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مقدمه

م حادتر می بصورت مداو هاي تجاري که رقابتی در شرايطو با افزايش ناکامی پروژه ها  2002در سال 

 درصد22فقط  نتايج نشان دادند کهصورت گرفت.  پژوهشی اياالت متحده درتوسط گروه استنديش  د،ش

با تاخیر در زمان، افزايش  پروژه هااز  درصد 86و  انجام شدنداز پروژه ها منبطق با زمان، هزينه و کیفیت 

اده لغو شدند و هرگز مورد استفپیش از تکمیل  برخی حتی دند وبو وهزينه ها يا عدم تحقق ويژگیها روبر

 قابل توجه شکست پروژه ها کاهشبراي  "که نتیجه گیري شد پژوهش نهايی در گزارشقرار نگرفتند. 

رفت  برون هاي راه حليکی از  "گزارش توصیه کرد"الزم است در نگرش به مديريت پروژهتغییر اساسی 

نتايج و رهنمود هاي پژوهش  به يقین. "است شرکت هااز اين شرايط گسترش دانش مديريت پروژه در

کسب و کار شرکت هاي  شرايطمدت ها است که  .داردهمخوانی جامعه ما حال حاضر  شرايطبا 

با کم شدن تعداد پروژه ها و افزايش رقابت  .هر روز سخت تر می شود  Cبخصوص در بخش  پیمانکاري

 ،اجراي نامناسب پروژه. می يابدپروژه ها کاهش محتمل سود  ،شرکت ها براي پیروزي در مناقصه ها

ر د براي غلبه بر وضع مشکل شرکت ها ، می کندتبديل اغلب به زيان  هم سود اندک محتمل راهمین 

خود دارند تا بتوانند با چابکی و افزايش کارايی به حیات خود  سازي ساختار سازمانینیاز به باز اول هدرج

پروژه ها را اداره کرد و نتايج قابل قبولی  ،ادامه دهند. اگر روزگاري امکان داشت که با روش هاي سنتی

امل است. و تک رشد. دانش مديريت پروژه تخصصی در حال ت اين امر امروز تقريبا محال استگرف

از آن گذشته پیاده سازي ت و انتظار می رود چالش ها و دردهاي رشد را تجربه کند. بنابراين طبیعی اس

کاهش مقاومت بخش هاي سنتی  برايروش هاي مدرن و چابک هم فرآيندي سخت و طوالنی است. 

و موثر بودن مديريت پروژه بايد آن را به وسیله ترکیب آموزش با روش مديريت سازمانی نهادينه  سازمان

کاربردي و خروجی محور باشد و اين شانس را به يادگیرنده  اگر آموزش و تحصیالت مديران پروژه کرد.

، احتمال موفقیت باالتر خواهد دهد که بتواند آموخته هاي خود را در طول اجراي پروژه ها اعمال کند

 .رفت

اختصاصی براي هر از ابزار هاي نهادينه کردن سیستم مديريت پروژه، متدولوژي مديريت پروژه يکی 

مناسب در صورتی که مديريت ارشد سازمان بر اجراي آن  متدولوژي مديريت پروژه شرکت است.

ر گروه استنديش دپژوهش ديگر افزايش کارآيی و اثر بخشی پروژه ها را به دنبال دارد.  پافشاري کند،

،  اند نقش داشتهدر شکست پروژه ها  0222که از سال  ینشان داد که در بین عوامل 2000سال 

اما بايد توجه داشت  امل عمده قلمداد شده اند.ومتدولوژي هاي مديريت پروژه همواره به عنوان يکی از ع

پروژه را تضمین نخواهد کرد. متدولوژي هاي مديريت پروژه  موفقیتکه متدولوژي مناسب به تنهايی 

براي سازماندهی فرآيند هاي مديريت پروژه، طراحی و پیاده سازي می شوند و از اهمیت ويژه اي هم 

 .برخوردارند
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تا امروز هیچ متدولوژي مديريت پروژه اي طراحی نشده است که به تنهايی بتواند تحويل اما 

هر متدولوژي مديريت پروژه موثر بايد فرآيندها، افراد و ابزارها  را تضمین کند.موفقیت آمیز پروژه 

 را در ارتباط با هم مورد توجه قرار دهد و توجه داشته باشد که: 

  .فرآيند ها بدون افراد تنها کاغذ و جوهرند 

 بد سازمان يافته اند. هستند که صرفآ جمعی ،افراد بدون فرآيند 

 ¹دهند اما اثر بخشی را بهبود نمی بخشندکارآيی را ارتقا  ممکن است و ابزار ها . 

 وعهمجم ودارد محدوده حیات پروژه به رويکردي کل نگر  که در سطور بعد تشريح می شود، یمتدولوژي

همه اما  .است  کار و کسب هاي خروجی ساير و پروژه تحويل براي فرآيندها از گام به گام و منظم اي

 شده تدوين نفت صنايع در Construction هاي پروژه براي صرفآ در بر نمی گیرد وانواع پروژه ها را 

 متدولوژي اين  مفاهیم از هم  EPC يا مهندسی هاي پروژه در که دارد وجود امکان اين البته . است

  .ددا گسترش اختصاصی بصورت را  آنها مناسب مدل و کرد استفاده

 پروژه مديران که است الزم هم باز دارد، ساخت هاي پروژه با را تطابق حداکثر مدل که اين علیرغم

 .نندک اختصاصی و دهند تطبیق کامآل را نآ ،سازمانی احتیاج و پروژه هر نیاز ناسبت به نصب، و ساخت

 اصالح ار فعلی نسخه معايب و ها کاستی انتقادي نگاه با پروژه مديريت متخصصان و مديران که امیدوارم

 نمايند.

 پور يحیی                                                                                                

                                                                                               02/4/29        

 

 

 

 

 ولی اينکه، ، به اثربخشی ارتباط دارددر جهت صحیح حرکت می کنداينکه قايق  :تفاوت اثربخشی با کارآيی (0

  .، به کارآيی مرتبط استپارو بزنیمسرعت باالتري با چگونه 
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  استاندارد و متدولوژی

 مديريتبا وجود استانداردهاي استاندارد هاي مديريت پروژه چه تفاوتی با متدولوژي هاي خاص دارند؟ 

  ست؟خاص شرکت ها چه نیازي به متدولوژيو ...  PRINCE2و  PMBOKپروژه نظیر 

 براياستانداردها عمومآ نگاهی وسیع دارند و انواع پروژه ها را در صنايع متفاوت پوشش می دهند. 

و  اين که چه اقدامی در چه زمانی . امااست پروژه همه نوع استانداردي جهانی براي PMBOK مثال  

به منظور پیاده سازي چارچوب  بايد"و هرکس  ست.نی آن موضوعبا مشارکت چه کسانی بايد انجام شود 

شیوه  تشريح PMBOKهدف . "کاري مديريت پروژه از متدولوژي ها و ابزار هاي مختلفی استفاده کند

ه چ رار شکست کا که نمی شودتصريح در آن مثال  براي است.هاي مديريت پروژه  حوزهيک پارچگی 

بايد  چگونهساختار آن و تهیه  روشو  چه کسانی بايد آن را تدوين و تايید کنندو  زمانی بايد انجام داد

اين اقدام ها  است،  تشريح می شود اين است که چه اقدام هايی پیش نیاز PMBOKآن چه در  .باشد

 PMBOK . هدفآيندخروجی هايی بدست می و چه  با چه ابزار ها و تکنیک هايی بررسی می شوند 

 اردو تاکید د شوندارتباط درستی بین اقدام هاي مختلف برقرار شود تا مجموعه آن ها موثر  آن است که

ست نمی بدوجود نداشته باشد نتیجه چندانی  درستیارتباط پروژه که تا وقتی بین بخش هاي مختلف 

  .آيد

چنان حوزه وسیعی را  PRINCE2. تقريبآ همین گونه استوضع  هم PRINCE2 در مورد متدولوژي

در درجه نخست براي حصول  وجود ندارد وهدف گرفته است که تمايز صنايع مختلف و پروژه ها در آن 

به  آنبکار گیري ثمر بخش گیر در پروژه است و ود يک زبان مشترک بین طرف هاي دراطمینان از وج

 یلباس PRINCE2 "تاکید دارد که آن يکی از اصول هفت گانه  .است تطبیق با پروژهشدت وابسته به 

 ."متناسب سازي شود تا از مديريت روباتیک پرهیز گردد صاندازه همه نیست و بايد براي شرايط خا

 مديريت پروژه متدولوژی

 يا مطالعات از خاص حوزه يک در شده گرفته بکار هاي روش و ها گام از اي مجموعه متدولوژي ره

 اتمام پروژه مدير براي که هشد تعريف ها روش و گامها از اي مجموعه متدولوژي اين در است. فعالیت

 روژهپ تا ،کند کمک پروژه مدير به متدولوژي که است آن هدف .کند تنظیم و تسهیل را کارها تحويل و

مراحل و درگاه ها بنا شده و  مديريت نظیر ازی يمتدولوژي بر جنبه ها .دیابن ادامه توازن و کنترل بدون

    با اعمال ،منظم یبه روشمتدولوژي  مرحله تمرکز ندارد. پروژه يا بر فرآيندها و اقدام هاي داخلی
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 .دکنمی تضمین پروژه را موثر حصول اطمینان از مديريت و  تحکیمسازمانی را  اکمیتح ،ها کنترل

رويدادهايی از نوع بازنگري که  درگاه هاي کنترل استوجود  ،تحکیم سازمانیعنصر اصلی براي نظم و 

اين متدولوژي را بايد در  مزيت هايمراحل يا در داخل مراحل پروژه وجود دارند.  در مرز و هستند

دارد سازي انکمک به مديران ارشد در نظارت و کنترل بر امور اجرايی پروژه، ايجاد وحدت رويه و است

ي در متدولوژ شود انجام بايد ساختاري و رويه قالب، چه در فعالیتی هر کهاينفعالیت ها جستجو کرد. 

  .گردد مشخصپروژه  هر درالزم است که نیست و 

شخص بصورت م و يافتن مفهوم استاندارد ها و تطبیق آنها با پروژه معین ،در مديريت پروژهمساله اصلی 

مديريت پروژه نیاز دارد نه الگو برداري سطحی از استاندارد دانش روح  تطبیقاست. مديريت موثر به 

ها. سازمان هاي پروژه محور به بومی سازي و اختصاصی کردن استانداردهاي مديريت پروژه نیازمندند. 

متدولوژي مديريت پروژه در پاسخ به نیاز اساسی درونی سازي مفاهیم و استفاده کاربردي از اين 

فرآيند  با PRINCE2ساختار، اليه ها و مراحل حاصل ترکیب  مدل ايناست.  استاندارد ها ايجاد شده

¹.استCAM²P نگرش يک پارچه متدولوژي  و PMBOKها و حوزه هاي دانش 

متدولوژی پيش فرض های 

  نظام مند دارد و محدوده حیات پروژه را بطور کامل در نظر می گیرد. رويکرديبه پروژه

  با اختتام آن پايان می يابد.با برآورد پروژه شروع و

  باشدبین المللی  از استانداردهايساده تر.

  که بدون محدود کردن مدير پروژه، حاکمیت سازمان را در پروژه  باشدکنترل هايی واجد

تقويت کند.

  باشدبراي پروژه هاي منفرد مناسب .

  براي بخشC د.ودر صنعت نفت متناسب سازي ش

  یي آزمايشحال اجرادر اکنون . )نمونه و مطالعه موردي آزمايش شوددرپروژه معینی به صورت 

.است(

1- Customizable & Adaptable of Methodology of Managing Project (CAM²P) 

تدوين شده است.    SUKADتوسط شرکت CAM²Pمتدولوژي 
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 پروژهانواع 

يا نتیجه اي  Service) (، خدمت محصولموقتی است که به منظور خلق تالشی "پروژه  ،تعريفطبق 

راي ب .داردواژه پروژه چشم انداز هاي متعددي  ،. با توجه به همین تعريف"يکتا بر عهده گرفته می شود

ساخت و ساز تنها يک   EPCپیمانکار  اما براي .استساخت و ساز  بخش پروژه به معناي ، Cپیمانکار 

وجود دارد. براي  و طراحی پايه مهندسی خريد ،تفضیلیاست که پیش از آن طراحی  در پروژه مرحله

و مطالعه امکان  اقتصادي ، مطالعهطراحی مفهومی همه موارد فوق تنها بخشی از پروژه هستند وکارفرما 

و در صنايع نفت است  Cاين متدولوژي صرفآ مختص پروژه هاي  .قرار داردقبل از هر اقدامی  سنجی

 رد و و... را شامل نمی شود ، مطالعاتیی، توسعه سازمانی، طراحی ، مهندسیاتتحقیق ،EPC پروژه هاي

  آيد. در پروژه و صنعت آن قامت به که دارد کاربرد ديگر هاي پروژه يا صنايع براي صورتی

 

 مدير ارشد

. در مديريت آنپروژه است نه رهبري توسط مدير عامل منصوب می گردد و وظیفه وي  مدير ارشد

نقش به هر صورت  شود. انتخاب PMO از طرف در شرکت، مدير ارشد می تواند PMOصورت وجود 

وژه و مسئولیت نهايی پر ، زمان، و کیفیت است.موفقیت پروژه در تطابق با هزينه وي کسب اطمینان از

 داشته باشد.چهار ويژگی اصلی بايد مدير ارشد را به عهده دارد. 

  آن جايی که مدير ارشد جواب گوي پروژه است. بايد اختیار و ارشديت کافی براي اختیار: از

 اتخاذ تصمیم هاي مهم را در پروژه داشته باشد.

 .اعتبار: اعتبار مدير ارشد در سازمان بر تسهیل پیشرفت پروژه در سازمان اثر زيادي دارد 

 ن است که مدير پروژه قدرت اطمینان از اي ارشدنقش مدير  ی ازتوانايی تفويض اختیار: بخش

  .اشدت داشته بيو فضاي کافی براي مدير
 مدير پروژه باشد. دسترسی: مدير ارشد همواره بايد در دسترس 

  ر پروژهيمد

را به مسئولیت مدير پروژه می گمارند و از آنها انتظار دارند تا در  موفق مهندساناغلب  در شرکت ها

. پرسشی که کمتر به آن باشند موفق نقش مدير پروژه همتراز زمینه هاي تحصیلی يا تخصصی خود

 شود؟ اي موفق مدير پروژهناگهان  ند امی تو خوبيک مهندس چگونه  پرداخته می شود اين است که

يران و از نوع مد نمی بینندبه عبارت ديگر اغلب مهندسان  از قبل براي اين سمت  به قدر کافی آموزش 
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معموآل برنامه اي  شرکت هادر   مديران پروژه هاي ناگهانیمعضل براي در واقع پروژه ناگهانی هستند. 

اين معنی نیست که نحوه به لزوما فقط به اين خاطر که فردي عنوان مدير پروژه دارد  .وجود ندارد

 دانش تبديل چشم انداز و ايده ها به واقعیت و گرفته است. مديريت پروژه ، مديريت موثر پروژه را ياد

استراتژي آموزشی  ،فاهداين ابراي رسیدن به  ق آنها است.پلی میان اهداف استراتژيک سازمان و تحق

 .آنچه را می آموزند در عمل بکار گیرند که هددبايد نتیجه محور باشد و به مهندسان اين فرصت را ب

مدير پروژه با توجه به محدوديت هاي ناشی از آيین نامه هاي شرکت، اختیار اجراي پروژه را از طرف 

مدير ارشد بر عهده دارد. مسئولیت اصلی مدير پروژه کسب اطمینان از اجراي پروژه بر اساس زمان، 

 است. مدير پروژه مسئولیت هاي زير را بعهده دارد:هزينه، کیفیت، محدوده، ريسک و منافع 

 آن ارائه و برگزاري جلسات گزارش هاي دوره اي تهیه 

  براي آن ها و اخذ تايید گزارش هاي پايان مرحلهتهیه 

 گزارش درس آموخته ها تهیه 

  رد خاصاگزارش موتهیه 

  و اخذ تايید آن گزارش پايان پروژهتهیه 

  سوابق و سوابق روزانه و  رسمی پروژه، فهرست رسمی ريسکنگهداري فهرست اطمینان از

 درس آموخته ها

 ارتباط با تامین کنندگان داخلی و خارجی 

 ارتباط با مديران مالی، حسابداري و پشتیبانی 

 ايجاد انگیزه در تیم پروژه 

 مديريت جريان صحیح اطالعات 

 مديريت اجرا و پیشرفت کلی پروژه 

  تعريف بسته هاي کاريشکست کار و تهیه مديريت 

  پروژه يا مرحله تغییرات در محدوده اخذ تايیدمديريت محدوده و 

 مديريت، کنترل و نظارت بر کارهاي برنامه ريزي و اجرا 

  شايستگی هاي کلیدي مدير پروژه عبارتند از:

ه مذاکر برنامه محور بودن،مديريت بر زمان،مديريت بر افراد، حل مسئله، حل بحران، ارتباطات، قدرت 

 .و مديريت تعارض
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 متدولوژی ساختار

 

درگاه کنترلی  00مرحله و  8شامل و  در بر دارد کامل به صورتمحدوده حیات پروژه را  ،متدولوژياين 

ده محدو بدست می آيد. کنترل به وسیله مراحل متمايز و درگاه هايبیش از همه  مديريتی نظم است.

 الگو برداري شده PRINCE2 ازدر اين مورد  و برآورد شروع می گردداز فاز  متدولوژيدر پروژه حیات 

 . است

 :متدولوژی چه چيز هايي را پوشش نمي دهد

مديران پروژه براي موفقیت  .بین شروع و پايان مرحله را شرح نمی دهد اقدام هايمتدولوژي  -

حاصل کنند که الزم است که روش هاي انجام، کنترل و تصحیح کار ها را تبیین و اطمینان 

 .به وجود آمده است اين مفاهیم درک مشترک در تیم پروژه نسبت به

 . در متدولوژي تشريح نشده استرهبري و انگیزش  ،مهارت هاي فردي نظیر -

مثآل مولفه هايی نظیر نحوه  .استنشده  تعريفدر متدولوژي  ابزار و تکنیک ها ،روش ها -

شکست بودجه، سطح اختیار مدير پروژه، ساختار شکست کار، تکنیک هاي زمان بندي، 

www.irp
mo.c

om
 

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com 
www.irpmo.com 
https://sapp.ir/irpmo_com باز نشر شده توسط

https://t.me/irpmo_com 
www.irpmo.com 
https://sapp.ir/irpmo_com

باز نشر شده توسط



 درصنايع نفت Constructionمتدولوژي مديريت پروژه هاي 

 

2 

قرارداد ها و تدارکات و ... در متدولوژي نیست و بايد  روش انعقادتکنیک هاي کنترل بودجه، 

 با توجه به فرهنگ و آيین نامه هاي سازمان براي هر پروژه تعريف شود.

 ديريتي متدولوژیسطوح م

 متدولوژي به سه سطح مديريتی تقسیم شده است.

 سطح مدير ارشد يا سطح سازمانالف: 

توصیف می کند. سري پروژه، ابراي اعمال کنترل سر را PMOهاي مدير ارشد يا  فعالیت ،اين سطح

و د جام دهرا ان د مسولیت جوابگويی پروژهبتوان ارشد بايد به گونه اي باشد که مديرتصمیم گیري هاي 

بر اساس برنامه  ،مرحله به مرحله را پروژه ارشد، مدير .ندرا نقض نک مدير پروژه اختیارهاي در عین حال

ند. هستمايل استون هاي اصلی کنترل  ،مرز هاي مرحله تصويب شده به مدير پروژه تفويض می کند.

 انجام چه نحوي را بهه مرحله قبلی د که مدير پروژنبررسی می کن PMOمدير ارشد يا در آن زمان 

 :عبارتند ازهدايت پروژه  کلی . فعالیت هايشودتصويب چگونه بايد رنامه مرحله بعدب وداده است 

 اقدام هاي اولیه و کنترل طراحی ه شروع برآورد پروژه وزاجا -

 اجازه شروع پروژه و کنترل درگاه هاي آن -

 اجازه خاتمه پروژه -

 . مدير ارشد بايد میزان بروکراسیکنترل و تقويت حاکمیت سازمان است هاي مقولهتمرکز اين سطح بر 

 براي پروژه بیش از حدالزم را تصويب کند. بروکراسی زياد براي پروژه هاي ساده و غیر رسمی بودن 

 .، هر دو زيان آورند هاي پیچیده

 ب: سطح مدير پروژه

 شروع پروژه -

اين مرحله فعالیت هايی را توصیف می کند که مدير پروژه بايد براي ايجاد پايه هاي مديريت 

انجام دهد. تمام پروژه ها داراي مرحله آغازين هستند. قلم قابل تحويل طراحی کند و پروژه 

کلیدي اين مرحله، مستندات آغاز پروژه است. و خط مبنا را براي شش هدف عملکردي پروژه 

 سک و منافع تعريف می کند. ين، هزينه، کیفیت، محدوده ، رشامل زما
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 و پايان مرحله  مديريت مرز مرحله  -

از آنجايی که پروژه در متدولوژي مرحله به مرحله مديريت می شود. مدير پروژه بايد کار هايی 

 تامین گردد. مدير پروژه بر مبناي اين PMOانجام دهد تا اطالعات کافی براي مدير ارشد يا 

 کند. برنامهتصويب  و برنامه مرحله بعد را مشخصمرحله جاري را  فعالیت هاياطالعات بايد 

 کند. اين را بازبینیپروژه  هاي و استمرار موفقیت و ريسک اجرابه روز رسانی شده پروژه را 

فعالیت ن ايکنترل با  فرآيند در پايان، يا نزديک به پايان، هر مرحله مديريتی بايد انجام گیرد.

تحويل را طی يک مرحله و  اجرا هاي فعالیتچگونه که مدير پروژه شود می  ها، روشن

 گزارش می دهد. مدير ارشدمديريت می کند و پیشرفت و موارد خاص را به 

 مديريت اجرا -

 سهیلتمدير تیم هاي پروژه را  بینو ارتباط نظارت مدير پروژه بر جزيیات فعالیت هاي اجرايی 

 می کند.

 امه موارد خاصبرن -

مهم، مدير  برخی از فعالیت هايدر هر مورد خاص نظیر تغییر در محدوده پروژه، مرحله و يا 

 برنامه کلیوجه به شرايط جديد تعريف می کند. را تهیه و ريسک ها را با ت آنپروژه برنامه 

وژه داشته باشند. مدير پر نگرينیاز به بازجديد پروژه يا مرحله ممکن است با توجه به شرايط 

 ارائه می کند. PMOشد يا رمدارک الزم را فراهم و براي تايید به مدير ا

 اجازه خاتمه پروژه -

انتهاي مرحله و پايان پروژه را توصیف می کند.  درخاتمه  هاي مربوط به اين مرحله فعالیت

انتقال به کارفرما  الزام هايکارها را رهبري می کند و  توقف ترتیبو مدير پروژه اين فرآيند 

 را فراهم می آورد.

 پ: سطح مديران تيم پروژه 

. اين سطح از علیرغم اهمیت زيادي که دارد مورد بررسی قرار نگرفته است "پ"در متدولوژي  سطح 

تري جزيیات بیش در اين سطح عملیاتی شود وبايد اين نظر مهم است که تمام تالش هاي سطوح باالتر 

شرايط و مسائل اين سطح براي هر پروژه کامآل اختصاصی است و مدير . دارد "ب و الف"از دو سطح 

     کنند.اختصاصی سازي  دقت موارد را بررسی وه الزم است که بپروژه و مديران تیم 
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 فلش های افقي

 

ع موضو بر فلش هاداخل  نوشته .استفاز ،مرحله يا زير مرحله اي  نمايانگر هر کدام از فلش هاي افقی

در پروژه ها با هم  و حتی گاهی فازها مراحل در عمل، .تاکید دارد ، مرحله ويا زير مرحلهفازتمرکز 

همپوشانی به اين معنا نیست  رخداد گیرند.پروژه بايد اين موضوع را در نظرهمپوشانی دارند و مديران 

نیازي به مجوز  ،مرحله بعد اي شروعبريا وجود ندارد و تمرکز بر کارهايی مشخص در هر مرحله که 

مرحله حذف شوند و پروژه تمام فعالیت هاي  . در برخی از پروژه ها ممکن است يک يا چندنیست

، مکانیک و يا برق را در محدوده کار خود نداشته باشد. مديران پروژه در چنین شرايطی  بايد سیويل

 کنند.مدل را بصورت اختصاصی با شرايط پروژه خود همساز 

 فلش های عمودی

 

 

درگاه کنترل و اخذ مجوز پايان مرحله و شروع  يا خروجی هاي فلش هاي عمودي رو به باال مدارک

 ،شروع و پايان مراحلفقط نشان میدهد. توجه شود که در اين مدل  را مرحله بعد توسط مدير پروژه
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دوران  تمامدرانجام نمی شود و صرفآ در ابتدا و انتهاي هر مرحله اما فعالیت ها شده است. توصیف 

در  طی حیات مرحله و که بايد پذيرد وقفه زيادي صورت می اقدام هاي پیوسته و بیپروژه  حیات

ک ، مدارطول دوران مرحله بايد براي مدير پروژه شوند. تعريفمستندات پروژه ضبط و در پايان مرحله 

 برنامه تعريف کند.  در و اقدام هاي الزم را

اين از آنجايی که  به همراه اعداد نماد درگاه هاي کنترلی هستند. رو به پايینعمودي ش هاي فل

با درگاه هاي  همهبیش از مدل نظم در مديريت پروژه تاکید دارد ، ر رويکرد نظام مند متدولوژي ب

 هايارکگزارش درگاه هاي کنترل، وقفه هايی براي بازنگري رسمی هستند که  کنترلی به وجود می آيد.

بدون دريافت تايید . مديران پروژه شودتايید و اجازه ورود به مرحله بعد صادر می در آنها مرحله قبل 

  مجاز به شروع مرحله بعدي نیستند. ،در نقاط کنترل

عی از تاب ،ها تعداد درگاه .استدر پروژه کنترل  مبناينظم مديريتی و  عامل کنترل در متدولوژيدرگاه 

 پروژه بايد درمدير و  سازمان مديران ارشد .استفرهنگ و بلوغ سازمانی ، پروژه نوع، اندازه، پیچیدگی

درست انتخاب  درگاه ها مکانتعداد و مهم است که بگیرند. تصمیم  براي تعداد بهینه درگاه هر مورد

ر دممکن است منجر به افزايش بروکراسی ناشی از کنترل بیش از اندازه شود، اما  درگاه زياد بودن شود.

 مهم آن است که. آسیب وارد آيد PMOمدير ارشد يا  ،کیفیت کنترل به احتمال داردنیز  کاهشاثر 

دي فقط تا ح ستن يا افزودن درگاه. کاحفظ شودراي مديريت موثر پروژه کنترلی درگاه ها بکیفیت 

 کاهش ندهد يا حذف نکند.بیش از اندازه مجاز است که عملکرد و کارآيی آنها را 

کند و بلوغ کافی براي پذيرش  از اين مدل استفاده ،باال اگر سازمان پر قدرتی با حدود پذيرش ريسک

، اما کندحذف  آنهااز طريق ادغام را تعدادي از درگاه ها  ددرجه اي از عدم قطعیت داشته باشد. می توان

به نقاط کنترلی بیشتري اگر حدود پذيرش ريسک سازمان کم  و ملزم به کاهش عدم قطعیت باشد، 

از  برخی اگرو  ر طول محدوده حیات پروژه هستندکنترل، رويداد هايی تنظیم کننده دنقاط . نیاز دارد

از يک مرحله به مرحله بعد، بدون از انتقال  روشی بهکه  د، بايد مطمئن شبه هر دلیلی حذف شوند آنها

اي در حین اجر و يا نکات و برخی فعالیت ها شودگیري می یل مناسب کارهاي مرحله پیشین جلوتکم

 همان است ،می شودپیاده سازي ند که آن چه کنترل تضمین میکن هاي . درگاهاز قلم نمی افتدکارها 

 حتیاعمال حاکمیت سازمان در پروژه دارند. . درگاه هاي کنترل هم چنین نقش مهمی در بايد باشدکه 

براي اتفاق هاي خاص اغلب الزم است که کنترل مراحل،  هاي بر درگاه افزون ،پروژه ها بسیاري از براي

اين نیاز بايد در هر پروژه توسط مديرارشد و مدير  .تعريف گردد کنترل هاي درگاه هم شرايط بحرانی يا

 پروژه مشخص شود.
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مدارک الزم براي هر درگاه کنترل است. به عبارت میزان عامل مهم ديگر تعريف سطح مناسب تالش و 

ايط ردر هر ش باشد.با اثربخشی و کارآيی مديريت پروژه متوازن بايد  گیردمی صورت ديگر تالشی که 

 .داد انجامنه بیشتر و نه کمتر  را قق نیازمنديهاي ضروري پروژهبراي تحالزم کار فقط بايد مشخص، 

. در شود اجراو  ، برنامه ريزيبدرستی تعريفکار هر مرحله  ،است که براي رسیدن به اين هدف الزم

 .گردد تعريفسطح مناسب تالش و  باز انديشی مورد نظرپروژه در مرحله الزم است  غیر اين صورت

 تواند عملکرد معکوس داشته باشد.  براي درگاه کنترل می تربیشکمتر يا صرف هزينه و زمان 

 
 زير مرحله كنترل درگاه های

 

 
 

ا تعريف راجزا پايین تر  يا زير مرحله ودرگاه کنترل  ،با پروژه بايدمتدولوژي براي تطبیق مديران پروژه 

ه و پايین تر ازآن شکسته شدزير مرحله  سطحمرحله اجراي پروژه به  در شکل باال . به عنوان مثالکنند

مدير پروژه بايد حد بهینه اين شکست ها را  .خود را دارند، درگاه کنترل خاص از آنها يکهر  است که

تشخیص دهد. به عنوان يک اصل کلی بهتر است که مکان و تعداد درگاه هاي زير مرحله و پايین تر 

م بايد تصمیمشخص، و در سطح مدير پروژه کنترل و تصويب شود. اما در هر پروژه  توسط تیم پروژه

 شرايط خاص گرفت. مشخصی براي
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 برنامه ريزی

دارد. حتی خاتمه پروژه نیز از اين امر مستثنی نیست. برنامه  جريانبرنامه ريزي در تمام فاز ها و مراحل 

 هپروژ کل همو مرحله هم  در سراسر پروژه حضور دارد. در متدولوژي کهپیوسته است  يريزي فرآيند

ک، سمحدوده، يک پارچگی، زمان، هزينه، رينظیر تمام حوزه هاي پروژه به عالوه . گرددريزي برنامه بايد 

 ،برنامه ريزي نیاز دارند. میزان تالش براي برنامه ريزي فاز يا مرحلهبه هم  کیفیت، ايمنی و ساير موارد

ژه و يزي پروبرنامه ربراي  به اندازه، پیچیدگی و  اهمیت  پروژه بستگی دارد. به عنوان يک اصل کلی

در اين متدولوژي بر خالف اما  در نظر گرفت.بايد ی را براي آن کرد و زمان کافنبايد شتاب مراحل  آن 

    که تمرکز آن در درجه اول بروجود دارد   توسعه برنامهبسیاري از استاندارد ها، مرحله اي به نام  

زي از يک طرف برنامه ريعلت اين تفاوت، تاکید بر اين موضوع است، که برنامه ريزي و تکمیل آن است. 

مرحله اي زمانی در نظر الزم است امري پیوسته و مداوم است و از طرف ديگر براي تمرکز بر برنامه، 

. مهم است گردد. در اين مرحله بخش بزرگی از تالش ارکان پروژه صرف برنامه ريزي می شودگرفته 

 سوالن تیم پروژه تفاوت اين دو پديده را مد نظر قرار دهند.که مديران و  م

    برجسته برنامهموضوع بطور معمول  شرکت ها به برنامه ريزي التفاتی  ندارند و در مواردي هم که  

ي انرژي بسیار زيادزمان بندي اينکه براي علیرغم . ستامدنظر  بندي زمانبرنامه فقط  اغلب ،می شود

ه اين است کعدم توفیق زمان بندي پروژه ها کی از داليل ي اغلب موفقیت آمیز نیست. ،می شودصرف 

حوزه هاي ديگر برنامه ريزي ضعیف هستند و ارتباط درستی بین حوزه زمان بندي و ساير حوزه ها 

بندي  تاکید می شود که برنامه ريزي صرفآ برنامه زمانمجدد اهمیت موضوع  به لحاظوجود ندارد. 

سک، ، ارتباط ها، رييکپارچگی، محدوده، زمان، هزينه، کیفیت، منابع انسانی نیست و تمام حوزه ها، نظیر

نفع ها بايد برنامه ريزي شوند. برنامه ريزي به تیم مديريت پروژه کمک میکند تا از نظر تدارکات و ذي

روژه قادر خواهد بود تهديد ها، روانی براي اجراي پروژه آماده شود. در چنین تمرينی است که تیم پ

 فرصت ها، دوباره کاري ها و از قلم افتادگی ها را شناسايی و مديريت کند.
 

 
 فرآيند برنامه ريزی برای كل پروژه و مراحل آن
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 سطوح برنامه

قیق د ريزيکه طی آن برنامه  یبرنامه ها هر چه بیشتر توسعه يابند، پیچیده تر می شوند. دوره زمانی

 رتبند از ابتدا. برنامه ريزي جزيیات کل پروژه می نامند "افق برنامه ريزي " را گردد می امکان پذير

به تدريج و با پیشرفت امور، شناخت از پروژه دقیق تر و تکمیل برنامه ممکن می شود. . استامکان پذير 

 .تعريف شده استمتدولوژي سه سطح برنامه در 

 الف: برنامه سطح باال

 یلی ب: برنامه تفص

 پ: برنامه تیم

از  بايد "پ"سطح . برنامه را پوشش می دهد "ب"و  "الف"متدولوژي فقط دو سطح ، از اين سه سطح

 گردد. تیم پروژه تهیه و توسط مدير پروژه تايیدمديران طريق 

 

 برنامه موارد خاص

به منظور آنکه اقدام هاي مورد نیاز براي بر طرف نمودن تغییرات محدوده يا تصحیح انحراف از دامنه     

در صورت تصويب، جايگزين برنامه جاري و که ، برنامه مورد خاص تهیه می گردد ها برنامه ريزي شود

 نامه مرحله گردد،اگر برنامه خاص جايگزين بر اي جديد پروژه يا مرحله می شود.تبديل به خط مبن

به تصويب مدير عامل  گردد،دچار تغییر اما اگر برنامه پروژه  کافی است. PMOتصويب مدير ارشد يا 

 نیه می گردد که قرار است جايگزين آدر همان سطح برنامه اي ته معموآل برنامه موارد خاص نیاز دارد.

 شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.irp
mo.c

om
 

htt
ps

://t
.m

e/i
rpm

o_
co

m

https://t.me/irpmo_com 
www.irpmo.com 
https://sapp.ir/irpmo_com باز نشر شده توسط

https://t.me/irpmo_com 
www.irpmo.com 
https://sapp.ir/irpmo_com

باز نشر شده توسط



 درصنايع نفت Constructionمتدولوژي مديريت پروژه هاي 

 

08 

 تدولوژیم نديفرآ

 دو به مدل سطح باالترين در شود. می ختم پروژه اختتام به و شروع سازمان به پروژه ورود از متدولوژي

   است. شده تقسیم قسمت

 : پروژه پیش الف: 

 است مناقصه فاز زير شامل که   

 :هاي فاز زير به که پروژه ب:

 پروژه تیم تکمیل و برنامه توسعه 

 است شده تقسیم پروژه عملیات 

 

 
 

  پروژه پيش فاز

 صرفآ اوقات غالب در دوران اين .شود می آغاز پروژه پیش فاز از پروژه حیات محدوده ،متدولوژي در

 ،باشد مهم سازمان براي که یهاي پروژه در اما .میشود گرفته نظر در مالی پیشنهاد سازي آماده براي

 خمینت سازمان، کار و کسب وضعیت با پروژه انطباق ،برآورد متد انتخاب نظیر، یهاي فعالیت بر عالوه

 و اصلی هاي ريسک و مشخص را پروژه مدير توان می ،برآورد تیم تکمیل و سازي مستند پروژه، سود

 بزرگی کمک پروژه پیشرفت به فاز اين در پروژه اصلی ارکان و مدير تخابنا نمود. شناسايی را پروژه مهم

 مانساز نباشد. ممکن يا و صالح به هزينه لحاظ از پروژه مدير يا و ارشد مدير انتخاب اگر اما .کرد خواهد

 دهمحدو شوند. سازي مستند و ريزي برنامه مرحله اين هاي اقدام تمام که بینديشد هايی کار راه بايد

 منوط ،بعدي پیشروي امکان اما شود می شروع برآورد براي پروژه قبول با فاز اين آغاز در پروژه حیات

 .است عامل مدير تصويب و مناقصه در شدن برنده به

 پروژه فاز

 يرمد پشتیبانی با پروژه مدير مدت اين طول در شود. می آغاز سازمان در پروژه تصويب با مذکور فاز

 ممکن جزيیات با را پروژه و شناسايی را پروژه هاي مندينیاز ستادي، مديران کمکو PMO يا ارشد
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 مستند انتظارات و ها زمندينیا مطابق پروژه ياجرا و تجهییز بعدي هاي گام کند، می ريزي برنامه

 .است پروژه خاتمه و شده

 ارتباط گروه های فرآيندی با محدوده حيات پروژه

ارتباط گروه هاي فرآيندي پنج گانه با مراحل پروژه در شکل زير نشان داده شده است. در متدولوژي 

یلی تهیه می شود که منابع، برنامه تفص از آن پس شروع می شود. سطح باال از برنامه ،مرحله توسعه

زمان و هزينه براي تعیین محدوده و راهکارهاي مورد نیاز براي دست يابی به اهداف را در بر دارد. در 

گردد. همزمان نظارت و کنترل براي پیگیري، بازنگري و وره اجرا کار تعريف شده تکمیل می طی د

الیت هاي اجرايی انجام می گیرد و حوزه هايی از برنامه که تغییر در انها ضروري است، تنظیم فع

، ي پروژهشناسايی می شود. در فرآيند خاتمه اسناد الزم براي نهايی سازي و خاتمه رسمی فعالیت ها

 ،اقدام اولیهبرآورد و نظیر مرحله يا زير مرحله تهیه می شود. از آنجا که پروژه به مراحل يا اجزاي فرعی 

، اجرا و اختتام تقسیم شده است، تمام گروه هاي فرآيندي براي هر مرحله، زير مرحله، يا برنامه ريزي

اجزا فرعی تکرار می شوند. به عنوان مثال، در حین اجرا، نظارت و کنترل ممکن است نقص هايی در 

شتري را در مورد برنامه يا می تواند تحلیل بی نقص، گردد. واکنش براي حل روش ها کشفبرنامه و 

، برنامه ريزي مجدد و تصحیح روش هاي نقص سبب تکرار فرآيند شناسايی و شیوه اجرا  ضروري کند

 شود. 
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 متدولوژی مراحل

 

 
 

 هبرآورد و اقدام های اوليمرحله  -1

قصد مفاز پیش پروژه تطابق دارد.  قسمت اصلیبخش مهمی از اين مرحله را تشکیل میدهد و با  برآورد

جمع آوري اطالعات  مهمترين هدف مرحله .شکل نگیردپروژه  ی ازدرک ضعیف از ابتدا است کهاين 

درست است که پروژه هنوز در اين  .قیمت مناسب و قابل رقابت در مناقصه بدست آيد  کافی است تا 

اما اگر مدير پروژه در فرآيند برآورد  زيادي شود،زمان رسمآ شروع نشده است و الزم نیست که هزينه 

از  یارياز بس پیشنهاد مناقصه احساس همدلی کند شرکت داشته باشد و نسبت به وجوه گوناگون

واژه پیش پروژه به اين دلیل  .ريزي و اجرا هموارتر می شود هو راه برناممشکالت بعدي جلوگیري 

 افتاده است.نیت رسمی راه بصورنشده و انتخاب شده که تاکید شود، پروژه تصويب 
 

 توسعه برنامه و تكميل تيم پروژه -2

 سطح باال برنامه  2-1

بدون  و براي کل پروژه رااولیه برنامه  ،پروژه اطالعاتمدير پروژه با کمک مدير ارشد و جمع آوري 

از  امکان حدتا  و براي اين مرحله زمان کافی را در نظر گرفت توصیه می شودتدوين میکند.  جزيیات

ود. مدير ش ضعیف منجر برنامه ايتولید می تواند به کمبود بررسی  .ددرتکمیل سريع برنامه خودداري گ

یم تو  شودبرآورد  بدرستی برنامه ريزيراي که تالش مورد نیاز ب بايد مراقبت کنند PMOارشد و يا 

 .باشد داشتهدر اختیار  را منابع و زمان کافیمديريت پروژه 

 

 يا مرحله پروژه يليتفصبرنامه  2-2

 گردد: سطح تهیه می سهدر يا مرحله  یلی پروژهبرنامه تفص

 الف: سطح مديريت ارشد

برنامه شده در مورد فعالیت ها و رويداد هاي  نقاط تطبیق هزينه و زمانبايد  همهیش از در اين سطح پ

شکست بودجه،  بايد پروژه مشخص شوند. در همین برنامه اصلی اصلی، درگاه هاي کنترل و مدارک

 گردد.  تدوينپروژه  احلالزم براي مر بودجه به نقدينگی ونیاز زمان هاي 
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 سطح پروژهب: 

 :يا کل پروژه با جزيیات مشخص شود که در هر مرحلهبايد پروژه  یلیدر برنامه تفص

 چه چیزي مورد نیاز است؟ 

 اي و هزينه منابع ،با استفاده از چه تجهییزات چگونه، ،الزام هاي پروژه توسط چه کسی 

 محقق خواهد شد؟

 چه زمانی رويداد ها اتفاق خواهند افتاد؟ 

  زمان، هزينه، کیفیت، محدوده، ريسک و منافع قابل دست يابی  چه میزانی ازاهداف پروژه با

 اند؟ 

 

 سطح تيم پروژهپ: 

ايد ب معناي عدم اهمیت آن نیست و مدير پروژه برنامه تیم پروژه در متدولوژي تعريف نشده است اما به

امه کند. بدون يک برن و برفرآيند تهیه آن نظارت براي اين فرآيند سطح تالش و منابع الزم را تعريف

دير مبه عهده تصويب اين برنامه  ، هیچ پروژه اي موفق نخواهد شد.دقیق و نزديک به واقع در سطح تیم

 است.پروژه 

 هپروژتكميل تيم  2-3

و انتخاب مديران تیم پروژه با  نمودار سازمانی با انتصاب مدير ارشد و مدير پروژه فعالیت بعدي طراحی

در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی پروژه است. مسئولیت مديران تیم، کسب اطمینان از آن است که 

مانی و هزينه قابل قبول انجام در محدوده ز ،کارهاي تعريف شده توسط مدير پروژه با کیفیت مناسب

مسئولیت مهمترين شوند.مدير تیم به مدير پروژه گزارش می دهد و از طرف وي هدايت می شود. 

 مديران تیم عبارتند از:

 تدوين برنامه تیم و توافق آن با مدير پروژه. 

 .تهیه گزارش درگاه هاي کنترل همان گونه که با مدير پروژه توافق شده است 

 زي، نظارت  و مديريت کار تیمبرنامه ري. 

  وي شده از سالم اع هاي با توجه به محدوديت ،از منابعبهینه کنترل پیشرفت تیم و استفاده

 مدير پروژه
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  ردشناسايی موضوعات و ريسک هاي مرتبط با کار تیم و گزارش آنها به مدير پروژه و کمک 

 .بررسی آنها

  حیطه کار تیم به نحو مناسبی نگهداري می  مهم پروژه در مدارکاطمینان از اين که تمام

 شود.

 

 عمليات پروژه هحلمر -3

 اجرا  3-1

مرحله اجرا از نظر مدت زمان طوالنی ترين بخش متدولوژي است و بیشترين هزينه و تالش هم در  

توسعه برنامه مرحله اين مرحله صورت می گیرد. براي شروع مناسب الزم است که مرحله اجرا از اواخر 

ا ت ريزي برنامه مرحله تکمیل تیم شروع شود. در بعضی از پروژه ها فرصت زمانی کوتاهی از انتهايو 

نبايد اين فرصت را از دست دهد. حتی اگر مدير  و اجرا وجود دارد. مدير پروژه شروع تجهییز کارگاه

مرحله اجرا در  يد.نما را ايجاد آنموجود نیست بايد  به طريقی  در پروژه فرصتپروژه در يابد که اين 

 يیاجراعملیات تجهییز کارگاه، و عملیات اجرايی است. زير مرحله شامل  و نصب پروژه هاي ساختاغلب 

ه . البترا در بر دارد ابزار دقیق و پیش راه اندازي ،برقمکانیک،  ساختمانی، فعالیت هاي بطور معمول

اس بايد بر اس را نداشته باشند. مدير پروژهها  ممکن است پروژه هايی باشند که برخی از اين زير شاخه

 قامت پروژه تطبیق دهد. تدولوژي را باساختار م ،وضعیت خاص پروژه
 

 اختتام   3-2

ه کنترل در اين مرحله وجود آخرين درگاين مرحله گزارش خاتمه پروژه است و تحويل شدنی اصلی ا

  .صورت می گیردمدير عامل  توسطگزارش خاتمه  تصويب فعالیت هاي پروژه و نهايیپذيرش  دارد.

ندازه اد و افرآيند خاتمه هر مرحله، از بسیاري جهات شبیه فرآيند خاتمه نهايی پروژه است. تفاوت در ابع

رحله خاتمه هر مبايد ه پروژ .و تصويب کننده آن است نسبت به خاتمه کلی پروژهفعالیت خاتمه مرحله 

خروجی هاي خاتمه هر مرحله، خود به عنوان بخشی از گزارش نهايی خاتمه را مستند کند. مستندات يا 

ر طی ، اما تیم پروژه دداردانتهاي مدل قرار در  گرچه مرحله خاتمهژه گرد آوري و ارزيابی می شوند.پرو

 قرار است فعالیتچگونه که  کندمشخص  ، بايدمرحلههر یلی پروژه و تدوين برنامه تفصدوره زمانی 

  يابند.خاتمه ها
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 دهد: روي صورت دو به تواند می پروژه خاتمه

 د.شو تمام يزاندا راه پیش و برسند پايان به یاجراي هاي کار تمام که است زمانی کامل: خاتمه 

 نشانه اوقات از بسیاري در و نیست شکست معناي به همیشه خاتمه نوع اين :ناتمام خاتمه 

 است. پروژه صحیح مديريت

 مند ظامن صورت به بايد حتمآ منفی داليل با ناموفق پروژه هم و مثبت داليل با آمیز موفقیت پروژه هم

و آغاز تحويل موقت از سوي تیم  اجرايی هاي فعالیت اتمام بامرحله رسمی اختتام پروژه  .يابند خاتمه

 تاکید مراحل ديگر در که طور نهما اما .پروژه به کارفرما شروع و در سراسر دوره زمانی ادامه می يابد

 چنان هم اجرايی کارهاي از برخی است ممکن شده رسانی بروز برنامه تصويب و ارشد مدير تايید با ،شد

 يابد، ادامه انتهايی روزهاي تا يیاجرا هاي کار اگر اما يابد. ادامه مرحله اين  اوسط در حتی يا و اوايل در

 گردد. رفع و شناسايی بايد هک دارد وجود خاتمه برنامه در اشکالی حتمآ

مستندات پروژه از اسناد ضروري  .شود مستند بايد مرتبط فعالیتهاي تمام پروژه مند نظام خاتمه براي

اوت با تاکید بر تف در ياد گیري سازمانی است. در اين اسناد آنچه که از آغاز تا پايان پروژه رخ داده است

اجزا اصلی مستندات پروژه به فرهنگ و سطح بلوغ سازمانی مه و واقعیت مستند می شود. هاي بین برنا

 بستگی دارد. برخی از آنها عبارتند از:

 محدوده:  -

يل آن چه هستند؟ اين تفاوت ها در زمان تغییر تفاوت ها و دال؟ م محدوده مورد نیاز تحويل شدتما  

 ؟چه بوديا افزايش محدوده  کاهشپیامد هاي  ؟مستند شده اند

  Q/HSEكيفيت، ايمني و بهداشت  -

سوابق ايمنی پروژه در مقايسه با متوسط صنعت  پروژه در اين حوزه ها چگونه بود؟ عملکرد             

 ؟وضعی داشت چه ديگر پروژه هاي شرکت در مقايسه با  بود؟چگونه 
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 هزينه و زمان -

 ل قبول بودند؟ تفاوت هادر حد قاب انحرافاتبود؟ عملکرد چگونه  ،در مقايسه با مبناي زمان و هزينه

آن  داليل يا برنامه ريزي ناکافی تفاوت ها را ايجاد کردند نا معمعول ناشی از چه عللی بودند؟ شرايط

 ؟بودند

 منابع انساني و ارتباطات -

د بود؟ عملکر در چه حدي ؟ اثر بخشی ارتباطاتمناسبی داشت برنامه جذب نیروي انسانی پیشرفت

 آينده وجود دارد؟ پروژه هاي ي توجه دررامديران ستاد چگونه بود؟ آيا مساله اي ب

 مديريت ريسك -

ل در طی مراحک بدرستی انجام شد؟ چقدر اثر بخش بود؟ شناسايی ريسک هاي جديد شناسايی ريس

 ؟دنتیجه ريسک چه بو؟ قداماتی براي رفع آنها صورت گرفتاجرا به اتمام رسید؟ چه ا

 مديريت قرارداد ها  -

ر د ناسب منعقد شد؟ چقدر اثر بخش بودند؟مانکاران دست دوم بدرستی و در زمان مقرارداد هاي با پی

 پروژه هاي آينده چه مواردي الزم است مورد توجه قرار گیرند؟

 سنجش ها -

 ا پروژهي در زمان پايان مرحله اين شاخص هاو  داشته باشدشاخص هاي عملکرد هر پروژه اي بايد 

ر دستو و شاخصمدير پروژه  شاخص موفقیت پروژه وموفقیت  مهمترين آنها شاخص .شوندرسیدگی 

هستند. براي دقیق بودن سنجش، مدير پروژه بايد شاخص هاي اصلی پروژه را با توجه به تغییرات 

 پیچیدگی پروژه تعیین کند.

 درس آموخته ها -

ثبت درس آموخت ها در طول حیات پروژه اهمیت بسیار دارد و مدير پروژه بايد فايل خاصی را به اين 

توانند بدون هیچ محدوديتی به فايل دسترسی داشته و بايد به امر اختصاص دهد. تمام همکاران پروژه 

جنبه آموزشی  هرا ک شفاف و روشن بايد درس آموخته هاي درس آموخته خود را ثبت کنند. مدير پروژه

 ند.ک منتقلبه مديريت ارشد سازمان  زمان رخدادهمان در انتهاي پروژه و يا در  داشته باشند،قوي تري 
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 تحقق منافع -

در ثبت نتايج سازمان پروژه اي را انجام می دهد تا اين پروژه براي سازمان ارزش افزوده داشته باشد. 

. البته ارزش افزوده صرفآ سود نیست داشته است اي افزودهارزش پروژه بايد روشن شود که،  پروژه چه 

ژه قبول پرودرستی تصمیم  کار، از منظر پايانو تمام انواع منافع را در بر می گیرد. با خاتمه پروژه و 

 بايد مجددا ارزيابی شود.
 

 بروز رساني سوابق -

هر سازمانی بايد سیتمی را راه اندازي کرده باشد که در برگیرنده سوابق سازمانی و داده هاي پروژه 

ج ت ها و نتايسوابق افراد، گزارش ها، روش ها، رهنمود ها، سیاس مدير پروژه بايد اطمینان يابد کهباشد. 

 زمان و هزينه و... در جاي مناسب ذخیره شده اند.
 

 خاتمه پروژه -

ش با تمام گزارش هاي پروژه متفاوت است. بعد از اين نقطه چیزي به عنوان پروژه وجود ندارد. اين گزار

( ب   الف( پذيرش کار         .داشتند و اکثر انها دو هدف بودند کنترل يا تايیدبراي گزارش هاي ديگر 

 و انجام شدبدرستی کار ها که می دهد تصمیم گیري در مورد ادامه کار. اما اين گزارش صرفآ نشان 

 PMOمدير ارشد يا  تايیدگزارش بايد  به  است.  اطمینان حاصل می شود که پروژه صحیح خاتمه يافته

 شود. تصويب برسد و توسط مدير عامل

 اندازی راه

. دارداندازي، فاز راه اندازي قرار  راه پیشمرحله در همه پروژه هاي کامل ساخت و نصب پس از  تقريبا

به طور معمول مسئولیت آن با پیمانکار  چون به لحاظ حقوقی و .متدولوژي اين  فاز تشريح نشددر 

EPC می پذيرند که در اين بخش به  بطور معمول ر قرارداداست. پیمانکاران ساخت و نصب د

تامین نیروي انسانی و ماشین آالت است. در چنین  ،منظور از اين اصطالحکمک کنند.    EPCپیمانکار

 ا به صورت کاملو امکانات پروژه ر دهندنمی توانند پروژه را خاتمه  ساخت و نصب مديران پروژه ،التیح

. دآنها را اخذ کن پیش راه اندازي را رسمآ اعالم و تايیدخاتمه  پروژه در اين شرايط بايد آزاد کنند. مدير

برنامه ريزي  برآورد، ماشین آالت و نفرات و ... را ،الزم است مدير پروژه زمان، هزينه هم براي راه اندازي

اما براي گرد آوري نهايی  خواهد بودو تصويب کند. گرچه خاتمه رسمی پروژه پس از پايان راه اندازي 

علیرغم ادامه  رااسناد  می توان یست که فاز راه اندازي تمام شود وبسیاري از مدارک اختتام، نیازي ن

  .کردکار تکمیل و مصوب 
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 پيوست الف: مراحل مدل

 

 

 

برآورد و اقدام 

 اولیه

 

 

 

 برآورد

 . مدير ارشدانتصاب  -

 .بررسی اولیه مدارک و احجام پروژه  -

 .رآورد دستور شروع ب و ادامه کارتصويب  -

 .کار و تقسیمروش برآورد و تیم برآورد انتخاب  -

 .  قیمت برآورد تصويب -

اقدام 

 اولیه

 

 . مدير پروژهانتصاب  -

 .  نیازمندي هاي پروژه تعريف -

 .برنامه پروژه در سطح باالتهیه  -

 . مرحله مدارک اختتامبازبینی و تايید  -

 .ابالغ کار اخذ و يا  قراردادانعقاد  -

 .بعد دستور شروع مرحله -

 . فعالیت هاي آغازينشروع     -

 

 

 

 

 

توسعه برنامه 

و تکمیل تیم 

 پروژه

 

 

توسعه 

 برنامه

 

 . مدير پروژهانتصاب  -

 . منشور پروژهتدوين  -

 . یلی پروژهصبرنامه هاي مديريتی و تفتهیه  -

 .آغازين  مدارک الزم براي برنامه هاي تکمیل -

 . یاز مندي هاي پروژهن دقیقتعريف  -

 . برنامه مالی پروژهتدوين بودجه و تخمین  -

 . فرآيند هاي ارتباط در پروژه تعريف -

 

تکمیل 

 تیم پروژه

 . مدير پروژهتوسط پروژه  تیم انتصاب  -

 .تیم کارشناسی پروژه حد اقل براي مرحله اول اجرا انتخاب  -

 . برنامه تجهییز کارگاهتصويب  -

 . بعد و دستور شروع مرحله مدارک اختتام اين مرحلهباز بینی  -
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 )ادامه( پيوست الف: مراحل مدل

 

 

 

 

 اجرا

 

 

تجهییز 

 کارگاه

 . تیم تجهییز کارگاهانتخاب  -
 . برنامه تجهییز کارگاهتصويب  -
 تجهییز کارگاه طبق برنامه و هزينه مصوب  -
 . (0برنامه اجرا براي مرحله )تصويب  -

 (0سیويل)
 . تیم اجرا طبق برنامه جذب نیروي انسانیانتصاب  -
 . برنامه زمانبندي، منابع وهزينه اجرا در صورت لزومبازبینی  -
 .در صورت لزوم و تصحیح هاي الزم برنامه اجرا با وضع واقعی مقايسه  -
 ادامه تا مرحله بعدتصويب و برخی از فعالیت ها داليل عدم خاتمه اعالم  -

 .و دستور شروع مرحلهگزارش خاتمه تايید -
 . تیم اجرا طبق برنامهسازي نفرات آزاد  -
 . منابع و ماشین آالت طبق برنامهکردن آزاد  -
 . برنامه پیش راه اندازيتدوين  -

 (2مکانیکال)

 (2برق)

 (4ابزاردقیق)

پیش راه 

 (nاندازي)

 زمان، هزينه، نفرات، تجهییزات و ماشین آالت الزم بررسی  -

 . آن در صورت لزوم تصحیحو برنامه پیش راه اندازي با واقعیت بازبینی  -
 .آمادگی انتقال پروژه به کارفرما -
 .برنامه خاتمه پروژهتدوين  -

 کمک در

 راه اندازي

 . EPCبرنامه راه اندازي از پیمانکاردريافت  -
 . در سازمان راه اندازي برنامهسازي ه بررسی و بهین -
 . ، هزينه، نفرات و ماشین آالتبندي زمان هاي برنامهبررسی و تصويب  -
 .لزومصورت و تصحیح در  پیشرفت واقعیبا  برنامهمقايسه و کنترل  -

 . برنامه اختتام تهیه -

 اختتام

 .برنامه خاتمه بررسی نهايی و تصويب -
 .درس آموخته هاو بازبینی گردآوري  -
 .فايل هاي پرسنل و سوابق سازمانیگردآوري و بازبینی  -
 .عملکرد پروژهسنجش  -
 .فايل هاي پروژه  مناسبهداري گو نجمع آوري  -
 . منابع پروژهآزاد سازي  -
 . دستور خاتمه پروژه توسط مدير عاملصدور  -
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 پيوست  ب: درگاه های مدل 

 

 شرح درگاه 

CP 1 

تخمین قیمت تقريبی و شناسايی ريسک هاي تعیین مدير ارشد. . برآورد و شروعورود پروژه 

تهیه .در صورت امکانمدير پروژه انتصاب  تشکیل تیم برآورد و انتخاب قطعی روش برآورد.اصلی. 

 برنامه هاي مديريت پروژه در سطح کالن. 

CP2 
  .ير عاملمدتوسط قیمت  تايید

 .قراردادابالغ رسمی يا اخذ  .مدير پروژهانتصاب  . فعالیت هاي قبل از ابالغشروع 

CP 3 .آغاز  رسمی پروژه  

CP 4  مدير ارشد  در سطحتهیه برنامه پروژه 

 

CP 5 پروژه.یلی صبرنامه تف تدوين 

 

CP 6 

 

 پروژه. تکمیل تیم مديريتی  برنامه جذب نیروي انسانی.تدوين تهیه چارت سازمانی و 

 جوز شروع اجرا.م

CP 7  .و تصويب برنامه اجرا  با جزيیات و مرحله به  تدوينتهیه و تصويب برنامه تجهییز کارگاه

 مرحله.

 مدارک خاتمه اجرا. تدوين

CP 8  اجازه شروع مرحله پیش راه اندازي. برنامه پیش راه اندازي.تصويب مدارک خاتمه اجرا. تهیه 

 

CP 9 اجازه شروع اختتام. برنامه اختتام.تصويب مدارک خاتمه پیش راه اندازي. تهیه  : پیش راه اندازي 

 

CP 10 تهیه و تصويب مدارک اختتام. تصويب اختتام پروژه توسط مدير عامل :اختتام پروژه. 

 

CP: Check Point 
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پيوست پ: تحويل شدني های اصلي

مرحله
هدف تحويل شدني

برآورد و 

اقدام اولیه

قیمت پروژه برآورد

براي اجرا و قابل  قیمت مناسب برآورد

  رقابت در مناقصه

اقدام اولیه
ارشدمشخص کردن مدير 

 و برنامه مقدماتی
براي شروع پروژهآمادگی 

توسعه 

برنامه و 

تکمیل تیم 

توسعه برنامه
یلی در دو سطحتدوين برنامه تفص یلیبرنامه اولیه و تفص

و انتصاب مدير پروژه

تکمیل تیم پروژه
برنامه جذب افراد تیم

تیم مديريتی  و جذب تیم پروژه تکمیل 

 طبق برنامه 

اجرا

 تجهییز کارگاه

(0)
تجهییز کارگاه طبق برنامه  برنامه تجهییزکارگاه

(2سیويل )

 برنامه اجرا

حلاو سند خاتمه زير مر

 زمان، محدوده، کیفیت اجراي پروژه طبق

 و هزينه 

(2مکانیکال )

(4برق )

(9ابزار دقیق )

پیش راه اندازي 

(8)

مدرک خاتمه پیش راه 

 اندازي
انجام پیش راه اندازي طبق برنامه 

اختتام
خاتمه پروژه بر اساس برنامه  سند اختتام پروژه
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