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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "جناب آقاي عباس مقدسي و سركار خانم زينب آقابابايي"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  ي كنيم.قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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  پیشگفتار
 اجراى یا و مقرر زمان در آنها انجام ها پروژه موفقیت ارزیابى در اصلى هاى شاخص از یکى امروزه،

 باشد، داشته تأخیر قراردادى تکمیل تاریخ به نسبت اى پروژه که هنگامى زیرا است. آنها تأخیر بدون

 و کند تحمیل دو هر یا و کارفرما پیمانکار، به را توجهى قابل خسارات و اضافى هاى هزینه تواند مى

   .شود پروژه در آنها سوى از ادعاهایى بروز به منجر

 رقابتى بازار و منابع بودن محدود به علم با توسعه حال در و پیشرفته کشورهاي اکثر منظور، بدین

 به پروژه تأخیرات میزان محاسبه دنبال به بیشتر سود کسب و منابع از یشترب استفاده جهت شدید،

 ناشى هاى هزینه جبران جهت پروژه عوامل از یک هر مسئولیت کردن مشخص و بینانه واقع صورت

  .هستند پروژه در شده واقع تأخیرات از

 خصوصى، و دولتى کافرمایان براى کتاب این مطالعه است؟ مفید کسانى چه براى کتاب این 

 کارشناسان پروژه، سرپرستان پروژه، مدیران و عام طور به مشاوران فرعى، پیمانکاران ،اصلى پیمانکاران

 و خاص طور به ها دانشگاه دانشجویان و اساتید پروژه، کنترل و ریزى برنامه کارشناسان فنى، دفتر

 .بود خواهد مفید هستند، ارتباط در ادعا مدیریت مباحث با نوعى به که کسانى سایر

  مربوطه: هاى فصل و کتاب هاى بخش مورد در اى خالصه

 به است شده سعى اول فصل در است، مقدماتى فصل سه شامل کتاب از بخش این :اول خشب 

 فصل در .شود پرداخته شد خواهید مواجه آنها با کتاب طول در که واژگانى و مفاهیم تعاریف، بیان

 نزبا به پروژه مدیریت استانداردهاى دیدگاه از ادعا مدیریت هاى استراتژى بیان و ادعا تعریف به دوم

  .است شده پرداخته واقعى سناریوهاى و ها مثال طرح همراه به ساده

 .است شده بحث مفصل صورت به آن هاى بندى دسته انواع و تاخیرات خصوص در سوم فصل در 
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 تشکیل را کتاب پیکره اصلى قسمت و باشد مى فصل هفت شامل کتاب از بخش این دوم: بخش 

 مالى تاخیرات تهیه و مستندات گردآورى چگونگى صوصخ در بخش این دوم و اول فصل در دهد، می

 خصوص، این در الزم کلیدى نکات ذکر همراه به واقعى سناریوهاى از گرفتن کمک و مثال ذکر با

 صورت به فنى تاخیرات گردآورى و تهیه چگونگى پیرامون بخش، این سوم فصل در است. شده بحث

 همراه به تاخیرات آنالیز و محاسبه هاى روش واعان مورد در همچنین است. شده بحث گام به گام

 و محاسبه هاى روش اینکه به توجه با است. شده ذکر مهمى نکات آنها ضعف و قوت نقاط تشریح

 چهارم فصل در هستند، ضعفى نقاط و نقایص داراى فعلى رایج هاى روش از استفاده با تاخیرات آنالیز

 احیاى روش به تاخیرات آنالیز عنوان تحت خود ابداعى شرو بیان به نگارندگان کتاب، از بخش این

 اند. پرداخته ها روش سایر به نسبت روش این مزایاى بیان و واقعى سناریو یک طرح با بحرانى مسیر

 تاخیرات تهیه خصوص در زیاد تفسیرهاى و ابهامات وجود به توجه با نیز بخش این پنجم فصل در

 بحث پیرامون بخش این ششم فصل در است. شده پرداخته مسائل این بیشتر چه هر تشریح به فنى،

 واقعى ىسناریو یک طرح با مالى و فنى تاخیرات همپوشانى محاسبه چگونگى همیشگى و پیچیده

 قراردادها سایر در تاخیرات گزارش تدوین چگونگى به بخش این آخر فصل در است. شده پرداخته

  .است شده اشاره

 اساس بر قرارداد طرفین به وارده خسارت میزان تعیین صوصخ در کتاب سوم بخش در 

 نکات همراه به الزم توضیحات قبلى، هاى قسمت در شده گفته روشهاى مطابق شده بررسى تاخیرات

 .است شده آورده داشت، نظر در قرارداد عقد زمان در است الزم که مهمى

 فصل در تاخیرات گزارش بررسى در قطعیت عدم بحث و ادعا مدیریت موضوع اهمیت به توجه با 

 جهت مفیدى هاى تکنیک مذاکره، فنون و تاخیرات بررسى جلسه خصوص در چهارم بخش اول

 به مربوط مکاتبات انجام چگونگى خصوص در بخش این دوم فصل در و است شده ارائه استفاده

   .است شده بیان مختصرى توضیحات واقعى سناریوى چند طرح با پروژه اجراى طول در تاخیرات
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 گزارش تدوین چگونگى زمینه در اجرایى دستورالعمل نمونه یک حاضر کتاب الف پیوست در 

 هاى دستورالعمل سایر تهیه به نسبت آن کمک به توان مى و است آمده پیمانکار دیدگاه از تاخیرات

 . نمود اقدام زمینه این در بیشتر جزئیات با مربوطه

 و پیمان عمومى شرایط بندهاى و مواد سازى شفاف راىب اینکه به توجه با ب پیوست در 

 پیشنهادات بعضا و شده استعالم موارد نمود، استعالم ذیربط مراجع از توانمی ابالغى هاى بخشنامه

 .است آمده ارسالى هاى نامه تصویر و پاسخ و پرسش قالب در کارفرماها و مشاوران ن،اپیمانکار

 درك منظور به گرددمى پیشنهاد کتاب دوم بخش العهمط خصوص در: کتاب مطالعه چگونگی 

 به ولى نمائید، اقدام آنها مطالعه به نسبت شده ارائه فصول ترتیب به مطالب، یکپارچگى حفظ و بهتر

 الزم اطالعات فصل، هر مطالعه با که شود بیان اى گونه به فصل هر نکات است شده سعى کلى طور

 .بگیرد قرار خوانندگان اختیار در خصوص آن در

 مالى و فنى تاخیرات الیحه تهیه چگونگی تاخیرات، از بهترى درك ایجاد با کتاب این است امید

 مشکالت از بتواند زمینه، این در کلیدى نکات و مهم مفاهیم با آشنایى و پیمانکارى قراردادهاى

  . بکاهد حدى تا موجود

 نیز و کرده قدردانى اند، داشته نقش کتاب این تهیه در نوعى به که کسانى همه از است الزم پایان در

 و موجود ایرادات ارائه ،سازنده هاىدیدگاه ارسال با فرهیخته، و عزیز خوانندگان خواهشمندیم

 به را خود سواالت سوال، ایجاد و ابهام وجود صورت در و فرمایند راهنمایى را ما خود، پیشنهادات

  . نماییم اقدام پاسخگویى به نسبت وقت اسرع در تا فرمایند ارسال زیر ایمیل هاى آدرس

  

Moghadasi.tkd@gmail.com 

ghababaei@yahoo.comZ_A  

  

  

  


