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چکیده
ها شکل گرفته و ها و طرحبندي پروژهو طبقهمدیریتاولیهمفاهیمو تعاریفبا » طرحمدیریت«علم 

و تسلط به یابیدست. گیردمیهاي متفاوت را در بر ، انتخاب و نظارت بر اجراي طرحارزیابیی چگونگ
و مسائل مدیریتسازد که هم به فرصت را فراهم میاینکالنشهرها مدیرانطرح براي مدیریتدانش 

طرح مدیریتلیاصد. از جمله منافع نها باز نمانو به موقع طرحصحیحد و هم از انجام نبپردازحاکمیتی
ها است.ها و طرحو امکان نظارت و کنترل بر روند اجراي پروژههزینه،کاهش زمان

بازه یکدر معینکیفیتیاست با مشخصات فنی و محصولیبه یابیدستپروژه، یکهدف از اجراي 
بایدشده، ریزيطرحنتایجبه یابیدستمشخص. براي اجراي موفق پروژه و ايهزینهو با معینزمانی 
اجزاي پروژه کلیه، اجرا و کنترل براي دهیسازمان، هماهنگی، ریزيبرنامهو منسجم یکپارچههايفرآیند

گرو طرح درآورده است. تحقق اهداف کالن به وجودرا » پروژهمدیریت«شاخه دانش ایناجرا شوند. 
یکپارچهبه صورتبایدو کنندمیل هاست که هر کدام اهداف خاص خود را دنبااي از پروژهاجرا مجموعه

اي مجموعهمدیریتبر » طرحمدیریت«سازد. را مطرح می» طرحمدیریت«موضوع اینشوند. مدیریت
ها، اثرات مطلوبی بر ها و پروژهدر اجراي طرحمدیرانها تمرکز دارد. ارتقاء دانش تخصصی از پروژه

نموده و اهداف ایجادهماهنگیو همسوییکان طرح ارمیانها خواهد داشت و طرحکاراییاثربخشی و 
.گرددمیمحقق يتربیشطرح با سهولت 

. درآیندبه اجرا بایستیطرح، حیاتکه در طول چرخه هاستفرآینداي از مجموعه» طرحمدیریت«
هايفرآیند. گیردمیمباحث کالن و در سطح باالي سازمان را در بر تربیشطرح مدیریتهايفرآیند

هاي طرح را هماهنگ کرده و هاي متنوع پروژهتا خروجیشوندمیطرح با هم هماهنگ یریتمد
با استانداردهاي معتبر آشناییو کارشناسان ضمن مدیران. نمایندتضمینطرح را نتایجبه یابیدست

هاآناز یکهاي هر ها و خروجیطرح، وروديیکمدیریتالزم براي هايفرآیندطرح، مدیریتدانش 
طرح مدیریتوظیفهداشته باشند. مدیریتتوانند نظارت بهتري بر کار خدمات را کنترل کرده و می

اي خارج از بدنه کارفرما واگذار گردد.تواند به مجموعهمی
نظیرو انتخاب روبرو است. ارزیابیبراي گیريتصمیمطرح همواره با مسئله تیمطرح، مدیریتدر 
و ارزیابیها، و انتخاب روش اجراي طرح و پروژهارزیابیها، هاي پرداخت در پروژهو انتخاب روشارزیابی

و انتخاب عامل چهارم و نظارت ارزیابیبه نحوه هاگیريتصمیماز یکی. پیمانکارانانتخاب مشاوران و 
.   شودمیبر کار آن مربوط 
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پیشگفتار
به سفارش مرکز مطالعات و کهباشدیح مطردیریتماي از کتاب مبانی گزارش حاضر خالصه

گزارش با ایناست. تدوین گردیدهداراننهارایمشاور مهندسینشهر تهران توسط شرکت ریزيبرنامه
هاي عمرانی و ها و پروژهطرحتهیهاندرکار که دستهاییمعاونتکلیهشهرداران محترم و آشناییهدف 

مسائلشهرهاي بزرگ و کالنشهرها و مدیریتپیچیدگیست. با توجه به شده اتهیهباشندمیمطالعاتی 
از آگاهی. باشدمیخاصی برخوردار اهمیتها از ها و پروژهآن، انجام صحیح و به موقع طرححاکمیتی

هاي متفاوت را در ، انتخاب و نظارت بر اجراي طرحارزیابیچگونگیهاي آن، فرآیندطرح و مدیریتعلم 
اینهمچنینسازد. مند میبهرههزینهشهري گذاشته و آنان را از منافع کاهش زمان و رانمدیاختیار

و راهبردي را فراهم گذاريسیاستهاي شهرها فرصت شرکت در حوزهحاکمیتیمدیراندانش براي 
طرح برداشته باشد.مدیریتمبانی علم تبیینکتاب گامی در اینتدویناست امیدسازد. می

مفاهیمویفارتع-1
اینست. آنچه در پورتفولیوبا مفاهیم اصلی طرح و مدیریت طرح و ارتباط آن با پروژه و آشناییهدف 

باشد.میخوانید شامل این مباحث میبخش 
تعاریف مربوط به مدیریت طرح و مدیریت پروژه
 پورتفولیورابطه بین مدیریت پروژه، طرح و
 موضوعات اصلی مدیریت طرح
پیشبرد طرحهاي روش

مقدمه-1-1
به محصولی با مشخصات فنی و کیفیتی معین در یک بازه زمانی تعیین شده و با هزینه یابیدست

پروژه و حصول آمیزموفقیتهدف اجراي یک پروژه است. به منظور اجراي ،اي مشخصکردن بودجه
، دهیسازمان، هماهنگی، ریزيبرنامه،و منسجمیکپارچههایی فرآیندشده بایستی طی ریزيطرحنتایج

هاي شاخهترینمهمبه پیدایش یکی از امر منجراین . پروژه صورت پذیرداجزايکلیهبراي کنترلاجرا و 
پروژه، مدیریتو منسجم جهت یکپارچهسیستمیگردید. وجود »مدیریت پروژه«نام ه دانش مدیریتی ب
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همچنین. سازدمیپذیرامکانرا مختلفهايحوزهدر پروژهاجرايو روند عملکردتحلیلو گیرياندازه
موقع و مناسب بههايگیريتصمیمبا کهآوردمیعوامل پروژه فراهم دیگرو مدیرانبرايرا امکاناین

. برندبپیش وريبهرهو کیفیتبااليبا سطوح مسیريبتوانند پروژه را در 
اي در گرو اجراي مجموعههاآنشود که تحقق میگیري، اهداف کالنی مطرحدر سطوح باالتر تصمیم

کنند، بایستی در راستاي ها که هر کدام اهداف خاص خود را دنبال میها است. این مجموعه پروژهاز پروژه
یکپارچه مدیریت شوند. ضرورت مدیریت هماهنگ و یکپارچه به صورت دسترسی به اهداف کالن

به توجه به موضوعاتی نظیر مدیریت طرح و مدیریت ، منجرمرتبط به همهايپروژهاز ايمجموعه
د. با توجه به حجم نها تمرکز داراز پروژهايمجموعهمحور مدیریت بره کشود. موضوعاتیمیپورتفولیو

در کشور، افزایش دانش تخصصی مدیران در اجراي و با پیچیدگی زیادهاي بزرگو پروژههاطرحزیاد 
.ریزي شده از ضرورت باالیی برخوردار استبه اهداف طرحیابیدستعظیم در راستاي هاي ها و پروژهطرح
.گذاشتخواهد هاطرحبر اثربخشی و کارایی رانامطلوبیاتاثردانش تخصصی مدیران،ارتقاء مناسبعدم

و نتایجهاطرحمدیریتبرايمناسب سیستمیکارگیريبهافزایش دانش تخصصی مدیران در در مقابل،
و هماهنگیایجادکند که . این دانش کمک میخواهد داشترا به دنبالمهمیبسیاردستاوردهاي 

،ي انجام پذیردتربیشاهداف آن با سهولت مسیردر حرکتمختلف طرح جهت ارکانمیانهمسویی
طرح مؤثرتر مورد نیازهاي دادهجریانتعامالت اطالعاتی و ویژهارتباطات میان عوامل درگیر در طرح به 

هاي مناسب، به شکل برنامهتدوینهاي مختلف طرح با بر حوزههاآنکنترلاجرا، نظارت و ،صورت پذیرد
افزایشجهت انسانیمنابع ویژهو منابع مختلف پروژه به هاظرفیتمطلوبی دنبال گردد. استفاده مؤثرتر از 

در تصمیماتاثربخشیو کاراییو بهبود یتیمدیرهايگیريتصمیمسرعت ،پروژه افزایش یابدوريبهره
هاي مختلف در حوزهتغییراتکنترلامکان اعمال و ،یابداهداف پروژه و جبران انحرافات بهبود پیشبرد

از اثربخشی و کارایی در برآورده شدن اطمینانتوان ایجاد حصول و به طور خالصه می،یابدطرح افزایش 
طرح را عنوان نمود. يهانیازمنديها و خواستهکلیه

ریف مرتبط با مدیریت ، ضروري است مروري بر مفاهیم و تعااصلیقبل از پرداختن به تشریح مباحث 
و اصطالحات مقدماتی مرتبط با موضوعات مدیریت تعاریفبیاندر ادامه ابتدا به ؛ لذا پذیردطرح انجام 

طرح و انواع مفاهیمتربیشتفصیلپس با س؛پرداختخواهیمپروژه، مدیریت طرح و مدیریت پورتفولیو 
گردد. طرح تشریح میمدیریتپیمانکارطرح و مدیریتآن، 
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تعاریف-1-2
پروژه

نجا که در تعریف طرح از آاست و از طرحمدیریتمبانی ترین تعریف در مبحث ايتعریف پروژه پایه
مفاهیمقبل از پرداختن به تعاریف و لذا ضروري است که ؛استفاده خواهد شد»هامجموع پروژه«واژه 

PMI(1(آمریکاپروژه مدیریتانستیتواي به تعریف پروژه شود. طبق تعریفاشاره»طرح«مربوط به 

براي تحقق یک هدف مشخص و ایجاد یک محصول کههاي موقتی است از فعالیتايمجموعهپروژه «
. »پذیردمیخدمات مشخص انجام ارائهیا 

. کردبیانبه این شرح توانمیپروژه را یکهايویژگیPMIتوضیحاتتعریف و طبق بر اساس این 
تکراري است. ویژگی بعدي پروژه این است که غیراول اینکه پروژه یک کار منحصر به فرد، جدید و 

ها اي از فعالیتزمانی مجموعهپروژه داراي یک نتیجه عینی در قالب محصول یا ارائه خدمت است. عمالً
داشته باشند، و نه ارائهتوان در قالب یک پروژه مطرح کرد، که این مجموعه فعالیت خروجی قابل را می
موقتی بودن پروژه و به عبارتی داشتن .در گرو اجراي پروژه دیگري باشدهاآنمحصول در ارائهاینکه 

منابع و -ه داراي زمان هاست. هر جزء از پروژیک نقطه شروع و پایان قابل تعریف ویژگی دیگر پروژه
حاکم است و نیازمند منابع کاري و مصرفی هاآنوابستگی خاصی بین و هزینه خاصی است که روابط 

مختلفی است. 

مدیریت پروژه
هایی جهت ها، ابزار و تکنیکمدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت«PMIبر اساس تعریف 

سازي یریت پروژه از طریق استفاده و یکپارچهمد. »دبرآورده شوپروژههاي پروژه است تا نیازهايفعالیت
. مدیریت شودانجام می،ایانی مدیریت پروژهریزي، اجرا، نظارت و کنترل و پهاي آغازین، برنامهفرآیند

:به صورت مشخص، کارهاي زیر را بایستی پوشش دهده یک پروژ
شناخت نیازها
 یابیدستایجاد اهداف روشن و قابل
هاي متناقض در مورد کیفیت، محدوده کاري، زمان و هزینه جاد توازن میان درخواستای
مختلفنفعانذيها در مورد انتظارات متفاوت ها و روشپذیرش مشخصات، برنامه

1- Project Management Institute
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طرح
و مزایاراستايبه صورت هدفمند در کهها از پروژهايمجموعهاشاره شد به ترپیشکه گونههمان

شده ارائهتعریف،شود. تعریف بهتر طرحاند، طرح گفته میقرار گرفتهمجموعهدر یک کاستراتژیاهداف 
يهاپروژهاز ايمجموعهعبارت است ازطرح «است که در آن ) PMI(پروژهمدیریتانستیتوتوسط

به صورتالزم است،شودمیحاصل هاآنهماهنگ مدیریتکه از منافعیدلیله که ببه هم مرتبط 
اجرايهزینه. گرددمیاجرا معینهزینههر طرح با ».شوندمدیریت)و نه به صورت جداگانه(استارهم

و خدمات موضوع طرح را در بر عملیاتعوامل و مراحل تمامیوشودمیدهیاول سنجطرح در مراحل 
و گریکدیمختلف با هايطرحمقایسهبودن و اقتصاديتشخیصبرايمعیاريطرح هزینه. گیردمی

طرح است. ارزیابیدر اصلیعامل 
و خدمات است که عملیاتاز ايمجموعهطرح «توان گفت که با مقایسه تعریف طرح در منابع مختلف، می

.»آیدزمانی مشخص و با هزینه معین تعریف و به اجرا در میدورهپروژه مرتبط به هم طی چندیندر قالب 

مدیریت طرح
یابی به هاي یک سازمان، براي دستاي از پروژهمدیریت هماهنگی مجموعهتوانطرح را میمدیریت

. استاندارد دانستهاي مدیریت ها، ابزارها و تکنیکها، مهارتاهداف معین، با امکان به کارگیري دانش
PMI به منافع و اهداف یابیدستبرايمدیریت طرح را شامل مدیریت متمرکز و هماهنگ طرح

اطمینان از براي حصولاستفاده از چند موضوع مدیریتی راستاکند. در این معرفی میاستراتژیک آن 
و نفعانذيشامل: مدیریت سود، مدیریت مدیریتیموضوعات موفقیت طرح مجاز شمرده شده است. 

آورد تا هزینه، طرح این امکان را فراهم میبه وسیلهباشد. مدیریت چند پروژه نظارت بر طرح می
ها بهینه و یکپارچه شوند. و سایر تالشديبنزمان

بین مدیریت طرح و مدیریت پروژهرابطه
و نمایدمیها را سرپرستی ها آغاز شده و مدیر طرح، مدیران پروژهدر طول چرخه حیات طرح، پروژه

ها ن پروژههاي صورت گرفته میاطرح تالشآورد. مدیرفراهم میهاآنبراي هایی راو راهنماییدستورالعمل
شناخت، تشخیص، ،هاي اساسی مدیریت طرحاز مسئولیت. کندنمیرا مدیریت هاآنده اما را هماهنگ کر

هایی که در طرح موضوعات تشدید کننده میان پروژهشناختها، هاي میان پروژهنظارت و کنترل وابستگی
باشد. سازي منافع طرح میپارچهجهت یکهاییفعالیتپیگیري میزان مشارکت هر پروژه و ،قرار دارند
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پورتفولیو
برايکه دیگرمرتبط کارهايهمچنینو هاو طرحها از پروژهايمجموعه،PMIاستاندارد بر اساس «

یکتشکیلگیرندمیگروه قرار یکدر استراتژیکبه اهداف نیلاثربخش در جهت مدیریتتسهیل
، اما این ترجمه چندان سبد پروژه ترجمه شده استفارسیدر زبان پورتفولیو».دهندمیرا پورتفولیو

ها و ، پروژههاطرحکه شاملاستايمجموعهپورتفولیو، شدهارائهتعریفبنا بر. نیستمفهوم آن گویاي
چند پروژه را در بردارد.اي است که، فقط مجموعهسبد پروژهکهحالیدر گرددمیسازمانکارهايسایر

کند.ك بهتر اجزاي پورتفولیو در سازمان کمک میبه در) 1- 1(شکل

، طرح، پروژهپورتفولیوارتباط -1-1شکل 

در سازمانها و سایر کارهاي مربوطه راو پروژههاطرح،هاپورتفولیوساختاربرخی از )2- 1ل (شک
جموعه تواند زیرمشود، یک پورتفولیو خود میکه در شکل مالحظه میهمان طوردهد. نشان می

در یک سطح باالتر در سازمان باشد. پورتفولیویی

، طرح و پروژه سازمانپورتفولیوساختار -2-1شکل 
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پورتفولیومدیریت 

بندي،اولویتست که شامل تشخیص،پورتفولیومدیریت تمرکز یافته یک یا چند پورتفولیومدیریت 
بر اساس انطباق و اشتراك با اهداف سازمان و سایر کارهاي مرتبطهاطرحها،مدیریت و کنترل پروژه

رویکردي کلی نگر است پورتفولیوباشد. مدیریت به اهداف استراتژیک خاص تجاري مییابیدستجهت 
، یک راه حل کلیدي در افزایش و محصول ارزشمندبهینه تشخیص کارکه با به کارگیري صحیح منابع و

منافع در سازمان تحقق بخشیدن به سودها وپورتفولیومدیریت دهد. هدف وري سازمانی را ارائه میبهره
ها را با باشد. در این سبد باید تمام پروژهمیه رویکردي سازمانی در مدیریت پروژکارگیريبهبه وسیله

ها دوباره مقایسه پروژهآوردن حداکثر سود بعد ازبه دستبراي نمود وو کنترلو تحلیلهم دید، تجزیه 
.ا به آن اختصاص دادمنابع ر

مدیریت طرحاصلی درموضوعات-1-3

کنند که اغلب کل سازمان را جهت تحویل منافع و انجام نتایج توافق شده آغاز میهاطرح، هاسازمان
دارد این موضوع را مورد توجه قرار به عهدهدهد. سازمانی که مسئولیت طرح را را تحت تأثیر قرار می
هاي رقیب تعادل برقرار ، منابع و تعارضات زمانی میان پروژههانیازمندي، نفعانذيداده و بین انتظارات 

شود اما، سه موضوع ها را شامل می. یک طرح مؤثر در طول چرخه حیات خود بسیاري از حوزهدینمایم
باشند:مدیریتی وسیع وجود دارد که کلید موفقیت طرح می

مدیریت منافع
 طرحنفعانذيمدیریت
طرحنیحکمرا

آن سه را توانمیکهنحويبا هم برخوردارند به باالییبسیارنزدیکیسه موضوع از تعامل و این
. روندمیپیشطرح مسیرکلدر کهدر نظر گرفت ايپیچیدهکالفهمانند 
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حطرپیشبردهايروش
و هم یهیتوجمرحله مطالعات پایاندر کهاست استراتژیکیصمیمتطرح یک انتخاب روش انجام 

طرح اجرايفرآیند . در گیردمیطرح صورت مالیتأمیندر مورد روش گیريتصمیمپس از یازمان 
از یکهر براي طرح اجرايدر طول ولیشود،میطرح مطرح کلبرايیک باراجرا، انتخاب روش 

ها ها و پروژهطرحاجرايهايروشتشریحلذا ؛شودتکرارانتخاب روش فرآیندبایستینیزطرح اجزاي
برخوردار است.زیادياهمیتانتخاب از فرآینددرست اجرايجهت 

طرحپیشبردهايروشبنديدسته-3-1شکل 

کهاست هاییروششامل یکی. کردخواهیممعرفیدسته عمده دوطرح را در پیشبردهايروش
ها ها قیمت انجام طرح تعیین و پرداخت. مطابق این روشکندمیص را در طرح مشخگذاريقیمتنحوه 

در آن صاحبان طرح کهطرح است اجرايهايروشپذیرد. دوم به عوامل طرح بر اساس آن صورت می
ها نشان داده شده است.بندي کلی این روشستهد) 4- 1(ل . در شککنندمیا تعیینطرح راجراينحوه 

پرداختوگذاريقیمتهايروش
مقطوعقیمتروش -
روش فهرست بها-
کارپیشرفتروش -

هاي پیشبرد طرحروش

اجراي هاي روش
طرح

هاي روش
گذاري و قیمت

پرداخت
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طرحپیشبردهايروشانواع -4-1شکل 

طرحاجرايهايروش
: کردتقسیماصلیدر چهار گروه توانمیطرح را اجرايهايروش

پایههايروش) الف
در دست کلیدهايروش) ب
م عامل چهارهايروش) ج
مالیتأمینهايروش) د

طرح هستند. اجرايهايروشترینشدهشناختهحال عینو در ترینابتداییجزء ايپایههايروش
برخیاما همچنان در ،استیافتهکاهشها روشایندامنه استفاده از ،نوینهايروشچند با آمدن هر

براي اجراي طرح و یا پروژه مشخص است. عالوه بر این، ازیمورد نعمدتاً منابع ی مطالعاتهاي ها و پروژهدر طرح
هاي ها و پروژهدر طرحسکیر. ردیپذیمتري انجام در کارهاي مطالعاتی با سهولت بیشکاربرآوردهاي مربوط به محاسبه حجم 

هاي مطالعاتی، نسبت به سایر در محیط طرحی برخوردار است. همچنین تغییراتکمراتییتغآن از طیمحبوده و کمی مطالعات
هاي ها و پروژههاي ذکر شده براي طرحگذرد. با توجه به مشخصات و ویژگی، اثر منفی کمتري بر منافع طرح میهاطرح

کهي موارد. هر چند در شودیممقطوع در نظر گرفته متیقها معموالً روش و پروژههاطرحی، جهت پرداخت در این مطالعات
ي آن اجرامقطوع جهت متیقآن با قیتلفایکارشرفتیپاز روش توانیممطالعات چندان مشخص نباشد انیپاایکارحجم 

.کرداستفاده 

یمطالعاتي هاطرحدر پرداختروش 

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

یهاي تأمین مالروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال
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يهاروشدر دست، از جمله کلیديهاروش. شوندمیمحسوب گزینههترینبها پروژهیاها طرح
طرح مدیریتبر کارفرماشده و کاستههاآندر کارفرمااجراییهايمسئولیتاز کههستند تريپیشرفته

مبحث کلیاطرح مدیریتدر تخصصیهايحوزهبرخیبرايعامل چهارم هايروشدارد. در تمرکز
جزء مالیتأمینهايروشنهایت. در شودمیاستفاده کارفرمامتخصص خارج از مجموعه نیروهايآن از 
. آورندمیفراهم هاآناجرايها را ضمن طرح و پروژهمالیتأمینامکانکههستند هاییروش

پایههايروشالف) 
امانیروش 

عوامل یعنی کار تمامیش ر این روباشد، دترین روش انجام کار به صورت امانی میترین و سادهابتدایی
شود. لذا به این روش، یک عاملی یا روش امانی گفته می؛فرما، طراح و سازنده یکی است

ساخت–مناقصه–طراحیروش 
. شـود ترین روش در انجام طرح/ پروژه است که اغلب با نام روش متعـارف شـناخته مـی   مرسوماین گزینه

باشد که هر کدام از ایـن  مراحل مختلف این روش شامل پیش طراحی، طراحی، واگذاري، ساخت و تحویل می
شوند. مراحل به صورت زیر تعریف می

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

ش رو
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال
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هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
انیام

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال

، مناقصه ساختطراحیمراحل روش -5-1شکل 

در دستکلیدهايروشب)
گذارد به هده پیمانکار میهاي کلید در دست مسئولیت طراحی و اجرا را به طور کامل بر عروش

برداري از تأسیسات اجراتواند بهرهقسمی که بعد از تکمیل پروژه، کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می
مناقصـه و نظـارت عالیـه بـه کـار      فرآیندشده را آغاز نماید. در این حالت کارفرما یا مشاورین او فقط در 

حد اعالي سپردن مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکـار را  پیمانکار دخالت خواهند داشت. کلید در دست،
نماید. تداعی می
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م طراحی و ساخت توأ
» طرح و سـاخت تـوأم  «چنانچه طراحی و ساخت پروژه بر عهده پیمانکار قرار داده شود، به آن روش 

یمانکار طراحی و ساخت گویند. پیمانکار طراحی هاي پیمانکار است که به آن پگویند طراحی جز مسئولیت
شود که مسئولیت انجـام خـدمات طراحـی تفصـیلی و اجـرا،      اي اطالق میو ساخت به شرکت یا مؤسسه

هـا را در یـک   اندازي و مدیریت انجام این فعالیـت تدارکات کاال و تجهیزات، عملیات ساخت، نصب و راه
ها در این روش به عهده پیمانکار خواهد بود به این مسئولیتتمامی ه پروژه بر عهده دارد. با توجه به اینک
شود. شیوه روش دو عاملی نیز گفته می

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
انکاري پیم

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
دستکلید در

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 

ره، اجا
انتقال
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EPC، ساخت تدارك، مهندسیروش 

پیمانکار در این روش مسئولیت کلیه کارهاي مهندسی (طراحی)، تدارك و ساخت را تا تکمیل و آماده
دار برداري شدن، بر عهده دارد. کارفرما نیز خود نظارت کلی و کالن را بر روند انجام شدن کار عهدهبهره

بر عهده وي » نماینده کارفرما«هاي کارفرما با عنوان است. در صورت انتخاب مشاور بخشی از مسئولیت
محدوده تعریف شده کار رخ گیرد. به عنوان یک قانون کلی: مسئولیت هر عیب و نقصی که در قرار می

پیمانکار خواهد بود.به عهدهدهد 

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
دستکلید در

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 

ره، اجا
انتقال

کارفرما

(طراحی + ساخت)پیمانکار

گروه طراحی

گروه اجرائی گروه اجرائی پیمانکار جزء پیمانکار جزء
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عامل چهارمهايروشج) 
بکاررا مستقلیبهتر طرح، سازمان مدیریتبه منظور کارفرماعامل چهارم، هايروشدر 

انجام ترتخصصیبه صورتسازمان اینطرح توسط مدیریتوظایفتمام یابخشیتا گیردمی
) پیمانکارمشاور و ،کارفرماطرح (اجراياصلیبه جز سه عامل دیگرعاملی. با توجه به حضور پذیرد

عامل چهارم کههاییمسئولیتمیزان. بسته به شودمیعامل چهارم گفته هايروش، هاروشاینبه 
به ر عامل چهارم در طرح/ پروژه حضوبرايمختلفیهايشکل، کارفرماو نوع قرارداد آن با پذیردمی

مدیریتپیمانکارو روش (CM)ساخت مدیریتروش هاآنتریناصلیاز روشدو کهآیدمیوجود
(MC) .است

ساختمدیریتروش 

کارفرما به منظور ایجاد هماهنگی بین طراحی، ساخت، مدیریت و کنترل پروژه سازمان مستقلی را به 
شود. در گفته میCM(Construction Management(حاً مدیریت ساخت گیرد که به آن اصطالکار می

کند که رهبري ساخت، انجام امور مدیریتی و اداري توافق میصالحذياین روش کارفرما با یک شرکت 
اي، به عهده بگیرد.را طی محدوده خدمات تعریف شده

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
حی و طرا

ساخت 
توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال
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(MC)مدیریتپیمانکارروش 

از مـدیریت سـاخت   تـر بیشهاي روش پیمانکار روش عامل چهارم ولی با دامنه اختیارات و مسئولیت
است. در این روش پیمانکار مدیریت یک سازمان مستقل طرف قرارداد با کارفرماست کـه اکثـر وظـایف    

ی هاي سـاخت، همـاهنگ  جنبهتمامیمدیریت با هدف MCگیرد. کارفرما در یک طرح را بر عهده می
هـاي کـار از   و انتقال ریسکهاي تیم ساخت در تیم طراحیمیان پیمانکاران ساخت و ادغام مهارت

در بسیاري موارد مشابه هستند، اما حـوزه کـاري   CMوMCشود. وظایف کارفرما در طرح وارد می
MCشود.ي را متحمل میتربیشتر بوده و ریسک وسیع

مالیتأمینهايروشد) 

اجاره یاتملکانتقال، ،برداريبهرهعالوه بر احداث، قرارداديبا عقد کارفرماهاروشایندر 
طرح مالیمنابع تخصیصو تأمین، ترتیباین. به کندمیواگذار گذارانسرمایهروژه را به پ/محصول طرح

عبارتند از:تفاوت بوده ومح طرمالیمنابع تأمینهايروش. شودمیواگذار نیز

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
ست فهر

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
تقالان

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال
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، انتقالبرداريبهرهروش احداث، 
پروژه بـه  برداريبهره. ساخت و باشدمیطرح مالیتأمینقراردادهايترینمتداولاز یکیروش این
و انتقـال پـروژه بـه    شـود مـی ، انجام گیردمیپروژه نام شرکتاصطالحاً کهشرکتیتوسط معینیمدت 

. یابدمیدرآمد الزم، تحقق تحصیلو بعد از معینیت مدطیپس از کارفرما

برداريبهره، تملکروش احداث، 
گذار سرمایهنوع قرارداد ایناست. در گذارسرمایهدر دست همیشهبرايپروژه نگهداريو تملکروش ایندر 

ها و و عوارض، اجارهنمایدمیاقدام همیشهبرايپروژه ينگهدارو اندازيراه، تملک، نسبت به ساخت، خصوصی
. کندمیآوريجمعو سود سرمایهپروژه را به منظور باز گرداندن اجراياز ناشیدرآمدهايمخارج و سایر

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

یهاي تأمین مالروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال

هاي پیشبرد طرحروش

اي طرحهاي اجرروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 

تساخ

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال
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روش احداث، اجاره و انتقال 
هـاي هزینـه ساخت پروژه اقـدام نمـوده و دولـت    نسبت به خصوصیگذارسرمایهنوع قرارداد ایندر 
و برنامـه توافـق شـده    شـرایط یـک اجاره دادن پروژه و تحـت  طریقرا از خصوصیبخش گذارسرمایه

.گرددمیدوره اجاره به دولت بر انقضايپروژه پس از مالکیت.کندمیپرداخت 

هاي پیشبرد طرحروش

هاي اجراي طرحروش گذاريهاي قیمتروش

روش 
قیمت
مقطوع

روش 
فهرست 

بها

روش 
پیشرفت 

کار

هاي روشهاي پایهروش
کلید در دست

هاي روش
عامل چهارم

هاي تأمین مالیروش

روش
امانی

روش
–طراحی 

- مناقصه 
ساخت

روش
طراحی و 
ساخت 

توأم

روش
EPC

روش
مدیریت 
ساخت

روش
پیمانکاري 

مدیریت

روش
احداث، 

برداري، بهره
انتقال

روش
احداث، 
تملک، 

برداريبهره

روش
احداث، 
اجاره، 
انتقال

و هاطرحدر سایر هاآنتر وجود بیشنیااند. با شدهحیتشری عمراني هاطرحي اجراي طرح عمدتاً منطبق با هاروش
ي مطالعاتی، به هاطرحهستند. گاهی جهت استفاده از یک روش در میتعمی قابل مطالعاتهاي و پروژههاطرحها، از جمله پروژه

هاي مطالعاتی به طراحی و ساخت در طرحمرحله و یرات جزیی در تعاریف و الزامات روش نیاز است. به عنوان نمونه، داعمال تغی
، شرح و اهمیت آن، فرضیات، مسئلهاول طرح، تعریف دقیق مرحلهاست. کارفرما در رییتغتدوین الزامات و اجراي مطالعه قابل 

جهت ا بعدي آن رمرحلهکرده و پس از تصویب طرح در فازنییتعدیگر الزامات را و حل مسئلههاي ، اهداف، روشهاتیمحدود
در گریدتیاهمحائز نکتهواگذار کند. به صورت توأمرا مرحلهتواند اجراي دو . در حالت دیگر کارفرما میکندیماجرا واگذار 

. چرا ردیگی قرار بررساستفاده از آن به دقت مورد ی ضرورت ستیباکهی استفاده از خدمات عامل چهارم است مطالعاتهاي پروژه
شیافزای روند اجرا و دگیچیپنشده، بلکه کارهاشبردیپضروري، نه تنها موجب ریغي موارداستفاده از عامل چهارم در که

را به دنبال خواهد داشت.هانهیهزی احتمال

یمطالعاتي هاطرحروش اجرا در 
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طرح دیریتمهايفرآیند-2
اي با اجزاي همچون شبکههافرآینداینداراي تعامل است. هايفرآینداي از طرح مجموعهمدیریت

هاآنو ارتباطات هافرآینداینقسمت شرح این. در آیندمیمرتبط به هم در چرخه عمر طرح به اجرا در 
ست:ازیرشامل مباحث خوانیدمی. آنچه گرددمیارائه

 طرحمدیریتهايفرآیندمعرفی
طرحمدیریتهايفرآیندبندي دسته
طرحمدیریتهايفرآیندهاي ها و خروجیمعرفی ورودي

مقدمه-2-1
این. آیندبه اجرا در بایستیطرح حیاتاست که در طول چرخه هافرآینداز ايمجموعهطرح مدیریت

استراتژیکاهدافیبه منافع و یابیدستها با هدف پروژهاز ايمجموعهمتمرکزمدیریتبه منظور هافرآیند
شده در سطح تعریفهايفرآینددر سطح طرح به فرآیندتعاریفاصطالحات و مجموعه؛ لذا دنشومیاجرا 

مباحث کالن و در سطح باالتر سازمان را هدف تربیشطرح مدیریتهايفرآیند. هستندشبیهبسیارپروژه 
ها پروژهمابینسطح مباحث این. در واقع در گیرندمیدر سطح پروژه را در بر هايحلیلتترکمو قرار داده

گردد. تأمینشده و منافع طرح تقویتهمکاريرویکردها مطرح است تا از مباحث درون پروژهتربیش
مختلف هايبخشبینهماهنگیایجادنیازمندپروژه مدیریتهايفرآیندطرح همانند مدیریتهايفرآیند

تا شوندمیطرح با هم هماهنگ مدیریتهايفرآیندطرح هستند. نفعانذيهمچنینو سازمانی
. نمایندتضمینطرح را نتایجبه یابیدستو کردهطرح را هماهنگ هايپروژهمتنوع هايخروجی

ن طرح به عنوامدیریتبرايPMIطرح، استاندارد مدیریتهايفرآیندمعرفیو بنديدستهجهت 
بخش مورد استفاده قرار گرفته است. ایناصلیمرجع 

طرحمدیریتفرآیندهايگروه-2-2
هايفرآیندبینهم ،هافرآیندبیندارند تعامالت همپوشانیو با هم نیستندخطیيفرآیندهايگروه

اینینکهاقابل توجه نکتهمتفاوت، وجود دارد. فرآیندبا گروه هافرآیندبینو هم فرآیندگروه یک
تربیشیایکچرخه عمر طرح ندارند. در واقع مراحلا بمستقیمیارتباط هیچ گونهيفرآیندهايگروه
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. پنج گروه شوندمیاز چرخه عمر طرح اجرا مرحلهر در هیک بارحداقل ،يفرآینداز هر گروه هافرآیند
:شوندمیداده توضیحزیرطرح به طور خالصه به صورت مدیریتفرآیند
تعیینطرح یکرا در قالب درآیدپروژه به اجرا یاآنچه که قرار است در طرح :آغازینفرآیندوه گر

.کندمیمشخصمنافع طرح را شناساییمنافع طرح و برنامه بیانیهکرده و تصویبو 
 مختلف هايگزینهبینبه منافع از یابیدستبرايروش بهترینانتخاب :ریزيبرنامهفرآیندگروه

.گیردمیانجام ریزيبرنامهفرآیندشده در هاآناجرايمتعهد به کهطرحکاريحوزه تعیینو 
 ها، افراد و منابع به منظور انجام برنامه طرح جمع کردن پروژهاجرايهايفرآینداجرا:فرآیندگروه

.شودمیبه منافع را شامل یابیدستطرح و 
 انتظاراتیبر اساس بایستیطرح هستند اجزايوکه جزهاییهپروژطرح و :و کنترلپایشفرآیندگروه

شود تا گیرياندازهبه طور منظم هاآنپیشرفتشده و کنترلرودمیبه منافع یابیدستکه از 
اقدامات هافرآیندگروه از اینداده شوند. تشخیصطرح مدیریتآمده از برنامه به وجودانحرافات 
. دنکنمیالزم باشد هماهنگ کهبه منافع طرح را هر زمان یابیدستبراينیازمورد اصالحی

 پایانرا به عنوان نتایجبه منافع و یابیدستیامحصول، خدمت یکپذیرش:اختتامیفرآیندگروه
.آوردمیدر رسمیتبه ) طرحهايپروژهاز یکیاز طرح (مثالً بخشیپایانیاطرح 

1-2کل ش

طرحمدیریتهايفرآیندمشترك اجزاي
، مانند استد فرآینمختص به آن کهداشته باشد اجزاییتواندمیطرح مدیریتدر يفرآیندهر 
مدیریتهايفرآینداز بسیاريدر کههم وجود دارند اجزایی. اما هاتکنیک، ابزار و هاخروجی، هاورودي

فرآیندهاي 
آغازین

ي فرآیندها
ریزيبرنامه

فرآیندهاي 
فرآیندهاي اجرایی

پایش و کنترل

فرآیندهاي 
اختتامی



27مبانی مدیریت طرح

حاصله و نتایج، تاریخی، اطالعات هامحدودیت، هافرضیههستند. به عنوان نمونه درمشتركطرح 
مدام تکرار هافرآیندهايخروجیو هاوروديمشترك هستند که در اجزاياینوجزتکمیلیجزئیات

مدیریتفرآیندرویکردرا در هاآنکاربردچگونگییک بار، تکرارایناز جلوگیري. به منظور شوندمی
.نماییممیتشریحطرح 

طرحمدیریتهايفرآینددر مشتركهايورودي
یکدر مشتركهايوروديهستند. مشتركطرح مدیریتهايفرآینداکثردر هاورودياز تعدادي

اینتکرار) از 2،بگیردمورد توجه قرار هاسازماندر مشترك) دانش 1تا گیرندمیقرار بنديدسته
اکثر برايهامحدودیتو هافرضیهشود. به عنوان مثال، پرهیزهافرآینداز یکهر معرفیدر هاورودي
اند. شدهمعرفیادامهدرمشتركهايوروديایناز برخی. دنشومیتلقیوروديهافرآیند

فرضیات

اهداف از نظر ریزيبرنامهدر فرضیاتهستند. گیريتصمیميهاشاخصترینمهم، از فرضیات
هايفرآیندمشترك هايقسمتاز فرضیات. گیرندمیورد توجه قرار بودن مقطعیبودن و واقعی، درستی

بر همه فرضیات. دیدهافرآیندخروجیو هم در وروديدر همراهاآنتوانمیطرح هستند که مدیریت
طرح تیمطرح هستند. جریاندر حال تفصیلاز قسمتیو گذارندمیطرح اثر ریزيبرنامههايشاخص
. کنندمیاعتبارسنجیو کردهخود مستند ریزيبرنامهاز قسمتیو به عنوان ه نمودینتعیرا فرضیاتاغلب 

همواره فرضیاتمعمول به طوراست. هاآنقطعیتتوجه به عدم فرضیاتدر مورد دیگرنکته قابل توجه 
.  باشندمیخطرز اايدرجهداراي

هایتددوحم

طرح را محدود تیمهايانتخابکههستند هایتمحدود، هافرآیندورودياشتراکات در دیگراز 
. ندینمایمطرح را محدود مدیرپذیريانعطافکهدر طرح هستند یدر واقع عواملهامحدودیت. کنندمی

مربوط به اقالم قابل هايمحدودیتو ع ، منابايهزینه، زمانیهايمحدودیتبهتوانمیرا هامحدودیت
کرد.تقسیمطرح تحویل
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اطالعاتیبق سوا

هايفرآینددر وروديبه عنوانهستند که اطالعاتیمهم بعیامنگذشته هايطرحسوابق موجود از 
گرفته شده یادهايدرسها، ، شکستهاموفقیتشامل اطالعاتی. سوابق شوندمیطرح استفاده مدیریت

و نتایجبه یابیدستايبراطالعاتیمنابع ایناست. از قبلیهايطرحاجرايو تجارب کسب شده از 
. شودمیاستفاده عملکردبهترینداشتن 

سازمانیفرآیندهايداشته

و رسمیهايراهنماییو هارویه، هاسیاستها، برنامهنظیرها داشتهايمجموعهاز سازمانیفرآیند
.اندیافتهسمیترشده و مستندسازيو تدوینسازمان به وسیلهکهشده است تشکیلطرح مدیریترسمیغیر

طرحمدیریتفرآینددر مشتركهايخروجی

و هافرضیههستند. به عنوان مثال مشتركنیزطرح مدیریتهايفرآیندهايخروجیاز بسیاري
هايخروجیایناز برخیوجود داشته باشند. تواندمیيفرآینددر هر تقریباًگرفته شده یادهايدرس

. اندشدهمعرفیزیردر مشترك

گرفته شدهیادهايدرس

انجام اصالحیطرح، اقدامات مدیریتعلل انحراف از برنامه قبیلاز موارديگرفته شده یادهايدرس
در نفعانذيو مدیریتبرايارزش داراياطالعات سایرو ریسککاهش، هاآنحاصل از نتایجشده و 

و تعیینطرح مدیریتهايفرآیندمیاناز بایده گرفته شدیادهايدرس. شودمیرا شامل آیندههايطرح
.یابدمیادامه هادرسسازيذخیرهو تحلیلو اختتامیفرآیندکار تا اینشوند. مستندسازي

تکمیلیجزئیات

ارتبـاط  کـه شـود مـی گفتـه  ايشـده ایجـاد اصطالحاً به مستندات و اطالعات تکمیلیجزئیات
مـورد نیـاز  موفـق طـرح،   مدیریتبراي، اما ندارندآن) زاياجیاطرح (اصلیبا محصول مستقیمی
طرح هستند که با توجه به اندازه طرح و مدیریتهايفرآیندخروجیاز بخشیجزئیاتاینهستند. 

.کنندتغییرتوانندمیهافرآیند
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 درخواست اطالعات

خروجیاز جزییات به اطالعنیازایندارد. جریانمداوم به طوراطالعات دریافتبرايدرخواست 
وجود دارد که برطرف اطالعاتیهافرآینداز یکدر هر یعنی. باشدمیطرح مدیریتمختلف هايفرآیند
فرآیندبه سمت نهایتدرخواست اطالعات در اینطرح است. اطالعاتیهاينیازمندياز بخشیکننده 
را به عنوان اطالعاتیهايمندينیازبرايمناسبیبتواند پاسخ کهشودمیاطالعات سوق داده توزیع

.کندایجادفرآیندخروجی

آغازینهايفرآیندگروه -2-3
شروع منجر بهپورتفولیویکآغاز فرآینداجرايیادر سازمان استراتژیکریزيبرنامهحاصل از نتایج

تصویبفرآیندآغاز طرح، فرآیندشامل هافرآینددسته این. گرددمیآغازینهايفرآیندطرح در قالب یک
. گرددمیطرح تیمتشکیلفرآیندها و پروژه

2-2شکل 

آغاز طرح     
محیطانطباق با راستايسازمان است که در آیندهاز تصویريطرح اغلب یکبراينقطه شروع 

آغاز فرآیندنشده باشد. در عریفتاست به طور کامل و جامع ممکنتصویراینشکل گرفته باشد. در ابتدا 
و انتظارات منافع طرح کاريحوزه تعریفبه تصویراین. شودمیشفاف از طرح فراهم تصویريطرح 
هاياولویتبا هم راستاشروع طرح کهدهدمیاطمینانآغاز طرح فرآیندهمچنین. کندمیکمک

آن است.جاريکارهايسازمان و استراتژیکی

ي هاپروژه 
شدهبیتصو

ياندازراه میت

آغاز طرح گروه 
يندهایفرآ

يزیربرنامه

ياندازراه میت

آغاز طرح گروه 
يندهایفرآ

يزیربرنامه

ي هاپروژه 
شدهبیتصو

ي هاپروژه 
شدهبیتصو

هیاولمیت

آغاز طرح ي ندهایفرآگروه 
هاپروژهبیتصويزیربرنامه
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 چنين. پذيرد ميصورت  ها هزينهطرح، حجم كارها و  كاريبرآورد ابعاد حوزه در آغاز طرح، 
 ممكن سنجي امكان. مطالعات شود مي ناميدهتوسعه مفهوم  يا سنجي امكاناغلب مطالعات  برآوردهايي

  .بيفتدپس از آن اتفاق  ياطرح  رسمياست قبل از آغاز 
 پورتفوليو مدير يك يا، رهبري كميته، نيسازما اجرايي كميته يك اختيارتحت  تصويبطرح پس از 

طرح  كاريحوزه  مقدماتي بيانيهشامل منشور طرح و  فرآيند اين كليدي هاي خروجي. گيرد ميقرار 
منشور اغلب  اين. سازد ميسازمان مرتبط  پيشرفتدر حال  كارهاي. منشور طرح، طرح را به باشند مي

طرح،  آميز موفقيت اجراياز  پيرويدر سازمان را جهت  مطلوب پايانحالت  كهاست  ديدگاه بيانيهشامل 
  . گيرد ميطرح مورد استفاده قرار  تصويبحامل جهت  اي وسيلهو به عنوان  كند مي تعريف

 
  ها ها و خروجي آغاز طرح: وروديفرآيند-1-2جدول

    
از  بخشي يا كهمحدوده طرح  بيانيهدد. گر تعيين دقيقشفاف و  به صورت بايستيمحدوده طرح 

 زيركه در جدول  موارديپاسخ  بايستي شود مي تهيهمجزا  سندي به صورت اينكه يامنشور طرح است و 
 .نمايد تشريحشفاف  به صورتآمده را 

 

    

 ها يخروج

 كار هيانيب اجهت قرارداد ي ازينمستندات مورد 

 منشور طرح

 طرح ريمدمعرفي 

 ي)مقدماتي طرح (كارمحدوده  هيانيب

 منافع طرح هيانيب

 ي پروژهارهايمعانتخاب 

 منافع صيتشخبرنامه 

 معرفي اسپانسرهاي طرح

 هايدورو

 موضوع كسب و كار در طرح

 يگذار هيسرما ليتحل

 جهت فاز آغاز طرح هيسرما

 يسازماني ها كيتاكتو  ها ياستراتژ
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:گرددمیتشریحطرح پیرامونزیردر منشور طرح اطالعات 

3-2شکل 

هاپروژهتصویب
مطرح باشد. اما تواندمیمختلفیهايپروژهاجرايبه اهداف طرح و تحقق منافع آن یابیدستبراي

به اهداف دارند، یابیدستها در از پروژهیکهر کهتأثیرينیزپول و زمان وویژهمنابع طرح به محدودیت
تصویب، انتخاب و ارزیابیپس از آغاز طرح، به بایستیراینبناب؛سازدنمیها را مقدور پروژههمهاجرايامکان
تصویبطرح با مدیریتهايفعالیتاجرايهر چند کهاست اینقابل توجه نکتهها اقدام نمود. پروژه
طرح پایانیجز مرحله، به از مراحلکدامدر طول هر تواندمیفرآینداین، اما شودمیطرح شروع هايپروژه
تیمموارد برخی. در شودمیطرح کنترل بنديزمانبرنامهپروژه توسط یکجهت آغاز بنديزمان. بیفتداتفاق 

نشده است.ریزيبرنامهآغاز کند که قبالً ايمرحلهپروژه را در رسدمینتیجهاینطرح به مدیریت

هاها و خروجیها: وروديتصویب پروژه-2- 2جدول 

هایخروج

زارش دهی طرح الزامات گ
منشور پروژه 

پروژه ریمدصیتخص
شناخت اسپانسر پروژه

پروژههیسرمابیتصو

هايورود

ي طرحکارحوزه هیانیب
ي انتخاب پروژهارهایمع

کیاستراتژبرنامه 

منشور 
طرح

بخش 
طرحمالی 

نحوه 
مدیریت 
ریسک

نحوه 
مدیریت 
کیفیت ارتباطات

طرح

تدارکات
طرح

اختیارات

منشور 
طرح

سازمان
طرح
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طرح تیمتشکیل
تیم. باشدمیدر طرحتخصیصجهت مورد نیازانسانیآوردن منابع به دستفرآیندطرح تیمتشکیل

برآورده تواناییانتخاب شده، انسانیمنابع کهکندحاصل اطمیناناست تا اینطرح مسئول مدیریت
طرح را خواهند داشت. نیازهايساختن 

هاها و خروجیتیم: وروديتشکیل-3- 2جدول 

. شودمیشروع اولیهجلسه برگزاريطرح و آغازینهايفرآیندطرح همزمان با تیمتشکیلفرآیند
کلیديکارکنانقرار دادن همچنینطرح و اسپانسرهايطرح توسط مدیررسمیمعرفیکاراز اینهدف 

است. خودشان هايجایگاهطرح در مرکزيتیم

ریزيبرنامههايفرآیندگروه -2-4
هايحوزهبه هافرآینداین. شوندمیتعیینریزيبرنامههايفرآیندموفق طرح در اجرايضروریات

محقق کننده اهداف طرح کهتحویلاقالم قابل همچنین. بخشندمیرسمیتاالجرا در طرح الزمکاري
هايتکنیکطرح تحویلاقالم قابل اصلی. سطوح کندمیتعیینکننده منافع هستند را تأمینطرح و 

و هم ریزيبرنامهاصلیاجزايطرح هم مدیریت. در داخل برنامه کنندمیتعریفطرح را اجراي
اند.) نشان داده شده4- 2در شکل (کهوجود دارند فرعیهايبرنامه

هایخروج

اصلی طرحمیتصیتخص
طرحریمدصیتخص

طرحمیتي راهنما

هايورود

الزامات تعریف شده
بندي مشاغلتهتشریح دس

ارزیابی و 
انتخاب عامل 

چهارم هاي توانمندي
یتجرب

هاي توانمندي
یتخصص

هاي توانمندي
سازمانی
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برنامه هاآندر کهوجود دارد کلیدي. اما مقاطع شودمیطرح انجام یهاولدر فاز ریزيبرنامههر چند 
:شوندمیزیرشامل موارد کلیديمقاطع این. گیردقرار بازبینیمورد تواندمی

 جدیدپروژه یکآغاز
پروژهپایان
 بودجه طرحریزيبرنامهسازمان و دوره مالیسال
بایدکهسازمانیو مهم اصلیتغییراتسایرو ترکیبومالکیتنشده مانند ریزيبرنامهرخدادهاي

.ها باشدطرحبررسیبرايآغازي
رخداد به یکزمانی که؛کنترلفرآیندموضوع و مدیریتیاکنترلفرآیندو ریسکپایشخروجی

.دهدمیرا نشان فعلیهايبرنامهو نامؤثر بودن بی کفایتیگذاشته و تأثیربر طرح کافیر قد

4-2شکل 
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طرح مدیریتو توسعه برنامه ایجاد
ریزيبرنامههايفرآیندسایرخروجیکردن یکیبراييفرآیند،طرحمدیریتو توسعه برنامه ایجاد

آن مورد عملکردارزیابیطرح و اجرايکنترلبرايمبنا به عنوانطرح مدیریتاست. طرح برنامه 
، تحویل، اقالم قابل تجارياهداف قبیلمهم طرح از فاکتورهاياثر فرآینداین. گیردمیاستفاده قرار

. کندمیاعمال ریزيبرنامهاجزايرويرا هزینه منافع، زمان و 

هاها و خروجیتدوین برنامه مدیریت طرح: ورودي-4- 2جدول 

تعامالتریزيبرنامه
هايطرحطرح، عناصر طرح با درونیعناصر بیندر آن ارتباطات کهاست يفرآیندتعامالت ریزيبرنامه

برنامه این. هدف از شودمیترسیمو تعیینپورتفولیوبا عوامل خارج از هاارتباط آنیاو پورتفولیودر دیگر
از تحقق اطمینانایجادجهت ايهبرنامفرآینداینطرح است. در بیرونیو درونیتعامالت هايویژگیتشریح

تعامل و ریزيبرنامهایندر .شودمیتهیهطرح برايیکپارچهتیمیتشکیلو تعامالتایننگهداريو 
از برنامه پشتیبانیهاينیازمنديهمچنین. شودمیتعیینعوامل مختلف طرح بینمتقابل هايوابستگی
هستند. گیريتصمیمو روابط ارتباطیهايکانالهماهنگیه الزمپشتیبانیاین. شوندمیتعیینارتباطات 

هاها و خروجیریزي تعامالت: وروديبرنامه-5- 2جدول 
هایخروج

تعامالتتیریمدبرنامه
طرحتعامالت

طرحيبندبرنامه زمان
هاپروژهيفردتعامالتيزیربرنامهالزامات

هايورود
ارتباطاتتیریمدبرنامه
یانساني رویننیتأمتیریمدبرنامه
طرحيبندزمانبرنامه

سکیکننده رثبت
نفعانيذلیتحلنمودار
طرحت کارسشکساختار

هایخروج

طرح (به روز شده)تیریمدبرنامه 
منافع طرح (به روز شده)هیانیب

هايورود

یفرعي هابرنامه
ي پروژهزیربرنامهندیفرآي هایخروج
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انتقاالت ریزيبرنامه
طرح و نه در سطح مدیریتمفهوم آن در سطح کهاست هاییفرآیندانتقاالت از ریزيبرنامهفرآیند

از بایستیطرح اجرايدر طول کهاست موارديتعیینفرآینداین. موضوع گرددمیپروژه مطرح ریتمدی
.پردازدمیهاآناجرايریزيبرنامهانتقاالت و تعیینبه فرآینداینمنتقل شود. دیگرطرح به جزء ءجزیک

قسمت طرح به قسمت یکال از منافع طرح در زمان انتقکلیهاز حفظ اطمینانبرنامه انتقاالت، اصلیهدف 
آن طیدانست که رسمیکنترلیفرآیندیکتوانمیانتقاالت را ریزيبرنامهتعبیرياست. به دیگر

. گیردمیاز نظر حفظ منافع طرح تحت کنترل قرار آیدمیبه وجود کهنتایجییامحصول، خدمات، 
موارديو پرسنل از جمله تسهیالت، یپشتیبانهايسیستم، مواد، هاآموزشاسناد مربوط به طرح، 

. شوندمیداده تحویلدیگربخش به بخش یکانتقاالت از فرآیندطیهستند که 

هاها و خروجیریزي انتقاالت: وروديبرنامه-6- 2جدول 

منابعریزيبرنامه
طرح است. براينیازمنابع مورد دیگر، مواد و یزاتتجهافراد، تعیینبراييفرآیندمنابع، ریزيبرنامه

در موقع هاآنطرح و در دسترس بودن هايفعالیتانجام براياستفاده از منابع سازيبهینهبه فرآینداین
.پردازدمینیاز

هایخروج

انتقالبرنامه 
توافق انتقال

هايورود

ي طرحکاربرنامه حوزه 
ي طرحبندزمانبرنامه

نفعانیذلیتحلنمودار 
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هاو خروجیها: وروديمنابعيزیربرنامه-7- 2جدول 

کاريمحدوده تعریف
تدوینفرآینداینهدف از طرح است.کارشکستساختار تهیهبرايمناسب ايمقدمهفرآینداین

محدوده کاريبیانیه، فرآیندایناولیههايخروجی. باشدمیطرح محدوده کاريبرايمفصل بیانیهیک
. باشدمیکاريمحدوده مدیریتطرح و برنامه 

هاو خروجیهادي: ورويکارحوزه فیتعر-8- 2جدول 

)PWBSطرح (کارشکستساختار ایجاد
و ریزيبرنامههايفعالیتاز بسیاريشده و در تهیهطرح مدیرتوسط کهاست سنديترینمهم

مناسب بودن تشخیصاز سطوح مختلف طرح، جهت کلیاتیسند این. گیردمیمورد استفاده قرار کنترل
نتایج، خدمات و نهاییواضح و روشن از اهداف، محصول نماییهمچنین. دهدمیها را نشان وژهپر

و ارتباط کنترلجهت ابزاريساختار این.دهدمیقرار است در طرح انجام شود را ارائه کههاییفعالیت
مختلف پروژه است.هايبخشمدیرانطرح و مدیرر بینمؤث

هاها و خروجیشکست کار طرح: وروديایجاد ساختار -9- 2جدول 
هایخروج

)روز شدهطرح (به تیریمدبرنامه 
طرح کارشکستساختار 

هايورود
کارحوزه تیریمدبرنامه 

طرحکارحوزه هیانیب
منافعصیتشخبرنامه 

هایخروج
حي طرکارحوزه هیانیب

يکارحوزه تیریمدبرنامه 

هايورود
نمودار طرح

منابع صیتشخبرنامه 
یی)ابتداي طرح (کارحوزه هیانیب

هایخروج
منابعتیریمدبرنامه 

الزامات منابع

هايورود
طرحیزمانبرنامه 

ادغام منابعحیتوض
طرحيکارحوزه هیانیب

طرحکارشکستساختار 
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بنديزمانبرنامه تدوین
تعیین. باشدمیطرح اجزاياز یکهر اجرايزمان تعیینبراييفرآیندبنديزمانبرنامه تدوین

مهم در کلیديط نقاتعیینو هاآنانجام رساندنبه برايمورد نیاززمان تخمین، اجزاءاجرايترتیب
، نیازيپیشروابط تعیینبه بنديزمانبرنامه همچنینبرنامه است. اینطرح از اهداف اجرايطول زمان 
بنديزمانبرنامه تهیه. شروع پردازدمیطرح اجزاياجرايدر مدیریتیالزامات یاو فنیهايمحدودیت

هايبستهها و شامل همه پروژهبنديانزمطرح است. برنامه کارشکستساختار تهیهطرح همزمان با 
زمانتعیینبنديزمانبرنامه تدوینبرايحیاتیعنصر یک. شودمیدر ساختار شکست کار طرح کاري

پایانزمان نیزطرح و پایانزمان دهدمیاجازه ریزبرنامهبه کهباشدمیطرح تحویلاقالم قابل 
. کندبینیپیشداخل طرح را هايمایلستون

هاها و خروجیبندي: وروديتدوین برنامه زمان-10- 2جدول 

بنديبودجهو هزینهبرآورد 
اینکردنو با جمع کردهطرح را برآورد اجزاياز یکانجام هر هزینهطرح مدیرفرآیندایندر 
طرح و پروژه و هايفعالیتهمهرد شامل برآواین. زندمیتخمینطرح را کلاجرايهزینه،هاهزینه

و هم بر شودمیطرح درست کلبرايطرح تیمبرآورد هم توسط این. شودمیايپروژهغیرهايفعالیت
. شودمیجمع کاريهايبستهها و پروژهفرديبرآوردهايمبناي

، فرديهايپروژهجهبودمبنايبودجه طرح بر تثبیتبراياست يفرآیندهزینهبنديبودجههمچنین
ها طرحکهآنجایی. از کندمیتعیینبودجه را مرزبنديکهمالیمحدودیتو هر گونه ايپروژهغیرفعالیت

هایخروج

ي طرح بندنبرنامه زما
الزامات منابع (به روز شده)

هايورود

نیتخمي هاروش
هامیتقو
هالستونیما

طرحکارشکستساختار 
ي پروژهبندزماناطالعات برنامه 

ی به منابعدسترس
ي طرحاجزای رونیبی و دروني هایوابستگ
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را متفاوتیبنديبودجههايتکنیکتواندمیطرح تیمداشته باشند، ریزيبرنامهدورهچندینتوانندمی
برد. کارعمر طرح به چرخهبراي

هاها و خروجیبندي: وروديورد هزینه و بودجهبرآ-11- 2جدول 

کیفیتکنترلریزيبرنامه
انجام چگونگیتعیینهمچنینطرح و برايالزم استانداردهايطرح مدیردر آن کهاست يفرآیند

تا گیردطرح انجام مدیرتوسط در اسرع وقتبایدسازيآمادهو کیفیتریزيبرنامه. کندمیتعیینرا هاآن
مطلوب کیفیتطرح، بحرانیهايفعالیتو هافرآیندریزيبرنامهدر طول مراحل کهحاصل شود اطمینان

ISO9000موجود (کیفیتهايتخصصو روش شناسیز ابایدکیفیتریزيبرنامهدر دسترس قرار دارد. 

برد.طرح استفاده الزم را بحوزه) در غیرهو سیگماو شش 

هاها و خروجیریزي کنترل کیفیت: وروديبرنامه-12- 2جدول 

انسانیمنابع ریزيبرنامه
دهیگزارشو روابط هامسئولیتها و ، نقشانسانیمنابع ریزيبرنامهفرآینداجرايطرح با مدیریت

از سازمان طرح قسمتیتوانندمیها . افراد و گروهدنمایمی، مستند و واگذار تعیینطرح را کالنسطوح 
نمایندگانطرح، مدیریتتیم: شوندمیموارد اینشامل سازمانیدرونیباشند. عناصر بیرونییابوده و 

هایخروج

یاتیعملفیتعار
فهرست بازبینی کیفیت
تیفیکبرنامه و اهداف بهبود 

تیفیکتیریمدبرنامه 
تیفیکي ارهایمع

هايورود

یطیمحستیزي و عوامل گذارقانون
شرح محصول

ي طرحکارحوزه هیانیب

هایخروج
نهیهزتیریمدبرنامه 

بودجه طرح

هايورود
نهیهزردبرآويهاروش

طرحکارشکستساختار 
منابعتیریمدبرنامه 
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تحت کهپروژه، مدیریتتیمدر کلیديو افراد مالیو انسانیدر سازمان، مانند منابع عملیاتیمناطق 
. اشندبمیطرح مدیراختیار

هاها و خروجیریزي منابع انسانی: وروديبرنامه-13- 2جدول 

ارتباطات ریزيبرنامه
ایناست. در طرحنفعانذيارتباطیو اطالعاتینیازهايتعیینبراييفرآیندارتباطات ریزيبرنامه

دارند، نیازهاآنبه زمانیدارند، چه نیازاطالعاتیبه چهنفعانذياز یکهر کهشودمیمشخص فرآیند
به عنوان بایدکافیداده خواهد شد. الزامات ارتباطات مناسب و هاآناطالعات به کسیچگونه و توسط چه 

ها آسان شود.در طرحهاآنکارگیريها و به ها در نظر گرفته شوند تا گرفتن اطالعات از پروژهپروژهورودي

هاها و خروجیریزي ارتباطات: وروديبرنامه-14- 2جدول 

خطرمدیریتتحلیلو ریزيبرنامه
و ریزيبرنامه.آیدمیطرح به اجرا در خطرهاييریزبرنامهچگونگیتعیینبرايکهاست يفرآیند

مرحله است: 4شامل خطر ت مدیریتحلیل

هایخروج

ارتباطاتتیریمدبرنامه 
ي ارتباطاتتکنولوژ

هايورود

الزامات ارتباطات
یدهگزارشمات الزا

نمودار طرح
ي طرحکارحوزه هیانیب

طرح کارشکستساختار 
نفعانيذلیتحلنمودار 

هایخروج
ینسازمانمودار
نقشوتیمسئوليواگذار
یانسانيرویننیتأمتیریمدبرنامه

هايورود
طرحیاصلمیتصیتخص

طرحتعامالت
منابعتیریمدبرنامه

یانساني رویننیتأمالزامات
نفعانيذلیتحلنمودار
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طرح را اجزاءخطرمدیریتهايفعالیتبایدخطربا درگیرطرح مدیریتکهمهم است نکتهاین
. کندحمایت

ریزي و تحلیل مدیریت ریسکبرنامه-15- 2جدول 

تدارکاتریزيبرنامه
ر شود. دتهیهطرح برايبایستیهاییزماندر چه چیزهاییچه کهکندمیتعیینفرآینداین
و وظایف، استانداردها و الزامات، تأمینهايزمانطرح، مورد نیازطرح اقالم تدارکاتریزيبرنامه

.شودمیمشخص اقالمتأمیندر هامسئولیت

هایخروج

ي شدهبندتیاولووشدهي مشخص هاسکیرستیل
سکیرواکنشبرنامه 

هايورود

ی طرحزمانبرنامه 
بودجه طرح

طرحکارشکستساختار 
سکیري بنددسته
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ریزي تدارکاتبرنامه-16- 2جدول 

قراردادهامدیریتبرنامه 
تأمینبستن قرارداد با فرآیندمستندسازيو تعیینبرايردادها قرامدیریتطرح از برنامه مدیریت

پیچیدگی. کندمیطرح استفاده مورد نیازاقالم تأمیناز طرح جهت بیرونیاداخل طرح کنندگان
از پروژه خواهد بود. تربیشبسیارطرح، یکبرايبستن قرارداد برايمستندسازي

پایهفرآیندایندارند. قانونیبه مالحظات و مباحث نیازطرح، به عنوان مثال اغلب قراردادها در سطح
. شودمیسازيپیادهچگونهقرارداد در سطح طرحاجراییمؤثر فرآیندیکاینکهبرايراهنماییو 

برنامه مدیریت قراردادها-17- 2جدول 

اجراییهايفرآیندگروه -2-5
هافرآینداین. برندمیپیشطرح مدیریتطرح را طبق برنامه هايفعالیتاجراییفرآیندگروه 

و هاسیاستطرح طبق حکمرانیو نفعانذيمدیریتمنافع، مدیریتکهکنندمیحاصل اطمینان
به رسیدنبرايمورد نیاز، منابع هافرآینداینطرح با استفاده از تیم. شوندمیشده، اجرا ایجادهايبرنامه

طرح پیشرفتبراياجراییفرآیند. گروه کندمیسازماندهیاهداف و منابع طرح را به دست آورده و 

هایخروج
یابیارزي ارهایمع

تدارکاتاسناد 
قراردادهاتیریمدبرنامه 

هايورود
تدارکاتتیریمدبرنامه 

نوع قرارداد
ی قراردادقانونمات الزا

کارقرارداد هیانیب

هایخروج

کاررارداد قهیانیب
تدارکاتتیریمدبرنامه 

هايورود

ي طرحکارحوزه برنامه 
نمودار طرح

طرحکارشکستساختار 
منابعتیریمدبرنامه 
نفعانيذلیتحلنمودار 
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اطمیناناجراییفرآیندگروه همچنیناست. اطمینانبنديزمانو کیفیت، هزینهمدیریتمطابق برنامه 
. کنندمیدریافتاطالعات الزم را طبق زمان نفعانذيهمهکهکندمیحاصل 

طرح اجرايو مدیریتپیشبرد
به طور خاص فرآینداینهاست. طرحکاريو محصوالت تحویلاقالم قابل تولید، فرآینداینهدف 

يفرآیندطرح اجرايمدیریتو هدایت. کندمیتمرکزپیشرفتدر حال کاريهايبستهها و پروژهبر
و رفع تسهیلرا هامحدودیتو هاریسک، ايپروژه. مباحث درون باشدمیشده تعیینتحقق منافع براي
اجراي، شودمیطرح شروع اجرايو شودمیکاملاولیهریزيبرنامههـايفعالیتکهزمانی. کندمی

طریقبه طور منظم از کارپیشرفت. باشدمیطرح تیمطرح و مدیرمسئولیتاولینطرح مدیریتبرنامه 
. عالوه بر شودمیمنتقل عملکردگزارش فرآیندو به شودیمگیريپیفرديهايپروژهیرسانروزبه 

کارهاي، و اصالحیشده، اعمال تأییدتغییرهايدرخواست،فرآینداین، تحویلاقالم قابل تولید
از فرآینداین، نهایت. در کندمیسازيپیادهمربوطه، هايبرنامهبا هاآنشدن یکپارچهرا بعد از پیشگیرانه

.کندمیحاصل اطمیناندر هر دو سطح پروژه و طرح هاي انتقالهبرناماجراي

اهها و خروجیپیشبرد و مدیریت اجراي طرح: ورودي-18- 2دول ج

کیفیتتضمیناجراي
تعییناستانداردهايو هاسیاستبا هم راستاطرح یشرفت، پطرحعملکردمنظم ارزیابیبا فرآینداین
تضمینهايفرآیند. در شودمیطرح اجرا حیاتدر طول تمام چرخه فرآینداین. کندمیتضمینشده را 
. در صورت محقق نبودن گیردمیقرار ارزیابیطرح مورد کیفیتتحقق اهداف شرایطوجود کیفیت
بایستیطرح ریتمدیتا رفع موانع متوقف شود. تواندمیاز آن هاییبخشیاتحقق اهداف، طرح شرایط

.نمایدتعیینطرح را هايپروژهتوقف اختیاراتو هامسئولیت

هایخروج

رییتغدرخواست 
کارجینتا

ی برنامهدهانیپاي هادرخواست

هايورود

طرحتیریمدبرنامه 
يبندزمانبرنامه 
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هاها و خروجیاجراي تضمین کیفیت: ورودي-19- 2جدول 

طرح تیمتعیین
خارج ازیاسازمان و هايدر گزینهانتخاب طریقطرح، از انسانیمنابع تأمینفرآینداینهدف 

اینعامل وابسته است. چندینبه خارجیدر مقابل منابع داخلیبه استفاده از منابع تصمیمسازمان است. 
است، مورد نیازانسانینیرويمجموعه خاص یککهزمانی: طول شودمیموارد اینعوامل شامل 

بنديزمانو رجیخانیروهايهزینه، مورد نظرهايمهارتبا مجموعه داخلینیروهايبودن پذیردسترس
مدیرمذاکرهو فعلیشایستهسازمان شامل شناخت پرسنل داخلی، قابل دسترس ساختن افراد نیازها
طرح.  شرایطو موقعیتبه هاآندر خصوص انتقال شانفعلی

تعیین تیم طرح-20- 2جدول 

طرحتیمتوسعه افراد 
این.دهدمیتشکیل، شودمیرح طکاراییافزایشموجب کهرا صالحیتیافراد با ازروهی، گفرآینداین
،مناسبهايصالحیتیادر طرح ویژهالزم به هايمهارتفراهم آوردن شناخت و به وسیلهفرآیند

.کردخواهد حمایتپرسنل هت توسعه جرا طرح مدیریت

هایخروج

کارکنانتیریمدبرنامه 
ي طرحزیربودجه
ي طرحزیربرنامه

هايورود

افتهیصیتخصکارکنان
)شدهیرسانروز (به کارکنانتیریمدبرنامه 

هایخروج
تیفیکتیریمدبرنامه 

ي کاربردفیتعار
یتیفیکي ارهایمع

رانهیشگیپی و اصالحاقدامات 

هايورود
هایابیارزجینتاو هاافتهی

رییتغدرخواست 
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توسعه افراد تیم طرح-21- 2جدول 

گردش اطالعات طرح 
این.دهدمیقرار نفعانذياختیارو مناسب در مفیدقالبیاطالعات را به موقع و در فرآینداین

.عملیاتیمدیرانو حامیان، مشتریان: باشدمیمهم ارتباطیکانالسه مدیریتموضوع شامل 
شود: زیرشامل موارد تواندمیگزارش اطالعات 

سایرو خطر ل تحلیاطالعات، هزینه، پیشرفتها، شامل اطالعات در طرح و پروژهوضعیت
خارجییاداخلیشنوندگان براياطالعات مناسب 

 تغییرها و سرانجام اطالع از پاسخ به طرح و پروژههايتیمبرايهادرخواستتغییراطالع در مورد
ها درخواست

 مربوط به بودجه داخلیاطالعات
تعیینو مقررات قوانینبه وسیلهکهچنان ، آنکنندهتنظیمدولت و افراد به وسیلهخارجییبایگان

شده است. 
 عموم افراد. برايمفیداطالعات عمومیاعالن

هاها و خروجیگردش اطالعات طرح: ورودي-22- 2جدول 
هایخروج

ي ارتباطاتهاامیپ
ي اطالعاتهادرخواست

ارتباطاتتیریمدبرنامه 
نفعانيذي راباطالعات 

هايورود

ی از اطالعات طرحرسمارتباطات 
ازیني مبنای بر رسمریغارتباطات 

هایخروج
برنامه آموزش 

شدهدادهصیتخصي آموزش هادرخواست
سوابق پرسنل

طرحتیریمدبرنامه 
هاتیمسئولها و نقشصیتخص

کارکنانتیریمدبرنامه 
یآموزشسوابق 

هايورود
کارجینتاي مبنابر بهبودهاو عملکردی ابیارز

ی شده)رسانسوابق آموزش (به روز 
میتتیصالحی ابیارز
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کنندگانتأمینپیشنهادهايپاسخ به 
برايها درخواست) RFI(اطالعاتبرايها صدور درخواستفرآیند، کنندگانتأمینپیشنهادهايخ به پاس
یرسمسناد د. اباشمیها به پاسخیابیدستو )RFQ(قیمتتعیینبرايها ، درخواست)RFP(پیشنهاد

)RFQ, RFP, RFI ( خریدر برابر ساخت د«تصمیماتارزیابیبه کمکجهت ریزيبرنامهاولیهدر مراحل«
. شودمیبرده کارفروشندگان به عالیقو شرایطو شناخت یابیدستدر خوبیاستفاده شده و به 

هاها و خروجیهاي فروشندگان: وروديپاسخ به درخواست-23- 2جدول 

کنندگان تأمینانتخاب 

در مذاکرهکنندگان بالقوه و تأمینمیان، انتخاب از ادهاپیشنهمرور فرآیندکنندگان تأمینانتخاب 
هزینه، و تحویل، موارد قابل هامسئولیتها و ، نقششرایطو فنیقرارداد شامل اصطالحات جزئیاتمورد 
طرح وسیعهايتوافقو هاسیاستدنیرسانانیپاو به مذاکرهسطح طرح مسئولیت. باشدمی، نهایی

مربوط به هايفعالیتباشد. مسئولیتمیجامع هايتخفیفمیزان، و اولیهارش سفقراردادهايمانند، 
. باشدمیقرارداد طرح مدیریتفرآیندبا قانونیو رسمیبه طورمشتريفروشنده و میانقرارداد تکمیل
يتربیشبه سهولت پیمانکارانو انتخاب ارزیابیفرآیند، پیچیدگیعدم دلیلبه مطالعاتیهايطراح

نداشته باشند.نیازموارد مطرح شده را همهاست ممکنو پذیردمیانجام 

هاها و خروجیانتخاب تأمین کنندگان: ورودي-24- 2جدول 

هایخروج
ارهایمعی ابیارز

تیصالحبا کنندگاننیتأمستیل

هايورود
قراردادها

انتخاب شده برنامه کنندگاننیتأمایکنندهنیتأم
ی شده)رسان(به روز تدارکاتتیریمد

هایخروج

ارهایمعی ابیارز
فروشندگان مقدم در طرحستیل

هايورود

)RFI(ي اطالعات برادرخواست 

)RFP(شنهادیپي برادرخواست 

)RFQ(متیقنییتعي برادرخواست 
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کنترلو پایشفرآیندگروه -2-6
و پایشطرح، . در سطحگرددمیانجام عملیاتاجرايو هاپروژهدر سطح کنترلو پایشفرآیند

هايبستهاز هر پروژه به سمت پیشرفتو وضعیتها در مورد ساختن دادهیکیو یابیدستشامل کنترل
ها پروژهکنترلو پایشحاصل از نتایجکافی است،. در سطح طرحباشدمیسطوح باالتر طرح کاري
هايمکانیزمکفایتاز تیبایسطرح مدیریتکهاست ایناهمیتحائز نکته. گرددتحلیلو بنديجمع

راهبريمستلزم تعامل با ساختار همچنینپایش. نمایدحاصل اطمینانکنترلو پایش، نتایجدریافت
. باشدمیدارد، آیندهو منافع مورد انتظار فعلیاز منافع روشنیتصویر،سازماناینکهاز اطمینانبراي

بازخورد از هر مبنايشناخت طرح بر یابازپرسیها، شامل،طرحبرايیکپارچهبه صورت تغییرکنترل
زیراز تعامل با توانندمیتغییراتاین. به عالوه باشدمینیازدر صورت کاريهايبستهیاها از پروژهکدام

طرح نشأت گرفته باشند.خارجیفاکتورهايیاطرح و هايسیستم

تغییراتجامع کنترل
تغییراتشامل تغییراتاین. باشدمیدر سراسر طرح تغییراتسازينگهماهفرآیندتغییراتجامع کنترل

، تغییرهايدرخواستتصویبو عدم تصویبفرآیند. باشدمیمحدوده کاريو بنديزمان، کیفیت، هزینه
. کندمیکنترلرا تغییراتکننده ایجاد، عوامل تغییراتزمان تعیین، اختیاراتراستايها در وسعت درخواست

تحلیل. کندمیحاصل اطمینانتغییراتصحیحمدیریتسودمند و مورد توافق و تغییراتاجراياز نینهمچ
شامل مستندسازيایناست. تغییراتاعمال برايو برآورد الزم مستندسازي، شامل شناخت، تغییردرخواست 

به توانمیهافرآینددسته اینانجام شوند. از دوبارهد بایکهشودمیطرح مدیریتهايفرآینداز تمام لیستی
طرح اشاره کرد.خطرت نظر در مورد ثبتجدیدرح و ، طکارشکستساختار رسانیروز

منابعکنترل
. باشدمیطرح مدیریتمرتبط، مطابق با برنامه هايهزینهمنابع طرح و کارگیريبهکنترل فرآینداین
برده شده سازگار با تعهدات و در دسترس طرح رکابه نیروهاياینکهاز اطمینانبرايمنابع کنترل

. پذیردمیاند، انجام داده شدهتخصیصبرنامه مبنايو منابع در طرح بر باشندمی
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طرحاجراییکارهايکنترلو پایش
حاصله و نتایجارزیابیطرح، عملکرداطالعات مربوط به پذیريجمعو گیرياندازه، آوريجمعفرآیند

میزانطرح بر گزارش افراد پروژه، جهت شناخت کنترلو پایشفرآینداست. نتایجبهبود برايتالش 
گزارش موارد قابل خوبیو به کردهتمرکزشودمیطرح مربوط کلبه کههر پروژه، آنچنان عملکرد
یتمدیرامر مشابه این. کندمیبررسیدر سطح پروژه به وجود آمده است را کهرا ايپروژهغیرتحویل

گردش فرآیندطریقاز تواندمییکپارچهدارد. اطالعات تمرکزعملکردبر تربیشاما باشدمیخطر
. گیردقرار نفعانذياطالعات) در دسترس توزیعاطالعات (

هاها و خروجی: وروديطرحيراهبرو شیپاکار-25- 2جدول 

هادستاوردمدیریتو کنترل

اطمینانمؤثر، جهت به طورموضوعات پایانو پیگیريشناخت، فرآینددستاوردها، مدیریتو کنترل
تواندمیانطباق این. یا نهطرح منطبق استهايفعالیتبا نفعانذيانتظارات کهباشدمیموضوع ایناز 
تغییریاسازمان هايسیاستبا تطبیقطرح، کاريمحدوده یانیازهاشامل اصالح گوناگونیهايروشبا 

، انجام شود. نفعانذيانتظارات 

هاها و خروجیکنترل مدیریت موضوع: ورودي-26- 2جدول 

هایخروج

رییتغدرخواست
کنندهدیتشدموضوعات

شده)یرسانروز(بهموضوعثبت
يشنهادیپيهاحلراه

هايورود

موضوعثبت
عملکردگزارشات

طرحتیریمدبرنامه
کارجینتا

هایخروج

رییتغدرخواست 
هاینیبشیپ
یارتباطيهاغامیپ

هايورود

عملکردگزارشات 
طرحتیریمدبرنامه 

منافع طرحهیانیب
ارتباطاتتیریمدبرنامه 
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کاريمحدوده کنترل

فرآیندیکاینطرح، کاريمحدوده تغییراتکنترلاست جهت يفرآیند، کاريمحدوده کنترل
است:زیرظایفوانجام برايرسمی
درخواست شدهتغییراتدریافت
درخواست شدهتغییرارزیابی
درخواست شده تغییرهر وضعیتدر مورد گیريتصمیم
 دهدمیقرار تأثیرتحت را نفعانذيی کهتصمیمارتباط با
شده آنتأییدجزئیاتدرخواست و تغییربایگانی
طرح مدیریتبا برنامه کهاست ایننیازمندهافعالیت، آغاز شودمیتصویبدرخواست یکوقتی

شود. یکی

هاها و خروجیکنترل حوزه کاري: ورودي-27- 2جدول 

بنديزمانکنترل
را به موقع تحویلقابل هايحلراهو نیازهاطرح، دهدمیاطمینانکهاست يفرآیند، بنديزمانکنترل

هاعطفنقطه وهافعالیتواقعیپایانزمان آغاز و بررسیشامل فرآیندایندر هافعالیت. ردکارائه خواهد 
با برنامه مقایسهامکانکهايگونهبه باشدمیآن یرسانشده، و به روزریزيبرنامهزمانیبرنامهدر برابر 

پورتفولیوطرح و کنترلیهايندفرآیسایربا نزدیکبسیاربایدبنديزمانکنترلوجود دارد. همیشهجاري
هست. نیزها از فرصتآگاهینیازمندبلکهتأخیرهاامر نه تنها مستلزم شناخت این. کندعمل 

هایخروج
رییتغيهادرخواستبیتصو
رییتغيهادرخواستبیتصوعدم

)شدهیرسانروز(بهطرحيزیربودجه
رییتغدرخواستتیوضعارتباط

هايورود
رییتغدرخواست

يکارحوزهتیریمدبرنامه
طرحيکارحوزههیانیب

)PWBS(طرحشکست کار ساختار

طرحيزیربودجه
طرحيبندزمان

عملکردگزارشات
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هاها و خروجیبندي: وروديکنترل زمان-28-2جدول 

هزینهکنترل 
در رابطه با هزینهنترل ت. کعات بودجه طرح اساطالتولیدو تغییراتکنترل فرآیندهزینهکنترل 

منفیمثبت و به صورتنشده که ریزيبرنامهاما ضروريهايفعالیتیانشده بینیپیشهايفعالیت
هزینهنگه داشتن پاییناغلب فقط در جهت هزینه. کنترل باشدی، مدهندمیقرار تأثیربودجه را تحت 

، کندمیکه از محدوده بودجه تجاوز زمانییابماند و باقیدوده بودجه که برنامه در محايبه گونهاست، 
به محدوده بازگرداند.آن را

نهیهزکنترل-29- 2جدول 

کیفیتکنترل اجراي
آن، جهت نتایجبررسیطرح است و تحویلمخصوص اقالم قابل پایشفرآیند، کیفیتکنترل اجراي

تشخیصآمده را پیشاشتباهات فرآینداین. خیریااند کردهتأمینرا کیفینیازهايهاآنآیااینکهنتعیی
اند را در تمام عملکرد شدهاینکه باعث عواملیقانع کننده نباشد اجازه حذف عملکرديداده و اگر 

هایخروج
رییتغيهادرخواست

لیتکموبرآورد
شده)یرسانوزره (بطرحيزیربودجه

رتیمغايهاگزارش

هايورود
طرحيزیربودجه

ياپروژهریغيهاتیفعاليبرایواقعنهیهز
نهیهزتیریمدبرنامه

نهیعملکرد هزيهاگزارش
آمدهبه دستارزشییکارازانیم
هاینیبشیپ

هایخروج

رییتغيهادرخواست
نفعانیذيبرااطالعات

شده)یرسانروزبه(طرحيبندزمان

هايورود
عملکردگزارشات

طرحيبندزمان
پروژهيبندزمان

طرحتیریمدبرنامه
يبندزماناطالعاتيهادرخواست

شدهکسبارزشعملکرد
يازیامتکارازشدهکسبارزش

هاینیبشیپ
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یابخش هستند رضایتشده شناخته نیازهايآیااینکهارزیابیتا نیازها، از شناخت کیفیتمراحل چرخه 
اطمیناناینپروژه، مدیریتسالمت بررسیو کیفیبررسیبا کیفیتکنترل فرآینداجراي. دهدمی، خیر
در سراسر طرح اجرا کیفیتاند. کنترل در تمام سطوح پروژه اجرا شدهکیفیتیهايبرنامهکه دهدمیرا 

و مدیریتینتایج، تحویلمات مانند اقالم قابل طرح شامل هر دو نوع محصوالت و خدنتایجوشده است
.باشدمیاجرا قابل بنديزمانو هزینه

هایخروجو هايورود: تیفیککنترلياجرا-30- 2جدول 

کنترل ارتباطات
تصمیمات در مورد طرح و موضوعنفعانذيبه یرساناست که به اطالعيفرآیندکنترل ارتباطات، 

و هاسیاستکه دهدمیرا اطمیناناینکنترل ارتباطات فرآیند. کندمیسود، کمک زمینهگرفته شده در 
. حوزه و داده خواهد شدکنندگان مد نظر ارائه دریافتو به شوندمیتثبیتضبط و ودریافت، هارویه

سایرطرح، حامیاناز نظررفصاز سطح پروژه است. تروسیعبسیاردر سطح طرح فرآینداینوسعت 
که در هاییآنبه ویژهارشد و مدیریت،، پرسنلمالیمدیران، تولیدمدیرانطرح شامل نفعانذي

.باشندمیدر این فرآیند دخیل ، ندهستدرگیراستراتژیکریزيبرنامه

کنترل ارتباطات-31- 2جدول 

هایخروج

ارتباطاتتیریمدبرنامه
هايورود

رییتغيهادرخواستبیتصو
ارتباطاتتیریمدبرنامه

تیریمددستورالعمل
عملکردگزارشات

نفعانيذلیتحلنمودار

هایخروج

تیفیکتیریمدبرنامه 
تیفیکفهرست 

کارجینتا
عملکرديهاگزارش

هايرودو

رییتغيهادرخواست
رییتغشده لیتکمفهرست 
یبازرسيهاگزارش

محصوالتقیتطبعدم 
شیآزمايهاگزارش

يریگاندازهجینتا
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پیشرفتهايگزارش

به منظور فراهم کردن اطالعات فرآینداینهاست. دادهسازيیکیفرآیند، پیشرفتهايگزارشهیهت
تمامیسازيیکپارچهجهت پیشرفت. گزارش شودمیاجرا نفعانذيمنافع طرح به وضعیتارزیابیبراي

روشن از عملکرد طرح به تصویريایجادبراي، ايپروژهغیرو ايپروژههايفعالیتدر اجراییاطالعات 
منتقل نفعانذيگردش اطالعات به فرآیندبه وسیلهاطالعات این. شودمیکار برده ه کل بیکعنوان 

و اقالم قابل وضعیتهاي تشکیل دهنده طرح، پروژهدر مورد مورد نیازاطالعات هاآنبرايشده تا 
. نمایدرا فراهم تحویل

هاها و خروجیوروديهاي پیشرفت:گزارش-32- 2جدول 

خطرو کنترلپایش

طرح، برنامه جدیدخطرهايشناخته شده طرح، شناخت خطرهاييپیگیرفرآیندخطرو کنترل پایش
این. باشدمیطرح حیات، در طول چرخه خطرش در کاهتأثیراتشانارزیابیو اجراییخطرهايپاسخ به 

. شودمیطرح ايپروژهدر سطح هایشانپاسخو خطرها يسهوشتباهات موارد شامل ا

هایخروج
يزیربودجه

هاینیبشیپ
عملکردگزارش

یارتباطيهاامیپ

هايورود
طرحيزیربودجه
طرحتیریمدبرنامه
طرحيبندزمان

پروژهعملکرد وتیوضعيهاگزارش
کارجینتا

رتیمغاگزارش
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پایش و کنترل ریسک-33- 2جدول 

قرارداد طرحمدیریت

(به باشدمیدر سطح طرح خریدارانفروشندگان و میانروابط مدیریتفرآیندقرارداد طرح، مدیریت
، چه باشدمیبیرونیو تدارکات منابع خریدشامل فرآینداین. را شده در سطح اجزا)استثناي فرآیندهاي اج

. باشندنمیخاصیکه تحت پوشش پروژه هاییآنکه حوزه طرح را پوشش داده و چه هاییآن

مدیریت قرارداد-34- 2جدول 

پایانیهايفرآیندگروه -2-7
طرح يهاپروژهاز یکهر یاطرح و هايخروجیمحصوالت و پذیرش، نحوه پایانیهايدفرآینگروه 

رسمیرساندنانیپاجهت به نیازمورد هايفرآیندشامل پایانیهايفرآیند. گروه کندمیرا مشخص 
یافتهتکمیلپروژه در طرح، ارائه محصوالت یکخاتمه رساندنیینهاطرح، به مرحله هايفعالیتتمام 

. باشندمیلغو شده، هايپروژهیابه طرح بخشیدنپایانو دیگرانبه 

هایخروج
منابعيحسابداراصولبايسازگار

پرداختيهادرخواستبیتصو
قراردادراتییتغ

طرحيهاگزارش
رییتغيهادرخواست

یارتباطيهاامیپ

هايورود
قراردادها

طرحتیریمدامهبرن
فروشندگانصورتحساب

کارجینتا
قراردادتیریمدبرنامه

عملکرديهاگزارش

هایخروج
رییتغدرخواست

)شدهیرسانروزه (بسکیرثبت

هايورود
سکیربهپاسخرنامهب
ها آنيبندتیاولووشدهشناخته يهاسکیرازیستیل

طرح شکست کار ساختار
سکیرثبت
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طرح اتفاق اجرايطرح بلکه در سراسر مراحل تکمیلنه تنها پس از انجام و پایانیهايفعالیت
پایاندر حال هايفعالیت،اندشدهتکمیلکه هاییفعالیتسایرخاص و هايپروژهدربه ویژه. افتدمی
که در طرح وجود پتانسیلیاز دست رفته و ،طرحمنداطالعات ارزشاین صورتغیر. در بیفتنداتفاقباید

نخواهد کرد.پیدادست پایانیدارد به تعهدات 

5-2شکل 
اتمام طرح

. اما باشدمیمشتريیامالیحامیبه وسیلهطرح پذیرشمورد نتایجساختن رسمیفرآینداتمام طرح 
. بیفتدتعویقبه نبایدنکرده است، تکمیلرا اجراییهايفرآیندکه زمانیخاتمه تا مدیریتبه هر حال 

هر پایاندریستیبایمبنابراین . یابندپایانطرح هايپروژهاز بسته شدن طرح، پیشالزم است تا 
بایگانیبه اطالعات و سوابق و یابیدستبرايطرح یافتنپایانفرآیند،ايپروژهغیریاايپروژهفعالیت

انجام مالیحامییامشتريهمکاريپایانانجام نیزوپایانیرخدادهايو وضعیتو ارتباط با هاآن
. پذیرد

ي ندهایرآــفگروه 
يزیرهــبرنام

و شیپاي دهاــنیفرآگروه 
نترلــک

ییاجرايندهاــیفرآگروه 

طرحافتنیانیپا

خاتمه اجزاء

خاتمه قرارداد
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هاها و خروجیاتمام طرح: ورودي-35- 2جدول 

اجراخاتمه 
طرح در زیرمجموعهايپروژهغیرهايفعالیتسایریاپروژه یکمیرسبستن منظوربه اجراخاتمه 

در سطح عاديهايپروژهباالتر از خاتمه سطحیدر فرآینداینو انجام یرسان. اطالعپذیردمیصورت 
که در طرح اجزاییسایربه دوبارهممکن استدر دسترسنمونه، منابع به عنوان. افتدمیپروژه اتفاق 
ممکن است ارتباطات همین طورداده شوند. تخصیص، باشندمیمنتظر فعال شدن یافعال بوده و

نسبت به آنچه که در سطح پروژه وجود دارد، نفعانذياز متفاوتیو تربزرگمجموعه برايتريگسترده
ه دستبکاريهايبستهیاها از هرکدام از پروژهفرآینداینبرايمورد نیازباشد. اطالعات مورد نیاز

شوند. در مورد طرح خاتمه اجزا بایگانیاست مورد نیازکه صورتیدر بایدها . سوابق پروژهشودمیآورده 
افتد. اما خاتمه پروژه ممکن است نیازمند این باشد که پیش از در پایان چرخه عمر پروژه اتفاق میمعموالً 

تکمیل چرخه حیاتش اتفاق افتد. 

هاها و خروجیوروديخاتمه اجرا: -36- 2جدول 
هایخروج

طرحلیتکمقیتصد
پروژهویآرش
طرحویآرش

ي ارتباطیهاامیپ
در دسترس منابع (به روز رسانی شده)

هايورود
نهیهزکنترل 

حاصلهجینتا
انیپادرخواست 

هایخروج
طرحلیتکمنامهیگواه

یانیپاگزارش 
یی در مورد عملکردنهاي هایبررس

) طرحویآرشی (گانیبا
ی شده)رسانسوابق پرسنل (به روز 

حاصلهجینتا

هايورود
لیتحواقالم قابل بیتصو

حاصلهجینتا
محصولفیتوص

طرحتیریمدبرنامه 
ي طرحکارحوزه هیانیب

تیوضعي هاگزارش
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خاتمه قرارداد
در طول طرح و از جانب طرح طبق کهقرارداديدادن به پایانبراياست يفرآیندخاتمه قرارداد 

نیزاز موعد قرارداد پیشموارد مربوط به خاتمه برايهمچنینفرآینداینقرارداد اجرا شده است. شرایط
همه سوابق قرارداد را در بر کردنروزمحصول و به تصدیق. خاتمه قرارداد هر دو موضوع رودمیکاربه

شده انجامکارهايمستندسازينظیرموارديفرآیندایناز موعد قرارداد، پیش. در صورت خاتمه گیردمی
. گیردمیرا در بر همه سوابق قراردادکردنروز بهاز موعد و پیشو علل خاتمه شرایط، نشدهو انجام 

، مالی، سوابق پیشرفتگزارشات قبیلسوابق قرارداد مهم بوده و شامل خود قرارداد و مستندات مربوطه از 
. شودمیو سوابق پرداخت هاصورتحساب

هاها و خروجیخاتمه قرارداد: ورودي-37- 2جدول 

رحطمدیریتمات دشرح خ-3
مقدمه -3-1

گردید، بایستی توسط ارائههاي مدیریت طرحفرآینددر قالب م در بخش دوکه مطالب ارائه شده کلیه
اي که وظیفه مدیریت طرح را بر عهده دارد به اجرا در بیاید. به عبارتی، مدیریت طرح مسئول اجراي مجموعه

طرح در طول چرخه حیات طرح است. در بخش ریزي، اجرا، پایش و کنترل و اختتام هاي آغازین، برنامهفرآیند
اي خارج از تواند به مجموعهمشخص شد که مدیریت طرح میوهاي اجراي طرح تشریح گردیداول روش

بدنه کارفرما واگذار گردد. این مجموعه طرف قرارداد کارفرما، در واقع ارائه دهنده خدمات مدیریت طرح است. 
ریزي (سابق) اقدام به تهیه ریت طرح، سازمان مدیریت و برنامهمشخص شدن شرح خدمات مدیبه منظور

تهیهطرح، مدیریتشرح خدمات هايفصلبخش به مرور سرایندر . شرح خدمات مدیریت طرح نموده است

هایخروج

قراردادلیتکمقیتصد
ي خاتمه قراردادسازمستند

هايورود
رشیپذگزارشات 

ي قرارداداجراسوابق 
لیتحواعالم 

اعالم خاتمه
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به عنوانهم عنوان شد آنچه ترپیشکهگونههمان. ١مپردازیمیریزيبرنامهو مدیریتشده توسط سازمان 
و (CM)ساخت مدیریتقراردادهايبا نوع وقتیاستشدهتعریفسازمان اینطرح در تمدیریشرح خدمات 

به . اما شودمیاز هر دو حالت را شامل ترکیبینوعی، به گیردمیقرار مقایسهمورد (MC)مدیریتپیمانکار
ساخت یریتمدپیمانکاریامدیریتپیمانکارشرح خدمات را معادل شرح خدمات اینتواننمیخاص صورت
ي، آنچه که براي فرآیند. نکته دیگر ارتباط این بخش با بخش پیشین است. بخش دوم با رویکرد کردقلمداد 

تربیش. این بخش گردیدهایی با تعامالت فی مابین تشریح فرآینددر قالب را ت مدیریت موفق طرح الزم اس
پردازد. در ادامه شرح خدمات مدیریت طرح در با ادبیات فنی به شرح خدمات مورد انتظار از مدیریت طرح می

ارائه گردیده است:به شرح زیر دو بخش اصلی 

طرحتعریفدوره-3-2
اولیهسنجیامکان

، فنیهتوجی، اولیهمرحله مطالعات بایستیطرح، اجرايو تعریفپس از مشخص شدن ضرورت 
مفهومیمرحلهدر اولیهسنجیامکان. گیردقرار ارزیابیطرح مورد محیطیزیستو اجتماعی،اقتصادي

موارد، بسیاري. در گیردمینبودن طرح صورت یابودن پذیرتوجیهجهت مقدماتیارزیابیطرح، به منظور 
در اگر کهگیردمیصورت اولیهسنجیامکانیکابتدا ؛ لذا استسنگینیخود پروژه ،سنجیامکاناجراي

گردد. میپروژه اجتناب اجرايندارد، از صرف منابع جهت اقتصاديتوجیهطرح شدهمان ابتدا مشخص 
قرار گرفته و وارد تصویبقلمداد شود، مورد توجیهداراياولیهسنجیامکاندر صورتی که طرح در 

اسناد و تمامییبایستطرح مدیرمرحله اینطرح در مدیریت. در شرح خدمات شودمیبعديمراحل 
شناختی، مداركاسناد و دقیق. سپس با مطالعه کندآوريجمعرا سنجیامکاناجرايمورد نیازمدارك
را سنجیامکاناجرايبرايمورد نیازهايفعالیتآورد. به دستآن هايخواستهاز طرح، اهداف و دقیقی

از انتشارات مرکز » مبانی مدیریت طرح«مطالب تفصیلی مربوط به شرح خدمات مدیریت طرح را در کتاب ندتوانخوانندگان محترم می- 1
مطالعه فرمایند.ریزي شهر تهران، مطالعات و برنامه

: دوره اجراي طرح2بخش : دوره تعریف طرح1بخش 

سنجیامکان
اولیه

سنجیامکان
طراحیواگذارينهائی

تفصیلی
اجرا و
نصب

سازي برايآماده
برداريبهرهبرداريبهره
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. نمایدو انتخاب شناساییرا صالحذيمشاوران نیازدر صورت ومایدنبرنامه مدون یکبرآورد و در قالب 
هاییگزارششده تنظیمو مطابق با برنامه نمایدتعیینمطالعات را هايگزارشتائیدو بررسیمعیارهاي

مدیریتبرايدر نظر گرفته شده وظایف. مجموعه کندارائهکارفرمابه معیندر فواصل کارپیشرفتاز 
مرحله تعریف شده است.اینطرح در

نهاییسنجیامکان
با دقت سنجیامکانمطالعات بایستی، اولیهسنجیامکانبودن طرح در پذیرتوجیهتائیدپس از 

شده در تهیههايگزارشو مداركاسناد، تمامییبایستطرح مدیرمرحله، این. در پذیردانجام تربیش
برايمدونیقرار دهد. سپس برنامه تائیدرا مورد هاآنت و سقم و صحآوريجمعرا اولیهسنجیامکان
. شرح خدمات بیاوردالزم را به اجرا در هايهماهنگیو سازماندهیو تهیهسنجیامکانپروژه اجراي

مدیرپروژه توسط اجرايو هاآنپرداخت به هايروشو تهیهسنجیامکانمجريپیمانکارانمشاوران/ 
را داشته سنجیامکانمناسب اجرايبر کنترلطرح موظف است نظارت و مدیر. ددگرمیطرح مشخص 

.نمایدو ارائه تهیهرا پیشرفتهايگزارشو 
شرح جزئیاتطرح است.مدیریتبر عهده سنجیامکانهايگزارشو هاخروجیتائیدمسئولیت

مرحله تعریف شده است.اینطرح در مدیرخدمات 

حطراجرايدوره -3-3
واگذاريمرحله 

مجریاناجرا به برايو خدمات طرح کارهاطرح، نهاییتصویبو سنجیامکانپس از اتمام مطالعات 
. در حوزه باشدمیوياولیهوظایف، از سنجیامکاناسناد مطالعات تمامی يآورجمعگردد. واگذار می

تعریف شده است.کهداردوظایفیطرح مجموعه مدیریتتدارکاتبازرسیمشاوره، نظارت و 

تفصیلیطراحیمرحله 

، کارفرماها و انتظارات خواستهکاملو اطالعات مربوط به طرح به منظور شناخت مداركتمامی
طرح مدیریتاست. تفصیلیطراحیمرحله نیازطرح و الزامات و ضوابط آن، مورد دستاوردهاياهداف و 

از صحیحو استفاده قبلیو اطالعات در مراحل مداركد، اسناهمهيآورجمعو تناسب کفایتاز بایستی
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سیستمکفایتاز بایستیطرح مدیرهمچنین. کندحاصل اطمینانتفصیلیطراحیدر مرحله هاآن
.نمایدحاصل اطمینانمرحله ایندر فنیمداركاسناد و کنترل

و ابالغ تهیهبایستیمداركاسناد وتمامیب تصویو تائید، نگهداري، تهیهالزامات مربوط به نحوه 
و مطابق با آن نمایدتائیدبررسیرا اخذ و پس از طراحیاجرايتفصیلیبرنامه بایستیطرح مدیریتگردد. 

.ف شده استمرحله تعریاینطرح در مدیرشرح خدمات جزئیات. نمایدو گزارش ارزیابیرا کارپیشرفت

مرحله اجرا و نصب

طرح را بر عهده مدیریتمسئولیتح عامل چهارم حضور داشته باشد، اما طراجرايدر صورتی کهدر 
طرح مدیریتوظایفاز بخشیلذا ؛ طرح خواهد بودمدیرکنارمرحله به بعد الزاماً در ایننداشته باشد، از 

كمداراسناد و همهه و مطالعه و ارائآوريجمعنیزمرحله این. در آیدمیتوسط عامل چهارم به اجرا در 
طرح است.مدیریتاصلیهايمسئولیتاز تفصیلیطراحیاسناد مربوط به ویژهطرح، به 

، به سازماندهیچگونگیو کارشکستساختار تهیه، اصلیهايفعالیتتعیینطرح ضمن مدیریت
و ریزيبرنامهالزامات تهیه. پردازدمیطرح هايپروژهاجرايجهت مورد نیازمداركها و روشتهیه
الزامات پرداخت به تهیهطرح، هماهنگیبرنامه تهیه، تفصیلیهايبرنامهتائیدو بررسی، دهیرشگزا

مدیروظایفاصلیطرح و تحقق اهداف از جمله موارد پیشرفتکنترلها و گزارشتحلیل، پیمانکاران
آن تعریف شده است.جزئیاتکهمرحله است اینطرح در 

طرحمدیریتر ، انتخاب و نظارت بارزیابی-4
بسیار مهمی بر موفقیت یا عدم موفقیت طرح دارد. استفاده از روش طرح تأثیرمدیریتانتخاب درست 

مناسب براي ارزیابی و انتخاب مدیریت طرح براي کارفرمایان طرح بسیار مهم است. این بخش که با 
باشد:زیر میمدلی براي ارزیابی و انتخاب مدیر طرح تدوین شده شامل مطالبارائههدف 
 ارزیابی و انتخابفرآیندمراحل
 مراحل اصلی انتخاب عامل چهارم
معیارهاي ارزیابی
گیري معیارهانحوه اندازه
هاي ارزیابی نمونه چک لیست
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مقدمه-4-1
و تأثیرگذار در مدیریت طرح مطرح است. حساسیت و اساسیموضوع یکبه عنوان گیريتصمیم

یابد. در طول حیات طرح افزایش مین شدن ابعاد آترکالنو تریچیدهپگیري با دشواري تصمیم
و پویایی محیط مدیریت طرح بر پیچیدگیشود. مختلفی در خصوص پیشبرد طرح گرفته میهايتصمیم
در خصوصاندیشیسادهو انگاريسهلاندكکهايگونهافزوده است. به هاتصمیماین حساسیتمیزان

و به دهی، سنجآگاهانهتصمیماتموجب عدم موفقیت طرح گردد. در مقابل، تواندیمآسانیمسائل به 
. آوردمیتحقق منافع طرح را فراهم نیزموقع 

گیري و تعیین روش اجراي آن در طرح تصمیمفرآیندگیري نیازمند تعریف دقیق افزایش ابعاد تصمیم
و پیچیدگی، بینایندر کهروبرو هستند راوانیفهايچالشبا گیريتصمیمفرآیندامر در مسئولیناست. 

افزاید. مشخص کردن دقیق روش اجراي ها میبر این چالشگیريتصمیمفضايبر ر ثؤمل تعداد عوام
ها، ابزارها ها، مدلکند که با استفاده از روشمیفراهممسئولینگیري در طرح، این امکان را براي تصمیم

،يگیرتصمیمفرآیندها غلبه کنند. به عالوه مستند کردن این چالشگیري بر هاي تصمیمو تکنیک
امر به دنبال خواهد داشت. مسئولینبرايرا يتربیشپاسخگوییو مسئولیت

گیري براي ارزیابی و انتخاب روبرو است. نظیر تصمیممسئلهدر مدیریت طرح، تیم طرح همواره با 
ها، ارزیابی و ها، ارزیابی و انتخاب روش اجراي طرح و پروژهوژههاي پرداخت در پرارزیابی و انتخاب روش

گیرندگان به کمک تصمیم. این تیمگیريتصمیمهايمدلو هاروشانتخاب مشاوران و پیمانکاران و... 
گیري عوامل مختلف و تعامالتشان را بر تصمیمتأثیربهتر بتوانند هاآنتا است ارزیابی و انتخاب آمده 

و انتخاب عامل چهارم طرح ارزیابیتصمیمات، مربوط به ترینمهمیکی از شایدجه قرار دهند. مورد تو
باالییبسیارهايحساسیتانتخاب از اینباشد، نیزطرح مدیرعامل چهارم طرح، کهصورتیباشد. در 

و صاحبان طرح برخوردار است. کارفرمایانبراي

بارزیابی و انتخامسئلهمروري بر -4-2
ها و نهادهاي گیرد، شرکتزمانی که تیم طرح تصمیم به استفاده از خدمات عامل چهارم در طرح می

براي ارزیابی و انتخاب عامل چهارم هاییگزینهاین خدمات وجود دارند. که به عنوان ارائهزیادي براي 
ردن نیازها و منافع صالحیت برآورده که اي است کگیرنده انتخاب گزینهگردند. هدف تصمیممطرح می

طرح را داشته باشد. 
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ارزيابي و انتخاب عامل  مسئلهخدمات عامل چهارم محدود است.  ارائههاي مطرح براي  تعداد گزينه
  ) پيش برد. 1-4توان طي سه مرحله اصلي مطابق شكل ( چهارم را مي

  

  
  1-4شكل 

  
 ليست اين. شود ميتهيه  ممكن هاي زينهگاز تمام  ليست يكارزيابي و انتخاب،  فرآينددر مرحله اول 

شود. در مرحله دوم  تهيه ديگرهاي  ، استخراج از بانك اطالعاتي يا روشعموميبا فراخوان  تواند مي
 تعيينو الزامات  قانوني اوليه هاي صالحيت كه هايي گزينه يعني. گردد مي تهيهموجه  هاي گزينه ليست
قرار  ارزيابيموجه مورد  هاي گزينه ليست. در مرحله نهايي دشون ميانتخاب  ،را دارند طرح برايشده 

گيري چند  تصميم هاي مدل. براي انجام ارزيابي نهايي استفاده از گردد ميانتخاب  نهايي گزينهگرفته و 
  تواند مفيد باشد.  معياره مي

خاصي انجام  گيري، در واقع مرحله ارزيابي نهايي است كه بايد با حساسيت مرحله تصميم ترين مهم 
به تشريح مدلي نمونه براي انجام اين ارزيابي خواهيم پرداخت. قبل از پرداختن  اين بخش پذيرد. در ادامه

  . باشيمو انتخاب داشته  ارزيابي كلي فرآيندبر  مروريو انتخاب عامل چهارم بهتر است  ارزيابيبه مدل 
ها، قرار داشتن  ها و پروژه ل چهارم در طرحو انتخاب عام ارزيابي فرآينددر  تأثيرگذاريكي از نكات 

هاي خصوصي انتخاب پيمانكار مديريت بر  است. در بخش دولتيدر بخش  يا خصوصيطرح در بخش 
قوانين و  يك سريهاي دولتي به اين سادگي نيست و نياز است كه  پايه مذاكره استوار است. اما در بخش

 توان ميانتخاب را  كلي فرآيندم اعالن عمومي است. اما اين امر مستلز مثالًد. مقررات خاص رعايت شو
   1د.كر بيان زيرمرحله به شرح  11در 

                                                           
  در كتاب مباني طرح شرح داده شده است. ليعامل چهارم به تفص يابيو انتخاب و ارز يريگ مي، تصميفيكمي، ك يارهايمع -  1
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1
تعیین ساختار پیمانکاري مدیریت مورد نیاز

2
قوانین و مقرراتی جهت فرآیند انتخاب باید رعایت شوند.تعیین اینکه چه

3
هاي مالی و زمانیتعریف و تشریح فیزیکی پروژه مورد نظر با گنجاندن محدودیت

4
تشریح روشن و دقیق خدمات مورد نیاز بر پایه ساختار انتخابی مورد نظر پیمانکاري مدیریت

5
هاي مختلف حیت شرکتاعالن آگهی یا دعوت براي تشخیص صال(RFQs)

6
هاهاي واجد صالحیت بر پایه اصالعات مقدماتی ارسال شده توسط آنانتخاب شرکت

7
 شرکت مناسب تشخیص داده شده 10تا 5دعوت براي ارائه پیشنهاد اولیه از بین(IRFP)

8
 غربال کردن پیشنهادهايRIFPترمناسب رسیده براي بررسی بیش

9
سال ارRFPهاي انتخاب شدهبه شرکت

10
تهیه یک لیست کوتاه شامل دو یا سه شرکت براي مذاکره

11
ها و در نهایت انتخاب پیمانکار مدیریتهاي انتخابی و مصاحبه با آنتر از شرکتکسب اطالعات الزم بیش
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مدل ارزیابی و انتخاب عامل چهارم-4-3
ارزیابی و انتخاب عامل چهارم، ارزیابی نهایی فرآیندعنوان شد، آخرین مرحله ترپیشکه همان طور

پذیرد:وجه است. این ارزیابی نهایی بر اساس مدلی که شامل مراحل زیر است انجام میهاي مگزینه
گیريتعیین معیارهاي تصمیم
گیريانتخاب روش تصمیم
 و یافتن گزینه برترهاگزینهارزیابی

گیريتعیین معیارهاي تصمیم-4-3-1
وجود دارد. متعدديمعیارهايبراي ارزیابی عامل چهارم 

هاي تخصصی مطابق هاي تجربی، توانمنديهاي سازمانی، توانمنديدر سه حوزه توانمنديمعیارها 
هاي متناسب با حوزه تعریف شده زیرمعیاراند. هر بخش شامل معیارها و بندي شدهتقسیم)2-4(شکل

شود.باشد. در زیر به معرفی کامل این معیارها پرداخته میمی

2-4شکل

پردازد. می،داخل مجموعه مورد بررسیيهاها و توانمنديبه ارزیابی داشتهسازمانیتوانمنديمعیار
مدیریتی، ابعاد هايتوانمنديسازماندهی، هايروشسازمان، هايداراییها شامل منابع و این توانمندي

خود شامل سازمانیتوانمندي. معیار دهدرا مورد توجه قرار میشرکاهمکاران و هايپتانسیلشرکت و 
. )3-4(شکل شودمیهاییزیرمعیار

ارزیابی و 
انتخاب عامل 

چهارم هاي توانمندي
یتجرب

هاي توانمندي
یتخصص

هاي توانمندي
سازمانی
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  3-4شكل 

 

 
  4-4 شكل
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 5-4 شكل

  
 انتخاب روش ارزيابي -4-3-2

هاي تصميم بر اساس اين معيارها مورد ارزيابي  گيري، بايستي گزينه پس از تعيين معيارهاي تصميم
هاي  تواند به شكل گيري و انجام محاسبات آن مي س معيارهاي تصميمها بر اسا قرار گيرند. ارزيابي گزينه

گيري چند  تصميم مسائلهاي مختلفي براي مدل كردن و حل  روشل مختلفي انجام پذيرد. به همين دلي
با انجام ) AHP( مراتبيسلسله  گيري تصميم فرآيندآمده است. به عنوان مثال در روش  به وجودمعياره 
به دو گزينه  TOPSISشود. در روش  گزينه برتر انتخاب مي سادگيبه  ،ها يي گزينهدو به دو مقايسه
ها با اين دو جواب محاسبه شده،  شود. سپس فاصله گزينه آل منفي تعريف مي مثبت و ايده آل ايده عنوان
به عنوان  آل منفي را داشته باشد فاصله از ايده ينتر بيشمثبت و  آل ايدهفاصله از  ترين كماي كه  گزينه
  شود.  برتر انتخاب مي گزينه

  
  ها  ارزيابي گزينه -4-3-3

هاي  هاي سازماني، توانمندي ها بر اساس مقادير محاسبه شده براي سه معيار توانمندي ارزيابي گزينه
مقادير اين معيارها، براي هر يك از  محاسبهشود. براي  پذير مي هاي تخصصي امكان تجربي، توانمندي
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ها بنا بر ماهیت طرح، حوزه فعالیت گردد. این چک لیستمیهایی بایستی تهیه ا چک لیستهزیرمعیار
ند. نتواند تغییر کگذاري میعامل چهارم، اهمیت و حجم سرمایه

سازمانتوانمنديشاخص -4-3-4
تشریح شد، شاخص توانمندي سازمانی براي شرکتی که مورد ارزیابی قرار گرفتهقبالًکه چنانچه

شود. امتیاز هر یک از ، سازماندهی و ابعاد شرکت محاسبه میشرکاهاي منابع، زیرمعیاربر اساس است
، امتیاز ساختار سازمانی، امتیاز ابعاد سازمان، شرکاتوان از طریق امتیاز منابع، امتیاز ها را میزیرمعیاراین 

مداري، تجربیات سازمانی، بقه، مشتريتجربی (امتیاز حسن ساهايتوانمنديامتیاز توان مدیریتی، معیار 
تخصصی، امتیاز خالقیت و نوآوري، محاسبه کرد.هايتوانمنديتجربیات نیروي انسانی)، 

1نظارت بر کار عامل چهارم-4-4

براي کارفرماي طرح ؛ لذا دهدمیعامل چهارم در طرح یا پروژه، بخشی از وظایف کارفرما را انجام 
ملکرد مناسب عامل چهارم نظارت داشته باشد. این امر به ویژه زمانی که مهم است که بتواند بر ع

، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به گرددمیارائهخدمات مدیریت طرح از سوي عامل چهارم 
هایی که مدیر طرح باید اجرا کند، در این فرآیندشرح خدمات عامل چهارم، همچنین مشخص بودن 

ي نظارت بر کار عامل چهارم آورده شده است. بدیهی است که بسته به محدوده قسمت راهنمایی برا
تواند دهد، نظارت بر عامل چهارم میارائهقرارداد عامل چهارم و شرح خدماتی که براي طرح بایستی 

شود:میارائهمرحله 5تفاوت کند. مدل نظارت بر کار عامل چهارم مطابق با چرخه عمر طرح در 

نظارت بر عامل چهارم قبل از شروع طرح-4-4-1
مطالعاتی مربوط به تعریف طرح، انجام هايفعالیتعمدتاًقبل از شروع طرح هايفعالیت

تأیید و تصویب طرح است. در این مراحل ممکن است عامل چهارم گذاريسرمایهتحلیل، سنجیامکان

طرح شرح داده شده است.تیریدر کتاب مبانی مدلیالزم در امر نظارت بر عامل چهارم در مراحل مختلف به تفصيارهایمع-1

مرحلهنظارت در 
قبل از شروع طرح

نظارت در مرحله 
ي طرحزیربرنامه

نظارت در مرحله 
طرحاجرا و کنترل

نظارت در مرحله 
اختتام طرح

نظارت در مرحله 
آغاز طرح
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اینکه در مراحل بعدي بکار گرفته شود در این مرحله کارفرما بایستی اطمینان در طرح وارد شده باشد یا 
جوانب و الزامات مربوطه را رعایت کرده و نتایج حاصل تمامیح طرسنجیامکانحاصل کند که گزارش 
از آن قابل استناد است. 

نظارت بر عامل چهارم در مرحله آغاز طرح-4-4-2
جهت بسترسازي و ایجاد هماهنگی براي شروع طرح مورد نیازهايفعالیتدر مرحله آغاز طرح، 

توسط عامل چهارم بایستی انجام پذیرد. در این مرحله، نحوه ارتباط و هماهنگی بین عامل چهارم و 
. در اینجاست که کارفرما نحوه نظارت خود را بر طرح و بر کار عامل چهارم تعیین شودمیکارفرما تعیین 

رد توجه قرار دهد، حصول اطمینان وی که کارفرما در این مرحله بایستی ممسائلترینمهمکند. یکی از می
و الزامات طرح است. هاخواستهاز تمامی م از شناسایی و درك عامل چهار

طرحریزينظارت بر عامل چهارم در مرحله برنامه -4-4-3
هاي فرآیندهاي خروجیتمامیکارفرما بایستی اطمینان حاصل کند کهریزيبرنامهدر مرحله 

، منطبق با اهداف و منافع طرح است. اندشدهطرح که توسط عامل چهارم تهیه یا تایید ریزيبرنامه

نظارت بر عامل چهارم در مرحله اجرا و کنترل طرح-4-4-4
تحقق منافع طرح و منافع ،کارفرما بایستی با حکمرانی مناسب طرح،در مرحله اجرا و کنترل

را تضمین نماید. در صورتی که مدیریت طرح بر عهده عامل چهارم است، کارفرما از انجام نفعانذي
درست آن در جهت تحقق این منافع بایستی اطمینان حاصل کند. 

نظارت بر عامل چهارم در مرحله اختتام طرح-4-4-5
یش روي کارفرماست. پمسئلهترینمهمو ح مرحله اختتام طرح اطمینان از محقق شدن منافع طر

اسناد، مدارك، دانش، همهت پس از حصول اطمینان از تحقق منافع طرح، کارفرما بایستی از تحویل درس
آوري این موارد و منابع و دیگر متعلقات طرح به اطمینان حاصل کند. عامل چهارم بایستی ضمن جمع

دهد. ارائهما به کارفرما، گزارش نهایی اختتام طرح را به کارفرهاآنتحویل 
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گیرينتیجهدي و بنجمع-5
. در بخش اول ضرورت توجه به تفاوت گردیدارائهطرح مدیریتمربوط به مفاهیمهاي قبل در بخش

کهگردیدعنوان شد. مشخص پورتفولیومدیریتطرح و مدیریتپروژه، مدیریتمربوط به مفاهیمدر 
ها به اجرا پروژه و چه موقع تحت عنوان طرح در سازمانیبایستچه موقع هافعالیتاز ايمجموعهاجراي

هاي فرآیند. سپس گردیدعنوان هاآنمعایبو مزایاطرح، اجرايهايروشانواع همچنین. بیاینددر 
که. در ادامه عنوان شد گردیدارائهطرح مدیریتو شرح خدمات تشریحهاآنمدیریت طرح و ارتباطات 

طرح و مدیریتانتخاب برايمدلیترتیباین. به کندطرح را واگذار مدیریتاجرايتواندمیکارفرما
مدیریتپیمانکاربه عنوان ویژهعامل چهارم به کارگیريبهدالیلترینمهم. گردیدارائهنظارت بر آن 

:کردخالصه زیردر موارد توانمیطرح را 
 مختلف طرحمراحلکردنهمپوشانیها با مدت زمان پروژهکاستنلزوم
 در زمان ساختتغییراتالزم جهت پذیريانعطافکردنفراهم
از روابط خصمانهکاستنجهت پیمانکاراناز طراحان و متشکلتیمیکارآوردن جو به وجود
 برايساخت خود تجربیاتکردن، با فراهم طراحیفرآینددر شرکتبرايپیمانکاراجازه دادن به

ايهزینهو زمانیبرآوردهايو پذیريساخت تحلیلارزش و مهندسیمانند کارهائیطراح در 
 کارفرماهايهزینهکردنجوئیصرفهاو جهت تشویقو پیمانکاربرايانگیزهکردنفراهم
تکنولوژيهايپیچیدگی
 مورد نیازهايتخصصتنوع
 هاطراحینامناسب بودن
 طرحهايپروژهدر درگیرها و افراد نسازمازیادتعداد همچنینو هافعالیتعظیمحجم
شدهبینیپیشمطابق با زمان و بودجه هاآناندازيراهو تکمیل
 گیردبر عهده قرارداديساخت را به لحاظ هايجنبهکلیهمسئولیتکهعاملیلزوم حضور.
 طرحتیماعضاء میانو ارتباطات مناسب هماهنگیایجادو ترقويریزيبرنامهو مدیریتلزوم اعمال
 امور هماهنگیو مدیریت، ریزيبرنامه، اجرائیمستقیمفارغ از مسائل کهعاملیلزوم حضور

.گیردساخت را بر عهده 
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 کاهشدر جهتساختپیمانکاراناز زیاديبا تعداد مستقیمبه ارتباط کارفرماتمایلعدم
.باشدمیساخت مرحلههايریسکو هامسئولیت

ممکننحو بهترینآشنا بوده و قادر باشد به پیمانکاريساخت و هايمهارتهمها بکهعاملی
و طراحیهايتیممیانرا کافیو ارتباط یکپارچگیاعمال و هاطراحیساخت را در هايمهارت

.کندساخت برقرار 
ساختمانیهايهزینهتورم سریعافزایش
متعارف سیستمزمان در کردنکممشکلوپیچیدههايپروژهساخت بنديزمانشدن طوالنی

داشتن)محدودیت(
کارگاهیگیرندهتصمیممشاوران از نقش تدریجیگیريکناره
در قراردادهادرگیرعوامل بینتعداد اختالفات افزایش

موفقیتو پر رنگ شدن نقش عامل چهارم و عملکردبهبود برايتوانمیتجارب اینبا استفاده از 
موارد زیر را عنوان نمود:هاپروژهها و طرحدپیشبرآن در 
 نحو بهترینبتواند به کهانتخاب گردد شرکتیکهدقت شود بایدمدیریتپیمانکاردر انتخاب

ساخت قابلیتافزایشهايزمینهانتقال داده و در طراحیتیمتجارب ساخت را به ممکن
(Construcability) ارزش مهندسیو(Value Engineering) ؛ و داشته باشدکافیتجربه

ساخت هايفنتمامیممکننحو بهترینبه طراحیمرحلهشدن در درگیرقادر باشد با همچنین
میانکافیو ارتباط یکپارچگیو کردهاعمال هاطراحیساخت را در هايمهارتو پیمانکاريو 

پیشینهبا شرکتیکرگیريکابهامر اینزمینهپیشکه. نمایدو ساخت برقرار طراحیهايتیم
.باشدمیاین کاربرايپیمانکاري

پروژه همزمان با تیمدر مدیریتپیمانکارکردنانتخاب و وارد برايزمان ترینمناسبو بهترین
. تا باشدمیندارند، چندانیپیشرفتپروژه هايطراحیکهاست زمانیحداکثرانتخاب طراح و 

فعالیتارزش مهندسیساخت و قابلیتافزایشهايزمینهند در بتواکهداشته باشد کافیفرصت 
اصلیزود هنگام عوامل همکاريبه خاطردر طرح، بهتريهماهنگیدیگراز طرف ؛ و نماید
همکارانهروابط برقرارياینحاصل از احتمالیادعاهاياختالفات و کاهشبه طبعآن و درگیر

.آیدبه دستکاردر شروع 
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 ساخت و نصب باشد، عملیاتو پیمانکاري، انتخابیتیمدیرپیمانکارپیشینهصورتی کهدر
و اجرائیعملیاتدر تسریعساخت، به منظور پیمانکارانبه پشتیبانیبا ارائه خدمات تواندمی

سازمان متخصص یکدر دسترس بودن همچنینو هاآنپوشش دادن به نقاط ضعف همچنین
دهد.یاريامر اینرا در کارفرما، مشکالتبروز در امور ساخت و نصب در زمان 

 در امور کارفرماعدم تخصص دلیل، به مدیریتپیمانکارانمستقیمکنترلمسئولیتکردنواگذار
و هامسئولیتاز کاستنهمچنینو هاآنمشکالتدر حل ويتوانائیساخت و نصب و عدم 

مربوطههايریسک
 در کارگاهیگیرندهتصمیمساخت و نقش پیمانکارانئیاجراعملیاتنظارت بر کردنواگذار

مشاور مهندسینبه خدمات نیازعدم به طبعو مدیریتپیمانکار، به سیستمایندر فنیهايزمینه
شدن، به درگیرامر مستلزم اینالبته کهپروژه در ارتباط با نظارت. کنندهطراحیسازمان یاو 

و در مرحله ساخت و سایتدر هاآنو حضور فعال هااحیطردر مدیریتپیمانکارصورت فعال 
.باشدمیطراحیدر مسائل گیرندهتصمیمنصب به عنوان 

 هاطرحکلیهبرايمدیریتپیمانکاريساختار خاص یکعدم استفاده از
پیمانکاريانجام خدمات برايخارجیو ایرانیهايشرکتاز متشکل، ١ونچرجوینتتشکیل

طرحایرانیدرگیربا عوامل کردنارتباط بهتر برقرار یلدل، به مدیریت
 پیمانکار، داخل شدن کهساخت پیمانکاراندر انتخاب طراح و مشاور و کارفرماتوجه داشتن

تخصیصهمچنینو دنکنکارد با او نو بتوانبپذیرندپروژه را اجرايو طراحیفرآینددر مدیریت
بشناسند.آن راو مسائل مسیستاینخوبیبه کهاز خود پرسنلی

پیمانکاريسیستممختلف ساختارهايبراياستاندارد شده تیپشرح خدمات کارگیريبه
با اعمال اصالحات سیستماینشرح خدمات تعیینبرايراهنما به عنوانتوانندمیکهمدیریت

روند.کاره بخاص طرح شرایطدادن با تطبیقالزم جهت 

1- Joint Venture
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هاي مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران (جدایی شهرستانها و الزاماتضرورت- 13

ري و شمیرانات از کالنشهر تهران؛ تهدید یا فرصت)
ساختمان در شهر تهرانيانرژيزیمم- 50

يشهرشهروندان در امور مشارکتیبررس- 51هاي بهداشتی عمومیبررسی ضوابط احداث، نگهداري و مدیریت سرویس- 14
اجتماعی زنان سرپرست خانوار (معرفی و ارزیابی - توانمندسازي اقتصادي- 52ها و الزامات)بر ضرورتدیتاکدر تحقق آن (با يشهردارو نقش ياقتصادجهاد - 15

عملکرد شهرداري تهران)
يشهردار) مناطق یانبیپشتيهاگاهیپاهاي بحران (اتاقتیوضعیبررس- 53محوريساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله- 16

تهران
حمل و نقل پاك در شهرهايهاروشبررسی انواع - 54هاي شهريهاي ارگانیک در طراحی المانجایگاه فرم- 17
در کاهش آلودگی هواي شهر تهران با توجه به نقش تحلیل برنامه شهرداري- 55در شهر تهرانيعمودسبز يفضاياجراتحقق یسنجامکان- 18

داريشهراندازچشمو 
مبارزه و پیشگیري از اعتیاد و ارائه در خصوصارزیابی عملکرد شهرداري - 56محله (دوام)ياضطرارواکنشطرح داوطلب - 19

رهنمودهاي الزم 
النشهر تهرانبر کدیتأکبا رانیادر يشهرنظام یاسیسبر اقتصاد یمدخل- 57مستقر در سراي محالت در شهر تهرانيبازاسبابيهاخانهارزیابی عملکرد - 20
نشانی و خدمات رسانی سازمان آتشهاي خدماتو شیوههايتوانمندامکانات، - 58راهکارهاها و ضرورتدهنده،شهر آموزش- 21

ایمنی شهرداري تهران
»حرانمروري بر نقش شهرداري تهران در مدیریت ب«- 59عملکرد شهرداريدر خصوصنظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداري تهران - 22
ها و انتخاب شهرداران هاي شهرداريمطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت- 23

در شهرهاي مختلف جهان
الکترونیک در ایران (تهران)يگردشگرو نیازهاي هاضرورتبررسی - 60

ها با شهر ریزي حمل و نقل شهري و مقایسه آنهاي موفق برنامهمعرفی نمونه- 24
تهران

هاي هاي ادواري سامانهدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمونساماندهی و م- 61
براي انواع خودرو (فاز اول پروژه)CNGرسانی سوخت

منظر شهري (بررسی موردي برنامه، طرح، اجرا و یطراحنقاط قوت و ضعف - 62فرسوده شهر تهرانيهاپهنهبررسی نظام مداخله بهینه براي بهسازي و نوسازي - 25
شهري نعمت آباد)نظارت طرح منظر

هاي بتنی شهر تهران (مطالعه موردي: پل شهید هاي پلشناسایی و ارزیابی خرابی- 26
خانی)صنیع

نحوه انتخاب شهردار تهراندر خصوصبررسی نظرات شهروندان تهرانی - 63

و پیامدهاي الکترونیکی شدن شهر تهران با هافرصت، هاچالشترین بررسی مهم- 27
SWOTاستفاده از مدل 

هاي بازنگري طرح نوسازي ناوگان تاکسیرانی تهران (جایگزینی تاکسی- 64
فرسوده)

ینگاهجهان با يکشورهاو رانیایکیالکترونیآمادگزانیمياسهیمقایبررس- 28
به شهر تهران ژهیو

هاي روگذرارزیابی معایب و مزایاي احداث زیرگذر عابر پیاده به جاي پل- 65

اي در محالت مسکونی شهرراهکارهاي ساماندهی جا پارك حاشیه- 86 -1377(66((SoE)شهر تهران ستیزطیمحتیوضع- 29
شهروندان دگاهیداز ینواحمناطق و يمرزهاموجود در مشکالتمسائل و یبررس- 30

تهران)يشهردار17و 10ینواحمناطق و يمرزها:يمورد(مطالعه 
یبتنيهازبالهتیریمد- 67

تطبیقی تهران با شهرهاي اسالمی با ساختار مدرنيسهیمقا- 68در شهر تهرانيسازشبکهسرمایه اجتماعی با تاکید بر يهاتیظرفشناسایی - 31
يبراییراهکارهادر تهران و ارائه یتاکسرانندگان یاجتماعتیوضعبر یلیتحل- 32

هاآنيریپذتیمسئولو یعموماعتماد شیافزا
مانند ل هاي حمل و نقین هزینه پروژهمعرفی عوامل موثر بر تأم- 69

از محل دریافت عوارض طبقه هاي دو تونل، پل و بزرگراه
برداريبهره

ها و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانشاخص-70بر منابع موادیکیالکترونعاتیضااز افتیباز- 33
انه شهر گ22در مناطق يشهروضعیت سالمت شهروندان و خدمات یبررس- 34

تهران
(فاز اول)يشهريهوامواد در یخوردگ- 71

و ارائه ضوابط لیتحلمطالعات،در شهر تهران؛ يسازبلندمرتبه-72کیالکتروندر شهر (ITS)حمل و نقل هوشمند يهاستمیسضرورت استفاده از - 35
يشنهادیپ

اتی جایکا با نگاهی بر کالنشهر تهران در طرح مطالعيالرزهپذیري مروري بر آسیب- 36
وضع موجود 

و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانهاشاخص-73

وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران-)1عدالت در شهر (- 74يشهراسیمقدر یاجتماعمفهوم توسعه نیتدو- 37




