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     واحد برنامه ریزی وکنترل پروژه معاونت اجرائی شرکت سرمایه گذاری مسکن
  
  

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

  
  زمان بندی پروژه با حداقل هزینه

   هزینه پروژه–رابطه زمان ) الف
راز اول سازمان، بااهمیت ، ضروری وحیاتی ارزیابی و درجه بندی می شوند، معموال              پروژه هایی که از دیدگاه مدیریت ط      

از این امتیازهم برخوردار می گردند که هرچه ممکن است زودترخاتمه یابند ودست کم اینکـه بـه هـیچ وجـه از برنامـه                         
ا و پروژه ها بـه ویـژه دربخـش    ضرورت ، اولویت واهمیت برخی از برنامه ها، طرحه   . زمانی پیش بینی شده تاخیرننمایند    

  .مهمترین دالیل وعوامل را می توان به شرخ زیرنام برد. دولتی بنابردالیل مختلفی تغییرکرده ویا افزایش می یابد
  تغییر شرایط اوضاع سیاسی، اقتصادی واجتماعی -1
 دیدگاههای مدیریت طراز اول سازمان مولد پروژه یاکارفرمای آنتغییر -2
 ع اجرایی سازمان مولد پروژهتغییر امکانات ومناب -3
 تاخیر پروژه ها از برنامه زمانبندی شده -4

 اجتماعی وسیاسی واستفاده بهینه از منابع وهمچنین کاهش ضـرر وزیانهـا        -بنابراین برای تامین هدفهای اقتصادی    
ـ                     روژه بایـد   یا افزایش درآمدها، مدت اجرای پروژه های باهمیت وحیاتی سازمان باید کاهش یابد از ایـن رو مـدیر پ

روشن اسـت   .  هزینه پروژه را بشناسد    –رابطه میان تغییرات زمان وتغییرات هزینه اجرای پروژه یا رابطه میان زمان             
که مدیران این گونه پروژه ها برای کاهش مدت اجرای آنها از امکانات اجرایی ویـژه ازجملـه اسـتفاده نامحـدود از                       

  .منابع سازمان هم برخوردار خواهند بود
چه دالیل وعوامل موثر درتغییر اولویت واهمیت پروژه های یک سازمان از مهمترین عوامـل فـشردن وتـسریع                   اگر

 هزینه پروژه هستند اما مدیران آگاه و موفق پروژه ها نـه تنهـا               –مدت اجرای پروژه ودرنتیجه شناخت رابطه زمان        
 از منابع سازمان مولـد پـروژه اقـدام بـر شـناخت      برای زمان بندی پروژه یا حداقل هزینه ، بلکه برای استفاده بهینه   

پس مدیران وکارشناسان برنامه ریزی وکنترل پـروژه بایـد بـه روشـها وشـیوه                . رابطه زمان هزینه پروژه می نمایند     
هایی مجهز باشندکه بتوانند هزینه های مستقیم ، غیرمستقیم وکل پروژه را برای هرمدت زمانی که بـرای اجـرای                    

  . مشخص می شود، محاسبه نمایندپروژه تعیین یا



دراین راه ممکن است که شما بتوانید مدت اجرای پروژه را از راههای مختلفی کاهش دهید اما کدام یک از انها وبا                      
چه ترکیبی را انتخاب خواهیدکرد؟ روشن است که مدیران موفق و باتجربه با صرفه ترین یا ارزانترین راهها را برای         

  .ژه انتخاب خواهندکردکاهش مدت اجرای پرو
معدود ممکن است که مدت اجرای به دست آمده برای پروژه بیش از مدت اجرای تعیین شـده یـا پـیش         درمواردی  

بینی شده نباشد اما هزینه اجرای آن از بودجه پیش بینی شده بیشترگردد دراین حال نیز مدیر پروژه باید بتوانـد بـا                       
ضمن حفظ مدت اجرای پـروژه یاکاسـتن آن ، هزنیـه اجـرای آن را نیـز                  انجام بررسی و اعمال اصالحات مناسب،       

بنابراین برای کاهش مدت اجرای پروژه باید مدت اجرای فعالیتهای بحرانـی راکـاهش داد پـس بایـد                   . کاهش دهد 
  :فعالیتهای بحرانی ، شرایطی به شرح زیر را داشته باشند

  .منابع مورد نیاز آنها غیر محدود باشد: یکم
بتوان از مدت اجرای آنها     ) ازمیزان عادی ومعمول منابع درمدت اجرای عادی آنها       ( اصرف منابع اجرایی بیشتر   ب: دوم

  .کاست
  .امکانات ومنابع تخصیص شده برای کاهش مدت اجرای آنها قابل زمان بندی بودجه باشد: سوم

  .کاهش مدت اجرای یک فعالیت ، تاثیری برمدت اجرای سایر فعالیتها نداشته باشد: چهارم
  
  راههای کاهش مدت اجرای پروژه) ب

به طورکلی، هنگامی که به هردلیل نتوان پروژه را درچارچوب برنامه زمانی وبودجه تعیین شده اجرا کرد مـدیرپروژه         
ی پیمانکاران مشاوران و واحدهای سـهیم دراجـرای پـروژه ملـزم بـه               وکارشناسان تیم برنامه ریزی پروژه باهمکار     

  .برنامه ریزی مجدد پروژه هستند
انتخاب هرشیوه یاهرگونه تصمیم درمورد کاهش مدت اجرای پروژه ، غالبا وبجز درمواردی نادر و اسـتثنایی هزینـه                   

را بـا   [ هایی را بیابدکه مدت اجـرای پـروژ       مدیر پروژه باید راهها و روش     . اجرای پروژه را افزایش می دهد       ) مستقیم(
اتخـاذ هـر راه و روش بـرای         . صرف کمترین افزایش هزینه، به مدت پیش بینی شده یا تعیین شـده کـاهش دهـد                

  .کاهش مدت یاهزینه اجرای پروژه، موجب تغییر پروژه می شود
ی رونـد مـی تـوان بـرای کـاهش           از شیوه ها و راههایی که برای کاهش هرچه ارزانتر مدت اجرای پروژه به کار م               

هزینه های پروژه هم استفاده کرد البته باید توجه داشت مدیرانی که کار تهیه و ارزشیابی و برنامه ریـزی پـروژه را                       
بطور مطلوب و با دقت انجام داده و بهترین روش ساخت یا اجرای پروژه را مشخص کرده باشند بدون کـاهش، بـا                       

 هدفهای پروژه  امکان زیادی برای کـاهش هزینـه اجـرای پـروژه نخواهـد داشـت                   تغییر اندازه، حجم، چارچوب، و    
  :مهمترین راههای کاهش مدت اجرای پروژه بشرخ زیر پیشنهادمیگردد

  .تغییرکمی و کیفی چارچوب ، اندازه، حجم وهدفهای پروژه -1
 .افزایش استانداردهای عملکردی یا افزایش کارایی وبهره برداری کارکنان وتجهیزات -2
 .جرای موازی یاهمزمان فعالیتهای بحرانیا -3
 .افزایش منابع اجرایی فعالیتهای بحرانی از طریق انتقال منابع از فعالیتهای غیر بحرانی -4
 .تغییر روش ساخت برخی یا تمام فعالیتهای پروژه -5
وزانه، انجـام   با افزایش ساعت کار ر    ( افزایش منابع اجرایی فعالیتهای بحرانی از طریق استفاده از منابع اضافی             -6

 )کار در روزهای تعطیل و افزایش منابع اجرایی فعالیتهای بحرانی، می توان مدت اجرای آنها را کاهش داد



  روش زمان بندی پروژه با حداقل هزینه) ج
 زمان پروژه یا زمانبندی آن با حداقل هزنیه ، نظیر روشهای برنامـه              -روشهای ابداع شده برای شناخت رابطه هزینه      

هزینه های مستقیم، غیرمستقیم و کـل پـروژه در          ( نقطه شروع کار  .  منطقی هستند  -نابع، روشهایی تجربی  ریزی م 
) هزینه های مستقیم ، غیرمستقیم و کل پروژه در مدت اجـرای ضـربتی             ( ونقطه خاتمه   ) مدت اجرای عادی پروژه     

اما نقاط میانی بین نقاط شـروع وخاتمـه         کارزمانبندی پروژه با حداقل هزینه، درتمام این روشها تقریبا یکسان است            
  .کار زمانبندی پروژه با حداقل هزینه ، در روشهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد

ولـی قبـل از اینکـه کـار زمانبنـدی           . برخی از این روشها، دستورکار مفصل وبرخی فرمهای عملیاتی متعددی دارند          
را شروع کنیم، ابتدا باید فرم عملیاتی آن را تهیـه واطالعـات              هزینه   -پروژه با حداقل هزینه یا شناخت رابطه زمان       

روش اجرایی این اقـدام در      (الزم را از روی شبکه و جدول برآورد زمان و هزینه اجرای فعالیتها به آن منتقل نمائیم                  
  )جلسات آینده بصورت مفصل شرح داده خواهدشد

 مدیران الیق و باتجربه ای هـم کـه بـه ضـرورت و     تجربه نشان می دهد که به ویژه در بخش دولتی، حتی معدود       
اهمیت استفاده از سیستم برنامه رزی وکنترل پروژه به استفاده بهینه از منابع اعتقاد دارند تمایلی به شناخت رابطـه                    

 هزینه یا زمانبندی پروژه با حداقل هزینه دارند و ترجیح می دهند که پـروژه را درمـدت اجـرای عـادی آن                     –زمان  
 .کننداجرا 


