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 چكیده

حهاکی از نن اسهت کهه     در زمینهه نگههداری تابلوهها و تزهیهزاا ترا یكهی      های بانک جهانیگزارش

 (PBC) محور-عملكردمنسوخ شده و اکثر کشورها به سمت روش  شیوه محور تقریباً سنتی روشهای

ههایی تعریه    در روش عملكرد محور برای هر یک از تزهیزاا ترا یكی شهاخ   اند.تمایل پیدا کرده

میهزان   مطهاب  بها  بلكهه   ،باشهد ها به پیمانكار بر اساس حزم کار انزام شده نمهی شود و پرداختیمی

کشهورهای متتله  نشهان     بررسهی . بودتعیین شده در قرارداد خواهد  سطح سرویسبرنورده نمودن 

درصهدی   01تها   11کاهش های سنتی لكرد محور در مقایسه با روشعم دهد که استفاده از روشمی

. این در حالی است که در حال حاضر در شهرداری تههران بهرای   را به دنبال داردهای نگهداری هزینه

نتهای  ایهن   شهود.  استفاده می شیوه محورهای از روش همچنان ترا یكی نگهداری تابلوها و تزهیزاا

، وضعیت نامناسه   های نیتمی و اکیپیمشكالا و نواق  روش مطالعه بیانگر نن است که با توجه به

وش عملكهرد  سازی رنتای  پیادهنحوه و و در وضع موجود  نگهداری تزهیزاا ترا یكی در شهر تهران

روش عملكرد محور برای شهرداری تهران در زمینه نگههداری تابلوهها و   ل ، محور در کشورهای متت

ای در ایهن  تزهیزاا ترا یكی مناس  است. اما از ننزایی که کار رما و پیمانكار در ابتدای کار تزربهه 

باشهد، ززم اسهت   ها و نشانگرهای عملكرد به همراه روند مانیتورینگ خام  میزمینه ندارند و شاخ 

 ، پیاده شود.گرددمیروش به صورا گام به گام و طی مراحلی که در این مطالعه پیشنهاد که این 
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  مقدمه -1

ههای  شهود تفهاوا  نیهز نامیهده مهی    2های خروجی محهور که در بعضی منابع روش 1های عملكرد محورروش

ها، تابلوها، عالئم و طور سنتی در گذشته برای نگهداری روسازی راهکه به 6محور -های شیوهبسیاری با روش

هها،  محهور کار رمها تكنیهک    -ههای شهیوه  شهده اسهت، دارد. در روش  تزهیزاا ترا یكی از نن اسهتفاده مهی  

یهز بهر   هها بهه پیمانكهار ن   کند و پرداختهمراه زمان پروژه تعیین میها، مواد و مصالح مصر ی را بهتكنولوژی

 [.1های انزام شده خواهد بود ]اساس میزان  عالیت

کنهد. بلكهه   محور، کار رما شیوه و مصالح مصر ی مورد نیاز را برای پیمانكهار تعیهین نمهی   -در روش عملكرد

بایست در طی مدا قهرارداد بهرنورده کنهد، تعیهین     های عملكرد )سطح سرویس( را که پیمانكار میشاخ 

های شود، از روشواسطه  وایدی که در زیر به ننها اشاره میدرگیر در بحث نگهداری بههای نماید. ارگانمی

 اند:محور تغییر رویه داده -عملكرد محور به روش-سنتی شیوه

 های تعمیر و نگهداری جویی در هزینهصر ه 

 قابلیت اطمینان بیشتر برای کار رما 

 توانایی مدیریت شبكه حمل و نقل با کارکنان کمتر 

 همراه خدماا بیشتر و شرایط بهترمندی بیشتر بهرضایت 

 تتصی  بودجه پایدار برای نگهداری در طول سالیان متوالی 

ها از کار رما به پیمانكار انتقال یابد و در کاریها برای دوبارهکند ریسک هزینهروش عملكرد محور کمک می

گردد. همچنین با توجه به صرف نیروی کمتهر  رو مینشده کمتری روببینیهای پیشنتیزه کار رما با هزینه

توانهد بها   یابد. روش عملكهرد محهور مهی   ها، نیاز به نیروی انسانی کاهش چشمگیری میبرای مدیریت پروژه

منهدی را  کنندگان، سهطح بهازتری از رضهایت   های پیمانكار و نیازهای واقعی استفادهتراز کردن پرداختیهم

های تعری  شده در قهرارداد خواهنهد   دهنده شاخ راهم کند که این نیازها انعكاسکنندگان  برای استفاده

 [.  2بود ]

در این مطالعه ابتدا مروری بر نحوه اجرای روش عملكرد محور در کشورهای متتل  خواهیم داشت و نتای  

رسهی جزئیهاا   گردد. سپس با ارائهه و بر های شیوه محور ارائه میحاصل از اجرای این روش نسبت به روش

های نگهداری تابلوها و تزهیزاا ترا یكی در شهر تههران در وضهع موجهود، بهه     روش عملكرد محور و روش

 سازی این روش در شهر تهران پرداخته خواهد شد.های روش عملكرد محور و نحوه پیادهتعری  شاخ 

  

                                                 
1 Performance-Based Contracts 
2 Output-Based Contracts 
3 Method-Based Contracts 
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 مروری بر نحوه و نتای  اجرای روش عملكرد محور در سایر کشورها -2

ههای متتله  نگههداری، بهر     های اجهرای روش ای بین هزینهمقایسه 2112گزارش بانک جهانی در سال در 

ههای شهیوه   اساس نمار ارائه شده توسط اداره حمل و نقل  لوریدا ارائه شده است. بهر ایهن اسهاس در روش   

و  3ه ترتیه   ی، به خهدماا نگههدار   یاستفاده از کارکنهان سهازمان بهرا   محور و عملكرد محور در مقایسه با 

های سهالیانه نگههداری، کهاهش    ( هزینه1شود. در جدول )جویی میهای نگهداری صر هدرصد در هزینه16

گونه که در جهدول  [. همان6های مالی در سه روش نگهداری ارائه شده است ]ها و تعداد صورتحسابهزینه

مناقصه در روش شیوه محور نسهبت  های مالی سالیانه و نگهی دعوا به شود تعداد صورتحسابمالحظه می

 برابر است. 201و   63به روش عملكرد محور به ترتی  حدود 

 
 [6های نگهداری عملكرد محور، شیوه محور و نیروهای سازمانی در ایالت  لوریدا ]مقایسه هزینه روش :1جدول 

 نیروهای سازمان شیوه محور عملكرد محور 

 میلیون دزر 101 میلیون دزر 162 دزرمیلیون  121 هزینه نگهداری سالیانه

 1 %3 %16 ها به درصدکاهش هزینه

 1 226 21 تعداد قراردادهای مورد نیاز سالیانه

 1 11213 663 حسابهای مالی سالیانهتعداد صورا

 1 232 0 اعالم عمومی مناقصاا و نگهی دعوا به مناقصه

 126 61 2 نیروی سازمانی بتش  نگهداری

 عملكرد / شیوه شیوه عملكرد عملكرد و یا شیوهرویكرد 

 

عملكرد محور در مقایسه با روش شهیوه   دهد که با استفاده از روشها در کشورهای متتل  نشان میبررسی

جهویی در  ( میزان صر ه2ا تد. در جدول)های نگهداری اتفاق میدرصدی در هزینه 01تا  11محور، کاهش 

های سنتی نگهداری در کشورهای متتل  ارائهه  عملكرد محور نسبت به روشهای نگهداری در روش هزینه

 [. 0شده است ]
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 های سنتی نگهداریواسطه روش عملكرد محور در مقایسه با روشها بهکاهش هزینه:  2جدول 

 میزان کاهش هزینه کشور

 %01 - %21 نروژ

 %61 سوئد

 %63 - %61  نالند

 %01 - %61 هلند

 %01 - %21 استونی

 %11 انگلستان

 %01 - %11 استرالیا

 %61 - %21 نیوزلند

 %13 - %11 نمریكا

 %11 ایالت اونتاریو، کانادا

 %21 ایالت نلبرتا، کانادا

 

ضوابط متعهددی بهرای انتتهاب پیمانكهار در روش عملكهرد محهور در کشهورهای متتله  مهورد اسهتفاده           

گیرد، سازمان باید ضوابط ضوابط  نی توأمان مورد استفاده قرار میهمراه گیرد. هنگامی که قیمت بهقرارمی

  نی و وزن ضوابط  نی در مقابل وزن قیمت را تعیین نماید. ضوابط غیهر مهالی کهه در رونهد ارزیهابی روش     

گیرند شامل: تیم مدیریت، سابقه مدیریتی و  نی مشهابه، عملكردههای   عملكرد محور مورد استفاده قرار می

 باشد.های  نی میمتدولوژی پیشنهادی و مهاراگذشته، 

کردن وظای  مدیریتی و ریسک پروژه به پیمانكار در روش عملكرد محور، برخهی کشهورها   با توجه به محول

تهرین  پهایین "کننهد و عقیهده دارنهد رویكهرد     در انتتاب پیمانكار استفاده مهی  "بیشترین ارزش"از رویكرد 

 دهد.کار با کیفیت مطلوب ارائه نمیهیچ تضمینی برای انزام  "قیمت

قراردادهای روش عملكرد محهور در ایالهت    ( ضوابط ارزیابی پیمانكاران برای شرکت در مناقصه6در جدول )

ریزی نیروی انسهانی،  شود دانش  نی، برنامهگونه که مالحظه می[. همان3واشنگتن نمریكا ارائه شده است ]
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باقیمانهده   %31وزن را به خود اختصاص داده است و  %31لكرد گذشته کنترل کیفیت، برنامه مدیریت و عم

 باشد.مربوط به قیمت می

وزن ضوابط قیمتی و سایر ضوابط ارزیهابی پیمانكهاران در قراردادههای روش عملكهرد محهور در کشهورهای       

ر بهرای کشهو   %61( ارائه شده اسهت. بهر ایهن اسهاس حهداقل وزن قیمهت در ارزیهابی        0متتل  در جدول )

 [. 3باشد ]در کشورهای سوئد و کانادا می %21انگلستان و حداکثر 

 
 [3ضوابط ارزیابی و وزن ننها در مناقصاا قراردادهای روش عملكرد محور در ایالت واشنگتن نمریكا ]: 6جدول 

 وزن توضیحاا ضوابط

  نی

گیری و سابقه، دانش و درک از مسایل مربوط به پیش

 راخوان قرارداد نورده شده ها که در نگهداری نیتم

 است.

های  نی برای برنورده کردن ارزیابی درستی شیوه

 هاعملكرد تمام نیتم

21% 

نیروی انسانی / کنترل کیفیت / تضمین 

 کیفیت و مدیریت

 %3 ریزی نیروی انسانیبرنامه

 %3 برنامه مدیریت

 %3 کنترل کیفیت / برنامه تضمین کیفیت

 عملكرد گذشته

میزان پیمانكار اصلی و پیمانكارهای جزء در تا چه 

گیری، های پیشانزام کارهای گذشته در پروژه

های قرارداد تعمیراا، نگهداری و مدیریت مشابه نیتم

نمیزی در تمام وظای  محوله ارائه نمایش مو قیت

 اند.داده

13% 

 هزینه

های پیشنهادی واقعی تا چه میزان برنورد هزینه

های احتمالی که کار رما پاستگوی هزینهباشد و می

 باید در طول قرارداد پرداخت کند، خواهند بود.

31% 
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 وزن قیمت و معیارهای غیرقیمتی در قراردادهای عملكرد محور در کشورهای متتل : 0جدول 

 وزن معیارها کشور

 استرالیا
 %31 –قیمت 

 %31 –سایر معیارها )متفاوا در مناط  متتل ( 

 کانادا:  ایالت نلبرتا
 %81 –قیمت 

 %22 –سایر معیارها 

 ش کلمبیا/کانادا:  ایالت بریتی
 %01 –قیمت 

 %31 –سایر معیارها 

 کانادا: ایالت اونتاریو
 %21 –قیمت 

 %11 –سایر معیارها 

 انگلستان
 %01 - %61 –قیمت 

 %81 - %31 –سایر معیارها 

  نالند
 %83 –قیمت 

 %23 –سایر معیارها 

 نیوزلند
 %31 –قیمت 

 %31 –سایر معیارها 

 سوئد
 %21 –قیمت 

 %11 –سایر معیارها 

 نمریكا
 %31 –قیمت 

 %31 –سایر معیارها 

 

 سازی در شهر تهرانجزییاا روش عملكرد محور و نحوه پیاده -6

 های عملكرد و جزئیاا روش عملكرد محورشرایط پرداخت، شاخ  -6-1

ههای متتله  نن بهه    هها و ریسهک  همراه مسئولیتعملكرد محور یكسری از وظای  بهدر قراردادهای روش 

عبهارا دیگهر، کار رمها    گردد که مدیریت ننها بر عهده پیمانكار گذاشته شهده اسهت. بهه   پیمانكار واگذار می

نزهام  چهه زمهانی ا  "، "چه کاری انزام شهود "نماید: محدودیتی برای پیمانكار در زمینه این موارد ایزاد نمی

. مادامی که سطح خدماا مورد نظهر در اسهناد قهرارداد بهرنورده شهده اسهت،       "چگونه انزام شود"و  "شود
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ها و ا زایش های مورد دلتواه خود برای کاهش هزینهها و تكنولوژیها، تكنیکپیمانكار نزاد است تا از شیوه

 [.8وری استفاده کند ]بهره

ههای تعیهین شهده در    مستقیمی با میزان برنورده شهدن شهاخ    ها در روش عملكرد محور ارتباطپرداخت

قرارداد خواهند داشت و پیمانكار براساس حزم  یزیكی کار، دریا تی نتواهد داشت بلكه نتیزه نهایی و یها  

سطح سرویس مورد نظر مالک پرداخت خواهد بود. از ننزا که پیمانكار در این قراردادهها ریسهک بیشهتر و    

ههای چندسهاله   ی را به عهده گر ته است و ملهزم بهه انزهام اصهالحاا خاصهی در بهازه      ترمسئولیت سنگین

 [.1های سنتی خواهد بود ]تر از قراردادهای مشابه به شیوهباشد، زمان قرارد معموزً طوزنیمی

ه برای رسیدن به یک قرارداد عملكرد محور مو  ، نیاز به وجود  لسفه همكاری عمی  وجود دارد. با توجه ب

ای در این زمینه ندارنهد و  اینكه در هنگام معر ی این نوع قراردادها و شروع به کار، کار رما و پیمانكار تزربه

باشد، ایهن همكهاری در مراحهل ابتهدایی     های عملكرد به همراه روند مونیتورینگ خام و ابتدایی میشاخ 

و  رمت قراردادهای عملكرد محور را به  بایست پیچیدگیباشد. سازمان متولی نگهداری میبسیار حیاتی می

که قراردادها بهه انهدازه کها ی پتتهه و جهامع      ظر یت و ساختار قراردادهای کنونی کشور تبدیل کند. زمانی

 تر برای شروع مدنظر قرارگیرند.و ساده مدانشده باشند، منطقی است تا قراردادهای کوتاه

نوری اطالعاا کند. برای این منظور بایست اقدام به جمعن میپیش از  راخوان و تهیه اسناد مناقصه، سازما

 [:2ززم است ]

 دقت و به طور کامل تعیین شود.هایی که مدنظر قرارداد هستند بهشرایط نیتم 

  های عملكرد در قرارداد مشت  شوند.شاخ 

 بینی گردند.ها پیشهزینه 

 .روند مشتصی برای مونیتورینگ تعیین گردد 

های مندرج در قرارداد تعیین شود. انتتاب و تعری  شاخصها بایست برای تمام نیتمعملكرد میهای شاخ 

 [.11ها باشد ]کنندگان، انتظار کار رما از نگهداری و هزینهباید براساس نیازهای استفاده

 بایسهت از تعریه  اسهتانداردهای بسهیار بهاز خهودداری کنهد، چهون اههداف         سازمان متولی نگهداری مهی  

های عملكرد باید ساده، واضح، دهد. تعاری  شاخ شدا تحت تاثیر قرار میبلندپروازانه قیمت قرارداد را به

 1SMARTتهوان ایهن تعهاری  را    پذیر باشند. به طور خالصهه مهی  سادگی قابل  هم و برای پیمانكار امكانبه

 [.11نامید ]

ها را برای هر گیری شاخ ان مورد نیاز برای اندازهسازمان موظ  است متدولوژی )شیوه و ابزار( ساده و ارز

باید ساده باشد و برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و برداشت اشتباه از قرارداد تعیین کند. متدولوژی می

 [.12سوی طر ین، باید متن واضح و از کلماا و نگارش شفاف استفاده شود]

                                                 
1 Specific, Measureable, Achievable, Realistic and Timely 
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که در قرارداد اشاره شده است مرتبط باشد. به پیمانكار مبلغ  هاییطور مستقیم با شاخ ها باید بهپرداختی

ای صهورا دوره شهود. همچنهین بهه   ها پرداخهت مهی  مقطوع مشتصی در صورا مطابقت عملكرد با شاخ 

شود. همچنهین  شود و از مبلغ مقطوع قرارداد کسر میهایی برای عدم تطاب  با هر شاخ  تعیین میجریمه

شهود از  واند سطح خدماا مورد نظر و یا سطح بازتری را  هراهم کنهد توصهیه مهی    درصورتی که پیمانكار بت

ها باعث ایزاد انگیهزه در پیمانكهار بهرای رسهیدن بهه      های تشویقی در قرارداد استفاده گردد. این شیوهشیوه

 [.16گردد ]استانداردهای باز می

 

 تزهیزاا ترا یكی در شهر تهرانسازی روش عملكرد محور برای نگهداری تابلوها و پیاده -6-2

ههای  در حال حاضر در مناط  شهرداری تهران برای نگهداری عالئم، تابلوهها و تزهیهزاا ترا یكهی از روش   

شود. روش نیتمی در تعداد محدودی از منهاط  شههرداری تههران مهورد     سنتی نیتمی و اکیپی استفاده می

های خود را براساس  هرست بهای نظام  نی ورا وضعیتگیرد. در روش نیتمی، پیمانكار صاستفاده قرار می

های مربوط به نگهداری که انزام داده است را بصورا نیتم به و اجرایی شهرداری تهران تهیه و کلیه  عالیت

 دهد.الذکر ارائه مینیتم بر اساس  هرست بهای  وق

 باشد:روش نیتمی دارای معای  زیر می

 نماید.باشد و این مسأله این روش را غیر قابل کنترل مید میحزم صورتزلساا و مستنداا زیا 

 تواند یک حسن باشد و هرچند این مسأله میدر این روش دستمزد بر اساس حزم کار انزام شده می

کند حزم کار انزام شده را باز ببهرد و بیشهتر بهه    تلقی شود ولی پیمانكار برای سود بیشتر سعی می

 است. های با صر هدنبال نیتم

 .عملیاا و اقداماا انزام شده توسط پیمانكار در این روش به نسانی قابل راستی نزمایی نیست 

 شوند ولی به دزیلی که در  وق اشاره شهد  قراردادهای نگهداری معموزً یكساله با پیمانكار منعقد می

کهل مبلهغ قهرارداد را    با گذشت چند ماه از مدا قرارداد، پیمانكار با ارائه صورا وضعیت هایی عمالً 

 شود.کند و کار رما برای مدا باقیمانده قرارداد با مشكل مواجه میمطالبه می

ههای  ماه برای هر یک از تزهیزاا ترا یكی، یک اکیپ تعمیر و نگههداری تعریه  و هزینهه    -در روش اکیپ 

یهل ننكهه یهک قیمهت     دلماهیانه هر اکیپ در  هرست بهاء با واحد اکیپ ماه درج شده اسهت. ایهن روش بهه   

تهری نسهبت بهه روش    دهد، از دیدگاه کار رما روش مطلهوب مشت  را برای هر یک از تزهیزاا بدست می

تهر  ماه نسبت به روش نیتمی رایه   -باشد و در مناط  شهرداری تهران در حال حاضر روش اکیپنیتمی می

را اسهت کهه اکیهپ در اختیهار     ماه در شهرداری تهران به ایهن صهو   –باشد. در حال حاضر روش اکیپ می

باشد و با دسهتور کارههای صهادره از سهوی نهاظر، اقهدام بهه انزهام عملیهاا نگههداری           شهرداری ناحیه می

باشد، این تزهیزاا از سوی شههرداری  نمایند. در مواردی که نیاز به تعویض تابلوها یا تزهیزاا ترا یكی می
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ماه بسیاری از مشكالا روش نیتمی را حل نموده است ولهی   -گیرد. روش اکیپدر اختیار پیمانكار قرار می

 باشد:این روش نیز در حال حاضر دارای مشكالا زیر می

       در این روش تهیه تزهیزاا و تابلوها با کار رما بوده و در مواقهع ززم و بهه تشهتی  نهاظر از طهرف

عتقدنهد سهود چنهدانی در    گیهرد، بهه همهین دلیهل پیمانكهاران م     کار رما در اختیار پیمانكار قرار می

 قراردادهای اکیپ ماه وجود ندارد.

 شود و مبنای در بعضی مناط  یک ناحیه و در بعضی مناط  دو یا چند ناحیه به یک اکیپ واگذار می

مشتصی برای حزم عملیاا نگهداری قابل واگذاری به یک اکیپ وجود ندارد و در منهاط  متتله    

 شود.ای عمل میبه صورا سلیقه

 ماه، یک انبار در  -نظور تهیه و تأمین تابلوها و تزهیزاا ترا یكی از سوی کار رما در روش اکیپ به م

 های زیادی برای کار رما دارد.شهرداری هر یک از نواحی پیش بینی شده است که هزینه

در اکثهر  ها های سنتی نیتمی و اکیپی بیان شد و از ننزایی که این روشبا توجه به مشكالتی که برای روش

کشورهای دنیا منسوخ شده و روش عملكرد محور به عنوان یک روش با کارایی باز پذیر ته شده اسهت، بهه   

رسد که روش عملكرد محور برای شهرداری تهران در زمینهه نگههداری عالئهم، تابلوهها و تزهیهزاا      نظر می

 ترا یكی مناس  است.

ای در ایهن زمینهه ندارنهد و    بها روش عملكهرد محهور، تزربهه    از ننزایی که کار رما و پیمانكار در ابتدای کار 

ها و نشانگرهای عملكرد به همراه روند مانیتورینگ خام و ابتدایی می باشد، لذا طبیعی است کهه در  شاخ 

بایست به مهرور زمهان در   ها و مشكالا وجود داشته باشد که مینغاز  عالیت با این روش، برخی ناهماهنگی

شهود روش عملكهرد محهور بهرای     هها پیشهنهاد مهی   نمود. برای جلوگیری از ایهن ناهمهاهنگی  ر ع ننها اقدام 

 در شهر تهران پیاده شود: (1)شكل  نگهداری عالئم و تزهیزاا ترا یكی طی گام به گام زیر

 های گذشتهاستتراج کلیه عملیاا انزام شده در زمینه نگهداری تابلوها و تزهیزاا ترا یكی در سال 

  سال اخیر 3تا  6استتراج کل هزینه نگهداری سالیانه هریک از تزهیزاا در محاسبه و 

 تعیین قیمت پایه نگهداری سالیانه هریک از تزهیزاا و عالئم ترا یكی 

  ها و نشانگرها برای هریک از تزهیزااتعری  اولیه شاخ 

 هاها و تشوی تعری  اولیه ساز و کار جریمه 

 ها به پیمانكارتعری  اولیه ساز و کار پرداخت 

 سازی روش عملكرد محور به صورا نزمایشی در یكی از مناط پیاده 

 استتراج نواق  و مشكالا در طول قرارداد در منطقه پایلوا و ارائه راهكار برای ننها 

  هاها و ساز و کار پرداختها و تشوی های عملكرد، ساز و کار جریمهنهایی کردن شاخ 

 ملكرد محور و تهیه یک قرارداد جامع و کاملتدوین ضوابط نهایی روش ع 
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 سازی روش عملكرد محور در نگهداری تابلوها و تزهیزاا ترا یكی در شهر تهرانگام به گام پیاده: 1شكل 

 

ههای طهولی   های اولیه و وزن مربوط به هر شاخ  برای تابلوها ترا یكی، حفاظ( شاخ 3درجدول )

سازی روش عملكرد محور بهه صهورا   ها برای پیادهاست. این شاخ گیرها تعری  شده  لزی و ضربه

هها بهه   بایست این شاخ باشد و پس از اجرای روش عملكرد محور در منطقه پایلوا، میپایلوا می

گهذاری بهرای سهال اول در سهتون     روزرسانی گردد. همچنین با منظور نمهودن همهه جوانه ، ههدف    

شده است. در واقع مزموع امتیهازاا کسه  شهده بهرای کهل       برای هر نوع از تزهیزاا ارائه "هدف"

های کس  شده( نباید از میزان ههدف تعریه    های هر نوع از تزهیزاا ترا یكی )مزموع وزنشاخ 

 شده کمتر باشد.
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 های مربوطه در روش عملكرد محور های اولیه نگهداری عالئم، تابلوها و تزهیزاا ترا یكی و وزنشاخ : 3جدول 

 هدف وزن )امتیاز( هاشاخ  تزهیزاانام 

تابلوهای 

 ترا یكی

 % 16 صفحه تابلوها کثی  نباشد.

06 % 

 % 13 صفحه تابلو دارای بازتابندگی مناس  باشد.

 % 11 هیچ مانعی دید تابلو را محدود نكرده باشد.

 % 12 پایه تابلو ک  نشده باشد.

 % 1 خوردگی در پایه تابلو وجود نداشته باشد.

 % 16 پایه در محل اتصال به شالوده محكم باشد.

 % 8 زنگ زدگی در پایه تابلو وجود نداشته باشد.

 % 8 نباشد.شبرنگ  اقد ترک خوردگی، کدر شدگی یا پوسته شدن 

 % 1 خوردگی در بتن  ونداسیون وجود نداشته باشد.

 % 8 نب شستگی در خاک اطراف پی وجود نداشته باشد.

های حفاظ

 طولی  لزی

 % 13 دیدگی نباشد.سپرها دارای پارگی یا نسی 

06 % 

 % 11 سانتیمتر  اصله نداشته باشد. 1ارتفاع لبة بازیی سپر از ارتفاع نرمال بیشتر از 

 % 11 شاخ و برگ درختان مانع دید گاردیل نباشد.

 % 12 باشد.گل گاردریل و اتصازا نن محكم 

 % 12 باشد.ها در محل نص  محكم پایه

 % 18 ها شكسته، خم یا جدا نشده باشد.یک از پایههیچ

 % 12 زنگ زدگی در اجزای گاردریل وجود نداشته باشد.

 % 12 اجزای گاردریل کثی  نباشند.

 گیرهاضربه

 % 21 ها مناسب باشد.ها و کاشن تانکچیدمان بشکه

06 % 

 % 21 نباشند.ضربه گیرها کثیف 

 % 26 گیرها خراب نشده باشد.شبرنگ روی ضربه

 % 21 ها به نحو مناسبی به زمین متصل شده باشند.ها و کاشن تانکبشکه

 % 26 گیرها وجود نداشته باشد.آشغال و یا گیاهان در اطراف ضربه

 % 26 باشد.گیرها از یکدیگر و از مانع مناسب فاصله ضربه

 % 21 گیرها دارای پارگی یا تورفتگی نباشند.ضربه

 % 21 گیرها مفقود نشده باشد.سرپوش ضربه
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 نتیزه گیری -0

ههای  های بانک جهانی در زمینه نگهداری تابلوها و تزهیزاا ترا یكهی حهاکی از نن اسهت کهه روش    گزارش

اکثهر کشهورها بهه سهمت روش      سنتی شیوه محور )مانند روش نیتمی و اکیپی( تقریباً منسوخ شده است و

 اند. نتای  این مطالعه بیانگر نن است که:محور تمایل پیدا کرده-عملكرد

ها از کار رما به پیمانكار انتقال یابهد  کاریها برای دوبارهکند ریسک هزینهروش عملكرد محور کمک می -1

 .گرددنشده کمتری روبرو میبینیهای پیشو در نتیزه کار رما با هزینه

ههای شهیوه   های متتل  نگهداری بیهانگر نن اسهت کهه در روش   های اجرای روشای بین هزینهمقایسه -2

و  3ی، بهه ترتیه    خهدماا نگههدار   یاستفاده از کارکنهان سهازمان بهرا   محور و عملكرد محور در مقایسه با 

 شود.  جویی میهای نگهداری صر هدرصد در هزینه16

الیانه و نگهی دعوا به مناقصه در روش سهنتی شهیوه محهور نسهبت بهه      های مالی ستعداد صورتحساب -6

 برابر است. 201و   63روش عملكرد محور به ترتی  حدود 

عملكرد محهور در مقایسهه بها روش     دهد که با استفاده از روشها در کشورهای متتل  نشان میبررسی -0

 ا تد.فاق میهای نگهداری اتدرصدی در هزینه 01تا  11شیوه محور، کاهش 

های تعیهین شهده در   ها در روش عملكرد محور ارتباط مستقیمی با میزان برنورده شدن شاخ پرداخت -3

قرارداد خواهند داشت و پیمانكار براساس حزم  یزیكی کار، دریا تی نتواهد داشت بلكه نتیزه نهایی و یها  

 سطح سرویس مورد نظر مالک پرداخت خواهد بود.

بایست از تعری  اسهتانداردهای بسهیار بهاز خهودداری کنهد، چهون اههداف        نگهداری می سازمان متولی -3

های عملكرد باید ساده، واضح، دهد. تعاری  شاخ شدا تحت تاثیر قرار میبلندپروازانه قیمت قرارداد را به

 پذیر باشند.سادگی قابل  هم و برای پیمانكار امكانبه

هها در اکثهر   های سنتی نیتمی و اکیپهی و از ننزهایی کهه ایهن روش    روشبا توجه به مشكالا و نواق   -8

کشورهای دنیا منسوخ شده و روش عملكرد محور به عنوان یک روش با کارایی باز پذیر ته شده اسهت، بهه   

رسد که روش عملكرد محور برای شهرداری تهران در زمینهه نگههداری عالئهم، تابلوهها و تزهیهزاا      نظر می

   است.ترا یكی مناس

ای در ایهن زمینهه ندارنهد و    از ننزایی که کار رما و پیمانكار در ابتدای کار با روش عملكرد محور، تزربه -1

ها و نشانگرهای عملكرد به همراه روند مانیتورینگ خام و ابتدایی می باشد، لذا طبیعی است کهه در  شاخ 

بایست به مهرور زمهان در   د داشته باشد که میها و مشكالا وجونغاز  عالیت با این روش، برخی ناهماهنگی

شهود روش عملكهرد محهور بهرای     هها پیشهنهاد مهی   ر ع ننها اقدام نمود. برای جلوگیری از ایهن ناهمهاهنگی  

 :نگهداری عالئم و تزهیزاا ترا یكی طی گام به گام زیر در شهر تهران پیاده شود

 های گذشتهوها و تزهیزاا ترا یكی در سالاستتراج کلیه عملیاا انزام شده در زمینه نگهداری تابل 
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  سال اخیر 3تا  6محاسبه و استتراج کل هزینه نگهداری سالیانه هریک از تزهیزاا در 

 تعیین قیمت پایه نگهداری سالیانه هریک از تزهیزاا و عالئم ترا یكی 

  ها و نشانگرها برای هریک از تزهیزااتعری  اولیه شاخ 

 ها و ساز و کار پرداخت به پیمانكارها و تشوی یمهتعری  اولیه ساز و کار جر 

 سازی روش عملكرد محور به صورا نزمایشی در یكی از مناط پیاده 

 استتراج نواق  و مشكالا در طول قرارداد در منطقه پایلوا و ارائه راهكار برای ننها 

  هاپرداخت ها و ساز و کارها و تشوی های عملكرد، ساز و کار جریمهنهایی کردن شاخ 

 تدوین ضوابط نهایی روش عملكرد محور و تهیه یک قرارداد جامع و کامل 
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Abstract 

According to World Bank reports, the Method-Based maintenance contracts are 

obsolete in most countries of the world. Many countries are now heading towards 

performance-based contracting (PBC), an approach that has been deployed rapidly in 

the road sector in the past decade. Indicators are defined in performance-based 

contracts for each of the traffic equipment and Payments to the contractor are not 

based on the workload, But also in terms of reaching the indicators. Reviews various 

countries show that the use of performance- Based Method reduces maintenance costs 

between 10 to 20 percent. Now the Tehran municipality uses from methods-based for 

maintenance of traffic signs and equipment. Based on a review of the current situation 

can be said that the performance-Based contract in Tehran Municipality for 

maintenance of signs and traffic equipment is appropriate. In this paper step-by-step 

implementation of the performance-Based contract (PBC) provided for Tehran 

Municipality. 

 


