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 بسمه تعالي

 مقدمه

 تهیه،حقوقی و مالی حاکم بر        روشها، مقررات و ضوابط فنی،       اصول، مجموعه ، فنی و اجرایی   نظام
 عوامل  کارگیریه بو  برداری طرحهای عمرانی کشور و چگونگی انتخاب               اجرا، ارزشیابی و بهره     

 بین آنهاست که به      ارتباطنحوۀ   شده و  دست اندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یاد            
 .گیرد  و در سطح کشور مورد استفاده قرار میمنتشرنامه، دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی  صورت آیین

کار ه  های کلیدی ب    واژه دقیق تعریف    از عوامل اصلی در کاربرد صحیح و سهل ضوابط یاد شده،           یکی
کار رفته در ضوابط    ه  های کلیدی ب   واژهرفته در آنهاست و برای این منظور، فرهنگ حاضر با گردآوری              

هایی که در    واژه.  تعاریف مربوط تهیه شده است      همراهنظام فنی و اجرایی و مقررات مربوط به آنها به             
 .ده، در این فرهنگ، تعریف آنها نیز تدوین شده است نبوموجودضوابط مربوط تعریفی برای آنها 

 به نظام فنی و اجرایی مربوط         مستقیماًهایی که    های نظام فنی و اجرایی، سایر واژه          بر واژه  عالوه
 است، از مقررات عمومی استخراج و در این             عمرانیاندرکاران طرحهای     نیست ولی مورد نیاز دست      

 .فرهنگ درج شده است

 :ی هدفهایی از جمله هدفهای زیر تهیه شده است فرهنگ برااین

 و سایر عوامل       کارشناسانریزان، مجریان طرحها، مشاوران، پیمانکاران،            کمک به برنامه     -
 .مربوطدست اندرکار تهیه و اجرای طرحهای عمرانی در کاربرد ضوابط 

انی برای تدوین     عمر طرحهایها و دستورالعملهای اجرایی        نامه کنندگان آیین   کمک به تدوین    -
 .ضوابط جدید یا اصالح ضوابط موجود

 . مقررات موجوداصالحکنندگان مقررات عمومی برای تدوین مقررات جدید یا   کمک به تدوین -
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 متفاوت در ضوابط مختلف، کاربردهایهای یکسان ولی با    فراهم نمودن امکان مقایسه تعاریف واژه      -
 . منظور کمک به کاربران ضوابطبهخاص هر یک و نشان دادن تفاوت آنها و کاربردهای 

 مختلف به منظور تکمیل     مراجعها در    های موجود در تعاریف واژه      نشان دادن نواقص و ناهماهنگی     -
 .نظر هر یک و اصالح آنها در موقع تجدید

.  مرجع خارجی گردآوری شده است     22 مرجع فارسی و     80 واژه است که از      1440 شامل فرهنگ این
 شده است و شماره مرجع مربوط به هر واژه در آوردهامی مراجع واژه ها در قسمت آخر فرهنگ  اسفهرست

هایی از چند مرجع با تعاریف مختلف آمده          اگر واژه .  گردیده است  درجسمت چپ واژه در داخل کروشه        
  در کروشه به ترتیب منعکس گردیده و تعاریف مربوط به هر یک به ترتیب با                      مراجعباشد، شماره    

، تعاریف  باشد با دو تعریف از یک مرجع آورده شده             ای اگر واژه . از هم تفکیک شده است     ) -(عالمت
 .مربوط، با حروف الف، ب تفکیک شده است

 مختلف آمده، نیاز به کلمات توضیحی داشته که این کلمات در داخل               منابع از تعاریف که از       بعضی
 .استپرانتز آمده 

ها   شده است، در سمت چپ واژه      استخراجهایی که از قوانین      ستثنای واژه ها به ا    انگلیسی واژه  معادل
 .درج گردیده است

 زیرگروهچند  نه گروه و      به واژه ها با توجه به دامنه کاربرد آنها، طبق نمودار پیوست،                 مجموعۀ
ه  رقم تشکیل شد   ششواژه ها از   ) کد( بندی، شناسه   طبقه اینبر اساس   . بندی و تفکیک شده است     طبقه
که بدون عنوان آورده شده است، برای توسعه آینده واژه ها در نظر         و زیرگروههایی  6 و   5گروههای  . است

 صورت  به الفبایی فارسی و انگلیسی آنها        فهرست ،برای سهولت دسترسی به واژه  ها     . گرفته شده است  
 .جداگانه همراه با شمارۀ واژه در انتهای فرهنگ آمده است

 و استفاده سریع و آسان از مطالب کتاب، نسخه الکترونیکی این مجموعه             نمودنتر   منظور کاربردی   به
 آن  ارسال فشرده دارای قابلیتهای ویژه ای در جستجوی واژه، نمایش مناسب مطالب، امکان              لوحدر قالب   

 .همزمان تهیه گردیده است...  به چاپگر و

 . و ضوابط مربوط مراجعه شودمقرراته باید به برای استفاده از هر واژ  فرهنگ جنبۀ راهنما دارد واین

 - دو -

www.mirjalili.net



تهیه (  اشعری مهندس از گروه پژوهشی آقایان مهندس شفیعی فر، مهندس عراقی و               وسیله بدین
  نسخه الکترونیکی و   اجرای، آقای دکتر حسین عرب علی بیک و آقای سعید جاللی که طراحی و             )کنندگان

و ) مدیریت طرح (  مهندسان مشاور آوند طرح    ، داشته اند آماده سازی نسخه کاغذی را برای چاپ به عهده        
نظام فنی و   واژگان  گیری، تدوین و انتشار فرهنگ        که در شکل   )دفاتر مسئول (  فنی اموردفاتر معاونت   

 . داشته اند، تشکر و قدردانی می شودبسزایینقش کشور اجرایی 

 نقص و   ،است بار تهیه شده       با توجه به این که این فرهنگ برای اولین             الزم به یادآوری است    
 با پیشنهادهای اصالحی و     که از تمامی صاحب نظران و متخصصان درخواست می شود           .کمبودهایی دارد 

 .تکمیلی به غنی تر شدن این فرهنگ کمک نمایند

 
  فنیامور معاونت 

 1383 تابستان 

 

 - سه - - دو -

www.mirjalili.net



www.mirjalili.net



 فهرست

 صفحه عنوان

 1  واژه های مدیریت پروژه– 100000

 3  مدیریت- 110000

 26  سیستمهای مدیریت پروژه- 120000

 39  روشهای اجرا- 130000

 47  واژه های معیارهای فنی– 200000

 49  مبانی مطالعات و طراحی- 210000

 52  ضوابط طراحی- 220000

 57  مشخصات فنی و اجرایی- 240000

 58  ضوابط کنترل کیفی- 250000

 61 برداری و نگهداری  ضوابط بهره- 260000

 62 های کاری  رشته- 280000
 62.................................................................... توسعه و عمران- 280100
 68.......................................................................... ساختمان- 280200
 71....................................................................... راه و ترابری- 280300
 77....................................................................... مهندسی آب- 280400
 86......................................................................... کشاورزی- 280500
 89.................................................................... صنعت و معدن- 280600
 95.............................................................. نفت، گاز و پتروشیمی- 280700
 98.................................................................. برق و الکترونیک- 280800
 100.................................................................... خدمات جنبی- 280900
 105........................................................................العات اط- 281000
 108.................................................................... محیط زیست- 281100
 113.................................................................. مهندسی ارزش- 281200

 - پنج -

www.mirjalili.net



 117  واژه های قراردادها و شرح خدمات– 300000

 119  قراردادهای مشاوران- 310000

 124  قراردادهای پژوهشی- 320000

 127  قراردادهای پیمانکاران- 330000

 148  شرح خدمات- 340000
 148............................................................... طبقه بندی خدمات- 340100
 150............................................................... مطالعات و طراحی- 340200
 160.......................................................................... نظارت- 340300
 162..........................................................برداری و نگهداری  بهره- 340400

 165  سایر- 390000

 171  واژه های قیمتها و تعرفه ها– 400000

 173 الزحمه  حق- 410000

 175  فهرستهای پایه- 440000

 178  تعدیل قیمتها- 470000

 180  برآورد- 480000

500000 –  183 
 

600000 –  185 
 

 187  واژه های تشخیص صالحیت، ارجاع کار و ارزشیابی– 700000

 189  تشخیص صالحیت- 710000
 189..................................................... تشخیص صالحیت مشاوران- 710100
 196................................................... تشخیص صالحیت پیمانکاران- 710200

 202  ارجاع کار- 720000

 204  مناقصه- 730000

 208 تأمین کنندگان ارزشیابی - 740000

 - شش -

www.mirjalili.net



 211 ای نظارت و ارزیابی طرح ها واژه ه– 800000

 213  نظارت طرحها- 810000

 218  ارزیابی طرحها- 820000

 221  واژه های عمومی– 900000

 223  برنامه و بودجه- 910000
 223........................................................................... برنامه- 910100
 235............................................................................ بودجه-910200
 243............................................................................ طرح- 910300

 247  اقتصادی- 920000

 259  حقوقی- 930000
 259.................................................................... قانون تجارت- 930100
 264........................................................................ قانون کار- 930200
 271............................................................ قانون تأمین اجتماعی- 930300
 274..................................................................... قانون مدنی- 930400

 277  مالی- 940000

 293  بیمه- 950000

 303  سازمانها و مراجع رسمی- 980000

 309  سایر- 990000

 317 پیوستها

 319  فهرست الفبایی فارسی واژه ها-پیوست یک 

 347 لیسی واژه ها فهرست الفبایی انگ-پیوست دو 

 373  فهرست منابع و مĤخذ واژه ها-پیوست سه 

 - هفت - - پنج -

www.mirjalili.net



1

)100000(

www.mirjalili.net



 3  فصل اول ـ واژه های مدیریت پروژه

  مديريت- ١١٠٠٠٠

 Management ]125 و 107[یریت مد -110101

 .هماهنگ شده جهت هدایت و کنترل یک سازمانفعالیتهای  -

روهی از اشخاص که     گ شخص یا ک  یعنی ی . یریت گاهی اشاره به افراد دارد     مدصطالح  ا -یادآوری  
ریت به این   ی که مد  هنگامی. دهایی هستن ت مسئولی ورات  ختیان دارای ا  برای هدایت و کنترل یک سازما      

 به کار رود تا از در هم      ) صفت و یا مضاف الیه   (ر  گیف ص برده می شود بایستی همواره با یک تو       راکمعنا به   
» ...مدیریت باید   «برای مثال   . ن آن با مفهوم مدیریت که در باال ذکر شده است اجتناب شود                ختمیآ

 .مقبول است» ...مدیریت رده باال باید «ست، در حالی که مقبول نی

 مدیریت فرایندی است که از طریق آن تالشهای انسانی در راستای نیل به اهداف سازمانی یا سایر                  -
 .منافع موجود سازمان هماهنگ و تلفیق می شوند

 Manager ]125 و 140[یر مد -110102

 استفاده از منابع سازمان نظیر پول، نیروی کار،         قتداری ا ا دار ست و ا انیزمسا هداراول  ئسم خصی که ش
 .اهداف سازمان می باشد بردشدر جهت پیل ا وسای ی

 شخصی که وظایف وی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و تصمیم گیری در راستای نیل به                 -
 .اهداف سازمانی است

 Management service ]140[یت یرمات مدخد -110103

ی یتت مدیر عاطالم ا ستی س ظیر ن .شدثر با ؤم تریدی م تربهدن به عملکرد    رساناری  در ی ه   ک ی خدمت هر
 .و غیره

 Management science ]140 [یتدیر ممعل -110104

 .ی مدیریتاجرا ی درویژه روش کم به می،ل عبه کارگیری روشهای -الف

 .مدیریتری یا علم اجتماعی در مطالعه اتفر موقطه نظرات عل به کارگیری ن-ب
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 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  4

 

 Management review ]106[ت رییمدری نگزبا -110105

می توسط مدیریت رده باال از وضعیت سیستم کیفیت و کافی بودن آن در رابطه با                       رسزیابی  ار
 .آنف و اهدا خط مشی کیفیت

 .زنگری خط مشی کیفیت نیز باشدت شامل باسا نکمیریت مدم زنگریاب -1یادآوری

 .باشد  مدیریتی برای بازنگرتیاطالعاع فیت می تواند یکی از منابی کیزیمایج متن -2یادآوری

عبارت است از مدیریت سازمانی که سیستم کیفیت آن تحت               » مدیریت رده باال    «-3یادآوری
 .بازنگری قرار دارد

 Mechanism ]177 [ ساز و کار-110201

 عمل یا تالش حاصل       فرایند یا فنی برای رسیدن به یک نتیجه که گاهی اوقات به وسیلۀ                 -لفا
 . فکری که نتیجه ای از آنها به دست آیدیها فرایندمی شود، ترکیب

 .عملیات ذهنی و فکری که از اثر آن نتیجه ای به دست آید -ب

 Organization ]107[زمان سا -110202

 .ت و روابط آنها اختیارامسئولیتها، به طوربمب یترت فراد و تسهیالت همراه با اوهی ازگر

 ،مننجنگاه خیریه، ا   ب ؤسسه، م، اداره، بنگاه،    »صنعتی، تجاری، خدماتی و غیره    «، مجتمع   کتشر: ثالم
 .تجارتخانه یا بخش یا ترکیبی از آنها

 .عموماًً دارای نظم است ترتیب -1یادآوری

 .دش عمومی یا خصوصی بامی تواندازمان س -2یادآوری

 .مدیریت کیفیت معتبر استتعریف در مورد استانداردهای سیستم این  -3یادآوری

 Organizational structure ]107 و 114 و 106[مانی ازختار سسا -110203

 طریق آن   ازازمان   س  و یک  ده ش یمنظتو روابطی که به صورت طرحی خاص        ت  ختیارا ا،  ائولیتهمس -
 .وظایف خود را انجام می دهد

مان، که از طریق آن وظایف و فعالیتهای        و روابط تعیین شده در ساز     ت  ختیارا ا ،ئولیتها مس جموعه م -
 .خود را انجام می دهد
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 5  فصل اول ـ واژه های مدیریت پروژه

 . مسئولیتها، اختیارات و روابط بین افرادترتیب مربوط به -

 .عموماًً دارای نظم است ترتیب -1یادآوری

 ساختار سازمانی به صورت رسمی غالباًً در نظامنامۀ کیفیت یا طرح کیفیت مربوط به یک                 -2یادآوری
 . گرددپروژه ارائه می

می تواند فصل مشترکهای مرتبط با سازمانهای بیرونی را           دامنۀ شمول ساختار سازمانی       -3یادآوری
 .دربر گیرد

 Project executive manager ]20[ ری طرحمج -110301

) 53(ک ماده    تبصره ی  نادست ا بهیقی که به نمایندگی از سوی دستگاه اجرایی و              حق تسصی ا شخ
 اتمقرره و اجرای طرحهای عمرانی را در چارچوب قوانین و           هیولیت ت سئ م روشنون محاسبات عمومی ک   اق

 .عهده دار می شود

 Executive manager duties ]20[ری مجایف وظ -110302

خیص، انجام تعهد،    تشتهای  یولئیا بخشی از اختیارات و مس       م  مازت عبارت است ا    ریایف مج وظ
 . عمرانیتسجیل، حواله و اعمال نظارت بر اجرای طرحهای

 Assignable duties ]177 [ وظایف قابل واگذاری-110303

نبوده و می تواند آن را به اشخاص حقوقی        دستگاه اجرایی    وظایف سیاستگزاری    ووظایفی است که جز   
 .دکنیا حقیقی دیگر واگذار 

 Unassignalble duties ]177 [قابل واگذاری  وظایف غیر-110304

زم است مستقیماً توسط دستگاه اجرایی و با مسئولیت وی انجام شود            وظایف سیاستگزاری است که ال    
 .و یا طبق قانون محاسبات عمومی به عهده کارفرما می باشد

 Infrastructure ]107[ر ساخت زی -110305

 .انسازم کید نیاز برای انجام فعالیتهای وردمات م خت وهیزا تج،التسهییستم تس >سازمان<
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 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  6

 

 Work breakdown structure (WBS) ]58[ فعالیتهای طرح یکفکختار تسا -110401

رح بر حسب نوع فعالیتها، مسئولیت انجام آنها، منابع و           ط و تفکیک فعالیتهای  طبقه بندی  ،  دیسیم بنتق
یک فعالیتهای طرح نامیده     ک تف رتاخسا ها،نآم  نجا ا م آنها، محل انجام آنها و باالخره علت         جاامل ان عو

بنای مؤثری  م است و    را از سطوح کلی تر به سطوح تفصیلی ت      هفعالیتب  ار سلسله مرات  این ساخت ر  د. می شود
 .ندهی، کنترل و نظارت فعالیتهای طرح می باشدماای سازبر

 Work breakdown structure (WBS) ]70[ژه ورپ یاارهختار کسا -110402

ده آن  ناجزای تشکیل ده  و  اصر  ه عن را ب  پروژه   دنجزیه ش  ت ه نحوه و چگونگی تقسیم و      ک دی است سن
 .ان می دهدشن

عناصر . در باالترین سطح، خود پروژه قرار دارد      . های پروژه، شامل سطوح متعددی می باشد     ارختار ک سا
آن . ، اجزای مربوط و تشکیل دهندۀ عنصر سطح باالتر را نشان می دهد           )به استثنای سطح اول   (هر سطح   

زا و قطعات دیگری تفکیک نشده اند، اصطالحاًً فعالیت          عناصری از ساختار کارهای پروژه را که به اج           
 .عموماًً پروژه متشکل از ساختارهای زیر است. می نامند

  ساختار مسئولیتی- ساختار کنترلی -ساختار عملیاتی 

طوح مختلف کارهای پروژه با اسامی خاص مانند، پروژه های فرعی، مناطق واحد یا جزیره، بسته                  س
 .وظایف و فعالیتها نامگذاری می شودکاری، عملیات اصلی، 

 Project organization ]70[ژه روزمان پسا -110403

از عوامل سهیم در اجرای پروژه است که هر یک از آنها، انجام تمام یا                  ژه، مجموعه ای روزمان پ سا
داد، و  خدمات پیش بینی شده و یا مندرج در قرار       ح  شرب  ارچوچر  د،  ابخشی از یک یا چند عملیات پروژه ر       

قیم، م یا غیر مست   یتقسم ورطه  ب،  ه عهده  دارند و زیر نظر مدیر پروژ        برن شده   ییبرای تحقق هدفهای تع   
سازمان پروژه، چگونگی ارائه خدمات نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز مدیر پروژه              . الیت می کنند فع
 .ن می دهدشا نت او راارایتخاو 
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 Project elements ]70[ه وژاصر پرعن -110404

هدفها و نتایج، دامنه کار،      . رتباط متقابل دارند  گر ا دییک با   کهپروژه از عناصری تشکیل شده است        
 .دهنزمان پروژه، عناصر پروژه را تشکیل می د و سافیتیینه، زمان، کزه

 Performances – Operations ]70[لیات عم -110405

 و همگن تفکیک و تقسیم        بهای مشا رهده از کا  ای عم ه تهه دس  ب ،هی پروژ  کل  یک از عملیات    هر
. ملیاتی پروژه قرار دارند    ساختار ع  در سطح سوم       ،ن عناصر یا. می شوند که آنها را عملیات می نامند       
ی هاعتمیشگاهها، سدها، فرودگاهها، مج     پاال ا،ه احداث نیروگاه   دمهمترین عملیات در پروژه هایی مانن      

 :نه ها، که پس از مرحله تعریف پروژه انجام می شوند، عبارتند ازکشت و صنعت و پروژه های احداث کارخا

 ومیهراحی مف ط-

 یهاحی پاطر -

 لییاحی تفصطر -

 نش فنیدانتقال  ا-

 ران و انعقاد قراردادمانکا پیونتخاب مشاوران ا و قراردادها، هصقانم دناهیه اس ت-

  کالیدرخ وفارش  س-

 الاخت کا س-

 مل کال ح-

 اناختم سبینه و ا-

 )اده می کنندفدوم است در پروژه هایی که از تجهیزات دست(میر کاالی دست دوم ع توسازی ون -

 صب ن-

 راه اندازیو زمایش  آ-

 زی کارگاهاس هدا آمجهیز و ت-

 خت و بهره برداریان سادور اطالعاتی سیستمهای -

 .نیروی انسانیم داتخس اموزش و آ-
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 Main activity ]70[ی صلالیت افع -110406

یت اصلی  لفعا  تفکیک می شود که آنها را      ینگمه ولیات، به مجموعه کارهای مشابه       عم یک از    هر
ات مندرج  معملیات اصلی، شامل تمام یا بخشی از شرح خد        ز   ا یکفهرست فعالیتهای اصلی هر     . می نامیم

 . درنوژه قراردارلیاتی پمفعالیتهای اصلی، در سطح چهارم ساختار ع. ا می باشدهدقراردار د

 Activity ]70 [فعالیت -110407

هر یک از فعالیتهای اصلی به کارهای مشخص و معین قابل کنترلی تقسیم می شود که آنها را                       
بنابر ) سطح پنجم (هر یک از عوامل و ارکان پروژه، در ساختار عملیاتی پروژه خود                 . فعالیت می نامند 

فعالیت، آن عنصری در ساختار تقسیم کار         .  کرد ضرورتهای کاری، فعالیتها را ایجاد و تعریف خواهند         
 .می باشد که به  اجزای دیگری تفکیک نشده باشد

 Weight factor ]70[ی زش نسبار -110408

و ارزش نسبی مقدار کار پیش بینی و برآورد شده،            نشان دهنده اهمیت   رصد وزنی دیا  ی  بنسزش  ار
ر کار پیش بینی و برآورد شده عنصر سطح باالتر          یک جزء از ساختار کارهای پروژه در هر سطح به مقدا           

 .وابسته به آن می باشد

مجموع ارزش نسبی عناصر در     .  است 100ارزش نسبی عنصر سطح اول در ساختار کار پروژه برابر            
در هر حال، مجموع ارزش نسبی      .  باشد 100هر سطح از این ساختار به عنصر باالتر از آنها بایستی برابر              

 . باشد100فعالیتهای پروژه بایستی برابر یا درصد وزنی 

 System ]122) [تمیسس(ام یا سامانه نظ -110501

 ازو   وردمی  آرا به دست    ی  ای به هم وابسته که به علت این وابستگی، کلیت جدید          جزی از ا    اموعهمج
ها، وشی از ر    اهوعمجم. ند  کوی و در جهت تحقق هدف خاصی فعالیت می         ریمخصوصی پ  و سازمان    منظ
 .ورند  آ کل متشکل را به وجود مییکیکدیگر در تعاملند و ا ا که بوه  ها و شی  هویهر
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 ]70[برنامه ریزی و کنترل پروژه ع ام جامنظ -110502

 Planning and project control total system 
مات عوامل مسئولیتها، وظایف کلی و شرح خده ملها کلعو دستورا اهاست از فرایندها، روشمجموعه ای 

 :یر تعریف و تبیین می کند زحبه شرعالیتهایی ف انجام ی براه رار پروژکات اندردس

 .اف، محیط و دامنه کار پروژههدناخت ا ش-

 .پایه و راهبردی پروژه برنامه ریزی -

 .هژورالن، تفصیلی و عملیاتی پ برنامه ریزی ک-

 .تفصیلی و عملیاتی پروژه ن،ال کرلنت ک-

 Control ]124 [ترلکن -110601

 .السله ای از رویدادهسیا  له ای برای هدایت و تنظیم یک فرایندسیش یا ورو

 Project control ]177 [ کنترل پروژه-110602

کنترل پروژه عبارت است از بررسی تاریخهای واقعی شروع و یا خاتمه فعالیتها و روابط بین آنها،                      
 ، الت پروژه، کنترل پیشرفت پروژه و مقایسه آن با برنامه          بررسی موارد مهم و بحرانی و تنگناها و مشک         

 . کنترل منابع اجرای پروژهیاتحلیل وضعیت مالی پروژه، تهیه و بررسی شاخص پیشرفت و عملکرد پروژه 

 Steering controls ]122 [انای فرمه، کنترلیتای هدارلهتکن -110603

 در  مزال تاالحی عملیات، اص  ا حین اجر  ردو  د  و  شینی می   به کار پیش  جی آن نتی   ط ایی که هترلکن
 .ود  شفرایند کار، انجام می

 Cost limit ]105[ سقف هزینه -110604

 .مبلغی است که کارفرما می خواهد پروژه یا بخشی از پروژه در آن محدوده اجرا شود

 Cost control ]105[ه ینترل هزکن -110605

 . کنترلییمیمها تصذاتخاپروژه و ۀ بودج ا ب نظارت هزینه ها برای مقایسۀ ت ازت اسعبار
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 Direct project cost ]70[یم پروژه تقینه مسهز -110606

تقیمی را که مورد     سح م لت و تجهیزات و مواد و مصا        الاشین آ م نیروی انسانی،     یاهنه یزهموع  مج
 هایی را که کارفرما به     کلیه هزینه . ند، هزینه مستقیم پروژه می گوی     می گیرد ارقراستفاده فعالیتهای پروژه    

 پرداخت می کند، هزینه    مه زمانی  در برنا  هدش منظور   ییتهافعالمشاوران و پیمانکاران پروژه برای انجام        
 .می باشد مستقیم پروژه

 Indirect project cost ]70[مستقیم پروژه ر ینه غیهز -110607

: پروژه صرف می شود مانند    ای فراهم آوردن شرایط الزم جهت اجرای           برهزینه هایی که    موعمج
 امور اداری و دفتری، هزینه       هزینه هایتمزد ناظران،   دسقوق و    ح ،مزد مدیر پروژه  ستوق و د  قهزینه های ح 

 و مانند   ینو کسورات قان   هزینه هایه،  گاار ک حل، هزینه رفت و آمد و اقامت کارشناسان مقیم در          ماجاره  
 .وینداینها را اقالم هزینه غیر مستقیم پروژه می گ

 Activity chart ]124[لیت عاف ودارنم -110701

 .سیم شودرن تادر یک فرایند که برحسب زم تایلمع وار یک رشته ولایش جدنم

 Flow chart ]119[شی ردودار گنم -110702

برای نشان دادن عملیات    هایی  ه از نشانه   فادا است  ب )تعالی ف ک طرح یا  ی( عملیات ی توالی یران تصو بی
 ...و  اندن و نوشتنخو، کپی کردن، )نتقالا(دن رمحاسبه، جابه جایی، مقایسه ای، پرش کمختلف مثل 

 Bar chart ]119[ستونی  راای یا نمود هیلودار منم -110703

آن فراوانی ها  ناسب با   ول آنها مت  طاست که     هایییلهنی ها یا مقادیر به وسیله م     ایکی فراو افایش گر نم
قطر و مساحت میله ها در     . اوانی، تعبیر دیگری جز تعداد و محل وقوع ندارد         مقیاس فر . یا مقادیر می باشد  

 .له ای معنای خاص نداردمیر دانمو

 Critical path method(CPM) ]150 و 151[حرانی  بش مسیررو -110801

 تحلیل توالی فعالیتها با کمترین انعطاف پذیری پیش بینی          لهسی و ن اجرای پروژه را به    مای که ز  فن -
رترین تاریخها با    و دی  ،روعمشخصی برای ش   ا تاریخ بهای اجرا با حرکت به جلو        اریخن ت ریودتز. دکن می

 .حرکت به عقب از تاریخ تکمیل تعیین می شوند
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این روش  .  یک روش تحلیل شبکه ای که مدت اجرا را برای هر فعالیت پروژه برآورد می کند                    -
فه جویی در زمان توالی فعالیتها از شروع تا پایان شبکه به            کوتاه ترین زمان تکمیل کار را با توجه به صر         

 .دست می دهد

 Critical activity ]123 و 70[انی حرالیت بفع -110802

یا (دیرترین تاریخهای شروع       و نادی عمل جمعی آن، برابر تفاضل زودتری        آزکه   ت اس الیتیفع -
از . ندهار می د  ررا برابر زودترین تاریخ خاتمه آن ق      یخ خاتمه پروژه    اررترین ت دیمعموالً  . شداپروژه ب ) خاتمه
 .آن صفر است یعمج لست که آزادی عم اعالیتی فیت بحرانی، و، فعالاین ر

در  ه است و تأخیر آن عیناً     امرن ب  خاتمه برنامه ای پروژه مبتنی بر انجام آن مطابق         که ستای  الیتعف -
 . درصد است10ی در یک زمانبندی نرمالیزه شده حدود تعداد فعالیتهای بحران. ه مؤثر می باشدوژخاتمه پر

 Critical path analysis (CPA) ]122[ بحرانی یرلیل مستح -110803

 و توالی فعالیتهای    وژه مشخص یتهای مختلف اجرایی یک پر    لاعف نآکه طی   برنامه ریزی  شی در   رو
 .که رسم می شودشب صورت به آن پروژه، فتشرپی برای ممهم و بحرانی الز

 Fast tracking ]151[جرا  اریع درتس -110804

ای موازی برای     فعالیته تن تعداد فعالیتهای متوالی و دسته بندی و جایگزینی آنها به              اس ک فرایند
 .ان اجرا می باشدزم درصرفه جویی 

 Monte carlo analysis ]123[ کارلو نتلیل موتح -110805

ن روش با توزیع نتایج محتمل بین هر یک از فعالیتها،            و تحلیل زمان بهینه اجرا، در ای       زیه تج شرو
 .ید می  آتوزیع نتایج محتمل برای کل پروژه به دست

 Quality ]122 و 107[فیت کی -110901

 . ها را برآورده می کندهاستومجموعه ای از ویژگی های ماهیتی الزامات و یا خه زانی کمی

 یک صفت از قبیل ضعیف، خوب یا عالی به کار           اه با  است همر  ممکن» فیتیک« صطالحا -1یادآوری
 .برده شود
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 تخصیص یافته، یعنی موجود در چیزی به صورت یک ویژگی                در مقابل   ،»ماهیتی« -2یادآوری
 .دائمی

 با  مت یا خد  ال یک کا  یقتو. ود   شب رضایت مشتری یا مصرف کننده می       وج م که الکا ریتی د  مز -
 .داشته باشد تق مطاب،عیین شده استتمشخصاتی که برایش 

 Quality system ]114 [یتام کیفنظ -110902

ا کیفیت ر  تیورد نیاز برای اجرای مدیر     م بعنا و م   فرایندهالها،  عمستورال دسئولیتها،  منی  امازختار س سا
 .یت می گویندیفنظام ک

 .دشابرد نیاز  کیفیتی موفوی اهداگجواب که  به حدی باید گسترده و فراگیر باشدیتام کیفنظ -1

ی آن سازمان طراحی    تیریدت یک سازمان در وهله نخست به منظور تأمین نیازهای م           فیظام کی  ن -2
این وسیع تر از خواسته های یک مشتری خاص است که فقط بخشی از نظام کیفیت را مورد                    . می گردد

 .بررسی قرار می دهد

باشد که اجرای اجزای      برای مقاصد قراردادی یا ارزیابی های اجباری کیفی ممکن است الزم                -3
 .معینی از نظام کیفیت مورد اثبات واقع گردد

 Quality manual ]107 [یفیتمه کامنانظ -110903

 .نازمایک سکننده سیستم مدیریت کیفیت ص رک مشخمد

ند از نظر شرح جزئیات و شکل با هم فرق داشته باشند تا با                یفیت می توان  ک ی هاهظامنام ن -یادآوری
 .رددگ بسانتو پیچیدگی یک سازمان معین مکی چ کووبزرگی 

 Quality objective ]107[ت ف کیفیهد -110904

مجموعۀ مقاصد و عملیاتی که برای تحقق        ( رابطه با کیفیت جستجو یا مقصود باشد           درزی که   چی
 ).کیفیت مورد نظر است

 .ماً مبتنی بر خط مشی کیفیت سازمان استو عمتییفهداف کا -1یادآوری

 .ی ربط در سازمان مشخص می گردد ذو سطوحا کاره اعورای ان بیت عموماً یفهداف کا -2یادآوری
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 Quality plan ]114[یت یفنامه کبر -110905

راحل فعالیتهای مربوط به یک فرآورده،        م نابع و  میفیتی خاص،    ک  روشهای آن که در   است مدرکی
 .امه کیفیت اشاره داردن ز نظام بخشهایی ابرنامه کیفیت معموالً به. پروژه و یا قرارداد معین شده است

 Quality planning ]114[برنامه ریزی کیفیت  -110906

فیتی و به کار گرفتن اجزای نظام کیفیت          کیی  هاته سواخف و   ایه گذاری اهد پا برای   که ییالیتهافع
 .استزیر د موارامل  شبرنامه ریزی کیفیت. می گرددن تدوی

ی و همچنین   ات کیفیت مل شناسایی، طبقه بندی و سنجش خصوصی        برنامه ریزی فرآوری شا    -فال
 .تعیین اهداف، خواسته های کیفیت و الزامات آن

ده به کار نمودن نظام کیفیت شامل سازماندهی و            ما آ ملی شا تایو عمل  تییریدمبرنامه ریزی   -ب
 .زمان بندی

 .ودن برنامه های کیفیتی و فراهم ساختن بهبودهای کیفینمآماده  -ج

 Quality plan of project ]140[یت طرح یفنامه کبر -110907

ت نیروی انسانی به لحاظ تخصص و          صا، مشخ دستورالعملها،  وبای مکت   هه رویه ت ک س ا سندی
 . به یک طرح در آن معین شده باشدوطای مربهتجربه، مشخصات فنی و شرح شغل

 Quality loop ]106 [یتخه کیفچر -110908

ا  ت ر کیفیت در مراحل مختلف از شناسایی نیازها گرفته           ثر ب ؤل م لیتهای متقاب فعا زا هنیذ ییگوال
 ارزیابی اینکه آیا نیازها برآورده شده اند یا نه؟

 .ی مشابه داردومفه میتیفرپیچ کما -یادآوری

 Quality plan ]107[ت ح کیفیطر -110909

 چه  چه شخصی و در    وسیله به   ن می کند کدام روش اجرایی و منابع مرتبط با آ          صخ مش  که یکمدر
 .د به کار رودم در مورد یک پروژه، محصول، فرایند یا قرارداد خاصی بایهنگا

به فرایندهای مدیریت کیفیت    ط  بومرین روشهای اجرایی عموماً شامل روشهای اجرایی        ا -1یادآوری
 .و فرایندهای پدید آوری محصول می باشند
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یی  اجرا یا مدرک روشهای   ه کیفیت مان مشهایی از نظا  ه بخ ب   کیفیت غالباً  رحر یک ط  د -2یادآوری
 .ارجاع داده می شود

 . می باشدیفیت ک طرح ریزی حاصل ازج طرح کیفیت عموماً یکی از نتای-3یادآوری

 Quality planning ]107[یفیت طرح ریزی ک -110910

ی الزم و   ای اجرای هبر تعیین اهداف کیفیت و مشخص کردن فرایند          که   یفیتک تیردیمشی از   بخ
 .داردز ت تمرکفیمنابع مربوطه جهت برآورده کردن اهداف کی

 .کیفیت باشد طرح ریزی ایجاد طرحهای کیفیت می تواند بخشی از -یادآوری

 Quality system ]106[ت فیستم کیسی -110911

 . کیفیت اجرا در آوردن مدیریت برای بهبع مورد نیازا و من فرایندهاجرا،  روشهای امانی، ازختار سسا

یت بایستی فقط تا آن حد گسترده و مشروح باشد که برای برآورده کردن                 یفیستم ک  س -1یادآوری
 .ستاالزم ت فیکیاهداف 

ی مدیریتی درونی    هان نیاز ردیت یک سازمان اساساً به منظور برآورده ک          یفک متیس س -2یادآوری
شتری خاص است که تنها قسمت       ی یک م  ها زمندیسیع تر از نیا  ومنه آن   اسازمان، طراحی می شود و د    

 .مربوط به خود را از سیستم کیفیت ارزیابی می کند

 در مواردی که ارزیابی کیفیت مبتنی بر قرارداد است و یا انجام آن اجباری است، ممکن                   -3یادآوری
 .است اثبات به اجرا درآمدن اجزای تعیین شده ای از سیستم کیفیت، الزامی  باشد

 Quality policy ]107 [یتیف کخط مشی -110912

الم اعیک سازمان در رابطه با کیفیت که رسماً به وسیله مدیریت رده باال               ی   کل یر گیتهج  و صدامق
 .باشده شد

ست و چارچوبی را برای تعیین      گار ا ازسا خط مشی کلی سازمان     بیفیت عموماً    ک خط مشی -1یادآوری
 .ورد آاهداف کیفیت فراهم می

 .اشدبیت ایی برای تعیین خط مشی کیفبنواند م تکیفیت میت یریول مدصا -2یادآوری
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 Quality control ]150 و 108[ت فیترل کیکن -111001

 یا خواسته های مربوط به کیفیت تمرکز         و اتامیریت کیفیت که بر برآورده کردن الز       مدشی از   بخ -
 .دارد

 .ام می شودجخدمت ان یا صول محیار تأیید کیفیت مشخصی بوه به منظور اطمینان ی کیایتهعالف -

 Quality surveillance ]114[ نظارت کیفیت -111002

رسیدگی و تحت نظر قرار دادن وضعیت یک جوهره و تحلیل سوابق برای کسب اطمینان از اینکه                    
 .الزامات معینی تأمین گردیده است

عایت شدن  نظارت کیفیت ممکن است توسط مشتری و یا از طرف او به منظور کسب اطمینان از ر                  
 .الزامات قراردادی انجام پذیرد

 Total quality control (TQC) ]122[ت جامع یفترل کینک -111003

 جزئیات عملیات،   برر  گیارف تیفیدمت، کنترل ک   خ ون کیفیت کاال یا   اگنوی گ   های از جنبه  اهسفه آگ فل
بود به فدای رسیدن به ه   مان بر زق همه اعضای سا   ویا و تش    هحلهمرخودنظمی در تأمین کیفیت در کلیه       

بداع شد و در     ا ر ژاپن  د Demingدر دوران بعد از جنگ توسط دمینگ        لسفه که   این ف .  دارد دیت تأکی فکی
 . رودمی راک هب ،تولیدی و ساخت و ارائه خدمات یاتلعم

 Quality surveillance ]106 [تییف کیزبینبا -111004

حلیل سوابق برای حصول اطمینان از  تجزیه و   تو  ک مقوله    ی  وضعیت یقفتن مداوم و تصد   گرزیر نظر   
 .اینکه نیازمندی های مشخص شده برآورده می شوند

 .ردگیم و انجاافیت ممکن است به وسیله مشتری یا از جانب یک زبینیاب -1یادآوری

فیت ممکن است شامل کنترلهایی از طریق مشاهده و نظارت باشد که بتواند از              یک زبینیاب -2یادآوری
 . طول زمان جلوگیری کندرد) مثالً یک فرایند(مقوله  زل درجه یکتن یا بیراخ

 .باشد» مکرر«و هم به معنای » پیوسته«هم می تواند به معنای » مداوم« واژه -3یادآوری
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 Quality improvement ]114[یت یفسازی کبه -111005

ع فانم ند فرایندها به منظور افزو    ه در سازمان، برای افزایش اثربخشی و راندمان فعالیتها و          ک داماتیاق
 . شودسازمان و مشتریان انجام می

 Quality improvement ]107[ت فیبود کیبه -111006

ت و یا خواسته های مربوط     ارده کردن الزام  آوهت بر  ج دیریت کیفیت که بر افزایش توانایی     م زخشی ا ب
 .به کیفیت تمرکز دارد

اند بر هر جنبه ای از قبیل اثربخشی، کارایی یا قابلیت ردیابی            و یا خواسته ها می تو    الزامات   -یادآوری
 .مرتبط باشد

 Continual improvement ]107[ر تمبود مسبه -111007

نجام  ا خواسته ها به صورت پی درپی   امات و یا     الز ه کردن یش توانایی برآورد  ازفا  به منظور  کهالیتی  عف
 .می گیرد

ست که از طریق    امستمری   بهبود، فرایند ی  یی برا ها فرصت یین اهداف و یافتن     فرایند تع  -یادآوری
 ماجاستفاده از یافته های ممیزی، نتایج ممیزی، تحلیل داده ها، بازنگری های مدیریت یا سایر طرق ان                  

 .اصالحی یا اقدام پیشگیرانه می گرددم دااق  منجر به و معموالًمی گیرد

 Characteristic ]107[ ویژگی -111101

 .ایز کنندهخصوصیت متم

 . یک ویژگی می تواند ماهیتی باشد یا نسبت داده شود-1یادآوری

 . یک ویژگی می تواند کیفی یا کمی  باشد-2یادآوری

 : ویژگی دارای انواع مختلفی است، مانند-3یادآوری

 )مانند ویژگی های مکانیکی، الکتریکی، شیمیایی، و یا زیست شناختی( فیزیکی -

 )ی مربوط به بویایی، المسه، چشایی، بینایی و شنواییمانند ویژگی ها( حسی -

 )مانند ادب، درستکاری و صداقت( رفتاری -

 )مانند وقت شناسی، قابلیت اطمینان و قابلیت در دسترس بودن( زمانی -
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 )مانند ویژگی فیزیولوژیکی یا مربوط به ایمنی انسانی( مهندسی عوامل انسانی -

 ).یک هواپیمامانند حداکثر سرعت ( کارکردی -

 Quality characteristic ]107[ ویژگی کیفیت -111102

 .ویژگی ماهیتی یک محصول، فرایند یا سیستم مربوط به یک الزام و یا خواسته

 .به معنای موجود در چیزی است، به ویژه به صورت یک ویژگی دائمی» ماهیتی «-1یادآوری

برای مثال قیمت یک     (ایند یا سیستم      ویژگی نسبت داده شده به یک محصول، فر            -2یادآوری
 .ویژگی کیفیت آن محصول، فرایند یا سیستم به حساب نمی آید) محصول، مالک یک محصول

 Acceptable quality level ]124[ول بقابل ق ح کیفیتسط -111103

 د عیوب قابل تحمل، به منزله میانگین عیوب فرایندی در یک طرح نمونه گیری در حین              رصاکثر د حد
 .ی یا آزمون فراورده ای، از لحاظ شرایط کار کردی و اقتصادیرسازب

 Quality assurance(QA) ]107[یت فمین کیتض -111104

ط به  بومینان از برآورده شدن الزامات و یا خواسته های مر         اطیریت کیفیت که بر ایجاد       مدشی از   بخ
 . داردکیفیت تمرکز

 Model for quality assurance ]106[ن کیفیت میگوی تضال -111105

 سیستم کیفیت که به منظور       مربوط به ارد شده یا انتخاب شده       ندتااساز نیازمندی های   مجموعه ای  
 .عین تلفیق شده اند مبرآوردن نیازهای تضمین کیفیت برای وضعیتی

 Requirements for quality ]106[ کیفیت نیازمندی های -111106

فی اعالم می شود   کی نیازمندی های کمی یا     زا ه به صورت مجموعه ای   نها ک  آ ازی  ا یا تعبیر  زهان نیا بی
 .د سازممکنتا تحقق و بررسی ویژگی های یک مقوله را 

حاً مفهوم شده   یولت ایصریح شده    ت یازهای نندیهای کیفیت،   که نیازم ی است   وریار ضر بس -1یادآوری
 .کامل منعکس نماید طور مشتری را به
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شامل نیازمندیهای مبتنی بر بازار یا قرارداد و نیز نیازمندیهای            » دی هانیازمن« اصطالح   -2یادآوری
این نیازمندیها ممکن است در مراحل مختلف برنامه ریزی، توسعه و تفصیل            . درونی یک سازمان می باشد   

 .یابند و به روز شوند

ردی از قبیل    نیازمندیهایی که برای ویژگی ها به طور کمی اعالم شده باشند، شامل موا              -3یادآوری
 .مقادیر اسمی، مقادیر تخصیصی، حدود و انحرافات و رواداری ها می گردد

 . نیازمندیهای کیفیت بایستی به صورت کارکردی بیان شوند و مدون گردند-4یادآوری

 Audit ]107[یزی مم -111201

 هآنها ب د ممیزی و ارزیابی      اهشون  ردوم یافته، مستقل و مدون به منظور به دست آ            نظا فرایندی
 .انی که معیارهای ممیزی برآورده می شوندیزعیین م تورت عینی جهتص

، توسط خود سازمان یا از      نامیده می شود ) خص اول شممیزی   (ی گاه ی که  داخل ایمیزی هم -یادآوری
انطباق د  ور م در می تواند مبنایی برای خود اظهاری سازمان      و جانب آن برای مقاصد داخلی انجام می گیرد      

می نامند، دربر  » لثثاشخص  «ا   ی» شخص دوم «ممیزی     عموماً کهونی آنچه را     ریی ب یزی هامم .باشد
 در مورد سازمان ذی نفع هستند، از قبیل             که توسط طرفهایی » موشخص د «ممیزی های  . می گیرد

 .یر اشخاص انجام می گیرداط سسمشتریان یا از جانب آنها تو

ین سازمانها انطباق یا    ا. دوش جام می نا ستقل بیرونی ط سازمانهای م  وست» لثثا شخص«ممیزی های  
 .هی یا ثبت می کنند را گوا14001و ایز -و ایران  9001 و ایز- الزاماتی از قبیل الزامات استاندارد ایران

 را ن با هم مورد ممیزی قرار می گیرند، آ        زیست محیطی وسیستمهای مدیریت کیفیت    ه  گامی ک هن
 .می نامند» زی تلفیقیمیم«

ی ان ممیزی کننده در انجام مشترک ممیزی یک ممیزی شونده همکار           زمچند سا ا  دو ی ه  گامی ک هن
 .می نامند» ترکیزی مشمم«ن را  آ، می کنند

 Audit criteria ]107[ معیارهای ممیزی -111202

مجموعه ای از خط مشی ها، روشهای اجرایی یا الزامها و یا خواسته هایی که به عنوان مرجع مورد                    
 .تفاده واقع می شوداس
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 Audit programme ]107[ برنامه ممیزی -111203

مجموعه ای از یک یا چند ممیزی برنامه ریزی شده برای محدودۀ زمانی مشخص و برای دستیابی به                 
 .هدف خاص

 Quality audit ]106[ت فییزی کیمم -111204

ه کیفیت و نتایج مربوط با ترتیبات       که فعالیتهای مرتبط ب   ینعیین ا  ت یافته برای  مال و نظ  تقرسی مس بر
قت دارد و اینکه این ترتیبات به طور مؤثر اجرا می شوند و برای دست یافتن به                    ببرنامه ریزی شده مطا  
 .اهداف مناسب هستند

کیفیت نوعاً در مورد یک سیستم کیفیت یا اجزایی از آن و یا در مورد فرایندها،                  ممیزی   -1یادآوری
این ممیزی ها را غالباً ممیزی سیستم      . ار می رود، ولی به اینها محدود نمی گردد      محصوالت یا خدمات به ک    

 .کیفیت، ممیزی کیفیت فرایند، ممیزی کیفیت محصول و ممیزی کیفیت خدمات می نامند

 ممیزی های کیفیت به وسیله کارکنانی انجام می گیرد که مسئولیت مستقیمی در                     -2دآورییا
 .ولی ترجیحاً با کارکنان مربوطه همکاری دارندحوزه های مورد ممیزی ندارد 

از مقاصد ممیزی کیفیت آن است که نیاز برای بهبود و یا اقدام اصالحی را ارزیابی                 یکی   -3یادآوری
ممیزی را نباید با فعالیتهای بازبینی کیفیت یا بازرسی که به منظور کنترل فرایند و یا پذیرش                    . می کند

 .ه کردمحصول انجام می گیرد، اشتبا

 . ممیزی کیفیت را می توان برای مقاصد درون سازمانی یا برون سازمانی انجام داد-4یادآوری

 Audit findings ]107[ یافته های ممیزی -111205

 .نتایج حاصل از ارزیابی شواهد ممیزی، گردآوری شده در مقایسه با معیارهای ممیزی

عدم انطباق با معیارهای ممیزی یا فرصتهای بهبود را          یافته های ممیزی می تواند انطباق یا       -آورییاد
 .مشخص کند

 Operational research (OR) ]122[ی تالیقیق عمتح -111301

 .یرد  گیم هرهب  در حل مسائل سازمانیضیای ریا  هدیریت است که از نظریه مای علم  ههشتی از ریک
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 Preventive action ]107[ اقدام پیشگیرانه -111302

 .ی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق بالقوه یا سایر شرایط نامطلوب بالقوه انجام گیرداقدام

 . ممکن است برای یک عدم انطباق بالقوه بیش از یک علت وجود داشته باشد-1یادآوری

در صورتی که اقدام اصالحی     . پشگیرانه به منظور پیشگیری از وقوع انجام می گیرد        اقدام   -2دآوریای
 . منظور پیشگیری از وقوع مجدد انجام می گیردبه

 Compatibility ]106[زگاری سا -111303

 مربوطه را    نیازمندی های  که ریویژه، به طو  ط  ر شرای  دم به کار رفتن،       ه  با ایر ب بلیت مقوله ها قا
 .اینده نمبرآورد

 . این تعریف برای استانداردهای کیفیت معتبر است-یادآوری

 Release ]107[خیص تر -111304

 .رفتن به مرحله بعدی در یک فرایندش ازه پیاج

ع به یک   اجرا تهلباً ج غا» رخیصت«نگلیسی در زمینه نرم افزار رایانه اصطالح         ا ر زبان د -یادآوری
 .نسخه از خود نرم افزار، به کار می رود

 Qualification process ]107[ اثبات شرایط فرایند -111305

 .الزامات و یا خواسته های مشخص شدهقابلیت برآورده کردن 

 .، برای مشخص کردن وضعیت مربوط به کار می رود»واجد شرایط« اصطالح -1یادآوری

 .شرایط می تواند مرتبط به اشخاص، محصوالت، فرایندها و یا سیستمها باشد اثبات -2یادآوری

 .فرایند اثبات شرایط ممیز، فرایند اثبات شرایط مواد: مثال

 Qualified ]106 [یطجد شرااو -111306

ه برای آن اثبات    شدیت برآورده کردن نیازمندی های مشخص       بلقاه  ک مقوله هنگامی ک    ی لتی از حا
 .شده باشد
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 Validation ]106 و 107 [صحه گذاری -111307

 آوردن شواهد عینی در مورد اینکه الزامات و یا خواسته ها برای استفاده مورد               یق فراهم ر ط  از تأیید -
 .ظر یا کاربرد خاص برآورد شده اندن

پس از  (به منظور مشخص کردن وضعیت مربوط            » صحه گذاری شده « اصطالح    -1یادآوری
 .به کار می رود) صحه گذاری

 .شرایط استفاده می تواند واقعی یا شبیه سازی شده باشد -2یادآوری

ق با نیازهای   باعیین انط ت  منظور هب لوو توسعه، صحه گذاری به فرایند بررسی یک محص       ی  ر طراح د -
 .ربوط می باشدم هدننکاستفاده 

 Competence ]107[ شایستگی -111308

 .توانی به اثبات رسیده در به کارگیری دانش و مهارت

 Capability ]107[انمندی تو -111309

ا ی الزامات و      نحوی که   یک محصول به    یدید آور پ سیستم یا فرایند برای        ن،ماازیک س  اناییتو
 .ته های مربوط به آن محصول را برآورده سازدخواس

 Grade ]107[جه در -111310

وط به کیفیت در مورد محصوالت       برماع الزامات و یا خواسته های       نو ا بهه یا رتبه تخصیص یافته       رد
 .دندارای استفاده عملی یکسان باشه فرایندها یا سیستمها ک

 . می شودخصشه مجرده کیفیت عموماً واسته مربوط بم و یا خین الزاعینگام ته -یادآوری

 Effectiveness ]107[ اثربخشی -111311

 .میزانی که فعالیتهای برنامه ریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامه ریزی شده به دست آمده است

 Record ]107[بقه سا -111312

 .الیتها فراهم می آوردم فعاانج ذکر می شود یا شواهدی را دال بره مد آر آن نتایج به دست درکی کهمد

ط به  اهد مربو راهم کردن شو  فیابی و   دمی توان مثالً برای مدون کردن قابلیت ر      ا  رق  وابس -1یادآوری
 .تصدیق اقدام پیشگیرانه و اقدام اصالحی به کار برد
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 . عموماً سوابق نیاز ندارد که از نظر تجدید نظر تحت کنترل باشد-2یادآوری

 Duty ]140[یفه وظ -111401

 .لزم به انجام آن استمه یک جایگاه سازمانی حسب ضرورت  کداماتیاق

 Authority ]140[تیار اخ -111402

 .تسا نآه یک جایگاه سازمانی برای تحقق وظیفه مجاز به انجام ک داماتیقا

 Verification ]107[دیق تص -111403

ا خواسته های مشخص شده     مورد اینکه الزامات و ی     ر  ی د یناهد ع ویق فراهم آوردن ش     طر  از تأیید
 .برآورده شده اند

به » یقتصد پس از « اصطالح تصدیق شده به منظور مشخص کردن وضعیت مربوطه             -1یادآوری
 .کار می رود

 :فعالیتهایی باشد از قبیل لما می تواند ش تأیید-2یادآوری

 .بات به روشهای دیگراسجام محان

های مشابه که درستی آنها به اثبات رسیده        طراحی ت  خصامشد با   یصات یک طراحی جد   شخایسه م مق
 .نها و اثبات از طریق نشان دادنموجام آزان. است

 .از صدورارک پیش مدزنگری با

 Correction ]107[الح اص -111404

 .نجام می گیردده شده انطباق تشخیص داام  عدبردن یک برای از بینه دامی کاق

 . اصالحی انجام گیرد یک اقداماب هارمن است همکصالح ما -1یادآوری

 .اشد بصالح می تواند بازکاری یا درجه بندی مجددا -2یادآوری

 Feed back ]140 و 122[زخور با -111405

ات عطال ا ین اصل ابر اساس   . یفه نظارت که در مدیریت و رفتار سازمانی کاربرد دارد          وظلی در   اص -
ا  ب مده را  آ یج به دست  تاواند ن   تر می دی م ود و   شت داده می  گش، به مدیریت بر   ماظن کیزده  به با  وطمرب

www.mirjalili.net



 23  فصل اول ـ واژه های مدیریت پروژه

مقایسه کند و در صورت مشاهده تفاوت بین آن دو، اقدامهای اصالحی به عمل                   یین شده عهدفهای ت 
 .آورد

یکی از عوامل اصلی در فرایند کنترل که اطالعاتی را در جهت تصمیم گیری ها در سازمان فراهم                   -
 .تم به عنوان اطالعات ورودی به منظور اصالح سیستمبازگشت اطالعات خروجی هر سیس. می نماید

 Corrective action ]107[ اقدام اصالحی -111406

اقدامی که برای از بین بردن علت یک عدم انطباق یا سایر شرایط نامطلوب تشخیص داده شده انجام 
 .می گیرد

 .داست برای یک عدم انطباق بیش از یک علت وجود داشته باش ممکن -1یادآوری

در صورتی که اقدام    . اصالحی به منظور پیشگیری از وقوع مجدد انجام می گیرد           اقدام   -2یادآوری
 .پیشگیرانه به منظور پیشگیری از وقوع انجام می گیرد

 . میان اصالح و اقدام اصالحی تفاوت وجود دارد-3یادآوری

 Customer ]106[تری مش -111501

در موارد مبتنی بر قرارداد، مشتری را       . نده فراهم می گردد  دریافت کننده محصولی که توسط عرضه کن      
. مشتری ممکن است مثالً مصرف کننده نهایی، استفاده کننده، ذی نفع یا خریدار باشد              . خریدار می نامند 

 .مشتری می تواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد

 Customer satisfaction ]107[ رضایت مشتری -111502

 .ی از میزانی که خواسته های وی برآورده شده استتلقی مشتر

ول در مورد پایین بودن سطح رضایت مشتری        شکایتهای مشتری یکی از شاخصهای متدا      -1یادآوری
 .است، اما نبودن آن نیز ضرورتاً داللت بر باال بودن سطح رضایت مشتری ندارد

. قرار گرفته و برآورده شده باشد       حتی وقتی که خواسته های مشتری با وی مورد توافق             -2یادآوری
 .این امر الزاماً باال بودن سطح رضایت مشتری را تضمین نمی کند
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 Supplier ]114[ه ند کنتأمین -111503

در شرایط قراردادی تأمین کننده را        . سازمانی است که فراورده ای را برای مشتری تهیه می کند            
 نمونه می تواند تولید کننده، پخش کننده، وارد کننده، مونتاژ          ه برای ندتأمین کن . می توان پیمانکار نیز نامید   

 .به عالوه تأمین کننده می تواند داخل یا خارج از سازمان باشد. کننده و یا سازمان خدماتی باشد

 Requirement ]107[ خواسته یازام و ال -111601

 .تسا یرا اجب یامی باشدعموماً تلویحی . تظاری که تصریح می شوداناز یا نی

ریانش و سایر شتیعنی در عرف یا رویه ی عمومی یک سازمان، م“  می باشدیحیلو تموماًع”-1یادآوری
 .طرفهای ذی نفع نیاز یا انتظار مورد نظر، تلویحی است

برای مثال  .  دادن نوع خاصی از الزام و یا خواسته می توان قیدی را به کار برد               انرای نش ب -2یادآوری
 .یت کیفیت و خواسته مشترییرمد لزامال، حصوط به مبو مرالزام و یا خواسته

 . خواسته مشخص شده آن است که تصریح شده باشد مثالً در یک مدرکیالزام و ا -3یادآوری

 . الزام و یا خواسته، ممکن است توسط طرفهای ذی نفع مختلفی ایجاد شود-4یادآوری

رد پذیرش قرار نگرفته است، خواسته، پس از        نتظار مشتری تا هنگامی که توسط سازمان مو         ا یاز یا ن(
 .)آن الزام می نامند

 Conformity ]107[طباق ان -111602

 . هستواو یا خ ماک الزی ند شآوردهبر

استفاده ت  اسر  هت ب لی و عنا به کار می روند   مبه این    نیز» بقتطا«و  » قتمطاب« صطالحات ا -یادآوری
 .نشوند

 Nonconformity ]107 [اقم انطبعد -111603

 . یا خواسته وامیک الزدن نشآورده بر

 Document ]107[ مدرک -111701

 .اطالعات و رسانه آن

 . سابقه، مشخصات، مدرک روش اجرایی، نقشه، گزارش، استاندارد:مثال
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 رسانه ممکن است کاغذ، دیسک مغناطیسی، الکترونیکی یا نوری برای رایانه ها، عکس یا              -1آورییاد
 .یبی از آنها باشدنمونه مرجع یا ترک

 . می نامند»مستندات«مجموعه ای از مدارک از قبیل مشخصات و سوابق را غالباً  -2یادآوری

به تمام انواع    )مانند الزام و یا خواسته مربوط به خوانا بودن        ( برخی الزامات و یا خواسته ها     -3یادآوری
مانند الزام و   (تلفی برای مشخصات    مدارک مربوط می شود ولی ممکن است الزامات و یا خواسته های مخ           

مانند الزام و یا خواسته مربوط به قابل         ( و سوابق ) یا خواسته مربوط به تحت کنترل بودن تجدید نظرها         
 .وجود داشته باشد) دستیابی بودن

 Valid evidence ]114 [برله معتاد -111702

آمده از طریق مشاهده،      واقعیات به دست      بر اساس آن را    ی و صحت  سته بتوان در   ک العاتیاط
 .نمود تب ثار وسایلگری، آزمون و یا دیگیندازه  ا

 Objective evidence ]107 [ینی عهداشو -111703

 .ند کیزی را تأیید می چاقعیتوا یوجود  کهداده هایی 

 .آزمون یا طرق دیگر به دست آورداندازه گیری،  ،اهدهش طریق مزی را می توان اینواهد عش -یادآوری

 Audit evidence ]107[ شواهد ممیزی -111704

 .سوابق، شرح ماوقع یا سایر اطالعات، که به معیارهای ممیزی مربوط و قابل تصدیق باشند

 . شواهد ممیزی می تواند کیفی یا کمی  باشد-یادآوری

 Technical expert ]107[ی ممیزی فنرشناس کا -111705

 .ر زمینه مورد ممیزی ارائه می نمایدینی را دمعص خصانش یا ت دصی کهخش >میزیم<
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  سيستمهاي مديريت پروژه- ١٢٠٠٠٠

 

 Project strategy ]140[ استراتژی پروژه -120101

این فرایند در   . استراتژی پروژه فرایندی است که چارچوب و روش اجرای پروژه را مشخص می کند              
الزامات پروژه، به وسیله کارفرما مشخص       ابتدا با توجه به هدف، اعتبارات، زمان، شرایط، محدودیتها و             

همچنین این فرایند شامل اجرا، نوع پیمان، مسئولیتها، نحوه طراحی، نحوه تدارک و ساخت                  . می شود
در صورتی که کارفرما نیروی الزم را       (می باشد و مشخص می کند که پروژه به چه نحو اجرا شود، امانی              

مهندسین کارفرما یا مهندس مشاور و اجرای طرح به روش             یا پیمانی، طراحی به وسیله       ) داشته باشد 
تمام . میزان مخاطره برای طرفین قرارداد نیز مشخص می شود         . اجرای سریع یا عادی انجام می شود       

 .روشها و احتماالت در این فرایند بررسی شده و بهترین روش برای اجرای پروژه مشخص می شود

 Program director ]145[ه امیر برنمد -120201

ل موفقیت کلی برنامه به منظور رسیدن به هدفهای مدیریتی             صوبرای ح  سئولیتمبا  د  مدیر ارش 
 .برنامه

 Program management ]144[امه رنیریت بمد -120202

است که بر مبنای موافقتنامه        ) ی از فرایندها     اموعهمج(مدیریت برنامه، یک نظام اجرایی طرح          
رحله  میزی تا  رلۀ برنامهحرمت نمایندگی فراگیر را به کارفرما ارائه می دهد و از به وسیله واحد ساخت، خدما 

تمام  و   ت برنامه معموالً به عنوان قائم مقام کارفرما است        ریمدی. اری طرح ادامه دارد    بردراه اندازی و بهره  
کار به عهده  دارد    ل  ساخت را تا اتمام و تحوی      و یحارتدارکات را انجام می دهد و همچنین هماهنگی در ط        

 .ولی مسئولیت انجام طراحی و ساخت به عهده وی نمی باشد

 Management plan ]121[ریت دینامه مبر -120203

ها رتفاده از ابزا  اسرا با   د  حواا   ی بنگاه انجام کار یا امور   ه  رین را   ت و اقتصادی  مؤثرترینطرح مکتوبی که    
 .ل سازماندهی و مدیریت نشان می دهدوو اص
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 Project manager (PM) ]177 و 22 [یر طرحمد -120301

واگذاری کارفرما، با عنوان مدیریت     ای قابل   از اختیاره  یا بخشی  تمام که   قی است قوصیتی ح شخ -
 .طرح، به وی واگذار می شود

 فرما تعیین شده و   رحیح طرح از طرف کا     ص ایجرخصی است حقوقی که به منظور ا       ش یر طرح  مد -
 حل مختلف به عهده  دارد و      ارم ررا د  مل انجام دهنده طرح    وابر کار تمام ع    ت  رو نظا ل  ترنهدایت، ک 

 .مشخصات فنی انجام دهد د ورح طبق برنامه پیش بینی شده و با کیفیت استاندارد که طرمسئولیت دا

 Project manager ]105 [ژهیر پرومد -120302

ی مهندسی  ها هتمان و پروژ  ی و ساخت ساخ   حطرا ه از طرف کارفرما برای مدیریت       ک صی است شخ
 .مارده می شودگ کارعمران به 

 Project management ]70 و 123 و 132 [ژهریت پرومدی -120401

جام انیزی و     ری طرح را ب ونابزارها و فن  ،  تهااره م ز به کارگیری دانش،  اژه عبارتست   رویریت پ مد -
 .انتظارات کارفرمای پروژهو زها  نیافعالیتها، مطابق با

 کارگیری دانش، ابزار، مهارتها و تکنیکها در فعالیتهای پروژه، به منظور حصول به نیازها و                      به -
مدیریت پروژه  . مدیریت پروژه اعمال مدیریت بر تغییرات است      . پروژه است ) اجرای(انتظارات متولیان از    

 مدیریت و    با انجام سریع فعالیتها از طریق کسر سطوح مدیریتی و نظارتی، مدیریت پروژه تلفیق                     
 .برنامه ریزی است

ممکن ترین راه و یا    ) از طریق ( مدیریت پروژه فرایندی است که جریان و بستر اجرای پروژه را                -
ممکن ترین نتیجه مطلوب، برای تحقق و دستیابی به هدفهای مورد نظر، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت     

 .و کنترل می کند

 Modern project management ]151[ه مدرن وژیریت پرمد -120402

 رود و شامل توجه    یت که برای تمایز بین مدیریت پروژه با دامنه کار گسترده به کار م              اسطالحی  اص
 .پروژه می باشد وش سنتی مدیریترنسبت به  یرن، کیفیت و خسارت پذیما زه،بیشتر به دامنه کار، هزین
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 Multi-project management ]145[وژه مرتبط ر پندیریت چمد -120403

ریت چند پروژه نامیده می شود و      دیم. ندک میاره  اد مرتبط را با هم      ند پروژه ه مدیریت چ  ک میو عل  رهن
 .اط می تواند ارتباطات منطقی یا مشترک بودن منابع مورد استفاده پروژه باشدبارت این

 Project scope management ]151[وده پروژه حدیریت ممد -120404

عریف تروژه،   پ یزی محدوده ربرنامه ،   پروژه اب ناییشآل  ما از مدیریت پروژه ش      هعوجم زیرم یک
ش برای اطمینان از اینکه تمام کارهای مورد نیاز برای          آن و تال  ل تغییرات   ره و کنت  دمحدو دوده، تأیید مح

 .ه اندشدگرفته  ظرنوژه در پرتکمیل 

 roject construction management P ]132[یات اجرایی پروژه ملیریت عمد -120405

 در چارچوب بودجه،     هژواجرایی پر ) فاز(حله  رمل  ، تکمی ژهریت عملیات اجرایی پرو    دیف از م   هد
ندازی   اوژه از مرحله اجرایی به مرحله راه       پر موقع   بهانتقال  یز  و ن ه  یزی شد   رنامهریت ب فکی ندی و   بزمان

ی پروژه را   یارجا هیک کار در مرحل    م  جاانور معمول شرایط و پیش نیازهای الزم برای           ط به. می باشد
 :مردرش بری زورت صه بوان  تمی

 . کار، آماده و مهیا باشدههنددنجام ا -

 . باشد کار فراهممزات الزیهجت واد وم -

 .ی موجود باشدایای اجر  هنی و نقشهف تطالعاا -

است که مدیریت   ی    اق، علی رغم سادگی ظاهری دارای ابعاد گسترده        ود ف رختن سه مو  اس آوردهرب
کاری بخشهای تدارک و مهندسی      مه و   یگبدون هماهن و  عملیات اجرایی یک پروژه به طور مستقل          

 .ه، قادر به انجام این کارها نمی باشدژروپ

 Project engineering management ]132[دسی پروژه هنمت رییدم -120406

ندی و  ان  ب بودجه، زم  بر چارچو دوژه  ری پ مهندس) فاز(ریت مهندسی پروژه، تکمیل مرحله      دیف از م  هد
. ارکاتی و اجرایی پروژه می باشد    دل ت حو انتقال به موقع از مرحله مهندسی به مرا        ه  یزی شد   رفیت برنامه کی
اتی و اجرایی پروژه انجام      رکی با بخشهای تدا   دست و هماهنگی گروههای مهن     ریدیم یقطرز  ر ا اکین  ا

ه و بسته های کار مهندسی،      یف محدود ی شامل تعر  له طور ک  بژه،   پرو دسی یک هنیریت م مد. ذیرد  پمی
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ترل پیشرفت کار،   کنیزی و     ر کار، برنامه  هدودحطراحی ساختار، تجزیه کار مهندسی، کنترل تغییرات در م         
 مهندسی و کنترل     صیگروههای تخص ن  نگی بی اهلی، هم صیی و تف   ه  ای، پای ومحی مفه ار ط یتیرمد

سی و باالخره مدیریت ثبت و        های مهند  استاندارد و کیفیت   تیریدا، م فصول مشترک فنی مابین آنه     
 .گردش اطالعات و مستندات فنی پروژه می باشد

 Project human resource management ]132[پروژه  انیسبع اننایریت ممد -120407

 ریزی شده هدف از مدیریت منابع انسانی در پروژه، اطمینان یافتن از استفاده صحیح و کارآمد و برنامه            
از نیروهای انسانی در پروژه است که شامل برنامه ریزی منابع انسانی و سازماندهی، جذب و به کار                       
گماردن نیروهای انسانی، کنترل عملکرد و راندمان نیروی انسانی و توسعه تیم و فرهنگ کار تیمی                      

 .می گردد

 Human resources ]140[نی ساابع انمن -120408

 یدهمان یناه به نحوی درگیر در یکی از مراحل طرح عمرانی هستند منابع انس                نی ک ساانای  هرونی
 .وندمی ش

 ]151 و 132[باطات پروژه رتیریت امد -120409

 Project communication management 
 وری،مع  آ بستر مناسب برای تولید، ج         و هر پروژه، ایجاد زمین     درتباطات  ریت ا دیمف از    هد -

ت  ارتباطا اییزی بر   رین مهم از طریق برنامه    ا. ست ا  صحیح اطالعات در سطح پروژه     ادلتبازی و     سهخیرذ
ی و  هد رشای گزا   هویهراری  برقرای اطالعاتی،    هکان ب ینداز  اازمان و افراد، ایجاد و راه         س متقابل

 .ود  شعات، انجام میالطابرای تبادل م ی الزدستورالعملها

برنامه ریزی اطالعات و   ،  ه شامل برنامه ریزی ارتباطات   ز مدیریت پروژه است ک    اعه  وممجزیر یک   -
 .ه کار و تالش برای انتشار صحیح اطالعات پروژه می باشدتمارش خاگز و ااجر ارشز گ،توزیع اطالعات
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 Project procurement management ]151[روژه پرکات دایریت تمد -120410

اال و   ک زی تدارکات، درخواست تأمین     وژه است، شامل برنامه ری     دیریت پر وعه از م   جم زیرم یک
ش برای دریافت کار خوب و       ال ت  و  تقاضا، انتخاب منابع، مدیریت قرارداد       برنامه ریزی تجهیزات پروژه، 

 .می شودگرفته ن خدماتی که از بیرو

 Project time management ]151[وژه رن پما زتیریمد -120411

و ا  تهلیفعالیتها، توالی فعالیتها، برآورد زمان فعا      یفتعر: عه از مدیریت پروژه است شامل     مو زیرمج یک
 .روژهپ عل به موقمیای تکرب ین کنترل برنامه زماوتوسعه برنامه ریزی 

 Project cost management ]151[نه پروژه زییریت همد -120412

ه، کنترل  مل برنامه ریزی تأمین منابع مالی طرح، برآورد هزین       شادیریت پروژه که    م ز زیرمجموعه ا  یک
 . می باشدمصوبدجه بو پروژه باجهت تکمیل  تالش در رح وجه طهزینه و بود

 Project integration management ]123[ارچگی پروژه کپیریت یمد -120413

 . ارکان اجرایی پروژه می باشدینکافی بی نان از هماهنگیمطهای الزم برای کسب افراینده وعممج

 Project environment ]151[روژه ط زیست پحییریت ممد -120414

ار طرح بر    آث یسرر ب ژه زمینه ای که برای فرموله شدن، تشخیص و تعیین         پرو تط زیس حییریت م مد
عوامل م  امشامل ت و   و به حداقل رساندن آثار سوء طرح بر محیط زیست              نمدهای آ او پی یست  محیط ز 

 .خارج از طرح که بر طرح اثر مؤثر دارند می باشد

 Construction manager (CM) ]140[ت یر ساخدم -120501

، یک پیمانکار عمومی با تجربه است که خدمات مدیریت را طبق پیمان به کارفرما ارائه                 تیر ساخ مد
مدیر ساخت بنا به در خواست       . می دهد و از شروع طراحی تا انتهای ساخت، کارها را هدایت می کند               

پروژه باشد یا    مکن است فقط برای بررسی و قضاوت در مورد        م. کارفرما خدمات مختلفی را ارائه می دهد     
به طور کامل کارها را در طول برنامه ریزی، طراحی و ساخت، مدیریت و هدایت کند و حتی ممکن است                    

 . اجرای طرح را به عهده بگیردمسئولیتدر مرحله ساخت به عنوان پیمانکار عمومی 
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 Construction management (CM) ]144[ت اخیریت سمد -120502

ت، فرایندی است اجرایی با مبانی مشخص، در قالب موافقتنامه ای که با کارفرما دارد،              خسا تریی مد -
تجدید نظر در طراحی، تهیه برنامه کلی، کنترل قیمت،            : به ارائه یک سری خدمات به کارفرما مانند         

در این روش معموالً    . ای طرح مهندسی ارزش، روشهای اجرا و تهیه اسناد مناقصه و هماهنگی در اجر             
ولی معموالًًًً مسئولیت خطرپذیری مالی طرح به       . طراحی و خدمات ساخت به طور همزمان انجام می شود        

البته در صورتی که الزم باشد می توان مسئولیت خطرپذیری مالی طرح را             . عهده مدیریت ساخت نیست   
 .از شرکتهای بزرگ ساختمانی استفاده کردنیز به عهده مدیریت ساخت گذاشت که در این حالت باید 

 Risk ]177 و 124 و 143[ی یرطرپذ خ- اطرهمخ -120601

 را آنامه با هزینه معین، و محدودیتهای  داف یک برن  ه اه  ب ر رسیدن دقیت  موفم   عد ایانی  توزان نا می -
ه ک نتیج یکی احتمال عدم حصول به ی      .  مطرح است  ر نظ هدر این مورد دو نقط    . ذیری گویند پت  ارخس

 .معین، و دیگر عدم حصول به نتیجه

 .یدادی ممکنوۀ پیامدهای ناگوار ناشی از خطرات رولقاقق بح ت-

 .منتظره و آثار وقوع آنداد غیر قوع یک رویواحتمال  -

 Risk reduction ]145[یری پذخطر شکاه -120602

 .م می شوداانج ای به حداقل رساندن خطرپذیری و یا کاستن احتمال وقوع آنبرلی که عم

 Accepted risks ]105 و 148[ده ه شتفذیر پاتراطخ م-120603

 ان پیش می آید و به عهده کارفرما می باشد تا پیمانکار،            یم پ ایجرطول ا ر  ه د مخاطراتی هستند ک  
 یلائ مس  یا ستند، ه تبط با قرارداد  مرساختمان   سازۀ   ط به و مربو   پیش بینی نشده اند  مثال مسائلی که  طور   به
ربوط به   بیشتر م  این مسائل . می آیدش  ی پ کاری   صاحبان اطراف محل اجرا     یق از طر  را در طول اج   هک

 .ساختمانهای موجود و مسائل مربوط به کارهای محافظتی می شود

را ن   آ فته شده، ریسک مشخص شده در پیمان است که کارفرما مسئولیت           یرپذ) مخاطره(ریسک   -
 .یردپذ یم
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 Construction manager at risk ]140 [یرذپخطرت یر ساخمد -120701

 . و مالی نیز به عهده وی می باشدیریتی ساخت است به اضافه اینکه مسئولیتهای مدیرنند مدما

 Risk management ]143 [پذیریطریریت خمد -120702

هایی تمس شناسایی و تشخیص آن، تحلیل و محدود کردن ق          ری، فرایند پذیررل خط نتعمل و روش ک   
 یک شرکت که با خطر      افهد ا کمیلت که در معرض خطر می باشند همچنین سازماندهی فنی برای           کار زا

 .مواجه می باشد با به حداقل رساندن زیانهای مالی است

 Project risk Management ]123[پروژه ) پذیریرطخ(یریت ریسک مد -120703

) مخاطره(ریسک   لمقاب در   شناکو  و حلیلت جزیه و  ت مورد نیاز برای شناسایی،      موعه فرایندهای جم
 .می باشدهای نامطلوب مدیا پ رساندنقلبه حداو پروژه 

 Management development ]145[یت یرسعه مدتو -120704

 آنها بیارزیا وکارایی  ی ارتقا،آموزش، نانرکا کرای ب برنامه ریزیه جنبه های هملشام یتیرسعه مدتو
به عنوان پاداش را     دورصد س دانند مدیریت حقوق،     م ارکنانهای ک خواسته می باشد، و همچنین توجه به      

 .نیز شامل می شود

 Management by crisis ]122 [نحرایریت بمد -120705

و در  د  رانی تأکید دار  حب دراوصل مشکالت و م    ف  حل و  رب ود که   شریت گفته می  دیی از م    ا شیوه به
مدیریت دارای نارسایی هایی    یوهش این. ند  کج می ت نیاز منابع بیشتری را برای رفع مشکالت بسی          ورص

ممکن و  ردازد    پزمدت به مسائل کوتاه مدت و فوری می       ای در ختن به هدفها  ه جای پردا  باست از جمله    
 .و دشواری هایی جدید به وجود آوردزد ه آن نیاز است، دور سابایی که   ها از زمینهربع ااست من

 System management ]151[تم یسیریت سمد -120706

 ستمهای شامل فعالیتهای مهم تحلیل سیستمها، طراحی سیستمها و مهندسی و توسعه س             کهیریتی  مد
 .می باشد

 Quality management ]107[یت یفیریت کمد -120801

 .ه جهت هدایت و کنترل یک سازمان از نظر کیفیتماهنگ شدفعالیتهای ه
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یفیت،  ک افهداری خط مشی کیفیت و ا     قرامل بر ش  یفیت عموماً کظر  ننترل از   ک ودایت  ه -یادآوری
 .و بهبود کیفیت می باشدت ین کیفیضمفیت، تکیل رطرح ریزی کیفیت، کنت

 Project quality management ]151[یت پروژه یفیریت کمد -120802

 وکنترل کیفیت    ، و تعه از مدیریت پروژه شامل برنامه ریزی کیفیت، اطمینان از کیفی          مو زیرمج یک
 .می باشدو نیازهای پروژه ف دااهای تحقق برالش ت

 Total quality management (TQM) ]106) [عمجا(ر گییت فرایفیت کیر مد-120803

ه  هم تکشارا م ب )یتفیکمستمر  هبود  ب(ودن کیفیت   بن محور   آساس  که ا  یک سازمان    یتش مدیر رو
 طریق جلب رضایت مشتری و تأمین        در درازمدت از   تفقیواعضای سازمان می باشد و هدف آن نیل به م        

 .مان و جامعه استزافع همه اعضای سامن

کارکنان در همه بخشها و در کلیه سطوح ساختار            » ای سازمان عضهمه ا «از   ر منظو -1یادآوری
 .نی می باشدازماس

 مدیریت، رهبری قوی و پایدار مدیریت رده باال و تعلیم و                  این روش  تیقف برای مو  -2یادآوری
 . سازمان، ضرورت اساسی داردیعضاا آموزش همه

 . در مدیریت کیفیت فراگیر، مفهوم کیفیت با دستیابی به همه اهداف مدیریتی مرتبط است-3یادآوری

در صورت لزوم به معنی برآورده کردن نیازمندیهای جامعه نیز               )منافع جامعه تأمین   (-4یادآوری
 .هست

نترل  کراگیر، ف  کیفیت نام هخشهایی از آن را ب     ب ا ی TQMفراگیر  ت  فیکییت  یراهی مد  گ -5یادآوری
 .ن نیز می نامند آ نظایر وTQCر راگییفیت ف ک کنترل ،CWQCیت سراسری شرکت یفک

 Product quality management (PQM) ]150[یت محصول یفیریت کمد -120804

، لیت محصو یف ک یتیردم ،تسای تأمین الزامات کاال و خدمات ا      برمدیریت کیفت محصول، فرایندی     
دات فرایند تدارک و تهیه کاال و خدمات را که برای تأیید کیفیت الزم است در نظر                 تعه وتمام مالحظات   

و ذاتاً مدیریت کیفیت محصول، عملی است که الزامات درست و مشخص و عاقالنه و کاربردی                . می گیرد
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ت مطابق با خواسته و شرایط قرارداد       را برای ارزیابی تهیه کننده مورد توجه قرار داده و شامل کیفیت درس            
 .است

 Ecosystem management ]177[سیستم کویریت امد -120805

ن سازمان یا طرح و محیط آن و مطلوب       یه ب طاب ر  تعادل ،یک اکوسیستم توسط انسان    لداتعیریت م مد
 .کردن آن

 ]177 و 119[سیستم سودمند کویریت امد -120806

 Beneficial ecosystem management 
 . مدیریت متعادل یک اکوسیستم توسط انسان-

 .بهره دهی ه حداکثرستیابی ببه منظور د ط انسانسم توسیستمدیریت یک اکوو  نگهداری -

 ]1[ اجرای طرح رنظارت ب رل ونتیریت کمد -120807

 Management ,supervision and control of project 
انجام ق  ری ط طرحها، از نترل کمی و کیفی اجرای        دیریت و ک  مای  رتهایی است که ب    لیمل فعا شا

 ،ینف تا یا مستقیم بر کار، بر اساس مشخص         یالعظارت  ن ومال کنترلهای فنی     عا هماهنگی الزم و  
 . صورت می گیردطندی مربومه زمانبنارب چارچوبر د هارمعیاا و استاندارده

 Benefit management ]145 و 151 [ودیریت سمد -120808

ای برنامه ریزی،  برمدیریت سود فرایندی است      . برنامه است  تیریدم در ترکیب با      دوست  رییمد -
 .اداره کردن، نظام اجرایی و بررسی برنامه ریزی برای سود آوری

اسبه سودهایی  مح یک فرایند رسمی با مدیریت برنامه ریزی برای طراحی، مدیریت، نظام اجرایی و              -
 .که برنامه خواسته است

 Solid waste management ]119[د  مواد زایفعیت دیرمد -120809

رد نحوه ایجاد، جمع آوری، انبار کردن، حمل و نقل، جداسازی،            ار در مو  تیک و هدفد  امستل سی رتکن
 . می باشدمدیافت و دفع مواد زاید جاز با،عمل آوری
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 Configuration management ]151 و 145 [یربندکیپیریت مد -120810

  تغییرات این اقالم در طول عمر      وترل، آزادی عمل    نم، ک سیست یک   دربندی  پیکرم  قالایف  رعت فرایند
 ییرات و تأیید کامل بودن و صحت اقالم         تغگزارش  ی و   بندکرپیالم  ش وضعیت اق  زارضبط و گ   ه،روژپ
 . می باشدییکربندپ

 Conflict management ]145 [ارضیتعدیریت  م-120811

ر هستند و با هم کار می کنند و شناخت کاملی           گیلفی در ختدهای م ی اجرای طرح نها   ارب که آنجا   از
هنر مدیریت .  و در نتیجه در تعارض قرار می گیرندارد می شود بر آنها ومر کار ه  او فش رند  نسبت به هم ندا   

تعارضی این است که اینها را در مسیری هدایت کند تا این تعارض به جای اثر تخریبی نتیجه مثبت                        
 .دنشاب هتداش

 Top management ]107[  باالدهیریت رمد -120812

 .ان را در باالترین سطح، هدایت و کنترل می کنندمزا که یک سادز افرا یهروص یا گشخ

 Management system ]107[یت یرستم مدسی -120813

 .فعیین خط مشی و اهداف و دستیابی به آن اهدا تستمی جهتسی

ل سیستم  ختلفی از قبی  ممدیریت   می تواند شامل سیستمهای  ریت یک سازمان    دییستم م  س -یادآوری
 .مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت مالی یا سیستم مدیریت زیست محیطی باشد

 Project management system ]132 [هژورپ تییرستم مدسی -120814

انی، مچون نیروی انس   ه دی هاییروژه، سیستمی است گسترده و پویا که با آن، و           پرو یتیردمم  سیست
ی از    ا و هدفمند از طریق مجموعه      نگی هماه گونه  ا به... ا و     هرنامهبرحها و   طفنی،  ش  ا، دان   هسرمایه

گر ظر دی ند  وریجه م نتا   ی طالعات و هر خروجی    ا فرایندهای عملیاتی و مدیریتی به خدمات، محصوالت،       
 .بدیل می گرددت

 Quality management system ]107[یت کیفیت یرستم مدسی -120815

 .به کار می رودفیت ان از نظر کیم یک سازلنتر ک منظور هدایت وبهیت کیفیت یرستم مدسی
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 Management information system (MIS) ]177 [ اطالعات مدیریتنظام -120901

 است کامپیوتری که کارکرد آن جمع آوری، تولید، پردازش و تحلیل داده ها و تهیه                     نظامی -الف
ه مورد نیاز مدیریت برای پی گیری پیشرفتها، تصمیم گیری ها و یا بررسی حل مسائل به               گزارشی است ک  

 .صورت دقیق و زمان بندی شده در سطوح مختلف می باشد

کارکنان، دستورالعملها،  ( که اطالعات الزم را در زمینه های مختلف سازمان                ی است  نظام -ب
 .د و آنان را در تصمیم گیری هایشان یاری می دهددر اختیار مدیریت قرار می ده) تجهیزات و داده ها

 Methodology ]151 و 145[ی ش شناسرو -120902

 .ررات و مسئولیتها استمقند برای مدیریت پروژه شامل روشهای اجرایی، تعاریف، ست روش میک -

 . یک سری از روشها که برای سطوح مشخص فعالیتها استفاده می شود-

 Procedure ]107 [ییش اجرارو -120903

 . شده ای برای اجرای یک فعالیت یا یک فرایندخصیقه مشرط

 .یا نباشند دنشاب مدوند جرایی می تواننروشهای ا -1یادآوری

یا » کتوبم اییاجرش  رو «حالصطش اجرایی به صورت مدون باشد، غالباً ا         رورگاه  ه -2یادآوری
مدرک «ی یک روش اجرایی باشد می توان        که حاو درکی را   م. ر می برند ارا به ک   »روش اجرایی مدون  «

 .نامید» روش اجرایی

 Volume of work ]70[م کار حج -121001

 را مقدار یا حجم کار آن فعالیت می گویند، حجم کار             ر فعالیت برآورد شده ه   پیش بینی و ر  زان کا می
، تعداد، مورد و مانند     ، تن، کیلو  عبمکر  متر، متر مربع، مت   : وژه را با واحدهای مختلفی نظیر      پرفعالیتهای  
 .کیلومتر تعریف می کنند/ و تنوزر/ نفر: یر ترکیبی نظدهایاحو تصور اینها و یا به

 Work cycle ]124 [خه کارچر -121002

 احدوی هر   راا که ب  هلیتعاف و ای دستی اجزا  کتهت و فرایندها، یا الگویی از حر      یاا، عمل هتکلیفز  تیبی ا تر
 .ود  شر می تکراکار
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 Construction ]123[ ساخت -ایی جرلیات اعم -121003

الت و    آت و ماشین  ب تجهیزا ل و سازه، نص   یهای سیو رشامل تأمین امکانات ضروری اولیه و تحقق کا       
 .ی در محل اجرادن  بایق عمیزی و  آه و اتصاالت، برق و ابزار دقیق، رنگولابزار، ل

 Duration ]70 [ت اجرامد -121004

 مدت  .اجرا می گویند ت   پیش بینی شده نیاز دارد، مد      راکت، برای انجام    یعالرا که هر ف   ی  ت زمان مد
 .مدت اجرای عادی یا متعارف، و مدت اجرای ضربتی یا فشرده: اجرای فعالیت، بر دو نوع است

 Time analysis ]151[ تحلیل زمان -121005

مبنای زمان مورد نیاز انجام     فرایند بررسی و محاسبه زودترین و دیرترین تاریخ هر فعالیت پروژه بر               
 .آن فعالیت و ارتباط منطقی بین آنها می باشد

 Physical progress ]177 [)فیزیکی( پیشرفت کار -121006

و معموالً به صورت     پیشرفت کار عبارتست از مقدار وزنی فعالیتهای انجام شده نسبت به کل آن                  
 . از کل کار بیان می شودیدرصد

 Financial progress ]177 [ پیشرفت ریالی-121007

 .مقدار پول هزینه شده برای یک کار، نسبت به کل هزینه آن و معموالًً به صورت درصد بیان می شود

 Actual progress ]70[ت واقعی یا عملکردی رفصد پیشدر -121008

جم کل  ا بر ح  آن ر ه  دم ش اجنفعالیت، مقدار کار ا   کردی هر   واقعی یا عمل    پیشرفت ده درص سبای محا بر
درج در صورت کسر، با     مند  عداین رابطه، واحد مقدار     ر  د.  ضرب می کنند  100در  ا  حاصل ر و  کار تقسیم   

 .مشابه می باشد خرج کسر مدرج درمن ددع دحاو

 ]151 [زیابی برنامه و فن بازبینی آنار -121009

 Program evaluation and review technique (PERT) 
ینی آن، یک فن مدیریت پروژه برای مشخص نمودن اینکه چه مدت زمانی              ارزیابی برنامه و فن بازب    

 .یک پروژه نیاز دارد تا تکمیل شود
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این برآورد  .  می شود ردآوتکمیل آن بر   ن برای امز ترین  لمت بهترین و بدترین و مح     الیتیفع ای هر بر
وسط برای رسم   زمان مت   گیرد و یمر  ده قرا تفاسا دروبرای مشخص کردن متوسط زمان تکمیل طرح م         

 .مسیر بحرانی و انحراف استاندارد زمان تکمیل اتمام پروژه نیز الزم می باشد
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  روشهاي اجرا- ١٣٠٠٠٠

 Execution method ]177[ روش اجرا -130101

 روش اجرا فرایندی است برنامه ریزی شده که با توجه به ویژگی های طرح، توانایی دستگاه                   -الف
و از طریق تبیین رویه ها، اقدامات، توالی       ) مدت اجرای طرح  (ح، حساسیت زمان    اجرایی، وضع اعتبارات طر   

در نتیجه، طرح   . وقایع، ارتباطات قراردادی و محدوه تعهدات و مسئولیتهای عوامل اصلی، تعیین می شود            
 .با هزینه و زمان پیش بینی شده باید اجرا شود

 و شرایط کار که مهارتهای فنی را در جهت             رویه ای برنامه ریزی شده مطابق با اهداف، منابع         -ب
 .مسائل مطالعاتی و اجرایی به کار می گیرد

 In house ]177[ش امانی رو -130102

ه، طراحی و اجرای پروژه ای را با        مطالع که طی آن دستگاه اجرایی مدیریت،      ت اس وشی ر ش امانی رو
 .رساندبه کارگیری امکانات خود رأساً بر عهده گرفته و به انجام می 

 ویز  هتدارک و تج  و  تأمین  ر  مشتمل ب (ش امانی در مواردی که کارفرما تنها فعالیتهای اجرایی             ور
را انجام می دهد نیز روش امانی نامگذاری شده          ) ت اجرایی  انجام عملیا  یزم برا البه کارگیری عوامل   

 .است

 Design build ]5 و 140[ ختح و ساطر روش -130103

ک واحد انجام می شود و این واحد مسئولیت            ی ت توسط اخطراحی و س   کارهای   وش این ر  در -
 عهده  دارد، خسارت پذیری کارفرما در این روش به حداقل            ه ب ا ر صب ن  و رک و ساخت  اهیه، تد ت ی،طراح

 .ویی می شودج فه هم صرنزما می رسد و در

 . منظور از روش طرح و ساخت انجام کارهای زیر است-

مهندسی مقدماتی، مهندسی بنیادی و       (مختلف کارهای مهندسی پروژه       تمام یا برخی از مراحل        
، تأمین و تدارک کاالها، تجهیزات و مصالح پروژه و خدمات فنی مرتبط با آنها، عملیات     )مهندسی تفضیلی 

ساختمان و نصب و راه اندازی و آزمایشهای کارایی و سایر خدمات جانبی مرتبط با آنها، که به طور توأم،                    
 .مانکار انجام می شودتوسط پی
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 Design bid build ]140[رف ش متعارو -130104

ص خمشن و   شورجرای طرحهاست و برای طرحهایی به کار می رود که جزئیات آن                ا ش سنتی رو
ابتدا مشاور بر اساس     ش  در این رو  . یمانکار در آن دخالت دارند     پ وشاور  م ،و سه عامل، کارفرما     دشبا

 و سپس از طریق مناقصه، پیمانکار یا پیمانکاران انتخاب              جام داده  را ان   خواسته های کارفرما طراحی   
در این  . ه اجرا می شود  شد یه مشاور، طرح طبق نقشه و مشخصات ته       رتظا ن باو  ها  آنمی گردد و به وسیله     

 زمان شرون ای .ه کارفرماستده به ع پذیریرتروش مسئولیت و هماهنگی بین طراحی و ساخت و خسا       
 .طلب می کند ولی اداره طرح آسان استیز  را نبیشتری

 Project management method ]177[ روش مدیریت طرح -130105

روش مدیریت طرح نوعی روش متعارف است که در آن کارفرما، عامل دیگری را به منظور هماهنگی 
ر طرح به   مدی. بین کارفرما و مشاور و پیمانکار و همچنین مدیریت و کنترل طرح به خدمت می گیرد                  

 .عنوان نماینده کارفرما در قبال حق الزحمه معین خدمات الزم را ارائه می دهد

 ]177[پیمان مهندسی و تدارک تجهیزات و کاال  -130201

 Engineering and procurement contract (EPC) 
ر  و تأمین مصالح و تجهیزات و نظارت ب         مهندسی طراحی،   خدماتمجموعه   است که در آن       پیمانی

 . انجام می شودپیمانکار توسط یک نصب و راه اندازی

 ]177[پیمان تدارک تجهیزات و کاال و ساختمان و نصب  -130202

 Procurement and construction contract (PC) 
و  ساختمان و نصب      مجموعه خدمات تأمین، مصالح و تجهیزات و عملیات        است که در آن      پیمانی  

 . انجام می شودکارپیمانتوسط یک راه اندازی 

 ]177[  پیمان مهندسی، تدارک تجهیزات و کاال و ساختمان و نصب-130203

 Engineering, procurement and construction contract (PC) 
  و تأمین   خدمات مهندسی و طراحی و تهیه        مجموعه است که در آن   یک نوع پیمان طرح و ساخت        

 . انجام می شودپیمانکارتماماً توسط یک و راه اندازی، صب  ساختمان و ن عملیات و و مصالحتجهیزات
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 Turnkey contract ]144 و 140[ان ردگیدمان کلپی -130204

 رک مصالح و تجهیزات،   دایه و ت  تهگردان پیمانی است که پیمانکار مسئولیت طراحی،         یدمان کل پی -
را در وضعیت عملیات و آماده       یر کارها برای تکمیل طرح را به عهده  دارد و طرح              ساو  ب  و نص ت  اخس

و همچنین  . بهره برداری را به عهده  دارد     ئولیت  ط مس  فق بهره برداری تحویل کارفرما می دهد و کارفرما      
 .خت می شود وی پرداتأمین موقت منابع مالی نیز به عهده پیمانکار می باشد و پس از تکمیل، هزینه ها به

د که پیمانکار تأمین مالی، طراحی و ساخت را             یکی از روشهای اجرای طرح و ساخت می باش           -
بعد از تکمیل کار و راه اندازی، کارفرما       . برمبنای مشخصات تعیین شده و قیمت مورد توافق انجام می دهد         

 .تمام هزینه ها را پرداخت می کند

 Fixed price contract ]105[مان با مبلغ ثابت پی -130205

 .اعالم و یا بر اساس فهرست بها تعیین می شود که مبلغ آن در مناقصه ستمانی اپی

 .ستعدیل ابل تاغییر در شرایط اقتصادی مبلغ نهایی ق تصورت در -یادآوری

 ]105 و 143[بلغ مقطوع  ممان باپی -130206

 Firm fixed price contract - fixed price contract 
 . آن تعلق نمی گیرد تعدیل قیمت بهگونه  هیچ که مبلغ آن ثابت بوده وستمانی اپی

مان با پیمانکاری منعقد می شود که تجربۀ اجرایی این قبیل کارها را داشته باشد و تمام                   پین نوع   ای
 ضمناً بیشترین انگیزه را برای کنترل هزینه ها و کارایی بیشتر              وی می باشد و  جه  وئولیت قیمت مت  مس

 .پیمانکار دارد

 .ط اقتصادی مبلغ آن قابل تعدیل نیستعلی رغم تغییرات در شرای پیمانی است که -

 Lump sum contract ]144 و 105[لم  قمان یکپی -130207

 .با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قیمتی منعقد شده استن  پیما-

با مبلغ ثابت برای انجام یک طرح و یا کار مشخص، کار یا طرح، با محدوده مشخص                  ی است ن پیما -
مبلغ قرارداد قابل تغییر نمی باشد مگر اینکه       . شده و با توافق اولیه انجام می شود      و شرایط از پیش تعیین      

 .حجم کار تغییر کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند
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 Remeasurement contract ]177[ قرارداد اندازه گیری مجدد -130208

و یم شده است    ظنتبوط  رم یجام کار بر اساس حجم عملیات و واحد بها          انپیمانی است که برای      
 .قیمت واحد آنها صورت می گیردو م شده جار مبنای مقادیر اقالم کار ان بپرداخت

 Measurement contract ]105[ پیمان متره -130209

پیمانی است که در آن، با اندازه گیری مقدار کار انجام شده، پس از تکمیل کار، و قیمتگذاری آن                       
 .ق، از مبلغ پیمان اطمینان حاصل می شودبراساس فهرست بهای مورد تواف

 Contract with adjustment ]177[عدیل قیمت  تمان باپی -130210

 .ول از قبل توافق شده تعدیل می شودمه از فردت یا مبلغ آن با استفامقیه کست ای نپیما

 ]177[ا به  پیمان مختلط مقطوع و فهرست-130211

 Firm fixed price and unit price contract 
که ( به صورت مقطوع و بقیه قسمتها     )که دقیقاً مشخص شده است     ( است که قسمتهایی از آن     پیمانی

 .بها می باشد به صورت فهرست) هنگام عقد پیمان دقیقاً مشخص نیست

 Design and construct contract ]105[و اجرا ح مان طرپی -130212

اس اطالعات ارائه شده به وسیلۀ کارفرما، طراحی و اجرا            که پیمانکار پروژه ای را بر اس       ستمانی ا پی
 .می کند

 Cost reimbursement contract ]105[ پیمان امانی -130213

 .پیمان بر اساس هزینه های انجام شده می باشد

 Target cost contract ]105[ی با سقف هزینه انمان امپی -130214

ین سقف   ب فاوت ت کار اتمهخپس از    ه برآورد می شود و   ی است که در آن سقف هزینۀ اولی        انمان ام پی
 .اقعی بر اساس توافق بین کارفرما و پیمانکار سرشکن می شودو  زینۀههزینه و 

 Cost plus contract ]105[ی ذی نفع انمان امپی -130215

ه ها یا  بر اساس هزینه های واقعی به عالوه درصدی از هزین         راکنامی است که پرداخت به پی     انمان ام پی
 .م می شودجامزد انستد
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 Cost plus fixed fee contract ]143[ی ذی نفع با مبلغ ثابت انمان امپی -130216

 بدو قرارداد تعیین و ثابت می باشد، این قیمت ثابت با             رد قفاو که مبلغ آن بر اساس ت       ستمانی ا پی
 پیدا کند، این نوع قرارداد برای         ریمان تغی یگر اینکه کارهای مورد پ      نمی کند م  غییرتهزینه های عملی   

 این صورت خسارت زیادی را متحمل         و در غیر  پیمانکار انگیزه ای برای کنترل هزینه ها پدید می آورد          
 .خواهد شد

 ]177 و 123[ درصد سود ا بذی نفعی انمان امپی -130217

 Cost plus a percentage fee contract 
) به عنوان سود  ( مقطوع نیست، اما معادل درصد تعیین شده          قراردادی است که قیمت کار پیمانکار      -

 .عالوه بر هزینه های مستند به پیمانکار پرداخت می شود

دی به عنوان سود به وی پرداخت          درص الوهبه ع نکار   پیما ندتای مس   ه که هزینه  ستمانی ا پی -
 .ود  شمی

 ]143[ی ذی نفع با قیمت ثابت و پاداش انمان امپی -130218

 Cost plus award fee contract 
 -2 قیمت مبنای ثابت اولیه       -1:  که شامل دو قسمت می باشد      هزینه هاپرداخت    مبنای برارداد  رق

پاداش ن  ی ا .مبلغی به عنوان پاداش، که تمام یا قسمتی از آن در طول کار به پیمانکار پرداخت می شود                   
ی کار را نیز مد نظر قرار        نکیفیت ف   کند و  جوییصرفه و زمان   ی  النابع م در م  است که پیمانکار   انگیزه ای

دهد و میزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزیابی کار پیمانکار از طرف کارفرما بر اساس پیمان                     
 .تعیین می شود

 contract Laboure-only ]105[ پیمان دستمزدی -130219

 .پیمانی است که تنها برای تأمین نیروی کار منعقد می شود

 ]105 و 119) [توافق یا قرارداد بدون مناقصه(ذاکره ای  ممانپی -130220

 Negotiated contract 
حیت و قدرت اجرایی و سوابق و تجهیزات یک یا چند پیمانکار            ررسی صال به بر اساس     ک یاداردقر -

 . پیمان نیز بر اساس مذاکره تعیین می شودایطشر و مبلغ.  می شودعقدمنبدون مناقصه 
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نی است که بر اساس شروط مالی و شروط دیگر بین کارفرما و یک پیمانکار واحد مذاکره و                     پیما -
 .توافق شده است

 Competitive bid contract ]177[ای  صهاقمان منپی -130221

 ،دتن آن هس  ام مناقصه و دعوت از تمام آنهایی که خواهان و دارای توان انج            یقطرز   ا که تسامانی  پی
 .می شودته بسمان یبا وی پ ص وصه مشخقنامنده رب

 Management contract ]105[یت دیرمان مپی -130222

در مرحله طراحی، خدمات مشاوره ای ارائه می کند و پس از             ه موجب آن پیمانکار   ب هکت  مانی اس پی
 .عقد پیمان، در کارگاه مسئول برنامه ریزی و مدیریت تمام امور و اجرای کامل پیمان می با شد

 Construction ]163 و 144[خت سا -130301

این واژه معموالً برای     . استح   فعالیتهای یک طر    هعجموای انجام دادن م    ری ب موعم واژه   یک -
 .کارهای صنعتی و برای ایجاد ساختمانهای عمومی و بناهای تاریخی به کار می رود

ه ها، الزم است انجام شود      همه کارهایی که در کارگاه برای ساختن ساختمان یا ایجاد تغییر در ساز              -
تا تکمیل ساختمان یا سازه می باشد و شامل گودبرداری، برپاسازی، نصب               گرفته   و از پاکسازی زمین    

 .قطعات و تجهیزات است

 Build operate transfer (BOT) ]140[ بهره برداری، انتقال ت،خسا -130302

برای دوره    بهره برداری از طرح را    تأمین مالی و   اخت و س ،فه طراحی ظیود  واحک  یه  ت ک اسروشی  
اد شده بهره برداری از طرح به منظور برگشت هزینه ها، آن را به              ی مشخصی بر عهده  دارد و پس از مدت       

 .کارفرما تحویل می دهد

 ]140[ل اتقان، بهره برداری، لکخت، تمسا -130303

 Build own operate transfer (Boot) 
 و  ار می شود یه گذار واگذ ا به سرم  یهره برداری طرح، از طرف صاحب اصل      ب  و ز اجرا یا، امت وش این ر  رد

لی می باشد و همچنین بهره برداری     ما تأمینب،  نص  و اخت س زات،هیرید تج  خ سرمایه گذار مسئول طراحی،  
. در زمان یاد شده مالکیت طرح با سرمایه گذار می باشد           . ه عهده  دارد  بال  ق انت انزما  و نگهداری را ت    
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سود ن   همچنی ، پرداخت شده  گذار ایه نگهداری که توسط سرم    وای طراحی و ساخت و بهره برداری       هزینه ه
آمد حاصل از فروش محصوالت یا خدمات تولیدی طرح در طی دوره ای که بهره برداری                درز محل    ا وی
 . می گردد تأمینی می باشدور اتیاخر د

 Build own operate (BOO) ]177 [ ساخت، تملک، بهره برداری-130304

گذار محول   فرایندی است که تأمین مالی، ساخت و بهره برداری از تأسیسات یا طرح به سرمایه                   
 تأسیسات یا طرح به صاحب اصلی آن عودت داده              BOOT و   BOTخالف روشهای    می گردد و بر  

 .ماند نمی شود بلکه صاحب اصلی به صورت مشتری یا خریدار نهایی طرح باقی می

 ]177[ به روش پیمان مدیریت ر کارایاج -130401

 Execution using project management contract 
در این روش اجرای کار از طریق ترک تشریفات مناقصه به یک پیمانکار مدیریت واگذار می شود و                   

هزینه اجرای  . پیمانکار مدیریت در ازای مدیریت فنی و اجرایی حق الزحمه مقطوعی دریافت می کند                
از وجهی که کارفرما به حساب مشترک واریز می کند پرداخت           ) به استثنای حق الزحمه مدیریت    (عملیات

حداکثر هزینه اجرای عملیات    ). حساب مشترک با امضای نماینده کارفرما و رئیس کارگاه است          (می شود  
ن آن   درصد به عنوان صعوبت نیمه کاره بود        20بر مبنای فهرست بهای مربوط و ضرایب آن به اضافه            

این روش برای کارهایی که از پیمانکار خلع ید شده یا قسمتی از طرح که قبالً انجام                   . محاسبه می شود 
 سازمان مدیریت و      15/11/61 مورخ    66900موضوع بخشنامه شماره      . (شده است، به کار می رود      

 )برنامه ریزی کشور

 Buy back ]140 و 121 [ بیع متقابل-130402

ابل است که در آن فروشنده کاالیی نظیر ماشین آالت، تجهیزات یا تکنولوژی             شکلی از تجارت متق    -
را تأمین و موافقت می کند تا      ) که به عنوان نهاده در تولید دیگر محصوالت مورد استفاده قرار می گیرند            (

 .کاالی تولید شده را به عنوان تمامی یا بخشی از طلب خود دریافت دارد

 تأمین(  حقیقی یا حقوقی منعقد می گردد و ضمن آن یکطرف             عقدی است که بین دو شخص        -
دار معینی از کاال یا کاالهای      قمبتنی بر تولید و تحویل م      )کننده  صادر( در مقابل تعهد طرف دیگر    ) کننده 

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  46

 

ت، ال مواد، ابزار، ماشین آ    که مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق تعهد می نمایند             
 .رد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهدقطعات و خدمات مو

 Usance ]122 و 177[زانس یو -130403

از حمل و تحویل کاال در      س  مدتی پ  الارج از کشور است که مبلغ ک      خاد  ریی قرارداد خ   نوع زانسیو -
 . تعلق می گیردن به آ نیز سودیتر پرداخی تأخبابتبنادر کشور خریدار به فروشنده پرداخت می شود و 

 .ود  ش خارجی در نظر گرفته مییدهاهد مهلتی که برای پرداخت تعمهره یا درآ به کارگیری ب-
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  مباني مطالعات و طراحي- ٢١٠٠٠٠

 

 Technical criteria ]1[نی  فیارهایمع -210101

 روشها، ضوابط و     ی،صات فن شخمجموعه ای از م   از  رتند  ابمعیارها، استانداردها و ضوابط فنی، ع       
ه شرایط اقلیمی،   ا توجه ب  و جهان، ب   ورکش در   دجومو فنیدستورالعملهایی که بر اساس اصول علمی و         

 فنی و اقتصادی، تضمین ایمنی،       ظرح از ن  طر شزیست محیطی، اجتماعی و امکانات موجود برای پذیر       
 .ها تهیه و تدوین می شوندرحداری و نگهداری طبربهره  جرا،ا، عات و بهبود کیفیت طراحیالاطت فاظح

 Technical information ]124 [ینفعات الطا -210201

رداری،   بهرهب،  لیدابی، تو یشامل اطالعات علمی، برای تحقیق، تکمیل، مهندسی، آزمون، ارز         العاتیاط
 .اهتگمیر و نگهداری دس تعمصرف و

 Basic data ]177[ اطالعات پایه -210202

اطالعات پایه عبارت است از مشخصات ورودی ها، ظرفیتها، داده های اقلیمی منطقه، اطالعات                  
 .جغرافیایی و عمر مفید طرح می باشد

 Durability ]177 [ دوام یا پایایی-210301

خود را در تمام طول عمر       یا عملکرد مناسب     منظور از پایایی این است که طرح یا سازه، کیفیت              
بینی شده حفظ کند به طوری که در اثر مرور زمان و فرسودگی، ایمنی و قابلیت بهره برداری آن                       پیش

 .تقلیل نیابدمجاز بیش از حد 

 Performance ]177 [ عملکرد-210401

 .نتیجه کار، حاصل کار و یا کیفیت انجام کار را عملکرد گویند

 Desired performance ]177 [ عملکرد مطلوب-210402

بینی شده یا مطابق دلخواه باشد آن را عملکرد            نچه نتیجه کار یا حاصل آن طبق برنامه پیش          چنا
 .مطلوب گویند
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 Environmental impact analysis ]121[رسی تأثیرات زیست محیطی بر -210501

ط زیست، مثل اثر یک طرح بر        حیل م  ک ر ب  پروژه سرمایه گذاری  ری تعیین آثا  اتحلیل بر  العه و مط
 .عی و غیرهبی محیط زیست و یا از بین بردن مناظر زیبای طآلودگی

 Environmental evaluation ]177 [ ارزیابی زیست محیطی-210502

ارزیابی زیست محیطی عبارت است از شناخت و بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی ناشی از                    
پایدار، کاهش آثار سوء     اجرای طرح و یافتن گزینه مناسب برای طرح در رابطه با اهداف توسعه                      

 .جویی یا جبران آنها محیطی ناشی از اجرای طرح و چاره زیست

 Reliability ]122 و 58[ینان طمبلیت اقا -210601

ن و برای یک دوره زمانی معین،        ی مع طستم در انجام یک کارکرد الزامی، تحت شرای         ی قابلیت س  -
 . ثبات آن سیستم نامیده می شودیامینان اطقابلیت 

شده برای آن، بدون خرابی کار      ن  ییتع احتمال این که یک ماشین یا ابزار طبق مشخصات و زمان              -
 .کند

در  ر بررسی اورت تکر  ص ر یک بررسی آماری را بتوان در       د وری شده   آمع ج عاتالاطه  ک حتمال این ا -
 .به دست آورد دوباره زمان دیگر

 Dependability ]140 و 107[ماد عتبلیت اقا -210602

 دسترس بودن و عوامل تأثیرگذار آن       درت و   لیمربوط به قاب  د  ی برای توصیف عملکر   کلطالحی  اص -
 :یعنی

 مربوط به   در، عملکر یبلیت اطمینان، عملکرد مربوط به قابلیت نگهداری و تعم          قا به   طبومر دعملکر
 . و تعمیر نگهداری،تیبانیپش

 .ارد غیر کمی به کار می رودقابلیت اعتماد فقط برای توصیفهای کلی در مو -یادآوری

 . قابلیت اعتماد شامل ایمنی، قابلیت بهره برداری و دوام یک سازه است-
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 Reliability ]124[ی یرتمادپذاع -210603

ظار را، تحت شرایط مفروض، از قبیل       تمورد ان  ردرکتمی کا یسکه یک قطعه، دستگاه یا س     ن  تمال آ اح
ص، به  ره زمانی مشخ  ود ، فراوانی و دقت نگهداری در      عملن  ای زما هشرایط زیست محیطی، محدودیت  

 . دهدجامن اش  بخضایتررت صو

 Trace ability ]107[ قابلیت ردیابی -210604

 .امکان ردیابی تاریخچه، کاربرد یا موقعیت چیزی که تحت بررسی است

 .بوط باشد بررسی می شود، قابلیت ردیابی می تواند به موارد زیر مرهنگامی که محصول -1یادآوری

 . مبدا مواد و قطعات-

 .فرآوری تاریخچه -

 .ل توزیع و موقعیت محصول پس از تحوی-

، پذیرفته شده   10-6 بند   4723 در رشته اندازه شناسی، تعریف یاد شده در استاندارد ملی             -2یادآوری
 .است
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  ضوابط طراحي- ٢٢٠٠٠٠

 

 Bases of design ]177 [ مبانی طراحی-220101

 . حصول ایمنی، قابلیت بهره برداری، پایایی و عملکرد مطلوب: عبارت است ازمبانی طراحی

 Design criteria ]129[ی احیارهای طرمع -220102

 . بر آنها استوار می گرددحیاوت و تصمیم گیری های طراضکه قتند بط فنی هسواموعه ضمج

 Building codes ]144 و 163[ مقررات ساختمانی -مانی ختابط ساضو -220201

 مجموعه ای از قوانین و مقرراتی که مقامات واجد صالحیت برای کنترل طرح و ساخت ساختمانها،                 -
تغییرات، تعمیرات، کیفیت مصالح، کاربری و عوامل مربوط به ساختمان در حوزۀ اقتدار خود پذیرفته اند و                 

رفاه ایمنی و تأمین نور و      حاوی استانداردهای معماری، سازه و تأسیسات برای بهداشت فردی و عمومی،            
 .هواست

قاومت، مت به منظور حفاظت،       ساخ راحی و ط نظم دادن به      یار و مقررات دولتی که ب       ینانقو -
ن ای. ود  ششهروندان تهیه شده است و به وسیله مأمورین کنترل می         ت  بهداش و ایمنی و   نماایداری ساخت پ

 .ود  شز میروید نظر و به جدک بار ت یضوابط معموالً چند سال

 Technical regulation ]129 [نیررات فمق -220202

ود و    شومی داشته و بدان استناد می        جنبه عم  ی هستند که  نه و مدو  دته ش ذیرفرات پ قرموعه م مج
 .می باشد زین فنیت خصامش ورگیرنده استانداردها ربد

 National building code ]140[ مقررات ملی ساختمان -220203

قواعدی است که رعایت آنها در طراحی، محاسبه و بهره برداری و نگهداری                 مجموعه اصول و     
ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی وضع گردیده      

 .است
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 Live load ]177 [ بار زنده-220301

 مانند وزن اثاثیه    . ثابت نمی باشد  بار زنده عبارت است از بار داخل سازه که متحرک بوده یا مقدار آن              
 .ساختمان و اشخاص وسایط نقلیه

 Dead load ]177 [ بار مرده-220302

مانند وزن  .  سازه اثر کرده و نقطه اثر و موقعیت آن ثابت می باشد               طور ثابت به   باری است که به    
 .ساختمان یا خاک روی لوله

 Static load ]163 [ بار استاتیکی-220303

 .بر سازه است که مقدار و یا موقعیت آن با زمان تغییر نمی کندبار وارد 

 Dynamic load ]177 [ بار دینامیکی-220304

 .باری است که مقدار و یا موقعیت آن با زمان تغییر می کند مانند بار باد یا بارهای متحرک

 Safety factor ]119[ن انیب اطمیرض -220401

 .می باشد) یارا ناپایدی و( برابر شکست، گسیختگی ناگهانی مت یک ساختمان درقاخص استشا -الف

 .نعی آنش واقت ای ت تنش نهایی سازه به تنش مجازب نس-ب

 Acceptability ]124[بولیت مق -220501

ای مصرفی  هالروشها، تجهیزات یا کا    د  رمور  د ، که در آن استانداردهای حداقل      یضعیتولت یا   حا
 .تأمین شود

 Allowable stress ]177 [ تنش مجاز-220601

ها در اثر بارهای وارده      نامه و مشخصات در طراحی و محاسبات سازه        بزرگترین تنشی را که طبق آیین     
 .می توان در نظر گرفت تا سازه دوام و پایایی خود را حفظ کند، تنش مجاز گویند

 Allowable deformation ]177 [ تغییر شکل مجاز-220602

ت است از حداکثر تغییر شکل که یک سازه تحت اثر بارهای وارده، می تواند                تغییر شکل مجاز عبار   
 .داشته باشد تا دوام یا پایایی آن به خطر نیفتد
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 Engineering control ]177 [ کنترل مهندسی-220701

های  کنترل مهندسی عبارت است از بررسی و کنترل کمی و کیفی مدارک فنی، محاسبات و نقشه                  
 .ستگاه اجرایی یا واحد صالحیتداراجرایی، توسط د

 Stability control ]177 [ کنترل پایداری-220702

 .کنترل مقاومت سازه یا عضو در برابر لغزش، واژگونی، کمانش یا فروریزش

 Environmental design ]144[ زیست یطاحی محطر -220801

ضی ع ب ،سانی است انحیط زیست   احی برای تمام م   طریزی و     رومی با دامنه وسیع برنامه    مع ژهوا یک
 .ند  برم به کار میه مطبوع ه آن را برای طراحی سیستم گرمایش و تهویوقاتا

 Design and development ]107[وین تکاحی و طر -220802

ه مشخصات   ب شده یا ص  مشخی  از فرایندها که الزامات و یا خواسته ها را به ویژگی ها           مجموعه ای  
 .بدیل می کندمحصول فرایند یا سیستم ت

یگر و گاهی برای تعریف کردن       یکد ادف با ر مت ی گاه »تکوین «و» طراحی« تاصطالحا -1یادآوری
 .راحی و تکوین به کار می روندط یلکمراحل مختلف فرایند 

برای مشخص کردن ماهیت آنچه که      ) صفت یا مضاف الیه  ( ممکن است یک توصیف گر      -2یادآوری
برای مثال طراحی و تکوین محصول یا طراحی و تکوین . (به کار می رودطراحی می شود و تکوین می یابد    

 )فرایند

 ,optimal Design ]120[ه یناحی بهطر -220803

 ربه منظور به حداکث    ) گزینه ها( تلفیق مناسب ترین متغیرها       ب یا  انتخا ری ب ن مبت مستحی سی اطر
 .س ضوابط طراحیسا ابر) صمثال سود خال(دن برخی توابع هدفهای مورد نظر یناسر

 Cathodic protection ]119 [)تدیاظت کاحف(زنگ ز  اتظاحف -220901

 مرطوب در   اک خ یاه با آب      ک نی آه و الدو ف طحکی برای جلوگیری از زنگ زدگی س      ریش الکت ور
اک در تماس با فلز،       خ ایع یا  م بی به داخل  یترت هبدر این روش جریانی با ولتاژ کم را            . تماس است 
ند آ(دگی را بر روی قسمتهای آند کمکی         ورخو  شد  بخ میدی  صیت کات اخه فلز   ان ب ین جری ا. می فرستند
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ین منظور ساخته شده است       هم برای    که)  است تریدزیا می که دارای پتانسیل الکتروشیمیایی      زیمنی
 .متمرکز می سازد

 Fire protection ]144[ریق  حاظت ازحف -221001

از آتش سوزی با رعایت ضوابط ایمنی کار،          ای جلوگیری  بر نماختیعی در طراحی سا    وسحظات  مال
 .شانی  نط اضطراری و آتش شرای درتدماخ

 Safety ]124 و 106 [یمنای -221101

یا خسارت مادی، به میزان قابل قبولی محدود         ) به اشخاص (ر آن احتمال خطر آسیب       د لتی که حا -
 .شده باشد

 .ستیت ایف های که ایمنی یکی از جنب-یادآوری

 .ا  ه اجتناب از حوادث یا بیماریونا و فنهش رو-

 Safety regulation ]177 [ مقررات ایمنی-221102

 .مجموعه اصول و دستوراتی که برای حصول ایمنی الزم است اجرا شود

 Strengthening ]140[ مقاوم سازی -221201

ی سازه ساختمانها و     مقاوم سازی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به منظور افزایش پایدار                
 .مستحدثات برای مقابله با خطر زلزله و دیگر بالیای طبیعی انجام می گیرد

 Tabular drawings ]177 و 119) [پتی (انسمه یاه شهنق -221301

. خص می گردد مشالفبا   هلکه در آن ابعاد به وسی     ین  شا م ای ه یا یک جزء از ساختمان     وعشه مجم نق -
اختمان لف اجزای س  تی های مخ رای س ف بر در مقابل حرو   ه است که اندازه ها را    این نقشه با جدولی همرا    

طعات  ق ا ی ازهس ز ا یرس کی برای) نقشه(ا قطعات ماشین می دهد و با این ترتیب ممکن است یک رسم             ی
 .د نظر کافی باشدورم

یه می شود و در  مجموعه ای از نقشه هایی که به دلیل کاربرد انبوه آنها، با دقت به صورت همسان ته-
محلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد مانند نقشه های همسان پلها و نقشه همسان مجاری آب بر                  

 .زیر زمینی
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 Typical details ]177) [همسان ( جزئیات تیپ-221302

های جزئیات اجرایی که کاربرد انبوه دارد و به صورت همسان              ای از نقشه   عبارت است از مجموعه   
 . و در محلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیردمی شودتهیه 
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  و اجرايينيات فمشخص - ٢٤٠٠٠٠

 

 Technical specifications ]105 و 177 و 129[نی ات فمشخص -240101

 دقت انجام کار، درجه ایمنی،      ، نحوه و   سطح کیفیت  انندیی م ویژگی هات که   س مجموعه مدارکی ا   -
 .ند  ک را تعیین میتدماخو عملیات و یا ) وش پذیرشر(ابعاد، لوازم و تجهیزات، 

خشی از اسناد پیمان که شامل، ویژگی های فنی مصالح، سیستمها و استانداردهای ساخت                    ب -
 .ا می باشدجرتجهیزات و کیفیت ا

مدرکی است که خواسته های فنی را که یک محصول، فرایند یا خدمت باید تأمین نماید شرح                      -
 .می دهد

 General technical specifications ]177 [مشخصات فنی عمومی -240102

های  سندی است که ویژگی هایی مانند سطح کیفیت، نحوه و دقت انجام کار، درجه ایمنی، رواداری                
ابعاد و لوازم و تجهیزات و آزمایشهای الزم را برای یک زمینه کاری تعیین می کند و معموالً به صورت                      

 .همسان تهیه می شود

 Particular technical specifications ]177 [ مشخصات فنی خصوصی-240103

 .سندی است مکمل مشخصات فنی عمومی که ویژگی های خاص یک طرح را تعیین می کند
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  ضوابط كنترل كيفي- ٢٥٠٠٠٠

 

 Acceptance criteria ]124[ش یریار پذمع -250101

 . شدهتهاخ کاالهای ستیلای داوری در مورد مقبودهرداانتسا

 Quality requirements ]177[فیت  کیزاماتال -250201

 الزامات. تفا پذیر ی ده و تأیید کر ا   باشد تا بتوان آن ر      راید دا ا ب entityه هر جوهره     ی ک یویژگی ها
ه اژ و ین ا .رورتاً نیازهای بیان شده و اشاره شده مشتری را به نحو کاملی منعکس نمایند                 ض یدباکیفیت  

الزامات .  مبتنی بر بازار و همچنین نیازهای داخلی سازمان را نیز دربر می گیرد            ایدادی، نیازه های قرار ازنی
کمی برای ویژگی ها می تواند مقادیر عددی ارزشهای نسبی، حدود انحراف، رواداری را شامل شود و                    

 .الزامات کیفیت ممکن است در ابتدا بر حسب عبارات عملکردی بیان شود

 Inspection ]107 و 143 و 106[زرسی با -250301

در مورد یک یا چند      )شابلون گیری (با شاخص زمون   آ یاش  نند اندازه گیری، بررسی، آزمای   ماالیتی  فع -
 هر ویژگی،   ینکه برا یور تعیین ا  نظ به م  ه،ویژگی یک مقوله و مقایسه نتایج با نیازمندی های مشخص شد         

 .تانطباق حاصل شده اس

 و تجهیزات و خدمات و تطابق آن با مشخصات خواسته شده در قراردادمایش مصالح آزرسی و  بر-

 مقایسه با شاخص، هر     یا یشزماآ  اندازه گیری، ابمراه  قضاوت ه  واهده  مشق  ریق از ط  اطبانزیابی   ار -
 .شد بایضمقتکدام که 

 Test ]107[مون آز -250302

 .ا چند ویژگی بر طبق یک روش اجرایی ییین یکتع

 Qualification test ]124[ت یفیکن موآز -250303

ه یا  عی هر قط  رمون معین که به وسیلۀ آنها عملکرد کارکردی، محیطی و اعتمادپذی             آز رشته   یک
ک پیش از پذیرش و تصویب نهایی، از درستی         مال ا، ی کارن  ابی کرد تا مهندس، پیما    زیوان ار   تسیستم را می  

 .نان حاصل کندیمططرح و ساخت قطعه ا
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 Acceptance test ]124[ش ذیرون پمآز -250304

برای تعیین تطبیق یک فراورده با مشخصات فنی طرح، به منزلۀ مبنای پذیرش آن، انجام               ه  مونی ک زآ
 .می شود

 Monitoring ]124 [نجیستارف ر-یش پا -250305

حدودۀ  باید در م   ضعیتی که ته یا منقطع و   وسیری پی   گن مختلف برای اندازه   نوا یا ف    ه سنجه ازتفاده  اس
 .مشخص شده باقی بماند

 Self inspection ]106 [سیدبازرخو -250306

 .هدخص شمشد اعکار انجام گرفته به وسیله شخص انجام دهنده آن کار بر طبق قوز زرسی ابا

 . است برای کنترل فرایند به کار رودنکمم یسودبازرخایج نت -یادآوری

 Check list ]177 [ سیاهه وارسی-250401

 است که برای کنترل خدمات، کارهای انجام شده و یا برای حصول اطمینان از وضعیت یک                 کاربرگی
 .گیرد سازه یا دستگاه مورد استفاده قرار می

 Talerance ]177) [تلرانس( رواداری -250501

 . تغییر مجاز در ابعاد قطعات ماشین-الف

یا بیشتر اوقات به صورت       انحراف مجاز از مقدار مشخص شده که بر حسب مقادیر واقعی،                  -ب
 .درصدی از مقدار نامی بیان می شود

 Review ]107[زنگری با -250601

کفایت و اثربخشی موضوع تحت بررسی برای دستیابی به اهداف           ،سب بودن تعیین منا فعالیتی جهت   
 .تعیین شده

 .گردد  تعیین کارایی را نیز شامل می تواندزنگریاب -یادآوری

 Rework ]107[ بازکاری -250701

 .اقدامی که در مورد یک محصول نامنطبق انجام می گیرد تا با الزامات و یا خواسته ها انطباق یابد
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 بازکاری، تعمیر ممکن بر بخشی از محصول نامنطبق اثر بگذارد یا آن را تغییر                    برخالف -یادآوری
 .دهد

 Concession ]107[ اجازه ارفاقی -250801

 .ولی که با الزامها و یا خواسته های مشخص شده انطباق ندارداجازه استفاده یا ترخیص محص

 این اجازه، عموماً منحصر به تحویل محصولی است که دارای ویژگی های نامنطبق در                   -ادآوریی
 .محدوده مشخص و برای مدت زمان و مقدار معینی از محصول بوده که قبالً مورد توافق قرار گرفته باشد

 Deviation ]124[حراف ان -250901

 .نقطه تنظیم ر باتناظ مقدار واقعی متغیر کنترل شده و مقدار مطلوب مینتالف باخ

 Deviation permit ]107[اف انحرازه اج -250902

یش از پدیدآوری   محصول، پ  ک ی وردیه در م  ل از الزامات و یا خواسته های مشخص شده او        ولازه عد اج
 .آن

ول یا دوره زمانی و برای کاربردی مشخص داده         صحم دودحعموماً برای مقدار م   ه  ن اجاز ای -یادآوری
 .می شود

 Scrap ]107[ اسقاط -251001

اقدامی که در مورد یک محصول نامنطبق انجام می گیرد، تا مانع استفاده از آن در کاربرد مورد نظر                    
 بازیافت و تخریب: مثال. اصلی گردد

 .خدمت انجام می گیرد» متوقف کردن« نامنطبق، اسقاط از طریق  در مورد یک خدمت-یادآوری

 Measuring equipment ]107 [اندازه گیریهیزات تج -251101

ق حق ت ای که بر  اع و یا وسایل کمکی یا ترکیبی از آنه          مواد مرج زار اندازه گیری، نرم افزار، برسنج،      اب
 .زم هستندالفرایند اندازه گیری 

 Measurement control system ]107[ سیستم کنترل اندازه گیری -251201

مجموعه ای از عناصر مرتبط به هم یا متعامل مورد نیاز برای دستیابی به تأیید اندازه شناختی و کنترل  
 .مستمر فرایندهای اندازه گیری
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  ضوابط بهره برداري و نگهداري- ٢٦٠٠٠٠

 

 ]177 و 129 [نگهداریو رداری ره  بحله بهمر -260101

 Operation and maintenance phase 
 خدمات این مرحله بر اساس دستورالعملهای ارائه شده توسط مشاور یا سازندگان تجهیزات به                    -

انجام این خدمات به وسیله     . منظور بهره برداری و نگهداری بهینه از تأسیسات ایجاد شده انجام می پذیرد           
 .کارفرما یا دستگاه بهره برداری کننده صورت می گیرد

بق ی الزم ط  و بازرسی ها  تعمیرات نجام و ا  نگهداریو  رداری    برحله شامل بهره  این م ی  الیتهافع -
 نحوی باید انجام شود که اهداف طرح حاصل           بهرداری    برهبهدستورالعملهای مشخص شده می باشد و       

 .گردد

 Operation manual ]177[ بهره برداری ملتورالعدس -260201

 .ا توصیه می کند رجهیزاتتأسیسات و ت  ازهداتفسای و براه رکه نحوۀ ت رکی اسمد

 Maintenance manual ]177[ل نگهداری عمتورالدس -260301

می باشد و شامل    شده  ا  ر اج یاه نگهداری و تعمیرات کار      شور  جزئیات ست که حاوی    ا دیسن
 . می باشدن مورداییز در یی نصیه هاتو
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  رشته هاي كاري- ٢٨٠٠٠٠

 

  توسعه و عمران- ٢٨٠١٠٠

 

 Development and improvement ]177[ران عمسعه و تو -280101

توسعه و عمران عبارت است از هدایت و کنترل استقرار مطلوب مراکز فعالیتها، بررسی قابلیتها و                     
محدودیتها، بهره برداری از امکانات و منابع موجود، تعیین نقاط حساس و آسیب پذیر، تعیین کاربری                    

 .ضی، تعیین استراتژی توزیع جمعیتاراضی، ضوابط استفاده از ارا

 Spatial plan ]89[طرح آمایش سرزمین  -280102

فعالیت در پهنه سرزمین،     های توزیع فضایی جمعیت و      طرح آمایش سرزمین به معنای تعیین استراتژی       
ربط تهیه و به تصویب هیئت         با همکاری دستگاههای ذی     کشوربرنامه ریزی   توسط سازمان مدیریت و   

 .خواهد رسیدوزیران 

آمایش سرزمین به عنوان قسمتی از برنامه درازمدت کشور راهنمای تهیه برنامه های میان مدت و                      
 .کوتاه مدت کشور خواهد بود

 Development and improvement plan ]89 [عمران طرح توسعه و -280103

 و استقرار مطلوب مراکز     کنترل توسعه   راهبردها در زمینه هدایت و     ئهارا به منظور تدوین سیاستها و    
یک یا چند    روستاها در  همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و        فعالیت، مناطق حفاظتی و   

کالبدی  از نظر اقتصادی، اجتماعی و     های طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و       شهرستان که از نظر ویژگی    
 .دارای ارتباطات فعال متقابل باشند، تهیه می شود

 ]34[ناحیه ) جامع( طرح توسعه و عمران -280104

 Comprehesive development and improvement 
و با توجه به گرایشها،     )  فعالیت - فضا   –انسان  (این طرح با شناخت چگونگی استقرار عوامل زیستی         

ها اقدام  روند رشد و توسعه، اولویتها و امکانات و محدودیتها، نسبت به تدوین سیاستها و ارائه راهبرد                    
ناحیه به هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت            ) جامع(طرح توسعه و عمران     . می نماید

www.mirjalili.net



 63  های فنیفصل دوم ـ واژه های معیار

، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنین شهرها و               )مسکونی و غیر مسکونی   (
 .روستاها خواهد پرداخت

 ]89 [طرح جامع سرزمین -280105

تفاده از سرزمین در قالب هدفها وخط مشی های ملی و اقتصادی از طریق              طرحی است که شامل اس    
روستایی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و            مراکز جمعیت شهری و    بررسی امکانات و منابع و    

مراکز جهانگردی و خدماتی بوده و در اجرای           شهرکهای فعلی و آینده و قطبهای صنعتی کشاورزی و          
 .هماهنگی نماید خشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم وبرنامه های عمرانی ب

 Development studies ]177 [ مطالعات توسعه-280106

مطالعات توسعه فرایندی است مستمر برای بررسی و شناسایی کمیتها و کیفیتها، امکانات و                       
جام مراحل  ساز ان  محدودیتها در زمینه های مختلف اعم از موضوعی و یا جغرافیایی که عموماً زمینه                 

مطالعات توسعه  .بندی نمود مختلف برنامه ریزی است، مطالعات توسعه را می توان بر حسب موارد زیر طبقه
 مطالعات بخشی - مطالعات جامع بخشی - ای منطقه

 Regional development studies ]177 [ای  مطالعات توسعه منطقه-280107

 .بندی نمود زیر طبقهای را می توان به شرح  مطالعات توسعه منطقه

 ای مطالعات جامع توسعه منطقه -

 است که    آمایشی وفرهنگی   ،گیرنده موضوعهای مختلف اقتصادی، اجتماعی     این نوع مطالعات دربر   
 .در یک قلمرو جغرافیایی مشخص انجام می شود

 مطالعات موردی -

.  آن انجام می شود   این مطالعات برای شناخت عوامل بروز یک پدیدۀ خاص و چگونگی برخورد با               
مراحل انجام این   . پذیرد اجتماعی و یا محیطی صورت می      - عمدتاً بر حسب یک یا چند بخش اقتصادی       

ای است، لیکن آثار و بازتابهای ناشی از عملکرد برای سایر             مطالعه همچون مطالعات جامع توسعه منطقه     
ا عموماً به صورت موردی و متناسب با        ه بندی اجتماعی منطقه ارائه نمی شود و جمع      - بخشهای اقتصادی 

 .اهداف مطالعه ارائه می شود
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 Sector comprehensive studies ]177 [ مطالعات جامع بخشی-280108

این گونه مطالعات ویژگی های ساختاری و عملکردی یک بخش معین را با در نظر گرفتن آثار متقابل                 
یلی هر بخش در ارتباط با      صس شاخصهای کالن و تف     بر اسا   و با سایر بخشها مورد بررسی قرار می دهد      

های مربوط به شناخت وضعیت موجود و عملکرد           بندی پذیرد و عمدتاً به جمع      سایر فعالیتها صورت می   
 .پردازد بخش بر حسب شاخصهای عملکردی می

 Sector studies ]177 [ مطالعات بخشی-280109

 یک بخش و روند تغییرات حال و آینده آن              بخشی فرایندی است که فعالیتهای مختلف        اتمطالع
 .بخش را در یک دوره زمانی معین مورد بررسی قرار می دهد

 Urban planning ]177 [ برنامه ریزی شهری-280110

برنامه ریزی شهری عبارت است از برنامه ریزی برای تأسیس جوامع شهری آینده یا شکل دادن و                   
ازمان یافته و با طرحی منظم که در آن عواملی مانند آسایش             ای س  گسترش دادن جوامع موجود به شیوه     

زیبایی شهر، مسائل اقتصادی و      ،  شرایط زیست محیطی، نیازهای اجتماعی، امکانات تفریحی       ،  ساکنین
 .در نظر گرفته شده باشد و همچنین نیازهای آینده پیش بینی شده باشدنیازهای موجود 

 ]140 و 177[شهرسازی  -280111

ی عبارت است از مطالعه طرح ریزی و توسعۀ شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی و       شهرساز -
 .اقتصادی با توجه به حداقل رساندن مشکالت شهری و پاسخگویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری

 شهرسازی عبارت است از انعکاسات بیرونی مابین عناصر مختلف شهری و آثار متقابل آنها بر                     -
 . در نتیجه آرایش مطلوب فضایی این عناصریکدیگر و

 ]89[طرح هادی شهر  -280112

نحوه استفاده از زمینهای شهری برای       عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و             
ه راه حلهای کوتاه مدت و مناسب       ئارا فوری شهر و   عملکردهای مختلف به منظور حل مشکالت حاد و        

 .ح جامع نمی باشند، تهیه می شودبرای شهرهایی که دارای طر
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 ]89[طرح جامع شهر  -280113

 بندی مربوط منطقه طرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و      
تسهیالت شهری و    تأسیسات و تجهیزات و    کشاورزی و  به حوزهای مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و      

فرودگاهها و   و) ترمینال(محل مراکز انتهای خط       ، خطوط کلی ارتباطی و     نیازمندیهای عمومی شهری  
تسهیالت عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و       تجهیزات و   سطح الزم برای ایجاد تأسیسات و          بنادر و 

وابط ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین           ضاولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و        
طرح جامع شهر بر حسب     . نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد          بنا و به حفظ    مربوط

 .ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود

 ]89 [طرح تفصیلی شهر -280114

ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه         طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و              
ف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک           استفاده از زمینهای شهری در سطح محالت مختل       

تراکم ساختمانی در واحدهای     مرور و میزان تراکم جمعیت و      از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و         
موقعیت کلیه   حل مشکالت شهری و    توسعه و  شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و         

ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک           شود و نقشه  عوامل مختلف شهری در آن تعیین می        
 .ثبتی تهیه و تنظیم می گردد

 ]34 و 89[محدوده قانونی  -280115

ربط رسیده باشد    به تصویب مراجع ذی    در شهرهایی که طرح جامع یا طرح هادی برای آنها تهیه و            -
طرح جامع یا هادی منظور گردیده       ینده شهر که در       آ شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده توسعه       

تر از آن   قانون شهرداری وسیع)2(است خواهد بود مگر اینکه حدود حوزه شهرداری تعیین شده طبق ماده 
 در مورد سایر شهرها محدوده       می شود باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته         

) 2(ماده   [.قانون شهرداری تعیین می گردد   ) 2(اده  قانونی همان حدود حوزه شهرداری است که طبق م          
 لغو  1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب        ) 4( ماده   1قانون شهرداری به موجب تبصره      
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شده است و به موجب قانون اخیرالذکر تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین                  
 .]کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود

 .طبق قانون، تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین می شود  محدوده ای است که-

 ]34) [حوزه استحفاظی( حریم شهرها -280116

آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن فعالیتهای عمرانی، از قبیل تفکیک                      
این حریم بر اساس     . أثیر می گذارد اراضی، احداث و تعریض معابر و ایجاد ساختمان بر توسعه شهر ت               

قانون ) 99(ماده  . [قانون شهرداری تعیین می گردد   ) 99(طرحهای مصوب یا جامع شهرها و مفاد ماده           
 : شهرداری ها مکلف اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند-شهرداری 

 .مالی شهر تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احت-1

بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی،         تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه            -2
عمومی  بهداشتباغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ                 ایجاد  

 .مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر

ی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور                حریم و نقشه جامع شهرساز     
 ].برای اطالع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

 ]140[ا  حوزه نفوذ شهره-280117

دهنده حدود شهر و روستاهای مستقر در آن است           ای است عرفی که نشان     محدوده حوزه نفوذ شهر  
 .نمایند  استفاده می)درمانگاه، بازار و غیرهمدرسه،  (که از خدمات شهر مرکزی

 District ]34[ ناحیه -280118

جغرافیایی همگون و  ویژگی های طبیعی   نظر  ناحیه عبارت است از حداقل یک یا چند شهرستان که از            
 .و کالبدی، دارای ارتباطات فعال متقابل باشند اجتماعی ،و از نظر اقتصادی) قابل تمیز از نقاط دیگر(بوده 

 Zone ]34[ منطقه -280119

 .از یک یا چند استان با خصوصیات مورد اشاره در تعریف ناحیهمنطقه عبارت است از تمام یا بخشی 
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 Physical planning ]98[برنامه ریزی فیزیکی  -280120

ه های فیزیکی و کالبدی و تجهیزاتی در برنامه ریزی و امروز          ست در زمینه به کار بردن جنبه       ا فرایندی
 .برنامه ریزی درون منطقه ای و آمایش سرزمین به کار می رود بیشتر در قلمرو مسائل شهرسازی و مسکن، 

 ]89[ طرح کالبدی ملی و منطقه ای -280121

با هدف مکان یابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید، پیشنهاد                
هرها، چگونگی استقرار آنها در پهنه کشور و سلسله مراتب میان           شبکه شهری آینده کشور، تعیین اندازه ش      

شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات                    
 .ساخت و ساز در کاربری های مجاز زمینهای سراسر کشور

 Civil services ]177 [ خدمات شهری-280122

خدمات ورزشی، فرهنگی،  ،از تأمین آب، برق، گاز، بهداشت، نظافت معابر       خدمات شهری عبارت است     
 .و وسایل رفت و آمد در داخل محدوده شهرارتباطات 
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 ساختمان - ٢٨٠٢٠٠

 

 Building ]140[ساختمان  -280201

از پی تا سقف دارای استقالل کامل که   ساختمان در حالت عام، فضایی است محصور، مسقف، ثابت و         
یک یا چند در ورودی به معابر عمومی          تفکیک شده و    دیوار از فضاهای پیرامون خود مجزا و        به وسیله 

 . و برای سکونت یا فعالیتهای تجاری و اداری مورد استفاده قرار می گیردداشته باشد

 Dwelling ]140 و 89[ مسکونی هایساختمان -280202

 .استفاده قرار گیرده فقط برای سکونت مورد کبه ساختمانی اطالق می شود  -

 ساختمانهایی است که فقط برای سکونت مورد استفاده قرار می گیرد، محل پارکینگ اتومبیل در                  -
خانه، سایر تأسیسات جانبی محل مسکونی، خانه های شناور و خانه های قابل انتقال را نیز شامل                    

 .می شود

 Public buildings ]177 [اداریو  ساختمانهای عمومی -280203

به ساختمانهایی اطالق می شود که عموم مردم می توانند به آن مراجعه نمایند و معموالً به دولت تعلق       
 .دارد و توسط دولت اداره می شود

 Health buildings ]177 [ ساختمانهای بهداشتی-280204

 سایر  به ساختمانهایی اطالق می شود که برای پیشگیری از امراض یا بیماری، خدمات درمانی و یا                 
 .دنگیر عملیات پزشکی و درمانی مورد استفاده قرار می

 Touristic buildings ]177 [ ساختمانهای سیاحتی-280205

ساختمانهایی اطالق می شود که به علت باستانی بودن یا داشتن مناظر زیبا مورد توجه بوده و                     به
 .آورند جهانگردان و گردشگران از آن بازدید به عمل می

 Industrial buildings ]177 [اختمانهای صنعتی س-280206

 ترکیب،  ،به ساختمانهایی اطالق می شود که در آن فعالیتهای ساخت و تولید محصوالت و قطعات                
 .ین و یا تعمیر وسایل و تجهیزات انجام می شودئپرداخت، تز
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 Silo ]124[لو سی -280207

 ت،ازی غال   س فوالد یا الوار، که برای ذخیره      ته شده از بتن مسلح،    خی بزرگ سا    اتوانه اس دیعموزۀ  سا
 .دوی  ر مارن و مواد دیگر به کامیس

 Apartment-flat ]104 و 177[) کاشانه(ن ارتماآپ -280208

 از چند اتاق با سرویس بهداشتی به صورت مستقل که برای سکونت در نظر گرفته                   مجموعه ای -
 .شده است

 .ک ساختمان بزرگ تردر یقع ا وی عمدتاً در یک تراز،ونحد مسکوا -

 Rebuilding ]140 و 177) [مرمت(زسازی با -280209

الح و یا تعویض    اصمیر،  تع ساختمان یا دستگاه به وضعیتی شبیه وضعیت نو، از طریق             دنزگردانبا -
 .قطعات آن

اصلی طبق مشخصات و    ض قطعات   اولیه و یا تعوی   ت  صاشخه با م  دبه شرایط خواسته ش   ن  گرداندبر -
 .مشخصات پیشرفته تریا 

 Renewals ]140 و 119[سازی نو -280210

. دگیر م می مایه، انجا ر اصلی س  ش ارز ن بر یعی که عمالً بر روی تمام ناحیه، بدون افزود        وسمیرات  تع -
 .تاس زیوسا نوجزتمان نیز خاس وتعویض قسمتهای آسیب دیده تأسیسات 

 .ا اصالح قسمتهای معیوب یضیعورت است از بازبینی تمام قسمتها، تاعب سازیو ن-

 Reconditioning of structure ]177[تمانها اخسازی سبه -280211

حفظ و یا   ر  ظومنه   ب زهساقویت   ت ،نماتخساهری  ظار شکل   بیل تغیی مانهای موجود از ق   ختالح سا اص
 .ن استآبهتر کردن شرایط 

 Air conditioning ]177[ع بوویه مطته -280212

ز ااکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، به منظور تأمین شرایط مورد نی               پ طوبت و ر ،  امد نمازترل هم کن
 .مطبوع می باشده ویتهد ساکن در آن، راافش د آسایجارای ای بانختمی ساافض
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 Structure ]177[زه سا -280213

 .ودی  شه متاحی و ساخطرمل بار، تح برای کهد نتسعضایی ها

 Model ]105) [انگاره(کت ما -280214

 .ی یک پروژه و یا بخشی از آن است که غالباً به صورت ساده ای ارائه می شودعد بش سهایمن

 Module ]140[ مدول -280215

 .واحدهای استاندارد شده و همسان که ساختمان یا سیستم از مجموع آنها تشکیل می شود
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  راه و ترابري- ٢٨٠٣٠٠

 

 Transportation ]177[ری باتر راه و -280301

احداث ،   از خودرو، حمل هیدرولیکی یا حمل با تسمه نقاله         ده استفا با) ایی، آبی هومینی،  ز(ل  و نق ل  حم
 . آنهاتأسیسات و ردن ها، بپایانه ،ه، راه آهن، فرودگاهرا: تأسیسات زیربنایی حمل و نقل مانند

 Transportation ]177 [ حمل و نقل-280302

جایی بار و مسافر از طریق زمینی یا هوایی و یا           ه ن، جاب حمل و نقل عبارت است از رفت و آمد مسافرا         
 .دریایی

 Traffic ]124[افیک تر -280303

ی مانند جاده،   ینهای مع مسیرپیماها، در طول    واا یا ه    هنقلیه، عابران پیاده، کشتی    لیاس و دت و آم  رف
 .ایی یا هوایی دریطو، خط  روپیاده

 Road ]177 و 104 [)دهاج(ه را -280304

 ه روسازی شده عمدتاً برای وسایل نقلیه را-

 .می گیرد اده قرارتف اسردو ملیهنقی وسایل رااً بعمدت که ایه شدوسازی  رو مرور رویر عبس م-

 Expressway ]67[ه اد راآز -280305

، سطحمه عداقل چهار خط عبور که مسیرهای رفت و برگشت از هم جدا شده و بدون تقاط                ح اهی با ر
 حاشیه، ممنوعیت عبور پیاده و دوچرخه و سایر وسایل نقیله غیر موتوری، ورود و خروج                رسی از تبدون دس  

 .ری تمام یا بخشی از وسایل نقیله تجاورعیت عبنوبا زاویه کم و در موردهایی مم

 Highway ]67[رگراه بز -280306

 .هاشی راه ولی با امکانات محدود تقاطع همسطح و دسترسی از حادنند آزما

 First class, main road ]67[ ه اصلی درجه یکرا -280307

 متر و شانه هر طرف به عرض حداقل 3/7لتی به عرض حداقل    روی آسفا ه با سواره    رفه اصلی دو ط   را
 . متر85/1
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 Second class-main road ]67[ه اصلی درجه دو را -280308

 شانه هر طرف به عرض حداقل  متر و0/7لتی به عرض حداقل    روی آسفا ه با سواره     رفه اصلی دو ط   را
 .یک متر

 First class - secondary road ]67[درجه یک  یرعه فرا -280309

 .تریک معرض   بهف متر و شانه در هر طر5/6شده به عرض  روسازی  و سواره رورخط عبو ه با دورا

 Second class-secondary road ]67[درجه دو  یرعه فرا -280310

 . متر و شانه در هر طرف به عرض یک متر5/5و سواره رو سازی شده به عرض ه با دو خط عبور را

 Country road ]68[ درجه یک  راه روستایی-280311

 متر که مراکز تولید و جمعیت روستایی را به یکدیگر و به                5/6راهی است با رویه شنی به عرض         
 5 سنگینی که پیش بینی می شود تا        شبکه راههای فرعی و یا اصلی مربوط ساخته و تعداد وسایل نقلیه             

 دستگاه در روز بیشتر     30 دستگاه در روز کمتر و از         80سال آینده در آن عبور نمایند به طور متوسط از            
 .باشد

 Country road ]68[ درجه دو  راه روستایی-280312

ر و به    متر که مراکز تولید و جمعیت روستایی را به یکدیگ            5/5راهی است با رویه شنی به عرض         
 5شبکه راههای فرعی و یا اصلی مربوط ساخته و تعداد و سایل نقلیه سنگینی که پیش بینی می شود تا                     

 دستگاه در روز بیشتر     20 دستگاه در روز کمتر و از         50سال آینده در آن عبور نمایند به طور متوسط از            
 .باشد

 Service road ]177 [یسسرو) دهجا(ه را -280313

ستیابی به قسمتهای مختلف یک طرح احداث می شود و در مرحله بهره برداری از آن              برای د ه  راهی ک 
 .استفاده می شود

 Railroad ]124[هن   آه را -280314

لکوموتیو  ی و باری متصل به     فرای مسا   هی عبور واگن  را ب ری با ریل که مسی     دهاخته ش سخط دائمی   
 .می باشد

www.mirjalili.net



 73  های فنیفصل دوم ـ واژه های معیار

 Bridge ]104 و 177 [پل -280315

  آهن راه ه یا دجا نال،کااز روی موانع طبیعی یا مصنوعی مانند رودخانه،         ر  ای عبو بره   ک تاس  ایهزسا -
 .دو شیمخته سا

 سازه ای برای عبور افراد پیاده، حیوانات یا وسایل نقلیه، راه آهن، راههای آبی و خدماتی که در                      -
 .دباالی موانع یا بین دو نقطه در ارتفاع باالتر از سطح زمین قرار دارن

 Fixed bridge ]119 [ ثابتل پ-280316

 .ز انبساط و انقباض هیچ گونه حرکتی ندارد جپلی که به

 Cantilever bridge ]119[سول نیا کی ا  طرهپل -280317

 .تی از آن که دورتر از پایه ها قرار دارد، کنسول شده باشدسمی که قپل

 Arch bridge ]124 و 119[ قوسی پل -280318

 .می باشند عناصر اصلی تحت فشار آن قوسی کهی است پل -

 .ل می دهدیند طاق تشک چ آن رالیه گاههای اصکیی که ت پل-

 Draw bridge ]119 [ متحرکپل -280319

ن است کشیده و یا به دور خود بچرخد یا بلند شود و این تحرک ممکن است در تمام                      مکی که م  پل
کشتی فراهم  ر  هت عبو جی  تالهیس  وسیله می تواند ت   ندیرد و ب  گیساختمان پل یا قسمتی از آن صورت         

 .نماید

 Suspension bridge ]104 و 177[ معلق پل -280320

هایی عبور کرده و    کل روی د  ازکه  ی  بل هایکاه و به وسیله     ودیزان ب آوصلی آن   ای  زااجه  ک ست ا یپل -
 . شودته میشاد هگنبه تکیه گاه ثابتی مهار می شود 

 . معلق آن، کابلهایی است که کف پل از آن معلق می باشد پلی که اجزای اصلی-

 Floating bridge ]104 [ شناورپل -280321

 .ردداروی آب تکیه ر ی که بپل
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 Swing bridge ]104[ چرخشی  پل-280322

 .پلی که کف آن برای امکان کشتی رانی می تواند حول یک محور قائم بچرخد

 Viaduct ]104[ پل چند دهانه -280323

 .پلی که از تعداد زیادی دهانه تشکیل شده باشد

 Foot bridge ]104[ پل عابر پیاده -280324

 .به کار می رود عابرین پیاده  استفادهپلی که برای

 Tunnel ]104 و 140[نل تو -280325

ا افقی ی   یکنواختی می باشد،  طع دارای مق   معموالً کهیا درون کوه و تپه      مینی  رزیر ز محصورای  مج -
 .می گیردار راستفاده قد ور مفت و آمد و یا انتقال آب یا فاضالب ره برای کب دار با طول معینشی

 . راه محصور زیرزمینی، افقی یا شیب دار با طول معین-

 UnderPass ]104[گذر رزی -280326

 . یک جاده یا سازۀ دیگر، برای سهولت جریان عبور و مروریرهی در زرا

 Flyover ]104[گذر رو -280327

 .ای سهولت جریان عبور و مروربر ر،االی یک راه یا سازۀ دیگ ببری درمع

 Underground railway ]177 [ مترو-280328

 .مسیر زیرزمینی برای عبور وسایل نقلیه ریلی

 Airport ]124 و 177[ودگاه فر -280329

 .ا ناحیهترافیک هوایی یک شهر یی را بزم ال تجهیزات وتأسیسات ختمان،ساوطه، مح -

 و و بار    رای امکاناتی برای حمل مساف     ارستن و نشستن هواپیما، د     خارای بر  ب د استفاده وریانه م  پا -
 .یما به هواپخدمات رسانی

 Air terminal ]124[یی وایانه هپا -280330

 .اریادن خطوط هوایی و انجام تشریفات ارفاسم گرد آمدن و استراحتی لی برامح
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 Terminal clearance capacity ]124[نه یافیت پاظر -280331

 .خارج شود آن یا ازنه وارد پایابه واند   تنه میایا مسافری که روزر دار بامق

 Navigation ]124[وبری نا -280332

ی رعرتی که به مقصد مورد نظر برسد، فرایندهای ف          وه ص بیت حرکت کشتی یا هواپیما،       دا ه فرایند
 .ییادیور جاومای اب و ردییتر، هدا کویرببیت موضع، ناوثارتند از تعب

 Field ]124[د روف دانمی -280333

 .ستن و نشستن هواپیماها اختصاص داردابرخ گاه که بهودوطه فرمح

 Pad ]124[ز واوطه پرمح -280334

فرودگاه که برای گرم کردن موتورهای هواپیما پیش از برخاستن از زمین از آن                  ر باند   دناحیه ای  
 . شودمی هفادتاس

 Port ]177[در بن -280335

 . می کنند را تخلیهبار اری یرگیکشتیها باه حلی کم

 Anchorage ]124[گرگاه لن -280336

 یا مشخص شدن آن برای این        ندوب بسل منا لی به د  ار آن لنگر می اندازد، ی    دکه کشتی    یا طهومح
 .یندازدبگر نعمل، می تواند در آن ل

 Break water ]119[ج شکن مو -280337

.  تا آبهای عمیق ادامه پیدا می کند      لساح سنگی که از  ا  و ی ی  کخا نوع ساختمان بندری با هسته       یک
 .یا هر دوی آنها می باشدو گرگاه لنتی ها در شک ن امواج و یا حفظتساختمان شکسن عمل ای

 Jetty ]117[کله اس -280338

خانه به منظور   دو یا رو   یادر  ساحل رتنی، فلزی و غیره که در مجاو        بتنگی،   س ی،زه چوب انوعی س 
 .پهلوگیری شناورها و یا انجام عملیات الیروبی ساخته می شود
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  platform-Analemma ]124 [وسک -280339

 .ه عمل کندگا تکیه نانوه ع بهی کسته ابرج سازه هر

 Navigation canal ]117[رانی تیشک لناکا -280340

ل کشتیرانی و یک بندر ب قاهقراری ارتباط بین یک رودخانل کشتیرانی که اغلب به منظور برابنالی قکا
تباط بین  ار برای   ینرودخانه قابل کشتیرانی دیگر و همچن     ک  ا صنعتی و یا ی     ی نیکودریایی، یک ناحیه مس   

 .یا احداث می گرددردو د
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 ب آهندسيم - ٢٨٠٤٠٠
 

 Water resources survey ]177[ع آب ابرسی منبر -280401

 تحلیل آنها ر و   تفسی ،هشد  و یا تهیه   ودیه موج پا کار رفته برای جمع آوری اطالعات       هنون ب  ف ووشها  ر
ک منطقه یا یک    ی ،آبریز هضرزیابی منابع آب یک حو      ا انمکی که ا  تن اطالعا دروآ  به دست  ربه منظو 

ای بر این اقدام ممکن است شامل پیشنهاد بهبود شبکه مراکز جمع آوری اطالعات           . کشور را فراهم سازد   
 .ز باشدنی بودن آنها رت قیقد

 Hydrology ]119 [)آب شناسی (یدرولوژهی -280402

ا به حاالت گوناگون و نیز از گردش         و در هو   ن، زیرزمین ی روی زم  رود د  موج که از آبهای  ت  نشی اس دا
ده تراوش  دی پ ی،ریان ناشی از بارندگی، جریان رودخانه ا     جی،  گرندایعت مانند پیدایش و پخش ب     بط رد بآ

 .و بارش دوباره گفتگو می کندر ، تبخییینمجریان آب زیرزو 

 Surface water ]116 [ سطحیآب -280403

 . جمع می شوندن آویریا  کره زمین جریان یافته حطس در که یکلیه آبهای

 Groundwater ]120[ی زمین زیرآب -280404

 . استهره برداریب قابل ویه های اشباع تشکیل می شود الر ر دکه د  زیرزمینیبمخازن آ

 Hydrogeology ]120[ژی لودرو ژئوهی -280405

دپذیر و  یدجت ین خاکی زمین با تکیه بر مخازن زیرزمی         خل پوستۀ وجود در دا  مه آبهای   عطالم م لع
 یا تکیه بر اصول زمین شناس      ب نیمیدگاه مطالعۀ آبهای زیرز   دیدر این   . ع می باشد شبااجریان در محیط    

 .یردپذرت می وص

 Aquifer ]177 [ آبخوان-280406

 و  کرده یا سازند تراوای زیرسطحی است که آب زیرزمینی را در خود ذخیره                   آبرفتی آبخوان الیه 
 سفره یا مخزن زیرزمینی نیز      ،به آبخوان  .ممکن است به صورت طبیعی یا مصنوعی آب از آن تخلیه شود           

 .گویند می

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  78

 

 Watershed project ]140 [ریزبآ هض حوییا ساماندهی خیزدارآب -280407

امل  ش  و می شودفاظت خاک انجام      ح رظو من هبهی  یا گ ایجاد پوشش و  ود  هببرای ب  که تیایملع
 کاری، کشت روی   یفین، رد زمعی بهتر، تغییر در گردش زراعی و در بهره برداری فشرده از              را ز اتعملی

ها، ن آب رو درک رکاری، پ ها، جنگل  نی آبگذر گاهها، نگهبا انظیم چر تخطوط تراز، جلوگیری از آتش سوزی،      
 .ی می باشدیعع طبمناببیت تثتثبیت شیب تپه ها و هر گونه اقدام مدیریتی یا بیولوژیکی دیگر برای 

 Basin-Catchment ]177 [ حوضه آبریز یا آبخیز-280408

ن راه جریا ب ناشی از باران یا ذوب برف نازل بر آن به یک رودخانه یا آب             آای است که تمام روان     پهنه
 .یابد می

 Water conservation ]177 و 116[آب  عبنام اظتحف -280409

 عمل  ه محفاظت آن در مقابل آلودگی ب        و یا آب  رف  فه جویی در مص  ور صر منظ  به  که داماتیاق -
 .می آید

 استفاده صحیح و مؤثر از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و جلوگیری از برداشت                   بهره برداری و  -
 .بی رویه آن

 Water resources appraisal ]177[ابع آب منزیابی ار -280410

نابع آب به کمک اطالعات جمع آوری شده یا با استفاده از سایر              م ییفو ک ی   کم یرسبر ازارتست  عب
 آبریز ر یک حوضه دزمینی  یرزو  حی  سط آبی حصول اطمینان از وضعیت منابع       را شده ب  تهاخنروشهای ش 

یه قضاوت برای   پا  به عنوان  ررسی ب ج این ردن نتای ر به منظور به کار ب       رودخانه، یک منطقه یا کشو      ای
 . از منابع آب موجوددهفاست طرح و انمناسب بود

 Kannat ]116[یز ارات، کقن -280411

تا سطح زمین ادامه    ) به صورت ثقلی  (ی که از سفره آب زیرزمینی        آبه  لیمینی برای تخ  رزرای زی مج
 .ین می باشدح زم آب زیرزمینی و سطرهشیب سف آن کمتر از بته و شیفیا
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 Spring ]116[مه چش -280412

 به سطح زمین و یا به درون یک توده آب ا سنگهاز درون خاک یا طبیعی ر آن آب به طودرلی که مح
 .جریان می یابد

 Well ]177[ه چا -280413

آب  و ده ش رحف ای شکل،    هاستوانو  راخ مصنوعی است که معموالً به طور عمودی             سوره یا    حف
 قابل   و می کندش  ن تراو  آ  شکاف سنگها و یا خلل و فرج خاک در          درز و  ز طریق  ا یگر د ا سیال  ی زیرزمینی

 .تحصال می باشداس

 Well logging ]124[یمایی   پهچا -280414

)  آب یاو  ( نفت   تنای یاف بر) نهفر گما ح(ی که در هنگام کاوش      ندای ساز   ه ثبت مشخصه   و  تحلیل فن
 .خراج، گمانه از آن عبور کرده استتسلیات اعمو 

 Water fall ]140[شار ب آ-280415

 .تفاع ناگهانی در بستر رود یا نهرارالف  اخت اثردر آب ادیزش آزر

 Fen-Marsh ]140[ق باتال -280416

 آب اشباع بوده و به صورت دائم یا موقت از آب پوشیده باشد و معموالً رستنی هایی                 زکه ا ی  تسین پ زم
 . بوته و درختچه در آن موجود می باشداز نوع

 Lagoon ]120[الب تا -280417

 .متصل استا ری دعمق به طریق آبراهه ای باریک و کمق که از  آب کم عمازنه ای په

 Marsh - swamp ]116[داب مر -280418

 .ندگی و معموالً به طور دائم مملو از آبفصل بار ررقاب شده د غین پستزم

 Greenhouse effect ]120[ای  نهر گلخااث -280419

 تغییر طول موج تابشهای      لته به ع   ک ) زمین افطرا یاهو(ی نیوار   نییشدن الیه های پا  م  یده گر پد
نسبتاً کوتاه است،    ج آنها وه طول م   ک در این فرایند تابشهای خورشیدی    . پایین سو و باال سو ایجاد می شود    

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  80

 

ن جذب می شوند،    سطح زمی  رد  دتاً و عم   می کند بور ع یوارعمالً بدون آنکه جذب قابل توجهی رخ دهد، از ن         
 ما به گر   و ام می گیرد به مقدار بسیار زیادتر جذب نیوار       جنا دنلدر صورتی که تابش زمین که با طول موج ب         

 .تبدیل می شود

 Dam ]140[ سد -280420

 تولید برق آبی،     رودخانه به منظور ذخیره و تنظیم آب، کنترل سیالبها،           یر مس درست که    ا ی  ازهسا
 .حداث می گردد اردن سطح آبآو باال یاانحراف آب و 

 Large dam ]118[ بزرگ سد -280421

الق می شود که   اطی  سده  رگ ب د بز ، س تانداردهای کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ    اس اساس   بر
 15 تا   10ن  فاع آنها بی  سدهایی که ارت  . داش متر ب  15 ازارتفاع آن از پایین ترین نقطه تا باالی تاج بیشتر           

 :ط زیر در زمره سدهای بزرگ به شمار می آیند از شراین یکیداشتبا ت  اسرمت

 . متر نباشد500تر از کمل تاج طو

 .نباشد بعسد کمتر از یک میلیون متر مکن جم مخزح

 .شدبا متر مکعب بر ثانیه ن2000فیت تخلیه سیالب کمتر از ظرداکثر ح

 . خاص باشد سد دارای مسائلپیایه و پ

 .شددی بار عا غییطراحی ارد داس

 Buttress dam ]118[ددار بند پشت  س -ر دا پایه سد -280422

 یا پایه در وجه پایین دست است       ند بشتد در وجه باالدست و تعدادی پ      نب بآ رای یک جدا  اری که د  سد
 .باشد یفختلمکال این سد می تواند دارای اش. تقل می گرددمنکه به وسیله آنها فشار آب به پی 

 Regulating dam ]118 [ی تنظیمسد -280423

 .ی که برای ذخیره و رها کردن آب به منظور تنظیم جریان آب رودخانه ساخته می شودسد

 Diversion dam ]120 [فی انحراسد -280424

 نعییر م سن در م  ال آوردن سطح آب و سوار شدن یا انحراف آ          بامنظور  ه  مسیر جریان ب  ر  ی که د  سد
 .می شوداخته س
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 Embankment dam - earth fill dam ]118[ خاکی سد -280425

 . می شوداختهستی عد زائد صنوای یا مار از حفل از مواد طبیعی حاصکهی است سد

 Rockfill dam ]118[ ای زه سنگریسد -280426

 تأمین  شدهد  خری  الح طبیعی نفوذپذیر یا سنگها     صم زا نحجم کل آ  % 50 بیش از     که خاکی   سد
 .)ه استشدبتن آب بندی ا  خاک یشر آن معموالً سنگچین بوده و به وسیله قابسمت سرق( .می شود

 Arch dam ]118[ قوسی سد -280427

 از بتن یا مصالح بنایی به ترتیبی ساخته می شود که تصویر افقی آن به صورت قوس                  هکی است   دس
 .گرددقل می نت مهات اعظم فشار آب به تکیه گاهمسق. دشاب

 Gravity dam ]118[ وزنی سد -280428

 .ن آن تأمین می گرددزوسیله و د بهین سری ااایدپ.  می شودتهح بنایی ساخال یا مص وبتنز ی که اسد

 Barrage - Gate structure dam ]118[ار دیچه ر دسد -280429

 ورعبی  راو مشتمل بر یک سری دریچه ب       می شود  ست که در عرض رودخانه ساخته         ا  کوچکی سد
 .برود سی باالسوسیالب است بدون اینکه در موقع سیالب سطح آب باال دست به طور مح

 Check dam - Debris dam ]118[ر گی سرعت سد -280430

 . ساخته می شودرالح بستص و انبشیژی جر انش های پرشیب به منظور کاهه آبراهویرر ی که بسد

 Under groundwater dam ]120 [یین زیرزمسد -280431

عی یا مصنوعی از مواد غیر قابل نفوذ یا با نفوذپذیری بسیار کم، واقع در زیرزمین که مانع                   یبواره ط ید
 .حرکت غیر قائم آب زیرزمین می شود

 Coffer dam ]140[د بن -280432

هت یلی مانند ذخیره، تنظیم و یا تغییر ج         الا به د    هر کانالها و یا رودخانه     سی در م  هک تاسی  ازه سا
 ).زبندفرا( آید  با پسوند و یا پیشوند میالً معمودنبینکه  احضیتو. جریان آب تعبیه می گردد

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  82

 

 River engineering ]117[خانه ودندسی رمه -280433

.  یکی از شاخه های رشته مهندسی عمران و مباحث مطرح در مهندسی آب می باشد             انهودخی ر هندسم
» حیرا برنامه ریزی و ط    -شناخت  « که در زمینه مطالعات       شودمی مهندسی رودخانه به اقداماتی گفته       

اهش خطرات و به حداقل رساندن تبعات منفی و           ک مهار،ر  ه به منظو  نیهاخت سازه ها و بهره برداری ب      س
 . حفظ محیط زیست صورت می گیردی بشری ور جهت تأمین نیازهاد آن ضعیتبهسازی و نینچمه

 River ]117[د رو -280434

 کی بهی باز جریان دارد و نهایتاً         یعطبی  در یک مسیر یا مجرا     ه   ک ریز آب جا   ا وده ایتبستر یا   
 .ه، رودخانه دیگر و غیره می ریزداچ، درییاانوس، درقیا

 River ]140) [مسیل(دخانه رو -280435

 را به صورت دائمی یا فصلی به یک پایانه           خود بریزه آ وضح بان روا کهت  اسرایی طبیعی   مجدخانه  رو
 .ماید  نهدایت می) الق یا رودخانه بزرگتراتاچه، بریریا، دد(

 Perennial river ]117[ی ئمداه نخارود -280436

 که در سرتاسر سال آب در آن روان است و اغلب سطح آب در آن پایین تر از سطح آب                       ایدخانه رو
 . زمینهای اطراف می باشددری ینزیرزم

 Ephemeral river ]117[د ور  خشک،ر دائمغیدخانه رو -280437

قسمتی از سال آب در آن      (و فاقد جریان است     خشک  طوالنی  نی  ماه ز  دور کی ی ط رد هک ایدخانه رو
معموالً مقطع تیپ این رودخانه ها عریض، کم عمق و مستطیل           ). روان است و بقیه سال خشک است        

 .شتر می باشدبیا  ی برابر50شکل با نسبت عرض به عمق 

 Seasonal river ]117[لی صفدخانه رو -280438

 . آن جاری می باشدر، آب دلکه در یک فصل معینی از سای دخانه ارو

 River training ]117 [ودخانه رماندهیسا -280439

اماتی که برای مهار و تثبیت یک رودخانه در یک مسیر مورد نظر و مناسب انجام                      قدموعه ا مج
هار  م و مطمئن، سبنی منا را سیل، تأمین یک آب راه کشتی     این اقدامات اهداف مختلفی نظیر مهار     . می شود
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فرسایش و هدایت جریان رودخانه در یک        ل عوامل   دخانه در مقاب  و ر یاهه رناک و   رحفاظت بست  ب،ورس
 .مسیر مشخص و مطلوب را تأمین می کند

 Flood ]117 و 120[ل سی -280440

ه اوج که از     ب یدنرسا  تی  اد به مقادیر ع    آب رودخانه نسبت   طحسریع و کوتاه مدت ارتفاع س    ش   افزای -
جریان نسبتاً زیاد که مقدار آن با ارتفاع سطح آب یا دبی سنجیده             . آن پس با روند کمتری کاهش می یابد      

 .می شود

 افزایش جریان یا باال آمدن سریع سطح آب در یک رودخانه، یا آب راه را که نسبت به شرایط عادی           -
و نیز باال آمدن سطح آب که منجر به زیر آب رفتن زمینهای پست می شود،               به طور چشمگیر بیشتر باشد      

 .سیل گویند

 ]177 و 116[ بخش سیالپ -عی نوه مصتغذی -280441

 Artificial recharge-flood spreading 
 دار از طریق   آبندهای  از به منظور افزایش حجم آب طبیعی ذخایر آب زیرزمینی در س            کهلیاتی  عم -

ب در روی زمین یا ایجاد تغییرات ممکن در شرایط طبیعی           ، پخش آ  اهها چ ه وسیله ب) هاندخور(تزریق آب   
 .منطقه انجام می شود

به منظور نفوذ و ذخیره شدن آب در           ی  اراضح  ر سط دخش کردن آب رودخانه ها       پ حراف و  ان -
 .زیرزمین

 Self purification ]119 [ییدپاالخو -280442

 .خالص سازی خود از آلودگی مواد آلی گستره آبی برای یکابلیت ق

 Water quality ]117 [فیت آبکی -280443

سوبات  ر د شامل وااین م . تحت تأثیر مواد معلق یا محلول در آن می باشد           ه   ک آب ازی  ا هخصمش
بهای سطحی یا زیرزمینی     کیفیت آ  ه می باشد که  رال و غی  غآشک،  لوژیویبنده های شیمیایی یا    یمختلف، آال 

 .می دهدرا تغییر 
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 Water pollution ]119[ب ودگی آآل -280444

 ،اعث فساد آب شده و آن را برای مصارف خانگیبی که حده ب آب ر ددجوانی مو آلی و ک جیاد خار مو
مانند آلودگی که در اثر      . مصرف مفید دیگر زیان آور می نماید     ه   هر گون   وشاورزی، تفریحی   کصنعتی،  

آب ممکن  . نه ها یا مواد زیان آور و ناخوشایند دیگر در آب تولید می شود           ریزش فاضالبها، تفاله های کارخا   
اگر . است به وسیله مواد سمی یا ناسالم آلوده شود و در این صورت در ردیف آبهای پلید قرار می گیرد                      

بوی بد یا منظره ناخوشایندی در آب، مصرف کنندگان را ناراحت کند، این شرایط را ناراحت کننده                        
 .دمی نامن

 Hardness of water ]120[تی آب سخ -280445

انع کف   م  است و  یم که ناشی از وجود بی کربناتها، کلرورها، سولفاتهای کلسیم و منیز           ز آب تی ا خاصی
 .کردن صابون می شود

 Water supply ]177 [آبرسانی -280446

 و حسب   گویند ی می آب برای مصارف خانگی و یا صنعتی را آبرسان          و توزیع    انتقال   ،تأمین، تصفیه 
 .مورد شامل ایستگاه پمپاژ هم می شود

 Intake tower ]119[ر ج آبگیبر -280447

رای آبگیری از دریاچه ها یا مخزنهای آب و یا رودخانه ها که با این برج، آبگیری به طور                    ب یتأسیسات
 . میسر می باشدمق مناسبدلخواه از ع

 Purify ]124[فیه تص -280448

 .د نظرورمادۀ مز ل دهنده های نامطلوب اا کردن تشکیجد

 Water treatment plant ]140 [ آبنهافیه ختص -280449

دفع ناخالصی های فیزیکی و مواد شیمیایی نامطلوب و            (که برای پاالیش و تصفیه          یتأسیسات
 .ود  ر میارآب به ک) ه مضرهای زندارگانیسم
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 Water pipeline ]177 [ خطوط انتقال آب-280450

هایی که در یک مسیر طوالنی به صورت مدفون در خاک و یا در روی زمین، مجرای ممتدی را                     لهلو
 .تشکیل داده و آب را از محل تأمین آن به محل مصرف منتقل می کند

 Water distribution system ]177 [ شبکه توزیع آب-280451

مصارف مختلف  برای  ظور توزیع آب    ای از خطوط لوله مرتبط با هم و دارای فشار الزم به من             مجموعه
 .خانگی، اداری و صنعتی در داخل یک شهر یا یک منطقه

 Sewage-waste water ]116[ضالب فا -280452

مختلف در  صارف  ر م ثلوده شدن بر ا    آ  پس از  هک ) صنعتی یا(ه یک محل مسکونی      شد مصرف   آب
ز دیگر نی  آبهای سطحی یا زیرزمینی    به مخلوط این آبهای آلوده و        ینچنهمن واژه   ای.  می شود محل جمع 

 .اطالق می شود

 Sewerage system ]177[ب ضالفا) سیستم( بکهش -280453

یک منطقه و یا یک شهر را        ی  گی خان هابی و پسا   سطح یا آبه  که ه ای از لوله ها یا کانالها     عجموم
ن آن به صورت ثقلی      و معموالً جریا   می نماید لجمع آوری کرده و به محل تصفیه خانه یا محل دفع منتق          

 .است

 Sewage treatment plant ]177[ تصفیه خانه فاضالب -280454

مجموعه تأسیساتی است که برای فرایند تصفیه فاضالب یعنی ته نشینی مواد جامد، اکسید کردن و                 
ته نشین کردن مواد آلی، دفع لجن و ضد عفونی کردن فاضالب به کار می روند و در نتیجه این                            

 فیزیکی و شیمیایی و زیستی، فاضالب در حدی پاالیش شده که طبق استاندارد، قابل پذیرش                واکنشهای
 .برای محل دفع باشد
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 اورزيكش - ٢٨٠٥٠٠

 

 Agricultural ]127 و 177[اورزی کش -280501

 . و دامپروری و نظایر آن را کشاورزی گویندیبع طبیعاه کشت و رشد گیاهان و من بور مربوطام -

ست از به کارگیری عوامل طبیعی و محیط زیست به عنوان مواد اولیه و استفاده از نیروی                   عبارت ا  -
 .انسانی و یا وسایل تولید و ماشین آالت برای تولید محصوالت کشاورزی

 Irrigation ]119[یاری آب -280502

 های مختلف  آبی مربوط به دوره   ت  ااجی احت تأمین منظوره  ین به زمین ب   عمع  فاترتا ا ی آب   وعدن مصن اد
 .اناز گیاهنیدن رطوبت خاک تا میزان مورد ربا باالی ورشد گیاهان 

 Flow irrigation ]119[ی ثقلیاری آب -280503

تر از سطح اراضی زیر     الطح آب موجود با    س  امکان دارد که   ییوسیله نیروی ثقل در زمینها    ه  یاری ب آب
 .)دزمین مورد نظر باید دارای کمی شیب باش. (کشت بوده باشد

 Sprinkler irrigation ]120[انی بار آبیاری -280504

طح خاک با آبپاشهای مخصوص به صورت قطره هایی مشابه باران            س  باالی ازی که آب    ارعی آبی نو
 .پخش می شود

 Perforated pipe irrigation system ]120[لوله سوراخدار با یاری آب -280505

ح سط بوده و در یک سوم       جابه جاییل  اب ق هک با اتصال سریع  انی توسط لوله های سبک وزن      اریاری ب آب
معموالً فشار آب در این     . تسا ه شده یبعباالیی آن سوراخهای کوچکی برای خروج قطرات آب ت         ی  جانب

 . متر استدنچ طقفلوله ها کم و برد آن 

 Corrugation irrigation ]119[ی نشتیاری آب -280506

ر آن آب با رشته های باریکی در جویچه های باریک و کم عمق           ی سطحی است که د    ارعی روش آبی  نو
می شود، برای اینکه آبهایی     آب به مدت کافی در جویچه ها جاری      . در یک خاک قابل نفوذ جاری می شود      

 .که به وسیله جویچه ها به طور افقی نشت می کنند به هم برسند
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 Drip irrigation ]119[ای  هقطریاری آب -280507

 هاً کم به صورت قطره از لوله های جانبی نسبتاً باریک ک          نسبتشار  با ف ی است که در آن آب       اریعی آب نو
 .اً به پای ریشه گیاه می چکدمیتق مس،درادار ه قرگیا ارکنر د

 Irrigation system ]177 [ریکه آبیاشب -280508

  و ورزی به عهده  دارد   وزیع آب را برای کشا      ت تقال و ان می شود که    تهگفی  ی به تأسیسات  ارکه آبی شب
 :متهای زیر می باشدقسشامل 

زیع توزیع آب، ساختمانهای تنظیم و      وت و ورآ ری آب ا مجا  ی انالها کآبگیر،   و   اف آب رنحای ا ختمانهسا
 .ندازه گیریتأسیسات ا وحوضچه رسوب گیر ، آب

 Drainage ]140[کش زه -280509

نموده و به خارج از     ی   زهکش ار مازادب   آ سطحی یا زیرسطحی که جریان    . ی یا مصنوعی  یعرای طب مج
 .ند  کی ممنطقه هدایت

 Drainage system ]177 [شیکه زهکشب -280510

 بن آواا ر  ی ی هستند که به منظور جمع آوری و انتقال آب مازاد سطحی           ها و تأسیسات  ور  آب موعهمج
 .می شوندخته ج ساه خاربا بهناشی از بارندگی و یا زه آ

 Edaphology ]120 [ک شناسیخا -280511

وجودات زنده به ویژه گیاه که شامل استفاده بشر از زمین برای رشد              م وی ر اکخهای  اثری  رسم بر عل
 . می باشدزگیاه نی

 Livestock husbandry ]121 [مپروریدا -280512

 .تولید، مدیریت، و بازاریابی دامن لم و ف ع-الف

 .یای دام  ههو فرآورد و فروش دام لتار، حمش، ک تکثیر، اصالح نژاد، تغذیهملی شایهاتعالیف -ب

 Fisheries ]177 [ شیالت-280513

 . تأسیسات مربوط به کار ماهیگیری یا سایر آبزیان،عبارت است از صنعت، تجارت و یا کار ماهیگیری
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 Natural resources ]121[ی یعابع طبمن -280514

. هریغ  و ع، آب اتمرا،  نگلهجخاکها،  ،   ذخایر معدنی  ندنماد  نک  یم) ضهرع(بیعت ایجاد   ط ه ک دارایی هایی
 لالفعه و یا ب   لقوباود که     شب می و محس نابعاز نظر اقتصادی یک ماده یا شیئی طبیعی در صورتی جزو م            

 .دریگ راری رفع احتیاجات انسان مورد استفاده قرامی تواند ب

 Cover crops ]177 [هیشش گیاپو -280515

ه به منظور حفاظت خاک در مقابل فرسایش ناشی از باد و آب کشت                   ک ی گیاهان ریاس ن و یا  چم
 .می شود

 Fertility ]119 [صلخیزیحا -280516

 .وبطل به نسبت و مقدار میی به وسیله فراهم کردن مواد غذااناهگیک در کمک به رشد خاانایی تو

 Land improvement ]121[ی اض ارحالاص -280517

 .دشوری آن   وفزایش و بهبود بهرهدر زمین که باعث ای  تغییرهر

 Soil conservation ]177 و 119[ک اظت خاحف -280518

یی بر روی زمین از نظر کشاورزی و نباتات و اداره کردن آن به نحوی که این کارها چه                    اهرجام کا ان
 از آن را    بهره برداری) یا زمین دیگر  (به طور مجزا و چه توأماً بدون ایجاد ضرر و کم شدن حاصلخیزی آن               

 .تا حد مورد نظر تأمین نماید

 .تهای مکانیکی، بیولوژیکی برای جلوگیری از فرسایش خاکیلاعف -

 Soil erosion ]119 [اکسایش خفر -280519

ی که شامل   ربهای جا آشدن و حرکت کردن ذرات خاک از سطح زمین توسط باد و                  ا  یده جد پد
 .ی و فرسایش تشدیدی نیز می شودسایش عادفر

 Dry year ]119[کسالی خش -280520

 .که در آن بارندگی و یا جریان رودخانه ها از مقدار عادی کمتر است بیآ  کملسا
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 نمعدعت و صن - ٢٨٠٦٠٠
 

 Mine and industry ]127 و 177[ن معدعت و صن -280601

آالت و   طراحی و اجرای عملیات فرآوری، ذخیره، تبدیل و تولید انواع تجهیزات، ماشین               ،طالعات م -
 بهره برداری و   مل فرآوری، ح  اج،، استخر یراو نیز اکتشاف، حف   )  پتروشیمی  و از گ ع نفت، یانز ص  ج هب (ابزار

 .ل می شودمب را شاآز و زیرزمینی در خشکی و ابوادن رعانواع م

که با استفاده از نیروی انسانی، وسایل تولید و ماشین آالت، مواد اولیه یا              ع فعالیت اقتصادی    و هر ن  -
نیم ساخته را با تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی به محصول ساخته شده مصرفی یا واسطه ای تبدیل نماید،                 

 .فعالیت صنعتی و معدنی نامیده می شود

 Industry ]140 و 122[عت صن -280602

حمل و نقل   (ام تولیدی، به ویژه ساختن اشیا یا اقدام در فراهم کردن بعضی از خدمات               قد گونه ا  هر -
 .یرد، تجارت، کسب و کار، تولید و ساخت  گبزرگ را به کار می یروی کار نسبتاً ن ویهکه سرما)  ارتباطاتو

سسات یا سازمانهای تولیدی که کاال، خدمات یا منابع درآمد، تولید یا عرضه می کنند               گروهی از مؤ   -
 .م، صنایع نوع سومصنایع نوع اول، صنایع نوع دو: و بر سه نوع می باشد. صنعت نامیده می شود

 Primary industries ]140[ صنایع نوع اول -280603

صنایع نوع اول صنایعی هستند که تولید منابع طبیعی را به عهده  دارند و عبارتند از صنایع ژنتیک و                     
 .صنایع استخراجی

 Genetic industries ]140[ صنایع ژنتیک -280604

یعنی با مداخلۀ انسان و      .  تجدید شونده را شامل می شود      صنایعی هستند که تولید مواد خام از نوع         
مانند کشاورزی، جنگل داری و    . بهبود روشهای علمی و فنی، منابع اولیه این صنایع قابل افزایش است             

 .پرورش دام
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 Extractive industries ]140[ صنایع استخراجی -280605

یعنی استخراج منابع طبیعی و به کارگیری      (صنایعی است که تولید مواد تمام شدنی را شامل می شوند           
 .مانند مواد خام، سنگها و نفت و گاز). آنها

 Secondary industries ]140[ صنایع نوع دوم -280606

در این صنایع از منابع طبیعی حاصل از         . صنایعی هستند که با تولید و ساخت کاالها سروکار دارند           
و شامل ساختمان، مبلمان،     . ، کاالی جدیدی تولید می کنند     صنایع نوع اول و احتماالً کاالهای دیگر        

 .محصوالت شیمیایی، تولیدات فلزی و ماشین آالت می باشد

 Tertiary industries ]140[ صنایع نوع سوم -280607

صنایعی هستند که به بخش خدمات اختصاص دارند و شامل رشته هایی چون خرده فروشی، بانک،                 
 .الت ملکی می باشدبیمه، هتل داری، و معام

 Manufacturing ]140[ تولید یا ساخت -280608

تولید فرایندی است که طی آن مواد و اقالم کنار هم قرار می گیرند و با انجام کارهایی روی آنها                       
این کار انجام شده می تواند به صورت تغییر اجزای جداگانه به            . محصوالتی قابل فروش به وجود می آید     

 .ش بیشتری دارد، باشدمحصولی که ارز

 Drug industries ]177[ صنایع دارویی -280609

صنایعی که به تولید مواد اولیه دارو و سنتز مواد مؤثر آن، فرموله کردن و استفاده از اقالم دارویی،                      
 .استفاده از منابع بالقوه دارویی طبیعی و شناسایی و ارائه مواد مؤثر در آنها می پردازد

 Processing industries ]177 [ تبدیلی صنایع-280610

در این صنایع فرایند عمل آوری به گونه ای است که بعد از فرایند اولیه، مواد و محصوالت به دست                     
 عمل آوری نهایی به عنوان خوراک برای صنایع دیگری که به همین منظور ایجاد شده                برایآمده مجدداً    

 . و پتروشیمیمانند صنایع شیمیایی. است، ارسال می شود
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 Chemical industries ]177 [ صنایع شیمیایی-280611

عمل تولید مواد با استفاده از فرایندهای شیمیایی شامل مواد دارویی، کودهای آلی، روغنهای اساسی،               
 . را صنایع شیمیایی گویند ...ها و  دباغی، مواد رنگی، شوینده مورد نیازهای رزینها، عصاره

 Textile industries ]177[جی و پوشاک  صنایع نسا-280612

فرایند تولید پارچه از الیاف طبیعی یا مصنوعی، فن فرآوری و تابیدن نخ و بافتن آن، فرایند تابیدن و                    
به هم پیچیدن دو یا چند نخ و یا الیاف و بافتن آنها، عملیات ریسندگی و بافندگی و دوختن لباسها را                         

 .صنایع نساجی و پوشاک گویند

 Metal industries ]177 [ صنایع فلزی-280613

صنایعی است که برای فرم دادن و یا تغییر شکل فلزات و فرآوری آنها شامل تولید ورق، میلگرد،                      
 .سازی کاربرد دارد تیرآهن و ماشین

 Non metallic industries ]177 [فلزی  صنایع غیر-280614

 را صنایع غیر فلزی     باال بردن کیفیت آنها   به منظور   ا  افزودنی در فرآوری آلیاژه    استفاده از مواد  ت  صنع
 . تیتانیوم برای آهن وکربن برای فوالد و یا کوارتز، سیلیساستفاده  مانند گویند

 Food industries ]177 [ صنایع غذایی-280615

ل های مفید و قاب    عمل فرآوری و تولید مواد برای خوراک انسان، تبدیل مواد و محصوالت به فرآورده             
های  سازی، فرآورده   نوشابه  چغندر قند و نیشکر،    مصرف برای خوراک و محصوالت وابسته به آن شامل         

 را صنایع غذایی    ... های غالت و   سازی، قند و شکر، نان شیرینی، فرآورده       گوشتی و لبنی و ماهی، کنسرو     
 .گویند

 Cellulose industries ]177 [ صنایع سلولزی-280616

 از الیاف گیاهان و درختان شامل کاغذ، پالستیک مصنوعی، اترها، استرها، الیاف                فرایند تولید مواد  
 .گویند  مییرا صنایع سلولز.. . مصنوعی و
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 Medical engineering industries ]177[مهندسی پزشکی  صنایع -280617

از صنایعی است که به تولید دستگاههای مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی و تجهیزات مورد نی                 
 .معلولین می پردازد

 Heavy industries ]122[ن گیایع سنصن -280618

 . کاالهای اساسی و زیربنایی اشتغال دارندیدول تبهه ایعی کصن

 Mine ]85) [کانسار ( معدن-280619

 .ذخیره معدنی که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد

 Mineral ]85[ )کانی( ماده معدنی -280620

ا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا مایع یا گاز در اثر تحوالت زمین شناسی در قشر زمین          هر ماده ی  
 .به وجود آمده باشد

 Mineral reservoir ]85[ ذخیره معدنی -280621

 .تمرکز یا انباشت یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین

 Non-metallic mineral ]177 [فلزی های غیر  کانی-280622

اد معدنی هستند که دارای ترکیبات فلزی نبوده و در صنعت کاربرد دارد مانند گوگرد، خاک، آهک،                 مو
 ...سیمان و 

 Exploration ]85[  اکتشاف-280623

 :تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار شامل عملیاتی از قبیل

 .زمایشهای کمی و کیفیآثاریابی و نمونه برداری و آ -1

ناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای این گونه                بررسیهای زمین ش  -2
 .بررسی ها الزم باشد

 .ت حفاری روباز و زیرزمینیعملیا -3
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 Extraction ]85[  استخراج-280624

 .مجموعه عملیاتی که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به سنگر مواد انجام می گیرد

 Ore dressing ]177 و 85 [ کانه آرایی-280625

 عبارتست از کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و حرارتی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد                      -
 .باطله از کانه یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام می گیرد

بندی  ل دانه  شام ، معدنی برای فرآوری الزم      یا مواد  سازی سنگها  کانه آرایی عبارت است از آماده       -
 سولفید آهن و     از جمله  سازی و کلوخه کردن که برای سنگها        ساده، متراکم کردن به وسیله گندله      

 .سازد  را میسر مییعدناده ممجموعه عملیاتی که بهره برداری از یک م. اکسید آهن کاربرد دارد

 Product ]114 [رآورده ف-280626

 شده و یا    فرایند مواد    ،اردمات سخت افز خفرآورده می تواند   . ندیجه فعالیتها یا فرایندها را فرآورده گوی      نت
یا غیر ملموس   ) مثل مجموعه ها و مواد   (لموس  مست  افرآورده ممکن   . باشد نرم افزار، و یا ترکیبی از آنها     

مثالً تهیه شده   ( و عمدی    تهت خواس اسهمچنین فرآورده ممکن    . یا ترکیبی از آنها باشد    ) طالعات ا ثلم(
 .باشد) و آثار ناخواستهآلودگی  (ر عمدی مثلیو غ) تریشائه به مارنهاد و برای پیش

 Technology ]121 و 140[اوری فن -280627

 .آن حیطه در ه خاص و مهارتطر یک حید گرفتن فن و روشهای علمی به کارشتن و دا -الف

 .دانش و فن ساخت و عرضه کاال و خدمات -ب

 .ا و روشها برای دستیابی به نتیجۀ معین با بازدهی مطلوب شناخت مجموعۀ دانشها، مهارته-الف

 .ات تولیدیلیا و عم  ه نهاده کارگیری به ۀش ویژور -ب

 Product flow diagram ]151 [ید نمودار گردشی تول-280628

گونگی تولید محصول را به وسیله مشخص نمودن نحوه ایجاد محصول از مواد اولیه               چ کهوداری  نم
 . را نشان می دهدآنهاین بباط آن و ارت

 Product ]107[صول حم -280629

 . فرایندحصل یکما
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 :جود داردویر زمحصول به شرح ع  نورهاچ -1وریآیاد

 لحمل و نق: ای مثالر ب،ماتخد -الف

 برنامه رایانه ای، فرهنگ لغات: الثم  برایر،نرم افزا -ب

 انیکی موتور مکقطعات  :  برای مثالر،سخت افزا -ج

 کنندهای روان روغنه: الثی مرا، بهشد د فرایندامو -د

تأمین کننده و    ل حداقل یک فعالیت است که الزاماً در فصل مشترک بین           حصدمت ما خ -2یادآوری
 .استس موملنا مشتری انجام می گیرد و عموماً

 .اردیت عموماً بر محصول خواسته شده تأکید دیفن کیضمت -3یادآوری

 Industrial revolution ]124[تی نعقالب صان -280630

ه گرفتن از کار ن و فاصلی در روشهای صنعتی یا تولیدی، در جهت گسترش تولید ماشی  ادهترییر گستغ
 .دستی
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 و پتروشيميز ت، گانف - ٢٨٠٧٠٠

 

 industries Oil, gas and petrochemical ]177[و پتروشیمی ز ت، گانف صنایع -280701

 زاگه توزیع کگاز، شب فت وتقال ن طوط ان  خ ی، استخراج، پاالیشگاهها،  فار ح تشاف،اکبوط به   مرملیات  ع
 .می باشدو صنایع پتروشیمی و سایر تجهیزات مربوط 

 Exploration ]177 [ اکتشاف-280702

بندی عناصر   و دسته مخازن نفتی    که برای شناسایی     مجموعه عملیاتی    اکتشاف عبارت است از       
 .د در آن انجام می شوددهنده توده خاک و سیال موجو  تشکیل

 Upstream ]177 [ تأسیسات باالدستی-280703

گیرند مانند تأسیسات سرچاهی،      قرار می یا پایانه ها   تأسیساتی را که قبل از پاالیشگاه نفت یا گاز             
را تأسیسات  و نمک زدایی و تزریق گاز و آب        خانه آن و واحدهای بهره برداری       خطوط لوله جریانی و تلمبه    

 .ی گویندباالدست

 Down stream ]177 [دستی  تأسیسات پایین-280704

مانند پاالیشگاههای نفت و گاز خطوط      . گیرند تأسیساتی هستند که بعد از تأسیسات باالدستی قرار می        
 .نفت و گازو گاز، ایستگاههای تقویت یا کاهش فشار و شبکه توزیع فراورده های نفتی لوله انتقال 

 Oil field ]177 [ میدان نفتی-280705

میدان نفتی عبارت است از بخشی از زمین یا سازند که دارای ذخیره نفتی بوده و از نظر اقتصادی                       
 .قابل استخراج و بهره برداری باشد

 Oil terminal ]177 [ پایانه نفتی-280706

ماً عمومی شود و   به منظور صادرات     خانه اصلی    که در آنجا نفت تحویل کشتی یا تلمبه         تأسیساتی  
 .ردمخزن هم دا
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 Exploration well ]177 [ چاه اکتشافی-280707

 برای بررسی بیشتر وجود     زمین شناسیچاه اکتشافی چاهی است که در یک منطقه پس از مطالعات              
 .های مختلف زمین حفر می شود نفت و گاز و همچنین شناخت بیشتر الیه

 Operation well ]177 [ چاه عملیاتی-280708

 .گیرد مورد استفاده قرار مییا گاز برای بهره برداری از نفت چاهی که 

 Injection well ]177 [ چاه تزریق-280709

 .گاز یا سیال دیگری تزریق می شود تا فشار مخزن حفظ یا باال روداز طریق آن چاهی است که 

 Oil refinery ]177[فت ن هالیشگاپا -280710

 ور آنها نفت خام تحت تأثیر واکنشها و فرایندهای فیزیکی             دهای عملیاتی که د   احی از و    اعهوممج
و همچنین عمل جداسازی    . تبدیل می شود ... سایر فراورده های نفتی نظیر بنزین، روغن و         ه   ب ییشیمیا

 . شودمواد زاید نفت را نیز شامل می

 Gas refinery ]177[گاز ه الیشگاپا -280711

ا و جدا کردن برشهای        هگاز از ناخالصی  ن  ری کرد عا احدهای عملیاتی که برای    مجموعه ای از و  
 .مختلف گاز به کار می رود

 feed Curde oil or gas ]177 [ خوراک پاالیشگاه-280712

 .ورودی به پاالیشگاه را خوراک پاالیشگاه گویندنفت خام یا گاز طبیعی 

 Oil processing ]177 [فتاوری نفر -280713

 . آب نمک، هیدروژن سولفور و گاز از نفت خام را فرآوری نفت گویندفرایند جداسازی مواد جامد،

 Oil pipeline ]177[ و گاز  خطوط انتقال نفت-280714

، به صورت مدفون در خاک و یا در  جهت انتقال مواد نفتی و گازیهایی که در یک مسیر طوالنی لوله
یا پایانه ها  ه پاالیشگاه یا محل مصرف      ب  و نفت را از محل استخراج یا مخازن        کشیده می شود روی زمین   

 .منتقل می کند
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 Gas distribution system ]177 [ شبکه توزیع گاز-280715

ای از خطوط لوله مرتبط با هم به منظور توزیع گاز برای مصارف مختلف خانگی، اداری و                     مجموعه
 .صنعتی در داخل یک شهر یا منطقه

 Petrochemical industries ]177 [ صنایع پتروشیمی-280716

صنایع پتروشیمی صنایعی است که با استفاده از دانش و فن، مشتقات نفت و گاز طبیعی را به                     -الف
 .های جدید مورد نیاز جامعه تبدیل می کند فرآورده

 . به دست می آیدفتیا مشتقات نگاز  فرآوری موادی که از -ب

 Aromatization ]177) [خوشبوسازی(شدن ک وماتیآر -280717

و مشتقات آن برای خوشبو      در مقیاس کم به مواد نفتی     ) بودار(ت از افزودن مواد آروماتیکی      عبارت اس 
مانند افزودن مواد آروماتیک بودار به گاز طبیعی که هنگام نشت تشخیص داده               . کردن و تشخیص آنها   

 .شود و یا معطر کننده ها به حشره کشها که باعث خوشبو شدن آنها می شود
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  برق و الكترونيك- ٢٨٠٨٠٠

 

 Electric and electronics ]177 [ برق و الکترونیک-280801

ای از علوم و فناوری است که رفتار جریان برق و تجهیزات و وسایل برقی و کاربرد آنها را                         شاخه
 .مطالعه و بررسی می کند

 Power plant ]124[روگاه نی -280802

د نیروگاه برق  آبی، نیروگاه      ننند، ما   ک الکتریکی تبدیل می   ژیربه ان  را   رژینا ورتی از  ص حدی که وا
 .ی  ا هستههروگا نیل وزر دیموتوبخاری، 

 Energy transfer ]177 [ انتقال نیرو-280803

محل شبکۀ توزیع یا    انتقال نیرو عبارت است از انتقال انرژی الکتریکی توسط کابل از محل تولید به                
 .مصرف

 Electrical distribution system ]177 [برق شبکه توزیع -280804

 مصارف مختلف    انواع انتقال برق در شهرها به منظور رساندن انرژی برق برای         خطوط  ای از    مجموعه
 .را شبکه توزیع برق گویند.. . مصارف خانگی و روشنایی واز جمله 

 Communication ]145 [تباطاتار -280805

کن است از   مم العاتطا .یافت  کننده واضح و قابل درک باشد        ر اطالعات که برای در     ؤثتقال م ان
یزیکی، ف بانا ز  ب ا ی ل شود، شفاهی یا کتبی، مذاکره ای و تصویری، رقومی و            ی منتق فلت مخ حملهایم

 .مشاهده، کاغذی، الکترونیک و غیره

 Instrumentation ]124 [یقزار دقاب -280806

رل خودکار،  نتیری، ک   گدازهو ان ی آشکارسازی، مشاهده    ی برا یکای فیز هاببربرد اس کات و   اخاحی، س طر
 .اه زش دادهدار پ یا مخابره،محاسبه خودکار
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 Telecommunication ]177 [ مخابرات-280807

 تصاویر  ،)به صورت شفاهی یا کتبی    (مخابرات عبارت است از سیستمی که برای ارسال صدا و یا پیام             
 .ر می رودو یا اطالعات به صورت الکترونیکی به کا
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 بيمات جنخد - ٢٨٠٩٠٠

 

 Side surveys ]22 [بیمات جنخد -280901

خدماتی هستند که به تنهایی کاربرد ندارند ولی برای طراحی و یا اجرای طرحها نیاز به                 ات جنبی خدم
محدوده عملیات و کمیت ها و میزان دقت عملیات جنبی به وسیله            . انجام و استفاده از نتایج آنها می باشد      

ی توپوگرافی،  ها  نقشه خدمات جنبی، مانند تهیه    . مشاور اصلی تعیین و زیر نظر وی انجام می شود            
 یک و نکئوتژی  ا انجام آزمایشه  نین، همچ ای،زمین شناسی، کاداستر، عکسهای هوایی و تصاویر ماهواره        

کی، لیو، مدل هیدر   یراگنح، ژئوفیزیک، اطالعات و آمار هواشناسی و هیدرولوژی، آب             المصت  مقاوم
 . شناسی و کارهایی مانند اینهااکخ

 Geotechnique ]124 و 120 [وتکنیکژئ -280902

 ارزیابی قرار   ردمین مو  ز شخصات فنی الیه های زیر سطحی    آن م  در   هی ک س علوم مهند  ازخه ای  شا
 سنگ، مهندسی زلزله، مهندسی پی، زمین شناسی          ، مکانیک ث مکانیک خاک   حامل مبا شرد و    گیمی 

 .)ار می گیردقره ادمسائل مهندسی مورد استفل برای ح. (نامیک خاک و مصالح شناسی استمهندسی دی

 جمع آوری، تفسیر و    یق از طر  ،مهندسی، برای حل مسائل مهندسی    صول   و ا  یعلم ربرد روشهای کا -
 .مینط به پوستۀ زوعات مرببه کارگیری اطال

 Morphology ]177 [سیخت شناری -280903

الن و هندسه  پز جملهد بررسی ارووضوع م مشکل ختمان وار مورد سد  کهست ایعلمسی خت شناری
 وسایش  فر و تغییرات آنها را در اثر عواملی نظیر          می کندحث   ب ن آ  رخ طولی یمخصات و ن  شم قطع آن، م و
 .رایط زمین شناسی و سایر عوامل، مورد بررسی قرار می دهدش آن،  جنس مواد ،شخصاتم

 Geology ]177[ی ناسین شزم -280904

مبستگی، تاریخ تشکیل    هیه ها، رخساره،    ال تامخض،  نی زم ناختما س ،هافت بر، آ اتوبرسرسی  بر
 . زمین تشکیالتسازنده ها و سایر مشخصات
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 Engineering geology ]124[ مهندسی زمین شناسی -280905

زمین شناسی که در ل ائمسل  زمین شناسی و سایر علوم زمینی برای حدر بهتجرو   نلم ف ع به کارگیری
 .سازه ها مطرح می شود

 Geomorphology ]120) [ژیلوورفوموژئ(ریخت شناسی  مینز -280906

 .زمین با تکیه بر علل پیدایش و تکوین و تحول آنهری سطح شکل ظای م بررسعل

 Geophysics ]119 [وفیزیکژئ -280907

کی و فنی، نتیجه گیری از پدیده های      و زمین شناسی به کمک اسبابها و روشهای فیزی       ی  رسرکاوش یا ب  
 .ی یا توزیع حرارتیسیناطا مغیریکی یا جاذبه ای کتا ال ی)ایرزه ل(زلزله ای 

 Physiography ]177 [ فیزیوگرافی-280908

علل به وجود آورنده این خصوصیات       یا هر چیز دیگر،      مطالعه در مورد مشخصات فیزیکی کره زمین و       
 .و ارتباط آنها با هم

 Soil mechanics ]124 [اکانیک خمک -280909

به منزلۀ  ه  ی مشاب   ا دانه ادا و مو    هالت در مورد خاک   یاانیک س مکومت مصالح و    اقم قوانین   ازتفاده  اس
 .پایداری ای خاکزه  ها و سا پی  هت و نگهداریخاحی، سارای طی براساس

 Seismology ]177 [شناسی لرزه - شناسی  زلزله-280910

لرزه، امواج به وجود آمده در اثر آن، دامنه و سرعت و شدت                    و بررسی پدیده زمین     مطالعه -الف
 ها لرزه و آثار آن بر سازه زمین

 .مطالعه ساختار زمین و مکانیسم پدیده زلزله -ب

 Tectonic ]177 [ تکتونیک-280911

 ،ها ی و گسل  خوردگ شناسی که با ساختارهای پوسته زمین، به ویژه چین           ای از مهندسی زمین    شاخه
 .سروکار دارد
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 Technical inspection ]177 [ بازرسی فنی-280912

بازرسی تجهیزات برای اینکه طبق مشخصات و شرایط قرارداد ساخته شود و دارای کیفیت خواسته                 
 .شده باشد

 Survey ]124[رداری   بشهنق -280913

ه که  یاحن یک   یخ و سایر ویژگی ها    رم ین دامنه،  )اع، فاصله تفار(مین   ز ین دقیق وضعیت  عی ت فرایند
 .ود  شدف تهیه نقشه اجرا می هالً بامومع

 Ground survey ]119[ی زمینی ارشه بردنق -280914

، یعافتراری به روشهای زمینی شامل تعیین یک شبکه نقاط مسطحاتی و                      برداشه قجام ن ان
موقعیت  نیی محلهای مشخص و تعی    اری هارد بشهاری های ثبتی، نقشه برداری های توپوگرافی، نق    د برهنقش
قات یی و تحق  س برر براینی می توان از عکسهای زمینی هم استفاده کرد ولی            میقشه برداری ز  ن ها، در آن

 .یردگ یم راه منظور کنترل و شناسایی، عکسهای هوایی مورد استفاده قری و یا بمقدمات

 Cadastral survey ]119[ی ثبتی ارشه برد نق-280915

دود قطعات زمین و حدود مالکیت می باشد و           ح  تعیین  و ن مرزها دومی برای مشخص ن    راشه بردنق
 . زوایا و حدود امالک است اضالع وپیاده کردن ه منظورباری برد ههمچنین شامل عملیات نقش

 Photogrammetry ]147 و 119 [ریوگرامتفت -280916

 . به کمک عکسهیه نقشهتن م یا فعل -

اصله، جهت، ارتفاع یا اختالف     طح، ف ی س رشامل اندازه گی  ایی از طریق عکس،   ی های هو یردازه گ ان -
 . فرایند تهیه نقشه ها و هابارتفاع، شی

 Aerial photogrammetry ]124[ایی و هریامتروگفت -280917

 . های دقیق در مساحی و تهیه نقشهگیریزه ابرای انجام اند  عکس های هواییازتفاده اس

 Terrestrial photogrammetry ]119[ زمینی ریوگرامتفت -280918

 . به کمک عکسهای زمینیریوگرامتفت
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 Aerial survey ]124 [یی هوایارشه بردنق -280919

 هوابرد  هک دستگا ی از   ، که مانند آن  رداری که در آن از داده های عکاسی، الکترونیکی یا         ب ش نقشه رو
 .ه اند، استفاده می شود دست آمدبه

 Aerial photography ]124[هوایی ی ارسبردعک -280920

 .ضاپیما یا موشک فز سطح زمین از داخل هواپیما، ایه عکسته

 Hydrography ]120 [گاریبن آ-280921

یف و تهیۀ نقشه شبکۀ آبراهه ها که به منظور شناخت مجموعه های آبی، خشکی ها مثل               وصرسی، ت بر
صنوعی، مخازن آب سطحی، تاالبها و برکه ها،         یعی و م  طبه های  اچدائمی و فصلی، دری     ایهه خانرود

 .آب انبارها و آبهای کم عمق به کار می رود

 Topography ]119[ی پوگرافتو -280922

وی  دقیق آنها ر   شفن نمای  وه  ک منطق  ی )بلندی سطح زمین  ی و   پست (عی، عوارض طبی  شتم بردا عل
 .نقشه

 Topographic survey ]177 [ نقشه توپوگرافی-280923

ها، مکان عوارض طبیعی و مصنوعی آن که معموالً روی            ربندی هر سطح، شامل پستی و بلندی      پیک
نقشه ثبت می شود و تغییرات سطح زمین را با استفاده از خطوط تراز یا رقوم عددی نسبت به مبنای ثابت                    

 .نشان می دهد

 Geographic maps ]119[غرافیایی  جهای شهنق -280924

ی سفره های آب، مرزها  ،  اطق مسکونی، آبهای جاری   من،  هاسیع که در آن شهر    از مناطق و  ی  شه هاینق
 .تگی ها نمایش داده شده استجسسیاسی و بر

 Simulation ]125 و 177 [ییه سازشب -280925

آن می توان   درکلمعررسی   ب از ستم واقعی که  یه یک س  بامشستمی  ی س ادای ایج برت  اس فرایندی -
برای نمونه وضعیت اقتصادی را می توان به       .  و تجزیه و تحلیل نمود     عملکرد سیستم اصلی را مطالعه    
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در آن مالحظه   ا  صادی ر قت های کامپیوتری، شبیه سازی کرد و اثر تغییر عاملهای ا         برنامه ریزیکمک  
 .نمود

 مدلسازی از یک مسئله واقعی با استفاده از کامپیوتر، به عبارت دیگر تالش در راستای ارائه                        -
 با استفاده از یک مدل، جهت تعیین این که چگونه تغییری در یک یا چند متغیر                      سیستمی واقعی 

 .باعث ایجاد تأثیر و تغییر بر سایر اجزای آن سیستم می شود
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 العاتاط - ٢٨١٠٠٠

 

 Information ]107[العات اط -281001

 . معنادارایداده ه

 Data base ]122[تی عاالاطه گاای پ -ه هاادیگاه دپا -281002

تری،  کامپیو اده ها که به طور منظم سازمان یافته و ثبت شده است و با سیستمهای                د ازمجموعه ای  
 .به آسانی در دسترس قرار می گیرد

 Back up ]125[ پشتیبان -281003

ضبط نسخه ای از داده ها یا فایلهای اصلی به عنوان پشتیبان که امکان بازیافت مجدد فایلها یا داده ها                 
 . از بین رفتن داده های اصلی فراهم سازدرا در صورت

 System ]125 و 107) [نهماسا(ستم سی -281004

 .صر دارای ارتباط درونی یا دارای تعاملناموعه عمج -

 مجموعه ای از بخشها و اجزای مختلف و مرتبط به هم که وقتی در کنار یکدیگر قرار داده شوند به                    -
 .مل می کنندصورت یک کل و در راستای نیل به هدف ع

 Information System ]122[ی عاتال نظام اط-281005

عات الینی اط   بوط به گذشته و حال و پیش       عات مرب برای کسب اطال   ن یافته ا سازم  و شی منظم رو
 .ربوط به محیط خارج از سازمانم یاهی هآینده در مورد عملیات داخلی سازمان و آگا

 System analysis ]124[م ستلیل سیتح -281006

ننده، که  کنش    ک ی بر هم   جزای از ا     اار مجموعه ت نحوۀ رف   ن روابط ریاضی برای تعیی      ازتفاده  اس
تحلیل (،  وضای مفر   هاست، در پاسخ به ورودی یا مجموعه ورودی          م  ا معلو هآنی  ای فرد   همشخصه

رهای کارین روش انجام     تهب و دفعالیت، راهکار، فن یا روش برای تعیین کارهایی که باید انجام دا                
 ).ریروض
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 System effectiveness ]124[تم یس سکارایی -281007

که به صورت تابعی     خاص یط عملیاتی رای از ش    اتوانایی سیستم برای دستیابی به مجموعه     ز  یاری ا مع
 .ود  شابلیت سیستم بیان می ق وریاز قابلیت دسترسی، اتکاپذی

 Hardware ]177[فزار   اتسخ -281008

نمایش، دیسک،  ه  ی، صفح مرکزردازی    پمثل واحد داده   یرمپیوتاک زیکی یک سیستم  فیمتهای  قس به
 را  کی مغناطیسی، الکتریکی، یا الکترونی    یکی،انک م لیاسون  نیچهم. ود  شیمچاپگر و اجزای دیگر اطالق      

 . سخت افزار گویندزنی

 Software ]122[فزار   امنر -281009

ای   ههامرن ب . می شود طا مربو   هدهداش  ازسیستم عملیاتی در پرد   ا  که ب شها  ا و رو    هنامهری از ب    اموعهمج
 .نظیم شده اند تای خاص  ه برای اجرای وظیفهکهوتری یپمکا

 Decision system ]140[یری   گممیستم تصسی -281010

یستم دریافتی از س    به هنگام  تیت، اطالعا یریری مد   گمیمص ت فرایند کمک به    ور منظ م به ن سیست ای
 لائونه باید در حل مس    چگند که     کیط و وضعیت حاکم تطبیق داده و به مدیر توصیه می          رابا ش  را   مندشهو
 .ید نماارا سازمان باید خود را با محیط تطبیق دهد یا محیط را با خود سازگآیه نکیم نماید، ایصمتذ تخاا

 Scanning system ]140[ش کاستم کنسی -281011

 و  داخل از   اص ر ائله خ  مس که ی ط ب ومرب واند اطالعات الزم و   بت تا   ند  کک می کم مدیر   بهاین سیستم   
ورت هماهنگی با اجزای تشکیل دهنده        ص کاش در کنعملکرد سیستم   . خارج سازمان گردآوری نماید    

توانایی ایجاد انگیزش جهت کسب اطالعات، استفاده از فرصتهای         سازمان،  یر در پرسنل    د نفوذ م  ،سازمان
 . شدواهدتر خهی بلنه ماواشت پدرت و قعات سازمانهای دیگر والطا زامحیط، امکان استفاده 

 Intelligence system ]140 [ندهوشمستم سی -281012

پیوتر، اطالعات دریافتی از سیستم کنکاش را مورد بررسی قرار داده و               از کام  هد استفا بااین سیستم   
 در حافظه کامپیوتر     ار  جدید و مات بهنگا عطال ا جهنتیر  ند و د    کآنها را با اطالعات قبلی مقایسه می        

 .بایگانی و در دسترس کاربر قرار می دهد
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 Internet ]177 [ اینترنت-281013

 اینترنت از پیوند تعداد بی شماری شبکه های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی                   -الف
 .اطالعات متنوع می باشد تشکیل می شود

های جهانی کامپیوتری که ممکن است ناهمگون بوده         ای از شبکه   مجموعه اینترنت عبارتست از     -ب
 ها  انتقال داده ها و پیام،ای های شبکه  این دروازه.می باشندای به همدیگر متصل  های شبکه و توسط دروازه  

 .سازد  از شبکه فرستنده به گیرنده میسر میرا

 Decision theory ]124[ریه تصمیم گیری نظ -281014

عنی  ی ،یم گیریمزی فرایند تص  سا هف و بهین  صیی تو برا ای از مفاهیم و فنون ابداع شده        دهف گستر طی
 .ینهگزاب یک گزینه بهینه از میان چندین انتخ
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 يستيط زمح - ٢٨١١٠٠

 

 Environment ]109[یست یط زمح -281101

ین آنها که   ب ط متقابل  رواب نوران، انسان و  اعی، گیاهان، ج  بینابع ط  ماک،   خ ب،وا، آ مل ه یطی شا مح
 .سازمان در آن فعالیت می نماید

 . محیط در این تعریف از درون یک سازمان تا سیستم جهانی را دربر می گیرد-یادآوری

  Environmental protection ]119[ زیست یطاظت مححف -281102

 .ل می شودام را شروارد زیماماتی که قدموعه اجم

ان در یک محیط و همچنین تضمین شرایط مطلوب برای           مودن امکان زندگی سالم انس     ن  فراهم -1
 .نسلهای آینده

 یتسیز ل، گیاهان و جانوران در قبال اقدامات و فعالیتهایی که تعاد          آب،  اکخ:  حفظ طبیعت شامل   -2
 .دی بر هم می زنژ تکنولوور افزایش جمعیت، پیشرفت صنعت را بر اثو بیولوژیک محیط 

 . محیط حاصل می شودبرعالیتهای انسان دن خطراتی که از فبرز بین  ا -3

 .اس برنامه ریزی های درازمدتاسر  بیک مجموعه ت به صورتس زیط بهبود کیفیت محی و اصالح-4

 Continual improvement ]109[ بهبود مستمر -281103

فرایند ارتقای سیستم مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به بهبودهایی در عملکرد زیست محیطی             
 . در راستای خط مشی زیست محیطی سازمانکلی

 .فرایند الزم نیست در تمام زمینه های فعالیتها به طور هم زمان صورت گیرد این -یادآوری

 ]109[یت زیست محیطی یرستم مدسی -281104

 Environmental management system 
ا، اعمال  هسئولیت مزی،   طرح ری فعالیتهای سازمانی، شامل ساختار    یریت که دستم م سیشی از کل     خب

 . است زیست محیطی خط مشیظحفو را، حصول، بازنگری جا، هیروشها، فرایندها و منابع برای ته
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 Environmental aspect ]177 و 109[به زیست محیطی جن -281105

والت یا خدمات یک سازمان که بتواند با محیط زیست تأثیر متقابل داشته             ها، محص الیتفعشی از   بخ -
 .باشد

است که پیامد زیست محیطی بارزی       زیست محیطی   نبه زیست محیطی بارز، آن جنبه      ج -یادآوری
 .داشته یا بتواند داشته باشد

 .ی دیگر بر محیط زیستدامات اقاو ی ظر داشتن آثار فعالیتهای انسانی ندر -

 Environmental impact statement ]119[زیست محیطی طرح ار ثآح شر -281106

یابی تفصیلی نتایج احتمالی    رز که عالوه بر تشریح شرایط اجرا و سوددهی یک پروژه، ا              ییارشهاگز
 . می دهدبه دستیست  زیطمحا بر ره وژپر

 Environmental capacity ]119[فیت زیست محیطی ظر -281107

 .تخریب محیط زیست رطن خبدو ،انسان  ناحیه جغرافیایی در قبال بهره بردارییکانایی تو

 Environmental objective ]109 [ زیست محیطیف کالنهد -281108

 به  ید را مق  دوخمان  زاس زیست محیطی، که یک      خط مشیز   ا ف زیست محیطی فراگیر، برگرفته    هد
 .حصول آن می داند و حتی المقدور به صورت کمی بیان می گردد

 Environmental target ]109[ زیست محیطیف خرد هد -281109

ی بخشهایقابل اعمال در سازمان یا      و  ه  شدی تفصیلی حتی المقدور به صورت کمی بیان        ردلکمعام  الز
ف ا آن اهد  هبی ب ستیاه از اهداف کالن زیست محیطی برگرفته می شود و الزم است به منظور د               ک ز آن ا

 .ه شوددرآورعیین و بکالن، ت

 Environmental policy ]109[ زیست محیطی خط مشی -281110

رابطه با عملکرد   ر  ل آن د  صوقاصد و ا   م اجع به  ر )ستحیط زی م( شده توسط سازمان   مالاع انیهبی
ای تعیین اهداف کالن و اهداف خرد           بردام و     برای اق    که چارچوبی   نی سازما لزیست محیطی ک 

 .زیست محیطی آن به دست می دهد
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 ]109[م مدیریت زیست محیطی ستیزی سیمم -281111

 Environmental management system audit 
نظور  م ینی به ع رواهد به طو  ش یدون برای یافتن و ارزیاب     م و) یکتاسیستم( تصدیق نظام یافته     رایندف

ن برای  توسط سازما  یین شده عای ت یارهتعیین اینکه آیا سیستم مدیریت زیست محیطی سازمان با مع           
 . به مدیریتندفرای ن نه و اعالم نتایج اییامیزی سیستم مدیریت زیست محیطی انطباق دارد م

 Environmental impact ]109[امد زیست محیطی پی -281112

مطلوب یا مفید، که تمام یا بخشی از آن ناشی از فعالیتها،               ناعم از    ادر محیط زیست،     ی   تغییر هر
 .محصوالت یا خدمات یک سازمان باشد

 Natural environment ]119[طبیعی ت یط زیسمح -281113

رت صو مانده یا به میزان اندکی در آن دخل و تصرف              ور د بهعالیتهای انسان   که از ف   یتط زیس یحم
 .ته باشدرفپذی

 Social environment ]119[اجتماعی ت یط زیسمح -281114

 .ه معین باشدطقمنه در یک معرف یک جامع  کهستییط زیمح

 Environmental performance ]109[لکرد زیست محیطی عم -281115

زیست محیطی های   نبهنترل ج  ک ط به وازه گیری سیستم مدیریت زیست محیطی، مرب      اند بلایج قا نت
 .زیست محیطی آن ، اهداف کالن و اهداف خردخط مشیر مبنای  بتوسط یک سازمان، 

 Life cycle ]119[ت خۀ حیاچر -281116

ن مرگ  فی که یک موجود زنده بالغ از زمان تلقیح و باروری تخمک تا زما               تل مراحل مخ  یاییرات  تغ
 .پیدا می کند

 Biotic resources ]119[ تییا حی، منابعستابع زیمن -281117

 .نی و تکثیر می باشندیایگزد مثل، جدر به تولیاهی که قاو گیوری ته به حیات جانبسابع وامن
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 Sanitation ]119[داشت به -281118

 ای المتیس ،در رشد  یعداسامن ارثآ عوامل در محیط زیست طبیعی انسان که می تواند            امترل تم کن
 .پدید آوردانسان بقای 

 Environmental health ]177[  بهداشت محیط-281119

هایی مانند بو و مواد مضر       داشتن محیط یا محل کار و جلوگیری از آلودگی          عبارت است از تمیز نگه    
ساعد در رشد و     زا و همچنین جلوگیری از آلودگی هوا، برطرف کردن تمام عواملی که آثار نام                  بیماری

 .سالمتی یا بقای انسان دارد

 Prevention of pollution ]109[ آلودگی ازشگیری پی -281120

دگی ولآ لرتحصوالتی که موجب اجتناب، کاهش یا کن       م واد یا  مها، روشهای کاری،     فرایند ازده  تفااس
کارا از منابع و      استفاده انیزمهای کنترل، مکفرایند،  ر  شود و می تواند شامل بازگردانی، تصفیه، تغیی         

 .جایگزینی مواد باشد

ب زیست محیطی، بهبود   ی نامطلو قوه پیشگیری از آلودگی شامل کاهش پیامدها       النافع ب  م -یادآوری
 .ش هزینه ها می شود و کاهکارایی

 Emissary ]119[ده رنیط پذیمح -281121

به کار می رود نظیر    ی مازاد   هاان و سایر آب   ر آب، آب با  ه پس لیخت یاربعی که   ییط طب محشی از   بخ
 .گودالهایی با خروجی های طبیعی دائمی  یارآبراهه ها، دریاچه ها، دریاها، خاکهای نفوذپذی

 Air Pollutants ]140[ی هوا هاینده آال -281122

.  گازها، بوها، دود و هر گونه ترکیبی از گازهای زیان آور، که ممکن است در هوا باشد                    د،ات جام ذر
 . نمی شودمراه با هوا آالینده محسوببخار آب ه

 Air pollution control ]124 [اوه گیودترل آلکن -281123

 . پاکیزگی هواطلوبی ازتأمین درجه م ه منظورب، ودگیع آلبانبرای کنترل می ی عملروش
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 Air quality standards ]119 [اوه تیای کیفدهتانداراس -281124

زمان معین و در یک      لو در ط  هک وده  کننده ها در هوای خارج    ن حد مجاز قراردادی آل     زاح و می  سط
 .ودجاوز نمت آنز  امی توانناحیه جغرافیایی مشخص ن

 Pollutant ]119[ آالینده -ه ندوده کنآل -281125

 .نامناسب شدن منبع برای استفاده های ویژه می گردد ه موجبکا جامد  یایعم ،زاگ ازم ادی اعمو

 Sanitation ]177[ سازی  سالم-281126

 به منظور کاهش      اتیهای احتمالی، اقدام    های موجود، جلوگیری از آلودگی        حذف منشأ آلودگی   
 .سازی گویند قابل اجتناب را سالم های غیر آلودگی
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 شزراندسي مه - ٢٨١٢٠٠
 

 Value engineering ]177[ش زراندسی مه -281201

یک  ده ای است که برای بررسی عملکرد       مان  یافته فنون شناخته ش      ازربرد س رزش کا سی ا مهند
 ر می گیرد و با استفاده از فکر خالق به منظور تأمین کارکرد                اتفاده قر  مورد اس   و یا خدمت    لمحصو

ی قاظ و یا ارت   فح رین هزینه دوران عمر و با     مت ک بانیاز برای تحقق اهداف طرح به طور مطمئن و           دمور
 .ی باشدو حفظ ایمنی و ویژگی های زیست محیطی مت کیفی

 Value planning ]177[ ارزش برنامه ریزی -281202

 برنامه ریزی، مرحله اولیه،     لهر مرح د ، که تسا زشار سیهند ارزش با همان مفهوم م       برنامه ریزی
 .دارد مرحله مفهومی و امکان سنجی طرح کاربرد

 Value management ]177[ش ارزیریت مد -281203

احل طرح کاربرد دارد و نسبت به        مر تمام   که در با این تفاوت    ت  رزش اس  ا دسیهن م  مفهوم انهم با
 .ر داردراتری قاال، مهندسی ارزش، تحلیل ارزش معموالً در سطح بزشار برنامه ریزی

 Value analysis ]177[ زشلیل ارتح -281204

ر اکه   ب ز طراحی و ساخت   ادر مراحل بعد      الًمومع و تاسش  زراندسی  مه با همان مفهوم     زشلیل ار تح
 .می رود

 ]177[ ی ارزشییر به روش مهندستغشنهاد پی -281205

 Value engineering change proposal (VECP) 
عمر ه  نه دور یمانکار بر اساس شرایط قرارداد با هدف کاهش مبلغ پیمان یا هز                یپ ه ک دیاهنشپی
 .فرما می دهد تجربه و خالقیت و فن مهندسی ارزش به کارز ادهتفاس ابا) موضوع پیمان(ل صومح
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 Value methodology ]140[ متدولوژی ارزش -281206

کاربرد نظام مند فنون سازمان  یافته ای است که کارکردهای یک محصول یا خدمت را مشخص و                   
بهای آن کارکردها را تعیین می کند و در نهایت کارکردهای ضروری برای کارایی مورد نیاز را با کمترین                   

 .هزینه محقق می سازد

 Value ]177[ زشار -281207

 آنعاوضه می شود، قیمت مناسب     میا  ه  وختر ف کهی  تقوه  به ویژ ز  چی هر نهادالیا ع ی  واقعادل  مع -الف
می توان  آنق  ب ط  بر کهز  چییتی از یک    ار، کیف قیمت باز .  یا کاال در یک زمان مشخص       ولپب   حس بر
 . استرداورخرشتری ببیر یا تکم... از درجه مطلوبیت، سودمندی، منزلت، اهمیت و ه  کفتگ

هزینه ای که توسط آن یک کارکرد را می توان به صورت مؤثر و قابل اطمینان و با                      کمترین -ب
 .کیفیت مشخص و کارایی که مورد نیاز بهره بردار است، انجام داد

 Worth ]140 و 177[ا به -281208

ی از چیز که به     یفیتک. له می شود ادب م زهاچی پول یا سایر     سبه بر ح   ک  به ویژه هنگامی   ی،زش ماد ار-
در  هکبلغی  م. می شوده  دیجن س  آن با ده و بوآن اهمیت، ارزش و شایستگی می بخشد و قابل اندازه گیری           

 .دکرت اخد پردایز بچی لک آنتم ازای

 کمترین هزینه ای که به وسیلۀ آن عملکرد مورد انتظار از یک جزء کاری یا کاالیی قابل دستیابی                    -
 .است

 Brain storming ]177 و 145[شه دیفان انتو -281209

دون ادی ب شنهیپ و   ر فکر ه. مان یافته است  ازی غیر س  وهر گ وسط ت میکی فکر و ایدۀ نو    نالید دی تو -
 .ن فرایند در مهندسی ارزش کاربرد داردیا. انتقاد پذیرفته می شود

 برابر یک مسئله تا آنجا که         دردر کارگاه توفان اندیشه      کنندگان     یک فرایند که در آن شرکت        -
 .انتقاد ارائه می کنندگونه   ممکن را بدون هریحلها می توانند راه
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 Value index ]142 و 31[ش خص ارزشا -281210

 بر  یمقست) دررکزش کا ار (عبارت است از مجموع درآمدهای حاصل از هر گزینه          ش  خص ارز شا -
 .) کارکردیهزینه ها(ن آ مجموع هزینه های

 ارزش، نشانۀ پتانسیل اصالح یا ارتقا برای کار مورد نظر است و برابر هزینۀ تقسیم بر                       شاخص -
 .ارزش آن می باشد

 Value control ]140[زش ترل ارکن -281211

 رزش تخمین زده شده در فرایند تحلیل ارزشاری گزنباررسی و ب

 Function ]177[  کارکرد-281212

 . برآورده شدن نیاز و رضایت مشتری می شودالزامات و خواسته هایی است که موجب

 Basic function ]177[  کارکرد اصلی-281213

کارکرد اصلی بیانگر هدف اصلی یک محصول یا یک خدمت بوده و موجب تولید یا فروش آن                   -الف
کننده ضروری است و مهمترین ویژگی مصرفی هر محصول           محصول یا خدمت می باشد و برای مصرف      

 .شامل می شودیا خدمت را 

کارکرد اصلی  .  هدف اولیه یا مهمترین فعالیتی که توسط یک محصول یا خدمت انجام می شود               -ب
 .باید همیشه محقق شود، اما ممکن است روشها و طراحی های مربوط به تحقق آن تغییر کند

 Secondary function ]177[ثانویه  کارکرد -281214

مطرح شود و به طور مستقیم با        ) غیر از هدف  (د دیگری    مقاص به منظور کارکردی است که     -الف
 .مقاصد اصلی مربوط نمی شود و ممکن است آنها را پشتیبانی کند یا برای زیبایی به کار رود

 کارکرد ثانویه کارکردی است که کارکرد اصلی را پشتیبانی نموده و نتیجه طراحی صورت گرفته                -ب
 .برای حصول کارکرد اصلی می باشد

 Cost ]140[ هزینه -281215

 .مخارج ضروری برای تولید یک محصول، خدمت، فرایند یا ساخت
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 Price ]140[ قیمت -281216

مقدار مقطوع و مشخصی است که از سوی استفاده  کننده یا بهره بردار برای خرید محصول مورد                     
 .مطالعه پرداخت می شود
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  قراردادهاي مشاوران- ٣١٠٠٠٠

 

 Contract ]140 و 22[ارداد قر -310101

برای انجام  ه   ک ،غیر قابل تفکیک مشخص شده در موافقتنامه است           ارکداد و م  ناس موعهمج -
 .می شوده لداخدمات موضوع قرارداد، بین دو طرف مب

جدیدی به وجود می آید یا       قرارداد عبارت است از توافق ارادی دو طرف که در نتیجه آن رابطه                  -
 .رابطه حقوقی موجود را تغییر می دهد

 Agreement ]22 [مهافقتنامو -310102

مشخصات دو طرف، موضوع، مدت، حق الزحمه  ننداه در آن مشخصات اصلی قرارداد، م    ک دی است سن
 .دسه است و باید به امضای هر دو طرف بردطرف بیان ش ودهدات عت و

 General conditions ]140 و 177[ میوعم رایط ش-310103

مسئولیتهای هر یک از    و  ، اختیارات، تعهدات    زاماتلان دو طرف قرارداد،     یت که روابط ب    اس ندیس -
 جزو   و دوش  والً به صورت همسان تهیه می      عمند و م    کدو طرف قرارداد را در حالت عمومی مشخص می         

 .مدارک قرارداد است

ت از تعهدات تبعی غیر قابل تغییر و عام حاکم بر قراردادهای                شرایط عمومی قرارداد عبارت اس      -
 .خدمات مشاوره که الزامات و اختیارات هر یک از دو طرف را مشخص می کند

 Particular conditions of contract ]22 [رارداد قصیصورایط خش -310104

وجه به وضعیت و    تبا  می،  وعمط  ه منظور تکمیل شرای    ب کهت  ی، شرایط ویژه ای اس   وصایط خص شر
 یطواد شرا  نمی تواند م  هموارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گا      . د تنظیم می شود  ردااع قر وموضماهیت  

 .، یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهدند نقض کرای مومع

 Appendix ]26[وست پی -310105

 .م شده استیظنظور تکمیل مفاد موافقتنامه تنه م بهست کادارک تکمیلی  مخصات ومش
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 Contract price ]177[ ادرداقرلغ مب -310201

 .است  مبلغ ناشی از تغییر خدماتابا احتس بات،م خدهابت ارائ بده در موافقتنامه شلغ درجمب

 Contract period ]22[د داارقرت اولیه مد -310202

 .مرحله استمدت اولیه هر قسمت یا مرحله، مدت درج شده در موافقتنامه برای آن قسمت یا 

 Exchange of contract ]177[ مبادله قرارداد -310301

عملی است که طرفین قرارداد، اسناد و مدارک قرارداد مورد توافق و امضا شده را به یکدیگر رد و                       
در قراردادهای همسان خدمات مشاوره، مبادله قرارداد و ابالغ قرارداد معادل یکدیگر در نظر (بدل می کنند 

 ).ه  استگرفته شد

 Letter of commencement ]177 [ ابالغ قرارداد-310302

 .همراه قرارداد به طرف دیگر نامه رسمی کارفرما به  ارسالابالغ قرارداد عبارت است از

 Contract effectiveness ]26[رارداد ن قشد فذنا -310303

 .نافذ شدن قرارداد به معنای شروع تعهدات دو طرف است

 model form contract- Standard form contract ]177 [داد همسان قرار-310401

 . مصوب داشته باشدالزحمه و حق  شرح خدمات،قراردادی است که موافقتنامه، شرایط عمومی

 Customized contract ]177 [ قرارداد ناهمسان-310402

 یا حق الزحمه مصوب    موافقتنامه، شرایط عمومی، شرح خدمات     قرارداد ناهمسان قراردادی است که       
 .نداشته باشد و یا هر یک از مدارک مصوب یاد شده در آنها قابل استفاده نباشد

 Employer - Client ]22[رفرما کا -310501

رداد را به مهندس     اروع ق مضا می کند و انجام خدمات موض      اقی است که قرارداد را       قوصیتی ح شخ
 .ندست در حکم کارفرما ه،رمافمایندگان مجاز کارقانونی و نن انشینا ج.مشاور واگذار می نماید
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 Consult engineer ]177[ر واشندس مه م-310502

راحی و  طمطالعات،   حقیقی است که برای انجام خدمات پژوهشی،      ا  ر، شخص حقوقی ی   اوندس مش مه
به رداد  جرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک قرا            ا ارت بر ظنمات فنی و    درائه خ ا

 .ته می شودرف گکار

 Time schedule ]140[ر اه زمانی اجرای کمرناب -310601

 از فعالیتهای طرح و زمان شروع و پایان آن در ارتباط با فعالیتهای                ام هر یک  زمان انج ت  یین مد تع
 .دو شاه اجردش یینتعر مدت  دحطروی که نحطرح به 

 Master time schedule ]22[نی کلی مانامه زبر -310602

است که تاریخ شروع و خاتمه انجام بخشهای مختلف خدمات هر قسمت یا مرحله از                     ی  نامه ابر
 .ان می دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می شودشن ب ماهس حرا برقرارداد 

 Detailed time schedule ]22[نی تفصیلی مامه زبرنا -310603

 به تفصیل   خدمات را  یک از فعالیتهای درج شده در شرح         است که تاریخ شروع و خاتمه هر      ی  نامه ابر
 .مرحله نشان می دهدا قسمت یر ه نی کلی درامز هماب برنچودر چارو مانبندی فعالیتهای جزئی  زراه باهم

 Average monthly price ]22[وسط حق الزحمه ماهانه مت -310701

اولیه  ردبرآو حاصل تقسیم مبلغ       ه هر قسمت یا مرحله، عبارت است از          ان ماه حق الزحمهوسط  مت
 .رحله، بر مدت اولیه مربوط استسمت یا محق الزحمه آن ق

 Extra services ]177 [ خدمات اضافی-310801

موضوع در حد متعارف و در چارچوب       و  حین انجام کار    ز خدماتی است که در      خدمات اضافی عبارت ا   
زینه آن جزو مبلغ اولیه قرارداد منظور نشده است و به           ، انجام دادن آن به مشاور ابالغ می شود و ه         قرارداد

 .صورت جداگانه محاسبه و به مبلغ قرارداد اضافه می شود

 Retention sum (money) ]177[ تضمین حسن انجام کار -310901

به منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت مشاور کسر و نزد کارفرما                       
 .این مبلغ نگهداری شده را تضمین حسن انجام کار گویند. ودنگهداری می ش

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  122

 

 Advance payment ]177 [پیش پرداخت -311001

مبلغی است که به منظور تقویت بنیه مالی مشاور، کارفرما پس از امضای قرارداد در مقابل تضمین                    
 .معتبر به او پرداخت می کند

 Services ]127 و 22[ خدمات -311101

 از فعالیتها و اقدامهایی که در اجرای موضوع قرارداد از سوی مهندس مشاور تعهد شده     عبارت است  -
 .است

 هر نوع فعالیت اقتصادی و عمدتاً با استفاده از نیروی انسانی و وسایل کار و بدون به کارگیری مواد                    -
 .اولیه قابل مالحظه انجام گیرد

 Suspension ]177[ تعلیق -311201

ارت است از این که کارفرما به دالیلی از مشاور بخواهد که کار یا خدمات را برای                   تعلیق قرارداد عب  
 . متوقف سازد محدودیمدت

 of contract Termination ]177 و 105 [اردادقر به دنتمه داخا -311202

عمومی پیش بینی شده   ن   قانو ای اردادقرام آن تحت شرایطی که در       متا ل از ب ق اردادقر به   نداتمه د خا
 .است

 پایان دادن به قرارداد قبل از اتمام کار بنا به درخواست هر یک از طرفین قرارداد تحت شرایطی که             -
 .در قرارداد پیش بینی شده  است

 of contract Termination ]177 [ فسخ قرارداد-311203

شده قرارداد مشخص   تحت شرایطی که در      خاتمه دادن به قرارداد در اثر کوتاهی مهندس مشاور             
 .است

 Force majeure ]105 و 140 و 177 [ریادث قهحو -311301

ا ی(دات قرارداد   عهجرای ت  ا  اضطراری که  یطیا شرا و   کنترل   بلغیر قا و   دهینی نش   بیش پ  واقعه یک -
 .طرفین و یا هر دو طرف، غیر ممکن سازدز  ایکی برای را) نیماپ
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که   بدون آن  ،ت قراردادی را غیر ممکن سازد     منظور از حوادث قهری حوادثی است که انجام تعهدا         -
 .را داشته باشند طرفین قرارداد در ایجاد آن حادثه مؤثر بوده یا قدرت دفع آن

 غیر قابل کنترل و خارج از قوه و نفوذ طرفهای قرارداد که مانع              ای است غیر قابل پیش بینی،      حادثه -
 .از انجام بخشی یا تمام تعهدات آنها می شود

 Covenant ]122[افق تو -311401

 .دی که بین دو طرف در یک قرارداد بسته می شودعه

 Nonfeasance ]177 و 122[ور قص -311501

 .فه قانونیین یک وظدانجام دار تاهی دکو -

 . است  کوتاهی در انجام وظایف و تعهداتی که در قرارداد معین شده-

 Disputes in the contract ]177 [ اختالف در قرارداد-311601

 را برای خود قائل باشد و طرف دیگر      یطرف حق دو  اختالف در قرارداد عبارت است از این که یکی از           
 .معموالً اختالف در اثر برداشتها یا تفاسیر متفاوت از مفاد قرارداد پیش می آید. آن را قبول نداشته باشد
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 پژوهشيهاي  قرارداد- ٣٢٠٠٠٠

 

 Research contract ]177 [ قرارداد پژوهشی-320101

تحقیقاتی مورد استفاده قرار     پژوهشی و   قراردادی است که برای انجام دادن خدمات یا کارهای              
 .گیرد می

 Research ]140) [تحقیقات(وهش پژ -320201

بررسی های دقیق برای کشف موضوعات یا اطالعات جدید با           ا  نظام یافته و خالق و ی      ی  الیتهافع
 :دنژوهشی گویت زیر را فعالیت پاوصیصخ

 .علمی و فنید ای جدیظریه  هیجاد نا -

 .ح دانش علمی و فنیسطرتقای  ا-

 .علمی و فنیانش رش دگست -

 .دوفنی موج بردهای جدید برای دانش علمی وارافتن ک ی-

 .توسعه ایژوهش پ - پژوهش کاربردی -ش بنیادی وه می شوند پژیمستقوه رگ سهد به وخژوهش پ

 Basic research ]140 [یدیاوهش بنپژ -320301

فزایش  ا نش بشری و  دایشبرد   پ دیع به منظور  بصیل و   ا ایبررسی ه رتست از بادی ع بنیاوهش  پژ
 .یهنگرف انی، اجتماعی و انس،عییبط ایه  هددیپ ترهب و درکی ای علم  هدوختهان

هبردی ی را ادای بنی هی محض و پژوهش   ادای بنی هو گروه پژوهش   د وان به   تنیادی را می  ای ب وهشهپژ
 .تقسیم کرد

 Pure basic research ]140[دی محض یاوهش بنپژ -320302

سترش گ روظن م به و   ن آ لیعمردهای  ربا ک بهه  وج ت ونبدی است که    ادای بنی ه پژوهش از دسته   آن
 .یرد  گزهای دانش صورت میرم
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 Basic strategic research ]140[دی بروهش بنیادی راهپژ -320303

ئل جاری و   ی حل مسا  برام  ای الز   هی که به منظور فراهم ساختن زمینه      اد بنی ایه پژوهش از دسته   آن
 .ود  شآتی انجام می

 Applied strategic research ]124[ یاهبرد رردیربا کوهشپژ -320304

 .ام می شوداجرا انجک مبانی تحقیق کاربردی در حال دربرای  هکوهشی پژ

 Development research ]140) [تجربیه توسع(ی   اهسعوهش توپژ -320305

 مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد،                   الیتفعه   گون هر
 .دررت گیصو آنها ودفرایندها و روشهای جدید و یا بهب ،ارهاا، ابز  هفرآورده

 Applied research ]143 و 121 و 124 [ردیربکاهش وپژ -320306

اختن اشیا یا خلق     ه برای س  استفاده از دانش حاصل از تحقیق پای        ف   با هد  هک تساوهشی  ژ پ -
 . مناسب برای پیشبرد مقاصد عملی انجام می شودموقعیتهای

که در   ولیاصدی از   ر کارب اتقیقتح در. ود  شجام می انی خاص     ات که برای حل مسئله    اسژوهشی  پ -
 .ود  شتالبه جامعه استفاده میتیجه تحقیقات بنیادی به دست آمده برای حل مسائل مبن

 تالش برای استفاده از نتایج تحقیقات بنیادین و ممکن است از تحقیقات بنیادین قابل تفکیک                    -
 .نباشد

 تالشی که معموالً در پی تحقیق اولیه برای به کارگیری توانایی های کشفیات علمی به منظور                    -
 .ن انجام می شودف و رزااصالح و پیشرفت فناوری، مواد، فرایندها، روشها، اب

 .ی تعالی و به روز کردن فرایندها و روشهاراالش ب ت

 Research and development (R&D) ]121 [سعهتو  ووهشپژ -320401

د کاالها و وسایل تولید     ا در ایج  شو علمی و کاربرد آن دان     ی  انش فن  د  که در جهت افزایش    ییهافعالیت
 .ود  شهای تولید انجام میجدید و بهبود کیفیت کاالها و فرایند
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 Technical and scientific services ]140[ فنی  ولمیعات خدم -320501

 و تحقیق   رتی و پشتیبانی که در تسهیل ام      مالیت خد عاهر گونه ف  :  و فنی عبارت است از     میمات عل خد
 .وجب اشاعه و توسعه فرهنگ تحقیقاتی شودبوده و متوسعه مؤثر 

 :علمی و فنی عبارتند ازعمده خدمات  یاالیتهعف

، مراکز اسناد و مدارک علمی و فنی و         صیای تخص   هکتابخانهق  ری ط فنی از لمی و   سانی ع   رطالعا -1
 .ردی  گیم با روشهای شناخته شده انجام کهو فنی ی طالعات علما یاهکنبا

مجالت علوم  انش علمی و فنی و فعالیتهای منظم برای ترجمه و تألیف کتاب و              نتشار د  ا وشاعه  ا -2
 .و فنون در سطح کشور

سی، انشوا ه ناسی،  شینزمناسی،      شآب:  از قبیل  عیای طبی   هاره پدیده رب د مرلعات مست طام و   رسیبر -3
 روشها و   که با به کارگیری  ایشهای علمی   میست، آز زابع طبیعی، محیط    منناسی،    شکخاگاری،    نزلزله

 .یرد  گفنون شناخته شده انجام می

 .دی و فرهنگیصاقت اتماعی،، اجیانی انس  هاطالعات و آمار درباره پدیدها یردآورگ -4

 .یرد  گنجام می اته شدهاخستاندارد کردن، کنترل کیفی که با روشها و فنون شنا ،زمایشآ -5

 .ثبت اختراعات ربوط بهم یاهعالیتف -6

 .تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مؤسسات پژوهشی مک بهک -7

 .و فنیی ای علم  هوزهم -8
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  قراردادهاي پيمانكاران- ٣٣٠٠٠٠

 

 Contract ]140 و 27 و 105 و 177[مان پی -330101

غیر قابل تفکیک است که برای انجام کار یا خدمات بین دو طرف مبادله                مدارک واد  سنموعه ا مج -
 .می شود

 .ت برای تهیه کاال، اجرای عملیات یا ارائه خدماتاسانونی ق توافق مستند -

عنی موافقتنامه پیمان، نامه پذیرش، برگ پیشنهاد مناقصه، شرایط عمومی، خواسته های کارفرما،              ی -
که در متن موافقتنامه    ) در صورت وجود  (پیمانکار و هر گونه مدرک دیگری        ) فنی(جدولها، پیشنهاد   

 .پیمان یا در نامۀ پذیرش درج شده باشد

ین قرارداد طبق اسناد و مدارک پیمان، جهت           منظور از پیمان عبارت از تعهداتی است که طرف            -
اجرای وظایف، مسئولیتها و تعهدات نسبت به یکدیگر به عهده می گیرند و این به مثابه موافقتنامه                   

 .بین طرفین محسوب می شود

 Agreement ]25[ موافقتنامه -330102

، مبلغ و مدت    موافقتنامه سندی است که مشخصات اصلی پیمان، مانند مشخصات دو طرف، موضوع            
 .پیمان در آن بیان شده است

 Conditions of contract ]177[ن ماایط پیشر -330103

 .شرایط پیمان شامل شرایط عمومی و شرایط خصوصی است

 General conditions ]25 و 177[ی ومایط عمشر -330104

مسئولیت هر  و  ت  زاماالجزئیات و توضیحات کامل روابط بین دو طرف پیمان و            با   ست که ا ندی س -
 .ود  شوالً به صورت همسان تهیه میعمند و م  کخص میعمومی مش را در حالت نیک از طرفی

 .می کندن عیی تا رمانپیه شرایط عمومی حاکم بر  کنی است مت-

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  128

 

  Particular conditions ]25 [یوصایط خصشر -330105

 اهیتت و م  یضع و ، با توجه به   میل شرایط عمومی، برای پیمان    تکور  نظ م بهایط خاصی است که     شر
 نقض  را یط عمومی ه نمی تواند مواد شرا   اموارد درج شده در شرایط خصوصی، هیچ گ      .  شده است   تنظیم آن،
 .ندک

 Addendum ]144[حاقیه ال -330201

مل اضافات یا تغییراتی است که معموالً بعد از ارسال مدارک اما قبل از                 شامکمل مدارک قرارداد،    
 . توسط پیمانکار، ارسال می شودپذیرش پیشنهاد

 Letter of acceptance ]27[ نامه پذیرش -330301

به معنی نامه پذیرش رسمی پیشنهاد پیمانکار است که به امضای کارفرما رسیده است و شامل                      
در مواقعی که چنین نامه ای وجود نداشته باشد، معنای          . توافقنامه های کتبی امضا شده دو طرف می باشد      

 .موافقتنامه پیمان و تاریخ صدور یا دریافت آن، تاریخ امضای موافقتنامه پیمان خواهد بود، پذیرشنامه 

 Letter of tender ]27[ برگ پیشنهاد مناقصه -330401

مدرکی با همین عنوان است که توسط پیمانکار تکمیل شده و شامل پیشنهاد امضا شده پیمانکار                    
 .برای انجام کارهاست

 Contract documents ]140 و 25[ن ماارک پیمدد و  اسنا-330501

می، شرایط خصوصی،   مورایط ع ش،  تنامهوافق م ل شام ن که پیما مربوط به اجرای یک      رکادم م تما -
 اییرجی ا ه هاشق ن ا و مقادیر کار، مشخصات فنی، استانداردهای فنی و         هب ترسفه،  برنامه زمانی کلی  

رای کار به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابالغ می شود          همچنین اسناد تکمیلی که حین اج     . می باشد
 .یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید

اسناد و مدارک پیمان عبارت است از موافقتنامه بین کارفرما و پیمانکار، تعاریف، شرایط عمومی                   -
 .ا و سایر مدارک منضم به آنپیمان، شرایط خصوصی، مشخصات، نقشه ه
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 Submittals ]26[انکار م پییمیلسارک تمد -330502

ه پیمانکار از قبیل گزارشهای       لوسی ه نقشه، مشخصات و مدارک تهیه شده به          ون گ هرز   ا ارتعب
مدت پیمان تسلیم کارفرما    ل   در طو  کهاست  ... ارگاهی، برنامه ریزی های دوره ای و      ک ایهپیشرفت، نقشه  

 .می شود

 Contractor`s document ]27[ مدارک پیمانکار -330503

عبارت است از محاسبات، برنامه های کامپیوتری، سایر نرم افزارها، نقشه ها، کتابچه های راهنما، مدلها             
 .و بر اساس پیمان توسط پیمانکار تهیه می شود) در صورت وجود(و اسناد دیگری که ماهیت فنی دارند 

 Employer`s requirements ]27[ کارفرما  خواسته های-330504

اسناد و مدارکی است با همین عنوان که منضم به پیمان بوده و شامل هر گونه اصالحیه به آنها بر                      
این اسناد و مدارک تعیین کننده هدف، شرح و حدود کارها، معیارهای طراحی و                . اساس پیمان می باشد  

 .سایر مبانی فنی برای کارها می باشد

 Contract price ]105 و 25[ان یم پلغمب -330601

مبلغ . یر مقادیر کار و قیمت جدید است       غی ت از مبلغ ناشی    ابا احتس  ب ده در موافقتنامه   ش لغ درج مب -
. ده می شود ن نامی یما پ پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مبلغ درج شده در موافقتنامه است که مبلغ اولیه              

 ت اجرای کار مبلغ قید شده در پیمان باب-

 Provisional sum ]27 و 26 [وطلغ مشرمب -330602

ا برای انجام   رمرفکادرج شده است و پرداخت آن، مشروط بر دستور            امهنکه در موافقت  ت  لغی اس مب -
 .ه پیمانکار استیلوس  بهاتکارها و خدمات یا خرید مصالح و تجهیز

در پیمان برای اجرای هر قسمت از کارها        عبارت است از مبلغی که      ) در صورت وجود  ( مبلغ مشروط    -
 .یا برای تدارک تجهیزات، مصالح یا ارائه خدمات به صورت مشروط مشخص شده  است

 Final contract price ]25[ پیمان ییلغ نهامب -330603

د و مدارک پیمان، در آن ایجاد نااسس وافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اسا    م در   هد ش لغ درج مب
 . شودمی
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 Contract effectiveness ]26 [نن پیماشد فذنا -330701

 .و طرف استدتعهدات  روعش نای معبه

 Retention sum(money) ]27 و 105[ کار امانجن س ح)سپرده(مین تض -330801

 ه در  ک ار ط می شود تا هزینه هایی   ضبصی  شخمان م زکه از طرف کارفرما برای مدت       ت  لغی اس مب -
 .یدمابران ن ج، می آید شمان پیپیر اجرای کامل مفاد  دنکارمای اهمال پثرا

 به منظور حصول اطمینان از حسن انجام کار، ده درصد از هر پرداخت پیمانکار کسر و نزد کارفرما                    -
 .این مبلغ نگهداری شده را تضمین حسن انجام کار گویند. نگهداری می شود

کسر و  ) پیمانکار(سط کارفرما از پرداختهای      عبارت است از وجوه تجمعی ذخیره شده ای که تو           -
 .نگهداری می شود

 Bond ]177 و 105) [حسن انجام تعهدات (ضمانت نامه -330802

ضمین اتمام کار   ه برای ت  ه عنوان سپرد  بص ثالث   خ ش یاا  رمرفکامانکار به   پی پرداختی   ها وثیق ی مبلغ   -
 .ن شناخته می شوددیو م است که پیمانکار طبق شرایط پیمان،غیل مبابرانجو 

 .بانکی می تواند جایگزین ضمانت نامه شود ضمانت نامه -یادآوری

ای است به مبلغ تعیین شده در پیمان که پیمانکار به منظور انجام تعهدات خود، پس از                  ضمانت نامه -
 .امضای پیمان تسلیم کارفرما می کند

 Bank guarantee ]177 [ ضمانت نامه بانکی-330803

ای است که بانک در مقابل شخص حقیقی یا حقوقی متعهد آن است و در مقابل                         مهضمانت نا
 . به کار می رودضمانت نامه ملکی

 Advance payment ]177 و 105 [تداخرش پپی -330901

یا تهیه کاال یا ارائه      روع کار   ارفرما به پیمانکار پس از امضای پیمان و پیش از ش              ک لغی که مب -
 . می کندپرداختخدمات 

مبلغی است که به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، کارفرما در موعدهای مقرر در مقابل تضمین                   -
 .معتبر به پیمانکار پرداخت می کند
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 Contract period ]38 و 25[یمان یا مدت اجرای کار  پتمد -331001

. ن ایجاد می شود   مدت درج شده در موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که بر اساس پیمان در آ                  -
مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج شده در موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده                    

 .می شود

 .خارج از قصور پیمانکار) تمدید مدت( خیرهای مجازأمدت اولیه پیمان با احتساب ت -

 Time for completion ]27[ مدت تکمیل -331002

به همان  ) بر حسب مورد  (ت الزم برای تکمیل تمام یا بخشی از کارهاست          مدت تکمیل عبارت از مد    
که از تاریخ   ) تمدید مدت تکمیل  (نحوی که در پیوست پیشنهاد مناقصه آمده به عالوه هر گونه تمدید               

 .شروع محاسبه می شود

 Extension ]177[پیمان ت دید مدتم -331003

ا  ی و دشاب رمانکاکنترل پی  که خارج از     یز عوامل اناشی  خیر  تأ خاطر   ر به کام  اجنا دت م یشزافا ازۀ  اج
 .ر اضافه شده باشدکاحجم 

 Unit price of contract ]25[ن خ پیمانر -331101

رت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به            ابعدر مورد هر یک از اقالم کار          پیمان خرن
یی هایمان پ در. فهرست بها و مقادیر کار است    ر   د ده با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی ش        نیماپ

ز اعمال  اه، پس   تیش گفوش پ د، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به ر         نا هست هب  آحاد لیدعت لمومشکه  
 .بها، می باشددیل آحادتع

 Supplementary of contract ]105 و 177[ان مم پیممت -331201

 .می شودد عقمن به منظور تکمیل آن یبلان ق مستقل که در ادامه کار پیماست پیمانی -

 . متمم پیمان، پیمانی است که در ادامه پیمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد می شود-

 Sub contract ]177[دوم ت مان دسپی -331301

سط شخص ثالثی با پیمانکار     وخدمات ت  سمتی از کار یا بخشی از      ق  انجام ورنظم که به    ستمانی ا پی
 .می شوداصلی بسته 
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 Performance schedule ]25 [ار کایجر انیمانامه زبر -331401

  بر حسب ماه،   انپیمد  رمو است که در آن، زمانبندی کلی کارهای          ایرنامه  ب : برنامه زمانی کلی   -الف
 .ان درج شده استمدارک پیم در اسناد و  وس گشتهعکمن

الیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان، به      ای است که زمانبندی فع     برنامه :برنامه زمانی تفضیلی   -ب
 . چارچوب برنامه زمانی کلی، در آن آمده استتفضیل و در

 Programming ]58[اجرایی برنامه ریزی  -331402

هت نیل به مجموعه معینی از اهداف  ج،فعالیتهاا و هدادیور ،را ای از اجرای ک   هرتب شد  م  و ظمالی من تو
ساسی ای ا صمیمه ت  و چگونه هر کار انجام شود و همه           تقوه  ه چ  ک هشداست که در آن مشخص        

 .دنیاز در آن تعیین شده اندورم

 Estimated monthly cashflow ]25 [رد فرضی ماهانهرکوسط کامت -331501

 .ست اانیمان به مدت اولیه پمیپل تقسیم مبلغ اولیه صا حارت ازعب

 Drawings ]177[یی اجر ایاه شهنق -331601

 کافی همراه با    جزئیات  و ندازه های الزم ا وطعات  ق مقاطع،   داعبا وقعیت  و م ،اطالعاته  ک تسشه اینق
 نطالعات می توان، آ   ا  با آن  ان می دهد و  ظر را نش  ن دیئی مور شا نصب    ی اخت س ازه ی ا س رای ب داول الزم ج

 . شئ را ساخت و بخشی از اسناد پیمان استای سازه

 Shop drawings ]177[هی گاای کار  هشهنق -331602

 یاه هبر اساس نقش    ساخت قسمتهای مختلف تجهیزات یا قسمتهایی از کار که           ای جزئیات ه  شهنق
پیمانکار تهیه و پس از     ه  ه وسیل  ب جرایی و مشخصات فنی و دستورالعملهای سازندگان، ضمن اجرای کار          ا

 .ود  شاده میسمتهایی از کار استف ققطعات و یاب ت و نص ساخا برای  هاین نقشهز تأیید مشاور ا

 As built drawings ]177[اخت نسوچ یشه هانق -331603

کارهای انجام شده به نحوی که اجرا شده اند و شامل تمام نقشه های اجرایی، اعم از تغییر                  یهاشه نق
 .یافته یا بدون تغییر است که توسط پیمانکار تهیه و به تأیید مهندس مشاور می رسد
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 Conceptual documents ]26[مبنا ی ناد فناس -331701

 آیین نامه ها، مشخصات فنی، نقشه ها و سایر مدارک        ا،جموعه اسناد فنی، استانداردها، کده     م ارت از عب
 .به وسیله پیمانکار انجام شود  آنها،قطبد ان باییم موضوع پراکت که سا

 Technical documents ]150[ی  فنکارمد -331702

شامل طراحی ها، گزارشهای   . ی مربوط به کار اجرایی و قرارداد است        یا همه اطالعات، علمی و فن      یک
خواه قابل تکثیر باشد یا     .  افزارهای کامپیوتری می باشد  منرو  فنی، عکسها، نقشه ها، برنامه ها، مشخصات       

 .نباشد

 Licenses ]26 و 144) [لیسانس(نش فنی دا -331801

 امتم. استفاده از یک دانش کاربردی خاص می باشد و یا کاربرد یضمین شده براتانونی ق اجازه   یک -
 آن استفاده کند    واهد از خه ب ک دانشهای کاربردی خاص، لیسانس دارند و هر مهندس یا پیمانکاری           

 .جازه صاحب لیسانس باشدا اب دیبا

 .است ثبت شده» صاحب لیسانس« به نام راًه منحص کار است بخشهایی از ک دانش فنی،-

 Licensor ]26[س ناحب لیسصا -331802

 پیمان است   وعوض م خشی از کار  ب امام ی ت ،قیقی یا حقوقی که صاحب فنی انحصاری       ح صی است شخ
 .تأمین می کندا  کار رزاشی یا بخ امتمطبق مشخصات، فناوری و دانش فنی و 

 License agreement ]150[ موافقتنامه لیسانس -331803

صاحب لیسانس حق استفاده قانونی از لیسانس را به           عبارت است از یک قرارداد که به وسیله آن            
 .دیگری می دهد

 Site ]27 و 26 و 25[ارگاه  ک-331901

در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان، با          ع پیمان    عملیات موضو  هی است ک  یهاحلل یا م  مح -
 از محلها و زمینهای      جار خ دییلوت یاهکارگاهها یا کارخانه   . اده می کنند فاست اجازه کارفرما از آن    

 شد مورد استفاده    واهدعاتی که در کار نصب خ     طیزات یا ق  جهساخت ت ر  تحویلی کارفرما، که به منظو    
 .مار نمی آیدگاه به شرد، جزو کاریار می گرق
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 اراضی یا سایر محوطه هایی است که طبق اسناد و مدارک پیمان به منظور احداث کار موضوع                      -
 .ی دسترسی مرتبط با آنها، از سوی کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شودپیمان و یا انبار و راهها

 کارگاه یعنی محلهایی که کارهای دائم قرار است در آنجا اجرا شود و تجهیزات و مصالح به آنجا                      -
 .استتحویل شود و یا هر محل دیگری که در پیمان به عنوان بخشی از کارگاه مشخص شده 

 Site manager ]25 [هگایس کاررئ -331902

ور شاندس م هم ه، شخص حقیقی دارای تخصص و تجربه الزم است که پیمانکار، او را به             گایس کار رئ
 . سرپرستی کند رارگاهار کدای موضوع پیمان رج تا امی کند معرفی

 Designer ]26 [احندس طرمه -331903

 مسئولیت انجام تمام ،مانکاریپف  از طر که) تجربه الزم و   تخصص   با( یا حقوقی است     قیصی حقی شخ
مهندس طراح می تواند از    .  به عهده  دارد   راضوع پیمان   ومر  اکدسی  نهمدمات طراحی و    خ ازیا بخشهایی   
وی باشد، که در هر حال پس از        یمان با   ث طرف پ  لاث شخص   کی  و یا  نکارنی پیما امزاس یزیرمجموعه  ها

 .تأیید کارفرما، شروع به کار می کند

 Technical arbitrator ]26 [ فنیجعمر -332001

رما یا مشاور   فکاره   ک ست شناخته شده و معتبر در زمینه تخصصی ویژه ا           یقوقحیا  ی  ص حقیق شخ
 ز وی ، ا تالف نظر فنی و یا تعبیرهای متفاوت از اسناد و مدارک فنی               اخموارد  ر   پیمانکار، د  و اکارفرم
 .رای دو طرف قطعی استنظر وی بمی کنند و  استفسار

 Contractor ]25[ پیمانکار -332101

پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع                     
نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار،     . پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است            

 .در حکم پیمانکار می باشند

 Sub contractor ]25[زء  جمانکارپی -332201

دارد و پیمانکار ا ی رایراجخصص در انجام کارهای   است که ت   شخصی حقیقی یا حقوقی      ،مانکار جزء پی
 .نددبان، با او قرارداد می یموضوع پ مبرای اجرای بخشی از عملیات
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 Sub contractor ]105 و 26 [ومست در دمانکاپی -332202

جام بخش یا بخشهایی از عملیات ساختمان و نصب         ست که به منظور ان     حقوقی ا  یای  ص حقیق شخ -
رارداد، به کار گمارده شده     ق دقع قاز طری  انکار و مر کارگاه، به وسیله پی     د نآ ا ب بطترو خدمات فنی م   

 .است

 . پیمانکاری است که یک پیمانکار مادر، بخشی از کارهای خود را به او واگذار کرده است-

 Manufacturers ]177 [ سازندگان-332203

 .استافرادی حقیقی یا حقوقی که وظیفه آنها ساخت و یا تولید وسایل، ابزار و یا تجهیزات 

 Equipments ]25[ت یزاهتج -332301

است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی                 و ماشین آالتی   دستگاهها ارت از عب
 .می ماند

 Plant ]27[ تجهیزات -332302

 .شین آالت و وسایل نقلیه ای که تمام یا بخشی از کارهای دائم را تشکیل دهد، مادستگاههایعنی 

 Machinery and tools ]27 و 25 [ر و ابزاماشین آالت -332401

، ابزارهای اجرای کار است که به منظور        ی کل ر تجهیزات، ماشین آالت، و به طو     ،ارت از دستگاهها  عب -
مکن است  م ازار ر اب و   ماشین آالت.  گرفته می شود  وع پیمان به صورت موقت به کار        وض م ایاجر

 .ماشین آالت نیز بنامند

مورد نیاز برای اجرا     وسایل نقلیه و سایر وسایل و ابزار         ،عبارت است از تمام دستگاهها، ماشین آالت      -
پیمانکار شامل کارهای موقت، ماشین آالت و      لیکن ماشین آالت و ابزار     . و تکمیل کارها و رفع نواقص     

تجهیزات و سایر چیزهایی که تمام یا بخشی از کارهای دائم را                ) در صورت وجود  (بزار کارفرما   ا
 .تشکیل می دهد نیست

 Construction machinery ]26[ ساختمانی ماشین آالت -332402

 اجرا و تکمیل عملیات ساختمان و نصب        ایبره   و ماشین آالتی است ک    دستگاههام  ما ت است از ارت  عب
 . که در کار باقی می مانند نمی شودییشامل دستگاههاا  ام،الزم است
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 Mobilization ]25[اه رگکا هیز تج-332501

ملیات، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا                    ع ارت از عب
 .دوشاسناد و مدارک پیمان، میسر ق ، طبوع پیماندن عملیات موضاد انجام ن ودرک زآغا

 Site regulation ]177 [ مقررات کارگاه-332601

ست ا  الزم  در کارگاه   که برای حصول ایمنی و نظم و ترتیب       تدوین شده    مجموعه اصول و دستورات   
 .اجرا شود

 Work ]25 و 26[ر کا -332701

ملیات  ع یزات و جهراحی، مهندسی، تأمین، مصرف و به کارگیری مصالح و ت           ط موعه خدمات مج -
 .حویل شودکمیل و تپیمان باید ت و مدارک نی و نصب و راه اندازی است، که طبق اسنادساختما

عبارت است از مجوعه عملیات، خدمات یا اقدامات مورد نیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن                   -
عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دائمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع                    

ان تحویل کارفرما می گردد، و کارهای موقتی که به منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام                 پیم
 .می شود

 Permanent works ]27[ کارهای دائم -332702

 .عبارت است از کارهای دائمی که طبق پیمان باید توسط پیمانکار اجرا شود

 Temporary works ]27[ کارهای موقت -332703

است که در کارگاه    ) به غیر از ماشین آالت و ابزار پیمانکار       (م کارهای موقت از هر نوع        عبارت از تما  
 .برای اجرا و تکمیل کارهای دائم و رفع تمام نواقص ضروری می باشد

 Temporary works ]118[قتی مو تأسیسات -332801

 . یک پروژه الزم استمدائو تأسیسات  از هر نوع که برای تکمیل ساختمانهاوقتی  و تأسیسات مهاکار

 Permanent works ]118 [دائم تأسیسات -332901

 .ه شودختا ساید بیه تأسیسات دائمی که برای تکمیل پروژهکل
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 Utility ]144[ جانبی تأسیسات -333001

 .رق و تلفن می باشدبنند آب، گاز، ماات عمومی دم گونه خهر

 Supporting buildings ]51[ پشتیبانی ایختمانهسا -333101

. بهره برداری قرار می گیرند   ات اجرایی، مورد  عملیانی  بشتیپ ایبره  می شود ک  هتفگهایی  ان ساختم به
ی سازی، ی، باطر  آرماتوربند ، نجاری ،ه، شامل کارگاههای تأسیساتی، آهنگری    ید سرپوش ایمانند کارگاهه 

یده ماشین آالت، انبارهای   صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاههای سرپوش         
 آزمایشگاه پیمانکار، محل استقرار ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه          جره، منف دموا رباان،  سرپوشیده

 ...سوخت رسانی و 

  Permanent structures ]119[ دائم ایهنختماسا -333102

 رد دادرباید بعد از اتمام کار قرا     تمان، تأسیسات، مصالح، لوازم و تجهیزاتی که پیمانکار          اخ گونه س  هر
 .محل باقی بگذارد

 Temporary structures ]177[ای موقت ساختمانه -333103

 ده استفا ده و سرویس دادن به آنها مور       در کارگا هایی گفته می شود که برای افراد مستقر         ان ساختم به
ری، آشپزخانه، نانوایی،   و، غذاخ یونسرا، ساختمانهای مسک  ان، مهم نهر کار، نمازخا  تافنند د ار میگیرند م  راق

 ...، تلفنخانه، پارکینگهای سرپوشیده، کارگاهها، تعمیرگاهها، انبارها و همانگارفروشگاه، د

 Performance bond ]144[ا هد اجرتع -333201

رداخت موالً با تعهد پ   عاجرا م  تعهد. ند  کمنعقده تضمین می  د  قرارداق  جرای طرح را مطاب    ا هدی که تع
 .ستمراه اهپرداخت قیمت مواد و مصالح و تعهد تعمیرات  و نارگد کارتمزدس

 Construction ]26[ نصب مان وتساخلیات عم -333301

 ایق و  رنگ، ع  ابزار دقیق،   برق، ،ات اجرایی اعم از سیویل و سازه، مکانیک، لوله کشی         لیم ع  از رتاعب
وضوع پیمان، تا   کار م اث  دبه منظور اح  اه  گ، که در محل کار     تسا اهنسایر کارهای تکمیلی مرتبط با آ      

 .مرحله پیش راه اندازی، با استفاده از مصالح و تجهیزات، به اجرا درمی آید
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 Installation ]124[ب صن -333302

 ).و مشخصاته بق نقشط( سانی  رجهیزات برای استفاده یا خدمت تپاسازیبر

 Material ]27 و 25[الح مص -333303

یات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در          ه در عمل  هایی است ک  س و کاال  ا اجن اد،و م ارت از عب -
 . ماندیکار باقی م

که قرار است تمام یا بخشی از کارهای دائم را          ) به غیر از تجهیزات دائم    ( مصالح عبارت از هر چیز       -
 تنها تهیه آنها توسط پیمانکار     ) در صورت وجود  (تشکیل بدهد و شامل مصالحی است طبق پیمان           

 .انجام می شود

 Material and equipment tended ]25[ کار ایهیزات پتجالح و مص -333304

سناد و   توجه به ا    اکار، ب نپیما که    کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است         پایهیزات  تجالح و   مص
دارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه کرده و در محل یا محلهایی از کارگاه که در طرح                         م
 تظافح والح تعیین گردیده است، نگهداری       مصت  اشنبا ا انمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه ی        ج

ح و تجهیزات پای کار نامیده      النیز مص ب   نص لحمل مصرف یا    ح م رهیزات موجود د  تجالح و   صم .می کند
 .می شود

 کارفرما و زیر نظر     مان، با اجازه  موضوع پی  در اجرای    هیزاتی ک هو تج خته  ت پیش سا  اعط ق -تبصره  
ح لم مصا حکر   د ده است نیز  ش هتخاسیدی خارج از کارگاه     ولی ت اه هنمهندس مشاور، در کارگاهها یا کارخا     

 . شمار می رودهب و تجهیزات پای کار

 Procurement ]123[ارکات تد -333401

جام فعالیتها،  دی یا گروهی الزم برای ان     فرخدمات  و  ن سرویسها   وداهم نم رتدارکات کاال و خدمات، ف    
 ویل در تحرید، ارزیابی پیشنهادها، سفارش خرید، پیگیری و تسریع، بازرسی، حمل و             رخواست خ شامل د 

 .حل استفاده می باشدم
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 Vendor ]26[وشنده فر -333501

با  امل فروش است که از طریق انعقاد پیمان         و کننده، توزیع کننده یا ع      تأمین،  هه، سازند ندلید کن تو
تولید کنندگان،  . است اقالمی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار                تأمین ههد ب عتپیمانکار، م 

سازندگان، تأمین کنندگان یا توزیع کنندگان اقالمی از مصالح و تجهیزات مورد نیاز کار فروشندگان نیز،                 
 .نامیده می شوند» فروشنده«

 Supplier ]106 [دهضه کننعر -333502

 .رای مشتری فراهم می کند محصولی را بکهزمانی سا

 .اد، عرضه کننده را ممکن است پیمانکار بنامندردرا قبتنی بر م موارددر

ن مایا ساز تاژ کننده و    ونه، م دارد کنن  و برای مثال تولید کننده، توزیع کننده،        ستممکن ا  هدضه کنن عر
 .داشماتی بخد

  Interim payment ]105[ت وقداخت مپر -333601

 . می شودوقت انجام مرزیابی ادر نتیجۀ  هک ستداختی اپر

 Cost ]27 و 123[ هزینه -333701

.  هزینه عبارت است از تمام مخارجی که به طور معقول و متعارف توسط پیمانکار صرف می شود                   -
 .هزینه های داخل و خارج ازکارگاه و باالسری را دربر می گیرد

 طور معقول و متعارف در داخل یا خارج کارگاه          عبارت از تمام مخارجی است که پیمانکار به         هزینه -
لیکن شامل سود   . و شامل مخارج باالسری و مشابه آن نیز می شود          ) یا خواهد شد  (متحمل شده   

 .پیمانکار نمی گردد

 Construction cost ]36[تمام شده عملیات  نههزی -333702

 .وضعیت قطعی و تعدیل آحاد بهاعبارت است از هزینه عملیات انجام شده برابر مجموع مبالغ صورت 

 Mechanical completion ]26[کی یانمیل مکتک -333801

 ادهآم تمام عملیات ساختمان و نصب و پیش راه اندازی است، به نحوی که کار مورد نظر                 ا یانعبه م 
 .شدادازی بانه را
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 Precommissioning ]26[ش راه اندازی پی -333802

 بازرسی ها و هر نوع      ،شهایمازم آ اب، از قبیل انج    نصمان و   ختالیات پس از تکمیل س     عم تمام   به
 .راه اندازی سازد می شود، به نحوی که کار موضوع پیمان را آماده هتگر گفیکارهای تکمیلی د

 Commissioning ]26 [راه اندازی -333803

 تکمیل   عملیاتی پس از    طرایشای الزم برای قرار دادن موضوع پیمان در            رهکام  نجا ا  معنای به
 .تسامکانیکی، 

 Performance test ]26[کردی عملمایش آز -333901

حصول اطمینان از دستیابی به شرایط تضمین       ر  ه منظو  ب است که  ایشها و رسیدگی هایی  زمموعه آ مج
 .رت می گیرده راه اندازی صوحل از مرپسف، راصزان میشده عملکردی و م

 Tests on completion ]27[ آزمایشهای زمان تکمیل -333902

به معنای آزمایشهایی است که در پیمان مشخص شده یا مورد توافق دو طرف پیمان قرار گرفته، یا                    
توسط ) بر حسب مورد  (به عنوان دستور تغییر کار که باید قبل از تحویل گرفتن کارها یا بخشی از کارها                  

 .کارفرما انجام شوند

 Tests after completion ]27[ آزمایشهای پس از تکمیل -333903

که در پیمان تصریح شده و پس از تحویل تمام یا بخشی از                ) در صورت وجود  (یعنی آزمایشهایی   
 .، باید انجام شود)بر حسب مورد(کارها به کارفرما 

 Operational preparation ]1[ برای بهره برداری زیاده ساآم -334001

وقع  م بهره برداری به  تا   می شود امانجاجرایی   یتهایاقداماتی است که به موازات سایر فعال      م  مل تما شا
 گردیده و همچنین نگهداری مؤثر، مطلوب و ساده تر طرح           کنده در طراحی مم   پیش بینی ش  ظرفیت   او ب 

 .عملی باشد

 Statement ]27 و 177 [یترت وضعصو -334101

ه برای آنها باید ک اری قدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغ م که یندس -
 .می دهدن نشا)  پیماند یاقراردا یانببر م(پرداخت شود 
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 .دمی ده از درخواست پرداخت به کارفرما ارائه قسمتی که پیمانکار به عنوان  وضعیتی یعنی صورت-

 Provisional statement ]177 و 105[ موقت یترت وضعصو -334102

 و طی آن پولهای مورد      دهنظیم ش  ت ر ادواری در ضمن کار    انکار به طو  توسط پیم  مدرکی است که     -
 .در تاریخ مشخص درخواست می شود) پای کار(مطالبه وی بر اساس مجموع کارها و مصالح ثبت شده 

 صورت میزان کارهای انجام شده از شروع کار تا تاریخ مورد نظر و مصالح پای کار که بر اساس                       -
منضم به پیمان و سایر پرداختها بر اساس پیمان، مبلغ آن محاسبه            فهرست بها یا جدول درصد پرداختهای      

 .صورت وضعیت موقت معموالً به صورت ماهانه تهیه می شود. و مبنای پرداخت مطالبات پیمانکار می باشد

 Final statement ]177[طعی  قیت وضعرتصو -334103

و بر مبنای   م  مراه با مستندات الز    ه  دقت و  باام کار   تمد از ا  بعکه  ه  جام شد انر کارهای   دیرت مقا صو
 می شود و این صورت وضعیت به تنهایی قاطع است و مأخذ تسویه حساب                 یهاسناد و مدارک پیمان ته    

 .قرار می گیرد

 Executed work sum ]37[ مبلغ کارکرد صورت وضعیت -334104

ای منضم به   تفاوت صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی برای هر فصل از فهرست به                
 پیمان

 Demobilization ]25[رگاه اکچیدن رب -334105

رج کردن مواد زاید، مصالح، اموقت، خ و ساختمانهای تأسیسات  جمع آوری مصالح، تجهیزات،زارت اعب
ی  تحویل ی ماشین آالت و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلها                   ،جهیزاتت
 .رما می باشدرفکا

 Handover ]105[ تحویل و تحول -334201

 .فرایند تحویل پس از پایان کار به کارفرما در کارگاه است که با شرط یا بدون شرط انجام می شود

 Provisional taking over ]177 [ تحویل موقت-334202

متشکل از  (فرایندی است که پس از تکمیل عملیات موضوع پیمان با حضور هیئت تحویل موقت                  
ضمن بازدید از کار انجام شده، آزمایشهایی را که برای          ) نده کارفرما، نماینده مشاور و نماینده پیمانکار      نمای
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مشاهده که مانع از بهره برداری باشد        عیب و نقصی     در صورتی که  تحویل کار الزم است انجام داده و         
 .تحویل کارفرما می شودطی صورت مجلس نکنند کار برای بهره برداری 

 Final taking over ]177 [ تحویل قطعی-334203

متشکل از نماینده کارفرما،    (تحویل قطعی فرایندی است که در پایان دوره تضمین، هیئت تحویل               
 عیب و نقصی که ناشی      در صورتی که   انجام شده بازدید کرده و       کاراز  ) نماینده مشاور و نماینده پیمانکار    

مجلس شده و کار به طور قطعی تحویل کارفرما          ن موضوع صورت   ای ،از کار پیمانکار باشد، مشاهده نکنند     
 .می شود

 Defects liability ]105[ صواقنع رفئولیت مس -334301

یل کار هر عیب حو تازیمانکار ملزم می شود در مدت زمان معینی پس پآن  که به موجبت هدی استع
 . کنداو اعالم می دارد ترمیمه نمایندا ه کارفرما و یک او کمبودی ر

 Remedying defect period ]27 و 177[ره رفع نقص دو -334302

  در مسئول رفع هر نوع عیب و نقص      ر  یمانکان پ ی آ ط تعیین شده در پیمان است، که         نیره زما دو -
 .ست می باشداود عهه در ت کیایکاره

برحسب ( رها دورۀ رفع نقص به معنای مدت زمانی است که برای اعالم نواقص تمام یا بخشی از کا-
 . است شدهکه در پیمان مشخص) مورد

 Defects remedy certificate ]105 و 26[نقص ع اهی رفگو -334303

پس از  . (ر کارها به هنگام تحویل موقت است       موجود د  واقص احتمالی نتأیید رفع   اهی  و گ ارت از عب -
 ).بازدید کامل کارها و نبودن اشکال اساسی

قص صادر شده و گواهی می کند که نواقص     واای دوره مسئولیت رفع ن     مدرکی است که پس از انقض      -
 .ترمیم شده اند

  Guarantee period ]177 [ینره تضمدو -334304

در صورتی که رفع نقص پس از مهلت        ( که از تاریخ تحویل موقت یا پس از رفع نقص             تاسره ای  دو
ر د. دردا هم ادا ه است دش پیمان پیش بینی ه در    ک انیزم ا ت وشروع می شود   ) تعیین شده انجام شده باشد    
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 حال  رولو د (ای احتمالی ناشی از نقص کار پیمانکار             تهخسارن  راه هزینه تعمیرات و جب       وراین د 
 .نکار است پیمابه عهده) بهره برداری

 Defect ]107[ب عی -334305

 .شخص شدهد مورد نظر یا کاربرد مبربا کاره دن یک الزام و یا خواسته در رابطنشآورده بر

است زیرا که متضمن عواقب حقوقی،    ز اهمیت   م انطباق حای  دعیب و ع   هیمفان م یامایز م ت -1یادآوری
 را» عیب«بنابر این اصطالح     . ل محصول می باشد  ر قبا مربوط به مسئولیت د     به ویژه در مورد مسائل     

 .ستی با نهایت احتیاط به کار بردایب

که ی  رد نظر مشتری باشد می تواند تحت تأثیر اطالعات        مووی که   نحرد نظر به    مواربرد  ک -2یادآوری
 .یردگ رارق بیل دستورالعمل به کارگیری یا نگهداری از قده ارائه می کندن کنتأمین

 Defect ]105[ص نق -334306

 . الزامات مشخص شده می باشداقالم بایکی از ق م تطابعد

 Rectification of defect-remedying defect ]177 [ رفع نقص-334307

 .رفع نقص عبارت است از شناسایی ضعف، عیب و یا نارسایی در کارها و برطرف کردن آنها

 Repair ]108[میر تع -334308

 .ابل قبول شودقرد نظر وجام گیرد تا برای کاربرد مان باید بقدر مورد یک محصول نامنطه دامی کاق

بر روی محصولی که زمانی منطبق بوده         نی هم می شود که      اربج یمل اقدا امعمیر ش ت -1یادآوری
وضعیت اولیه خود بازگرداند، مثالً به عنوان بخشی از          هبده  فا است یام می گیرد تا بتوان آن را برا      نجاست، ا 

 .رمیفعالیتهای نگهداری و تع

 ار نآ گذارد یا بق اثر ب  از محصول نامنط   بر بخشی   بازکاری تعمیر ممکن است     ف برخال -2یادآوری
 .تغییر دهد

 Reconditioning ]124[میم تر -334309

 .ی رسیدن به شرایط مطلوبراب یءش یک زیزسابا
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 New price ]177 [ قیمت جدید-334401

 وجود   اسناد و مدارک پیمان     کارهایی به پیمانکار برای انجام دادن ابالغ شود که قیمت آن در             اگر  
ه بهای آن به کارفرما اعالم می کند و پس از          نداشته باشد پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را همراه با تجزی         

 .گیرد این قیمت را قیمت جدید گویند تأیید کارفرما مالک عمل قرار می

 New works ]37[رهای جدید کا -334402

که پس از انعقاد پیمان در حین اجرای عملیات و در چارچوب موضوع پیمان به پیمانکار                     کارهایی
 . مقدار در فهرست بهای منضم به پیمان، پیش بینی نشده استابالغ شود و برای آنها قیمت و

 Instruction ]105 [ارک توردس -334501

 . می شودیا ابالغکتباً اعالم  یمانکارپ مورد اجرای پیمان که به دری  ومایندۀ نفرما یااراستۀ کخو

 Change order ]143 و 26[ر کار ییتور تغدس -334502

هش و یا تغییر کار و تغییرات در مدت و مبلغ پیمان ناشی از آنها، در آن زایش، کاه اف کستدی اسن -
 .ر می رسدکاانیممضای کارفرما و پا هت و بسدرج شده ا

انجام تغییرات در حدی که در       ی  امضا شده نمایندۀ کارفرما به پیمانکار برا       ،  هرفیکطی  بکتتور   دس -
 .وافقت پیمانکار دارد میاز به ن،پیمان آمده می باشد و هر گاه در پیمان نیامده باشد

 Change in the work ]177 و 144[ر اک )یرادقم(ییر تغ -334601

ر ود، اگ   شس مشاور با توجه به شرایط پیمان انجام می         یا مهند  ا دستور کارفرما  ب ژههای پرو ارک ییرتغ -
ود   شکارفرما داده می  ا   ی شاور م سیلهوباشد با دستور تغییر کار که به          ر  تغییرات در حدود دامنه کا     

 .تس ازم الن آق پیمانکار هم برای انجامافاشد تو بگر خارج از آن اکار آن را انجام می دهد ولیانپیم

تغییر مقادیر به وسیلۀ    .  ضمن اجرای کار ممکن است مقادیر درج شده در منضمات پیمان تغییر کند             -
د و پیمانکار موظف به اجرای آن با نرخ مهندس مشاور محاسبه و پس از تصویب کارفرما ابالغ می شو       

 . درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر نباشد25پیمان است به شرط آن که در چارچوب پیمان بوده و از 
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 Termination of contract ]177 [ فسخ پیمان-334701

وع کار،  تأخیر در شر  مانند  (فسخ پیمان عبارت است از خاتمه دادن به پیمان در اثر کوتاهی پیمانکار               
که شرایط و جزئیات آن در شرایط        ) تأخیر در انجام دادن کار و یا عدم اجرای دستورات مهندس مشاور             

 .عمومی پیمان مشخص شده است

 of contract Termination ]177 و 105 [ به پیماندنتمه داخا -334702

 دهن عمومی پیش بینی ش   وناق ای به پیمان قبل از اتمام آن تحت شرایطی که در پیمان             دنتمه دا خا -
 .است

پایان دادن به پیمان قبل از اتمام کار بنا به درخواست کارفرما و یا به درخواست پیمانکار در                          -
مواردی که در شرایط عمومی یا سایر مدارک قرارداد چنین اختیاری به کارفرما و پیمانکار داده شده                   

 .باشد

 Suspension of work ]177 [ تعلیق پیمان-334703

 محدودیارت است از اینکه کارفرما به دالیلی از پیمانکار بخواهد که کار یا خدمات را برای مدت                   عب
 . ماه متوقف سازدسهو حداکثر 

 Construction ]177[ کار اجرایی -334704

عبارت است از فعالیتهای مربوط به اجرای کار در محل کارگاه بر اساس نقشه و مشخصات فنی                      
 .حویل کارگاه تا مرحله راه اندازی و تحویل پروژه به بهره بردارپروژه از زمان ت

 Disputes in the contract ]177[پیمان  اختالف در -334801

 را برای خود قائل باشد و طرف دیگر          ی عبارت است از این که یکی از طرفین حق          پیماناختالف در   
 . پیش می آیدپیمان یا تفاسیر متفاوت از مفاد معموالً اختالف در اثر برداشتها. آن را قبول نداشته باشد

 Claim ]177[عا اد -334802

 اجرای نید زمادمان، تمپیسارت در مقابل نقض  خ مطالبه،انکار برای پرداخت اضافییمالبه پ مط -الف
 .ردن را داآقاد وی بر اساس پیمان استحقاق عته به ا ککار و یا خواسته دیگر

 .ی افزایش دریافت یا تمدید زمان اجرا به وسیله پیمانکار انجام می شوده معموالً برای کتخواس در-ب
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 Protest ]96 و 143[تراض اع -334803

 درخواست کتبی یکی از طرفین ذی نفع برای مطرح کردن حق یا مطالباتی که طبق قرارداد یا                  -
. ه وی اعالم می شود   برای انجام دادن خدمات، خود را محق به دریافت آن می داند و به وسیله نمایند               

فرهنگستان لغت واخواهی را    .  اعتراض در لغت به معنی منع و جلوی کسی یا چیزی را گرفتن است              -
 .به جای آن نهاده است

 Notice ]177 [ اخطار-334804

اخطار عبارت است از یادآوری، آگاهی دادن و یا تذکر درباره یک موضوع یا یک امر خالف یا قصور                    
 .در کار

 Delay ]177 [ تأخیر-334901

بینی شده در برنامه یا       تأخیر عبارت است از دیرکرد و یا انجام کار و یا فعالیت دیرتر از زمان پیش                  
 .قرارداد

 Allowable delay ]37[ تأخیر مجاز -334902

 .آن بخش از تطویل مدت پیمان که خارج از قصور پیمانکار باشد

 Disallowed delay ]37[ تأخیر غیر مجاز -334903

 .آن بخشی از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد

 Delay indemnity ]177 [ خسارت تأخیر کار-335001

که ناشی از قصور پیمانکار      خسارت تأخیر کار، عبارت است از مبلغی که بابت تأخیر در اجرای کار                 
 . کسر می شوداز پیمانکار طبق قرارداد دریافت و یا از صورت وضعیت ویباشد 

 Unforeseeable ]27[ غیر قابل پیش بینی -335101

به معنای مواردی است که به طور منطقی توسط یک پیمانکار با تجربه در زمان تسلیم پیشنهاد قابل                  
 .پیش بینی نیست
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 Arbitration ]105 و 144[) حل اختالف در پیمان(وری دا -335201

 یک گروه سه نفری را به عنوان حکم تعیین            یافر  ک ن  ی الف که طرفین دعوی،   ختش حل ا  رو -
د م بای حکو نظرات   .  بدهند و آن نظر مورد قبول طرفین باشد        ظرابین ن   م فی ی اختالفات ابرا  نند ت ک  می
ظر داوری معموالً مورد قبول یا       ن  و باشدا    هو گواهی ت  مشاهداات،   مستند  و بنای قانون، مدارک   م بر

 .یرد  گاستناد محاکم قرار می

 روش حل اختالف خارج از دادگاهها توسط یک یا چند نفر است که معموالً به وسیله طرفهای                      -
 .ذی نفع انتخاب می شوند
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 تح خدماشر - ٣٤٠٠٠٠
 

  طبقه بندي خدمات- ٣٤٠١٠٠

 

 Terms of reference- scope of services ]177 و 129[ت ح خدماشر -340101

ای   ه شده در زمینه    اف تعیین رسیدن به اهد    ها برای نتی است که انجام آ      ماریز خد  هعمومج -
ز ی ا یهامتوری بوده و متناسب با نیاز پروژه تمامی یا قس         ضررداری    باتی، طراحی، اجرایی و بهره    لعمطا
 .دمات جنبه قراردادی و حقوقی دارد خبدیهی است، شرح. ود  شت خدمات را شامل میرسفه

خدمات مشاوره برای گروهی    یفی است که برای انجام دادن       دمات و فعالیتها و تکال    خ مجموعه ریز    -
از کارها در یک زمینه کاری که به صورت همسان تهیه می شود و برای پروژه در آن زمینه کاری عیناً 

شرح خدمات جنبه حقوقی دارد و جزو اسناد و مدارک قرارداد خدمات                .مورد استفاده قرار می گیرد    
 .مشاوره است

 List of services ]177 و 129[ت مادرست خ فه-340102

است که شرح خدمات هر پروژه بر اساس        ی  ای کار   هینهمات مربوط به هر یک از ز      دمموعه خ مج -
 .آن تهیه می گردد

یعنی یک طرح را در کلی ترین حالت        .  مجموعه ریز خدمات مربوط به یک زمینه کاری می باشد           -
مطالعات، طراحی،  (ه برای مراحل مختلف آن طرح        ممکن در نظر گرفته و مجموعه ریز خدماتی ک          

این مجموعه، فهرست خدمات نامیده      . الزم است، به طور کامل تهیه می شود        ) اجرا و بهره برداری  
 .شرح خدمات با توجه به نیاز آن طرح خاص از این فهرست خدمات استخراج می شود. می شود

 Detail of services -Checklist of services ]129[خدمات هرست  فجزئیات -340103

ود   شی م قطالجزئیات و روشهای ضروری انجام کار خدمات مندرج در فهرست خدمات ا           ه   مجموع به
 .ت انجام شده را کنترل نمودماوان خد  ت اساس آن میبرکه 
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 Services ]177[ خدمات -340104

سوی مهندس مشاور تعهد شده     عبارت است از فعالیتها و اقداماتی که در اجرای موضوع قرارداد از               
 .است

 Phase ]105 [)مرحله( فاز -340105

 .ژه یا پیمان بر اساس توافق مشخص حاصل می شودورپر است که از تقسیم کاشی از بخ

 Phase, part ]22[مت قسحله، مر -340106

 ، در ح خدمات است که تحت این عنوان، با مدت و حق الزحمه معین              شر ای از   هشدک  ش تفکی بخ
 لزوم، هر مرحله می تواند به چند قسمت جداگانه با حق الزحمه               در صورت  . شده است  صداد مشخ راقر

 .شرح خدمات تقسیم شود طبق مشخص،

 Industrial project ]5[ی ح صنعتطر -340107

که برای تبدیل انرژی و بهره برداری از آن،          ت   ای اس ژه، طرح یا پرو   )پروژه صنعتی (رح   ط ظور از من
 ولیدهای ت فرایندد خام و    اتبدیل مو و  خراج  تسااوری  فنها، اندازه گیری و کنترل،      و ماشین  تالارآبزا اوریفن

از و پتروشیمی، مخابرات و الکترونیک، صنایع فلزی،          گ  و فتصنایع ن : صنعتی در صنایع مختلف، مانند     
ید وسایل  ، تول روی، تولید نی  زیع سلول صنانایع سنگین، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی،         ص کانی،ع  صنای

، تولید ماشینها و تأسیسات      اهیایشگمزآ لیاحمل و نقل، کارخانه های تولید تجهیزات اندازه گیری و وس          
 .ا، اجرا می گرددنه آبیصنعتی جان

 non industrial project Civil project- ]177 [صنعتی  طرح غیر-340108

و انواع  های آبیاری و زهکشی       ا، شبکه مانند انواع راهها و سده     غیر از طرحهای صنعتی      طرحهایی  
 .ساختمانهای غیر صنعتی است
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 العات و طراحيمط - ٣٤٠٢٠٠

 

 Basic study and research ]1 [یحقیقات تیادی وبنالعات مط -340201

ا حهبرنامه ها و شناخت طر    ست که نتایج حاصل از آنها منجر به تصمیم گیری کلی در مورد            ا العاتیمط
طالعات پایه را نتیجه     ا فنی یا ی   استانداردها و امعیاره اوردهای علمی نظیر  ست د یاد  شوی ها م آن تیرو مدی 

 .می دهد

 Studies and design ]177[العات و طراحی مط -340202

 .مطالعات و طراحی شامل مراحل شناسایی، توجیهی و طراحی تفضیلی است

 Prefeasibility and feasibility study ]1[یه طرح ته -340203

جیه فنی،  ایی، تو وم برای شناس   ز مورد ل   یقیق، بررسی، مطالعه و طراح      تحانجام  ز  ات  ارت اس عب
به معنای  (به پذیرش یا رد طرح      جر  ه من کایی  هزیست محیطی و به طور کلی فعالیت     و  تماعی  اجاقتصادی،  
 ،منظور برنامه ریزی می شود و نیز اقداماتی که به       ) دم سرمایه گذاری در طرح    ع  یا  سرمایه گذاری توصیه به 

 .یردگ یم ماق انجیتهای فونترل بر فعالک مراقبت و واهبری ر وساماندهی، هدایت 

 Reconnaissance phase ]177[ی ایاسمطالعات شنله حمر -340204

فنی اجرایی، مطرح   ت  ناکاام،  رح ط ایی شامل شناخت اجزای تشکیل دهنده       اسحله مطالعات شن  مر
 .یل آن به طرح، بررسی نیازها و بازاریابیکردن ایده های مختلف و تبد

 تشخیص   و  بیشتر عات انجام مطال   مدعدر جهت نیاز به انجام یا            ر  شتبیاسایی  نش لعاتطام
 حدود سرمایه گذاری یک طرح و همچنین امکان        - محل طرح    -محدودیتهای فیزیکی، مشخصات کلی     

وماً با استفاده از    عمیرد و     گار می سی قر برر طرح و گزینه های مختلف مورد        یان اجرا کم ام ا عد اجرا و ی  
 .ود  شاین مرحله تهیه می ارشزاطالعات موجود و کارهای دفتری، گ

 .سئواالت زیر باشدی گوسخ پادیاب هلن مرحایالعات مط

  کدامند؟ای قابل اجراه زینهگ

 عدی قابل توجیه است؟ ب مرحلهدر مطالعات مهیا اداآ
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 ست؟االعات اضافی مورد نیاز مطه نوع چ

  تقریبی طرح چقدر است؟ و بازدهنه و ظرفیتهزیآورد بر

 Feasibility phase ]129) [ یکهلحمر(هی جیحله تومر -340205

ر آن با انجام مطالعات الزم و با جزئیات کافی،             د  که می گرددق   اطال ی  ا مرحله ههی ب جیوتحله  مر
و انجام شده    تاحاسب م  ها و یسبررایه  پ برر  رته ب نزی گ ورد  ی  گادی مورد بررسی قرار می    نهشیی پ   هاگزینه
ر حد  د مای الز   هنقشهه  یتهود، و طراحی و       شصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می     قتی، ا ه فن توجی

ای طرح    ه هزینه لقبو  و دستیابی به برآوردهای قابل     رحذیری ط   پ توجیه تأییدا جهت   هو تحلیل مرحله   ینا
 .می شودام نجا

 .یر باشدز تباید پاسخگوی سئوااله حلمر نیاتیجه ن

 ایی دارد؟جررزش اا حیا طرآ

 است؟ب ایی مناس  هاشتن ارزش اجرایی چه گزینه در صورتد

  کدامست؟سبای منا  ه گزینهاز بین) هبهین(ر رتزینه بگ

  است؟قدرچ ذاری  گسرمایهم ا و حج  هینههزرآورد ب

 Reconnaissance studies ]120[اسایی شنالعات مط -340206

لعه و در صورت    طا م ردکارهای انجام شده در مورد طرحی در منطقه مو         ایجتام داده ها و ن   تمدآوری  گر
سی ررب(مقدار ممکن و در کمترین مدت برای مطالعات تفصیلی           ن   کمتری بهرهای صحرایی   اک یاز انجام ن
 .) طرح و برآورد تقریبی هزینه اجراان اجرای، بررسی امکاحدودیتهمت و کاناام

 Feasibility studies ]120 [جیسنکان امالعات مط -340207

 در برگیرندۀ میزان هزینه ها، درآمدها و           توسعه که تی طرحهای    ادی مقدم ااقتصو  رسی فنی    بر
ی دحل بع را م اتست و به تصمیم گیری جهت ادامه یا قطع مطالع          اآن   سودآوری طرح و امکان اجرای     

 .طرح می انجامد

 Conceptual studies ]18[هومی مفی العات طراحمط -340208

 .دنکمی سیم ترای کلی طرح را میساصلی طرح انجام می شود و ی  هاهر اساس دادب ه کتیطالعام
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 Design ]144[احی طر -340209

شخصات و   م راه با هم نقشه    یااتیک  مش یب ایده ها با نیازها و ارائه آن به صورت             رک ت فرایند
 .ای آنرجنظور امدستورالعملهای الزم به 

 Conceptual design ]58[می هواحی مفطر -340210

تشکیل دهنده  ه  مد ع  طراحی است که در آن فرایندهای اصلی و کارکرد سیستمهای           فرایندشی از   بخ
گزینه برای برآورده ساختن اهداف طرح       ک  ش از ی  بیدر این فرایند ممکن است       . یین می شود تعطرح،  

 .ارائه  گردد

 Basic engineering ]18[ندسی پایه ا مهی یدنیای بحاطر -340211

 انجام محاسبات دقیق مهندسی      و ملکا نتیجه طراحی مفهومی، با بررسیهای         بر اساس  احی که طر
 .ا تعیین می کند رلی طرحاصانجام می شود، و مشخصات عناصر 

 Basic design ]58 [)یهپا(اولیه ی احطر -340212

 لهرح م ساختارهای اصلی طرح بر اساس گزینه برتر در          آن   رد هک  طراحی است  فرایندشی از   بخ
ین و کارکردهای اصلی تمامی      عیوشنی ت  ر در این مرحله، فرایندها به     . طراحی مفهومی تعیین می گردد    

 . می شودنده طرح مشخصهتشکیل د سیستمها و سازه های

 Detail engineering ]18 [ییلفصندسی تمه -340213

ختلف مد و جزئیات اجرایی در بخشهای        وش هندسی پایه، انجام می    م بنایبر م مهندسی تفصیلی، که    
را ...  نصب و راه اندازی و      و ن الزم برای عملیات ساختما    رکدا م کاال، و هیزاتجت ت اخاعم از خرید و س    

 .کندی م یههت

 Detail design ]58 و 177[لی صیاحی تفطر -340214

وی حه ن ب کافی   ا جزئیات اس مناسب و ب   یم در مق  ز تهیه نقشه های ال    و حاسبات م حی و را ط فرایند -
و روش ساخت برای هریک از       د  گی موا یژی آن با ابهام یا مشکلی مواجه نشود و همچنین و             اجراکه  

 .یین می گرددتعنی آنها نیز  فمشخصاتو طرح ه نددهاجزای تشکیل 
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در این  . ی گرددفرایند طراحی که در آن اطالعات الزم در مورد جزئیات ساختار طرح فراهم م                   -
طراحی شکلها، ابعاد و روادارای ها دقیقاً مشخص می شود و ویژگی های مواد و روش ساخت برای هر یک                 

 .از اجزای تشکیل دهنده طرح تعیین می گردد

 Scope of work ]144[ر منه کادا -340215

توسعه یا  ها،  یتلفعاعه  مومجرح،   ط سهنددی که محدوده یا گستره کار از جمله محل، ه          دای قرار   اژهوا
 .ند  کاصالح تجهیزات را طبق قرارداد مشخص می

 Salient features of a project ]119 [رحخصات طمش -340216

 .باشدن  هدف آوویژگی ها ، ه نوع، اهمیتندکنص مشخ هک رصتم یک طرح به طور مخمهالعات اط

 Project geographicalarea(position) ]58[ایی طرح فیل جغرامح -340217

 .که ساختگاه طرح در آن واقع است ستاوافیایی، در حد شهر و یا رغردوده جمح

 Geographic region ]58[طرح منطقه  -340218

 .محدوده جغرافیایی، در حد استان که محل جغرافیایی طرح در آن واقع است

 Work environment ]107 [یط کارمح -340219

 .یط انجام می گیرد آن شراتیط که کار تحا از شرمجموعه ای

مانند دما،  . (و زیست محیطی است    عوامل فیزیکی، اجتماعی، روانشناختی     ملایط شا شر -یادآوری
 )واهندسی، عوامل انسانی و ترکیب مواد موجود در ه م،رشیابی و پذیشارز نحوه

 Climate ]147[لیم اق -340220

 چند ساله ره دوه در یک یک منطق هوای وایط آبشر

 Climatology ]119[ی اسلیم شناق -340221

، دمی نمای تگوگف مشخص   نیوم که از آب و هوای یک محل معین و در یک دوره زما               علشی از   بخ
 آبهمچنین روابط آماری، مقادیر میانگین، مقادیر نرمال، بسامدها، تغییرات و چگونگی پخش پدیده های              

 .می کندی و هوا را بررس
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 Meteorology ]120 [یساشناهو -340222

 .سیر تحول آنها بررسی می کندو طالعه ما رو پدیده های درون آن ) روانی(ن  زمیجومی که عل

 Ecology ]177) [وم شناسیب(کولوژی ا -340223

که درباره رابطه بین گیاهان و موجودات زنده و ارتباط آنها با محیط زیستشان بحث                   ت  لمی اس ع
 . کندمی

 Ecosystem ]119[وسیستم اک -340224

 . یا غیر زنده با تأثیرات متقابل روی یکدیگر و محیط زیستوت زنده اجودموی از ا همجموع -الف

 با و   ل داشته ثر متقاب  طبیعی شامل اجزای زنده و غیر زنده که بر روی یکدیگر ا                یزیستگاه -ب
ژه را فراهم   مع موجودات زنده با خصوصیتهای وی      ت تج وجبا م  آورند،یم دوجوتغییراتی که در مواد به       

 .دزنمی سا

 Environmental conditions ]58[ی طیحایط مشر -340225

 ر معرض د ،ط خارج است که سیستم در زمانهای معینی        یکی محی یی یا بیولوژ  ا، شیمی یکزیایط فی شر
 شرایط محیطی ایجاد شده       و عیبیحیط ط مط  اینها قرار می گیرد، شرایط محیطی، معموالً شامل شر          آ

 . یا عوامل خارجی می باشدتوسط خود سیستم

 Environmental factors ]58[ی یطامل محعو -340226

 یکدیگر بر ترکیب باهایی یا در ن که به ت   ...کی، شیمیایی یا بیولوژیکی نظیر دما، ارتعاش و         زیامل فی عو
 .امل محیطی خوانده می شود، عورا به وجود می آورند ط محیطییارش  ودستم تأثیر می گذارنسییک 

 Drawing ]105 و 177 [ نقشه-340227

ارائه  الزمهای مشخص و جزئیات       با ابعاد و اندازه    و به صورت ترسیمی     ی که  از اطالعات  ستعبارت -
 .نویسی نیز باشد  حاشیهدارای ممکن است شده و

 .نویسی نیز باشد  ممکن است حاوی حاشیه که اطالعات ارائه شده به صورت ترسیمی است-

www.mirjalili.net



 155  فصل سوم ـ واژه های قراردادها و شرح خدمات

 Site ]58 و 144[ه ختگاسا -340228

ین ی تعی دارد و این محل معموالً با نقشه بر       ینگاه گو ختر قسمتهای مختلف طرح را سا      رال استق مح-
 .ود  شلیات ساختمانی مشخص میحدودۀ عمحدود و با م

 .مکان یا مسیر دقیق اجرای طرح -

 Layout ]177 [ جانمایی-340229

ضاهای بین آنها را با توجه به شرایط طرح و          شکل قرار گرفتن قسمتهای مختلف یک طرح و ف         -الف
 .در نظر گرفتن ارتباط مطلوب، امکان دسترسی و استفاده بهینه از آنها را نشان می دهد

 .ای که در آن آرایش تجهیزات و فضا و ترتیب استقرار آنها نشان داده شده است  نقشه-ب

 Process ]124 و 108 [فرایند -340230

 .ا تبدیل می کندهبرونداد ا متعامل که دروندادها را به یرتبط به همموعه فعالیتهای ممج -

 .هستندها وندادهای سایر فرایندری یک فرایند عموماً بهاروندادد -1یادآوری

ط کنترل شده به اجرا     ایشرت  یک سازمان عموماً برنامه ریزی می شوند و تح        در هافرایند -2یادآوری
 .ددگردرمی آیند تا ارزش افزوده حاصل 

 فرایندی که انطباق محصول حاصل از آن را نتوان به سهولت یا به طور اقتصادی مورد                   -3یادآوری
 .می نامند» فرایند ویژه«تصدیق قرار داد، غالباً 

یزی   ر طرح یش معین یا  ی از پ    اهوم به شی  ظیات که به طور پیوسته یا من       ملی از ع    ارشتها  یستم ی  س -
 .ود  شمیجام انب مطلوی   ا نتیجههبرای رسیدن به شد

 Project justification ]140 و 119[طرح جیه تو -340231

 :ریز دیگر جنبه های  یای فنظلحا  طرح ازی اجرانامک ا-

 ت اقتصادی و مالیظاحالم -1

 ت سیاسیظا مالح-2

  دفاعیات مالحظ-3

 یاز نقطه نظر مل -4
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  از نقطه نظر منطقه ای-5

نیاز جامعه تمام گزینه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و از میان              اطمینان از اینکه برای رفع        -
آنها بهترین گزینه مشخص شده است از این رو انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه سودمند و                        

 .خردمندانه است

 Economic feasibility ]119[دی اصقتا هجیتو -340232

شتر از هزینه های   بیه  شد درآمدهای پیش بینی    دی به منظور اطمینان از این که       هاپیشنطرح  رسی  بر
 .برآورد شده است

 Environmental feasibility ]177[جیه زیست محیطی تو -340233

ط حیمر  ا ب  ر حطر از   بهره برداریو  ا  ر اجر اثآه   ک حطر امکان پذیری اجرای یک      تالعاطمز  اسمتی  ق
 . زیست مورد بررسی قرار می دهدلوژیک و حفظ محیطکو ادلطبیعی ناحیه یا منطقه از لحاظ تعا

 Life cycle cost ]140[مر ع طولینه هز -340234

ه ور یک د  یطنگهداری  بهره برداری و    ا،جرد، ا  خری ،حیطراو   اتالعمطم هزینه های   ماجموع ت  م -الف
 .است) طول عمر طرح(زمانی مشخص 

 و نصب یک محصول و      مربوط به طراحی، تهیه، تولید    حصول که   ره عمر م  ود جموع هزینه های  م -ب
ع دفی و   نیزمیرات، جایگ تعبازسازی،   تدارکاتی، نگهداری، ی  شتیبان پ، بهره برداری،   ایاتهلنیز تأمین بودجه، ما   

 .داشآن ب

 .می شودالق د اطصنعتی همچنین به مجموع هزینه توسعه، تولید و کاربرد ر تولی د-ج

 Economic analysis of project ]177[لیل اقتصادی طرح تح -340235

هدف از تحلیل اقتصادی طرحها، تخصیص منابع کشور به شیوه ای مطلوب تا موجبات افزایش درآمد               
 .کشور فراهم گردد، تخصیص منابع به گونه ای که برای تولید یک محصول کمترین منابع مصرف شود

ظر است و دو    در تحلیل اقتصادی تأثیر طرح بر اقتصاد کشور و در نتیجه سودآوری اقتصادی مورد ن                
 :عمل زیر انجام می شود

 . و درآمدهای گزینه های مختلف بر اساس قیمتهای واقعیورد هزینه هاآر ب-الف
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 . گزینه های مختلف از نظر هزینه و درآمد با در نظر گرفتن اقتصاد ملی کشور مقایسه-ب

 Financial analysis of project ]177 و 121[ طرح لیلیل ماتح -340236

معیارها یا شاخصهای مورد استفاده     .  مالی به منظور بررسی وضعیت مالی پروژه انجام می شود         تحلیل-
در این مطالعه با استفاده از قیمتهای بازاری عوامل تولید و محصوالت محاسبه می شوند در حالی که در                    

 .تحلیل اقتصادی از قیمتهای حقیقی یا شبه قیمتها استفاده می شود

 های مختلف بر مبنای قیمت بازار، بررسی منابع تأمین اعتبار، برآورد           نهزی و درآمد گ    هازینهبرآورد ه  -
 تخادرآمدهای حاصل از اجرای طرح با استفاده از قیمتهای بازار و بررسی کفایت درآمدها برای بازپرد                  

ید در تحلیل مالی هدف، اندازه گیری و برآورد سودی است که عا               . بع مالی و سود آنها می باشد       انم
 .سرمایه گذار یا مؤسسه می شود

 Cost analysis ]152[ه ینلیل هزتح -340237

  تأیید لبی باید شام  یاین ارز ا. هندد می  یلکتشیمت کل را      ق جموعاً م  واحد هزینه که    هرزیابی  ار
است ن شد و ممکاب شدهه یتهان مشخص زم یکای برل ام و کدقیقطور  هبده و بو با قیمت روز نه هازیه

رورت هزینه، کاهش هزینه های احتمالی      تعیین ض   اقالم مشخص قیمت برای    زویری ا تصزیابی و   شامل ار 
ارک تدی  دگیچیپو    طرح یه به رقم مال    ین هز لیحلت. اشد ب یسرالباو مبانی برای کاهش هزینه های        

 .بستگی دارد

 Cost-benefit analysis ]98 [ فایده-تحلیل هزینه  -340238

اگر هزینه ها  . پذیری و مطلوبیت هر پروژه است       رویه مهم ارزشیابی انجام     یک هزینه - منفعت   تحلیل
ارزشیابی پروژه باید چنان    . در غیر این صورت، پذیرفته نیست     . از منافع کمتر باشد پروژه، پذیرفتنی است      

این، هزینه ها باید     بنابر. گیرد پروژه را نیز دربر     Externalityهای خارجی     گسترده باشد که صرفه    
سالمتی کارگران را نیز شامل      یا زینه های غیر پولی اجتماعی از قبیل آسیبهای وارده به محیط زیست و           ه

های  جویی باید منافعی از قبیل آموزش کارگران، اشتغالزایی، توزیع درآمد و صرفه           می در منافع نیز     و. شود
 .ارزی نیز لحاظ شود
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 Cost-benefit analysis ]122[ تحلیل هزینه و سود -340239

ی اهتلاح  در ایسه سرمایه گذاری  سرمایه و مق   رگشتبه  ونح(،  ای یک پروژه  دها و سو    ه با آن هزینه    که فنی
ی رها معیا اب ای پروژه تا حد امکان     دها و سو  ه  هن روش هزین  ایدر  . ود  شلیل می تحو  زیه  تج )جایگزین

 .ود  شی بیان میکمّ

 Risk analysis ]145[پذیری رلیل خطتح -340240

 .می باشد خطر وعق واحتمال  دانش و روشها برای بررسی و اندازه گیری آثار خطرپذیری وازتفاده اس

 Sensitivity analysis ]46[یت اسلیل حستح -340241

هر گاه یک   . یج اقتصادی طرح را تحلیل حساسیت می گویند      نتا لی بر آورد تأثیر تغییرات منفی احتما    بر
 وش ای کاه راشد، باید در طراحی طرح، تدابیر الزم ب       بتصادی طرح تأثیرگذار     نتیجه اق  بره  دمع یرغتیا دو م  

 .اندیشیده شود اهفی آنندن آثار م نموخنثی یا

 Sensitivity indicator ]46[ شاخص حساسیت -340242

شاخص حساسیت   بر درصد تغییر یک متغیر را،        نسبت درصد تغییر ارزش خالص کنونی طرح،         
 نسبت یاد شده، نشان دهنده حساسیت زیادتر طرح، در قبال متغیر مورد بررسی                  بودنباالتر  . می نامند

 .است

 Project alternative ]121 و 46[طرح ی ینه هاگز -340243

ح می خوانند،  رد نظر را، گزینه های ط      ور هدف م   ققاگون و موجه فنی برای تح        ون گ روشهای -
 ، ظرفیتهای متفاوت، و      )اوریفن(ی   تکنولوژانواع   ی مختلف،     امکانه: لمشاطرح   ی   اگزینه ه

ا  ر سرمایه گذاری، تغییر سیاستها و ظرفیت سازی     گاه می توان طرحهای  . دی های مختلف می شود  نبنامز
زینه های گ دقتصادی کل طرح، بای    اپیش از تحلیل و ارزشیابی       . ز، گزینه های یکدیگر تلقی کرد     نی

 .شودب ا انتخا، بررسی گردد و بهترین آنه نظرمختلف تحقق هدف مورد

است برای انجام کاری معین و       یتلفخ م منظور روشها و گزینه های   . تلفخم قوقشه،  راچههای  ار -
 .خصمشرسیدن به هدفی 
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 Optimal alternative ]177 [ گزینۀ بهینه-340244

در مقایسه با گزینه های     بیشترین مزایا و کمترین هزینه و معایب را           ،حلی که در مجموع    روش یا راه  
 .داشته باشددیگر 

 Design review ]106[احی طر ریگن باز-340245

رده ورای برآ ب قابلیت آن    بی ارزیا وررسی یک طراحی به صورت مدون، جامع و نظام یافته به منظ            بر
و ارائه پیشنهاد برای یافتن راه حل      ) در این زمینه  (شکالت موجود   یی م ناسا، ش کردن نیازمندی های کیفیت  

 .آنها

هر حال باید   ه   ولی ب   ، داد ام انج حی می توان در هر مرحله از فرایند طرا     ا   ر حیارط ریگزناب -یادآوری
 .م گیرداجنفرایند نیز ا بعد از پایان این

 Project approval ]177 [ تصویب طرح-340246

تصویب طرح فرایندی است که در آن جزئیات طرح مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و در صورت                     
 .گیرد قرار میقبول  توسط کارفرما یا نماینده وی مورد پذیرش طرح

 Execution phase ]129) [سه هلحرم(را حله اجمر -340247

ای اجرایی و   ه نقشهقو نظارت بر پیشرفت فعالیتهای اجرایی طرح طب  ه   مناقص امشامل انج ه  ن مرحل ای
 . می باشده شده در مرحله دوم و برنامه زمانبندی تفصیلی مصوب فنی تهیاتخصمش

 Project execution ]177 [ اجرای طرح-340248

 :اجرای طرح عبارت است از انجام دادن فعالیتهای زیر

های اجرایی، تهیه یا ساخت تجهیزات و کاال،            یلی و تهیه نقشه    صانتخاب روش اجرا، طراحی تف      
 .سازی برای بهره برداری عملیات ساختمان و نصب و آماده
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 ارتنظ - ٣٤٠٣٠٠

 

 Supervision ]177[ارت نظ -340301

 اسناد  قت که برای کنترل و حصول اطمینان از صحت اجرای کار طب           ستی ا امادقموعه خدمات و ا   مج
 .و مدارک قرارداد انجام می شود

 Overall supervision ]177 [لیارت عانظ -340302

ی منظم از   اه زدیدبابا  جرای طرح همراه     ا ندرکار  این عوامل دست   ب گیهن که با هدف هما    ستارتی ا نظ
کارگاه برای کنترل کمی و کیفی کار و به منظور حصول اطمینان و تطابق آن با نقشه و مشخصات و                        

 .ود  شاتی انجام میلی مدیریتی و عمو عی جاماۀ گزارشهیهتکنترل برنامه و پیشرفت کار و 

 Site supervision ]140[اهی رگارت کانظ -340303

مهندس ی کزمردفتر  ینابیتوسط عوامل نظارت کارگاهی با پشتکه  اتی استامقدات و ادمموعه خمج
اسناد و مدارک قرارداد به منظور اطمینان از تطابق عملیات با                جرایی طبق ا تمشاور در حین عملیا    

 .دوش نقشه ها و مشخصات فنی انجام می

 Consultant ]27 و 38) [دستگاه نظارت( مهندس مشاور -340304

ور، شخص حقوقی است که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین                 مهندس مشا  -
 .شده در اسناد و مدارک قرارداد، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

 مهندس مشاور به معنای شخصی است که از طرف کارفرما به این عنوان منصوب شده و با                         -
 .ندمنظوری که در پیمان آمده، فعالیت می ک

 Resident engineer ]177 و 25[ر ظانهندس  م-340305

 مهندس ناظر، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در                   -
 .اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود

ها و سایر   کارهای اجرایی با نقشه ها، مشخصات کار         انطباق اور برای  طرف مش  زصی که ا  شخ -
 .ستقیم کار، به کار گرفته می شود مو نظارت فنی بر عملیات اجرایی و کنترل انممدارک پی
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 Employer`s consultant ]26[ما فراور کارمش -340306

 یاهای انجام خدمات فنی در زمینه کار        ر، ب انوان عامل فنی کارفرم    عاست که به     ی  ص حقوق شخ
 .مه، به پیمانکار معرفی می شودو به شرح مفاد موافقتنان ماپیوع ضوم

 Technical inspector ]26[ی زرس فنبا -340307

ای کنترل کیفی   تهنظارت بر فعالی   روظنم ما به وی کارفر  از س  که ی،ا حقوق یقیقی   ح صی است شخ
 . زیر نظر مشاور کارفرما انجام وظیفه کندا تمی شودار گمارده  کار، بهنک پیمایوسه از دکارهای انجام ش

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  162

 

  بهره برداري و نگهداري- ٣٤٠٤٠٠

 

 ]177 [ نظارت بر بهره برداری و نگهداری-340401

 Supervision of operation and maintenance 
نظارت بر بهره برداری و نگهداری عبارت است از بررسی و کنترل فعالیتهای بهره برداری و نگهداری                

کنترل  - عملکرد آن با معیارها و هدفهای تعیین شده        ق آنها با دستورالعملها و الزامات آن و مقایسه        یو تطب 
 .و بررسی انجام تعمیرات و حفاظتهای الزم

 Operation ]140 [بهره برداری -340402

ملکرد طرح طبق    ع ما اطمینان می دهد که          به به فعالیتهایی اطالق می شود که           بهره برداری
 .ست ارآورده شدهبح اف طردهاده و بو طراحیله ه وسدستورالعمل تهیه شده ب

 Normal operation ]177[ عادی بهره برداری -340403

 . دستورالعملهای تعیین شده وپایۀ محاسبات و مفروضات طراحیر تم ب سیسز یکبهره برداری ا

 Emergency operation ]177[ اضطراری بهره برداری -340404

 .اتفاقی و ر عادیع غیر مواق دتمیسز یک سبهره برداری ا

 Co-ordinated operation ]177[ هماهنگ بهره برداری -340405

یت رچند مدی  تحت  نظر دو یا    هک تیوق ،گربزتأسیسات و یا یک واحد      ی  دادتع ازت  سرد بهره برداری
اهنگ معموالً برای باال بردن منافع کلی       همدیریت  م.  جزئی اداره می گردند   لستقالا ا بکه  نای و یا مستقل  

. هنددداگانه اداره شوند سود کمتری می       ج ور ط گر به ااست که   ی  مختلف تأسیسات تأسیسات یا گروههای    
 . مؤسسه واحد تعیین گرددک توسط یاادارات ذی نفع یق ه تواف ببرنامه کلی بهره برداری ممکن است

 Operation cycle ]58[ره بهره برداری دو -340406

 :احل زیر است  ر شامل م  وتأمین آنها، اجرا شده     ه منظور    ب که طرح تی  دماخ کاال و یا ارائه      یدره تول دو
 .حله بهره برداری تجاریمرحله بهره برداری آزمایشی و مر
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 Trial operation ]177[حله بهره برداری آزمایشی مر -340407

یعنی در ابتدای شروع    . مرحله بهره برداری آزمایشی، مرحله قبل از مرحله بهره برداری تجاری است           
در این مرحله عملکرد قسمتهای . می باشد) کمتر از ظرفیت طرح(ا تولید در مقیاس محدود  بهره برداری و ب  

مختلف به دقت زیر نظر قرار می گیرد و آزمایشهای عملکردی انجام می شود و معایب احتمالی دستگاهها                 
 .و تجهیزات برطرف می شود

 Commercial operation ]177[حله بهره برداری تجاری مر -340408

یعنی پس از آنکه تمامی عوامل      . رحله بهره برداری تجاری بعد از مرحله بهره برداری آزمایشی است         م
تشکیل دهنده خط تولید مورد آزمایش و تأیید قرار گرفت بهره برداری تجاری با ظرفیت کامل شروع                    

 .می شود

 Maintenance ]140 [نگهداری -340409

 ئن باشیم که  طموده و م  ب ه طرح طبق شرایط خواسته شد     هاآنم  الیتهایی است که با انجا    فع نگهداری
 .داری استرب قادر به ادامه کار و آماده برای بهره وارهمطرح ه

 Technical maintenance ]124[ی  فننگهداریمیر و تع -340410

یگر  د ایی که   همجموعهیرا یا ز    هل تعویض قطعات مهم و مجموعه      اممیر و نگهداری، ش   تعشی از   بخ
 .ت داخلیعان قطردان کزنیستند، تنظیم دقیق، آزمون و میه استفادقابل 

 Planned maintenance ]122[ی   ا برنامهنگهداریمیر و تع -340411

 آن افزایش عمر مفید و تجهیزات و جلوگیری از خرابی              دفکه ه  م تعمیر و نگهداری    نظنامه م بر
 .آنهاست

 Maintainability ]58[بلیت نگهداری قا -340412

ا حت شرایط معین بهره برداری، در پایداری و ی         تبلیت نگهداری عبارت است از قابلیت سیستم،          قا
ت و  را تعمی کهی  لاحم بتواند کارکرد الزامی خود را داشته باشد، در            ستسین  برگشتن به حالتی که در آ      

 . باشدده انجام شیل تجویز شدهانگهداری سیستم تحت شرایط معین و با استفاده از روشها و وس
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 Routine maintenance ]119[ی دعانگهداری  -340413

عمیرات یا نگهداری از طریق نیروهای ادواری موقت که برای همین منظور فراهم                     ت  انجام ـ1
 .می گردد

 نگهداری را  ین گونه ا.  می شود مرات یا نگهداری که به طور ساالنه یا ادواری انجا            میع ت  انجام ـ2
 .یندوگ نیز می» النهمرمت سا«

 Special maintenance ]119[ژه وی نگهداری -340414

 .برای این منظور )نه ارزیابی عادی(ر گرفتن ارزیابی مجاز نظا در  ب یا نگهداریمتجام مران

 Maintenance bond ]144[نگهداری  هدتع -340415

 و نقص   یک پوشش معمولی که صحت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات و مواد آن را در مقابل عیب                 
تضمین می کند به هر حال تعهد نگهداری گاهی ممکن است شامل تضمین بهره برداری موفق و کارا نیز                  

 .باشد

 Operation(economic) life ]177[ بهره برداری رمع -340416

االی سرمایه ای را به    کطرح یا     از آن  پسقرار گرفته و    د استفاده   ال مور کاه طرح یا    کایی  لهاسداد  تع
 .ونی هزینه ها بر فایده ها و غیر اقتصادی بودن بهره برداری از آن باید جایگزین کردعلت فز

 Operating costs ]119[ینه بهره برداری هز -340417

هزینه برق یا سوخت و       :از قبیل . از تأسیسات می شود   ه مستقیماً مربوط به بهره برداری      ک ینه ایهز
 .رههزینه اداری و غی ،تاریمروغن، سرویس، تع

 Maintenance cost ]177[ینه نگهداری هز -340418

 . استات تعمیر وشامل هزینه های نگهداریه ن هزینای

 Emergency ]119[ی طرارایط اضشر -340419

مثالً تعمیر  .  حاالت غیر مترقبه که انجام فوری کار ضرورت دارد به کار برده می شود                ر د  واژه نای
امات مشابه در مواقعی که نمی توان کار را از         قدآن و سایر ا    خراب شدن  ازری  گیوجلای  برسریع ابنیه فنی    

 .طریق قراردادهای ساختمانی انجام داد
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  ساير- ٣٩٠٠٠٠

 

 Cost-effectiveness analysis ]46[ تحلیل ثمربخشی هزینه -390101

، یا  تحلیل ثمربخشی هزینه، روشی است که بر اساس آن می توان بهترین گزینه تحقق یک فعالیت                
از سوی دیگر، در شرایط محدودیت منابع نیز،        . فرایند، و یا اقدام را با کمترین هزینه اقتصادی، تعیین کرد          

می توان با استفاده از این روش، گزینه ای که با کاربرد منابع محدود، حداکثر نتیجه را عاید می کند                        
 طرح قابل شناسایی است، اما قابل       از این روش، در مواردی استفاده می شود که پیامدهای        . مشخص کرد 

 .تقویم پولی نیست

 Gross economic benefit ]46[ فایده ناخالص اقتصادی -390201

 .ارزش اقتصادی محصول طرح را، فایده ناخالص اقتصادی آن می نامند

 Social benefits ]119[ی اعمجتدهای اسو -390202

شتغال نیروی انسانی و سرمایه در اثنای احداث طرح یا          ی از نظر ا    امکانات به علت ایجاد    که یییده هافا
 .بعد از آن حاصل می گردد

 Net present value ]46[ ارزش خالص کنونی -390301

تفاوت ارزش کنونی جریان فایده طرح را با ارزش کنونی جریان هزینه طرح، ارزش خالص کنونی                   
ا استفاده از نرخ تنزیل محاسباتی که از سوی         ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح عمرانی، باید ب       . می نامند

 .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعالم می شود، تعیین گردد

 Contingent valuation ]46[ ارزش گذاری احتمالی -390302

پرسش و کسب نظر مستقیم از مصرف کنندگان درباره میل به پرداخت آنان بابت خدمات یا کاالهای                 
از این روش، می توان برای برآورد ارزش اقتصادی          . ارزش گذاری احتمالی می نامند  حاصل از طرح را،      

محصوالت و منابع مورد نیاز غیر مبادالتی افزاینده، که درباره قیمت بازار آنها اطالعات مستقیمی وجود                  
 .ندارد، و به ویژه در مورد پیامدهای زیست محیطی طرح استفاده کرد
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 Switching value ]46 [ ارزش تغییر دهنده-390303

در مبحث تحلیل حساسیت، درصد تغییر، به ترتیبی که منجر به تغییر تصمیم گیری درباره طرح شود،                 
 .ارزش تغییر دهنده خوانده می شود

 With and without project ]46[ با اجرا و بدون اجرای طرح -390304

 به مرحله اجرا در نیاوردن طرح را، به طور           مقایسه وضع آینده در دو وضع به مرحله اجرا در آوردن و            
در واقع، تفاوت این دو وضعیت، نشان دهنده        . خالصه و در اصطالح، با اجرا و بدون اجرای طرح، می نامند          

این اصطالح، در مقابل     . پیامدهای سرمایه گذاری، یا تغییر سیاست، و یا فعالیتهای ظرفیت سازی است            
در مقایسه وضع پیش از اجرای       . از اجرای طرح، وضع شده است      اصطالح پیش از اجرای طرح و پس         

 .طرح با وضع پس از اجرای طرح، تغییرهای منتظره بدون اجرای طرح، مشخص نخواهد شد

 Demand price ]46[ قیمت تقاضا -390305

میل به پرداخت خریداران بابت محصول طرح و میل به پرداخت طرح بابت منابع مورد نیاز را قیمت                    
 .اضا می گویندتق

 supply price ]46[ قیمت عرضه -390306

قیمتی که بر پایه آن منابع مورد نیاز در دسترس قرار می گیرد و یا محصول جایگزین طرح بر اساس                    
قیمت عرضه، در حقیقت هزینه اقتصادی تولید نهایی         . آن ارزش گذاری می شود، قیمت عرضه می خوانند     

 .کاالی مورد نظر است

 Relative price ]46[قیمتهای نسبی  -390307

قیمت آینده محصول و منبع مورد نیاز طرح، در مقایسه و نسبت به یک محصول و یا منبع دیگر، و یا                     
هر گاه تمام قیمتها با یک نرخ معین        . نسبت به قیمت تمام کاالها و خدمات را، قیمتهای نسبی می خوانند          

افزایش می یابد، اما قیمتهای نسبی ثابت و بدون تغییر باقی            افزایش یابند، با آنکه سطح قیمتها در کل          
هر گاه قیمت یک محصول یا منبع، بیشتر یا کمتر از قیمت سایر کاالها افزایش یا کاهش یابد،                  . می مانند

 .در این حالت، قیمت نسبی محصول یا منبع یاد شده تغییر می یابد
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 Gross economic cost ]46[ هزینه ناخالص اقتصادی -390308

 .ارزش اقتصادی منابع مورد نیاز طرح را، هزینه ناخالص اقتصادی می خوانند

 Opportunity cost ]46[ هزینه امکانات از دست رفته -390309

فایده از دست رفته حاصل از عدم استفاده از یک کاال یا منبع در بهترین گزینه بعدی را، هزینه                         
برای تعیین ارزش محصوالت غیر افزاینده و منابع مورد نیاز افزاینده،           . امکانات از دست رفته آن می خوانند     

 .باید هزینه امکانات از دست رفته آنان را تعیین کرد

 ]46[ میانگین هزینه اضافی اقتصادی -390310

 Average incremental economic cost 
تهای اقتصادی، بر   حاصل تقسیم ارزش کنونی هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی بر حسب قیم              

تفاوت هزینه و   . ارزش کنونی مقدار محصول طرح، نشان دهنده میانگین هزینه اضافی اقتصادی است             
. مقدار تولید در دو حالت با اجرا و بدون اجرای طرح، نمایانگر هزینه اضافی اقتصادی و تولید اضافی است                  

 .نزیل استنرخ تنزیل مورد عمل برای تعیین ارزش کنونی، نرخ محاسباتی ت

 ]46[ میانگین هزینه اضافی مالی -390311

 Average incremental financial cost 
حاصل تقسیم ارزش کنونی هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی برحسب قیمتهای مالی، بر ارزش                

، تفاوت هزینه و مقدار تولید    . کنونی مقدار محصول طرح، نشان دهنده میانگین هزینه اضافی مالی است           
نرخ تنزیل مورد . در دو حالت با اجرا و بدون اجرای طرح، نمایانگر هزینه اضافی مالی و تولید اضافی است              

 .عمل برای تعیین ارزش کنونی، نرخ محاسباتی تنزیل است

 Distribution effects ]46[ آثار توزیعی -390312

 مشارکت کنندگان در طرح را،      تحلیل چگونگی توزیع فایده خالص حاصل از هزینه و فایده طرح، بین           
مشارکت کنندگان در طرح، شامل عرضه کنندگان منابع، مصرف کنندگان            . آثار توزیعی طرح می خوانند   

 .محصول، دولت، کارکنان، وام دهندگان و مؤسسه مجری طرح، می باشد
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 Externalities ]46[ آثار و پیامدهای بیرونی -390313

و فایده آن عاید افراد ثالث می شود و هیچ دریافت و یا پرداختی               آن گونه پیامدهای طرح که هزینه        
بابت آن انجام نمی گیرد، و از این رو تأثیر مالی ندارد و در حسابهای مالی طرح منعکس نمی شود،                         

در تحلیل اقتصادی طرح، باید     . طرح نام دارد  ) یا خارجی، یا جانبی، یا فرعی و یا سرریز        (پیامدهای بیرونی   
 . بیرونی را بر حسب قیمتهای اقتصادی برآورد و در محاسبات منظور کردپیامدهای

 ]158 و 177[ رح طدیصا اقتهردوتصادی طرح یا اقر عم -390314

 Economic life of a project 
استهالک (وامل فیزیکی   دی و ع  قتصا ا  تا زمانی است که آثار     بهره برداری شروع   ازرح  ط) عمر(ره  دو -
سبب ) انینم اطم دع ه علت ب رمال خط حت، تغییر نیازمندیهای خدماتی طرح، ا      منسوخ شدن  ،یکیزیف

یرد، گ ین فزو،دیآدامه آن به دست رت ار صوار می رود، دنتظاکه هایی  ایدها هزینه های طرح بر ف تشود  
 .ز عمر فیزیکی آنست ارت هتاو ک عمر اقتصادی طرح معموالً

 .از نظر اقتصادی توجیه داشته باشدمانی که بهره برداری و تولید محصول ز تدم -

 Economic rate of return ]46[اقتصادی ه خ بازدنر -390315

ایده طرح بر حسب قیمتهای اقتصادی تعیین شود، نرخ بازده منابع مورد                زینه و ف   گاه تمام ه    ره
 فایده  نایارزش کنونی جر   تنزیلی که خ  آن نر . ه در طرح را، نرخ بازده اقتصادی آن می خوانند           دتفاسا
رح طقتصادی  ازده  خ با ش کنونی هزینه اقتصادی آن به طور دقیق برابر می کند، نر          زرا اب راح  ادی طر تصاق

ست، مورد  ایل  زرحی که بازده اقتصادی آن حداقل برابر و یا بیشتر از نرخ محاسباتی تن             ط. شود میخوانده  
 .پذیرش قرار می گیرد

 Financial rate of return ]46[ی  مالدهرخ بازن -390316

زینه ه کنونی   ش ارز ی که رآورد شود، نرخ تنزیل    ب می اقالم طرح بر حسب قیمتهای مالی       ما گاه ت  هر
به سخن  . در دا ما ارزش کنونی درآمد مالی آن برابر می کند، نرخ بازده مالی آن طرح نا                طرح را ب  مالی  

 .می کندر صفبر با رالی طرح را، ب ماینوه ارزش خالص کنکزیلی است تنخ نردیگر، نرخ بازده مالی، چنان 
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 Equalizing discount rate ]46[ نرخ تنزیل برابر کننده -390317

 ارزش کنونی دو گزینه مختلف طرح با هم برابر می شوند، نرخ تنزیل               ،نرخ تنزیلی که بر اساس آن      
 .برابر کننده خوانده می شود

 Shadow exchange rate ]46[ نرخ محاسباتی تبدیل ارز -390318

می توان نرخ  . قیمت اقتصادی ارز را در تحلیل اقتصادی طرحها، نرخ محاسباتی تبدیل ارز می خوانند              
راه دیگر این است که     . محاسباتی تبدیل ارز را بر پایه میانگین قیمت تقاضا و قیمت عرضه ارز تعیین کرد              

 بر حسب قیمت معادل ارزی      ارزش تمام کاالهای کشور بر حسب قیمتهای داخلی به ارزش همان کاالها           
به طور اصولی، نرخ محاسباتی تبدیل ارز، بیش از نرخ رسمی تبدیل آن است، و نمایانگر                . آن تقسیم شود  

 .آن است که خریداران داخلی، ارزش زیادتری برای ارز خارجی در مقایسه با نرخ رسمی آن قائلند

 Shadow wage rate ]46[ نرخ محاسباتی دستمزد -390319

بر پایه میانگین قیمت تقاضا و       مت اقتصادی و یا به سخن دیگر، قیمت محاسباتی نیروی کار،               قی
معموالً نرخ محاسباتی کارگران ماهر، برابر و یا بیش از مبلغ دستمزد               . قیمت عرضه آن تعیین می شود     

 .فتی آنان استدریافتی آنان است، اما نرخ محاسباتی دستمزد کارگران ساده، کمتر از مبالغ دستمزد دریا

 Cost-effectiveness ratio ]46[ نسبت ثمر بخشی هزینه -390320

نسبت حاصل از تقسیم ارزش کنونی هزینه های اقتصادی طرح بر ارزش کنونی پیامدها یا نتایج طرح                
. تعیین ارزش کنونی، از نرخ محاسباتی تنزیل استفاده می شود        برای  . نسبت ثمربخشی هزینه می گویند    را،
نه ای که کمترین نسبت ثمربخشی هزینه را دارد، حداکثر نتیجه یا فایده را از منابع مورد استفاده                      گزی

 .حاصل می کند

 Effective assistance ratio ]46[ نسبت کمک مؤثر -390321

حاصل تقسیم تفاوت ارزش افزوده مالی و ارزش افزوده اقتصادی طرح، بر ارزش افزوده اقتصادی آن،                
 . نسبت کمک مؤثر به طرح استنشان دهنده
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 Project assistance coefficient ]46[ ضریب کمک مؤثر به طرح -390322

نسبت حاصل از تقسیم ارزش خالص کنونی مالی، بر ارزش خالص کنونی اقتصادی طرح را، ضریب                  
 .این ضریب، معموالً به صورت درصد بیان می شود. کمک مؤثر به طرح می نامند

 Conversion factor ]46[تبدیل  ضریب -390323

با . نسبت بین قیمت اقتصادی و قیمت مالی هر یک از اقالم طرح را، ضریب تبدیل آن می خوانند                    
استفاده از این نسبتها، می توان قیمت ثابت مالی هر یک از اقالم طرح را، به قیمت اقتصادی آن تبدیل                     

 .کرد

 Incremental outputs and inputs ]46[ محصوالت و منابع افزاینده -390324

تفاوت محصول اضافی حاصل از اجرای طرح، در مقایسه با محصول تولیدی در حالت بدون اجرای                  
بر همین اساس، تفاوت منابع عرضه شده اضافی حاصل از اجرای             . طرح را، محصول افزاینده می نامند     

 .منابع افزاینده می خوانندطرح را در مقایسه با منابع تولید شده در حالت بدون اجرای طرح، 

 Nonincremental outputs and inputs ]46[ محصوالت و منابع غیر افزاینده -390325

به آن مقدار از محصوالت تولیدی طرح که جانشین محصول تولیدی موجود می شود، محصوالت                  
رای طرح به دیگران     به آن مقدار از منابع مورد نیاز طرح که در حالت بدون اج                . غیرافزاینده می گویند 

به سخن  . عرضه می شد، اما با اجرای طرح، به طرح عرضه می گردد، منابع غیر افزاینده خوانده می شود                 
دیگر با اجرای طرح، عرضه منبع مورد نیاز افزایش نمی یابد، و مصرف طرح از طریق جایگزینی با سایر                    

 .مصرف کنندگان، تأمین می شود

 Contingency allowance ]46[ ذخیره احتیاطی -390326

ذخیره ای که در برآورد هزینه های طرح، بابت از قلم افتادگی برخی از اقالم فیزیکی طرح منظور                     
بر حسب قیمتهای   (در واقع، این ذخیره نشان دهنده ارزش پولی            . می شود، ذخیره احتیاطی نام دارد     

بینی نشده است و احتماالً در مرحله        منابع فیزیکی اضافی است، که در مطالعه توجیهی پیش          ) اقتصادی
 .اجرا به آن نیاز خواهد بود
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  حق الزحمه- ٤١٠٠٠٠

 

 Remuneration ]140 [حق الزحمه -410101

 جام دهنده کار یا ارائه     انبه   دادرفاد قرا ق م مات طب خدر یا ارائه    کانجام   ا ه ازای  ب کهت  وهی اس وج
 .داخت می گرددپر دهنده خدمات 

 Tariff ]96 و 177[ تعرفه -410201

 قیمت یا فهرست قیمتهایی است که برای انجام برخی از خدمات جنبی طرحها از طرف سازمان                    -
در مواردی این قیمت به صورت درصدی از بهای کار            . مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ می شود      

 .مربوط تعیین می شود

قانونی یا قراردادی، حقوقی به        مقرر قیمت ارقام کاال، صورتی که در آن به حسب مأخذ           صورت   -
شخص تعلق می گیرد، مانند تعرفه گمرکی و تعرفه مالیاتی و تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری و                   

 . غیره

 salary Base ]38[ حقوق مبنا -410301

حصیلی و سابقه کار طبق جدول مربوط        حقوق ماهانه مبنای عوامل، بر حسب طبقه شغلی، درجه ت           
 .تعیین می شود

 Percentage method ]36[ روش درصدی -410401

روشی است که طبق آن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی، بر اساس درصدی از برآورد هزینه                    
و اجرای عملیات و حق الزحمه خدمات برگزاری مناقصه، بر اساس درصدی از مبلغ پیشنهادی پیمانکار                  

حق الزحمه خدمات نظارت، بر اساس درصدی از هزینه تمام شده عملیات، طبق دستورالعمل رشته مربوط               
حق الزحمه این نوع کارها عالوه بر تبعیت از دستورالعمل رشته مربوط، تابع دستورالعمل               . تعیین می شود 

 .حق الزحمه کارهای خدمات مشاوره به روش درصدی نیز می باشد
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 Percentage of remuneration ]36[ق الزحمه  درصد ح-410501

عددی است که درصد مبلغ حق الزحمه را نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای عملیات یا هزینه تمام                   
شده عملیات نشان می دهد، درصد حق الزحمه برحسب مبالغ هزینه،  رشته و گروه کارهای مختلف، مطابق               

 .دستورالعملهای مربوط تعیین می شود

 Estimating of the work execution ]36[ برآورد هزینه اجرای عملیات -410601

برآوردی است که مطابق روش تعیین شده در شرح خدمات قسمت یا مرحله مربوط و بر اساس                       
قیمتهای روز در تاریخ تسلیم گزارش قسمت یا مرحله مربوط تهیه و به تصویب دستگاه اجرایی رسیده                    

 .باشد
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 ست هاي پايه فهر- ٤٤٠٠٠٠

 

 Base unit price list ]177[رست بهای واحد پایه فه -440101

، واحد و بهای    )اقالم کار (اره ردیف، شرح ردیف     شممل   شا مجموعه ای از اقالم گروه بندی شده کار      
ته های مختلف است که به صورت همسان از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی              رشار در   کاقالم   واحد

د و به    گیرمی شود و در برآورد هزینه طرحهای مختلف و پرداخت پیمانها مورد استفاده قرار می             کشور تهیه   
 .اختصار قیمتهای پایه نیز گفته می شود

 Bill of quantity ]105 و 177[یر ادق مسترهف -440201

نظیم و گروه بندی می گردد و     تاقالم مختلف یک کار که بر اساس ردیفهای مشخص            ستی از رهف -
 .یف، شرح ردیف، واحد و مقدار آن می باشدشماره ردشامل 

 مدرک مناقصه است که معموالً در فرم استاندارد تهیه می شود و حاوی شرحی است از فهرست                     -
 .مقادیر کارها، مصالح، نحوه اجرای کار و موارد دیگری که برای کارهای اجرایی ضروری است

  ]177[ی قیمتها انرست مبفه -440301

 دستمزدها، حمل و نقل و کرایه ماشین آالت  انی،مصالح ساختم : انندمت نرخ عوامل متشکله کار      فهرس
 .ی متعارف روز تنظیم شده  است قیمتهابا

 ]177[ فهرست بهای غیر پایه -440401

 Customized price list-nonformal price list 
تهیه نشده است ) همسان(ای واحد پایه که برای آنها فهرست به   ) کارها(مجموعه ای از اقالم یک کار      

 .و به صورت خاص برای آنها شرح ردیف، واحد کار و بهای واحد کار تهیه شده است

 Item description ]177 [ شرح ردیف-440501

 . را شرح ردیف گویندو یا نحوه اجرای اقالم کار مشخصات و یا توصیف شرح مختصر

 Unit rate (price) ]105) [قیمت واحد(د ای واحبه -440601

 .می شوداال یا خدمت تعیین ک ر، که برای هر واحد از کات متی اسقی
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 Analysis of rates ]119[ا هب زینالآ - ازیه بهتج -440701

کیل دهنده آن اقالم از کار یا مصالح و         شاجزای ت  م بر اساس قیمت عوامل و     الهای اق  ب داحاسبه و مح
 .یا خدمات

 ]177 [ارد  اقالم ستاره-440801

 که با وضعیت آنها تطابق       و قیمت واحد   ، شرح ردیف  ی واحد پایه  اقالمی هستند که در فهرست بها     
بها توسط مشاور، تهیه می شود، یا اینکه           با استفاده از تجزیه     ها و بهای واحد آن     ردداشته باشد وجود ندا   

این حالت بهای واحد آن با       که در    استشرح ردیف آن در فهرست بها وجود دارد ولی فاقد بهای واحد               
استفاده از تجزیه بها، برای آن تهیه می شود و در هر دو حالت با عالمت ستاره در فهرست بها درج                          

 .نیز گفته می شودپایه  می شود و به آنها ردیف غیر

 Overhead cost ]177 و 120 [السریبا هزینه -440901

 یاانکار  م هزینه های جاری و سود سرمایه پی       جموع هزینه های طرح که دربر گیرنده       م متی از قس -
 .محاسبه می شود  واقعیهزینه های زا یدور است و به صورت درصشام

 هزینه باالسری، هزینه هایی است که بین اقالم مختلف یک کار، مشترک و عمومی بوده و                       -
انسانی مدیریتی،  مانند هزینه نیروی    . نمی توان آن را مستقیماً به هر یک از اقالم کار مربوط کرد              

 .اداری، مالی، تدارکات و هزینه های اداری دفتر مرکزی و دفاتر کارگاهی

 هزینه های باالسری، به طور کلی، به هزینه های عمومی که نمی توان آن را به پروژه                   -1یادآوری
 .مشخصی مربوط کرد و هزینه های کار، که مربوط پروژه مشخص می باشد، تفکیک می شود

سود حاصل از اجرای یک پروژه، ممکن است جزو هزینه های باالسری محسوب شود، یا                -2یادآوری
در ضریب هزینه های باالسری فهرست های بهای واحد پایه،        . که به صورت جداگانه منظور گردد      این

 .سود جزو هزینه باالسری منظور شده است
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 Regional factor ]177 [ای  ضریب منطقه-441001

ریبی است که هزینه اجرای طرح را در منطقه مورد نظر نسبت به هزینه اجرای                 ای ض  ضریب منطقه 
آن در تهران نشان می دهد و از اختالف قیمتهای متوسط آماری بین نیروی کار، مواد و مصالح و                          

 .به دست می آیدنسبت به تهران تجهیزات در نقاط مختلف جغرافیایی 

 Contract factor adjustment ]25 [انیب پیمضر -441101

 .آورد هزینه اجرای کار است مبلغ برلیه پیمان بهوم مبلغ ایصل تقسحا

 Current price ]36[ قیمتهای روز -441201

 برای کارهایی که دارای فهرست بهای واحد پایه هستند، بر حسب مورد                  منظور از قیمتهای روز    
که قیمت پایه ندارند قیمتهای متعارف      آخرین فهرست بهای واحد پایه یا مبانی آن،  و در مورد کارهایی               

 .روز طبق ضوابط مربوط می باشد

 Access road ]51 [سی دسترهرا -441301

 .ه یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل می کند کهی استرا

 Service roads ]51[ راه های سرویس -441302

 .احداث می شوندراه هایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات، 

 Connection roads ]51[ راه های ارتباطی -441303

راه هایی هستندکه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه، انبار مواد منفجره و مانند آن را به طور                      
 .مستقیم یا با واسطه راه های دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کنند

 Diversion road ]51[ راه انحرافی -441304

راهی است، که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبالً از مسیر موجود انجام می شد، اما به                     
 .علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود
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 ديل قيمتهاتع - ٤٧٠٠٠٠

 

 Prices adjustment ]177[دیل قیمتها تع -470101

) اجزای تشکیل دهنده واحد بها    (اشین آالت و دستمزدها     اتفاق افتاده  در نرخ مصالح، م      اترتغییمال  اع
را در مبلغ پیمان     در دورۀ زمانی اجرای کار نسبت به همان نرخ در زمان تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار                

 .ل قیمت گویندتعدی

 Price adjustment formula ]105[دیل قیمت تع فرمول -470201

 رفرمولی د فاده از   لغ پیمان، با است   ب کاهش م  اایش ی فزقدار ا  می محاسبۀ   برامخصوص،    است روشی
 ماشین آالت و مصالح و حمل که       ،نیاسنروی ا ی ن   قیمتها، با در نظر گرفتن افزایش یا کاهش هزینۀ         لیدعت

 . می افتداقاتفن  پیماندر ضم

 Period ]37[ دوره -470202

 .هر یک از سه ماهه های منتهی به خرداد، شهریور، آذر یا اسفند

 Base period ]37[ دورۀ پایه -470203

 .است) 100(دوره ای که تمامی شاخصهای مربوط به آن 

 Index ]37[خص شا -470204

 .یه نشان می دهدپاوره د بهسبت  ن دوره راهرقیمت  وسطمت هدی کدع

 Overall index ]37[ خص کلیشا -470205

سبت به  ن دوره راهر رای واحد پایه ده متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقالم تمامی فهرست ه  ک یعدد
 .دوره پایه نشان می دهد

 Group index ]37) [فصلی( شاخص گروهی -470206

عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقالم یک فصل از فهرست های بهای واحد پایه در هر                    
 .دوره را، نسبت به دورۀ پایه نشان می دهد
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 index Subjective ]37[ شاخص رشته ای -470207

عددی که متوسط تغییرات قیمتهای واحد اقالم یک رشته از فهرست های بهای واحد پایه در هر دوره     
 .را نسبت به دورۀ پایه نشان می دهد

 Base index ]37[ شاخص مبنای پیمان -470208

وسط یک دورۀ سه ماهه  قبل از دوره سه ماهه ای که آخرین روز مهلت تعیین شده ت                :  در مناقصه  -1
 .کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار در آن واقع شده است

یک دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن                :  در ترک مناقصه   -2
 .دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است

 Performance period index ]37[ شاخص دورۀ انجام کار -470209

 .ص دوره انجام عملیات اجرایی مربوط به آن دورهشاخ

 Executed works during the period ]37[ کارکرد دوره -470210

مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره شامل عملیات اجرایی، مصالح پایکار و هزینه های تجهیز و                    
 .برچیدن کارگاه

  Modification adjustment ]177 و 37 [یلیب تعدضر -470211

  یلعدضریب ت= )      -1(×  95/0 ز رابطه                        ایبی کهضر -
 . می آیدبه دست

 . ضریبی است که با اعمال آن به کارکرد دوره مربوط، مبلغ تعدیل آن دوره به دست می آید-

 

 کار  انجام هروداخص ش

 ی پیمانااخص مبنش
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 آوردبر - ٤٨٠٠٠٠

 

 Estimate ]151[آورد بر -480101

مان  و ز  طرح، منابع آن  ک  رد نظر، که معموالً برای هزینه های ی       قادیر کمیتهای طرح مو    م ش بینیپی
 .ی طرح کاربرد دارداجرا

 Quantity survey -Bill of quantity estimation ]177 [ برآورد مقادیر-480201

 .مختلف یک طرحاقالم عبارت است از محاسبه ریز مقادیر کمیتهای 

 Preliminary estimation ]119[ماتی قدآورد مبر -480301

د یک  راشد، مثل برآو   ب حد کار وا متکی بر اندازه گیری اجمالی و قیمتهای خیلی کلی             کهآوردی  بر
و یا برآورد یک شبکه انهار از        ) یا ساختمان بر اساس زیربنا     (مخزن از روی مقطع بدون مطالعه اعماق         

 .بیاری آردمومساحت  روی

 Preliminary estimation ]123[یه ولآورد ابر -480401

 25 تا 15از پایان مهندسی فرایند از مهندسی پایه با درجه خطای مثبت، منفی س  پکهت اسی دآوربر
 .درصد قابل انجام است

 Approximate estimation ]105[یبی قرآورد تبر -480501

 . بر اساس اطالعات مقدماتی می باشد، دقیق نیستونت که چاسآوردی بر

 Definitive estimation ]123[ین کننده عیآورد تبر -480601

قابل   درصد 15 تا   10ت که پس از پایان مهندسی پایه با درجه خطای مثبت و منفی                 اسآوردی  بر
 .ست ار توقف یا ادامه کارد مذ تصمیاتخای برانیز  وجه تسمیه تعیین کننده. انجام است

 Detailed estimation ]177[یلی فصآورد تبر -480701

از پایان مرحله مهندسی تفصیلی یا طراحی تفصیلی با استفاده از نقشه های              ت که پس    اسآوردی  بر
 .د می تواند مورد قبول واقع شودرصد 10ی تا طاخ اباجرایی تهیه می شود و 
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 Cost estimating ]177 [هنزیآورد هبر -480801

بر مبنای  (دن  محاسباتی است که با توجه به بررسی ها، و اندازه گیری ها و یا متره کر                  فرایند یک
مقادیر کمیتهای مختلف طرح به دست آمده و سپس با اعمال قیمت واحد مربوط               ) نقشه ها و مشخصات  

 .به آنها، هزینه اجرای طرح محاسبه می شود

 Execution cost estimate ]25[ار  کنه اجرایزیآورد هبر -480901

 .رفرما محاسبه و اعالم شده استاوسیله ککه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به ت لغی اسمب
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  تشخيص صالحيت– ٧١٠٠٠٠

  تشخيص صالحيت مشاوران- ٧١٠١٠٠

 

 ]3 [تشخیص صالحیت مشاوران -710101

 Assessment of the consultants qualification 
 .در آن توان تخصصی مشاور بر اساس آیین نامه مربوط، ارزیابی و تعیین می گرددفرایندی است که 

 ]177 [ تشخیص صالحیت موردی-710102

 Case assessment of qualification 
برای شرکت متقاضی   ) نیروی انسانی متخصص، سوابق کاری و امکانات      (ها   فرایندی است که توانایی   

 شرایط باشد مورد تأیید قرار       ئزبررسی شده و چنانچه حا     مشخص طبق آیین نامه مربوط      ک کار   انجام ی 
 .گیرد می

 Means of assessment ]177 [ عوامل تشخیص صالحیت-710103

 ساختار تشکیالتی و امکانات        تجربه کاری شرکت و      نیروی انسانی متخصص،   عبارت است از      
 .آن شرکتپشتیبانی 

 Effective experience ]140[د  تجربه مفی-710104

 . است از سابقه کار افراد، پس از اعمال ضرایب مربوطعبارت

 Real person Individual - ]177 [ شخص حقیقی-710105

 قانونی و حقوقی مطرح باشد و در مقابل           ،فرد انسانی را گویند که به تنهایی در ارتباطات مدنی            -
 .شخص حقوقی به کار می رود

 Legal entity ]177 [خص حقوقی ش-710106

عبارت است از گروهی از افراد انسانی به صورت شرکت یا مؤسسه دولتی یا خصوصی و یا اداره                       
 .دولتی
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 Private legal person ]3) [غیر دولتی( اشخاص حقوقی -710107

ز آنها  بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی و یا ترکیبی ا                   
 .باشد

 ]3[قانون محاسبات عمومی کشور ) 4( اشخاص حقوقی دولتی موضوع ماده -710108

 Public legal person 
بر اساس قوانین و مقررات، برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و انجام خدمات                   

 .مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد

 ]3 [ اشخاص حقوقی بخش عمومی-710109

بر اساس قوانین و مقررات برای انجام فعالیتهای نظام فنی و اجرایی تشکیل یافته و در اداره کل ثبت                   
شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعالیت آنها در                    

قانون محاسبات عمومی   ) 5(ه بخش عمومی موضوع ماده      اساسنامه قید شده باشد و این واحدها متعلق ب        
 .کشور باشد

 Steering committee ]177 [ کمیته راهبری مشارکت-710110

کمیته راهبری مشارکت از نمایندگان تام االختیار شرکتهای عضو مشارکت تشکیل می شود و درباره               
 .سیاستها و خط مشی مشارکت تصمیم می گیرد

 Leader ]177[ عضو راهبر -710111

عضوی از اعضای مشارکت است که ریاست کمیته راهبری را بر عهده داشته و کمیته مشارکت را                    
مدیریت و رهبری می کند و به عنوان رابط و نماینده مشارکت با کارفرما در ارتباط است و برای مواردی                     

 .ای پروژه را بر عهده  داردکه کمیته راهبری به عهده وی گذاشته است انجام وظیفه می کند و هدایت اجر

 Associate company ]5 [ شرکت همکار-710112

شرکت معتبر خارجی است که بر       یا   واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار ایرانی تشخیص صالحیت شده           
درخواست صدور گواهی    همزمان با  ها،   منظور انجام بخشهای مختلف پروژه       ضوابط مربوط به  اساس  

 . معرفی می شود کشورت متقاضی، به سازمان مدیریت و برنامه ریزیصالحیت، به وسیله شرک
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 Operation company ]177 [بردار  شرکت بهره-710113

شرکت تشخیص صالحیت شده ای است که خدمات بهره برداری و نگهداری را مطابق قرارداد انجام               
 .می دهد

 Industrial and mineral research unit ]6[ات صنعتی و معدنی یقحد تحقوا -710114

فنی، مهندسی در زمینه صنایع و معادن و کاربرد آنها را برای                 ت  تحقیقا امجکه ان ت  حدی اس وا
و معادن   عنایص تهای تحقیقاتی تا قبل از تولید برای      ام فعالی و پایه انج    به عهده داشته   لیدیواحدهای تو 

 . و کارگاه باشنداهشگایمطراحی، آز  مزبور می توانند دارای بخشهاییهادواح. می پردازد

 Civil partnership ]3[ مشارکت مدنی -710115

 .مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که مطابق مقررات، منعقد شده است

 Registered partnership ]3[ مشارکت ثبتی -710116

نعتی به  مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیتهای ص                  
 .ثبت رسیده باشد

 Cooperation contract ]177 [ قرارداد همکاری-710117

 که بین دو یا چند شرکت مشاور یا پیمانکار برای انجام یک              یقرارداد همکاری عبارت است از توافق     
 حدود وظایف و مسئولیت هر کدام از شرکتها          ، در این توافق   . به عمل می آید    یا یک کار   طرح مشخص 

 .ده استمشخص ش

 Individual expert ]3[یقی حقرشناس کا -710118

) تشخیص صالحیت ( ایرانی دارای تحصیالت دانشگاهی که طبق آیین نامه مربوط            قیصی حقی شخ
 .واجد صالحیت شناخته شود

 Consultant ]3[اور مش -710119

 .وره را ارائه می کندا مشتظور شخص حقیقی و یا حقوقی است که خدمامن
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 Consult manager ]3[سرگروه  -710120

کارشناسی که دارای شرایط الزم در یک تخصص بوده و سرپرستی فعالیتهای آن تخصص را در                    
 .تشکیالت مشاور بر عهده داشته باشد

 Engineer ]105 و 144[ندس مه -710121

ساختمان، ( در رشته مشخصی برای انجام خدمات طراحی           هنامیصص دارای گواه  تخ فرد م  یک -
 الزم  دسصی مهن خصتی  توانای د،شاخت می با س وظارت  ن ،...)تم حمل و نقل، محیط زیست و         سیس

 .ورد تأیید قرار گیردنی مد قانوهااست توسط ن

شخصی است که طراحی و یا نظارت اجرای کارهای مهندسی عمران، سازه های ساختمانی و                    -
 .خدمات بهره برداری و نگهداری آنها را به عهده  دارد

 Project engineer ]145 [هوژرندس پمه -710122

بط فنی داده شده به وسیله      ا ضو ت که معموالً به فردی اطالق می شود که مسئولیت رعای         ستوانی ا عن
 .ر می کنداک  در شرکت و برای طرحهست ک ادیفر. مدیر پروژه را دارد

 Structural design engineer ]177 [ مهندس محاسب-710123

ها  ری سازه اقوقی متخصص و دارای تجربه الزم در محاسبات ایستایی و پاید             شخص حقیقی یا ح    
 .است

 Consulting services ]3[ره اومات مشخد -710124

 :ره عبارت است ازاومات مشخد

 ت امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی            عا مطال -فال
به معنای توجیه سرمایه گذاری    (لیتهایی که منجر به پذیرش یا رد طرح          و به طور کلی فعا    ) جیان سنامک(

 .می شود) یا عدم سرمایه گذاری در طرح

  بنیادی، کاربردی و توسعه ایات مطالع-ب

 موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشیت  مطالعا-پ

 نی و اجراییفط و معیارهای ضواب تهیه و تنظیم استانداردها، -ت
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  اجراییصیلی وتفپایه، طراحی مفهومی،  -ج

 کنترل مهندسی -چ

  اجرای طرح، نصب و بهره برداریبرنظارت  -ح

 وژهپر برنامه ریزی و کنترل -خ

 رزش اسیمهندات مد خ-د

 طراحی و پیاده سازی نظامهای کیفیت -ذ

  خدمات مدیریت و مدیریت طرح-ر

  خدمات برنامه ریزی آموزشی و توسعه منابع انسانی-ز

 شیابی طرحهاپایش و ارز -ژ

  خدمات مطالعات آماری-س

  خدمات جنبی-ش

 ازیدسمستن -ص

 Field ]3[ تخصص -710125

به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری          که  از یک یا چند شاخه از علوم و فنون           ت  ارت اس عب
 .قرار گرفته باشند

 Discipline ]3[وه تخصصی گر -710126

 . با هم مرتبطصیا چند تخصیک از ت ارت اسعب

 Rank ]3[ه  پای-710127

ه توان مشاور را در هر تخصص تعیین می نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار                  ک دی است عد
پایه یک نشانگر باالترین توان فنی در       . یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص می گردد          

 .هر تخصص می باشد

 Highest rank ]3[ پایه نهایی -710128

 .پایه نهایی نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصصهای یک گروه می باشد
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 Point ]177[تیاز ام -710129

بط اوضاصطالحاً به آنها    (اتی است که به هر یک از عوامل الزم برای تشخیص صالحیت              مرتیاز ن ام
 .ی گیردس مقررات تعلق مساا رب) می گویند خیص صالحیتتش

 Number of allowable work load ]3[مجاز ر داد کاتع -710130

ارجاع  به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص             حداکثر تعداد کارهایی که می توان     
 .ودنم

 work load Consultant`s ]177 [ ظرفیت کار مشاور-710131

 . می تواند قرارداد منعقد نمایدکاری است که یک مشاور برای انجام کارتعداد حداکثر 

 ]3 [)در مورد تخصصهایی که حق الزحمه در آنها مالک است یا حق الزحمه (اراکثر کحد -710132

 Maximum allowable work load 
یک کار  ) در مورد تخصصهایی که حق الزحمه در آنها مالک است          یا حق الزحمه (بلغ برآورد   محداکثر  

 .ز هر تخصص به مشاور ارجاع نمود می توان در یک پایه اکه

 Technical assessment committee ]177 [تشخیص صالحیتفنی  کمیته -710133

و تغییر در شرح اعم     ) تشخیص صالحیت مشاوران  (که برای بازنگری و اصالح جداول       ای است    کمیته
در پایه نهایی و    خدمات و تخصصها و حداکثر ظرفیت یا کار مناسب و تصویب احراز صالحیت مشاوران                

 :رسیدگی به اعتراض مشاوران تعیین و متشکل از افراد زیر است

 . مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران به عنوان رئیس کمیته-1

 . یک نفر کارشناس خبره در گروه تخصصی مربوط به انتخاب معاون امور فنی سازمان-2

 .بوطتشکل صنفی مریک نفر کارشناس خبره با معرفی  -3

 .ربط  نماینده دستگاه اجرایی ذی-4

 .ربط در سازمان  نماینده دفتر بخشی ذی-5
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 Executive manager`s assessment committee ]20[اب مجری تخیته انکم -710134

ترین مقام دستگاه اجرایی انجام     ال با ماب مجریان طرحها توسط کمیته ای مرکب از سه نفر با حک          تخان
 با توجه به برآورد کار، نوع آن و جداول مربوط به همان رشته و ضوابط و آیین نامه                     این کمیته . می شود

 .مصوب، مجری طرح را انتخاب می کند

 Consultancy certificate ]3[اور مشه صالحیت یناماهگو -710135

از تشخیص صالحیت، به منظور اعالم صالحیت مشاور،         ت آیین نامه اه بر اساس مقرر    ک مدرکی است 
 .می شودرادصای ارائه خدمات مشاوره برمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ازی سوس

 Skilled ]177 [ ماهر-710136

 .به کسی اطالق می شود که توانایی انجام یک یا چند قسمت از یک کار تخصصی را دارا باشد

 ]87[ صادرات خدمات فنی و مهندسی -710137

 Exportation of engineering and technical services 
 اجرا، عبارت است از مجموعه فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات،        خدمات فنی مهندسی    صادرات  

 آموزشهای مربوط،  راه اندازی، نظارت و   ماشین آالت صنعتی، نصب،   ساخت، تعمیر کاال و تجهیزات و       
و نظایر آنها به     )فورماتیکخدمات ان  مشاوره، طراحی، ریت،یمد(افزاری   انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرم    

 .االی صرف محسوب نشودنحوی که صدور ک

 ]87[ صادر کننده خدمات فنی ومهندسی -710138

 Engineering and technical services exporter 
عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی                       

 .می نمایند
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 كارانت پيمانيحصالص يختش - ٧١٠٢٠٠

 

 ]177[کاران ت پیمانیصالحص یختش -710201

 Assessment of the contractor`s qualification 
ارزیابی شده   طبومرق آیین نامه   طب است که در آن توان مدیریتی، فنی و اجرایی پیمانکاران،             فرایندی

 .و گواهینامه صالحیت پیمانکاری برای آنها صادر می گردد

 Contractor ]9 و 4 [مانکارپی -710202

طبق مقررات و شرایط مندرج در آیین نامه مربوط،          جام کار نقوقی که برای ا    ح یای  قیق ح یصخش -
 .گواهینامه صالحیت پیمانکاری دریافت کرده باشد

 شخصیت حقوقی که برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت از سازمان مدیریت و                  -
 .اهی صالحیت دریافت کرده استبرنامه ریزی کشور گو

 Registered(legal) contractor ]4[قوقی  حمانکارپی -710203

 و  ی صنعتی و یا در اداره ثبت اسناد       هاتکی و مال  ااز ثبت در اداره ثبت شرکته     س  است که پ  ی  مانکارپی
 . داشتن شرایط الزم، گواهینامه صالحیت پیمانکاری دریافت کرده باشدباالک، ام

 Individual contractor ]4[ی قیق حرکامانپی -710204

 .ری دریافت کرده باشدکاالزم، گواهینامه صالحیت پیمان طیارش ه با داشتن کدی استفر

 Private contractors ]4) [خصوصی( نوع اول انمانکارپی -710205

سهام یا  %) 100(قوقی بخش خصوصی ایرانی که صد درصد            حکاران حقیقی و اشخاص       انپیم
 .یقی ایرانی باشدقاشخاص ح ها متعلق بهنآه الشرک همس

 Public contractors ]4) [لتی و عمومیدو(م دو نوع انمانکارپی -710206

تعلق به دولت، شهرداریها،     م آنها م  مالکیت سهم الشرکه یا سها    %)  100(ی که صددرصد     انمانکارپی
 . باشدعام المنفعهو  یمموع المی یا دیگر مؤسساتسا نقالبامؤسسات یا نهادها و ارگانهای 

 .شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند، نوع دوم محسوب می شوند - تبصره
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 Main contractor (M.C) ]105 و 140[لی  اصانکارپیم -710207

یتهای الفعن  ام داد جصلی شخصی است حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما به منظور ان             ا مانکارپی -
 . می شودبیر منصوز

ان و نصب تمت، ساخزاش به پیمانکاران فرعی برای طراحی مهندسی، تهیه مصالح و تجهی  راف س -فلا
 .تجهیزات

 .نبندیامز هما اجرای تمام کارها توسط پیمانکاران فرعی طبق مشخصات و برنتصح لوسئم -ب

 .و تأیید مصالح و تجهیزات مصرفی یه گوا-ج

 . فناوریالی و انتقه اندازرار بت ر نظا-د

ت یمات و ق  یر تشکیل جلسات هماهنگی ماهانه و مدیریت آن و مشخص نمودن تغی               لوئ مس -ـه
 ماربه کارف نهایی طرح و اعالم آن

 .ی مواقع پیمانکاران فرعی را نیز انتخاب می کندضعب در -و

 . پیمانکاری است که مسئول آماده سازی، هماهنگی و تکمیل تمام کارهای یک پروژه می باشد-

 General contractor (GC) ]140[ی معمور یمانکا پ-710208

 .شابه پیمانکار اصلی می باشدمومی ممانکار عپی

 Managing contractor (M.C( ]105 و 140[دیریت م رمانکای پ-710209

ر رت ب ماهنگی و نظا  ه ،ندرک حقیقی یا حقوقی که مسئولیت اداره        ستشخصی ا ت  یریمدمانکار  پی -
. ا از قبیل طراحی، ساختمان و نصب و راه اندازی بر عهده  دارد               پروژه ر  ک طرح یا  م بخشهای ی  اتم

طبق  نترل پیشرفت کار   ک  و نی مصالح و تجهیزات و تطابق آنها با مشخصات ف            شمایزکنترل و آ  
ع را  منافید تا بهترین    امن یم حوی هدایت و سرپرستی    ن  وی می باشد و کارها را به      هدهبرنامه نیز به ع   

 ارفرما تأمین نماید و ممکن است به منظور استفاده بهتر به عنوان نماینده کارفرما خریدها ر                 برای کا 
 . انجام دهدزنی

شخصی حقیقی که در قبال دریافت دستمزد از طرف کارفرما مسئول هماهنگی همه طرفهای                   -
 .دست اندرکار تمام کارهای یک پروژه اجرایی می باشد
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 Design and build contractor ]87[ت راحی و ساخ طمانکارپی -710210

طراحی (ئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی         که مس   مؤسسه ای اطالق می شود   یا شرکت   به
ب و راه اندازی و مدیریت     صیزات، عملیات اجرایی، ن   جهاال و ت   ک تهیه و تأمین  ) مهندسی یا مهندسی فرایند   

 . بر عهده  داردهژور پ یکدر رااین فعالیتها 

 Qualified contractor ]8[ پیمانکار برتر و شایسته -710211

پیمانکارانی که به شرح مندرج در دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران، به عنوان پیمانکاران برتر و                    
شایسته برگزیده و در فهرست هایی که ساالنه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر                     

 .عرفی می شوندمی شود با این عنوان م

 Associate company ]5[ شرکت همکار -710212

واحد خدمات مشاوره یا پیمانکار ایرانی تشخیص صالحیت شده یا شرکت معتبر خارجی است که                   
آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و                (براساس ضوابط    

ا درخواست صدور گواهی صالحیت به وسیله شرکت          جهت بخشهای مختلف پروژه همزمان ب      ) ساخت
 .متقاضی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی می شود

 Speciality of the company ]4[ موضوع شرکت -710213

فعالیتهایی که در اساسنامه شرکت تعیین و انجام خدمات پیمانکاری، منطبق با رشته های درخواستی               
 .ر اساس آن تشکیل شده استدر آن لحاظ و شرکت ب

 Iranian company ]4 [انیکت ایرشر -710214

 .وب می شودی محسنرات ایرک شه در ایران ثبت و اقامتگاه آن در ایران باشد ک شرکتیهر

 Foreign company ]4[ی جکت خارشر -710215

این که بتواند   ان بوده و برای      ایر سالمیای  مهور ج ورمتگاه آن در خارج از کش      قاکه ا ت  کتی اس شر
د  اصلی خو  اید در مملکت  ب نماید   تخود به امور تجارتی یا صنعتی در ایران مبادر        ه   نمایند  یا به وسیله شعبه 

 باشد و شعبه یا نمایندگی آن در اداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده                  دهاخته ش شنشرکت قانونی   
 .باشد
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 Joint venture ]105 و 144[رکت شا م-710216

 دو مشاور و یا     نیبکاری ممکن است    ماین ه  . واحد برای انجام یک پروژه است      دنچاری دو یا    کهم -
 .و مشاور و یا دو پیمانکار باشد یمانکارپ

 شراکت دو یا چند پیمانکار که به صورت یک شخص حقوقی عمل می کنند به نحوی که هر یک                    -
 .از آنها مسئول اقدامات سایرین خواهد بود

 Consortium ]146 و 122 [ومسرسیکن -710217

به یکدیگر  ) اغلب بزرگ (وژه  پرک   ی حقوقی که برای اجرای    ا  شخاص حقیقی ی    ا وهی از گر -
 .یوندند  پمی

ح رری از طسک یا یو  حراحد معموالً برای انجام یک طو یا اشتراک دو یا چند  ریانکایمکاری پ  هم -
 .)جام داده است مسئول می باشددر کنسرسیوم هر عضو در حد سهم خدماتی که ان. (می باشد

 Capital ]4[ت رکمایه شسر -710218

 تیکیتهای صنع الها و م  ت نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرک             هدرو آ موعمج
 .داشده ببت ش ثو  اظهارکامالد و اسنا ثبت و اداره

 Turnover ]4[ی دش مالگر -710219

 ل مالیسادر یک ر ی پیمانکامجموعه در آمدها و هزینه ها

 Current asset ]4[اری  جن مالیتوا -710220

دست اجرا  در  ر طرحهای   د  مدت کوتاه ی سرمایه گذاری پیمانکار برا  یی مالی اه بیانگر توان   ک می است رق
 توان مالی جاری= ری جا دارایی های -جاری بدهی های :           از رابطه زیر به دست می آیدو  می باشد

 Long term asset ]4[بلندمدت ی ان مالتو -710221

 و از    می باشد هایشدارداردات و تضمین ق   نجام تعه انکار برای ا  ممالی پی  ه بیانگر توانایی   ک می است رق
  بلندمدتلیوان مات=  بلندمدت  دارایی های-بدهی های بلندمدت :                 دست می آیدبهرابطه زیر 

 Long term debts ]4[دمدت  بدهی های بلن-710222

 وامهای با وثیقه و بدون وثیقه و وامهای دریافتنی از شرکتهای وابسته یا عضو گروه
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 Current debts ]4[ بدهی های جاری -710223

حسابها و اسناد (ی بانکی، حصه های جاری بدهی های بلندمدت و پرداختنی         ها یناضافه برداشت  وامها و 
ی به مدیران، شرکتهای عضو یا شرکتهای وابسته، مالیات بر درآمد، سود سهام              پرداختنی تجاری، پرداختن  

 ...)پرداختنی و 

 Fixed asset ]4[ دارایی ثابت -710224

سرمایه، اموال، ماشین آالت و تجهیزات، زمین و ساختمان، استهالک انباشته، سرمایه گذاری های                
حسابها و اسناد دریافتنی و تجاری،        ( بلندمدت   دریافتنی های) در شرکتهای فرعی و وابسته     (بلندمدت  

، سرقفلی، حق اختراع، عالئم      )دریافتنی از مدیران و شرکتهای وابسته عضو گروه و سایر دریافتنی ها              
 .تجاری و مخارج انتقالی به دوره های آتی

 Current assets ]4[ دارایی های جاری -710225

 بهادار غیر از سرمایه گذاری های بلندمدت و دریافتنی ها        موجودی نقد، سرمایه گذاری در سهام و اوراق      
 و موجودی های مواد و کاال

 Qualification point ]4[تیاز صالحیت ام -710226

عددی است که بیانگر تخصص، تجربه، توان مالی و نتایج ارزشیابی های دوره ای و تضمین حقوقی در    
 .انجام خدمات می باشد

 Rank ]177[ پایه -710227

ه توان فنی، تخصصی، سوابق کاری، ظرفیت تجهیزات و ماشین آالت پیمانکار را نشان              ک دی است عد
 .فزایش می یابداشتر بی هب ترکم ی فننعدد پایه به ترتیب از توا. می دهد

 work load Contractor`s ]4 [ ظرفیت-710228

 .یمانکاری می باشدو مبلغ کار مجاز در هر رشته و پایه پحداکثر تعداد تعیین کننده 

 Obtaining qualification ]9[یت حراز صالاح -710229

صی و  صتخ سازمان مدیریتی و نیروهای   (حیت شرکت متقاضی، شامل توان شرکت        صال حراز حداقل ا
 .می باشد) توان شرکت یا شرکتهای همکار وی
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 Completed works ]4[ کارهای انجام شده -710230

 .ر دست اجرا در هر رشته که تحویل موقت یا صورت وضعیت شده باشدکارهای پایان یافته یا د

 Contractor`s certificate ]4[صالحیت پیمانکاری ه اهینامگو -710231

 سازمان مدیریت یوساز ، ط الزمایراز شر احایازو به  بوط مر آیین نامهو بر اساس مقررات کهمدرکی 
در چارچوب کاربرد آیین نامه صادر، و طی ترتیبات مقرر در           ری  انکپیماو برنامه ریزی کشور برای فعالیت      
 .آیین نامه اصالح و تمدید می گردد

 Technical assessment committee ]177[تشخیص صالحیت فنی  کمیته -710232

کمیته ای است که برای تصویب جداول و تغییرات آنها و فرمها و رویه اجرایی آیین نامه طبقه بندی و                  
 :حیت پیمانکاران و تصویب شرایط اختصاصی تعیین و متشکل از افراد زیر استتشخیص صال

 )رئیس کمیته(کشور ریزی  ریت و برنامهیمدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مد -1

 طرحهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی  -2

و حقوقی به تشخیص و انتخاب معاون فنی         د صالحیتهای فنی    یک نفر کارشناس مستقل واج      -3
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 ربط نماینده انجمن صنفی پیمانکاری ذی -4

 ذی ربطنماینده دستگاه اجرایی  -5
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  ارجاع كار- ٧٢٠٠٠٠

 

 Appointment ]177 [ ارجاع کار-720101

یا پیمانکار مناسب برای انجام خدمات یا اجرای طرح         ارجاع کار عبارت است از فرایند انتخاب مشاور         
 .مورد نظر

 First request for proposal ]9 و 8[ست نخاخوان فر -720201

بی توان  ا گواهینامه صالحیت برای ارزی     ایدار) یا مشاوران (آن از پیمانکاران     ر   است که د    فرایندی
 .وت به عمل می آیدی کار دعاجرا

 Request for proposal (RFP) ]5 [ادیشنهپ وت به ارائهدع -720301

 .سندی است که به منظور اخذ پیشنهاد از پیمانکاران توسط دستگاه اجرایی برای آنها ارسال می شود

 Bid ]177 [ استعالم-720401

استعالم عبارت است از درخواست اطالعات یا گرفتن قیمت یا بررسی برای مشخص کردن یک                    
 .موضوع

 Decleration of ability ]9 [ توان اجرای کار ارزیابیهارنامهظ ا-720501

دستگاه  به وسیله پیمانکاران تکمیل و به          ارزیابی توان اجرای کار که     نامهدعوتضمیمه  سندی است   
 . می شودتحویلاجرایی 

 Request for qualification ]9 [ ارزیابی توان اجرای کارنامه دعوت-720601

 . برای آنها ارسال می شود)یا مشاوران (یابی توان اجرای کار پیمانکاراناسنادی است که به منظور ارز

 Performance evaluation ]9 و 5 و 177[ان اجرای کار توزیابی ار -720701

ق باوو س) سازمان و نیروهای تخصصی(ان تورزیابی توان اجرای کار فرایندی است که طی آن       ا -الف
شده و حائزین شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین              ضی بررسی   اقتمت  و امکانات شرک  ی  رکا

 .می شوند
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سخ داده و اسناد ارزیابی توان       نخست پا  ت که در آن از بین کسانی که به فراخوان           فرایندی اس  -ب
 .منتخب تهیه می شود) پیمانکاران(د فهرستی کوتاه برای انتخاب مشاوران انه ردسال کرا اجرای کار را

د ارجاع کار به پیمانکاران برای اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت                 بخشی از فراین   -
است که در ارتباط با پروژۀ مورد نظر طی آن، توان اجرای کار پیمانکاران دارنده گواهی صالحیت،                    
براساس آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران طراحی و ساخت صنعتی، به وسیلۀ دستگاه اجرایی بررسی                

 .حائزان شرایط برای دعوت به ارائه پیشنهاد تعیین می شوندشده و 

 بخشی از فرایند ارجاع کار به پیمانکاران است که طی آن توان شرکتهای دارنده گواهی صالحیت                  -
برای اجرای پروژه مورد نظر بررسی شده و فهرستی کوتاه از آنها به منظور دعوت به ارائه پیشنهاد                     

 .تهیه می شود

 ]8[سی توان اجرای کار و تهیۀ فهرست محدود  برر-720801

 Performance evaluation and short list 
فرایندی است که در آن از بین کسانی که به فراخوان نخست پاسخ داده و اسناد ارزیابی توان اجرای                    

 .کار را ارسال کرده اند، فهرستی محدود برای انتخاب پیمانکاران منتخب تهیه می گردد
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 اقصهمن - ٧٣٠٠٠٠

 

 Tender ]144 و 177[اقصه من -730101

 خرید کاال یا خدمت از عرضه  کنندگان با مناسب ترین شرایط در مقایسه با دیگران از لحاظ قیمت،                   -
 .کیفیت و مدت اجرا از طریق ایجاد رقابت است

ی و سایر    مناقصه عبارت است از حصول به قیمتی که خارج از اعتدال نبوده و از نظر فنی و مال                      -
در فرایند مناقصه ایجاد رقابت برای      . شرایط از جمله مشخصات مورد نظر مناسب ترین پیشنهاد باشد         

 .احراز قیمت مناسب و منطبق با شرایط مورد نظر است

 Tender caller ]140 [مناقصه گزار -730201

ر دارد تا کارهای     بر عهده گرفته و در نظ       ی طرح را  هیه و اجرا  تئولیت  سکه م است  ایی  جرتگاه ا دس
 .گذار نمایداه وصاجرایی طرح را از طریق مناق

 Tenderer ]140 [رگ اقصهمن -730301

حیت الص ایری شرکت در مناقصه دا     برا بط، ضوا  سازنده یا فروشنده ای است که بر اساس        ر،نکاامپی
 .دریافت کرده باشدا اسناد مناقصه رو بوده 

 Tender ]27 [ اسناد مناقصه-730401

به معنای برگ پیشنهاد و همه مدارکی که پیمانکار همراه با برگ پیشنهاد مناقصه ارائه               اد مناقصه   اسن
 .می دهد و قسمتی از پیمان است

 Announcement ]96[ آگهی -730501

 .خوانندگان بدهده ا برای  اعالن و نوشته ای که خبر تازه

 Advertisement for bid ]144[ه اقصهی منآگ -730601

یافت پیشنهاد برای اجرای یک      ر کثیراالنتشار برای د   تاریا و نش    ه عمومی در روزنامه   میم رس الاع
طرح یا خدمات که الزم است از طریق مناقصه عمومی انجام شود و هدف انتخاب پیمانکار در بازار                        

 .رقابتی است
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 Invitation to bid-Invited bid list ]144[اقصه منوت به دع -730701

اران کناز پیم ا ،ای که برای پیمانکاران ارسال می شود و در آن با ذکر شرح مختصری از کار                 هعوتنامد
 . می شودوتبرای تسلیم پیشنهاد و قیمت برای اجرای کار و یا انجام خدمات دع

 Proposal ]144[شنهاد پی -730801

 مانند مدت، سطح    پیشنهاد برای اجرای کار یا انجام خدمات که معموالً شامل قیمت و سایر شرایط               
این واژه گاهی جایگزین مناقصه می شود جز اینکه          . اجرا، شرح کار و مشخصات محصول نهایی است         

مناقصه بر مبنای شرایط مشخص انجام می شود ولی پیشنهاد ممکن است با شرایط عمومی یا شرایط                    
 .خصوصی باشد

 Tender ]105[اقصه منشنهاد پی -730901

رایط داده شده و    ش اب اهجرای کار  ا ت یا خدماجام  نا اال یا یۀ کی سفارش ته  را ببی است،   کتشنهاد  پی
 .براساس قیمت یا نرخ معین

 Tender`s proposal ]177 [شنهاد پیمانکارپی -731001

جب آن پیمانکار انجام کار معینی را       و و به م    می باشد ضمانت نامهک  اً همراه ی  ومبی که عم  کتشنهاد  پی
د و اششرایط درج شده در اسناد مناقصه ب تماموی  پیشنهاد باید پاسخگ  . هد می کند در مقابل مبلغ معینی تع    

 .م آور می شودازلا م شرایط یاد شده تماجرای اپس از پذیرش از سوی مناقصه گزار،

 Contractor`s Proposal ]27 [پیمانکار) فنی(شنهاد پی -731101

راه با پیشنهاد مناقصه ارائه می دهد و قسمتی        اسنادی است که با همین عنوان، پیمانکار هم        به معنای 
 .چنین اسنادی ممکن است شامل طراحی اولیه پیمانکار نیز باشد. از پیمان است

 Supplemental proposal ]149[میلی تکشنهاد پی -731201

درخواستی به حمایت کننده مالی پروژه به منظور افزایش بودجه پروژه در حال اجرا در مدت زمان                    
میلی ممکن است در مورد افزایش هزینه طرح، اصالح در طراحی           کت شنهادپی. می باشدی تأیید شده،    اجرا

 .و یا باال بردن دقت اجرا برای فعالیتهای یک پروژه در حال اجرا باشد

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  206

 

 Request for quotations ]149[مت قیخواست در -731301

 . اخذ قیمت، برای انجام یک کار مشخصایبری  رسمست درخوایک

 Price analysis ]143 [متلیل قیتح -731302

بی قیمت پیشنهادی پیمانکار بدون ارزیابی قیمت تک تک اقالم و سود                  ازیاررسی و    رفرایند ب 
 .پیشنهادی پیمانکار

 Open bidding ]177 و 144 [ازاقصه بمن -731303

 .اقصه بدون بررسی صالحیت یا محدودیتناژه بومی برای فرایند میک و -

ن نه کرد مظعادله به وسیله    مت  رای اجرای یک پیمان یا به دست آوردن قی        ببت عمومی   اقراد  یج ا -
 .دیگران با تسلیم پیشنهاد

 tendering One-stage ]140[ی امرحله  اقصه یکمن -731304

 انجام  لهیک مرح ر  ین برنده د  یعترزیابی پیشنهادها و    اش پاکتها و    ایگشی  است که کارها  ی  اقصه امن
 .ی نمی باشدارزیابی فن نیاز به ده وص بوی ساخت آنها مشخفندر این مناقصه ها الزامات . می شود

 Two-stage tendering ]140[ه ای مرحلو  داقصهمن -731305

انجام ه  و مرحل  د ن برنده در  عیی پاکتها و ارزیابی پیشنهادها و ت        یششا گ است که فرایند  ی  اقصه امن
صه هایی مناق. ی فنی می باشد  به ارزیا بیاز   و ن   ساخت مشخص نشده   در این مناقصه الزامات فنی    . می شود

قصه گر مطرح باشد و همچنین مناقصه کارها    ااز طرف من  ) واریانت (نیزگیاکه در آنها ارائه پیشنهاد فنی ج      
 . ای می باشندحلهو مرصه د ساخت و مناقصه های بین المللی، جزو مناق ورح طبه روش

 Unlimited tendering ]105[می عمو هاقصمن -731306

 . می تواند پیشنهادی ارائه دهدحت ذی صالرکر شخص یا شه ه کتبتی اسقااقصۀ رمن

 Limited bid ]105[ود محد هاقصمن -731307

 توعداز اشخاص یا شرکتها به منظور ارائه پیشنهاد             ی   محدود اداست که تعد    یتبقااقصۀ ر من
 .می شوند
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 Competition ]125[ رقابت -731308

فرایندی است که از طریق آن فروشندگان برای دستیابی به هدفی مشابه، همچون فروش به                      
 .سهمی از بازار به مسابقه و رقابت با یکدیگر می پردازندمشتریان و یا در اختیار گرفتن 

 Competitive tendering ]105 [بتیرقا هاقصمن -731309

 شود که  یر م اذگ پیمان به پیمانکاری وا      به موجب آن موضوع     معموالً ای است که     صهش مناق رو
 .ا می دهد ریادیشنهپقیمت ین پایین تر

 Bid bond, bid guarantee ]140[ه اقصنم رد تک شرضمانت نامه -731310

قبول شدن   در صورت  (نمای پی امضارای   ب ندهدهشنهاد  پی ازمینان  اطظور  منکه به   ی   اضمانت نامه
 . می شودالرس انهادشیپ همیمض به ،)شنهاد ویپی

 Bid committee ]140 [صهاقمنن یویسکم -731311

.  مناقصه را دارد    هرندباقصه وظیفه برگزاری مناقصه، بررسی پیشنهادها و انتخاب              منیسیون  کم
 )طبق آیین نامه معامالت دولتی. (فر به شرح زیر تشکیل می شوند نسهز ا ز،کرم رسیون مناقصه دمیک

 طمربو اب وزیر یا رئیس مؤسسهخی یا یک نفر به انتلتدو مؤسسهتخانه یا اراون وزمع -1

  یا نماینده او دولتیتخانه یا مؤسسهراوزساب حی ذ -2

  تقاضا کننده، یا نماینده اومتئیس قس ر-3

 :می شودمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشکیل کها تانر شهرسد

 اقصه گزارمنستگاه  د-1

 اینده او یا نموطان مربسترشهی حساب  ذ-2

 اینده اومار یا نز گاقصهه مناگتر تدارکات دسموسئول ام -3

 Bid winner ]177 [ برنده مناقصه-731312

برنده مناقصه، شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که پیشنهاد او در فرایند مناقصه مورد قبول واقع                    
 .شده است
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 تأمين كنندگان زشيابيار - ٧٤٠٠٠٠

 

 Evaluation ]1[ زشیابیار -740101

منظور از ارزشیابی، مجموعه فعالیتهایی است که به منظور سنجش عملکرد تهیه و اجرای طرحها و                  
 اندرکار مربوط به آن برای وصول به هدفهای تصریح شده در نظام فنی و اجرایی و طرحهای          تامل دس عو
 .می شود مجاور انرانی کشعم

 Evaluation of consultants ]14[ مشاوران یزشیابار -740201

 است که در آن سطح کیفیت کارهای در حال انجام یا انجام شده و توان مدیریتی                 فرایندی،  یزشیابرا
 .ی معینی طبق دستورالعمل مربوط تعیین می شودانزمه ع یا دورطشاوران در مقا تخصصی مو

 Evaluation of contractors ]15[ پیمانکاران یزشیابار -740202

است که در آن سطح کیفیت کارهای در حال انجام یا انجام شده و توان مدیریتی                 فرایندی،  یزشیابرا
 .ی معینی طبق دستورالعمل مربوط تعیین می شودانزمه ع یا دورطپیمانکاران در مقا تخصصی و

 Evaluation index for consultants ]14[ابی مشاوران شیخص ارزشا -740203

 می دهد و طبق      نشان در مقایسه با دیگر مشاوران     ا   ر ه مرتبه هر یک از مشاوران       ک دی است عد
 .دستورالعمل مربوط تعیین می شود

 Evaluation index for contractors ]15[ابی پیمانکاران شیخص ارزشا -740204

 می دهد و طبق     نشان در مقایسه با دیگر پیمانکاران    ا  ه مرتبه هر یک از پیمانکاران ر        ک دی است عد
 .عیین می شوددستورالعمل مربوط ت

 Evaluation factor ]177 [ ضریب ارزشیابی-740205

 ضرب  )یا پیمانکار (ضریبی است که از فرایند ارزشیابی به دست آمده و در مجموع امتیازات مشاور                  
 .می شود
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 Evaluation review committee ]177 [ کمیته بازنگری ارزشیابی-740206

 پیمانکاران رسیدگی کرده و نیز ارزیابی مجدد و موردی            که به اعتراض مشاوران یا     ای است    کمیته
 : تشکیل می گردداز افراد زیرکارها را به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می دهد و 

 )رئیس کمیته( کشور مدیر کل دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی -1

 سازمان مدیریت    فنی  امور کسوت در رشته مربوط به انتخاب معاونت       شییک نفر از کارشناسان پ     -2
 و برنامه ریزی کشور

 مربوطتخصصی نماینده انجمن صنفی  -3
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  نظارت طرح ها- ٨١٠٠٠٠

 

 Projects supervision surveillance ]177 و 98[ نظارت -810101

 نظارت از مراحل    دیدگاه برنامه ریزی،  از.  یعنی نظارت بر جریان انجام امور       ع کلمه، به معنی وسی   -
 :ارائه می شود تعریف زیر این مورد در. اساسی کنترل در انجام صحیح عملیات عمرانی است

ی یمجموع اقدامات و عملیات استاندارد شده به منظور روشن ساختن کمی میزان انحرافات امور اجرا              «
 .»ظر از ضوابط برنامه های پیش بینی شدهمورد ن

 .های مختلف نظارت است های دیگر کنترل از جنبه بازبینی و بازرسی و شیوه عملیاتی نظیر

 بازدید و بازرسی از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاه اجرایی به منظور مطابقت عملیات و نتایج                   -
برنامه عمرانی و قوانین بودجۀ کل کشور،          حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین              

 .دستورالعملها و مشخصات طرحها و مقایسۀ پیشرفت کار با برنامه زمانی

 Planned supervision ]140[ی   امهناارت برنظ -810201

 کشور، به منظور بررسی عملیات عمرانی و          برنامه ریزی  مدیریت و  نام که از سوی ساز    ستارتی ا نظ
ی و قوانین بودجۀ کل کشور، انجام       انای عمر   هاف برنامه د اه اتطابق آنها ب   ه و دام ش انج یای جار  هفعالیت

 .ود  شمی

 Performance supervision ]140 [یاتلی عمتارنظ -810301

 امای انج هور تطابق فعالیت  ظ من هاجرایی طرحهای عمرانی ب   ی و   ای مال ه کالن بر فعالیت   ستارتی ا نظ
 .هامر موافقتند ج و شرح عملیات مندرساالنهۀ دجبوانین وق اب هشد

 Technical supervision ]177[ نظارت فنی -810401

نظارتی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به منظور تطابق عملیات اجرایی با مشخصات فنی                   
 .طرح، استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعملها انجام می شود
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 Cost index performance ]177[ نهیزلکرد هخص عمشا -810501

لغ پیش بینی شده در بودجه     باا به م  رطرح    نسبت مبالغ هزینه واقعی کارهای انجام شده       ،ن شاخص ای
 .می دهدشان ن

 Scheduled index performance ]177[ هامد برنکرخص عملشا -810601

 زا. ش نشان می دهدارانی تهیه گززم مقطع  تا درصد پیشرفت برنامهترو به ص  ار رد عملک ن شاخص ای
ه طبق برنامه زمانی باید انجام می شد، شاخص           ک ییهام شده به میزان کار     جاان یرها میزان کا  میسقت

 باشد، پیشی گرفتن عملکرد را نسبت به برنامه  بیشتر1از گر این شاخص ا. می آید عملکرد برنامه به دست  
 .نشان می دهد و بالعکس

 Financial supervision ]140 [لیارت مانظ -810701

 مالی  اتررمقین و   ناوق و  عملیات مالی طرح با بودجۀ طرح      تابقط که به منظور بررسی م     ستارتی ا نظ
ص منابع و مدیریت بر      صییزی تخ   ر کنترل پروژه یا برنامه     دفه با ه  ک یای مال ی  هبررس. ود  شانجام می 

 .ی شود نظارت مالی محسوب نمم می شودیر آن انجاارح و نظطرای و اجتهیه 

 Budgetary control ]122[ی   اهدجو برلتنک -810801

ی نجام شده براای مالی ادهملکرا ع ب ادر بودجه ر  ه  ینی شد   بی است که اقالم پیش    ان سازم لرتعی کن نو
 .ند  ک خاص مقایسه و تطبیق میهدفهای

 Executive project ]135[ ژه اجرایی پرو-810901

، ژه های احداثی شامل پرو . دید می گردند به ایجاد نتایج قابل باز      ژه هایی که اجرای آنها منجر        پرو
 .توسعه، تعمیر، تجهیز و مطالعه و طراحی

 Constructive project ]135 [ژه احداثی پرو-811001

هایی که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی با عملیاتی مشخص، در طی زمانی                     ژه پرو
ز اجرا فاقد پیشرفت فیزیکی بوده و       ژه ها قبل ا  این گونه پرو  . ا درمی آید مشخص و با اعتباری معین به اجر      

، )طراحی تفصیلی و نظارت   (های مطالعاتی مرحله دوم و سوم       ژه پرو. اعتباری برای آنها هزینه نشده است     
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بدیهی است  . نیز در این گروه قرار می گیرد      ) تخریب بنا و ساخت مجدد آن      (خرید ساختمان و بازسازی     
 . فوق در سالهای قبل آغاز گردیده نیز پروژه احداثی تلقی می شوند هایی که با مشخصاتژهپرو

 New projects ]135[ پروژه های جدید -811101

پروژه هایی که سال شروع آنها در سیستم مکانیزۀ بودجۀ کشور برابر با سال انتشار قانون بودجۀ همان      
 .سال باشد

 Completed to be Projects ]135[ ژه های خاتمه یافتنی پرو-811201

 هایی که سال خاتمه آنها در سیستم مکانیزه نظارت برابر سال جاری قید شده و مورد بازدید                     ژهپرو
 .نظارتی واقع شده است

 Service`s projects ]135 [ژه خدماتی پرو-811301

، هزینه انشعاب آب، برق،     که برای انجام فعالیتهایی نظیر آموزش، امداد، ترویج، آمارگیری         ژه های  پرو
 .اجرا می شود... گاز، فاضالب، خرید زمین و 

 Current year appropriation ]135[ اعتبار سال جاری -811401

سیستم مکانیزه بودجه کشور درج شده و حاصل        ژه که در    آخرین اعتبار مصوب سال برای طرح یا پرو       
 .اشدجمع اعتبار از محل درآمد عمومی و سایر منابع می ب

 Final estimated approporation ]135[ برآورد نهایی اعتبار -811501

آخرین اعتبار کل منظور شده برای پروژه در هر سال که برابر با مجموع اعتبارات مصوب سال جاری،                  
 .سالهای قبل و برآورد سالهای بعد اعم از محل درآمد عمومی و سایر منابع است

 Average of physical progress ]135[کی  عملکرد پیشرفت فیزی-811601

       :برابر است با
∑∑
==

n

i
i

n

i
ii aka

11

/
  

ai) =برآورد اعتبار سالهای بعد) + (اعتبار مصوب سال مورد نظر) + (پرداختی سالهای قبل( 

ki =پیشرفت فیزیکی مورد انتظار در زمان بازدید 

n =تعداد پروژه های نظارت  شده. 
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 Financial progress ]135[ ریالی  پیشرفت-811701

پرداختی سالهای قبل و اعتبار مصوب      (با درصد اعتبار دریافت کرده      ژه برابر است    پیشرفت ریالی پرو  
پرداختی سالهای قبل، اعتبار مصوب سال جاری، و برآورد اعتبار سالهای             (از کل اعتبار آن     ) سال جاری 

 .اعم از درآمد عمومی و سایر منابع) بعد

 Equipping ]135[ تجهیز -811801

سایل و امکانات الزم برای استفاده از ظرفیتهای احداث شده فراهم             ژه هایی که با اجرای آنها و      پرو
مانند خرید میز و نیمکت برای مدرسه و تجهیز درمانگاه به وسایل مورد نیاز، نصب تجهیزات                  . می گردد

 .خریداری شده نیز در این گروه قرار می گیرد

 Repair ]135[ تعمیرات -811901

. حفظ و نگهداری ساختمانها و تأسیسات موجود اجرا می شود            ژه های یک ساله ای که برای         پرو
تعمیرات برای اصالح فضاهای موجود و انطباق آنها با نیازهای جدید و یا فراهم آوردن امکانات الزم                     

مانند تغییر در   . ی موجود نمی شود  جهت بهره برداری مناسب تر انجام گردیده و موجب افزایش ظرفیتها          
ت نوسازی دارند نیز در     ژه هایی که ماهی  پرو... تقسیم بندی فضاها، تعویض سنگ کف، آسفالت پشت بام و          

 .این گروه قرار می گیرد

 Undertakings ]135[ تعهدات -812001

 قانون محاسبات   )63( ماده   3 و   2 های عمرانی که به استناد بند        ژهپرداخت هزینه های عملیاتی پرو   
 .عمومی انجام می شود

 Development ]135[ توسعه -812101

مانند توسعه سه   . ه به منظور افزایش ظرفیت و کارآتر نمودن فضای موجود اجرا می شود            ک یژه هایپرو
کالس در یک مدرسه چند کالسه، ایجاد انبار یا سرایداری برای مدرسه موجود و ساختن بخش                         

 .بهداشتی و درمانیدر مرکز ژی رادیولو

 Big project ]135[ طرح بزرگ -812201

 . میلیارد ریال باشد200طرح عمرانی که کل اعتبار آن باالی 
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 Important project ]135[ طرح مهم -812301

طرح عمرانی که به علت اهمیت و تأثیرش در وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور توسط قانون گذار                  
 .قانون بودجه از سایر طرحها متمایز شده است) 1(ت و در پیوست شمارۀ تشخیص داده شده اس» مهم«

 Study and research ]135[ مطالعه و تحقیق -812401

مطالعات و تحقیقاتی که برای ارتقای سطح دانش و یا تبیین روشهای اجرایی در زمینه های اقتصادی،          
، ...)منطقه ای، اجتماعی، اقتصادی و      (یزی  مانند مطالعات برنامه ر   . اجتماعی و فرهنگی انجام می شود      

 ...ی و ژ، مطالعه صرفه جویی انرژیکمطالعات محیط زیست دریایی، تحقیقات مبارزه بیولو

 Financial weight ]135[ وزن مالی -812501

 برابر است با درصد کل اعتبار عمرانی آن         ژه ها،ز یک گروه از پرو    ژه مشخص ا  وزن مالی تعدادی پرو   
 .ژه های مربوط، از کل اعتبار گروه پروژه روتعداد پ

 Percentage of completed projects ]135[ درصد تحقق خاتمۀ پروژه ها -812601

 )تعداد پروژه های خاتمه یافته/ تعداد پروژه های خاتمه یافتنی(× 100                   :برابر است با

 Achievement of annual goals ]135[ دستیابی به اهداف یک ساله -812701

      :برابر است با
∑∑
==

n

i
ii

n

i
ii paka

11 

ai =اعتبارات مصوب سال مورد نظر. 

ki) =پیشرفت فیزیکی گزارش شده در زمان بازدید (-) پیشرفت فیزیکی در اول سال مورد نظر( 

pi =پیشرفت فیزیکی پیش بینی  شده طی سال مورد نظر. 

n =تعداد پروژه ها. 
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  ارزيابي طرحها- ٨٢٠٠٠٠

 

 Project appraisal system ]177 [یابی طرحهاش نظام ارز-820101

 برایکه   است از مجموعه روشها، دستورالعملها، شرح وظایف و گردش کار               عبارتیابی  شنظام ارز 
 .ارزشیابی طرحها به کار گرفته می شود

 of project Assessment-evaluation ]98[زشیابی ار -820201

 سنجش و داوری عملکرد برنامه ها و طرحها با هدفها و ضوابط و استانداردهای پیش بینی               ازست  ارتعب
 .برنامه های اجرای ع اجتمادی وقتصاار اخت و تحلیل آثبل و شناشده از ق

ی راسیله ایست برای سنجش کارایی برنامه ها و فراهم کردن زمینه های عقالیی ب                   و زشیابیار
 :زشیابی انجام می گیرداره نوع س.  سیستمهای برنامه ریزی پیشرفتهدر یته ریزی های آمبرنا

  ارزشیابی پیش از اجرا-

  اجرا ارزشیابی ضمن-

 ی پس از اجرارزشیاب ا-

 Ex-ante evaluation ]98[ ارزشیابی پیش از اجرا -820301

ر زمینه برنامه   ارزشیابی پیش از اجرا، غالباً مطالعه امکان سنجی است، که ارزیابی پیشنهادهایی د               
این ارزشیابی پایه ای   . توسعه است برای آنکه مزایای نسبی جریانهای مختلف اجرای کار را معلوم دارد               

برای سیاستگذاری در پرتو معیارهای تثبیت شده از قبیل ارتباط آن با هدفهای توسعه، امکان سنجی                    
 . منفعت را فراهم می آورد-عملیاتی و مطالعات در زمینه هزینه 

 On-course evaluation ] 98[ ارزشیابی ضمن اجرا -820401

ارزشیابی ضمن اجرا عبارت است از بازنگری و بازبینی پیشرفت اجرای برنامه، از طریق هم سنجی                  
این ارزشیابی برای نظارت عملیاتی و بازنگری و تعدیل تمام یا برخی از               . نتایج واقعی با هدفهای برنامه    

 .ه کار می رودهدفهای پیش بینی شده ب
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 Ex-post evaluation ]98[ ارزشیابی پس از اجرا -820501

این ارزشیابی معلوم می دارد که آیا برنامه ها،       . ارزشیابی پس از اجرا، ارزشیابی اقدامات انجام شده است        
بر حسب تمام شاخصهای کمی و کیفی، به گونه ای هموار به سوی هدفها روان بوده است یا نه، امکانات                    

القوه برای رشد آتی را کشف و از آنها بهره برداری می کند، هر نوع نارسایی را که در اصل در تهیه برنامه                     ب
 ، کارایی و توانمندی دستگاههای برنامه ریزی را می سنجد و           و اجرای آن وجود داشته، آشکار می سازد        

 . برنامه های آتی به کار می گیردنتایج تجربه جدید را به عموم معرفی می کند و آنها را برای تهیه بهتر

 Project evaluation ]151[وژه پرزشیابی ار -820601

می دهد که اهداف    انینمط به ما ا   و می شود   ما انجا جرستند عملکرد پروژه، که در پایان ا      ررسی م  ب یک
 .طرح تا چه حد حاصل شده و تجربه به دست آمده از طرح باعث تعالی دیگر طرحها می گردد

 Technical evaluation ]124[ی فنزشیابی ار -820701

 .از لحاظ فنیم  سیستای تاهیزج ت،اهتگسد اد،ومقیق برای تعیین مناسب بودن تحرسی و بر

 Performance appraisal ]140[لکرد می عابزشیار -820801

 .اشدسنجش و بررسی عملکرد یک طرح با اهداف تعیین شده، با توجه به استانداردهای مربوط می ب

 Evaluation of completed projects ]140[ ارزشیابی طرحهای خاتمه یافته -820901

ارزشیابی طرحهای خاتمه یافته فرایندی است که سنجش و مقابله معیارهای طراحی در گزارشهای                
توجیه طرح با آنچه که نهایتاً اجرا و به مرحله بهره برداری رسیده است و همچنین ارزشیابی عملکرد                      

به منظور ارزشیابی سرمایه گذاری های عمرانی، ارتقا و بهبود نحوۀ         (مدیریت کیفیت طرح را دنبال می کند       
 ).تصمیم گیری و استفاده از نتایج و تجربیات گذشته برای طرحهای جدید
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  برنامه و بودجه- ٩١٠٠٠٠

 

  برنامه- ٩١٠١٠٠

 

 Plan ]98 [برنامه -910101

مربوط به یک رشته تصمیمات       و   لیتهای مربوط به هم   ارعایت سلسله مراتب فع    نمایش منظم و یا   
به عبارت دیگر برنامه گاهنامه تصمیمات منظم        . های زمانی مختلف است    حسب دوره  منظم و مرتبط بر   

 .بر اساس سلسله مراتب عملیات است

 National development plan ]177 [ برنامه عمرانی کشور-910102

خط مشی ها، اهداف کمّی و کیفی و سیاستهای اجرایی برای توسعه بخشهای اقتصادی،           ای از    مجموعه
و در  ) پنج ساله(اجتماعی و فرهنگی در مقیاس ملی و منطقه ای که معموالً برای یک دوره میان مدت                   

 .چارچوب اهداف و راهبردهای برنامه توسعه بلندمدت تهیه می شود

 Perspective plan ]98[ برنامه های دورنگر -910103

برنامه ریزی دورنگر، تحلیلی   .  سی ساله را دربر می گیرد       ده تا  معموالً برنامه های دورنگر، دوره ای    
راهبردی از مسائلی است که ممکن است کشور در آینده با آن روبه رو شود، همراه با پیشنهادهایی در                      

داز وسیع برنامه ریزی دورنگر، مخصوصاً برای تجدید نظر در                چشم ان. زمینه جهتگیری های آینده   
 .تغییر دادن راهبردها و تجدید ساختار اقتصاد کشور، سودمند است) یا سیاستها(خط مشی ها 

 ]76[برنامه درازمدت  -910104
 تر اجتماعی برای یک دوره ده ساله یا طوالنی       ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و         منظور برنامه 

 .بینی می شود های پنج ساله پیش ریزی  عنوان راهنمای برنامهبه

 Long term plans ]98 [های بلندمدت برنامه -910105

 سال و اکثراً    25 تا   15نگر نیز نامیده می شود، معموالً بین        طول برنامه بلندمدت که به نام برنامه آینده       
 اجتماعی  -بسیاری از تغییرات اقتصادی     فلسفه دوگانه وجودی این برنامه آن است که           .  سال است  20
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تر نیاز هست، دیگر آنکه این       های بلندمدت  مورد نظر در یک برنامه میان مدت قابل اجرا نیستند، به برنامه          
 -توان ویژگی های عمده رفتارهای اقتصادی          ترین زمانی است که در آن می          زمان تقریباً بلندمدت   

ن برنامه ریزی نمود، در واقع برنامه بلندمدت مسیر نهایی برنامه          اجتماعی را ثابت فرض کرد و بر اساس آ        
 .کند میان مدت را معین می

 Medium term plans ]98[های میان مدت  برنامه -910106

این برنامه ها باید زمانی را در       . گیرند ای سه تا هفت ساله را در بر می            ها، معموالً دوره   این برنامه 
ها و برآوردهای دقیق به عمل آورد و با درجه معقولی از                 بینی  بتوان پیش  برگیرند که در چارچوب آن     

قطعیت نسبت به تداوم طرحهای سرمایه گذاری اطمینان کرد و از سوی دیگر مدت زمان کافی برای                     
 .پیشرفت به سوی تحقق هدفهای کلی اجتماعی در اختیار قرار دهد تجهیز منابع و

تغیرهای کلی مربوط به سطح کالن اقتصاد که در برنامه ریزی              برنامه های میان مدت، عالوه بر م     
تر را نیز شامل می شوند و غالباً بر           بلندمدت دورنگر دخالت دارد، هدفها،  طرحها و سیاستهای تفصیلی           

ها تنظیم  بندی  و با توجه به روابط متقابل این طبقه های بخشی، ناحیه ای و حتی کاالیی،      بندی حسب طبقه 
 .می شوند

 Short term plan ]98[برنامه کوتاه مدت  -910107

برنامه کوتاه مدت  .  سال به طول می انجامد و معموالً یک ساله است          2ماه تا    6مدت این برنامه بین     
ه دستورالعملها به عمل تبدیل می شود و ب         یک برنامه کامالً  اجرایی است و در آن اهداف، سیاستها و             

 .خص می گرددصورت طرح و پروژه و فعالیت مش

 ]76[پنج ساله برنامه عمرانی  -910108

رسد و ضمن آن     می تصویب مجلس ه  سال تنظیم و ب    منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج        
در این برنامه کلیه    . سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود            هدفها و 

شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات         همچنین منابعی که از طرف         منابع مالی دولت و    
های عمرانی شرکتهای دولتی و      عمرانی دولت و هزینه    اعتبارات جاری و   و عمرانی می گردد از یک طرف    
 .بینی می گردد جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بخش خصوصی از طرف دیگر،
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 ]76[برنامه ساالنه  -910109

که ساالنه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس           ی دولت است    یمنظور برنامه عملیات اجرا   
 می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنج ساله                    اسالمیشورای  

 .ی با اعتبار مربوط تعیین می شودیی ساالنه هر دستگاه اجرایاجرا هدفهای مشخص و عملیات

 National development plan ]98 [برنامه توسعه ملی -910110

دهی  بیان استراتژیها، سیاستها، دستورالعملها و سازمان       ای از اهداف و     سندی است حاوی مجموعه    
- اجتماعی کشور برای توسعه اقتصادی      - الزم برای نیل به اهداف تعیین شده که مدیریت اقتصادی           

استراتژیها و سیاستهایی است    منظور از تدوین برنامه توسعه، تشخیص و تعیین          . کند اجتماعی تدوین می  
 .که به بهترین وجه، راه دستیابی به هدفهای کلی اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد

 .دو عنصر مهم در تهیه برنامه توسعه ملی عبارت است از انجام پذیری و سازگاری

 Economic plan ]98[برنامه اقتصادی  -910111

گیری بین   ارچوبهای چگونگی تخصیص منابع و تصمیم      ها و چ   ای، حاوی جهتگیری   سند نوشته شده  
 .فعالیتهای مختلف، جهت نیل به نرخ رشد اقتصادی تعیین شده طی دوره ای مشخص

 Program ]98[ی، طرح یبرنامه اجرا -910112

ای از عملیات و خدمات مختلف در ارتباط با یکدیگر برای تحقق هدفهای مشخص برنامه                  مجموعه
برنامه اجرایی معموالً در چارچوب     .  برنامه اجرایی متشکل از طرحهای متعدد است        هر .می باشد )بخش(

 .تر تنظیم می گردد های بلندمدت برنامه

های اجرایی   مشی حاوی هدفها، سیاستها، و خط    ) پروگرام(همان گونه که گفته شد هر برنامه اجرایی یا         
رنامه خدمات درمانی شامل هدفها،      به عنوان نمونه ب    . و طرحهای مشخص برای انجام عملیات است        

 .بخشد سیاستهای کلی و چندین طرح است که اجرای آنها هدفهای کلی برنامه را تحقق می
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 Planning ]98[برنامه ریزی  -910113

برنامه ریزی فرایندی است هوشمندانه که طی آن مدیریت یک نظام، اهداف نظام را برای زمان مورد                
گیری برای نیل به اهداف تعیین شده را با توجه به                  رچوبهای تصمیم نظر تعیین و راهبردها و چا        

 .کند بینی در طی برنامه، مشخص می محدودیتهای موجود و قابل پیش

 :در این تعریف چند مفهوم مهم گنجانیده شده است که نیاز به توضیح بیشتر دارد

شده، برنامه ریزی یک امر برنامه ریزی یک جریان است نه یک عمل مقطعی و یا یک سند تدوین            -1
آوری، انتخاب، بررسی و قضاوت، تعیین        انفعاالت پیچیده در زمینه جمع      ای از فعل و    مجموعه مستمر و 

گیری است که دستیابی به اهداف مورد نظر را میسر               های تصمیم  شیوه اولویتها و ابتکار راهبردها و      
 .سازد می

هر چند که تصادف، شانس و احتماالت       . و قصد است   برنامه ریزی یک امر آگاهانه و دارای عزم          -2
ممکن است توسط برنامه ریزی در نظر گرفته شود، اما جریان برنامه ریزی انتخاب منطقی و اصولی شقوق                

 .مختلف کار و سیاستهای اقتصادی گوناگون به منظور تحقق اهداف تعیین شده می باشد

الیتها و اقدامها است که قرار است برای تحقق  برنامه ریزی مشخص کردن و تنظیم یک سلسله فع  -3
این سلسله فعالیتها بایستی از یک طرف با یکدیگر هماهنگ باشند           . اهداف برنامه در آینده صورت پذیرد     

 .و از طرف دیگر متناسب با اهداف برنامه تنظیم شده باشند

ط به محدودیتهای منابع،      برنامه ریزی در واقع بهینه سازی تابع هدف مدیران برنامه ریز، مشرو            -4
 .تکنولوژی و قوانین و مقررات موجود است

 Comprehensive planning ]98 [برنامه ریزی جامع -910114

ترین  گویند، پیشرفته  نیز می ) Aggregate planning (ریزی کلی  ریزی جامع، که به آن برنامه      برنامه
ی یا بخشی است که در جهت        ئامه های جز برنامه جامع حاصل جمع برن    . شکل برنامه ریزی توسعه است   

 .اند سازگاری با چارچوب برنامه ملی به درستی هماهنگی و برنامه ریزی شده

برنامه جامع، کل اقتصاد از جمله بخش خصوصی را دربر می گیرد و به هنگام تهیه آن باید با                          
 .رددر بخش خصوصی، مشاوره پیوسته صورت گی) Large-Scale(گذاران بزرگ  سرمایه
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 Regional planning ]98 [ای برنامه ریزی منطقه -910115

فرایندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با توجه به                 
 :ای دربرگیرنده دو مفهوم خاص به شرح زیر است مفهوم برنامه ریزی منطقه .ابعاد امکانات مناطق

  که در آن سازمان برنامه ریزی با یک دید           Interregional planningای   برنامه ریزی بین منطقه  
در ) فضای ملی (برداری بهینه از امکانات و فضای مناطق            منسجم از امکانات مناطق، سعی در بهره        
 .پاسخگویی به نیازها و اهداف ملی را دارد

های  طراحی یابی، آن مسائل مکان   که در  Interaregional planning ای ریزی درون منطقه   برنامه
به مسائل    روستایی سهم عمده را دربر می گیرد و          و های محلی، شهری    معماری  و کالبدی – فیزیکی

 .تر است اجرایی نزدیک

ای مورد نظر است، همان       اصوالً در نظام برنامه ریزی آنچه تحت عنوان عمومی برنامه ریزی منطقه           
سازی اقتصادی اجتماعی، فضای ملی با       هدف آن بهینه  که  ) ای است  برنامه ریزی بین منطقه  (  مفهوم اول 

 .ای است به امکانات منطقه توجه

 Regional plan ]140[ای   برنامه منطقه-910116

برنامه منطقه ای در معنای عام به هر برنامه جامع برای یک ناحیه جغرافیایی معین درون یک کشور                  
 .قتصادی برای سطح میانی تقسیمات کشوری استگفته می شود و به معنای خاص برنامه جامع توسعه ا

 Regional analysis ]126و140[ تحلیل منطقه ای -910117

 مطالعۀ قابلیتهای توسعۀ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک منطقه معین از طریق تجزیه و تحلیل                 -
 که با سایر    منابع زیست محیطی و انسانی آن با توجه به جایگاهی که در کل کشور دارد و پیوندهایی                   

 .مناطق برقرار کرده  است

 . بررسی تطبیقی رشد و توسعۀ در یک حوزه جغرافیایی با تأکید بر نقش آینده ناحیه در اقتصاد ملی-
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 Spatial regional planning ]98[ آمایش سرزمین -910118

از .  ودش مشی کلی توزیع جغرافیای فعالیتهای برنامه مشخص می         در آمایش سرزمین، سیاست و خط      
نحوه استفاده از    گاهها و  ی جمعیت، سکونت  یجمله مسائل مهم مطرح در آمایش سرزمین، توزیع جغرافیا         

 .اراضی کشور است

ی، از امکانات، منابع و استعدادهای      یبرداری عقال  برنامه ریزی آمایش سرزمین عبارتست از فرایند بهره      
 .تشکیل می دهدکه مجموعه سرزمین ملی را ) فضای ملی(مناطق مختلفی 

 Centralized planning ]98[برنامه ریزی متمرکز  -910119

نوعی از برنامه ریزی است که در آن میزان تولید، سرمایه گذاری و قیمتها در سطح بخشهای اقتصادی                
در . و تا ریزترین حد ممکن برای بخش دولتی و بخش غیر دولتی از طرف دولت مرکزی تعیین می شود                  

کند چه باید تولید شود، چه میزان تولید شود و چگونه عوامل تولیدی    دولت تعیین می   ،متمرکزبرنامه ریزی  
 .بین مصارف مختلف توزیع شوند

 Decentralized planning ]98 [برنامه ریزی غیر متمرکز -910120

نی یع. گذاری و اجرا، غیر متمرکز باشد       گذاری، سیاست  های هدف  ریزی ممکن است در زمینه      برنامه
ول نواحی و یا استانها در تعیین اهداف، استراتژیها، سیاستها، تخصیص منابع و یا در اجرای                 ئ مس هایمقام

عدم تمرکز تا حدود زیادی متأثر از       . برنامه به درجات مختلف و به طرق گوناگون مشارکت داشته باشند           
ت و تا حدودی نیز به توان         ریزی، قانون اساسی و سایر قوانین هر کشور اس            نظام حاکم، نظام برنامه    

 .ی نواحی و استانها بستگی داردیاجرا تخصصی و

 Sectoral planning ]98[برنامه ریزی بخشی  -910121

فرایند تصمیم گیری و پیش بینی فعالیتهای هماهنگ شده یک بخش اقتصادی یا اجتماعی و یا                    
به عبارت دیگر فرایند تنظیم       .ستی در قالب استراتژی توسعه ملی و هدفهای پیش بینی شده ا             یزیربنا

 .روند تغییرات حال و آینده یک بخش معین اقتصادی و اجتماعی در چارچوب هدفهای ملی است
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 Intersectoral planning ]98[برنامه ریزی میان بخشی  -910122

فرایندی از برنامه ریزی به منظور هماهنگ کردن تصمیم گیری ها و پیش بینی عوامل مشترک و                   
ربط بین برنامه های بخشی، تعیین و حفظ منطقی ارتباطات بین بخشی زمینه برنامه ریزی میان                    ذی 

 .بخشی را تشکیل می دهد

 Economic planning ]98[برنامه ریزی اقتصادی  -910123

تالش آگاهانه یک سازمان مرکزی برای تحت تأثیر قرار دادن، جهت دادن یا در مواردی حتی کنترل                 
نظیر محصول ناخالص داخلی، مصرف، سرمایه گذاری،         (متغیرهای اصلی اقتصادی       درتغییراتی که    

طبق مجموعه هدفهای از پیش تعیین  یک کشور یا یک منطقه معین در طول زمان و بر) انداز و غیره پس
 .اساس برنامه ریزی اقتصادی در سه مفهوم تأثیر، جهت و کنترل خالصه می شود. گیرد شده صورت می

 Macro planning ]140 و177 [ برنامه ریزی کالن-910124

بینی و تخصیص منابع و امکانات اساسی کشور و به عبارت    عبارت است از فرایند تحلیل و پیش       -الف
 . اهداف اساسی کشورتحققدیگر کوششهایی در زمینه 

اهداف تعیین  ای از اهداف و بیان استراتژیها، سیاستها و سازماندهی الزم برای نیل به                  مجموعه -ب
 .شده

 نوعی تصمیم گیری در سطح ملی است و کل جامعه و اهداف و استراتژیهای اساسی توسعۀ کشور                   -
 .را مورد توجه قرار می دهد و در مقابل برنامه ریزی بخشی و منطقه ای به کار می رود

 Macroeconomic planning  ]98[برنامه ریزی اقتصاد کالن  -910125

تعیین مقادیر متغیرهای اقتصادی، نظیر تولید ملی، درآمد            تحلیل، پیش بینی و    فرایندی است برای  
در   اجتماعی، فرهنگی، دفاعی   واردات و اشتغال، تعیین سهم بخشهای مختلف اقتصادی،        ملی، صادرات و  

 .جهت نیل به هدفهای تعیین شده

 Development planning ]121[ه سعیزی توه  رامبرن -910126

جموعۀ وسیعی از اهداف مورد نظر برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی                 م شاملی    انامهبر
 .کشور می باشدک ی از ی  اکشور یا منطقه
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 ]122[ریزی استراتژیک  ریزی جامع، برنامه ردی، برنامههبیزی رانامه  ررب -910127

 Strategic planning 
در . اهتحقق آن  تهای الزم جهت   لیاب فعا ختهدفهای بلندمدت سازمان و ان      د  ور م ردیزی    رنامهبر
 و همچنین اقدامهای اصلی و کلیدی برای نیل به هدفهای سازمان، تعیین                هاولویتا ،یزی جامع   ربرنامه
 .وند  شمی

 :تند ازاریزی جامع عبمه  رنابرن ایویژگی های عمده 

 .هعن ارزشهای حاکم بر جامردنعکس کم -1

 جهتگیری هایآتی سازمان،    وی   فعل یا  هد برنامه ننما(ان،  زماسی  ئوالهای اصلی و اساس    س هبجه  تو -2
 ).نده، امکانات موجود و آتیآی

 .یتیریری مد  گمیمتصیزی و   ررچوبی برای برنامهاعیین چت -3

 .قهای دورتر سازمانجه به افید درازمدت و تود -4

 .نی طوالیناای زم  هر عملیات و اقدامهای سازمان در دوره دامسج و انیستگیویجاد پا -5

 .نان آخشی به  بتی سازمان و جهتیاای عمل  هنامه برراگیری ف-6

 Financial planning ]98 [برنامه ریزی مالی -910128

  در جهت تنظیم و پیش بینی جریانهای ارزی و مالی کشور در چارچوب               ییعبارت است از کوششها   
 .اجتماعی - ریزی توسعه اقتصادی برنامه

 Planning model ]98[برنامه ریزی مدل  -910129

که به منظور نشان دادن      ) ها یا مدل برنامه ریزی کالن      ستانده - ها نظیر مدل داده  (مدلی ریاضی   
مدلهای . بیان کمی ویژگی های عمده ساخت اقتصادی یک کشور خاص، طراحی می شود                صوری و 

 .و منطقه ای را فراهم می سازند اساس کمی و تحلیلی اغلب برنامه های توسعه ملی  برنامه ریزی،

 Consolidation of plans ]98[ها   تلفیق برنامه-910130

تنظیم برقراری روابط بین عوامل مختلف برنامه های بخش و تنظیم و تدوین نهایی برنامه ملی را                    
 .تلفیق برنامه گویند
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 Guidelines ]98[ دستورالعملهای برنامه -910131

 شخص شده از قبل برای تهیه و تنظیم و اجرای یک برنامه یا فعالیتکلیه ضوابط و مالکهای م

 Scenario ]140 و98) [گزینه ( سناریو-910132

 آن  یو تحلیل روابط علت و معلول      ) سلسله مراتب (ها به صورت منظم       نمایش حوادث یا پدیده     -
ر مبنای تعدادی   به طوری که بتوان ویژگی ها و خصوصیات اجتماعی یک تحول معین را ب                  پدیده ها

 .فرضیات از پیش ساخته شده باز شناخت

ی از شقوق ممکن عمل در برنامه ریزی معمول است که ابتدا شقوق مختلفی برای عمل پیشنهاد        یک -
 .می شود و سپس این شقوق مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته و یکی از آنها انتخاب می شود

 Decision making models - algorithms ]98[گیری   تصمیمهایالگو -910133

 . حل مسائل تصمیم گیری در مدیریت اداری،  اقتصادی و اجتماعی قدمفرایند قدم به

 Objective ]98 [ هدف-910134

خواسته های نهایی جامعه اعم از اقتصادی یا         غایت  هدف عبارت است از      در برنامه ریزی توسعه،     
 و برنامه ها برای دستیابی به آنها       شهای حاکم بر جامعه است    اجتماعی و یا فرهنگی که منبعث از نظام ارز        

هدف ممکن است کیفی و یا کمی  باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان                   . تدوین می شود 
 .برنامه می توان درجه نسبی تحقق آن را تعیین کرد

 Goals ]98[ هدفهای برنامه -910135

ریان برنامه ریزی پیش بینی می گردد و عملیات اجرایی برنامه        مجموعه مقاصد و منظورهایی که در ج      
 .در جهت نیل به آن مقاصد تنظیم می شود، اهداف برنامه نامیده می شود

 Quantitative goals ]98[هدفهای کمی برنامه  -910136

برای تحقق اهداف کیفی بخش تعیین         هدفهای کمی بر اساس شاخصهای کمی هدفگذاری و          
یا اجزا و سازمانهای مختلف آن در زمان مشخص در            ر اساس آنها وضعیت مطلوب بخش و      ب شوند و  می

در تعیین اهداف باید توجه کرد که این اهداف با توجه به                . برنامه ریزی مشخص می گردد   طول دوره 
مثالهایی برای . استراتژی کلی برنامه از سوی دیگر تدوین گردد سو و تحلیل دقیق عملکرد گذشته از یک     

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  232

 

 جمعیت فعال   %)5( رشد تولید ناخالص داخلی، تنزل نرخ بیکاری به          %)7(: هدفهای کمی برنامه عبارتند از    
 . در طول برنامه%)10(از نظر اقتصادی در سال پایانی برنامه، کنترل تورم در حد 

 Qualitative goals ]98[هدفهای کیفی برنامه  -910137

ای مختلف فعالیت خود را به طور کیفی وضع می کند به            بخش در رابطه با زمینه ه     هدفهایی که هر  
اهدافی نظیر افزایش کارایی اقتصادی بخش، افزایش کیفیت محصوالت         . هدف کیفی نسبت داده می شود    

که بر اساس اهداف کلی برنامه و توسعه و همچنین تحلیل عملکرد گذشته و                 ... و  ویا خدمات بخشی    
برنامه باید به نحوی تعیین شود که در پایان دوره برنامه             فی  کی هدفهای   .شود می موجود بخش تنظیم  

 .بتوان میزان نسبی تحقق اهداف را مشخص کرد

 Plan implementation ]98[اجرای برنامه  -910138

هایی که در راه تحقق یافتن        بعضی از دشواری  . انجام عملی اهداف مشخص شده در برنامۀ توسعه        
ر اثآ از کافی نبودن منابع اقتصادی، تأثیر متغیرهای خارج از کنترل دولت،              اهداف برنامه وجود دارد، ناشی    

 .تورم و مهمتر از همه فقدان خواست سیاسی است

 Plan performance ]177 [ عملکرد برنامه-910139

 .بررسی این که اهداف برنامه تا چه حد برآورده شده است - نتایج حاصل از اجرای برنامه

 Affairs ]102[ور ام -910140

یف ا وظ ازابل مالحظه ای   قو   دهعم ش بخ کهان یافته همگن است     زمسای  کوششها ازی  موعه امج
 .مانند امور عمومی، امور دفاعی، امور اجتماعی، امور اقتصادی. دربر می گیرد ارولت د

 Sectoral affairs ]177 [ امور بخشی-910141

 .ی، اجتماعی یک بخش تأثیرگذار می باشندامور بخشی اموری هستند که بر فعالیتهای اقتصاد

 Inter sectoral affairs ]98[امور فرابخشی  -910142

اجتماعی در بخشهای مختلف را دارا        اموری که قابلیت تأثیرگذاری بر روی فعالیتهای اقتصادی و          
 .در ردیف موضوعات کالن و بین بخشی طبقه بندی می گردند می باشند و
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 Section ]102[ل فص -910143

 .ت معینی را برای جامعه انجام می دهد      ماکه خد  است از کوششهای سازمان یافته   ی  موعه امجفصل  
 .مانند فصل بهداشت، درمان و تغذیه که زیرمجموعه امور اجتماعی است. فصل، زیرمجموعه امور است

 Policy ]140 [ خط مشی-910144

 :خط مشی عبارت است از

 .نمای تصمیم گیرندگان در سازمان است هدفها و اصلهایی که راه-الف 

 . تصمیمات بلندمدت که مبتنی بر اطالعات و تفکر و تعمق اتخاذ می گردد-ب 

 . رهنمودهای عمومی و کلی به منظور رسیدن به هدفهای مشخص می باشد-ج 

 Strategy ]98) [استراتژی( دراهبر -910145

 برای دستیابی به اهداف ترسیم کرده و         اصلی را     هایاقدام چارچوبی است که مجموعه حرکات و      
چگونگی تخصیص کلی منابع را برای به دست آوردن موقعیتهای مطلوب و خنثی کردن تهدیدها در حال                 

گیری کلی و تخصیص منابع از میان        تدوین استراتژی مستلزم برگزیدن یک جهت     . و آینده بیان می دارد   
 و امکان   یی مدیریت خواهد گذاشت که توان اجرا        اختیار چارچوبهای جایگزین است و چارچوبی را در        

 .برخورد بهینه با تغییرات محیطی را فراهم می سازد

 Policy ]98[سیاست  -910146

جهت گیری ) استراتژی(همان طور که راهبرد     .تصمیم گیری برای مدیران است    راهنمای تفکر و  دستور  
چارچوبها و خطوط راهنمای     یاستها،چارچوب تخصیص منابع یک برنامه را مشخص می کند، س           کل و 
سیاستها . کند های مختلف اجرایی استراتژی برای تحقق هدف را فراهم می گیری در انتخاب گزینه   تصمیم

ی، پولی، مالی هستند که اتخاذ آنها موجبات        یبه صورت مجموعه ای از معیارها و تدابیر قانونی، فنی، اجرا          
انداز و   مثالً برای تشویق پس     . مه را فراهم می سازد     و تسهیالت الزم جهت تحقق هدفهای برنا          

 و) بانکی و اعتبارات   سود( سیاستهای پولی    ،سرمایه گذاری که هدف رشد اقتصادی باالتر را تعقیب می کند        
 .غیره ممکن است اتخاذ شود و) بخشودگی مالیاتی(سیاست مالی 
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 Priority ]98[اولویت  -910147

ها را   ها و اجرای برنامه ها و پروژه        مشی وسط آن هدفها و یا خط       معیارها و مالکهایی است که ت       
 .یک از مقوالت یاد شده را نسبت به موارد مشابه مشخص می سازند سنجند و تقدم هر می

 Method ]98[روش  -910148

کیفی یک پدیده یا فعالیت      مجموعه ضوابط و الگوهای علمی که به منظور شناخت و تحلیل کمی و             
 .رود می به کار

 Activity ]100 و98[فعالیت  -910149

عبارت است از مجموعه عملیات مشخص برای نیل به هدف معین که در چارچوب برنامه انجام                    -
 .می گیرد

 منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه                  -
 .ن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تأمین می گرددساالنه طی یک سال اجرا می شود و منابع مورد نیاز آ
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  بودجه-٩١٠٢٠٠

 
 Budget ]122 [دجهبو -910201

ینی ش  بپی. ازد  سص می شخدهای مورد انتظار برای یک دوره آتی را م        آما و در    هی که هزینه  اله م امنبر
ی که باید در یک دوره زمانی       معینت  الی عم  و برنامه ها ابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه     ر من و سای ها  دآمرد

 .دشوسال اجرا ک  یندانمخاص، 

 Budgeting ]102[بودجه ریزی  -910202

 اجرا  صویب، ته و تنظیم و پیشنهاد بودجه،       یهت لماعه در برنامه کوتاه مدت است که ش      وس ت فرایند -الف
 .بودجه در یک سال مالی استر  بظارتو ن

 است به طوری که  د  ع مالی محدود در برابر نیازهای نامحدو      یک تفکر منسجم از مناب     بودجه ریزی   -ب
 .ارتباطات نهادی و همه جانبه بین منابع مالی و غیر مالی لحاظ شده باشد

زی، ریه دجبه بو  توسلست و با     برآورد منطقی حجم عملیات در مقابل اعتبارات ا          بودجه ریزی   -ج
 .رمی آید دبرنامه توسعه از قوه به فعل

 Budgeting ]102[ ید بنهجدبو -910203

 .ها می باشدآن عملیات در وضع موجود و تبدیل آن به اعتبارات، فارغ از اولویت بندی در جمآورد حبر

 Budget ]98 و 78[بودجه کل کشور  -910204

سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع             برنامه مالی دولت است که برای یک        -
ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود،               ورد هزینه تأمین اعتبار و برآ   

 :زیر تشکیل می شود شرحه بوده و از سه قسمت ب

 : زیر استیبودجه عمومی دولت که شامل اجزا -1

نون پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قا                 ) الف
 .وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد به بودجه

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  236

 

پیش بینی پرداختهایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و                ) ب
 .اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد

 .مل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتباربودجه شرکتهای دولتی و بانکها شا -2

 .بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود -3

سایر منابع   سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و          برنامه مالی دولت است که برای یک        -
 سیاستها و هدفهای قانونی منجر      تحققلیاتی است که به     تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عم        

 .می شود

 ]76[بودجه عمومی دولت  -910205

 منابع مالی الزم پیش بینی و اعتبارات        ،منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه ساالنه           
 .جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی تعیین می شود

 State budget ]177 [ بودجه استانی-910206

 .های دستگاههای مختلف یک استان بودجه استانی عبارت است از اعتبارات، درآمدها و هزینه

 Approved budget ]102 [وبدجه مصبو -910207

ر قالبهای مختلف طبقه بندی     د یایهزینه های دستگاههای اجر  و  آمدها  ا در مراه ب  ه است که ی  تباراتاع
 .می می رسدالسا یارو به تصویب مجلس شو

 Budget accounting ]177 [تفریغ بودجه -910208

 و  مالی قبل  سال    و هزینه های  تفریغ بودجه عبارت است از صورت قطعی تمام اعتبارات، درآمدها            
 .نتیجه قطعی آنها

 Budget adjustment ]177 [ متمم بودجه-910209

مومی دولت رخ دهد و این      چنانچه در طول سال مالی تغییراتی در دریافتها و یا پرداختهای بودجه ع             
رات در چارچوب قانون اصالح بودجه ساالنه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد آن                 یتغی

 .متمم بودجه معموالً برای افزایش دریافتها و پرداختها بوده است. را متمم بودجه گویند
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 ]78[درآمد عمومی  -910210

سات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و            عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و مؤس       
درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد                  

 .عمومی منظور می شود

 ]78 [درآمد اختصاصی -910211

کل کشور  عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه                   
 . منظور می گرددیتحت عنوان درآمد اختصاص

 ]78 [درآمد شرکتهای دولتی -910212

 که شرکتهای   ییسایر فعالیتها  ی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کاال و           یعبارت است از درآمدها   
 .عاید آن شرکتها می گردد مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند،

 ]78 [دریافتهای دولت -910213

عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای                    
ی که برای مصارف خاصی اهدا       ی هدایا یدولتی و سایر منابع تأمین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنا             

 .حسابهای خزانه داری کل متمرکز شودمی گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در 

 ]78 [وجوه عمومی -910214
های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و                 عبارت است از نقدینه   

مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات                    
 تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون          أحوه و منش  نظر از ن   خصوصی نیست و صرف   

 .می باشد قابل دخل و تصرف

وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به طور موقت در اختیار دستگاههای                   -1 تبصره
د  مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استردا           یمذکور در این ماده قرار می گیرد و پس از انقضا           

دستگاههای مزبور می باشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز                مادام که در اختیار    .است
 .اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی تلقی می گردد
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اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی                    -2 تبصره
 .است

 ]78[سایر منابع تأمین اعتبار  -910215
منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و                  : عبارتند از 
 .در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود و ماهیت درآمد ندارند عناوین مشابه

 ]78[اعتبار  -910216
معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های         عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف           

 .دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد

 ]76 [اعتبارات جاری -910217

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به                     
ت سطح فعالیتهای اقتصادی و      تفکیک جهت تأمین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداش           

 .اجتماعی دولت پیش بینی می شود

 ]76 [اعتبارات عمرانی -910218

منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به                     
و همچنین توسعه هزینه های جاری       )اعتبارات عمرانی ثابت  ( تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی     

 .شود بینی می پیش) اعتبارات عمرانی غیر ثابت(های اقتصادی و اجتماعی دولت  برنامه به بوطمر

 ]78[تخصیص اعتبار  -910219
سال یا دوره های معین در سال جهت هزینه اجرای          عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یک        

 .ها و عملیات و سایر پرداختها مورد لزوم است برنامه

 Resource allocation ]98[خصیص منابع ت -910220
ضوابط مشخص   بر اساس    مکانیزمی برای توزیع منابع اعم از مالی، انسانی، فنی، تجهیزاتی و غیره،            

 .مناطق جغرافیایی عالیتهای اقتصادی وبر حسب ف
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 ]76 [فعالیت جاری -910221
 هدفهای برنامه   برای تحقق بخشیدن به   که  منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است           

 .سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تأمین می گردد ساالنه طی یک

 ]76[یی عملیات اجرا -910222
 است که در برنامه ساالنه مشخص       ییمنظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرا        

 .می گردد

 ]100[ اعتبار طرح تملک دارایی های سرمایه ای -910223
منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی، فنی و                     
اقتصادی و اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود، طی مدت معین و با اعتبار معین برای                      

ایجاد تحقق بخشیدن به هدفهای برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت یا مطالعه برای                  
دارایی سرمایه ای اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجرای آن از محل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های                 

 .سرمایه ای تأمین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می گردد

 ]100[هزینه  اعتبار -910224
 .الص را کاهش می دهدستدهای بخش دولتی است که ارزش خ و منظور آن دسته از داد

 Cost ]140[ هزینه -910225

 .از دست دادن چیزی در قبال به دست آوردن چیز دیگر از طریق خرید و فروش، مبادله یا تولید

 ]78[مواد هزینه  -910226
 .نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می کند

 Administrative expenditures ]98 [ های جاریهزینه -910227
مدیریت به کار رفته برای ادارۀ مؤسسه اقتصادی         خدماتی و  و های پرسنلی  عبارتست از مجموع هزینه   

 .در طول یک سال
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 Research expenses ]177[یقاتی قتحهزینه های  -910228

هزینه های نیروی   ظرن تحقیقات را از     اداره امور ا  تحقیقات را فراهم می آورند ی     رتکه بس  یایهنه یهز
 منتهی به بهینه سازی ظرفیتها،       هایی که چنین هزینه  هم  و انسانی، اداری، سرمایه ای تأمین می نمایند     

 .ی تحقیقاتی گوینداه ند، نیز هزینهوشی  فناوری جدید مونوآوری 

 ]140[جاری و طرحهای عمرانی  هایت فعالیمهافقتنامو -910229

 شرح فعالیتهای جاری و عمرانی و به تفکیک پروژه های         و بر اساس     مهبرنارای  اجدر  ه   ک دی است سن
ارات مصوب تنظیم و بین مسئول دستگاه اجرایی و سازمان            دود اعتب هزینه در ح   ل و مواد  و و فص  طرح

جه از نظر تخصیص     ود ب اینگی و توافق، مبادله می گردد و اجر        اه از هم  پسبرنامه ریزی  و  مدیریت  
 اهستگو د  فقتنامه انجام می گیرد  اوم هلدایع مالی و حسابداری پس از مبا      وقت، ثبت   یاانجام عمل ،  باراتتاع

 .آن استئول اجرای ساجرایی، م

 ]76[ی یدستگاه اجرا -910230

منظور وزارتخانه، نیروها و سازمانهای تابعه ارتش، استانداری یا فرمانداری کل، شهرداری و مؤسسه                
سسه دولتی، مؤسسه وابسته به دولت، شرکت دولتی، مؤسسه عمومی عام المنفعه            وابسته به شهرداری، مؤ   

 .و مؤسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه ساالنه بشود

 ]76[برداری  ول بهرهئدستگاه مس -910231
به   موظفمنظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط    

این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا              . برداری و نگهداری از آن می گردد       بهره
 .دستگاه دیگری باشد

 ]78[ وزارتخانه -910232

 .واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود

 ]78[مؤسسه دولتی  -910233

 است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود                واحد سازمانی مشخصی  
 .و عنوان وزارتخانه ندارد
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ریاست جمهوری اداره می گردد، از نظر این قانون مؤسسه       نظر  نهاد ریاست جمهوری که زیر       - تبصره
 .دولتی شناخته می شود

 ]78[دولتی  مؤسسات و نهادهای عمومی غیر -910234

واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به           ) محاسبات عمومی کشور  ظر  قانون    از ن (
 .شود منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می

فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت                     - تبصره
 . شورای اسالمی خواهد رسیدتصویب مجلس به پیشنهاد و

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر        : (مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی عبارتند از        
 )19/5/73دولتی مورخ 

 سهام و سرمایه آنها متعلق به          %)50( مادام که بیش از        ها،شهرداریها و شرکتهای تابعه آن       -1
 .شهرداریها باشد

 .زان انقالب اسالمی بنیاد مستضعفان و جانبا-2

 . هالل احمر-3

 .کمیته امداد امام -4

 . بنیاد شهید انقالب اسالمی-5

 .بنیاد مسکن انقالب اسالمی -6

 .کمیته ملی المپیک ایران -7

 . خرداد15بنیاد  -8

 .سازمان تبلیغات اسالمی -9

 .سازمان تأمین اجتماعی -10

 .رانفدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ای -11

 . مؤسسه های جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی-12
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 Organization code ]177[اه تگندی دسب قهاره طبشم -910235

 م سمت ن رق ولیا می کند و دستگاه را مشخص    قی  وقل ح  شک و طبقه بندی    است که  مید شش رق  دع
یتی دولت  حاکمی  دستگاههانده  ه نشان د  1 دعد(تگاه می باشد   ی دس ل حقوق شک دهخص کنن مشپ آن   چ

ین رقم  ول چنانچه ا  می باشدمؤسسات عمومی غیر دولتی     و  هادها   نمانند وزارتخانه ها، و مؤسسات دولتی،       
بانکها، ،  ولتیدشرکتهای   ندان م لتدوی  صد ت حتت دستگاههای دهنده   ناششد ن ا ب 2 دد ع آنسمت چپ   
ر صورتی که اولین رقم     د داره می شوند،  به صورت بازرگانی ا     که یتباری و سازمانهای  عا تاسسبیمه ها، مؤ 

 . می باشندتفاعی و بازرگانی وابسته به دولتانؤسسات م  رۀمزدر شد اب 3سمت چپ آن عدد 

 Public sector ]98 [یش عمومبخ -910236

دربر عنوان دیگری است برای بخش دولتی، و کلیه فعالیتها و وظایف بخش دولت و وابسته به آن را                    
 .می گیرد

 Private sector ]98[ش غیر دولتی بخ -910237

 .عنوان دیگری است برای بخشهای خصوصی و تعاونی و به عبارت دیگر غیر دولتی

 Infrastructures ]98[ بخشهای زیربنایی -910238

مجموع بخشهای اقتصادی که غیر مستقیم با فراهم کردن شالوده های ضروری موجبات افزایش                 
 ...ات ملی می گردند، نظیر راهها، ارتباطات، مخابرات و تولید

 product parts ]98[ بخشهای تولیدی -910239

مجموع بخشهای اقتصادی که مستقیماً موجب افزایش تولید می گردند را بخشهای تولیدی می گویند              
 .نظیر بخشهای کشاورزی و صنعتی

 Social sectors ]98[ بخشهای اجتماعی -910240

ع بخشهایی که در افزایش سطح کیفیت زندگی اجتماعی جامعه اثر دارند و در بلندمدت دارای                 مجمو
 ...آثار اقتصادی می باشند، نظیر بخشهای آموزش و پرورش و بهداشت و تأمین اجتماعی و 

 Exchange rate ]98[نرخ ارز  -910241

 .ندنبادله می کیک کشور را با پول سایر کشورها م نرخی که بانکهای مرکزی،  پول
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  طرح- ٩١٠٣٠٠

 

 Project ]140[ح طر -910301

 . عبارت است از بیان یک سلسله فعالیتهای فنی اجرایی برای رسیدن به یک هدف مشخص-الف

 مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی     اساسکه بر     است ات مشخصی عملیات و خدم   عهموح، مج ر ط -ب
بخشیدن به اهداف   ق  حق ت اعتباری مشخص برای  و اجتماعی و زیست محیطی، طی مدتی معین و با             

 .تعیین شده انجام می شود

 ]76[طرح عمرانی  -910302

 مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا                ،منظور
ن  انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشید             ییاجتماعی که توسط دستگاه اجرا    

به هدفهای برنامه عمرانی پنج ساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در                 
 اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل                  ،دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات        

 .اتی تقسیم می گرددشود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالع اعتبارات عمرانی تأمین می

 National projects ]98[طرحهای ملی  -910303

 بزرگ و از نظر تکنولوژی       ، که جنبه استراتژیک دارند و از لحاظ سرمایه گذاری          یمجموعه طرحهای 
.  مترتب بر اجرای آنها نیز از یک منطقه بیشتر است، طرحهای ملی نامیده می شوند    آثارپیچیده می باشند و    

  ...صنایع سنگین و آموزش عالی، سدهای بزرگ، نظیر طرحهای 

 Regional (provincial) projects ]98[طرحهای استانی  -910304

مجموعه ای است از طرحهای خاص ناحیه ای و طرحهای منطقه ای که طرح ریزی آن در محل،  و                   
الوه بر این در درجه     ع. اجرای آن با استفاده از امکانات مشترک محلی و ملی در استان امکانپذیر باشد               

 نظیر(اول در پیشرفت آن استان مؤثر باشند و از جهت دیگر با اهداف و سیاستهای عمومی دولت                         
 .دنمغایرت نداشته باش) ... و  دفاعی- سیاستهای ارزی
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 Continuation projects ]102[مه دار دا اطرحهای -910305

یش از دو    ب هاتمه آن ، لیکن سال خا   هشدشروع   ه در سال جاری یا سالهای قبل        ک هستند یطرحهای
 .پس از پایان سال جاری باشد سال

 current projects ]102[ یک ساله طرحهای -910306

ه از سالهای قبل شروع       ک ی طرحهای  که سال خاتمه آن سال جاری می باشد، لذا          ندست ه یطرحهای
 .می شوند سوبه محن سال جاری باشد طرحهای یک سالاشده اند و خاتمه آن در پای

 ]46 و 76[طرح عمرانی انتفاعی  -910307

 عالوه بر تأمین هزینه های     ، طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری            ،منظور -
 . سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید،جاری و استهالک سرمایه

 . انتفاعی، به شرح زیر است با توجه به تعریف باال، ویژگی های طرح عمرانی-

 .قق یک یا چند هدف برنامه عمرانی پنج ساله باشدحباید در جهت ت فعالیت طرح، -1

 .انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی است مبنای انتخاب طرح، -2

 .طرح به صورت سرمایه گذاری ثابت است -3

 .محدود و معین است مدت اجرای طرح، -4

 .محدود و معین است طرح،اعتبار مورد نیاز  -5

 .از محل اعتبارهای عمرانی تأمین می شود تمام یا قسمتی از اعتبارهای مورد نیاز طرح، -6

 .محصول طرح در بازار فروخته می شود -7

طرح باید مانند سرمایه گذاری      ی است، دافزون بر سودآوری اقتصادی که ضابطه توجیه اقتصا          -8
 .ز بهره مند باشداز سودآوری مالی نی بخش خصوصی،

همچنین وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی به                        
 .دستگاههای اجرایی مربوط پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود
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 ]46 و 76[طرح عمرانی غیر انتفاعی  -910308

 و یا احداث     یی زیربنا  طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات              ،منظور -
ساختمان و تأسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا می گردد و هدف اصلی آن حصول درآمد                    

 .نمی باشد

 با توجه به تعریف یاد شده و تعریف کلی طرح عمرانی، ویژگی های طرح عمرانی غیر انتفاعی، به                    -
 :شرح زیر است

 .عمرانی پنج ساله باشددف برنامه قق یک یا چند هحد در جهت تیفعالیت طرح با -1

 .انجام مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی و یا اجتماعی است مبنای انتخاب طرح، -2

 .طرح به صورت سرمایه گذاری ثابت است -3

 .محدود و معین است مدت اجرای طرح، -4

 .محدود و معین است اعتبار مورد نیاز طرح، -5

 .از محل اعتبارهای عمرانی تأمین می شود د نیاز،تمام یا قسمتی از اعتبارهای مور -6

 .کسب درآمد نیستهدف اصلی طرح  -7

 .به طور رایگان عرضه می گردد محصول طرح فروخته می شود و در موارد دیگر، در مواردی، -8

حداقل هزینه اقتصادی    حسب مورد،  ضابطه توجیه اقتصادی طرح، سودآوری اقتصادی آن و یا بر          -9
به صورت   چنین وجوهی که برای اجرای طرحهای عمرانی غیر انتفاعی پرداخت می شود،            هم. آن است 

 .بالعوض است

 ]76[طرح مطالعاتی  -910309

ی با مؤسسات   یمنظور طرحی است که بر اساس قرار داد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرا                  
 .یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد علمی و

 Self liquidating project ]119[ل برگشت اب قطرحهای -910310

 زمان معقول و بعد از پرداخت تدمر یک  دای آنها دهه درآم  ک نامیده می شوند  ل برگشت ابی ق طرحهای
 باشد، یا اینکه     یکاف  بهره برداری  و  نگهداری  هزینه های نه سرمایه ای، زی ه ختداپربهره سرمایه برای     
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ی استهالک را در یک مدت زمان معین بپردازند، یا موافقت خود را برای                   ها استفاده کنندگان هزینه  
بعد از اتمام پرداخت هزینه های سرمایه ای، استفاده کنندگان بایستی خود، اداره و               .پرداخت اعالم نمایند  

 .نگهداری طرح را به عهده بگیرند و یا هزینه های نگهداری و بهره برداری آن را بپردازند

 Directly productive projects ]46[یم قمست یدیول تحهایطر -910311

 می شود و می توان به طور       وشفرو   طرحهای عمرانی که محصولشان در بازار، خرید           از گروه   آن
 گذاری کرد، طرحهای تولیدی مستقیم خوانده         شزر را ا  انمستقیم بر اساس تقاضای بازار، محصولش       

اعی عمرانی، در این گروه قرار      انتف غیر   طرحهایبخشی از    ی و انفاعی عمر  طرحهای انت  یتمام. می شوند
 .می گیرند

 Indirectly productive projects ]46[ یدی غیر مستقیمول تطرحهای -910312

ل  قاب ن رو، ایطرحهایی که محصولشان در بازار، خرید و فروش نمی شود و از                    ز  ا  گروه، نآ
 ونهگصول این   حآثار م کوشید،  باید  . دنمی شوخوانده   یمارزش گذاری نیستند، طرحهای تولیدی غیر مستق     

ن ه طور غیر مستقیم و با توجه به تأثیر طرح بر ارزش کاالهایی که از محصول طرح به عنوا                    را ب طرحها  
ی واسطه استفاده می کنند، برآورد کرد تمام طرحهای غیر انتقاعی که محصول و یا پیامدهایشان به                 الکا

 .م به پول نیست، در این گروه قرار می گیرندطور مستقیم قابل تقوی

 Project ]98[پروژه  -910313

 پروژه به مجموع عملیاتی اطالق می گردد که در یک زمان مشخص با صرف              در مفهوم بودجه ریزی،  
معموالً پروژه بخشی از     . انجام می شود )  زیربنایی - اجتماعی، اقتصادی (منابع معین به منظور تولید        

 .به عبارت دیگر هر طرح می تواند شامل چند پروژه باشد. طرح را تشکیل می دهدعملیات یک 

 Sub project ]123 [عیوژه فرپر -910314

 .ه در درون پروژه دیگری انجام می شودپروژه ای ک

 Geographic region ]98[ منطقه جغرافیایی -910315

ی و اکولوژیکی و محیطی، همگن و       یک فضای جغرافیایی که در درجه اول از لحاظ خصوصیات اقلیم          
 .دارای مشخصات یکسانی است
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  اقتصادي- ٩٢٠٠٠٠

 

 Economic system ]98[ نظام اقتصادی -920101

یعنی مالکیت شخصی در  (ساخت سازمانی و نهادی یک اقتصاد، شامل ماهیت مالکیت و کنترل منابع             
 اقتصاد معیشتی، سرمایه داری خالص     :ند از نظامهای عمده اقتصادی عبارت   ). مقابل مالکیت و کنترل دولتی    

مبتنی بر بازار، سرمایه داری پیشرفته، سوسیالیسم مبتنی بر بازار، سوسیالیسم دستوری و نظامهای مختلط               
 .که از مشخصات بیشتر کشورهای در حال توسعه است

 Economic ]126[ اقتصاد -920102

 . حوایج بشری سروکار داشته باشدر عمل یا کاری که با ایجاد مطلوبیت یا خدمت جهته

 Microeconomics ]126 و 121 [ردتصاد خاق -920201

 این اصطالح برای توصیف بخشهایی از اقتصاد به کار می رود که بیشتر درباره رفتار واحدهای                     -
 .انفرادی به ویژه مصرف کنندگان و بنگاهها می پردازد

 بنگاهها،  داد مانن صقت ا نده یک دهاحدهای تشکیل   م اقتصاد است که رفتار اقتصادی و      علشی از   بخ -
 .صنایع و خانوارها را مورد بررسی قرار می دهد

 Macroeconomics ]126 و 122[ن التصاد کاق -920202

نداز ملی،    ا ملی، درآمد ملی، هزینه ملی، پس       فصر، م لید ملی ود نظیر ت  لی اقتصا یر ک ادرسی مق بر -
بازده ل  کنندگان یا ک   کل مصرف  نهزیوهای ه لگبرای نمونه، بررسی ا   . ذاری ملی و مانند آنها       گسرمایه

اقتصاد کالن، روابط متغیرهای کلی را در اقتصاد         . در قلمرو اقتصاد کالن است     . شرکتها در یک جامعه   
 .ندی  که م مطالعملی

ل و  تحلیل نوین اقتصادی که با داده های کلی مانند هزینه کل، اشتغال کامل، درآمد کل، مصرف ک      -
 .سرمایه گذاری کل سروکار دارد
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 Managerial economics ]140[ریت دید ماصاقت -920203

ت اتخاذ  یریسط مد تو   معموالً کهلم اقتصاد در تصمیم گیری های علمی یا بازرگانی           به کارگیری ع 
مورد همچنین علم اقتصاد در زمینه هایی نظیر پژوهش عملیاتی، حسابرسی مدیریت و بازاریابی              . شود می

 .ردگی ار میاستفاده قر

 Engineering economics ]177 و 121[دسی مهن ادصاقت -920204

طرحهای ر   دی   نسبی   ا  هل اقتصادی در مسائل مهندسی، مثالً مقایسه هزینه               صوربرد ا  کا
 .ذاری  گهیسرما

 .علم حداکثر استفاده از امکانات و منابع -

 Open economy ]98[ اقتصاد باز -920205

 .ادی که داری تجارت خارجی و تماسهای مالی و غیر مالی با بقیه کشورهای جهان استاقتص

 Economic growth ]98[رشد اقتصادی  -920301

فرایندی پایدار که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد، طی زمان افزایش می یابد و سبب افزایش سطح                 
 .درآمد ملی می شود

 Economic infra structure ]98[ زیربنای اقتصادی -920302

میزان تمرکز سرمایه در حمل و نقل و ارتباطات، تأمین آب، برق، نهاده های مالی، خدمات عمومی                   
مانند بهداشت و آموزش سطح توسعه زیربنایی در یک کشور عاملی قاطع در تعیین و تنوع بخشیدن به                    

 .توسعه اقتصادی شناخته شده است

 Economic index ]98[شاخص اقتصادی  -920303

نظیر شاخص تولید ناخالص    . هایی کمی که بیانگر وضعیت خاصی در یک پدیده اقتصادی است            داده
 . مصرف سرانه و میزان رشد ملی،

 Economic efficiency ]121 و 98[صادی قت اارایی ک-920304

 شده است و هیچ      وضعیتی که در آن تمام منابع تولید کامالً و با حداکثر کارایی خود به کار گرفته                 -
 .منبعی را نمی توان بدون کاهش در تولید به فعالیت دیگر منتقل کرد
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دی از  فره امکان بهبود وضعیت اقتصادی      تی ک  حال ازت است   ارام عب عصادی به معنای    قت ا کارایی -
 برای ایجاد چنین حالتی سه نوع     .  فرد دیگر وجود نداشته باشد     تصادی بر کردن آسیب اق   ون وارد دجامعه ب 
دوم کارایی . ت با حداقل هزینه تولید شود الصومحاول کارایی در تولید که در آن        : رقرار باشد بید  اکارایی ب 
ید کاالها و خدمات مورد نیاز جامعه تخصیص یابد و سوم کارایی توزیع               تول آن منابع در   رد هک یصتخصی

الها و خدمات،   ات ک مرآمد و قی  که در آن کاالها و خدمات به نحوی توزیع یابند که با در نظر گرفتن د                 
ئه شده در باال    اتعریف ار . های خود به نحو دیگری نداشته باشند      مدرآ د مصرف کنندگان تمایلی به مصرف    

 .ویند  گرا کارایی پارتو، نیز می

 Productive efficiency ]46[ کارایی تولیدی -920305

خص، با استفاده از شیوه ای که      تولید یک میزان معین محصول و یا تحقق یک مقصود اقتصادی مش            
پیش نیاز تخصیص بهینه منابع بین      . ثمربخش ترین هزینه را دربردارد، کارایی تولیدی خوانده می شود          

 .مصرفهای گوناگون، کارایی تولیدی است

 Economic model ]98[مدل اقتصادی  -920306

خانوار، بنگاه  (اقتصادی  مدل اقتصادی مجموعه روابط متشکلی است که فعالیت یک واحد مستقل               
 .را تحت مجموعه ای از فرضیات ساده کننده، توصیف می کند) تولیدی، اقتصادی ملی یا اقتصاد جهانی

 Economic freedom ]126 و 140 [ آزادی اقتصادی-920307

آزادی اقتصادی عبارت است از عدم حضور اضطراری یا اجباری دولت در امور تولید، توزیع یا                      -
 .ال و خدماتمصرف کا

آزادی تصمیم گیری در امر    .  اصطالحی که آلفرد مارشال برای واحد اقتصادی آزاد به کار برده است            -
 .تولید و مصرف

 Productivity ]98[وری  بهره -920401

ها، با این مفهوم بهره وری باالتر معادل        بهره وری عبارت است از نسبت ارزش ستانده ها به ارزش داده         
  ...بودن راندمان تولید، کارایی در کاربری منابع، پائین بودن ضایعات و است با باال
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هنگامی که بهره وری برای یک عامل مطرح می شود، بهره وری برابر است با سهم ارزش تولید ناشی                 
از آنجا که تعیین سهم متوسط بهره وری هر عامل به دالیل            . از به کارگیری آن عامل در ارزش تولیدات       

برای عامل مورد نظر    ) Marginal productive(ر است، برای نشان دادن آن از نرخ بهره وری          فنی دشوا 
 .استفاده می شود که معرف اثر نهایی افزایش عامل مورد نظر در تولید می باشد

 Efficiency ]107 [کارایی -920402

 .نابع استفاده شدهم و هنتیجه به دست آمدن بطه بیرا

 Competition ]177 و 121[ابت رق -920403

 به انو یا فروشندگ ریدارانخشندگان مستقل در بازار و آزادی روان و فار زیادی از خریدادور تعدحض -
 . و فروشخریدورد مای ه تولیدات و اطالعات کامل در مورد کاالنیود همگوج. ورود یا خروج از بازار

 . با باالترین کیفیت و کمترین هزینه دو یا چند سازمان برای ارائه کاال یا خدمات مطلوب،شتال -

  Cost index ]105[نه خص هزیشا -920404

 .ست که ارزش یک کاال یا خدمت را در رابطه با ارزش آن در تاریخ مبنا بیان می کند ا رقمی-الف

 رقمی است که ارزش ترکیبی یک سری از عوامل اقتصادی را در رابطه با ارزش آن در تاریخ                      -ب
 .کند مبنا بیان می

 Development ]98[توسعه  -920501

 :سه جنبه مهم توسعه عبارتند از. استفرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم 

 . ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی

اعی، نهادهای اجتم  ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس مردم شود، از طریق استقرار نظامها و              
 .سیاسی و اقتصادی که مشوق شأن و احترام انسان باشد

افزایش آزادیهای مردم در انتخاب، از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها به                    
 .عنوان مثال، افزایش در تنوع کاالها و خدمات مصرفی

www.mirjalili.net



 251  فصل نهم ـ واژه های عمومی

 Sustainable development ]177 [ توسعه پایدار-920502

عبارت است از بهره برداری صحیح و کارآمد از منابع موجود و با استفاده از الگوی                توسعه پایدار    -الف
مصرفی مطلوب همراه با به کارگیری امکانات فنی و ساختارهای تشکیالتی مناسب به گونه ای که بتوان                

ر بخشی برآورده نمود و بر سه اصل زی         نیازهای نسل امروز و نسلهای آینده را به طور مستمر و رضایت            
 :استوار است

 . حفظ منابع طبیعی و نیروی انسانی-1

 . رشد کمی و کیفی تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی-2

 . بهبود و ارتقای شرایط فرهنگی و رفاه اجتماعی-3

 توسعه ای که نیازهای نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی های نسل آینده در تأمین                       -ب
 .نیازهای خود، برآورده کند

 Economic development ]98[توسعه اقتصادی  -920503

تغییرات و دگرگونی های ساختی در اقتصاد کشور، در چارچوب نظام ارزشهای سیاسی و اجتماعی                  
توسعه اقتصادی بدون رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر              .حاکم بر جامعه است   

 .ملی تحقق پیدا نمی کندسهم بخشهای عمده اقتصادی در تولید 

 Economic equilibrium ]102[ادی تصادل اقتع -920601

.  می باشد )مجموع مخارج ( در جامعه    کلقاضای   ت و) محصول ملی (ل در جامعه     ک ن عرضه  بی ادلتع
  تراز ل علوم اقتصادی تعادل اقتصادی را از یک طرف با تعادل بودجه و از طرف دیگر با تعاد                   اندانشمند

 .اننددتبط می مر در کوتاه مدت و بلندمدت هاخترداپ

 Social equilibrium ]102[ اعیتمادل اجتع -920602

ای انتقالی اجتماعی و    همختلف جامعه است که به صورت پرداخت      ت   طبقا ینمالی ب  ییاناتواهنگی  هم
دل اجتماعی  تعاه  ه ب معار جا شداقل نیازها برای محروم ترین اق     ح تأمین. اقتصادی در بودجه ظاهر می شود    

 .موسوم است
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 Optimization ]122 [زیوب سالطم –ازی   سنهیهب -920603

ذیر   پوازن به نحوی که تحقق حداکثر سود و نتیجه را امکان            ادل و مت   صورتی متع  هها ب ملاعکیب  تر
 .زدسا

 Net worth ]121 و 100[ارزش خالص  -920701

 . بخش دولتی استمنظور ارزش کل دارایی ها منهای ارزش کل بدهی های -

 .ادعاهای صاحبان بنگاه از دارایی های کل آن. کل دارایی ها منهای بدهی های بنگاه یا فرد-

 Value added ]98[ارزش افزوده  -920702

 شده و  ارزش افزوده در هر فعالیت اقتصادی عبارتست از تفاوت بین ارزش کاالها و خدمات تولید                 
ارزش افزوده در هر فعالیت اقتصادی از جمع درآمد          . جریان تولید  درارزش کاالها و خدمات به کار رفته         

 .آن فعالیت نیز به دست می آید عوامل تولید در

 Marketing ]126 و 121[ی زاریاببا -920801

فعالیتها شامل  این  . می شودا  االه ک  توزیع و بنگاهها در ارتباط با فروش        ایعالیته ف شاملی  زاریاببا -
 .ه مشتری دربر می گیرد بها رااال دیگری است که فروش کورحقیقات بازار و امفروش، تبلیغات، ت

 . اصطالحی است برای پوشش فعالیتهای بنگاه در زمینه فروش و توزیع محصوالت به طور کلی-

 Productio ]126 و 124[لید تو -920901

ه از چاه یا مواد      ، مانند واحدهای ساخته شده در یک کارخانه، نفت استخراج شد              جیاد خرو مو -
 .شیمیایی حاصل از یک واحد فراوری

آوردن عمل افزودن ظرفیت اموال جهت بر      .منتج گردد  خدمت مفید  یا ه کاال ضفعالیتهایی که به عر    -
یا به دیگر سخن عملی است که بر         . خواهشها و احتیاجات انسانی و یا انجام دادن خدمات بدین منظور            

 .دی به جهت تأمین خواهشهای انسانی می افزایدمطلوبیت یا قدرت تهیه اموال ما

 Net domestic product ]140 و 121[ داخلی لصلید خاتو -920902

ی که در     اهایرمسای    هلص داخلی منهای بخشی از تولیدات برای جبران استهالک نهاده         خاآمد نا در -
 .ستد الزم اتولی
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 . تولید ناخالص داخلی منهای استهالک سرمایه-

 Gross domestic product (GDP) ]98[تولید ناخالص داخلی  -920903

 توسط افراد   ییتولید ناخالص داخلی عبارت است از مجموع ارزش کاالها و خدمات تولید شده نها                
 زیرا شامل ارقام مربوط به استهالک         ،این رقم ناخالص است    . طول یک سال   ساکن یک کشور در    

کسر نمودن رقم    با.  ای به کار رفته در جریان تولید نیز می باشد         ماشین آالت و سایر دارایی های سرمایه     
 .استهالک، تولید خالص داخلی به دست می آید

 Net national product ]126 و 122[ ملی لصلید خاتو -920904

 .ی  الص ملی منهای استهالک اموال سرمایهخالید ناتو -

 یک  معموالً(ک ملت در یک دورۀ معین        د ی صااقت  در تبازار تولید خالص کاالها و خدما       شزار -
 . می باشد)سال

بر اساس  )  یک سال  معموالً( ینعارزش کل همه کاالها و خدماتی که اقتصاد یک ملت در دورۀ م              -
به دیگر سخن محصول کل ملی منهای . قیمت جاری بازار، تولید کرده  است، منهای استهالک سرمایه ای   

 .استهالک اموال سرمایه ای

 National product (Gross) ]98 [)ناخالص(تولید ملی  -920905

 .ی تولید شده توسط عوامل تولیدی کشور طی یک سالیمجموع کاالها و خدمات نها

 Income ]140 و 100 [درآمد -921001

 .ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد و منظور آن دسته از داد -

در دورۀ زمانی معینی به یک فرد، گروهی از افراد یک بنگاه یا یک اقتصاد                 جریان پول یا کاال که       -
 .تعلق می گیرد

 National income ]98[درآمد ملی  -921002

کل ارزش پولی تمامی کاالها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد ملی، طی یک دوره زمانی                        
کردن سهم عوامل تولید ملی یک کشور       درآمد ملی پس از اضافه      . ، می باشد مشخص، معموالً یک سال   

 .در سایر کشورها به تولید داخلی و کم کردن سهم عوامل تولید خارجی از تولید داخلی به دست می آید
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 Per capita income ]98 [درآمد سرانه -921003

 درآمد. درآمد سرانه نشان دهنده متوسط تولید و یا درآمدی است که به افراد جامعه تعلق می گیرد                   
وضعیت رفاهی جامعه است لیکن نحوه       سرانه به عنوان یک شاخص اقتصادی پایه، مبین سطح زندگی و          

 .توزیع درآمد در بین افراد جامعه را نشان نمی دهد

 Quality life ]98[سطح زندگی  -921101

زشهای کیفیتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که فرد می تواند مایحتاج زندگی خود را بر پایه نظام ار                
 .حاکم جامعه برآورده سازد

 Requirements of society ]106[امعه  جایهزمندیاین -921102

 .مصوبات و سایر مالحظاتها،  مهآیین نا قررات، م ،بطاضو، شی از قوانیننازامهای ال

مالحظات قابل ذکر عبارتند از حفاظت محیط زیست، بهداشت، ایمنی، امنیت، حفظ            سایر   -1یادآوری
 ه جویی انرژی و منابع طبیعی و صرف

 . هنگام بیان نیازمندیهای کیفیت، تمامی نیازمندیهای جامعه بایستی منظور شود-2دآورییا

 نیازمندیهای جامعه شامل نیازمندیهای مربوط به حوزه قضایی و مقرراتی می باشد که                 -3یادآوری
 .ممکن است از یک حوزه به حوزه دیگر تفاوت داشته باشد

 Inflation ]122 و 121[ورم ت -921103

 افزایش عمومی سطح قیمتها، کاهش ارزش پول در طول زمان، وضعیتی که برای خرید همان                    -
 .مقدار کاال و خدمات باید پول بیشتری پرداخت شود

ترقی شدید و نسبتاً    . که موجب کاهش قدرت خرید یک واحد پولی می شود           قیمتها  سطح زایشاف -
و خدمات  کاالها ه عرضه واقعی بر نسبت   ثبه علت فزونی تقاضای مؤ     هکی  تلحا .آنی سطح عمومی قیمتها   

 .ید  آد میجوا به و  هش هزینهافزایبب سو یا به 

 Net financial rate of return ]119[ خالص هیخ بازدنر -921201

صول و یا ح) به صورت درصد بیان می شود(ه کل به دست آمده باشد  به هزینی که نسبتلصآمد خادر
 .ان توسعه برآورد شودر دوزآن بعد ا

www.mirjalili.net



 255  فصل نهم ـ واژه های عمومی

 Current price ]46 و 98[جاری قیمت  -921202

 ارزش کاالها و     قیمت متداول روز انتخاب شود،     ،در صورتی که برای تعیین ارزش کاالها و خدمات         -
 .خدمات به قیمت جاری به دست می آید

متها را، محاسبه بر اساس قیمتهای        پیش بینی قیمتهای آینده با ملحوظ داشتن تورم عمومی قی            -
 .جاری گویند

 Constant price ]46 و 98[ قیمت ثابت -921203

محاسبه ) سال پایه ( ارزش کاالها و خدمات به قیمتهای ثابت         ،با حذف نوسان قیمتها در طول زمان       -
 .می شود

قیمتهای ثابت   پیش بینی قیمتهای آینده بر اساس حذف نرخ تورم منتظره را، محاسبه بر اساس                   -
 .می نامند

 Real prices ]46[ قیمتهای واقعی -921204

 .این اصطالح را گاه به جای اصطالح قیمتهای ثابت به کار می برند

 World price ]46[ قیمت جهانی -921205

قیمتی که بر پایه آن کاالها و خدمات مورد نیاز در بازار بین المللی قابل خریداری است، قیمت جهانی                  
قیمت . قیمت جهانی واردات، قیمت سیف کاال بر حسب ارز، در مبادی ورودی است                . نده می شود خوا

 .جهانی صادرات، قیمت فوب کاال بر حسب ارز، در مبادی خروجی است

 Normal prices ]46[ قیمتهای اسمی -921206

نگاه کنید به   (قیمتهای اسمی، اصطالح دیگری است که در مورد قیمتهای جاری به کار برده می شود               
 ).قیمت جاری

 Border price ]46[ قیمت مرزی -921207

در مورد کاالهای صادراتی    . قیمت کاالی مبادالتی در مرز ورودی کشور را، قیمت مرزی می گویند            
قیمت تحویل در مبادی خروجی که در عرف بین المللی آن را قیمت فوب می خوانند و در مورد کاالهای                    
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در مبادی ورودی، نشان دهنده     ) قیمت سیف ( و هزینه بیمه و هزینه حمل و نقل           وارداتی مجموع قیمت  
 .قیمت مرزی کاالست

 Transactions costs ]46[ هزینه های داد و ستد -921301

باید متحمل شد، ) به استثنای قیمت خود آنها(هزینه هایی که در روند خرید و فروش کاالها و خدمات     
این هزینه ها، شامل هزینه مذاکره ها و انعقاد قرارداد، و هزینه             . ه می شوند هزینه های داد و ستد خواند     

هزینه اقتصادی و مالی داد و ستد، بر ساختار          . وصول مطالبات مربوط به فروش کاال و خدمات می گردد         
 .بازار کاال یا محصول، تأثیر می گذارد

 Fixed costs ]140 و 121[ت ای ثاب  هینههز -921302

ای   ههزینه. ینمجارۀ ز اثل  م ،ود  شا تغییر میزان تولید، تغییری در آنها حاصل نمی          ب ایی که  ه ینههز -
 .هستندر ای تولید متغی  ههنمدت کلیه هزیدن معنی که در بلنایبه . ند  ادر ارتباط با زمان مطرحت ثاب

ثابت تولید یا سربار حتی     هزینه های  .  تغییر نپذیرد  ،   هزینه ای که در کوتاه مدت همراه تغییرات تولید       -
 .اگر تولیدی هم در کار نباشد باقی می ماند

 Standard conversion factor ]46[ ضریب تبدیل استاندارد -921303

نسبت حاصل از تقسیم ارزش اقتصادی تمام کاالهای موجود در اقتصاد بر پایه قیمتهای معادل مرز،                 
این ضریب، به طور کلی      .  ضریب تبدیل استاندارد است     بر ارزش بازار داخلی متناظر آن، تعیین کننده         

نشان می دهد که ارزش معادل مرز کاالها، چه میزان کمتر از ارزش متناظر همان کاالها، بر حسب                       
 .قیمتهای داخلی است

 Willingness to pay ]46[ میل به پرداخت -921304

 بپردازند، میل به پرداخت خوانده      حداکثر مبلغی که مصرف کنندگان حاضرند بابت یک کاال یا خدمت          
 .می شود

 Producer surplus ]126 و 46[ مازاد تولید کننده -921305

 مازاد بر حداقل میل به دریافت تولید کننده، در مقایسه با آنچه در عمل عاید او می شود، در                          -
 .اصطالح اقتصادی، مازاد تولید کننده خوانده می شود
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کننده مایل  تولید   عرضۀ پایین تر که     یورد عمل تولید کننده به قیمتها       تفاوت میان قیمت بازار م      -
 .است مقادیر کمتری از کاالهای معین را عرضه بدارد

 Consumer surplus ]126 و 46[ مازاد مصرف کننده -921306

  تفاوت میان قیمتی که از مصرف کننده وصول می شود، با قیمتی که مصرف کننده مایل به                       -
معموالً افزایش تولیدی که باعث     . است، در اصطالح اقتصادی، مازاد مصرف کننده نام دارد         آن   پرداخت

کاهش قیمت می شود، و یا تثبیت قیمت محصولی کمتر از قیمت تقاضای آن، سبب پیدایش مازاد مصرف          
 .کننده است

ت برای   مصرف کننده عمالً می پردازد یا حداکثر قیمتی که خریدار ممکن اس              ه تفاوت قیمتی ک    -
 .رجحان و برتری یکنواختی قیمتها برای مصرف  کننده. همان کاال بپردازد

 Market failure ]126 و 46[ کاستی بازار -921307

 ناتوانی نظام بازار برای فراهم آوردن برخی کاالهای خاص به دلیل وجود نقص در مکانیسم بازار، و   -
ای تولید در قیمت محصول، کاستی بازار را به وجود            یا به دلیل عدم امکان منظور کردن تمام هزینه ه          

از یک سو، کاستی بازار موجب اضافه تولید کاالها و خدماتی می شود که دارای پیامدهای بیرونی                . می آورد
منفی است، و از سوی دیگر، باعث عرضه کمتر کاالها و خدماتی می گردد که دارای پیامدهای مثبت قابل 

اطالعات ناکافی، ظرفیت تولیدی ناکافی، تنظیم مقررات درباره         : دی، از قبیل  دالیل متعد . توجهی است 
 .نیروی کار و سرمایه، و سود حاصل از انحصارها، موجب کاستی بازار است

 ناتوانی دستگاه بازارهای خصوصی برای تهیۀ برخی از کاالها یا کامالً به میزان دلخواه و یا در                      -
 .سطح بهینه است

 Excludability ]46[یری  منع پذ-921401

ی جلوگیری و مانع شدن مصرف کسانی که قادر به پرداخت بهای             اتوانایی عرضه کننده محصول بر    
  کنندگان  عرضه. پذیری خوانده می شود   امکان منع  ،)از طریق عرضه نکردن محصول     ( محصول نیستند 

مانع مصرف کسانی شوند    کاالها و خدمات خصوصی، همیشه می توانند از طریق عرضه نکردن محصول،            
 .که بهای آن را نمی پردازند
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 Depreciation ]177[تهالک اس -921402

 دو براستهالک . می باشدرسودگی و کهنه شدن فه دلیل ب تأسیسات و تجهیزات یاح ش طرهش ارزکا
هالکی که در اثر ابداع       ستود و ا     شکی که در نتیجۀ کار کردن حاصل می          یالک فیز ستها.  است وعن

 .شوند  از رده خارج میا  رشینیپ اتود، و تجهیزمی  شی اشبهتر ن و دیدترجفنون و یزات هتج

 Lucrum cessans ]177 [عدم النفع -921403

قانونی  مانند توقیف غیر  . نفعی که مقتضای وجود آن حاصل شده است        پیدا کردن   ممانعت از وجود    
 و یا عدم بهره برداری از طرح به علت تأخیر           مزد می باشد  محرومیت او از گرفتن   به کار که موجب      شاغل

 .النفع را می توان منشأ خسارت دانست در اتمام اجرای طرح، عدم
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  حقوقي- ٩٣٠٠٠٠

 

  قانون تجارت- ٩٣٠١٠٠

 

 Commerce ]127 و 122[ زرگانیاب ارت ـتج -930101

 .الیتهای مربوط به خرید و فروش کاالها و خدمات در مقیاس وسیعفع -

 . است از خرید، توزیع و فروش کاال بدون ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در آن عبارت-

 ]79[شرکت سهامی  -930102

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایۀ آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام،  محدود                
موضوع شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که            . به مبلغ اسمی سهام آنها است      

 .عملیات آن امور بازرگانی نباشد در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد

 ]79[شرکت سهامی خاص  -930103

 . منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است،شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس

 ]79 [شرکت سهامی عام -930104

از سرمایۀ شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین               شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی        
 .می کنند

 ]79[شرکت با مسئولیت محدود  -930105

  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر               ،شرکت با مسئولیت محدود   
زان سرمایه خود   شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا می                 یک از 

 .در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است
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 ]79[شرکت تضامنی  -930106

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با                        
اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از               :  مسئولیت تضامنی تشکیل می شود   

 .اخت تمام قروض شرکت استشرکا مسئول پرد

 ]79[شرکت مختلط غیر سهامی  -930107

 بین یک یا چند یشرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص
. نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود                      

مکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک با            مسئول کلیه قروضی است که م       شریک ضامن 
مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا                که  مسئولیت محدود کسی است      

 . ضامن قید شودیو الاقل اسم یکی از شرکا) شرکت مختلط(عبارت ید در اسم شرکت با. بایستی بگذارد

 ]79 [شرکت مختلط سهامی -930108

 سهامی و یک    ی بین یک عده شرکا    یت مختلط سهامی شرکتی است که تحت اسم مخصوص         شرک
 سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام          یشرکا. شریک ضامن تشکیل می شود    یا چند نفر  

. القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند               یا قطعات سهام متساوی   
امن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن                 شریک ض 

در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و           . ی شرکت پیدا شود   یاست عالوه بر دارا   
 .روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود

 ]79[شرکت نسبی  -930109

 امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و              ایی شرکتی است که بر    شرکت نسب 
 .مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته

 ]78[شرکت دولتی  -930110

حکم قانون و یا    ه  واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا ب               
 %)50(ح،  ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از                      دادگاه صال 
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هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد            . سرمایه آن متعلق به دولت باشد      
 . سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود%)50(شود، مادام که بیش از 

ی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های                 ی شرکتها - تبصره
اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت                  

 .نمی شوند دولتی شناخته

 ]79[شرکتهای تعاونی تولید و مصرف  -930111

 مشاغل خود ،ونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاشرکت تعا
 . به کار می برند،را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس

 Cooperative ]121[ی ونکت تعاشر -930112

ود و  شکیل می  ش دادی افراد ت  عک بین ت  روطلبانۀ اقتصادی که برای رفع نیازهای مشت       دا شرکت   یک
ت اصلی آن با شرکتهای سهامی آن است که در شرکتهای              اوتف. نند  کا، آن را اداره و کنترل می        عضا

د ا تعدا  ب  در شرکتهای سهامی تعداد آرای هر فرد متناسب         ی که  صورت ر د داردی  رأتعاونی هر عضو یک     
 .سهام اوست

 ]81[مؤسسه  -930113

 .قانونی باشدعبارت است از هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای دفاتر 

 Business entity ]125[ مؤسسۀ تجاری -930114

واحد اقتصادی که اقدام به انجام معامالت تجاری می نماید به منظور اهداف و مقاصد حسابداری،                   
 .فعالیتهای این واحد اقتصادی مجزا و مستقل از فعالیتهای مالک یا مالکان آن در نظر گرفته می شود

 ]79[سهام  -930115

 میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب         کننده قسمتی از سرمایۀ شرکت سهامی که مشخص      سهم  
ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که          ورقۀ سهم، سند قابل معامله    . آن در شرکت سهامی می باشد    

 .نام باشد نام و یا بی سهم ممکن است با. صاحب آن در شرکت سهامی دارد

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  262

 

 ]79[سود خالص شرکت  -930116

منهای کلیۀ  مالی  سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال                   
 .ها  و ذخیرههااستهالک هزینه ها و

 ]79[ورقۀ قرضه  -930117

 آن در موعد  یورقۀ  قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهرۀ  معین که تمامی آن یا اجزا            
حقوق دیگری نیز شناخته     برای ورقۀ قرضه ممکن است عالوه بر بهره،       . رد گردد ی باید مست  ینمع یا مواعد 

 .شود

 ]79[مجمع عمومی  -930118

 مقررات مربوط به حضور      .مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود           
ن خواهد   معی ه الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنام       ی الزم برای تشکیل مجمع عمومی و آرا        ه یعد
 . مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد،شد

 ]79[هیئت مدیره  -930119

ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کالً یا بعضاً قابل                شرکت سهامی به وسیلۀ هیئت مدیره     
عمومی نباید از پنج نفر      هیئت مدیره در شرکتهای سهامی       یعدۀ اعضا .  اداره خواهد شد   ،باشند عزل می 
 .کمتر باشد

 ]79[مدیر عامل  -930120

هیئت مدیره باید اقالً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و                  
در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دورۀ             . الزحمه او را تعیین کند      مدت تصدی و حق    

 مدیر عامل شرکت نمی تواند در    . ت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود       مدیریت عامل او از مدت عضوی     
 حاضر در مجمع     ی مگر با تصویب سه چهارم آرا        ،عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد          

 .عمومی
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 ]79[معامالت تجارتی  -930121

 آن شده باشد    خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در                 
هر قسم عملیات   . هر نحوی که باشد   ه  نقل از راه خشکی یا آب یا هوا ب         تصدی به حمل و   . یا نشده باشد  
و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیسات که برای انجام               ) کمیسیون(کاری   العمل داللی یا حق  

دن ملزومات ین خدمه یا تهیه و رسان از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کرد    ،بعضی امور ایجاد می شود   
 .و غیره

 ]79[ چک -930122

ضاً مسترد  نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کالً یا بع                 
 .یا به دیگری واگذار می نماید

 ]79[چک عادی  -930123

رنده آن تضمینی جز اعتبار       عهدۀ  بانکها به حساب جاری خود صادر و دا           ،چکی است که اشخاص   
 .کننده آن ندارددرصا

 ]79[چک تأیید شده  -930124

 پرداخت  ، عهدۀ  بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک  محال علیه            ،چکی است که اشخاص   
 .وجه آن تأیید می شود

 ]79) [سفته( فتۀ طلب -930125

عندالمطالبه  د مبلغی در موعد معین یا     فتۀ طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کن           
 .در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید
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  قانون كار- ٩٣٠٢٠٠

 

 ]82[کارگر  -930201

السعی اعم از مزد حقوق،       کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق              
 .خواست کارفرما کار می کندسهم سود و سایر مزایا به در

 ]82[کارفرما  -930202

 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت                     
عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند          مدیران و مسئوالن و به طور     . السعی کار می کند   حق

رفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال            نماینده کارفرما محسوب می شوند و کا      
در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما               . می گیرند کارگر به عهده  

 .آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است

 ]82[کارگاه  -930203

یا نماینده او در آن جا کار می کند،  از قبیل              کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما            
صنعتی، کشاورزی، معدنی،  ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی،  تجاری، تولیدی،  اماکن              مؤسسات
اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوری،      آنها، کلیۀ  تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه           امثال  و عمومی
خانه، کالسهای سوادآموزی  ای، قرائت ه، مهد کودک، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه     ها، شیرخوارگا  تعاونی
 مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسالمی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب         رو سای 

 .ونظایر آنها جزء کارگاه می باشند و ذهاب

 ]82[ار  قرارداد ک-930204

 ،از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی               قرارداد کار عبارتست    
 .کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد

 حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار                -1تبصره  
 .ت وزیران خواهد رسیدو امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئ
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 در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود،                   -2تبصره  
 .قرارداد دائمی تلقی می شود

 ]82[السعی  حق -930205

مندی،  لهئکلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عا                      
ای مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود ساالنه و نظایر                  هزینه ه

 .نامند نماید را حق السعی می آنها دریافت می

 ]82[مزد  -930206

مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموعه آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت                    
 .می شود

 ]82[زد ثابت م -930207

 .مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل

 در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت                -1تبصره  
در ساعات  پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد                    

 .عادی کار پرداخت می گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره

 در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه،                  -2تبصره  
 .مزد مبنا را تشکیل می دهد

مندی،  کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله        ای از قبیل       مزایای رفاهی و انگیزه     -3تبصره  
 .نا محسوب نمی شودبپاداش افزایش تولید و سود ساالنه جزء مزد ثابت و مزد م

 ]82[ مزد ساعتی -930208

 .چنانچه مزد با ساعات کار مرتبط باشد مزد ساعتی نامیده می شود

 ]82[ کارمزد -930209

 .محصول تولید شده باشد، کارمزد نامیده می شودچنانچه مزد بر اساس میزان انجام کار و یا 
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 ]82[ حقوق -930210

در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید                  
 .در آخر ماه صورت گیرد، در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود

 . روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود31باید بر اساس  روزه مزایا و حقوق 31 در ماههای - تبصره

 ]82[ مزایای پایان کار -930211

در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق                    
ب قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناو                       

 .براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید

 ]82[مأموریت  -930212

 کیلومتر از محل کارگاه      50مأموریت به موردی اطالق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل                
 .ف نمایداصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توق

 ]82) [مدت (ساعت کار -930213

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو و یا وقت خود را به منظور انجام کار در                         
کار کارگران در   ساعات   قانون مستثنا شده است،       این به غیر از مواردی که در     . اختیار کارفرما قرار می دهد   

 .ماید ساعت تجاوز ن8روز نباید از  شبانه

 کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می تواند ساعات کار را در                    -1تبصره  
بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آنکه                     

 . ساعت تجاوز نکند44مجموع ساعات کار هر هفته از 

رهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان             در کا  -2تبصره  
 .ساعت کار را در شبانه روز با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید

 ]82[کار روز  -930214

 . می باشد22 بامداد تا 6کار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت 
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 ]82[ کار شب -930215

 . صبح قرار دارد6 تا 22کارهایی است که زمان انجام آن بین 

 ]82[ کار مختلط -930216

. کار مختلط کارهایی است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب واقع می شود
 )58(العاده موضوع ماده     که جزء کار شب محسوب می شود، کارگر از فوق           در کارهای مختلط ساعاتی    

 .نماید قانون کار استفاده می

 ]82[ کار متناوب -930217

کار متناوب کاری است که نوعاً در ساعات متوالی انجام نمی یابد، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز                  
 .صورت می گیرد

در کارهای  .  فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست                  -تبصره  
 ساعت در   15ب، ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافه نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعاً از                   متناو

ساعات شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف                    . شبانه روز بیشتر باشد   
 .کارگاه تعیین می گردد

 ]82 [کار نوبتی -930218

 به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا          ،ه در طول ماه گردش دارد      کار نوبتی عبارت است از کاری ک       
 ساعت در 44 ساعت در شبانه روز و 8 در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از     .عصر یا شب واقع می شود    

 . ساعت تجاوز کند176 هفته متوالی نباید از 4هفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در 

 ]82[کارآموز  -930219

 مهارت برای مدت معین در       یگرفتن حرفه خاص، بازآموزی یا ارتقا       نی که فقط برای فرا     ـ کسا 1
 .بینند های آزاد آموزش می مراکز کارآموزی و یا آموزشگاه

ای خاص برای مدت معین که        ـ افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه            2
 کارآموزی توأم با کار اشتغال دارند، مشروط بر آن که سن              سه سال نباشد، در کارگاهی معین به        رزاید ب 

 . سال تمام بیشتر نباشد18 سال کمتر نبوده و از 15آنها از 
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 ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به             1 کار آموزان بند     -1تبصره  
غل نیستند و رأساً به مراکز کارآموزی مراجعه مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شا

 .می نمایند

 دستورالعملهای مربوط به شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور             -2تبصره  
 . با پیشنهاد شورای عالی کار، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد2در بند 

 ]82 [کار اضافه -930220

ر شامل اضافه کار در روزهای عادی و روزهای جمعه یا تعطیل هفتگی و سایر                    کا ساعات اضافه 
 .روزهای تعطیل می باشد

 ]82[ساعت  نفر -930221

در تعداد روزهای کار کارگاه       نفر ساعت کارگاه برابر است با تعداد کارکنان مشمول قرارداد ضرب             
 .در، ساعات کار روزانه ضرب

 ]82[تولید نفر ساعت  -930222

دار تولید یک نفر کارگر در یک ساعت کار و یا به عبارت دیگر کل تولید سال و یا دوره تناوب                         مق
کل نفر ساعت کار کارگاه در مدت        (کارگاه تقسیم بر حاصل ضرب ساعات کار کارگاه در تعداد کارگر               

 .می باشد) مربوطه

 ]82 [نقطه سر به سر -930223

 .ها معادل یکدیگرند و هزینه) درآمد( در آن وضعیت وضعیتی است که فروش حاصل از مقدار تولید

 ]82[تجربه  -930224

تجربه عبارت است از مدت زمانی که جهت آشنایی با روشهای کار، از طریق انجام امور مربوط به                     
مالک تخصیص امتیاز و تعیین درجات این عامل بستگی به مدت              . آید وظایف هر شغل به دست می      

 . می شود داردزمانی که تجربیات عاید
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 ]82[سرپرستی  -930225

سرپرستی عبارت است از نظارت و رسیدگی، کمک و ارشاد، تعلیم، هماهنگی و تقسیم کار افراد تحت          
 .سرپرستی به منظور انجام صحیح کار

 ]82[ایمنی دیگران  -930226

 .کارعبارت است از جلوگیری از بروز حوادث و مخاطرات جسمی برای دیگران در حین انجام 

 ]82[عرف  -930227

در مورد  . هایی که در اثر تکرار، به صورت یک عادت و رویه ثابت درآمده است                عبارت است از رویه   
 .امتیازاتی که به کارگران داده می شود هم عرف کارگاه می تواند مالک قرار گیرد و هم عرف منطقه

 ]82[انجمنهای صنفی  -930228

 که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع               تشکلهایی هستند  ،انجمنهای صنفی 
به عبارت دیگر انجمنهای صنفی جایگزین همان         . اقتصادی کارگران و کارفرمایان، تشکیل می شوند       

 .سابق هستند) سندیکای(

 ]82[کوشش فکری  -930229

گیری، تجزیه و    عبارت است از میزان تالش فکری، دقت، درجه تمرکز ذهنی، میزان قدرت تصمیم              
ریزی، تجسم و قضاوت، سرعت انتقال و ابتکار و تدوین خط مشی و                 تحلیل مسائل، طراحی و برنامه     

 .مقررات

 ]82 [کوشش جسمانی -930230

 میزان و تکرار کوششهای جسمانی و حد سختی و صعوبت حرکات مورد نیاز                 ،عبارت است از نوع   
 .برای انجام وظایف

 ]82[حیط کار شرایط نامساعد م -930231

ای نظیر دود، بخار،  عبارت است از میزان نامطبوع بودن محیط کار به دلیل وجود عوامل ناراحت کننده
 .نور، گرد و غبار، رطوبت، سروصدا، گرما و سرمای زیاد، کارهای شیمیایی و نظایر آنها گاز، بو،
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 ]82 [خطرات ناشی از کار -930232

 نظیر جراحات   ،ناپذیر در حین انجام کار      وقوع حوادث اجتناب   عبارت است از صدمات جسمی ناشی از      
 .سطحی، نقص عضو و از کار افتادگی

 ]82[مسئولیت مالی و دارایی ها  -930233

عبارت است از حدود مسئولیت در مورد نگاهداری، کنترل، دریافت، پرداخت و استفاده از وجوه نقد و                  
ا و  ه و اختیارات تصویب هزینه های جاری و سرمایه ای، سفارش        اوراق بهادار و انجام و کنترل عملیات مالی       

 .نگاهداری اموال و دارایی ها
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  قانون تأمين اجتماعي- ٩٣٠٣٠٠

 

 ]83[بیمه شده  -930301

بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبلغی به عنوان                   
 . قانون را دارد این درحق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر

 ]83[حق بیمه  -930302

و برای استفاده از مزایای موضوع آن به           حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون             
 .سازمان پرداخت می گردد

 ]83[ کارگاه -930303

 .کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند

 ]83[ کارفرما -930304

دستور یا به حساب او کار می کند، کلیه          کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به              
کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و                   

 .یمه شده به عهده می گیرندکارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال ب

 ]83[حادثه  -930305

 که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق                  ،بینی نشده  حادثه اتفاقی است پیش    
 .ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد

 ]83[ حوادث ناشی از کار -930306

ه در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق                 حوادث ناشی از کار حوادثی است ک        
 .می افتد
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 ]83[غرامت دستمزد  -930307

غرامت دستمزد به وجوهی اطالق می شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت، اشتغال                 
 پرداخت  به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده                          

 .می شود

 ]83[ مزد -930308

نقدی یا غیر نقدی مستمر است      ایای  مزمزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و               
 .که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود

 ]83[ کمک عائله مندی -930309

ط کارفرما به بیمه شده    کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توس           
 .پرداخت می شود

 ]83[افتادگی کلی  از کار -930310

تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری         نعبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که            
 .بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد

 ]83[افتادگی جزئی  از کار -930311

 قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط                     عبارت است از کاهش   
 .قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

 ]83[ بازنشستگی -930312

بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در           
 .این قانون

 ]83[مستمری  -930313

 از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا                     مستمری عبارت 
قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت                      

 .می شود
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 ]83[غرامت مقطوع نقص عضو  -930314

ان نقص عضو یا جبران تقلیل       ، مبلغی است که به طور یکجا برای جبر          غرامت مقطوع نقص عضو   
 .درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود

 ]140[ تأمین اجتماعی -930315

های اجتماعی و اقتصادی که منجر به قطع یا کاهش درآمد افراد              حمایتی است که در قبال پریشانی     
 .به آنها ارائه می گرددشود  می جامعه
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  قانون مدني- ٩٣٠٤٠٠

 

 ]80[حریم  -930401

 مقداری از راضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن                         ،ریمح
 .ضرورت دارد

 ]80[عقد  -930402

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد                       
 .قبول آنها باشد

 ]80 [عقد الزم -930403

 . ست که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینهعقد الزم آن ا

 ]80 [عقد جایز -930404

 .عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند

 ]96 و 80[اقاله  -930405

 بعد از معامله طرفین     .هم زدن معامله کند   ه  اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که داللت بر ب              -
 موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط             .آن را اقاله و تفاسخ کنند      ،  می توانند به تراضی  

 .مقداری از مورد آن باشد

 . به هم زدن عقد، الزم به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز می نامند-

 ]80[ ایقاع -930406

فی که به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف منشأ اثر حقوقی شود،               عملی است قضایی و یک طر     
مگر در موارد مصرح در     (بدون این که تأثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد                 

 .، ابراء و اعراض و فسخ از مصادیق ایقاعات است)قانون مانند طالق

 ]80[بیع  -930407

 . معلومبیع عبارت است از تملک عین به عوض
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 ]127[ معامله -930408

عقد، با این تفاوت که معامله اخص از عقد یا قرارداد است که بیشتر آثار مالی                 معامله مترادف است با     
طرفین معامله را    ) معامالت تجاری ... (و تجاری را دربر می گیرد مانند مضاربه، سلف، بیع، اجاره                 

 .نامند» متعاملین«

 ]80[معاوضه  -930409

 مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف          ،ه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین         معاوض
 .ه اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشدظدیگر اخذ می کند بدون مالح

 ]80[اجاره  -930410

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر                  
 .جاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویندو ا

 ]80[مضاربه  -930411

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن                    -
 .تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود

 .وجه نقد باشد سرمایه باید -

 . مضاربه عقدی است جایز-

 ]80[شرکت  -930412

 . واحد به نحو اشاعهیئیشرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در ش

 ]80[وکالت  -930413

 نایب خود   ،وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری                    
 .می نماید

 ]80[عقد ضمان  -930414

متعهد را  .  از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ  دیگری است به عهدۀ  بگیرد               است قد ضمان عبارت  ع
 .عنه یا مدیون اصلی می گویند له و شخصی ثالث را مضمون را مضمون  طرف دیگر،ضامن
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 ]80[رهن  -930415

ه را راهن   رهن دهند . الی را برای وثیقه به داین می دهد      ، م رهن عقدی است که به موجب آن مدیون       
 .و طرف دیگر را مرتهن می گویند

 ]80[هبه  -930416

 تملیک  .هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند                    
 .طرف دیگر را متهب،  مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند،  واهبه،کنند

 ]127[ صلح -930417

طرفین، توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها عنوان یکی              صلح، عقدی است که در آن       
عمل صلح را مصالحه، پیشنهاد دهنده      . را داشته باشد  ...) مانند رهن، بیع، اجاره و      (از عناوین معروف عقود     

 .را مصالح و قبول کننده را متصالح و طرفین عقد را متصالحین نامند

 ]80[اقامتگاه  -930418

اه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز                   اقامتگ
 اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب                   .در آنجا باشد  

 .اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. است

 ]80[اقرار  -930419

 . اخبار به حقی است برای غیر، بر ضرر خوداقرار عبارت از

 ]80[سند  -930420

 . قابل استناد باشد، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع،سند

 ]80[سند رسمی  -930421

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در                        
 .بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند سند رسمی استحدود صالحیت آنها 
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  مالي- ٩٤٠٠٠٠

 

 ]80[اموال منقول  -940101

که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد                       اشیایی
 .آید منقول است

 ]80[اموال غیر منقول  -940102

 اعم از اینکه استقرار آن ذاتی       ، محل دیگر نتوان نقل نمود     مال غیر منقول آن است که از محلی به         
 .به واسطۀ عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود باشد یا

 ]84[ مصرفی  منقولاموال -940103

 . از بین می رودلی یا کبه صورت جزئی ، که بر اثر استفادههستنداموالی 

 ]84[ غیر مصرفی نقول ماموال -940104

آنها را  مکرر  به طور   و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان        محسوس   که بدون تغییر     ندستهاموالی  
 .مورد استفاده قرار داد

 Assets ]177 و 125[رایی دا -940201

 هر منبع تحت تملکی که دارای ارزش اقتصادی باشد و انتظار رود که در آینده باعث ایجاد منافعی                   -
 . واحد تجاری گرددبرای

کانه وی که در    ال م لطتسر  یا د ) حقیقی یا حقوقی  (البات و سایر منابع متعلق به شخصی        مطوال،  م ا -
 . به پول است و منافع آتی داردقویمبل تو قادادها ایجاد شده سایر روییات مالی یا لم عالت،مامعنتیجه 

 Fixed assets ]125 و 100[دارایی های ثابت  -940202

ای است که طی مدت بیش از یک سال به طور مکرر و مستمر در                   ظور دارایی های تولید شده   من -
 .فرایند تولید به کار برده می شود

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  278

 

واحدهای تجاری این گونه    .  دارایی های مشهودی که دارای عمر مفیدی بیشتر از یک سال هستند            -
ئه خدمات نگهداری می کنند و هدف از         دارایی ها را جهت استفاده در خالل فرایند تولید کاال و یا ارا               

 .مانند ساختمان، ماشین آالت، اتومبیل و زمین. نگهداری آن فروش مجدد به مشتریان نمی باشد

 Current assets ]125[ی ار جدارایی های -940203

دارایی های محدود نشده ای که دارای عمری معادل یک سال یا کمتر و یا معادل عمر چرخه عملیاتی                 
به طور مثال اگر چرخه عملیاتی یک شرکت ساختمانی سه سال باشد، از آنجا               . احد تجاری هستند  یک و 

که این واحد تجاری در حال انجام یک چرخه عمرانی بلندمدت می باشد، مجاز است تا اقالمی را که در                     
 استثنا بوده   ارائه نمایند به هر حال این نمونه      » دارایی جاری «طول این چرخه مصرف می شوند به عنوان        

وجوه نقد، اوراق بهادار قابل انتقال، موجودی کاال و             . و بیشتر، همان دوره یک ساله مد نظر است            
 .پیش پرداخت هزینه، نمونه ای از دارایی های جاری می باشند

 Capital assets ]125 و 100[دارایی های سرمایه ای  -940204

ای است که طی مدت بیش از یک سال در فرایند تولید           ه نشد  شده یا تولید    دارایی های تولید  ،منظور -
 .کاال و خدمات به کار می رود

 دارایی های خریداری شده ای که معموالً هدف از نگهداری آنها استفاده در فرایند تولید در طول                    -
 :این دارایی ها شامل. یک دوره زمانی طوالنی نامعین است، و نه فروش مجدد آنها

 .مان، زمین و تجهیزات، ذخایر معدنی و جنگلیزمین، ساخت) الف

 .حق اختراع، سرقفلی عالیم تجاری و اجاره ای) ب

 .سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته) ج

 Production assets ]100[دارایی های تولید شده  -940205

گروه عمده   سه تولید شده به     دارایی. منظور دارایی هایی است که در فرایند تولید حاصل گردیده است         
 .اقالم گرانبها تقسیم می شود دارایی های ثابت، موجودی انبار و

 Unproductive assets ]100[ دارایی های تولید نشده -940206

 ).مانند زمین و ذخایر معدنی(منظور دارایی های مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند 
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 Long term assets ]125[ بلندمدت دارایی های -940207

دارایی هایی که انتظار می رود مزایای آن بیشتر از یک سال باشد مانند ساختمان، تجهیزات،                       
 .دارایی های نامشهود

 Capital ]122[مایه سر -940301

.   شودکه به صورت نقدی یا غیر نقدی برای تشکیل مؤسسه یا شرکت در نظر گرفته می                ت  لغی اس مب
ذاری   گ آنها، سرمایه  ند و مان  امی خرید کاالها، تجهیزات، ساختمان، سه      زرگانی مبلغی است که برا     ر با د
 .ود  شمین تأمین رکه سهامداراش سهم الزلغ امباین . ودی  شم

 .ود  شهم استفاده میی ه برای دارایی های مالژاو این زا

 ]78[سرمایه در گردش  -940302

 .منظور مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است

 Foreign capital ]96[سرمایه خارجی  -940303

 :عبارت است از

 . ارزی که از مجرای بانکها مجاز به ایران وارد شده باشد-الف

آالت و لوازم و ابزار کار، قطعات یدکی ماشین و مواد اولیه و لوازم دیگری از این نوع،                        ماشین -ب
 . مورد قبول هیئت رسیدگی باشدها و ماشین آالت باب روز بوده و مشروط بر اینکه کارخانه

نقل زمینی، دریایی، هوایی مربوط به بهره برداری از کاری که برای آن سرمایه                 وسائط حمل و   -ج
 .وارد شده است

رمایه س حق اختراع، مشروط بر اینکه مربوط و توأم با عمل تولیدی که به آن منظور تقاضای ورود                   -د
 .سیدگی ارزیابی شودبه تشخیص هیئت ر خارجی شده است باشد و

 حقوق ارزی متخصصین که به منظور ایجاد کارهای تولیدی مذکور در این آیین نامه قبل از                     -هـ
 .شروع بهره برداری پرداخته شده باشد

یا در سازمان    قسمتی از سود ویژه حاصله در ایران که بر سرمایه اصلی اضافه شده و                 تمام و یا   -و
 .های خارجی می باشد به کار انداخته شود لب و حمایت سرمایهدیگری که مشمول مقررات قانون ج
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 Foreign investment ]121[جی ارذاری خ  گمایهسر -940304

 خصوصی در کشوری دیگر     اهنگ ب د یا فرود که     شق می طالذاری ا   گعموالً به هر نوع سرمایه     م ن واژه ای
 .)ور دیگر انجام می دهدر یک کش ده دولت کایسه با کمکهای خارجیمقدر (انجام می دهد 

 Investment ]140 و 98[ سرمایه گذاری -940305

 بخشی از درآمد ملی یا هزینه ملی که به امر تولید کاالهای سرمایه ای طی یک دوره مشخص،                     -
. سرمایه گذاری ناخالص اشاره به کل هزینه برای کاالهای سرمایه ای جدید دارد                . اختصاص می یابد 

ذاری خالص مربوط است به تولید کاالهای سرمایه ای اضافی، افزون بر سرمایه های             درحالی که سرمایه گ  
 .مستهلک شده که باید جایگزین گردند

 . تخصیص اعتبار و مصرف آن برای هدفهای معین و مخصوص-

 Petty cash ]102[ان ردخواه گتن -940401

ده هنر د باات نقدی از طرف اعت    اجی احت عی رف ا گردان، وجوهی است که از محل اعتبار معین بر         واهنخت
 .یز گرددارباید ول در اختیار اعتبار گیرنده قرار می گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عم

 ]78[تنخواه گردان خزانه  -940402

عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به                 
استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در                   موجب قانون اجازه    

 .به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد همان سال

 ]78[الحساب  علی -940403

 .ورت می گیردعبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات ص

 ]78[درخواست وجه  -940404

های صادر شده موضوع ماده      حساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله         سندی است که ذی   
سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز             و “قانون محاسبات عمومی  ” این قانون    21

ارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا              حسب مورد از محل اعتب      ،شده در خزانه مجاز می باشد    
 .عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی ربط صادر می کند
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 ]78[حواله  -940405

ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه                   اجازه
  و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و                     ی محلی یاجرا

 .حساب در وجه ذی نفع صادر می شود بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذی

 ]78[ اعتبار -940501

برنامه های عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای                   
 .دولت به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد

 ]78[تأمین اعتبار  -940502

 .عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین

  ]78[تشخیص  -940601

یل ی که تحصیل یا انجام آنها برای ن       یسایر پرداختها  عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و         
 .به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است

 ]78[تسجیل  -940602

 .عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی

 ]127 و 78[تعهد  -940603

 :زذمه دولت ناشی ا عبارت است از ایجاد دین بر“ قانون محاسبات عمومی”از نظر این قانون 

 . تحویل کاال یا انجام دادن خدمت -الف

 .ی که با رعایت مقررات منعقد شده باشدی اجرای قراردادها-ب

 .صالح  احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی -ج

 .المللی با اجازه قانون المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین  پیوستن به قراردادهای بین-د

 که به موجب آن، شخص یا اشخاصی ملتزم به دادن چیزی یا متعهد به                 تعهد، رابطه حقوقی است    -
تعهد کننده را متعهد و تعهد      . انجام فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معینی می شوند              

 .تعهد مترادف با التزام می باشد. را متعهد له می نامند) ذی نفع(شونده 

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  282

 

 ]78[ پیش پرداخت -940701

رداختی که از محل اعتبارات مربوط، بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از عبارت است از پ
 .انجام تعهد صورت می گیرد

 Letter of credit ]177 و 143[ادی تبار اسناع -940702

کن م میزتعهد نن  دورۀ اعتبار ای  . مبلغ معین که به وسیله یک نهاد رسمی تأیید شده باشد          ی  هد برا تع-
 .شدباشخص ماست 

 لتحویو  مل  حکاال از خارج باید در بانک کارگزار باز نمود و پس از               دیای خر رب  اعتباری است که   -
 .درج شده در قرارداد برداشت می شود  به مبلغ ارزیکاالجوه ، و)دادرق قرابط(ر خریدار ادر کشوبناال در ک

 Credit card ]122[ری بارت اعتکا -940703

زمان یا  ساای آن   به شعبه  ه مراجعه  ا  واند ب   تمی نده آن ارند و د    کیک سازمان صادر م     ی رتی که کا
 .ند شود  مسازمانهای مجاز، از امکانات اعتباری آن بهره

 Credit agency ]122 [یعتبار اسسهمؤ -940801

ار ی در اخت  ا ر الزمبار افراد یا سازمانها است و معموالً اطالعات          تع ا نیعی ت نآ که تخصص      ایسسهمؤ
 . می دهدنده قرارر دهاباعت

 Debenture ]122 و 127[ تیولواله دح دولتی، ضهراق قراو -940901

عبارت است از اسنادی که دولت، شهرداری ها یا مؤسسات تابعه دولت برای تأمین هزینه های                    -
مشخص مانند هزینه های جاری، عمرانی یا دفاعی صادر، و برای فروش عرضه می کنند و غالباً برای                    

نکه نقل و انتقال آنها به آسانی صورت پذیرد، به صورت سند در وجه حامل صادر گردیده و در بازار                        ای
سهام اوراق بهادار خرید و فروش می شود و برای استرداد اصل و یا پرداخت بهره آنها معموالً کوپنهایی به 

 .ت می شودآنها ملحق می شود که در تاریخهای مشخصی به تعهد کننده داده و وجه دریاف

 نوعی اوراق قرضه است که بهره آن معادل درصدی از ارزش اسمی آن است و پرداخت بهره                    -الف
 .توسط مؤسسه صادر کنندۀ سند ضمانت می شود
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د زاداخت آنها با دارایی های آ     پرود که     شی م طالقا قرضه ای   ق اورا بهلمللی    اای بین رهر بازا  د -ب
 .دو  ش مینسه تضمیسمؤ

نامیده ) ارزش اسمی (والً مهر شده و طبق آن مبلغی مشخص که             عمکه م است  ی  دند تعه س -ج
خت ز به نرخ مقطوع در موعد مقرر قابل پردا        نیای آن     هعد معین باید پرداخت گردد و بهره      موود در     شمی

 .است

 Cash ]125[ وجه نقد -941001

ه شود معادل ارزش اسمی آن،      وجه نقد از لحاظ حسابداری عبارت است از آنچه که اگر به بانک ارائ              
مانند اسکناس،  . بدون قید و شرط و فوراً توسط بانک پرداخت گردد و یا آن را به عنوان سپرده بپذیرد                    

 .مسکوک، چک، حواله های بانکی، بروات دیداری، حسابهای پس انداز و دیداری

 ]78[هزینه  -941002

در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین         ی است که به طور قطعی به ذی نفع         یعبارت از پرداختها  
 .مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد

 ]81[های قابل قبول  هزینه -941003

هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون                 
 هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به           مقرر می گردد عبارت است از     “ قانون مالیاتهای مستقیم   ”

مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورۀ  مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر             
یش از نصابهای مقرر در این قانون بوده        ب در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا             .باشد

 . یا مصوبه هیئت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بودولی پرداخت آن به موجب قانون و

 از لحاظ مقررات این فصل مؤسسه عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای                   -تبصره  
 .دفاتر قانونی باشد

www.mirjalili.net



 فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور  284

 

 Cost recovery ]46[ه ینگشت هزبر -941004

 تعرفه تعیین شده، نشان دهنده       سرمایه، از طریق  ه  ینهزز جمله   اخدمات و    االها و که  ینران هز جب
الح هم در مورد برگشت هزینه های اقتصادی و هم در مورد برگشت              صطاز این ا  . برگشت هزینه است  

 .هزینه های مالی استفاده می شود

 ]102[ دیون -941101

 .عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته که ناشی از تعهد دستگاه اجرایی می باشد

 ]78 [دیون بالمحل -941102

های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور                عبارتست از بدهی  
د بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده                     ینشده و یا زا   

 .باشد

 . احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه-الف

 ناشی از خدمات انجام شده       ی،هی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولت           انواع بد  -ب
مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه                   

 .ی ایجاد شده باشدیاجرا

یون بالمحل موضوع این بند     انواع د .  که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد        ییها  سایر بدهی  -ج
 .ی تعیین و اعالم خواهد شدیاز طرف وزارت امور اقتصادی و دارا

 Long-term debt ]125[ بدهی بلندمدت -941201

وجوهی که برای دوره ای بیشتر از یک سال استقراض شده باشد، مانند اوراق قرضه پرداختنی و اسناد                 
 .پول یا کاال برای دوره ای بیشتر از یک سالپرداختنی بلندمدت، تعهد پرداختنی در قالب 

 Short-term debt ]125[ بدهی کوتاه مدت -941202

این نوع بدهی ها در    . نوعی بدهی که ظرف یک سال از جانب بدهکار به بستانکار قابل پرداخت باشد              
 .طبقه بندی می شوند» بدهی های جاری«زمرۀ 
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دهی بلندمدت باشد که قسمتی از آن در سال          بدهی کوتاه مدت ممکن است شامل بخشی از یک ب         
 .جاری قابل پرداخت است

 ]78[سال مالی  -941301

 .یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود

 Finance ]121 و 177 [ تأمین مالی-941302

 که در   کارگذار جهت اجرای یک      ایهعبارت است از تأمین سرمایه الزم توسط یک مؤسسه سرم          -الف
 .آن امکان درآمد کافی برای بازپرداخت هزینه های انجام شده و بهره آن وجود دارد

 تهیه تسهیالت مالی برای اجرای کارهای تجاری و اقتصادی، رشته ای از علوم اقتصادی که                   -ب
 .موضوع آن تجهیز منابع مالی است

أمین پول ممکن است برای مصرف و یا سرمایه گذاری الزم            پول در زمان و مکان الزم، ت       تأمین   -
تقریباً مفهوم آن سرمایه در     . تأمین مالی ممکن است برای کوتاه مدت، میان مدت و یا بلندمدت باشد          . باشد

 .شکل پول است یعنی به صورت وجوه وام داده شده و یا وام گرفته شده

ا نهادهای مربوط اطالق می شود، ولی در اصطالح         معموالً به عمل تهیه سرمایه از بازارهای مالی ی         
 .عمومی آن به معنی وجوه حاصل از هر منبع که برای هر نوع مخارجی مصرف می شود اطالق می گردد

 Governmental transactions ]140[ معامالت دولتی -941401

ات دولتی،  عبارت از داد و ستدی است که حداقل یک طرف آن وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسس                    
این معامالت  . شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، شهرداریها و یا نهادهای عمومی  باشد                   

درصورتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آن از بودجه عمومی  باشد یا از تسهیالت دولتی استفاده کند                      
 .مشمول این تعریف هستند

 bid price ]140[ استعالم بها -941402

 مشخصات آن به طور کامل و معین و             و  است که در آن نوع کار یا کاالی مورد معامله             مدرکی
 .ا انجام دهندگان آن و بهای پیشنهادی با قید مدت اعتبار اعالم شده استیمشخصات فروشندگان 
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 Auction ]140 و 121[ایده مز -941403

 د کنند هاقیمت را پیشن  ین  رجی به خریدارانی که بیشت     را ح ایاال که در آن کااله      ک ش فروش رو -
 .ود  شروخته میف

 عبارت است از احراز بیشترین بهای ممکن برای فروش یا به اجاره دادن اموال منقول و غیر منقول                -
 .و کاال و خدمات

 Acquisition ]121[لک تم -941404

لی ی بر خالف خرید که همیشه با پرداخت قیمت عم         ت خدم ااحب شدن مال، ملک، حقوق ی      ص لک،تم
، عتیقه و   لب ما کس ووری  ع  آم ج  یا  و ، یا پاداش  یهاق، هد لح ممکن است در نتیجۀ ارث، ا      لکود، تم   شمی
 .اشد برهغی

 Balance of payment ]122[از پرداختها تر -941501

ور در رابطه تجاری با سایر کشورها طی یک دورۀ زمانی             کشای یک     هطالبات و بدهی   م  از یتصور
امرئی، پرداختهای جاری یا    مرئی و ن  از مطالبات و بدهی ها مانند صادرات و واردات          است، انواع مختلفی    

اگر ستون  . شد با ناز متو و دآنها باید با هم بخوان    ل   جمع ک  د که از پرداختها منعکس هستن   تری، در     اسرمایه
ت وجود  مطالبات بیش از بدهی ها باشد، حالت مازاد تراز پرداخت و در حالت عکس، کسری تراز پرداخ                  

 .خواهد داشت

 Transfer payment ]46[ پرداخت انتقالی -941502

. هر پرداختی که در قبال آن خدمت یا کاالهایی دریافت نشود، پرداخت انتقالی خوانده می شود                     
پرداختهای انتقالی در واقع حق استفاده منابع را از یک طرف به طرف دیگر منتقل می کنند، بدون آنکه                     

مالیات عوارض و یا یارانه از جمله اقالمی است      . زایشی را در منابع یاد شده به وجود آورد        هیچ کاهش یا اف   
 .که در برخی از شرایط، به عنوان پرداخت انتقالی تلقی می شود
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 Balance of trade ]177[انی رگاز بازتر -941503

ح معموالً به تراز    الطین اص  ا .ازرگانی گویند  ب ا تراز  ر شورک ک یت  ارداو وارزش صادرات   ن  اوت بی تف
 مثبت) اریتج(زرگانی  باوازنۀ  م. صادرات کاال بیشتر از واردات باشد      ی  وقت. ود  شتجاری مرئی مربوط می   

 .الت تراز یا موازنۀ بازرگانی منفی استین حکس ابرعاست و 

 Trade balance ]98[موازنه بازرگانی  -941504

 معموالً(ات کشور در یک دوره حسابداری          عبارت است از تفاوت خالص در ارزش صادرات وارد            
 ).یکسال

 Financial equilibrium ]102 [لیادل ماتع -941505

ن دریافتها و    یتعادل ب  .ر شامل ریالی و ارزی است        شوهای ک ختن دریافتها و پردا     بیاهنگی  هم
راز پرداختها   ت بهزی  ارهای  تپرداختهای ریالی را تعادل بودجه می گویند و تعادل بین دریافتها و پرداخ               

 .موسوم است

 Public partnership ]177 [ مشارکت مردمی-941506

چه به  ) غیر از کارهایی که جنبه حکومتی دارد       (مردم در انجام کارهای دولتی       و مشارکت   همکاری  
 .گذاری یا انجام کارها یا همکاری فکری و مشورتی صورت سرمایه

 ]78[حساب  ذی -941601

 حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد                مأموری است که به موجب     
به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در                       صالحیت

وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی                
 :عهده خواهد داشته  می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بغیر دولتی به این سمت منصوب

 نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات                    -1
 .مربوط و صحت و سالمت آنها

 .ـ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی2

 .و سپرده ها و اوراق بهادارها  ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه3
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 .ـ نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور4

 .حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد  ذی-1 تبصره

قانون ” این قانون  )5 (حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده           ذی -2 تبصره
دارند، با حکم وزارت امور       وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می          در مورد     “محاسبات عمومی 

 .دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شدو اقتصادی 

 ]78[حساب  عامل ذی -941602

حساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین              مأموری است که با موافقت ذی      
 به موجب آیین نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت              رسمی واجد صالحیت در مواردی که     

“ قانون محاسبات عمومی” این قانون )31(قسمتی از وظایف و مسئولیتهای موضوع ماده  منصوب و انجام
کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای             .حساب به او محول می شود      توسط ذی 

اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت                به    مادام که  ،دولتی
 از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در           ،حساب می باشند  تنخواه گردان پرداخت از ذی    

 .حساب محسوب می شوند حکم عامل ذی

 ]78[کارپرداز  -941603

 واجد صالحیت دستگاه ذی ربط به این سمت منصوب           مأموری است که از بین مستخدمین رسمی       
می شود و نسبت به خرید و تدارک کاالها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات                   

 .نماید اقدام می

 Accountant ]125[ حسابرس - حسابدار -941604

ابداران، مسئولیت تهیه مالی، حس. شخصی است که مسئولیت انجام عملیات حسابداری را برعهده  دارد
 .اظهارنامه مالیاتی، حسابرسی مدارک و سوابق مالی و ایجاد و تهیه برنامه های مالی را برعهده  دارند

 ]81 [سند حسابداری -941701

برگه یا مدارک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از                        
 ،اسباتی انجام شده به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردید              پولی و مح   عملیات مالی و  
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صالح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و             مرجع ذی  یشود و چنین مدرکی پس از امضا        تجزیه می 
 .روزنامه کل است

 Accounting system ]125[ سیستم حسابداری -941702

مدیریت است که مسئولیت جمع آوری و پردازش        سیستم حسابداری جزئی از یک سیستم اطالعات         
داده ها را برعهده  دارد تا با استفاده از آن بتوان اطالعات مفیدی را در مورد برنامه ریزی و کنترل عملیات                    

 .یک سازمان در اختیار تصمیم گیران قرار داد

 Accounts receivable ]125[ حسابهای دریافتی -941703

 .ن خود بابت کاالهای فروخته شده و یا ارائه خدمات به آنها به طور نسیهمطالبات شرکت از مشتریا

 .در ترازنامه، حسابهای دریافتی را به عنوان نوعی دارایی جاری ارائه می دهند

 Accounts payable ]125[ حسابهای پرداختی -941704

ی از فروشندگان یا    تعهد پرداخت بابت تحصیل یا خرید کاال و خدماتی که به طور نسیه و اعتبار                  
 .عرضه کنندگان آن دریافت شده است

 .در ترازنامه، حسابهای پرداختی را به عنوان نوعی بدهی جاری نشان می دهند

 Cost accounting ]125[ حسابداری صنعتی -941705

حسابداری صنعتی زیرمجموعه ای از حسابداری است که اساساً به منظور ارزیابی موجودی ها                     
جهت تهیه صورتهای مالی، کنترل و تصمیم گیری، اطالعات جامع و مفصلی را در              ) ی محصول هزینه یاب(

این سیستم شامل   . مورد هزینه هایی که در ارتباط با واحدهای تولید و دوایر هستند، جمع آوری می نماید              
زینه های طبقه بندی، ثبت، تحلیل و گزارشگری و تفسیر هزینه های واقعی و همچنین مقایسه آنها با ه                 

 .استاندارد است

 Assessed value ]125[ ارزش ارزیابی شده -941801

ارزشی که دولت برای امالک و مستغالت و سایر دارایی ها وضع نموده است تا از آن به عنوان مبانی                    
 .جهت محاسبه مالیات استفاده شود
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 Book value ]125[ ارزش دفتری -941802
 .ز ارزش ذاتی یا بازار آن که در حسابها و ترازنامه ارائه می گرددمبلغ خالص یک دارایی صرف نظر ا

منهای حسابهای  ) بهای تمام شدۀ اولیه    (ارزش خالص دفتری عبارتست از ارزش دفتری ناخالص           
 ...).مانند استهالک انباشته و (ارزیابی مرتبط 

 ]78 [سپرده -941803

 : عبارت است از محاسبات عمومی، سپرده قانونطبق

منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت ه وجوهی که طبق قوانین و مقررات ب -الف
 .می گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است

  وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا                     -ب
 .دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کالً یا بعضاً قابل استرداد می باشد حقوقی

 وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث -ج
 .می گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذی نفع پرداخت شود تودیع

توسط دستگاههای دولتی به موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق                  وجوهی که     - تبصره
ر آنها از اشخاص دریافت می شود از نظر این قانون سپرده            یاشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظا         

 .تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می باشد

 Collateral ]177 و 121 و 125[یقه وث -941901

 اقالمی که وام گیرنده به عنوان ضمانت وام اعطایی از طرف وام دهنده، نزد وی به امانت                           -
در صورت عدم ایفای شرط وام توسط وام گیرنده، شخص وام دهنده می تواند از دارایی ها جهت             . می سپارد

 .بازیافت وجوه خود استفاده کند

به رهن گذارده   ) مؤسسه اعتباری (دهنده   دارایی هایی که جهت تضمین بازپرداخت وام، نزد وام             -
 .شود

 .ذارد  گمی ت آنرداخایملکی که وام گیرنده نزد وام دهنده برای تضمین بازپ م دارایی و-
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 Demand deposits ]125[ سپرده های دیداری -941902

وی سپرده هایی که به محض درخواست دارنده سپرده، به میزان مورد تقاضا، از طرف بانک در اختیار                  
 .قرار می گیرد و یا به وسیلۀ چک به شخص دیگری پرداخت می شود

 Guarantee ]144[انت ضم -941903

تر شبی .رداخدمات، برای یک دورۀ معین که محمل قانونی نیز د         ش  یا ارز ر  ی کیفیت کا  رامینی ب تض -
یل و  سا و .اشند  باختمانی شامل یک دوره ضمانت یک ساله پس از تکمیل ساختمان می              دهای س داارقر

 .نی تر را داشته باشندالطون دورۀ تضمیت س امکن مزنیتجهیزات ساختمان 

 ]140[ حساب منابع داخلی -942001

حسابهایی که ناشی از ذخیره منابع مالی و یا سود حاصل از فعالیتهای بنگاه اقتصادی بوده و مدیریت                  
 .آن تحت کنترل کامل مدیریت شرکت است

 ]81[یات حقوق درآمد مشمول مال -942101

مزایای مربوط   و) مقرری یا مزد،  یا حقوق اصلی     (درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق          
قانون این   مقرر در     معافیتهای ور و پس از کسر    سبه شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع ک             

 .“قانون مالیاتهای مستقیم”

 Tax ]125[ مالیات -942102

ت از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه های عمومی و یا                    مالیات عبارتس 
به موجب قانون و به  وسیلۀ دولت       ) اجرای سیاست مالی  (حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور         

 :مالیات را می توان به دو نوع عمده تقسیم بندی کرد. وصول می شود

  مالیات مستقیم-الف

 ت غیر مستقیم مالیا-ب

 Consumption tax ]46[مصرف ر لیات بما -942103

 یاتلا م ،ضوارع ، شده بر مصرف کاالها و خدمات را مالیات بر مصرف می نامند                  ضعلیات و ما
ی کاالها و   ستدها و داتی که بر دا    الینوع م هر   یاه فروشی، مالیات ارزش افزوده، و       درخلی فروشی و   ک
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در واقع، تفاوت قیمت پرداخت شده توسط       . الیات بر مصرف تلقی می شود    لق گیرد، به عنوان م    عت تامدخ
 کاال یا   رازبا متقی. خریدار و قیمت دریافت شده توسط عرضه کننده، مالیات بر مصرف را تشکیل می دهد             

 . یارانه، تعیین کننده قیمت تقاضای کاال یا خدمت استاینه مخدمت به عالوه مالیات بر مصرف و

 Precious items ]100[ گرانبها  اقالم-942201

منظور، اقالم با ارزش قابل مالحظه ای است که نه به منظور تولید و مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که                   
 .دارند نگهداری می شوند، مانند تابلو، کتب خطی، فلزهای گرانبها

 ]100[ موجودی انبار -942202

 به منظور فروش، استفاده در تولید و یا سایر           منظور کاالها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان         
 .مقاصد در آینده نگهداری می شوند

 ]81[دفتر معین  -942301

دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب                       
 .کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است. مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود
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  بيمه- ٩٥٠٠٠٠

 

 Insurance ]121 و 122[مه بی -950101

رابطه .  می باشد  و حفاظت در مقابل مخاطرات و حوادث در ازای دریافت حق بیمه              یتعی حما نو -
مه تعهد بیغ حق لبمریافت دی زا ارر د  گمهبیه  است کحوین هذار بمه  گر و بی    گ طرف بیمه  ی بین دو  ردادراق

 .بران کند جذار را  گحادثه، خسارت بیمهرت وقوع صوند در   کمی

 بیمه، عقدی است که بر حسب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از                        -
بیمه کردن اجازه می دهد که افراد ریسک . طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را جبران کند

تهای عمده که در مقابل آنها بیمه انجام می شوند           خسار. خسارت زیاد را با ضرر حتمی کم مبادله کنند          
 :عبارتند از

 .خسارت مالی، عمر و درآمد

ف متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار باید به بیمه گر بپردازد حق                     طر
 .بیمه می گویند

 Policy ]134 و 121[بیمه نامه  -950102

 آنق طبه کاست  ردادیارقآن  و ویند،  گامه می   نرا بیمه ) ی یا غیر رسمی   اعم از رسم  (مه  بید عقد   سن -
ان برای جبر غی را   بل م نیعی م  صورت وقوع حادثه   درود که     شل دریافت حق بیمه متعهد می     بار در ق    گبیمه

 .آن بپردازد

ط مبادله  گر با رعایت قوانین، ضوابط و مقررات مربو          گزار و بیمه   قرارداد بیمه است که بین بیمه       -
 .می شود

 Underwriter-insurer ]134 و 121[مه گر بی -950103

 را  مهبیع  ه موضو بان خسارت وارده    برذار، ج   گ دریافت حق بیمه از بیمه     ای به از  کهصی است   شخ -
 .ند  کتعهد می
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 ایران و   تأسیس بیمه مرکزی  قانون   و   1316مصوب سال   قانون بیمه   « شرکتهای بیمه که طبق       -
و تحت نظارت بیمه مرکزی ایران فعالیت دارند و مشخصات          تأسیس شده    »1350مصوب سال  گری بیمه

 .نامه قید می گردد بیمه آنها در

 Insured ]134 و 177 [گذار  بیمه-950104

نماید که خسارت احتمالی     گر به نفع او تعهد می      گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه         بیمه -
 .وی را جبران کند

حسب وظایف و مسئولیتهای خویش نسبت به        ا یا پیمانکار و در مواردی مشاور است که بر          کارفرم -
 .ای اقدام می نماید تهیه و خریداری پوششهای الزم بیمه

 Insurance services ]134[  نوع بیمه-950105

 .یک از انواع پوششهای بیمه که به صورت اجباری یا اختیاری خریداری می شود هر

 Subject matter of insured ]134[وع بیمه  موض-950106

 .احتمال وقوع خطرهایی است که در طول اعتبار مدت بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد

 Duration ]134[ مدت بیمه -950107

بیمه گر متعهد جبران خسارت     . زمانی است که بیمه گر و بیمه گذار در مقابل یکدیگر متعهد هستند             
بر حسب انواع بیمه، مدت بیمه ممکن است کمتر  . گزار متعهد پرداخت حق بیمه است     مشمول بیمه و بیمه    

به تناسب دوره انجام کار و مراحل آن از           مورد بیمه   در بیمه های مهندسی    . یا بیشتر از یک سال باشد      
 .شروع کار تا بهره برداری آزمایشی تحت پوشش قرار می گیرد

 Insured ]134[ مورد بیمه -950108

حسب قوانین و مقررات جاری       یا قسمتی از موضوع پروژه است که طبق تشخیص کارفرما یا بر            تمام
 .ای تأمین گردد باید برای آنها پوشش بیمه

 Sum insured ]134[ارزش مورد بیمه  -950109

 .حسب مبلغ پیمان تحت پوشش بیمه قرار گیرند ارزش کامل اموال و دارایی هایی که باید بر
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 Premium ]134[یمه  حق ب-950201

ارزش احتمال وقوع خطرات بیمه شده ای است که قبل از شروع کار در وجه بیمه گر پرداخت شود یا                    
 .گذار متعهد به پرداخت آن در طول مدت بیمه باشد بیمه

 Extra premium ]134[افی اض بیمه حق -950202

ق بیمه   ح زاد بر ماپوشش  یا تشدید خطر تحت      ) ریسک(که به علت پرمخاطره بودن       ت  لغی اس مب
 .ود  شمعمول دریافت می

 Insurance declaration ]134 [همی بههارناماظ -950203

هی بیان داشته و از طریق آن       ای یا شف  بکتورت  مان خرید بیمه به ص     ز ذار در   گست که بیمه   ا هاراتیاظ
 .ود  شیمر صاده نامه م آن بیاسر اس و ببیمه گر قرار گرفتهر اتی اخدراطالعات الزم 

 Application form ]134[ پرسشنامه ارزیابی خطر -950204

 .گزار قرار می گیرد گر در اختیار بیمه  بیمهاز سوی که هاستفرم ارزیابی خطر

 Insurance law ]134[ اساس قرارداد بیمه -950205

آنها صادر  نامه به موجب مفاد       است که بیمه   1316قوانین و مقرراتی نظیر قانون بیمه مصوب سال          
 .می شود

 Insurable interest ]134[ ای  اصل نفع بیمه-950206

گزار باید در موضوعی که حق       است که به موجب آن بیمه     » پذیر نفع بیمه «یکی از اصول اساسی بیمه      
 . در غیر این صورت بیمه باطل و آثار آن نافذ نخواهد بود.بیمه می دهد دارای منافع مالی باشد

 Subrogation ]134[ انشینیاصل ج -950207

مقصر به جز   (به موجب این اصل در صورت پرداخت خسارت به زیان دیده، تعقیب عامل زیان                     
گر منتقل   تا میزان خسارتی که به ذی نفع پرداخت شده است و حقوق زیان دیده، به بیمه                    ) ارذگ بیمه

 .می شود
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 Utmost good faith ]134[ گر رعایت اصل حسن نیت بیمه -950208

گزار از دریافت    گر متعهد می شود که در کمال حسن نیت مواردی را که موجب اسقاط حقوق بیمه               بیمه
 .نامه بگنجاند خسارت می گردد به طور شفاف در بیمه

 Liability insurance ]177[الث  ثمه شخصبی -950301

دمات شخصی و یا     ص ند ش م وارد ار مقابل ادعای شخص سوم به هنگ        د ذار را   گمه، بیمه بین نوع   ای
 .ند  کت میاظذار حف  گه خود بیمهیلخسارت مالی به وس

 Property insurance ]121 [المه اموبی -950302

 بیمه.  و سنگین  ملان محت یز  مقابل درخت مبلغی معین و اندک      داپر  مبادلۀ ز است ا  ت عبار المه امو بی
ر ر اث  به ساختمانها، ماشین آالت و دامها د       تهای وارده اربل خس اقمرا در     یا مؤسسۀ تولیدی   تکروال، ش ما
 .طرات دیگر بیمه می کنداق و مخ برد و، رعوزیش  سآت

 Credit nsurance ]122 [یربااعت مهبی -950303

مانهای خدماتی صادر    سازو  ان  روش  فت بیمه برای صاحبان صنایع، عمده       رکی که ش   ضمانت نامه  ا
 .نماید را، تعهد می انبه آن دمات ارائه شده خمرار استند و  کمی

 Reassurance ]177 و 125 [یی بیمه اتکا-950304

قرارداد بیمه  ) خطرپذیری( قراردادی است که طبق مفاد آن یک بیمه گر تمام و یا بخشی از ریسک                -
 .صادر شده توسط یک بیمه گر دیگر را تقبل می کند

بیمه از شرکت بیمه دیگری       گر برای تضمین قرارداد        روشی است در بیمه که طبق آن بیمه           -
 .خواهد تا یک بخش یا تمام خسارتهای احتمالی بیمه گذاران را جبران کند می

 Comprehensive insurance ]134[ بیمه جامع -950305

 .گیرد ای از خطرهای مشخص را تحت پوشش می نامه ای است که مجموعه بیمه
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 Mortgage insurance policy ]134[ بیمه وثیقه -950306

 ،تضمین طلب یا وثیقه طلب یا سپرده برای اطمینان از وصول طلب              نوعی بیمه است که به عنوان      
ای تهیه کند و     نامه جای وثیقه ملکی بیمه   ه  رد و بدهکار می تواند در برخی موارد ب       یمورد استفاده قرار می گ   
 . خود نوعی وثیقه محسوب می شود،ن رو بیمهیاز ا. به طلبکار خود بدهد

 Professional indemnity insurance ]134[ بیمه نامه جبران خسارت حرفه ای -950307

های مختلف را در قبال خسارتهای ناشی از اشتباهات و غفلتهای                نامه، متخصصان رشته   این بیمه 
 .هنگام کار تخصصی مربوط تحت پوشش قرار می دهد

 Policy conditions ]134[ نامه  شرایط بیمه-950401

 این شرایط شامل  .  قانون بیمه در ایران تنظیم می شود       )3( و   )2(منطبق با مواد     است که    شرایطی
تناسب به  قابل تغییر است و شرایط خصوصی          شرایط عمومی غیر  . شرایط عمومی و خصوصی است     
 .نامه می شود ویژگی پروژه تنظیم و ضمیمه بیمه

 Double insurance ]134[ بیمه مضاعف -950402

ه مورد بیمه در مدت زمانی مشابه نزد دو شرکت بیمه شود، به اعتبار اصل حسن نیت هر در صورتی ک
بیمه کردن یک مورد پروژه در مدت        . یک از بیمه گران به نسبت در جبران خسارت سهیم خواهند شد            

 .مشابه نزد دو بیمه گر مجاز نیست

 Cancelation ]134[ نامه  فسخ و بطالن بیمه-950403

آنکه خالف آن و     ای کشور است مگر    نامه منطبق با قوانین و مقررات بیمه       بطالن بیمه شرایط فسخ و    
 .ضرورت در قرارداد قید شده باشد بنابر

 ]81[های زندگی  ذخیره ریاضی بیمه -950404

و ارزش فعلی   ) اعم از سرمایه و مستمری     (گر   عبارت است از تفاوت بین ارزش فعلی تعهدات بیمه          
ن با رعایت مبانی فنی مورد استفاده در محاسبه حق بیمه که نسبت به سهم نگهداری                 تعهدات بیمه گذارا 

 .مؤسسه بیمه محاسبه می شود
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 Arbitration ]134[ حل اختالف -950405

مراجعه به کارشناس منتخب یا محاکم حقوقی یا مرجعی که در بیمه نامه برای حل اختالف تعیین                   
 .شده است

 Full coverage ]134 [املپوشش ک -950501

 کلیه خطرات متصوره    کهی است     اوم آن بیمه نامه  فهود و م    شه می تمام خطر نیز گف   ت بیمه ،الح اصط در
 .شش می دهدپوا  ررد نظرمو) خطرپذیری(با ریسک 

 Endorsement ]134 [)تبعی(  پوششهای تکمیلی-950502

به آن خطرها   ار  ذگ ساس نیاز بیمه   بعضی از خطرها را به تنهایی پوشش ندهد، بر ا          ، پوشش بیمه  هرگاه
 .نامه تحت پوشش قرار می گیرد عنوان خدمات تکمیلی در بیمه

 Extended coverage ]134[ بسط حدود پوشش -950503

حسب نیازهای اجرایی قرارداد و بر اساس نظر کارفرما به بیمه نامه  ها              که   ی است پوششهای جدید 
 .شود می اضافه

 Limit ]134[  حد-950504

 .نامه برای تحت پوشش قرار دادن خطر تعهد شده است حداکثر میزانی که در بیمه

 Contractual Liability ]134[ مسئولیت قراردادی -950505

دلیل توافق  ه  قانون جاری نوعی از مسئولیت قابل بیمه می باشد که به موجب نگردیده بلکه ب                    
 .جاری می باشد  قرارداددو طرفقراردادی بین 

 Exclusion ]134[  استثنائات عمومی-950506

 . خطرهایی که خسارت ناشی از وقوع آنها تحت پوشش بیمه نیستتمامی

 Act of god ]134[  حوادث قهری-950507

 در شرایط عمومی     شده حسب تعاریف مشخص    و بر  ،سیل، زلزله، طغیان آب، انفجار، صاعقه     : شامل
 .ها نامه بیمه
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 Catastrophe ]134[جعه فا -950508

 .محتملی را به همراه داشته باشدقابل یر غتی که خسارات یب و مصبال

 Public liability ]134[  مسئولیت مدنی-950601

 .قراردادی  مسئولیتهای قانونی و حقوقی اعم از قراردادی و غیرتمامی

 Risk ]177 و 134[  ریسک-مخاطره -950602

 .منجر به خسارت می شود که  است نا اطمینانی از احتمال وقوع خطراتی-

 . احتمال وقوع رویدادی که در صورت رخ دادن آن خطرات و آثار زیانباری حاصل خواهد شد-

 Risk management ]134[ مدیریت ریسک -950603

مدیریت ریسک شامل فرایندی است که طی آن با انتخاب تکنیکهای مناسب برای برخورد با                      
شود درگیر است و شامل ارزیابی ریسک، کنترل ریسک، تأمین           ریسکهای خالص که شامل بیمه نیز می        
 .مالی ریسک، اجرا و مراقبت از آن می باشد

 Included loss ]134[  خطرهای مشمول بیمه-950604

 .شوند  که به صورت پوششهای اصلی یا الحاقی تأمین می است مشمول بیمهیخطرهای

 Uninsurable risks ]134[ ناپذیر خطرهای بیمه -950605

که وقوع آنها اجتناب ناپذیر       وقایعی که از نظر فنی و قانونی نمی توان آنها را بیمه کرد و در جایی                  
 .ها  مانند جنایت، خسارت عمدی و جریمه،است

 Hazard ]134[ تشدید خطر -950606

 در  در بیمه به وضعیتی اطالق می گردد که احتمال زیان ناشی از تحقق حادثه را افزایش داده و یا                     
 .تحقق و توسعۀ آن مؤثر باشد

 Incurred loss ]177 [ خسارت وارده-950701

یکی از اصطالحات بیمه اتکایی می باشد و مفهوم آن زیانهایی می باشد که در دوره قرارداد اتکایی                   
 .گر اتکایی گردیده است خواه پرداخت شده و یا معوق باشد متوجه بیمه
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 Loss ]134[ خسارت مادی -950702

 . بیمه شدههاییزان زیان وارده در اثر وقوع خطرم

 Replacement value ]134[ خسارت تعمیر -950703

برای به حال اول     گر پس از کسر ارزش باقیمانده مورد بیمه            میزان خسارتی است که توسط بیمه      
 . پرداخت می شودگزار برگرداندن مورد بیمه به بیمه

 Bodily injury ]134[  خسارت بدنی-950704

 فوت  ،افتادگی دائم یا موقت     عضو و از کار    صزیانهای وارد به سالمتی یا حیات انسان مانند جرح، نق         
 .بر اثر حادثه یا بیماری

 Maximum probable loss (MPL) ]134[ حداکثر خسارت احتمالی -950705

 .شدباالترین خسارت احتمالی که در اثر وقوع بزرگترین خطر بیمه شده به بار آمده با

 Claims amount ]134[  خسارت قابل پرداخت-950706

 .گر جبران می شود زیانی است که در اثر وقوع خطر بیمه شده توسط بیمه و میزان ضرر

 Indemnity ]134[  غرامت-950801

این تعریف در حقیقت    . گزار در شرایط قبل از تحقق خطر از نظر مالی است            دادن بیمه  به مفهوم قرار  
 .ی بیمه و علت وجودی قراردادهای بیمه استمفهوم عمل

 Fatal and non fatal ]134[  غرامت فوت و نقص عضو-950802

 که طبق تعرفه معمول در بیمه بهداشت و درمان کشور برای نقص عضو و فوت                      ی است خسارت
 .شود  میپرداخت

 Limit of indemnity ]134[ غرامت مورد درخواست -950803

 .ار در چارچوب قرارداد بیمهذگ تظار بیمهمیزان زیان مورد ان

 Excluded loss ]134[ زیانهای استثنا شده -950804

 .گر خارج است زیانهایی که به موجب قرارداد بیمه از شمول تعهدات بیمه
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 Beneficiary ]134[ ذی نفع -950901

م یا قسمتی از مورد     نامه به نفع او صادر شده باشد و در تما           که بیمه   است هر شخص حقیقی یا حقوقی    
 .بیمه نفع داشته باشد

 Rate ]134[ تعرفه -950902

است که مبنای محاسبه حق     عالی بیمه    های مصوب شورای    تعرفه ،مبنای محاسبه حق بیمه در ایران     
 .بیمه در ایران است

 Franchise ]134[انشیز فر -950903

فع بیمه ای و جلوگیری از بی مباالتی  درصد یا مبلغی از هر خسارت است که به منظور رعایت اصل ن     -
گذار در رعایت نکات ایمنی و انجام اقدامهای پیشگیرانه، بر عهده بیمه گذار است و میزان آن                        بیمه

 .براساس توافق بیمه گذار و بیمه گر تعیین می شود

 Health insurance rate ]134[ هزینه های پزشکی -951001

 .های خدمات بیمه بهداشت و درمان کشور تعرفهجبران هزینه های پزشکی برابر با 

 Deductible ]134) [گر ارائه حسن نیت کامل بیمه( کسورات -951002

فقط برای خساراتی که مبالغ آن از حد             ارذگ گر به بیمه    واگذاری درصدی از مسئولیتهای بیمه      
خود خسارات را ترمیم    بیمه گذار در این موارد از جانب بیمه گر وکیل است که             . مشخصی بیشتر نیست  

گذاران معتبر امکانپذیر است و معموالً       این واگذاری فقط برای بیمه      .کندکرده و به حساب بیمه گر منظور       
 .کند  مبلغ بیمه تجاوز نمی)%10(از 

 Deductible clause ]134[  تعدیل کسورات حق بیمه-951003

کارهای احتیاطی که نتیجه آن پیشگیری از       به منظور ترغیب و تشویق بیمه گذار به مراقبت و انجام            
بروز خسارت خواهد بود، بیمه گر شرط کسورات یا موافقت بیمه گذار در مورد تقبل بخشی از خسارت را در                  

. شود گر درگیر خسارتهای کوچک و پرتعداد نمی        نتیجه این توافق آن است که بیمه       . گنجاند بیمه نامه می 
 افتد که هزینه اداری بررسی آنها از بار          طول عملیات اجرایی اتفاق می      خسارتهای جزئی بارها در    معموالً

 .مالی خسارت نیز بیشتر می شود
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 Maintenance visit cover ]134[ نگهداری ساده -951101

 مسئولیت بیمه گر طی دوره نگهداری محدود است به زیان یا خسارتی که                 ،به موجب این پوشش    
 .تحت مقررات دوره نگهداری، به مورد بیمه وارد می سازدخود در اجرای وظایف بیمه گذار 

 Extended maintenance cover ]134[ نگهداری گسترده -951102

عالوه بر تأمینی که در پوشش نگهداری ساده پیش بینی می گردد، زیان یا خسارتی هم که علت آن                   
 .به دوره عملیات ساختمانی مربوط باشد، مشمول بیمه قرار می گیرد
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  سازمانها و مراجع رسمي- ٩٨٠٠٠٠

 

 ]88[کنترل ساختمان  نظام مهندسی و -980101

ای و صنعتی که      حرفه ،ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی     عبارت است ازمجموعه قانون، آیین نامه    
 . تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود،جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون در

 Supreme technical council ]177 [لی فنی شورای عا-980102

می باشند که به پیشنهاد سازمان و ذی صالح تجربه  شورای عالی فنی متشکل از سه نفر متخصص، با        
وظیفه آنها بررسی و تصویب       . و تأیید هیئت وزیران انتخاب می شوند       کشور  ریزی   مدیریت و برنامه   

 تصویب قیمت کارهای خاص و تجدید نظر در          ررسی و  و دستورالعملهای مربوط به آن، ب       قیمتهای پایه 
 .می باشدها نرخ پیمان

 Trade union ]177 [یای صنف  هحادیهات -980201

) هند  دصرف نظر از نوع کاری که انجام می     (ارگران یا کارکنان یک صنف را        ک ه تمام  ک ازمانیس -الف
 .ا تالش می کنندشرایط کار و احقاق حقوق آنهه ارو درب. دزا  سمیل  متشکهمبا 

 . تشکیالت صنفی برای حمایت از منافع شغل و حرفه مشخص-ب

 Professional organizations ]177[حرفه ای ی زمانهاسا -980202

ازمانهایی هستند که بر اساس قانون تشکیل شده اند و وظیفه آنها تقویت و                ای س  رفه ح ایزمانهسا
ظیر سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمان          توسعه و سامان دادن به امور آن حرفه است، ن           

 .ن آیرظام مهندسی کشاورزی و نظان انمزا، سنظام مهندسی معدن

 Society ]96[ انجمن -980203

جمعیتی است که به طور مستمر و با شخصیت حقوقی برای وصول به غرض معین گرد آمده باشند و                   
داشته باشد خواه مؤسسین آن     ) امور خیریه و مانند اینها     - ادبی   -از قبیل علمی    (مقاصد غیر بازرگانی    

 .یا نه) مانند کانونهای فنی و حقوقی(قصد انتفاع هم داشته باشند 
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 Syndicate ]140 و 96[ سندیکا -980204

اع از منافع   فاجتماع عده ای از افراد که دارای شغل واحد یا مشابه یا مرتبط هستند به منظور د                     -
 .سندیکا شخصیت حقوقی دارد. دمربوط به حرفه خو

 سازمانی است که برای تأمین یا اصالح وضع اجتماعی و اقتصادی اعضای خود از طریق اقدامهای                 -
 .جمعی تأسیس می شود

 ]122[نگی، علمی و آموزشی ملل متحد رهزمان فسا -980301

United nations educational, scientific and cultural organization (UNESCO) 
 تنیم ا ولح  صازمانی است که به منظور کمک به          س ل متحد ملنگی، علمی و آموزشی      رهزمان ف سا

 1946رهنگی، علمی و آموزشی بین کشورهای مختلف جهان در سال               های ف  اریی از راه همک    نهاج
نون و حقوق بشر و آزادی های       قاه   ب مسئولیت توسعه عدالت، احترام    نینچمهاین سازمان   . تأسیس شد 

 .اسی مندرج در منشور ملل متحد را داراستاس

 ]121[زی  و کشاوررباروازمان خسا -980302

 Food and agricultural organization (F A O) 
 کمکهای فنی به    ایعط ا در جهت  هدمع ری از شاخه های تخصصی سازمان ملل است و به طو           یک

یع خواربار و محصوالت کشاورزی      وزید و ت  ول آن بهبود ت   دفند و ه    ککشورهای جهان سوم فعالیت می     
 .تأسیس شد و مرکز آن در رم پایتخت ایتالیا است 1945 در سال ار و کشاورزیباروخ انمزاس. تسا

 ]122[عه صنعتی ملل متحد وسزمان تسا -980303

 United nations industrial development organization (UNIDO) 
این . یند صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه است        سازمانی که هدف آن شتاب بخشیدن به فرا        

وابسته به مجمع عمومی    ) نهادهای( از ارگانهای    1985 تأسیس شد، تا سال       1966سازمان که در سال     
 .بود، ولی از آن سال به بعد به عنوان یک سازمان مستقل در چارچوب سازمان ملل فعالیت دارد
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 ]96[جهانی شت هداب نامساز -980304
 World health organization (WHO) 

که وظیفه آن مطالعه در روابط      ) قسمت شورای اقتصادی اجتماعی   (ز دوایر تابع سازمان ملل متحد        ا
 1948این سازمان در سال      . بهداشت کشورهای عضو سازمان و اقدامهای مناسب در این زمینه است             

 .)تمرکز آن در ژنو اس. (تأسیس و به وسیله مؤسسات محلی کار می کند

 ]177 [سازمان بین المللی استاندارد -980305

 International standard organization (ISO) 
 کشور به طور رسمی تشکیل گردید و در تمام رشته های             25 با شرکت    1947ین مؤسسه در سال     ا

و در حال    دارد   فنی به جز در زمینه الکتریک و الکترونیک، تهیه استانداردهای بین المللی را به عهده                 
 . کشور عضو آن هستند و مرکز آن در ژنو می باشد110حاضر حدود 

 ]125 و 122 [نینک جهابا -980306

 reconstruction and development) World bank (International bank of 
 یندف ا ه. شد تأسیس میالدی   1946 سازمان ملل که در سال       بهبسته  او )دهایاهن(ی از ارگانهای    یک
ای که کم ائهاریا  ) امداخت و پر( ملل از راه     عهام ج فقیرتر سعه اقتصادی اعضای  توه   ب مک ک )ادنه(ن  ارگا

 .مالی و فنی به آنهاست

 .کند  سازمانی که به تقویت بهینه اقتصادی کشورهای عقب مانده کمک می-

 International monetary fund (IMF) ]122[ول لی پلملن  ایبدوق صن -980307

تأمین و توسعه   و  لمللی    اود معامالت ارزی، ثبات مبادالت بین      ح و بهب  به منظور اصال  ه  کمانی  ساز
، ارزهای خارجی   صی شرایط خا  دروانند    تکشورهای عضو، می  .  تأسیس شد  1947بازرگانی متوازن در سال     

ندوق ص و توسعه، منوط به عضویت در         عمرانانی  هج کناب دریت  وضع. دگیرنب ماورا از این صندوق      
 . استلپولمللی ن  ابی

 International labor organization (ILO) ]122 [بین المللی کار سازمان -980308

 1919جانبه در سال     سازمانی جهانی است که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولتها، به طور سه            
 حقوق کارگران و ایجاد      هدف از تشکیل این سازمان، حمایت از       .تشکیل شده است و مقر آن در ژنو است        
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بوده شرایط مساعد کار و امکانات کافی برای اشتغال و سطح زندگی مناسب برای کارگران سراسر دنیا                    
های  این سازمان از بدو تأسیس برای تنظیم و تدوین مقررات مربوط به کار تالش کرده و در زمینه                 . است

برای نیل به هدفهای خود، سیاستها و          این سازمان    . آموزشی نیز فعالیتهای چشمگیری داشته است       
المللی  قانون بین کند که مجموعه آنها، هایی را تدوین می    نامه ها و توصیه   نامه هایی را تنظیم و مقاوله     برنامه
 .وجود آورده استه کار را ب

 International trade organization ]122 [بین المللی سازمان تجارت -980309

 به منظور تنظیم سیاستهای توسعه 1947به سازمان ملل متحد است که در سال ز سازمانهای وابسته   ا
 .و معیارهای بازرگانی بین المللی به وجود آمده است

 Stock exchange ]122[هام س، بازار رسزار بوبا -980401

 .درو  آجود می وزار بهبا برای معامله اوراق بهادار و سهام، کهزمانی سا

به اهمیت  ر  نظ. ورد  آعضای خود امکان معامله سهام و اوراق بهادار را فراهم می          ی ا رای که ب    اسسهمؤ
ف دیگران معامالت را انجام       از طر  یابت ن رس، به و ب کارگزارانموارد، داللها و     ب  در اغل ،  این معامالت 

 .دون  شدنیا ایجاد میگ  در شهرهای بزرالًعمو ما  همؤسسهن ای. هند  دمی

 ]122) [تگا(تعرفه و تجارت  یمومعامه   نتقوافم -980402

 General agreement on tariffs and trade (GATT) 
ق و  وحق بر   یژه،و هدر این موافقتنامه ب    .رای تجارت جهانی است    ب یچارچوب کهلمللی    ا بین مهافقتناوم
ی   اهانبدوجای    هدر نشستهای گات توافقنامه   . ادالت بازرگانی تأکید شده است    قررات مب ض واردات و م   رعوا

 .یرد  گی مشورها صورت کمیان

 Chamber of commerce ]122[ اتاق تجارت -980403

اتاقهای تجارت،  . انجمنی که برای پیشبرد و توسعه امور تجاری در یک منطقه تشکیل می شود                 
 .سازمانهای داوطلبانه ای هستند که عضویت در آنها در انحصار بازرگانان و تجار محلی است
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 ]122[بین المللی  بازرگانی  اتاق-980404
 International chamber of commerce 

 در فرانسه تشکیل شده است و فعالیتهای اتاقهای بازرگانی در           1920یک سازمان بین المللی که سال      
 .کشورهای مختلف را هماهنگ می کند

 ]177 [آمریکا مواد  و انجمن آزمون-980501

 American society for testing and materials (ASTM) 
های استاندارد را برای مصالح مختلف تدوین       شانتفاعی که مشخصات فنی و آزمای      سازمانی است غیر  

 .کند می

 ]177 [ مؤسسه استاندارد ملی آمریکا-980502

 American national standard institute (ANSI) 
داردهای بخش خصوصی است که      کننده استان  مؤسسه استاندارد ملی آمریکا یک مرکز هماهنگ        

فعالیتهای تشخیص استانداردهای مورد نیاز صنعت و تشویق مؤسسات به تدوین و یا تجدید نظر در آنها،                  
 .هماهنگ نمودن استانداردهای تدوین شده، ارائه خدمات فنی به مؤسسات بین المللی را انجام می دهد

 Deutsches institute for normeng (DIN) ]177 [ مؤسسه استاندارد آلمان-980601

 تأسیس شده و مرکز آن در برلن و شعبه آن در کلن واقع                 1917مؤسسه استاندارد آلمان در سال       
این . انتفاعی بوده و هدف آن تدوین استاندارد و ارتقای نقش کاربردی آن است             این مؤسسه غیر  . می باشد

 .ی می باشد گروه کار3800 کمیته استاندارد و حدود 120مؤسسه دارای 

 British standard institute (BSI) ]177 [ مؤسسه استاندارد انگلستان-980701

مؤسسه استاندارد انگلستان تشکیالتی است که متولی تهیه استانداردهای ملی برای استفاده در صنایع         
و اولین   تشکیل شده    1901 و از سال      ،انتفاعی  این مؤسسه غیر   .فناوری در کشور انگلستان می باشد     و  

 . استاندارد تهیه نموده است10,000مؤسسه استاندارد در جهان است و تا کنون بالغ بر 
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 Profit organization ]127[ مؤسسه انتفاعی -980801

مؤسسه انتفاعی، مؤسسه ای است که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم                   
انند کانونهای فنی و حقوقی و مؤسسات حسابرسی، مؤسسات         منافع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد، م        

 .فنی، مؤسسات آموزشی

 Nonprofit organization ]127[ مؤسسه غیر انتفاعی -980802

مؤسسه غیر انتفاعی، مؤسسه ای است که بدون قصد انتفاع توسط شخص یا گروهی از اشخاص                    
 جامعه تشکیل می شود و به فعالیت          حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی در راستای منافع              

یک مؤسسه غیر انتفاعی تنها برای تأمین هزینه فعالیتهای مؤسسه به طرق مختلف، درآمد                 . می پردازد
درآمد خالص  . تحصیل می کند و درآمد حاصله را فقط برای نیل به هدفهای مؤسسه به مصرف می رساند               

 .و سود در این گونه مؤسسات معنی ندارد

 ]177[یدیک  ف-980901

 Federation international des ingeniers conseil (FIDIC)  

 International federation of consulting engineers 
اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور می باشد که از اتحادیه های مهندسان مشاور کشورهای مختلف               

ی دارد و در جهت اعتالی کار مهندسان مشاور          تشکیل شده و با گروه بین المللی پیمانکاران نیز همکار         
فعالیت دارد و برای کارهای خدمات مشاوره دستورالعمل و راهنماهای مختلفی تهیه و منتشر می کند و                   

 .مرکز آن در لوزان سوئیس واقع است
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  ساير- ٩٩٠٠٠٠

 

 Technical and executive system ]1[ اجرایی  وام فنینظ -990101

 و  رااج،  تهیه رب مکامالی ح  ت و ضوابط فنی، حقوقی و     اقررمجموعه اصول، روشها،    از م ت  ارت اس عب
 درکار مربوط به آن و    نا  و به کارگیری عوامل دست    ابی انتخ نگشور و چگو  ک یارزشیابی طرحهای عمران  

 .نهااط بین آ نحوه ارتبواد شده یامل ت عویز تعیین مشخصان

 Standard ]143 و 140[د تانداراس -990201

 نتایج جا افتاده علم، فن و       برود که     شدسترسی گفته می  ل  اب ق  یا مدرک  یبه مشخصات فن  د  تاندارس ا -
 و با همکاری و توافق ضمنی و یا تأیید          عهری جام   وارتقای سطح بهینه بهره     با هدف  و دهو ب ینبت م هبتجر

 .و توسط نهادی معتبر به تصویب رسیده باشد هد شیههت ذی نفعراد افکلی همه 

دودیتهای مهندسی و فنی و موارد کاربردی، مواد، فرایندها،           مح،  رد مدرک تهیه شده در مو       یک -
شامل مالکهایی برای حصول باالترین درجه کاربردی و          می باشد و ی  ی مهندس هاراک روشها، طراحی و  

 .یکنواختی در مواد و محصوالت یا تعویض قطعات می باشد

 Standard ]77[ اجرایی استاندارد -990202

ی برای این   یی طرحهای عمرانی ایجاد یک نظام فنی و اجرا           یمنظور از تعیین استانداردهای اجرا     
  :نحوی که هدفهای زیر تأمین گردده ب. طرحها است

 ی طرحهای باالبردن کیفیت اجرا-الف

 ییهای اجرا تر و گویاتر نمودن اسناد و مدارک و مشخصات و نقشه  دقیق-ب

 ییجرا کاهش هزینه های ا-پ

 دی جلوگیری از صرف هزینه های زا-ت

  استفاده بهتر و مؤثرتر از نیروی انسانی موجود-ث

  سریع تر کردن گردش انجام مطالعات و تهیه نقشه ها و مشخصات-ج
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 احتراز از تهیه مکرر نقشه ها و مشخصات و جزئیاتی که ممکن است به صورت تیپ قابل تهیه                     -چ
 .باشد

  های اجرایی یکنواخت نمودن رویه-ح

 ملزومات و مصالح و      Mass production فراهم نمودن زمینه و شرایط الزم برای تولید انبوه             -خ
 .اجزای ساختمانی مورد نیاز طرحها

 Code ]129[امه ن  نییآ -990301

الجرا   اموماً الزم تهیه و ع  ی  ننو قا  موازین درات و روشهای اجرایی است که به استنا          قرموعه م مج
 .نداردهای فنی نیز باشدتارگیرنده اسربواند دی  ت ممی گردد و

 Instruction ]129 [ملتورالعدس -990302

 وخص تدوین می گردد    مشر  کاها و دستوراتی است که برای انجام یک موضوع یا یک            وشموعه ر مج
 .ت آن الزامی استرعای اًوممع

 ]77[دستورالعمل گروه اول  -990303

ی و مهندسان مشاور و       ایاجری  ل مفاد آن از طرف دستگاهها        ی که رعایت کام     یدستورالعملها
ها،  فرم پیمانها، استانداردهای فنی، تجزیه       نظیر فرم ضمانت نامه  (پیمانکاران و عوامل دیگر ضروری است       

 .)واحد بها و غیره

 ]77[دستورالعمل گروه دوم  -990304

 یردد و بر حسب مورد، دستگاهها      ی که به طور کلی و برای موارد عادی تهیه می گ             یدستورالعملها
 پیمانکاران و عوامل دیگر می توانند به تشخیص خود مفاد دستورالعمل و یا                ور،ی و مهندسان مشا   یاجرا
وابط و معیارهای آن را با توجه به کار مورد نظر و در حدود قابل قبولی که در دستورالعمل تعیین شده                       ض

الزحمه مهندسان مشاور و شرایط      نظیر حق ( نظر تطبیق دهند     خاص کار مورد   تغییر داده و آن را با شرایط      
 .)غیره عمومی پیمان و مشخصات عمومی و
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 ]77[دستورالعمل گروه سوم  -990305

ی و مؤسسات مشاور و       ی اجرا یی و ارشاد دستگاهها    یدستورالعملهایی است که به عنوان راهنما       
ی و مؤسسات   ی در صورتی که دستگاههای اجرا     پیمانکاران و سایر عوامل تهیه می شود و رعایت مفاد آن          

 .داشته باشند اجباری نیست مشاور روشهای بهتری

 Code of Practice ]129 [ردب کارنییآ -990306

ساخت،  تجارب مفید و تحقیقات علمی است که روشهای عملی توصیه شده برای طراحی،             ز  فیقی ا تل
ری که  طوند به     کیم حیرش ت را... ا و     هسات، سازه ، تأسی تتجهیزا نگهداری از  یاداری  ر  بهبهراحداث،  

 .بخش مربوط به کار گیردر ا را دهاستفاده کننده قادر باشد بی درنگ آخرین تجارب و پیشرفت

 Guideline ]129[هنما را -990401

 ندویترد روش یا روشهای خاصی       رب در کا  یلای تسه برود که     شاطالعاتی اطالق می  ه   مجموع هب
 .شدابه شد

 Specification ]107[خصات مش -990501

 .می کندن لزامات و یا خواسته ها را بیا ارکی کهمد

ک روش اجرایی، مشخصات فرایند و        درانند م م (به فعالیتها  طو مرب می تواندشخصات  م -یادآوری
 .باشد) کرد و نقشهخصات عملمحصول، مش مشخصاتد اننم(ت یا برای محصوال) ونزممشخصات آ

 Technical characteristics ]124 [ای فنی  ههخصمش -990502

ات که عمدتاً به اصول مهندسی دخیل در ساخت تجهیزات واجد              یزای تجه   ههخص مش از دسته   آن
امل  ش ای فنی   هیزات الکترونیکی، مشخصه   الً در تجه   مث. وند  شبوط می رظر م رد ن مشخصه های مو 

 .الکترونیکی استای زجای اهمداربندی و انواع آرایش

 Regulation ]96[  مقررات-990601

 . به معنی عام شامل قانون، تصویبنامه، آیین نامه، بخشنامه و هر چه که ضمانت اجرا داشته باشد-الف

 .استعمال شود) به معنی اخص( به معنی خاص در مقابل قانون -ب
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 ]140[ 9000ین کیفیت ایزو متضمللی ل  اینب دتانداراس -990701

 International standard organization 9000 
 یک سند مثبت و 9000یزو ارنامه تبااع. است تیت که در ارتباط با تضمین کیفاسلمللی   ا بینردستانداا

ه ن شرکت ب  ن باور به وجود آید که آ       ایود که     شبا ارزش است که اعطای آن به یک شرکت موجب می           
 .ده است  شی سازماندهخوبی 

 ISO 9001 ]108[ 9001زو ای -990702

این . ئه خدمات راصب و ا   نولید،   تی تضمین کیفیت در طراحی، توسعه،        راالگو ب  کیفیت و سیستمهای  
 وسعه، ترا در مراحل طراحی،     ن شده   تعییی  ندیهاماستاندارد هنگامی که عرضه کننده باید مطابقت با نیاز         

 .ولید، نصب و ارائه خدمات تضمین نماید به کار می رودت

 ISO 9002 ]108 [9002زو ای -990703

این استاندارد هنگامی   . ئه خدمات راصب و ا   نی تضمین کیفیت در تولید،      االگو بر  کیفیت و سیستمهای  
 ینئه خدمات تضم  راصب و ا   ند،  یلوت لحیین شده را در مرا    های تع ندیزمبا نیا  که عرضه کننده باید مطابقت    

 .نماید به کار می رود

 ISO 9003 ]108 [9003زو ای -990704

این استاندارد هنگامی   . ی تضمین کیفیت در بازرسی و آزمون نهایی        راالگو ب  کیفیت و سیستمهای   -
ا فقط در بازرسی و آزمون نهایی تنظیم نماید،          شده ر  عیین ت ندیهایم مطابقت با نیاز   یدنده با کنکه عرضه   

 .می رودبه کار 

 ISO 9004 ]114و140 [9004زو ای -990705

 کیفیت  یتدیر م فهدبا  و  به منظور تشخیص کامل نیازمندیهای سیستم کیفیت         راهنما  د  تانداراس -
 ).مانیختا سنکارا( متسیسراحی ط وداخلی 

 .یریتمدر کار تو برای اطمینان از دسییفیت و تضمین کیفیت، راهنمایک تیریای مدهرداتاندس ا-

لیه فرایند شده، بهبود    یت، راهنماهایی برای خدمات، مواد او       عناصر مدیریت کیفیت و سیستم کیف       -
 .کیفیت، برنامه های کیفیت، هزینه های کیفیت، مدیریت ترکیب یا ساخت، مدیریت پروژه
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 ISO 14000 ]140[ 14000زو ای -990706

بین المللی مدیریت محیط زیست که به منظور تدوین عوامل سیستم مؤثر مدیریت محیط               د  تانداراس
یشگیری از آلودگی    پ  و ستحیط زی مارد ایجاد پشتوانه حفاظت     ین استاند  ا لیدف ک  ه  وزیست ایجاد شده    

 .ی استاداقتص تماعی وجزهای ایا نباب استن مآن، 

 Documentation ]177 [یتندسازمس -990801

 و  هالعطرح از زمان پیدایش تا مرحله م       طارت است از، بررسی سیر تکوین و تحقق            عب زیساتندسم
و  فنیت   مشکال  و ها، تنگناها تیقویدادها، ابتکارات، خال   ر  و یعوقا تبث،  اجرا و بهره برداری و نگهداری     

فیلم، دیسکت تصویر، ق گزارش، ید از طرن مستصورتحقوقی و اجرایی و مالی، تحلیل و ارائه راه حلها به   
 بعدی طرح مورد استفاده قرار      تکالشتنظیم و ثبت می شود و از آن برای اطالعات و حل م            ی  و سی د  

 .اربرد داشته باشدک ز می تواند برای طرحهای بعد نیینمی گیرد و همچن

 Algorithm ]121 و 177) [دستور کار منطقی(گوریتم ال -990901

 وال ر ه ب عموالًم،  یجاول نت حص رای ب کهه  ل یک مسئله پیچید    ح بت گام به گام برای    ثا روال   یک -
 . گیردار میقرتفاده اس رد شده ای تقسیم و مودهسا

 .که باید به طور قانونمند برای حل مسئله ای انجام داد کارهایی ستور دواعد وق مجموعه ای از -

 Model ]140 و 177[ل مد -990902

 یا که بر  ویژگی هایی نظر و    رد مو وعضموای    هی که در آن سعی شده است از پیچیدگی         یللب تحل قا
 .دشو داده اننشت اس زم الوعضمو آنی فندی، و ادرک روابط رفتاری، نه

در واقع برداشت و شمایی     . یرها را نشان می دهد   لگویی که از واقعیتها گرفته شده و روابط بین متغ          ا -
از واقعیتها است نه عین واقعیت، منظور آن است که توضیح پدیده های مورد نظر و اقدام به پیش بینی آن                   

 .آسان شود

 Pattern ]140[گو ال -990903

ته و  رف نظر گ  درن اشیای مختلف    ختای سا رب اهنماران  عنو که به    اخته شده نه س مو ن ل یا ک ش -الف
 .ی گیردمورد استفاده قرار م
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 .یا مالکهای مشخص شده برای مصارف مختلف هنوم ن-ب

 Schematic ]144[اتیک شم -990904

 اویر درست که نشان دهنده تمام اعضای یک جسم است و به صورت نمایش هندسی ب                   تصرسم  
است به صورت رنگی بوده یا       ممکن.  زیبایی آن ارائه می شود    واندازه، رنگ    ت بیشتر شامل مواد،   عااطال

 . ارائه شودنیزدل و مشخصات و برآورد اولیه مبا 

 Technique ]140[کنیک  ت- فن -990905

 .روش انجام یا اجرای کار. روش یا مهارتی که در یک کار فنی یا عملی به کار می رود

 Statistic ]177 و 126 و 119 [ آمار-991001

  داده های عددی مربوط به عده ای از افراد یا داده های کمی را که توسط تعداد زیادی از علل به وقوع-
 .علم جمع آوری تجزیه و تحلیل و تفسیر چنین داده ها را علم آمار نامند. می پیوندد، آمار گویند

های عددی به کار می رود و از گروه        ده  گردآوری و طبقه بندی واقعیاتی که برای تسهیل و تفسیر دا          -
 .افراد یا از گروه مشاهدات یک فرد تنها به دست آمده است

 . آمار عبارت است از اطالعات، آگهی ها و مشاهدات به صورت عدد و رقم-

 Statistical inference ]119[ی یا استنباط آماری اراوت آمقض -991002

 . رودی کار مبهنه وه بر اساس نممعاذ تصمیم درباره جایری یا اتخگ جهری که برای نتیما آروشهای

 Free on board (FOB) ]140 و 125) [بفو( تحویل روی عرشه کشتی -991101

اصطالحی است که به تحویل کاال توسط ارسال کننده تا عرشه کشتی یا وسیله حمل و نقل و بدون                    
موالً پس از این عبارت نام مقصد یا محلی که          مع. تقبل سایر هزینه ها و خسارت بعدی احتمالی اشاره دارد        

 شامل کلیه هزینه ها    FOBقیمت سیاهه خرید بر مبنای      . محموله باید در آنجا تحویل گردد ذکر می شود       
معموالً در این مکان مالکیت کاال از فروشنده به           . تا زمان تحویل محموله در محل تعیین شده است          

 خریدار انتقال می یابد

لمللی و حاکی از آن است که بهای کاال شامل هزینه حمل و                   ا تجارت بین  رت د  اصطالحی اس  -
 .بقیه هزینه حمل و بیمه محموالت به عهده خریدار است. تحویل آن در کشتی در بندر مبدأ است
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 Accessory ]124[ی نبزم جاا لو-991201

دون آن که کارکرد اصلی     د ب گذار  می ستگاهی تأثیر دکارایی   در که   جموعه یا مجموعه ای  معه زیر قط
 .دی، ثبت یا مقاصد دیگر به کار می رودنه بجآن را تغییر دهد، برای آزمودن، تنظیم، در

 Copy right ]140[ حق کپی -991301

مقاله، کتاب، نقاشی یا یک      : روشی قانونی برای محافظت حقوق ایجاد کننده یک کار خالق مانند            
یر مجاز از این موارد مشمول قانون حق کپی و جریمه های               کپی یا توزیع غ    . برنامه کامپیوتری است  
 .سنگین را به دنبال دارد

 Patent ]140 و 125[ حق اختراع -991302

 حق انحصاری که از طرف دولت جهت استفاده، تولید یا فروش یک محصول یا فرایند خاصی به                    -
 .یک شرکت اعطا می شود

به مخترع در مقابل افشای اختراع      ) یا سازمان ( دولت    حق انحصاری استفاده از یک اختراع است که        -
 .برای مدت معین اعطا می نماید

 Historical relics ]140[ آثار تاریخی -991401

 .اشیا و ابنیه ای که به علت گذشتن زمان طوالنی بر آنها، یک قوم به آنها عالقه تاریخی پیدا کرده اند

 Seminar ]177[ سمینار یا همایش -991501

 .هر نوع گردهمایی برای بحث آموزشی

 Conference ]177[ کنفرانس -991502

یک گردهمایی رسمی وسیع که معموالً در چند روز برگزار می شود و اشخاص عالقه مند برای بحث                 
پیرامون آن موضوع مشخص و برای ارائه نظرات خود در آن شرکت می کنند و ممکن است همراه با                       

 .نمایشگاه هم باشد

 Symposium ]122[جلسه بحث و تبادل نظر  -پوزیوم سم -991503

مشخص که مورد عالقه شرکت کنندگان      ی  وعوضمنظور بحث و تبادل نظر درباره م      ه  ی که ب    اسهجل
 .ود  شمنتخب است، ترتیب داده می
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 Work shop ]177 و 122[ کارگاه آموزشی -991504

 .ائل خاصی به طور گروهی به بحث می پردازند جلسه آموزشی که در آن شرکت کنندگان درباره مس-

 .بحث آموزشی با کار عملی در مورد یک موضوع خاص که یک گروه از افراد در آن شرکت کنند -
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 375  پیوست سه، فهرست منابع و مĤخذ واژه ها

سال 
 عنوان ناشر انتشار

ره 
شما جع
 مر

یف
 رد

 1 1 طرحهای عمرانی کشورنظام فنی و اجرایی  سازمان برنامه و بودجه 1375

 2 3 مشاوراننامه تشخیص صالحیت  ینیآ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1383

 3 4 تشخیص صالحیت پیمانکاران طبقه بندی و نامه ینیآ کشورمدیریت و برنامه ریزی سازمان  1381

 4 5 آیین نامه تشخیص صالحیت پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان  1381

 سازمان برنامه و بودجه 1377
 صنعتی و  تشخیص صالحیت واحدهای تحقیقاتدستورالعمل

 معدنی
6 5 

 6 7 ارجاع کار به مشاورانآیین نامه نحوه انتخاب و   برنامه ریزی کشورسازمان مدیریت و 1383

 7 8 ارجاع کار به پیمانکارانآیین نامه  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381

 8 9 آیین نامه ارجاع به پیمانکاران طرح و ساخت صنعتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381

 9 14 دستورالعمل ارزشیابی مشاوران برنامه ریزی کشورسازمان مدیریت و  1380

 10 15 دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381
دستورالعمل تهیه اطالعات و مدارک طرح و ساخت در پروژه های 

 صنعتی
18 11 

 12 20 آیین نامه انتخاب مجریان طرحهای عمرانی رنامه ریزی کشورسازمان مدیریت و ب 1380

 13 22  خدمات مشاورههای قراردادموافقتنامه و شرایط عمومی همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379
 مشاوره  خدماتهای قراردادموافقتنامه و شرایط عمومی همسان

 وهشیپژ
23 14 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380
ت  خدمات مدیریهایقراردادموافقتنامه و شرایط عمومی همسان 

 طرح
24 15 

 16 25  پیمان و شرایط خصوصی شرایط عمومی،موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه 1378

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381
 پیمان و شرایط خصوصییط عمومیشرا، پیوستها، موافقتنامه
E.P.C 

26 17 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
شرایط عمومی پیمان کارهای طرح و ساخت غیر صنعتی 

 )پیش نویس(
27 18 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379
ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات دستورالعمل 

 ارزش مهندسی
31 19 

 20 34  قرارداد همسان-ناحیه ) جامع(تهیه طرح توسعه و عمران سازمان برنامه و بودجه 1376

 سازمان برنامه و بودجه 1370
ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره که حق الزحمه 

 .آنها به روش درصدی تعیین می شود
36 21 

 22 37 ل آحاد بهای پیمانهادستوالعمل نحوۀ تعدی مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان  1382
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سال 
 عنوان ناشر انتشار

ره 
شما جع
 مر

یف
 رد

 23 38 دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی سازمان برنامه و بودجه 1380

 24 46  جلد دوم-راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381

 25 51 ابنیهته واحدهای پایه رشفهرست بهای  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380

 26 52 خطوط انتقال آبواحدهای پایه رشته فهرست بهای  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380

 27 53 و گاز انتقال نفت  لوله بین شهری خطوط رشتهفهرست بهای وزارت نفت 1380

 28 56  خدمات مدیریت طرح عمومیشرح سازمان برنامه و بودجه 1378

 مه و بودجهسازمان برنا 1379
طرحهای مشاوره در دوره ساخت و تحویل برای شرح خدمات 

 صنعتی غیر
57 29 

 30 58 طرحهای بزرگ صنعتیتهیه شرح خدمات  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1380

 سازمان برنامه و بودجه 1378
 مهندسی  مطالعات مرحله توجیهی طرحهایفهرست خدمات

 رودخانه
61 31 

 32 63 مستندسازی طرحهای آب  مدیریت و برنامه ریزی کشورسازمان 1379

 33 66 )آبا (نامه بتن ایران ینیآ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379

 34 67 آیین نامه طرح مهندسی راه ها سازمان برنامه و بودجه 1375

 35 68 مشخصات فنی و مهندسی راه های روستایی سازمان برنامه و بودجه 1358

 36 70 ریزی و کنترل پروژه نظام جامع برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1379

 37 72 مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی سازمان برنامه و بودجه 1379

 سازمان برنامه و بودجه 1368
 - های آبیاری و زهکشی شبکهضوابط و معیارهای فنی 

 عمومی مشخصات فنی
73 38 

 39 76  و بودجه کشوررنامهقانون ب  

 40 77 آیین نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی  

 41 78  کشورقانون محاسبات عمومی  

 42 79 قانون تجارت  

 43 80 قانون مدنی  

 44 81 قانون مالیاتهای مستقیم  

 45 82 قانون کار  

 46 83 قانون تأمین اجتماعی  

 47 84 یآیین نامه اموال دولت  

 48 85 قانون معادن  
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 در ایران و گذاری خارجی  مقررات سرمایهمجموعه قوانین و

 صادرات خدمات فنی و مهندسی
87 49 

 50 88  و کنترل ساختمانقانون نظام مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی 1376

 وزارت مسکن و شهرسازی 1378
 مسکن و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت

 شهرسازی و آیین نامه های آن
89 51 

 52 96 ترمینولوژی حقوق محمد جعفر لنگرودی 1376

 53 98 جلد دوم -سوممستندات برنامه  سازمان برنامه و بودجه 1377

 54 100 م بخشی از مقررات مالی دولتیقانون تنظ  1381

 55 102  در ایرانریزی دولتی بودجه مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

 56 104  اصطالحات کلی-  اولبخش 6707ایزو  سازمان برنامه و بودجه 1375

 57 105  اصطالحات پیمان- دومبخش  6707ایزو  سازمان برنامه و بودجه 1375

 58 106 8402 ایزو -استاندارد ایران   و تحقیقات صنعتیمؤسسه استاندارد 1374

 59 107 900 – 2000 ایزو-استاندارد ایران   و تحقیقات صنعتیمؤسسه استاندارد 1374

 60 108 9001استاندارد ایران ایزو   و تحقیقات صنعتیمؤسسه استاندارد 1381

 61 109 14001 ایزو -استاندارد ایران   و تحقیقات صنعتیمؤسسه استاندارد 1377

 62 114 نظامهای تضمین کیفیتراهنمای ممیزی  دانشگاه آزاد اسالمی 1377

 63 116 المللی هیدرولوژی فرهنگ بین  استاندارد مهندسی آب-وزارت نیرو  1369

 64 117 فرهنگ مهندسی رودخانه آب مهندسی استاندارد -وزارت نیرو  1377

 65 118  سدها فنیفرهنگ آب مهندسی استاندارد -وزارت نیرو  1374

1376 
 کمیته ملی آبیاری و -وزارت نیرو 

 زهکشی
 66 119 هکشیزی و آبیارفنی فرهنگ 

 67 120 آبیاری -کشاورزی و منابع طبیعی فرهنگ   دانشگاه تهران-فرهنگستان علوم  1378

 68 121  اقتصاد کشاورزی-فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی   دانشگاه تهران-فرهنگستان علوم  1379

 69 122 فرهنگ جامع مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی 1379

 70 123 فرهنگ مدیریت پروژه پوشحمید آالد 1378

 71 124 علوم مهندسیتشریحی فرهنگ  مک گروهیل 1379

 72 125 فرهنگ حسابداری نو روش 1379

 73 126 فرهنگ علوم اقتصادی دکتر فرهنگ 1379

 74 127 عملیات بانکی داخلی مؤسسه عالی بانکداری ایران 1380
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  استاندارد مهندسی آب-وزارت نیرو  1370
 طرحهای مراحل مختلف خدمات مهندسیو دامنه کار ریف تعا
 آب

129 75 

 76 132 18شماره  - فصلنامه صنایع  1378

 77 134  پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری بیمهدستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1383

 78 135 رانی ملیگزارش نظارتی پروژه های عم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1381

 79 140 متفرقه  

 103 177 )متن حاضر(فرهنگ نظام فنی و اجرایی   
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Number Reference Title Publisher Year 

81 142 Value engineering  Thomas R.King 2000 

82 143 Glossary dictionary of project 
management 

Project manger 1996 

83 144 Glossary of Project delivery system   
84 145 Procurement glossary NASA 2001 

85 146 Project management for the Process 
industries  

Gillian Lawson  

86 147 A glossary of terms used in range 
management  

Donald L HUSS 1974 

87 148 Glossary contract/contracting  Webmaster  
88 149 Glossary of administrating terms Webmaster 2002 
89 150 Glossary  CICA 1994 
90 151 Project management glossary W.S.T Corporate 1999 
91 152 Glossary   

92 153 Glossary of acquisition and contract 
terms 

Department of 
veterans affair 

1992 

93 154 General requirements and Covenants   
94 155 Contract administration Plan CEHNC 1998 

95 156 Conditions of contract for plant and 
design-build  

FIDIC 1987 

96 157 Sub-Consultancy agreement  FIDIC 1992 

97 158 Standard pre-qualification form for 
contractors 

FIDIC 1982 

98 159 Standard form of agreement between 
owner and design / builder 

P/C, ASE 1995 

99 160 Standard general condition of the 
contract between design/builder 

P/E ,ASCE 1995 

100 161 General Conditions  ENAA 1992 
101 162 Agreement  ENAA 1992 
102 163 Dictionary of architecture construction Mc Graw Hill 1975 
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