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  اريسپاسگز

دريـغ   بـي هـاي   ها و راهنمايي  با كمك كه  ي آناني     هاي همه   محبت پاس  بهجاي آن دارد،    

باعـث بهبـود كيفيـت آن       و   رسـانده يـاري   حاضر  نگارش كتاب   تهيه و    در   مؤلف را  خود

آقاي عليرضا آ رزمجو،  خانم پانتهواي، جمله آقاي مهرداد اميري، آقاي پرويز تي       از(اند    هشد

  . ابراز دارمخود را مراتب سپاس  ) عزيزمي و همچنين خانواده يعلياي نوروز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



  

  

   دومويرايش ي مقدمه
 اول كتاب از يك سو، و راهنمايي و تشويق اساتيد و اهل  از چاپمندان ي عالقه   شايسته استقبال 

ي نگارنده در بـازنگري مطالـب و تكميـل             بودند تا عالقه   يفن از سوي ديگر، عوامل بسيار مؤثر      

  . محتويات آن دو چندان شود

ي  جديـد  بخـش  هاي مرتبط،    آزمون االتؤنه س نمو خوانندگان با هرچه بيشتر   دليل آشنايي    هب

   .با همين عنوان به كتاب افزوده شد

دوم كتاب در مدتي بسيار كوتاه، گرچه بسيار اميدوار كننده اسـت امـا مـسئوليت     انتشار چاپ   

 نگارنده اما همچنان اميـدوار اسـت كـه از    ،دهد شدت افزايش مي   نگارنده را در مقابل مخاطبان به     

  . خوبي برآيد مسئوليت سنگين بهاين  ي  عهده

و اما چاپ سوم كتاب در شرايطي به سرانجام رسيد كـه اسـتقبال متقاضـيان و عالقمنـدان،          

هـاي   هاي مرتبط و نيز اسـتعالم  مؤلف را عالقمند نمود تا مطالب جديدتري شامل برخي بخشنامه    

  .ه بهتر واقع گردداميد آنكه مورد استفاده هرچ. سازمان مديريت را به كتاب اضافه نمايد

89 اييزپ      

 محمد خسرواني



 



  

   چاپ اولمقدمه
اي  گونـه  ه، كتاب حاضر ب   دادهاي مهندسي و مسائل مرتبط    رار ق ي   در زمينه  منابعبا توجه به كمبود     

   .باشداستفاده هاي مختلف قابل  تهيه شده كه براي گروه

 امـور قراردادهـا   ي عات خود را در زمينهاطالتواند سطح  خواننده مي، در اولين بخش از كتاب 

 .دبسنج

 بـه شـرايط عمـومي       گيـرد   مي بر را در  از مطالب كتاب  اي     قسمت عمده  بخش دوم كتاب كه   

ـ    ، كـه  اختصاص داده شـده اسـت     )  كشور ريزي  برنامه سازمان مديريت و     4311نشريه  (پيمان   ن اي

   .شودتلقي  ن نشريهاي  يد محتوياتأيتوجه نبايد به عنوان ت

   . بها اختصاص داردارس فهرد با استناد بهوا متره و بربه مباحثبخش سوم كتاب نيز 

  .است مرتبط هاي آزمونت سؤاالبخش چهارم نيز شامل نمونه 

  . استآمده ررات ضروريق و م نيز برخي قوانينبخش پنجمدر 

 شخصي پرهيـز شـده و مطالـب درج          نظرهاي  اظهاراز  تا حد امكان    كه  ناي    قابل توجه  ي  نكته

  .هستند موجودهاي  شنامه به قوانين و بخ مستندشده كامالً

ن قاعده  اي   حاضر نيز از   ي   مجموعه  همراه باشد،  كمبودهاييتواند با    از آنجا كه هر اقدامي مي     

ــست  ــستثني نيـ ــرم . مـ ــدگان محتـ ــيخواننـ ــي     مـ ــست الكترونيكـ ــق پـ ــد، از طريـ تواننـ

MHKHZ@YAHOO.COM و يـا    88639985شـماره تلفـن     ( با گروه مهندسـين ملـل     يا   و 

ارتقـاي   در جهـت  خودانتقادات با پيشنهادات و تماس گرفته و  )www.NEG.ir  نترنتياي  پايگاه

  .كيفيت كتاب حاضر ياريگر مؤلف باشند

  به اميد موفقيت شما و سربلندي ميهن عزيزمان 

87تابستان     

 محمد خسرواني
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   اولبخش

  
 اصول اوليه قراردادها
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