
   
   سید رضا خدائیانمهندس :تهیه کننده 

                   معاون واحد برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن 
  
  

  برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه
  )بخش اول(

تعمیم وگسترش فرهنگ برنامه ریزی است بمنظـور نفـوذ هرچـه            ضروریات توسعه سیستم مدیریت     یکی از   
هـا وجـود دارد وبـرای آن نکـات                یشتر فرهنگ برنامه ریزی گاهی نیاز به تغییر رفتـار وعـادت درمـدیریت               ب

. مختلف باید بکاربرده شود تاامکان اجرائی نمودن هرچه بیشتربرنامه ریزی در اجرای پروژه ها بدسـت آیـد                 
 ودریک کالم کلی می تـوان تاکیـد    سال را سپری کرده است50برنامه ریزی علمی است نوپا که عمری کمتر از  

نمود که با بکارگیری این علم مدیریت قادر می شود با وقایع وحـوادث پـیش بینـی نـشده در دنیـای پـروژه                
  .تقویت می نمایدسیستم مدیریت خورد نماید وتوان دستیابی به اهداف را در دقیتربر

فاده هرچه بیشتر از نـرم افزارهـای مربوطـه    ساله را دارد که با است20علم برنامه ریزی درایران عمری حدود  
درحـال  . رایانه ها این علـم نفـوذ بیـشتری از خـود نـشان داده اسـت                  همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از       

حاضردر تمام سیستم های تولید از جمله صنایع نفت، برق، خودرو، پتروشیمی وساختمان استفاده از علـوم                 
 است که دراین راه صنعت ساختمان یکی از بیشترین  بهره ها را درایـن  روزبرنامه ریزی بسیار ریشه دوانده    

  .راه برده است 
هدف اصلی دربرنامه ریزی دستیابی به هدفهای درنظرگرفته شده برای یک پروژه اسـت تـا ازطریـق بهینـه                    

هـدف  سازی زمان وهزینه وبامدنظر قراردادن کیفیت امکان دستیابی به سـریعترین راه بـرای دسـتیابی بـه                   
  . موثر وکارآمد برای سیستم مدیریت پروژه شده است ابزاریوبدینوسیله برنامه ریزی تبدیل به میسرگردد

برای آشنایی بیشتربااین علم الزم است ابتدا مجموعه بکارگیرنده رابا توانائی های برنامه ریزی آشنا کـرده                 
ارمیگیـرد بـه     پروژه مورد انتخـاب قر     وسپس باپیاده سازی ونصب نرم افزارهای مربوطه که باتوجه به نوع          
تعریف برنامـه ریـزی عبارتـست از        . سمت برنامه ریزی عملی برای پروژه ویا پروژه های تعریف شده رفت           

قدمها ونحوه انجام آنها جهت دستیابی به اهداف پروژه وبه عبارت دیگر برنامه ریـزی پـیش بینـی عملیـات                      
  .برای نیل به هدفهای خاص میباشد

  
  آغازفرآیند برنامه ریزی                                                                

  
  
  

  درکجا قرارگرفته ايم
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به کدام وضعيت 
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برنامه د ابتدا جهت وهدف را تعیین کرده، دوم چهارچوب پیـشبر           است برای انجام یک برنامه ریزی موفق الزم      
عملکرد را تعیین نمود    را مشخص نموده سوم فرصتها وخطرات را شناسائی کرد ودرآخرنیز معیارالزم برای             

درهمین راه ابعاد مختلفی برای برنامه ریزی وطبقه بندی آن وجود دارد کـه اهـم آنهـا بـشرح زیـر پیـشنهاد                        
  :میگردد

که درآن برنامه ها به بلندمدت ، میان مدت وکوتاه مدت تقسیم میگـردد بعنـوان                : برحسب بعدزمانی    -1
 سـال  20بـیش از   ای بلندمدت بوده ومدت زمانی برنامه) س جنوبیپارهمانند  (مثال یک پروژه نفتی     

 ساختمانی ویاسدسازی که مدت زمانی حدود       هرا تادستیابی به آخرین فازها دربر میگیرد ویک پروژ        
 ای ماننـد تعمیـروراه انـدازی مجـدد یـک کـشتی              هسال را الزم دارد بعنوان میان مدت وپـروژ        5 تا   2

ابل اهمیت کمتر شدن امکان ریسک در پـروژ ه هـا بـه              دربندرگاه پروژه ای کوتاه مدت میباشد نکته ق       
  . طوالنی ترباشد ریسک پذیری آن باالتر خواهدبودهمیزان کوتاهترشدن عمرآنها است و هرچه پروژ

  خواهد بود وبرای هرکـدام بایـد         تفاوتباتوجه به مکانهای مختلف برنامه ریزی ها م       : برحسب قلمرو  -2
رگرفت مانند وضعیت اجرائی پروژه هـای سـاختمانی در          دستورالعمل های خاص آن منطقه را درنظ      

 که از لحاظ فرصـت اجـرای عملیـات     فصل تابستان درنواحی جنوب ایران و یازمستان درشمال ایران        
 .ساختمانی تاثیرات افزاینده در زمان اجرا دارد

ی اجرای پروژه ها براساس اینکه اسـتمرار آنهـا چگونـه اسـت ووابـستگی فازهـا                : برحسب استمرار  -3
مختلف آن چگونه تعریف می شوند دارای اهمیت خواهند بود دریک پروژه نفتـی کـه دارای فازهـای                   
مختلف می باشد پیاده سازی این فازها ومیزان پیشرفت هرکدام جهت شروع فازبعدی بسیاربااهمیت              

 .است ولی درساخت یک سد تمام کارها بصورت مستراجرا می گردد

ـ      : برحسب سطح  -4 روژه کـالن تـر باشـد مـدیریت برنامـه ریـزی آن مهمتـر و                 هرچه سـطح اجرائـی پ
بیشترمیگردد ودرمقابل در پروژه های جزئی تر وسبکتر ایـن امـر راحتتـر خواهـد بـود درایـن امـر                      

 .چیدمان تیمهای اجرائی برنامه ریزی بسیارموردتوجه واهمیت قرارمیگیرد

  
  
  
  
  
  
  
  

 تعيين جهت

 برنامه

ارائه معياربرای 
 عملکرد

شزد نمودن وگ
 فرصتها وخطرات

چهارچوب وحدت 
 بخش بوجود آوردن



  
  
  

و  مدیریت پروژه است وهـر روزه بـااجرای پـروژه هـای جدیـد                دردنیای امروز برنامه ریزی جزئی اصلی از      
 ایـن امکـان بـرای مـدیران بدسـت مـی آیـد کـه                 باتوجه به تجربیات بدست آمده واصالح وپیاده سازی آنهـا         

راهکارهای واقعی تر را درااجرای پروژه ها بدست آورند دراین رابطه این نکته قابل تامل است کـه درایـن راه                     
پیروی کلیشه ای ویکنواخت مطرح نبوده بلکه همواره مسئولیت وتصمیم گیری در خصوص نحوه اسـتفاده                

  . مدیریت پروژه خواهدبودوبکارگیری این مفاهیم باتیم مجری
در دوره کنونی وباتوجه به پیشرفت روزافزون علوم وفنون مختلف مدیریت پروژه خـود بـه مرحلـه تبـدیل                    

 علم وهنربکارگیری   "شدن به یک فن وحرفه رسیده است مدیریت پروژه را دریک تعریف خالصه می توان به                 
 جهت دسـتیابی بـه   هروژه درجهت رفع نیازهای پروژ فنون ودانش درطول اجرای فعالیتهای یک پ      ؛ توانائی ها 

تعریف کرد دراین بین چهاربخش مختلف شامل حدود پروژه ، مدت زمان اجرای پـروژه، هزینـه                 "هدف نهائی   
عوامل اصلی ونیازمندیهای ابتدای شروع هرپروژه می باشند که باتوجـه بـه             پروژه وکیفیت اجرای پروژه از      
  .امه ریزی تاثیرگذار می باشندنیاز وانتظارات مختلف  دربرن

ایـن دانـش نیـز همچـون        و  ک علـم روز مطـرح گردیـده         یکه دانش مدیریت پروژه بعنوان      براین اساس است    
 بخـش   2سایرعلوم از نظرات مختلف وبه روشهای گوناگون دسته بندی میگردد دراین تقسیم بندی که شامل                

یت پروژه تعریف شده است که بصورت خالصـه   زیربخش فرعی است مفاهیم وکلیات دانش مدیر  12اصلی و   
  :بشرح زیرمی باشد

 زیـربخش بـشرح     3 شامل ساختار ومفاهیم اصلی شناخت مـدیریت پـروژه اسـت کـه خودشـامل                 :بخش اول 
  :زیرمیگردد

  مباحث عمده واصلی -1-1
 مفاهیم مدیریت ومحدوده عملیات واجرای پروژه -1-2

 زئیات را دربرمیگیردپروسس وفرآیند مدیریت پروژه که ارتباطات وتعامل درج -1-3

   شامل محدوده اصلی دانش مدیریت پروژه است:بخش دوم
  می باشدبشرح زیر مدیریت می باشدکه هرکدام جزئی از مدیریت پروژه در بخش اجرا 9این بخش شامل 

   مدیریت یکپارچگی پروژه-1-2
  .ژه را دربرمیگیرد عامل تهیه برنامه، اجرا برنامه وکنترل تغییرات وهماهنگی عناصر پرو3که درآن 

   مدیریت محدود پروژه-2-2
  که درآن شناسایی وتعیین فعالیتهای مختلف جهت دستیابی به هدف نهائی صورت میگیرد

   مدیریت پروژه -3-2
  درآن فرآیندهای موردنیازبمنظوررسیدن به نتایج مطابق برنامه زمانبندی تعریف شده است

   مدیریت هزینه پروژه-4-2
   شده استحریش دراین مدیریت ت شدهنی بیجه پشدبق بواجرای پروژه مطا

   مدیریت کیفیت پروژه -5-2
  کنترل اجرای پروژه طبق هدف آن وبا حفظ کیفیت موردنیاز تعریف شده جزو وظایف این مدیریت است



   مدیریت منابع انسانی پروژه-6-3
  انی مجری پروژه مدیریت میگردددرآن تامین نیروی انسانی موردنیاز، افزایش بهره وری وزمان نیروی انس

   مدیریت ارتباطات پروژه-7-2
، ذخیـره، وتکمیـل اطالعـات پـروژه درحـین اجـرا کنتـرل               عدراین مدیریت فرآیند شناسائی جمع آوری، توزی      

  .میگردد
   مدیریت ریسک پروژه-8-2

ژه کنتـرل   دراین مدیریت فرآیندهای موردنیازبرای تشخیص، تجزیه وتحلیل وبـازنگری منـابع ریـسک پـرو              
  میگردد

   مدیریت کاال ومواد پروژه-9-2
دراین مدیریت فعالیتهای تهیه کاال وتجهیزات وخدمات الزم که خارج از محدود پروژه است  اقـدام میگـردد کـه       
درآن پیاده سازی سیستم تدارکات ودرخواست کاال وتعیین منابع تـامین کـاال وهمچنـین انجـام قراردادهـای                

  شودموردنیاز آن اقدام می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

نتايج واهداف 
تعيين شده 

بوسيله مديران 
 عالی

ه ابزاربرای اجرای اهداف تهي
 مديران عالی سازمان

برنامه ريزی توسط مديران متوسط وتعيين اهداف 
 جديد جهت ارجاع به مديران مطرح پائينتر

ارائه برنامه های اجرائی برای دستيابی به هدفهای مديران متوسط 
 سازمان 

هدف ومقصود 
اصلی

 نتايج

 ابزار

 نتايج

 ابزار



 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

درادامه این مبحث طی قسمتهای آینده به چگونگی پیاده سازی وکنترل وتعاریف وسـازماندهی آنهـا باهـدف                  
  .پروژه های ساختمانی خواهیم پرداخت

  
  
  
  
  
  
  
  

                                              Planingبرنامه ريزی     
  
  ی و فرموله کردن آنژ شناسائی استرات-                      تعيين هدفها    -
  
    تهيه برنامه زمانی-  بررسی وبرنامه ريزی منابع   -

                               Executionاجرا         
  
   هماهنگی-          تامين وتخصيص منابع     -
  
  راهنمايی وهدايت پروژه -

                Controlارزشيابی وکنترل    
  
   سنجش واندازه گيری عملکرد ونتايج بدست آمده-
   مقايسه نتايج وعملکردها باپيش بينی ها-
   مسائل ومشکالت شناخت علل انحرافات، حل-
   پيگيری-


