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ارائه ی فرایند کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با 
استانداردهای مدیریت پروژه

بهروز شهریاری*
صادق شهبازی**

چکیده:
تاریخ دریافت: 95/05/20
تاریخ پذیرش: 95/09/15

قــوت اســتانداردها در جامعیــت، ســادگي، مقبولیــت عــام اســتفاده کنندگان و تضمیــن آن بــراي اجــراي درســت کار اســت. 
بهره گیــري از اســتاندارهای مدیریــت پــروژه می توانــد مدیــران را در اجــراي برنامه هــاي پــروژه یــاري کنــد. بــه ویــژه مقایســه 

ــن  ــاند. در ای ــاري می رس ــا ی ــمندانه از آن ه ــح و هوش ــدي صحی ــروژه را در بهره من ــران پ ــتانداردها، مدی ــا و اس ــي راهنماه تطبیق
مقالــه اســتانداردها و ر وش شناســی های مدیریــت پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت و پــس از بررســی آن هــا اســتاندارد 
ــرل  ــزی و کنت ــردی برنامه ری ــد کارب ــه ی فراین ــت ارائ ــه مقایســه انجام شــده جه ــا توجــه ب PMBOK و ر وش شناســی PRINCE2 ب

 PMBOK پــروژه انتخاب شــده و پــس از بررســی دقیق تــر آن هــا فراینــد کاربــردی برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه در قالــب اســتاندارد
ــرای مراکــز پژوهشــی ارائه شــده اســت. و ر وش شناســی PRINCE2 ب

واژگان کلیدی:
 PMBOK، PRINCE2 ،استاندارد، مدیریت و کنترل پروژه، فرایند کاربردی

1 مقدمه
در  فنــون  و  علــوم  چشــمگیر  و  روزافــزون  پیشــرفت 
در  بشــری  نیازهــای  شــکل گیری  و  صنعتــی  دنیــای 
قالــب پروژه هایــی بــا انــواع و ماهیت هــای گوناگــون، 
ــری  ــا به کارگی ــا ب ــته ت ــر آن داش ــا را ب ــران پروژه ه مدی
ــه تناســب نــوع و ماهیــت  دانــش و مهارت هــای جدیــد، ب
ــوب و در  ــت مطل ــا کیفی ــای الزم را ب ــا فعالیت ه پروژه ه
ــی  ــد. یک ــام دهن ــده، انج ــی ش ــه پیش بین ــان و هزین زم
از مشــکالت کشــور های در حــال توســعه در اجــرای 
موفقیت  آمیــز طرح هــا و پروژه هــای اقتصــادی و ملــی 
ــه اتــالف بســیاری از منابــع مالــی و انســانی  کــه منجــر ب
ــازمان ها  ــد س ــران ارش ــری مدی ــدم بهره گی ــود، ع می ش
و شــرکت های فعــال در ایــن کشــورها از تکنیک هــای 
ــجم و  ــازماندهی منس ــر س ــدم تأثی ــروژه و ع ــت پ مدیری
ــته  ــارب گذش ــا تج ــور م ــت. در کش ــی در پروژه هاس علم
ــم  ــطه دوران ک ــه واس ــا ب ــرای پروژه ه ــازمان ها در اج س
توجهــی بــه قــدرت ســازماندهی و مدیریــت پروژه هــا 
ــی شــده  ــل جبران از ایــن ناحیــه دچــار صدمــات غیــر قاب

ــدن  ــادی ش ــر اقتص ــی، غی ــم توجه ــن ک ــرات ای ــت. اث اس
ــاً  ــه عمدت ــال دارد ک ــر ه وری به دنب ــا را در دوران به طرح ه
ــا  ــرا ی ــای دوران اج ــه هزینه ه ــش بی روی ــل افزای از دو عام
تأخیــرات زمانــی آن ناشــی می شــود. گاهــی کــم دقتــی در 
ــد  ــا می توان ــرای پروژه ه ــه اج ــان و هزین ــای زم تخمین ه
ــودن  ــات پایین ب ــا در بیشــتر اوق ــر باشــد. ام ــن ام ســبب ای
شــیوه مدیریــت پــروژه عامــل اصلــی در ایــن رابطــه 
ــا  ــه سعی شــده اســت ب ــن مقال ــذا در ای ــی رود. ل ــمار م به ش
ــام  ــای انج ــی ها و رویه ه ــتانداردها، ر وش شناس ــی اس بررس
برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه در ســطح دنیــا و پیشــنهاد یک 
رویــه مناســب جهــت انجــام پروژه هــا در حــوزه پروژه هــای 
تحقیقاتــی تــا حــد امــکان مشــکالت و چالش هایــی کــه در 

ــه کمینــه برســد. ایــن خصــوص اســت ب
2 روش شناسی و نوآوری تحقیق

روش گــردآوری اطالعــات تحقیــق، توصیفــی یــا غیــر 
همچنیــن  و  مــوردی  بررســی  رویکــرد  بــا  آزمایشــی 
مطالعــات کتابخانــه ای اســت. نــوع تحقیــق کاربــردی اســت 
ــا در  ــودن کارفرم ــد ب ــورد تأیی ــا م ــذاری آن صرف و صحه گ

* نویسنده مسئول- پژوهشگر، دکترا، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
** پژوهشگر، دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
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ــد اســت.  ــودن رون ــردی ب کارگــروه تخصصــی از لحــاظ کارب
روش  هــای گــردآوری اطالعــات در تحقیــق حاضــر بــه شــرح 

ــر اســت: زی
ــا،  ــتفاده از کتا ب  ه ــامل اس ــه ش ــه ای ک ــات کتابخان مطالع
ــی  ــبکه جهان ــر و ش ــی و معتب ــع تخصص ــاالت و مراج مق

ــت. ــت اس اینترن
ــی ایــن تحقیــق مجتمــع دانشــگاهی مکانیــک  قلمــرو مکان
ــوده و بررســی  ــک اشــتر ب ــی مال و هوافضــا دانشــگاه صنعت
ادبیــات تحقیــق محــدوده زمانــی ســال  های 1990 تــا 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــر ق 2015 مدنظ
ــت و  ــه مباحــث مدیری ــوط ب قلمــرو موضوعــی تحقیــق مرب
کنتــرل پــروژه و اســتانداردها و روش شناســی های موجــود در 
ایــن زمینــه اســت. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق جهــت انجام 
مصاحبــه بــاز را مدیــران و کارشناســان مجتمــع دانشــگاهی 

مکانیــک و هوافضــا تشــکیل می دهــد. 
بــرای نمونه گیــری از روش نمونه گیــری تصادفــی ســاده 
ــک از  ــر ی ــه ه ــاوی ب ــانس مس ــه ش ــود ک ــتفاده می ش اس
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــاری داده می ش ــه آم ــای جامع اعض
امــکان هرگونــه خطــا و ســوگیری بــه کمینــه حــد ممکــن 
ــش  ــرای پژوه ــن ب ــه ممک ــن نمون ــه و بهتری ــش یافت کاه

حاصــل می شــود. 
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــوردی اس ــه م ــه در مطالع ــوآوری مقال ن
ــتانداردها و  ــی اس ــا بررس ــت ب ــوده اس ــعی نم ــده س نگارن
روش شــناس های مذکــور و همچنیــن بــا دیــد رویکــرد 
ــه  ــد ک ــه ده ــی ارائ ــز تحقیقات ــرای مرک ــردی روشــی ب کارب
ــدا  ــن راســتا ابت ــل اســتفاده باشــد. در ای ــی قاب به طــور عمل
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق اســتانداردها و روش شناســی ها م
و ســپس روش فعلــی مدیریــت و کنتــرل پــروژه در ســازمان 
مــورد مطالعــه و همچنیــن نیازهــای ســازمان بررســی شــد و 
در نهایــت مبتنــی بــر نیازهــا، روش پیشــنهادی در ســازمان 
ــورد  ــی و م ــی، بررس ــروه تخصص ــد و در کارگ ــه گردی ارائ

ــت. ــرار گرف ــرش ق پذی

3 تعریف استاندارد و طبقه بندی آن ها 
ــه و  ــا اجمــاع عمومــي تهی اســتاندارد مدرکــي اســت کــه ب
توســط مراجــع ذي صــالح تأییدشــده و جهــت اســتفاده هاي 
ــا هــدف تحقــق  ــا و ب ــن، راهنماه ــي، قوانی تکــراري و عموم

به طورکلــي  ارائــه می شــود.  بهینــه موضــوع موردنظــر 
ــه تقســیم بندي مي شــوند ]10[: ــه ســه طبق اســتانداردها ب

- اســتانداردهاي توصیفــي کــه واقعیــت، جزئیــات یــا ویژگــي 
چیــزي را تشــریح می کننــد؛

- اســتاندارد هاي معیــاري و ضابطــه اي کــه معیارهایــي بــراي 
ــا  ــه ی ــري، مقایس ــراي اندازه گی ــا ب ــوان مبن ــتفاده به عن اس

ــد؛ ــه می کنن ــري ارائ تصمیم گی
- اســتانداردهاي تجویــزي کــه یــک راه منحصربه فــرد بــراي 

انجــام کارهــا مشــخص می کننــد.

جهاني  روش شناسی های  و  استانداردها   4
مدیریت پروژه

و  اســتانداردها  از  تعــدادي  بــه معرفــي  ایــن قســمت  در 
ــل  ــا، عل ــه آن ه ــروژه، دامن ــت پ ــم مدیری ــی های مه روش شناس
ــود.  ــه می ش ــا پرداخت ــاص آن ه ــات خ ــدن و خصوصی جهاني ش
ــن اســتانداردها و روش شناســی ها و شــاخص هاي  جــدول )1( ای
موردنظــر را نشــان می دهــد. همان طــور کــه در جــدول )1( 
مشــاهده می شــود، تعــدادي از آن هــا در حــوزه ملــي و تعــدادي 
ــا  ــد. ب ــري دارن ــي کارب ــه اي و جهان ــاي منطق ــز در حوزه ه نی
کمــک طبقه بندي هایــي کــه انجام شــده اســت در حالــت کلــي 
ــر روي ســه  ــروژه ب ــت پ اســتانداردها و روش شناســی های مدیری
موضــوع اصلــی تأکیــد دارنــد کــه عبارتنــد از: افــراد، ســازمان ها، 
ــی های  ــتانداردها و روش شناس ــز اس ــکل )1( تمرک ــا. ش پروژه ه

ــد ]11[. ــان می ده ــوع نش ــه موض ــر روي س ــف را ب مختل

 
ــر روي  ــف را ب ــز اســتانداردها و روش شناســی های مختل شــکل 1: تمرک

ســه موضــوع پــروژه، افــراد و ســازمان ]11[
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جدول 1:  تعدادي از استانداردها و روش شناسی های مهم در زمینه مدیریت پروژه و ویژگي هاي آن ها ]11[

استاندارد یا 
روش شناسی

دامنه 
استفاده

مقصود و هدف استاندارد یا 
روش شناسی

علت جهاني شدن این
استاندارد یا روش شناسی
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• این استاندارد در دید اولیه 	

بر روي کیفیت در مدیریت 
پروژه تاکید دارد.

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودنمعني دار
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

BS 6079

کمیته استانداردهاي
بریتانیا، 1996

ملی
• تعریف لغات و فرآیندها	
• راهنماي مناسبي براي 	

مدیران پروژه

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودنمعني دار
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

DIN  سری869900و 
9X -50-100 ملیسری

• تعریف اصطالحات و 	
فرآیندها

• نیازمندي هاي مقبول 	
ملي/ محلي

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودنمعني دار
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

APM BOK

)Vers,3.0(منطقه اي

• ارایه گواهي نامه به افراد 	
حرفه اي

• •ارتقا حرفه	
• •به عنوان پایه اي براي 	

آموزش محسوب می شود.

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودنمعني دار
	آشنا بودنومستعمل
	ارزشمند بودن

1. Relevant
2. Useful
3. Acceptable
4. Applicable
5. Meaningful

6. Used
7. Valued
8. German Standards DIN 69900 To 69903 and 69905
9. French Norms Related to Project Management
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ادامه جدول 1:  تعدادي از استانداردها و روش شناسی های مهم در زمینه مدیریت پروژه و ویژگي هاي آن ها ]11[

استاندارد یا 
روش شناسی

دامنه 
استفاده

مقصود و هدف استاندارد یا 
روش شناسی

علت جهاني شدن این
استاندارد یا روش شناسی

IPMA Competence

)Baseline )ICB

)IPMA, 1999(
منطقه اي

• هماهنگي	
• منبع مختلف و چند 	

منبعه بودن
• پایه اي براي گواهي افراد	
• 	PM شرح و توصیف

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودندارمعني
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

Australian National

Competency

Standards for

Project

Management

ملی

• ارتقاء حرفه	
• اعتبارسنجي و تایید 	

صالحیت افراد و ارزیابي
• به کارگیري راهنماي 	

PMBOK به عنوان گستره 
دانش

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودندارمعني
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

Prince2جهانی

• روش شناسی، کاربري 	
عمومي

• •تعریف اصطالحات، 	
فرایندها و راهنماها

	بودنمناسب
	بودنمفید
	بودنقبولقابل
	بودناجرایي
	بودندارمعني
	آشنا بودنومستعمل
	بودنارزشمند

متدولوژي هاي 
جهانیپیشرفته

• روش شناسی، کاربري 	
عمومي

• تعریف اصطالحات، 	
فرایندها و راهنماها

----

ANSI/ EIA- 748-

Earned Value 98-

Management

,)Systems )EVMS

JUL 1998

-----• استاندارد مرتبط با 	
-----مدیریت ارزش افزوده

مدل عمده توانایي
SEI

-----

• براي ارزیابي توانایي 	
سازماني

• توسعه داده شده براي 	
مهندسي نرم افزار

-----
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روش شناسی های  و  استانداردها  مقایسه   5
)PRINCE2 و PMBOK( مدیریت پروژه

در این بخش ابتدا به بررسي و مقایسه زمینه هاي مشابه در 
پرداخته می شود. مؤسسه مدیریت   PRINCE2 و   PMBOK

یک  به صورت  را   PMBOK استاندارد   PMI آمریکا  پروژه 
مستند تشریحی و توصیفی ایجاد کرده اما دفتر بازرگانی دولت 
انگلستان OCG، استاندارد خود را به صورت یک روش شناسی 
مدیریت پروژه و به صورت تجویزی و تعیینی ایجاد نموده است.

PRINCE2 یک روش شناسی مدیریت پروژه است که مخفف 

به معنای   PRojects IN a Controlled Environment واژه 
یک   PRINCE2 است.  کنترل شده«  محیط  در  »پروژه ها 
پروژه  مدیریت  استانداردهای  با  نباید  که  است  روش شناسی 
مانند PMBOK  اشتباه گرفته شود. PRINCE2 از تجربیات 
انجام هزاران پروژه و با مشورت مدیران پروژه ها وکانون های 
آموزشی در کشور انگلیس تدوین شده است و اکنون در اروپا 

مورد استقبال قرار گرفته است ]39[.
و  تشــریحی  و  توصیفــی   PMBOK اینکــه  به دلیــل 
ــور  ــوان به ط ــت نمی ت ــزی اس ــی و تجوی PRINCE2  تعیین

ــر دو در  ــال ه ــن ح ــا ای ــرد. ب ــه ک ــن دو را مقایس ــل ای کام
مــوارد بســیاری تــا زمانــی کــه وارد جزئیــات مدیریــت پــروژه 
نشــده انــد مشــترک هســتند. در ادامــه هــر بخــش بــه بیــان 
ــن  بررســی تفاوت هــا و شــباهت ها در بخــش مربوطــه در ای

ــود ]7[. ــه می ش ــتاندارد پرداخت دو اس
5-1 مفهوم مدیریت پروژه 

ــروف در  ــع و مع ــي جام ــای PMBOK تعریف های در راهنم
ــاط  ــده و ارتب ــروژه آم ــر پ ــي مدی ــروژه و معرف ــا پ ــه ب رابط
مدیریــت پــروژه بــا مدیریــت عمومــی PMBOK بیــان 
ــن  ــوژي PRINCE2  از ای ــه متدول ــت. درحالي ک ــده اس ش

ــت. ــرده اس ــاب ک ــت اجتن ــه صراح ــانی ها ب همپوش
پــروژه  چرخــه  بیــن  تمایــزي   PRINCE2 و   PMBOK

و چرخــه حیــات محصــول قائــل نمی شــوند. درضمــن 
مثال هایــي کــه از چرخــه حیــات بــراي PMBOK می تــوان 
ــوان  ــه PRINCE2  از آن به عن ــزی اســت ک آورد همــان چی
مراحــل فنــي یــاد می کنــد کــه بایــد بــا مراحــل مدیریتــي 

ــد. ــت کن ــی مطابق ــه خوب PRINCE2 ب

PMBOK مدیــران پــروژه و اعضــاي تیــم پــروژه را از جملــه 

ــوان در   ــن عن ــی آورد. ای ــاب م ــه حس ــروژه ب ــان10 پ ذی نفع

PRINCE2 تنهــا شــامل ســطح هاي باالتــر شــده و مــواردي 

ــز شــامل  ــروژه را نی ــت پ ــم مدیری ــان خــارج از تی از ذی نفع
می شــود.

PRINCE2 دیــدگاه مشــابهي دربــاره ســاختارهاي ســازماني 

ــوع  ــري PMBOK وارد موض ــه جزئي نگ ــا ب ــا دارد ام پروژه ه
و  عمومــي  مدیریــت  کلیــدي  مهارت هــای  نمی شــود. 
ــروژه در ــر پ ــي ب ــادي و محیط ــي، اقتص ــرات اجتماع  تاثی

  PRINCE2 تعریــف شــده اســت در حالی کــه PMBOK

تالشــی بــرای پوشــش دادن ایــن امــور انجــام نشــده اســت. 
طــرز عملکــرد ســازمان پــروژه در ایــن دو اســتاندارد و 
روش شناســی کامــاًل متفــاوت اســت، اگرچــه PMBOK پروژه 
را در محیطــي گســترده تر تحــت نــام دفتــر مدیریــت پــروژه 
قــرار می دهــد امــا دیــدي روشــن از ســاختار ســازمان پــروژه 
و یــا درک ارتبــاط میــان مدیــر پــروژه، دفتــر مدیریــت پروژه 
ــت  ــخت به دس ــیار س ــا بس ــن راهنم ــد در ای ــران ارش و مدی
ــروژه  ــر پ ــاختار دفت ــدي و س ــت پیکربن ــد. در حقیق می آی
ــر  ــدت ب ــت. PRINCE2 به ش ــوم اس ــا نامفه ــن راهنم در ای
روی مورد هــای تجــاری11 پــروژه برخــالف PMBOK تأکیــد 
می کنــد و در واقــع در ایــن بحــث PMBOK بســیار ضعیــف 

عمــل کــرده اســت ]16[.
5-2 فرایندهاي مدیریت پروژه 

در زمینــه گروه هــاي فراینــدي، PMBOK پنــج گــروه 
مختلــف را نــام بــرده کــه هــر کــدام شــامل یــک یــا چنــد 
فراینــد آغازیــن، برنامه ریــزي، اجــرا، کنتــرل و فعالیت هــای 
ــا PRINCE2 در برخــي از  ــن موضــوع ب نهایــی هســتند.  ای
ــابهت  ــاط مش ــرل و ارتب ــزي، کنت ــد برنامه ری ــا مانن مؤلفه ه
دارد. در PRINCE2 فرایندهــا در 8 بخــش اصلــي به صــورت 

مجــزا دیــده شــده اســت. 
تعامــالت فرایندهــا در PMBOK شــامل 5 گــروه فراینــدي 
ــزار و  ــا و اب ــا و خروجي ه ــه ورودي ه ــا را ب ــه آن ه ــت ک اس
تکنیک هــا گروه بنــدي می کنــد. PMBOK همچنیــن شــامل 
  PRINCE2 ــراي توســعه تیــم پــروژه اســت کــه فراینــدي ب
فاقــد آن اســت. ممیــزي محــدوده در  PRINCE2 بخشــي از 
ــر از  ــل فهم ت ــروژه و قاب ــاً در خــارج پ ــن، دقیق ــد آغازی فراین

نحــوه اســتقرار آن در PMBOK اســت.

10. Stakeholders
11. Business Case
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5-3 حیطه هاي دانش مدیریت پروژه
5-3-1 مدیریت یکپارچگی پروژه 

ــروژه بســیار مشــابه  ــت پ در PRINCE2  یکپارچگــي مدیری
ــا فراینــد برنامه ریــزي اســت. در زمینــه کنتــرل یکپارچــه  ب
ــرل  ــه کنت ــي نســبت ب ــد کل ــک دی ــاي PMBOK ی تغییره
تغییرهــا و مدیریــت وضعیــت ارائــه می دهــد و هیــچ 
جزئیــات یــا روشــي بــراي دســتیابي بــه آن بیــان نمی کنــد. 
درحالي کــه PRINCE2 رویــه جزئــي کنتــرل تغییرهــا و نیــز 
ــد.  ــه می کن ــت ارائ ــت وضعی ــراي مدیری ــات بیشــتر ب جزئی

5-3-2 مدیریت محدوده پروژه 
ورودي برنامه ریــزي محــدوده در PMBOK شــامل شــرح 
ــا،  ــي محدودیت ه ــف ابتدای ــروژه، تعری ــور پ ــول، منش محص
فرضیــات، خروجــي و بیانیــه محــدوده پــروژه اســت. مدیریت 
ــاوب و  ــه تن ــا چ ــا ب ــه تغییره ــد ک ــان می کن ــدوده بی مح
ــروژه  ــار پ ــورد انتظ ــده و م ــدوده مدیریت ش ــداري مح مق
را در می گیــرد؟ در ایــن بــاره PRINCE2 از برنامه ریــزی 
محــدوده به عنــوان بخشــی از 12PID  بــه نــام تعریــف مســئله 
 PRINCE2 یــاد می کنــد. مدیریــت  تغییــر محــدوده در
ــورد  ــد و م ــد می کن ــروژه تأکی ــادی پ ــای اقتص ــر توجیه ه ب
تجــاری در آن، تمــام فرایندهــای مدیریــت پــروژه از ابتــدا تــا 
 PMBOK پایــان تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در مقابــل آن
تنهــا یــک اشــاره بــه مــورد تجــاری به عنــوان ورودی بــرای 

ایجــاد منشــور پــروژه کــرده اســت. 
5-3-3 مدیریت زمان پروژه 

ــوان ورودي  ــک به عن ــت ریس ــرح مدیری PMBOK داراي ط

بــراي برنامــه زمان بنــدي اســت ولــي بــه ریســک هاي 
ــوارد  ــدارد. م ــي ن ــزي توجه ــاي برنامه ری ــي از نتیجه ه ناش
ــا  ــدي PRINCE2  ب ــه زمان بن ــل در برنام ــوق به طــور کام ف

13PL5 پوشــش داده می شــود.

ــت. ــدي اس ــه زمان بن ــرل برنام ــاره کنت ــدي درب ــب بع مطل
PRINCE2  نســبت بــه PMBOK در ســطحي جزئي تــر رویه 

 ،14CS2/3/4/5/7/8 کنتــرل تغییرهــا را بــا فرایندهایــي ماننــد
و محصوالتــي چــون نتیجــه پــروژه و گزارشــات اســتثنایي و 

ــد.  ــش می ده ــا پوش برنامه ه
5-3-4 مدیریت هزینه پروژه 

تخصیــص  شــامل   PMBOK در  هزینه هــا  بودجه بنــدي 
هزینــه کل محاســبه شــده بــه بســته هاي کاري پــروژه 

اســت. در ایــن بــاره PRINCE2 مشــابه مرحلــه برنامه ریــزي  
PL5 عمــل می کنــد. کنتــرل هزینــه روش  هــاي مخصــوص 

بــه خــود را در هــر راهنمــا دارد. PMBOK بــا در نظــر 
ــا ســایر تغییرهــاي  ــر تغییرهــاي پیشــنهادي و ی گرفتــن اث
برنامــه اي بــرروي عامــل هزینــه، از تکنیــک مدیریــت ارزش 
افــزوده به عنــوان ابــزاري بــراي ســنجش و ارزیابــي عملکــرد 
ــا در  ــرل هزینه ه ــل کنت ــد. در مقاب ــتفاده می کن ــروژه اس پ
ــش پیشــرفت،  روش شناســی PRINCE2 شــامل CS2، افزای
ــي  ــاي وزن ده ــروژه و فراینده ــاي پ ــي هدف ه CS4، بررس

ــت ]14[. اس
5-3-5 مدیریت کیفیت پروژه

  TQM و ISO 9000 درنظــر دارد PMBOK ــن بخــش در ای
ــد. در  ــازگار کن ــتمر س ــود مس ــاي بهب ــایر فراینده ــا س را ب
مقابــل، PRINCE2 به طــور کامــل برنامه ریــزي کیفــي 
ــد  ــي می کن ــوان SU4 معرف ــا عن ــدي ب ــش و فراین را پوش
ــود ]14[.  ــط ش ــت و ضب ــتري ثب ــي مش ــارات کیف ــا انتظ ت
 طــرح کیفــي پــروژه معــادل طــرح مدیریــت کیفــي اســت.

PMBOK انتظارات کیفي مشتري را فرموله نمی کند. 

 موضــوع مــورد بحــث بعــدي تضمیــن کیفیــت اســت.
PMBOK از ایــن واژه بــراي پوشــاندن تمامــی  فعالیت هــاي 

ــت  ــي جه ــتم کیف ــده در سیس ــد ش ــزي و نظام من برنامه ری
حصــول اطمینــان از اینکــه پــروژه مــورد نظــر اســتانداردهاي 
ــرد.  ــره می گی ــود، به ــد نم ــا خواه ــه را ارض ــي مربوط کیف
PRINCE2 اصــول گســترده تضمیــن کیفــي ســازماني، اجــرا 

ــاي  ــایر جنبه ه ــتانداردها را از س ــتفاده از اس ــرل اس و کنت
اصــول تضمیــن پــروژه برنامه ریــزي منابــع بــراي کار کیفــي 
و کنتــرل نتیجه هــاي یــک پــروژه واحــد، جــدا و یــک فایــل 
کیفــي بــراي تمــام اســناد کیفــي ارائــه می کنــد کــه قابــل 
اســتفاده در ممیــزي کیفیــت اســت. ممکــن اســت ممیــزي 
ــک گــروه تضمیــن کیفــي گســترده ســازماني و مســتقل  ی
ــروه  ــن گ ــراي ای ــز ب ــي را نی ــي اصول ــد ول ــازمان باش از س

ــد. ــه می کن ــروژه ارائ ــن پ ــي از تضمی ــوان بخش به عن
ــت  ــت کیفی ــاي مدیری ــي از زیربخش ه ــت یک ــرل کیفی کنت
ــرل  ــامل کنت ــتاندارد PMBOK ش ــه در اس ــت ک ــروژه اس پ
ــا  ــروژه جهــت شناســایي انطبــاق آن ب نتیجه هــاي خــاص پ
  PRINCE2 اســتانداردهاي کیفــي مربوطــه اســت. در مقابــل
  Qualify Log ــون ــي چ ــوالت و تکنیک های ــد محص نیازمن
12. Project Initiation Document
13. Scheduling(PL5)
14. Controlling a Stage: Assessing Progress(CS2)-Capturing Project Issues(CS3)-Examining Project Issues(CS4)Reviewing Stage 
Statuse(CS5)-Taking Corrective Action( CS7)-Escalation Project Issues(CS8)
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کیفیــت  مــورد،  دو  هــر  اســت.  بررســي هاي کیفــي  و 
ــد.  ــروژه را در برمی گیرن ــت پ ــوالت و مدیری محص

5-3-6 مدیریت منابع انسانی پروژه
شناســایي،  شــامل   PMBOK مباحــث  حــوزه  ایــن  در 
مستندســازي و تخصیــص شــغل هاي پــروژه و مســئولیت ها 
برنامه ریــزي  مقابــل  اســت. در  روابــط گزارش دهــي  در 
و   15SU2 فرایندهــاي  شــامل   ،PRINCE2 در  ســازماني 
ــه هاي  ــي جلس ــه زمان ــن برنام ــزي و تعیی 16SU3، برنامه ری

ــت. ــروژه اس ــت پ ــم مدیری تی
ــت  ــازماني مدیری ــاختار س ــک س ــن PRINCE2 ی همچنی
پــروژه بــا تعریف هایــي اســتاندارد بــراي هــر نقــش در 
ــت  ــق اس ــاص منطب ــاي خ ــا پروژه ه ــه ب ــه ک ــر گرفت نظ
ــازماني  ــارت س ــه چ ــث PMBOK در زمین ــابه مباح و مش
ایــن ســطح را به طــور جزئي تــر در   PRINCE2 .اســت
ــد، پوشــش  ــرار گیرن ــد مدنظــر ق ــه بای ــي ک ــورد نقش های م
می دهــد. PMBOK بیــان مــی دارد کــه نقش هــا قابــل 

ــتند. ــا هس ــا واحده ــا ی ــه گروه ه ــص ب تخصی
در زمینــه جــذب نیــرو، اســتاندارد PMBOK  شــامل 
مصاحبــه، تخصیص هــا و تأمیــن منابــع انســاني اســت 
ــد. ــش نمی ده ــث را پوش ــن بح ــه PRINCE2 ای درحالي ک

توســعه تیــم در اســتاندارد PMBOK شــامل تشــکیل تیــم 
آمــوزش کارکنــان و سیســتم هاي پــاداش و قدردانــي اســت 
کــه بــاز هــم PRINCE2  ایــن مطلــب را پوشــش نمی دهــد.

5-3-7 مدیریت ارتباطات پروژه 
تعییــن  شــامل   PMBOK در  ارتباطــات  برنامه ریــزي 
نیازهــاي اطالعاتــي و ارتباطــي بــراي همونــدان پــروژه اســت. 
ــزي ارتباطــات  درحالي کــه در PRINCE2  موضــوع برنامه ری
ــا طــرح ارتباطــي کــه بخشــي از PID اســت پوشــش داده  ب
می شــود. به طــور کلــي هــر دو روش، ارتباطــات را بــه 

ــازد. ــط می س ــازماني مرتب ــاختار س س
در رابطــه بــا توزیــع اطالعــات PMBOK شــامل اجــراي طرح 
مدیریــت ارتباطــات بــا توجــه بــه نیازهــاي پیش بینــي نشــده 
ــتاندارد  ــرد اس ــات عملک ــوع گزارش ــت. موض ــي اس اطالعات
اطالعــات  آرایش دهــي  و  جمــع آوري  شــامل   PMBOK

ــک  ــا در  ی ــداري داده ه ــره و نگه ــه ذخی ــه اضاف ــرد، ب عملک
مــدل ســازمان یافتــه اســت همچنیــن تکنیــک آنالیــز ارزش 
ــد  ــي مانن ــد. PRINCE2 فرایندهای ــرح می ده ــزوده را ش اف

 CS6 پیشــرفت ارزیابــي و نــکات برجســته گزارشــات ، CS2

ــراي  را شــامل می شــود. همچنیــن یــک ســاختار بایگانــي ب
ــد ]30[. ــه می کن ــات ارائ ــداري اطالع نگه

 PMBOK ــروژه اســت کــه در ــان اجــرای پ مــورد دیگــر پای
فرموله ســازي  جهــت  نتیجه هــا  مستندســازي  شــامل 
اســت.  پــروژه  مــدارک  آرشــیو  و  محصــول  مقبولیــت 
درحالي کــه فراینــد 17CP در PRINCE2  به طــور کامــل 
ــت.  ــده اس ــش داده ش ــروژه پوش ــک پ ــان ی ــوان پای به عن
PRINCE2  در ملزومــات و زیرمجموعــه اطالعاتــي هــر کدام 

ــت. ــاس اس حس
5-3-8  مدیریت ریسک پروژه 

مدیریــت ریســک پــروژه فراینــد نظام منــد شناســایي، 
ــه در  ــت ک ــروژه اس ــک هاي پ ــخ گویي ریس ــل و پاس تحلی
PRINCE2 مدیریــت مؤلفه هــاي ریســک به طــور کامــل 

ایــن بخــش را پوشــش می دهــد.
شــامل   PMBOK ریســک  مدیریــت  برنامه ریــزي  در 
ــزي  ــي و برنامه ری ــي دسترس ــاره چگونگ ــري درب تصمیم گی
اســت  پــروژه  بــراي  ریســک  مدیریــت  فعالیت هــاي 
درحالي کــه PRINCE2 فــرض می کنــد کــه رویــه مشــابهي 
ــه کار گرفتــه  ــت ریســک در تمامــي پروژه هــا ب ــراي مدیری ب

می شــود. 
ــه  ــن اینک ــک در PMBOK تعیی ــایي ریس ــه شناس در زمین
ــر پــروژه و مستندســازي  چــه ریســک هایي ممکــن اســت ب
ــت دارد  ــند، اهمی ــذار باش ــک ها تأثیرگ ــاي آن ریس ویژگي ه
و شــامل بحــث در مــورد تکنیک هایــي ماننــد روش دلفــي و 

طوفــان فکــري اســت.
 ،PMBOK ــتاندارد ــک در اس ــي ریس ــز کم ــث آنالی در مبح
آنالیــز عــددي احتمــاالت، اثــر حساســیت ریســک و تحلیــل 
ــده اند  ــان ش ــر بی ــور مختص ــري به ط ــم گی ــت تصمی درخ
و PMBOK در شناســایي هزینــه منطقــي، برنامه ریــزي 
و اهــداف محــدوده وارد جزئیــات بیشــتري می شــود. در 
ــه  ــي را ارائ ــط و پایین ــاال، متوس ــي ب PRINCE2، امتیازده

مي کنــد ولــي در ســطح بســیار پاییــن هیــچ تکنیــک 
ــرد.  ــرار نمی گی ــث ق ــورد بح ــي م تحلیل

موضــوع برنامه ریــزي مقابلــه بــا ریســک در PMBOK شــامل 
ــامل  ــک ها ش ــازي ریس ــراي خنثي س ــي ب ــعه گزینه های توس
تخصیــص بــه آیتم هــا جهــت تعییــن مســئولیت بــراي هــر 
15. Designing a Project Management Team(SU2)
16. Appointing a Project Management Team(SU3)
17. Closing Planning
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  PRINCE2 ــل ریســک اســت. روش شناســی پاســخ در مقاب
دربــاره تعــادل اثــر ریســک روي داده در مقابــل اثــر ریســک 
صحبت هــاي احتمالــي ســخن می گویــد ولــي هــر دو روش، 
ــد و  ــه می کنن ــک را ارائ ــا ریس ــورد ب ــاني از برخ ــوع یکس ن
 PRINCE2 .ــد ــه دارن ــک توج ــالن ریس ــا عام ــه ب ــه جلس ب
تخصیــص ریســک را به عنــوان بخشــي از مدیریــت ریســک 
در نظــر گرفتــه اســت PMBOK در مــورد ثبــت ریســک ها 
 Risk log از واژه PRINCE2 ــه ــد، درحالي ک ــت می کن صحب
بهــره می گیــرد. همچنیــن تعریفــي بــراي ریســک هاي 
ــه  ــود دارد ک ــد در  PMBOK وج ــک هاي زای ــه و ریس ثانوی

ــدان نشــده اســت. در PRINCE2 اشــاره اي ب
کنتــرل و نظــارت ریســک در PMBOK ردیابــي ریســک هاي 
شناسایي شــده و تعییــن ریســک هاي جدیــد، اطمینــان 
ــا در  ــي آن ه ــي اثربخش ــا و ارزیاب ــراي برنامه ه ــن از اج یافت
کاهــش ریســک را شــامل می شــود. درحالي کــه بســیاري از 

ــده اند. ــش داده نش ــث در  PRINCE2 پوش ــن مباح ای
5-3-9 مدیریت تدارکات پروژه

ایــن فراینــد در اســتاندارد PMBOK به صــورت فراینــد 
ــرویس هاي  ــا س ــوالت ی ــق محص ــزان تطبی ــایي می شناس
خدماتــي خــارج از ســازمان پــروژه بــا نیازهــاي واقعــي پــروژه 
ــز  ــاخت و نی ــا س ــد ی ــز خری ــي آنالی ــامل بررس ــوده و ش ب

ــت. ــکاران اس ــاب پیمان انتخ
ــزي درخواســت ها، PMBOK آماده ســازي  در مــورد برنامه ری
مســتندات الزم جهــت دســتیابي بــه تأمین کننــدگان آتــي را 
ــورد در PRINCE2  پوشــش  ــن م ــه ای ــرد ک در نظــر می گی

داده نشــده اســت ]7[.
5-4 انتخاب استاندارد یا روش شناسی

ــه  ــي ک ــا و نتیجه های ــدل در پروژه ه ــن دو م ــري ای به کارگی
از به کارگیــري آن هــا حاصــل شــده اســت، غالبــاً ایــن ســؤال 
را به وجــود مــی آورد کــه کــدام یــک بــر دیگــري ارجحیــت 
ــه در آن  ــي ک ــه محیط ــبت ب ــه نس ــت ک ــد گف دارد؟ بای
ــزاري  ــه اب ــوع نگــرش ب ــروژه و ن ــوع پ ــت می شــود و ن فعالی
ــا  ــود، نتیجه ه ــاب می ش ــروژه انتخ ــت پ ــراي مدیری ــه ب ک
متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه اجــراي پروژه هــا 
ــه اي از  ــر مجموع ــلط ب ــد تس ــر می رس ــه نظ ــازمان ب در س
ر وش شناســی ها و اســتانداردهاي مدیریــت پــروژه بــراي 
ــري ضــروري  ــدي ســازمان هاي پروژه محــور ام ــران کلی مدی

ــروژه  ــر پ ــاي ه ــه مقتض ــا ب ــه بن ــوص آنک ــه خص ــت ب اس
یــا روش شناســی ها  اســتانداردها  از آموزه هــاي  بخشــي 
ــر هــر  ــذا ب ــد هســتند. ل ــراي ســازمان و پروژه هایــش مفی ب
ســازمان پروژه محــور فــرض اســت تــا با تطبیــق اســتانداردها 
و روش شناســی های مختلــف، راهنمــاي منحصربــه فــرد 
مدیریــت پروژه هــاي ســازمان خــود را تدویــن و بهبــود 
مدیریــت پروژه هــا را براســاس ایــن سیســتم بومــي ســاخته 
ــتانداردها و ر وش شناســی ها  ــن اس ــاي ای ــر مبن ــه ب ــود ک خ

ــال کنــد ]30[. ــا شــده اســت، دنب بن
6 ارائه ی فرایند کاربردی برنامه ریزی و کنترل 
با  مطابق  تحقیقاتی  مراکز  و  صنایع  در  پروژه 

استانداردها و روش شناسی های مدیریت پروژه
6-1 برنامه ریزی پروژه 

امر  در  موردنیاز  داده های  و  اطالعات  دریافت   1-1-6
برنامه ریزی و کنترل پروژه از کارفرما شامل:

-  اهداف و خط مشی های کارفرما؛ 
-  اطالعــات کامــل در مــورد وضعیــت موجــود واحــد اجرایی 

پــروژه ؛
-  نسخه ای از قرارداد بین کارفرما و پیمانکاران؛ 

-  نقشه های اصل و نقشه های مهندسی؛
ــاالنه از  ــوب س ــه مص ــا بودج ــه ب ــات الزم در رابط -  اطالع

قســمت های ذي ربــط کارفرمــا.
امر  در  اطالعات  گردش  و  جمع آوری  نظام  طراحی   2-1-6

برنامه ریزی و کنترل پروژه
طراحی شامل موارد زیر است:

-  نمودارهای گردش اطالعات؛ 
-  فرمت فرم های ثبت اطالعات و تعداد نسخ هر فرم؛ 

-  دستورالعمل استفاده از هر فرم.
6-1-3 شناسایی نرم افزارهای موجود کنترل پروژه و انتخاب 

نرم افزار مناسب 
پروژه  اجرایی  رخدادهای  و  وقایع  تمام  تعیین   4-1-6 

 )Milestones(

6-1-5 مشخص کردن فازبندی اجرای پروژه 
 WBS 6-1-6 شکستن هر فاز به جزئیات و طراحی و ارسال

پروژه 
که  پروژه  جامع  زمان بندی  برنامه  طراحی   7-1-6
منعکس کننده منطق اجرایی پروژه،  اولویت ها و سیاست های 
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مدیریت پروژه و رخدادهای اجرایی پروژه است. 
هر  فعالیت های  اجرای  زمان بندی  برنامه  دریافت   8-1-6
پیمانکار به همراه اطالعات منابع و نیروی انسانی به تفکیک 

هر فعالیت
پروژه،   تفصیلی  زمان بندی  برنامه  طراحی   9-1-6
منعکس کننده کلیه فعالیت های اجرایی پروژه از آغاز تا پایان 
شامل  فعالیت  هر  اجرای  برای  الزم  منابع  برآورد  به همراه 

موارد زیر:
-  معرفی فعالیت؛ 

-  تعریف روابط تقدم و تأخر فعالیت ها؛
-  زمان پیش بینی شده برای اجرای فعالیت؛

-  وزن دهی به فعالیت ها؛
ــر  ــرای ه ــت اج ــاز جه ــانی موردنی ــروی انس ــع و نی -  مناب

ــت؛ فعالی
-  شبکه زمانی پروژه که به وسیله رایانه پردازش شده؛ 

-  آنالیــز زمانــی شــبکه،  تعییــن مســیر بحرانــی و شناســایی 
ــی؛ فعالیت هــای بحران

-  تسطیح منابع در صورت لزوم؛
- انواع جداول هیستوگرام الزم در جهت معرفی پروژه.
6-1-10 تعیین و توافق برروی پریودهای کنترل پروژه

6-2 کنترل پیشرفت فعالیت ها 
فعالیت های  پیشرفت  دورهای  گزارشات  دریافت   1-2-6
اجرایی پروژه از همکاران پروژه، مشاوران اجرا و پیمانکاران 

مربوطه
6-2-2 انتقال اطالعات پیشرفت اجرای هر فعالیت به رایانه 
جهت پردازش و با استفاده از نرم افزار تخصصی برنامه ریزی 

و کنترل پروژه
پروژه،  اجرای  پیشرفت  از  دوره ای  گزارشات  تهیه   3-2-6
زمان بندی  برنامه  با  مقایسه  در  هزینه ها  و  منابع  مصرف 
اولیه در قالب انواع مختلف جداول هیستوگرام و نمودارهای 

میله ای و S–Curves )گزارش تحلیلی(
6-2-4 ارسال گزارشات تحلیلی موردنیاز کارفرما

عواقب  اعالم  و  تأخیری  فعالیت های  گزارش  تهیه   5-2-6
تأخیرات احتمالی این مسئله در اجرای پروژه

6-2-6 به هنگام نمودن زمان بندی تفصیلی، برنامه زمان بندی 
جامع، WBS و وقایع کلیدی پروژه در موارد زیر:

- تغییر در خط مشی و راهبرد کارفرما در اجرای پروژه؛ 
ــه  ــم ک ــناوری ک ــای دارای ش ــرای فعالیت ه ــر در اج - تأخی

ــود؛ ــروژه می ش ــرای پ ــان اج ــش زم موجــب افزای
- ایجاد تغییرات در تاریخ وقایع کلیدی.

پروژه  تفصیلی  شده  به هنگام  زمانی  برنامه  ارسال   7-2-6
به همراه سایر اطالعات الزم و پیشنهادات مشاور برنامه ریزی 
و  بررسی  و  تأخیرات  بروز  از  ممانعت  پروژه جهت  کنترل  و 

تصویب آن توسط کارفرما

7 فلوچارت های مربوط به نتایج مطالعات
فلوچــارت مراحــل کلــی برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه 
و   PMBOK اســتاندارد  آن هــا  از  شــده  )اســتخراج 
ــزی  ــه برنامه ری ــارت مرحل ــی PRINCE2(، فلوچ روش شناس
و فلوچــارت مراحــل اجرایــی فعالیت هــای مربــوط بــه 
برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه در صنایــع و مراکــز تحقیقاتــی 
کشــور در شــکل های به ترتیــب در شــکل های )2(، )3(، 

)4( و )5( نشــان داده شــده اســت.

 

 برنامه ریزي :1مرحله 

 مرحله نظارت و اجرا: 2مرحله 

تجزیه و تحلیل، ارزشیابی : 3مرحله 
 و ذخیره سازي اطالعات پروژه 

شکل 2: فلوچارت مراحل کلی برنامه ریزی و کنترل پروژه 
)PRINCE2 و روش شناسی PMBOK استخراج شده از آن ها استاندارد(

شکل 3: فلوچارت مرحله برنامه ریزی  

 گام اول 

 تحلیل پروژه •

 شناخت فعالیت ها و روابط آنها •

 )WBS( تهیه ساختار شکست کار  •

 گام دوم

 برآورد مدت منابع مورد نیاز•

 برآورد هزینه اجراي هریک از فعالیت هاي پروژه •

 گام سوم

 زمان بندي پروژه•

 برنامه ریزي منابع•

 ) Cost-Time Trade–Off( بررسی رابطه زمان و هزینه •

 )  Contingencies Problems( و بررسی مسائل و مشکالت احتمالی و قابل انتظار  •
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شکل 4: فلوچارت مراحل اجرایی فعالیت های مربوط به برنامه ریزی در صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور

 

.معرفی فعالیت 

ها تعریف روابط تقدم و تاخر فعالیت. 

بینی شده براي اجراي فعالیت. زمان پیش 

ها دهی به فعالیت وزن 

نیروي انسانی مورد نیـاز جهـت اجـراي     منابع و

 هر فعالیت.

وســیله کــامپیوتر  هشــبکه زمــانی پــروژه کــه بــ

 پردازش گردیده است.

تعیــین مســیر بحرانــی و  ،آنــالیز زمــانی شــبکه

 شناسایی فعالیتهاي بحرانی.

.تسطیح منابع در صورت لزوم 

هیستوگرام الزم در جهـت معرفـی    انواع جداول

 پروژه.

ریزي پروژهفلوچارت برنامه
 دریافت اطالعات از کارفرما

 طراحی  نظام جمع آوري و گردش اطالعات

شناسایی نرم افزارهاي موجود کنترل پروژه و انتخاب نرم افزار  
 مناسب 

 )   Milestones( تعیین تمام وقایع و رخدادهاي اجرایی پروژه 

 مشخص نمودن فاز بندي اجراي پروژه 

 پروژه   WBSشکستن هر فاز به جزییات و طراحی و ارسال 

 طراحی برنامه زمان بندي جامع پروژه

دریافت برنامه زمان بندي اجراي فعالیتهاي هر پیمانکار به همراه  
 اطالعات منابع و نیروي انسانی به تفکیک هر فعالیت  

طراحی و ارسال برنامه زمان بندي تفصیلی پروژه ، منعکس کننده  
کلیه فعالیت هاي اجرایی پروژه از آغاز تا پایان به همراه برآورد  
 منابع الزم براي اجراي هر فعالیت الزم در جهت معرفی پروژه 

 تعیین و توافق برروي پریودهاي کنترل پروژه 
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 دریافت گزارش هاي دوره اي پیشرفت فعالیت هاي اجرایی پروژه

انتقال اطالعات پیشرفت اجراي هر فعالیت به کامپیوتر جهت پردازش و با  
 استفاده از نرم افزار تخصصی برنامه ریزي و کنترل پروژه 

تهیه گزارش هاي دوره اي از پیشرفت اجراي پروژه ، مصرف منابع و 
هزینه ها در مقایسه با برنامه زمان بندي اولیه درقالب انواع مختلف 

 ).گزارش تحلیلی(S–Curvesجداول هیستوگرام ونمودارهاي میله اي و 

 ارسال گزارش هاي تحلیلی مورد نیاز کارفرما 

تهیه گزارش وضعیت فعالیت هاي تاخیري و اعالم عواقب تاخیرات 
.احتمالی این مسئله دراجراي پروژه  

و  WBSبهنگام نمودن زمان بندي تفصیلی، برنامه زمان بندي جامع، 
 وقایع کلیدي پروژه

سایر اطالعات  ارسال برنامه زمانی بهنگام شده تفصیلی پروژه به همراه
الزم و پیشنهادات مشاور برنامه ریزي و کنترل پروژه جهت ممانعت از 

 بروز تاخیرات و بررسی و تصویب آن توسط کارفرما 

پروژه کنترل فلوچارت 

شکل 5: فلوچارت کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور
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8 نتیجه گیری
ــه ای از  ــورت مجموع ــروژه را به ص ــوان پ ــی می ت ــور کل به ط
عملیــات پیچیــده، غیرتکــراری و مرتبــط بــا یکدیگــر تعریــف 
ــی  ــازمان اجرای ــت و س ــک مدیری ــر ی ــر نظ ــه زی ــرد ک ک
مشــخص بــرای تأمیــن اهــداف معیــن و در چارچــوب برنامــه 
ــن شــده ای اجــرا می شــود. ــی و بودجــه از پیــش تعیی زمان

ــد  ــوب بای ــروژه خ ــرل پ ــزی و کنت ــتم برنامه ری ــک سیس ی
دارای توانایي هــا و قابلیت هــای زیــر باشــد:

ــزی و  ــه برنامه ری ــروژه در مرحل ــام پ ــخ اتم ــن تاری - تعیی
اولیــه؛ زمان بنــدی 

- تعییــن ســاختار شکســت کار )WBS( جهــت اجــرای 
صحیــح و عــدم تداخــل فعالیت هــا و منابــع آن هــا؛

- ارائــه راه حــل بــا صرفــه جهــت جبــران تأخیــرات در  ارائــه 
ــروژه در  ــه جهــت تســریع مــدت اجــرای پ ــا صرف راه حــل ب
صــورت تغییــر در شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور 
یــا ســازمان مولــد پــروژه و تغییــر اولویت هــای پــروژه و نیــاز 

ــریع تر آن؛ ــرای س ــه اج ب
ــروی  ــتفاده از نی ــت اس ــزی در جه ــدی و برنامه ری - زمان بن
ــع  ــی مناب ــور کل ــزات و به ط ــین آالت و تجهی ــانی، ماش انس
مصــرف مجــدد در جهــت اســتفاده مطلــوب از آن هــا و گریــز 

ــروز تنگنــا و محدودیــت در ایــن زمینــه؛ از ب
- چگونگــی توزیــع مــواد و به طــور کلــی منابــع غیــر مصــرف 

مجــدد میــان پروژه هــا و فعالیت هــای مختلــف آن هــا؛
- زمان بنــدی سفارشــات خریــد مــواد، مصالــح، ماشــین آالت 
و تجهیــزات جهــت کاهــش هزینه هــای انبــارداری و ضایعــات 
ــع مالــی  و همچنیــن زیان هــای ناشــی از راکــد مانــدن مناب

پروژه؛
- تعییــن میــزان نقدینگــی پــروژه در هــر واحــد زمانی جهت 

پرداخــت بــه موقــع صورتحســاب ها و پیــش پرداخت هــا؛
ــزوم  ــه و تحلیــل نتایــج حاصلــه در مواقــع ل - ثبــت و تجزی
ــتفاده  ــت اس ــداری جه ــروژه و نگه ــزی پ ــر در برنامه ری تغیی
ــروز مشــکالت مشــابه. در پرژوه هــای آتــی و جلوگیــری از ب
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