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  زمان بندي پروژه    برنامه ریزي پروژه    مدیریت پروژه    مفهوم پروژه

  استانداردهاي مدیریت پروژه    کنترل هزینه و پیشرفت پروژه    منابع پروژه

  میزان اقتصادي سفارش کاال    نرم افزارهاي مدیریت و کنترل پروژه
  

ISO  International Organization for Standardization   استاندارد بین المللیسازمان 

WBS  Work Breakdown Structure ساختار شکست کار 

CPM  critical path method  در زمان مشخص(روش مسیر بحرانی(  

PERT  project evaluation and review technique 
))زمان بدبینانه -محتمل زمان -خوشبینانهزمان (زمان سه در(تکنیک ارزیابی پروژه             

GERT  Graphical Evaluation and Review Technique فعالیت محتمل 

PN   Precedence Network نیازي پیش هاي شبکه  

PMBOK  Project Management Body of Knowledge دانش پیکره مدیریت پروژه 

PRINCE2  PRojects IN Controlled Environments 2 فرایند بر مبتنی پروژه مدیریت روش یک   

CRM  Customer Relationship Managementمدیریت ارتباط با مشتري 

EOQ  Economic Order Quantity مقدار اقتصادي سفارش 

ROI  Return on investment بازگشت سرمایه 

  Project Life Cycle چرخه حیات پروژه 
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 :مدیریت ، برنامه ریزي و کنترل پروژه 

  تعریف پروژه و اهمیت مدیریت آن 

تقبل و تعهد جهت تالش و اقدام موقت بـراي   ،پروژه" -:  2004در نسخه  Pmbokبراساس استاندارد  )1
  ".باشد ایجاد یک محصول یا خدمت یا نتیجه منحصربفردي می

مجموعـه منحصـر بفـردي از همکـاري و     " -: ISO 10006تعریف پروژه براساس استاندارد سیسـتمی   )2
هاي گروهی با نقطه شروع معین و نقطه پایان معین که بوسیله فرد یا سازمانی با اهداف مشخص در طی  فعالیت

  ".شود زمان و هزینه و عوامل عملکردي معین معرفی و پیگیري می

د که زیر نظر یک میشوبا یکدیگر تعریف پروژه را به صورت مجموعه اي از عملیات پیچیده ، غیر تکراري ومرتبط 
مدیریت و سازمان اجرایی مشخص براي تامین اهداف معین و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین 

  .شده اي اجرا می گردد

مدیریت پروژه فرآیندي است که باید طی آن پروژه در دوره حیات خویش از آسانترین و با صـرفه تـرین راه بـه    
  . مطلوب دست یابد نتیجه 

  . نظارت  و  اجرا، برنامه ریزي: از سه بخش عمده تشکیل یافته که عبارتند از  فرایند مدیریت پروژه

  :مهارتهاي عمومی و کلیدي براي مدیران پروژه

الزم است مهارتهاي مدیریتی زیر را  )مجري( هاي الزم، یک مدیر پروژه در کنار یک پروژه معین عالوه بر تخصص
  : داشته باشد تا بتوان امیدوار بود که پروژه با موفقیت به انجام می رسد این مهارتهاي کلیدي عبارتند از

 . باشد مدیر پروژه از ارتباطات مؤثر برخوردار باشد براي تبادل اطالعات نیاز می: ارتباطات مؤثر )1

هاي  ید از قابلیت الزم براي نفوذ سازمانی برخوردار باشد تا برنامهمدیر پروژه با: قدرت نفوذ سازمانی )2
 .پروژه را به پیش برد

 انداز و استراتژي و ترغیب کارکنان براي رسیدن به اهداف پروژه  توانایی ایجاد چشم: قدرت رهبري )3

رسیدن به توانایی مذاکره و مشاوره با دیگران و ایجاد توافق براي : و مدیریت بحران قدرت مذاکره )4
 .اهداف پروژه
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مهارت شناسایی و تعریف مشکل، تعیین عوامل جایگزینی و تجزیه و تحلیل : توانایی حل مسئله )5
 .عوامل و تصمیم گیري جهت حل مسئله

  : PMBOK  ( PM Body of Knowledge( مفهوم پیکره دانش مدیریت پروژه
ها و همچنین از فرایندهاي  دانشی ابزارها و تکنیکهاي  اي از حوزه پیکره دانش مدیریت پروژه شامل مجموعه

  .باشد متوالی مدیریتی می
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  :فرایندها و دانش الزم براي مدیریت پروژه
تقسیم  گروه فرایندي 5و فرایندهاي اجراي پروژه در  گروه مدیریتی 9در  مدیریت پروژهدانش الزم براي 

  .شده اند

در حوزه دانش مدیریت پروژه شناخت عوامل موثر بر پروژه و مدیریت آنها می تواند فرایندهاي اجراي پروژه را 
  .نماید (integrate)بمنظور دستیابی به هدف یکپارچه 

  : باشند عبارتند از می یموضوع دانش 9هاي دانش که  ابزارها و تکنیک

فرآیندي است که جهت یکپارچه :  (Integration Management) مدیریت یکپارچه سازي - 1
گیرد در این فرایند پروژه بعنوان یک فرایند  سازي و همکاري بین عوامل مختلف درگیر پروژه صورت می
ها و مدیریت و اجراي  هاي اصلی و زیربرنامه یکپارچه از تقسیم وظایف و قدرت اعضاء تیم پروژه برنامه

 .نماید خاتمه پروژه را دنبال می پروژه بر نظارت و کنترل پروژه و فاز رسمی

اجراي فرایندهاي پروژه نیازمند مشخص بودن  : (Scope Management) مدیریت قلمرو پروژه - 2
حوزه و قلمرو پروژه هستند و تعیین این موضوع که قلمرو برنامه ریزي و حدود آن و قلمرو ساختار 

 .اجرایی کار و قلمرو کنترل و ممیزي پروژه باید مشخص و مدیریت گردند

چه اقداماتی را ند که ک هایی که تعیین می فعالیت:  (Quality Management) مدیریت کیفیت - 3
باید سازمان داد و بمنظور اینکه پروژه رضایت ذینفعان را براساس تعهدات کسب نماید و هم چنین 

 .هاي الزم را براي رسیدن به کیفیت مطلوب مدیریت نمود ها و کنترل نحوه ضمانت

دارند فرآیندها براي انجام کامل نیاز به صرف زمان :  (Time Management) مدیریت زمان - 4
ها و توالی آنها صرف منابع و تخمین زمان هر مرحله و تهیه جدول کنترل  مدیریت زمان تعیین فعالیت

باشد و در کشور ما  اي برخوردار می اي از اهمیت ویژه باشد که براي هر پروژه هاي پروژه می بندي زمان
 .گردند نقاط بحران پروژه ها قلمداد می

فرآیندهایی که پروژه را تا زمان تکمیل منطبق با بودجه ) : Cost Management( مدیریت هزینه - 5
گردند و در  نماید در این فرایندها مرتباً تخمین هزینه ها و بودجه مصوب کنترل می مصوب مدیریت می

 .صورت تنظیم صحیح بودجه با مدیریت هزینه می توان پروژه را به انجام رساند
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فرآیندهایی که براي ساماندهی :  (Human Resource Management) مدیریت منابع انسانی - 6
ریزي، انتخاب اعضاء تیم،  منابع انسانی الزم براي پروژه می باشد را شامل می باشد در این فرآیند برنامه

 .ها و تفویض اختیارات را شامل می گردد نگهداري و توسعه تیم پروژه توسط آموزش و تقسیم مسئولیت

براي اجراي بموقع فرایندها نیاز به :  (Communication Management) مدیریت ارتباطات - 7
ریزي ارتباطات و  اطمینان از وجود اطالعات کافی براي مدیریت پروژه می باشد در این فرایند برنامه

نحوه توزیع اطالعات تهیه بموقع گزارشات عملکردي و ارسال آن به سهامداران و ذینفعان موردتوجه می 
 .باشد

تعیین نیازها و و  شناساییاش  که الزمه فرآیندي:  (Risk Management) مدیریت ریسک - 8
می باشد در این فرایند ایجاد حساسیت در رسیدن به  منابع بهینهبا  سهامداران و ذینفعان انتظارات

دیل بتارزشهاي تعریف شده، تجزیه و تحلیل وظایف، اندیشه پردازها و تعیین پیچیدگی ها و انتخاب و 
 .می باشد انتظار ه نتایج موردداده ها ب

یا هزینه یا کیفیت  زمان تواند به طول مدیریت  ریسک شامل تعیین احتماالت و رخدادهایی که می
 سناریوهاي متفاوتو بعضاً ناسازگار در  نکات مغایر پروژه کمک یا به آن آسیب برساند در این رویکرد

هاي کیفی و  ریزي، تعیین و تهیه تجزیه و تحلیل برنامهگیرد فرایندهاي این رویکرد  توجه قرار می مورد
  .باشد ریزي بمنظور واکنش نظارت و کنترل بر پروژه می کمی و برنامه

این رویکرد بمنظور تدارك :   (Procurement Management) )تامین و آماد(مدیریت خرید  - 9
 باشد و  ملزومات و خدمات از خارج از پروژه براي انجام پروژه می

  خریدار و فروشنده   واره دو منظر دارد هم

ریزي تملک و خرید،  که شامل برنامه مدیریت قراردادهاو  تهیه و تامینو در این فرایند دو فرایند 
باشد و  هاي مناسب از فروشنده و انتخاب فروشندگان می ریزي قراردادها، تنظیم درخواست برنامه

 .باشد مدیریت بر قراردادهاي ناشی از آن می
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  سیستم برنامه ریزي و کنترل پروژه 

موفقیت اجراي پروژه هاي بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردي سیستماتیک در برنامه ریزي و کنترل نحوه 
  .اجراء فعالیتها از نظر زمان اجراء و هزینه دارد 

داري اطالعـات مراحـل   کار اصلی سیستم برنامه ریزي و کنترل پروژه عبارت از تهیـه ، گـردآوري ، ثبـت و نگهـ    
  . ندي و تحلیل آنها و تهیه گزارشات الزم براي مدیر پروژه است بمختلف دوره زندگی پروژه و پردازش ، طبقه 

هدف این سیستم ، هدایت پروژه بر طبق زمانبندي و بودجه تعیین شده و تامین اهداف و محصوالت نهائی پروژه 
  .پروژه هاي بعدي می باشد و ذخیره اطالعات حاصله جهت استفاده در 

  .این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه کردن سه عامل زمان ، هزینه و کیفیت در اجراي پروژه یاري نماید 

  :زیر باشد  سیستم برنامه ریزي و کنترل پروژه خوب باید داراي تواناییها و قابلیتهايیک 

  .مانبندي اولیه در مرحله برنامه ریزي و ز تعیین تاریخ اتمام پروژه )1
  .و منابع آنها اجهت اجراء صحیح و عدم تداخل فعالیته)  WBS(  تعیین ساختار شکست کار )2
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  .در اجراء برخی فعالیتهاي پروژه در زمان اجراء جبران تاخیراتبا صرفه جهت  ارائه راه حل )3
پروژه در صورت تغییر در شرایط اقتصادي و اجتماعی در  تسریع مدت اجراءبا صرفه جهت  ارائه راه حل )4

  .کشور یا سازمان مولد پروژه و تغییر اولویتهاي پروژه و نیاز به اجراء سریعتر آن 
، ماشین آالت و تجهیزات و بطور کلی منابع  نیروي انسانیدر جهت استفاده از  زمانبندي و برنامه ریزي )5

  .آنها و گریز از بروز تنگنا و محدودیت در این زمینه  در جهت استفاده مطلوب از مصرف مجدد
  .غیر مصرف مجدد میان پروژه ها و فعالیتهاي مختلف آنها  چگونگی توزیع مواد و بطور کلی منابع )6
، مصالح ، ماشین آالت و تجهیزات جهت کاهش هزینه هاي انبارداري و  زمانبندي سفارشات خرید مواد )7

  (EOQ).ی از راکد ماندن منابع مالی پروژه ضایعات و همچنین زیانهاي ناش
  .زمانی جهت پرداخت به موقع صورتحسابها و پیش پرداختها پروژه درهرواحد تعیین میزان نقدینگی )8
حاصله در مواقع لزوم تغییر در برنامه ریزي پروژه و نگهداري جهت استفاده  ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج )9

  .مشکالت مشابه  ه هاي آتی و جلوگیري از بروزژوپر در

  مراحل برنامه ریزي و کنترل پروژه

A. مرحله برنامه ریزي  

برنامه ریزي پروژه شامل کارهایی است که با انجام آنها می توان فعالیتهاي پروژه و روابط میان آنها را شناخت و 
  .ه برآورد نمود مدت ، منابع مورد نیاز و هزینه اجراي آنها را براساس معیارهاي موجود در سازمان مولد پروژ

  :مراحل مختلف برنامه ریزي را می توان به گامهاي زیر تقسیم بندي نمود 

  ) WBS( تحلیل پروژه ، شناخت فعالیتها و روابط آنها ، تهیه ساختار شکست کار  :گام اول 

  .هریک از فعالیتهاي پروژه  اجراي    هزینه  و  مورد نیاز منابع ، مدترد برآو :گام دوم 

و )  Cost-Time Trade–Off( زمانبندي پروژه،برنامه ریزي منابع،بررسـی رابطـه زمـان وهزینـه      :سوم گام 
  Contingencies Problems . ( (EOQ)( بررسی مسائل و مشکالت احتمالی و قابل انتظار 

  .)سازمانی شبیه چارت()WBS(تحلیل پروژه ، شناخت فعالیتها و روابط آنها ، تهیه ساختار شکست کار :گام اول 

مشخص کردن فاز بندي اجرایی پروژه براساس سازمادهی اجراء فعالیتهاي آن و تعیین فعالیتهاي عمده  .1
  .هریک از فازهاي پروژه یا به عبارت دیگر تقسیم پروژه به زیر پروژه هاي آن 

  .شکستن هر زیر پروژه به جزییات آن و تعیین کلیه فعالیتهاي پروژه براساس نحوه اجراي آن  .2
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 – TOP(به صورت منظم و سیستماتیک با روش از باال به پایین )  WBS( طراحی ساختار شکست کار  .3
DOWN  (    ، که با توجه به نوع ، شکل سازماندهی و وسعت پروژه می تواند براساس فازهـاي اجـراء پـروژه

ترکیبی از آنها انجام کارهاي عمده پروژه ، محصول نهائی و اجزاي آن ، واحدهاي سهیم در اجراي پروژه و یا 
  .گیرد 

جهت تسهیل در کنترل هاي بعدي )  Milestones مهم(تعیین تمام وقایع و رخدادهاي اجرایی پروژه  .4
  .و تاکید بر پایان بعضی از فعالیتهاي حیاتی در زمان معین 

  .شناخت و تعریف روابط تقدم و تاخر بین فعالیتها بطور صحیح و واقعی  .5

  .، منابع مورد و هزینه اجراي هر یک از فعالیتهاي پروژه  برآورد مدت :گام دوم 

برآورد و تخمین مدت اجراي هـر یـک از فعالیتهـاي تعیـین شـده در گـام اول بـا توجـه بـه نظریـات            .1
  .کارشناسان اجرایی و تجربیات قبلی در زمینه اجراي پروژه هاي مشابه 

و بهره گیـري از برنامـه   )  CPM   )Critical Path Methodترسیم شبکه پروژه با استفاده از روش  .2
  .هاي نرم افزاري تخصصی در امر برنامه ریزي و کنترل پروژه 

  .برآورد منابع انسانی ، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز جهت اجراي هر یک از فعالیتهاي پروژه  .3
  .برآورد مواد و مصالح مورد نیاز جهت اجراي پروژه  .4
  .قابل دسترس و امکان بکارگیري آنها تعیین و شناخت منابع موجود و  .5
  .برآورد هزینه اجرائی هر یک از فعالیتها با توجه به هزینه هاي ثابت و متغیر آنها  .6
تجزیه و تحلیل هزینه هاي پروژه و مقایسه نتایج حاصله با بودجه تعیین شده براي اجراي پروژه توسط  .7

  .سازمان مولد پروژه 

  .امه ریزي منابع ، بررسی رابطه زمان و هزینه و بررسی مشکالت احتمالیزمانبندي پروژه ، برن :گام سوم 

فعالیتهـاي  (آنالیززمانی شبکه، تعیین مسیربحرانی و شناسـایی فعالیتهـایی کـه شـناوري آنهـاکم اسـت       .1
  )بحرانی

  .تخصیص منابع موجود به فعالیتهاي پروژه با توجه به محدودیتهاي موجود منابع  .2
  .تغییر در برنامه زمانبندي اولیه با توجه به محدودیت منابع در دسترس آنالیز منابع پروژه و  .3
  .تسطیح منابع در صورت لزوم و تغییر در برنامه زمانبندي اولیه با توجه به تسطیح انجام شده  .4
و زمانبندي پروژه با حداقل هزینـه  )  Cost-Time Trade–Off( تجزیه و تحلیل رابطه زمان وهزینه  .5

  (EOQ) .روشهاي موجود و جدید ارائه شده در این زمینه با استفاده از 
بررسی شرایط نامناسب جوي و سایر مشکالت قابل پیش بینی که بر نحـوه و زمـان اجـراء فعالیــتهاي      .6

  .پروژه تاثیر گذار می باشند 
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B. مرحله نظارت و اجرا  

ع خود اجـرا یـا در دیرتـرین تـاریخ     به ندرت اتفاق می افتد که در پروژه اي تمام فعالیتها از زودترین تاریخ شرو
خاتمه خود به پایان برسند یا مـدت و هزینـه واقعـی اجـراي آنهـا بـا مـدت و هزینـه پـیش بینـی شـده برابـر             

همچنین در مراحل مختلف اجراي یک پروژه ممکن است فعالیتهایی به پروژه افزوده و یا فعالیتهـایی ازآن  .باشد
یک مرحله اساسی در مدیریت پروژه محسوب میگردد و به هنگام نمـودن  بنابراین کنترل و نظارت . کاسته شود 

برنامه زمانبندي در پرودهاي معین می تواند باعث باال رفتن کیفیت نحوه انجام فعالیتهاگردیـده و از تاخیرهـاي   
ژه و پروژه به معنی به هنگام کردن فعالیــتهاي پـرو  )  Up Date( به هنگام نمودن . احتمالی جلوگیري نماید 

نـه و منـابع اجرایـی    یتها ، به هنگـام کـردن اطالعـات هزی   روابط میان آنها ، به هنگام کردن اطالعات زمانی فعال
در مرحله نظارت و کنترل وضعیت کنونی پروژه در پریود زمانی تعیین شده و میزان انحرافات . فعالیتها می باشد 

قرار گرفته و راهکارهایی جهت انجام پروژه حتـی المقـدور در   از برنامه زمانبندي مورد بررسی و تجزیه و تحلیل 
تاریخ پایان پیش بینی شده آن و یا حداقل نزدیک به زمان مورد انتظار با کمترین مقدار افزایش هزینه ارائه می 

  .گردد 

مربـوط   در این مرحله گزارشاتی از قبیل زمانبندي به هنگام شده ، منحنی هاي تحلیل هزینه ، هیستوگرام هاي
که . به هزینه هاي مربوط به هزینه هاي مصرف شده و منابع مورد نیاز پروژه و نمودارهاي پیشرفت تهیه میشوند 
  .این گزارشات و تحلیل هاي آن به مدیر پروژه کمک می کند تا بتواند صحیح و به موقع تصمیم گیري نماید 

C.  پروژه تجزیه و تحلیل ، ارزشیابی و ذخیره سازي اطالعات مرحله  

برنامه ریزي و کنترل پروژه وقتی می تواند موثر و مفید بوده و عملیات اجرائی آنرا تسـهیل نمایـد کـه بصـورت     
یکی از تواناییهاي سیستم ثبـت و تجزیـه و تحلیـل نتـایج حاصـله از       . اجرا گردد نگرش سیستمیو با  گرا نظام

کنترل پروژه عالوه بر اینکه نحوه پیشرفت مالی پـروژه   .تاثیر آن بر روند پیشرفت پروژه می باشد  ، اجراي پروژه
را مورد بررسی قرار می دهد در مقاطعی که مشکالتی از قبیل افزایش بی مورد هزینه هاي اجرائی ، کمبود منابع 

ر بـروز نمایـد ، مـدیر پـروژه را د    ... و مواد مورد نیاز ، عدم اجراء فعالیتهاي کلیدي پروژه در تاریخ تعیین شده و 
  .تشخیص راه حل مشکل یاري می نماید 

  . راه حل مشکل در بسیاري از مواقع می تواند باعث زمانبندي و برنامه ریزي مجدد پروژه شود 

بانک اطالعاتی و سیستم پشتیبان تصمیم در مرحله ارزشیابی پروژه می تواند بسیار مفید واقع سیستم ایجاد یک 
  :باشد  این سیستم باید شامل موارد زیر. شود

  .سیستم تدارکات و کنترل موجودي براي مواد مورد نیاز پروژه  )1
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  .سیستم بودجه بندي و مالی پروژه  )2
  .سیستم بایگانی فنی اسناد و مدارك پروژه  )3
  .سیستم مقایسات کیفی و تهیه و تایید صورت وضعیت ها  )4
  .سیستم اطالعاتی انبار جهت کنترل صحیح و کاهش هزینه ها  )5
  .تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله در مرحله کنترل پروژه سیستم ذخیره و  )6

 ،) سـتاده (خروجـی ،  )داده(ورودي یـک سیسـتم داراي  . باید بصورت یک سیسـتم در نظـر بگیـریم   اگر پروژه را 
می باشد ، در مرحله کنترل این بازخورها پس از بررسی و ذخیره سازي مـی  )  Feedback( و بازخورپردازش 

راهبـري سیسـتم   و  پروژه هـاي بعـدي  توانند به عنوان اطالعاتی ارزشمند در جهت تسهیل برنامه ریزي و اجراء 
  .مفید و موثر واقع شوند نیز آن  کنترل پروژه در چرخه حیاتو  ریزي برنامه
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  هاي مربوط به برنامه ریزي و کنترل پروژه مراحل اجرایی فعالیت

  برنامه ریزي پروژه  – 1

A. دریافت اطالعات و داده هاي مورد نیاز در امر برنامه ریزي و کنترل پروژه از کارفرما شامل:  
o  اهداف ، سیاستها و خط مشی هاي کارفرما.  
o  اطالعات کامل در مورد وضعیت موجود واحد اجرایی پروژه.  
o  قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکاران نسخه اي از.  
o  نقشه هاي اصل و نقشه هاي مهندسی.  
o  ساالنه ازقسمتهاي ذیرربط کارفرما بودجه مصوب ، سفارش درراهاطالعات الزم دررابطه با وضعیت  

B.  طراحی و ارسال نظام جمع آوري و گردش اطالعات در امر برنامه ریزي و کنترل پروژه شامل:  
o ·         نمودارهاي گردش اطالعات.  
o ·         فرمت فرمهاي ثبت اطالعات و تعداد نسخ هر فرم.  
o ·         دستورالعمل استفاده از هر فرم.  

C.  شناسایی نرم افزارهی موجود کنترل پروژه و انتخاب نرم افزار مناسب.  
D.  تعیین تمام وقایع و رخدادهاي اجرایی پروژه )Milestones . (  
E. بندي اجراي پروژه  مشخص نمودن فاز.  
F.  شکستن هر فاز به جزییات و طراحی و ارسالWBS  پروژه.  
G.         طراحی و ارسال برنامه زمانبندي جامع پروژه کـه مـنعکس کننـده منطـق اجرایـی پـروژه ، اولویتهـا و

  .سیاستهاي مدیریت پروژه و رخدادهاي اجرائی پروژه می باشد 
H.  پیمانکار به همـراه اطالعـات منـابع و نیـروي انسـانی بـه       دریافت برنامه زمانبندي اجراي فعالیتهاي هر

  .تفکیک هر فعالیت 
I.  طراحی و ارسال برنامه زمانبندي تفصیلی پروژه ، منعکس کننده کلیه فعالیتهاي اجرایی پروژه از آغاز تا

  :پایان به همراه برآورد منابع الزم براي اجراي هر فعالیت شامل موارد زیر 
o ·        معرفی فعالیت .  
o ·        تعریف روابط تقدم و تاخر فعالیت ها.  
o ·         زمان پیش بینی شده براي اجراي فعالیت.  
o ·         منابع ونیروي انسانی مورد نیاز جهت اجراي هر فعالیت.  
o ·         شبکه زمانی پروژه که بوسیله کامپیوتر پردازش گردیده است.  
o ·        سیر بحرانی و شناسایی فعالیتهاي بحرانی آنالیز زمانی شبکه ، تعیین م.  
o ·         تسطیح منابع در صورت لزوم.  
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o ·         انواع جداول هیستوگرام الزم در جهت معرفی پروژه.  
J.  تعیین و توافق برروي پریودهاي کنترل پروژه.  

  کنترل پیشرفت فعالیتها  – 2

A.  ازمشاوران اجراوپیمانکاران مربوطهدریافت گزارشات دورهاي پیشرفت فعالیتهاي اجرایی پروژه.  
B.  انجام بازدیدهاي موردي از نحوه پیشرفت اجرایی و اعمال کنترلهاي الزم.  
C.       دریافت اطالعات مربوط به وضعیت خرید ، سفارشات و دریافـت مـواد و تجهیـزات پـروژه از بخشـهاي

  . مربوطه در سازمان کارفرما به صورت دوره اي 
D. پیمانکار  دریافت صورت وضعیت مصوب هر.  
E.  انتقال اطالعات پیشرفت اجراي هر فعالیت به کامپیوتر جهت پردازش و با استفاده از نرم افزار تخصصی

  .برنامه ریزي و کنترل پروژه 
F.  تهیه گزارشات دوره اي از پیشرفت اجراي پروژه ، مصرف منابع و هزینه ها در مقایسه با برنامه زمانبندي

  ).گزارش تحلیلی(S–Curvesاول هیستوگرام ونمودارهاي میله اي واولیه درقالب انواع مختلف جد
G.  ارسال گزارشات تحلیلی مورد نیاز کارفرما.  
H. تهیه گزارش وضعیت سفارشات درراه و اعالم عواقب تاخیرات احتمالی این مسئله دراجراي پروژه.  
I. ، بهنگام نمودن زمانبندي تفصیلی، برنامه زمانبندي جامعWBS وژه درمواردزیرووقایع کلیدي پر:  

o ·         تغییر در سیاست و استراتژي کارفرما در اجراي پروژه.  
o ·         تاخیر در اجراي فعالیتهاي داراي شناوري کم که موجب افزایش زمان اجراء پروژه می گردد.  
o ·         ایجاد تغییرات در تاریخ وقایع کلیدي.  

J. سایر اطالعات الزم و پیشنهادات مشاور برنامه   به همراه ارسال برنامه زمانی بهنگام شده تفصیلی پروژه
  .ریزي و کنترل پروژه جهت ممانعت از بروز تاخیرات و بررسی و تصویب آن تصویب آن توسط کارفرما 
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  : )Resource(  منابع

  .با اتمام یک فعالیت منابع واگذار شده به آن ازاد یا بیکار می گردد:: پذیر  تجدید کاري منابع )1
 کامیون، لودر، بیل مکانیکی: تجهیزات- کارگر ، بنا،مهندس: انسانی شامل نیروي انسانی و تجهیزات

  رسد می اتمام به شده برآورد منابع مقدار فعالیت یک اتمام با: ناپذیر  تجدید کاري منابع )2
  ...و رنگ-کاغذ-سیمان-آجر -گچ: مصرفی مثل مواد و ملزومات انواع شامل شامل

  پروژه مدیریت در گانه سه محدودیتهاي
  Scope پروژه محدوده )1
 Time زمانی محدوده )2

  Cost محدوده هزینه )3

   گانت نمودار روش
 برنامـه  در تصـویري  روش ترین اساسی و نخستینو  آمده وجود به وظایف انجام زمانبندي براي اصوال روش این
 :است بعد دو داراي و و باشد می پروژه ریزي

 را) کـار  انجـام  مراحـل ( آنهـا  انجام تاخر و تقدم حسب بر را) وظایف حتی یا و( عملیات شرح عمودي محور -1
 .دهد می نمایش

  .باشد می زمان دهنده نشان نیز افقی محور -2

 :گانت نمودار هاي ویژگی

 :که دهد می نشان نمودار این

 .گیرد انجام باید عملیاتی یا و کارهایی چه )1

 .است شده تشکیل وظیفه چند از عملیات یا و کار هر )2

 .گردد دنبال همزمان بطور باید وظایفی چه )3

 .شود انجام سریالی بطور باید وظایفی چه عملیات هر داخل در )4

  .باشد می تاریخی چه در وظیفه هر پایان و شروع زمان )5
  .آید می بدست تاریخی چه در نهایی هدف به دستیابی )6
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  :چرخه حیات مشخصات
  پیچیدگی متفاوت هستند ، اما چرخه حیات زیر بر همه آنها جاکم استروژه ها از نظر اندازه و پ

 شروع پروژه - 
 سازماندهی و آماده سازي - 
 اجرا - 
 پایان - 

  

  

  میزان معمول منابع و هزینه هاي الزم براي قسمت هاي مختلف چرخه حیات: نمودار اول

  

  

  

  

  وابستگی متغیر ها به زمانی که از شروع پروژه سپري شده است: نمودار دوم

  سودآوري کلی یک پروژه 
هدف گذاري بوسیله .(اندازه گیري می شود ROI )یعنی نرخ برگشت سرمایه  ( بوسیله میزان برگشت سرمایه گذاري 

  )سرمایه گذار توسط نرخ برگشت سرمایه انجام می گیرد

   ROIمعدل ساالنه 
  کل سرمایه گذاري تقسیم برمجموع درآمد کسب شده درمدت عمر بهره برداري از پروژه  

 هزینه تغییرات

عدم قطعیت ، ریسک و تاثیر ذي 
 نفعان

 میزان منابع و هزینه ها

 زمان

 زمان

 اجرا

 

 

 

 

 شروع

 

 

 

 

 پایان

 

 

 

 

ساماندهی 
و آماده 
 سازي

 

 

 

 

تحویل            برنامه        منشور پروژه         اسناد  
شدنی ها       مدیریت پروژه                

 

 میزان منابع و هزینه ها
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  : عمر پروژه
سال پروژه امنیتش به خطر افتد ویا پروژه بعلت تغییرات محیطی دیگـر سودآورنباشـد ویـا    15یا  10امکان دارد بعداز 

  ال نیست ؟س 15طول عمر پروژها بیش از ده یا  .پروژه هاي دیگري سودآور باشند 

  یا ریسک  انواع مخاطرات
  .تمامی قراردادها نوعی مخاطره دارند که باید طرفهاي ذي نفع به آن توجه نمایند 

  )رابطه بین قیمت وعرضه وتقاضا درمورد مواد اولیه ،ماشین آالت وکاالهاي تولیدي (مخاطرات بازرگانی )1
 )غییر مقررات وقوانین ، تغییر سیاسی نرخ مبادله ارز،افزایش تعرفه ، ت(مخاطرات سیاسی واقتصادي )2

انتخاب روش ومیـزان رقابـت پـذیري ، سـرمایه مـورد نیـاز ، انتخـاب پیمانکـاران ، مسـایل          (مخاطرات فنی  )3
 )وروشهاي مهندسی وساخت پروژه ، عوامل برپایی کارخانه مانند تاخیرات 

  ودن پروژه هادالیل ناموفق ب
فرموله کردن ضعیف نیازها واهداف ، برنامه ریزي نامناسب پروژه، فقدان برنامه (  ضعف در مدیریت پروژه )1

  ) عدم کنترل و نظارت با کیفیت عملیاتی 
عدم داشتن شرایط احراز شغل ، محدودیتها وفشـارهاي زمـانی ، فقـدان همکـاري     (مشکالت نیروي انسانی  )2

 )وهماهنگی 

اهمیت کم قائل شدن براي برنامه ریزي ونظارت و توسـعه  : استفاد از روشها ونرم افزارهاي کمکی نامناسب )3
 ) وتشخیص و کنترل کیفی 
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 PMBOK پروژه مدیریت دانشی پیکره

 PMBOK مخفف Project Management Body of Knowledge در. است پروژه مدیریت دانشی ي بدنه معناي به و 
 ایـن . باشـد  مـی  اسـتاندارد  راهنمـاي  خطـوط  و شناسـی  واژه از اي مجموعـه  مستند این که است آمده تعریف

 .شود می داده توسعه آمریکا در) PMI( پروژه مدیریت انستیتوي توسط استاندارد

 روش بهتـرین  یا) Best Practices( اجرا هاي بهترین یعنی استاندارد و است استاندارد یک PMBOK ساده زبان به
 .کار انجام هاي

 نتـایج  شـود  اعمـال  شـما  شـرایط  در اگر و است شده ایجاد جهان سراسر از هایی تجربه اساس بر استاندارد یک
 .شود گارانتی صد در صد نظر مورد نتایج آمدن وجود به که نیست معنی آن به این اما. آمد خواهند بار به دلخواه

PMBOK 
 اي پروژه نوع هر مدیریت براي که کاري نوع 42. کند می معرفی پروژه مدیریت براي فرایند 42 باك پم استاندارد
 زیـرا  شوند، می جدا پروژه تخصصی هاي جنبه از پروژه مدیریت دیگر، استانداردهاي اکثر و باك پم در. است کافی
 شکل امکان انتزاع، این خاطر به. نکند پروژه تخصصی مسایل درگیر را خود پروژه مدیر که است این موفق الگوي
 .آید می وجود به باشد استفاده قابل پروژه نوع هر براي که کلی چهارچوبی به دادن

 بـراي  که فرایندهایی باید پروژه مدیریت تیم. هستند اجباري این فرایندها اکثر لیو اختیاري فرایندها از برخی 
 پروژه در ترتیب چه به فرایندها آن از هرکدام که کند تعیین و کند مشخص کار ابتداي در را هستند الزم پروژه
 بـراي  هـا  راهنمـایی  ایـن  ولـی  دارد، وجـود  فرایند هر مورد در زیادي هاي راهنمایی باك پم در. شد خواهند اجرا

 بـه  نیـاز  ،کامـل  پروژه مدیریت سیستم یک به دادن شکل خاطر همین به و نیست کافی ها آن ساختن عملیاتی
 .باشد داشته وجود پروژه مدیریت تیم در رود می انتظار که دارد تکمیلی دانشی و تجربه

 یک. باشد تر ساده مخاطب براي ها آن درك تا شوند می بندي دسته شکل دو به باك پم پروژه مدیریت فرایند 42 
  .است دانش هاي حوزه اساس بر دیگر بندي دسته و فرایندي هاي گروه اساس بر بندي دسته

 گروههاي فرایندي) الف

 ) Initiating Process Group( آغازین فرآیندهاي گروه -1

 دو شـامل  فعالیتهـا  ایـن  خالصه. گویند را پروژه یک شروع رسمی اختیارات و مجوزها اخذ براي الزم فعالیتهاي
 : است زیر اصلی مرحله
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 افـراد  و ذینفعـان  مـالی،  حـامی  شناسـایی  اولیـه،  ادامـات  پروژه، مجوزهاي اخذ شامل:  پروژه چارت تهیه -1-1
 کنترلی هاي رویه مذاکره، جلسات ها، برنامه آن، مدیر و پروژه آغازین تیم تشکیل نیازها، سازي مستند کلیدي،
 ). Statement of Work(پروژه بیانیه آغازین،

 اصـلی،  هـاي  شـدنی  تحویل نیازهاي مستندات شامل سند این): scope(پروژه محدوده) اولیه(بیانیه ایجاد -1-2
 . میشود محدوده باالي سطح کنترل و تایید روشهاي پروژه، مرزهاي یا اصلی هاي محدوده

 ) Planning Process Group( ریزي برنامه فرآیندهاي گروه -2

 زیر Scheduling واقع در. هستند) Project Scheduling(پروژه زمانبندي فعالیتهاي از تر وسیع بسیار فعالیتها این
 . است Planningمجموعه

 ) Executing Process Group( اجرایی فرآیندهاي گروه -3

 مشخصـات  و کیفیـت  طبـق  هـا  شدنی تولید و ها برنامه اجراي براي الزم هاي هماهنگی و اقدامات تمام شامل
 . است شده خواسته

ــروه -4 ــدهاي گ ــی فرآین  Controlling Process( کنترل

Group ( 

 ونتـایج،  عملکردها گیري اندازه و کنترل شبیه فعالیتهایی
 علـل  شـناخت  هـا،  بینی پیش با عملکردها نتایج مقایسه
   مناسب استراتژي یک انتخاب و انحرافات

  Closing Process Group  اختتامی فرآیندهاي گروه -5 

 ایـن . است پروژه رسمی خاتمه براي نیاز مورد فرآیندهاي
 به دادن پایان یا و تحویل قابل اقالم تحویل شامل فعالیتها
  است Cancelled Project  شده منحل پروژه یک

  حوزه دانش) ب
 دانـش  هـاي  حـوزه  اسـاس  بر فرایندها بندي دسته دومین
 که مهاتی نوع اساس بر را فرایندها دانش هاي حوزه. است
 :باشد می زیر شرح به پنجم نسخه باك پم دانش هاي حوزه. کنند می تقسیم دارند نیاز

 پروژه یکپارچگی مدیریت دانش حوزه-1 
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 پروژه گستره مدیریت دانش حوزه-2 

 پروژه زمان مدیریت دانش حوزه-3 

  پروژه هزینه مدیریت دانش حوزه-4 

 پروژه کیفیت مدیریت دانش حوزه-5 

 پروژه انسانی منابع مدیریت دانش حوزه-6 

 پروژه ارتباطات مدیریت دانش حوزه-7 

 پروژه ریسک مدیریت دانش حوزه-8 

 پروژه تدارکات مدیریت دانش حوزه-9 

 ذینفع مدیریت دانش حوزه-10 

 شـیوه  زمـان  مـدیریت  حوزه در مثال عنوان به. شوند می مدیریت پروژه مدیریت موضوعات از یکی حوزه هر در 
 شـود،  مـی  تهیـه  بندي زمان برنامه ،...) و دهی گزارش ارزیابی، ریزي، برنامه شیوه( شود می مشخص زمان مدیریت
 و اصـالحی  اقـدامات  انحـراف  وجـود  صورت در شوند، می مقایسه پروژه شده ریزي برنامه و واقعی زمانی وضعیت
  شوند می پیشنهاد گیرانه پیش

PRINCE2 
 PRINCE2 مخفف PRojects IN Controlled Environments 2 داده توسـعه  انگلسـتان  دولتی آژانس توسط و است 

 .شود می گرفته کار به عمومی هاي پروژه مدیریت در اي گسترده شکل به مستند این. شود می

 چیـزي  همـان  ایـن . چیزي گام به گام انجام یعنی متدولوژي. است متدولوژي یک PRINCE2 گفتم که همانطور 
 اجراي براي هایی گام PMBOK خالف بر مستند این نمونه، براي. کند می صحبت موردش در PRINCE2 که است

 تـا  همینطـور  و کـار  دومین سپس دهید، انجام باید را کاري چه اول که گوید می. کند می ردیف پروژه مدیریت
 قـرار  منظمـی  ترتیـب  بـه  آنهـا  امـا  دارند، وجود هایی گام که ببینید هم PMBOK در است ممکن چند هر. آخر

 .اند نگرفته

  .است فرایند بر مبتنی پروژه مدیریت روش یک PRINCE2 پس 

 .است متدولوژي یک PRINCE2 و استاندارد یک PMBOK: بطورکلی میتوان گفت 
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Prince 2 Foundation )پرینس چارچوب از استفاده با پروژه مدیریت( 

 در پـروژه  مـدیریت  اهـداف  بزرگتـرین  از آنـان  منافع گرفتن نظر در با پـــروژه ذینفعـان هاي نیازمندي تامین 
 .باشد می امروز دنیاي

 PRINCE2 شرکت توسط که باشد می دنیا در پـروژه مدیریت حوزه در کاربردي استانداردهـــاي ترین مطرح از 
APMG همچنـین  و بریتانیـا  حـوزه  اروپـایی،  کشـورهاي  اکثـــر  در حاضـر  حال در. است گردیده ارائه انگلستان 
 .باشد می پروژه مدیریت در استفاده مورد استاندارد ترین اصلی PRINCE2 استرالیا،

 دوره اطالعات

 و موفـق  مختلف هاي پروژه مدیران تجربیات از استفاده با OGC همان یا انگلستان دولتی بازرگانی وزارت بعدها 
 یـا  الگـو  انتشـار  بـه  دسـت  PROMPT 2 پـروژه  مدیریت الگوي اصلی چارچوبهاي از الگوبرداري و خورده شکست
 عمومی چارچوب تنها آن از پیش. زد) Prince 2- )Project In Controlled Environment پروژه مدیریت چارچوب
 PMBOK (Project Management Based on  نام با) PMI( امریکا پروژه مدیریت انجمن چارچوب پروژه، مدیریت

Knowledge (پیمانکـاران  و کارفرمایان و گیرند می قرار استفاده مورد دنیا در چارچوبها این دوي هر امروزه. بود 
 بـه  دسـت  کشـورها  و سـازمانها  در موجود خاص قوانین یا نظر مورد پروژه ماهیت خود، قبلی تجربیات به بسته
 بریتانیـا  قـدیم  مسـتعمرات  یا وابسته هاي کشور در مثال عنوان به. میزنند چارچوب نوع دو این از یکی انتخاب
 چـارچوب  از اسـتفاده  حکـومتی  نهادهـاي  دسـتور  به … و نیوزلند جنوبی، افریقاي هلند، استرالیا، کانادا، مانند

Prince2 در موجود اصول مبناي بر را ارتباطاتشان پیمانکاران و کارفرمایان و است الزامی Prince2 می ریزي پایه 
  .کنند

 فن آوري اطالعات پایه و اساس مدیریت پروژه با این روش میباشد
 و مـدیران  اتفاق به قریب اکثر آنها، فضاي و ها پروژه بر حاکم دیگر هاي مولفه از فارغ و کشورها قوانین از فارغ 
 الگـویی  روي Prince2 پروژه مدیریت استاندارد اساس و پایه اینکه به توجه با که باورند این بر پروژه رشناسانکا

 اطالعـات  فنـاوري  هـاي  پـروژه  مـدیریت  در چارچوب این از است بهتر است، استوار اطالعات فناوري مخصوص
 خصوصیت همین و است چابک بسیار اصطالحاً که است بوده نحوي به Prince2 چارچوب طراحی. شود استفاده
 در و باشد سازگار اطالعات فناوري پرسرعت بسیار اي توسعه و تکنولوژیکی  دانشی، ماهیت با تا شود می موجب
 .دهد نشان خود از خوبی پذیري انعطاف ها برنامه تغییر و نیازها تغییر مقابل
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 مضـامین  یـا  هـا  زمینه نامهاي به تجزیه غیرقابل و موازي بخش دو داراي Prince2 پروژه مدیریت چارچوب 

)Themes (ستفرآیندها و. 

 :از عبارتند Prince2 در موجود يها زمینه )الف

 1.Business Case 

 2.Organization 

 3.Quality 

 4.Plans 

 5.Risk 

 6.Change 

 7.Progress 

 :از عبارتند نیز Prince2 در موجود يفرآیندها )ب

 1.Starting Up a Project 

 2.Directing a Project 

 3.Initiating a Project 

 4.Controlling a Stage 

 5.Managing Product Delivery 

 6.Managing a stage boundary 

 7.Closing a Project 

 حـال  در فـوق  فرآینـدهاي  از یک هر که مادامی ،Prince2 چارچوب با پروژه یک مدیریت مدت تمامی طول در 
. میشـود  کنترل و پایش گرفته، قرار نظر مد پروژه مدیر توسط )الف(شده گفته پیشتر مضامین تمامی است، اجرا
  . رفت خواهد پیش اصول این به تکیه با و Prince2 در موجود اصل هفت کنار در همواره عمل این

 :از عبارتند اصل هفت این

 1.Continued Business Justification 

 2.Learn From Experience 

 3.Defined Roles and Responsibilities 

 4.Manage by Stage 

 5.Manage by Exception 

 6.Focus on Products 

 7.Tailor to suit the project Environment 
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 وجود از یچابک این است ذکر به الزم. نمودیم صحبت چابکی همان یا Prince2 چارچوب رقابتی مزیت از پیشتر 
 Manage by و Manage by Stage همچـون  اصـولی  کنـار  در Managing a stage boundary نـام  بـه  فرآینـدي 

Exception است آمده دست به.  
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  :کنترل موجودي
  ...چه زمانی و با چه مقدارموجودي کاال در انبار    باید سفارش کاال داد و 

 EOQمدل ساده تعیین مقدار اقتصادي سفارش 

  هزینه کمبود + هزینه نگهداري + هزینه سفارش + هزینه خرید = متوسط هزینه

) = متوسط هزینه هزینه خرید*تعداد خرید  *تعداد سفارش هزینه سفارش )+(  *تعداد نگهداري هزینه نگهداري) +(  هزینه کمبود +(

    H= هزینه نگهداري هر واحد محصول در زمان   A =هزینه هر بار سفارش   D= تقاضا در زمان 
      C =هزینه خرید هر واحد Q= مقدار سفارش      ᴫ=هزینه کمبود هر واحد محصول در واحد زمان 

   T= سفارش ) سیکل(زمان دوره      H = IC=نرخ هزینه نگهداري     I=-در صد نرخ نگهداري
   =   +    +   2 + 0     = 0    (  ) +         +       2  +    (0) = 0 

0 −     +  2 += 0      →          =  2  

 ∗ =      =  مقدار بهینه اقتصادي سفارش          

  اعتبار داردشرایط زیر  با EOQفرمول ً

  قیمت خرید به مقدار سفارش بستگی دارد •
  مقدار تقاضا در طول دوره ثابت است •
 LT=Lead Timeزمان تحویل (زمان تحویل مشخص و ثابت است •
  مقدار سفارش در یک زمان به انبار میرسد •
  کمبود جایز نیست •

  با توجه به این مقدار بهینه سفارش، مقدار هزینه برابراست با
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 ∗ =   +    ∗ +  ∗ 2 + 0    →  ∗ =   + ∗    یا      2√  =   +   ∗ 
 سفارش،   تعداد دفعات سفارش کاال در واحد زمانبراي این مقدار بهینه 

   =   ∗ =        =        

  براي این مقدار بهینه سفارش،  سیکل زمان سفارش کاال 

  =  ∗ =        =        

ت نامگذاري کنیم باین معنی که هـر وقـ   rنامگذاري کنیم  و اگر نقطه سفارش مجدد   LTاگر زمان تحویل را   
  رسید باید سفارش دهیم rموجودي کاال به 

=   باشد تعداد سفارش در راه برابراست با Tبزرگتر از  LTاگر زمان تحویل یعنی      

  و نقطه سفارش مجدد

 = ⎩⎪⎨
⎪⎧  . >        با احتساب موجودي در راه               
  . . با احتساب موجودي در راه        <         بدون احتساب موجودي در راه    ∗  −    ⎭⎪⎬

⎪⎫
 

    H= هزینه نگهداري هر واحد محصول در زمان   A =هزینه هر بار سفارش   D= تقاضا در زمان 
      C =هزینه خرید هر واحد Q= مقدار سفارش      ᴫ=هزینه کمبود هر واحد محصول در واحد زمان 

    T= سفارش ) سیکل(زمان دوره      H = IC=نرخ هزینه نگهداري     I=-در صد نرخ نگهداري
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  احتساب هزینه اجاره محل وقتی ارتباط مستقیم با مقدار سفارش داردمقدار اقتصادي سفارش با 
  ) سال(هزینه اجاره هر واحد کاال در واحد زمان  Wبا فرض 

 =   +    +   2 + 0 +   

    = 0               ∗ = دي سفارش مقدار بهینه اقتصا           

 ∗  =   + 2  (  +  مقدار هزینه برابراست   ( 2

  :کنترل پروژه در حالتیکه زمان فعالیتهاي پروژه دقیق نباشد
باشـد  زمـان هـر     و b  زمان بدبینانه و mزمان بیشترین احتمال  و aزمان یک فعالیت وقتی بصورت خوشبینانه 

  تخمین میزنیم که بصورت زیر محاسبه میکنیم  tفعالیت به 

 =  + 4
  که واریانس و انحراف معیار آن زمان عبارتست از

  = ( −6 =     

تبدیل  CPMرا به  PERTتخمینی است و سپس با فرمول فوق زمان  PERTدقیق و زمانهاي  CPMزمان هاي 
 میکنیم
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جدول زمانی زودترین و دیرترین فعالیـت را مشـخص   

  فعالیت شرح
 A  پیاده کردن قطعه اول

 B تعمیر قطعه اول

 C  پیاده کردن قطعه دوم

 D تعمیر قطعه دوم

 E اول و دوم روي سیستم مونتاژ قطعه

   تست سیستم

  

A B E F 

 )روز(زمان مورد انتظار  پیش نیاز فعالیت

A - 7 

B A 3 

C - 6 

D C 1 

E B,D 2 

F E 4 

*******************************************************************************

*****************************************************************************
sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

  : مثالهایی از  کنترل پروژه 
جدول زمانی زودترین و دیرترین فعالیـت را مشـخص    –مسیر بحرانی  –مدت زمان انجام پروژه 

فعالیت  )روز(زمان مورد انتظار  پیش نیاز
A - 7 
B A 3 
C - 6 
D C 1 
E B,D 2 
F E 4 

    واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی

  هر فعالیت جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه

زمان مورد انتظار  ES EF LS LF Slack 
  

0 7 0 7 0 
  

7 10 7 10 0 
  

0 6 3 9 3 
  

6 7 9 10 1 
  

10 12 10 12 0 
  

12 16 12 16 0 
  

*********************************************

*****************************************************************************
مهندس امین صدیقی

مثالهایی از  کنترل پروژه : 1مثال
مدت زمان انجام پروژه : در پروژه ذیل 

  نموده 

واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی 16این پروژه 

جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه
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جدول زمانی زودتـرین و دیرتـرین فعالیـت را مشـخص     

  قبل از اجرا پروژه  ترتیب هزینه ها را به دوروش در ماههاي مختلف پیش بینی نمایید منحنی رسم نمایید
  بعد از چهار ماه از شروع فعالیت پروژه، گزارشی بدست مدیر کنترل پروژه رسیده است 

  ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی دارد 
  ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی و بازدید از سایت دارد 

 زمان پیش نیاز  فعالیت
بودجه 

 )هزارتومان
A - 2 
B - 3 
C A 1 
D B 3 
E B 2 
F C,D 2  
G E 1  
H F,G 1  

   

*******************************************************************************

*****************************************************************************
sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

 :مثالهایی از  کنترل پروژه 
جدول زمانی زودتـرین و دیرتـرین فعالیـت را مشـخص      –مسیر بحرانی  –در پروژه ذیل مدت زمان انجام پروژه 

قبل از اجرا پروژه  ترتیب هزینه ها را به دوروش در ماههاي مختلف پیش بینی نمایید منحنی رسم نمایید
بعد از چهار ماه از شروع فعالیت پروژه، گزارشی بدست مدیر کنترل پروژه رسیده است 

ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی دارد  در چه فعالیتهایی هزینه
ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی و بازدید از سایت دارد  هایی زمان

بودجه 
هزارتومان(کلی  

هزینه واقعی  بعد از 
 )هزارتومان(چهارماه 

در صد تکمیل  بعد 
 از چهارماه

10  12 100 
30  30 100 
3  1 50 
6  2 33 

20  10 25 
10    0  0  
8    0  0  
5    0  0  

*********************************************

*****************************************************************************
مهندس امین صدیقی

مثالهایی از  کنترل پروژه : 2مثال
در پروژه ذیل مدت زمان انجام پروژه 

  نموده 
قبل از اجرا پروژه  ترتیب هزینه ها را به دوروش در ماههاي مختلف پیش بینی نمایید منحنی رسم نمایید

بعد از چهار ماه از شروع فعالیت پروژه، گزارشی بدست مدیر کنترل پروژه رسیده است 
در چه فعالیتهایی هزینه

هایی زماندر چه فعالیت
در صد تکمیل  بعد 

از چهارماه
100
100
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***************************************************************************** 
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B D F H 

 زمان پیش نیاز فعالیت

A - 2 
B - 3 
C A 1 
D B 3 
E B 2 
F C,D 2 
G E 1 
H F,G 1 

 
 بودجه کل زمان پیش نیاز فعالیت   

A  - 2 10 

B  - 3 30 

C A 1 3 

D B 3 6 

E B 2 20 

F C,D 2 10 

G E 1 8 

H F,G 1 5 

 جمع      

 تجمیع      
  

*******************************************************************************

*****************************************************************************
sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

  و مسیر بحرانی.  واحد زمانی طول میکشد 

  جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت

ES EF LS LF Slack 
٣ ٥ ٣ ٢ ٠ 
٠ ٣ ٠ ٣ ٠ 
٣ ٦ ٥ ٣ ٢ 
٠ ٦ ٣ ٦ ٣ 
٢ ٧ ٥ ٥ ٣ 
٠ ٨ ٦ ٨ ٦ 
٢ ٨ ٧ ٦ ٥ 
٠ ٩ ٨ ٩ ٨ 

 )E(  پیش بینی هزینه نمودن در ماههاي مختلف بروش زودترین زمان انجام کار

بودجه کل 1 2 3 4 5 6 

5 5             
10 10 10          

      3          

         2 2 2 

         10 10    

                  

               8 

                  
جمع 15 15 13 12 12 10

تجمیع 15 30 43 55 67 77

*********************************************

*****************************************************************************
مهندس امین صدیقی

 9این پروژه : حل

جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت

 

پیش بینی هزینه نمودن در ماههاي مختلف بروش زودترین زمان انجام کار

7 8 9 

         

         

         

         

         
5 5    

         

      5 

10 5 5 5 

77 82 87 92 
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 )L (  پیش بینی هزینه نمودن در ماههاي مختلف بروش دیرترین زمان انجام کار

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بودجه کل زمان پیش نیاز فعالیت

A - 2 10          5 5             

B - 3 30 10 10 10                   

C A 1 3                3          

D B 3 6          2 2 2          

E B 2 20                10 10       

F C,D 2 10                   5 5    

G E 1 8                      8    

H F,G 1 5                         5 

 5 13 15 15 7 7 10 10 10 جمع      

 92 87 74 59 44 37 30 20 10 تجمیع      
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 زمان پیش نیاز فعالیت
بودجه 

هزار(کلی
 )تومان

هزینه واقعی  
بعد از 

چهارماه 
 )هزارتومان(

در صد 
تکمیل  بعد 
 از چهارماه

A - ١٠٠ ١٢ ١٠ ٢ 

B - ١٠٠ ٣٠ ٣٠ ٣ 

C A ٥٠ ١ ٣ ١ 

D B ٣٣ ٢ ٦ ٣ 

E B ٢٥ ١٠ ٢٠ ٢ 

F C,D ٠ ٠ ١٠ ٢ 

G E ٠ ٠ ٨ ١ 

H F,G ٠ ٠ ٥ ١ 

*******************************************************************************

*****************************************************************************
sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

تکمیل  بعد 
از چهارماه

  ماه 4بررسی زمان بعد از 

یا  2این فعالیت میتواند در انتهاي ماه 
 )خوب(تمام شود که تمام شده 5

شده  12وهزینه  
 )بد(هزارتومان غالب شده

تمام  3این فعالیت باید در انتهاي ماه 
 )خوب(شود که تمام شده

بودجه و هزینـه مسـاوي   

شروع  5یا 2فعالیت میتواند از ماهاین 
تمـام شـود کـه    6یـا  3در انتهاي ماه 

 )خوب(تمام شده50%

شده  1میشود که هزینه 

شـروع در  3این فعالیت بایـد از مـاه  
تمـام  %33تمام شود که  6انتهاي ماه 

 )خوب(شده

میباشـد و   1.98بودجـه 
هزارتومان  0.02شده که هزینه باندازه 

شـروع و در   5یـا 3این فعالیت از ماه 
% 25تمام شود کـه   7یا  5انتهاي ماه 

 )خوب(مطلوب است

بایــد باشــد و  5بودجــه
هزارتومـان   5شده که هزینه بانـدازه  

شروع و در انتهاي 6این فعالیت از ماه 
طبیعــی % 0تمــام شــود کــه  8مــاه 
 )خوب(است

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
 )خوب(هزینه باید صفر باشد که هست 

شـروع و در  7یـا 5این فعالیت از ماه 
% 0تمـام شـود کـه     8یا 6انتهاي ماه

 )خوب(استطبیعی 

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
 )خوب(هزینه باید صفر باشد که هست 

شـروع و در   8این فعالیت باید از ماه 
طبیعی % 0تمام شود که  9انتهاي ماه 

 )خوب(است

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
 )خوب(هزینه باید صفر باشد که هست 

*********************************************

*****************************************************************************
مهندس امین صدیقی

 ماه 4بررسی هزینه بعد از 

 10بودجه  - فعالیت % 100براي
هزارتومان غالب شده2هزینه باندازه  - 

بودجه و هزینـه مسـاوي    - فعالیت % 100براي
 )خوب(است 

میشود که هزینه  1.5بودجه معادل 50%
 )خوب(هزینه مغلوب- است 

بودجـه  - فعالیـت  % 33براي
شده که هزینه باندازه  2هزینه

 )بد(غالب شده است 

بودجــه - فعالیــت % 25بــراي
شده که هزینه بانـدازه   10هزینه

 )بد(است غالب شده 

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
هزینه باید صفر باشد که هست 

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
هزینه باید صفر باشد که هست 

این فعالیت نباید شروع شـده باشـد نتیجتـا    
هزینه باید صفر باشد که هست 
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 :مثالهایی مقدار اقتصادي سفارش  :3مثال
هزینه هر بار سفارش  –تومان  10هزینه خرید هر واحد کاال  –واحد در سال است  8000تقاضاي ساالنه کاالیی 

  :تعیین کنید. میباشد% 20نرخ نگهداري کاال سالیانه  –تومان  20
  بین دو سفارشزمان ) ج    تعداد دفعات سفارش ) ب     EOQمقدار اقتصادي سفارش کاال) الف
      کمترین هزینه کل ساالنه) د

  نقطه سفارش مجدد را بدست آورید) ه    روز باشد     15اگر زمان تحویل کاال 
  نقطه سفارش مجدد را بدست آورید) و  باشد    )  روز 60(اگر زمان تحویل کاال دوماه 

∗   مقدار اقتصادي سفارش) الف: حل =       =   ∗    ∗   .  ∗  = 400   واحد سفارش میدهیم 400ی هر بار یعن 

=  تعداد دفعات سفارش در سال) ب   ∗ =        = 20      واحد سفارش میدهیم  400و هر بار  بار سفارش میدهیم 20در سال  

=  )روز 360=با فرض سال( سفارش دوره یا سیکل زمان ) ج  ∗ =        = سال      =      ≈ واحد سـفارش   400به میزان  روز  18یعنی هر              روز  18
 میدهیم

∗   کمترین هزینه کل ساالنه) د =   + √2     = (8000 ∗ 10) + √2 ∗ 8000 ∗ 20 ∗ 0.2 ∗ 10 = 80800 

  نقطه سفارش) ه
  باشد  ) 18(کمتر از زمان سیکل سفارش) 15(اگر زمان تحویل 

=   با احتساب موجودي در راه،   نقطه سفارش کاال برابر است با  .   = 8000 ∗ 15360 = 333            
  واحد رسید باید سفارش دهیم 333یعنی میزان کاالي انبار  وقتی به 

  باشد) 18(بیشتر از زمان سیکل سفارش) 60(اگر زمان تحویل ) و
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 =    =     ≈  تعداد سفارش   3
  با احتساب موجودي در راه،  نقطه سفارش کاال برابر است با

 =  .   = 8000 ∗ 60360 = 1333            
=   بدون احتساب موجودي در راه،  نقطه سفارش کاال برابر است با  .   −  ∗ = 1333− 3 ∗ 400 = 133    

  

  :  PERTمثالهایی از  کنترل پروژه : 4مثال
بشـرح ذیـل میباشـد زمـان      mو زمان محتمـل   bو بدبینانه  aپروژه اي داراي فعالیتهایی با زمانهاي خوشبینانه 

  تخمینی و نمودار آنرا رسم کنید

 زمان بدبینانه زمان محتمل زمان خوشبینانه   
 A m b پیش نیاز  فعالیت

A - 4 5 12 
B - 1 1.5 5 
C A 2 3 4 
D A 3 4 11 
E A 2 3 4 
F C 1.5 2 2.5 
G D 1.5 3 4.5 
H B,E 2.5 3.5 7.5 
I H 1.5 2 2.5 
J F,G,I 1 2 3 
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 مدیریت ، برنامه ریزي و کنترل پروژه
******************************************************************* 

***************************************************************************** 
sedighias220@yahoo.com     33از    32ص 

= t پیش نیاز  فعالیت    
A - 
B - 
C A 
D A 
E A 
F C 
G D 
H B,E 
I H 
J F,G,I 

  

*******************************************************************************

*****************************************************************************
sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

      a m b   = ( −6
6 4 5 12 

2 1 1.5 5 

3 2 3 4 

5 3 4 11 

3 2 3 4 

2 1.5 2 2.5 

3 1.5 3 4.5 

4 2.5 3.5 7.5 

2 1.5 2 2.5 

2 1 2 3 

  

  واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی 

*********************************************

*****************************************************************************
مهندس امین صدیقی

− حل  6 )  
  

1.78 1.33 

0.44 0.67 

0.11 0.33 

1.78 1.33 

0.11 0.33 

0.03 0.17 

0.25 0.50 

0.69 0.83 

0.03 0.17 

0.11 0.33 
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 مدیریت ، برنامه ریزي و کنترل پروژه
**************************************************************************************************************** 

***************************************************************************** 
 33از    33ص     sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

*****************************************************************  

در هر حرفه اي که هستید نه اجازه دهید که به بدبینیهاي بیحاصل آلوده شوید و نه بگذارید که بعضی لحظات تاسف بار که 
در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . براي هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدي بکشاند

 . 

" ادگیري و خودآموزي چه کرده ام ؟براي ی ": نخست از خود بپرسید   

" من براي کشورم چه کرده ام ؟ ": سپس همچنان که پیشتر میروید بپرسید   

و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادیبخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و 
.اعتالي بشریت داشته اید  

الشهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تالشهایمان نزدیک میشویم  هر کداممان باید حق اما هر پاداشی که زندگی به ت
 آن را داشته باشیم که با صداي بلند بگوییم 

" ام  من آنچه در توان داشته ام انجام داده "   

 

1822- 1895لوئی پاستور    
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