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 دیباچه: 

جویان، مواجه  دورانی زندگی می کنیم که عصر انبوه اطالعات است. یکی از مشکالت بشر امروز و به ویژه دانشدر 

نیز    ی. کمبود وقت بشر امروز استبا انبوه اطالعات، مدیریت، مرور و انتخاب مفیدترین و نهایتاً مطالعه منتخبین آنها  

رو، یکی  است. از اینها و مهجور ماندن کتابها را منجر شده  شو نهایتاً کم عمق شدن دان   گردیده مزید بر این مشکل  

از اقدامات سودمند در این راستا، تهیه خالصه کتابهاست. اینکه فردی کتابی مفصل را مطالعه کند و سپس دریافتهای  

ی تلخیص  از کتاب را تهیه نماید، اقدامی سودمند است. این خالصه همانطور که برای مراجعه بعد  ایخود و خالصه 

کند در کوتاه زمان،  مند به موضوع کتاب نیز بسیار سودمند بوده و کمک میکننده مفید است، برای سایر افراد عالقه

چکیده مطالب در دسترس قرار گیرد. عالوه بر این، خالصه کتاب برای معرفی و شناساندن کتاب اصلی نیز سودمند 

خوانی است؛ چراکه با مرور خالصه، کتاب خواندن  ء فرهنگ کتاباست. همچنین اقدامی بسیار اثربخش برای ارتقا

اند، رایج بوده  از این نیز در علومی که حجم اطالعات باالیی داشته   می شود. تهیه خالصه کتاب پیش  و سریعتر  ترساده

معه، هم نویسنده  است؛ همچون منابع فقهی و حدیثی و نیز علوم پزشکی. بنابراین از این اقدام، هم فرهنگ عمومی و جا

 مند خواهند شد.  جویان بهرهاصلی کتاب، هم جامعه تخصصی موضوع کتاب و دانش

، از چندی قبل بر  که درگیر تدریس آنها می باشم  بر همین اساس و با توجه به تنوع زیاد منابع مهندسی و مدیریت

دانشجویان بصورت جمعی یا فردی کتابی  های دانشجویی کم اثر، در هر ترم  آن شدم که به جای انبوهی از پروژه

را مطالعه و خالصه  قالبی منظم تدوین  مرتبط  ارائه و در  برای سایرین  را  از آن  این خالصه در  .  نمایندای  همچنین 

 دسترس همگان نیز قرار گیرد. 

برداری  های مختلف کتاب رویه یکسانی در خالصه  رغم تالش صورت گرفته در یکسان سازی، چنانچه در بخشعلی 

رعایت نشده است، ناشی از فقدان رویکرد حرفه ای برای تهیه خالصه کتاب و محصول یک اقدام جمعی و فعالیت 

. شایان ذکر است این خالصه به هیچ عنوان از مطالعه اصل کتاب مستغنی نمی نماید و قطعاً  استکالسی دانشجویی  

 محترم می نماید.   مطالعه کتاب کامل، بهره بیشتری را شامل حال خوانندگان

 مهدی رجحانی                                                                                

 عضو هیات علمی دانشکده فنی  – دکتری مهندسی عمران                                                                          

 1400 مرداد  – دانشگاه شاهد                                                                                                   
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1 

 

 )مقدمه(صفر  فصل  

   تعاریف

ی دانشگاهی، تمامی  میالدی رونق خاصی گرفته است و امروزه به عنوان یک رشته  50ی  مدیریت پروژه از اواخر دهه 

از ایدهروندهای توسعه  تا راه ی یک پروژه،  اندازی پروژه و حتی مدیریت هماهنگی تجهیزات را  ی ذهنی کارفرما 

ها در جدول  دهد. تعاریف مختلفی در مراجع گوناگون برای مدیریت پروژه وجود دارد که تعدادی از آن پوشش می

 ارائه شده است. ( 1)

 های ساخت و سازمشخصات پروژه

 از: اندعبارت  که کندی مها را بسیار پیچیده های خاصی دارند که آن ویژگی وسازساخت های پروژه

 ها در پروژه ها و دانشی وسیعی از مهارت های گوناگون و افراد مختلف، به دلیل نیاز به دامنهحضور سازمان

سبب   شود و درون شهری بودن پروژه کهی امکانات در آن محل میهمه  نیتأمثابت بودن محل پروژه که سبب نیاز و  

 شود.های قانونی میبرخی محدودیت

های  های هر پروژه با ویژگی وجود عدم قطعیت به خاطر قرار گرفتن در معرض شرایط آب و هوایی و تفاوت ویژگی

 پروژه دیگر 

 وسازساختهای  مدیریت پروژه در برابر مشخصات پروژه

های هماهنگ تعداد زیادی از متخصصان به جهت رسیدن به اهداف  و توسعه نیازمند فعالیت  وسازساخت های  پروژه

ترین زمان ممکن وارد تیم پروژه  ی مدیر پروژه آن است  که تمام این افراد را در مناسبباشند و وظیفهتعیین شده می

 ها بتوانند بهترین همکاری ممکن را انجام دهند.کرده تا آن
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 تعاریف مدیریت پروژه   -1جدول 

 تعریف مدیریت پروژه  مرجع

Chartered Institute of 

Building 

 بنیاد رسمی ساختمان 

تا تکمیل کار در جهت    ده یاریزی، هماهنگی و نظارت بر پروژه، از شروع  مجموع برنامه

پروژه تولید  راستای  در  و  کارفرما  تولید،  اهداف  زمان  ایمنی،  عملکرد،  لحاظ  از  که  ای 

 ی تولید و معیارهای کیفیت قابل اطمینان باشد. هزینه

Association for Project  

Management 

 انجمن مدیریت پروژه

 جهت دستیابی به اهداف پروژهها و تجارب به ها، دانش، مهارت کاربرد فرآیندها، روش

International Project 

Management 

Association IPMA 

 المللی مدیریت پروژهانجمن بین 

های  دهی، بررسی و نظارت تمام جنبه ریزی، سازمان( برنامهPMمدیریت پروژه )به اختصار  

دستیابی به اهداف  ی افراد دخیل در پروژه، به جهت  یک پروژه و مدیریت و رهبری همه

پروژه به حالت ایمن و در چارچوب معیارهای توافق شده برای زمان، هزینه، محدوده و  

می )کیفیت(  هم وضعیت  مدیریتباشد.  هماهنگچنین  کارهای  مجموع  و  پروژه  سازی 

باشد. این بسیار مهم است  ها و محاسبات برای یک پروژه میدهی، تکنیک رهبری، سازمان

پارامترها بهینهکه  الزامات  سایر  با  و ریسک همراه  هزینه  زمان،  به  ی  پروژه  و  سازی شده 

 دهی شود. تناسب با آن سازمان

Project Management 

Institute PMI 

 بنیاد مدیریت پروژه

مهارت  دانش،  کاربرد  پروژه  تکنیکمدیریت  و  اجرای  ها  برای  پروژه  مؤثرها  مفید  ها      و 

ها را به جهت  باشد که آن ها میپروژه یک قابلیت کاربردی برای سازمانباشد. مدیریت  می

 سازد. پیوند دادن نتایج پروژه به اهداف تجاری نتیجتاً رقابت بهتر در بازار، توانمند می
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 (ی یک )آغازمرحله یک:فصل   -1

 فهرست بازبینی مرحله -1-1

فرآیندهای مهم: نیازهای پروژه، انتخاب مدیر پروژه، شرایط پروژه و الزامات محیطی، الزامات مدل سازی اطالعات  

 BIMساختمان 

 باشند؟ ((اهداف مهم: )) نیازها چه می

 )اسناد آغازین پروژه( پروژههای مهم: الزامات نتایج و خروجی

 منابع مهم: تیم کارفرما، مدیر پروژه 

 روند این مرحله و نتایج آن -1-2

-جایی بین تصمیمتوان آن را یک انتقال و جابهباشد که میی توسعه می( اولین مرحله inceptionی آغازین )مرحله 

ای است که  کند و اساساً یک مرحله یری اقتصادی کارفرما و اجرای پروژه دانست. این مرحله یک نیاز را تأیید میگ

توانند  شرایط کارفرما و پیچیدگی پروژه، ممکن است از مشاوران، که می  برحسبکند اما  رهبری میکارفرما آن را  

 هم از درون سازمان کارفرما یا خارج از آن باشند، نیز استفاده شود. نتایج این مرحله به شرح زیر است: 

  BIMسازی اطالعات ساختمان  مدلی سیاست  خالصه   -2  شرح اهداف، قیدها و الزامات پروژه و شرایط محیطی  -1

 ب مدیر پروژه اانتص  -5  سنجیتأیید کردن پروژه به جهت رفتن به مرحله امکان  -4  تعریف ساختار مدیریت پروژه   -3

 هاوظایف و مسئولیت  -کارفرما   -1-3

باشد، تعیین کند. همچنین  ها می سازمان مربوط به کارفرما الزم است که نیازها و اهدافی را که هدف پروژه ارضاء آن 

 کارفرما باید میزان حمایتی که از خارج از سازمان  نیاز دارد را نیز مشخص کند. 

 ای کارفرمااهداف پروژه -1-4

ی  یا هر پروژه   وسازساخت ی  گذاری در یک پروژه گیری برای سرمایههدف اصلی در این مرحله برای کارفرما، تصمیم

، سازمان،  وکارکسبشان باید الزامات پروژه را نیز تدوین کند که شامل آنالیز دقیقی از  ای باشد.ی دیگری میتوسعه

هایی که کم  اما آن   .دهندباتجربه این کار را خودشان انجام می باشد. کارفرماهایتأسیسات حال و نیازهای آینده می
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ی خوب به  های الزامات پروژه ببرند. ویژگیباشند، ممکن است نیاز باشد از کمک مدیران پروژه بهره  تر میتجربه

 باشند:صورت زیر می

 .از نیازها نشأت گرفته باشند -1

 باشند.های دقیق ی اطالعات و بررسیبر پایه -2

 . ها از تجارب گذشته استفاده شده باشدشامل روندهای عاقالنه و در آن -3

 پذیر باشند.ها آگاه و انعطافاز ریسک -4

 .کنندی دستیابی به بهترین ارزش از منابع را بیشینه می محدوده -5

 تیم )همکاری با( کارفرما: تیم داخلی -1-5

ی احتمالی باشد که پروژه یک تیم حقوقی متشکل از مدیران ارشدی می  احتماالً گذاری:  ی تصمیمات سرمایهگیرنده

 کنند. طور مستقیم در روند پروژه شرکت میاند. البته این تیم به ندرت به  را بررسی و کنترل کرده

 منصوب کردن مدیر پروژه -1-6

امّا بهتر است که مدیر پروژه در همان    .توان مدیر پروژه را استخدام کردای میبا توجه به شرایط پروژه، در هر مرحله 

غیر این صورت وی از داشتن   در . ها نیز دخالت داشته باشدمراحل اولیه منصوب شده تا بتواند در روند انتخاب گزینه

 شود.ماند که این کار توصیه نمیای محروم مییک سری اطالعات پس زمینه

 شرایط و الزامات پروژه -1-7

. به همین  هستموفقیت پروژه    ارکاندرک کردن نیاز کارفرما در ابتدای پروژه به صورت دقیق و واضح، یکی از  

شوند. برخی از سواالتی که حین تدوین الزامات  باشند که تشکیل میاز اولین اسنادی می معموالًدلیل، الزامات پروژه 

 از:   اندعبارت آیند  پروژه پیش می

 باشد؟ ی پروژه میبینی شدههای پیشها و هزینهها متناسب با ریسکگیریآیا سطح اختیارات و تصمیم .1

 اند؟  شناسایی شده نفعانی ذ یهمه آیا  .2

 آیا اطالعات کافی برای منصوب کردن تیم پروژه وجود دارد؟ .3
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 و ....  .4

 زیستی( الزامات محیطی )محیط -1-8

برای کارفرما و سازمان آن مهم باشند. این تعهدات شامل   زیستی و اثرات آن ممکن است به طور ویژهتعهدات محیط

توان نشت کربن و میزان مصرف انرژی و یا اثرات  باشند که به طور مثال میالزامات برای وضعیت محیطی پروژه می

روژه  ی محلی اطراف محل پسازه بر توپوگرافی منطقه را نام برد. حتی اثر پروژه بر میزان استخدام شدن افراد جامعه

 گذارند. . این تعهدات بر روی پارامترهای مهم طراحی اثر گذاشته و در میزان موفقیت پروژه اثر میستگی داردنیز ب

 رهبری در مدیریت پروژه    -1-9

 رهبر کیست؟    -1-9-1
سا  یند آیفر   رهبری  بر  فرد  آن  در  که  برا  ی اعضا  ر یاست  گروه  یابیدست  ی گروه  اهداف    ر یتأث  ی سازمان  ای  یبه 

 .گذاردیم

 رهبری و مدیر پروژه    -1-9-2

پروژه با استفاده از   رودی مشخص، انتظار م یبازه زمان  کی است که در   یمعن  ن یبه ا یپروژه ساختمان  ت یریمد فیتعر

  ک ی کارآمد بلکه به    اریپروژه بس  ریمد   کی امر نه تنها به    نی مجموعه اهداف مورد توافق برسد. ا  کی منابع خاص به  

  ر ی مد   ک یکه   یی های ژگیو ای یاصل  یهاجنبه   .کند  ت یپروژه را خود به خود هدا  م یتواند تبدارد که    از ین  ز یمؤثر ن  رهبر

به   .و ارتباطات است یز یرمنابع و برنامه  ت یریعملکرد، مد  یاب ی، ارززهیها برتر باشد، انگدر آن  خواهدی پروژه موفق م

رهبران  .  شرح داده شده است  ریکه در جدول ز   شوندیرهبر موفق در شش سبک مشخص م  یهای ژگ ی، ویطور کل 

 نیتا مناسب تر کنندی ها ارتباط برقرار م آن   یتیموقع یازهایو ن یفرد ی هاتیها با صالحبفهمند که چگونه سبک  دیبا

با  .به کار گیرندرا    کرد یرو ب  ی ادیز   ی هاسبک   دی رهبران  ن  رند یبگ  ادیو    اموزند یرا  را    ط یو شرا  یا نهیزم  ی ازهایکه 

 دهند. صیتشخ 
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 پروژه ریمعمول تعامل: مد  طیشرا  -1-10 

 هدف کلی   -1-10-1

و نظارت بر    ی ، هماهنگاداره کردن،  تیهدا   که  شودی ماعمال    قابل اجرا   ی قرارداد  طیدر شرا  کارفرما  نده یبه عنوان نما 

، های تمام طراح  که  حاصل خواهد کردمختصری برای کارفرما    نانیپروژه اطم  ریمدمرتبط با تیم پروژه هست.    پروژه 

،  ی طراح  میانجام شده توسط ت  یهانه یقرار گرفته و با توجه به هز  کارفرما  مشخصات و اطالعات مربوطه در دسترس

به طور    کارفرماتا اهداف    شودی است، اجرا م  طور که مشخص شدهپروژه(، همان   میت   یعنی)  مانکارانیمشاوران و پ

 کامل برآورده شود. 

 ق یدق فیو وظا   هاتیمسئول -1-10-2

انتخاب  الف(    : ریز یهانهیدر زم کارفرما  به    هیمشارکت در ارائه توص  - 2  کارفرما   ی ازهایاهداف و ن  لیوتحل ه یتجز  -1

  ی طراح  شرفتیپالف(    :زیردر موارد لزوم  دادن به کارفرما  مشاوره    -3  اصلی )فرعی(  مانکارانیانتصاب پب(    مشاوران.

تول ن  یهانقشه  دیو  تأک  یا   ازیمورد  مناقصه،  اسناد  و  ن  دیاطالعات  برا  کردیبه رو  ازیبر  به صرفه    ی سازنه یبه  یمقرون 

  - 2 تیفیوک هانه ی، هزشرفتینظارت بر پ - 1مسئول برای :  -4 صحت اسناد مناقصه. ب(   ساخت  یهادر روش  هانه یهز

ارائه گزارش   هیته  -4  هاتیفعال  یهماهنگ   -3  مؤثر زمان  تیریو مد  هات یاولو  نییتع به    یهاو    - 5کارفرما  مشخص 

 ی.انداز از راه  شی پ یهاکنترل ه ینظارت بر کل

  شوندیمی زیر تقسیم هادستهبه   رئوس مطالب معمول پروژه -1-11

کنترل   -4پروژه    هیبرنامه اول  -3  ی ارائه شود و چه زمان  دیبا   یزیچه چ  -و نقاط عطف پروژه    ج ینتا  -2  پروژه   اهداف  -1

 پروژه  

 پروژه  یدفترچه راهنما  -1-12

 ی معرف -1-12-1

 لی، ساخت و تکمیاند از طراح خود است که عبارت   فی پروژه در انجام وظا  میت  تی کتاب راهنما، هدا  نیهدف ا 

پروژه    یکتابچه راهنما   کی . در عمل،  یزیرمصوب بودجه قرارداد و برنامه   ی در پارامترها  ازیمشخصات مورد ن  اپروژه ب
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پروژه    ریمرحله قبل از ساخت توسط مد   یکتابچه در ابتدا   نیا  قرارداد باشد.  اسناد  ریمختصر، واضح و مطابق با سا  دیبا

 .دهدی اتخاذ شود شرح م م یو ت کارفرماتوسط  دیرا که با ی شده است و مراحل کل هیپروژه ته میبا مشورت با ت

 طرفین پروژه   -1-12-2

در پروژه    ریدرگ  یهااز مشخصات تمام طرف  یستیل  -1از :    اندعبارت که    باشدیماین بخش در بردانده موارد زیر  

  ی هاتیو مسئول  فیوظا  اتیمسئول پروژه همراه با جزئیا    رینام مد  -2  .اندشده  استخدام  کارفرماکه توسط    یافراد  شامل

   .یو

  اسناد مناقصه -1-12-3

و    لیوتحل  هیتجز  فنی،  و مشخصات  یطراح  اتیجزئاز:    اند عبارتموارد زیر باید در اسناد مناقصه گنجانده شود که  

 و امضا. زهیجا باتیترتو  هاآن  یاسناد و بررس هیته ستمیس  ،مصاحبه یهامناقصه گران و روش  ستیل ،گزارش مناقصه

   نامهو ضمانت  مهیخسارت، ب -1-12-4

، که مانکارانیتمام خطر پ  ی هامهیب  -1  اند از:عبارت   یساختمان  یهاپروژه   یبرا  اجراقابل  یهامه یمعمول ب  یهانمونه

از جمله محل اسکان    مانکاریپ  زاتیو تجه  آالتنیماشصالح،  و م  کارهابه    دنیرس  بیآس  ایمعموالً از دست دادن  

تجه  مانکاریپ  یشخص  ییدارا   ،موقت و  ابزار  مثال  عنوان  )به  کارمندان  پوشش    (زاتیو  تمام خطر .  دهدی مرا  بیمه 

شود.    مه ی)کارفرما( ب  کارفرماو    مانکار یبه نام مشترک پ  دیاما با   شودی انجام م  مانکاریبه طور معمول توسط پ  پیمانکاران

 یعموم  تیمسئول  بیمه  -2  شوند.  مهیبه طور مشترک ب  بیمه تمام خطر پیمانکارانممکن است تحت    یفرع  ارانمانکیپ

که دچار    ی هر کس  یهانه یهز  ر یسا  ایخسارت   یا جبران   پرداخت  یبرا   ی قانون  تیرا در برابر مسئول مانکاریپ  بیمه   نی ا –

 .کندیم مهی، بشودی م مانکاریپ یهاتیبه اموال خود توسط فعال بیآس واز دست دادن  ای  یمرگ، صدمه بدن

 هماهنگی طراحی   -1-12-5

خواهد    یهمه موارد مربوطه بررس  یبررس  دییپروژه با هدف تأ  ریو مد  کارفرماخالصه پروژه به طور مشترک توسط  

ا ز   موارد  نیشد.  موارد  است شامل  ا  سالمتیتعهدات    -1  :  باشد  ریممکن  و  منیو   مالحظات  -2ی  طیمح   ستی ز ی 

  ی داخل   یهاتیمحدود  اتیجزئ   -5  الزم  یهادسترس بودن گزارش   در  -4  کارها  انیو برنامه پا  استانداردها  -3ی  ریبارگ

 ی و خارج
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 کنترل هزینه و گزارش   -1-12-6

ت  نهینظارت و گزارش هز  یکل  تیمسئول  مترور با کمک  پ  ری، سایطراح  میرا  و    بر عهده دارد.   مانکارانیمشاوران 

برای  پروژه    ریبا مد  توافق  -2  بودجه.  ی و مقایسه بامقدمات  برآورد  هیته  -1  :از    اندساخت عبارت مرحله  از    پیش  اتاقدام

 بودجه.  کنترل

  شرفتیها و گزارش پبرنامه ی برایزیربرنامه -1-12-7

کتابچه راهنما    نیپروژه داشته باشد. ا  کی  جهیدر نت  یقابل توجه  ریتأث  تواندیاست و م  ی د یحوزه کل  کی   یز یربرنامه

و    یز یرسپس طرح.  کندیم  نییاستفاده را تع  یمناسب برا  یهاک یو تکن  یزیربرنامه   یبان یپشت  میت  فیو وظا  بیترک

  کی   دیتول  - 2  پروژهبرای    ی برنامه کل   کی  هیته  -1  :از  اندعبارت که    کندی مزیر را دنبال    شده   ن ییمراحل تع  یز یربرنامه

برنامه    هیته  -4  ی کل  د یبرنامه خر  کی   دیتول  - 3  .است  پروژه   یدهنده مدت زمان احتمالکه نشان   یبرنامه ساخت کل 

 ی پروژه اصل  یبندزمان 

توافق    مانکارانیصورت ماهانه باشد و پس از مشاوره با مشاوران و په  ب   دی با  کار  شرفتیپ  تهیه گزارشمراحل نظارت و  

 ، مدیر پروژه است. دهدیگزارش م  کارفرما به    چرا که تنها شخصی که  برسدپروژه    ریمد  دست   به  دیشود. گزارشات با 

 اقدامات قبل از مناقصه   -1-12-8

  مناقصه   کی  یتخصص الزم برا یا    یاساس  یارهایمع  یابیارز   -1  ی قبل از مناقصه شامل موارد زیر هست :هاتیفعال

مصاحبه قبل از    باتیترت  -3.  شوندی ارسال پرسشنامه انتخاب دعوت میا    لیتکمی  برا   نهاییمناقصه گران    -2  خاص.

  ط یبا برنامه مصاحبه، شرح شرا  یدهنده احتمال  شنهادیمربوط به پروژه به پ  یاسناد قبل  شامل صدور   تیاحراز صالح

و    کارفرما  ی هااز برنامه   ی اخالصه  - 2  هیلها و مشخصات اونقشه   -1  پوشش:  یکنندگان برا خاص و انتظارات شرکت 

طرح کلی مدیریت    -5  ستیز   طی، بهداشت و حفاظت از مح یمنیا  رعایت  -4  های گذار متیقفهرست    -3  وسازساخت

 کیفیت. 

 زیستایمنی، سالمت و حفاظت از محیط  -1-12-9

جلب  CDM و دیگر اعضای تیم پروژه تحت قوانین  کارفرماکتابچه راهنما باید توجه را به وظایف خاص و سنگین  

 .توانند نادیده گرفته شوند باشدهایی برای اطمینان از اینکه نمی کند و باید شامل روش 
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 تضمین کیفیت: طرح کلی -1-12-10

است که  به عنوان بخشی از مفاد قرارداد استفاده شود. در طرح کیفیت (  تنها درصورتی قابل اجرا  QAتضمین کیفیت )

 ، مشخص خواهد شد. رتیب کنترل برای پیمانکاران فرعی، از جمله تنکاران نحوه مدیریت فرآیند کیفیتپیما

 

 گزارش نویسی -1-12-11

  ی برااگانه قابل تنظیم است.  روزانه یا هفتگی توسط هر یک از اعضای ارشد تیم پروژه و به صورت جد   گزارشاتدفتر  

 . شودی م  یگانیمناسب در رابط برگ آزاد جداگانه خود با یریگیپو  عی ارجاع سر

به  اقدام    - 2  مربوط به پیمانکاران.  ی هانامه یگواه، مشخصات و  صدور نقشه  - 1  مرحله ساخت شامل مراحل زیر است:

 . و غیره وسازساخت کنترل کار  -3 و ارزیابی مشاوران. هابرنامه، هاستیل، هادستورالعمل 

 مرحله ساخت -1-12-12

 این کتاب راهنما شامل اقدامات زیر است: 

 مربوط به پیمانکاران. یهانامهیگواه، مشخصات و صدور نقشه .1

 و ارزیابی مشاوران. هابرنامه ، هاستیل، هادستورالعمل اقدام به  .2

 . ساز و ساختکنترل کار  .3

 . کنترل تغییرات .4

 .کنترل برای تهیه و صدور دستورات تغییر .5

 بهره برداری و نگهداری -1-12-13

  ی هاقسمت مناسب باید به گونه ای طراحی شوند که در صورت خرابی    یهاروش در مورد بهره برداری و نگهداری  

 خدمات آن، از تقسیم مسئولیت جلوگیری شود. یهاستمیسساختمان یا 

 تست و راه اندازی  -1-12-14

بخشی از مرحله ساخت است. این مسئولیت پیمانکار اصلی است که به پیمانکاران فرعی خدمات    یانداز راه آزمایش و  

 پس قرار داد.  و : پیش قرارداد و قراردادردیگی م . اقدام در دو مرحله صورت شودی مواگذار 
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 تکمیل و تحویل  -1-12-15

-. این مرحله گستردهاست  مهم  اریبس  اتیعمل  کیاو    میپروژه و ت  ریمد  یبرا  لیو تحو  لی تکم  وستهیبه هم پ  یندهایفرآ

که   کنندی متعیین    هاآن است. تکمیل و واگذاری نیاز به توجه دقیق دارد زیرا    کارفرمادرگیری با    نیترک ی نزدترین و  

 یا نه.  داندیم زیآمت یموفقکل کار را  کارفرما

 کارفرما تصرف راه اندازی و  -1-12-16

 :شامل مراحل راهنمای زیر است کارفرماراه اندازی 

 هاتیمسئول، هزینه و مشخصات( و  و تعیین اهداف )زمان  کارفرمااط با  ن انتصاب تیم راه اندازی در ارتبیتعی .1

 . در مراحل امکان سنجی و استراتژی

 . تهیه یک برنامه جامع راه اندازی و تجهیزات .2

اندازی و پرسنل   .3 به کارهای تیم راه  اندازی    کارفرماترتیب دسترسی  در حین ساخت از جمله مشاهده راه 

 . خدمات مهندسی

 .اطمینان از هماهنگی و ارتباط با فرایندهای ساخت و مشاوران  .4

بخشی از کل پروژه یا یک پروژه جداگانه به تنهایی باشد. تصمیم گیری در مورد این هدف در مرحله    تواندیم  تصرف

 . شودیمیا کاربر انجام  کارفرمااستراتژی با 

 امکان پذیریفصل دوم:  -2

 روند مرحله و نتایج  -2-1

ود برای دستیابی به این اهداف  مختلف موج  یهانه یگزدر حال تعیین اهداف و بررسی    کارفرما،  ر طول این مرحلهد

، شناسایی و  کارفرماامل توسعه و تعریف نیازهای  در این مرحله نیاز دارد ش  کارفرمادرک مفهومی از آنچه   است.

 .شودی م یریگجهینتبرای ادامه یک اقدام عملی  کارفرمااست و در پایان با تصمیم  هانه یگز ارزیابی همه 
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 کارفرمااهداف  -2-1-1

ممکن    یهانه یگز، طرح کلی  شناسایی و مشخص کردن اهداف پروژهدر این مرحله شامل    کارفرما اهداف اصلی برای  

ک ساختمان  ، ی انیکارفرمابرای اکثر    .، ارزش و ریسک است ن گزینه از طریق ارزیابی پایداریو انتخاب مناسب تری

 برای رسیدن به هدف است.  ی اله یوس، بلکه صرفاً به خودی خود هدف نیست

 مطالعات امکان سنجی  -2-1-2

، بنابراین وظیفه مدیر پروژه این است که  در دسترس است  کارفرما ابی به اهداف ، یک مسیر واحد برای دستیبه ندرت

ی در نظر  هات یمحدودرا در    کارفرما کار کند تا در ایجاد مسیری که به بهترین وجه اهداف    کارفرماتحت هدایت  

ید تا  ، اطالعات مورد استفاده باباشد  مؤثرکه مطالعات امکان سنجی  ، کمک کند. برای اینکندی مگرفته شده تعیین  

حد ممکن کامل و دقیق باشد. بیشتر این اطالعات باید توسط متخصصان ارائه شود. برخی از این کارشناسان ممکن 

 به طور منظم نگهداری شوند. کارفرمادر دسترس باشند یا توسط   کارفرمااست در سازمان خود 

 پایداری در محیط ساخته شده  -2-1-3

سراسر جهان فرایندها    یهادولتمربوطه اکنون به خوبی تبلیغ شده و    یهات یفعالو    ساز  و  ساختتأثیرات آن بر محیط  

و تغییر   سؤال. هدف این است که  کنندی مو نتایج صنعت را رصد    کشندی مرا به چالش    ساز  و  ساخت  یهاروش و  

و استانداردها    وسازساختمدرن وجود داشته باشد. با سازگاری فرآیندهای    یهاساختمانروش ساخت و استفاده از  

،  . عالوه بر اینکندیم  جدیدی برای تأمین نیازهای آینده بشر و اهداف دولتی ایجاد  یهاچالش ،  و مقررات ساختمانی

پایدار از جمله تعادل طبیعت )به عنوان   یهاجنبهاز طریق کنترل توسعه، الزامات قانونی جدی برای در نظر گرفتن سایر  

که    یاتوسعه ، مسائل زیست محیطی و موارد مشابه( برای هر کار  استفاده از آب، مسائل درختکاری  مثال جابجایی و

 .نیاز به برنامه ریزی برنامه دارد وجود دارد 

 به سمت توسعه پایدار  -2-1-4

بدانند ، شاید به این دلیل که درباره تغییرات آب و هوا    "محیط"را فقط    "پایداری"بسیاری از مردم تمایل دارند که  

هستند که پیشرو در    هامحرکاین    رسدی مو تأکید بر کاهش انتشار کربن و آلودگی بسیار نوشته شده است. به نظر  

 برنامه پایداری هستند.
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د که در تغییر عملکرد بتواند با سهولت نسبی و با استفاده از اصل عمر طوالنی از بین برود،  طراحی باید به گونه ای باش

 .شودی مبنابراین باعث کاهش استفاده از منابع مادی 

ازه بیش  نیاز به ایجاد امکاناتی دارد که از طریق آلودگی، اند   ساز  و  ساختاز نظر مقبولیت اجتماعی )مردم(، صنعت  

، ازدحام بیش از حد، نگهداری زیاد و مصرف زیاد مواد و منابع بر محیط خارجی تأثیر منفی  خوشاینداز حد، طراحی نا

 باید دارای قیمت مناسب و در دسترس باشند.  هاخانه نگذارد. در عین حال، 

 پایدار  مسئولیت توسعه  -2-2

 هستند،   ونقلحمل   برای  باالیی  بالقوه  هزینه  همچنین  و  کربن  زیاد  مصرف  دارای  که  فوالد  و  بتن  مانند  موادی  انتخاب

 .باشد  داشته همراه  به را جایگزین  مواد از استفاده  است ممکن

  داشته   طبیعی   محیط  بر  مخرب  اثر   حداقل  نهایی   ساختمان  دهد تا  اطمینان  کارفرما  به   باید  پروژه، به طور خاص،  مدیر

 .پیدا کنند انتها پروژه تا ابتدا  از  را کربن ردپای پیشرفته مدیریت یهاستم یس و ابزارها   از مؤثر استفاده باید با. باشد

 پایدار  توسعه به  دستیابی -2-3

  به   ملزم  را  ساختمان  صنعت  هاآن   .هستند  پایدار  توسعه  تأمین  درگیر  فعاالنه  طور   به   دولتی  ادارات  و   مراجعین  اکثر

  محیطی   زیست  منابع  در  زندگی  مانند  محیطی  زیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  بهبودهای  برای   بیشتر  تقاضای  به  پاسخگویی

  یک  ساخت  همه،  برای  برابر  ی هافرصت   با  عادالنه  و  سالم  قوی،   جامعه   یک  تضمین  زیستی،  تنوع  ایجاد  و  زمین   کره

 .کنند ی مخوب  حکمرانی ارتقا  و پیشرفت برای صحیح  علم از  استفاده پایدار، و قوی اقتصاد

  مسئولیت   اقتصادی،  فعالیت  برای  متعادل   و  پایدار   رویکرد  یک"  عنوان   به  BS8900  در (  پایداری  یا )  پایدار   توسعه

 . است شده تعریف "اجتماعی پیشرفت و  محیطی زیست

 سایت  خرید  و  انتخاب -2-4

  سایت   الزامات  که  شود  حاصل  اطمینان  که  است  این  هدف  .است  پروژه  چرخه  در  مهمی  مرحله  سایت  خرید  و  انتخاب

  در   و  کندی م   برآورده  را   شرایط   این   شده  انتخاب  سایت  است،  شده   تعریف   شود  ساخته  باید  که  تسهیالتی   نظر  از

 . دیآی م دست به کارفرما برای ریسک  حداقل و کلی طرح  توسعه برنامه یهاتیمحدود
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 پروژه  خالصه  -2-5

  کارفرما   سازمان   مناسب  نمایندگان  و   طراحی  تیم  اعضای   بیشتر  که  است   تعاملی  فرایند  یک   پروژه   این  خالصه  فرمول

  کارفرما  تصمیمات  کند،  حل  را  اختالفات  کند،  مدیریت  را   فرایند  باید  که  است  پروژه   مدیر  این  .کندی م  درگیر  را

 . کند کسب را کارفرما تأیید و ثبت مختصر اخذ،

، به قرار زیر هست:باشد پروژه هر شرایط با متناسب  باید پروژه که  خالصه مطالب

 پیشینه  -1

 پروژه  تعریف -2

 تجاری  مورد طرح -3

 بودجه  اهداف -4

 عملکرد  انتظارات  -5

 پذیرش  معیارهای  -6

 ریسک  ارزیابی  -7

 

 گذاری  سرمایه  و  بودجه ارزیابی -2-6

  از   بیش   ارزش  که  داشت   خواهد  انتظار   کارفرما  .شود  ایجاد  ارزش   و   هزینه   بین  تعادلی   باید  یا توسعه   ی هاپروژه   همه  در

(  سود یا) سود  میزان مورد در  شروع مرحله  در کارفرما  دهنده، توسعه  مدیریت  تحت یهاپروژه  مورد در و باشد  هزینه

 . گرفت خواهد تصمیم درگیر ریسک  میزان برای نیاز مورد

.  شود  گرفته  مشاوره   زمینه  این  در  وی  از  است  بعید  باشد،  داشته  آگاهی  پروژه  بودجه  از  است  ممکن  پروژه  مدیر  اگرچه

  های   زمینه  تمام  در  حقوقی  و  مالیاتی  مشاوره  از  :دهندیم  ترتیب  را  بانک  مالی  امور  خود  کارفرما  یا  متخصص  مشاوران

  به   مربوط  موارد  برخی  مورد  در  بتواند  باید  پروژه   مدیر.  کنید  استفاده   توسعه  پروژه  مالی  تأمین   و   سایت  کسب  به   مربوط

  چه   بفهمد باید  همچنین پروژه  مدیر . دهد مشاوره نقدی جریان و هزینه  ، یابودجه  ی هاستمیس افزوده، ارزش  بر مالیات

  مشاوره   مواردی،  چنین   در  خود  کارفرما   یا  خود  تخصص  افزایش   منظور   به   تخصصی  مشاوره   برای   باید  کجا  و  موقع

 .دهد

 توسعه  کنترل  و  ریزی برنامه -2-7

  کربن،   انتشار  کاهش  اقلیم،  تغییر  با  رابطه  در  دولت  اهداف  از  تعدادی  تحقق  در  اساسی  ابزاری  عنوان  به  ریزی  برنامه

 است.  آمده در نوظهور یهات یاولو  از دیگر تعدادی و زیستی  تنوع افزایش  مسکن، تأمین بهبود و مسکن  به دسترسی
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  برنامه   مرجع)  LPA  هر  منطقه  برای   محلی  ریزی  برنامه  یها استیس  تدوین  فرایند  طریق  از  موارد  این  معمول  طور   به

  مختلف   یهاموافقت   به  شروع  از  قبل  نیز  توجهی  قابل  پیشرفت  هر  .ردیگی م  صورت  محلی  صورت  به(  محلی  ریزی

 اساس   بر(.  دارد  نیاز  ساختمان  به  مربوط  مقررات  تحت  یها روش  و  ساختمانی  مصالح   تأیید  مانند  مختلف  یهاآژانس 

  از   استفاده  قانون  LPA  400  از  بیش   آن،  از   پس  مختلف  اصالحات   و(  1947)  کشور  و  شهر  یز یربرنامه   قانون   اصول

  ی هابرنامه   آن  موجب   به  که  کندی م  تنظیم  "برنامه  توسط  شده   هدایت  سیستم"  بر  تکیه  با  را   جدید  یهاساختمان   و  زمین

  برنامه   به  توجه  با  که  دارد،  ریزی  برنامه  مجوز  به  نیاز  بعدی  توسعه.  شودی م  مشورت  مردم  با  و  ردیگیم  شکل  توسعه

 . شودی م رد  یا  داده اجازه اساسی، مالحظه  یک  عنوان   به توسعه

 ذینفعان  شناسایی -2-8

  گذارند ی م  تأثیر   پیشنهادی  پروژه   روی  بر  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  که  هستند  ییهاگروه   یا   افراد  از   دسته  آن  ذینفعان

 .رندیپذی م  تأثیر آن  از و

 .شوندی م عمومی افراد   و نهایی کاربران ان،کارفرمای مالی، مؤسسات شامل معموالً خارجی  ذینفعان-

  و  کنندگان  تأمین  شامل  است  ممکن  و  دارند  شرکت  پروژه  در  مستقیماً  که  هستند  ییهاسازمان  شامل  داخلی  ذینفعان  -

 هستند  برخوردار سازمان استراتژی  تعیین برای کافی قدرت از که باشند افرادی  و خدمات  دهندگان ارائه

  یک   هر  درک  به  همچنین.  کندی م   شناسایی  را  مرتبط  قدرت  و   انتظارات  و  ذینفعان  که  است  فرایندی  ذینفعان  نگاشت  -

 .کندی م کمک ذینفعان در  اساسی  سیاسی یهات یاولو  از

 تجاری  مورد  -2-9

  ماندگاری   برای  نظارت  معیار  یک  همچنین  و  پیشنهادی  توسعه  مدیریت  و  ریزی  برنامه  برای  چارچوبی  تجاری  مورد

 .کندی م فراهم پروژه یک مداوم

 ادامه برای تأیید -2-10

 :تا کند اخذ  مجدداً را پروژه ادامه   برای  تصمیم باید مرحله، این در شده تولید اسناد  مرور با ،کارفرما

 .شود ارائه پروژه کل در  مالی کنترل و مدیریت مجوز .1

  زیاد   یهانه یهز  قبال  در  تعهدی   هیچ   که  شود  حاصل  اطمینان  کار،  این  انجام  بودن   منطقی  از  اطمینان  از  قبل .2

 . است نشده  انجام  پروژه
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 زیست  محیط پایداری ارزیابی یهاروش -2-11

  زیست   ارزیابی  روش  پرکاربردترین  و  پیشروترین(  BREEAM 2008)  ساختمان  تحقیقات  استقرار  ارزیابی   روش

 . است( منازل و هاخانه  از  غیر) هاساختمان  برای محیطی

 .BREEAM موقت  گواهینامه دریافت به منجر: طراحی مرحله

 : شودی م ارزیابی  زیر  دسته بندی 10 با و شودی م BREEAM  نهایی گواهینامه دریافت  به منجر ساخت از  پس مرحله

  بوم   و   زمین  کاربری   -8  اتالف  -7  مواد   - 6  آب  -5  نقل  و   حمل  - 4  انرژی  -3  تندرستی   و   سالمتی  -2   مدیریت   -1

 نوآور  -10  آلودگی -9 شناسی

 : ستیز  طی سازگار با مح یهاخانه -2-12

 :کندی مپایداری را در برابر هشت دسته طراحی مشابه اندازه گیری  ستیز طیسازگار با مح  ی هاخانه

 ،کاربری زمین و بوم شناسی، سالمتی و رفاه ،مدیریتنرژی،حمل و نقل،آلودگی، مواد، آبا

 که طبقه بندی توسعه تحت پاس، خوب، بسیار خوب و عالی است. کندی مو از یک سیستم رتبه بندی اعتباری مشابه استفاده 

 معرفی: -2-13-1

  ی است برا   یاله یوس EIA اروپا است.    هیاتحاد  یطیمح   ستیز  است یس  یابزار اصل (EIA) یطیمح   ستیز   راتیتأث  یابیارز

تا   کندی م کمک    نیپروژه. ا  کی   یطیمح   ستیقابل توجه ز  یاثرات احتمال   یابیارز  و  کیستماتیس  ی، به روشیجمع آور 

صالح   امتوسط مردم و مق ی ریگ می، قبل از تصمهاآن شده، و دامنه کاهش  ی نیب شیاثرات پ تیحاصل شود که اهم نانیاطم

 د: روش وجود دار ن یا  ی، سه مرحله گسترده برا  EIAازیدرک شده است. در صورت ن یمربوطه به درست

 کند. ی را جمع آور طیمح  یاحتمال یدر مورد اثرات اصل  قی اطالعات دق د یتوسعه دهنده با (1

2) ES   شود. غیتبل دیبا شودی مکه به آن مربوط  یابرنامه و. 

3) ES در    یریگ  میتوسط مقامات صالح در تصم  د ی، بادر مورد آن  گری، همراه با هرگونه اطالعات ، نظر و اظهارات د

 .ردی توسعه مورد توجه قرار گ یبرا تیعدم رضا   ای تیمورد رضا 

                                                                     

https://mattia.ir



 و توسعه  ساز و  ساختدستورالعمل کاربردی مدیریت پروژه برای 

 

16 

 

 ها: نامه  نییآ -2-13-2

 EIA.بهبل توجهی بر محیط زیست وجود دارداگر تأثیرات قا  اختیاری نیست ، EIA در مواردی که رویه.  نیاز است EIA 

که مجوزهای برنامه ریزی باید رد    شودی نمنشان دهد که یک پروژه تأثیر نامطلوبی بر محیط زیست خواهد گذاشت، نتیجه  

کاربردی را در چارچوب برنامه توسعه با در نظر   یهابرنامه این وظیفه مرجع برنامه ریزی محلی است که هر یک از   .شوند

 .، ارزیابی کنده تأثیرات زیست محیطیاد، از جملگرفتن تمام مالحظات مربوط به مو

 اروپا(:  هی)مقررات اتحاد   یط یمح ست یاثرات ز یاب یارز -2-14

 ی:دی مراحل کل -2-14-1

مشاوره با مقامات   ی، طیمح   ستیمطالعات زمحدوده بندی،    غربالگری،  ،به مرجع صالح   یاطالع رسان  ، پروژه  ی آماده ساز 

به مقام   ست یز  طیمح   هیانیارائه ب  ی،طیمح   ست یاطالعات ز  تیکفا  یبررس   ، و مردمعالقه مندان    ر ی، ساستیز  طیمح   یقانون

 .میتصم هیاعالم،  پروژه بیپس از تصو  یریگ مینظارت بر تصم ،صالح 

 کاربردی: یهابرنامه -2-15

  از هفته  سه  ظرف  باید  است،  نشده  ارائه  ریزی برنامه  همراه  اما  است،   نیاز  مورد  EIA  که  است این مرجع  نظر   که  مواردی  در

 که  متقاضی. دهد ارائه دقیق و واضح  طور  به آن نمایش برای را   کاملی دالیل و کند مطلع را متقاضی برنامه، دریافت تاریخ 

  قصد  دهنده  نشان   باید  پاسخ   این.  دهد  پاسخ   اعالنی  چنین   تاریخ   از   هفته  سه  ظرف  باید  است،  کار  ادامه   به   مایل  همچنان

  سه ظرف  متقاضی  بخواهد ،اگر   را   غربالگری  جهت  خارجه  امور وزیر  از  اینکه  یا   باشد  محیطی  زیست  بیانیه   ارائه یا  متقاضی

 .شودیم رد  درخواست ندهد، پاسخ  هفته

 ):غربالگری EIA (تعیین نیاز یا عدم نیاز به   یهاروش -2-16

 در مراحل مختلف انجام شود: تواندی م ، است ازیتوسعه خاص مورد ن شنهادیپ ک ی ی برا EIA ایآ  نکهیا نییتع

 .دهدی مرا ارائه  یاه یانیبخواهد بود و  ازیمورد ن EIAکه  ردیبگ میهنده ممکن است تصمد توسعه -1
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را درخواست کند.   ینظر غربالگر  یمحل  یز یبرنامه ر  ری، از مد ی زی، قبل از ارسال هرگونه برنامه ر تواندی م  دهنده   توسعه  -2

امور خارجه درخواست   ر یاز وز  توانندی متوسعه دهندگان  ،  اختالف نظر داشته باشد EIAبه    از یاگر توسعه دهنده در مورد ن

 .کنند یغربالگر

است. اگر توسعه    ازیمورد ن  یزیبرنامه ر   افتیپس از در   EIAدهد که    صیممکن است تشخ   یمحل   یز یمقام برنامه ر  -3

 کند.  یغربالگر  امور خارجه درخواست  ریاز وز تواندی م یاختالف نظر داشته باشد ، متقاض  EIAبه   ازیدهنده در مورد ن

در دادخواست   ایشده  سپرده    یو  به  نییتع  یکه برا   یابرنامه   یبرا   EIAدهد که    صیتشخ   تواندی مامور خارجه    روزی  -4

 .یا خیر است  ازیمورد نت ،  ساو  یرو  شیپ دنظریتجد

 توسعه خاص الزام کند. یبرا تی رضا  ی را در هر مرحله قبل از اعطا  EIAامور خارجه ممکن است دستورالعمل   ریوز -5

 یک بیانیه زیست محیطی خوب:  ی هایژگیو -2-17

سند، ابتدای  در  مطالب  فهرست  منطقی  توالی  یک  با  واضح  ساختار  رضایت    یک  روش  از  روشنی  و شرح  توسعه  نامه 

 ، جامع و عینی است، ، مختصرشودی مقابل مناسب خوانده  در آن، به عنوان یک سند با ارجاع مت EIA چگونگی قرارگیری

، شنهادهای توسعه است، از نمودارها، تصاویرشامل شرح کاملی از پی به صورت بی طرفانه و بدون تعصب نوشته شده است،

به    ،کندی م ، از اصطالحات سازگار با واژه نامه استفاده  کندیم  مؤثر بانی متن استفاده  برای پشتی  هاک یگرافو سایر    هاعکس 

مراجعه   استفاده شده  اطالعاتی  منابع  از    ،کندی متمام  توصیف خوبی  دارد، شامل  پیچیده  مسائل  درباره  توضیح واضحی 

ت محیطی را متناسب با اهمیت آن هر موضوع زیس  مورد استفاده برای مطالعات هر موضوع زیست محیطی است،  یهاروش 

ارائه    یهامشاوره   شواهد  ،دهدیمپوشش   از  دهد ی مخوب را  را در مورد  هانه یگز، شامل یک بحث روشن  تعهد خود   ،

 .غیر فنی است که شامل اصطالحات فنی نیست  یاخالصه ، دارای دهدیم تخفیف )با برنامه( و نظارت 

 کرد:  میبه تعداد عناصر خاص تقس توانیمهر کار را  -2-19

، بررسی امالک  کیتراف  یبررس ی،  آلودگ  یبررس،  ساتی تأسو    یزهکش  یبررس،  کیژئوتکن   یبررسبررسی سایت،  

اجازه برنامه ریزی نمای    حقوقی،  یهاجنبه   مسائل مربوط به پایداری،  بررسی ترافیک، بررسی باستان شناسی،  مجاور،

 کلی.
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 استراتژی سوم: فصل -3

 :چک لیست فرآیندهای اصلی -3-1

و    ییپاسخگو  ،کنترل پروژه  و  سازمان  ،پروژه  یاستراتژ  ،پروژه  تیحاکم  یپارامترهاشامل موارد زیر هستند:    هاستیلچک 

 .پروژه یاجرا  طرح،BIM یاستراتژ ،مناقصه ی هاه یرو، تدارکات یاستراتژ ، پروژه میت نییو تع انتخابی، ریپذ تیمسئول

 روند مرحله و نتایج  -3-2

شده و    دییتأ   یمرحله امکان سنج   انیکه در پا  کندی مرا انتخاب    کارفرمامورد نظر    نهیپروژه گز   ریمد   تیریمرحله با مد   نیا

  یپروژه از عناصر اساس  تیریاجرا و مد  یچگونگ  نیی. تعدهدی متوسعه ارائه    ینحوه اجرا   فیتعر  یرا برا   یمحکم  یشنهادهایپ

و کنترل پروژه،   تیر یمد ی ها زمیمکان فی پروژه از نظر تعر یهارساختیز  جادیشامل ا ندیفرا  نی ا  .پروژه است تیر ینقش مد

به    کارفرما  ق یدق  یازها یروشن کردن ن  یتمام اطالعات برا   ی و جمع آور  کندی م است که پروژه را اجرا    ی میت  ی جمع آور

  یپروژه( است که استراتژ ت یریبرنامه مد ایپروژه ) ی طرح اجرا د یمرحله تول نی در ا یتضرور  .یدر روند طراح  شرویعنوان پ

 .کندی م دییپروژه را تأ یپروژه و نحوه اجرا 

 : کارفرمااهداف  -3-3

ا   کارفرما  یاهداف برا  ا سازمان پروژه  میمرحله شامل تنظ  نیدر   ت یفی، زمان و کنهی)هز  لی، تحودی خر  یهای استراتژ  جادی، 

 جاد یخطرات و ا   تیر یو مد  یابی، ارز اهداف پروژه  ییشناسا  قیاشغال مسائل از طری،  ( و راه انداز سکیر  تیریکنترل و مد

 . طرح پروژه

 حاکمیت پروژه: -3-4

 ت ی . حاکمکندیم، کمک  کندی مکه پروژه را اجرا    یسازمان  یپروژه مطابق با استانداردها  کی  یبه اجرا   پروژه مطمئناً  تیحاکم

پروژه    تیحاکم  ساختار  .کندیم  جاد یا  یریپذ  تیمسئول  نیو همچن  داردی منگه    یپروژه را شفاف و اخالق  یهاتیفعالتمام  

در    ری همه افراد درگ  یخاص را برا  یهاتیمسئولو    هانقش   نیگزارش پروژه کمک خواهد کرد. ا  ستمیس  فیبه تعر  نیهمچن

پروژه    یهات یاولو   ن ییکمک به تع  ی خود برا  یهاپروژه در    یتیاز ساختار حاکم  توانندی مپروژه    ران ی. مدکندی مپروژه مشخص  

اهداف مورد نظر را انتخاب   تواندی مپروژه    ر یمد  ک ی،  تربزرگ با سازمان    تیانطباق حاکم  یدرک چگونگ   با  .استفاده کنند

پروژه    ری، مدتیکند. با نظارت بر حاکم  یبانیندارند پشت  یسازگار   یکه با هدف کل   یاهداف   رییتغ  یبرا  تواندی مدر واقع    ایکند  
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 اتیخواهد بود و همچنان ادامه دارد و در چرخه ح   یبا انتظارات سازمان   قحاصل شود که پروژه مطاب  نانیتا اطم  کندیمکمک  

از   یپروژه که بخش  یهاات یه  ای تی ر یمد ی هاتهیاز کم  تواندی م ن یپروژه همچن ریمد  کی .کندی م ی خوب  یگذار  ه یخود سرما

پروژه    یافراد در سطح باال به طور روزانه بر رو   نی . از آنجا که احل اختالفات هستند، استفاده کند   یبرا   ینظارت  یساختارها

خارج    یو صدا شودی تعارض م جادیباعث ا  یزینند چه چیعمل کنند تا بب  دیچشم جد   کیبه عنوان  توانندی، مکنندیکار نم

 شنهادیبه استانداردها پ   ی بندیحل تعارض و پا  یچگونگ   ی برا  ییهاحل راه   توانندی م   نیها همچن. آن دهدی از منطق را ارائه م

 . استمرتبط  سازمان  یکه هنوز هم به اهداف کل یکنند در حال

پروژه    تیحاکم یاصل مؤلفهکه چهار    دیگویمو    کندی م  انیخوب پروژه ب  تیریمد   یاصل را برا  11  ،پروژه  تیریمد  انجمن

این چهار    وجود دارد    یی و کارا  ییکارا  -3  از پروژه  تی حما  -2  کارها جهت نمونه    - 1  :بیان شده است  مؤلفه که در ذیل 

 . یو گزارش ده ی شااف  -4 هپروژ تیریمد

 ی استراتژی و توسعه خالصه -3-5

 باشد:  ریاکثر موارد ز ایکه ممکن است شامل همه  دهدی مرحله انجام م نی را در ا یاصل   تیفعال نیپروژه چند  ریمد

زمان،   نه،یهز   یپارامترها   و همچنین متناسب با  اهداف پروژهمتناسب با  شکل قرارداد    نیترمناسب   و انعقاد  انتخاب  -1

 .سکیر  تیریو مد ییکارا، عملکرد ت،یفیک

 ند. باش ازیپروژه مورد ن لیکه ممکن است در تحو  ییهامشاوره  ر یمربوطه و سا نی از ارائه قوان  کارفرماآگاه ساختن  -2

 سازمان پروژه و کنترل  -3-6

خود را در    فیپروژه وظا  نیکه چگونه طرف  کندی مشخص م  اتیو با جزئ  یپروژه به روشن  تیر یساختار سازمان مد

  کارفرما مشارکت و تعهدات    ،به وضوح  دیساختار سازمان با  .دهندی انجام م  یدر کمک به طرح کل  گریکد یارتباط با  

 کند. ییاو را شناسا یسازمان یبانیو پشت

 تیم پروژه ساختار  -3-6-1

 هستند:  ریکه شامل موارد ز  شوندی پروژه انجام م  میت  کی توسط    ها معموالًپروژه، پروژه   ر یمد  کی   یکل   تیتحت هدا

 و یا هر شخص دیگری باشد(. تواند خود کارفرمامدیر پروژه )که می  -2 مناسب( ندگانینما)  کارفرما ی داخل میت -1
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 پروژه  میانتخاب ت  -3-6-2

را در   ریعوامل ز  دی پروژه با  ریدر طول انتخاب، مد.  است  ازین  یار یبس  یهاپروژه، به مهارت   میت  کی  لیدر زمان تشک

  یی شناسا - 3 های هر عضوایف و مسئولیت تعیین وظ -2 پروژهی شده تعریف پروژه به اهداف  میتعهد ت -1 :ردینظر بگ

به    ازیتا بتواند در صورت نیی داشته باشد  با پروژه آشنا  یکه به اندازه کاف   م، یهر عضو ت  یمناسب برا   جایگزین  کی

 . در تیم قرار گیردها آن  نی گزیعنوان جا 

 پروژه  تیریمد یهاستمی و س ندهایفرآ -3-7

اصل  عنصر  مد  ی دو  یوساز وجود داردساخت   ی هاپروژه   تیر یدر  آن   ی ک؛  عملکرد کلاز  با    است   ت یریمد   یها  که 

در    یریگم یتصم  ی ندهایفرآ  ی مرتبط با جهت و هماهنگاین عنصر    مشترک است.  یگر یهر نوع سازمان د  ت یریمد

کار در    یرا برا پروژه(   میت  ی شامل اعضا)   ندیدر فرآ  ریاست که تمام افراد درگ  ن یحوزه پروژه است و هدف آن ا

  ی هااست که خاص پروژه   یتخصص  ی هاتیفعال  ت یریمد  گر یعنصر د  .ردیبه اهداف پروژه به کار گ  یابیجهت دست

 . خاص هستند

 ها نهیو کنترل هز یزیربرنامه -3-8

گیرد. سپس در خصوص هر بخش  های آن صورت می ی جامع در خصوص ابعاد کلی پروژه و هزینهابتدا یک مطالعه 

ی جامع در خصوص تمامی  برنامهها، یک  تری صورت گرفته و در نهایت پس از این بررسی از پروژه، مطالعات دقیق 

 شود. ها تهیه می بندی آنهای پروژه و بودجه هزینه 

 نه یکنترل هز   -3-9

از کنترل هز است.  هایمجموع هزینه   تی ریمد   نه،یهدف  بودجه مصوب  های  هنیهز  مؤثر  کنترل  پروژه در محدوده 

محقق  با این کار،    ؛دنداشته باش  نهینسبت به کنترل هز  یپروژه نگرش درست  میکه کل ت  شودی حاصل م   یزمانپروژه  

 شود.تر میبسیار آسان  کارفرمادرخواست  شدن

 سک ی ر تیری و مد  ییشناسا -3-10

مقا بس  سهیدر  صنا  یاریبا  دلساخت   یهاپروژه   گر،ید  عی از  به  فعال  یهای ژگیو  لیوساز  فرد  به  مانند   هاتیمنحصر 

طوالنمدت تراکنش   ر،یمتغ  طیمح   ده،یچ یپ  یندها یفرآ  ، یزمان  باالی  ز  ...و    یمال  حجم  احتمال  معرض    اد یبه  در 
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  ار یوساز بسهر پروژه ساخت   تیموفق  یبرا   مؤثر  سکیر  تی ریو مد  ییرو، شناسا  نی از ا  قرار دارند.  یشتریب  یهاسک یر

  نیخود داشته باشند و ا  یمنافع پروژه را به عنوان هدف اصل  نیبهتر  دی با  تیریمد  ندیو فرآ  سکیر  ییشناسا  مهم است.

 هدف است. نی از انطباق با ا نانیاطم یپروژه برا  ریمد تیمسئول

 پروژه  میت اعضای انتخاب و انتصاب  -3-11

پروژه هم از   میت یمهم است که اعضا ، بسیار را داشته باشد تیاحتمال موفق نیترش یکه قرار باشد پروژه ب یدر صورت

؛ پس انتخاب اعضا بایستی با در  سازگار باشند  با یکدیگر  تا حد امکان  یکار  یهانظر خلق و خو و هم از نظر روش 

کوتاه   یبندفهرست  ندیفرآ کی  قیممکن است از طر   مانکارانیپروژه، مشاوران و پ میتنظر گرفتن این نکته هم باشد.  

 همچنینو    بدهدمشورت    به مدیر پروژه  کوتاه  ستیل  نیدر تدو  دیبا  کارفرما.  منصوب شوند  افتهیساختار    یهاو مصاحبه

 دعوت شود.  ای حضور در هر مصاحبه  یبرا

 تجهیزاتیزنجیره    نیتأم -3-12

شده، نه تنها باید پیمانکاران اصلی در  تدارکاتی انتخاب  ، بسته به مسیر  تجهیزاتیهنگام انتخاب اعضای اصلی زنجیره  

، نیز باید در مراحل اولیه پروژه منصوب ان مختلفتعیین شوند، بلکه تأمین کنندگان اصلی، به ویژه طراحاسرع وقت  

 :باید موارد زیر را امکان پذیر کند امر  . اینشوند

 حل مسائل مربوط به قابلیت ساخت در مرحله طراحی  -1

 شود  استفاده ی که بایدانتخاب کارآمدترین مواد  -2

 خ()عملی و نه نر یابینه یهزدر مورد  کارفرما با تشورم -3

 تیم اصلی طراحی با طراحان متخصص  هماهنگی -4

منجر به کیفیت و کاالی مورد نیاز   و کندی مکمک  ، که به روند ساختهانه یزمدر همه  کارفرمارک نیاز د -5

 .شودی م کارفرما

 باید در طراحی از جمله تعهدات تحت مقرراتبرجسته سازی و ادغام موارد مربوط به بهداشت و ایمنی که  -6

CDM  شودمنظور. 
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 روش مناقصه -3-13

برای اطمینان از بهترین    یانهیگز اتحادیه اروپا در زمینه خرید، مناقصه مذاکره نیز به عنوان    یهادستورالعملبا توجه به  

اتحادیه اروپا به یادداشت توجیهی  تدارکاتی  . برای کسب اطالعات بیشتر در مورد قوانین  شودی م پول انجام    برای   ارزش

 .مراجعه کنید 3.11

 کارفرماالزامات    سند -3-14

است.  کارها  برای تسهیل پیمانکاران در قیمت گذاری دقیق    کارفرماتعیین دقیق الزامات    ،هدف از سند الزامات کارفرما

پیش بینی نشده را برای عناصر کاری که حساب نشده اند برطرف   یهانه یهزهرگونه خطر  ،در حالی که در عین حال

 .کارفرما خواهد بودالزامات عامل محرکه   ،. اندازه پروژه و پیچیدگی الزامات تجاریکندیم

فرد تهیه شده  من  ی هاپروژه کارفرما برای    سند الزامات .  شودی مساخت استفاده  -این سند معموالً در فرم خرید و طراحی

اساس قرارداد بین کارفرما    هاآن   شامل اطالعات زیر قبل از قرارداد است. پس از تکمیل این اسناد،  معموالًاست، اما  

 .دهدی م و پیمانکار را تشکیل 

 طرح اجرای پروژه -3-15

تعریف    ی هاه یرو و    هااستی ساز    یاه یانیبدر واقع    .سند اصلی مدیریت یک پروژه است (PEP) طرح اجرای پروژه 

این    .شودی م پروژه ساخته  حامی  معموالً توسط مدیر پروژه برای تأیید    ، این سند شده توسط حامی پروژه است. اگرچه

 .کند ی م نسبی را تعیین  یهاتیاولو محدوده پروژه، اهداف و   ،طرح به صورت ساختار یافته

تیم طراحی پروژه اعمال    ی نسبت بهتیراژ وسیع تر   ااست که نظم و برنامه ریزی را ب  پایدار  یک سند   طرح اجرای پروژه

 :دهدی می موارد ذیل تشکیل یک پایه برا  ،طرح اجرای پروژه. کندیم

 تسویه کنید.  کارفرما، با ر پایان مراحل امکان سنجی و استراتژید .1

 مک برای بودجه ک .2

 عملیاتی برای تیم پروژه  .3

 برای پیمانکاران احتمالیی طالعاتسند ا .4
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 . شودی مخارج اشخاص دیگر  برایاز نسخه منتشرشده  ،کارفرمابرخی از اطالعات محرمانه موجود در نسخه 

دستورالعمل  از جمله   وساز ساختبهداشت و ایمنی در   : 3-1 خالصهیادداشت 
1CDM 

قوانین   به کلیه  حاکم  به طور کلی،  ایمنی مربوط  و   شودی م ساختمانی )از جمله طراحی(    یهاتیفعالبر بهداشت و 

ارائه    هاآن نحوه دسترسی به    این پیوست،  و در پایان  زمینه وجود دارنددر این    ین و مقرراتیانومختص صنعت نیست. ق

 .شودیم

 :است به شرح زیر است وسازساخت برخی از اقدامات اصلی که مربوط به بهداشت، ایمنی و رفاه در 

 1974قانون  ،بهداشت و ایمنی در محل کار و غیره .1

 1954 ، پیمانسؤاالتمعادن و  .2

 1961 پیمان ،هاکارخانه  .3

 1963 ، پیمانآهنراه و  هافروشگاهدفاتر،  .4

 متنوع  –مسئولیت کارفرمایان  یهامانیپ .5

 1989 قانون، کنترل آلودگی .6

 1980قانون ، بزرگراه .7

 1991قانون جدید،  یهاابانیخو  هاجاده  .8

 2007قانون   ،رکتیاشمکشتار و قتل  .9

 CDM 2007مقررات  

معرفی شده    اروپا  یهادستورالعملیک ابزار قانونی است که مطابق با    1994)طراحی و مدیریت(    وسازساخت مقررات  

مدیریت بهداشت و ایمنی است. برای اولین بار، وظایف    برحسبدر تمرکز صنعت    یاعمده نشان دهنده تغییر    واست  

به   2007در سال  هامقررات و طراحان قرار گرفت. این   کارفرمامشخصی در زمینه مدیریت بهداشت و ایمنی بر عهده 

 .روز شد

 
1 Construction, Design and Management 
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  ی اهتیفعالبرای ارائه یک ساختار نظارتی ساده با تمرکز بیشتر بر برنامه ریزی و مدیریت   CDM 2007 مقررات

 .ساختمانی، با تقویت الزامات همکاری و هماهنگی بین طرفین اصلی، ارائه شده است

CDM 2007  شامل پنج بخش است: 

 مقدمه .1

 ساخت  یهاپروژه وظایف مدیریت عمومی مربوط به همه  .2

 قابل اطالع هستند  هاپروژه وظایف اضافی که  .3

 ساخت  یهات یساوظایف مربوط به بهداشت و ایمنی در  .4

 کلیات .5

  یهاپروژه . با این حال، شودی م این مقررات، صرف نظر از اندازه و مدت، در مورد کلیه کارهای ساختمانی اعمال 

 :کندی م زیر را معرفی مقررات   3اضافی و وظایف مشخص شده در بخش   ، موظفانقابل اعالم

 پیمانکار اصلی  .1

 ( حذف شده است CDM 1994 نقش سرپرست برنامه ریزی تحت) CDM هماهنگ کننده .2

 (F10 فرم) (HSE)ی  طالع رسانی به مجری بهداشت و ایمنا .3

 وساز ساخت طرح فاز  .4

 پرونده بهداشت و ایمنی  .5

موارد وظایف  ، طراحان و پیمانکاران است و در بیشتر  کارفرمایانصرف نظر از اطالع رسانی، بیشتر وظایف بر عهده  

 .اضافی وجود دارد
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 : بحث در مورد مدیریت ارزش3-2  خالصهیادداشت  

 مدیریت ارزش و مهندسی ارزش 

توسط    VE.  مربوط به دستیابی به ارزش پول هستند  یهاک یتکن (VE) و مهندسی ارزش (VM) مدیریت ارزش

شد تا حداکثر عملکرد )یا سودمندی( را از منابع محدود    ارائهیک آمریکایی، الرنس مایلز، در طول جنگ جهانی دوم  

 است:برای تأمین حداکثر ارزش پول   یآورد. این یک روش سیستماتیک تیم به دست

 هزینه = عملکرد /  ارزش

VM شبیه به VE کز است و در مرحله شناسایی و انتخاب گزینه که  است، اما از نظر پروژه روی اهداف کلی متمر

 .است است، مناسب تر  ین مقداربیشتربیشینه کردن ارزش، دامنه 

 فرآیند 

 :اندشده ارزش بر اساس سه مضمون اصلی بنا  یهاکیتکن

دستیابی به وظایف از طریق مشارکت و کار گروهی. بر اساس این فرض که تیم تقریباً همیشه عملکرد   .1

 .بهتری نسبت به یک فرد دارد

 .استفاده از قضاوت ذهنی، که ممکن است ارزیابی خطر را شامل شود یا نباشد .2

 .به مفهوم وسیع آن است کاربریارزش تابعی از هزینه و  .3

 ارزیابی ریسک پروژه -3-16

 ، تجزیه،یریگاندازه برای شناسایی،    ی. مدیریت ریسک رویکردی سیستمهستساختمانی    ی هاپروژه   در تمامریسک  

  د ی با  سکیر  تیریو مد  یابی ارز  ندیفرآ  ککه امکان تغییرات ناخواسته را دارند. ی  است  ییدادها یروتحلیل و کنترل  

آن    امدیوقوع و پ  زانیبر اساس م  هاسک یر  بگذارد.  ریدر طول توسعه پروژه تأث  ی ریگ  میاجرا شود تا در تصم  ابتدادر  

  10تا    1  ای  5تا    1  مثل  ییعددهابا    ای  (کم  اریکم و بس،  متوسط،  بزرگ،  بزرگ  اری)بسیا  کوچک (یا    طمتوس  ،با )بزرگ

 .شوندی مهست، ثبت  کماحتمال  1باال و  اریبس تمالاح 10که 

 که باید شامل موارد زیر برای هر ریسک باشد: است  یجدولبه عمل ثبت ریسک میرسیم که  حال
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قابل    یهاکاهش   - 4  مخرب و کاهشی روی زمان، عملکرد و هزینه  ر یتأث  - 3  احتمال وقوع  -2  شرح و توصیف   -1

  - 8  ددالین ریسک  -7  آخرین ارزیابی و بررسی ریسک  -6.  فردی که مسئولیت ریسک را برعهده دارد-5  جبران

 ریسک  تاریخ عکس العمل مناسب برای

 برنامه ریزی احتمال وقوع: -3-17

به حداقل و باعث  برنامه ریزی احتمال وقوع، یک استراتژی برای زمان هست که باید در قبال هر ریسکی انجام دهیم  

 .در اجرای صحیح پروژه مداخله کنند رودی مکه احتمال  هست  ییهاسک یر رساندن اثرات 

 و دچار بحران نشوند.  ه به آن اتکا کرد دبتوانتا  گذاشتهرا کنار  یمقاطع زمان  یزیهنگام برنامه ر پیمانکار محتاط 

روش    هست. در این حیطهکار    نیبرترزمان   ،یز یبرنامه ر  یناشناخته  یهاسک یرشناسایی  ،  کم اهمیت  یهاسک یردر  

 ه، کاربرد دارد.شناخته شد  یهاتیفعالبه  یاضاف  یادوره اختصاص  یکارلو برا  مونت لیتحل ،هیتجز

و احتماالت ناشناخته   هاسکی ر   د یو با  داریم،  بخش کوچکی   ی فرمول  سنجشدر    متوسط،  تیاهم  با  یی هاسک یر در  

 .افتهین صیتخص کسیکه به  باشد یاحتمال طیشرا  دینبا ارائه داد.  ی درباره هرکدامحاتیو توض تعیین شود قیدق

به روش جدا    دی هر کدام با  ل یتحل  ه یتجز  ی اما نحوه    هاستی قبلاز    ترآسان   هاآن   ییشناسا  ت،یپر اهم  یهاسک یر  در

 . محول نشده یبه کس از قبل توجه و  باشد که ریسکی  نبایدجا نی. در استندیفرمول ن  ک یو قابل جمع با  انجام شود

 به عنوان مثال جدولی برای شناسایی ریسک باید حاوی مطالب زیر باشد: 

و     ستیز  طیبه مح   بیآس  ،زمان  ،متیق  ،احتمال  ،ریسک  سطح    ،ریسکمسئول    ،ریسکجنس    ،زمان  ،ریسکاسم  

  ی بررس   ریسک،کاهش احتمال  برنامه    ،حاتیشرح و توض  ،ریسک  یبرا   ی زیو برنامه ر   ینیب  شیپ  ،یمنیبهداشت و ا

 . نکات و نظرات اضافه و  سکیر  ددالینو  یینها

 : شودی م بخش و موارد زیر  5فرم و چک لیست حاوی 

  ر یتأث  وپروژه    یهاکارگاه   ی،عموم   د ید  ، مشترک  یگذار   ه یسرما   ،کاربر  ت یریمد   ،سازمان کاربری:  طیمح   ط یشرا  -1

 ی.محل طیبر مح 

https://mattia.ir



 و توسعه  ساز و  ساختدستورالعمل کاربردی مدیریت پروژه برای 

 

27 

 

مد  :پروژه  تیریمد  -2 مد  یی،اجرا   تیریمشارکت  مد  ،کاربر  تیریتجربه    ، پروژه  ریمد  ،کاربر  تیریمشارکت 

 .از نوع پروژه کارفرماتجربه  وپروژه  تیمدر یهاکیتکن

تغ  ،شکست  ریتأث  ی،تکنولوژ   ی،دگیچ یپ:  پروژه  ی های ژگیو  -3 دامنه  ی،سازمان  رییدرجه  و    ، ونیفونداس  ، محدوده 

  و و سود    نه یهز  لیتحل  هیتجز  ی، کار  یروزها   ، بالقوه  راتییتغ  ،شده  لیتکم  ی زیربرنامه   ی،شنهادیزمان پ  ،کاربر  رش یپذ

 .سخت افزار و نرم افزار تیظرف

 . پروژه می ت و نظارت بر پروژه ،مشارکت کاربران: کارکنان پروژه -4

 .(مانکاری)با پیقرارداد رسم و نهیورد هزآبر یمبنا ی،گذار متیق: پروژه ینه یهز -5

 فناوری اطالعات و ارتباطات -3-18

که    ی هستگرانیاز باز  یتنوع   به  ، وابسته ناهمگن  ی هادادهتبادل    .هاستداده حساس به    هاپروژه   زیآم  تیموفق  لیتحو

اطالعات و ارتباطات    ی صنعت از فناورناچارا  خود پراکنده هستند.    یتجار   یهاستمیس و    هامدل یی،  ایاز نظر جغراف

  ییهای فناوربه یکسری از  و سپس  به معضالت فرایند و علت رو آوردن به فناوری    ابتدا  در این بخش   .استفاده کرده

 مختلف استفاده شده، اشاره شده.  یهابخش که در 

 وکارکسب  یندهایفرآ -3-18-1

را    کارفرما  یها ازید که نکن  دیرا تول  ی محصول  ای  تمرتبط است که خدم  یهاتیفعالاز    یامجموعه   ، یتجار  ندیآرف

.  هست  ی و تکنولوژ  هاروش ادغام افراد،    ی  له یوسه  ب  ،هدف  ک یبه    ی ابیدست  یبرا   ی مراحل  ند، یآفر  ک ی.  کندبرطرف  

 .شودی م وسازساختمختلف، این کار باعث تسریع  ی هابخششود برای مرتبط کردن  ارچوبی تعیینهاگر چ

مشارکتی   عضویت  بر  مبتنی  شبکه  یک  تجارت  برای  اطالعات  و فناوری  هست  صنعت  هدایت  اساس  شامل    بر 

 . شودی متحقیق و توسعه دانشگاهی  مؤسسات به اضافه وسازساختنماینده زنجیره صنعت  ی هاسازمان
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 قابلیت همکاری -3-18-2

کدام از  هر.  هستند  لی، دخش عمر  یچرخه در    یساختمان  یپروژه یک  در    زیادی  وستهیبه هم پ  امامستقل    ی هارشته

هست    گرید  ی هارشتهموجود در    یهای ورودبه    ی متک  مجدد هرکدام  وابسته به نرم افزار مختص خود است که  هارشته

  واحدی های و از استاندارد   ها باید با هم چفت شده. این نرم افزارکندی مرا هم فراهم  هاآن  یخود خروج یو به نوبه 

 شود.  ... ی و کار مشارکت یو ارتقا ی انهیهز  ،زمانی  کاهش منجر بهیی توانا ن یا  متعاقباًبهره گیرند تا 

 تجارت الکترونیک -3-18-3

الکترونیک،   درون    یندها یفرآ تجارت  از  اعم  کار  طر  ی هستبرون شرکت  و خودکار کسب  از  و    کامپیوتر  ق یکه 

مجدد  یهاتیفعالادغام    نیهمچن طراحی  یا  الکترون  یهاحلراه .  شودی مانجام    ت  تجار  تجاری    ، کیتجارت 

درون    یهاپروژه   یشبکهبه عنوان    هاآنهستند.    یساختمان  یهاپروژه   عمر  یچرخه در    یهمکار   ی برا  ییهای فناور

 .شوندیمشناخته   سیهستند که به عنوان سرو   ییافزارها نرم و  یسازمان

 اسناد الکترونیکمدیریت   -3-18-4

مبتنی    باز    ساخت  ی ندهایآفر  ،و ساخت  ی در طراح  یو ارتباطات اطالعات  هاداده   یساز   یتالیج یو د  ونیاتوماس  رغمی عل

  افت یامر در مورد ارسال و در  نی . ااست  یکاغذ معامالت    ی کردنحداقل  ی برا  یکیتجارت الکترونهستند و  کاغذ  بر

در    درصد  57  توانی مساده،    یدها یبرگ خر   یکیالکترون  ونی. با اتوماسستا  مرکزاز یک    ای  میبه طور مستق  هاداده 

الکترون  .کاغذ و زمان صرفه جویی کرد اما  ستا  قابل اجرا  وسازساخت   یندها یآفرکل    در  یکیتجارت  در    بیشتر، 

 هست.فعال و حواله   ، اظهارنامهلی ، تحودیی، تأ مناقصه، درخواست، سفارش، فاکتور یهابخش

 برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی -3-18-5

شرکت، کارهایی از جمله:   تا توابع مختلف  داده کمک  است که    یاطالعات   یستمی( سERP)یمنابع سازمان  ی زیبرنامه ر 

ر خرمحصول  یز یبرنامه  موجودمواد  د ی،  کنترل  مال  ،محصول  ع ی توز،  ی،  سفارشات،  یامور  انسان  ،گرفتن    ، یمنابع 

 ، تشکیل شده.رابط در کل شرکتداده و  گاه ی، پابرنامه کیاز   کهد. نکن تیر یمد... را  و یحسابدار 

https://mattia.ir



 و توسعه  ساز و  ساختدستورالعمل کاربردی مدیریت پروژه برای 

 

29 

 

 مهندسی همزمان -3-18-6

  ی امکان بررس، که  شودیمانجام    یدیتول  عیصنا  در  محصول  تیفیزمان و بهبود ک  ،نهیکاهش هز  جهتهمزمان    یمهندس

 . کندی مفراهم را  یطراح  هیدر مراحل اول ثانویهچرخه عمر محصول   موردی

 تجسم اطالعات -3-18-7

را  و متعاقباً به دانش    یریتفس  یهاداده ناهمگن به    ی هاداده  ل یامکان تبد  محاسباتی  یابزارهاو    تخصص  ، یانسان  دید

 . است کرده ریپذ امکان

 کاربرد نرم افزار زمانبدی پروژه -3-18-8

طراح  کی از    شیب  ی زیچ  تواندینم  پروژه  ت یریمد   یافزارها نرم پا  دهیچ یپ  ش یآرا  ک ی   اوج، در    ا ی  ی ابزار    گاه یاز 

  ی مدل زمان  کی کند که به عنوان    دیرا تول  یابرنامه بتواند    نکهیا   یبرا و    ،دنباش  یکیو گراف  میقابل تنظ  ی ارابطه   یهاداده 

کند،   خود  مربوط    داده   گاه یپا  ک ی  دیبا   افزارنرم عمل  باشددر  اینکهه  ب  ،داشته  محاسبه    یی توانا  دیبا   افزارنرم  دلیل 

 قادر به این کار نیست. یابزار طراح  کی کهی درحالرا داشته باشد،   در پروژه رییتغ یامدهایپ

 افزارهانرممالحظات اولیه   -3-18-9

 نیست.  مناسب دهیچ یپ  یهاپروژه  ی، برا کار کندپروژه یک واند با  تنها بتکه  یافزار نرم: هاپروژه پروژه و زیر  -1

وجود داشته    فیتوص  کیو )ب(    تیمشخص کننده فعال  ی کد عدد   ک ی)الف(    د یبا  تیهر فعال  یبرا :  هاتیفعال  -2

که فاقد   کندی م  دیرا تول  ییهابرنامه ،  دهدی مبدون هشدار را    تیشرح فعال  ایکه اجازه تکرار شناسه    یافزار نرمباشد.  

  مختلف باشد   یهاقالب در    تی مدت فعال  شناختقادر به    دی با  افزارنرم .  ستیخوب سازگار ن  یهاروش   با و    بوده وضوح  

 .هست قهیمحاسبه به دق شان بر پایه نیبهترکه 

که نتواند    ی افزارنرم را آالرم دهد. هر    یممکننارا بدهد و هرکار    یمنطق  یاجازه کارها   د یبا  افزار نرم روابط منطقی:    -3

ساخت    ی)توالیمنطق مهندس  ینه یزم. باید ادراکی در  ستی که با عمل سازگار ن  کردهدیتول  ییهابرنامه ،  بکندرا    کار  نیا

اعمال   تیساخت با محدود  ی)توالیح یمنطق ترج(،  ساخت با منابع موجود  یمنطق منابع)توال(،  منابع  تیبدون محدود

 را، داشته باشد.  هاپروژه  ری ز ( و منطق متصل کردن شده
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  مجاز عبارت   یهاتیمحدود  .هستند  دیمف  هاپروژه در اکثر    اعمالی به روش دستی  یهاتیمحدود:  هاتیمحدود  -4

الف( زودتر از تاریخ مشخص شروع نکنید، ب( حداکثر در تاریخی مشخص شروع کنید و ج( کار در اسرع    است:

 مشخص کند.  ا دقت را ب  تیفعال یبرا یدست یهات یمحدودزمان  د ی با افزارنرموقت شروع شود. 

راه طوالنی برای تکمیل پروژه، ب( طوالنی  باید قادر به شناسایی: الف(    افزارهانرم بحرانی: این    یهاحلراه مسیر و    -5

، د( که برای یک یا چند مورد از موارد پروژه حیاتی نیستند ییهاتیفعال، ج( مقطعی پروژه یهال یتکمترین راه برای 

 شروع شدن هر فعالیت در اسرع وقت برای هر فعالیت، باشند.و ر(  تاریخ اتمام پروژه

 .کند لیتسه رهای ، منابع و تأخهاتیفعال ی را برا  یکار  یهام ی تقوبتواند استفاده از  دیبا افزار نرم: هام یتقو -6

 قابل انجام هست یا خیر.، با توجه به منابع مشخص شده مورد نظر یهاتیفعالکند که  نییتع د یبا زارافنرممنابع:  -7

 ساختار شکست کار باشد. شناختقادر به  د یبا افزارنرمساختار شکست کار و برنامه فعالیت:  -8

مدیریتی باید چه    افزارنرمکه یک    شودی ممدیریتی صحبت    افزارنرم یک    یهای ژگیور این بخش از کتاب درباره   د

 . مناسب و کاربردی باشد یافزار نرم را برای ما بر  طرف کند تا   ییازهاینداشته باشد و باید چه  ییهای ژگیو

به عنوان    دیو نبااست    پروژه  طیبرنامه در مح   ایزمان    تی ر یاز نظر مد  یستگ یشا  شیافزا  افزارنرم از    از استفادههدف  

 مهم در نظر گرفته شود. یهامهارت  نی ا ی برا ینیگزیجا

افزارهای مختلف استفاده کنند، مفید نخواهد بود زیرا محصوالت مختلف  اگر طرفین مختلف یک پروژه خاص از نرم 

مختلف    یهاتم یالگورسان داده شوند، محاسبات متفاوتی از  های یککنند و حتی اگر داده ر می های مختلف کابه روش 

 .افزار استفاده کنند و خروج نباید مجاز باشدتولید خواهند کرد. بر این اساس، همه طرفین یک پروژه باید از یک نرم 

https://mattia.ir



 و توسعه  ساز و  ساختدستورالعمل کاربردی مدیریت پروژه برای 

 

31 

 

 1MIB   تعریف  -19-3

های فیزیکی و عملکردی یک ساختمان است که یک منبع  نمایش دیجیتال ویژگی   (سازی اطالعات ساختمانمدل)

اعتماد را برای تصمیمات در طول چرخه  کند که یک پایه قابل دانش مشترک را برای اطالعات در مورد آن ایجاد می

  د.دهلین مفهوم تا تخریب، تشکیل میعمر خود، از او

است. پیشگامان  های دیگر برای چندین دهه استفاده شدهصنایع و بخش تکنولوژی جدیدی نیست که در    BIMخود  

 . استفاده شدند  1980فعلی در دهه   BIMهای آوری فن 

  BIM. پویایی  شده استتنیده    های تیمی درهم برای مقابله با آن در فرآیند، فرهنگ و نقش     BIM  ترهای سخت جنبه

 .دهداطالعات را تغییر می روش کار فرآیند پروژه و جریان 

  ن یب  تیدر حال کسب محبوب  ج یساخت است که به تدر  ت یریو مد   یدر طراح  یساختمان  یهای فناور  نیتر   نیز نو ا  

  ی ها داده   تیریومد  لیوتحله ی تجز  د،یتول  یخالقانه برا  یند یآبه عنوان فر  مانکاران،یمالکان، معماران و مهندسان و پ

  ی تمام  نیب  یهماهنگ   جادیا    BIM  ی های ژگیو  نیترمهم از    یکی  .باشدی مآن    اتیساختمان در طول چرخه ح  یاطالعات 

از مهندسان معمار، مهندسان    کی پروژه هر    یانجام کارها  یبرا   یسنت  یهاوه یشدر    باشدی م مرتبط با پروژه    یهاگروه 

بنا به    کیدر کار هر    لیعوامل دخ  ریپروژه و سا   ران ی، تدارکات و مدمانکارانی، پساتیتأس، کارفرما، مهندسان  سازه

 . ردوجود ندا   یو هدفمند   شدهف یتعر  یرابطه   چ یعوامل پروژه ه  نیو ب  کنندی م   یرسان  عی و توز  ریی، تغدیتول  دیصالح د

  BIM یکاربردها  -3-19-1

در    ی هاگروه توسط   BIM کاربرد  ن ینخست  :یرساز یتصو .1 دوسازساخت  ی هاکارگاه مختلف    دن ی ، 

 .هستمورد انتظار و درک بهتر و زودتر آنچه طراح انتظار ساخت آن را دارد،   یهای خروج

تدارکات    ،یطراح  ، یزیرو تجربه در برنامه   از دانش  نهیساخت را استفاده به  تی قابل  ند یفرا  ساخت:  ت یقابل .2

 .  اندنموده فیپروژه تعر یبه اهداف کل دنیرس  یبرا  یو سازمانده 

شده در مراحل مختلف پروژه،    جادیکه اطالعات ا  دهدی م   نانیدر پروژه اطم  یو هماهنگ   یهمکار   :یهمکار  .3

  ستین  یتکنولوژ  ک ی  صرفاً BIM که   اندکردهاز مفسران خاطر نشان    یاریخواهند بود. بس  وستهیو پ  کپارچهی

 
1building information modelling  
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فر ن  یند یآبلکه  که  تکنولوژ   ازمندیاست  از  همکار   یاستفاده  و  و    یموجود  طراحان  سازندگان،  کاربران، 

 اطالعات ساختمان کسب کنند.  یسازمدل سود را  نیشتریتا ب باشدیممالکان 

مدل تداخل  کشف  .4 تداخل،  کشف  با  ساختمان    ی ها:  طراح  یهاگروه اطالعات  هم    یمختلف  کنار  در 

با هم تداخل دارند    هامدل که در    ینقاط  شوندیمکنترل    ی هندس یهاطرح   یو ناهماهنگ  شوندی م  ی گردآور

 . اصالح گردند توانندی مو سپس  شوندی م ییشناسا

به    یسه بعد   یاجسام در طرح  ،شودی م   دهینام BIM بعد پنجم  بعضاً که    نهی: با برآورد هزریمقاد  برآورد  .5

 .شوندی مو نوع جنس مصالح و مواد مختلف متصل  متیق ستیل

 MS Project کنترل پروژه مثل   یافزارها نرمپروژه که در    یبندبرنامه زمان   : پروژه  شرفت یپ   یر یگیپ .6

  گر ی از طرف د Revit مثل   ییافزارها نرمساختمان با    یاجزا سه بعد   ی طرف و مدلساز  کیاز    شودی مساخته  

  ها تیبه اجزا متناظر فعال  یبندمتصل نمودن برنامه زمان   یمقدمات کار را آماده کنند و پس از آن برا  توانندیم

م Navisworks مثل  ییافزارهانرم از   درنها  شودی استفاده  نما  یبعد  4  یز یربرنامه   تیکه  به    ش یرا 

 .گذاردیم

  ر یدرگ  یهاطرف انیم  یناسازگارانه و اغلب با اختالفات  وسازساخت   یسنت  ندیفرا   پروژه:  کپارچهی  لیتحل .7

است که    یند یفرا  ی خود دارند. هم تراز  یبرا   یاهداف مختلف   ریدرگ  ی هاطرف  رایدر پروژه همراه است. ز

 . خود برسند  انیم  یمشترک  یختلفتا به اهداف م  شوندی مجمع    گریکدیپروژه در کنار    نفعانیذ  ایگروه پروژه و  

 مانکارانیانتخاب و انتصاب پ :3-10  خالصه  ادداشتی

  لیست موقت را برای اظهارنظر به اشتراک بگذارید -2لیست پیمانکاران موقت را تهیه کنید    -1  :روند قبل از مناقصه

از لیست موقت انتخاب    -6  پرسشنامه مقدماتی را کامل کنید  -5  تجدید نظر در لیست موقت  -4نظرات کارفرما    -3

 پرسشنامه برگشتی را مرور کنید -9درخواست گزارش پیمانکار و غیره  -8 پرسشنامه پیمانکارمنتشر کردن  -7کنید 

نظر توسط    -12  لیست کوتاه را برای اظهار نظر به اشتراک بگذارید    -11لیست کوتاه را برای مصاحبه تهیه کنید     -10

لیست پیمانکاران را تهیه  -15مقدماتی قبل از تعیین صالحیت      یهامصاحبه   -14اصالح لیست کوتاه     -13کارفرما  

ید در لیست مناقصه تجد  -18بررسی توسط کارفرما      -17ید   مناقصه را برای پیمانکاران منتشر کنت  لیس  -16کنید    

 از پیمانکاران برای شرکت در مناقصه دعوت کنید.  -19نظر کنید  
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ح پروژه و  شر  -4بر حاضران     یامقدمه   -3سه   هدف جل  -2مقدمه     -1  : ر قبل از احراز صالحیتدستور کا 

توضیح شرایط و ضوابط    -7شرح عمومی قرارداد     -6   برنامه اصلیخالصه  -6توضیحات کلی پروژه     - 5برنامه کلی   

الح  طرح کلی شرایط قرارداد شامل هرگونه اص  -10  پیمانکار  ی هاتیمسئول  - 9رارداد   و دامنه قطرح کلی    - 8قرارداد   

و تیم    مدیریت سایت  -12ه   سازماندهی پروژ   -11قیمت بودجه     ،، مقدماتهابرداشت، مشخصات،  قابل توجه برنامه

نظارت بر پیمانکار و نماینده در    -16ایجاد سایت     -15بررسی و کنترل مواد   -14تنظیم و کنترل بعدی    -13  پروژه  

مصاحبه    -22دوره مناقصه    - 21  مناقصه  -20برنامه ایمنی و بهداشت  -19مدیریت کیفیت    - 18روابط کار   -17محل   

 تاریخ  یهامهلت خالصه اقدامات و  -24 اقدامات الزم  -23 در اواسط مناقصه

تمایل به همکاری در  بررسی    -2دعوت از پیمانکار جهت شرکت در مناقصه     -1  :چک لیست فرایند مناقصه

مناقصه  صادر کردن    -3مناقصه   به    -4اسناد  پاسخ  و  اواسط    کهیدرصورت-5مناقصه     سؤاالت دریافت  مصاحبه در 

- 7   .دن را صادر نماییدر صورت الزم بودن سند الحاقی آ  -6ا صادر کنید   دستور کار مصاحبه ر،  مناقصه الزم است

 سؤاالت دامه دادن به پاسخ ا

اطالعات بیشتر    دیتائ  -4معرفی افراد حاضر     -3هدف جلسه     -2  مقدمه -1  :دستور کار مصاحبه میان مناقصه

نقشه   ،سازه، مهندس برق و مشاوران دیگرپیمانکار، معمار، مهندس عمران و  موجود سؤاالتپاسخ به  -5صادر شده  

 درس و...آ ،مناقصه، تاریخ، زمانترتیبات  دیتائ -6نان و سایر اطالعات آ ورد کننده مقادیر و مدیر پروژهبرداران برآ

به اشتراک گذاشتن    -2  توسط پیمانکاران  شدهداده برگشت    بررسی مناقصات  -1  :روند مناقصه برگشت داده شده

  - 5صدور لیست پیشنهادت مناقصه برای مناقصه گردان     - 4برای مصاحبه  انتخاب مناقصه گردان    -3مناقصه موقت   

  تهیه و پخش گزارش پیشنهادات مناقصه   -7   هاآن و دریافت    درخواست اطالعات بیشتر  - 6  پس از مناقصه  یهامصاحبه

تکمیل چک لیست نهایی   -10ارگان کارفرما برای ثبت سفارش     دیتائ  -9  فرماه خالصه پیشنهادات ارگان کارارائ  -8

 پذیرش مناقصه و صدور نامه رای  دیتائو 

  قرارداد  یهاتیمسئولدامنه   دیتائ -3 هدف جلسه  -2معرفی افراد حاضر   - 1 دستور کار مصاحبه پس از مناقصه:

مسائل پیمانکار   کنندهن یتأم،  منافع  ن یتأمفنی،    ، امور هزینه، برنامه، روش  ،و گفتگوی تفصیلی پیرامون قراردادبحث    -4
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مربوط به پیمانکار     یهاپرسشاقدام و پاسخ به    -5، مدیریت کیفیت و محیط زیست   و ایمنی  ، موارد بهداشتیفرعی

 توافق نامه موارد اقدام و توافق زمان مهلت برای حل موارد مورد اقدام  -6

ارزیابی    -2مناقصه     یهامصاحبهارائه خالصه پیشنهادات نهایی مناقصه پس از  - 1  ارزیابی نهایی مناقصه:گزارش  

و برنامه و روش و ارزیابی فنی و ارزیابی قرارداد و ارزیابی کیفیت و مدیریت محیط زیست و سالمت و ایمنی    هانه یهز

 انعقاد قرارداد یه برای  توص -3و منابع 

نها لیست عمومی  تلفن     -2لیست طوالنی   -1  :ییچک  انتخاب  پیمانکار،    یهاپرسشنامه  -3پرسشنامه  انتخاب 

  جلسه صورت  -5تاه   لیست کو  -4و قرارداد     هاکارخانهشرکت ، منابع و هرگونه گزارش بازدید از دفاتر ،    یهاحساب

را جایگزین کنید.  - 6مصاحبه مقدماتی   مناقصه  مناقصه     -7  لیست  لیست  لیست    یهانامه   -8اسناد و چک  ضمیمه 

ارزیابی لیست    یهانامه  -10مصاحبه اواسط مناقصه     جلسهصورت   -9ارزیابی مناقصه قبلی برای مصاحبه وسط مناقصه   

گزارش    -12برکه خالصه مناقصه برگشت خورده و اسنادش     -11ارزیابی مناقصه و ....در اواسط مناقصه ارسال شود   

مناقصه  لیوتحلهیتجز پیشنهادات موقتی  ارزیاب  -13   و  پیمانکاران  لیست  برای  مناقصه  از    جلسهصورت   -14  ی پس 

 - 17گزارش نهایی مناقصه و گزارشات     - 16پس از مناقصه و غیره     الحاقی  ی هانامه  -15مصاحبه پس از مناقصه   

 . جهت ثبت سفارش قرارداد دیتائ -18 بررسی نهایی مقررات پیمانکار 

 حاکمیت پروژه :3-10  خالصه  ادداشتی

 اصول حاکمیت : 

 پروژه باشد. تینظر حاکم ریز  دیکه با کندی م شنهادیاز اصول را پ  یعمل خوب تعداد ی راهنما .1

 پروژه را بر عهده دارد. تیریمد تیحاکم یکل  تیمسئول رهیمد ئتیه .2

 پروژه به وضوح مشخص شده است.  تیری مد تیحاکم یعملکرد برا  یارها یو مع هاتیمسئول،  هانقش .3

مناسب ، در کل چرخه عمر پروژه اعمال   ی هاشی واپاو  هاروش ترتیبات حاکمیتی منضبط ، پشتیبانی شده از   .4

 .شودیم

 تجارت و سبد پروژه نشان داده شده است.  یکل  یاستراتژ  نیب ی تیرابطه منسجم و حما  کی .5
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و   یبررس  یطرح مصوب هستند که شامل نقاط مجوز است که در آن پرونده تجار کی یدارا  هاپروژه همه   .6

 . شودی م ، ثبت و ابالغ شودی مکه در نقاط مجوز گرفته  یماتی. تصمشودی م بیتصو

را    هاآنهستند تا    ی و منابع کاف  اراتی، اخت  تی، صالح  یندگینما  یشده دارا   ض ی مجاز تفو  ینهادها   یاعضا  .7

 مناسب کنند.  یر یگ میقادر به تصم

  ی ریگمیتصم  ی قابل اعتماد برا  یی که مبنا  شودی م  یبانیپشت  نانهیپروژه با اطالعات مربوط و واقع ب  یپرونده تجار  .8

 . کندی م در مورد مجوز فراهم 

پروژه    تیریمد  یهاستمیسو    هاپروژهمستقل    یبه بررس  ازیشده آن درمورد ن  ضی تفو  ندگانینما  ای  رهیمد  ئتیه .9

 . کنندیم نظارت را اجرا  نی اساس ا نی و بر ا کنندی م یریگ میتصم

تشد   تیگزارش وضع  ی برا  یمشخص  ی ارهایمع .10 و  ن  د یپروژه  تا سطوح مورد  مسائل  و    از یخطرات 

 .دهدی م اطالعات پروژه را پرورش   یداخل ح ی صر یسازمان فرهنگ بهبود و افشا  نیسازمان وجود دارد. ا 

که    یبه گونه ا  کنندیمسازمان مشارکت    یبرا  هاآن  تیمتناسب با اهم  یپروژه در سطح   نفعانیذ .11

 کند.  تیاعتماد را تقو

پروژه است. در هسته    تیری مد  میارشد و ت  تیریمد   نیب  مؤثراز پروژه ارتباط    یمال  تیحما  حمایت مالی پروژه:

  ی ادعا کرد که نقش حام  توانی مبه اهداف پروژه است.    یابیبه نفع دست  یریگمیتصمشرکت و    ی، رهبرآن  یاصل

برا   نیترمهم پروژه   ب  ینقش  نی ا  را یاداره خوب پروژه است ز   ینقش  با    شتریاست که  ادغام اهداف پروژه  به  مربوط 

 سازمان است. یاستراتژ

اثربخشی و کارایی مدیریت پروژه به ظرفیت ، توانایی و صالحیت تیم پروژه در تحقق اهداف    مدیرت پروژه:

به شکست   توانندیمکه خطرات پروژه که    دهدیم . تجربه مدیریت خوب پروژه نشان  شودی م پروژه مربوط   منجر 

کاهش    مؤثررد ، به طور  وجود دا  مؤثرمدیریتی    یهاستمیسقوی و    یهاتیصالحکه    یی هاسازمان پروژه شوند ، در  

 .ابدییم
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حاکمیت پروژه بیشتر به فرهنگ سازمان متکی است. فرهنگ افشای صریح و صادقانه    مؤلفهاین    :افشا و گزارش

از اهمیت باالتری برخوردار است. چنین فرهنگی باید از سازمان پروژه در سراسر زنجیره تأمین    مؤثربرای گزارشگری  

 جریان یابد. 

 دولت   یبرا  ینقش اساس 

برا  نیبهتر اهداف دولت    یابیدست  یراه  ، دولت  باشدی می  و خصوص  یدولت  یهابخش  یبیترک  روشاز  استفاده  به 

 :کندی مرا حفظ  کیدموکرات ییو پاسخگو تیمسئول

 ی جهت حفظ منافع عمومی اهداف رقابت  نیب یریگمیتصم .1

 زم ال  یبا استانداردها اهداف انتخاب شده ، نتعیی .2

از   یار یبس ممکن است دارند تیکه مسئول ی، در حالیعنی،  شوندی م یمعرف یها که به خدمات عموم PPPمورد  در

 همچنان مسئول است: یدولت  بخش منتقل شود ، یعناصر ارائه خدمات به بخش خصوص

 ی.منابع بخش دولت  یقاز طر ازی، مورد نیخدمات عموم ی جمع داری، به عنوان خر یریگ متصمی .1

 .هاآن عملکرد و تیفی،کیمنیا  یبر استانداردها نظارت  و متنظی .2

 گرفت که: جهیسند نت ن یخالصه ا

1. PPP    در    یبخش خصوص  یهاشرکتکه    یو تخصص  هامهارت ،  هامشوق ،  هانظم تا از    سازدی مدولت را قادر

 استفاده کند.  اندکرده  جادیروزمره خود ا  یتجارت عاد انیجر

2. PPP  کنندی م را فراهم   رهیو غ یدر بخش دولت یی، دانش و دارا کامل مردم لیپتانس یها امکان آزاد ساز . 

 . دتمرکز کن  ییهاتیفعالتا اهداف خود را بهتر تحقق بخشد و بر  سازدیم دولت را قادر  PPP نیبنابرا .3
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 اروپا:  ون یسی کم 1PPPمقاله سبز 

و قانون جامعه در مورد    یخصوص  عمومی  یهامشارکتدر مورد  "اروپا مقاله سبز با عنوان    ونیسی، کم2004  لیدر آور 

  ینگهدار   ای  ت یری، مد ی، نوسازاز بودجه، ساخت  نانیاطم  ش را منتشر کرد که هدف  "ازاتیو امت  ی عموم  ی قراردادها

 ارائه خدمات است.  ای هارساخت یز

 2005  اروپا: ون یسی کم  PPPرتباطات ا

و قانون جامعه در    PPPدرباره    یاه یاطالع  ونیس ی، کم2005، در نوامبر  PPPدرباره مقاله سبز    یبه دنبال بحث عموم

  مؤثر از رقابت    نانیرا با هدف اطم  استیس  یهانه یگزارتباطات    ن یکرد. ا   بیرا تصو  ازاتیو امت  یمورد تدارکات عموم

 .دهدی مارائه   دهیچ ینوآورانه و اغلب پ ی هاپروژه  یطراح  یبرا  ریانعطاف پذ   ،جهت یب  ،تیبدون محدود PPP یبرا

 PPP ی هاپروژه گسترش 

از    یاد یتعداد ز  ورشد کرده است    یاد یطور در تعداد ز  نیهم  ایدر دهه گذشته    PPP  یهاپروژه ، دامنه و دامنه  ارزش

 .اندبوده و به دنبال مدل انگلستان  اندکرده ، پرتغال و فنالند ابراز عالقه یجنوب یقای، آفر کشورها از جمله هلند

 موجود  یجو اقتصاد  2PFI/  PPP ی هاپروژه 

کرده است.    جادیا  یو مقررات اضاف  هاینیبشیپ،  PFI یاPPP   یهاپروژه با توجه به    یاقتصاد  ی، فضا  2008ز سال  ا

 انتظار داشت:  ی، بخش دولتدر گذشته

گذاران بالقوه    هی، با سرمایح یترج  شنهاددهندهیپانتصاب    پس از  یرسم  اطیدر صورت احت  یدهندگان حت  شنهادیپ .1

 .در گفتگو باشند

 ط یکه شرا  شودی ممنعکس    یمال  کنندگاننیتأممعتبر    هیانیبا ب  یشنهادیپ  یهامدل در    یکنندگان مال  نیتأم  طیشرا .2

 .شودیم حفظ  ی تا زمان بسته شدن مال

 
1PPP: Private public partnership  

2PFI: private finance initiative  
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توجه  نانیاطم  شنهاددهندگانیپ .3 شرا   ی قابل  و  بودن  موجود  مورد  ق  طیدر  جمله  بدهیگذار   متی)از  ارائه    ی ( 

 .دهندیم

قابل    ی، امالک قابل نگهدارتقاضا ندارند  سکیکه ر  ییهاآن کوچک و ساده )به عنوان مثال    یهاپروژه   یبرا .4

استاندارد    ریغ  یهاکمک  ایباال    یاتیدنده عمل  ایاثبات نشده    ی، فناورزیچالش برانگ  ی، الزامات ساختمانتوجه

 مرحله محدود باشد. نی در ا دی با یکننده مال ن ی، مشارکت تأم(هیسرما

  چ یآگاه هستند و ه هایدگ یچ یپکنند که بودجه دهندگان از  یخود را راض  د ی، مقامات بادهیچ یپ یهاپروژه  ی راب .5

 را دارد. یمال ن یتأم تیکه قابل اندندادهقرار  ریرا تحت تأث یا مسئله

بانک  یبزرگ   یهاپروژه   یبرا .6 توجه  یکه کلوپ  قابل  بخش  است  هیاز سرما  یشامل  احتماالً  گذاران موجود   ،

مرحله از    نی ا  ی فرض شده برا  طیکنند که شرا   یخود را راض  د یمناسب خواهد بود و مقامات با  شتریمشارکت ب

 مطابقت مناسب دارد.  تیگفتگو موقع

 از: اندعبارت  مربوط شود  گذارانه یسرما که  به  یعوامل 

 یاصل   ی،فرع یهامانیپدر پشت  هاشرکتقابل توجه  یبانیپشت .1

 معمول  ریغ ای  دیجد  یساختمان یهاک یتکنبه  ازنی .2

 ،زمان و شرایط مشارکت سرمایه از سه سال شبی ساخت  دوره .3

 فردمنحصربه کنندهن ی تأم کی با  زاتیتجه ای یمصالح ساختمان .4

 رمعمول یغا یثابت  وسازساخت برنامه  لیتحو خ تاری .5

 دشوار خواهد بود  هاآن  مهیکه ب ییهایی دارا  .6

 اثبات نشده  یفناور و  حجم سکیر ایتقاضا  .7

 و شرایط نگهداری غیرمعمول   آموزش جهنتی خطر/  آموزش  .8

 سک ی ر  صی تخص

  ی بخش دولت  یهاارگان باعث شده تا    PPP / PFI  یاما معرف  ،شوندی مرا شامل    یخطرات  هابخش در همه    هاپروژه همه  

 .ستیمشخص ن د یخر یسنت یهاروش که تحت  ییتمرکز کنند تا جا سکیر  ی بر رو
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 هش خطر کا

خالقانه    سک ی ر   نهیکاهش هز  یکه در مورد چگونگ   دهدیم امکان را    نیا  دارانی به خر  PPP / PFIدر    سکیبر ر  دیتأک

 فکر کنند. 

 انتقال خطر 

  ت یاز مز   شودی م، که تصور   شودی محاصل    یبه بخش خصوص   سک یانتقال ر  قی،ارزش پول از طر   PPP  و  PFI  در

کرد ، خطرات   میبه دو گروه تقس توانی م را  ی برخوردار است. خطرات قابل انتقال به بخش خصوص  سک یر  ت یریمد

انواع    یکل همه  در  و خطرات خاص    ی/ خصوص  ی ومخدمات عم  یهاپروژه که  که مختص    PFIمشترک هستند 

 هستند.  PFI یخدمات عموم  یهاپروژه 

 PFIخطرات خاص  

ارزش    نیتأم  یبرا   یکاف  یمال   سکیاست که ر  نیا   PFIهر پروژه    یشرط اساس   ،وجود داردطرات به اشکال مختلف  خ

 منتقل شود.  یپول به بخش خصوص

 :  سکی ر نه ی به  صی صتخ

  یو خصوص  یدولت  یشرکا  نی خطرات ب  میتقس  یبعد  فهی، وظ  PFIپروژه خاص    کیخطرات مرتبط با    ییس از شناساپ

 . موارد است نی شامل ا یحفظ شده توسط بخش دولت. خطرات  است

الزامات را به طور کامل    توانی نمکه مشخص شده است که در ابتدا    ی : در مواردازیخطر مشخصات نادرست ن .1

 .مشخص کرد

،  کننده باشد  نی تأم  کی آن کامالً بر عهده    تیاگر مسئول  ی ، حت  یخدمات عموم   ک ی   تیخطر انتقاد: عدم موفق .2

 کننده شود.  نیهمراه با تأم یمقامات محل ایممکن است منجر به انتقاد از دولت 

ممکن است    ای  شوندیم سال اجرا    25قراردادها معموالً به مدت  ین  ازآنجاکه ا   مدت به خدمات:  ی طوالن  از یخطر ن .3

به   ازین گریاگر د ی.حتماندیم یباق یدر بخش دولت  گریخاص د سیسرو کیبه  ازیباشند،خطر عدم ن تری طوالن

 . حق پرداخت خود را در کل مدت قرارداد خواهد داشت مانکاریخدمات نباشد،پ
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 ی زیربرنامه 

 است. یو مسائل مربوط به آن معموالً مربوط به بخش دولت یز یربرنامه ب یخطرات مرتبط با تصو

 طراحی 

 .شودیممنتقل  یبه بخش خصوص  PPP / PFI بیترت کیبا   یطراح یتمام خطرها  باًیساده تقر یلیخ

 ساخت 

  ی با خرد عموم   ن یاست. ا   ی، مربوط به بخش خصوص   PPP / PFI  ماتیدر تمام تنظ  باًی، تقر  وسازهاساخت خطرات  

 رد. قرار دا بهتری تیدر موقع، تیر یمنتقل کند که در مد ی خطرات را به افراد دیمطابقت دارد که با یشده ا  رفتهیپذ

 ی ات یخطرات عمل

 . دارد PPPپروژه  نهی، دامنه و زم تیبه ماه یادیز  یبستگ یاتیخطرات عمل صیتخص

 خطرات تقاضا 

تقاضا قابل    سکیکه ر  یاست. در موارد شده   ینیب  شیکمتر از حد پ   ای  شتریب  ییدارا  ی است که تقاضا  ی سکیر   ن یا

 کند. را در ترازنامه خود ثبت   ییدارا دیبا  یکه چه کس دهدی م توجه باشد ، شواهد نشان 

 ی خطرات مال 

  ی به نفع بخش دولت  PPP / PFI  ی هانامهتوافق در    یبه بخش خصوص  یکه قبالً بحث شد ، انتقال منافع مال  طور همان

 است.  یبه عهده بخش دولت ی وجود دارد که خطر مال یی، موارد استثناحال نیا  است. با

 

 ی خطرات قانون

،  گریاز طرف د  خطرناک است ،  ی بخش خصوص  ی که در قانون معموالً قابل اجرا است به طور معمول برا  یراتییتغ

بخش    ا یپروژه    مانکاری، پ  PPP / PFIپروژه    ه یعل  حاًیدر قانون را که صر  ر ییخطر هرگونه تغ  یبه طور کل   یبخش عموم 

PFI  یده   سی در قانون که به طور خاص به ساخت و سرو  یراتیی ، تغ  بیترت  نی. به همکندیمقائل شود ، حفظ    ضیتبع 

https://mattia.ir



 و توسعه  ساز و  ساختدستورالعمل کاربردی مدیریت پروژه برای 

 

41 

 

در زمان توافق پروژه    یرییتغ  ن یاست ، ارائه چن  یبخش دولت  یهاسک یراز    بخش مورد نظر اشاره دارد،  یبرا  التیتسه

 .نبود ینیب شیقابل پ

 مانده  ی خطرات باق

 .متفاوت باشد رودی مقرارداد با آنچه انتظار  انیدر پا ییدارا  ی واقع ماندهیاست که ارزش باق یسک یر  ماندهیباق سک یر

 حراج الکترونیکی  -3-20

کنند و قیمت کاالها و خدمات تحت حراج را رقابت می صورت آنالین  در یک حراج الکترونیکی، تأمین کنندگان به  

 .دهندی مارائه 

اقتصادیحراج  پیشنهاد  برترین  یا  قیمت،  کمترین  از  اطمینان  بر  مبتنی  است  ممکن  الکترونیکی  شرایط    های  )قیمت، 

 معیارها  سایر  ارزیابی  باشند و یا برای  قیمتاساس    بر  تواند یم   الکترونیکی  ی هاحراج   عرضه( باشد.  ی هابرنامه پرداخت،  

 شوند.  توزین خدمات، یا تحویل سطح  کیفیت، مانند

مناقصه    یهاحراج  مدل،  .  شودی نمالکترونیکی جایگزین  این  سایر    نیتأمدر  نام  را در حین    نیتأمکنندگان  کنندگان 

 .دانندی ماما ارزش پیشنهادهای دیگر را  دانندینممناقصه 

کاهش قیمت خرید به روند کار و در بسیاری از موارد،    ای، سرعتهای الکترونیکی موجب بهبود شرایط حرفه حراج 

در حال پیشرفت است.    هابخشبا اتخاذ تجارت الکترونیکی همانند سایر    وسازساخت صنعت    .شوندی م  کاالها و خدمات 

 های الکترونیکی روبرو هستند.های شدیدی نسبت به حراج های صنعت با مخالفتبا این حال، برخی از بخش 

 فرآیند مدیریت طراحی  -3-20

  نوع  از  نظر  صرف  فرآیند،  این  و   رساند  انجام  به  ابزارها  از  اصلی  یمجموعه   با  توانمی   را  طراحی   آمیز  موفقیت  مدیریت

 .باشدی م "برجسته عالئم" یا  خاص اساسی  هایویژگی  دارای سازمان، یا  تجارت بخش، اندازه، پروژه،

  مشاهده  قابل  فرم  یا  شکل  هر  به   باید  مدیریتی  یهافعالیت  است، نتایج   انجام  حال  در  طراحی  مدیریت  که  بدانیم  برای آنکه

 باشند.  مشاهده قابل نتایج  یاها خروجی  باشد و باید  ملموس و
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 ساختاز  پیش فصل چهارم: -4

شود و از  های قابل تحویل اصلی و منابع مهم پروژه، چک لیست تهیه می یندهای اصلی، اهداف اصلی، خروجی ز فرآ ا

  انتصاب و انتخاب  و نیاز مورد  قانونی یهاموافقت کلیه آوردن به دست طراحی، فرایند اجرای  شامل الزم یهاجنبه  همه

 شود. حاصل اطمینان محل، در  کار  شروع ها( برای)پیمانکار

 مدیر پروژه  -4-1

پروژه،   )مدیر  درگیر  مدیران  و  بپذیرند  را  نیاز  مورد  فرآیندهای  اجرای  و  شناسایی  از  اطمینان  مسئولیت  باید  مدیران 

. کندی محاصل کنند که توسعه خالصه طرح به طور کامل نیازهای کارفرما را منعکس    سرپرست تیم طراحی( اطمینان

مدیر پروژه، مسئولیت بررسی انطباق طرح با تکمیل طرح به صورت مداوم را دارد. مدیر پروژه باید جلسه تیم طراحی و  

رونده اطالعات مربوطه باید از قبل  سایر مشاوران را برای بررسی کلیه جوانب پروژه تا به امروز تشکیل و بررسی کند. پ

 .منتشر شود. هدف جلسه، تدوین یک برنامه مدیریت طراحی خواهد بود

بررسی مدیر پروژه باید از وجود سیستمی برای نظارت و کنترل تولید اطالعات طراحی الزم، اطمینان حاصل کند و برای  

 ها آن مطابق با وظایف خود، در جلسات منظم تیم طراحی تشکیل شده و در  اطمینان از عملکرد تیم طراحی،و  پیشرفت

های مالی، تهیه مجوزها و بررسی  جه کارفرما و طراحان، گزارش بندی پروژه، جلب توکند. همچنین برنامه زمانشرکت  

 ها با مدیر پروژه است. بیمه

 جلسات هماهنگی و پیشرفت پروژه  -4-2

دهد برای کمک به کنترل فرآیند طراحی، مدیر پروژه جلسات پیشرفت پروژه را در فواصل مناسب، ترتیب و تشکیل می 

پروژه بررسی کند و اقدامات مناسب را برای اطمینان از رعایت برنامه   یهاجنبه ام تا پیشرفت، منابع و بهره وری را در تم

  جلسه صورتمدیریت طراحی، آغاز کند. جلسات تیم طراحی توسط رئیس تیم طراحی تشکیل و ریاست و همچنین  

 . برای مدیر پروژه حضور در همه جلسات تیم کامالً ضروری نیست.شودیم
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 قانون  اجرای اختیارات -4-3

قانونی می در صور با صدور اعالمیه، مهلت زمانی برای رفع موارد نقض شده،  ت نقض قوانین، مقامات    . بدهندتوانند 

به زمین وارد شوند. در واقع عدم   توانندی م همچنین با یک اعالمیه توقیف، قادر به منع فعالیت مربوطه هستند و یا حتی  

 شود. ها، جرم کیفری محسوب می اعالمیه  الزامات رعایت 

اداره کنترل ساختمان  انطباق از طریق  از یک    اتادار   ،با مقررات ساختمان  استفاده  با  انجام    ،تأیید شده  ناظرمحلی یا 

شود. در غیر این   تطابق بررسیاز سفارش یا نصب کار،    قبلباید برای اطمینان از احراز شرایط و تأیید طرح،    شود.می

پس از نصب   تغییراتیخواستار  ساختمان ممکن است   ناظرصورت کار تمام شده در معرض خطر قرار خواهد گرفت و  

 ، باشد.کار

 قبل از شروع کار -4-4

 ای از پروژه، امضای قراردادها، بیان و تعیین شود تا در آن به معرفی و مقدمه ای ترتیب داده می قبل از شروع کار جلسه 

 شرایط امور پیمانکاران، مهندس مقیم و مشاوران پرداخته شود.

 هاهی روارتباطات و    -4-5

، بایستی اختالفات را با شواهد موجود چک کرده و جاری بودن اسناد بکار  هادستورالعمل * پیمانکار در هنگام دریافت  

 رفته را بررسی نماید.

 یا پیمانکاران جزء، بایستی از طریق خود پیمانکار صورت پذیرد. کنندگانن یتأم* اطالعات ارسالی و گرفته شده از 

 مناسب انتشار یابند. یهاهی اعالم، هانامه ی گواه، هافرم * تمامی اطالعات ثبت شده توسط تیم طراحی باید از طریق 

 ترتیبات پیمانی  -4-6

صدور اجازه کار در سایت، بایستی تضمین دهد که تمامی مفاهیم پیمانی و قانونی انجام شده  * مدیر پروژه پیش از  

 است.

 هامه یب -CDM 3تذکرات   -2 سازگاری برنامه با شرایط تخلیه -1 شامل: هاه یاعالم* صورت عملیات جهت پیگیری 
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  یها نامهیگواه  - 2ی و مقررات ساختمان  قوانین آتش نشانانطباق با    - 1ژه:  مورد نیاز پس از تکمیل پرو  یهانامه یگواه*  

 تکمیل برق، تست ساخت و نصب و راه اندازی 

 ایجاد سایت  -4-7

انجام و تکمیل شود. مدیر پروژه    وسازساخت * فرایند تعیین سایت قبل از آغاز کارهای   چگونگی    تواندی نماصلی، 

 سایت را به پیمانکار امر کند. نقش مدیر پروژه بایستی به صورت مشورتی باشد.  یانداز راه 

ضروری، خدمات    یهاطرح پیشنهاد پیمانکار برای امنیت،    -1:  شوندی مکه با موافقت مدیر پروژه بررسی    یی هاحوزه *  

روزانه، موارد    ی های بازگشت،  شفاهی   یهادستورالعمل اجرایی مانند درخواست اطالعات، تأیید    یهاه ی رو  -2  رفاهی سایت 

 . شوندی م وفصلحل، خدمات ایمیلی، مسائل مربوط به نقاشی و ... با پیمانکار دورنگارهاثبتی روزانه، 

 ی کنترل و بررس ی هاستمیس -4-8

، هاستم یستا این    شوندی مکنترل و بررسی، توسط پیمانکار تعیین و اجرا    یهاستمیس* مدیر پروژه باید مطمئن شود تمامی  

مناسب ترین اطالعات و گزارشات را به صورت منظم و به موقع تولید کنند بطوریکه بتوان به منظور ثبت و مدیریت  

 استفاده کرد. هاآن پروژه در کسب نتیجه موفق، از 

مدیریت و بررسی    -4کنترل کیفیت    - 3مدیریت برنامه    -2مدیریت کیفیت    -1مدیریت و کنترل پیمانکار:    یهاستم یس*  

 مدیریت و اشتراک گذاری اسناد -7و ارتباطات  IT -6بهداشت، امنیت، رفاه  -5هزینه 

 برنامه کاری پیمانکار  -4-9

مفصل    طوربه را    وسازتساخ* مدیر پروژه به منظور کنترل عملکرد پیمانکار، باید اطمینان حاصل کند که پیمانکار برنامه  

 انجام شود.  وسازساخت آماده کرده است تا بررسی دقیقی از کارهای 

چک کند کار با   -1* مدیر پروژه قبل از شروع کار نیاز به دریافت و بازبینی برنامه کاری پیمانکار دارد به منظور اینکه:  

زئیات برای نمایش پیشرفت کارها مناسب است.  تضمین دهد سطح ج  - 2مقتضیات زمانی کارفرما، مطابقت داشته باشد.  

 ترتیب و منطق برنامه را تأیید نماید. -3
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مشاوران،   سایر  توسط  شده  انجام  هرکار  و  کند  بررسی  را  پیمانکار  پیشرفت  که  است  این  پروژه  مدیر  وظیفه   *

. تمامی این موارد باید  اندداشتهرا نیز ثبت نماید که عملکردی مستقل برای تکمیل پروژه    ییهاشرکت، و  کنندگانن یتأم

 در برنامه توسعه به همراه اهداف و نقاط عطف شان ثبت و بررسی شوند. 

 ( وسازساخت یهاروشارزش )مرتبط با  ی مهندس -4-10

، بر عهده حلراه   نیمؤثرترترش پروژه و با انتخاب  با گس  زمانهم پروژه    یهامیت* مهندسی ارزش، اقدامی است که اکثر  

 بایستی پروژه را از جایی شروع کند که بیشترین سود و منفعت را به همراه دارد.  .در واقع مهندسی ارزش،رندیگیم

. تمرکز بر بازده پروژه یا محصول صرفاً از کاهش هزینه جلوگیری  دیآی م  به دست* ارزش از تقسیم عملکرد بر هزینه  

 .کندیم

 مدیریت ریسک -4-11

بالقوه در سرتاسر پروژه را    یهاسک یر* ثبت ریسک، سندی است که بایستی در مراحل ابتدایی پروژه آماده شود و  

 شناسایی نماید. این ثبت باید بر اساس شرایط و مراحل قرارداد، بازبینی و بروزرسانی شود.

را تهیه کند.   وسازساخت   یهاسک یرلیست دقیق و کاملی از    -1* مدیر پروژه همچنین باید پیمانکار را ملزم سازد تا:  

نمای   -2 تعیین  را  ریسک  هر  محتمل  سازی    -3د.  تأثیرات  تأثیر   یهاطرح آماده  که  کلیدی،  خطر  هر  برای  احتمالی 

 چشمگیری دارد.

 ها یپرداخت -4-12

مطابق با مقررات    هاپرداختو اکثر این    شودی مپرداختی توسط پیمانکاران برای کار، به صورت ماهانه پرداخت    * موارد

 .شودیم  و پیمانکاران جزء توزیع کنندگانن یتأمقرارداد پیمانکار با 

اثرگذارند ولی تأثیر بسیار محدودی بر نقدینگی خالص    انیکارفرمابدون شک بر نقدینگی    وسازساخت  یهابرنامه *  

 استوار باشند. هابرنامه یا نقاط عطف  هاتیفعالپیمانکاران دارند مگر اینکه مکانیسم های پرداخت بر پایه 

 * ارزش این نوع پرداخت با توافق میان بازرسان کمی )مترور( مربوطه در اختیار کارفرما و پیمانکار قرار می گیرد.
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 تغییر و کنترل تغییرات  -4-13

در    -2شناسایی تمامی پیامدهای حاصل از تغییر موجود    -1از:    اندعبارت * وظایف مدیر پروژه برای کنترل تغییرات  

که در محدوده زمانی و    ییهاحل با مشورت تیم پروژه، مشکالت را شناسایی و راه    -3نظرگرفتن مفاد قرارداد مربوطه  

 هزینه اجرایی باشند، را ارائه کند.

 ه گزارش به متقاضی بر مبنای منظمی شکل گیرد.بودجه و هزینه نهایی در ارائ یهانهیهز* دفتر ثبت بایستی شامل  

 وساز ساختفصل پنجم:  -5

 وساز ساخت مرحله جی و نتا  ندیفرآ -5-1

  ن یا  .شودی م  لیو اسناد و مدارک قرارداد تکم  شدهف یتعری  طراحتیم  توسط    ساتیسأت  وسازساخت مرحله،    نیدر طول ا 

مرحله  نظارت بر    نی پروژه در طول ا  ر ینقش مد  است. نهیهز نیترش یها و بتعداد افراد و سازمان   نیترش یشامل ب  ندیفرآ

انطباق کامل    نیو تضم  ت،یفیو ک  نهیهز   ،یبندزمان حفاظت از کارفرما در رابطه با    ،کارها، گزارش به کارفرما  شرفتیپ

 .باشدی م هاو قراردادوانین ق  ،مقرربا الزامات 

زیر هست:    یهای خروج این مرحله شامل موارد  از  انتظار  پ  -1مورد   قرارداد  ی و اجرا   ت یر یمد کار   شرفتیگزارش 

و پرونده سالمت   برنامه   یه روز رسانب  -3   در صورت لزوم(اختالفات )  وفصلحل   -2 به وجود آمده  رات ییتغ  تیریمد

 ی. منیو ا

 کارفرما  -5-2

کارفرماها  حال، هر چه تعداد    نی با ارند،  دا  وسازساخت   یدر کارها  یکم  نسبتاً  میمشارکت مستق  کارفرماها   ، معمولبه طور  

در حال    .کندی مپیدا    شی افزا  زین  کارفرماانتظارات    تیریپروژه در مد  رینقش مد   ، افزایش یابدگسترده    وسازهاساخت در  

 .ها وجود داردآن  هیبا منافع اول وسازساخت در مرحله کارفرما بر مشارکت  یشتریب دیکأحاضر ت

 پروژه  ریمد -5-3

  یاست )برخ ریز  یهاتیکارها است و شامل فعال شرفتیو پ  یاصل مانکارینظارت بر عملکرد پ اصوالً ،پروژه ریمد نقش

  مانکاریپ  یاسناد قرارداد برا اینکه  از    نانیاطم  -1 :د(نباش  ممکن است در مرحله قبل از ساخت انجام شده   هاتیفعالاین  از  
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 ی مناسب و کاف  مانکاریمنابع پ  اینکه  نیتضم -3.  شوندیقراردادها امضا م  اطمینان از اینکه -2  .شودی آماده و صادر م 

 -6  وسازساخت  مالینظارت بر گردش   -5.  شوندیخود هستند و دنبال م  یها سر جاکه روش ایناز    نانیاطم -4.  است

 .وینظارت بر عملکرد  و مانکاریبا پ شرفتیروند پ ینیبازب

 ی طراح  میت-5-4

 - 2  ساختمان(  یاجزا   اتیبه عنوان مثال جزئ)شده    دیارائه اطالعات تول  -1  هستند:  ریمسئول موارد ز  ،یمشاوران طراح

  پیمانکار  مطرح شده توسط  سؤاالتبه    پاسخ   -3تهیه شده    متخصص  مانکارانیتوسط پ  یی کههانقشه   ب یاظهار نظر و تصو

  یفیاستاندارد ک  کی  ی اینکهبررس یکارها برا  یبازرس -5 ها و مشخصاتانطباق با نقشه  یبررس  یکارها برا  یبازرس -4

 . آمده استدستبه قبول قابل

 کار مانیپ -5-5

بسته به    شوند.  بیبه منظور اجازه ادامه ساخت پروژه تصو   دیدارد که با   یو قرارداد  یقانون  تیمسئول  نیچند  مانکاریپ

ی  قرارداد  یاجرا   -1  خواهند بود:  ریشامل موارد ز   یا به طور کل خواهند کرد امّ  رییتغ  هاتیمسئول  ن یقرارداد، ا   قیشکل دق

 - 3.  شودی م اجرا    الزم   ی منیو ا  یسالمت   اینکه  دیتائجهت    رکارائه مدا  - 2پیمانکار منعقد شده است.  کارفرما و    نیبکه  

پ  ج یبس کارگران،  تجه  ، یفرع  مانکارانیهمه  ماش  زاتیمواد،  منظور  آالتنیو  کار  به  با    وسازساخت   ی اهآغاز  مطابق 

 . قرارداد

 ی ط یمح ست ی اظهارات ز -5-6

در مورد فشار    ژهیامر به و  نیا   قرار خواهند داد.  ریتأث  ما را تحت  یهاپروژه   یانده آیبه طور فز  یطیمح   ستیز   یهای نگران

  گرید  ا ی  هانده یپرداختن به آال  نه یهز   صادق است.  ی میقد   یهات یساو استفاده مجدد از    فرسوده  ی هات یساتوسعه    ی برا

 دهد.  شیزمان پروژه را افزا را اضافه کند و مدت  ی توجه  قابل یهانه یهز تواندی م یطیمح  ست یمسائل ز

 - 2ی  طیمح ست یاثرات ز   یاب یارز   مربوطه و   رد امو   یدرک و عمل بر رو   -1  :توجه کندزیر  به موارد  باید  پروژه    ریمد

 مناسب در دسترس باشد. یطیمح  هی که توصحصول اطمینان از این
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 نظارت بر کارها  -5-7

  ک ی  .شودانجام  باید  پروژه    ری توسط مد  کارها   شرفتیدر حال انجام است، نظارت منظم بر پ  تیکه پروژه در سا   یهنگام

  جه، یوجود دارد و در نت  مانکاریپ  ی رو  شیپ  ، پروژه در مسائل روزمره  ریمشارکت مد   یدر مورد چگونگ  مسیر مشخص

را در   شرفتیاست که جلسات پ  آن  پروژه  ریمد  یهاتیمسئول  یکی از  خواهد کرد.  نییمناسب را تع  کردیرابطه رو   نیا

  یبا هر گونه مسائل طراح  تی در سا  شرفتیدر مورد پ  یگزارش  مانکاریجلسات، پ  نی در طول ا  د.ده  بیفواصل منظم ترت

  شوند.  تشکیل  دیبا  زین  یاجداگانه  یدر صورت لزوم، جلسات طراح  است.  وفصلحل   ازمندیمرتبط ارائه خواهد کرد که ن

نبا  ر یبه مد  یگزارش ده   ندیفرآ پ  دی پروژه  با  مانکاریبه  بلکه  ن  دیمحدود شود  این    زیتمام طراحان و مشاوران  مشمول 

بشوند.   دهی  رسمگزارش  جلسات  با  ریمد   شرفت،یپ  یبا وجود  سا  دی پروژه  از  منظم  طور  زمان    دی بازد  تیبه  و  کند 

  ،شرفتیاطالعات و پ  یافراد مناسب برا   یریگیو پ  تیبا کارکنان سا  شرفتیصرف بحث در مورد پ  ت یرا در سا  یمحدود

 کند. 

 گزارش  -5-8

 نان یاطم دیپروژه با  ریمد  پروژه به کارفرما است.  یفعل  تیپروژه، گزارش منظم وضع  تیری از نقش مد   یجنبه اساس   کی

معمول    یمحتوا  قرار دارد.  مانکارانیدر محل مشاوران و پ  م یمناسب و تقو  یساختار گزارش ده  کیحاصل کند که  

 -3ی  طراح  تیوضع -2ی  قانون  ی قراردادها  یی خالصه اجرا   - 1  است:  ر یپروژه شامل موارد ز  ر یمد   کی گزارش پروژه  

توسعه  -6ی  قانون   یهاه یدییتأو    تیرضا -5  وسازساختات و  تدارک  تیوضع -4  ساختمان  یا نظارت  یز یربرنامه  تیوضع

 .پروژه  یگزارش مال شرفتیو پ

 آزمایش و راه اندازی فصل ششم:   -6

 آن   جی و نتاهای این مرحله  ندیآفر -6-1

  یتأسیسات ساختمان  یهاستمیکه س  کندی م  دییمرحله تأ  نیا  باشد کهمی   از مرحله ساخت  یبخشفرآیندهای این مرحله  

 برداری هستند.کامالً قابل بهره اند و شده  شی اند، به طور کامل آزمانصب شده  یطراحدر تطابق با 
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 پروژه  ریمد یهاتی و مسئول ف یوظا -6-2

اطم  ر یمد  هدف  ا  نانیپروژه  راه   ن یاز  برنامه به   ی گوناگون،هابخش   ی اندازمسئله است که  اجرا شود،    ی ز یردرستی  و 

 .باشد برداریبهره ، قابل ریبدون تأخ تأسیسات کهی طور به

 

 

 اندازیمفهوم کلی راه -6-3

  یایپو  آزمون   -2  تأسیسات  ی کیاستات  ش یآزما  -1:  شودیاوقات پنج بخش مجزا انجام م   یگاه  ا یدر چهار    یانداز راه 

  -5  مراجع مختلف  یبرا   یقانون  یهاش یآزما  انجام  -4  (.شودی انجام نم  شهیکه همعملکرد تأسیسات )  تست  -3  تأسیسات

 اندازی توسط کارفرماراه 

 ی اندازراه یتدارکات مرحله -6-4

  ی کیالکترو    ی کیمکان  یفرع   مانکارانیپ  ،یاصل   مانکاریپ  قیتر، از طرکوچک   یهادر پروژه   :ترکوچک   یها پروژه در  

 .تأسیسات خود هستند یانداز مسئول تست و راه  ادیاحتمال ز به

  فرعی/ پیمانکار    یپیمانکار اصل   قیاز طر   تواندی م  این موضوع  ،هاقرارداد  یاشکال سنت  در:  تربزرگ   ی ها پروژهدر  

 صورت پذیرد.

 اندازی راهپیمانکار  نقش -6-4-1

 .درستی در اسناد مناقصه مشخص شده باشدبه  یانداز که تست و راه  کندمی حاصل  نانیاطماندازی   پیمانکار راه

 .کنداز جهت اجرایی بودن بررسی می پیمانکار تأسیسات را   یکار  یهانقشه * 

 .مختلف مانکارانیپ نیب ی سازگار جادیا  یبرا  یانداز اسناد تست و راه  میتنظ* 
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 آن  یز یرو برنامه یاندازو راه تست  یندآرف -6-5

کوتاه  تمایل به    ،آوردن زماندستبه   یبرا  ،اغلب  ل،یتحو  مرحله  مرحله از پروژه به  نی ا  بودن  کینزد  به دلیل  ،متأسفانه

که باید از این موضوع اجتناب  وجود دارد    ستیزطیو برنامه تست عملکرد / مح   یانداز راه   ش،ی آزما  یپروسه  کردن

 . شود

 ی اندازو راه  شی آزما  نیب یهاتفاوت -6-6

انجام خواهد   "ستایا  شیآزما"تحت عنوان    یمختلف  یهاشی ، آزماتأسیسات  برپایی  حین در  :شیزما آ  -6-6-1

  :اند ازتست شده عبارت   یهاستم یاز س  ییهانمونه  .شودیانجام م  اجرا  تیفیک  سنجش  یتست به طور معمول برا  نیا،  شد

 هامقاومت کابلتست  -2 هاها و لوله داکت یفشار بر رو شیآزما  -1

اندازی و این، شروع فرایند راه   شودی شروع م  کینامیتست د  ک،یاز اتمام تست استات  پس  ی:اندازراه  -6-6-2

 . شودیانجام م  کنند،ی و مشخصات موردنظر عمل و اجرا م  ی به طراح  هاستمیس  نی ا  کهن یمنظور اثبات ابه   یانداز راه   است.

  ن یممکن است ب  یآغاز شود. برخ  تواندی عملکرد م   شیآزما  ، یاندازاز اتمام راه   پس:  تست عملکرد   -6-6-3

آزما  یانداز راه  تما  ش یو  باا  ل یقا  زیعملکرد  براحال ن ینشوند.  اصل  ی ،  توسعه  برنامه  ب  ،یاهداف  تفاوت  است    نیبهتر 

عنوان شده به شناخته  گر، یکدیبا    یاه یگ  یهاستم یتمام س  هاشی و انجام آزما  یفرد   یهاستمی عنوان سکارخانه به   یانداز راه 

 .داد صی( را تشخ یطیمح  شیو شامل آزماعملکرد )  ش یآزما

 انجام شوند  دی که باکارهایی   -6-7

قبل از ساخت،    یدر طول سه مرحله اصل  دیکه با  یاصل   فیخالصه کردن وظا  یبرا   ریپروژه، موارد ز  ریکمک به مد  یبرا

 .ساخت و پس از ساخت انجام شوند، ارائه شده است

 از ساخت شیپ -6-7-1

در فرایند    ز یمرحله متما  ک یعنوان  را به   یتأسیسات مهندس   ی انداز راه   ،مشاوران کارفرما  - 1  :شوند  د ییتأ  د یبا   ریموارد ز 

رسمساخت به  راه   کیکه    شناسندی م  تیوساز  با  مهم  دارد  یانداز رابط  پیمانکار    طراحان  -2.  کارفرما  و  تأسیسات، 
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مطابق   هاستم یس یها تدارکات را برا حاصل شود که آن نانیتا اطم کنندی م یرا بررس ییطرح نها یها، نقشه اندازیراه 

 . کنندی م ه یمربوط به عمل ته ن یبا قوان

 و پس از ساخت  ساختهنگام  -6-7-2

و انطباق با مفاد قرارداد را گزارش    شرفتیو پ  کنند  یدارند بررس   یطراح  تیآن مسئول  یرا که برا  ی کار  دیبا  مشاوران   -1

 .الزم را برجسته کنند  یدهند، و هر اقدام اصالح

  ی هات یعالدرستی با فها به آن  نکه یو ا  ی انداز راه   یهاتیپیمانکار شامل فعال  یکار   ی هاتأیید شود که تمام برنامه  دیبا  -2

 .مرتبط هستند ی وساز قبلساخت

قرارداد موردنیاز    باتیپیمانکار در برابر ترت  یانداز مشاهده راه   ای  مشارکت کارفرما  یمشاوران برا   باتیترت  ی هماهنگ  -3

 .است

 اندازیاسناد راه -6-8

 مالک ساختمان(  یدفترچه راهنما)  O&M یراهنما  کتابچه -6-8-1

راهنما ساختمان  ی دفترچه  راهنما  ا ی  مالک  تعمراه   ی کتابچه  و  نگهدار   ریاندازی  برا   یو  موردنیاز  اطالعات    یشامل 

  ر یمالک ساختمان ممکن است شامل موارد ز  یراهنما  کتابچه.ساختمان است  کی و انهدام    ینگهدار  و  ریتعم  ،اندازیراه 

خاص    الزامات   - 2  .ه(ریوساز سقف، و غها، ساخت مانند روکش، درها و پنجره وساز ساختمان ) ساخت   اتیجزئ  -1  :باشد

 . انهدام  ب،یتخر یبرا

 ازبیلت  اسناد -6-8-2

مستندات  "از    شرفتهیپ  یکپ  کینخواهد شد.    یاسناد، قرارداد کامل تلق  نیقرارداد است، بدون ا  یبخش اساس  ازبیلت  اسناد

خواهند    ریشده شامل موارد زاطالعات ساخته .  شودی پروژه ارائه م  ریکارها به مد   یشنهادیپ  لیقبل از تکم  "شدهساخته

 :بود

 تأسیسات ساختمان اطالعات -4ی معمار  اطالعات  -3ی اسازه  اطالعات -2 هارساختیز  ،ینیرزمیز  یهازهکش  -1
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 و بهداشت  یمن ی ا پرونده -6-8-3

اطالعات    ی( حاو"و سالمت  ی منیا"پرونده )   کی  CDM کنندهوساز مستلزم آن است که هماهنگ مقررات ساخت 

هر فرد موردنیاز است،    یمنیاز سالمت و ا  نانیاطم  یبرا   یوساز بعدمربوط به پروژه را که احتماالً در طول هر کار ساخت 

 :باشد ریو سالمت ممکن است شامل موارد ز  یمنیا  پرونده. روز کندمرور و به 

و   ریتعم  زاتیدر مورد تجه  اطالعات  -2  شدهنصب   زاتیتأسیسات و تجه  بردن  نیاز ب  ایحذف و    یبرا   ییهاروش   -1

 .هاآن  یمکان تیمهم و موقع تأسیسات اطالعات -3ی نگهدار

 

 

 یو بهره بردار  لی، تحولی تکم:  هفتمفصل  -7

 ج یو نتا احلروند مر -7-1

به صورت  ممکن است  عمل    نیاست، ا   کارفرماپروژه به    میشده از ت  لیتکم  تسهیالت  ی مرحله شامل انتقال رسم  نیا

  ییدانش و توانا  کارفرما،  حاصل شود که  نانیاطم  انجام شود. باید این  یاچندمرحله   ی به طوربازه زمان  کی در    ای  بارهک ی

نتایج این  است.  کارفرماشامل اشغال و استفاده از امکانات توسط  نیمرحله همچن ن یرا دارد. ا  دیاستفاده از امکانات جد 

زیر   به شرح  ت  لی، تحویی نها  یهای بازرس -2  یواگذار   یهاروش و    ی استراتژ  -1:  باشدی ممراحل    -3  یک یزیفخلیه  و 

و آموزش کاربر    ییآشنا  -6  ساخته شده   امکانات  ثبت  -5  حذف شده  ای  ناتمام  کارهای  برنامه  -4  یعمل  لیتکم  یگواه

 مانکارانیپ یی حساب نها لتکمی  -8 کارفرما به مانکاریساختمان از پ یهامهیب انتقال  -7یی نها

 ل یتحو یو زمان بند  یزیبرنامه ر -7-2

بخش تمام مراحل کار در   تی هماهنگ و رضا  یبه اتمام  یابیدست  یبرا   از یمورد ن  یهاتی فعال  یز ی، برنامه ریکل   هدف

 تکمیل شوند. ی(، جزئی)مقطع  یامرحله به صورت  توانندی م  یساختمان یهاپروژه ، ی به طور کل است. نه یبرنامه هز
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  ل یتکم  ی به معن  یامرحله در واقع، اتمام    دارد.  ی کاربران بستگ  ی ازها ین  ا ی  پروژه و   یدگیچ یو پ   ت یبه ماه  ،مربوطه  ی هاه یرو

و تکمیل    ادامه  شروع،   مانع در نباید باعث ایجاد    مسئله   نی، ا حال  ن ی با ا    هر مرحله خاص از ساخت است.   یبرا   ی عمل

 .کند جادیخدمات تداخل ا ای  کارگاه هر مؤثر عملکرد نباید در  و همچنین هر طرف شود ی تعهدات قرارداد

کامل، کل حق    ل یبا تحو  مربوطه را بر عهده دارد.  ی کارها  مهیب  تیمعموالً مسئول  کارفرما،  یامرحله   لیدر موارد تحو 

 . شودی م لی تبدکارفرما  تیبه مسئول مهیب

 هاهی رو -7-3

پروژه مورد    یبرا  یی،پروژه در برنامه اجرا  ریپروژه خاص توسط مد  کی یقابل اجرا برا  ی عمل   لیو تحو  لیمراحل تکم

را پوشش   ری ز یهاتیفعال اتیجزئ یبه طور کل  لیو تحو لیتکم یاصل   یهاجنبهحال،  نی با ا. نظر شرح داده خواهد شد

 :دهدیم

و مواد،  یی  هواآب و    یهاخسارتناتمام،    هایکار  :، به عنوان مثالکنندی م که کمبودها را مشخص    ییهاستیل  هیته  -1

 .ستندیمطابق با استانداردها نکه  هاییکار روشکاالها و 

و    طیواجد شرا  یشدهی معرفپرسنل    میدر مدت زمان مشخص تحت نظارت مستق  ،لیاصالح و تکم  یکارها  هیکل  -2

 باتجربه انجام شود.

 برنامه.  بر طبق لتحوی و اتمام  بر نظارت و پایش -3

  دوره   نظارت بر  همچنین  .ستندین  یاز قرارداد اصل  یکه بخش لیپس از تحو  یو نظارت بر کارها  پایشمراحل    میتنظ  -4

 . نقص تیمسئول

  شیپ  نکهیاز ا   نانیاطم  حصول  و  اختالف،  ای  زیبا کمک در هر جنبه بحث انگ  یینها  یهاحساب  شرفتینظارت بر پ  -5

 هستند. قیموجود و دق یی،نها یهاحساب  سینو

 . یینها نامهیموفق و صدور گواه یینها  نظارت لیتسه ی در فواصل منظم، برا شرفتیپ یبررس -6
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 راه اندازی و اشتغال کارفرما -7-4

 کند.  تهیهغال را  تاش  یسرانجام امکانات آماده برا   د یبا  کارفرماکار،    انیدر پا  مانکاریسازه ساخته شده از پ  رشیس از پذپ

و   یاتیعمل  ی، راه انداز کارفرمااسکان    یکارها است:    فیپروژه شامل سه گروه عمده وظا  اتیمرحله از چرخه ح  نیا

 مهاجرت.

شکل    نی انعکاس آخر  ای،  هاآن  قیتوسعه الزامات دق  ی براتشکیالت کارفرما    یوقت برا   شتربی  هرچه  اختصاص  منظور  به

  ریمد  ادیبه احتمال ز  دهد.  بیترت  یاقامت  یانجام کارها  یرا برا  یگریاست که پروژه د  رایج   کارفرما  ی، براهاآن   یتجار

پروژه جدا    یاصل  میاز ت  میت  نی ا  غالباً  خواهد شد.  ریکارها درگ  نیانجام ا   یشده برا   جادیپروژه ا  میت  تیریمد   یپروژه برا 

 .رسدی م  انیپروژه به پا طیمح   کی کار در  نهیدر زم شتریبا تجربه ب یخواهد بود و از پرسنل 

مانند شغل، که  )   کارفرما  ت یمأمور .سنجی و استراتژی تعیین شودباید در مرحله امکان   کارفرمااندازی و اشغال  اصول راه 

می  معموالً دنبال  فرآیند مستمر  عنوان یک  عمدتاً  ،شود(به  است که  پرسنل    فعالیتی  می   کارفرماتوسط  و  انجام  شود، 

 . کنندمشاوران در صورت نیاز به آن کمک می 

طور خالصه به    و بهاست    یز یطبق برنامه ر  التیاز مجهز بودن و کارکرد تسه  نانیاطم  کارفرما،  یهدف از راه انداز 

  بتدایدر ا  و  ردیگی مبه طور هماهنگ با شغل کارفرما انجام    امر  نی ا است.شده    جادیا   یطرح تجار   هیاولمفهوم    عنوان

 انجام داد.مشخصات قرارداد   طبقتا بتوان الزامات را  شودی ماستفاده   یاتیعمل م یت کیپروژه از  

، از یک تیم عملیاتی در ابتدای پروژه است به  کارفرماکننده شغلی  گیری، تحت نظارت هماهنگ ین امر مستلزم شکل ا

شرکت در    یبه موقع برا  یاتیعمل   میآل، ت  دهیدر حالت ا .ددر مشخصات قرارداد ایجاد کر  توانی مطوری که الزامات را  

 . شودی م  لیتشک یروند طراح

 وظایف اصلی  -7-5

 :وظایف اصلی به شرح زیر هستند
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اندازی مرحله به  باید به پیامدهای کلی راه  د.  تعیین اهداف عملیاتی و شغلی در شرایط زمان، هزینه، کیفیت و عملکر  -1

  .توجه شود یو امنیتی خدمات یهابخش شده برای تکمیل های تعریف مرحله و اولویت 

شود، به این کار قبل و یا در طول مرحله طراحی دقیق انجام می  کارفرما.  تعیین انتصاب تیم عملیاتی در ارتباط با  -2

  .تواند به آسانی در قرارداد گنجانده شودناسب می اندازی مهای راه طوری که فعالیت 

 . شوددر نظر گرفته می  کارفرمااندازی های راه هزینه مناسبی برای هزینه اطمینان از این که در مرحله بودجه، کمک  -3

 ی. برای هر عضو تیم عملیات ها(های زمانی، خروجی ها، مقیاسمسئولیتسازی نقش و شرح شغل )آماده  -4

  ستی، با استفاده از چک لکارفرمااقدام در ارتباط با  ستیو ل کارفرما یراه انداز   یبرنامه زمان بند ه یدر ته یهماهنگ -5

 ی. راه انداز

وساز، با اصالح  در طول ساخت   کارفرماتنظیم دسترسی مناسب، در صورت لزوم، برای تیم عملیاتی و سایر پرسنل    -6

 . مناسب اسناد قرارداد

 شیوه کار  -7-6

  ست یخاص و ل  یهاتیفعال  ی هاگروه   ایافراد    ییشناساشامل    است.  ندیفرآاهداف  به کل    یابیدست  ی چگونگ  شیوه کار،

 .شودیمی،  مال یامدهای، پموارد مرتبط، به عنوان مثال ریپارامترها و سا  نییبا هدف تع هاآن  فیوظا

 سازماندهی و کنترل  -7-7

مورد    هایی که احتماالًافراد و گروه  .تحت بررسی است  وبودجهبرنامه دهی و کنترل به معنای انجام فرآیند و حفظ  سازمان

 د:به شرح زیر هستن ،گیرندتوجه قرار می 

را بر    پروژه  کامل  ندآیفر  تی و مسئول   شودیممنصوب    میمستق  تیریدر سطح مد  کارفرماتوسط    پروژه:  یمجر   -1

 .کارفرما باشد دیی مورد تأ باید  یفعل  ری مد ایپروژه منصوب  ریمد. عهده دارد
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هماهنگ   : هدایت شغلگروه    -2 از  متشکل  و  پروژه  اجرایی  مدیر  ریاست  ارشد  به  نماینده  و چند  کننده مشاغل 

 .دهندشده که مناطق اصلی عملکردی را پوشش می انتخاب

  ندهیشغل و متشکل از چند نما  تیدر گروه هدا  یعملکرد  ندگانیاز نما  یکی  استیبه ر  ارشد:  ندگانی جلسه نما  -3

 .دهندی مکارمندان و هماهنگ کننده شغل را پوشش  تیارشد که اکثر

 "شناسیروش "که در    طور همانهای خاص  جلسات برای افراد یا گروهی از فعالیت   های خاص:جلسات فعالیت   -4

دهند و  یک فرد واحد مسئول دستیابی به تمام وظایفی است که یک فعالیت خاص را تشکیل می  .شده استمشخص  

  .مربوطه را بر عهده خواهند داشتریاست جلسات 

و کنترل   قیدق  هیته  فهی، وظیشغل   تیمسئول هدایت کلی حرکت فیزیکی، به عهده گروه هدا  جایی:گروه جابه   -5

 است.  پروژه نهیهز  یابرنامه حرکت شامل بودجه  

 

 مدل سازی اطالعات پروژه  استراتژی -7-8

 ها داده و مجموعه    ،موجود  تی وضعرا طبق    اطالعات پروژه   ی سازمدل   تواندی مپروژه    می، ت پس از اتمام مراحل ساخت

 دهد.  لیتحو هاآن  التیتسه تیر یمد م یو ت کارفرمارا به 

  ن یاا کارفرماز    یدارد. برخ  ازین  یچه اطالعات  ،لیدر هنگام تحو  کارفرما ، مشخص خواهد شد  فیو تعر   یه یدر مرحله توج  

  معمولدر اشکال    لیبه اطالعات تحو  هاآن ،  نی پروژه را ندارند. بنابرا  مدل سازی اطالعات و استفاده از    رشیپذ  یی توانا

 دارند. ازین

 فصل هشتم: بررسی پس از اتمام پروژه و بعد از آن -8

ارزیابی پس از سکونت، راهی برای تأمین بازخورد در طول چرخه حیات ساختمان از مفهوم اولیه تا بهره برداری است.  

آینده، چه در مراحل تحویل یا عملکرد فنی    یهاپروژه برای اطالع رسانی    توانی ماطالعات حاصل از این بازخورد را  
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برای مشکالت    حلراه شناسایی و یافتن    -1  :امل موارد زیر استساختمان استفاده کرد. مزایای اصلی این بازخورد ش

در   نیازهای کاربر    -2  هاساختمان موجود  به  و رشد سازمانی    -3پاسخ  تغییرات  با  برای سازگاری  داخلی    -4ظرفیت 

 پیشرفت در کیفیت طراحی  -5پاسخگویی به عملکرد ساختمان، توسط طراحان 

 مطالعه عملکرد:  -8-1

  مؤثر  هاکنترلصحیح و    یهاروش آیا    -2  هات یفعالبرنامه ریزی و زمان بندی    -1مطالعه عملکرد شامل موارد زیر هست:  

کارمندان    -3بودند؟   ساعت  و    یهاتیفعالشناسایی    -4خالصه  بخش  روشی رضایت  به  که    یی هاتیفعالانجام شده 

 آتی.  یهاپروژه یمانکاران، برای استفاده در رتبه بندی عملکرد مشاوران و پ -5 .اندنبوده رضایت بخش 

 بازخورد پروژه  -8-2

  ییهاه یتوصاست که در مراحل مختلف پروژه کسب شده است، از جمله    ییهاآموختهبازخورد پروژه لزوماً بیانگر درس  

پروژه در مراحل  آینده. در حالت ایده آل، بازخورد باید از تمام شرکت کنندگان در تیم    یهاپروژه به کارفرما برای  

در مرحله اصلی تصمیم گیری به دست آورد )به عنوان مثال    توانی ممختلف گرفته شود. در صورت لزوم، بازخورد را  

 - 1  :در پایان هر یک از مراحل شرح داده شده در این آیین نامه عملی(. فرم بازخورد پروژه باید شامل موارد زیر باشد

  وساز ساخت روش    -5طراحی تکنیکی    -4شکل قرارداد و ارزش    -3رئوس مطالب تیم پروژه    -2شرح مختصر پروژه  

 برنامه هزینه  -9زمان بندی پروژه  -8نظرات در مورد انتصابات مشاور  -7فرم انتصابات مشاور  -6
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