
  
  مهندس سید رضا خدائیان :تهیه کننده 

                        معاون واحد برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت سرمایه گذاری مسکن
  
  

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

  
  " مدیریت پروژه و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی "

  
ریزی در دوبخش قبل به بحث پیاده سازی واجرا سیستم برنامه           پس از آشنائی با اصول اولیه برنامه        

ریزی دریک پروژه که اصلی ترین گام دراین راه می باشد می رسیم ولی این نکتـه بـسیارپراهمیت                   
از ستونهای اجرای این     است که اعتقاد یک مدیرپروژه به کاربرد واستفاده از بحث برنامه ریزی یکی            

  : اصل را مدنظرداشت که 3زم است شد که همواره الاسیستم می ب
  .اهمیت وتعریف برنامه ریزی درسازمان جدید ونوین چگونه باشد - 1
 . چکونه باشدهتاثیر ونحوه استفاده از برنامه ریزی درمدیریت پروژ - 2
 .چگونگی پیاده سازی ونحوه آموزش های الزم دراین زمینه به چه نحوی ایجاد گردد - 3

رترین آیتم های هرسازمان درتکامل سیستم مـدیریت پـروژه            تاثیرگذا  از پس مالحظه میگردد یکی   
امر برنامه ریزی وچگونگی استفاده وپیاده سازی آن میباشـد پـس مهمترازشـروع اجرائـی کـردن                  

 6 کـه    اسـت  مدیریت پروژه با ارزیابی تـوان اداره پـروژه واسـتفاده از علـوم روز                  و انتخاب مسئول 
  :مشخصه بابت این امرتعریف میگردد

  شده دانش کافی علمی مترادف با وظیفه سازمانی واگذارداشتن - 1
 توان درک وفهم موقعیت و ویژگی های خاص پروژه وتوان راهبرد آن - 2
توان بکارگیری تجزیه وتحلیلهای ارائه شده وتعمیم آن در روشهای مدیریت پـروژه وتـوان                - 3

 استفاده از ایده های نو و نظریات علمی وکاربردی در مدیریت پروژه
 جزیه وتحلیل جزئیات پروژه وآشنائی کامل با آنهاتوان ت - 4
توانائی تطابق وقراردادن جزئیات پروژه درکنارهم ودرک چگونگی ارتباط آنها ونتیجه گیـری              - 5

 اصولی
 توان ارزیابی زمان واستفاده از فرصتها  - 6
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روژه درمراحل مختلف اجرای آن نحوه کارسیستم برنامه ریزی وکنترل پ-1شکل
  
  
  
  

                                                                                      
                                                                            Concept 

                                              
  ِ                                                      Definition                     

                                                  Design                 
                                                                   

                                                                                      Development 
  

                                                                        Application   
  

 سيستم برنامه ريزی وکنترل پروژه

 اطالعات اطالعات اطالعات

  ارزشيابی ونظارت
  

ارزشيابی نتايج حاصله 
 ومقايسه هازاجرای پروژ

آنها با مقاديرپيش بينی 
  شده

  
خيص مسائل و تعريف وتش
 مشکالت

  اجرا
  

 اجرا وهدايت پروژه

  برنامه ريزی
  

تهيه واصالح استانداردها 
عملکردی وپيش بينی 

  :عوامل
  زمان -
 هزينه -
 کيفيت -

برای يکايک فعاليتهای 
 پروژه

 اعمال واکنشهای مناسب ومقتضی وپيگيری آنها

 شروع پروژه

 بررسی

 خاتمه پروژه

 دگی پروژهدوره زن

 نصب واه اندازی وتحويل پروژه

 ساخت واجرا

 طراحی

 تعريف



                   Operation & Post Completion 
  

   مراحل و دوره زندگی پروژه2شکل 
  

   : برنامه ریزی وکنترل پروژهپیاده سازی سیستم
 که درآن تمام جزئیـات قابـل توجـه    گردددرابتدای بحث الزم است تعریف علمی از پروژه  بیان        

با این نیت پروژه عبارت است از مجموعه وظایف وفعالیتهای مرتبط که باتوجـه              . قرارگرفته باشد 
رپـروژه در باکـسی شـامل       به محدودیتهای موجود برای اهداف از پیش تعیین شده اجرا گردد ه           

را  مـی بایـست مشخـصات زیـر        ههرپـروژ وزمان، هزینه وبا کیفیت مشخص باید صورت پذیرد         
  :داشته باشد

  کاری جدید را دربرگیرد - 1
 هدف خاصی را تامین نماید - 2
 حدمالی مشخص را داشته باشد - 3
 سازمان موقت را شامل گردد - 4
 پیچیدگی خاص خود راداشته باشد - 5
 باشددوره حیات خود را داشته  - 6
 به برنامه ریزی نیاز داشته باشد - 7
 به نتیجه ای قابل ارائه منتهی گردد - 8

  .تفاوتهای یک پروژه بایک فعالیت عادی درجدول زیر قابل توجه می باشد
  فعالیت معمولی  پروژه

  منحصر به فرد
  دوره عمرکوتاه
  تغییرات انقالبی

   عدم تعادل
  اهداف نامتعادل

  منابع موقت
  انعطاف پذیر

  نموثر بود
  اهداف

  ریسک وعدم اطمینان

  تکراری
  همیشگی

  تغییرات اصالحی
  تعادل

  اهداف متعادل
  منابع پایدار

  پایدار
  کارآیی
  نقش ها

  وجود تجربه
  

 بهره برداری وارزشيابی



برنامـه ریـزی بـصورت کامـل        (پس ازشناخت پروژه به مبحث برنامه ریزی وکنترل می رسـیم            

ا ونحوه      شرح د " برنامه ریزی همانطورکه قبال) . درمبحث اول شرح داده شد   دم ه ين ق اده شد تعي

انجام آنها جهت نيل به اهداف معين يک پروژه با توجه به امکانات ، محدوديها وخطوط کلی اجرای                 

ده با                   ه درآين د يک پروژه وپياده سازی تصميم گيری در زمان حال در مورد آنچه ک رد می    ي  انجام گي

د         الزام هر برنامه ريزی کنترل آن است و برنامه ريزی ب          . باشد ی نخواه دون کنترل هيچ ارزشی عمل

ا فعاليتهای اجرا                          .داشت   زی ب ه ري کنترل عملی است که طی آن فعاليتهای پيش بينی شده در برنام

ا         ع آنه د شده مقايسه ميگردد و درصورت وجود اختالف وانحراف نسبت به رف رل     باي ردد کنت دام گ  اق

رل گذشته    ده نگر   ) (Feed back نگر شامل کنت رل      )Feed forward( و آين  می باشد درکنت

گذشته نگر پس از ايجاد انحراف اقدام اصالحی صورت می پذيرد ودر کنترل آينده نگر با کمک داده                 

از   رل و درصورت ني ورد کنت ه نتيجه شود م ی منجرب ه عمل ل از آن ک ه وقب رل صورت گرفت ا کنت ه

  .اصالح صورت می پذيرد

ه درکنتـرل برنامـه هـا بایـد مـورد اسـتفاده             همـوار ) Monitoring( سالح نظارت   بدین منظور 

قرارگیرد نظارت شامل جمع آوری اطالعات وارائه گزارش درمقـاطع خـاص وبرحـسب اهمیـت                

  .پروژه می باشد

  :دست یافتدر سازمان پروژه ودرنهایت با بکارگیری کل این مجموعه میتوان به مزایای زیر

  .ام گرددایجاد زمینه تفکر اصولی در مورد کاری که باید انج •

  ایجاد درک مشترک از اقدامات موردنیاز •

  ایجاد بسترهای الزم جهت همفکری وتعامل کارکنان با یگدیگر •

  پیداکردن مشکالت قبل از وقوع آنها ویافتن راه کارهای مناسب •

  بهبود و پیش بینی ها برای پروژه های بعدی •

  ایجاد قابلیت گروه بندی فعالیتها بصورت مناسب •

 یف کارکنان درقبال پروژهواضح تر شدن وظا •

  :سیکل زندگی یک پروژه طی عملیات برنامه ریزی 



، Planing Phase ، برنامه ریزی Conceptual phase مرحله نظری یا آغازین4این سیکل شامل 

 Termination Phase، وپایانی یا اختمامی Apllying & Controling Phaseاجرائی وکنترلی 

  باشد

 اقتصادی و برآوردهای زمان ، هزینـه و منـابع           یو بررسی ها  نجی  ست امکان   درمرحله آغازین عملیا  

صورت گرفته وتحلیل اولیه وریسک پذیری اولیه پروژه باتوجه به زمان، هزینه وعملکـرد موردنیـاز و                 

مشخصات کاملتری تهیـه وبرنامـه ریـزی دقیـق اولیـه             درمرحله برنامه ریزی  . منابع تعریف میگردد  

ه ریزی اجرائی با توجه بـه سیاسـتها وروشـها وشـرح وظـایف تهیـه میگـردد                   صورت گرفته وبرنام  

 ادرمرحله اجرا که خود شامل اجرائی کردن برنامه وکنترل آن است اجرا پروژه با توجه به پیش بیینه                  

سـازماندهی و تخـصیص     ) ماشین آالت ، نیروی انسانی، ومصالح مـصرفی       ( وتهیه مواد ومنابع الزم     

های الزم منعقد و اجرا میگردد ودرحـین اجـرا کنتـرل رونـد پیـشرفت،                دقراردامنابع صورت گرفته و   

درکنترل مستندسازی درحـین    رد یکی از نکات قابل توجه       یکیفیت اجرا وهزینه های اجرا صورت میگ      

اجرا است که امکان کاربرد بسیارخوبی درمراحل کنترل پایانی را ایجاد می نماید ودرنهایت درمرحله               

 یـا   وپروژه وگزارشات نهایی وارزیابی پروژه صورت گرفته وجمع بندی نهـایی سـود              پایانی تحویل   

  .درآن مورد تجزیه وتحلیل وبررسی قرارگیردنهائی پروژه زیان 

  

     اطالعات پروژهبرنامه زمان بندی انجام کار                                                          
  ...)همبلغ قرارداد،تاریخ های شروع وخاتمه پروژ(                                                                                      

  ...)منبع،زمان،ارتباط(فعالیتها                                        اطالعات                              گزارش های پیشرفت          
  ...)میزان دردسترس،انواع و(منابع                                      اطالعات                          گزارش های موردی                  

  )تاریخ های شروع وپایان(   اطالعات واقعی انجام کارانحرافات ازبرنامه، گزارش های                                                          (

                                                                                               ) درصدپیشرفت

  اصالحات مورد نیاز                                                                   تغییرات الزم   

  
  

سيستم برنامه 
ريزی وکنترل 

 پروژه



  

  چگونگی پردازش اطالعات در سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه– 3شکل 


