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 مریم خیرالهی

 کارشناسی مهندسی مدیریت و پروژه ،دانشگاه پیام نور مرکز ایالم
 

 در تامین مالی پروژه ها  Botبهره برداری انتقال ( -روش موفق)ساخت

 چکیده:

 botوظرفیت های آن در انجام پروژه های عمرانی همچنیی  بادیت جه یا داشیت  یا        BOTبرای شناخت روش 

مالی برای پروژه هاست با علت جرجیبات خاص خهد  ا در ا رای دک پروژه می دهت همچنان  ا دک روش جامی  

دک سیستم ا را برای پروژه ها نیز می باشت.در شناخت سیستم های ا رای پروژه جقسییم ردسیک هیا ونگیهنگی     

هیای  ادجاد هماهنگی ، عناصر  لیتی ساختار سیستم های مختلف ا رای پروژه می باشنت.جقسیم  ارها با بخی   

مختلف وجعیی  مسئهل های  متفاوت برای هردک از فرادنتهای برون سپاری مه ب ادجاد سیازمان مسیتقو وهیاه    

متنافر می شهد  ا ادجاد هماهنگی بی  آن ها در قالب سیستم ها دک فرادنت پیچییته را للیب میی  نیت  یا در      

ا شر ت پروژه اعطا می شهد  ا با ادی   جمامی مسئهلیت های  ارفرما در قالب دک بستا قراردادی ب  botسیستم 

جرجیب ردسک هماهنگی بی  بخ  های مختلف  ار از جامی  مالی ولراحی جا ا را وبهره برداری  اه  دافتیا واز  

 حهزه  ارفرما خارج می شهد.

 بهره برداری انتقال–، روش ساخت  BOT لمات  لیتی: روش 

 :مقدمه

خصهصی ،  نترل استراجژدک بر جمامی پروژه در دست دولیت اسیت    برخالف سیستم های  امالً  bot در سیستم 

وآنچا  ا در نهارنهب پروژه جهیا وساختا می شهد، در پادان مهلت انحصار با دولت بازهردانته می شهد. دکیی از  

استفاده از بخ  خصهصی  هت جامی  مالی پروژه های  لیتی می باشت  ا در صیهرت عیتم    botمزادای سیستم 

 اد  بخ ، بکار هیری منابع مهرد نیاز را ت خهاهت مانت.مشار ت 

بکار انتاختا می شهد وهمچنی  هما الزاماجی  یا مربیهب بیا آن اسیت مسیتقیماً در       bot  سرمادا ای  ا جهسط 

بهد ا ای دولت میزبان وارد نمی شهد. جعهرات جامی   ننتهان مالی پروژه وعالقا آنها با بیارور بیهدن سیرمادا ای    

 ار می انتازد، انگیزه ها ودالدو نیرومنتی برای پیشبرد لرح، ا را ونیز بهیره بیرداری از پیروژه بیا لردقیی        ا با

سهد آور می باشنتو ا بسیار مهم ددگر اد  سیستم انتقال ف  آوری است  ا زمیانی  یا بیا مهقیع ودر باالدسیت      

وقراردادها هنجتنته شهد، در جربیت وآمهزش جهسط دولت میزبان با مثابا بخشی از شرادط وی در مهافقت ناما ها 

 ادرها، متدران، جکنسی  ها و ارهران  شهر مهثر خهاهت بهد. همچنی  انتقال ردسک، مسیئهلیت هیای همیاهنگی    

 است. botهای الزم وهزدنا های حاصلا با بخ  خصهصی از ددگر مشخصا های سیستم 

 ی توان به صورت زیر تفکیک نمود:را م b.o.tانواع قراردادهای منعقده بر اساس سیستم 

 (: b.o.tالف. قراردادهای احداث، راه اندازی وانتقال مالکیت ) 

قراردادهادی  ا بی  بخ  دولتی وبخ  خصهصی در زمینا های احتاث پروژه هیای زدربنیادی وخیتمات عمیهمی     

 منعقت می هردد.

هصی سیرمادا هیرار را  هیت جیامی  اعتبیار      اد  قراردادها هنگامی  ا  میتا اداری قرارداد، شخص دا شر ت خص

 ئاحتاث دکی از پروژه های زدر بنادی انتخاب می نمادت، جحقق می دابت.
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 (: b.o.o.tب. قراردادهای احداث، مالکیت، راه اندازی وانتقال مالکیت ) 
تاث می باشت.دعنی احی   build, ownership, operate, transferحروف اختصاری عبارات  b.o.o.tاصطالح 

دا ادجاد پروژه، مالکیت دارنته امتیاز رسمی آن در لهل متت قرارداد، حق راه انتازی آن در خالل ادی  میتت ودر   

 نهادت انتقال مالکیت پروژه با دولت ودا لرف اداری قرارداد.

 (: b.o.oج. قراردادهای احداث، مالکیت، راه اندازی )

می داشت. دعنی احتاثف مالکیت مقیت  build, operate, ownershipحروف اختصاری عبارات  b.o.oاصطالح 

 پروژه در لهل متت قرارداد وحق راه انتازی در خالل مرحلا واهراری.
 (: b.l.tد.قراردادهای احداث، اجاره وانتقال مالکیت )

، می باشت. دعنی احتاث پیروژه بیرای دولیت   build, lease, transfer   حروف اختصاری عبارات  b.l.tاصطالح 

 ا اره آن از دولت وسپس انتقال مالکیت پروژه با دولت بر حسب شرادط.

 (:b.t.oه. قراردادهای احداث، انتقال مالکیت وراه اندازی) 

میی باشیت.اد  نیهر قراردادهیا بیی  دولیت        build, transfer, operateحروف اختصاری عبارات  b.t.oاصطالح

روژه های ختمات عمهمی منعقیت شیته وسیپس مالکییت     وشخص دا شر ت خصهصی سرمادا هرار  هت احتاث پ

پروژه با دولت انتقال می دابت. با همراه اد  نهر قرارداد، در ازای  ار رد ودرامتهای حاصیو از راه انیتازی پیروژه،    

قرارداد ددگری  هت متدردت وراه انتازی پروژه در لهل متت واهراری واهراری منعقت می هردد. وبتد  جرجیب بر 

 ( دولت از ابتتای امر مالک پروزه خهاهت بهد.b.o.tرارداد )خالف ق

 (:  d.b.f.oو. قراردادهای طراحی، احداث، تامین اعتبار وراه اندازی )

می باشت. بر اسیا  ادی  نیهر      design, build,finance,operateحروف اختصاری عبارات  d.b.f.oاصطالح 

وختمات عمهمی مطابق با شرادط فنی ولراحی های معی  شیته بیا   قراردادها دولت بر ادجاد پروژه های زدر بنادی 

وسیلا سیستم های مشاوره ای خهد، با سرمادا هرار با اجفاق نظر می رست وسرمادا هرار نیز بیا وسییلا ججهییزات    

 وماشی  آالت، عهته دار ادجاد وعرضا پروژه می شهد.

زی پروژه می پردازد. ار آنجا  ا در ازای زمیی ، مبلییی   سرمادا هرار زدر نظر دولت ولبق ضهابط دولتی با راه انتا

مشخص ودر ازای واهراری امتیاز، درصتی از درآمتها با دولت می رست، پس از پادیان مرحلیا واهیراری، مالکییت     

 پروژه با دولت انتقال نمی دابت.

 (:  m.o.o.tز.قراردادهای نوسازی، مالکیت،راه اندازی وانتقال مالکیت)

میی باشیت.در ادی  نیهر      modernize,operate,own,transferحروف اختصیاری عبیارات    m.o.o.tاصطالح 

قراردادها سرمادا هرار، نهسازی دکی از پروژه های ختمات عمهمی دیا زدربنیادی وجحیهل جکنهلیهژی آن مطیابق بیا       

 مترنترد   

راه انیتازی آن میی شیهد    جکنهلهژی  هانی را متعهت شته، درلهل متت واهراری مالک پروژه هرددیته وعهیته دار   

نمادت. بتدهی است  ا سرمادا هرار درخیالل  ودرپادان دوره مالکیت پروژه رابتون هیچ دردافتی با دولت واهرار می

 دوره واهراری درآمتهای راه انتازی پروژه را سب می نمادت.

 (R.O.Oقراردادهای بازسازی ، مالکیت وراه اندازی) -ح
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می باشت در اد  حالیت  OWN،OPERATE،Rehabilitateتصاری عبارات (حروف اخR.O.Oو اما اصطالح )

قرارداد با منظهر بازسازی دکی از پروزه های دولتی  ا نییاز بیا بازسیازی و پشیتیبانی داشیتا باشیت بیی  دولیت         

وسرمادا هرار منعقت میشهد. اد  بازسازی میی جهانیت درسیاختمان واثاثییا باشیت دیادر ماشی  آالت ، دسیتگاهها،         

 زات ابزار باجکنهاوژی پیشرفتا وغیره.ججهی

 الزم با ذ ر است  ا نهارنهر اول قراردادها بیشترد   اربرد را دارنت.

 :BOTمزایا وروش 

*استفاده از جهان مالی بخ  خصهصی  ا باعث  اه  استقراض ، هزدنا هیای مسیتقیم وافیزاد  اعتبیار دولیت      

 میزبان خهاهت بهد

 *جسردح درانجام پروژه

 درحساب بتهی های دولت میزبان جاثیرمستقیم نتاردBOTمالی رودکرد *جعهتات 

 *انتقال ردسک پردری با بخ  خصهصی

 *عتم حرف  نترل استراجژدک دولت برخالف خصهصی سازی

 *بازنگری دقیق ومطالعات مجتد امکان سنجی

ادجاد ابزارهای  تدت جیامی   *انتقال جکنهلهژی، آمهزش  ار نان محلی ، جهسعا بازارهای سرمادا مو ده منطقا ای 

 مالی

*ادجاد فرصت های مناسب برای الگهبرداری  هت ا رای پروژه های مشابا دربخ  دولتی و بهینا نمیهدن پیروژه   

 های مه هد

*استفاده از ابتکار ودان  فنی بخ  خصهصی برای  اه  قیمت هزدنا ساخت، هجاه نمیهدن برنامیا هیای زمیان     

 نت بهره برداریبنتی و افزاد  سهدآوری فراد

 :BOTمعایب روش

 *نرخ بازهشت سرمادا هراران و وام دهنتهان خیلی بیشتراز استقراض است

 از هردو نبا مالی وقانهنی BOT*پیچیتهی پروژه های 

 *نیاز با زمان و جهافق و نیز همکاری وپشتیبانی دولت میزبان برای پیشرفت

جبادل ارز و پهل رادج و بطهر  لی ابرزارهای الزم برا ی سرمادا  *نیازمنت ثبات سیاسی ،قهانی  جعردف شته ، آزادی

 هراری خار ی

بی او جی در واقع دک روش مستقو قراردادهای ا رادی نیست بلکا روشی برای جامی  میالی پیروژه اسیت .در دیک     

ما فیراهم میی آورد   پروژه بی او جی متت زمان بهره برداری بی  جکمیو پروژه وانتقال آن ، اد  فرصت را برای  ارفر

 ا  یفیت و میت جهلیتات  ارخانا را جعردف  نت. پیمانکار بادت قبو از انتقال ، جسیهیالت الزم را  هیت آمیهزش    

 عهامو  ارفرما جامی  نمادت.

دک پروژه بی او جی د رعمو با سادهی جعردفی  ا می شهد نیست ، با اد  حال محبهبیت افزادنت ه اد  جیپ پروژه 

 مبهد منابع سرمادا ای دولتی و ناشی از اد  لرز فکر است  ا بخ  خصهصی میتدردت بهینیا جیری     ها با دلیو

خهاهت نمهد . با صهرت جئهردک لرح بی او جی در شهرهای درحال جهسعا امکان ادجاد پروژه های زدربنیادی را بیا   
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و جی باهزدنا وردسیک بیاالدی بیر     مترد  هزدنا ی مستقیم برای دولت فراهم می آورد با اد  حال پروژه های بی ا

 ای بخ  خصهصی همرا خهاهت بهد.

درروش ساخت ، بهره برداری و انتقال با جه ا بهخ ادنکا هزدنا های مناقصا بیاال میی باشیت لیرا اعشیای شیر ت       

سرمادا هرار بادت قبو ازاقتام با شر ت درمناقصا دقت  افی درارزدابی ردسک های پروژه بنمادنت اد  شیر ت هیا   

 ادت ججربا  افی نا جنها درا رای پروژه های بزرگ بلکا سرمادا هراری و بهره برداری از آنها داشتا باشنت.ب

بانک ها وسادرمهسسات سرمادا هراری اد  شرب رابرای سرمادا هراری در دک پروژه بی او جی قائو می شهنت  یا  

جاحیتودی المینیان دهیت بیا اسیتفاده از روش      ا رای دک برناما قراردادی آنها را نسبت با ردسک سرمادا هراری 

قیمت مقطهر و انتقال بخ  بزرهی از ردسک جکمیو پروژه با پیمالنکیار پیمیان  لییت در دسیت وام دهنیتهان را      

 درمهضع مطمئ  جری قرار میتهت.

بجیای  اساساً دلیو ادنکا دردسال های اخیر برخی  شهرها از ملا انگلستان جمیو دارنیت جیاپروژه هیای خاصیی را     

 بخ  دولتی ، بخ  خصهصی انجام دهت عبارت از اد  است :

 اول: سرمادا هراری دولتی را باجامی  مالی بخ  خصهصی جکمیو نمادنت.

دوم: ادنکا قهانی  و مقررات ججاری بخ  خصهصی را ا بعشاً از سیستم سنتی بخ  دولتی شتدتجر است برپروژه 

 ها حا م  ننت.

 ههره اد  پروژه ها اد  است  ا هروهی از سرمادا هراران و پیمانکاران جشکیو میی شیهد  یا بیرای ا یراز ونییز       

ادجاد جمهیتاجی برای جامی  مالی و بهره برداری از پروژه برای دوره ای مشخص رقابت می  ننت و هتف اد  اسیت  

ابو قبهلی از سرمادا هراری عادت سیرمادا هیراران    ا پروژه در زمان  افی هزدنا های خهدرا بازهردانته وبازهشت ق

 شهد.

اد  پروژه ها اشکاالت عمته ای دارنت  ا بطهر عمته با جامی  مالی و دادن المینان  افی با سرمادا هراران  هت 

 بر شت سرمادا هادشان مربهب می شهد.

ی شهد وودژهیی هیای خیاص خیهدرا     اولی  نکتا ، لبیعت اد  قراردادهاست  ا بی  دولت و امتیازهیرنته منعقت م

 خهاهت داشت.

 

دومی  نکتا، ارجباب شر ت امتیاز هیرنته وپیمانکاران اصلی درهییر در ا یرای پیروژه میی باشیت  یا سیهام داران        

 شر ت امتیاز هیرنته نیز هستنت.

دسیت بیا   شر ت امتیاز هیرنته بادت المینان دابت  ا پروژه بر اسا  قیمیت هیای رقیابتی و بیا صیهرت  لییت در       

سهامتاران نیز منتظر اجمام  ارهای ا رادی ورها شیتن از قییهد    /ضمانت های بلنتمتت ا را خهاهت شت.پیمانکاران

قراردادی وسرمادا هراری در اولی  فرصت هستنت. جصمیم قطعی در مهرد اد  اهتاف متناقض بادیت در مرحلیا ای   

 قبو از قرارداد اجخاذ شهد.

روش پرداخت مقطهر در صهرجی  ا جیییرات زدیادی از نظیر لراحیی در زمیان ا یرا      دک قرارداد  لیت دردست با 

پی  بیادت مهفقیت امیز نخهاهت بهد.ضمناً خهاستا ها والزامات شر ت امتیاز هیرنته در رابطا با بهره بیرداری بادیت   

لرح الزامات لراحیی   قبو از جهافق قیمت مقطهر با جفصیو بیان شته ونیز بهره بردار نبادت جحت عنهان جهسعا ی

 را جیییر دهت.

 بطهر خالصا مراحو انجام قرارداد بی.او.جی بصهرت زدر می باشت:
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 جشکیو دک شر ت برای پروژه با صهرت خصهصی با مسئهلیت محتود جهسط مجردان پروژه، -1

 نابع مالی،جنظیم دک سنت مالی  هت  مع آوری منابع مالی از لردق استقراضف اوراق قرضا وجعهت جامی  م -2

 فروش سهام شر ت پروژه ، -3

 شر ت پروژه خردتار، مالک وبهره بردار واحت مربهلا، -4

 ردسک پردری سهام داران ، -5

 بهره برداری، -6

 باز پرداخت وام جهسط شر ت پروژه -7

 انتقال پروژه پس از انقشای متت با وام هیرنته -8

 botریسک در پروژه های 

 ( ریسک عمومی ) کشوری -1

        ردسک های سیاسی ماننت:  نگ، شهرش، اعتصا بهای  شیهری ونظیادر ادی  حیهادث، خیارج از هرههنیا

 امکانات  نترلی شر ت پروژه است ودولت در قبهل اد  ردسک ها در مهقعیت های بهتری قرار دارد

       ردسک های اقتصادی  شهر: ردسک های غیرقابو جبتدو بهدن پیهل رادیج، مبیادالت ارزی،  یاه  نیرخ

 برابری ارز، نرخ بهره وجهرم

 ردسک قهانی   شهری: جیییر در قهانی  ومقررات، جاخیر در محاسبات پرداخت خسارت 

 ریسک های خاص پروزه -2

 ردسک های جهسعا: ردسک های مناقصا، جاخیر لراحی، جادیتدا ها، ننت ملیتی بهدن پروزه 

  عملکردمجتد، جکمیو فهر  میاژور، از   ساخت: ردسک های جاخیر، افزاد  هزدنا ها،/ردسک های جکمیو

 دست رفت  دا خسارت با  ار، مسئهلیت

    ردسک های بهره برداری: ردسک های ارجبالات زدر بناها، فنی، جقاضا، افزاد  هزدنا ها، متدردت، فیهر

 ماژور، از دست رفت  دا خسارت با  ار، مسئهلیت  

 ال توسعه :در کشور های در ح TOBمشکالت ریسک های خاص پروژه های 

   امکان جبتدو پهل رادج با نرخ عادالنا ای با پهل بی  المللی نیست 

       سیستم قانهنی با انتازه  افی برای محافظت بخ  خصهصی و سیرمادا هیراری خیار ی جهسیعا نیافتیا

 است

 داده ها برای آماده سازی مناقصات، جهسعا پروژه ها وپی  بینی نیازها مه هد و قابو اعتماد نیستنت 

 ربنای حمو و نقو مناسبی برای ساخت و جتارک مهاد خام و هد نتاردزد 

 ریسک های پذیرفته شده توسط دولت میزبان :

 )جشمی  حتاقو خردت با قیمت جعیی  شته) جامی  سطح مطمئ  بازهشت سرمادا 
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 )جشمی  جامی  مهاد خام در دستر  با قیمت جعیی  شته )جخمی  هزدنا های بهره برداری پروژه 

 جبتدو پهل خار ی با نرخ مبادلا از پی  جعیی  شته ) حرف ردسک مبادالت ارزی(جشمی   

  ... جاخیرات دا افزاد  هزدنا های ناشی از عملکرد دولت شامو جاخیر در جهیا مجهز ها، پروانا ها و 

 ریسک های پذیرفته شده توسط شرکت پروژه :

 ردسک های ساخت/ جکمیو 

 ردسک های بهره برداری 

 جتار ات ردسک های 

 ردسک های پهل رادج و نرخ بهره 

 و بیع متقابل TOBمقایسه قرارداد 

 ، در بیع متقابو بهره برداری با دولت استTOBبرخالف  .1

مالکیت پیس از انقشیای    TOBمالکیت پروژه در بیع متقابو بر عهته دولت میزبان است در حالی  ا در  .2

 امتیاز با دولت منتقو می شهد

   TOBرا شده خارجی به روش نمونه قراردادهای اج

  پروژه ای  ا بر اسا  سیستمTOB     در مصر با انجام رسیته، پروژه احتاث  انیال سیهئز و میتدردت آن

بهده است. با لهری  ا دک شر ت سهامی بی  المللی، جحت عنهان شر ت بیی  المللیی  انیال دردیادی     

رهای مصر، انگلییس و سیادر  شیهرها و    سهئز ادجاد شت و برای احتاث  انال سهئز سهام خهد را بی   شه

مهسسات خار ی جهزدع نمهد. متدردت اد   انال با وسیلا شر ت مر هر در لهل متت واهراری  ا نیهد  

و نا سال بهد، زدر نظر دولت مصر و با شرب برهشت مالکیت پروژه با دولت مصر و بر اسا  مقرراجی  ا 

 پرداخت.  ر ازای آن، شر ت مالیات سالیانا ای با دولت میبر آنها اجفاق نظر شته بهد، انجام پردرفت و د

 

، بیا  ihiاحتاث دومی  پو بلنت معلق  هان در  شهر جر یا  ا قرارداد ساخت ادی  پیو هیهادی را شیر ت ژاپنیی      

ماه اد  پروژه بزرگ با اجمیام برسیت.    83میلیارد لیر با امشاز رسانته است  ا قرار است حتا ثر ظرف  11ارزش 

میلییارد دالری احیتاث    5/7میلیارد دالر برآورد شیته  یا بیشیترد  سیهم در هزدنیا       4/1احتاث اد  پو هزدنا 

ازمییر   -میلیلرد دالری احتاث بزرهیراه اسیتانبهل   5/7ازمیر را با خهد اختصاص می دهت. لرح  -بزرهراه استانبهل

بخ  خصهصی واهرار شته اسیت. بیا    ( باTOBانتقال ) -بهره برداری –در جر یا برای اولی  بار با روش ساخت 

سیاعتا فعلیی بیی      11ا رای اد  لرح  ا در واقع دکی از بزرهترد  بزرهراه های جر ییا خهاهیت شیت، مسیافت     

 یلهمتر لیهل خهاهیت داشیت، در     5/8ساعت  اه  خهاهت دافت. پو ههادی  ا بی  از  5/8ازمیر با  -استانبهل

اهت بهد. در حال حاضر، میتت زمیان دور زدن خلییج بیرای خهدروهیا      نهر خهد دومی  پو بزرگ معلق در دنیا، خه

بی  از دک ساعت است  ا با احتاث پو اد  متت با ش  دقیقا  اه  خهاهت دافت. هزدنا عبیهر از پیو معلیق    



 
 
 
 
 
 
                                        

 7 

دالر جعیی  شته  ا  تا از هزدنا عبهر از بزرهراه استانبهل با ازمیر محاسیبا   85برای هر خهدروی سهاری معادل 

هزار خهدروی سهاری از اد  پو عبهر  نت  ا بیتد  جرجییب، درآمیت     41ت شت. انتظار می رود روزانا حتاقو خهاه

 میلیهن دالر خهاهت رسیت. 44ماهیانا  نسرسیهم فقط از محو اد  پو با حتود 

 در آن جا نهن ا را شته   tob شهرهادی  ا قرارداد 

a msmalim  ,minbema  ,ahiem  ,nmpme  ,iame  ,ieiim  ,ilamns  ,bmiime  ,bearna  ,bhmismei  .

phisippie       ,npapb 

    TOBنمهنا قرارداهای ا را شته با روش  

 در شهر اههاز   TOBقرارداد ا رای پروژه پارک آبی با روش 

 در شهر دزد  TOBقرارداد ا رای پروژه جلهدزدهن شهری با روش 

  زئیات پروژه

 پارک آبی عنهان پروژه :

 TOB نهر مشار ت پروژه :
 شهرداری اههاز  ارفرما :

 هکتار 1 مساحت زمی  مهرد نیاز :

 ردال 111/111/111/54 میزان سرمادا هراری پی  بینی شته :

 نفر 1111 ظرفیت پردرش روزانا :

 سال 14 متت زمان پیشنهادی واهراری :

 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

جاردخچا  هجیاهی داشیتا و بیی  از دو دهیا از بیا ثمیر رسییتن آن نمیی          در سطح BOTبکارهیری پروژه های 

هررد.در ادران نیز روش مر هر بسیار  هان بهده و هنهز هیچ پروژه ای با اد  روش با پادان خیهد نرسییته اسیت )    

 منظهر مرحلا واهراری است(.

ی نام بیرد  یا مشیار ت فعیال     اد  روش را می جهان با عنهان دکی از روش های  تدت و مسمر ثمر خصهصی ساز

 بخ  خصهصی را در احتاث و جهسعا پروژه های زدربنادی با همراه دارد.

از  ملا مزادای اد  روش  اه  مشکالت عتدته دولت در زمینا استقراض خیار ی، پیردرش ردسیک پیروژه هیا،      

بنادی از شاخصا های اصلی روش پادی  بهدن  ارادی لرحها و ..... می باشت. انتقال جکنهلهژی با  شهر و جهسعا زدر

BOT  .محسهب می هردد 

در نهادت درک صحیح اد  روش از لرف دولت و شر تهای دولتی ) ارفرما( و اسیتفاده از آن در شیرادط مناسیب    

 پی  نیاز اصلی  هت مهفقیت بحساب می آدت.

  زوه متدردت مالی و حسابتاری پروژه د تر نصیرزاده

 منابع و مراجع

 ی ، مهنتسی و متدردت ساخت.دنیو هالپ -1
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 د تر حس  صادقی، اصهل متدردت ساخت -2

پادان نامیا  ارشناسیی    "بکارهیری روش ساخت بهره برداری انتقال در جهسعا نیروهاه های ادران  "لاهری،ر.  -3

 ارشت هروه متدردت پروژه و ساخت، دانشگاه جربیت متر .

، مجلا ی بنتر و دردیا، شیماره   "ار سازمانی و مالکیت در بنادر دنیا جحلیلی بر انهار متدردت، ساخت "امرائی،ب،  -4

61-66 

امکان ا رای پروژه های شهری متدردت شیهری بیا    "صبحیا م ، متدر هروه و استاددار دانشگاه جربیت متر   -5

   BOTبهره هیری از پیمان 

برای ارزدیابی مهفقییت پیروژه هیای      ارادا متلی سیستماجیک "خزادنی، هرشاسب، پادان ناما  ارشناسی ارشت  -6

BOT   1383دانشگاه علم و صنعت، اسفنت  "با الگهی متدردت ردسک 

 د تر نصیرزاده،  زوه متدردت مالی و حسابتاری پروژه -7

مهافقت ناما ساخت بهره برداری  "، معاونت برناما ردزی و نظارت راهبردی زئیس  مههر 464نشردا  -8

"واهراری   


