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 و ارائه راهکار جهت کاهش آن  EPC یدر پروژه ها راتیتاخ زانیم لیو تحل یبررس

 
 داوود اسدپناه

  تهران ،ینور طوب یرانتفاعیغ یپروژه و ساخت، مؤسسه آموزش عال تیریارشد مد یدانش آموخته کارشناس 

 
D.asadpanah@gmail.com 

 
   

 

 کیده چ
 ریت اخ  زانی  مواقع م یاریو در بس باشد یتدارکات و ساخت م ،یمهندس یدر فازها ری، تاخEPC های معضل پروژه نتری بزرگ

 م ی  جل وه  ت ر  مهم یموضوع زمان نیا برد؛ یسوال م ریپروژه را ز یاقتصاد هیتورم، توج زانیاست که با لحاظ نمودن م یبه حد

. در نظ ر گرفت ه ش ود    صنعت در رش د و توس عه کش ور    نینفت و گاز و اثر ا صنعترا به اقتصاد کشور  دیشد یکه وابستگ کند

 ه ای  افت ادن پ روژه   ریعام ل در ب ه ت اخ    151 ییبه شناسا یدانیم های و پژوهش ای پژوهش حاضر با انجام مطالعات کتابخانه

EPC یجه ت ف از مهندس     ریعامل تاخ 11: زد اکه عبارتن افتی لیعامل تقل 94تعداد به  نیپرداخت. با اعمال نظر خبرگان، ا، 

از  یرگی   به ره  ب ا  ه ا  نظ ر آن  لتحلی   و ها پروژه نینظر مسئول افتیعامل ساخت.  در ادامه پس از در 32عامل تدارکات و  11

ه ب ا ارا     تیو در نها دیگرد یمعرف یدرجه، اثرگذار بیشده و عوامل به ترت یعوامل معرف نیموثرتر تیآنان، اهم یدانش خبرگ

 .دیباال گرد تیبا درجه اهم راتیدر کاهش تاخ یسع ،یشنهادیپ یاهکارهار

 

 صنعت نفت و گاز. رات،ی، تاخEPC یپروژه هاکلیدی:  کلمات

 

  همقدم -1
 نتری دهیچیتا پ یساده ساختمان یهاها از پروژهمشکل در اکثر پروژه نیها است. ادر پروژه جیرا عیوقا نتری از مهم یکی ریتاخ

و در حال  شرفتهیپ یامروزه اکثر کشورها لیدل نی. به همدهدیرخ م سازی و تونل یسدساز ،یمیپتروش های پروژه رنظی هاآن

به دنبال  شتریاز منابع و کسب سود ب شتریجهت استفاده ب دیشد یو بازار رقابت اریتوسعه با علم به محدود بودن منابع در اخت

با  ایبکاهند، و  یآت یهادر پروژه راتیتاخ زانیاز م ییراهکارها هیتا با ارا باشند یشته مگذ یهادر پروژه ریعلل تاخ یابیشهیر

 ریدرگ یهر کدام از نهادها یبرا راتیتاخ ییخسارت اقدام کنند. شناسا افتیپروژه، نسبت به در راتیشناخت مقصران تاخ

 .به صورت است یمنافع یدارا

 شود، یپروژه حاصل م یکه در طول اجرا یبه منظور استفاده از تجربه و دانش مانکاریپ ایپروژه توسط کارفرما  راتیتاخ یبررس

که در نقاط مختلف اجرا  یهاکه در پروژه لیدل نیبه ا ژهوی به .ردیمورد استفاده قرار گ یمشابه بعد یهادر پروژه تواندیکه م

 که در طول پروژه در قسمت یادانش و تجربه دیو با شوند یپروژه در سطوح مختلف عوض م یرااز عوامل اج یاریبس شودیم

با  توانیصورت است که م نیشود. در ا تیریدر همه سطوح حاصل شده است، مستند و مد یمختلف توسط عوامل اجرا های

 .کرد یریجلوگ ندهیگذشته از رخ دادن موارد مشابه در آ اتیاستفاده از تجرب
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و  ندیرا محاسبه نما مانکارانیپ راتیتاخ مهیها و جرخسارت هیهستند، تا بتوانند تسو راتیتاخ یابی به دنبال علت انیکارفرما

  .را در دست داشته باشند مانکاریشده به پ لیتحم یاضاف یهانهیاز حجم هز یمناسب یهانیتخم نیهمچن

که عدم انجام به موقع تعهدات  یدر مواقع ایخود و فرار از پرداخت خسارت هستند و  راتیتاخ هیدرصدد توج زین مانکارانیپ

  د.دارن راتیتاخ زیبه آنال ازین انیاز کارفرما ریخسارت تاخ یادعا نیتدو یشده است، برا مانکاریبه پ انیموجب ز مانکاریتوسط پ

ز ا یمال التیتسه نیکنندگان ا افتیجهت کنترل عملکرد در دیبا زنی هاپروژه اعتبارات و ها کننده ضمانت نیتام یهاشرکت

 .[1]باشند داشته قیاطالع دق راتیتاخ تیولئعلت و مس

که از مشکالت و معضالت موجود در  ی. با توجه به آمارباشدیم شرفتهیپ یدر کشورها یحت جیرا دهیپد کیها در پروژه ریتاخ

از زمان  شیب کایها در آمرپروژه %14شده است.  آوری جمع 1441متحده که توسط دکتر فرم در سال  االتیا های پروژه

و  تیریبراساس آمار منتشره سازمان مد کهطوری است، به یعاد یها امردر پروژه ریاخهم ت رانی. در اانددهیمصوب به طول انجام

ها شده پروژه یزری برابر زمان برنامه 33/3به  کیدر کشور نزد یمل یهامتوسط زمان اتمام پروژه 1231در سال  یزری برنامه

 بوده است.

 

 قیتحق یموضوع اتیدبا -2

 ریتاخ فیتعر -3-1

 رات،یتاخ یکند. به طور کل تریخاص را طوالن یانجام عمل یاست که زمان مورد اشاره در قرارداد برا یدادیرو ایعمل  ر،یتاخ

 .[3]شوندیم جادیا در پروژه ریدرگ یهاهستند که از عملکرد گروه یاز علل مختلف یناش
 

 راتیتاخ یبند میتقس -3-3

  .کرد بندی میتقس هاآن یرپذی جبران تیرخداد و قابل یحالت زمان جاد،یچون منشا ا ییارهایبراساس مع توان یرا م راتیتاخ

 رقابلیکار را غ یاجزا انیم یو عدم هماهنگ نییپا دیبه آن است، مانند توان تول ییول پاسخگوئمس مانکار،یکه پ یریتاخ

قابل جبران  راتیتاخ گر،یدرخواست کند. دسته د تواندیرا نم یزمان اضاف راتیتاخ هگون نیا یبرا مانکاری. پندیاغماض گو

 دهیجبران نام رقابلیو نه کارفرما پاسخگو نباشد، غ مانکاریکه نه پ یریاست. تاخ ریتاخ یاصل لیها کارفرما دلهستند که در آن

 .[2]ستند ه راتیتاخ نیو نامساعد بودن آب و هوا نمونه ا یعیطب یای. بالشودیم

 

 پروژه ریاز تاخ یناش یهانهیهز -3-2

را  یکمّ یهانهیکرد. هز یبند میتقس یفیک یهانهیو هز یکم یهانهیهز یبه دو دسته کل توانیم راتیاز تاخ یناش یهانهیهز

ود بوده و مبلغ نامشه یفیک یهانهیهز یزد. ول نیو... تخم یدر علوم اقتصاد مهندس یبا کمک ابزارها توانیم راحتی به

 :باشند یم ریبه شرح ز ریدو نوع تاخ نیا یهاقسمت نتری از مهم ی. که برخشود نمی پرداخت ها بابت آن یگینینقد

 :یکمّ یهانهی( هزالف

 سود از دسته رفته ای برداری به بهره دنیرس رید نهیهز 

 مصالح و ..( مصرفی منابع شدن از گران یناش نهیهز( 

 و ...( زاتیو تجه یانسان یروی)ن یکار منابع نهیهز شیافزا 

 صرف شده هیبهره سرما نهیهز  

 

 :یفیک نهی( هزب

 از دست رفتن اعتبار شرکت یضرر ناش  
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 پروژه  تیماه ایو  شوندیشدن پروژه م یاقتصاد ریرقبا با انجام پروژه مشابه باعث غ ایشدن پروژه که  یراقتصادیغ

 (کنندیم رییتغ عیکه سر دیجد ییهایو تکنولوژ نترنتیبسته به اوا یهاوابسته به زمان است )اکثر پروژه

 مردم یاز کاهش درآمد دولت و رفاه اجتماع یناش ضرر  

 مانند ساخت  یبا کارکرد رفاه عموم هایی )پروژه یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یمال ریو مشکالت غ ضررها

 [9](. هاروگاهین
 

 قیروش تحق -3

بهره  افتهیمصاحبه ساختار  ،ای مطالعه کتابخانه های روش از گسترده طور مرتبط با پژوهش به ی اه داده یمنظور گردآور به

عامل  33و تدارکات کاال و  هیعامل فاز ته 92 ،یفاز مهندس یعامل برا 21صورت گرفته تعداد  های یگرفته شد. پس از بررس

 نیا عی. پس از توزداد می نشان را ها افتادن پروژه ریاخعامل موثر در به ت 151 اشدند که مجموع ییجهت فاز ساخت شناسا

و  هیعامل ته 11 ،یعامل مهندس 11شده، تعداد  ییعوامل شناسا لتعدی و جرح و ها از خبرگان پروژه یعوامل و نظرخواه

 یست نمونه آمار. قابل ذکر ادیگرد ییاساشن ها آن نیرگذارترتاثی عنوان عامل( به 94عامل ساخت )جمعا  32تدارکات کاال و 

 های پروژه یمجر مانکارانی)به عنوان کارفرما( و پ رانینفت ا یشرکت مل نیشاغل انیرا داشته باشند، از م یکه دانش خبرگ

EPC نپروژه و کارشناس پروژه مشغول به کار بودند )دارا بود ریاداره، مد سییکه به عنوان ر باشند یصنعت نفت و گاز م 

 ها پروژه یفازها یقابل توجه است که بررس نی(. همچندیلحاظ گرد یجامعه آمار یبرا پلمید فوق یلیحداقل مدرک تحص

 ریبروز تاخ لدلی عنوان فاز به کیاز  شیدر ب یجهت ممکن است عامل نهمی صورت گرفته، به گریکدی از مستقل کامال

 شده باشد. ییشناسا

 

  EPC های در پروژهنقاط ضعف و مشکالت  بندی و رتبه تیاهم زانیم نییتع -4

نفت و  عیصنا EPC های پروژه ریعوامل در تاخ تیو درجه اهم زانیم نییتع قتیعامل و در حق نیموثرتر ییجهت شناسا به

 یبر پ گذاری ریرا در تاث تیاولو نیشتریب ریبتوان مشخص نمود کدام متغ نکهیتا ا د،یافراد استفاده گرد یگاز از دانش خبرگ

 . [5]است دارا تیوضع های آمد

 یو مهندس یدر فاز طراح رتاخی علل – 1جدول شماره 

 شرح دالیل تاخیر ردیف

 کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصصعدم به 1

عدم تعیین میزان دقیق کاالی مورد نیاز و یااز قلم افتادن کاالها در لیست ارایه شده از سوی بخش مهندسی جهت  3

 بخش تدارکات پروژه 

 م وجود هماهنگی مناسب بین کارفرما و پیمانکار )مشاور طراحی(عد 2

9 
چه باید انجام شود، منجر به بروز توقف و تهیه شرح کار ضعیف از سوی کارفرما )با توجه به مشخص و واضح نبودن آن

 های بخش طراحی گردید(تاخیر در روند فعالیت

5 
 ( نامناسبProcedureانجام کار ) ارایه روش

1 
 ها ، نوع و جنس اقالم درج شده در نقشه و ...(روز خطا و اشتباه در طراحی )مواردی مانند: اشتباه در اعالم اندازهب

1 
 دلیل طوالنی شدن مراحل استخدام و آماده کردن تیم مهندسی پروژهتاخیر در شروع فعالیتهای بخش مهندسی به
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3 
 تغییرات مورد نیاز در خصوص نقشه ها و مدارک پروژه پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی کارفرما نسبت به

4 
ها و ... در حین اجرای پروژه پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار )مشاور( نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشه

 )عدم هماهنگی و همکاری الزم بخش مهندسی با بخش اجرا(

11 
 م بین چند پیمانکار تشکیل شده واگذاری پروژه به شرکتی که از طریق کنسرسیو

 
 در فاز تدارکات رتاخی علل – 2جدول شماره 

 شرح دالیل تاخیر ردیف

 تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب 1

عدم تهیه مواد و مصالح مورد نیاز پروژه براساس لیست تهیه شده مهندسی )مواردی مانند: عدم تهیه به میزان کافی و  3

 (BOMمطابق با 

 عدم استخدامنیروهای متخصص و مجرب در تیم تدارکات و بازرگانی پیمانکار 2

 عدم پیگیری مسایل و مشکالت فاز تهیه کاال توسط مدیران پروژه 9

 تحریم ایران از جانب برخی کشورها 5

 تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حمل 1

های بخش تامین کاال )مثال جلوگیری از واردات یک محصول خاص که تاثیر برنامه ها و قوانین دولت بر روند فعالیت 1

 مورد نیاز پروژه است( 

 های پروژهغیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد هزینه 3

( توسط شرکت ملی نفت و اجبار به تامین مواد Vendor Listمحدود کردن لیست تامین کنندگان مواد و مصالح ) 4

 ومصالح از آن ها

 ارایه قیمت غیر واقعی )پایین( در زمان مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف برنده شدن در مناقصه 11

 مناسب توسط پیمانکارانتخاب سازندگان و تامین کنندگان کم تجربه و نا 11

 (LCطوالنی شدن مدت زمان افتتاح حساب و فعال شدن اعتبارات اسنادی ) 13

 تاخیر در وصول مطالبات پیمانکار توسط کارفرما  12

 ضعف بنیه مالی پیمانکار 19

 مشکالت ترخیص کاال از گمرک و طوالنی شدن روند ترخیص کاال 15

 تغییر در نرخ ارز 11

 

 در فاز ساخت و اجرا رتاخی علل – 3 جدول شماره

 شرح دالیل تاخیر ردیف

 ه قیمت غیرواقعی )پایین( در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف برنده شدن در مناقصه ارا 1

 عدم استخدام کارکنان متخصص و با تجربه توسط پیمانکار 3

 و ... شرایط نامساعد جوی نظیر باران، باد، گرد و خاک 2

9 
 تاخیر در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت )درون و برون سازمانی( از سوی مدیران پروژه کارفرما

5 
 ها محدود بودن فضا جهت انجام فعالیت
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1 
بندی و همچنین تخصیص های اشاره شده در برنامه زمانکمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی فعالیت

 های مختلف کاری توسط پیمانکارمد نفرات در جبههنامناسب و ناکارآ

1 
 تاخیر در پروژه ناشی از ابزار، وسایل و تجهیزات پیمانکار

3 
 عدم وجود هماهنگی مناسب بین کارفرما و پیمانکار

4 
 ارا ه شرح کار ضعیف از سوی کارفرما )شفاف نبودن موارد ذکر شده در شرح کار و همچنین ناقص بودن شرح کار(

11 
 در اختیار نداشتن برنامه روزانه/هفتگی اجرای کار

11 
 های انجام پروژه در شرکت نفت و تاخیر در ایمن نمودن آن محل جهت اجرای پروژه خطر آفرین بودن محیط

13 
 ها های خارج از شرح کار تنظیم شده و تخصیص نفرات/ منابع/ بودجه به این فعالیت انجام فعالیت

12 
 ها با پیمانکار مجری پروژههای اجرای پروژهسنل شاغل در کارخانه و سایر محلعدم همکاری پر

19 
هایی غیر از پروژه مورد اشاره  در اختیار نداشتن منابع مالی کافی و همچنین هزینه کردن بودجه پروژه در فعالیت

 توسط پیمانکار

15 
 محل پروژه و ...(بروز اتفاقات و حوادث غیرقابل پیش بینی )مانند آتش سوزی در 

11 
 موقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم، از سوی پیمانکار عمومی عدم پرداخت به

11 
 مشکل تهیه سوخت )جهت خودروها ، موتور جوش دیزلی، کمپرسور هوا و ...(

13 
 عملکرد ضعیف اداره بازرسی فنی

14 
 تاخیر در وصول مطالبات پیمانکار توسط کارفرما

31 
 دلیل پایین بودن میزان دستمزدشان توسط پیمانکارانتخاب پیمانکاران دست دوم و کارکنان کم تجربه به

31 
 برنامه ریزی نادرست و همچنین عدم استفاده از روشهای کنترل پروژه مناسب

33 
 در این پروژه درگیر بودن مدیران و کارشناسان پروژه کارفرما در بیش از یک پروژه و عدم تمرکز کافی آنها

32 
 تاخیر در تصمیم گیری و تعیین تکلیف نسبت به معارضین زمین محل اجرای پروژه توسط کارفرما

 

 نفت وگاز عیصنا EPC های افتادن پروژه ریعوامل در به تاخ نموثرتری – 4جدول شماره 

 شرح دالیل تاخیر فاز

 کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصصعدم به مهندسی
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ها و ... در پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار )مشاور( نسبت به تغییرات مورد نیاز در نقشه

 حین اجرای پروژه )عدم هماهنگی و همکاری الزم بخش مهندسی با بخش اجرا(

 تدارکات

 تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب

 استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حملتاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و 

غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه نرخ و برآورد 

 های پروژههزینه

 ساخت

ارایه قیمت غیرواقعی )پایین( در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف برنده شدن در 

 مناقصه

 در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت )درون و برون سازمانی( از سوی مدیران پروژه کارفرما تاخیر

بندی و های اشاره شده در برنامه زمانکمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی فعالیت

 های مختلف کاری توسط پیمانکارهمچنین تخصیص نامناسب و ناکارآمد نفرات در جبهه

 موقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم، از سوی پیمانکار عمومیداخت بهعدم پر

 

 مانکاریعوامل هر فاز از نظر کارفرما و پ نموثرتری – 5جدول شماره 

 شرح دالیل تاخیر فاز

 کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصصعدم به مهندسی

 تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح درحین حملتاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی  تدارکات

ارایه قیمت غیرواقعی )پایین( در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف برنده شدن در  ساخت

 مناقصه

 

 یحمل کاال از سو در ارسال و ریتاخ"، "مجرب و متخصص یروهایو استخدام ن یرکارگی به عدم"عوامل  شود می مشاهده که طور همان

مناقصه توسط  ی( در زمان برگزارنیی)پا یرواقعیغ متیق هیارا"و  "حمل نیمواد و مصالح درح یکنندگان و استهالک/خراب نیتام

 عنوان و تدارکات کاال و ساخت و اجرا به هیته ،یو مهندس یطراح یجهت فازها بترتی به "در مناقصه دنفقط با هدف برنده ش مانکار،یپ

 .شدند شناسایی ها در پروژه ریعوامل بر رخداد تاخ نیگذارتررتاثی

 های پروژه مانکارانیهر فاز و براساس نظرات حاصل از کارفرما و پ کیعوامل به تفک نیموثرتر بندی رتبه 8و  7،  6ادامه و در جداول  در

EPC شده است: هیصنعت نفت و گاز ارا 

 یو مهندس یامل فاز طراحعو نیموثرتر یاثرگذار بترتی – 6جدول شماره 

 موثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در فاز طراحی و مهندسی رتبه

 عدم به کارگیری و استخدام نیروهای مجرب و متخصص 1

3 

پاسخگویی با تاخیر بخش مهندسی پیمانکار )مشاور( نسبت به تغییرات مورد نیاز در 

همکاری الزم بخش مهندسی با  ها و... در حین اجرای پروژه )عدم هماهنگی ونقشه

 بخش اجرا(

 

 و تدارکات کاال هیعوامل فاز ته نیموثرتر یاثرگذار بترتی – 7جدول شماره 

 موثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر در فاز تهیه و تدارکات کاال رتبه

تاخیر در ارسال و حمل کاال از سوی تامین کنندگان و استهالک/خرابی مواد و مصالح  1
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 ن حملدرحی

3 
غیر قابل پیش بینی بودن نرخ تورم و افزایش قیمت مواد و مصالح نسبت به زمان ارایه 

 های پروژهنرخ و برآورد هزینه

 تهیه مواد و مصالح بدون کیفیت مناسب 2

 

 عوامل فاز ساخت و اجرا نیموثرتر یاثرگذار بترتی – 8جدول شماره 

 ر فاز ساخت و اجراموثرترین عوامل ایجاد کننده تاخیر د رتبه

1 
ارایه قیمت غیرواقعی )پایین( در زمان برگزاری مناقصه توسط پیمانکار، فقط با هدف 

 برنده شدن در مناقصه

3 
تاخیر در پیگیری مسایل و حل کردن مشکالت )درون و برون سازمانی( از سوی مدیران 

 پروژه کارفرما

2 

-های اشاره شده در برنامه زمانفعالیت کمبود نیروی انسانی پیمانکار جهت انجام تمامی

های مختلف کاری توسط بندی و همچنین تخصیص نامناسب و ناکارآمد نفرات در جبهه

 پیمانکار

موقع دستمزد به کارکنان و پیمانکاران دست دوم، از سوی پیمانکار عدم پرداخت به 9

 عمومی

 

 

 یرگی جهینت -5

 با و مقرر زمان در ها انجام پروژه ها، یو قطع وابستگ شرفتیپرشتاب در جهت پکشور و حرکت  تیبا در نظر گرفتن موقع 

 نیبرخوردار است، چرا که ا یشتریب تینفت و گاز از اهم عیموضوع در صنا نیاست. ا یضرور اریمشخص شده، بس نههزی

 نیاز ا باشد؛ یاس توسعه کشور مشده و رشد آن، نماد، محور و اس شناختهکشور  یرکن اقتصاد نیرگذارترتاثی عنوان صنعت به

 های پروژه انمجری عنوان که به یداخل های نقاط ضعف و مشکالت شرکت ییصنعت با هدف شناسا نای در ها مطالعه پروژه رو

EPC باشد یم تیواجب و پراهم یامر شوند، یشناخته م. 

 ریعوامل هر فاز بر به تاخ نیوامل موثر و موثرترع ییشده که به شناسا آوری جمع های داده لیحاصله از تحل جیتوجه به نتا با

 :شود یم شنهادیپ ریاز تاخ یریشگپی جهت به ریموارد ز د،یصنعت نفت و گاز انجام EPC یها افتادن پروژه

 و برنامه زمان هاتیجهت انجام امور مطابق با اولو مانکاریپ ییتدارکات و اجرا ،یمهندس یهابخش نیب یهماهنگ شیافزا -1

  (مانکاریپروژه )توسط پ یبند

  (مانکاریانجام پروژه )توسط پ یشنهادیپ متینرخ و ق هیدر زمان ارا شتریب یها و دقت و بررسجنبه یدر نظر گرفتن تمام -3

مطرح شده در مناقصه  متیق نتری از انتخاب براساس نازل ریغ ستهیشا مانکاریانتخاب پ یبرا گرید یدر نظر گرفتن روش -2

  فرما()توسط کار

شده )توسط  هیته یبرکاالها هایبازرس تیفیوتدارکات کاال و باال بردن ک هیکارفرما بر مرحله ته شترینظارت هرچه ب -9

 کارفرما(

 مانکاریکارفرما و پ یهامیدر ت نهیزم نیبه آموزش در ا شتریپروژه و توجه ب تیریباال بردن دانش مد -5

 هاپروژه از آمده دست بهتر تجارب به یساز رهیها و ذخژهاز سواق پرو شتریهرچه ب یریگبهره -1

 کشورها ریکاال از سا نیتام یداخل به منظور کاهش وابستگ یهاسازنده مندسازی توان -1
  

 مراجع
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