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 یدوره آموزش

  یخصوص یمشارکت عموم یقراردادها

 و .....( BOT ،BOO ،BLT بر قراردادهای )شامل 

 

  یمختصر در مورد دوره آموزش شرح

توانسته  یابتکار بخش خصوص یریو بکارگ یدولت یمنابع مال تی( با غلبه بر محدودPPP) یو خصوص یمشارکت عموم روش

 PPPمتعارف در روش  یراردادها.  انواع قدینما جادیا ایدر سراسر دن یعموم یها رساختیتوسعه ز یرا برا یشگرف جینتااست 

، EPC ،DBاجرا پروژه مانند  یها ستمیس گریبودن آن با د زیمتما لی، و ...... است، که به دلBOT ،BOO ،BLT یقراردادهاها، 

خاص  یاحاطه به ساختار مال ازمندیآن ن تیریمد یاست که برا یمتفاوت یو ساختار یفن یها یدگیچیپ یآن داراو امثال 

 باشد. یدر دوره عمر پروژه م یبهره بردار یها تیها و محدود سکیر یتوز یالگو نفعان،یذ یها یژگیومشارکت و شناخت 

نوع  نیا یدر اجرا راتییتغ تیریو نحوه مد  BOT یمتعارف در پروژه ها یقرارداد یساختارها حیتشر یدوره آموزش نیا هدف

 یو اجرائ ینظام فن یچهارچوب ها یبر مبنا یدوره با مرور ساختارها و الزامات قراردادقراردادها است. شرکت کنندگان در 

 تیریچالش های مد  و BOT یپروژه ها الزامات قراردادی  تیریاز مد ی(، شناخت کافتو چهارچوب مشارک 469 هی)نشرکشور 

 .قرارداد را بدست خواهند آورددر  راتییتغ

 

 و رئوس مطالب دوره سرفصل

 های قابل ارائه در این دوره با توجه به زمان در نظر گرفته شده به شرح زیر خواهد بود: سرفصل

o یخصوص یمتعارف در روش مشارکت عموم یقرارداد یچهارچوب ها 

o قرارداد  ساختارBOT روش ها مانند  گریو دBOO ،BLT...... و ، 

o گذار در قرارداد  هیو سرما ریپذ هیتعهدات و الزامات سرما 

o پرداخت یها زمیو مکان یمشارکت یدر قراردادها یمدل مال 

o یقرارداد میانجام تعهدات و جرا یزمانبند 

o و .....( شاتیآزما ،یراه انداز د،یساخت، خر ،ی)طراح یگذار در ساخت و بهره بردار هیسرما یتعهدات فن 

o نیتار تضامدر قرارداد و ساخ سکیر تیریمد 

o فسخ و خاتمه قرارداد  طیشرا 

o نرخ ارز و .....( رییمحدوده، تغ رییتغ ن،یقوان رییو ادعاها در قرارداد )تغ راتییتغ تیریمد 
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 و مشخصات دوره مدت

با  ،یکارگاه آموزش صورت به یبرگزار روش .بود خواهد )ساعت  24)معادل  روز کی ، دوره یبرگزار یبرا ازین مورد زمان مدت

 خواهد بود. یو ارائه تجارب اجرائ یمطالعات مورد یبررس

 

 پس از اتمام دوره نیکسب شده مخاطب یهایتوانمند

 PPP یخصوص یقرارداد مشارکت عموم کی میتنظ یتوانائ -1

  PPP یروند انعقاد قرارداد پروژه ها تیریمد یتوانائ -2

 PPP یخصوص یها در  مشارکت عموم میو کل راتییتغ تیریمد یتوانائ -3

 

 نیمخاطب گروه

 پروژه ها رانیطرح ها و مد انیجرم -1

 یکارشناسان قرارداد -2

 یمال نیو تام  مشاوران قراردادها -3

 

 مدرس رزومه

پروژه  یمال نیو تام یگذار هیدانشگاه بوده که در حوزه سرما یعلم اتیعمران و عضو ه یمهندس یدکترا یدارا یدکتر خزائن

منتشر و مورد استناد قرار گرفته است. از  یالملل نیمعتبر ب اتیباشد که در سطح نشر یم یو مقاالت متعدد فاتیتال یها دارا

 "یخصوص یدانش مشارکت عموم کرهیپ"و « BOTبرای توسعه زیرساخت ها با رویکرد  ونیدوراهنمای ی»معتبر جمله کتاب 

 است. دهیمنتشر گرد

 تیصالح یالملل نیمدرک ب یو دارا  PPPدر زمینه پروژه های ساعت دوره آموزشی حرفه ای  1000ایشان مدرس بیش از 

 می باشند. ی( از بانک جهانCP3P) یخصوص یعموممشارکت 

پروژه ها بوده اند از جمله شرکت توسعه منابع  یمال نیدر حوزه تام ییاجرا یاز شرکت ها و دستگاه ها یاریمشاور بس شانیا 

گاز، قرارگاه خاتم  ینفت )متن(، شرکت توسعه و مهندس یتهران، شرکت توسعه و مهندس یشرکت مترو ران،یا یروینآب و 

 سازمان منطقه آزاد کیش، شهرداری تهران و ..... ن،ی، شرکت توسعه اعتماد مب یانوردیسازمان بنادر و در)ص(،  ایاالنب
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  یشنهادیپ یآموزش یدوره ها نیعناو

 مروبوطه کارشناسان و مدیران برای تخصصی ها دوره عنوان به زیر های دوره که نماید¬می عالوه بر دوره فوق ، مدرس پیشنهاد 

 :گردد برگزار و تعریف عملیاتی های کارگاه صورت به حوزه هر در

 PPP یخصوص یمشارکت عموم یپروژه در قراردادها تیریمد -1

 Project Financeتامین مالی پروژه ها  -2

 PPPیخصوص یمشارکت عموم یار در قراردادهاروش ارجاع ک -3
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