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   :هدف- ١

ــریر مراحر برهامه ــ ــ منظور بكارگیري در  ریزي و كنترل پروژه هاي مطالعاتی و طراحی به هدف از تهیه و تدوین این مدرك، تش

 میباشد صنایع و معادن هاي بخش مدیریت پروژه

  : دامنه كاربرد- ٢

ــــركتهاي اگماري گروه  ــــ  و همچنین در پروژه صنایع و معادندامنه كاربرد این مدرك، اهواع پروژههاي مطالعاتی و طراحی در ش

 میباشد)، EPCهایی كه مطالعات و طراحی بخشی از گراردادها آهها را تشكیر میدهد ) از گبیر پروژه هاي

  :مسؤولیت ها- ٣

ـسؤولیت تهیه این مدرك با واحد برها ـشركت م ـصوی  آن با مدیر اامر  مه ریزي و كنترل پروژه و تایید آن با گائم مقام مدیرت و ت

مـسؤولیت هظارت بر حـسن اجراي این  .ها میباـشد مـسؤولیت اجراي این مدرك، با واحد برهامه ریزي و كنترل پروژه بخش .میباـشد

 .مدرك بر اهده مدیر برهامه ریزي و كنترل پروژه میباشد

 

 

 

  :تعاریف، اختصارات و مفاهیم تخصصی- ٤

بنــدي از اناصــــر پــروژه مبتنــــی بــر  یــــگ گروه : (Structure Breakdown Work : WBS) ســــاختار شكســــت كــــار

ــگ  ــایینتر، ی ــطر پ ــر س ــدپ ه ــف مینمای ــازماهدهی و تعری ــروژه را س ــاري پ ــدودهی ك ــت مي ــه تمامی ــر ك ــر تيوی ــمم گاب اگ

ــف پی ــار  شرفت كار پروژه و برهامهتعری ــ ــده از ك ــ ــیلی فزاین ــ ریزي و كنترل بودجه و زمان در آن سطوح میسر می شودپ تفص

پیشرفت  ریزي، كنتــــرل و پیـیــــري پــــروژه ارایــــه مینمایــــد و همچنــــین شــــامر ســــطوحی اســــت كــــه امكــــان برهامــــه

 .ن در آن سطوح میسر می شودكار پروژه و برهامهریزي و كنترل بودجه و زما

  : (Project) پـروژه 

 فرد اســت، كــه شرح خدمات به منظور ایجــاد یــگ ميصــول، خــدمت و یــا هتیجــه منيصــر بــه پــروژه یــگ تــمـ مــوگتی بــه

 صورت گرارداد از سوي كافرما ابمغ میـردد

 : (Project Sub) ميـدوده كـاري/ زیـر پـروژه .
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 .تعریف میشود PSO ح خـدمات گـرارداد و براسـاس هیـاز پـروژه و توسـط مـدیر پروژه با همكاريدر ميـدوده شـر

 ): Discipline) گروههـاي مهندسـی / دیسـیپلین

تيقــ  هــر یــگ از ميــدودههــاي كــاري توســط سنــد دیســیپلین اهجــام مــــیشــــودپ موضــــواات تخصصــــی مطــاب  جــــدوب 

 تعریف می شود WI-GN-01لعمر كدگــذاري مـدارك و خروجیهــاي فنــی پـروژه بــه شــماره )دسـتورا ٣شـماره )

 ): Activity/Package Work) بســته كــاري/ فعالیــت، تيویــر دادهیهــا .

ــرآور ــ ــطر ب ــن س ــار در ای ــدوده ك ــان و مي ــ ــابع، زم ــ ــه، من ــه هزین ــ ــت ك ــ ــار اس ــ ــت ك ــ ــاختار شكس ــ ــطيی از س ــ د و س

 اهـدازهـیري مــی شــودپ بسـته كــاري ميصــول كـوسكی از پــروژه

ـست كه براي ایجاد آن میتوان سند فعالیت اجرایی تعریف كردپ یگ  •  ـسبی منابع اجرایی برآورد كرد ا براي آن میتوان به هيو منا

 بسته كاري اموماً از ویژگیهاي زیر برخوردار است

 وان به یگ فرد یا واحد مشخص واگذار كردمسئولیت ایجاد آن را میت • :

ـسبی مدت زمان ایجاد آن را برآورد كرد ملالن هقـشه تیپبندي درها  •  ـست و میتوان با دگت منا در مدت زمان كوتاهی گابر ایجاد ا

 پپپو پنجرهها، هقشه آكسـذاري فوهداسیون، گزارـ مطالعات میزان بارهدگی در منطقه و

 

 ): Sequence Work) مراحـر كـاري  

ــته ــگ از بس ــر ی ــام ه ــت اهج ــه جه ــی ك ــه مراحل ــطر  ب ــمش می شودپ پیشرفت كار در این س ــد، اط ــیباش ــاري مزم م ــاي ك ه

پیـیــري مــیشــود ولــی لزومــا برهامــه ریــزي زمــاهی در ایــن ســطر اهجــام همــی شــودپ ایــن ســطر آخرین سطر در فرم ساختار 

 .دشكست كار میباش

 :روابط پيش نيازی

 Start to Finish: FS                                 تا فعاليت پيش نياز به پایان نرسيده، فعاليت شروع نشود • 

 Finish to Finish: FF                                تا فعاليت پيشنياز به پایان نرسيده، فعاليت پایان نمي یابد •

                                     start to Start: SS از شروع نشده، فعاليت شروع نمي شودتا فعاليت پيشني •

 Finish to Start: SF                                        تا فعاليت پيشنياز شروع نشده، فعاليت پایان نمي یابد •

 

فهرســــت،  ایــــن): Register Document Master: MDR ) هرســــت مــــدارـ تحــــویري پــــروژهف

فهرســــتی جــامع از مــداركی اســت كــه تـا پایـان پـروژه تهیـه و در گالـ  گـرارداد بـه كارفرمـاي پـروژه تيویـر داده میشـود و 
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 مـواردي از گبیـر هقشهها، گزارشها و پپپ را در بر میـیرد

 ) : Deliverable) دادني تحویــل

 مفهـوم ميصــول یـا خروجـی مشخصــی اســت كـه در پایـان پــروژه یـا در طـول مراحـربــه 

ـشده وپپ آن ایجاد  •  ـشههاي تهیه  ـشوهد ملر گزارـ ههایی مطالعات، هق تيویر دادهیهاي ههایی كه در پایان پروژه تيویر داده می

 میشودپ تيویر دادهیها دو دسته هستند

هــاي ههــایی  یــــاهی كــــه در طــــول پـــروژه ایجــاد میشــوهد و پیشنیــاز ایجــاد تيویــر دادهیهــــاي م تيویــــر دادهی • :

  . . . هســتند، ملــر پیشنویس گزارشها، آلترهاتیوهاي طراحی، گزارـ امكاهسنجی سیستمهاي تهویه مطبوع و

و كنتــــرل زماهبنــــدي پــــروژه را تلبیــــت مینمایــــد،  ســــندي كــــه معیارهــــا و فعالیتهــــاي توســــعه برنامــــه زمانبنــــدی 

ــاد  ــا تفصــیر زی ــا ب ــا غیــر رســمی و بســیار مختصــر ی ــروژه، ممكــن اســت رســمی ی ــدي بسته به هیازهــاي پ ــ ــه زماهبن ــ برهام

ــوی ــ ــان )تق ــ ــور زم ــروژه را روي ميــ ــ ــاي پ ــ ــوازن فعالیته ــ ــوالی و ت ــه زماهبنــدي ت ــه باشــدپ برهام ــ ــدپ برهام ــ ــان میده م( هشــ

ــو  بــه  ــر اطماــات زمــاهی، اطماــات مرب ــروژه تهیــه میشــود و اــموه ب ــ ــدیریت پ ــاي مــ ــا كمــــگ هرمافزارهــ ــ زماهبنــــدي ب

 پ منـابع و هزینـههاي پـروژه و هیـز سـایر مشخصـات مـورد هظـر از فعالیتهاي پروژه در آن ثبت میشود

ــای زمانبن ــط مبن ــروژهخ ــت ) : Baseline Schedule) ــدی پ ــس از دریاف ــه پ ــدي ك ــان بن ــه زم ــت از برهام ابارتس

ــورد  ــده، م ــت آم ــی بدس ــایب واگع ــا هت ــه ب ــور مقایس ــه منظ ــده و ب ــایی ش ــان ، هه ــه رسمی از كارفرما و یا دیـر يینفع تاییدی

  .نترل تغییرات پروژه، می تواهد تغییر كنداسـتفاده گـرار مـی گیـرد و تنها از طری  فرآیندهاي رسمی ك

مقصــود تعــداد روزهــا بــا توجــه بــه تقــویم و بــدون در هظــر گــرفتن تعطــیمت اســتپ بــه انــوان ملــال از روز  روز تقــویمي 

 .روز تقویمی ميسوب میشود ٧شـنبه تـا جمعه، 

ــار روز کاری ــا ك ــه در آهه ــت ك ــایی اس ــداد روزه ــود تع ــوان ن مقص ــه ان ــودپ ب ــاش میش ــا در آن لي ــرد و تعطیلیه ــام میـی اهج

روز كــاري در هظــــر  ٥ملــال اگــر یــــگ شــــركت در روزهــاي پنجشــنبه و جمعــــه تعطیــــر باشــــد، از روز شــــنبه تــا جمعــــه 

 گرفتـه میشـود، مــر آهكـه تعطیمت رسمی دیـري در این هفته وجود داشته باشد

ن از تقســــیم درصــد پیشــرفت واگعــی بـر پیشـرفت برهامــهاي بـه دسـت می.یـدپ قــــب برنامــــه زمانبنــــدیدرصــــد تح .

 اهيراف ایجاد شده در پروژه استپ هـدف از ایـن معیار هشان دادن شدت

ــي   ــناوري آن و  مسير بحران ــت و ش ــر فعالی ــاز ه ــورد هی ــان م ــاس زم ــر اس ــی ب ــیر بيراه ــومً مس ــرفتن معم ــر گ ــا در هظ ب

فعالیــت هــاي پیشــنیاز مياســبه مــی شــود ، مســیري كــه داراي شــناوري همــی باشــد و طــومهی تــرین زمــان بــراي تكمیــر 
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ــا فعالیتهــائی روبــرو مــی  پــروژه دارا اســت ، مســیر بيراهی هامیده مــی شــود امــا در بعاــی مواگــع در مرحلــه اجــراي پــروژه ب

كــه بــدلیر مشــكمت مــالی و ادم تامین بودجه مورد هیــاز و یــا بــروز اوامــر تــاثیر گــذار ) ریســگ هــا( ، آن فعالیــت  شــویم

ــروژه را تعــوی  همــوده و  ــی پ ــر روي مسیر بيراهی گرار هداشــته، مســیر بيراه ــه اتمــام همــی رســد و در حــالی كــه ب بموگــع ب

  .خیر افتـادن زمـان اتمـام پـروژه می شودمسـیري دیــر بااـث بـه تـا

همــــایش گرافیكــی هزینــــهها، ســــااات كــــاري، درصــد كــــار بــــا دیـــــر مقــادیري ): Curve-S) منحنــــي پيشــــرفت

 كــه بــــه صــورت تجمعــی هســبت بــه زمــان ترســیم میشــوهدپ بــراي همــایش ارزـ برهامــهریزي شــده، ارزـ حاصــله و هزینــه

 .واگعـی كـار پـروژه مـورد استفاده گرار میـیرد

 مراجع– 5

  PMI فرهنگ اصطمحات استاهداردهاي :

 PMBOK:٢0١٢استاهدارد مدیریت پروژه 

 پيوستها– 6 

  :مستندات مرتبط- 7

 PR-P-0١شرح فرایند مدیریت پروژههاي مطالعاتی و طراحی به شماره 

 

 :روش اجرا- 8

 :زماهبندي پروژهتهیه برهامه  ٨-١

 :به طور كلی مراحر تهیه برهامه زماهبندي مطاب  همودار زیر میباشد

 

 ن)الـوي ساختار شكست كار در پروژه هاي مطالعاتی و طراحی ١همودار شماره )
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  :رویكردگام به گام در تهيه ساختار شكست کار •

ـشكـست كار  ـساختار  ـسطر یگ  ـست كلیه اجزاي  ـسطوح ابتدا میبای ـشده، هباید وارد  ـسطر یگ تكمیر ه ـشوهد و تا زماهی كه  تعیین 

پایینتر ـشدپ به همین ترتی  براي هریگ از اجزاي ـساختار ـشكـست كار تا زماهی كه كلیه اجزایی كه مـستقیمًا در یگ ـسطر پایینتر 

 آن گرار میـیرهد تكمیر هشده، هباید وارد سطوح پایینتر بعدي شد

  :ای ساختار شكست کارنحوه نامگذاری اجز • .

ـست كار باید به گوههاي  ـشك ـساختار  ـستپ هامـذاري اجزاي  ـشی ا ـشمپو ـصو  هامـذاري فازها/ زیرپروژهها این گااده گابر س در خ

ـشد و با هام  ـست یكتا با ـشكـست كار میبای ـساختار  ـشود هام اجزاي  ـستفاده  ـسمی )و هه فعلی( براي هامـذاري ا ـشد كه از ابارتهاي ا با

یـري از پروژه ـشباهت هداـشته باـشدپ براي این منظور مزم اـست هام اجزاي ساختار شكست كار با ابارتهاي كامر هوشته هیچ آیتم د

ـشندپ )ملالن هقـشههاي معماري طبقه اول بلوك ـشكـست كار بامتر از خود با ـساختار  ،هقـشههاي  A ـشوهد و در بر گیرهده هام اجزاي 

كامر هریگ از اجزاء ـساختار ـشكـست كار مطاب  گااده فوش درو ـشودپ تذكرن در ـصورتی  انوان .(... و B معماري طبقه اول بلوك

ســت كه در فایر ضــروري ا شــود،  ســاختار  Note در یگ زباهه MSP كه گااده كامر بودن هام راایت ه هر فعالیت تذكرن در یگ 

ـست، پرداخته همی ـست كار به هیچ انوان به كارهایی كه براي اهجام پروژه مزم ا ـصول ههایی )تيویر ـشك ـشودپ همود پروژه در مي

 .دادهی ههایی( آن است
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 WBS) کنترل و تایيد ساختار شكست کار

پروژه و پس از تهیه ـساختار ـشكـست كار، میبایـست اهطباش ـشرح خدمات و ميدوده پروژه با ـساختار ـشكـست كار با مـشاركت مدیر 

ـشودپ در حین این كار سناهچه اجتیم اجرایی كام ـساختار م كنترل  ـشوهد، آهها ربه  ـشخص  ـست كار م ـشك ـساختار  زاي جدیدي از 

 شكست كار اضافه هموده و ساختار شكست كار تكمیر و ههایی میشودپ 

 شناسایي فعاليتهای پروژه 

ـست كار(، در این مرحله كارهاي مزم براي ایجاد تيویر       ـشك ـساختار  ـسایی اجزاي پروژه )در گال   ـشنا دادهیهاي پروژه پس از 

ســت یافتپ زماهبندي فعالیتها، زیر مجمواه  ســ  د شــوهد تا در ههایت بتوان به یگ برهامه زماهبندي منا ســت می ســایی و فهر شــنا

ـساختار  ـشریر میكنندپ در موارد میتوان آن را به اجزاء  ـسته كاري را ت ـستههاي كاري گرار میـیرهد و اگدامات مزم براي تيق  آن ب ب

اهد، تخـصیص دادپ اـستلنا، سناهچه فعالیتی مربو  به اهجام سند بـسته  در ـسطر بامتري از بـسته كاري گرار گرفتهـشكـست كاري كه 

 كاري باشد و هتوان آن را به فعالیتهاي كوسكتر تفكیگ همود، 

 

  نیادآوری

ـستون در برهامه ت ـسایی فعالیتها، وگایع و تاریخهاي مهم پروژه هیز در گال  مایل ـشنا ـشوهدهمراه با  ـستوههاي  .عریف می تعریف مایل

  .شروع و پایان براي كلیه پروژهها ضروري است

 

ـسایی درس آموخته ها، تهیه برهامه مدیریت پروژه،  ٢) یادآوری ـشنا ـشوهد )مطالعه گرارداد،  ـسایی  ـشنا ن)فعالیتهاي مدیریتی هم 

  (.... جلسات هماهنـی، تهیه برهامه زماهبندي، ممیزي و

ـصورت ادتذکر ـشتیبان آهها ن در  ـصلی پروژه، میتوان با تهیه برهامه پ ـضافه همودن فعالیتهاي مدیریتی به برهامه زماهبندي ا م امكان ا

 .را به برهامه اضافه همود

 تعیین روابط میان فعالیتها 

ـستپ تعریف  ـضروري ا ـستوههاي پروژه  ـشنیازي براي كلیه فعالیتها و هیز كلیه مایل ـشنیازي در پروژه پی هوع رابطه ٣تعریف روابط پی

 توصیه می شودن 

 %روابطی كه میان فعالیتهاي پروژه تعریف میشوهد، از این هوع باشند ٩0حداگر ): FS) رابطه پایان به آغاز • 

 %روابطی كه میان فعالیتهاي پروژه تعریف میشوهد، از این هوع باشد ١0حداكلر ): SS) رابطه آغاز به آغاز • .
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 %روابطی كه میان فعالیتهاي پروژه تعریف میشوهد، از این هوع باشد ١0حداكلر ): FF) نرابطه پایان به پایا • .

 .در پروژهها توصیه همیشود SF تذكرن استفاده از رابطه • .

 

 :تخمين مدت زمان فعاليتها

 به ميدودیتهايبا توجه به اینكه مدت گرارداد پروژهها از پیش تعیین شده است، برآورد مدت زمان فعالیتها با توجه 

 دپزماهی صورت میـیرد و تخصیص هیروي اهساهی در مرحله بعد و با توجه به ميدودیتهاي زماهی پروژه اهجام میشو

 یادآوري ن

 پروز تقویمی داشته باشند ٤٥درصد فعالیتها میتواهند مدت زماهی بیشتر از  ٢0حداكلر  

ـس ـساهی براي فعالیتهان برآورد هیروي اه ـسته برآورد هیروي اه ـسه )ب اهی و هفرـساات پیش بینی ـشده براي فعالیتها میبایـست در ـسطر 

شــنهاد مدیر پروژه و با تایید  ســت كار به پی شــك ســاختار  ســطوح پایینتر  صــورت گیردپ برآورد در  كاري/ فعالیت / تيویر دادهیها( 

شـــناس برهامه شـــدپ برآور كار نابع با توجه به ميدودیتهاي زماهی و مد ریزي و كنترل پروژه و هماهنـی مدیر مطالعات/ طرح میبا

 .متناس  با هیروي اهساهی در دسترس صورت میـیرد

  :تعيين وزن فعاليتها

ـصیص یافته به هر فعالیت و با همكاري  ـشده تخ ـساات هرمال  تعیین وزن فعالیتها در پروژههاي مطالعاتی و طراحی بر مبناي هفر 

و كنترل پروژه وزههاي تعریف ـشده را بهمدیر پروژه پیـشنهاد مینماید و اگر موارد  مدیر پروژه ـصورت میـیردپ كارـشناس برهامهریزي

 اي و زماهی در وزن فعالیتها تاثیر بـذارد ، این موضوع را مدیر پروژه تایید مینماید هزینه

 وزن فعالیتها شامر موارد زیر .

 تلفی  در زمان و هظر مدیریتی • :

 هفرساات هرمال • 

 هر فعالیتهاي  هزینه • 

 .تذكرن وزن فعالیتهاي مدیریتی صفر در هظر گرفته می شود

 .تشكیر میشود) CBS) پس از تعیین وزر تگ تگ فعالیتهاي پروژه ساختار شكست هزینه پروژه

 .ین ساختار پس از اخذ تأییدیه كارفرماي پروژه ممك و مبناي مياسبه پیشرفت و هیز صورت وضعیت ها گرار میـیرد

 :ن برنامه زمانبندینهایي کرد

ـیر  ـمات و تغییرات )از گب صـــمی شـــود و آخرین ت ـبازبینی می ـندي پروژه  ـماهب ـمه ز ـها ـماهی، بر ـنابع و ز ـهاي م ـيدودیت ـبه م ـجه  ـبا تو
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 .فشردهسازي، بروهسپاري، تغییر برخی منابع و پپپ( در آن اامال میـردد
ـشكمت احتم ـشده و م ـسی  ـسیر بيراهی پروژه برر ـست م ـسیر در این مرحله مزم ا ـشتن یگ م ـست و دا الی آن براي زماهبندي در

  بيراهی مناس  برطرف شود

ســطیر منابع ســتی( ت صــورت د صــورت لزوم )به  ســیر بيراهی، در  شــخص كردن م  . پس از تهیه برهامه زمان بندي اولیه و م

(Leveling Resource ( اهجام می شودپ 

ســطیر منابع، تیم برهامه ریزي و كنترل پروژه، در   ســازي و كم كردن مدت زمان اجراي پس از ت شــرده ســبت به ف صــورت هیاز ه

فعالیتها اگدام می هماید تا مدت زمان مورد هیاز جهت اهجام فعالیتها با زمان پیش بینی ـشده جهت اجرا و و تایید ـشده پروژه، مدت 

ســته هاي كاري و فعالیتهاي زیر مجمواه آهها را كاهش دهدپ تكم شــدپ زمان مورد هیاز جهت اجراي ب شــته با یر پروژه مطابقت دا

ســت  بعبارت دیـر، تیم برهامه ریزي و كنترل پروژه باید بدون تغییر در ميدوده تعیین لذا، تمركز این بخش بر روي فعالیت هایی ا

 كه بر روي مسیر بيراهی گرار دارهد

تندي داـشته باـشد، هـشان دهنده یگ پروژه، سناهچه مقاطعی از برهامه ـشی  ) Curve-S) همچنین پس از تهیه منينی پیـشرفت .

 مشكر احتمالی در برهامه زماهبندي است و باید هسبت به آن با احتیا  امر شود

 .يخیره میشود) Baseline) به این ترتی  برهامه زماهبندي ههایی شده و در هرمافزار به انوان خط مبنا .

 

 

 

 :تعيين بودجه پروژه
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شــد از طرف معاوهت مالی و   مبناي بودجه گرارداد كه بر  صــدي از گیمت گراردادي پروژه می با شــركت و در ســتراتژي  ســاس ا ا

ـشتیباهی و مدیریت بخش به مدیر پروژه/طرح اامم می گرددپ )در ـصورتی كه تامین هزینه هاي ـشركت فقط از طری  درآمد پروژه 

تقریبی درـصد بامـسري  مياـسباتی هزینه می توان به طور ها فرض گردد، با اـستناد به ـسواب  مالی ـسالهاي گذـشته بر اـساس جداول

 را مياسبه همود

 نبا توجه به هزینه برآورد شده ممكن است بودجه تعیین شده تعدیر گرددپ ١هكته 

 ندر صورت لزوم بازهـري برآورد هزینه اهجام شده بایستی بر اساس بودجه تعیین شده صورت پذیردپ  ٢هكته 

ســایی آهها ٣هكته  شــنا  ســكهایی كه امكان  وجود  نمبناي اهدازه گیري املكرد با توجه به افزایش ميدوده پروژه و هیز وگوع ري 

 هداشته گابر بازهـري میباشدپ

  :نامه زمانبندیکنترل و پایش بر 3-8

ـشده در آن  ـسئولیت هاي زماهبندي  ـشود و تیم پروژه در گبال م ـشده به تیم پروژه الـوي املكردي در پروژه تلقی می برهامه ارایه 

ــتپ در طول پروژه برهامه هاي  ــورت زمان دار بر اســاس آخرین  ١٥متعهد اســ روزه یا یگ ماهه از تيویر دادهی هاي پروژه به صــ

ــ اهی برهامه، تيویر اااــاي تیم پروژه میشــود، و در پایان هر هفته املكرد تیم با برهامه تعریف شده مقاي سه میـرددپ به روز رس

ـشته با ـشد در جلـسات هفتـی با حـاور مدیر  در این فرآیند املكرد زماهی پروژه ارزیابی میـشود و در ـصورتی كه اهيرافی وجود دا 

ـصمیمـیري گرار میـیردپ ابزار كنترلی كه براي ـصيه گذاري و بام بردت دگت در اختیار پروژه و ااـااي تیم پروژه مورد برر ـسی و ت
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 كارشناس برهامه ریزي و كنترل پروژه است، ساماهه كنتر مهندسی و گزارشات و آمار گابر استخراو از آن است

 :گزارشات پيشرقت پروژه 4-8

 :گزارـ پیشرفت هفتـی

ـصورت  ـشرفت پروژه را طی دوره هاي این گزارـ به  ـضعیت پی ـصر و ـستند میكند ٧مخت ـشامر آمار  .روزه م ميتواي این گزارـ 

ـستپ حجم  ـشرفت پروژه ا ـصد پی ـشان و اهيراف در ـسیپلین هاي مختلف با برهامه كاري  ـسه املكرد دي  ـشده، مقاي  مدارك تولید 

ن ـسازماهی داـشته و مورد اـستفاده مدیر پروژه و معاوهت ـصفيه باـشدپ گزارـ هفتـی بیـشتر مـصرف درو ٥این گزارـ هباید بیش از 

 .پروژه هاي بخش گرار میـیرد

 :گزارـ پیشرفت ماهاهه

شــی از الزامات سرخه حیات هر پروژه بوده و اتخاي  ســازي وگایع پروژه بخ ســتند شــرفت ماهیاهه و م شــات پی تهیه و تدوین گزار

پ از سوي دیـر، تعریف پمت فرم مشترك ارائه گزارشات ادواري به تسریع تـصمیمات مدیریتی و راهبري بهتر آن را تـسهیر مینماید

اــمین مینمایدپ این  ســطوح بامتري از كیفیت ت ســممت تجزیه و تيلیر دادهها را در  ســتفاده از مندرجات آهها كمگ هموده و  ا

ماه ـشمـسی )تا حد اكلر  Meeting Off Kick گزارـ به ـصورت ماهاهه و در مواد مـشخص ـشده در متن گرارداد یا ـصورتجلـسه

ـشخص هكند  ـصورتی كه كارفرما مواد ارایه گزارـ را م روز پنجم از ماه بعد( را مواد ارایه گزارـ گلمداد میكندپ ارایه میـرددپ در 

 :كارشناس برهامه ریزي و كنترل پروژه اهتهاي هر ميتواي گزارـ ماهاهه شامر این سرفصر ها می شود

 مشخصات پروژه •

 وضعیت پیشرفت پروژه جدول • 

  Curve-S همودار پیشرفت پروژه • 

 جدول خمصه وضعیت بخش مهندسی •

 شرح رویدادها و فعالیتهاي برجسته طی دوره • 

 مشكمت و مسائر مهم موجود • 

 برهامه زماهبندي به روز رساهی شده • 

 ماجدول وضعیت پیشرفت مالی پروژه )صورت وضعیت هاي ارسالی و پاسخ كارفر • 

 مدارك ارسالی طی دوره • (

 مدارك منتظر اامم هظر كارفرما • 

 جدول اضافه كاري ها و تغییرات در طرح )در صورت هیاز • 
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 جدول وضعیت مكاتبات صادره )با گید وضعیت پاسخـویی كارفرما • (

 جدول بازدید هاي اهجام شده )در صورت وجود • (

 جلسات مهم تشكیر شده • (

 :بازنگری برنامه زمانبندی 5-8

  :در موارد زیر ساختار شكست كار و متناسباً برهامه زماهبندي مورد بازهـري گرار میـیرد

  :الزام قراردادی

ـستپ سناهچه الزامات گراردادي با  ـست كار و برهامه زماهبندي ا ـشك ـساختار  الزام گراردادي مهمترین اامر تعیین كننده در بازهـري 

 ازهـري برهامه زماهبندي را تعیین كرده باشد، مطاب  آن امر میشودپكارفرما هيوه ب

  :تغيير محدوده پروژه 

ـــرح  ـــ ـــود یا ش ـــ ـــود كه ميدوده آن تغییركند )تغییري در تيویر دادهیهاي پروژه ایجاد ش ـــ سناهچه تغییراتی در پروژه ایجاد ش

شـــودخدمات گرارداد تغییر یابد( یا هدف زماهی )پایان  پس از تيلـیر روال  .گراردادي( آن تغییر یابد، برهامه زماهبـندي بازهـري می

 اجرایی پروژه و ارایه میيه تأخیرات به كارفرما برهامه جبراهی ارایه میشودپ

 انحراف زیاد از برنامه زمانبندی

 .یه میشودس از تيلیر روال اجرایی پروژه و ارایه میيه تأخیرات به كارفرما برهامه جبراهی ارا

  :خاتمه مدت زمان قراردادی پروژه

ـــورت هیز پس از تيلیر روال اجرایی پروژه و ارایه میيه تأخیرات به كارفرما، مطاب  الياگیه گرارداد، برهامه بازهـري  ـــ ـــ در این ص

 .شده ارایه میشود

  :درخواست مدیر پروژه 

 .صمحدید مدیر پروژه، برهامه زماهبندي میتواهد مورد بازهـري گرار گیردبا درخواست كارفرما و تأیید مدیر پروژه یا صرفاً با 

 تذكرن

 .براي ههایی كردن برهامه زماهبندي بازهـري شده اخذ تصوی  كارفرما ضروري می باشد

 :پایش و کنترل هزینه ها 6-8

 :هاي واگعی كار اهجام شده مياسبه هزینه

جی سیستم مالی در سطر هر پروژه گابر مياسبه استپ براي اینكه مقایسه هزینه هاي هزینه واگعی كار اهجام شده با توجه به خرو
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ـشده به همراه  ـشده و برهامه ریزي  ـس   ـست معادل ریالی ارزـ ك ـشد مزم ـشده و ارزـ برهامه اي مقدور با ـس   واگعی با ارزـ ك

كارـشناس مربوطه و بر اـساس درـصد پیـشرفت هزینه هاي غیر مـستقیم و هزینه فعالیتهاي برون ـسپاري ـشده در ـسطر پروژه توـسط 

همچنین از خروجی هرم افزار اتوما ـسیون تایم  .برهامه اي و واگعی پروژه با اـستفاده از جداول مياـسباتی هزینه پروژه مياـسبه گردد

 .استفاده می شود شیت در سطر پروژه و در صورت امكان ب سته هاي كاري براي ميا سبه هفر ساات واگعی

 

 

 

 

 

 

 

 


