
 1  تعاریف و مفاهیم : بخش اول  
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   ریزي و کنترل پروژه برنامه

  

  
  

  هاي نظام مهندسی ویژه آزمون
  )عمران اجـرا ـ معماري اجـرا(
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  دس محمد عظیمی آقداشـمهن: مؤلف
   نظام مهندسی برترپایه یک و پژوهشگر
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  -1350، دعظیمی آقداش، محم  : سرشناسه  
  ویــژه : ریـزي و کنتــرل پـروژه   مـدیریت سـاخت و نظــام برنامـه     :عنوان و نام پدیدآور  

    مؤلف محمد عظیمی آقداش/ هاي نظام مهندسی  آزمون    
  .نوآور: تهران  :مشخصات نشر  

  .  ص192  :مشخصات ظاهري  
  978-600-168-276-6  :شابک  

  فیپا  :نویسی وضعیت فهرست  
  ها مدیریت طرح  :موضوع  
   مدیریت - -سازي  هاي ساختمان طرح  :موضوع  

  HD 69/ م4 ع 6 1393  :بندي کنگره رده  
  404/658  :رده بندي دیویی  

  3505591  :شماره کتابشناسی ملی  
  

  
ــاخت ــدیریت سـ  نظـام  ومـ

  ریزي و کنتـرل پـروژه بـرنامـه
  

  مهندس محمد عظیمی آقداش  :مؤلف  
  نوآور  :ناشر  

   نسخه2000  :شمارگان  
      :نوبت چاپ  

  978-600-168-276-6  :شابک  
   تومان  :قیمت  

  
  

ـان شـهداي ژانـدارمري           نوآور،    تهران، خیابان انقالب، خیابان فخر رازي، خیاب
طبقـه دوم،   ،58نرسیده به خیابـان دانـشگاه سـاختمان ایرانیـان، پـالك            

ـ  92:   تلفن    6واحد     66484191 ،   www.noavarpub.com  
  

ـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و                 کلیه حقوق چاپ و نشر ایـن کت
 براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نـشر          1348مصنفان مصوب سال    

ل از قبیـ   (لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب         . باشد   می نوآور
برداري، نـشر الکترونیکـی، هـر نـوع           هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس     

دي، فـیلم فایـل صـوتی یـا          وي  دي، دي   انتشار به صورت اینترنتـی، سـی      
 ممنـوع بـوده و شـرعاً    نـوآور بدون اجازه کتبـی از نـشر       ) تصویري و غیره  

 .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 :مرکز پخش

  .فاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلط
https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub                 www.noavarpub.com   
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  فهرست مطالب 

  
  9  م ی و مفاه  فیعار  ت /  بخش اول

  10  آمار  
  10  آموزش  

  11  ارزیابی وضعیت     
  11  اصل وحدت فرماندهی      

  11  انتقال تکنولوژي       
  11  انحراف   

  12  ایمنی عمومی   
  12  هاي ایمنی      بازرسی 

  13  بازنگري پس از اجرا         
  13  ي ز ی ر  برنامه  
  13   استراتژیک      يز ی ر  برنامه  
  14   ظرفیت   يز ی ر  برنامه  
  14   مجدد  يز ی ر  برنامه  
  14   وقایع احتمالی      يز ی ر  برنامه  

  15  ي بند   برنامه زمان    
  15  بندي    بودجه  

  16  تحلیل هزینه    
  16  تخصیص منابع    

  17  تخمین 
  17  هاي پرت       تخمین
  18  تسطیح  
  18  ي ر ی گ   میتصم

  18  تیم پروژه    
  18  سازي    تیم
  19  سازي مجازي      تیم

  19  چرخه حیات پروژه       
  19  حامی پروژه   

  19  هاي رو به جلو و رو به عقب             حرکت
  20  حیطه نظارت     

  20  دستورالعمل پروژه       
  20  دیون بالمحل      

  20   عامل خزانه      - ذیحساب   
  21  یان   هاي شروع و پا        زودترین و دیرترین تاریخ         

  21  ساختار شکست کار     
  22  سازماندهی   

  22  شناوري کل    
  22  کنترل  

  23  مثلث طالیی و آهنی مدیریت پروژه         
  23  مدیریت ارشد   

  23  مدیریت ریسک   
  23  ریسک 

  24  مدیریت زمان   

  24  مدیریت کیفیت    
  24  مدیریت نگهداري و تعمیرات         

  25  مسیر بحرانی     
  26  مشتري  

  26  مهندسی مجدد  
  26  نظارت  

  26  نمودار شبکه     
  27  ) گانت ( اي    نمودار میله    

  27  هدایت  
  27  ي ساز    میت

  
  28   و کنترل پروژه    يزیر  ظام جامع برنامه   ن / بخش دوم 

  30  ...  يز ی ر  نظام جامع برنامه       ی معرف
  31  ...  ي زی ر  نقش نظام جامع برنامه        
  31  ...  يز ی ر هدف نظام جامع برنامه        

  32   و کنترل پروژه      ي زی ر  ه نظام جامع برنام       یاصول کل 
  32  اندرکار     عوامل دست  

  32  دامنه کار    
  33  ... و خدمات عوامل      فیاشرح وظ  

  33  .. .   يز ی ر   و برنامه      تی ری سازمان مد    
  33   طرح  ر ی  مدا ی  ییدستگاه اجرا       
  34   و سازندگان        مانکاران     یمشاوران، پ      

  34  گردش اطالعات و گزارش           
  34   بازنگري نظام         

  35   و کنترل پروژه       يز ی ر شرح خدمات نهاد برنامه        
  35  شناخت پروژه        

  35   شناخت اهداف پروژه  
  35   مورد انتظار پروژه    جی و نتا گاهیها، جا شناخت هدف

  35   پروژه  ازهاي ین
  35  پروژه  گاهیجا
  35   مورد انتظار پروژه    جینتا

  36   پروژه  ي و اهداف اجرا  تیضرور
  36   اجراي پروژه   يها  ضرورت

  36  اهداف پروژه  
  36  طیشناخت مح

  36  نفع یاي مرتبط و ذ  ه سازمان
  36  تعهدات عوامل و ارکان پروژه 

  36   اقتصادي  طیامکانات و شرا 
  37  شناخت دامنه کار پروژه  

  37   پروژه     ي و راهبرد       ه ی  پا  يز ی ر  برنامه     
  37  ها  راهبردها و روش  

  38  ساختارها 
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  38  ها  جدول
  39   پروژه    ی اتی  و عمل  ی لی کالن، تفص     ي ز ی ر  برنامه   
ـام کـردن گـزارش       ، اصـالح و بـه     یبررس ـناخت و       هنگ ـاي ش ه
  39   و راهبرديهی پايزیر برنامه
  39   زمان پروژه  يزی ر برنامه
  39   پروژه  شرفتی پ يزی ر برنامه
  40   پروژه یی منابع اجرا  يزی ر برنامه
  41   بودجه پروژه   يزی ر برنامه

  42  پروژه ) سکیر( خطر یابیارز
  42   پروژه     یات ی  و عمل  یل یکنترل کالن، تفص       

  42   پروژه  کنترل و به هنگام کردن زمان  
  43   پروژه  شرفتیکنترل و به هنگام کردن پ  

  44   پروژه  ییهنگام کردن منابع اجرا    کنترل و به
  44   پروژه  نهی هز ایکنترل بودجه  

  45  ها   گزارش
  46  ی هاي عمران       طرح یرسان   نظام اطالع  

  46   پروژهی اطالعات هاي ستمیس
  46  ی عمراناتی اطالعات عملتیری مدهاي ستمیس
  

  47  انواع قراردادها     /  بخش سوم 
  48   با انواع قراردادهاییآشنا

  48  ی عموم ي پیمانکار   
  48  پیمان امانی     
  49  طرح و اجرا    

  50  هاي دستمزدي         پیمان  
  50  ) گلوبال  ( هاي خاص      پیمان  

  51  مدیریت پیمان     
  52  قرارداد بر مبناي قیمت واحد            
  52  قرارداد براساس فهرست بها            

  52   مقطوع   مت یقرارداد با ق      
  53  الزحمه    قرارداد براساس هزینه و حق            

  53  قراردادهاي جداگانه          
  53  کار   قرارداد براساس پیشرفت          

  54  قرارداد کلید در دست        
  NEC(  54( قراردادهاي مهندسی نوین         

  55  قرارداد بیع متقابل          
  55   مترمربع زیربنا         قرارداد براساس       

  BOT(   56 (برداري و انتقال          ساخت، بهره   
  EPC(  56 (طراحی، خرید و ساخت     

  57  اي ساخت      مدیریت حرفه  
  BOO(  57( برداري     ساخت، تملک و بهره     
  BBO(  57( برداري      خرید، ساخت و بهره     
  BTO(  58(برداري       ساخت، انتقال و بهره        

  BOOT(  58( برداري     ساخت، مالکیت، انتقال و بهره          
  58  برداري، نگهداري و مدیریت            بهره 

  CM(  59 (مدیریت ساخت  
  MC(  59( پیمانکاري مدیریت     

  PM (  59( مدیریت پروژه     
  

  60   ساخت تیر یمد   / بخش چهارم 
  61   ساختتیریمد
  61   مدیریت ساخت    ي ها   وهی ش

  61  ي ا  مدیریت ساخت مشاوره    
  62   مدیریت ساخت    ي پیمانکار   

  
  63   پروژه  تیر یمد   / بخش پنجم 

  64  مدیریت پروژه    
  65  ی  عمران  يها    پروژه   تیری  مدی پنج اصل اساس     

  65  مدیر پروژه    
  66  هاي مدیریت پروژه        حوزه 

  66  مدیریت یکپارچگی پروژه      
  67  مدیریت محدوده پروژه      

  68  مدیریت زمان پروژه      
  68  مدیریت هزینه پروژه       

  68  مدیریت کیفیت پروژه       
  69  مدیریت منابع انسانی پروژه          

  69  مدیریت ارتباطات پروژه        
  70  مدیریت ریسک پروژه      

  71  مدیریت تدارکات پروژه      
  71  ... از اطالعات يمند مشکالت مدیر پروژه در بهره

  72  هاي مدیریت ضعیف       نشانه  
  72  هاي عدم توسعه مدیریت پروژه           نشانه  

  73  نیازهاي مدیر ارشد پروژه          
  73  چگونگی پاسخ به نیازهاي مدیر پروژه               

  
  74  ی  عمران يها  پروژه ند یفرآ   / بخش ششم

  75  ی عمرانيها  پروژهندیفرآ
  75   عمرانی   يها   گیري پروژه       شکل

  75  هاي عمرانی        مراحل پروژه      
  76   پروژه   کی فازهاي مختلف     

  76  ) آغاز پروژه     ( فاز اول     
  77  ریزي     برنامه   ( فاز دوم     
  77  ) اجرا  ( فاز سوم     

  77  ) هدایت و کنترل      ( فاز چهارم     
  78  )بستن پروژه(فاز پنجم 

  78  یی  عوامل اجرا     يبند   دسته  
  

  79  ی ابیارجاع کار و ارزش    / بخش هفتم 
  80  نامه ارجاع کار به پیمانکاراننییآ

  80  پیمانکار نوع اول  
  80  پیمانکار نوع دوم  
  81  پیمانکار نوع سوم  
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  81  پیمانکار برتر و شایسته   
  81  فراخوان نخست 

  81  ...بررسی توان اجراي کار و   
  90  دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران

  90  هدف و دامنه کاربرد         
  90  ها   ها و مفهوم     تعریف 

  91  معیارهاي ارزشیابی        
  91  اندرکار ارزشیابی         وظایف عوامل دست    

  93  نحوه محاسبه شاخص و ضریب ارزشیابی             
  94  ضوابط و مقررات ارزشیابی           

  94  تأثیر ارزشیابی       
  

  102  انواع مناقصه    / بخش هشتم  
  103  مناقصه

  103  انواع مناقصه      
  103  ی مناقصه عموم     

  103  مناقصه محدود      
  103  مراحل انجام مناقصه       
  104  اسناد و مدارك پیمان        

  105   پروژه   ي اجرا  
  

  106  ی  عمران يها ها و پروژه   طرح /  بخش نهم 
  107   ی عمرانيها ها و پروژه طرح

  107  ی طرح عمران  
  107  ی رانتفاع   ی  غی طرح عمران  

  107  مان  یدفترچه پ    
  108  مان   ی اشخاص در پ      ی حقوق  گاه یجا

  108   کار  ينه اجرا    ی برآورد هز     
  108  ي  باالسر    بی ضر
  108  مان   ی پ بی ضر
  108   حسن انجام کار     نی تضم
  108  مه  یحق ب 

  109  شرکت 
  109  شرکت سهامی   

  109  شرکت با مسئولیت محدود       
  109  قرارداد    
  109  پروژه

  110  هاي عمرانی        کیفیت پروژه     یاب یارز 
  111  هاي عمرانی       ارزیابی زیست محیطی پروژه       

  112  ي عمرانی    ها   ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه           
  113  هاي عمرانی        پروژه  رات ی علل تأخ 

  114  مهندسی ارزش   
  114  هکارهاي افزایش مهندسی ارزش          را 

  115   ادعا تیری و مديمستندساز
  115  مستندسازي فنی       

  116  ثبت تجارب عوامل کلیدي پروژه              
  116  ضرورت مستندسازي فنی          

  117  ثبت و نگهداري اسناد            
  118   و حل اختالف      ادعا  ت یریمد

  118  ي انواع دعاو       
  118  ي  دعاو   ت یری مد

  119  گیري دعاوي          شکل
  119  ي گیري از بروز دعاو              پیش 

  120  شناسایی دعاوي        
  121   دعاوي     ير ی گ یپ 

  121  فرآیندهاي مدیریت ادعا            
  121  شناسایی موارد بروز ادعا               

  122   ادعا   جاد  ی علل ا 
  123  ران   ی علل ایجاد ادعا در ا          

  124  هاي حل اختالف        راه
  125  فرق ادعا و اختالف       

  126  علل ادعاهاي پیمانکاران              
  

  127  ی  کارگاه تیر ی با مد  ییآشنا   / بخش دهم 
  128   مدیریت کارگاهی

  128  ایمنی و آموزش     
  128  بینی مسائل ایمنی       پیش 

  129   ساختمانی    ي ها   حوادث معمول در کارگاه       
  129  سقوط   

  130  گرفتگی      برق 
  131   ساختمانی    يها    در پروژه    يانباردار     

  131  ی چارت سازمان   
  132  اهداف واحد کنترل پروژه         

  132  ی من یاد واحد ا    جیا
  133  ی  کارگاه   يها   مه یب

  133  ی  اجرائ    تیری  مدندی فرا 
  133  مدیریت زمان   

  134  عوامل اتالف زمان     
  134   روزانه    يز ی ر  برنامه  
  135  تآال نی ماشتیری مد

  135  آالت    راندمان ماشین    
  135  مشخصات فنی پروژه     

  135  انتخاب ماشین     
  135  حجم کار 

  136  تکنولوژي انجام کار       
  136  مدت زمان پروژه     

  136  ت آال   نی ماش  يها   نه یهز 
  136   پروژه    يها   نه ی هز  ریی  تغ

  138  آالت    نی د ماش   ی خر ي ا ی مزا 
  138  آالت    نی د ماش   ی خر ب یمعا 

  138  آالت  نید ماشینکات مهم در خر
  139  آالت ویژه      ماشین 

  139  ت آال  نی  ماش ت یریمد
  139  آالت    نی ماش  يبند   دسته  
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  140  آالت    نی هاي محاسبه استهالك ماش             روش 
  140  روش خط مستقیم

  140  روش نزولی با نرخ ثابت   
  141  ها  روش جمع ارقام سال

  142  ارکرد یا تولید  روش میزان ک
  

  143   و کنترل پروژه    يزیر  برنامه   / ازدهم یبخش  
  144  روش تدارك پروژه     

  در چرخــه عمــر پــروژه) کیاســتراتژ (ي راهبــرديهــا میتــصم
  145  

  145   روش تدارك پروژه        ي اجزا   
  146   پروژه    ی  مال ن ی تأم  ي ها  سک ی ر ي بند  طبقه  

  146  روش انجام پروژه         
  147  ) ها  رپروژه   ی محدوده ز     (ي  کار  يها    بسته  ن ی تدو

  147  روش طرح و ساخت       
  149   طرح   تی ری  مدي ها   روش 

  149  انتخاب روش انجام پروژه             
  150   و کنترل پروژه   ي زیر  برنامه 

  150  کنترل پروژه     
  152   کنترل   ا ینظارت   

  153  مراحل کنترل پروژه       
  154  کنترل هزینه     

  EAC (  154  ( تخمین هزینه تا پایان پروژه           
  155  استراتژي کنترل پروژه          

  155  اصول کنترل پروژه       
  156  روند کنترل پروژه       

  157  اهمیت کنترل پروژه       
  157  عناصر کنترل پروژه       

  157  ي بند   زمان 
  158   پروژه   سک یکنترل و ر   

  158  سک  یتعادل کنترل و ر     
  158  هاي عملکرد      گزارش  

  159  کار   شرفت یگزارش پ    
  
  160  ي بند   برنامه زمان / بخش دوازدهم 

  161  يبند برنامه زمان
  161  ي بند   مفهوم برنامه زمان       
  162  ي بند   مزایاي برنامه زمان        

  162  بندي    تهیه برنامه زمان      

  163  ا ه   تیتهیه فهرست فعال     
  163  ا ه  تیبرآورد مدت فعال      

  164  هاي تخمین مدت فعالیت         روش
  165  ها   تعیین زمان واقعی انجام فعالیت           

  
  166  ي زیر   برنامه  يها کی تکن  / زدهم یبخش س  

  167  ریزي  برنامهکیتکن
  167  ریزي    هاي برنامه       روش
  167  اي   ریزي شبکه      هاي قطعی برنامه        روش
  167  ي ا   شبکه  يز ی ر  هاي احتمالی برنامه         روش

  168  مودارگانت      ن
  168   نمودار گانت         يها   یژگ ی و

  170   نمودار گانت         يها   یکاست 
  CPM  170  - روش مسیر بحرانی      

  CPM  170 - ه شبکه    ی ته
  171  روش بازبینی و ارزیابی         

  172  ها در روش بازبینی و ارزیابی                   مدت فعالیت   
  بینــی مــدت نهــایی فعالیــت در روش بــازبینی و ارزیــابی پــیش

  173  
  174   بازنگري     روش گرافیکی ارزیابی و        

  WBS  174  - ها   تینمودار شکست فعال      
  175  ریزي    ن تکنیک برنامه      ی تر  انتخاب مناسب    

  176  ي ا   شبکه  ي زی ر  هاي برنامه      مزایاي استفاده از روش          
  176  نیازهاي رسم شبکه         پیش 

  177  ري ردا   ب  يها   ریزي شبکه     فرضیات برنامه      
  177  ی ره گ  يها   شبکه 

  178  ي ا    شبکه ي زی ر  واژگان برنامه      
  181  هاي برداري      سم شبکه   قواعد ر  

  182  قواعد رسم شبکه مسیر بحرانی          
  182  اشتباهات متداول در رسم نمودار             

  183  یا روش مسیر بحرانی        CPM محاسبات زمان در      
  183  ي عالئم و حروف اختصار          

  183  هاي رویداد       محاسبه زمان   
  184  ها   محاسبه زمان فعالیت      

  188  ی نظام مهندسيها آزمون
  

  190  کلیداوژه 
  

    192  منابع و مآخذ    
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  نامه مهندسان سوگند

  
  انـسان، شیجهان، رفـاه و آسـا      داریتوسعه پا   و ی در سازندگ  یتأثیر مهندس   کامل از نقش و    یبا آگاه 

 گـران، یمدت خود و د     و دراز  داری پا ي شاد نیمأت  و یطیمح ستی ز يها ی از آلودگ  یحفظ جهان هست  
  :کنم که ی مادی مهندس به پروردگار جهان سوگند یک به عنوان
   انـسان، بـه    بـه . باشم  سوگند وفادار  نای  ه   خود ب  یاجتماع  و يا  حرفه ،ی شغل یر زندگ سراس  در همواره
 باشم  نیب  واقع و قیصد شم،یاندی ب نشیآفر  دهی پد نیزتریانگ  شگفت خرد و    موجود صاحب  کیعنوان  
  . نورزم  رساند، مبادرتبی آستیانسان که به انسان و ی  اقدامچیو به ه
 کـنم  کوشش  است، مغتنم دانم و   ي مشترك بشر  راثی خود را که م    يا  و تجربه حرفه   ی مهندس دانش

  . میفزای بي بشرسودمندي ها  دانش و تجربهنهیتا آن را به روز نگهدارم و در حد توان خود به گنج
 بـه   خـود را نیـ ام، کوشـش خـواهم کـرد کـه د      زادگاه من است که در آن زاده و پرورده شـده        رانیا

  .  ادا کنمندگانی و آ،اکانمی مردمانم، ننم،یسرزم
 حد  در. باشم  کشورم داشته  داری در توسعه پا   يثرمؤ خود تالش کنم تا نقش       يا  حرفه ی طول زندگ  در

 مکـان مقـدس   نیـ ا  که پس از من در   ی من است و به کسان     ی و فن  ی علم یتوان به دانشگاه که مرب    
  .  خدمت کنمافت،یپرورش خواهند 

 بـدانم و    بـشر   تمام يها هی کار را سرما   يروی و ن  ستی ز طیح م ،ي چون ماده، انرژ   ،ی هست يها هیسرما
  . می آنها کوشش نمايدر حفظ و کاربرد درست و بهساز

 و  اجتمـاع   خود صداقت، دقت، نظم، عدالت، سرعت عمل، حفظ منـابع          ی مهندس يها تیتمام فعال  در
 آنـان مهربـان،     به داشته و  ها را در نظر     نسل ندهی و آ  یمنی را مراعات کنم و سالمت، ا      گرانیحقوق د 

 لی رذاری و سايخوار   رشوهکنم،  را در منافع عام جستجوشیدلسوز و متعهد باشم و همواره سود خو
  .  و متعارف طلب کنممعقول در حدي  زحمات خود ارزش مادي را طرد و برایاخالق

 را با ابتکـار،  اآنه  آگاه شوم وی فنيها افتهی نی خود از دانش روز و آخری مهندسيها  تمام کوشش  در
  . کار بندم ه  و اجرا بيزیر  برنامه،ی در طراحي و نوآورتیخالق
 خـود کـار     ییتوانا  دانش و  طهیح تنها در   خود استانداردها را مراعات و     ی مهندس يها تمام کوشش  در

 .  کامل دارمی کنم که به آنها احاطه فنء را امضای مدارکهاقبول کنم و تن
 صـورت   وجود ندارد، دانش خود را آزادانـه و بـه          ی اختصاص تی و حق مالک   ی که منع قانون   يموارد در
  .  قرار دهمگرانی داری منتشر کنم و در اختگانیرا
 . باشم  و رازدارریپذ   مشارکت،پذیر  مسئولیتمتعهد،   محول شده،يا حرفه  فی وظايادا در
ـ  مـردم و وطـنم را        به ایر  ی ب يگذار خدمت  عالقه به  صفا و عشق و    محبت و   پر از  یطیمح  وجـود  ه  ب

 بـدارم و    دوسـت  دهیـ  سـن و عق    ت،ی نژاد، مذهب، جنس   ت،یآورم و همکاران خود را بدون توجه به مل        
  .  را در خود و در آنان پرورش دهمی انسانيها ارزش

  یسـع   عالوه بـر   را دست آمده    به يها تی متواضع باشم و موفق    ي فرد شهی خود هم  ی مهندس يها  کوشش در
  .  کنميگذار  و سپاسیقدردان آنان  بدانم و ازنشیآفر  نظام د مرهون تالش همکاران وکوشش خو و
 و از لطمـه زدن      باشـم   نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران      يرای و پذ  ای خود جو  ی مهندس يها تمام کوشش  در

  .  کنمي آنان خوداري براخواهانه و از اقدامات بدزی پرهگرانی اشتغال دای یی شهرت، دارات،یثیبه ح
 رد،یـ گ یمـ   انجـام  ی که به منظور توسعه رفاه عمـوم       ی اجتماع يها تی و فعال  ی فرهنگ يها کوشش از

  . استقبال و در آنها شرکت کنم
  .  کنمقی تشويا  و وجدان حرفهی اصول اخالق مهندستی خود را به رعاهمکاران
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ـ                  صنّفان و هنرمنـدان    کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق مؤلّفـان و م
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلـق       1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348مصوب سال   

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول،             .  است نوآوربه نشر   
یـز هـر گونـه    ها و موارد دیگـر، و ن  تصاویر این کتاب، در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت 

استفاده از کل یا قسمتی از مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسـکن،                   
برداري از کتاب، نشر الکترونیکـی، هـر نـوع            تایپ از کتاب، تهیه پی دي اف از کتاب، عکس         

 وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون        صورت اینترنتی، سی دي، دي      انتشار به 
 اسـت، و متخلّفـین    حـرام شرعاً نیز   ممنوع و غیرقانونی بوده و    نوآورازه کتبی از نشر     اج

 .گیرند  قرار میقانونی و قضاییتحت پیگرد 
صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد   بهنوآوربا توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر 

که   نشده است، لذا درصورتیچنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه این
هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر 

 را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور نوآور
طور روزانه به اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به 

شدن هرگونه تخلّف،  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
باشد، وکیل قانونی  ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

پلیس رسیدگی به جرایم ( پلیس فتاانتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده )  و اینترنتیاي رایانه

و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار 
  .گردد داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّف اخذ می

ابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ که هر کت همچنین درصورتی
رسانی   نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اّطالعنوآورریسو، ُافست از کتب انتشارات 

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و  وتخلّفات کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن 

  .نماید اقدام به استیفاي حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل که در صورت  از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد نوآورانتشارات 

نم وق، مراتب را یا از طـریق تلـف  و 021 66484191 - 2هاي   به شمارهنوآورهاي انتشارات  وارد ـف
و یا از طریق  info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس09123076748

ین انتشارات ابالغ نمایند، تا از به ا  www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت 
عمل آید، و نیز  تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

  . نیز هدیه دریافت نمایندنوآورعنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات  به

  هشدار
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  اصطالحاتتعاریف و 

  

  آمار
توانند گسسته یـا      ها می  داده.   ها است  آوري، تحلیل و ارزیابی داده      ععبارت از جم   آمار

.   هاي گسـسته از اخـتالف محـسوسی بـین مقـادیر برخوردارنـد              داده.   پیوسته باشند 
هـاي متغیرهـا بایـد     تمـامی نمونـه  .   شوند  هاي پیوسته به صورت طیف ظاهر می       داده

هـا   داده.   آنها و احتمال پیشامد باشند    داراي مقدار براي هر یک از پیشامدها، فراوانی         
هاي خطی، چند خطی یا غیرخطـی   اي مستقل یا وابسته و به صورت  توانند رابطه   می

هاي متفـاوت،   توان با چندین روش و با استفاده از مقیاس    ها را می   داده.   داشته باشند 
  :یندها باید سه معیار را تأمین نما گیري داده اندازه .  گیري کرد اندازه

هاي مختلف    گیري یک پدیده در زمان      قابل اعتماد باشد به این معنی که با اندازه         -1
  .انحرافی دیده نشود

  .هیچ ناثباتی انجام گیرد مستمر باشد یعنی بی -2
  .استگیري  گیري کند که قابل اندازه  چیزي را اندازههمعتبر باشد بدین معنی ک -3

  آموزش
ز منحنی یادگیري ضعیف در پـروژه سـودمند اسـت       آموزش در کاهش اثرات ناشی ا     

هـا    براي حصول بیشترین بازخور از آموزش، اجراي آن با توجه به اثربخـشی هزینـه              
باشد غالباً زمان در پروژه فشرده است و زمان صرف شده براي آموزش بایـد                 مهم می 

  .  گذاري تلقی شود عنوان یک سرمایه به
لـذا بایـد    .  ریزي و اجرا نمود     داف و معیارهاي خاص برنامه    آموزش را باید با در نظر داشتن اه       

ایـن  .  ارزیابی نیازها را در راستاي اطمینان از به موقع و مرتبط بـودن آمـوزش تـدارك دیـد              
ارزیابی باید شامل عناوینی چون محتواي موضوع، تجهیـزات، تـسهیالت، پرسـنل، مـصالح،               

  .هاي آموزشی باشد و شیوه) ا روي خطمانند کارگاهی ی (اهداف، معیارها، انواع آموزش
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  ارزیابی وضعیت
 عبارت از چگونگی پیشرفت یک پروژه تا نقطه مشخـصی از زمـان در قالـب    ارزیابی وضعیت 
در ارزیابی ایده آن است کـه تعیـین شـود آیـا     . بندي، بودجه یا کیفیت است  معیارهاي زمان 

رت عدم تطابق، تـصمیماتی بایـد       پروژه براساس برنامه، پیشرفت داشته است یا خیر، در صو         
  . ها با واقعیت تا حد امکان، اطمینان حاصل شود اتخاذ گردد تا از نزدیکی برنامه

  اصل وحدت فرماندهی
تواند فقط به یک رئیس گزارش        دارد که یک فرد می      بیان می  اصل وحدت فرماندهی  

  . تواند براي دو رئیس کار کند دهد و نمی
اي  هایی با محـیط ماتریـسی و چنـد وظیفـه             در پروژه  اجراي اصل وحدت فرماندهی   

فرد ممکن است تحت شرایط کاري براي یـک مـدیر پـروژه کـار          .  بسیار دشوار است  
هـا و غیـره      هـا، ترفیـع    کند در حالی که همزمان به مدیر عملیـاتی جهـت پرداخـت            

توانـد بـه     ها از اصل وحدت فرماندهی می      بدیهی است که برخی تخطی    .  گزارش دهد 
.  گیرنـد  عارض و برخورد منجر شود چرا که دستورات از مقاصد مختلف نـشأت مـی              ت

تر مدیر پروژه و مـدیر       بهترین روش براي غلبه بر چنین سناریویی، ارتباطات نزدیک        
  . عملیاتی در راستاي کاهش اثرات تعارض بر اعضاي تیم است

  انتقال تکنولوژي
انتقال تکنولـوژي   .  بزارها در محیط کار تأکید دارد     سازي اتوماتیک ا   انتقال تکنولوژي، بر پیاده   

پذیر است تا تـأثیرات مثبـت از تـأثیرات           سازي انعطاف  ریزي دقیق و پیاده     نیازمند یک برنامه  
لـذا تـأثیرات    .  انتقال تکنولوژي همچنین به تغییـر افـراد نیازمنـد اسـت           .  منفی بیشتر شوند  

 دیگـر شـرایط محیطـی کلیـدي از قلـم      داخلی و خارجی باید شناسایی شوند تا فرهنـگ و         
هاي مربوطه به انـدازه ایجـاد اطمینـان و            هاي مدیریت تغییر و مسئولیت     تعیین نقش .  نیفتد

  . اي برخوردار است تعهد، از اهمیت اولیه

  انحراف
ریـزي شـده و یـا عملکـرد            عبارت از تفـاوت بـین عملکـرد واقعـی و برنامـه             انحراف
هـا در    تـرین انحـراف    دو مورد از عمـده    .  د واقعی است  ریزي شده منهاي عملکر     برنامه

  .  بندي و هزینه است رابطه با زمان
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ریزي شـده و      هاي شروع و پایان برنامه     ي عبارت از تفاوت بین تاریخ     بند  انحراف زمان 
کلـی  رابطه  .  هاي شروع و پایان واقعی براي هر یک از وظایف و کل پروژه است              تاریخ

واقعـی  ) پایـان  (ریزي شده منهاي تـاریخ شـروع       برنامه) پایان   (عبارت از تاریخ شروع   
  . البته مقدار منفی بیانگر مشکل احتمالی است.  است

هاي واقعـی    ي شده و هزینه   بند هاي بودجه    عبارت از تفاوت بین هزینه     انحراف هزینه 
اي منهـاي هزینـه      به بیان دیگر، هزینـه بودجـه      .  یف و کل پروژه است    هر یک از وظا   

  . دهد اي را نشان می واقعی، انحراف منفی، سرریز هزینه
  ایمنی عمومی

  :گردد ایمنی عمومی از سه بخش اصلی به شرح زیر تشکیل می
 ایمنی کلیه کارگران و افراد متفرقه که به نحوي در محـیط کارگـاه بـا عملیـات                   -1

  .مانی ارتباط دارندساخت
کارگاه سـاختمانی،  ) تا شعاع مؤثر( ایمنی کلیه افرادي که در مجاورت یا نزدیکی         -2

  .کنند عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می
 حفاظت و مراقبت از ابنیه، وسـایل نقلیـه، تأسیـسات، تجهیـزات و نظـایر آن در        -3

  .داخل کارگاه ساختمانی یا مجاورت آن
  :امل ایجاد حادثه عبارتند ازو به طور کلی، عو

  ......)کارگران، پیمانکاران، ( عوامل انسانی -
  آالت و ابزار کار  تجهیزات، ماشین-
   شرایط محیطی و موقعیت محل کار-
   سامانه و شرایط مدیریت پروژه-

  هاي ایمنی بازرسی
  :شوند بندي می هاي ایمنی در چهار مورد به شرح زیر دسته به طور کلی، بازرسی

هاي منظم براي مثال هـر مـاه          اي است که در دوره      به گونه  :اي  هاي دوره    بازرسی -1
  .شود یک بار و یا هر سه ماه یک بار انجام می

به صورت نامنظم و با هدف هـشیار نگهداشـتن واحـدهاي             :هاي سرزده    بازرسی -2
طـرات  اجرایی در مورد رعایت مقررات ایمنی و حفظ آمادگی آنها براي مقابلـه بـا خ               

  .شود انجام می
هاي مختلف به  توسط افراد کمیته ایمنی هر واحد در رشته :هاي مستمر  بازرسی-3

نیابت از مسئول ایمنی واحد یا توسط شخص مسئول ایمنـی واحـد، هـر روز انجـام             
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این بازرسی با هدف کنترل وضعیت ایمنـی، چگـونگی نگهـداري و کـاربرد               . شود  می
ونگی اعمال مقررات مربوط به حفاظت فـردي و تطبیـق           آالت و ابزار کار، چگ      ماشین

  .شود افراد با کار مربوطه انجام می
هر از چندگاه به تناسب تغییر شرایط کارگاه یا باال رفتن آمار            : هاي ویژه    بازرسی -4

هایی که  بازرسی. شود آالت یا تجهیزات جدید اجرا می  حوادث، یا به کارگیري ماشین    
حوادث با تلفـات جـانی و یـا تلفـات مـالی قابـل توجـه انجـام         بالفاصله بعد از وقوع     

  .اند هاي ویژه شود، از جمله بازرسی می
  بازنگري پس از اجرا

 عبارت از تعیین عادالنه میزان حصول اهداف و معیارهاي قابـل            بازنگري پس از اجرا   
طـرف، بـا اسـتفاده از معیارهـاي مـشخص، بـه            هـاي بـی    خشب.  سنجش پروژه است  

حاصـل ایـن    .  پردازنـد   مـی  بازنگري و ارزیابی عملکرد در حین چرخه حیـات پـروژه          
آل آن اسـت     ایده.  هاي بهبود است   ها و توصیه   بازنگري گزارشی است که حاوي یافته     

زمـان،  .  باشـد  له زمـانی وجـود داشـته   که بین تکمیل پروژه و شروع بازنگري آن فاص     
ویژگـی اصـلی یـک      .  دهد تا مسائل فروکش کنند و خود را مرتفـع سـازند            اجازه می 

  . هاي مشابه آتی است بازنگري، توانایی حل اختالفات و ایجاد شناخت براي پروژه
  ریزي برنامه

ـا تـصمیم         ي یکی از چهار کارکرد اصلی مـدیریت       زیر  برنامه گیـري پیـشاپیش       پـروژه اسـت و ب
  . چگونگی حصول یک پروژه، تعیین مراحل مورد نیاز و شناسایی زمان تکمیل، سر و کار دارد

ریزي، مـستلزم آن اسـت کـه اهـداف و معیارهـا طـی جمالتـی بیـان شـوند،                   برنامه
ــد،   ــه گردن ــذیرد  ســاختارهاي شکــست کــار تهی ــان و هزینــه انجــام پ ــرآورد زم ، ب

  . ها تهیه و منابع، تخصیص داده شوند بندي زمان

  کریزي استراتژی برنامه
 عبارت از تعیین رؤیـاي یـک مجموعـه و اسـتراتژي مربـوط               ک استراتژی يزیر  برنامه

ها، تمـایالت و     ها، ضعف  ریزي باید به توانایی     در این برنامه  .  جهت حصول به آن است    
هاي  هاي تخصیص منابع و کشف فرصت      ها توجه داشت همچنین باید اولویت      ریسک

نتیجه کار، یک برنامـه اسـتراتژیک اسـت کـه عملیـات و              .   کاري آینده تعیین شوند   
کنـد و در   اقدامات تاکتیکی متعاقب را در یک دوره زمانی مثالً یک ساله هدایت مـی    

ها نقش  پروژه.  آید  جامع براي کل مجموعه به دست می     راتژیکنهایت یک برنامه است   
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سـازي یـک برنامـه اسـتراتژیک در هـر دو سـطح اسـتراتژیک و                  مهمی را در پیـاده    
  خاصـی  لذا همسو شدن اهداف و معیارهاي پروژه از اهمیت        .  کنند  تاکتیکی بازي می  

بایـد  .  ته باشـند  چه طبیعت اداري داشـ    و  گذاري   ها چه سرمایه    پروژه.  برخوردار است 
هـا در   مستقیماً به بینش مندرج در برنامه استراتژیک متـصل گردنـد اجـراي پـروژه          

 تمـامی    و اي در یـک مجموعـه بـسیار ضـروري اسـت            سطح اجرایی یا چند وظیفـه     
  . هاي کاربردي برنامه استراتژیک الحاق یابند هاي پروژه باید به بخش برنامه

  ریزي ظرفیت برنامه
بینی نیازهاي آتی مشتري در رابطه با     هاي کلی و پیش     به تعیین ظرفیت   رفیت ظ يزیر  برنامه

یک برنامه ظرفیـت مناسـب   .  پردازد هاي تحویل، نظیر شبکه محلی یا خط تولید می  سیستم
 هـا، کـارایی، فرآینـدها      بنـدي، انـدازه     ها، زمان  باید مواردي همچون اطالعات تاریخی، اولویت     

) هاي تکنیکی و تجـاري     مانند انگیزه  (هاي حیاتی موفقیت   نگیزها) مانند کارکردهاي تجاري  (
  . و بر هم کنش عناصر را مد نظر قرار دهد) مانند نحوه استفاده (الگوهاي رفتاري

سطوح فعلی و مطلوب   : سه معیار کلی براي ارزیابی نیازهاي فعلی و آینده عبارتند از          
ریزي   ن نکته مهم است که برنامه     برداري، به خاطر داشتن ای     کارایی، اثربخشی و بهره   

  . ظرفیت به دلیل تغییرات مستمر محیط تجاري نیازمند تالش دائمی است

  دریزي مجد برنامه
هـاي پـروژه جهـت دسـتیابی بـه            عبارت از تجدید نظر در برنامـه       د مجد يزیر  برنامه

د با هزینه، زمان، تولید و انگیـزه        ریزي مجد   برنامه. باشد  میاهداف و معیارهاي پروژه     
ر و کار دارد    کنـد توقـف     د را تهدیـد مـی     ریزي مجـد    ترین خطري که برنامه    بزرگ.  س

  . شتاب پروژه تا حصول برنامه بهتر است

  یریزي وقایع احتمال برنامه
تواند اثر    هاي ارائه به وقایعی است که می       بینی پاسخ    پیش ی وقایع احتمال  يزیر  برنامه

بنـدي، کیفیـت و      معموالً چنین وقایعی با هزینه، زمـان      .  منفی بر پروژه داشته باشند    
ر و کار دارند نیروي انسانی س.  

ی، مراحل مورد نیاز براي غلبه بر مـشکالت بـه وجـود آمـده در                ي وقایع احتمال  ریز  در برنامه 
  .  هماهنگ باشدهاي مدیریت ریسک پروژه البته باید با فعالیت.  شوند بینی می پروژه، پیش
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  يبند برنامه زمان
ي عبارت از ایجاد نموداري است که در آن شروع و پایان مورد انتظار              بند  رنامه زمان ب

باشـد عـالوه   هر یک از وظایف پروژه و متعاقب آن شروع و پایان کل پروژه بیان شده    
  .  را نیز شناسایی نمودي، مسیر بحرانیبند توان از یک برنامه زمان بر آن می

ي هـستند از    بنـد   اي، دو نوع نمودار برنامه زمـان       و شبکه ) گانت (اي نمودارهاي میله 
دهی بـه سـطوح بـاالتر ماننـد خـدمت گیرنـده یـا         اي جهت گزارش   نمودارهاي میله 

گیـري و نظـارت بـر         براي پی  اي از نمودارهاي شبکه  .  شود  مدیریت ارشد استفاده می   
نمودارهاي .   گردد   استفاده می  عملکرد در سطوح جزئی و معموالً در سطح تیم پروژه         

در نمودارهـاي پیکـانی     .  نیازي باشـند   توانند به صورت پیکانی و یا پیش        اي می  شبکه
ها نوشـته    پیکانگیرند توضیح وظایف بر روي       که امروزه کمتر مورد استفاده قرار می      

نیازي که امروزه به صورت گسترده مورد اسـتفاده قـرار         در نمودارهاي پیش  .  شود  می
هـا   ها یا گره عالوه بر توضیحات مندرج در نمودارهاي پیکانی از چهارگوش       .  گیرند می

  .شود جهت نمایش وظایف و دیگر اطالعات مناسب استفاده می
  :ي حداقل باید اطالعات زیر را در مورد هر یک از وظایف ارائه نمایدبند یک برنامه زمان

  . هاي شروع و پایان  زودترین و دیرترین تاریخ-1
  .  و کل شناوري آزاد-2
  .  شناسایی منحصر به فرد، مدت زمان و چگونگی مسیر بحرانی-3

  يبند بودجه
ریزي، سازماندهی، کنتـرل و هـدایت          عبارت از تخصیص وجوه به برنامه      يدبن  بودجه

هـا بـرآورد شـدند انجـام          ي پس از آن که تمـامی هزینـه        بند بودجه.  یک پروژه است  
دهـد   بیشتر اوقات، نیروي کار، بیشترین بودجه را به خـود اختـصاص مـی       .  پذیرد می

  . شود ترین هزینه را موجب میچرا که بیش
بسیار خردمندانه خواهد بود اگر در بودجه، موارد دیگري چون جریمه زمانی، خریـد   

توجـه  .  اطالعات، استعمال تجهیزات، آموزش، سفر و تسهیالت را نیز به حساب آورد        
هـاي قابـل وقـوع در یـک پـروژه ماننـد مـوارد زیـر، جهـت                     به انواع مختلف هزینـه    

  :باشد ي بسیار ضروري میبند بودجه
هایی که مستقیماً به ساخت یا مونتاژ یک محـصول یـا              هزینه: هاي مستقیم    هزینه - 1

هـاي    همه هزینه  (هاي غیرمستقیم   شوند در مقابل هزینه     ارائه یک خدمت مربوط می    
  ). هاي مستقیم مانند اجاره، مالیات و بیمه دیگر غیر از هزینه




