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 دوره آموزشی

 (PPPمشارکت عمومی خصوصی ) مبانی و مفاهیم
 )منطبق بر قوانین و مقرارت ملی( 

 

 شرح مختصر در مورد دوره آموزشی 

روش غالب تدارک پروژه های عمومی در دنیا است. ( به دلیل تامین مالی از منابع بخش خصوصی، PPPمشارکت عمومی و خصوصی )

و طول عمر باالتر تاسیسات در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی کاهش زمان و هزینه اجرا  مزیت های عمده این روش از جمله

 . است. موجب شده است که قانون گذار روش مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان الویت اول در واگذاری پروژه ها الزام کرده

از آنجا که مشارکت عمومی خصوصی روش نوینی نسبت به روش تدارک سنتی پروژه ها می باشد، استفاده از این روش نیازمند احاطه 

 سرمایه گذاری می باشد.وش های و رمدیریت پروژه، مناقصات و قراردادها ، حقوقیبه مفاهیم خاص مشارکت از جنبه مالی، 

مشارکت  خاصو ساختارهای کلیدی مشارکت عمومی و خصوصی است. و فراگیران با آشنائی با مقررات هدف این دوره تشریح مفاهیم 

سال تجربه از پروژه های مشارکتی،  16بودجه و ...( و ارائه مطالعات موردی از  19(، تبصره 2قانون الحاق ) 27)ماده  عمومی خصوصی 

 رت بر پروژه های مشارکت عمومی خصوصی آشنا می شوند. با رویه های قانونی برای آماده سازی، واگذاری و نظا
  

 سرفصل و رئوس مطالب دوره

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

 ( به عنوان روش تدارک پروژه هاPPPمشارکت عمومی خصوصی ) معرفی -

 مدلسازی مالیروش تامین مالی پروژه ای و  -

 ، و ....(BOT ،BOO ،BLTرارداد مشارکت عمومی خصوصی )ق انواع مدل های -

 بودجه و ....( 19، دستورالعمل واگذاری، تبصره 2قانون الحاق 27)ماده  قوانین و مقررات مشارکت عمومی خصوصی -

 مناقصات در مشارکت عمومی خصوصی -

 ذینفعان مشارکت عمومی خصوصی  -

 قراردادهای مشارکت عمومی خصوصیمدیریت ریسک در  -
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 گروه مخاطبین
 مدیران ارشد سازمان های کارفرمائی و مجریان طرح ها -1

 موسسات توسعه ایمدیران شرکت های پیمانکاری و  -2

 مدیران شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی  -3

 

 رزومه مدرس

سل تجربه مشاوره و تدریس در حوزه  16با بیش از دکتر خزائنی دارای دکترای مهندسی عمران و عضو هیات علمی دانشگاه بوده که  •

شهر فرودگاهی امام، از جمله مشارکت عمومی خصوصی با شرکت و سازمان های دولتی و خصوصی متعدد همکاری داشته است. 

منطقه آزاد ، توسعه و مهندسی نفت )متن(، سازمان بنادر و دریانوردیمتروی تهران، مهندسی و توسعه گاز، توسعه منابع آب و نیرو، 

 و .... می باشند. کیش، شهرداری تهران
دارای تالیفات و مقاالت متعددی می باشد که در سطح نشریات معتبر بین المللی  مشارکت عمومی خصوصیحوزه دکتر خزائنی در  •

در سال « BOTراهنمای یونیدو برای توسعه زیرساخت ها با رویکرد »از جمله کتاب معتبر  منتشر و مورد استناد قرار گرفته است.

 است. 1398در سال  "پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی"و کتاب مرجع بانک جهانی  1388
 1000( و مدرس بیش از APMGاز بانک جهانی ) CP3P یصالحیت حرفه ای مشارکت عمومی خصوص ایشان دارای مدرک  •

 .می باشد BOT( و قرارداد های PPP) عت دوره آموزشی حرفه ای در زمینه پروژه های مشارکت عمومی خصوصیسا

 مدت و مشخصات دوره

 .بود خواهد )ساعت  12)معادل  و نیمروز یک ، دوره برگزاری برای نیاز مورد زمان مدت

 سمینار آموزشی، با بررسی مطالعات موردی و ارائه تجارب اجرائی خواهد بود. صورت روش برگزاری به

 

 اتمام دورههای کسب شده مخاطبین پس از توانمندی
 آشنائی با مفاهیم کلیدی و ساختار مشارکت عمومی خصوصی  -1

 ، دستورالعمل واگذاری و ......(27آشنائی با رویه های الزم تعریف و اخذ مجوز مشارکت )ماده  -2

 ، چهارچوب موافقت نامه مشارکت(469شناخت ساختار قرارداد با سرمایه گذار )معرفی تیپ همسان نشریه  -3

 رفع موانع و .....( 12، ماده 19انواع روش های تامین مالی و شناخت فرصت های تامین مالی مشارکت )تبصره آشنائی با  -4

 آشنائی با نحوه واگذاری قرارداد و برگذاری فراخوان جذب سرمایه گذار -5

 

http://www.khazaeni/
http://www.khazaeni/


 

  

 گرشاسب خزائنی

 عضو هیات علمی دانشگاه و
 مشاور تامین مالی و مدیریت پروژه

 .............تاریخ: .........................
 ..................................... شماره:

 ..........پیوست: .........................

 comwww.Khazaeni.  وبسایت:                Khazaeny@gmail.comایمیل:                 1678687951کدپستی:             1/53تهران، لویزان، شیان سوم، پالک 

 

 عناوین دوره های آموزشی پیشنهادی 

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

 صورت کارگاهی تعریف و برگزار گردد:حوزه به 

 مدیریت پروژه مشارکت عمومی خصوصی -1

 تامین مالی پروژه ها  -2

 مشارکت عمومی خصوصی یمدیریت قراردادها -3
 

 

http://www.khazaeni/
http://www.khazaeni/

