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 دوره آموزشی

 (PPP) یو خصوص یپروژه های مشارکت عموم تیریمد یمتدولوژ

 

 

  یمختصر در مورد دوره آموزش شرح

 شیافزا یبرا یبخش خصوص زهیو استفاده از انگ یگذار هیجذب سرما یبرا ی( ابزارPPP) یو خصوص یمشارکت عموم روش

 یها، روش غالب اجرا PPPاز انواع  یکیبه عنوان  BOT یامروزه قراردادها واست.  یعموم یدر پروژه ها یو بهره ور یکارآمد

 ازمندیروش، ن نیفوق العاده ا یایاستفاده از مزا کنیل .دیآ یدر حال توسعه به حساب م یو حت شرفتهیپ یپروژه ها در کشورها

و  یگذار هیگسترده سرما یها سکیو ر یقرارداد دهیچیپ طیشرا تیریو مد یخصوص-یخاص مشارکت عموم میاحاطه به مفاه

 باشند. یپروژه م رکل عم یقرارداد در دوره طوالن یفن

متفاوت  یساختار قرارداد کیبه عنوان  یو خصوص یدر فهم و شناخت روش مشارکت عموم یدیکل میمفاه انیدوره ب نیا هدف

 کیساختارها و ارکان  یریباشد. شرکت کنندگان در دوره با فراگ یم یعمران یمتعارف در پروژه ها یقرارداد یها ستمیساز 

( از مرحله آماده PPP) یخصوص یپروژه مشارکت عموم کی یراهبر یبرا الزم یتوانائ ،یو خصوص یمشارکت عمومقرارداد 

 یالملل نیب یاستانداردها یبر مبنا رانیفراگ ت،ی. در نهاافتیپروژه خواهند  لیطرح تا زمان خاتمه و تحوو توسعه  یساز

(World Bank  وUNIDOو مقررات مل )کی یمال نیچالش های تام  و روش نیقراردادی ا یهایدگیچیاز پ یشناخت کاف ،ی 

 .ایران را بدست خواهند آورددر   یگذار هیپروژه سرما

 

 و رئوس مطالب دوره سرفصل

قابل ارائه در این دوره با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای برگزاری کارگاه عملی و مشارکت فراگیران به شرح  های سرفصل

 زیر خواهد بود:

 یخصوص یو ساختار مشارکت عموم میمفاه -الف

o یخصوص و یعموم مشارکت میمفاه با ییآشنا (PPP) 

o یقراردادها ستمیس BOT ،BOO ،BLT...... و ، 

o یخصوص یدر قرارداد مشارکت عموم نفعانیذ تیریمد PPP 

o یپروژه ا یمال نیتام (Project Finance) 

o یخصوص یمشارکت عموم بانیپشت یحقوق یساختارها 
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 یو خصوص یمشارکت عموم یقرارداد ها یمتدولوژ  -ب

o پروژه  فیو تعر یآماده سازPPP 

o طرح یمال یو مدلساز یتوسعه طرح تجار 

o مناقصه برای یک پروژه  یانتخاب سرمایه گذار و برگزار PPP 

o یبسته قراردادها مینحوه تنظ  PPP 

o  نظارت و راهبری پروژه هایBOT در چرخه عمر طرح 

o یقراردادها سکیر تیریمد PPP 

o و خاتمه قرارداد  راتییتغ تیریمد یراهبرPPP  

 

 ورهو مشخصات د مدت

با  ،یکارگاه آموزش صورت به یبرگزار روش .بود خواهد )ساعت 16)معادل  دو روز ، دوره یبرگزار یبرا ازین مورد زمان مدت

 خواهد بود. رانیو مشارکت فعال فراگ یمطالعات مورد یبررس

 

 پس از اتمام دوره نیکسب شده مخاطب یهایتوانمند

 یو توسعه طرح تجار PPPپروژه  کی فیتعر یانائتو -1

 BOTقرارداد  کی یو راهبر میتنظ یتوانائ -2

 BOTکسب توانائی نظارت و راهبری به عنوان مشاور در پروژه های  -3

 BOTمناقصه  کی یبرنامه ریزی و راهبر یتوانائ  -4

 ....... و  BOT یدر قراردادها سکیر تیریتوانائی شناسائی و برنامه ریزی برای  مد -5

 

 نیگروه مخاطب

 مشاوره و مدیران طرح یپروژه ها رانیمد -1

  یگذار هیو سرما یمانکاریپ یشرکت ها رانیمد -2

 مانیکارشناسان امور قراردادها و پ -3

  یگذار هیو سرما یمال نیکارشناسان تام  -4

 

 مدرس رزومه
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گرشاسب خزائنی عضو هیات علمی دانشگاه و دارای مدرک دکتری مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران می  دکتر

برای سازمان ها و شرکت های مختلف  PPPباشد. ایشان دارای سوابق اجرائی متعددی در زمینه مشاوره و مدیریت قراردادهای 

مهندسی و توسعه نفت، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان منطقه آزاد کیش،  شرکتاز جمله سازمان توسعه منابع آب و نیرو، 

قراردادها  داشته و مولف چندین کتب در زمینه مدیریت  1383و توسعه گاز و .... از سال  یشرکت مخابرات مبین، شرکت مهندس

 می باشند. 1388در سال  «BOTراهنمای یونیدو برای توسعه زیرساخت ها با رویکرد »از جمله کتاب معتبر 

و  PPPبا موضوع قراردادهای  شده بین المللی هینما یو پژوهش یوابق ایشان در انتشار بیش از ده ها مقاله در مجالت علمس

نشان دهنده آشنائی و تسلط ایشان در حوزه   PPPساعت دوره آموزشی حرفه ای در زمینه پروژه های  100تدریس بیش از 

کنفرانس بین المللی مدیریت  یهمچنین ارزیاب ملی مدیریت پروژه ایران و عضو کمیته داور اناست. ایش  PPPردادهای قرا

 پروژه می باشند.

 

  یشنهادیپ یآموزش یدوره ها نیعناو

ه های زیر به عنوان دور که نماید¬می پیشنهاد مدرس شود، می برگزار "PPPمدیریت پروژه های "عالوه بر دوره فوق که برای  

 دوره ها تخصصی برای مدیران و کارشناسان مروبوطه در هر حوزه به صورت کارگاه های عملیاتی تعریف و برگزار گردد:

 ، روش های تامین مالی شرکتی و ....(finance ،BOT ،Buy Backروش های تامین مالی پروژه ها ) -1

 PPP یدوره تخصصی مدیریت قراردادها -2

 گذار هیو انتخاب سرما یخصوص یمناقصات مشارکت عموم یدوره تخصص -3

 PPP یمال یو مدلساز یطرح تجار هیته یدوره تخصص -4

 قراردادها سکیر تیریمد یدوره تخصص -5
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