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تطبيقــي راهنماهــا و اســتانداردها ،مدیــران پــروژه را در بهرهمنــدي صحيــح و هوشــمندانه از آنهــا يــاري میرســاند .در ایــن
مقالــه اســتانداردها و روششناسـیهای مدیریــت پــروژه مــورد بررســی قــرار گرفتــه شــده اســت و پــس از بررســی آنهــا اســتاندارد
 PMBOKو روششناســی  PRINCE2بــا توجــه بــه مقایســه انجامشــده جهــت ارائــهی فراینــد کاربــردی برنامهریــزی و کنتــرل
پــروژه انتخابشــده و پــس از بررســی دقیقتــر آنهــا فراینــد کاربــردی برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه در قالــب اســتاندارد PMBOK

و روششناســی  PRINCE2بــرای مراکــز پژوهشــی ارائهشــده اســت.

واژگان کلیدی:

استاندارد ،مدیریت و کنترل پروژه ،فرایند کاربردیPMBOK، PRINCE2 ،

 1مقدمه

دنیــای صنعتــی و شــکلگیری نیازهــای بشــری در
قالــب پروژههایــی بــا انــواع و ماهیتهــای گوناگــون،

مدیــران پروژههــا را بــر آن داشــته تــا بــا بهکارگیــری
دانــش و مهارتهــای جدیــد ،بــه تناســب نــوع و ماهیــت

پروژههــا فعالیتهــای الزم را بــا کیفیــت مطلــوب و در

زمــان و هزینــه پیشبینــی شــده ،انجــام دهنــد .یکــی

از مشــکالت کشــورهای در حــال توســعه در اجــرای

موفقیتآمیــز طرحهــا و پروژههــای اقتصــادی و ملــی
کــه منجــر بــه اتــاف بســیاری از منابــع مالــی و انســانی

میشــود ،عــدم بهرهگیــری مدیــران ارشــد ســازمانها
و شــرکتهای فعــال در ایــن کشــورها از تکنیکهــای
مدیریــت پــروژه و عــدم تأثیــر ســازماندهی منســجم و

علمــی در پروژههاســت .در کشــور مــا تجــارب گذشــته
ســازمانها در اجــرای پروژههــا بــه واســطه دوران کــم
توجهــی بــه قــدرت ســازماندهی و مدیریــت پروژههــا

از ایــن ناحیــه دچــار صدمــات غیــر قابــل جبرانــی شــده

اســت .اثــرات ایــن کــم توجهــی ،غیــر اقتصــادی شــدن

طرحهــا را در دوران بهــ رهوری بهدنبــال دارد کــه عمدتــاً

از دو عامــل افزایــش بیرویــه هزینههــای دوران اجــرا یــا
تأخیــرات زمانــی آن ناشــی میشــود .گاهــی کــم دقتــی در

تخمینهــای زمــان و هزینــه اجــرای پروژههــا میتوانــد
ســبب ایــن امــر باشــد .امــا در بیشــتر اوقــات پایینبــودن

شــیوه مدیریــت پــروژه عامــل اصلــی در ایــن رابطــه

بهشــمار مــیرود .لــذا در ایــن مقالــه سعیشــده اســت بــا
بررســی اســتانداردها ،روششناســیها و رویههــای انجــام

برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه در ســطح دنیــا و پیشــنهاد یک

رویــه مناســب جهــت انجــام پروژههــا در حــوزه پروژههــای

تحقیقاتــی تــا حــد امــکان مشــکالت و چالشهایــی کــه در

ایــن خصــوص اســت بــه کمینــه برســد.

 2روششناسی و نوآوری تحقیق

روش گــردآوری اطالعــات تحقیــق ،توصیفــی یــا غیــر

آزمایشــی بــا رویکــرد بررســی مــوردی و همچنیــن
مطالعــات کتابخان ـهای اســت .نــوع تحقیــق کاربــردی اســت
و صحهگــذاری آن صرفــا مــورد تأییــد بــودن کارفرمــا در

* 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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کارگــروه تخصصــی از لحــاظ کاربــردی بــودن رونــد اســت.

بهينــه موضــوع موردنظــر ارائــه میشــود .بهطوركلــي

زیــر اســت:

 -اســتانداردهاي توصيفــي كــه واقعيــت ،جزئيــات يــا ويژگــي

روشهــای گــردآوری اطالعــات در تحقیــق حاضــر بــه شــرح
مطالعــات کتابخانــهای کــه شــامل اســتفاده از کتابهــا،

چيــزي را تشــريح میكننــد؛

اینترنــت اســت.

اســتفاده بهعنــوان مبنــا بــراي اندازهگيــري ،مقايســه يــا

مقــاالت و مراجــع تخصصــی و معتبــر و شــبکه جهانــی
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 -اســتانداردهاي معيــاري و ضابطـهاي كــه معيارهايــي بــراي

قلمــرو مکانــی ایــن تحقیــق مجتمــع دانشــگاهی مکانیــک

تصميمگيــري ارائــه میكننــد؛

ادبیــات تحقیــق محــدوده زمانــی ســالهای  1990تــا

انجــام كارهــا مشــخص میكننــد.

قلمــرو موضوعــی تحقیــق مربــوط بــه مباحــث مدیریــت و

 4استانداردها و روششناسیهای جهاني
مدیریت پروژه

مصاحبــه بــاز را مدیــران و کارشناســان مجتمــع دانشــگاهی

روششناســیهای مهــم مديريــت پــروژه ،دامنــه آنهــا ،علــل

و هوافضــا دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر بــوده و بررســی

 2015مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.

کنتــرل پــروژه و اســتانداردها و روششناسـیهای موجــود در
ایــن زمینــه اســت .جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق جهــت انجام
مکانیــک و هوافضــا تشــکیل میدهــد.

 -اســتانداردهاي تجويــزي كــه يــك راه منحصربهفــرد بــراي

در ايــن قســمت بــه معرفــي تعــدادي از اســتانداردها و
جهانيشــدن و خصوصيــات خــاص آنهــا پرداختــه میشــود.

بــرای نمونهگیــری از روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده

جــدول ( )1ايــن اســتانداردها و روششناســیها و شــاخصهاي

اعضــای جامعــه آمــاری داده میشــود و بــه ایــن ترتیــب

مشــاهده میشــود ،تع ـدادي از آنهــا در حــوزه ملــي و تع ـدادي

اســتفاده میشــود کــه شــانس مســاوی بــه هــر یــک از

موردنظــر را نشــان میدهــد .همانطــور كــه در جــدول ()1

امــکان هرگونــه خطــا و ســوگیری بــه کمینــه حــد ممکــن

نيــز در حوزههــاي منطقــهاي و جهانــي كاربــري دارنــد .بــا

حاصــل میشــود.

اســتانداردها و روششناســیهای مديريــت پــروژه بــر روي ســه

کاهــش یافتــه و بهتریــن نمونــه ممکــن بــرای پژوهــش
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســتانداردها بــه ســه طبقــه تقســيمبندي ميشــوند [:]10

کمــک طبقهبنديهايــي كــه انجامشــده اســت در حالــت كلــي

نــوآوری مقالــه در مطالعــه مــوردی اســت .در ایــن مقالــه

موضــوع اصلــی تأکیــد دارنــد كــه عبارتنــد از :اف ـراد ،ســازمانها،

روششــناسهای مذکــور و همچنیــن بــا دیــد رویکــرد

مختلــف را بــر روي ســه موضــوع نشــان میدهــد [.]11

نگارنــده ســعی نمــوده اســت بــا بررســی اســتانداردها و
کاربــردی روشــی بــرای مرکــز تحقیقاتــی ارائــه دهــد کــه

پروژههــا .شــکل ( )1تمركــز اســتانداردها و روششناســیهای

بهطــور عملــی قابــل اســتفاده باشــد .در ایــن راســتا ابتــدا

اســتانداردها و روششناس ـیها مــورد بررســی قــرار گرفتــه
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
ارائــه گردیــد و در کارگــروه تخصصــی ،بررســی و مــورد
پذیــرش قــرار گرفــت.

 3تعريف استاندارد و طبقهبندی آنها

اســتاندارد مدركــي اســت كــه بــا اجمــاع عمومــي تهيــه و
توســط مراجــع ذيصــاح تأييدشــده و جهــت اســتفادههاي

تكــراري و عمومــي ،قوانيــن ،راهنماهــا و بــا هــدف تحقــق

شــکل  :1تمركــز اســتانداردها و روششناســیهای مختلــف را بــر روي
ســه موضــوع پــروژه ،افــراد و ســازمان []11

جدول  :1تعدادي از استانداردها و روششناسیهای مهم در زمينه مديريت پروژه و ويژگيهاي آنها []11
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دامنه
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بودن
مفيد
بودن
قبول
قابل
بودن
اجرايي
بودن
معنيدار
آشنا بودن
و
مستعمل
بودن
ارزشمند
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(راهنمايي براي
كيفيت
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جهانی
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ادامه جدول  :1تعدادي از استانداردها و روششناسیهای مهم در زمينه مديريت پروژه و ويژگيهاي آنها []11
استاندارد یا
روششناسی

دامنه
استفاده

IPMA Competence
)Baseline (ICB
()IPMA, 1999

منطقهاي

Australian National
Competency
Standards for
Project
Management

ملی

Prince2

•هماهنگي
•منبع مختلف و چند
منبعه بودن
•پايهاي براي گواهي افراد
•شرح و توصيف PM

بودن
مناسب
بودن
مفيد
بودن
قبول
قابل
بودن
اجرايي
بودن
دار
معني
آشنا بودن
لو
مستعم
بودن
ارزشمند

•ارتقاء حرفه
•اعتبارسنجي و تایید
صالحيت افراد و ارزيابي
•به كارگيري راهنماي
 PMBOKبهعنوان گستره
دانش

بودن
مناسب
بودن
مفيد
بودن
قبول
قابل
بودن
اجرايي
بودن
دار
معني
آشنا بودن
لو
مستعم
بودن
ارزشمند

جهانی

•روششناسی ،كاربري
عمومي
• تعريف اصطالحات،
فرايندها و راهنماها

بودن
مناسب
بودن
مفيد
بودن
قبول
قابل
بودن
اجرايي
بودن
دار
معني
آشنا بودن
لو
مستعم
بودن
ارزشمند

متدولوژيهاي
پيشرفته

جهانی

ANSI/ EIA- 748Earned Value 98Management
,)Systems (EVMS
JUL 1998

•روششناسی ،كاربري
عمومي
•تعريف اصطالحات،
فرايندها و راهنماها

-----

•استاندارد مرتبط با
مديريت ارزش افزوده

-----

-----

•براي ارزيابي توانايي
سازماني
•توسعه داده شده براي
مهندسي نرم افزار

-----
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مقصود و هدف استاندارد یا
روششناسی

علت جهانيشدن اين
استاندارد یا روششناسی

مدل عمده توانايي
SEI

----

 5مقایسه استانداردها و روششناسیهای
مدیریت پروژه ( PMBOKو )PRINCE2

در این بخش ابتدا به بررسي و مقايسه زمينههاي مشابه در

 PMBOKو  PRINCE2پرداخته میشود .مؤسسه مديريت

پروژه آمريکا  PMIاستاندارد  PMBOKرا بهصورت یک
مستند تشریحی و توصیفی ایجاد کرده اما دفتر بازرگانی دولت

انگلستان  ،OCGاستاندارد خود را بهصورت یک روششناسی
مدیریت پروژه و بهصورت تجویزی و تعیینی ایجاد نموده است.

«پروژهها در محیط کنترلشده» است PRINCE2 .یک
روششناسی است که نباید با استانداردهای مدیریت پروژه

مانند  PMBOKاشتباه گرفته شود PRINCE2 .از تجربیات

انجام هزاران پروژه و با مشورت مدیران پروژهها وکانونهای
آموزشی در کشور انگلیس تدوین شده است و اکنون در اروپا
مورد استقبال قرار گرفته است [.]39

بهدلیــل اینکــه  PMBOKتوصیفــی و تشــریحی و
 PRINCE2تعیینــی و تجویــزی اســت نمیتــوان بهطــور
کامــل ایــن دو را مقایســه کــرد .بــا ایــن حــال هــر دو در
مــوارد بســیاری تــا زمانــی کــه وارد جزئیــات مدیریــت پــروژه

بررســی تفاوتهــا و شــباهتها در بخــش مربوطــه در ایــن

دو اســتاندارد پرداختــه میشــود [.]7

 1-5مفهوم مدیریت پروژه

در راهنمــای  PMBOKتعريفهايــي جامــع و معــروف در

رابطــه بــا پــروژه و معرفــي مديــر پــروژه آمــده و ارتبــاط

مديريــت پــروژه بــا مديريــت عمومــی  PMBOKبیــان

شــده اســت .درحاليكــه متدولــوژي  PRINCE2از ایــن

همپوشــانیها بــه صراحــت اجتنــاب کــرده اســت.

 PMBOKو  PRINCE2تمايــزي بيــن چرخــه پــروژه

و چرخــه حيــات محصــول قائــل نمیشــوند .درضمــن

مثالهايــي كــه از چرخــه حيــات بــراي  PMBOKمیتــوان
آورد همــان چیــزی اســت کــه  PRINCE2از آن بهعنــوان

مراحــل فنــي يــاد میکنــد كــه بايــد بــا مراحــل مديريتــي

 PRINCE2بــه خوبــی مطابقــت کنــد.

 PRINCE2ديــدگاه مشــابهي دربــاره ســاختارهاي ســازماني

پروژههــا دارد امــا بــه جزئينگــري  PMBOKوارد موضــوع

نمیشــود .مهارتهــای کليــدي مديريــت عمومــي و
تاثيــرات اجتماعــي ،اقتصــادي و محيطــي بــر پــروژه در
 PMBOKتعریــف شــده اســت درحالیکــه

PRINCE2

تالشــی بــرای پوشــش دادن ایــن امــور انجــام نشــده اســت.

طــرز عملکــرد ســازمان پــروژه در ايــن دو اســتاندارد و
روششناســی کامـ ً
ا متفــاوت اســت ،اگرچــه  PMBOKپروژه

را در محيطــي گســتردهتر تحــت نــام دفتــر مديريــت پــروژه
قــرار میدهــد امــا ديــدي روشــن از ســاختار ســازمان پــروژه

و يــا درک ارتبــاط ميــان مديــر پــروژه ،دفتــر مديريــت پروژه
و مديــران ارشــد در ايــن راهنمــا بســيار ســخت بهدســت

میآيــد .در حقيقــت پيکربنــدي و ســاختار دفتــر پــروژه

در ایــن راهنمــا نامفهــوم اســت PRINCE2 .بهشــدت بــر

روی موردهــای تجــاری پــروژه برخــاف  PMBOKتأکیــد
11

میکنــد و در واقــع در ایــن بحــث  PMBOKبســيار ضعيــف

عمــل کــرده اســت [.]16

 2-5فرایندهاي مدیریت پروژه

در زمينــه گروههــاي فراينــدي PMBOK ،پنــج گــروه

مختلــف را نــام بــرده كــه هــر كــدام شــامل يــك يــا چنــد
فراينــد آغازيــن ،برنامهريــزي ،اجــرا ،کنتــرل و فعالیتهــای

نهایــی هســتند .ایــن موضــوع بــا  PRINCE2در برخــي از

مؤلفههــا ماننــد برنامهريــزي ،كنتــرل و ارتبــاط مشــابهت

دارد .در  PRINCE2فرايندهــا در  8بخــش اصلــي بهصــورت
مجــزا ديــده شــده اســت.

تعامــات فرايندهــا در  PMBOKشــامل  5گــروه فراينــدي

اســت كــه آنهــا را بــه وروديهــا و خروجيهــا و ابــزار و

تکنيکهــا گروهبنــدي میکنــد PMBOK .همچنيــن شــامل

فراينــدي بــراي توســعه تيــم پــروژه اســت كــه PRINCE2

فاقــد آن اســت .مميــزي محــدوده در  PRINCE2بخشــي از
فراينــد آغازيــن ،دقيق ـاً در خــارج پــروژه و قابــل فهمتــر از
نحــوه اســتقرار آن در  PMBOKاســت.

 PMBOKمديــران پــروژه و اعضــاي تيــم پــروژه را از جملــه

ذینفعــان 10پــروژه بــه حســاب مــیآورد .ايــن عنــوان در

79
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11. Business Case

ارایه فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

نشــده انــد مشــترک هســتند .در ادامــه هــر بخــش بــه بیــان

میشــود.
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 3-5حیطههاي دانش مدیریت پروژه
 1-3-5مدیریت یکپارچگی پروژه

در  PRINCE2يكپارچگــي مديريــت پــروژه بســيار مشــابه

بــا فراينــد برنامهريــزي اســت .در زمينــه کنتــرل يکپارچــه
تغييرهــاي  PMBOKیــک ديــد کلــي نســبت بــه کنتــرل
تغييرهــا و مديريــت وضعيــت ارائــه میدهــد و هيــچ

جزئيــات يــا روشــي بــراي دســتيابي بــه آن بيــان نمیکنــد.

درحاليكــه  PRINCE2رويــه جزئــي کنتــرل تغييرهــا و نيــز

جزئيــات بيشــتر بــراي مديريــت وضعيــت ارائــه میکنــد.

 2-3-5مدیریت محدوده پروژه

ورودي برنامهريــزي محــدوده در  PMBOKشــامل شــرح
محصــول ،منشــور پــروژه ،تعريــف ابتدايــي محدوديتهــا،

فرضيــات ،خروجــي و بيانيــه محــدوده پــروژه اســت .مديريت

محــدوده بيــان میكنــد كــه تغييرهــا بــا چــه تنــاوب و
مقــداري محــدوده مديريتشــده و مــورد انتظــار پــروژه

را در میگیــرد؟ در ایــن بــاره  PRINCE2از برنامهریــزی
محــدوده بهعنــوان بخشــی از  12PIDبــه نــام تعريــف مســئله

يــاد میكنــد .مديريــت

تغییــر محــدوده در PRINCE2

بــر توجیههــای اقتصــادی پــروژه تأکیــد میکنــد و مــورد
پایــان تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .در مقابــل آن PMBOK
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تجــاری در آن ،تمــام فرایندهــای مدیریــت پــروژه از ابتــدا تــا

تنهــا یــک اشــاره بــه مــورد تجــاری بهعنــوان ورودی بــرای

ایجــاد منشــور پــروژه کــرده اســت.

 3-3-5مدیریت زمان پروژه

 PMBOKداراي طــرح مديريــت ريســك بهعنــوان ورودي

بــراي برنامــه زمانبنــدي اســت ولــي بــه ريســكهاي
ناشــي از نتيجههــاي برنامهريــزي توجهــي نــدارد .مــوارد

فــوق بهطــور كامــل در برنامــه زمانبنــدي  PRINCE2بــا
 13PL5پوشــش داده میشــود.

مطلــب بعــدي دربــاره كنتــرل برنامــه زمانبنــدي اســت.

 PRINCE2نســبت بــه  PMBOKدر ســطحي جزئيتــر رويه

كنتــرل تغييرهــا را بــا فرايندهايــي ماننــد ،14CS2/3/4/5/7/8
و محصوالتــي چــون نتيجــه پــروژه و گزارشــات اســتثنايي و

برنامههــا پوشــش میدهــد.

 4-3-5مدیریت هزینه پروژه

بودجهبنــدي هزينههــا در  PMBOKشــامل تخصيــص

هزينــه كل محاســبه شــده بــه بســتههاي كاري پــروژه

اســت .در ايــن بــاره  PRINCE2مشــابه مرحلــه برنامهريــزي

شهــاي مخصــوص
 PL5عمــل میكنــد .كنتــرل هزينــه رو 

بــه خــود را در هــر راهنمــا دارد PMBOK .بــا در نظــر

گرفتــن اثــر تغييرهــاي پيشــنهادي و يــا ســاير تغييرهــاي

برنام ـهاي بــرروي عامــل هزينــه ،از تكنيــك مديريــت ارزش
افــزوده بهعنــوان ابــزاري بــراي ســنجش و ارزيابــي عملكــرد

پــروژه اســتفاده میكنــد .در مقابــل كنتــرل هزينههــا در
روششناســی  PRINCE2شــامل  ،CS2افزایــش پیشــرفت،

 ،CS4بررســي هدفهــاي پــروژه و فرايندهــاي وزندهــي
اســت [.]14

 5-3-5مدیریت کیفیت پروژه

در ايــن بخــش  PMBOKدرنظــر دارد  ISO 9000و TQM

را بــا ســاير فرايندهــاي بهبــود مســتمر ســازگار كنــد .در

مقابــل PRINCE2 ،بهطــور كامــل برنامهريــزي كيفــي
را پوشــش و فراينــدي بــا عنــوان  SU4معرفــي میكنــد
تــا انتظــارات كيفــي مشــتري ثبــت و ضبــط شــود [.]14
طــرح كيفــي پــروژه معــادل طــرح مديريــت كيفــي اســت.

 PMBOKانتظارات كيفي مشتري را فرموله نمیكند.

موضــوع مــورد بحــث بعــدي تضميــن كيفيــت اســت.

 PMBOKاز ايــن واژه بــراي پوشــاندن تمامــیفعاليتهــاي

برنامهريــزي و نظاممنــد شــده در سيســتم كيفــي جهــت
حصــول اطمينــان از اينكــه پــروژه مــورد نظــر اســتانداردهاي

كيفــي مربوطــه را ارضــا خواهــد نمــود ،بهــره میگيــرد.

 PRINCE2اصــول گســترده تضميــن كيفــي ســازماني ،اجــرا

و كنتــرل اســتفاده از اســتانداردها را از ســاير جنبههــاي
اصــول تضميــن پــروژه برنامهريــزي منابــع بــراي كار كيفــي

و كنتــرل نتيجههــاي يــك پــروژه واحــد ،جــدا و يــك فايــل

كيفــي بــراي تمــام اســناد كيفــي ارائــه میكنــد كــه قابــل
اســتفاده در مميــزي كيفيــت اســت .ممكــن اســت مميــزي
يــك گــروه تضميــن كيفــي گســترده ســازماني و مســتقل
از ســازمان باشــد ولــي اصولــي را نيــز بــراي ايــن گــروه

بهعنــوان بخشــي از تضميــن پــروژه ارائــه میكنــد.

كنتــرل كيفيــت يكــي از زيربخشهــاي مديريــت كيفيــت

پــروژه اســت كــه در اســتاندارد  PMBOKشــامل كنتــرل

نتيجههــاي خــاص پــروژه جهــت شناســايي انطبــاق آن بــا
اســتانداردهاي كيفــي مربوطــه اســت .در مقابــل PRINCE2

نيازمنــد محصــوالت و تكنيكهايــي چــون Qualify Log

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

و بررســيهاي كيفــي اســت .هــر دو مــورد ،كيفيــت

 ، CS2پيشــرفت ارزيابــي و نــكات برجســته گزارشــات CS6

 6-3-5مدیریت منابع انسانی پروژه

نگهــداري اطالعــات ارائــه میكنــد [.]30

محصــوالت و مديريــت پــروژه را در برمیگيرنــد.

را شــامل میشــود .همچنيــن يــك ســاختار بايگانــي بــراي

در ايــن حــوزه مباحــث  PMBOKشــامل شناســايي،

مــورد ديگــر پایــان اجــرای پــروژه اســت كــه در PMBOK

در روابــط گزارشدهــي اســت .در مقابــل برنامهريــزي

مقبوليــت محصــول و آرشــيو مــدارك پــروژه اســت.

مستندســازي و تخصيــص شــغلهاي پــروژه و مســئوليتها
ســازماني در  ،PRINCE2شــامل فرايندهــاي  15SU2و

 ،16SU3برنامهريــزي و تعييــن برنامــه زمانــي جلســههاي

درحاليكــه فراينــد  17CPدر  PRINCE2بهطــور كامــل
بهعنــوان پایــان يــك پــروژه پوشــش داده شــده اســت.
 PRINCE2در ملزومــات و زيرمجموعــه اطالعاتــي هــر كدام

نظــر گرفتــه كــه بــا پروژههــاي خــاص منطبــق اســت

مديريــت ريســك پــروژه فراينــد نظاممنــد شناســايي،

اســت PRINCE2 .ايــن ســطح را بهطــور جزئيتــر در

 PRINCE2مديريــت مؤلفههــاي ريســك بهطــور كامــل

میدهــد PMBOK .بيــان مــیدارد كــه نقشهــا قابــل

در برنامهريــزي مديريــت ريســك  PMBOKشــامل

پــروژه بــا تعريفهايــي اســتاندارد بــراي هــر نقــش در

و مشــابه مباحــث  PMBOKدر زمينــه چــارت ســازماني

مــورد نقشهايــي كــه بايــد مدنظــر قــرار گيرنــد ،پوشــش
تخصيــص بــه گروههــا يــا واحدهــا هســتند.

 8-3-5مدیریت ریسک پروژه

تحليــل و پاســخگويي ريســكهاي پــروژه اســت كــه در
ايــن بخــش را پوشــش میدهــد.

تصميمگيــري دربــاره چگونگــي دسترســي و برنامهريــزي

در زمينــه جــذب نيــرو ،اســتاندارد  PMBOKشــامل

فعاليتهــاي مديريــت ريســك بــراي پــروژه اســت

درحاليكــه  PRINCE2ايــن بحــث را پوشــش نمیدهــد.

بــراي مديريــت ريســك در تمامــي پروژههــا ب ـهكار گرفتــه

مصاحبــه ،تخصيصهــا و تأمیــن منابــع انســاني اســت

درحاليكــه  PRINCE2فــرض میكنــد كــه رويــه مشــابهي

كــه بــاز هــم  PRINCE2ايــن مطلــب را پوشــش نمیدهــد.

چــه ريســكهايي ممكــن اســت بــر پــروژه و مستندســازي

آمــوزش کارکنــان و سيســتمهاي پــاداش و قدردانــي اســت

 7-3-5مدیریت ارتباطات پروژه

در زمينــه شناســايي ريســك در  PMBOKتعييــن اينكــه
ويژگيهــاي آن ريســكها تأثيرگــذار باشــند ،اهميــت دارد

برنامهريــزي ارتباطــات در  PMBOKشــامل تعييــن

و شــامل بحــث در مــورد تكنيكهايــي ماننــد روش دلفــي و

درحاليكــه در  PRINCE2موضــوع برنامهريــزي ارتباطــات

در مبحــث آناليــز كمــي ريســك در اســتاندارد ،PMBOK

نيازهــاي اطالعاتــي و ارتباطــي بــراي همونــدان پــروژه اســت.
بــا طــرح ارتباطــي كــه بخشــي از  PIDاســت پوشــش داده

طوفــان فكــري اســت.

آناليــز عــددي احتمــاالت ،اثــر حساســيت ريســك و تحليــل

میشــود .بهطــور كلــي هــر دو روش ،ارتباطــات را بــه

درخــت تصميــم گيــري بهطــور مختصــر بيــان شــدهاند

در رابطــه بــا توزيــع اطالعــات  PMBOKشــامل اجــراي طرح

و اهــداف محــدوده وارد جزئيــات بيشــتري میشــود .در

ســاختار ســازماني مرتبــط میســازد.

و  PMBOKدر شناســايي هزينــه منطقــي ،برنامهريــزي

مديريــت ارتباطــات بــا توجــه بــه نيازهــاي پيشبينــي نشــده

 ،PRINCE2امتيازدهــي بــاال ،متوســط و پايينــي را ارائــه

 PMBOKشــامل جمــعآوري و آرايشدهــي اطالعــات

تحليلــي مــورد بحــث قــرار نمیگيــرد.

مــدل ســازمان يافتــه اســت همچنيــن تكنيــك آناليــز ارزش

توســعه گزينههايــي بــراي خنثيســازي ريســكها شــامل

اطالعاتــي اســت .موضــوع گزارشــات عملكــرد اســتاندارد

عملكــرد ،بــه اضافــه ذخيــره و نگهــداري دادههــا در يــك
افــزوده را شــرح میدهــد PRINCE2 .فرايندهايــي ماننــد

ميكنــد ولــي در ســطح بســيار پاييــن هيــچ تكنيــك

موضــوع برنامهريــزي مقابلــه بــا ريســك در  PMBOKشــامل
تخصيــص بــه آيتمهــا جهــت تعييــن مســئوليت بــراي هــر
)15. Designing a Project Management Team(SU2
)16. Appointing a Project Management Team(SU3
17. Closing Planning
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ارایه فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

توســعه تيــم در اســتاندارد  PMBOKشــامل تشــكيل تيــم

میشــود.

سال ششم -شماره  - 3پیاپی  - 21پاییز 1395

همچنيــن  PRINCE2يــك ســاختار ســازماني مديريــت

حســاس اســت.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تيــم مديريــت پــروژه اســت.

شــامل مستندســازي نتيجههــا جهــت فرمولهســازي

ارایه فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

پاســخ در مقابــل ريســك اســت .روششناســی PRINCE2

دربــاره تعــادل اثــر ريســك روي داده در مقابــل اثــر ريســك

بخشــي از آموزههــاي اســتانداردها یــا روششناســیها

نــوع يكســاني از برخــورد بــا ريســك را ارائــه میكننــد و

ســازمان پروژهمحــور فــرض اســت تــا با تطبيــق اســتانداردها

صحبتهــاي احتمالــي ســخن میگويــد ولــي هــر دو روش،

بــه جلســه بــا عامــان ريســك توجــه دارنــدPRINCE2 .

صحبــت میكنــد ،درحاليكــه  PRINCE2از واژه Risk log

خــود كــه بــر مبنــاي ايــن اســتانداردها و روششناســیها

در نظــر گرفتــه اســت  PMBOKدر مــورد ثبــت ريســكها

بهــره میگيــرد .همچنيــن تعريفــي بــراي ريســكهاي
ثانويــه و ريســكهاي زايــد در  PMBOKوجــود دارد كــه

در  PRINCE2اشــارهاي بــدان نشــده اســت.

كنتــرل و نظــارت ريســك در  PMBOKرديابــي ريســكهاي
شناساييشــده و تعييــن ريســكهاي جديــد ،اطمينــان

يافتــن از اجــراي برنامههــا و ارزيابــي اثربخشــي آنهــا در

كاهــش ريســك را شــامل میشــود .درحاليكــه بســياري از
ايــن مباحــث در  PRINCE2پوشــش داده نشــدهاند.

 9-3-5مدیریت تدارکات پروژه

شناســايي ميــزان تطبيــق محصــوالت يــا ســرويسهاي
بــوده و شــامل بررســي آناليــز خريــد يــا ســاخت و نيــز
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و روششناســیهای مختلــف ،راهنمــاي منحصربــه فــرد

تخصيــص ريســك را بهعنــوان بخشــي از مديريــت ريســك

خدماتــي خــارج از ســازمان پــروژه بــا نيازهــاي واقعــي پــروژه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــراي ســازمان و پروژههايــش مفيــد هســتند .لــذا بــر هــر

مديريــت پروژههــاي ســازمان خــود را تدويــن و بهبــود

ايــن فراينــد در اســتاندارد  PMBOKبهصــورت فراينــد
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اســت بــه خصــوص آنكــه بنــا بــه مقتضــاي هــر پــروژه

انتخــاب پيمانــكاران اســت.

در مــورد برنامهريــزي درخواس ـتها PMBOK ،آمادهســازي

مديريــت پروژههــا را براســاس ايــن سيســتم بومــي ســاخته

بنــا شــده اســت ،دنبــال كنــد [.]30

 6ارائهی فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل
پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با
استانداردها و روششناسیهای مدیریت پروژه
 1-6برنامهريزی پروژه

 1-1-6دريافت اطالعات و دادههای موردنياز در امر

برنامهريزی و کنترل پروژه از کارفرما شامل:

 -اهداف و خط مشیهای کارفرما؛

 -اطالعــات کامــل در مــورد وضعيــت موجــود واحــد اجرايی

پــروژه ؛

 نسخهای از قرارداد بین کارفرما و پيمانکاران؛ -نقشههای اصل و نقشههای مهندسی؛

 اطالعــات الزم در رابطــه بــا بودجــه مصــوب ســاالنه ازقســمتهای ذيربــط کارفرمــا.

 2-1-6طراحی نظام جمعآوری و گردش اطالعات در امر

مســتندات الزم جهــت دســتيابي بــه تأمینكننــدگان آتــي را

برنامهريزی و کنترل پروژه

داده نشــده اســت [.]7

 -نمودارهای گردش اطالعات؛

در نظــر میگيــرد كــه ايــن مــورد در  PRINCE2پوشــش

 4-5انتخاب استاندارد یا روششناسی

طراحی شامل موارد زیر است:

 -فرمت فرمهای ثبت اطالعات و تعداد نسخ هر فرم؛

بهكارگيــري ايــن دو مــدل در پروژههــا و نتيجههايــي كــه
از بهكارگيــري آنهــا حاصــل شــده اســت ،غالبـاً ايــن ســؤال

 3-1-6شناسايی نرم افزارهای موجود کنترل پروژه و انتخاب

دارد؟ بايــد گفــت كــه نســبت بــه محيطــي كــه در آن

 4-1-6تعيين تمام وقايع و رخدادهای اجرايی پروژه

را بهوجــود م ـیآورد كــه كــدام يــك بــر ديگــري ارجحيــت
فعاليــت میشــود و نــوع پــروژه و نــوع نگــرش بــه ابــزاري

 -دستورالعمل استفاده از هر فرم.

نرم افزار مناسب
()Milestones

كــه بــراي مديريــت پــروژه انتخــاب میشــود ،نتيجههــا

 5-1-6مشخصکردن فازبندی اجرای پروژه

در ســازمان بــه نظــر میرســد تســلط بــر مجموعــهاي از

پروژه

متفــاوت اســت .بــا توجــه بــه شــرايط ويــژه اجــراي پروژههــا
روششناســیها و اســتانداردهاي مديريــت پــروژه بــراي

مديــران كليــدي ســازمانهاي پروژهمحــور امــري ضــروري

 6-1-6شکستن هر فاز به جزئيات و طراحی و ارسال WBS

 7-1-6طراحی برنامه زمانبندی جامع پروژه که
منعکسکننده منطق اجرايی پروژه ،اولويتها و سياستهای

مديريت پروژه و رخدادهای اجرایی پروژه است.

 8-1-6دريافت برنامه زمانبندی اجرای فعاليتهای هر
پيمانکار به همراه اطالعات منابع و نيروی انسانی به تفکيک

هر فعاليت

 9-1-6طراحی برنامه زمانبندی تفصيلی پروژه،

منعکسکننده کليه فعاليتهای اجرايی پروژه از آغاز تا پايان

بههمراه برآورد منابع الزم برای اجرای هر فعاليت شامل
موارد زير:

 زمان پيشبينی شده برای اجرای فعاليت؛ -وزندهی به فعالیتها؛

 منابــع و نيــروی انســانی موردنيــاز جهــت اجــرای هــرفعاليــت؛

 -شبکه زمانی پروژه که بهوسيله رایانه پردازش شده؛

 آناليــز زمانــی شــبکه ،تعييــن مســير بحرانــی و شناســايیفعاليتهــای بحرانــی؛

موجــب افزايــش زمــان اجــرای پــروژه میشــود؛

 -ايجاد تغييرات در تاريخ وقايع کليدی.

 7-2-6ارسال برنامه زمانی بههنگام شده تفصيلی پروژه

بههمراه ساير اطالعات الزم و پيشنهادات مشاور برنامهريزی

و کنترل پروژه جهت ممانعت از بروز تأخيرات و بررسی و
تصويب آن توسط کارفرما

 7فلوچارتهای مربوط به نتایج مطالعات

فلوچــارت مراحــل کلــی برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه
(اســتخراج شــده از آنهــا اســتاندارد  PMBOKو

روششناســی  ،)PRINCE2فلوچــارت مرحلــه برنامهریــزی

و فلوچــارت مراحــل اجرايــی فعاليتهــای مربــوط بــه
برنامهريــزی و کنتــرل پــروژه در صنایــع و مراکــز تحقیقاتــی
کشــور در شــکلهای بهترتیــب در شــکلهای (،)3( ،)2
( )4و ( )5نشــان داده شــده اســت.
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 -تعريف روابط تقدم و تأخر فعاليتها؛

 -تأخيــر در اجــرای فعاليتهــای دارای شــناوری کــم کــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -معرفی فعاليت؛

 -تغيير در خطمشی و راهبرد کارفرما در اجرای پروژه؛

 -تسطيح منابع در صورت لزوم؛

 -انواع جداول هيستوگرام الزم در جهت معرفی پروژه.
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ﻣﺮﺣﻠﻪ  :1ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي

 10-1-6تعيين و توافق برروی پريودهای کنترل پروژه

 2-6کنترل پيشرفت فعاليتها

 1-2-6دريافت گزارشات دورهای پيشرفت فعاليتهای

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :3ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوژه

اجرايی پروژه از همکاران پروژه ،مشاوران اجرا و پيمانکاران
مربوطه

 2-2-6انتقال اطالعات پيشرفت اجرای هر فعاليت به رایانه

شکل  :2فلوچارت مراحل کلی برنامهریزی و کنترل پروژه
(استخراج شده از آنها استاندارد  PMBOKو روششناسی )PRINCE2

جهت پردازش و با استفاده از نرمافزار تخصصی برنامهريزی
و کنترل پروژه

 3-2-6تهيه گزارشات دورهای از پيشرفت اجرای پروژه،
مصرف منابع و هزينهها در مقايسه با برنامه زمانبندی

اوليه در قالب انواع مختلف جداول هيستوگرام و نمودارهای

ميلهای و ( S–Curvesگزارش تحليلی)

 4-2-6ارسال گزارشات تحليلی موردنياز کارفرما

 5-2-6تهيه گزارش فعالیتهای تأخیری و اعالم عواقب
تأخيرات احتمالی اين مسئله در اجرای پروژه

 6-2-6بههنگام نمودن زمانبندی تفصيلی ،برنامه زمانبندی
جامع WBS ،و وقايع کليدی پروژه در موارد زير:

• ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوژه
• ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ
• ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﮐﺎر ) (WBS

ﮔﺎم اول

• ﺑﺮآورد ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
• ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاي ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﺮوژه

ﮔﺎم دوم

• زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه
• ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ
• ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ) ( Cost-Time Trade–Off
• و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ) (Contingencies Problems

شکل  :3فلوچارت مرحله برنامهریزی

ﮔﺎم ﺳﻮم

ارایه فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

ﻣﺮﺣﻠﻪ  :2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮا

ارایه فرایند کاربردی برنامهريزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه

درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊآوري و ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮم اﻓﺰار
ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻤﺎم وﻗﺎﯾﻊ و رﺧﺪادﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه ) ( Milestones

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻓﺎزﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﺎز ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ و ارﺳﺎل  WBSﭘﺮوژه



ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.



ﺗﻌﺮﯾﻒ رواﺑﻂ ﺗﻘﺪم و ﺗﺎﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ.



زﻣﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.



وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ



ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮاي
ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﺮوژه

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮوژه



ﺷــﺒﮑﻪ زﻣــﺎﻧﯽ ﭘــﺮوژه ﮐــﻪ ﺑ ـﻪوﺳــﯿﻠﻪ ﮐــﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
ﭘﺮدازش ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.


درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﻪﻫﻤﺮاه

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﻃﺮاﺣﯽ و ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮوژه  ،ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه از آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺮآورد

آﻧــﺎﻟﯿﺰ زﻣــﺎﻧﯽ ﺷــﺒﮑﻪ ،ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﺴــﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧــﯽ و



ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.



اﻧﻮاع ﺟﺪاول ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻻزم در ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﭘﺮوژه.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه

ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮروي ﭘﺮﯾﻮدﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

شکل  :4فلوچارت مراحل اجرايی فعاليتهای مربوط به برنامهريزی در صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور

ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارشﻫﺎي دورهاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه

اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه

ارﺳﺎل ﮔﺰارشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
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ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي اوﻟﯿﻪ درﻗﺎﻟﺐ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺟﺪاول ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام وﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪ اي و )S–Curvesﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ(.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي دوره اي از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه  ،ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ و
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ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺎﺧﯿﺮي و اﻋﻼم ﻋﻮاﻗﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮات

ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮدن زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪي ﺟﺎﻣﻊ WBS ،و
وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻠﯿﺪي ﭘﺮوژه

ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺪه ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮوژه ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت
ﻻزم و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺎور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﺑﺮوز ﺗﺎﺧﯿﺮات و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

شکل  :5فلوچارت کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور
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بهطــور کلــی میتــوان پــروژه را بهصــورت مجموعــهای از

عمليــات پيچيــده ،غيرتکــراری و مرتبــط بــا يکديگــر تعريــف

کــرد کــه زيــر نظــر يــک مديريــت و ســازمان اجرايــی

مشــخص بــرای تأميــن اهــداف معيــن و در چارچــوب برنامــه

زمانــی و بودجــه از پيــش تعييــن شــدهای اجــرا میشــود.

يــک سيســتم برنامهريــزی و کنتــرل پــروژه خــوب بايــد

دارای تواناييهــا و قابليتهــای زيــر باشــد:

 -تعييــن تاريــخ اتمــام پــروژه در مرحلــه برنامهريــزی و

زمانبنــدی اوليــه؛

 تعييــن ســاختار شکســت کار ( )WBSجهــت اجــرایصحيــح و عــدم تداخــل فعاليتهــا و منابــع آنهــا؛

 ارائــه راهحــل بــا صرفــه جهــت جبــران تأخيــرات در ارائــهراهحــل بــا صرفــه جهــت تســريع مــدت اجــرای پــروژه در
صــورت تغييــر در شــرايط اقتصــادی و اجتماعــی در کشــور

يــا ســازمان مولــد پــروژه و تغييــر اولويتهــای پــروژه و نيــاز
بــه اجــرای ســريعتر آن؛

 زمانبنــدی و برنامهريــزی در جهــت اســتفاده از نيــرویانســانی ،ماشــين آالت و تجهيــزات و بهطــور کلــی منابــع

از بــروز تنگنــا و محدوديــت در ايــن زمينــه؛
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مصــرف مجــدد در جهــت اســتفاده مطلــوب از آنهــا و گريــز

 چگونگــی توزيــع مــواد و بهطــور کلــی منابــع غيــر مصــرفمجــدد ميــان پروژههــا و فعاليتهــای مختلــف آنهــا؛

 -زمانبنــدی سفارشــات خريــد مــواد ،مصالــح ،ماشــينآالت

و تجهيــزات جهــت کاهــش هزينههــای انبــارداری و ضايعــات
و همچنيــن زيانهــای ناشــی از راکــد مانــدن منابــع مالــی
پروژه؛

 -تعييــن ميــزان نقدينگــی پــروژه در هــر واحــد زمانی جهت

پرداخــت بــه موقــع صورتحســابها و پيــش پرداختهــا؛

 ثبــت و تجزيــه و تحليــل نتايــج حاصلــه در مواقــع لــزومتغييــر در برنامهريــزی پــروژه و نگهــداری جهــت اســتفاده

در پرژوههــای آتــی و جلوگيــری از بــروز مشــکالت مشــابه.
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