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 جايگاه مديريت طرح

  
تمامي كلمات و عبارت ها طبق تعاريف  در اين برنامه پيشنهادي فرض بر آن است جهت رعايت ادبياتي واحد و استاندارد ،

و )  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ( مندرج در بخش
شماره  بخش نامهاساس ارجاع كار به واحد مديريت طرح مطابق با اين به كار برده شده اند و بر نظام فني و اجرايي كشور 

خواهد شد . با اين فرض مديريت طرح در قالب قرارداد منعقد شده با كارفرما خدماتي انجام  25/03/1392به تاريخ  24139/92
 خواهد داد .  ارائهبراي اين واحد ترسيم نموده اند  دستورالعمل هارا كه در قوانين و 

شد و از پويايي الزم جهت انطباق با شرايط پروژه الزم به ذكر است اين چارچوب صرفا به عنوان يك قالب استفاده خواهد 
اين قابليت را خواهد داشت كه حسب مورد ، خدمات مورد درخواست كارفرما از واحد  بخش نامهبرخوردار است و طبق متن 

  مديريت طرح به آن افزوده يا از آن كاسته شود .
  

 به كارگيري نيروي انساني

  
مديريت طرح بر اساس وظايف و شرح خدمات خود نيروي انساني الزم را با توجه به پيش بيني خود از شرايط ، احجام و 

پس از انعقاد قرارداد و با توجه به شرايط حاكم بر پروژه مقادير ، حوزه هاي كاري و آينده پروژه در قالب نمودار تشكيالتي كه در 
اين نمودار با توجه به پيشرفت كار و حجم ،  خواهد نمود . سازمان دهيو  تامين ر پروژه ، متناسب با كارهاي ارجاع شده دو 

اي هداز سوي وي در موعمدير طرح هاي ارجاع شده به  تنوع ، نوع تخصص مورد نياز ، وسعت و پراكندگي كارها و پروژه
  كارفرما ارسال خواهد شد .مقتضي روز آمد گرديده و براي 

  
 ان و تشكيالت پروژهشناسايي سازم

  
در ابتدا مديريت طرح با هدف اشراف كامل به تمامي جوانب پروژه مذاكراتي با همه طرف هاي دخيل ( از جمله كارفرما ، 
مشاوران ، دستگاه نظارت ، پيمانكاران و . . . ) خواهد داشت و ضمن دريافت كليه مدارك موجود بررسي هاي اوليه خود را آغاز 

خواهد شد و از اين فرصت براي آگاهي هرچه بيشتر از ساختار سازمان كارفرما انجام اين كار از تاريخ آغاز قرارداد خواهد نمود . 
 هم چنيننيز استفاده خواهد شد . در اين راستا و در جهت جمع آوري اطالعات الزم ابتدا از طريق ارتباطات حضوري و كتبي و 

  مي پذيرد .انجام اين كار ان ارسال خواهد شد ، براي ذي نفعنامه هايي كه  از طريق پرسش
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  تدارك بودجه پروژه
  

پروژه با وسعت تعريف شده و احجام اوليه عنوان شده نيازمند منابع مالي قابل توجهي است ؛ در اين راستا الزم است تا در 
سرمايه هاي بخش منابع عمومي و دولتي و در صورت لزوم قالب برنامه راهبردي پروژه سياست گذاري مناسبي جهت جذب 

احتماال كارفرما يك برآورد اوليه از بودجه پروژه در دست دارد ، الزم است اين بودجه  اين كهپذيرد . با توجه به انجام خصوصي 
پوشش دهد تقسيم شود . آيد و به بخش هاي اصلي كه تمامي قسمت هاي پروژه را  درآمد در / در قالب سامانه مديريت هزينه

اين بخش ها بايد داراي پويايي و انعطاف الزم جهت سازگاري با وضعيت آينده باشد . كارفرما با همكاري مديريت طرح اين 
           نمودن با دريافت به هنگامبودجه را به وسيله برنامه هاي تعريف شده اي ضمن روزآمد نمودن ، تجديد نظر كردن و 

واري ، مديريت خواهد كرد . يكي از وظايف مديريت طرح در ماه هاي اوليه اين است كه با كارفرما در تهيه اد گزارش هاي
  بودجه پروژه و ايجاد سامانه مديريت هزينه همكاري نمايد . جزييات

  
  بررسي برنامه ها و مدارك 

  
نظر گرفته خواهد شد ،  تفصيلي در كه قبل از شروع دوره ساخت و همزمان با دوره طراحيدر طول زمان آماده سازي 

مديريت طرح  ضمن بررسي مدارك تهيه شده قبلي ، برنامه هاي پروژه ، مدارك ساخت و اسناد مناقصه ها و واگذاري هاي 
تهيه و روزآمد خواهد نمود . اين كار يا به صورت مستقيم توسط نيروهاي خود الزم را با استفاده از خدمات مشاوران مربوط 

به  جزيياتمديريت طرح را قادر خواهد ساخت كه به سرعت از  ، تفاده از زمان موجود قبل از شروع عمليات اجراييضمن اس
  دست آمده و چالش هاي موجود فني ، قراردادي و مديريتي پروژه اطالع حاصل نمايد .

شده ، بررسي خواهد انجام احي هاي در اين بخش امور مربوط به برنامه اجرايي پروژه ، بسته قراردادها و اجرايي بودن طر
بخش هاي مهم پروژه و وجوه مشترك را ارزيابي كرده و مشخص خواهد ساخت كه آيا فرض ها و  هم چنينگرديد . اين كار 

  . استدالل ها براي طول زمان پروژه و سلسله مراتب كار منطقي است
  

     ....يه گذاران و ...فرآيند واگذاري كارها و انتخاب پيمانكاران ، مشاوران ، سرما
  

) الزم است از  ...جهت واگذاري كارها به هر صورت و انتخاب طرف مربوط ( مشاور ، فروشنده ، پيمانكار ، سرمايه گذار و 
اين بسته بايد مناسب ، سوي مشاور مربوط يك بسته اسناد ارزيابي اوليه و يك بسته اسناد واگذاري ( مناقصه ) تهيه گردد . 

طول مناقصه يا پروژه ايجاد اطالعات كامل ، پرسش يا مشكل قابل توجهي در  ارائهمتناقض و كامل باشند و ضمن اواضح ، ن
د . مديريت طرح با طراحي گردش كار مناسب جهت واگذاري كارها ضمن بررسي برآوردها  و اسناد جهت حصول اطمينان ننماي

  ي مشابه مقايسه خواهد نمود .اهد كرد و آن ها را با ساير پروژه هان خو، روش مورد استفاده و فرض ها را تعيي آن هااز صحت 
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  خواهد شد :انجام بررسي بسته هاي يادشده جهت كنترل موارد زير 
  سرمايه پذير ) –مطابقت با خواسته هاي واگذارنده ( كارفرما  - 

  فني ، اجرايي و مديريتي  توانايي هايروش و  - 
  مالي  توانايي هاي - 
  پيشنهاد شده قيمت - 

براي كارفرما  ....مديريت طرح نتايج اين بررسي ها را به همراه پيشنهادات خود در مورد انتخاب پيمانكار ، سرمايه گذار و ...
  خواهد شد .انجام خواهد داد . اين انتخاب ها در راستاي برنامه راهبردي و سياست گذاري كالن پروژه  ارائهدر يك گزارش 

  
  شده انجام اري از فعاليت هاي تهيه گزارش ادو

  
اطالع يابد و  آن هابه كارفرما اين امكان را خواهد داد تا از برنامه ها و صحت اجراي  به موقعدقيق و  گزارش هاي ارائه

گزارشات مديريت طرح براي برآوردن اين نيازها طراحي  تصميمات به موقع را كه در ادامه پروژه الزم هستند ، اتخاذ نمايد .
  واهد شد . خ

در مجموعه  آن هاسامانه مديريت اطالعات پس از اخذ گزارشات تفصيلي روزانه از عوامل مختلف حاضر در پروژه و پردازش 
  خواهد نمود .  ارائهمديريت طرح گزارشي تحليلي را به صورت اجمالي تنظيم و 

يجاد خواهد شد و در طول دوره طراحي تفصيلي براي اين منظور قالب هاي خاص براي گزارشات روزانه ، هفتگي و ماهانه ا
به توافق كارفرما خواهد رسيد و به تمامي عوامل دخيل در پروژه جهت يكسان سازي جمع آوري و اخذ اطالعات و سهولت 

  پردازش آين اطالعات ابالغ خواهد شد .
  .گانه منع مداخله مدير طرح ضروري است  توضيح : اخذ تصويب كارفرما در موارد ده

  
  برنامه هاي حفاظت و ايمني 

  
حفاظت و ايمني پروژه نبايد به سادگي به خطر افتد . به همين منظور مديريت طرح كنترلي دقيق و همه جانبه بر رعايت 

  ايمني در دوره ساخت  و تحويل خواهد داشت . 
كه  آن جاود را بر عهده دارد و از بايد توجه داشت كه اصوال پيمانكار مسئوليت نهايي در مورد كارهاي موضوع قرارداد خ

زير را  اقدام هايايمني از طريق مشاركت قوي بين پيمانكار و ديگر عوامل دخيل در پروژه به دست مي آيد ، الزم است پيمانكار 
  دهد :انجام تحت نظارت و مديريت گروه مديريت طرح 

 لويت اول را دارد .به وجود آوردن محيطي كه در آن ايمني در طراحي و اجراي كارها او  
  بتوانند ايمن كار كنند . آن هاتدارك آموزش و ابزار مناسب براي تمامي كاركنان در دفاتر و جبهه هاي كاري ، تا  
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 . به كار بردن يك برنامه ايمني و سازمان حمايتي جامع كه نظارت ها و كنترل ها را تعيين و كار ايمن را اجباري نمايد  
  هاي مخاطره آميز به طريقي كه با رفتاري مناسب ، ضمن محدود نمودن تبعات رويداد ،  رويدادآمادگي براي مقابله با

 از موارد مشابه را نيز ايجاد نمايد . پيش گيريامكان 

 
 تحويل كار ، شروع به كار و واگذاري خدمات و كارها

  
با توجه به ماهيت پروژه و تنوع و پيچيدگي موجود در آن به طور طبيعي و در جهت تسريع در روند اجراي پروژه الزم است 

زير پروژه تقسيم گردد و در اين راستا واگذاري كارها از اهميت به سزايي برخوردار است . اين پروژه و كه پروژه به چندين 
ها ( اعم از پيمانكاري ، سرمايه گذاري ، مشاركت و . . .  )  نيز دو چندان خواهد گرديد و  اهميت با توجه به تنوع نحوه واگذاري

  واگذاري كارها و تعهدات محدوده اي فراتر از صرف برگزاري چند مناقصه يا مسابقه را شامل مي شود . 
صورت موثر و كارآمد ضروري خواهد براي اين منظور و در قالب برنامه راهبردي تدوين شده يك برنامه واگذاري كارها به 

كه كارفرما از پروژه انتظار دارد ، برآورده گردد . مديريت طرح با همكاري مشاوران مربوط اقدامات  باالييبود تا  استانداردهاي 
  واگذاري را دقيقا نظارت خواهد كرد .

  
  نظارت عالي بر فرآيند ساخت 

  
اجرايي الزم و با اهميت خواهد بود و الزم است از  فعاليت هايجانبه بر با توجه به وسعت پروژه نياز به نظارتي همه 

مشاوران صاحب صالحيت جهت اين نظارت بهره برد ؛ مديريت طرح نيز در رابطه بر فعاليت دستگاه نظارت و مشاوران فعال در 
 آن هاقراردادها و شرايط خصوصي  نظارتي عالي را بر عهده خواهد داشت . در اين خصوص بايد تمهيدات الزم در،  اين حوزه

  شود . ديده
برنامه هاي مديريت قراردادهاي ساخت را تدوين و پيگيري خواهد نمود تا اطمينان حاصل نمايد كه با  جزيياتمديريت طرح 

تعهدات پيمانكار در قالب قرارداد منعقد شده ، پروژه طبق بودجه ، برنامه و كيفيت استاندارد مورد توافق در قرارداد ، تكميل انجام 
  كنترلي ويژه خواهد داشت . ، هزينه ها و زمان انجام خواهد گرديد و در اين راستا مديريت طرح بر كيفيت 

  
  تضمين كيفيت و برنامه مديريت كيفيت 

  
سرمايه گذاران  ، مسئوالن دولتي وكه كاربران آن اعم از كارفرما، مردم آخرين مرحله از ارزيابي موفقيت پروژه اين باشدشايد 

نگه عملكرد ، قابليت  . اين ديدگاه با توجه به شرايط محيطي ، كارآيي ، راحتي ،  را چگونه مي بينند نهاييپايان پروژه و توليد 
  ق طراحي و ساخت نهايي با استانداردها و خواسته هاي اوليه سازمان كارفرما شكل خواهد گرفت . ميزان تطاب هم چنينو  داري
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بر اين اساس كيفيت محصول نهايي منعكس كننده تلفيقي از طراحي و ساخت و رابطه متقابل بين عوامل حاضر و فعال در 
  .  ان ، سرمايه گذاران و . . . ) خواهد بودپروژه ( كارفرما ، مديريت طرح ، مشاوران طراحي و نظارت ، پيمانكار

پيمانكاران در قبال كنترل كيفيت حوزه كاري تحت مشاروان و در اين راستا مديريت طرح ضروري مي داند كه هر يك از 
باشد و مديريت طرح تضمين كيفيت را از طريق مشخص نمودن استانداردها و نيازهاي كيفيت و  پاسخ گومسئوليت خود 

  مي دهند كنترل و پيگيري خواهد نمود . انجام پيمانكاران كنترل كيفيت را بخوبي مشاوران و  اين كهاز  اطمينان
كارخانه اي و  آزمايش هاينظارت بر  هم چون توجه ويژه مديريت طرح در اين خصوص بر نقاط كليدي و بحراني كار (

كار را مورد بازرسي قرار داده و ضمن علت يابي اقدامات  ) مي باشد و در موارد ضروري مشكالت كيفيت و ضعف هاي حين اجرا
  . اصالحي را اعمال مي نمايد
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  چارت سازماني پيشنهادي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساير نفرات مندرج در چارت سازماني متعاقباً تكميل خواهند شد.* 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 
 

   نمونهپروژه 
  بسته پيشنهادي براي انجام خدمات مديريت طرح

  

 1392 /ماه  شهريور

  روش مديريت پروژه
  

  مقدمه
، يكي از معتبرترين استانداردهاي جهاني در حوزه امور مديريت پروژه است كه در  استاندارد پيكيره دانش مديريت پروژه

، تجارب و سوابق هزاران مدير  . اين استاندارد كه بر پايه جمع آوري اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است آذر سيمابشركت 
. در ادامه كل فرآيند  تواند به عنوان راهنماي برنامه مديريت پروژه مورد استفاده قرار گيردمي،  پروژه در سراسر دنيا تنظيم شده

  ه است :يددگر ارائه، ) حوزه تقسيم بندي شده ده  كه طبق استاندارد در مديريت پروژه (
  PMP: جمع آوري اطالعات و تهيه  پارچگييكمديريت  - 
   WBSت تعريف محدوده و تهيه مديريت محدوده : چگونگي جمع آوري اطالعا - 
  ، منابع و زمان هر فعاليت و تهيه برنامه زمان بندي  ، ارتباط مديريت زمان : تعريف فعاليت ها - 
  )  cash flow مديريت هزينه : پيش بيني هزينه ها و تهيه برنامه بودجه ( - 
  )  quality plan مديريت كيفيت : تهيه طرح كيفيت ( - 
  يه طرح منابع انسانيمديريت منابع انساني : ته - 
  مديريت ارتباطات : تهيه برنامه مديريت ارتباطات - 
 آنانجام مديريت ريسك پروژه : تهيه برنامه مديريت ريسك پروژه و  - 

 ، ارجاع كار به مشاوران و پيمانكاران و ... و تدارك تامين مديريت تداركات پروژه : تهيه برنامه هاي  - 

 برنامه هاي مديريت دينفعان پروژهمديريت دينفعان پروژه : تهيه  - 
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 PMBOK استاندارد از استفاده - 1

را به عنوان ابزار و  PMBOK، استاندارد  اين شركت با بهره گيري از تجارب پرسنل خود در پروژه هاي مختلف كشور
  . استاندارد مورد نظر در تهيه نظام هاي مختلف مديريتي خود برگزيده است

  
  تفصيليشرح خدمات 

  
  ، توسعه برنامه مديريت پروژه و مديريت تغييرات پارچه پروژه نظام مديريت يك
ها و  ، تركيب و هماهنگي فرآيند ، تعريف پارچه پروژه شامل فرآيندها و فعاليت هاي مورد نياز براي شناسايي مديريت يك

پارچه سازي  عه برنامه مديريت پروژه و يك. بدين معني كه برنامه ريزي و توس فعاليت هاي مختلف مديريت پروژه است
  .  مي شودانجام شده در  حوزه هاي مختلف مديريت پروژه در اين بخش انجام اقدامات و فعاليت هاي 

  فعاليت هاي اصلي اين بخش عبارتند از:
 : ده و الزامات ، مجوز يك پروژه يا يك فاز را صادر كر منشور پروژه سندي است كه به طور رسمي تهيه منشور پروژه

 .  نمايد، مستند مي مي كند تامين را  ذي نفعاناي كه انتظارات و نيازهاي اوليه

 : و  پارچه سازيك ، ي ، آماده سازي سازي اقدامات مورد نياز براي تعريف فرآيند مستند تهيه برنامه مديريت پروژه
 هماهنگي تمامي برنامه هاي فرعي

 به اهداف  دست يابيفرآيند اجراي كار تعريف شده در برنامه مديريت پروژه جهت  پارچه پروژه : هدايت و مديريت يك
 پروژه

 : اهداف عملكرد تعريف شده در برنامه  تامين ، بازنگري و تنظيم پيشرفت جهت  فرآيند پايش نظارت و كنترل پروژه
 مديريت پروژه

 بازنگري تمامي درخواست هاي تغيير (پارچه تغييرات :  كنترل يك Change Order (  تصويب و مديريت تغييرات ، 

 : يندهاي حوزه هاي مديريت پروژهآنهايي كردن تمامي فعاليت هاي كليه فر خاتمه پروژه يا فاز  
. برنامه مديريت پروژه تعريف مي كند كه پروژه چگونه  سند در مديريت پروژه خواهد بود مهم ترين،  برنامه مديريت پروژه

، بسته به حوزه كاربرد و پيچيدگي  . محتويات برنامه مديريت پروژه گردد و خاتمه مي يابدو كنترل مي، نظارت  شوداجرا مي
به طور كلي  . پارچه تكرار مي شود تا پروژه خاتمه يابد . برنامه مديريت پروژه از طريق يك سري فرآيند يك كندپروژه تغيير مي

  ، عبارتند از : ت پروژه مورد استفاده قرار مي گيرندابزارها و ورودي هايي كه در تهيه برنامه مديري
 داده ها و مفروضات برنامه ريزي اطالعات ،  
 سياست هاي كارفرما و مديريت پروژه  
 پروژه اي و جهاني استانداردهاي كشوري ،  
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 روژه ، گردش كارها و به طور كلي الگوي برنامه مديريت پ ، فرم ها سرمايه هاي سازماني شامل دستور العمل ها  
 دروس آموخته شده  فايل هاي پروژه هاي گذشته ،  

  : در نهايت خروجي سند مديريت پروژه سندي است كه از بخش هاي اصلي ذيل تشكيل مي گردد
 ) خط مبنا يا  برنامه زمان بنديbaseline (  
 ) خط مبنا يا  هزينه پروژهbaseline (  
 ) خط مبنا يا  محدوده پروژهbaseline (  

  : ، عبارتند از ، بسته به نوع و پيچيدگي پروژه برنامه مديريت پروژه نيز بخش هاي فرعي
 برنامه مديريت محدوده  
 برنامه مديريت زمان بندي  
 برنامه مديريت هزينه  
 برنامه تضمين و كنترل كيفيت 

 برنامه مديريت ارتباطات 

 برنامه مديريت ريسك 

  
 پروژه سازماني بيرون و درون ارتباطات  ،  سازمان

 وظايف شرح

خواهد شد نقش ها ، وظايف و مسؤوليت هاي هريك از عوامل درگير تدقيق تهيه كه براي پروژه  يطبق ماتريس مسئوليت
  خواهد شد .

  چارت سازماني
  ، براي پروژه تنظيم و به تاييد كارفرما خواهد رسيد .چارت سازماني مورد نظر براي پروژه با توجه ساختار اجرايي كلي پروژه 

  
  )  Project Coordination Procedure ( پروژه هماهنگي رويه

. به  ، درج مي گردد سازي پروژه ، نحوه مستند مكاتباتانجام در اين سند ارتباطات پروژه شامل گردش كارها و چگونگي 
  :  شده است ارائهعنوان نمونه برخي از گردش كارهاي ذيل در بخش رويه هماهنگي پروژه 

  كميته راهبرديگردش آغاز كار توسط  - 
  گردش كار تهيه طرح  - 
  گردش كار كنترل مدارك و اظهار نظر مدير طرح نسبت به اسناد هر مرحله  - 
  گردش كار فرآيند صدور تغيير كار مشاوران و پيمانكاران  - 
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  قسمت از قرارداد توسط كارفرما  / گردش كار تصويب هر مرحله - 
پروژه در بخش مديريت ارتباطات پروژه برنامه ريزي اجرا و  ذي نفعانگردش كار اطالعات و نحوه ارتباط  - 

كه به رويه هماهنگي پروژه يا  coordination plan. در اين بخش طرح هماهنگي  كنترل مي شود
coordination procedure در اين سند موارد ذيل درج نيز شناخته مي شود تدوين مي گردد .       

  مي گردد :
o  گردش كار كنترل مدارك طراحي توسط مدير طرح  
o سازي مدارك توسط مدير طرح گردش كار مستند  
o  مدارك طراحي توسط كارفرما و كميته راهبردي تاييدگردش كار  
o گردش كار برگزاري جلسات دوره اي با مشاوران و پيمانكاران  
o گردش برگزاري جلسات كميته راهبردي كار گروه ها  
o حساب به مشاوران و پيمانكاران خت صورتگردش كار نحوه پردا  
o  گردش كار نحوه بررسي تغييرات پروژه  
o ... و ديگر گردش هاي مورد نياز پروژه  

،  از مديريت ذي نفعانرويه هماهنگي پروژه شامل تمام اموري است كه امور و جريان اطالعات در پروژه كه تمامي 
. در واقع هدف اصلي از اين رويه فراهم كردن  ا مشخص مي نمايد، ساخت و تدارك موظف به رعايت آن هستند ر مهندسي

يك مرجع و راهنما براي مديريت مناسب امور اداري و اطالعاتي پروژه است به نحوي كه به كمك آن پروژه به طور مناسب 
  : مي گرددمختلفي است كه در ادامه به طور مختصر معرفي  قسمت هايو خاتمه يابد اين رويه شامل انجام ،  آغاز

، برآورد هزينه كل و ... را  ، جانمايي تصويري ، محل سندي كه مشخصات كامل پروژه از قبيل نام : مشخصات پروژه - 1
 . برداري توسط تمام طرفين درگير در پروژه مي باشد مشخص مي نمايد و در طول اجراي پروژه قابل بهره

، مشاوران و به طور كلي تمامي افراد و  ، پيمانكاران ، مديريت گذار، سرمايه  ، كارفرما پروژه : سندي كه مالك ذي نفعان - 2
ها و اثراتشان بر ، درگيري پذير از پروژه را شامل مي شود و مشخص كننده اطالعات مربوط به نيازها ي اثران هاسازم

 . پروژه است

پروژه در انجام پروژه زمان محدودي را براي  كه مديريت آن جازيادي در ارتباط هستند و از  ذي نفعانبسياري از پروژه ها با 
 ذي نفعانالزم است . به صورت اثر بخش مورد استفاده قرار گيرد ، اختيار دارد بايد از اين زمان تا حد امكان براي امور ضروري 

ضروري كه منجر به ، درگيري و اثر گذاري در پروژه دسته بندي گردند تا مديريت پروژه تنها بر روابط  پروژه بنا بر نيازها
  . موفقيت پروژه مي شود تمركز نمايد

: سندي كه ساختار سازماني پروژه سلسله مراتب و نمودار سازماني آن را تعيين مي كند و سطوح مختلف  سازمان پروژه  - 3
 . را تعيين مي نمايد آن هاعوامل پروژه و ارتباط 

 : مكاتبات پروژه تعيين مي نمايد: سندي كه موارد ذيل را براي  نحوه مكاتبات پروژه - 4



  
 

 
 

   نمونهپروژه 
  بسته پيشنهادي براي انجام خدمات مديريت طرح

  

 1392 /ماه  شهريور

  تعيين قالب مكاتبات رسمي و قابل قبول مديريت پروژه - 
  ها براي هر نوع مكاتبه و رونوشت ان هاگيرندگان اصلي در سازم - 
شده تلقي  تاييددهند تا رسمي و انجام هاي درگير موظفند مكاتبات را از آن طريق  هايي كه طرف تعيين روش - 

 ،... ايميل،  فكس هم چونشود 

 تعيين زبان رسمي مكاتبات - 

 دريافت مكاتبات تاييدتعيين نحوه  - 

 يي به هر كدام از انواع مكاتبات پروژهپاسخ گوتعيين مدت زمان پيش فرض براي  - 

ايجاد مكانيزمي براي شناسايي گردش مكاتبات در پروژه به نحوي كه مديريت پروژه بتواند در هر زمان از آخرين  - 
 . اه گرددوضعيت مكاتبات آگ

مشخص مي نمايد و  جزيياتي درگير در پروژه را با ان هاسندي كه نحوه تماس با افراد و سازمهاي پروژه :  ليست تماس - 5
 : حداقل شامل اين موارد مي شود

 نام سازمان - 

 نام فرد و عنوان كاري - 

 نشاني پستي كامل - 

 تلفن و فكس ، موبايل - 

 ... و  Skype  ، شناسه ، ايميل نشاني وب - 

و افراد الزم براي شركت در هر كدام را تعيين  ان هاجلسات پروژه : سندي كه انواع جلسات مورد نياز پروژه را تعيين و سازم - 6
        آن  تاييدو نحوه درخواست جلسات و  صورت جلساتدر اين سند مشخص مي شود كه قالب  . هم چنينمي نمايد 

 اين موارد است : حداقل شامل صورت جلساتمي بايست چگونه باشد 

  موضوع و تاريخ جلسه - 
  درخواست كننده - 
  كننده تاييد - 
  ) سازمان و افراد مدعوين ( - 
  دبير جلسه - 
  دستور جلسه - 
  خالصه مذاكرات - 
  مانجاتصميمات به همراه مسئول و مهلت  - 
  جلسه آينده - 
 - ...  
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    ها و  بخش: سندي كه مشخص مي كند پروژه از چه  گذاري و گردش مدارك فني و مهندسي پروژه نحوه كد  - 7
، سپس نحوه كدگذاري مدارك بر اساس  ديسيپلين هايي تشكيل شده است و هركدام شامل چه نوع مداركي مي باشد

... تعيين شده و گردش مدارك از مرحله توليد توسط مشاور تا مرحله اجرا  ، زمان توليد و ، نوع مدرك ، ديسيپلين سازمان
   شود كه آخرين فعاليت صورت گرفته روي هر مدرك مشخص شده و با  ميكامالً مشخص مي شود و مكانيزمي تهيه 

 . ثبت مدارك مي بايست حداقل شامل اين موارد باشد : وزن دهي مراحل پيشرفت هر مدرك مشخص شود

  عنوان - 
  كدينگ - 
  ديسيپلين - 
  فاز - 
  توليد كننده - 
  مرحله جريان كاري - 
  قرارداد مربوطه - 
  ) گان ( كننده تاييد - 
  شماره ويرايش - 
 - ... 

دخيل در پروژه ممكن است تغييراتي را در  ذي نفعان: با توجه به ماهيت پروژه هر يك از  پارچه تغييرات نحوه كنترل يك - 8
چه در اكثر مواقع اين درخواست ها به صورت شفاهي است اما با توجه به  اگر. مختلف پروژه درخواست كنند  قسمت هاي

الزم است ، ... دارند  ، برآورد منابع وزمان بندي ، تاريخ هاي  ها توالي فعاليت،  بسزايي را در هزينه تاثيرمعموالً  اين كه
. هر درخواست تغيير  پارچه تغييرات وارد گردند تغييرات به صورت مكتوب ثبت شوند و در يك سيستم مديريت يك

. در صورت نياز اين مرحله  مستندي بايد توسط افراد صالحيت دار در پروژه كه قبالً مشخص شده اند تصويب يا رد شود
  . مي شودانجام پارچه تغييرات  توسط يك كميته كنترل يك

  : پارچه تغييرات پروژه حداقل موارد زير را در بر مي گيرد سند فرآيند كنترل يك
  هاي تغيير نحوه ثبت در خواست - 
  هاي تغيير به صورت سريع ، تحليل و تصويب يا رد درخواست ، بازنگري نحوه رسيدگي - 
، منابع انساني و...  مي بايست در هزينه ها زمان بنديماهنگ سازي تغييرات در تمام پروژه ( مثالً يك تغيير در ه - 

  . اعمال شود
 . مستند سازي اثر كامل درخواست هاي تغيير - 

اطالعات  ، تنها با داشتن يپاسخ به دعاو اي نمودن و ي، دعو اساسا : ) Claim Registration نحوه ثبت دعاوي ( - 9
 در حوزه ثبت  يدر هر پروژه ا ارائهاز خدمات مهم قابل  يكي نيا . بنابر خواهد بود ريو مستند پروژه امكان پذ يواقع
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   دستورالعمل  ني، تدو ، نوع قرارداد و عوامل حاضر متناسب با ا بعاد پروژه يبانك اطالعات ثبت دعاو ي، طراح يدعاو
 . خواهد بود ييساختار گزارشات اقتضا هي، و ته اطالعات مرتبط با بانك مذكور يجمع آور

10-    
  ارتباطات و مكاتبات

به صورت كتبي تنظيم و به امضاء مشاور مي بايد توسط مشاور  هاي شفاهي ميان كارفرما و كليه مذاكرات و توافق - 
  .  و اعتبار قراردادي برخوردار نخواهد بود صورت از ارزش ، در غير اين برسد مشاور ونمايندگان مجاز كارفرما 

در چهارچوب قرارداد اصلي ميسر و معتبر خواهد مشاور ايجاد هرگونه تعهد قراردادي تنها توسط نمايندگان مجاز كارفرما و  - 
 .  بود

.  مكاتبه ذكر گردد ، مي بايد در ، يادداشت فني و يادداشت ارسال مدرك ، تلفنگرام ، تلگرام ، تلكس ، نمابر عنوان هر نامه - 
 .  ، تاريخ و شماره مدارك در كليه مراسالت درج شود نام و سمت نماينده مربوطه هم چنين

 .  باشند  كليه نامه ها بايد به زبان فارسي - 

 .  كليه مدارك فني و نقشه ها بايد به زبان انگليسي باشند - 

  .  اده نمايدهريك از دو طرف مي تواند از سربرگ خاص خود براي مكاتبات استف - 
 .  قرار گيرند تاييدروز كتبا مورد  5مكالمات و ابالغات شفاهي مي بايست ظرف مدت  - 

 .  هر نامه بايد فقط در مورد يك موضوع بوده و اين موضوع در نامه تعريف شده باشد - 

 .  شوند بايد طبق مفاد مندرج در روش حاضر شماره گذاري پيمانكار يكليه مكاتبات و ترانسميتال هاي ارسال - 

، توسط افراد مجاز امضاء شده و به  ، شماره پروژه و شماره قرارداد و تاريخ بوده كليه مكاتبات بايد داراي عنوان كامل پروژه - 
 .  افراد مجاز ارسال گردد

 .  كليه مكاتبات براي نماينده كارفرما به صورت فاكس ارسال و متعاقبا يك نسخه اصل نيز ارسال مي شود - 

 .  خواهد دادانجام كليه مكاتبات با كارفرما را در مورد امور مربوط به قرارداد  ، مشاوربه نمايندگي از طرف مشاور  مدير پروژه - 

بايد اطمينان حاصل نمايد كه كليه مكاتباتي كه از جانب او صادر مي شوند با مندرجات روش حاضر مشاور مدير پروژه  - 
 .  مطابقت داشته باشند

و با موافقت مجري طرح تعيين خواهد نمود تا وظايف وي را به  "فرد ديگري را كتبامشاور  ، مشاوردر غياب مدير پروژه  - 
 )  جانشين مدير پروژه ( . رساندانجام 

  
  آن هاافراد مجاز و آدرس 

  كارفرما  
    .......................................................................... : شماره تلفن

  ...................................................................... فاكس : شماره
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  ............................................................... پست الكترونيكي :
  ................................................................................. آدرس :
  مشاور 
   :شركت 

  ................................................................ مدير پروژه :
  ........................................................................... دفتر :
  ........................................................................... تلفن :
  .......................................................................... : فاكس

  ......................................................... پست الكترونيكي :

  
  شناسايي مكاتبات

  :  كليه مكاتبات بايد به شرح زير شناسايي شوند
  .  ترانسميتال يا صورت جلسه در آن تاريخ صادر شده است،  تاريخ مكاتبه : تاريخي است كه مكاتبه

  .  شماره مكاتبه : كه طبق سيستم شماره گذاري مندرج در روش حاضر مشخص مي گردد
  عنوان كامل پروژه و شماره قرارداد پروژه   شامل نام و شماره پرونده : 

  
  هاي فني يادداشت

گزينه هاي مختلف طراحي مورد نياز بوده و يا به علت اهميت موضوع  بين مواردي كه تصميم گيري فني كارفرمامشاور در 
ارسال  كارفرمامورد به  ات الزم در آن ، يك يادداشت فني با توضيح طراحي آگاه نمايندانجام را از روند  الزم باشد كه كارفرما

  .  خواهد نمود
  بايگاني

. كليه مكاتبات به صورت فيزيكي و الكترونيكي در دفتر  است محل بايگاني كليه مكاتبات دفتر مديريت پروژه واقع در ...
  .  قرار داده مي شود onlineمديريت پروژه و در سامانه الكترونيكي پروژه به صورت 

  
 جلسات هماهنگي

 
  هفتگي  -  جلسات هماهنگي داخلي

  شود و برنامه اين جلسات به شرح زير مي باشد : ميانجام مديريت پروژه جلسات هماهنگي به طور منظم هر هفته در دفتر 
  شده هفته گذشته انجام بررسي كارهاي  -
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 تجديد نظر در برنامه ها با توجه به پيشرفت پروژه  -

 و مشكالت در پيش روي پروژه  مسايلبررسي  -

 كالت فني  شو م مسايلبررسي  -

 تعيين تغييرات پروژه   -

 هفته آينده  فعاليت هايپيش بيني  -

 ديگر مرتبط و وابسته  مسايل -

  هفتگي عوامل حاضر در جلسات هماهنگي
   . مدير پروژه و مهندسين پروژه و مهندسين مسئول و درگير و متخصصين مورد نياز

  
  ماهانه - جلسات هماهنگي داخلي

  مي شود و برنامه اين جلسات به شرح زير مي باشد : انجام  مدير طرحجلسات هماهنگي به طور منظم هر ماه در دفتر 
  بررسي و ارزيابي پيشرفت كار ماهانه  -
  ، تجديد نظرها و تغييرات ابالغ شده از طرف كارفرما ها ، ديسيپلين اصلي مهندسي فعاليت هايبررسي  -

 كار  زمان بنديبازنگري برنامه  -

 رد نياز بررسي مشكالت برخورد شده يا در پيش روي و اقدامات مو -

 بلند مدت  زمان بنديبرنامه  -

  ماهانه هماهنگي عوامل حاضر در جلسات
  و مهندسين پروژه و مهندسين مسئول و درگير و متخصصين مورد نياز  مدير پروژه

  
  هماهنگي با كارفرمابررسي پيشرفت و جلسات 

و  مدير طرح،  دفتر كارفرما بار در هفته يك، هر دو  مدير طرحو  هماهنگي مديريت پروژه كارفرمابررسي پيشرفت و جلسات 
  . برگزار مي شوديا در محل اجراي پروژه 

  
  ساير جلسات
و براي موضوع ويژه با مشاور يا ، مدير طرح پيمانكار  ساير جلسات بر اساس درخواست هريك از گروه هاي كاري كارفرما

  در صورت نياز شامل :  و مشاور و كارشناسان و مسئولين پروژه كارفرمامشاور حضور مدير پروژه 
  ويژه  مسايلجلسات كوتاه براي رسيدگي به  -
 جلسات اعمال نظر در موارد فني مرتبط با مدارك ارسال شده -

 ت سازندگان تجهيزاتنجاادر محل كارخ و مشاور جلسات مربوط به حضور پرسنل كارفرما -
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  .   االجرا مي باشدتوافقات و صورت جلسات تنظيمي در جلسات هماهنگ شده الزم * 

نمايندگان طرفين رسيده و  تاييدتهيه و پيش نويس آن در پايان همان جلسه به  مدير طرحمي بايست توسط  صورت جلسات
، يك كپي  كه در صورت موافقت با موارد ثبت شده گردد ارائه، تهيه و  ، تايپ شده آن جهت امضاء ساعت كاري بعد 24حداكثر 

جلسه  ، اين صورت . در صورت عدم ارسال بعد از اين مدت زمان روز امضاء شده و بازگردانده خواهد شد  7از آن حداكثر بعد از 
  . يد شده تلقي خواهد شديتا

  
  جلسات سازمان دهي

  ، اعالم مي شود طرحساعت قبل به وسيله مدير   72،  جلسه حضور يابند زمان و محل جلسه و عواملي كه بايد در -
  .  است به وسيله دعوت كننده تهيه و به وسيله دعوت شونده تكميل شود برنامه جلسه ممكن

  .  تهيه و به وسيله دعوت شونده تكميل شود طرحبه وسيله مديريت  صورت جلسات با كارفرما -
  .  مي شود اصل پس از امضاء رد و بدل نسخه سه تهيه و در طرحت يبه وسيله مدير با كارفرما صورت جلسات -
  .  نويس چنانچه واضح باشند قابل قبول استنوشتارهاي دست  -
  .   ، مبادله و معتبر مي گردد امضاء طرفينصورت جلسه از طرف هر يك از  -
  . به توافق خواهد رسيد فرمت صورت جلسات  -
باشد بايد به صورت رسمي اعالم گردد تا اطالعات مورد قراردادي و يا موارد فني مي مسايلكليه جلساتي كه در مورد  -

 .  گردد ارائهآوري و در صورت لزوم در جلسات توسط طرف مقابل جمع ارائهنياز جهت 

  : جلسه الزامًا شامل موارد ذيل مي باشد هر صورت
  زمان و محل برگزاري جلسه -
 شركت كنندگان در جلسه -

 كنندگان صورتجلسهدريافت  -

 موارد مطرح شده در طول جلسه -

 مواردي كه در طول جلسه مطرح شدهانجام افراد مسئول جهت  / فرد -

 هر يك از تصميماتانجام زمان  -

، بايد اين مورد به طور روشن  كه هر يك از افراد حاضر در جلسه به طور موقت در طول جلسه حضور يابد در صورتي -
 . آورده شود صورت جلساتدر 

جلسه به صورت يك  ، صورت اي به روي موضوع خاصي بيش از يك روز به طول بينجامددر صورتي كه جلسه -
 . ، افراد حاضر در طول جلسات تهيه خواهد گرديد جلساتانجام مجموعه با معين كردن بازه 
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جلسه امضاء  ... ) صورت ، بررسي پيشرفت كار وماهانه پذيرد نظير جلسات ميانجام در جلساتي كه به طور متناوب  -
 . گردد، در ابتداي هر جلسه بررسي مي شده جلسه قبل

 
 صورت جلساتگذاري نحوه شماره

  : گذاري خواهد شدبه صورت زير شماره صورت جلساتتمامي 

  
  كه : 

 )  IM "( مثال طرف قراردادي:  نام  مشاور                        DM:  :                       كارفرما ها شركت - 

  .  مي باشد  001:  يك شماره سريال سه رقمي به صورت پيوسته از شماره  شماره سريال - 
 ٠٠١-MOM- DM/IMبه طور مثال :   

  . تواند از نحوه شماره دهي داخلي خود استفاده نمايدمي مدير طرح، مدير طرح در جلسات داخلي  - 

  
  تهيه گردش كارها و فرآيندها

. اين  ، مديريت و ... در سند رويه هماهنگي تهيه شود الزم است كه گردش كارهاي مرتبط با كليه فرايندهاي طراحي
  گردش كارها حداقل شامل موارد ذيل است :

  مدير طرحگردش كار كنترل مدارك طراحي توسط 

 مدير طرحسازي مدارك توسط  گردش كار مستند  
  مدارك طراحي توسط كارفرما تاييدگردش كار  
 اري جلسات دوره اي با مشاورانگردش كار برگز  
 گردش كار برگزاري جلسات شوراي راهبردي  
 گردش كار نحوه پرداخت صورت حساب مشاوران 

 سي تغييرات پروژهگردش كار نحوه برر 

  گردش كار نحوه برگزاريWorkshop هاي احتمالي 

 گردش كاري بررسي مهندسي ارزش 

  
  
  

 MOM  -   شركت / شركت  -   شماره سريال
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  وش هماهنگي مدارك و مهندسير
 ، مباني و فلسفه  ، گزارشات ماهانه پيشرفت كار صورت جلساتمجموعه مكاتبات و : اسناد و مدارك پروژه عبارتند از 

، اوراق داده هاي فني و كتابچه هاي مهندسي مقدماتي و ساير مدارك مورد نياز  محاسبات،  ، مشخصات فني ، نقشه ها طراحي
  .  شده از طرف كارفرما ارائهطبق شرح مختصر كار مندرج در شرح خدمات 

متعدد و متنوع طراحي و مهندسي ميبايستي صورت پذيرد كه هر يك  فعاليت هايكه در تهيه و تنظيم اين اسناد  ييآن جا از
مستقيم بر روي  تاثيرگونه اسناد و مدارك در پروژه  ، نحوه برخورد با اين نوبه خود منتج از يك يا چند فعاليت ديگر مي باشند به

اين  . بنابر ساعت مصرف شده بسيار موثر است / شده عمليات طراحي و مهندسي داشته و در كنترل ميزان نفر زمان بنديبرنامه 
، اين روش با توجه  يدات كارفرما رافع مسئوليت وي نمي باشديهمواره نسبت به كار خود مسئول بوده و تا مشاور اين كهضمن 

  .  تهيه شده است و مشاور يدات كارفرمايبه مقدمه باال و رعايت شرايط زير در مورد اسناد و مدارك پروژه و بازبيني و تا
  

   : مدارك
،  ، شماره مدرك ، تاريخ ، اصالحيه ها ، اسم مدرك اسم پروژه ، مشاور آرم ، كارفرما آرمهاي پروژه : شامل  برگ سر

  .  يد كننده است و نمونه آن در پيوست ها استي، امضاي چك كننده و امضاي تا امضاي تهيه كننده
  :نقشه ها 

Title Block مشاور /نقشه پيمانكار ، شماره شماره نقشه كارفرما ، مشاور /، آرم پيمانكار : شامل آرم كارفرما نقشه ها  ،
، اسم پروژه و موضوع نقشه مي باشد كه  يد كنندهي، امضاي تا ، امضاي چك كننده ، امضاي تهيه كننده ، تاريخ اصالحيه ها

تمام نقشه هايي كه براي اجرا به كارگاه ارسال مي شوند بايد از طرف  . به پيمانكار داده مي شود كارفرما نمونه آن توسط
طبق مطالعات  مشاور / . شماره نقشه ها بر اساس تعداد نقشه هايي كه پيمانكار باشند AFCداراي مهر مشـــاور  / پيمانكار

مشاور  /تهيه و در اختيار پيمانكار  توسط كارفرماو در شروع پروژه به كارفرما اعالم مي نمايد مي دهد انجام يلي صمهندسي تف
  .  قرار داده مي شود

  
  : پروژه و نقشه هاي شماره گذاري مدارك 

  .  شود ميانجام ، مدارك و نقشه ها  طبق دستورالعمل شماره گذاري مكاتبات
   : طبقه بندي اسناد و مدارك پروژه

  به دسته هاي زير تقسيم بندي مي گردند :  مدير طرح كارفرما و اسناد و مدارك از ديدگاه ارتباط فيمابين
   صورت جلساتو مكاتبات  –دسته اول 
  .  كارفرما دارند تصويبنياز به پس از تاييد مدير طرح اسناد و مداركي كه  –دسته دوم 
  .  كارفرما دارندو اتخاذ تصميم  نياز به بررسيپس از تصميم سازي مدير طرح اسناد و مداركي كه  –دسته سوم 

  . ارفرما ارسال مي گرددكفقط جهت اطالع براي و  دارندصرفاً نياز به تاييد مدير طرح اسناد و مداركي كه  –دسته چهارم 
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ارفرما ارسال كفقط جهت اطالع براي تصميم گيري مدير طرح در باره آن ها كافي بوده و اسناد و مداركي كه  –دسته پنجم 
  . مي گردد

  :تعداد نسخ اسناد و مدارك پروژه 
  .  ، نشان مي دهد تعداد نسخ اسناد و مدارك پروژه را كه براي كارفرما ارسال خواهد شد بعدجدول 

  مالحظات  و كارفرما مدير طرحتعداد نسخ   نوع مدرك رديف

    1  مكاتبات  1
    3  صورت جلسات  2

3  
  گزارشات پيشرفت

  )ماهانه / هفتگي / روزانه (
5  

 به انضمام فايلپيشرفت كار به صورت كتابچه  گزارشات
  . گرددمي  ارائهالكترونيكي 

    3  صورت وضعيت  4
    5  اسناد دسته اول  5
    5  اسناد دسته دوم  6
    5  اسناد دسته سوم  7
    . مي گردد ارائهدر صورت نياز   اسناد دسته چهارم  8
   2 اسناد دسته پنجم 9

  
 گذاري و گردش مدارك فني و مهندسي پروژه نحوه كد

  هدف* 
 2 هاي پروژه  ذكر شده در قسمت گذاري تمامي مدارك و نقشه اي واحد جهت شمارهاين دستورالعمل تعريف رويههدف از 

  .  باشدمي
گردد بايد مطابق اين دستورالعمل بر اساس اين دستورالعمل كليه مداركي كه در پروژه تهيه و به كارفرما ارسال مي

  .  گذاري گرددشماره
 : * محدوده استفاده

  . باشدهاي مربوط به پروژه  فوق الذكر  مي ين دستورالعمل قابل اجرا و استفاده براي تمامي مدارك و نقشها
 : * تعاريف

  . ناميده خواهد شد»  كارفرما «كه   ...................................................... شركت
  . ناميده خواهد شد»  مشاور« كه   .......................................................... 

 :مسئوليت ها * 

گذاري مدارك در پروژه به عهده بخش  شماره ي گذاري و كنترل صحت نحوه گذاري و كنترل صحت نحوه شماره شماره
  . باشدكنترل مدارك مي

  . باشدد اين دستورالعمل به عهده مديريت مهندسي پروژه مينظارت بر اجراي صحيح موار 
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 : * شرح كار

 كليات

 . گذاري شود تمامي مدارك پروژه بايد بر اساس اين دستورالعمل شماره - 

  . كار برده شوده گردند ببراي مداركي كه به صورت رسمي ارسال مي " نبايد "شماره هاي موقت  - 
است تا در شماره تجديد نظر بعدي شماره مدرك عوض گردد بايد در صفحه ابتدايي تمامي مداركي كه به هر دليل نياز  - 

  : مدرك عبارت زير لحاظ گردد
  " ...  شماره قبلي "

  . كه در شماره تجديد نظر بعدي اين عبارت حذف خواهد گرديد
 * نحوه شماره گذاري مدارك

  . گرددگذاري ميمدارك به صورت زير شماره
  :  مثال

Pro.code Pro.Phase Pro.Part Doc/Draw Type Disc.Code Ser.No. 

 كد پروژه

( aaaa ) 

 فاز پروژه

( pp ) 

  قسمت  پروژه
( bb ) 

 نوع مدرك
( eee ) 

 كد دپارتمان
( dd ) 

 شماره سريال

( ffffff ) 

RWTA 00  GL PCJ PM 000001 

  چهار كاراكتر  ( aaaa )* كد پروژه 
 دو كاراكتر  ( pp )* فاز پروژه 

  .  : فاز اول از پروژه كه در چند فاز طراحي / اجرا خواهد شد 01

  . قرار داده خواهد شد 00كه پروژه در يك فاز طراحي / اجرا شود عالمت  در صورتي
          دو كاراكتر  ( bb )* قسمت پروژه 

General ………………….……..…... GL  
Survey …………………………….... SY 

Geotechnical ……….…..………...…... GC 
Detail Design     ………..…...……… DD  
Basic  Design     ……….…...……… BD  

Construction     …………...……… CN  
Telecommunication  ...…………. TL  
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  ( eee )سه كاراكتر   ( DOCUMENT TYPE CODES )* نوع مدارك 

  
  
  
  
  
  
  

Codes for Documents Description 
BOM BILL OF MATERIAL 
MTO MATERIAL TAKE - OFF 
CSH CALCULATION SHEET 
CBE COMMERCIAL BID EVALATION 
DSH DATA SHEET 
GSP GENERAL SPECIFICATION 
ISP INDIVIDUAL SPECIFICATION 
ITR INSPECTION AND TEST REPORT 
LST LIST 
MNL MANUAL 
MRQ MATERIAL REQUISITION 
MIS MISCELLANEOUS 
PCJ PROCEDURE 
POR PURCHASE ORDER 
SCH SCHEDULE 
SKT SKETCH 
TBE TECHNICAL BID EVALUATION 
VDC VENDOR DOCUMENT 
TPK TENDER PACKAGE 
DBS DESIGN BASIS 
MRP MONTHLY REPORT 
DSC DESIGN CRITERIA 
CES COST ESTIMATE 
REP REPORTS ( GENERAL ) 
STD STANDARD 
STU STUDIES 
PHS PHILOSOPHY 
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  ( eee ) سه كاراكتر  ( DRAWING TYPE CODES )* نوع نقشه ها

Code for Drawings Description 
PLN Site Plans , Site Layouts , Plot Plans , Area Plans & Key Plans 
BFD Block Flow Diagram 
DWG Drawings 
PID Piping and Instrument Diagram 
ISO Isometric 
UFD Utility Flow Diagram 
SKT Sketch 
STD Standard Drawing 
DIG Diagram 
LAY Layout 
PFD Process Flow Diagram 
CRS Crossing 
ABT As Built 

  
   ( dd )دو كاراكتر   ( Discipline code ) ان هاكد دپارتم*

Discipline Codes Discipline 
MR Master Plan 
PR Process 
CV Civil 
AR Architectural 
BS Building Services ( HVAC ) 
ST Structural 
ME Mechanical 
MA Machinery 
EL Electrical 
TL Telecommunication 
IN Instrumentation / Control 
HS Health, Safety and Environmental ( HSE ) 
PM Project Management 
QA Quality Management / Control 
PC Planning and Project Control 
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    شش كاراكتر   ( ffffff )* شماره سريال 
، بر اساس تعداد نقشه ها و مدارك توليدي كه مشاور به كارفرما  ، در شروع پروژه رقمي نقشه ها و مدارك  6 شماره سريال
 . ، توسط كارفرما تهيه و در اختيار مشاور قرار مي گيرد اعالم مي نمايد

  دو كاراكتر  * شماره تجديد نظر مدارك
...    و Cو  Bو سپس  " A "شماره تجديد نظر مدرك به صورت پيوسته از   " كارفرما "قبل از ارسال رسمي مدرك به  - 

  . باشدمي
...  و 3و  2و  1هاي و ارسال هاي بعدي با شماره " 0 "با شماره تجديد نظر  " كارفرما "اولين ارسال رسمي مدرك به  - 

 . باشدمي

  : ها* نحوه مشخص كردن تغييرات در نقشه
  . نشان داده خواهد شد ( 0 )تغييرات بعد از ارسال شماره تجديد نظر  - 
  . نشان  داده خواهد شد ∆به صورت  ات نسبت به شماره تجديد نظر قبليتغيير - 

 :دستورالعمل ها گذاري * شماره

  . گذاري خواهد شدهاي اجرايي پروژه طبق اين دستورالعمل شمارهو رويه دستورالعمل هاكليه  - 
 گذاري استانداردهاي مهندسي* شماره

  . گذاري خواهد شدكليه استانداردهاي مورد استفاده در اين پروژه طبق اين دستورالعمل شماره - 
 : هاترانسميتالگذاري * شماره

 كليات :

و گزارشات و اطالعات مربوط به پروژه به همراه ترانسيمتال بين دو طرف پروژه رد و بـــدل خواهد  ها ، نقشه كليه مدارك - 
  .  شد

هر دو طرف بعد از دريافت ترانسميتال موظف است حداكثر ظرف مدت يك روز يك كپي امضا شده از ترانسميتال را به  - 
 . ه طرف مقابل ارسال نمايدعنوان رسيد ب

 * نحوه شماره گذاري ترانسميتال ها : 

RWIT / 
 ارسال كننده

( dd ) 
- 

  دريافت كننده
( dd ) 

- 
 ترانسميتال سريال شماره

( ssss ) 
 ( dd ) دريافت كننده / ارسال

  DM:  كارفرما  - 
  )   IM ":  مشاور ( مثال مشاور  - 

  ( SSSS )شماره سريال ترانسميتال 
  . شروع شود 0001شماره سريال ترانسميتال بايد از   - 
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  پروژه كنترل و ريزي برنامه ، محدوده مديريت نظام
آميز اقدامات مورد نياز براي تكميل موفقيتانجام كننده گيرد كه تضميني را در بر ميفعاليت هاي،  مديريت محدوده پروژه

.  مي شودانجام در طول چرخه حيات پروژه  آن هاپروژه و كنترل  فعاليت هايريزي  . در اين بخش تعريف و برنامه پروژه است
سازي اهداف كيفي و كمي  ، تعريف و شفاف رويه برنامه ريزي پروژه شامل مجموعه فعاليت هايي است كه منجر به شناسايي

      اين اهداف چه خواهد بود با به  دست يابي، اقدام و زمان مورد نياز براي  پروژه شده و مشخص مي كند كه دقيقاً روش
         صحيح پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد آماده انجام پياده سازي اين رويه در پروژه برنامه مديريت و اسنادي كه براي 

  . پس از آن به تدريج كه اطالعات و خصوصيات پروژه وضوح بيشتري مي يابد ممكن است نياز به برنامه ريزي  مي گردد
  .  شده احساس گرددانجام بيني برنامه ريزي  اضافه تر و يا باز
  : پروژه بدين شرح است رويه برنامه ريزياصلي در  قسمت هاي

،  پروژه مي باشد و برنامه ريزي هزينه WBSيي كه پايه و اساس آن جااين قسمت از انجام جمع آوري الزامات :  .1
انجام . حاصل  ، در رويه برنامه ريزي بسيار مهم است مي شوندجام انو كيفيت پروژه همگي بر اساس آن  زمان بندي

اين الزامات  . پروژه را مشخص مي كندانجام اين قسمت سندي است كه نيازها و انتظارات كمي و مستند كارفرما از 
مورد ارزيابي قرار ، استخراج تحليل و ثبت گردند تا زماني كه فاز اجراي پروژه آغاز مي شود  بايست به تفصيل كافيمي
 .  گيرد

اكنون الزم است يك درك واحد از محدوده كاري پروژه بين ، پروژه : پس از جمع آوري الزامات  Scopeتدوين  .2
لذا تدوين محدوده پروژه سندي است كه يك توضيح تفصيلي از پروژه ، وجود آيد ه هاي درگير در پروژه ب تمامي طرف

. وجود اين سند به تيم  گذار و كارفرما خواهد شد را با ذكر كيفيت آن بيان مي دارد و چيزي كه نهايتاً تحويل سرمايه
  را در كار اجراي پروژه كمك  آن هادهند انجام پروژه كمك مي كند تا برنامه ريزي تفصيلي تر را در مراحل بعدي 

 . مايد مي كند و مبنايي را براي سنجش حدود تغييرات ممكن در محدوده پروژه فراهم مي ن

 : اين سند شامل اين موارد است

 شرح  Scope  كار  
 معيارهاي پذيرش كار  
 ليست دقيق تحويل شدني هاي پروژه  
  ًاجراي رستوران در محدوده كاري اين پروژه نيست اين كهبيان  استثنائات ( مثال  .(  
 ) گونه تاريخ هاي تحميلي يا مثالً هر محدوديت هاي كار  Milestone  كه توسط  بنديزمان هاي

  ) . ، مدل مالي پروژه يا كارفرما وضع شده است سرمايه گذار
 ) براي تدوين مدل مالي مثالً مقدار درآمد هاي پيش بيني شده از بهره برداري فرضيات پروژه ، ( 
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ي است كه همه از آن آگاه هستند و آن را قسمت هاي: اكنون كه دقيقاً مشخص شد پروژه شامل چه  WBSايجاد  .3
گام بعدي تهيه سندي است كه تمام چيز هايي كه در قسمت قبل همه به عنوان تحويل شدني هاي ، مي كنند  ييدتا

 . قالب كارها و فعاليت هاي كوچك تر و با قابليت مديريت بيشتر مشخص نمايد در، پروژه قبول كردند را 

 WBS   مي گيردانجام اين قسمت اين موارد انجام . براي  شودانجام معرف همه آن چيزي است كه قرار است در پروژه : 

 شناسايي و تحليل تحويل شدني ها و كارهاي مربوطه  
 سازمان دهيدهي و  ساختار WBS  
  تجزيه سطوح باالترWBS به اجزاي تفصيلي سطح پاييين تر  
  تهيه و اختصاص كدهاي شناسه به اجزايWBS  
 و كفايت بررسي ميزان تجزيه و تقسيم كار به لحاظ ضرورت 

سري اقدامات خاص  يكانجام و تحويل هريك از بسته هاي كاري فوق الذكر نيازمند انجام ،  :  آغاز تعريف فعاليت ها .4
. سند تعريف فعاليت ها اين اقدامات خاص كه پايين ترين قسمت عمليات اجرايي پروژه ها را شامل مي شود را  است

به پيمانكاران ارجاع مي شود اين فعاليت ها به انجام هر بسته كاري براي  اين كه. معموالً با توجه به  مشخص مي كند
  . صورت تخصصي از آنان اخذ و سند تعريف فعاليت ها به روز مي شود

صورت  آن ها: در اين قسمت پس از تعريف فعاليت ها شناسايي و مستند سازي روابط بين  ترتيب دهي فعاليت ها  .5
، دست كم به يك  فعاليت ابتدايي و انتهايي يهر فعاليت به استثنا. ي مرتب مي شوند گرفته و بر مبناي روابط منطق

يا تعجيل در روابط منطقي بين فعاليت ها نياز  تاخير. ممكن است به زمان  پيش نياز و يك پس نياز مرتبط مي شود
آنچه كه به عنوان سند ترتيب دهي در نهايت . واقعي و دست يافتني پروژه را پشتيباني نمايد  زمان بنديباشد تا يك 

 .  فعاليت ها خواهد بوديت ها تهيه مي شود ، نمودار شبكه فعال

، برآورد گردد  : در اين قسمت الزم است مقدار تالش كاري مورد نياز براي تكميل فعاليت برآورد مدت زمان فعاليت ها .6
، تا بتوان مدت زمان الزم براي تكميل هر  زده شودو مقدار منابع به كار گرفته شده براي تكميل فعاليت نيز تخمين 

تمامي اطالعات و فرضياتي كه در تخمين زمان فعاليت مبنا قرار گرفته است  اين جا. در  فعاليت را پيش بيني نمود
 جزيياتكه كار طراحي و مهندسي پروژه پيشرفت مي كند  همان گونه بايد توجه نمود  ، هم چنينمستند مي شود 

 .  مي گيرند و صحت برآوردي مدت زمان بهبود مي يابد، در دسترس قرار  تر داده هاي دقيق بيشتر و

، الزامات منبع و محدوديت هاي  ، مدت زمان ها : اين قسمت شامل تحليل توالي فعاليت ها زمان بنديتهيه و توسعه  .7
 زمان بنديو منابع در ابزار  ان هازم. وارد كردن فعاليت ها، مدت  پروژه است زمان بندي، جهت ايجاد  زمان بندي
. بازبيني و  مي كند ارائهبا تاريخ هاي برنامه ريزي شده براي تكميل فعاليت هاي پروژه توليد و  زمان بندييك برنامه 

، برنامه مديريت پروژه  ، در سراسر پروژه هنگامي كه كار پيشرفت مي كند واقع گرايانه زمان بنديحفظ يك برنامه 
 .  كند مي، ادامه پيدا  ها مشخص مي شود ي يابد و ريسكتغيير م
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 رويه كنترل پروژه

 آن ها، بازنگري و تنظيم پيشرفت عملكرد پروژه و شناسايي حوزه هايي كه در  ي است كه براي ردگيريفعاليت هايشامل  
پروژه در راستاي شناسايي انحرافات از . مزيت اصلي اين رويه اين است كه عملكرد  تغييرات در برنامه مورد نياز است مي باشد

 كنترل پروژهاصلي در رويه  قسمت هاي.  برنامه مديريت پروژه به صورت مستمر و منظم زير نظر قرار گرفته و سنجيده مي شود
  : بدين شرح است

ن به فكر پروژه در هر پروژه امري اجتناب ناپذير است و ما بايد پيش از وقوع آ  Scope: تغيير در  WBSكنترل   .1
، كنترل  . بهترين ابزار براي كنترل محدوده پروژه بوده و گردش كاري را براي كنترل اين تغييرات مورد نظر قرار دهيم

WBS بدين ترتيب الزم است علت و ميزان انحراف نسبت به خط مبناي پروژه  پروژه از طريق تحليل انحراف است .
 . برسد تا در پايان پروژه مورد استفاده قرار گيرد ذي نفعان تاييدكامال مستند و به 

پروژه تعيين مي شود و ميزان انحراف آن نسبت به  زمان بندي: در اين بخش وضعيت جاري  پروژه زمان بنديكنترل  .2
براي  ) SPIو شاخص عملكرد زمان بندي (  ) SVمقادير انحراف زمان بندي ( ، خط مبناي پروژه مشخص مي شود 

به خصوص بسته هاي كاري محاسبه و مستند شده و بر اساس رويه هماهنگي به اطالع ذي نفعان  WBSاجزاي 
  .   محاسبه و ارائه خواهد شدكارفرما و اوزان توافقي با  WBSپيشرفت كار پروژه بر اساس پروژه مي رسد . 

      ه استفاده مي شوند و : گزارشات عملكرد جهت توزيع اطالعات و ضعيت و عملكرد پروژ تهيه گزارشات عملكرد .3
     مي بايست قبل از جلسات مربوط به بررسي عملكرد پروژه آماده شده باشند اين گزارشات بسته به نياز مي تواند 

به محتوي مورد نظر براي گزارشات ماهانه و هفتگي  اين جادوره هاي زماني و محتوي متفاوتي را در بر گيرد كه در 
 : اشاره شده است

  : شامل ماهانه گزارشات
  جلد گزارش ماهانه  -
  فهرست مطالب و جداول گزارش - 

  معرفي اجمالي پروژه  - 
   ذكر اجمالي مشخصات فنّي پروژه - 
 مشخصات قرارداد - 

  گزارش ارائهليست وقايع مهم پروژه تا تاريخ  - 
  شده در ماه و مقايسه پيشرفت پروژه با دوره هاي قبل انجام خالصه اقدامات  - 
  پروژه در دو منحني مقايسه اي برنامه اي و واقعي به همراه جداول مربوطه  ماهانهنمودار پيشرفت تجمعي  - 
با مشخص كردن ميزان پيشرفت واقعي و برنامه در دو عنوان ريالي و فيزيكي   3برنامه زمان بندي پروژه تا سطح  - 

  هر فعاليت براي
  شده در ماه انجام شرح عمليات  - 
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، مبالغ  ه ( شماره و مبالغ صورت وضعيت هاي ارسال شده براي كارفرما، تاريخ هاي ارسال شدهوضعيت مالي پروژ - 
  ... )  تأييد شده و

  مشكالت و موانع پروژه  - 
  شده انجام ليست مكاتبات  - 
 مستندات و مدارك فنّي  - 

  م : برنامه زمان بندي پروژه تا پايين ترين سطحيضما - 
 هم چنين، برنامه زمان بندي و پرونده تصاوير ) در قالب فايل قابل ويرايش و  نسخه رايانه اي گزارش ( متن گزارش - 

  PDFدر قالب 
   پروژه و ساير گزارشات مالي مرتبط با مديريت پروژه جريان نقدينگي - 
فعاليت ها اجتناب انجام در  تاخيرپيش روي آن  ريسك هايات : در هر پروژه اي با توجه به مشكالت و تاخيراليه  .4

ات تاخيرچه كه در اين ميان اهميت دارد ايجاد يك مكانيزم صحيح براي ثبت و رسيدگي به اين  اما آن، است ناپذير 
آن مي توان اين دغدغه را رفع نموده و  به وسيلهات پروژه در واقع سندي را توليد مي كند كه تاخيرايجاد اليه . است 

  . پروژه از آن استفاده نمود ذي نفعانات ساير اخيرتات و يا بررسي گزارشات تاخيربراي تهيه گزارش توجيهي 
ها جهت پرداخت صد پيشرفت كار بوده و جداول ليست كنترل مدارك كه مبناي تعيين در : جداول ليست مدارك .5

 جزيياتهاي توافق شده  صد مهندسي همراه با در فعاليت هاي، شامل كليه مدارك و  مالك عمل قرار خواهد گرفت
هر نوع از  جزيياتصدهاي توافق شده  صد پيشرفت كار با توجه به در . در اين جداول ميزان در هر مرحله از كار است

 .  ها تعييـن مي گردندفعاليت
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  قراردادها و حقوقي امور نظام
  رئوس مطالب آن عبارتند از :، امور حقوقي و قراردادي مربوط به اين پروژه تهيه و تنظيم خواهد شد كه  در اين بخش

  امور قراردادي و حقوقيانجام  
  تنظيم اسناد مناقصهتهيه و  
  اتتاخيربررسي  
 بررسي ادعاها  
  طرف هاي داخلي و خارجي امور مالي مربوط به صورت حساب ها و پرداخت ها (انجام ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


