس.

  (CMAR )مذیریت ساخت در بحران  3-2-2

قیمت  ،رَش تحُیل پرَژي شامل تعٍد مدیریت ساخت در بحران برای کار ٌای ساخت َ ساز بً مىظُر تحُیل پرَژي ٌمراي با بروامً 
بً صُرت مشاَر با مالک در مراحل ایجاد َ طراحی َ در مرحلً اجرا  CMRا ضماوت در برابر بیشتریه قیمت ،می باشد. در َاقع َ ی تعریف شدي

 ٌم بً صُرت پیماوکار ظاٌر می گردد.

 (BD)طراحی ي ساخت يساز 2-3 -3

 بظ تحت یه لطاض زاز    هی ثبقس.ًحَُ تجسیل پطٍغُ ثِ نَضت تطویجی اظ ذسهبت عطاحی هؼوبضی ٍ هٌْسؾی ثب ػولىطز ؾبذت ٍؾ

 (IPD) تحًیل پريشٌیکپارچٍ ومًدن   3-2-4

زض ضٍـ تحَیل پطٍغُ تالـ هی قَز وِ گكتطـ ذغط،هؿئَلیت پصیطی ٍ هؿئَلیت زّی ثطای تحَیل پطٍغُ زض ثطاثط ثرف ّبی 

 َضت گیطز.اٍلیِ،هبله،عطاح ٍ ؾبظًسُ اظ عطیك هَافمت ًبهِ ّوىبضی ٍ یب لطاضزازّبی چٌس هٌظَضُ ن

 

ضا ثطای هبله زض ثط زاضز. ثِ عَض ولی، ؾغح وٌتطل اضائِ قسُ ثِ هبله زض  ذغط پصیطیّطوسام اظ ایي ضٍـ ّبی تحَیل پطٍغُ ؾغَح هرتلف 

 تٌظین وطز. 1 قوبضُ اضتجبط ثب هیعاى ذغط ضا هی تَاى ثِ نَضت خسٍل
 

 

 

 

 ن خطر سطح كىترل ارائٍ شذٌ بٍ مالک در ارتباط با ميسا (1)جذيل 

یک وُاد                                  

 ػمًمی

CMARL                       DBB                            
DB 

 

یک وُاد 

 خصًصی

 خعئی ذغطپصیطی هبله ظیبز

 ظیبز ذغط پصیطی هترهم خعئی

 ون وٌتطل هبله ظیبز

 ظیبز وٌتطل هترهم ون

 

تحَیل پطٍغُ ووتط هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز.عجك آهبض گطفتِ قسُ زض زٍلت آهطیىب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی  ثط اؾبؼ خسٍل فَق یىچبضچِ ًوَزى

 هی ثبقس. 2فَق ثِ نَضت خسٍل قوبضُ 

 
 آمریکا ديلت در ی فًق ريش َا از( آمارگرفتٍ شذٌ 2جذيل )

 وًع ريش ميسان درصذ استفادٌ

60 DBB 

25 CMAR 

15 DB 

<1 IPD 

 

قبیغ تطیي  DBBثِ ػٌَاى یه ضٍـ  ًؿجتبُ خسیس اؾت.زض ثبظاض ظیط ؾبذت ّبی افمی ،  IPD ِ هالحظِ هی قَز ضؾوی ؾبظی ضٍـّوبًغَض و

ًیع ، زض پطٍغُ ّبی ظیط ثٌبیی زٍلتی ذهَنی ثعضي اؾتفبزُ هی قَز. یىی اظ تفبٍت ّبی لبثل تَخِ زض ؾبذت ٍ ؾبظ افمی ایي  DBضٍـ هت ثبقس.

  زض ایي ثبظاض اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثِ ًسضت CMARاؾت وِ 
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 مذیریت ساخت وقش  3-3

 ضٍـ تحَیل پطٍغُ زاضای هعیت ّبی ثؿیبضی اؾت وِ هی تَاًس ثطای هبله ثِ ػٌَاى پیكٌْبز ّبی حطفِ ایی اظ خبًت هسیطپطٍغُ ثطای حؽ ثیكتط

اضای اّویت هی ثبقس.زض حبلیىِ هوىي اؾت ثطای هبله زیگطی پطٍغُ ثبقس.ثِ ػٌَاى هثبل ثطای هبله ؾطػت تىویل ٍ پتبًؿیل هَخَز ثطای عطاحی ،ز

ثؿیبضی اظ ضٍـ ّبی زیگط ثطای تحَیل یه پطٍغُ ًیبظ ثِ هٌبثغ،وبضوٌبى ثب تدطثِ ٍ ... هی وبّف ًمف اٍ زض پطٍغُ زاضای اّویتی ذبل ثبقس.ثِ ػالٍُ 

 ثبقس.

تحَیل ّوچٌیي هبله ثبیس لبزض ثِ تهوین گیطی،ضؾیسگی ثِ ًیبظ ّب ٍ هسیطیت ؾطیغ زیگط فطآیٌسّب ،ثطای اؾتفبزُ اظ هعایبی اؾتفبزُ اظ ضٍـ ّبی 

 ًظط اظ ضٍـ تحَیل،هسیط ؾبذت حطفِ ای هی تَاًس ًمف هحَضی زض توبم هطاحل اخطای پطٍغُ ضا ثبظی وٌس. نطفضا زاقتِ ثبقس.

 
 تر های قرار داد:پارام 3-4

 ػمس لطاض زاز ثطای ذسهبت حطفِ ای ٍ ذسهبت اخطایی،ػوَهبٌ ثِ ؾِ زؾتِ ظیط تمؿین هی قَز:

 :( Lump Sum)قيمت مجمًع  -1

ایي ًَع لطاضزاز ظهبًی اتفبق هی افتس وِ هبله ثب یه ًْبز ثطای اًدبم همساض وبض هكرم زض اظای هَافمت پطزاذت ثِ نَضت یه خب ،ثطای 

 م قسُ لطاض زاز هٌؼمس وٌس.ذسهبت هكر

 :(Guaranteed Maximum Price)تؼييه قيمت حذاكثر  -2

.ثِ عَض هؼوَل قبهل یه ّعیٌِ پبیِ ثِ ّوطاُ چٌس ووه ّعیٌِ ثؿتِ ثِ ًحَُ لطاضزاز هبله ٍ آى ًْبز ثطای وبض هكرم قسُ    هی ثبقس

 اػالم قَز. GMPوِ ثؿتگی ثِ اؾتفبزُ ًْبیی زاضز ،هوىي اؾت زض لبلت یه ّعیٌِ ًْبیی 

 :(Reimburssable)باز پرداخت  -3

نَضت گطفتِ اؾت.ثب لطاضزاز ثبظ پطزاذتی ،هبله ثب یه ًْبز ثطای اًدبم  "ذیط"قبهل قىل ّبی هرتلف هی ثبقس ٍ گبّی اٍلبت ثب یه 

از ثبظپطزاذتی ثِ نَضت ظیط همساض وبض هكرم قسُ ثبثت ٍ یب هتغییط ، زض اظاء پطزاذت ثط اؾبؼ ضٍـ هحبؾجِ هَافمت هی وٌس.فطم لطاضز

 هی ثبقس.

 لیوت: پطزاذت ثط اؾبؼ لیوت ٍاحس اًدبم هی گیطز.ٍاحس 

 : ٍالؼی ثؼالٍُ ّعیٌِ ثبثت هی ثبقس. پطزاذت ثط اؾبؼ ّعیٌِّعیٌِ ثؼالٍُ ّعیٌِ ثبثت 

 .ّعیٌِ ثؼالٍُ ّعیٌِ تكَیمی : پطزاذت ّعیٌِ ٍالؼی ثؼالٍُ اًگیعُ هی ثبقس 

  ٍُپطزاذت ّعیٌِ ّبی ٍالؼی ثؼالٍُ ّعیٌِ ایی وِ هجتٌی ثط ػولىطز اؾت.:  اًگیعُّعیٌِ ثؼال 

 ُهست ظهبى : پطزاذت ثط اؾبؼ هست ظهبى حضَض زض پطٍغ 

 ظهبى ٍ هَاز : پطزاذت ثط اؾبؼ ّعیٌِ ٍالؼی ّوطاُ ثب ّعیٌِ ّبی هَاز ههطفی 

 

هسیطیت ٍ ّوچٌیي ثِ ػٌَاى لطاض زاز ثطای ذسهبت ایي ضٍـ ّب ثطای ػمس لطاضزاز ذسهبت حطفِ ایی ،هبًٌس: عطاحی هٌْسؾی ،ؾبذت ،

 هسیطیت ؾبذت اؾتفبزُ هی قَز.

 ثِ ثطضؾی ایي قطایظ زض ضٍـ ّبی تحَیل پطٍغُ اقبزُ قسُ اؾت. 3زض خسٍل قوبضُ 

 

 
 

 

 بررسی شرایط ركر شذٌ در ريش َای تحًیل پريشٌ -3جذيل شمارٌ 

IPD DB CMAR DBB ُضٍـ تحَیل پطٍغ 

 LS بزظی ظیبز ظیبز  ون

 GMP ون ظیبز ظیبز ون

 Reimbursable ون ون/ظیبز ون ظیبز
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 تُيٍ متغيرَا 3-5

 هتغیط ّبی یه پطٍغُ ػوَهب اظ ؾِ ضٍـ ظیط ثسؾت هی آیس:

 بر اسا قيمت -1

 بر اساس صالحيت -2

 (2ي 1بُتریه ريش ) تركيب  -3

پیكٌْبز وِ اًتربة ضا تؼییي هی وٌس ثبقس.حبلت زیگط هوىي هتغییط ّب هوىىي اؾت یه فطآیٌس یه هطحلِ ای،وِ زض آى فمظ یه چطذِ 

اؾت اظ زٍ یب ؾِ هطحلِ ایدبز قسُ اؾت وِ قبهل یه پیكٌْبز ثِ ػٌَاى نالحیت زض گبم اٍل ٍ ؾپؽ یه پیكٌْبز ثِ ػٌَاى زٍهیي گبم 

 ثبقس.

ٍغُ ذبل ٍ هتغیطّب ًیع هرتم آى پطٍغُ هی ضایح تطیي ضٍـ ثطای تْیِ هتغیط ّب ، ضٍـ ته چطذِ هی ثبقس. زض ایي ضٍـ ،هبله یه پط

 ثبقٌس.

غُ ثِ عَض خساگبًِ لیوت گصاضی هی زض پطٍغُ ّبیی وِ زاضای چٌسیي چطذِ هی ثبقٌس ،یه یب چٌس ًفط ثِ اًدبم پطٍؤُ ّب هی پطزاظًس.ّط پطٍ

 وِ ثِ ایي حبلت ٍظیفِ گفتِ هی قَز. قَز،اهب ثِ نَضت یه خب اػالم هیگطزز.

 

 يفٍ درريشٌ َای متؼذد:اوًاع يظ 3-5-1

  تحَیل ًبهؼلَم/تحَیل هؼلَم(IDIQ) 

، هبله هی تَاًس یه یب چٌس ثبظضگبًی ضا ثِ هٌظَض اػغبءلطاض زاز ثب IDIQهؼوَالٌ ّوطاُ ثب ؾطٍیؽ حطفِ ای اؾتفبزُ هی قَز.ثب 

قس ٍ ثِ ػٌَاى همسهِ هی ثب IDIQحؿبة ثِ عَض ولی ثِ نَضت پیف فطو لطاض زاز  نَضت نسٍض آى ّب اًتربة ًوبیس.ًطخ

 پطٍغُ ّب ٍ یب ٍظبیف هَخَز قٌبذتِ هی قَز.

 اػغبء چٌس ٍظیفِ ثِ هٌظَض لطاض زاز(MATOC )   

هی ثبقس.زض ٍالغ ًَػی اظ آى هی ثبقس .هؼوَالٌ قبهل قطوت ّبی هتؼسز ٍ ػوَهبٌ ثطای عطاحی  IDIQثؿیبض قجیِ ثِ لطاض زاز 

 بی زٍلتی ًیع ثؿیبض هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز.ّوچٌیي زض پطٍغُ ٍّ ؾبذت اؾتفبزُ هی قَز.

 

 

 اػغبء ؾفبضـ هحهَل (JOC)  

 هی ثبقس.ثِ عَض هؼوَل ثطای تىویل تؼساز ظیبزی اظ پطٍغُ ّبی وَچىتط اؾتفبزُ هی قَز.  IDIQًَػی زیگط اظ لطاض زاز 
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 بررسی ريش یکپارچٍ ومًدن تحًیل پريشٌ: -4

ثطای ؾبل  IPDض هی گیطز ٍ پطٍغُ ّبی ووی ثب اؾتفبزُ اظ ایي لطاض زاز اًدبم قسُ اؾت.ثب ایي حبل، هفبّین ایي ضٍـ ثِ تبظگی هَضز اؾتفبزُ لطا

ذبلم،ثِ هؼٌبی لطاض زازی آى، ًیبظ ثِ هَافمب چٌس گطٍّی زض هیبى هبلىبى زض فطآیٌس عطاحی ٍ ؾبذت زاضز.ٍلی ایي  IPDّبی ظیبزی هغطح ثَزُ اؾت.

ضی اظ ظیط هدوَػِ ّبی هكبٍضُ ای ٍ پیوبًىبضی ّن ثكَز.ّسف اظ لطاض زاز ّبی یىپبضخِ یه ضٍیىطز هجتٌی ثط وبض گطٍّی هَافمت هی تَاًس قبهل ثؿیب

 ، قَضای وبلیفطًیب ٍ قطوت هه گطاّیل:2، ًؿرِ قوبضُ IPDتؼطیف وبضی اؾت،وِ عجك 

ی، اؾتؼساز ّب ٍ ثیٌف ّوِ قطوت وٌٌسگبى ثِ وبض گطفتِ افطاز، ؾیؿتن ّب، ؾبظُ ّبی وؿت ٍ وبض خوغ هی قًَس وِ زض خْت فطآیٌسی هؿبػست"

 "هی قَز وِ ثبػث وبّف ذؿبضات ٍ ثْطُ ٍضی اظ ّوِ هطاحل عطاحی ،تَلیس،ؾبذت ٍ ؾبظ ضا ثْیٌِ هیىٌس.

ح ٍ تالقی اؾت ثطای اًؼىبؼ زضؾت ضٍاثظ وبضی ٍ تالـ ّبیی وِ زض ٌّگبم وبض گطٍّی ثط یه ضٍیىطز خبهغ خْت تىویل یه عط IPDضٍـ 

 نَضت هی گیطز.اخطای آى 

 ، خجطاى ذؿبضت ثطای گطٍُ ّب ،ثِ غیط اظ هبله ثغَض هؼوَل هتكىل اظ ؾِ ثرف هی ثبقس: IPDزض ضٍـ تحَیل 
 ثبظ پطزاذت ّعیٌِ خْت پَقف ّعیٌِ ّب -1

 اًگیعُ ثطای زؾتیبثی ثِ ّسف ثْجَز ّعیٌِ تَافك قسُ پطٍغُ -2

 ّساف پطٍغُپبزاـ ثطای ثِ اًدبم ضؾبًسى هدوَع ا -3

ّعیٌِ زض حبلت ایسُ آل،ّوِ ّعیٌِ ّب،ّعیٌِ ّبی پبیِ ای ٍ ٍضٍزی ّبی ّعیٌِ ای زض ّوِ گطٍُ ّب ثِ زضٍى لطاض زاز ،ثبظ هی ثبقس؛ٍ  ٍضٍز ّوِ 

ط آى اؾت وِ ول تین ّبی خجطاًی زض ضاؾتبی ضؾیسى ثِ ّسف ٍ اًگیعُ،تَؾظ افطاز تین هَافمت هی قَز ٍ زض لطاض زاز حتوبثجت هی گطزز. زلیل ایي اه

خْت ّوْبًگی ثب ّطیه اظ افطاز IPD اًس.زض اٍلیي گبم زض ضٍـ  پطٍغُ خْت ضؾیسى ثِ اّساف هكٌطن وِ ّوگی زض خْت هَافمب ثب آى هَظف قسُ

 گطٍُ ،ًیبظ ثِ هبله هی ثبقس.

َخت تؼبهل ؾطیؼتط زض ثیي اػضبی تین هی قَز.زض ایي ایدبز ظٍز ٌّگبم اّساف پطٍغُ ٍ هَافمت زض هَضز آى ّب،زض ثطاثط ؾبیط ضٍـ ّبی تحَیل،ه

 ٌس.توبم هؼیبضّبیی ضا وِ عجك لطاض زاز هلعم ثِ اضائِ ّؿتٌس،تؼییي هی و IPDعَل هطحلِ پیف اظ عطاحی،تین 

 ثِ نَضت قوبتیه آٍضزُ قسُ اؾت. IPDضاثغِ ّب زض ضٍـ  3زض قىل قوبضُ 

 

 
 

  IPDضاثغِ افطاز زض ضٍـ -3قىل قوبضُ                                                  

 

 

 : خطر تحليل 4-1

IPD  اظ تٌف ّب ٍ هؿبئل هطثَط ثِ هبله ایدبز هی وٌس وِ زض ضٍیىطز هدوَػِ ای هتفبٍتCMAR  : ٍخَز ًساضز. ایي تٌف ّب ػجبضتٌس اظ

 ثِ ول ّعیٌِ ثبقس . ثَخَز آٍضزى یه تین هٌترت وِ هی تَاًس ثط اؾبؼ ذهَنیبت ضفتبضی ،تَاًبیی ٍ اػتمبز

 

 مسایا :

  مالک متام مزایایDB   وCMAR .را بدست می آورد 

 .متام منافع تیم برای ساخنت فرصت های مناسب در سطح خیلی باالتر از اهداف چروژه قرار دارد 
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 مؼایب :

  تَافك ٍالؼی ثط ؾط هؼیبض ّب ٍ لطاض زاز ًْبییIPD  ظیبزی ضا ثگیطز وِ هبله ثبیس  ٍ ظهبى تَاى ّوچٌیي ، ثبقس هی تَاًس ثؿیبض هكىل

 آى ضا ّعیٌِ وٌس.

  ٍ ػسم تدطثِ نٌؼت ثب وبض زض ضٍاثظ غیط ضلبثتی، قبًؽ قىؿت ضا ٍاثؿتِ ثِ افطاز تین هی وٌس.ضفتبض ًرطة ثؿیبض غیط لبثل وٌتطل

 انالح اؾت ٍ هی تَاًس هٌدط ثِ قىؿت فطآیٌس ّبی هكبضوتی قَز.

 َفمیت ثؿیبض هكىل اؾت اًتربة ثی عطفبًِ ی تین خْت ه. 

  لطاض زازIPD .ٌَّظ زض هطحلِ آظهبیف هی ثبقس ثِ ّویي زلیل اهىبى قىؿت غیط لبثل پیف ثیٌی هی ثبقس 

 
 ريش َای قرار داد ي متغيير َای آن 4-2

.ّعیٌِ ثؼالٍُ اًگیعُ هی ثبقس هل قطوت عطاحی،قطوت ؾبذت ٍ هبله هی ثبقس.هؼوَال ّعیٌِ لطاض زاز اظ ًَعبقبیغ تطیي ضٍـ لطاضزاز زض ایي ضٍـ ق  

ػضَ گیطی هی  ثِتین اًتربة قسُ ٍاضز فبظ لجل اظ عطاحی قسُ ٍ ثب یىسیگط ثِ ایدبز ّسف، ّعیٌِ ٍ ثطًبهِ پطٍغُ هی پطزاظًس.ّوچٌیي هتٌبؾت ثب اّساف 

.زض ایي ًمغِ لطاض زاز اخطا قسُ ٍ فطآیٌس پطٍغُ نَضت هی گیطز.پطزاظًس  
 

 

 

مذیریت ساخت وقش 4-3  

  CMAR ٍBD ،ًمف هسیطیت ؾبذت  ّوبًٌس ضٍـ IPDهبله اًتربة هی قَز، اهب زض ضٍـ ّطچٌس وِ هسیط یت ؾبذت اظ عطف قرم ثبلث ٍ یب 

 هی ثبقس.  IPDثِ نَضت ًوبیٌسُ اظ تین  

طای ضفتبض ّبی تین ٍ ّسایت ثطای ضؾیسى ًیبظ ثِ یه ضّجط ثطای ّوبٌّگی گطٍُ ، توطوع ثط ضٍی ّسف ،تؿْیالت الظم ث IPDػالٍُ ثط اضائِ ثِ هبله، تین 

ئل ٍ ... اقبضُ ثِ ّسف هَضز ًظط  ًیبظ زاضز. اظ ًمف ّبی اٍلیِ ضّجط گطٍُ هی تَاى ثِ هسیطیت وبض ّبی ضٍظاًِ هبًٌس نسٍض فبوتَض ،حل اذتالفبت،حل هؿب

 ًوَز.

 

 : وتيجٍ گيری-5

ثِ  گعیٌِ ّبی ثؿیبضی ع ضٍـ تحَیل پطٍغُ ٍ چگًَگی عطاحی ٍ ؾبذت پطٍغُ هی ثبقس.یىی اظ هْوتطیي تهویوبت اتربش قسُ تَؾظ هبله اًتربة ًَ

 ّوطاُ ظیط هدوَع ّبی فطاٍاى ثطای ضٍـ تحَیل ٍخَز زاضز.

 هبله زض هَاخِْ ثب اًتربة ضٍـ تحَیل پطٍغُ ثبیس ػَاهل هرتلفی ضا زض تهوین گیطی زض ًظط ثگیطیس.ایي ػَاهل ػجبضتٌس اظ :

 ُحدن پطٍغ 

 طٍغُ ًَع پ 

  العاهبت لبًًَی ٍ ًظبضتی 

 تحول ذغط 

 ِثطًبه 

  ُزاًف ثبظاض هحلی ؾغح هَضز ًظط اظ زضگیط ثَزى زض پطٍغ 

 هٌبثغ هبله ٍ لبثلیت ّب 

اًتربة یه ضٍـ تحَیل پطٍغُ وِ ثِ ثْتطیي ٍخِ هتٌبؾت ثب اّساف ٍ  ثطای هی تَاى تهوین زضؾتی، قًَس ٌّگبهی وِ ایي ػَاهل ثِ زضؾتی اضظیبثی

 .اتربش وطز،  هی ثبقسهبت هبله ٍ پطٍغُ العا

تَؾؼِ یه پطٍغُ ٍ ثبػث هی تَاًس  تب حس ظیبزی ثبقس.نطف ًظط اظ ایٌىِ اظ وبضوٌبى زاذلی ٍ یب قرم ثبلث  قطایظ، ٍاخس پطٍغُاؾتفبزُ اظ یه هسیط 

  قَز. تهوین گیطی زض هَضز ضٍـ ّبی تحَیل پطٍغُ
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