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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 کالا    نرم افزارهاي مدیریت و کنترل پروژه
  

ISO  International Organization for Standardizationد بین المللیسازمان استاندار   

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 درتکنیک 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 تلاش و اقدام موقت براي  ،پروژه" -:  2004در نسخه  Pmbokستاندارد براسـاس ا )1

  "باشد.ایجاد یک محصول یا خدمت یا نتیجه منحصربفردي می
مجموعه منحصــر بفردي از همکاري و " -: ISO 10006تعریف پروژه براســاس اســتاندارد ســیســتمی  )2

ایان معین که بوسیله فرد یا سازمانی با اهداف مشخص در طی هاي گروهی با نقطه شروع معین و نقطه پفعالیت
  "شود.زمان و هزینه و عوامل عملکردي معین معرفی و پیگیري می

ر یک د که زیر نظمیشوپروژه را به صورت مجموعه اي از عملیات پیچیده ، غیر تکراري ومرتبط با یکدیگر تعریف 
ف معین و در چارچوب برنامه زمانی و بودجه از پیش تعیین مدیریت و سـازمان اجرایی مشخص براي تامین اهدا

  شده اي اجرا می گردد.
مدیریت پروژه فرآیندي اســت که باید طی آن پروژه در دوره حیات خویش از آســانترین و با صــرفه ترین راه به 

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

  تعریف پروژه:
براي ایجاد یک  در زمان مشخص و هزینه مشخص و با عوامل تولید مشخص تلاش و اقدام و پروژه، تقبل و تعهد 

  حصول یا خدمت با نتیجه منحصربفردم

  مهارتهاي عمومی و کلیدي براي مدیران پروژه:
لازم است مهارتهاي مدیریتی زیر را  (مجري) لازم، یک مدیر پروژه هايدر کنار یک پروژه معین علاوه 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 اطلاعات نیاز میارتباطات مؤثر )1
هاي : مدیر پروژه باید از قابلیت لازم براي نفوذ سـازمانی برخوردار باشد تا برنامهنفوذ سـازمانیقدرت  )2

 پروژه را به پیش برد.
 انداز و استراتژي و ترغیب کارکنان براي رسیدن به اهداف پروژه : توانایی ایجاد چشمقدرت رهبري )3
ــاوره باو مدیریت بحران قدرت مذاکره )4 ــیدن به  : توانایی مذاکره و مش دیگران و ایجاد توافق براي رس

 اهداف پروژه.
ــایی و تعریف مشــکل، تعیین عوامل جایگزینی و تجزیه و تحلیل توانایی حل مســئله )5 ــناس : مهارت ش

 عوامل و تصمیم گیري جهت حل مسئله.
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  : PMBOK  ( PM Body of Knowledge( مفهوم پیکره دانش مدیریت پروژه
ــامل ــی ابزارها و تکنیکاي از حوزهمجموعه پیکره دانش مدیریت پروژه ش ها و همچنین از فرایندهاي هاي دانش

  باشد.متوالی مدیریتی می
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  فرایندها و دانش لازم براي مدیریت پروژه:
 فرایندي حوزه 5و فراینـدهاي اجراي پروژه در  دانش مدیریتحوزه  9در  مدیریت پروژهدانش لـازم براي 
  تقسیم شده اند.

 فرایندي هالف) حوز

 ) Initiating Process Group( آغازین فرآیندهاي گروه -1
 افراد و ذینفعان مالی، حامی شناسایی اولیه، ادامات پروژه، مجوزهاي اخذ شامل:  پروژه چارت تهیه -1-1

 ايه رویه مذاکره، جلسات ها، برنامه آن، مدیر و پروژه آغازین تیم تشکیل نیازها، سازي مسـتند کلیدي،
 ). Statement of Work(پروژه بیانیه آغازین، ترلیکن
 هاي شدنی تحویل نیازهاي مستندات شـامل سـند این): scope(پروژه محدوده) اولیه(بیانیه ایجاد -1-2

 . میشود محدوده بالاي سطح کنترل و تایید روشهاي پروژه، مرزهاي یا اصلی هاي محدوده اصلی،
 ) Planning Process Group( ریزي برنامه فرآیندهاي گروه -2
 زیر Scheduling واقع در. هستند) Project Scheduling(پروژه زمانبندي فعالیتهاي از تر وسیع بسـیار فعالیتها این

 . است Planningمجموعه
 ) Executing Process Group( اجرایی فرآیندهاي گروه -3

 مشــخصــات و کیفیت طبق ها شــدنی تولید و اه برنامه اجراي براي لازم هاي هماهنگی و اقدامات تمام شــامل
 . است شده خواسته

 ) Controlling Process Group( کنترلی فرآیندهاي گروه -4
 علل شناخت ها، بینی پیش با عملکردها نتایج مقایسه ونتایج، عملکردها گیري اندازه و کنترل شـبیه فعالیتهایی
   مناسب استراتژي یک انتخاب و انحرافات

  Closing Process Group  اختتامی فرآیندهاي گروه -5 
 دادن پایان یا و تحویل قابل اقلام تحویل شامل فعالیتها این. است پروژه رسمی خاتمه براي نیاز مورد فرآیندهاي

  است Cancelled Project  شده منحل پروژه یک به

  دانش ب) حوزه
ـــناخت عوامل موثر بر پروژه  و مدیریت آنها می تواند فرایندهاي اجراي پروژه را در حوزه دانش مدیریت پروژه ش

  نماید. (integrate)بمنظور دستیابی به هدف یکپارچه 
  باشند عبارتند از: می یموضوع دانش 9دانش که حوزه هاي ابزارها و تکنیک
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ــازي -1 : فرآیندي اســـت که جهت یکپارچه  (Integration Management) مدیریت یکپارچه س
گیرد در این فرایند پروژه بعنوان یک فرایند ن عوامل مختلف درگیر پروژه صورت میسازي و همکاري بی

ها و مدیریت و اجراي هاي اصلی و زیربرنامهیکپارچه از تقسـیم وظایف و قدرت اعضـاء تیم پروژه برنامه
 نماید.پروژه بر نظارت و کنترل پروژه و فاز رسمی خاتمه پروژه را دنبال می

ــخص بودن  : (Scope Management) وژهمدیریت قلمرو پر -2 اجراي فرایندهاي پروژه نیازمند مش
ــاختار  ــوع که قلمرو برنامه ریزي و حدود آن و قلمرو س ــتند و تعیین این موض حوزه و قلمرو پروژه هس

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

چه اقداماتی را کند که هایی که تعیین میعالیت: ف (Quality Management) مـدیریت کیفیت -3
باید سازمان داد و بمنظور اینکه پروژه رضایت ذینفعان را براساس تعهدات کسب نماید و هم چنین نحوه 

 هاي لازم را براي رسیدن به کیفیت مطلوب مدیریت نمود.ها و کنترلضمانت

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

باشــد و در کشــور ما اي برخوردار میاي از اهمیت ویژهباشــد که براي هر پروژههاي پروژه میبنديزمان
 گردند.نقاط بحران پروژه ها قلمداد می

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

 صورت تنظیم صحیح بودجه با مدیریت هزینه می توان پروژه را به انجام رساند.

: فرآیندهایی که براي سـاماندهی  (Human Resource Management) ع انسانیمدیریت مناب -6
 ریزي، انتخاب اعضاء تیم،منابع انسـانی لازم 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 فراینـدها نیاز به  (Communication Management) دیریت ارتباطاتمـ -7
ریزي ارتباطات و نحوه اطمینان از وجود اطلاعات کافی براي مدیریت پروژه می باشد در این فرایند برنامه

 جه می باشد.توزیع اطلاعات تهیه بموقع گزارشات عملکردي و ارسال آن به سهامداران و ذینفعان موردتو
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تعیین نیازها و و  شـــناســـاییاش که لازمه فرآیندي:  (Risk Management) مدیریت ریســک -8
می باشـد در این فرایند ایجاد حسـاسـیت در رسیدن به  منابع بهینهبا  سـهامداران و ذینفعان انتظارات

دیل بتانتخاب و ارزشـهاي تعریف شده، تجزیه و تحلیل وظایف، اندیشه پردازها و تعیین پیچیدگی ها و 
 می باشد. انتظار داده ها به نتایج مورد

ـــامل تعیین احتمالات و رخدادهایی که می یا هزینه یا کیفیت  زمان تواند به طولمدیریت  ریســـک ش
 سناریوهاي متفاوتو بعضـاً ناسازگار در  نکات مغایر پروژه کمک یا به آن آسـیب برسـاند در این رویکرد

ی و هاي کیفریزي، تعیین و تهیه تجزیه و تحلیلفرایندهاي این رویکرد برنامهگیرد توجـه قرار می مورد
  باشد.ریزي بمنظور واکنش نظارت و کنترل بر پروژه میکمی و برنامه

: این رویکرد بمنظور تدارك   (Procurement Management) مدیریت خرید (تامین و آماد) -9
 باشد و م پروژه میملزومات و خدمات از خارج از پروژه براي انجا

  خریدار و فروشنده   همواره دو منظر دارد 

ـــامل برنامه مدیریت قراردادهاو  تهیـه و تـامینو در این فراینـد دو فراینـد  ریزي تملک و خرید، که ش
ــتبرنامه ــندگان میریزي قراردادها، تنظیم درخواس ــنده و انتخاب فروش ــب از فروش ــد و هاي مناس باش

  باشد.ناشی از آن می مدیریت بر قراردادهاي

 انذینفع مدیریت  -10
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  سیستم برنامه ریزي و کنترل پروژه 

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

ژه عبارت از تهیه ، گردآوري ، ثبت و نگهداري اطلاعات مراحل کار اصـــلی ســـیســـتم برنامه ریزي و کنترل پرو
  ندي و تحلیل آنها و تهیه گزارشات لازم 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 محصولات نهائی پروژه 
  ذخیره اطلاعات حاصله جهت استفاده در پروژه هاي بعدي می باشد . و

  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 

  در مرحله برنامه ریزي و زمانبندي اولیه . اتمام پروژهتعیین تاریخ  )1
  و منابع آنها. ا) جهت اجراء صحیح و عدم تداخل فعالیته WBS(  تعیین ساختار شکست کار )2
  در اجراء برخی فعالیتهاي پروژه در زمان اجراء. جبران تاخیراتبا صرفه جهت  ارائه راه حل )3
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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 آلات 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 آلات و تجهیزات جهت کاهش هزینه هاي انبارداري و  زمانبندي سـفارشات 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

  مشکلات مشابه . ه هاي آتی و جلوگیري از بروزژوپر در

 مراحل برنامه ریزي و کنترل پروژه

ــازي، ذخیره   ــتندس ــیابی، مس ** طرح و برنامه ریزي   ** اجرا و نظارت بر اجرا و کنترل    ** تحلیل، ارزش
  مستندها

  در پروژه ها بایستی طبق قانون نسبت به انتخاب مشاور و ناظر و ناظرعالی اقدام نمود

A. مرحله برنامه ریزي  

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

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

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

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

ــوم : ـــی رابطه زمان وهزینه (  گام س ) و  Cost-Time Trade–Offزمانبندي پروژه،برنامه ریزي منابع،بررس
  Contingencies Problems . ( (EOQ)بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و قابل انتظار ( 

  .(شبیه چارت سازمانی))WBSتحلیل پروژه ، شناخت فعالیتها و روابط آنها ، تهیه ساختار شکست کار( گام اول :
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آن و تعیین فعالیتهاي عمده مشخص کردن فاز بندي اجرایی پروژه براساس سازمادهی اجراء فعالیتهاي  .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
 – TOPایین () به صورت منظم و سیستماتیک با روش از بالا به پ WBSطراحی ساختار شکست کار (  .3

DOWN  ، که با توجه به نوع ، شــکل ســازماندهی و وســعت پروژه می تواند براســاس فازهاي اجراء پروژه (
کارهاي عمده پروژه ، محصول نهائی و اجزاي آن ، واحدهاي سهیم در اجراي پروژه و یا ترکیبی از آنها انجام 

  گیرد .
) جهت تسهیل در کنترل هاي بعدي  Milestones مهمتعیین 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

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

جراي هر یک از فعالیتهاي تعیین شده در گام اول با توجه به نظریات کارشناسان برآورد و تخمین مدت ا .1
  اجرایی و تجربیات قبلی در زمینه اجراي پروژه هاي مشابه .

) و بهره گیري از برنامه  CPM   )Critical Path Methodترسـیم شــبکه پروژه با اســتفاده از روش  .2
  کنترل پروژه . هاي نرم افزاري تخصصی در امر برنامه ریزي و

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

  سازمان مولد پروژه .

  زمانبندي پروژه ، برنامه ریزي منابع ، بررسی رابطه زمان و هزینه و بررسی مشکلات احتمالی. گام سوم :

نی شــبکه، تعیین مســیربحرانی و شــناســایی فعالیتهایی که شــناوري آنهاکم اســت(فعالیتهاي آنالیززما .1
  )بحرانی

  تخصیص منابع موجود به فعالیتهاي پروژه با توجه به محدودیتهاي موجود منابع . .2
  آنالیز منابع پروژه و تغییر در برنامه زمانبندي اولیه با توجه به محدودیت منابع در دسترس . .3
  بع در صورت لزوم و تغییر در برنامه زمانبندي اولیه با توجه به تسطیح انجام شده .تسطیح منا .4
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) و زمانبندي پروژه با حداقل هزینه با  Cost-Time Trade–Offتجزیه و تحلیل رابطه زمان وهزینه (  .5
  (EOQ) استفاده از روشهاي موجود و جدید ارائه شده در این زمینه .

ـــتهاي  بررسـی شـرایط نامناسب جوي و .6 سایر مشکلات قابل پیش بینی که بر نحوه و زمان اجراء فعالیـ
  پروژه تاثیر گذار می باشند .

B. مرحله نظارت و اجرا  

ـــروع خود اجرا یا در دیرترین تاریخ  بـه نـدرت اتفاق می افتد که در پروژه اي تمام فعالیتها از زودترین تاریخ ش
ـــنـد یـا مـدت و هزینه واقعی ـــده برابر  خـاتمـه خود بـه پـایـان برس اجراي آنها با مدت و هزینه پیش بینی ش

باشــد.همچنین در مراحل مختلف اجراي یک پروژه ممکن اســت فعالیتهایی به پروژه افزوده و یا فعالیتهایی ازآن 
کاسـته شود . بنابراین کنترل و نظارت یک مرحله اساسی در مدیریت پروژه محسوب میگردد و به هنگام نمودن 

در پرودهاي معین می تواند باعث بالا رفتن کیفیت نحوه انجام فعالیتهاگردیده و از تاخیرهاي  برنـامـه زمـانبندي
) پروژه به معنی به هنگام کردن فعالیـــــتهاي پروژه و  Up Dateاحتمالی جلوگیري نماید . به هنگام نمودن ( 

نه و منابع اجرایی اطلاعات هزییتها ، به هنگام کردن روابط میـان آنهـا ، بـه هنگـام کردن اطلـاعـات زمـانی فعال
فعالیتها می باشد . در مرحله نظارت و کنترل وضعیت کنونی پروژه در پریود زمانی تعیین شده و میزان انحرافات 
ـــی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهایی جهت انجام پروژه حتی المقدور در  از برنامه زمانبندي مورد بررس

آن و یا حداقل نزدیک به زمان مورد انتظار با کمترین مقدار افزایش هزینه ارائه می  تاریخ پایان پیش بینی شــده
  گردد .

در این مرحله گزارشـاتی از قبیل زمانبندي به هنگام شده ، منحنی هاي تحلیل هزینه ، هیستوگرام هاي مربوط 
رهاي پیشرفت تهیه میشوند . که به هزینه هاي مربوط به هزینه هاي مصرف شده و منابع مورد نیاز پروژه و نمودا

  این گزارشات و تحلیل هاي آن به مدیر پروژه کمک می کند تا بتواند صحیح و به موقع تصمیم گیري نماید .

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

ـــهیل نماید که بصـــورت  برنامه ریزي و کنترل پروژه وقتی می تواند موثر و مفید بوده و عملیات اجرائی آنرا تس
یکی از تواناییهاي سیستم ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اجراي  اجرا گردد.  نگرش سیستمیو با  گرانظام
تاثیر آن بر روند پیشـرفت پروژه می باشد . کنترل پروژه علاوه بر اینکه نحوه پیشرفت مالی پروژه را مورد  ، پروژه

مقاطعی که مشکلاتی از قبیل افزایش بی مورد هزینه هاي اجرائی ، کمبود منابع و مواد  بررسی قرار می دهد در
مورد نیاز ، عدم اجراء فعالیتهاي کلیدي پروژه در تاریخ تعیین شـده و ... بروز نماید ، مدیر پروژه را در تشخیص 

  راه حل مشکل یاري می نماید .
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  ث زمانبندي و برنامه ریزي مجدد پروژه شود . راه حل مشکل در بسیاري از مواقع می تواند باع

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

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

ردازش پ ) ،ستادهخروجی(،  )دادهورودي( ستم در نظر بگیریم. یک سیستم دارايباید بصورت یک سیاگر پروژه را 
)  می باشـد ، در مرحله کنترل این بازخورها پس از بررسی و ذخیره سازي می توانند به Feedback( و بازخور

 و ریزيامهراهبري سیستم برنو  پروژه هاي بعديعنوان اطلاعاتی ارزشمند در جهت تسهیل برنامه ریزي و اجراء 
  مفید و موثر واقع شوند .نیز آن  کنترل پروژه در چرخه حیات
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  مراحل اجرایی فعالیتهاي مربوط به برنامه ریزي و کنترل پروژه 

  برنامه ریزي پروژه  – 1

A. :دریافت اطلاعات و داده هاي مورد نیاز در امر برنامه ریزي و کنترل پروژه از کارفرما شامل  
o ط مشی هاي کارفرما .اهداف ، سیاستها و خ  
o . اطلاعات کامل در مورد وضعیت موجود واحد اجرایی پروژه  
o . نسخه اي از قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکاران  
o . نقشه هاي اصل و نقشه هاي مهندسی  
o  سالانه ازقسمتهاي ذیرربط کارفرما بودجه مصوب ، سفارش درراهاطلاعات لازم دررابطه با وضعیت  

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

C. ناسب .شناسایی نرم افزارهی موجود کنترل پروژه و انتخاب نرم افزار م  
D.  ) تعیین تمام وقایع و رخدادهاي اجرایی پروژهMilestones . (  
E. . مشخص نمودن فاز بندي اجراي پروژه  
F.  شکستن هر فاز به جزییات و طراحی و ارسالWBS . پروژه  
G.  ـــال برنـامـه زمـانبنـدي جـامع پروژه که منعکس کننده منطق اجرایی پروژه ، اولویتها و طراحی و ارس

  ژه و رخدادهاي اجرائی پروژه می باشد .سیاستهاي مدیریت پرو
H.  ـــانی به دریـافـت برنـامـه زمانبندي اجراي فعالیتهاي هر پیمانکار به همراه اطلاعات منابع و نیروي انس

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

  ه برآورد منابع لازم براي اجراي هر فعالیت شامل موارد زیر :پایان به همرا
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 ·        وژه که بوسیله کامپیوتر پردازش گردیده است .شبکه زمانی پر  
o ·        . آنالیز زمانی شبکه ، تعیین مسیر بحرانی و شناسایی فعالیتهاي بحرانی  
o ·        . تسطیح منابع در صورت لزوم  
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o ·        . انواع جداول هیستوگرام لازم در جهت معرفی پروژه  
J. . تعیین و توافق برروي پریودهاي کنترل پروژه  

  کنترل پیشرفت فعالیتها  – 2

A. .دریافت گزارشات دورهاي پیشرفت فعالیتهاي اجرایی پروژه ازمشاوران اجراوپیمانکاران مربوطه  
B. . انجام بازدیدهاي موردي از نحوه پیشرفت اجرایی و اعمال کنترلهاي لازم  
C. ــات و دریافت مواد و تجهیزات پروژه ا ــفارش ــعیت خرید ، س ــهاي دریافت اطلاعات مربوط به وض ز بخش

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

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

  (گزارش تحلیلی).S–Curvesاولیه درقالب انواع مختلف جداول هیستوگرام ونمودارهاي میله اي و
G. . ارسال گزارشات تحلیلی مورد نیاز کارفرما  
H.  پروژه.تهیه گزارش وضعیت سفارشات درراه و اعلام عواقب تاخیرات احتمالی این مسئله دراجراي  
I. ، بهنگام نمودن زمانبندي تفصیلی، برنامه زمانبندي جامعWBS :ووقایع کلیدي پروژه درمواردزیر  

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 ·        یجاد تغییرات در تاریخ وقایع کلیدي .ا  

J. سایر اطلاعات لازم و پیشنهادات مشاور برنامه    ارسـال برنامه زمانی بهنگام شـده تفصیلی پروژه به همراه
  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 :  دیدتج کاري منابع )1
 تجهیزات: کامیون، لودر، بیل مکانیکی- انسانی: کارگر ، بنا،مهندس شامل نیروي انسانی و تجهیزات

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

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

  Cost محدوده هزینه )3

   گانت نمودار روش
 هبرنام در يتصویر روش ترین اساسی و نخسـتینو  آمده وجود به وظایف انجام زمانبندي براي اصـولا روش این
 :است بعد دو داراي و و باشد می پروژه ریزي

ــرح عمودي محور -1  را) کار انجام مراحل( آنها انجام تاخر و تقدم حســب بر را) وظایف حتی یا و( عملیات ش
 .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 هچ )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 هچ در نهایی هدف به دستیابی )6
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  چرخه حیات: مشخصات
  روژه ها از نظر اندازه و پیچیدگی متفاوت هستند ، اما چرخه حیات زیر بر همه آنها جاکم استپ

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

  

  

  : میزان معمول منابع و هزینه هاي لازم براي قسمت هاي مختلف چرخه حیاتنمودار اول

  
  

  

  

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

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

  سرمایه گذار توسط نرخ برگشت سرمایه انجام می گیرد)

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

 هزینه تغییرات

سک و تاثیر ذي عدم قطعیت ، ری
 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: 
سـال پروژه امنیتش به خطر افتد ویا پروژه بعلت تغییرات محیطی دیگر سودآورنباشد ویا 15یا  10امکان دارد بعداز 

  سال نیست ؟ 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 .

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

ـــایل  )3 ـــرمایه مورد نیاز ، انتخاب پیمانکاران ، مس مخـاطرات فنی (انتخـاب روش ومیزان رقـابـت پـذیري ، س
 وروشهاي مهندسی وساخت پروژه ، عوامل برپایی کارخانه مانند تاخیرات )

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

  ) عدم کنترل و نظارت با کیفیت عملیاتی 
(عدم داشـتن شـرایط احراز شـغل ، محدودیتها وفشارهاي زمانی ، فقدان همکاري مشـکلات نیروي انسـانی  )2

 وهماهنگی )

شدن براي برنامه ریزي ونظارت و توسعه  :اهمیت کم قائل اسـتفاد 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 
 استاندارد این. باشد می ستانداردا راهنماي خطوط و شناسی واژه از اي مجموعه مستند این که است آمده تعریف
 .شود می داده توسعه آمریکا در) PMI( پروژه مدیریت انستیتوي توسط
 روش بهترین یا) Best Practices( اجرا هاي بهترین یعنی استاندارد و است استاندارد یک PMBOK سـاده زبان به

 .کار انجام هاي
 نتایج شود اعمال شما شرایط در اگر و است شـده یجادا جهان سـراسـر از هایی تجربه اسـاس بر اسـتاندارد یک

 .ودش گارانتی صد در صد نظر مورد نتایج آمدن وجود به که نیست معنی آن به این اما. آمد خواهند بار به دلخواه
PMBOK 
 ايپروژه نوع هر مدیریت براي که کاري نوع 42. کندمی معرفی پروژه مدیریت براي فرایند 42 باكپم استاندارد
 یراز شوند،می جدا پروژه تخصصی هايجنبه از پروژه مدیریت دیگر، استانداردهاي اکثر و باكپم در. اسـت کافی
 شکل امکان انتزاع، این خاطر به. نکند پروژه تخصصی مسایل درگیر را خود پروژه مدیر که است این موفق الگوي
 .آیدمی وجود به باشد دهاستفا قابل پروژه نوع هر براي که کلی چهارچوبی به دادن

 براي هک فرایندهایی باید پروژه مدیریت تیم. هســتند اجباري این فرایندها اکثر لیو اختیاري فرایندها از برخی 
 روژهپ در ترتیب چه به فرایندها آن از هرکدام که کند تعیین و کند مشخص کار ابتداي در را هسـتند لازم پروژه
 براي هاراهنمایی این ولی دارد، وجود فرایند هر مورد در زیادي هايهنماییرا باكپم در. شـــد خواهند اجرا

 به نیاز ،کامل پروژه مدیریت سـیستم یک به دادن شـکل خاطر همین به و نیسـت کافی هاآن سـاختن عملیاتی
 .باشد داشته وجود پروژه مدیریت تیم در رودمی انتظار که دارد تکمیلی دانشی و تجربه

 یک .باشد ترساده مخاطب براي هاآن درك تا شوندمی بنديدسته شکل دو به باكپم پروژه دیریتم فرایند 42 
  .است دانش هايحوزه اساس بر دیگر بنديدسته و فرایندي هايگروه اساس بر بنديدسته
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 فرایندي الف) حوزه

 ) Initiating Process Group( آغازین فرآیندهاي گروه -1
  : هپروژ چارت تهیه -1-1
 ): scope(پروژه محدوده) اولیه(بیانیه ایجاد -1-2

 ) Planning Process Group( ریزي برنامه فرآیندهاي گروه -2
 ) Executing Process Group( اجرایی فرآیندهاي گروه -3
 ) Controlling Process Group( کنترلی فرآیندهاي گروه -4
  Closing Process Group  اختتامی فرآیندهاي گروه -5

  ب) حوزه دانش
 که مهاتی نوع اساس بر را فرایندها دانش هايحوزه. است دانش هايحوزه اساس بر فرایندها بنديدسـته دومین
 :باشد می زیر شرح به پنجم نسخه باكپم دانش هايحوزه. کنندمی تقسیم دارند نیاز

 پروژه یکپارچگی مدیریت دانش حوزه-1 
 هپروژ 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 تمدیری دانش حوزه-10 
 شــیوه زمان مدیریت حوزه در مثال عنوان به. شــوندمی مدیریت پروژه مدیریت موضــوعات از یکی حوزه هر در 

 شود،می تهیه بنديزمان برنامه ،...) و دهیگزارش ارزیابی، ریزي،برنامه شـیوه( شـودمی مشـخص زمان مدیریت
 و اصلاحی اقدامات انحراف وجود صـورت در وند،شـمی مقایسـه پروژه شـده ریزيبرنامه و واقعی زمانی وضـعیت
  شوندمی پیشنهاد گیرانهپیش
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PRINCE2 
 PRINCE2 مخفف PRojects IN Controlled Environments 2 داده توسعه انگلستان دولتی آژانس توسـط و اسـت 

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

 چیزي همان این. چیزي گام به گام انجام یعنی متدولوژي. اســت متدولوژي یک PRINCE2 گفتم که همانطور 
 اجراي براي هایی گام PMBOK خلاف بر مستند این نمونه، براي. کند می صحبت موردش در PRINCE2 که است

 تا همینطور و کار دومین ســپس دهید، انجام باید را کاري چه اول که گوید می. کند می ردیف پروژه مدیریت
 قرار منظمی ترتیب به آنها اما دارند، وجود هایی گام که ببینید هم PMBOK در اســت ممکن چند هر. آخر

 .اندنگرفته

  .است فرایند بر مبتنی پروژه مدیریت روش یک PRINCE2 پس 

 .است متدولوژي یک PRINCE2 و استاندارد یک PMBOKبطورکلی میتوان گفت : 

Prince 2 Foundation )پرینس چارچوب از استفاده با پروژه مدیریت( 

ــان هاي نیازمندي تامین  ــروژه ذینفعـ ـــ ـــ  در پروژه مدیریت اهداف بزرگترین از آنان منافع گرفتن نظر در با پـ
 .باشد می امروز دنیاي

 PRINCE2 شرکت توسط که باشد می دنیا در پـروژه مدیریت حوزه در کاربردي استانداردهــــاي ترین مطرح از 
APMG ـــر در حاضر حال در. اسـت گردیده ارائه انگلسـتان ــــ  همچنین و بریتانیا حوزه اروپایی، کشورهاي اکثـ
 .باشد می پروژه مدیریت در استفاده مورد استاندارد ترین اصلی PRINCE2 استرالیا،

 دوره اطلاعات

 و موفق مختلف هاي پروژه مدیران تجربیات از تفادهاسـ با OGC همان یا انگلسـتان دولتی بازرگانی وزارت بعدها 
 یا الگو انتشــار به دســت PROMPT 2 پروژه مدیریت الگوي اصــلی چارچوبهاي از الگوبرداري و خورده شــکســت
 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 بچارچو پروژه، مدیریت

Knowledge (پیمانکاران و کارفرمایان و گیرند می قرار اســتفاده مورد دنیا در چارچوبها این دوي هر امروزه. بود 
 به دســت کشــورها و نهاســازما در موجود خاص قوانین یا نظر مورد پروژه ماهیت خود، قبلی تجربیات به بســته
 یابریتان قدیم مســتعمرات یا وابســته هاي کشــور در مثال عنوان به. میزنند چارچوب نوع دو این از یکی انتخاب

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:sedighias220@yahoo.com


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

***************************************************************************** 
 33 از   20ص    sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

ــترالیا، کانادا، مانند ــتور به … و نیوزلند جنوبی، افریقاي هلند، اس ــتفاده حکومتی نهادهاي دس  چارچوب از اس
Prince2 در موجود اصول مبناي بر را ارتباطاتشان نکارانپیما و کارفرمایان و است الزامی Prince2 می ریزي پایه 
  .کنند

 فن آوري اطلاعات پایه و اساس مدیریت پروژه با این روش میباشد
 و مدیران اتفاق به قریب اکثر آنها، فضاي و ها پروژه بر حاکم دیگر هاي مولفه از فارغ و کشـورها قوانین از فارغ 

 الگویی روي Prince2 پروژه مدیریت استاندارد اساس و پایه اینکه به توجه با که باورند این بر پروژه کارشـناسـان
 اطلاعات فناوري هاي پروژه مدیریت در چارچوب این از اســت بهتر اســت، اســتوار اطلاعات فناوري مخصــوص
 خصوصیت همین و است چابک بسیار اصطلاحاً که است بوده نحوي به Prince2 چارچوب طراحی. شود اسـتفاده
 در و دباش سازگار اطلاعات فناوري پرسرعت بسیار اي توسعه و تکنولوژیکی دانشی، ماهیت با تا شـود می موجب
 .دهد نشان خود از خوبی پذیري انعطاف ها برنامه تغییر و نیازها تغییر مقابل

 مضــامین یا ها 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 
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 اجرا حال در فوق فرآیندهاي از یک هر که مادامی ،Prince2 چارچوب با پروژه یک مدیریت مدت تمامی طول در 
 این. شودمی کنترل و پایش گرفته، قرار نظر مد پروژه مدیر توسط (الف)شده گفته شترپی مضامین تمامی اسـت،
  . رفت خواهد پیش اصول این به تکیه با و Prince2 در موجود اصل هفت کنار در همواره عمل

 :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 

 وجود از چابکی این است ذکر به لازم. نمودیم صحبت چابکی همان یا Prince2 چارچوب رقابتی مزیت از پیشتر 
 Manage by و Manage by Stage همچون اصـــولی کنار در Managing a stage boundary نام به فرآیندي

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

 EOQمدل ساده تعیین مقدار اقتصادي سفارش 

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

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

    Hهزینه نگهداري هر واحد محصول در زمان=    A هزینه هر بار سفارش=   Dتقاضا در زمان = 
      C هزینه خرید هر واحد= Qمقدار سفارش =       ᴫواحد زمان = هزینه کمبود هر واحد محصول در

   Tزمان دوره (سیکل) سفارش =      H = ICنرخ هزینه نگهداري=     I=-در صد نرخ نگهداري
 � = �� + ��� + ��2 + 0 ���� = 0 ��� (��) + ��� ���� �+ ��� ���2 �+ ��� (0) = 0 

0− ���� + �2 += 0      →      ���� = �2  

�∗ = ����� = ������  مقدار بهینه اقتصادي سفارش    

  با شرایط زیر اعتبار دارد EOQفرمول ً

  قیمت خرید به مقدار سفارش بستگی دارد •
  مقدار تقاضا در طول دوره ثابت است •
 LT=Lead Timeتحویل زمان تحویل مشخص و ثابت است(زمان  •
  مقدار سفارش در یک زمان به انبار میرسد •
  کمبود جایز نیست •
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  برابراست با هابا توجه به این مقدار بهینه سفارش، مقدار هزینه

�∗ = �2��� = �2����  

� = ��  =  تعداد دفعات سفارش در سال
� = 1� �12           سال �365           ماه ��  مدت   زمان  سفارش               روز = ∗���             هزینه کالا در سال = هزینه سفارش در سال            �∗�� =  هزینه نگهداري در سال
�∗ = �� + ���∗ + �∗�2 = مترینک هزینه کل در سال   

ـــفارش مجدد نامگذاري کنیم  و ا  LTاگر زمان تحویل را    نامگذاري کنیم باین معنی که هر وقت  rگر نقطه س
  رسید باید سفارش دهیم rموجودي کالا 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    ∗��−      �� > �⎭⎪⎬

⎪⎫
 

    Hهزینه نگهداري هر واحد محصول در زمان=    A هزینه هر بار سفارش=   Dتقاضا در زمان = 
      C ر واحد=هزینه خرید ه Qمقدار سفارش =       ᴫهزینه کمبود هر واحد محصول در واحد زمان =

    Tزمان دوره (سیکل) سفارش =      H = ICنرخ 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 
  هزینه اجاره هر واحد کالا در واحد زمان (سال)  Wبا فرض 

� = �� + ��� + ��2 + 0 +�� 

���� = 0              �∗ = �  مقدار بهینه اقتصادي سفارش ��������

�∗ = �� + ���∗ + �∗�2 +��∗ = مترینک هزینه کل در سال   

  کنترل پروژه در حالتیکه زمان فعالیتهاي پروژه دقیق نباشد:
باشد  زمان هر  و b  زمان بدبینانه و mتمال زمان بیشـترین اح و aزمان یک فعالیت وقتی بصـورت خوشـبینانه 

  تخمین میزنیم که بصورت زیر محاسبه میکنیم  tفعالیت به 

� = � + 4� + �6  

  که واریانس و انحراف معیار آن زمان عبارتست از

�� = (� − �6 )� 

� = ��� 

تبدیل  CPMرا به  PERTزمان تخمینی است و سپس با فرمول فوق  PERTدقیق و زمانهاي  CPMزمان هاي 
 میکنیم

    

sed
ighias

22
0@

yah
oo.co

m

mailto:sedighias220@yahoo.com


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

***************************************************************************** 
 33 از   25ص    sedighias220@yahoo.com  مهندس امین صدیقی

  : مثالهایی از  کنترل پروژه : 1مثال
ــیر بحرانی  –در پروژه ذیل : مدت زمان انجام پروژه  جدول زمانی زودترین و دیرترین فعالیت را مشــخص  –مس

  نموده 

 زمان مورد انتظار (روز) پیش نیاز  فعالیت شرح
 A - 7  پیاده کردن قطعه اول

 B A 3 ولتعمیر قطعه ا

 C - 6  پیاده کردن قطعه دوم

 D C 1 تعمیر قطعه دوم

 E B,D 2 مونتاژ قطعه اول و دوم روي سیستم

 F E 4  تست سیستم

 
  واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی 16این پروژه 

A B E F 

  هر فعالیت جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه

 ES EF LS LF Slack تظار (روز)زمان مورد ان پیش نیاز فعالیت
      

A - 7 0 7 0 7 0 
      

B A 3 7 10 7 10 0 
      

C - 6 0 6 3 9 3 
      

D C 1 6 7 9 10 1 
      

E B,D 2 10 12 10 12 0 
      

F E 4 12 16 12 16 0 
      

10 0 
7 

7 3 

C D 
0 7 

6 6 
2 4 10 12 12 

2 
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3 10 
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 : مثالهایی از  کنترل پروژه :2مثال
جدول زمانی زودترین و دیرترین فعالیت را مشـــخص  –مســـیر بحرانی  –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 
  ها عالب یا مغلوب میباشد آیا نیاز به بررسی دارد هزینه در چه فعالیتهایی

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

 زمان پیش نیاز  فعالیت
بـــــودجـــــه 

 کلی(هزارتومان)
 

هزینـه واقعی  بعـد از 
 (هزارتومان)چهارماه 

در صد تکمیل  بعد از 
 چهارماه

A - 2 10  12 100 
B - 3 30  30 100 
C A 1 3  1 50 
D B 3 6  2 33 
E B 2 20  10 25 
F C,D 2  10    0  0  
G E 1  8    0  0  
H F,G 1  5    0  0  
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  واحد زمانی طول میکشد.  و مسیر بحرانی 9حل: این پروژه 
B D F H 

  جدول زودترین و دیرترین زمان شروع و خاتمه هر فعالیت
 ES EF LS LF Slack زمان نیازپیش  فعالیت

A - 2 0 2 3 5 3 
B - 3 0 3 0 3 0 
C A 1 2 3 5 6 3 
D B 3 3 6 3 6 0 
E B 2 3 5 5 7 2 
F C,D 2 6 8 6 8 0 
G E 1 5 6 7 8 2 
H F,G 1 8 9 8 9 0 

 

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

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بودجه کل زمان ش نیازپی 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 5 5 10 12 12 13 15 15 جمع      
 92 87 82 77 67 55 43 30 15 تجمیع      
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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 جمیعت      
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فعال
 یت

یش  پ
 نیاز

 زمان
ــه  ــودج ب
کلی(هزار

 تومان)

ــه  ــن ــزی ه
واقعی  بعد 
از چهارماه 
(هزارتومان

( 

در صـــد 
تکمیل  بعد 
 از چهارماه

 ماه 4بررسی هزینه بعد از  ماه 4بررسی زمان بعد از 

A - 2 10 12 100 
 5یا  2این فعـالیت میتواند در انتهاي ماه 

 ام شود که تمام شده(خوب)تم
 -شده  12وهزینه  10بودجه  -فعالیت  %100براي

 هزارتومان غالب شده(بد)2هزینه باندازه 

B - 3 30 30 100 
تمام شود  3این فعالیت باید در انتهاي ماه 

 که تمام شده(خوب)
بودجه و هزینه مســاوي است  -فعالیت  %100براي

 (خوب)

C A 1 3 1 50 
شروع در  5یا 2واند از ماهاین فعالیت میت

ــود که 6یا 3انتهاي ماه  تمام %50تمام ش
 شده(خوب)

ــود که هزینه  1.5بودجه معادل 50% ــده  1میش ش
 هزینه مغلوب(خوب)-است 

D B 3 6 2 33 
ــروع در انتهاي 3این فعالیت باید از ماه ش

 تمام شده(خوب)%33تمام شود که  6ماه 

 2زینهمیباشــد و ه 1.98بودجه -فعالیت  %33براي
هزارتومان غالب شده  0.02شـده که هزینه باندازه 

 است (بد)

E B 2 20 10 25 
شروع و در انتهاي  5یا3این فعالیت از ماه 

ــود که  7یـا  5مـاه  مطلوب  %25تمام ش
 است(خوب)

ــد و هزینه 5بودجه -فعالیت  %25براي  10باید باش
هزارتومان غالب شده است  5شده که هزینه باندازه 

 (بد)

F C,D 2 10 0 0 
شروع و در انتهاي ماه 6این فعالیت از ماه 

 طبیعی است(خوب) %0تمام شود که  8
این فعالیت نباید شـروع شـده باشد نتیجتا هزینه 

 باید صفر باشد که هست (خوب)

G E 1 8 0 0 

شروع و در انتهاي 7یا5این فعالیت از ماه 
ــود کـه  8یـا 6مـاه طبیعی  %0تمـام ش

 است(خوب)

ت نباید شـروع شـده باشد نتیجتا هزینه این فعالی
 باید صفر باشد که هست (خوب)

H F,G 1 5 0 0 
ــروع و در  8این فعـالیـت بـاید از ماه  ش

ــود که  9انتهـاي ماه  طبیعی  %0تمام ش
 است(خوب)

این فعالیت نباید شـروع شـده باشد نتیجتا هزینه 
 باید صفر باشد که هست (خوب)
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 ادي سفارش :مثالهایی مقدار اقتص :3مثال
 20هزینه هر بار سفارش  –تومان  10هزینه خرید هر واحد کالا  –واحد در سـال است  8000تقاضـاي سـالانه کالایی 

  میباشد. تعیین کنید: %20نرخ نگهداري کالا سالیانه  –تومان 
  ج) زمان بین دو سفارش    ب) تعداد دفعات سفارش      EOQالف) مقدار اقتصادي سفارش کالا

ــفارش مجدد را     روز باشد     15اگر زمان تحویل کالا    ؟  ین هزینه کل سالانهد) کمتر ه) نقطه س
  و) نقطه سفارش مجدد را بدست آورید  روز)  باشد     60اگر زمان تحویل کالا دوماه (؟  بدست آورید

∗�  حل: الف) مقدار اقتصادي سفارش = ������ = ��∗����∗���.��∗�� = 400   واحد سفارش میدهیم 400بار یعنی هر  

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

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

∗� کمترین هزینه کل سالانهد)  = �� + ���∗ + �∗�� = زینهه کل در سال  مترینک  èبا گذاشتن اعدادè �∗ = 80800  

  ه) نقطه سفارش
�  ابر است بابا احتساب موجودي در راه،   نقطه سفارش کالا بر   ) باشد  18) کمتر از زمان سیکل سفارش(15اگر زمان تحویل ( = �. �� = 8000 ∗ 15360 = 333            

    واحد رسید باید سفارش دهیم 333یعنی میزان کالاي انبار  وقتی به 
�  ) باشد18) بیشتر از زمان سیکل سفارش(60و) اگر زمان تحویل ( = ��� = ���� ≈  تعداد سفارش   3

  ست بابا احتساب موجودي در راه،  نقطه سفارش کالا برابر ا

� = �. �� = 8000 ∗ 60360 = 1333            
�  بدون احتساب موجودي در راه،  نقطه سفارش کالا برابر است با = �. �� −��∗ = 1333 − 3 ∗ 400 = 133    
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  :  PERT: مثالهایی از  کنترل پروژه 4مثال
ــبینانه  ــد زمان  mل و زمان محتم bو بدبینانه  aپروژه اي داراي فعالیتهایی با زمانهاي خوش ــرح ذیل میباش بش

  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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 حل

= t پیش نیاز  فعالیت ������� a m b �� = (� − �6 )� 
� 

A - 6 4 5 12 1.78 1.33 

B - 2 1 1.5 5 0.44 0.67 

C A 3 2 3 4 0.11 0.33 

D A 5 3 4 11 1.78 1.33 

E A 3 2 3 4 0.11 0.33 

F C 2 1.5 2 2.5 0.03 0.17 

G D 3 1.5 3 4.5 0.25 0.50 

H B,E 4 2.5 3.5 7.5 0.69 0.83 

I H 2 1.5 2 2.5 0.03 0.17 

J F,G,I 2 1 2 3 0.11 0.33 

  
�  واحد زمانی طول میکشد و مسیر بحرانی  17پروژه   → � → � → � → � 
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**************************************************************************************************************** 

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

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

یهاي بیحاصـل آلوده شـوید و نه بگذارید که بعضـی لحظات تاسف بار که براي هر ملتی در هر حرفه اي که هسـتید نه اجازه دهید که به بدبین
  پیش می آید شما را به یاس و ناامیدي بکشاند. در آرامش حاکم بر آزمایشگاهها و کتابخانه هایتان زندگی کنید . 

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

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

و این پرسـش را آنقدر ادامه دهید تا به این احسـاس شـادیبخش و هیجان انگیز برسـید که شـاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلاي بشریت 
  داشته اید.

ایمان نزدیک میشـویم  هر کداممان باید حق آن را داشته اما هر پاداشـی که زندگی به تلاشـهایمان بدهد یا ندهد  هنگامی که به پایان تلاشـه
  باشیم که با صداي بلند بگوییم 

  " اممن آنچه در توان داشته ام انجام داده " 

 

 1822-1895لوئی پاستور  
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