
  
  مهندس سید رضا خدائیان :تهیه کننده 

  مدیریت سیستمها و بهره وری –کارشناس ارشد مهندسی صنایع 

                             معاون واحد برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن
  
  

  برنامه ریزی و و کاربرد آن در مدیریت پروژه
  )دومبخش (

  
  "ه های ساختمانی  پیاده سازی با هدف پروژ"

  
 بعنـوان یـک علـم کـه         )PROGRAMMING(همانطور که دربخش اول شرح داده شد برنامه ریـزی         

یکـی از مهمتـرین     .  مـورد اسـتفاده قرارمیگیـرد      اسـت کاربرد آن در تمام صحنه های زندگی قابل لمس          

سـط شـرکتهای    در صنایع است که نرم افزارهای مختلفی بابت ایـن امـر تو             امروزه   کاربردهای این علم    

 primaveraو ) Microsoft Project ) MSP که مهمترین آنان دو نرم افزار  گردیده تولیدکننده تهیه

)P3 ( شامل ی مورد استفاده  سایرنرم افزارها.می باشد timeline6 )TL6 ( ،Project schedualer 

  .می باشد که با توجه به گستردگی کم مورد استفاده قابل توجه ن می باشدARTEMISو 

  : primavera نرم افزار) الف 

دي  آغاز نمود که توانمندترين تولیدات خود را  1983شرکت نرم افزاری با همین نام درسال          نرم افزار تولي

   درزمينه برنامه ريزی وکنترل پروژه می باشدآنها

  :به اين شرح می باشندبرنامه ريزی وکنترل پروژه  توليدات اين شرکت در زمينه 

primavera Expedition   

Primavera Enterprise   

Primavera Teamplay   

Primavera Contract   

Primavera Project  planner(p3)   



Surtrack  Project  manejer   

تيابی   ت دس املتر   جه ات ک ه اطالع رآت   ب ن ش ورد اي ايت   در م وان ار س ی ت ه آدرس آن م  ب

www.Primavera.comکمک گرفت .  

روژه            را  مورد استفاده  بيشترينP3 افزارهای فوق    از مجموع نرم    رل پ زی وکنت ه ري ه     دارد در امربرنام ه ب  ک

 .بيشترين آاربرد را در امر برنامه ريزي دارد حال حاضر ر د MSPموازات 

 P3                         زرگ ه وب د گان روژه های چن رای پ االخص ب  گام موثری در دنيای نرم افزاری کنترل پروژه برداشته و ب

روژه ومحاسبات      P3 . بارزتر نشان داده شده است   را اين توانائی   در زمينه بانک های اطالعاتی  داده های پ

رل   مقادير،   ا و    آنت ه ه شان داده است شرکت               هزين سيار قوی ن ان ب زار         Primaveraزم رم اف د ن ه چن  باارائ

رو     Expedition , Suretrackکمکی وتخصصی ديگر وباالخص  ديران پ اربران وم الی ک ژه  نيازهای احتم

  .را تامين کرده است

   :MSP نرم افزار  )الف 

ه                    شده توسط شرکت ميکروسافت تهيه   اين نرم افزار     ن شرکت وب دات اي وازات رشد ساير تولي ه م ه ب  است ک

ای        زار    P3منظور امکان حرکت همپ رم اف ز    MSP ن املتر  ني ه       . است  شده  آ شتر درجهت تهي ات بي  اين امکان

املتر  ات ک تيابی) REPORT( گزارش ل    ودس ات قاب دن جزئي املتر ش زاری وک رم اف ات ن ه امکان ريعتر ب  س

  .در برنامه ريزی وباالخص ثبت منابع صورت گرفته استاستفاده 

ال رل   ن  حاضردرح ان کنت ه امک شورتوليدشده است ک ا درداخل ک زار ه رم اف ن ن اريخ شمسی اي سخ دارای ت

  تعطيالت آن ممکن پذيرساخته است وبرنامه ريزی فعالتيها را با تقويم شمسی ودرنظرگرفتن هپروژ

شنهاد تفاده از   پي ا اس ايرنرم افزاره زار وس رم اف ن دون اب اي سنده در انتخ ای MSPنوي روژه ه رای پ  ب

استفاده از   ... و براي تهيه برنامه زمانبندي پروژه هاي چندگانه مانند نيروگاهها و پااليشگاهها و            ساختمانی    

P3 ميباشد.  

  

  )ساختمانی(روژه چگونگی برنامه ريزی يک پ

 والزم  است يکی از ضروريات توسعه وتعميم فرهنگ برنامه ريزی وکنترل پروژه تبديل آن به يک عادت                

ات     ود نک دايت نم زی ه ه ري ابردی برنام ه سمت فرهنگ ک ديران را ب اده سازی م ن پي ا کمک اي است ب

وحوادث پيش بينی شده در      مديران راقادر می سازد با وقايع     ؛ برنامه ريزی وفنون موجود در روشهای     

  .دنيای کارگاه دقيقتر برخورد نمايند و سرعت دستيابی به اهداف بيشتراز پيش گردد

ازی           ه س ق بهين روژه از طري ای پ دف ه ه ه تيابی ب زی دس ه ري ازی برنام اده س لی پي م واص دف مه ه

  .باشدکاربردزمان، هزينه وساير منابع مصرفی در طول اجرای پروژه با حفظ ايتم کيفيت می 



ه                              اد يک برنام ا امکان ايج د طی گرددت ر باي ی بشرح زي روژه گامهای اجرائ بمنظور برنامه ريزی يک پ

  .کامل، کاربردی وقابل درک بدست آيد

  تعريف پروژه -١

 شناخت فعاليتهای پروژه وانتخاب نرم افزار مورد استفاده -٢

 برآورد مدت اجرا -٣

 منابع مورد نياز وتخصيص آن -۴

 هدايت وکنترل پروژه -۵

و  اده سازی يک    ۵ ودقيق مراحل  صحيحالی واجرای ت رل پي زی کامل وکنت ه ري ه برنام اال منجرب ه ب  گان

اجمع آوری اطالعات         ا ب دام از گامه پروژه بر مبنای اهداف از پيش تعيين شده ميگردد لذا الزم است هرک

رای اجرای              املترين استفاده را ب وانيم ک ا درنهايت بت ذيرد ت روژه در   پيرامون يک پروژه صورت پ يک پ

 .طی کوتاهترين زمان با صرف کمترين هزينه داشته باشيم

   زمان و منابع مصرفي – هزينه – عامل اصلي و تعيين آننده شامل هدف ۴در طول اجراي يك پروژه 

  .وجود دارد آه با يكديگر در ارتباط بوده وپيشرفت را در پروژه ايجاد مينمايند

روژه تعTARGETهدف  ر پ داي ه زي   در ابت روژه طرح ري زي پ ه ري ده و براساس ان برنام ريف ش

  ميگردد آليه عوامل اجرا بر اين اساس برنامه ريزي تهيه و مصرف ميشوند 

ام شده و                   COSTهزينه   روژه انج  بودجه ريزي ابتداي پروژه بر اساس هزينه هاي اجرائي و باالسري پ

  . تامين آننده به مجري ارائه ميگرددبر اين اساس و برمبناي زمان اجرا ميزان مورد نياز از طرف

سته      ( مدت اجراي آل پروژه بر اساس محدوديت اجرا       TIMEزمان   ان ب ا زم روژه هاي ب ان   )پ ا زم و ي

ل اجرا                     ان آ ر زم ان هاي استاندارد فعاليتهاي جزئي ت ر اساس زم حاصله از برنامه زمان بندي پروژه ب

ان در طول اجرا ب    .پروژه را ايجاد مينمايند  ل         اين زم ا شرايط مساعد قاب ر اساس مشكالت حين اجرا و ي

  .آاهش و يا افزايش ميباشد

ابع  الي ؛ RESOURCESمن ابع م امل من ا ش روژه ه ام پ ابع در تم صالح  من ساني ؛ ماشين آالت و م ان

ا        ميباشد آه با تغيير هرآدام از اينها ميتوان سرعت اجراي پروژه را تحت آنترل قرارداد و آنرا آاهش و ي

ل                             افزاي ستند و بعضي در مدت طوالني قاب ر ني ل تغيي وده و قاب روژه ثابت ب ش داد بعضي منابع در طول پ

  ابتياع هستند و لي تماما از لحاظ حيات پروژه بسيار مهم تلقي ميشوند 

  آيتم پياده سازي برنامه ريزي خواهيم پرداخت ۵به بررسي دقيقتر و آامل )مبحث سوم (در بخش آينده 

 

 

 

 



 

 

 

  

  :ل ضميمه جهت درج در داخل گزارشجداو

  جدول مقايسه نرم افزارهاي آنترل پروژه)الف 

  مقايسه  نرم افزار

MSP  ٢٠۴٩-١٩٨۴تقويم  

  نوع محدوديت ٨

  MANUAL اتوماتيك و دستي LEVELINGتسطيح 

 2004آخرين ورژن 

P3  ونامحدود داراي تقويم هاي مختلف  

  REPORTارائه گزارشات متنوع 

  ويبانك اطالعاتي ق

  COSTآنترل هزينه 

 MULTIPROJECTتوانائي در آنترل 

TL6   2099-1988تقويم  

  PERTتوانائي اناليز 

  بانك اطالعاتي آنترل پروژه

PS   2043-1980تقويم  

 MSPساختار تقريبا مشابه 

ARTEMIS  قوي در بانكهاي اطالعاتي  

 

 رابطه عوامل سيستميك پروژه)ب

 

 

 زمان                                                                    هزينه                           

 

 هدف                                                                 

  آيفيت                                                               
 

 

                           منابع                                    



 

 

 

 

  :فرآيندهاي مديريت پروژه )ج

 

  :فرآیندهای ابتدائی 
 PLANNINGطراحی اولیه 

 SCHEDUALINGبرنامه ریزی ابتدائی 

  

  :فرایندهای حین اجرای پروژه                                                 
  EXECUTING               اجراء پروژه                                   

  CONTROLING               کنترل پروژه                                   

 REPORTING      تهیه گزارشات                                           

  

  :فرایندهای پایانی پروژه                                                                                           
 FEEDBACK ارزیابی نهائی نتایج پروژه                                                                                        

  FINAL REPORTهیه گزارش نهائی پروژهت                                                                                       

  DUCUMENTATION جمع اوری مستندات پروژه                                                                                       


