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 ریزي و امور اقتصادي معاون محترم برنامه  جناب آقاي دکتـر رجبی مشهدي

 معاون محترم هماهنگی توزیع  جناب آقاي مهندس رخشانی مهـر

 مدیرکل محترم دفتـر فنـی و نظارت شبکه انتـقال   جناب آقاي دکتـر علیپـور

 مدیرکل محترم دفتـر حقوقـی   جناب آقاي شهریـار

 مدیرکل محترم دفتر مرکزي حراست                                                جناب آقاي محبی 

 زرسی و پاسخگویی به شکایاتمدیرکل محترم دفتر با                              جناب آقاي مهندس رضائی 
 

 نامه کارگروه بررسی اختالفات قراردادي موضوع : نظام

  ،سالم با

اختالفتات   یکارشناست  یجهت  بررست   هیوحدت رو جادیبه منظور ارساند  به اطالع می

کتارررو   »، مربوطته  نفعتا  ینظترا  و    با مشارک  صتاح   ریبه شرک  توان یارجاع يقرارداد

 رردد.  نامه پیوس  تشکیل می براساس نظام «بررسی اختالفات قراردادي

بررستی کلیه اختالفات قراردادهتاي   ،نامه مذکور الزم به  کر اس  بر اساس نظام

رذاري از  هاي سرمایه تأمین کاال و پیمانکاري )در نصاب معامالت بزرگ( مرتبط با پروژ مشاور ، 

شبکه توزیع، فتو  توزیتع و انتتتقا     تجهیزات برداري  سازي و بهر  قبیل احداث، توسعه، بهینه

بتا همکتاري نمایندرتتا  ممتترم         ارجاعی بته شترک  تتوانیر،   هاي زیرمجموعه  شرک 

متخصصین صتنع   هاي پیمانکتاري و سایر  زیرمجموعه، تشکل  هاي معاون /دفتتر، شرک 

 نامه ابالغی پیوس  انجام خواهد پذیرف . صرفتاً براساس مفتاد نظامبر  )حس  مورد(، 

  

 محمد حسن متولي زاده

 رئیس هیئت مديره و مديرعامل 
 

 رونوشت:

 های زیرمجموعه جهت اطالع مدیران عامل محترم شرکت 

 سندیکای صنعت برق جهت اطالع 

 انجمن صنفی پیمانکاران جهت اطالع 

 جهت اطالعمعاونت هماهنگی مالی و پشتیبانی و امور مجامع ، 
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 :مقدمه

ادها قرارد يدر رفع مشکالت جار يتجارب موجود سهم موثر استفاده ازنظران و مندان و صاحبعالقه يمشارکت و همفکر

 يهاوژهپرتعداد  شیو با افزا گردیده ییعوامل اجرا انیباعث بروز اختالفات م هاپروژه در عواملبرخی همچنین خواهد داشت. 

 داتیتمه اتخاذ با کنیل. بوده است شیاختالفات رو به افزا نی، اهاي در حوزه کسب و کارو بروز محدودیت در کشور یعمران

 مربوطه را در فرآیند مناسبی بررسی و جمع بندي نمود. اختالفات توانیمناسب م

ارکت با مش ریتوان شرکت به یارجاع ایجاد وحدت رویه واحد جهت بررسی کارشناسی اختالفات قرارداديلذا به منظور 

  .قراردادي تشکیل گردیده است اختالفاتبررسی بررسی  کارگروه، نظران و ذینفعان مربوطهصاحب

 

 :اهداف .1

 وعهیر مجمشرکت هاي زهاي رفع مشکالت قراردادي از طریق بررسی و حل اختالفات طرفین قرارداد مرتبط با پروژه .1.1

  مانکارانیو پ زیر مجموعه يهاشرکت نیب اختالفات قرارداديکاهش  .1.2

 ح روش هاها در اصالو استفاده از نتایج رسیدگی به اختالف قراردادي ایجاد نظم، هماهنگی، سرعت و دقت در رسیدگی .1.3

 محدوده اجرا:  .2

 حوزه اجرا:  .2.1

 هزیر مجموع يهاشرکت معامالت بزرگ در در حوزه نصاب سازي و بهره بردارياحداث، توسعه، بهینه يهاپروژه .2.1.1

 گذاريسرمایه هايمرتبط با پروژه

 اسناد مشمول: .2.2

امین ازمان تسهاي ابالغی سازمان برنامه و بودجه، ها و دستورالعملوزیران، بخشنامه، مصوبات هیأت قوانین .2.2.1

 هاي حوزه اجرااجتماعی،  شرکت توانیر و سایر نهادهاي مربوطه در ارتباط با پروژه

بهره سازي، هتوسعه، بهین احداث،هاي پروژه هاي مشاوره، پیمانکاري و تأمین کاال درقرارداد اسناد ارجاع کار و .2.2.2

 زیر مجموعه يهاشرکتبرداري، تاسیسات و تجهیزات شبکه برق 

 مسئولیت ها: .3

 يهاشرکت ن عاملمدیراو  ریها و دفاتر مرتبط در شرکت تواننظام نامه بر حسب موضوع بر عهده معاونت ياجرا تیمسئول .3.1

 .است زیر مجموعه

نماینده  ه عنوانبو امور مجامع  یبانیو پشت یمال یمعاونت هماهنگنظام نامه بر عهده  ينظارت بر حسن اجرا تیمسئول .3.2

 .باشدیم ریشرکت توانمدیرعامل 
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 تـوانيــر
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 ا قن   - ا ق  -2 شماره سند : 
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 یقرارداد اختالفات یبررسنامه نظام
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 :و ساختار تعاریف  .4

 :و اختصارات تعاریف .4.1

صنعت برق  مشاورین و گانسازند، گانتامین کنند ،انمانکارینظامنامه پ نیدر ا مانکاریمنظور از واژه پ :مانکاریپ .4.1.1

 .باشدیم

اد هارچوب اسنچدر  مانیپقرارداد/موضوع  ياجرا يبرا مانکاریکارفرما و پ نیب یتوافق کتب مان،یپ/قرارداد :قرارداد .4.1.2

 .باشدیمرتبط آن م

حاکم بر  ازرگانیبمقررات و ضوابط فنی، حقوقی، مالی، قراردادي و  ،هااجرایی: مجموعه اصول، روش و فنی ضوابط .4.1.3

ل کارگیري عوامزیرمجموعه و چگونگی انتخاب و به هايهاي سرمایه گذاري شرکتو ارزشیابی طرح اجرا تهیه،

 باشد.ها میاندرکار مربوط به آن و نیز تعیین مشخصات عوامل یاد شده و نحوه ارتباط بین آندست

 يرار نحوه اجد اجرایی و وابط فنیضقرارداد مرتبط با مناقصه یا  نیطرف نیاختالف نظر ب: اختالف قراردادي .4.1.4

و  دل حل نباشقاب نیتوسط طرف میبه صورت مستق کهقرارداد  يو اجرا تیرینحوه مدهمچنین و  نیما ب یتعهدات ف

 مرتبط با  موارد و کاهش و یا سایر خاتمه ،ي، برکنارفسخ اخذ مجوز یا نظر مشورتی بابت درخواست همچنین موارد

 باشد.هاي ارجاعی مربوطه میداوري وقراردادهاي ارجاعی به شرکت توانیر 

 نییها و آها، دستورالعملبخشنامه، و سایر نهادهاي مرتبط مصوبات هیأت وزیران ن،یمجموعه قوان: ضوابط .4.1.5

 يهارکتش يبهره بردارو  يسازنهیتوسعه، بهاحداث،  يهاقرارداد پروژهنحوه ارجاع کار و اجراي مرتبط با  يهانامه

 .باشدیم زیر مجموعه

ران اي، توزیع نیروي برق و مدیریت شبکه برق ایهاي برق منطقهشرکت هاي زیر مجموعه: منظور شرکت .4.1.6

 باشد.می

 :ساختار .4.2

ا انکاران ییماز سوي پ قراردادي اختالفات ارجاعدر صورت این کارگروه قراردادي:  اختالفاتبررسی  کارگروه .4.2.1

 پردازد.می صاحب نظران داخل و خارج از توانیرکارشناسی با حضور به بررسی  ، کارفرمایان به توانیر

 :قراردادی اختالفات یبررسکارگروه  .5

 :کارگروه ارکان .5.1

 توانیرو امور مجامع شرکت  یبانیو پشت یمال یهماهنگ: معاون  کارگروهریاست دائمی  .5.1.1

 هاي فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانیدفتر بررسی: مدیرکل  کارگروهدبیر دائمی  .5.1.2

 :کارگروهاعضای  .5.2

 :اعضای اصلی .5.2.1

 ریاست کارگروه ، عضو ومعاون هماهنگی مالی و پشتیبانی به عنوان نماینده مدیر عامل .5.2.1.1
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 گروهرکادبیر  عضو و به عنوان هاي فنی بازرگانی، قراردادها و پشتیبانیدفتر بررسیمدیر کل  .5.2.1.2

 شرکت توانیرو پاسخگویی به شکایات نماینده دفتر بازرسی  .5.2.1.3

 شرکت توانیر نماینده دفتر حقوقی .5.2.1.4

 حراست توانیرمرکزي نماینده دفتر  .5.2.1.5

فی و کانون انجمن هاي صن سندیکاي صنعت برقمرتبط از قبیل ) هاي پیمانکاريتشکلنماینده  .5.2.1.6

 (و... پیمانکاران برق کشور

فسخ  اخذ مجوز)درخصوص موارد مرتبط با نماینده دفتر خصوصی سازي و امور مجامع وزارت نیرو  .5.2.1.7

 (نیرو از وزیر محترم پیمان

ي ور اقتصادهماهنگی انتقال، هماهنگی توزیع و برنامه ریزي و ام تخصصیهاي معاونتفنی نمایندگان  .5.2.1.8

 ارگروه( ک دبیر با حضور موردي در جلسات حسب موضوع به تشخیص)معاون مربوطه  معرفیبا شرکت توانیر 

امل رف مدیرعرئیس کارگروه، از طهاي مربوطه به احکام اعضاي اصلی پس از معرفی نمایندگان بخشتبصره یک: 

 گردد.به صورت دو ساله صادر می انیرکت تورش

ب اعضاي ال انتخاالبدل متناظر و به همان رویک از اعضاي اصلی، افرادي به عنوان عضو علی : براي هردوتبصره 

شرکت  به جاي ایشان در جلسات با اعالم قبلیغیبت اعضاي اصلی  صورتاصلی، تعیین خواهند شد که در 

 .نمایند

شور ران برق ککانون انجمن هاي صنفی پیمانکایا : درصورتی که پیمانکار عضو سندیکاي صنعت برق و سهتبصره 

ورت این ص ها( در کارگروه حضور خواهند یافت. در غیرهاي مربوطه )معرفی شده توسط آنباشد نماینده بخش

 نماینده بخش خصوصی توسط پیمانکار به کارفرما معرفی گردد.

 :سایر اعضاء .5.2.2

دید سایر متخصصین شاغل در داخل و خارج از صنعت برق )حسب موضوع و در صورت نیاز به صالح .5.2.2.1

 رئیس کارگروه به صورت دائم یا موقت(

  مرتبط با قراردادنمایندگان کارفرما، مشاور و پیمانکار  .5.2.2.2

 :وظایف .5.2.3

 :کارگروهوظایف  .5.2.3.1

نی و فضوابط  بین طرفین قرارداد دربررسی اختالف نظر جهت حل اختالف  یارائه نظرات کارشناس .5.2.3.1.1

ن، ارفرمایاکاز طرف مجموعه ارجاعی هاي زیرهاي شرکتپروژهارجاع کار اجرایی مرتبط با قرارداد و یا 

حل  نحوه صوصدرخو اتخاذ تصمیم  )درصورت نیاز( به شرکت توانیر هاي پیمانکاريتشکلپیمانکاران و یا 

 و فصل اختالف
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حترم ن شده توسط وزیر میپیمان )تعی فسخبررسی کارشناسی جهت اخذ  مجوز فسخ هیأت سه نفره  .5.2.3.1.2

 در موارد مرتبطنیرو( 

رجاعی هاي اقرارداد کاهش و یا سایر موارد ،خاتمه ، برکناري،بررسی کارشناسی اخذ نظر مشورتی فسخ .5.2.3.1.3

 هاي زیر مجموعه )درصورت نیاز(از شرکت

 در متن قرارداد( بینیدرصورت پیش) توزیعهاي هاي شرکتري قراردادداو .5.2.3.1.4

قانون  501تا  457مواد در چهارچوب در موارد داوري تبصره یک: اختیارات و شرح وظایف کارگروه 

 ضوابط مندرج در قرارداد خواهد بود.دادرسی مدنی و 

 :وظایف رئیس کارگروه .5.2.3.2

  راهبري جلسات و جمع بندي نتایج .5.2.3.2.1

  اختالفات قرارداديبررسی  گروهکار نتایجتصویب  .5.2.3.2.2

 شرکت توانیر مدیر عاملساله به تهیه و ارسال گزارش عملکرد یک .5.2.3.2.3

 :ه کارگروهوظایف دبیرخان .5.2.3.3

 در صورت نیاز بررسی اختالفات قرارداديبررسی و ارجاع موضوع به کارگروه  .5.2.3.3.1

 صورت عدم حضور رئیس در جلسات( )در راهبري جلسات و جمع بندي نتایج .5.2.3.3.2

تبط ت مراولیه مستنداو اخذ و بررسی تعیین نیاز برگزاري جلسه درخصوص اختالفات ارجاعی  .5.2.3.3.3

 و توزیع بین اعضا اتاز طرفین قبل از برگزاري جلس

 ذینفعان حسب موردارسال نتایج تایید شده کارگروه به   .5.2.3.3.4

 ذیصالح در موارد مورد نیازاستعالم کتبی از مراجع  .5.2.3.3.5

 نامهدر چهارچوب ضوابط این نظام کارگروه هاي اجراییرویهتعیین  .5.2.3.3.6

 :فرایند انجام کار در زیرگروه .5.2.4

 :کارگروه گردش کارنحوه  .5.2.4.1

ا ، قراردادههاي فنی بازرگانیدفتر بررسیبایست به توانیر میشرکت ارجاعی به  اختالفاتکلیه  .5.2.4.1.1

کل یص مدیرارجاع شود و پس از بررسی اولیه، در صورت نیاز به تشکیل کارگروه به تشخ و پشتیبانی

عالم ت بررسی و ادر موارد ارجاعی به کارگروه زمان الزم جهگردد. میکارگروه ارجاع این به ، فوق دفتر

 هاي تعیین)این زمان بدون لحاظ زمان .گرددتعیین می دبیر کارگروهنظر نهایی حسب موضوع توسط 

روه کارگ ،در مواردي که زمان تعیین نگردد (.باشدشده جهت دریافت مدارک و مستندات از طرفین می

سی و رصت بررفیک ماه  به میزان اختالفات قرارداديسه ماه و براي سایر براي موارد داوري به میزان 

 .بود خواهد باشد و این مدت حسب مورد توسط دبیر کارگروه قابل تمدیداعالم نظر نهایی را دارا می
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رد باشد، موان به کارگروه دفتر مذکور نیاز به ارجاع موضوعکل در مواردي که به تشخیص مدیر  .5.2.4.1.2

 ید.بندي خواهد گردبررسی و جمع (ر ذینفعانیبا همکاري سادرصورت نیاز و ) فوقتوسط دفتر 

شناسی هیات کار، کارگروه در قالب و در صورت توافق طرفین در موارد ارجاعی به کارگروه .5.2.4.1.3

توزیع )در هاي شرکتو یا هیأت داوري مندرج در قراردادهاي ضوابط قراردادهاي مرتبط مندرج در 

ه ن قبلی بجلسات کارگروه با نظر دبیر و با اعالگردد. تشکیل می قرارداد(صورت پیش بینی در متن 

 .خواهد شداعضاي اصلی و دعوت از سایر اعضاء تشکیل 

چ یک از توسط هی اختالفات قرارداديبررسی  ،نظامنامه این غپس از ابالالزم به ذکر است   .5.2.4.1.4

از منامه مجاین نظا درور ، خارج از فرآیند مذکدر شرکت توانیر هاي مربوطهیا معاونتمستقل دفاتر 

 باشد.نمی

 :کارگروه اتخاذ تصمیم در تشکیل جلسات و  نحوه .5.2.4.2

ایج نت اعضاي اصلی کارگروه تشکیل گردیده و حداقل چهار نفر ازجلسات مذکور با حضور  .5.2.4.2.1

و  پس از بحث کارگروه نظرات درشود. صورتجلسه و امضاء میها توسط کلیه اعضاي حاضر بررسی

روه به بندي گردیده و پس از تصویب کارگجمعاعضاي حاضر رشناسی و پس از تایید کلیه بررسی کا

عضاي اگردد. در صورت عدم امکان جمع بندي و انطباق نظرات کارشناسی کلیه می ذینفعان ارسال

 ارگروهکاصلی ، ضمن اعالم به رییس کارگروه، تصمیمات بر اساس نظر اکثریت اعضاي کارگروهحاضر 

 شود.دي خواهد شد و پس از تصویب رئیس کارگروه ارسال میبنجمع

 :تغییرات در نظام نامه .6

 اشت. تغییرات نظام نامه کارگروه پس از تایید رییس کارگروه و تصویب مدیر عامل توانیر رسمیت خواهد د .6.1

 پیوست: .7

 پیوست شماره یک : تدوین کنندگان .7.1
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 كنترل سند: .8

 صدور سند -1

 .سند با ضوابط آئين نامه توليد، بهره برداري و بازنگري اسناد اداري مطابقت دارد 

 

 …………… …….……………………………………………………………………………… سمت:  ...................…………………………………………………………………………… ..... نام و نام خانوادگي كنترل كننده :

 

 
 سند و کنترلهاي الزم دریافت -2

 .……………………………………………………تاريخ دريافت سند:      …….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………نام سازمان: 

  كامل است.( …سند از نظر شكلي )تعداد اوراق، خوانايي و 

  فرمهاي مربوطه ثبت گرديد.سند در 

 اعتبار مرتبط ابطال گرديد.اسناد منسوخ و يا بي 

 …………….………………….………………………………………………… سمت :                                   …………….………………….………………………………………………… نام و نام خانوادگي كنترل كننده :

 

 
 برداريبهره -3

 …………….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………………………….……………………………………………………نام واحد سازماني : 

  : دريافت سند                                                              تاريخ…………………………………..…………………………….…….... 

  اجرا                                                         تاريخ : خاتمه دوره……………………………………………………….…………….. 

 ..…….……………………………………………………………… سمت :    .……………….………………….…………………………………………………… كننده :نام و نام خانوادگي دريافت

 

 
 ابطال سند -4

 ….…………….………………….…………………………….………………….……………………………به استناد :   …………….………………….…………………………………………………اين سند در تاريخ : 

 ابطال گرديد.          …………….…………………………………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………….………………….…………………………

 ….………………….………………………… سمت :           ….………………….…………………………….………………….………………………… كننده :خانوادگي ابطالنام و نام 

 

 

 

 

 مديريت اطالعات و اسنادمهر و امضاء 

 )صادركننده(

 

 

 مهر و امضاء مديريت اطالعات و اسناد

 )دريافت كننده(

 

 كنندهمهر واحد دريافت

 كننده()استفاده

 

 مهر و امضاء

barghnews.com



  
 شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران

 تـوانيــر

 یقرارداد اختالفاتبررسی 
 ا قن   - ا ق  -2 شماره سند : 

 23/10/98  : تاریخ صدور

 2 : شماره تجدید نظر

 یقرارداد اختالفات یبررسنامه نظام

 

 7 از 7صفحه                                                   23/10/98مورخ  5899/11پیوست نامه شماره                                              

 

 

 

 کنندگان نیتدوپیوست شماره یک: 

 کنندگان:تهیه

 

 ابوذر دقت

 حمیده لیالز مهرآبادي

 

 

 

 یر(شرکت توان مالی و پشتیبانی و امور مجامع)معاون  علی اصغر اسمعیل نیا  تایید کننده:

 1398 زمستان تاریخ تهیه:

 )مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر( زادهمحمد حسن متولی تصویب کننده:

  تاریخ تصویب:

  تاریخ ابالغ:

 

شماره 

 بازنگری

 بازنگری کننده شرح تاریخ بازنگری

01 7/7/1397 
 یضوابط و دعاو ینظامنامه کارگروه بررس

 یقرارداد
 ریزی و امور اقتصادیبرنامهمعاونت 
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