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 مقدمه -1

 تونـل،  سـازي،  هاي متعدد راه  اي از پروژه مجموعه هاي سازمان مهندسی شهر تهران با ریزي پروژه کنترل یکپارچه و برنامه

ریـزي عمـالً    ح مختلف بدون ایجـاد یـک رویـه نسـبتاً ثابـت برنامـه      پیمانکاران و مشاورین در سطو وجود ابنیه و غیره و باپل و 

رو در  هـا مقـرر شـد دسـتورالعمل پـیش      رفت پـروژه یابی به یک برنامه جامع و کنترل روند پیشـ لذا براي دست .استساز  مشکل

پیـروي از ایـن دسـتورالعمل     مد نظر پیمانکاران و مشاورین قـرار گیـرد تـا بـا     ها پروژه بندي زمانوص نحوه تدوین برنامه ـخص

 .هاي واحدي از نظر ساختاري ایجاد گردد برنامه

 فاهدا -2

ساندن سالیق فـردي در  مشاورین با سازمان در به حداقل ر این دستورالعمل به منظور ایجاد وحدت رویه بین پیمانکاران،

ها و بررسی تاخیرات مربوط به آن تدوین گردیده کـه پیمانکـاران و    و کنترل پیشرفت پروژه بندي زمانرسانی برنامه تهیه و بروز

 مشاوران بایستی مطابق آن و براساس دیاگرام ارایه شده عمل نمایند.

 دامنه و کاربرد -3

مشـاوران سـازمان    پـروژه بـراي کلیـه پیمانکـاران و     بنـدي  زماناین دستورالعمل بعنوان یک روش اجرایی تدوین برنامه 

 مهندسی و عمران شهر تهران کاربرد دارد.

 لیتئومس -4

و پیمانکاران بایستی بعد از  استها  عهده پیمانکاران و مشاوران پروژهجدول ذیل ب برابریت اجراي این دستورالعمل مسئول

واحد کنترل پـروژه  ی با هماهنگطبق این دستورالعمل و  وصی پیمان و سایر مستندات،غ قرارداد بنابر شرایط عمومی و خصابال

 .اقدام نمایند (طبق مفاد قرارداد)ر از کارفرما در موعد مقر بندي زماندستگاه نظارت نسبت به تهیه و اخذ تصویب برنامه 

 تعاریف -5

 (Master Plan)طرح جامع  -5-1

کلی اجرایی آن است کـه  بندي  ریزي و زمان هاي اجرایی، روش اجرا، برنامه چارچوب کلی پروژه اعم از سایت پالن، بخش

 شود. همراه با مشخصات منابع و مستندات ارائه می

  )Overall Scheduleبندي کلی اولیه ( برنامه زمان -5-2

 با در نظر گرفتن شرایط  هاي کاري شامل پروژه و محدوده 2هاي اجرایی یک پروژه تا سطح  آن فعالیتاي که در  برنامه
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ژهشرح مسئولیت ارکان مختلف پرو -1جدول   

 شرح مسئولیت عنوان

 پیمانکاران
 ه به مشاورالعمل و ارائامه اولیه، بروزرسانی و اصالحی برابر این دستورتهیه برن

 ریزي و کنترل پروژه سازمان سئول کنترل پروژه به واحد برنامهمعرفی م

 مشاور

 و مفاد قرارداد ه شده پیمانکار براساس این دستورالعملئارا بندي زمانپیگیري و کنترل برنامه 

 ریزي و کنترل سازمان امور کنترل پروژه به واحد برنامهدر االختیار  معرفی مسئول و نماینده تام

 ر و ارسال آن به نماینده کارفرماتهیه شده از طرف پیمانکا بندي زمانپیگیري و بررسی برنامه 

نمایندگان 

 کارفرما/مجري/مدیر پروژه

 هاي مدیریت اجرایی طبیق آن براساس سیاستشده از نظر ت هبندي ارائ زمانتایید برنامه 

 ریزي و کنترل پروژه سازمان هت کنترل و ابالغ به واحد برنامهج بندي زمانارسال برنامه 

ریزي و کنترل  واحد برنامه

 پروژه سازمان

 ه شده مطابق این دستورالعملبندي ارائ بررسی فنی برنامه زمان

 اولیه بندي زمانالحی با برنامه اص و بروزشده تطبیق برنامه

 به کلیه عوامل اجرایی پروژه بندي زمانانجام مراحل ابالغ برنامه 

 ها براساس برنامه مصوب ابالغی اي پروژه کنترل درصد پیشرفت ماهانه و دوره

 

 شود. تهیه می MSPقراردادي، مدت زمان و تاریخ شروع پایان هر فعالیت مشخص شده و به همراه گانت چارت توسط نرم افزار 

 ) Baseline Schedule( تفصیلی اجرایی اولیه بندي زمانبرنامه  -5-3

منـابع و  ریـز شـده و    بر اساس روش اجرا و ساختار شکست پروژه تا سطح فعالیـت  ها بندي که در آن فعالیت برنامه زمان
 شود. هزینه مربوط به هر فعالیت به همراه اوزان زمانی، ریالی و فیزیکی در آن مشخص می

  :)Rescheduleاصالحی ( بندي زمانبرنامه   -5-4

)  تهیـه  موضـوع قـرارداد  ها یا تغییـر در   اعم از تغییر در نقشهل تغییراتی در پروژه (ــکه بدلی است بندي زمانبرنامه الف) 
 گردد. می

 یـی مقام اجرا یندر محدوده پروژه (موضوع ،زمان و...) با ابالغ باالتر ییراتهرگونه تغ یمانپ یعموم یطبا توجه به شراب) 

 .یردپذ یسازمان انجام م

  (Update Schedule) ز شدهبرو بندي زمانبرنامه   -5-5

تـاریخ   اي، پیشـرفت فیزیکـی واقعـی، برنامـه    صد رسانی شده و درهاي معین بروز که در تاریخ است بندي زمانبرنامه  الف)

 گردد. پروژه در آن مشخص میایط موجود و جاري ها با توجه به شر واقعی شروع و اتمام فعالیت
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چه تغییـري در محـدودة پـروژه رخ نـداده      شود، چنان بندي که پس از ابالغ صورتجلسۀ تأخیرات تهیه می ب) برنامۀ زمان

 بروزشده محسوب شده و باید مطابق دستورالعمل مربوطه اقدام شود.بندي  باشد، جزء برنامۀ زمان

5-6- WBS   ست کار)ــ(ساختار شک  

که قرار است توسط تیم پروژه براي دستیابی بـه اهـداف   است  هپروژدهندة  تشکیلهاي اصلی  بخشمراتبی از  سلسلهالف) 

اي تعریف شود که محدودة کلـی پـروژه    کار باید بگونه هاي مورد نیاز آن انجام شود. ساختار شکست شدنی پروژه و ایجاد تحویل

هـاي اجرایـی و رایزنـی بـا افـراد مسـئول در پـروژه تهیـه          ه اسناد مربوط به قرارداد و نقشـه با مطالع این ساختار را شامل شود.

ورت و پس از تکمیل و رفع نواقص بـه صـ   شدهطراحی  اي (درختی) ساختار شبکهورت صابتدا ب WBS شود توصیه می گردد. می

 ها تهیه شود. نهایی همراه با کدینگ فعالیت

 :شودها به صورت ذیل انجام  شود کدینگ متناسب با سطوح پروژه پیشنهاد میب) 

 (Project)پروژه  : سطح یک •

 (Scope of work)محدوده کاري/زیر پروژه  : سطح دو •

 (Work pakage)بسته کاري فعالیت  :سهسطح  •

 (Level of effort)مراحل کاري  :چهارسطح  •

   سطح برنامه  -5-7

شروع شده و تا  1شود که با در نظر گرفتن کل پروژه بعنوان سطح  تري تفکیک می برنامه بر حسب نیاز به سطوح جزءهر 

 گردد. تر جزء می سطوح پایین

  (Weight Factor) اوزان فعالیت  -5-8

 هـا  در پـروژه  دهـی  رود. معیارهـاي وزن  هـا بکـار مـی    میان آن گیري مقیاس اندازهسازي  به منظور یکپارچه ها فعالیت وزن

 ها ذکر شده است. معیارهاي زمان و هزینه است که در ادامه نحوة محاسبۀ آن

 پروژه  Master Planتهیه -6

 طرح جامع تهیه شده توسط پیمانکار باید موارد ذیل را شامل شود:الف) 

 ؛پروژه (Scope)تعریف گستره و محدوده  •

 ؛ساختار اجرایی پروژه •
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 ؛آالت جدول مشخصات منابع شامل نیروي انسانی، مصالح و ماشین •

 .هاي مهم پروژه تحویل بخش  بندي کلی پروژه شامل درصدهاي وزنی سطوح یک و دو و تاریخ برنامۀ زمان •

و برنامـۀ زمـانی    (Master Plan) شرایط عمومی پیمان، پیمانکار متعهد است کـه سـازمان، روش اجـرا    18طبق ماده ب) 

هاي موجود و برنامۀ زمانی کلی اولیه (منضم به پیمـان) تهیـه    تفصیلی اجراي کار را طبق نظر مهندس مشاور و بر اساس نقشه

، یا مدت دیگري کـه در اسـناد و مـدارك پیمـان تعیـین شـده اسـت، تسـلیم         یک ماه از تاریخ مبادلۀ پیمانکند و ظرف مدت 

حـداکثر ظـرف   مشـاور نیـز   مهنـدس   ا پس از اصالح و تصویب کارفرما براي اجرا به پیمانکار ابالغ شود.ت مهندس مشاور نماید

 کند. روز از تاریخ دریافت برنامه، آن را بررسی و در صورت تأیید براي کارفرما ارسال می 10مدت 

پروژه پس از تصویب کارگروهی متشکل از نمایندگان کنترل پـروژه سـازمان،   Master plan حداکثر زمان تحویل کل ج) 

، یا مدت دیگري که در اسناد و مدارك پیمان تعیین شـده اسـت    پس از تحویل زمین پانزده روزپیمانکار، مشاور و مدیر پروژه 

 باشد. می

بنـدي   ر ملـزم اسـت بـه همـراه برنامـه زمـان      تغییراتی در پروژه بوقوع بپیوندد، پیمانکا 5-4مطابق بند  که در صورتید) 

 اصالحی، مجدداً طرح جامع را با در نظر گرفتن تغییرات رخ داده طبق نظر مشاور تهیه کند.  

 بندي زمان هاي تهیه برنامه مگا -7

 ؛)WBSتهیه ساختار شکست کار ( و ها آن بین ها و روابط شناخت فعالیتتحلیل پروژه،  :گام اول

منطبـق بـر شـرایط و     در محـدودة ابالغـی و   هاي پروژه برآورد منابع مورد نیاز و هزینه اجراي هریک از فعالیت :گام دوم

 ؛مفاد پیمان

 ریزي منابع. برنامه پروژه و بندي زمانتهیه  :گام سوم

 بندي کلی و تفصیلی قواعد تهیه برنامه زمان -8

 پروژه باشد. (Scope) ه و محدودهبایستی شامل کلیه گستر بندي زمانبرنامه الف) 

نیـازي   نیـازي و پـس   ر باشند تا خطـایی در روابـط پـیش   دا هاي فعل جملهو  منحصر به فردپروژه باید  هاي نام فعالیتب) 

 چینی دیوار ضلع غربی بجاي دیوار.استفاده از عبارت دیوار  مثالًبوجود نیاید. 

در نظر گرفته  ..)، .ابالغ نقشه ،معارض( موانعاجرایی میباست پروژه بدون هیچ یک از مشکالت و  بندي زماندر برنامه ج) 

 مـواردي کـه عـدم وجـود نقشـه      الزم به ذکر است در گردد.ها تهیه  اولویت و زمان آن و با در نظر گرفتن عملیات اجرایی، شود
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 زیرگـذر،  روگـذر، ، (پـل  محـل و  هـا  فعالیت آنمشخص بودن نوع  و درصورتگردد  ها می اجرایی مانع از ریزکردن سطح فعالیت

 گردد. ها برنامه اصالح می داده شود و پس از کامل شدن نقشه تخصیصوزن تقریبی به فعالیت مربوطه  ..). رمپ،

 (اعم از تحویل زمین، ابالغ شروع بکار، ابالغ قرارداد و ...) بندي بر اساس شرایط و مفاد پیمان د) مالك شروع برنامۀ زمان

 شود. ریزي و کنترل پروژه ارائه می مشخص و مدارك آن به واحد برنامه

هـا و   ه شـده باشـد، ایـن فعالیـت    هاي مشروط اختصاص داد چه در پیمان، بخشی از مبلغ قرارداد به اجراي فعالیته) چنان

ها به پیمانکار ابـالغ شـده    درج شود مگر در شرایطی که اجراي این بخش از فعالیت تفصیلی اولیه هاي آن نباید در برنامه هزینه

بندي اصالح شده با شرایط فعلی اقـدام و   بایست نسبت به تهیۀ برنامۀ زمان الزم به ذکر است که پس از ابالغ، پیمانکار می باشد.

 ارسال نماید. مشاور و سپس کارفرما براي به جهت ابالغ آن را

هاي مختلف جهت  ردن تعداد سطوح قسمتدر تنظیم ساختار شکست کار باید اعتدال حفظ شده و نیازي به یکسان کو) 

 .نیستزیبایی شکل برنامه 

نیاز داشته باشد بجز اولین فعالیـت   ژه باید کامل و منطقی باشد. هر فعالیت باید حداقل یک پیشهاي پرو شبکه فعالیتز) 

نـوان  بجز آخرین فعالیت پروژه (مگر آن کـه فعالیـت مـادر بـه ع    نیاز داشته باشد،  ها حداقل یک پس پروژه و هر کدام از فعالیت

 هاي دیگر قرار گرفته باشد). نیاز فعالیت نیاز یا پس پیش

 .ماه بیشتر نشود 2ها از  هاي پروژه تخصیص داده شود که مدت زمان هرکدام از فعالیت اي به فعالیت منابع به گونهح) 

 .ریزي رو به جلو) (برنامه ریزي گردد ها برنامه هاي پروژه باید بر اساس زودترین زمان شروع فعالیت تاریخ شروع فعالیتط) 

  .استدهنده آن بیشترین  هاي تشکیل مسیري که مجموع مدت زمان فعالیت :مسیر بحرانی پروژهي) 

 .  گرددیید توسط مشاور تأ آنصحت و  مشخص گرددمسیر بحرانی پروژه باید 

حداکثر مدتی که است که اگر فعالیت به آن اندازه به تأخیر افتد، پایان پروژه و سـایر  : (Total Float)(جمعی) شناوري

 هاي مهم به تأخیر نخواهند افتاد.   پایان

نیاز پس از گذشت مدت زمـانی از خاتمـه فعالیـت     پسشود که فعالیت  باعث می تأخیر در کار :خیر در کار)أت( Lag ك)

 .ریزي شده است برنامهخیر أتیک  lag .پیش نیاز شروع شود

تواند نسـبت   نیاز می مقدار زمانی است که به موجب آن، یک فعالیت پساست.  lag خالفبر  (تسریع در کار): Lead ل)

 .تسریع شود نیاز به فعالیت پیش
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 شد.حداقل ممکن را داشته با و منطقی بوده برنامه بایدپذیرفتی   leadو lagروابط   •

 . به معنی توقف در وسط کار یک فعالیت است تروي کار یک فعالی : (Split)ایجاد گسیختگی م)

 .استفاده نشود Split  از ،ریزي در برنامهبهتر است  •

هاي پروژه اجتنـاب   بویژه براي آخرین فعالیت No later than یا  Finish on finishاالمکان از تعریف قیودي نظیر  حتین) 

 شود.

هاي شروع، پایان و مدت اولیه مبنایی براي کنترل در برنامـۀ   گرفته شود تا تاریخ Baseline، از آن س) پس از تهیه برنامه

 بروزآوري قرار گیرد.

 :استهاي ذیل  شامل اطالعات و ستون تفصیلی اجرایی اولیه بندي زمانبرنامه ع) 

 هاي کاري لحاظ گردد. آیتم ي ازشرح مختصر و مفید نام فعالیت: •

 .شود میهاي کاري لحاظ  انجام هرکدام از آیتممدت زمان  مدت زمان: •

 گردد. میبا تاریخ شمسی در برنامه ذکر  است که ها تاریخ شروع هرکدام از فعالیت: )Start( شروعتاریخ  •

 گردد. میبا تاریخ شمسی در برنامه لحاظ  ها است که فعالیت) : تاریخ پایان هرکدام از Finish( تاریخ پایان •

 ها در این ستون ذکر گردد. هرکدام از آیتمحجم فیزیکی  احجام: •

 ها در این ستون ذکر گردد. واحد سنجش هرکدام از آیتم واحد: •

زم بـراي اجـراي هرکـدام از    آالت ال ینـــ مصـالح و ماش  ،یزان منـابع ـــ در ایـن سـتون م   آالت: منابع و ماشـین  •

 گردد. ذکر ـمت انجام آن آیتــرآورد شده جهــتوجه به زمان ب ها با فعـالیت

 با توجه به منابع و رقم درج شده در پیمـان  در این ستون هزینه برآوردي هر فعالیت :(Cost) هزینه هر فعالیت •

 برابر رقم پیمان گردد. هاي پروژه هزینۀ کل فعالیت اي که در مجموع بگونه قید گردد.

زمـان   لیت از پروژه بر مدتاین ضریب از تقسیم زمان تخصیص یافته به هر فعا: (Number3) ضریب وزن زمانی •

 گردد. کل پیمان حاصل می

رآورد منضـم بـه پیمـان و احجـام کـار، مبلـغ پیمـان بـین         ): با توجه به مقادیر ب(Number4ضریب وزن ریالی  •

گـردد. در واقـع    ضریب وزن ریالی از تقسیم هزینۀ هر فعالیت به رقم پیمان تهیه مـی  کهها تقسیم شده  فعالیت

 آن فعالیت تقسیم بر رقم پیمان است. Costفعالیت، مقدار  ضریب وزن ریالی هر

جهـت   است کـه درصد وزن زمانی  40 و درصد وزن ریالی 60مجموع : )Number5ضریب وزن فیزیکی معادل ( •
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 گردد. کار تهیه می کنترل پیشرفت

 .استر پروژه ویید و تعدیل اوزان بدست آمده از روش فوق بر عهده مشاظیفه تأوالزم به ذکر است  •

(60% *[Number4]) + (40% * [Number3])  =وزن فیزیکی معادل 

بنـدي درج شـود. در صـورت انجـام محاسـبات در       ها در فایل برنامۀ زمان کلیۀ محاسبات مربوط به وزن فعالیت •

 بندي ارسال گردد. برنامۀ اکسل، فایل مربوطه به همراه برنامۀ زمان

بـر   Cash Flowو نمـودار   Sفایل اکسل تهیه و بـه همـراه نمـودار     جدول تخصیص منابع پروژه در یکدر انتها  •

 ها ارسال گردد. یافته به فعالیت مبناي هزینه تخصیص

 هاي اصالحی و بروز آوري تهیه برنامه -9

 هاي اصالحی برنامه  -9-1

هـا و ...،   پروژه تغییراتی بوجود آید اعم از تغییر در محدودة پـروژه، شـیوة اجرایـی، احجـام، نقشـه     الف) در صورتی که در 

پیمانکار موظف است در اسرع وقت تغییرات را در آخرین برنامه تفصیلی ابالغی توسـط کارفرمـا اعمـال و برنامـۀ جدیـد را بـه       

 رسال نمایند.همراه فهرست کاملی از تغییرات بوجود آمده و مستندات الزم ا

شـود.   هستند، بخش مشروط پروژه مشمول ایـن بنـد مـی    اي یا مبالغ بودجه ب) در قراردادهایی که داراي مبالغ مشروط

 کند. هاي مشروط، پیمانکار اقدام به تهیۀ برنامۀ اصالحی می بدین صورت که پس از ابالغ اجراي فعالیت

هاي تحت تـأثیر تـأخیر در برنامـۀ     شود که فعالیت تأخیرات رسیدگی میج) الزم به ذکر است تنها به ادعاهایی در الیحۀ 

 بندي ابالغی ذکر شده باشند. زمان

الذکر و عدم ارسال برنامۀ جبرانی توسط پیمانکـار، عواقـب عـدم رسـیدگی بـه تـأخیرات        د) در صورت بروز تغییرات فوق

 بوجود آمده ناشی از این تغییرات بر عهدة پیمانکار پروژه است.

بایست مبتنی بر برنامۀ اولیه باشد، لذا عواقـب ناشـی از عـدم ارسـال برنامـۀ       با عنایت به اینکه برنامۀ بروزشده می -نکته

 اصالحی بر عهدة پیمانکار است.

 بندي جبرانی بایستی شامل تمام گستره و محدوده پروژه باشد. ه) برنامه زمان
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 هاي بروزشده برنامه -9-2

 ها مشتمل بر دو نوع است: این برنامهالف) 

اي، تاریخ واقعی شـروع   بندي که در انتهاي هر ماه بروز شده و درصد پیشرفت فیزیکی واقعی، برنامه برنامۀ زمان .1

ریـزي و   اهیانه پس از تأیید مشـاور، بـراي واحـد برنامـه    ها در آن درج شده و به همراه گزارش م و پایان فعالیت

 شود. کنترل پروژه ارسال می

کند. با توجه به مدتی که تأخیرات پیمانکـار   بندي که پیمانکار پس از ابالغ الیحۀ تأخیرات تهیه می برنامۀ زمان .2

بنـدي ابالغـی    رنامـۀ زمـان  ها تا پایان ب نیز با در نظر گرفتن درصد پیشرفت هر یک از فعالیتمجاز شده است و 

 کند. مانده پروژه می هاي باقی ریزي مجدد براي فعالیت پیشین، پیمانکار اقدام به برنامه

 شود: با عناوین زیر به برنامه اضافه  TEXTهاي  ابتدا ستون) الف -2

رنامـۀ تفصـیلی   ها بـر اسـاس ب   هاي شروع فعالیت بندي تفصیلی ابالغی: تاریخ تاریخ شروع مبتنی بر برنامۀ زمان •

 شود. ابالغی در این ستون وارد می

هـا بـر اسـاس برنامـۀ تفصـیلی       هاي پایان فعالیـت  بندي تفصیلی ابالغی: تاریخ تاریخ پایان مبتنی بر برنامۀ زمان •

 شود. ابالغی در این ستون وارد می

 شود. ابالغی وارد می بر اساس برنامۀ تفصیلیها  وزن فیزیکی اولیه: در این ستون وزن فیزیکی اولیۀ فعالیت •

برنامـۀ تفصـیلی   ها تا پایان اسمی  ها: در این ستون درصد پیشرفت فیزیکی وزنی فعالیت درصد پیشرفت فعالیت •

 شود.  پیشین وارد می برنامۀ بروزشده ابالغییا پایان  ابالغی

کارهاي انجام شده تا تـاریخ رسـیدگی بـه الیحـه     «ب) در تهیه برنامۀ بروزآوري، فعالیتی در ابتداي پروژه تحت عنوان -2

تاریخ شروع این آیتم، تاریخ ابتداي پروژه و تاریخ پایان آن تا زمان رسـیدگی بـه الیحـه تـأخیرات در     شود.  اضافه می» تأخیرات

 خواهد بود. تا تاریخ رسیدگی به الیحۀ تأخیرات پروژهدر عادل وزن کارهاي انجام شده . وزن این فعالیت مشود نظر گرفته می

هاي انجام شده لحاظ گردد و تاریخ انجـام بقیـۀ    در تهیۀ برنامۀ بروزآوري بایستی تاریخ واقعی شروع و پایان فعالیت) ج-2

ها بـه اتمـام نرسـیده     هایی که اجراي آن یگر شروع فعالیتبرنامۀ پیشین مد نظر قرار گیرد (به عبارت دها از تاریخ اتمام  فعالیت

ها نیز با توجه به درصد انجام شـده، پیشـرفت و    است، از زمان شروع مدت مجاز شده بر اساس الیحه تاخیرات است و پایان آن

 شود). نیازي منطبق بر برنامۀ ابالغی محاسبه می روابط پیش

مبتنی بر برنامۀ تفصیلی اولیه و با توجـه   ها مابقی فعالیتاند، صفر شده و وزن  دههایی که کامالً انجام ش ) وزن فعالیتد-2
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اند نیز بـا توجـه بـه     هایی که هنوز شروع نشده (فعالیت شود به درصد پیشرفت تا تاریخ رسیدگی به الیحۀ تأخیرات محاسبه می

 .  گردد) روابط تعریف شده مشخص می

از سـوي کارفرمـا    یا آخرین برنامـۀ اصـالحی ابالغـی    بروزآوري، برنامۀ تفصیلی ابالغیبندي  مالك تهیۀ برنامۀ زمان) ه-2

 است.

بنـدي بروزشـده    روز از ابالغ الیحۀ تأخیرات، اقدام به تهیه برنامـۀ زمـان   15بایست حداکثر ظرف مدت  پیمانکار می) و-2

ده را بررسـی و در صـورت صـحت آن، پـس از     روز برنامۀ بروزش 5مشاور موظف است ظرف مدت جهت ارسال به مشاور نماید. 

تأیید براي کارفرما ارسال نماید. کارفرما نیز پس از رسیدگی در صورت صحت، آن را به پیمانکار و مسئولین اجرایی پروژه ابالغ 

یحۀ تـأخیرات  و بررسی ال کنترل پروژه هاي پیشرفت، ناي ارائۀ گزارشهاي آتی این برنامه مب الزم به ذکر است در دوره کند. می

    قرار خواهد گرفت. آتی

 ماهیانه بندي زمانهاي  بروزرسانی برنامه  -9-2-1

هـر   اول ،یید مشاورمحاسبه و فایل برنامه را پس از تأاي و واقعی را از روش زیر  ستی درصدهاي برنامهیپیمانکاران باالف) 

 ریزي و کنترل پروژه سازمان ارسال نمایند. ماه به واحد برنامه

 زمانیمحاسبه پیشرفت   -9-2-1-1

 شود. انجام می )تاریخ تهیه گزارش( STATUS DATEبا استفاده ازمحاسبۀ پیشرفت زمانی  .1

نامگـذاري گـردد و فرمـول     »ریزي شده خط مبنـا  برنامه پیشرفت زمانی«فراخوانی و به اسم  Number1ستون  .2

 گردد.ن هیچ گزینه اي انتخابrollup ذیل درآن وارد شود و در قسمت 

IIf ([Baseline Start]>[Status Date];0;IIf ([Baseline Finish]<[Status Date];100;ProjDateDiff ([Status 

Date];[Baseline Start];[Project Calendar])*100/ ProjDateDiff ([Baseline Finish];[Baseline Start];[Project 

Calendar]))) 

نامگـذاري گـردد و   » ریـزي شـده خـط مبنـا     پیشرفت زمانی وزنی برنامه«فراخوانی و به اسم Nnmber2 ستون  .3
 گردد: ابانتخ SUMگزینه  ROLLUPوارد شود و در قسمت  فرمول ذیل در آن

([NUMBER1]*[NUMBER5])/100 

 پیشرفت واقعی محاسبه  -9-2-1-2

اطالعـات واقعـی    همچنـین بایـد  پیشرفت فیزیکی هر فعالیت وارد گـردد و   PHYS COMPLETE%درستون  .1

ها در زمان تهیه  این تاریخ ( قید شود Remaining Durationو  Actual Start ،Actual Duration پروژه از قبیل
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 .)باشند الیحه تاخیرات مالك شروع و خاتمه فعالیت می

نامگذاري گردد و فرمـول ذیـل    »درصد پیشرفت فیزیکی واقعی وزنی«فراخوانی و به اسم NUMBER6 ستون  .2

 انتخاب گردد:SUM گزینه  RULL UPر آن وارد شود و در قسمت د

[%PHYS COMPLETE]*[NUMBER5]/100 

با نام درصد پیشـرفت مـاه جـاري کپـی      1در ستون تکستnumber6  بعد از اتمام مراحل قبلی اطالعات ستون .3

 گردد.

گیـري   ارشمثـال هنگـام گـز   بعنوان  پیشرفت واقعی ماه قبل تکرار گردد. هاي بعدي با حفظ % این عمل در ماه .4

 واقعی مرداد در ستون جداگانه حفظ گردد. براي شهریور بایستی %

 و ...) EPCهاي دو عاملی (طرح و ساخت،  بندي در پروژه تهیۀ برنامۀ زمان -10

بنـدي در بخـش اجرایـی،     بر برنامـۀ زمـان   و ... پیمانکار موظف است عالوه DB ،EPCهاي دو عاملی اعم از  الف) در پروژه

 بندي در بخش طراحی را نیز تهیه کند. برنامۀ زمان

هـا در   در نظر گرفته باشد، باید این آیتم کارفرما ها توسط مشاور چه در قرارداد پروژه تمهیداتی براي تأیید نقشه ب) چنان

 بندي لحاظ گردد. برنامۀ زمان

 شود. ه عمل می-8ج) در صورت وجود مبالغ مشروط در قرارداد، مشابه بند 

 بندي زمان فرمت ارسال برنامه  -11

 : بایستی براساس بندهاي ذیل باشد بندي زمانفرمت ارسال برنامه 

 است. MSPریزي  م افزار مورد استفاده جهت برنامهنر .1

 بندي گردد. البق 11و اندازه   B Nazaninبا فونت بندي زمانبرنامه  .2

 براي سازمان ارسال نمایند. تاریخ هاي شمسیرا با  بندي زماناند برنامه  پیمانکاران موظف .3

و دو حلقه لوح فشرده  سیده استرکه به امضا و مهر پیمانکار  شده پرینتنسخه  چهارباید در  بندي زمانبرنامه  .4

ها و فایل کامپیوتري را بـه تاییـد و امضـاء     پرینت ،یید و مهر و امضاءپس از تأ براي مشاور ارسال گردد و مشاور

 و سپس به مجري مربوط در سازمان مهندسی سازمان ارسال نماید. هرساند نماینده کارفرما در کارگاه

 مـدت زمـان اجـراي فعالیـت،     هاي شرح فعالیت، ارسالی در نسخه پرینت شده بایستی حاوي ستون بندي زمان .5

 درصد وزن فیزیکی و ریالی باشد. تاریخ پایان، تاریخ شروع،
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 ها باشد. پرینت شده باید گویاي مسیر بحرانی و شناوري فعالیت بندي زمانبرنامه  .6

 ارسالی بایستی شامل شرح مشخصات فنی و قراردادي و پالن پروژه باشد. بندي زمانبرنامه  .7

ریزي شده تجمعی و ماهیانه پروژه تحویل مشاور و سپس  د به همراه نمودار پیشرفت برنامهبای بندي زمانبرنامه  .8

 کارفرما گردد.

 مسیر بحرانی پروژه را بررسی نماید. بندي زمانمشاور موظف است قبل از ارسال و تایید و ارسال برنامه  .9

 تهیه گردد.  n.v.dباید با فرمت بندي زمانفایل برنامه  .10

n :  نام کامل پروژه   v شماره نسخه برنامه :    d :     تاریخ تهیه برنامه 
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 بندي تهیه برنامه زماندیاگرام  -12

 

 شروع

 _   Master Plan تهیه

 ) پانزده روز پس از تحویل زمین (

 ارائه دستور العمل برنامه زمانبندي از طرف مشاور به پیمانکار
 (مطابق با زمان شروع قرارداد)

بررسی برنامه زمانبندي توسط مشاور و ارسال به مجري 
   مربوطه

ارسال برنامه زمانبندي از طرف مجري مربوطه به معاونت 
 مهندسی 

بررسی ساختار و کنترل برنامه و انطباق آن با 
 قرارداد در واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه

 برنامه منطبق می باشد؟

 خیر

 ابالغ برنامه زمانبندي از طریق مدیر عامل

 بله

 نوع برنامه ؟

تهیه برنامه زمانبندي اصالحی و بروزآوري با 
 شرایط تعیین شده

    روز7حداکثر ظرف 

  و بروزآوري اصالحی

بررسی توسط مشاور و تحلیل با توجه به شرایط 
 موجود با نظر مدیر پروژه

  

  

بررسی ساختار و کنترل برنامه و انطباق با شرایط موجود 
   توسط واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه

 برنامه منطبق می باشد؟

 بله

برنامه زمانبندي کلی 
 تهیه شده است ؟

 بله

تهیه برنامه زمانبندي تفصیلی برابر دستور العمل 
 حداکثر یکماه پس از تحویل زمین

 خیر

 اولیه

 و برنامه زمانبندي کلی 

 پروژه توسط پیمانکار

  روز2حداکثر ظرف 

ارسال برنامه زمانبندي از طرف مجري مربوطه به معاونت 
 مهندسی 

 خیر
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