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دکتر کلیم
شــرکت خبــرگان کلیــم و پیمــان ســاخت شــریف بــا برنــد دکترکلیــم
از نخبــگان علمــی و تجربــی کشــور بــا بیــش از  25ســال تجربــه در
زمینــه مدیریــت دعــاوی و قــرارداد پروژههــای ســاخت و ســاز تشــکیل
شــده اســت .هــدف ایــن شــرکت بهبــود ســاختارهای مدیریــت دعاوی
و قــراردادی و کمــک بــه رفــع و یــا کاهــش اختالفــات در پروژههــا در
یــک مجموعــه جامــع از خدمــات فنــی ،حقوقــی و آموزشــی اســت.
ایــن مجموعــه تــا کنــون بــا انجــام دههــا پــروژه موفــق در زمینههــای
مختلــف از قبیــل نفــت و گاز ،پروژههــای ســاختمانی ،پلســازی،
سدســازی ،راهســازی ،ســاخت نیروگاههــا ،معــادن و  ...بــا ارائــه
خدمــات فنــی مهندســی ،دفــاع از لوایــح ضــرر و زیــان و تاخیــرات،
انتشــار کتــب و راهنماهــای تخصصــی و الگوهــای کاربــردی در ایــن
زمینــه ،اســتقرار سیســتمهای مدیریــت دعــاوی در ســازمانها،
مشــاورههای ســازمانی و  ...نقــش مهمــی در بهبــود و اصــاح
ســاختارهای مدیریــت دعــاوی در سراســر کشــور داشــته اســت.

خدمات دکتر کلیم
در پروژههــای ســاخت و ســاز بــه دلیــل ابعــاد گســترده ،عــدم وجــود تخصــص کافــی ،پیچیدگــی و تعــداد زیــاد ذینفعــان ،اختــاف و ادعــا بیــن
ارکان پــروژه ایجــاد میگــردد .لــذا وجــود تخصــص و دانــش مدیریــت دعــاوی در ســاختار شــرکتهای پروژهمحــور و همچنیــن ارائــه راهــکار
و اقــدام عملــی ســریع در هنــگام بــروز اختالفــات و دعــاوی پــروژه الزم بــه نظــر میرســد.
بــا توجــه بــه خــاء وجــود ســازمانهای تخصصــی در زمینــه ارائــه خدمــات مدیریــت دعــاوی در کشــور ،برنــد دکتــر کلیــم کــه بــا شــماره ثبــت
 ۵۷۸۴۷۴و شناســه ملــی  ۱۴۰۱۰۰۶۱۶۱۷بــه ثبــت رســیده اســت ،مجموعــهای منســجم از خدمــات مرتبــط بــا نیازهــا و الزامــات پروژههــا،
شــامل مــوارد زیــر را ارائــه میدهــد:
•خدمات فنی و حقوقی از جمله تهیه و دفاع از الیحه تاخیرات و بسته ضرر و زیان ()Claim Package
•داوری و حل اختالف در پروژههای ساخت و ساز
•انتشار کتب راهنما و دستورالعملهای اختصاصی در زمینه مدیریت ادعای پروژه
•برگزاری دورههای آموزشی خصوصی و سازمانی در زمینه مدیریت ادعا و مدیریت پروژه به صورت برخط و حضوری.
•الگوهای کاربردی از جمله الگوهای مدیریت ادعا ،الگوهای قراردادی و الگوهای مدیریت پروژه.
•سایر نیازهای اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مدیریت ادعا و مدیریت پروژه

تهیه الیحه تاخیرات و دفاع از آن
این خدمت شامل بررسی مستندات پیمان ،طبقه بندی اسناد ،تعیین عوامل تاخیر ،شناسایی روش مناسب ،تعیین میزان تاخیرات مجاز

فنی ،مالی و همپوشانی آنها ،مالکیت شناوری ،تاخیرات همزمان و سایر تحلیلهای تخصصی خواهد بود .نتایج در قالب الیحه تاخیرات
ارائه میشود .در نهایت دفاع از الیحه با توجه به نوع کاربرد (تمدید پیمان ،تعیین ضرر و زیان ،تعدیل نرخ ارز و )...انجام خواهد شد.

تهیه بسته ضرر و زیان و دفاع از آن ()Claim package
این خدمت شامل بررسی مستندات پیمان ،طبقه بندی اسناد ،تعیین مواد قانونی جهت برآورد ضرر و زیان ،تعیین سرفصلهای ضرر و

زیان ،تعیین روشهای کمیسازی مرتبط ،محاسبه و برآورد ضرر و زیانهای وارده و ارائه نتایج در قالب بسته ضرر و زیان خواهد بود .در
نهایت دفاع از بسته ضرر و زیان با توجه به فرآیند حل اختالف قرارداد انجام خواهد شد.
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آموزش و مشاوره مدیریت دعاوی
به منظور ارائه دانش روز و ارائه راهکارهای تخصصی و ارتقای سطح علمی و تخصصی فعالین در پروژههای ساخت ،خدمات آموزش و
مشاوره ارائه خواهد شد .این خدمات با توجه به شرایط متقاضیان در محل متقاضی ،در محل دکتر کلیم و یا به صورت غیر حضوری

ارائه خواهد شد.

تنظیم قرارداد و مدیریت آن
این خدمت شامل بررسی مستندات ،برگزاری جلسات مصاحبه و اخذ نظرات متقاضیان ،شناسایی ریسکهای قراردادی ممکن در روند

اجرای پروژه ،تحلیل صدمات احتمالی ناشی از وقوع ریسکهای ممکن در روند اجرا ،تعیین پاسخها و آلترناتیوهای مناسب برای کم کردن

صدمات ناشی از وقوع ریسکهای قراردادی ممکن در تعامل با متقاضی ،پیشنهاد روش تحویل و مراحل قراردادی مورد نیاز ،تعیین ساختار
و نوع قراردادهای مورد نیاز ،شناسایی و تعیین مواد قانونی و استانداردهای مرتبط با قرارداد ،تنظیم مفاد قراردادی متوازن و متناسب با

نیاز متقاضیان با در نظر گرفتن ریسکهای قراردادی ،و ارائه نتایج در قالب بسته اسناد قراردادی مورد نظر خواهد بود.

دفتر مدیریت ادعای پروژه ()CMO
این خدمت از سه مرحله اصلی شامل استقرار ،نظارت و ارتقای  CMOمیباشد .به منظور استقرار  ،CMOشرکت میبایست با توجه به
عوامل اثرگذار تعیین سطح شده و در ادامه منشور  ،CMOفرآیندها و ابزارهای موردنیاز ،مدلهای ارتباطی با سایر بخشها ،ساختارهای

سازمانی ،نقشه راه  ،CMOشاخصهای کلیدی عملکردی ( ،)KPIsبرنامههای اجرایی و سایر موارد موردنیاز ایجاد گردد .پس از استقرار ،CMO
با توجه به چکلیستهای تهیه شده ،فرآیند مدیریت و نظارت بر  CMOاجرا خواهد شد .در مرحله سوم ،فرآیندها و چارچوبهای موردنیاز

جهت ارتقا و بهبود مستمر  CMOپیاده سازی میشود.

خدمات سازش ،مصالحه و داوری
دکترکلیم افتخار دارد که به عنوان معدود مجموعههای فعال در زمینه ارائه خدمات سازش ،مصالحه و داوری با رویکرد کارشناسی و فنی

در حوزه پروژههای ساخت است .در این خدمت ابتدا دکتر کلیم اسناد مثبته دعوی و اختالف را از طرفین دعوی دریافت مینماید .سپس
بررسی اولیه را انجام و با برگزاری جلسات مورد نیاز سعی در ارائه راهکارهای مناسب و ایجاد سازش بین طرفین خواهد نمود .در صورت

عدم برقراری سازش و مصالحه ،متخصصین دکتر کلیم نظر و داوری کارشناسانه خود را به طرفین ارائه خواهد کرد.

کتابها و الگوهای کاربردی مدیریت دعاوی
ب و الگوی تخصصی در این
به منظور پوشش خألهای آموزشی و کاربردی ،دکترکلیم به عنوان ناشر دیجیتال اقدام به انتشار چندین کتا 

زمینه نموده است .برای مشاهده محصوالت آموزشی و کاربردی دکترکلیم به وبسایت مجموعه مراجعه نمایید.

دکتر کلیم
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صفحه 5

برخی از پروژههای انجام شده دکتر کلیم
تهیه بسته ضرر و زیان (Claim
)Package
موضوع پروژه :اجرای شبکه جمعآوری فاضالب

کارفرما :عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مشاور :مهندسین مشاور ری آب

پیمانکار :زاگرس رهان

طرف خدمتپذیر :زاگرس رهان

زمان ارائه خدمت :زمستان ۱۴۰۰

تهیه الیحه تاخیرات و دفاع از آن
(جهت بخشنامه جبران افزایش نرخ
ارز)
موضوع پروژه :اجرای سیستم  CCTVاسکله شهید رجایی

کارفرما :سازمان بنادر و دریانوردی

مشاور :موننکو ایران

پیمانکار :سینا پرداز اسپادانا

طرف خدمتپذیر :سینا پرداز اسپادانا
زمان ارائه خدمت :پاییز ۱۴۰۰

اجرای ساختارها و سیستم مدیریت
دعاوی در پروژه
موضــوع پــروژه :احــداث ســاختمان طراحــی مهندســی پیشــران
هســتهای

کارفرما :سازمان انرژی اتمی

پیمانکار :شرکت مهندسی پاراوان

طرف خدمتپذیر :شرکت مهندسی پاراوان
زمان ارائه خدمت :پاییز ۱۴۰۰

مشاوره مدیریت دعاوی (الیحه
تاخیرات و بسته ضرر و زیان)
طرف خدمتپذیر :مهندسی و نوسازی ایران (مونیر)
زمان ارائه خدمت :زمستان ۱۴۰۰
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تهیه پکیج محاسبات تعدیل پروژه
براساس بخشنامه جبران افزایش نرخ
ارز
موضوع پروژه :اجرای سیستم برق و ابزار دقیق نیروگاه
کارفرما :مپنا

پیمانکار :توسعه ارتباط نوین آویژه

طرف خدمتپذیر :توسعه ارتباط نوین آویژه
زمان ارائه خدمت :زمستان ۱۴۰۰

مشاوره مدیریت دعاوی (الیحه
تاخیرات و بسته ضرر و زیان)
طرف خدمتپذیر :آوا صنعت وزین
زمان ارائه خدمت :زمستان ۱۴۰۰

تهیه الیحه تاخیرات و بسته ضرر و
زیان و دفاع از آن
موضــوع پــروژه :اجــرای سیســتم بــرق و ابزاردقیــق پاالیشــگاه

نفــت خلیــج فــارس

کارفرما :یوتاتک تدبیر

پیمانکار :پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

طرف خدمتپذیر :پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان
زمان ارائه خدمت۱۳۹۹ :

مشاوره سازمانی مدیریت دعاوی
(فنی و قراردادی)
طرف خدمتپذیر :زاگرس رهان

استقرار سیستم مدیریت دعاوی
سازمانی
طرف خدمتپذیر :پیشگامان فراسنجش صنعت ایرانیان

و ده ها پروژه دیگر
دکتر کلیم
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صفحه 7

اعضای کلیدی
دکتــر کلیــم توانســته بــا جــذب نخبــگان دانشــگاهی و صنعتــی اقدامــات قابــل توجهــی در جهــت بهبــود بخشــیدن
بــه ســاختار مدیریــت قــرارداد و دعــاوی پروژههــای ســاختمانی و صنعتــی در کشــور ایجــاد نمایــد.

امین الوانچی

ابراهیم اسماعیلی هریسی

مهندس حسن محمدحسن زاده

رئیس هیئت مدیره
دکتری مدیریتســاخت دانشگا ه آلبرتا کانادا،

عضــو کمیتــه بازنگــری شــرایط عمومــی

کارشــناسارشــد حقــوقخصوصی دانشــگاه

عضــو هیئــت علمــی و مدیرگــروه مهندســی و

پیمــان در ســازمان برنامــه و بودجــه ،داور

تهــران ،کارشناســی مهندســی عمــران از

مدیریــت ســاخت دانشــگاه صنعتــی شــریف،

مرکــز داوری اتــاق بازرگانــی و صنایــع و

دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران ۳۲ ،ســال

سرپرســت تیم تدوین ســند اســتراتژیک BIM

معــادن ایــران ،عضــو دیــوان داوری مرکــز

ســابقه در زمینــه حقــوق ســاخت و ســاز و

در اســتان تهــران ،رئیس دفتر مدیریــت پروژه

داوری اتــاق ایــران ،عضــو مرکــز داوری

فنــی و مهندســی

و  BIMشــریف و ...

کانــون وکالی مرکــز

محمد جعفری فشارکی

صفحه 8

رضا امانی

محمدحسینخوشچهرهجمالی

مدیر عامل

مدیر بخش آموزش و انتشارات

دکتــری تخصصــی مدیریــت پــروژه و ســاخت

مدیریــت دعــاوی در پــروژه هــای مختلــف

فــوق دکتــرای مدیریــت ســاخت از دانشــگاه

دانشــگاه تهــران ،دکتــرای عمومــی مدیریــت

صنعتــی و ســاختمانی ،انتشــار ســه کتــاب

صنعتــی شــریف ،دکتــرای مدیریــت ســاخت

ســاخت دانشــگاه ســالفورد منچســتر ۲۸ ،ســال

در زمینــه مدیریــت پــروژه و ادعــا و چندیــن

از دانشگاه Arizona State University

ســابقه در زمینــه مدیــر پــروژه ،سرپرســت

مقالــه تخصصــی بیــن المللــی و  ،ISIســال

کارگاه ،مهنــدس ناظــر و مجــری

ســوم دکتــری عمــران مدیریــت ســاخت
شرکت خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف

ردﯾﻒ

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

۱

اﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻨﯽ

۲

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎﺻﺤﯽ ﺳﯿﺮ

۳

زﻫﺮا ﺣﻠﯿﻤﯽ

۴

ﻣﻬﺪی ﻗﻠﯽ زاده

۵

ﺳﯿﻨﺎ ﻓﮑﺮآزاده

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﺳﻮم دﮐﺘﺮی ﻋﻤﺮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ

۶

۷

دکتر کلیم

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ
ﺟﻌﻔﺮی

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺎﻟﻤﯿﺮ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺳﺎزه از داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﺳﻮم دﮐﺘﺮی ﻋﻤﺮان
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ از
داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ
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ﺳﻤﺖ

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯽ ﺳﺎزی
ﺧﺴﺎرات

ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮات

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮدی
ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺮه و
ﺑﺮآورد

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺘﻮای ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮای
ﺗﺨﺼﺼﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر

۸

۸

۷

۹

۱۲

۶

۶

صفحه ۹

ناشر دیجیتال
دکتـــر کلیم به عنوان ناشـــر دیجیتال توانســـته آثـــار دیجیتال متنوعـــی از جمله کتب ،الگوهـــای کاربردی و محتواهـــای تخصصی را
منتشـــر نمایـــد .برخـــی از این آثـــار محصـــوالت دکترکلیم بـــوده و برخی دیگر محصوالت ســـایر افـــراد حقیقی و حقوقی بوده اســـت.

کتابهای منتشر شده توسﻂ دکترکلیم

الگوهای کاربردی منتشر شده

صفحه 1۰

شرکت خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف

مزیتهای استفاده از خدمات و محصوالت دکترکلیم
حضور افراد تراز اول علمی و تجربی در زمینه مدیریت ادعا
اولین شرکت دانش بنیان در زمینه مدیریت ادعا در کشور
ارائه بسته جامع خدمات در تمام چرخه مدیریت دعاوی (پیش از مناقصه تا مرحله دعوی دادگاهی)
فعالیت تخصصی تنها در زمینه خدمات و آموزش مدیریت ادعا
اطمینان از استفاده دانش روز در خدمات ارائه شده با کمک چرخه و ساختارهای سازمانی

دکتر کلیم
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صفحه 11

آدرس :ﺗﻬﺮان ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه صﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺘﺎری -واﺣﺪ 615
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس :ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس٦٦١٦٨٢١٨ - ٢٨٤٢٦٥٢٠ :

info@drclaim.ir

drclaim1

صفحه 1۲

Dr Claim

drclaim

drclaim

drclaim.ir

شرکت خبرگان کلیم و پیمان ساخت شریف

