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 ۹۲6 . ارتباطات پروژه تیریمد ی را یزیر رنامه ۲-۹6

 ۹۲۹ .......... ارتباطات پروژه تیری رنامه مد ۹-۲-۹6

 ۹۲۹ ..................مستندات پروژه یا یارز ۲-۲-۹6

 ۹۲۹ ..................... یارتباط یهامهارت ۹-۲-۹6

 ۹۲۹ یاجتماع تیو مسئول یسازمانارتباطات  4-۲-۹6

، راتییر دستور تغ یارتباطات پروژه  را انیجر 5-۲-۹6
 ها و دستورالعمل ...... درخواست ارائه اطالعات، صدور 

 ۹۲۲ ................................. راتییتغ درخواست

 ۹۲۲ ..........................گزارشات روزانه 6-۲-۹6

و  (ICT)اطالعرررات و ارتباطرررات  یفنررراور 7-۲-۹6
 ۹۲۹ ......... (PMIS)پروژه  تیریاطالعات مد ستمیس

 ۹۲4 ............. ارتباطات پروژه تیریمد یاجرا ۹-۹6

 ۹۲4 ......................... تعارض تیریمد ۹-۹-۹6

 ۹۲4 ......................... جلسات تیریمد ۲-۹-۹6

 ۹۲4 ... اطالعات پروژه عیو توز یمستندساز ۹-۹-۹6

 ۹۲5 ارتباطات پروژه تیریکنترل و نظارت  ر مد 4-۹6

 ۹۲5 ..... پروژه شرفتیگزارشات عملکرد و پ ۹-4-۹6

 ۹۲7 .......... یدهگزارش یهاستمیس ریسا ۲-4-۹6

 ۹۲1 ...... (CPE) مانکارانیعملکرد پ یا یارز ۹-4-۹6

 

 541 دص پروژه سکیص تیریمد/  ازدهمیفصل 

 ۹۲۱ ..... یعمران یهادر پروژه سکیر تیریمد ۹-۹۹

 ۹۹6 در پروژه سکیر تیریمد ی را یزیر رنامه ۲-۹۹

 ۹۹6 .................. اسناد مناقصه و قرارداد ۹-۲-۹۹

 ۹۹6 ...................... یسازمان یهاروش ۲-۲-۹۹

 ۹۹۹ .............................. ی ند ودجه ۹-۲-۹۹

 ۹۹۹ ............ هاسکیر ریو تفس یازدهیامت 4-۲-۹۹

در پرروژه  سرک یر تیریمد ی را یزیر رنامه 5-۲-۹۹
 ۹۹۹ ..................................... یمشارکت یها

در پرروژه  سرک یر تیریمد ی را یزیر رنامه 6-۲-۹۹
 ۹۹۲ ........... (PPP)یخصوص-یدولت یمشارکت یها

در پرروژه  سرک یر تیریمد ی را یزیر رنامه 7-۲-۹۹

 ۹۹۹ ..................................... یالمللنی  یها

 ۹۹4 . یعمران یهادر پروژه سکیر ییشناسا 1-۲-۹۹

 ۹۹5 ............... منا ع ی را یزیر رنامه ۹-1-۲-۹۹

 ۹۹5 ..................... مستندات ی ررس ۲-1-۲-۹۹

 ۹۹6 ....... هاستیچک ل لیو تحل هیتجز ۹-1-۲-۹۹

 ۹۹6 ............. اتیفرض لیو تحل هیتجز 4-1-۲-۹۹

ات یر از تجر  یریادگیر هرا و  درت آموخته 5-1-۲-۹۹
 ۹۹6 ............................................. گرانید

 ۹۹6 ........... یمحل نیمتخصص اتینظر 6-1-۲-۹۹

 Conseptخطرررات ) یمفهرروم لیررتحل 7-1-۲-۹۹

Hazard Analysis) ................................ ۹۹6 

( (PHAخطرررررات  یمقرررردمات زیآنررررال 1-1-۲-۹۹
(Preliminary Hazard Analysis) ................. ۹۹6 

خطرررات  یو  ررسرر اتیرردر عمل قیررتحق ۱-1-۲-۹۹
(HAZOP) ......................................... ۹۹7 

 ۹۹7 ساخت تیقا ل یو  ررس ستیچک ل ۹6-1-۲-۹۹

 ۹۹7 ............... ارزش زیمطالعات آنال ۹۹-1-۲-۹۹

اثرررات  زیشکسررت و آنررال  یهررامرردل ۹۲-1-۲-۹۹
(FMEA)  .......................................... ۹۹7 

 یعمرانر  یهادر پروژه  سکیر یفیک لیتحل ۱-۲-۹۹
 ..................................................... ۹۹7 

 یعمرانر  یهادر پروژه سکیر یکم لیتحل ۹6-۲-۹۹
 ..................................................... ۹۹7 

در پروژه سکیپاسخ  ه ر ی را یزیر رنامه ۹۹-۲-۹۹
 ۹۹۱ ....................................... یعمران یها

 یهاسکیر یمناسب  را یهایاستراتژ ۹-۹۹-۲-۹۹
 دهایر تهد ایر  یمنفر  یهرا سرک یها و رفرصت ایمثبت 

 ..................................................... ۹۹۱ 

 ۹46 ............. یعمران یهادر پروژه مهی  ۹۲-۲-۹۹

 ۹46 ........................... مهیانواع   ۹-۹۲-۲-۹۹

 ۹4۲در پروژه سکیر تیریکنترل و نظارت  ر مد ۹-۹۹

 

 قراصدادهلا دص پلروژه   تیریمد/  فصل دوازدهم

 .................................................... 526 
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 ۹4۹ ... یعمران یها قراردادها در پروژه تیریمد ۹-۹۲

 ۹44 ....................... مانکارانیپ دگاهید ۹-۹-۹۲

 ۹45 ....................... انیکارفرما دگاهید ۲-۹-۹۲

 ۹46قراردادها در پروژه تیریمد ی را یزیر  رنامه ۲-۹۲

 ۹47 ...... قراردادها در پروژه تیری رنامه مد ۹-۲-۹۲

 ۹47 ................. سازمان یطیعوامل مح ۲-۲-۹۲

 ۹41 .................. نیتأم رهیزنج تیریمد ۹-۲-۹۲

 ۹41 ............ سازمان یندیفرآ یها ییدارا 4-۲-۹۲

 ۹41 ..................... محدوده پروژه هیانی  5-۲-۹۲

 ۹4۱ ............ کار در قراردادساختارشکست 6-۲-۹۲

 ۹4۱ کنندگان خدمات عرضه ریسا یقراردادها 7-۲-۹۲

 ۹56 .................... ساخت ای دیخر زیآنال 1-۲-۹۲

 ۹56 ....... پروژه یساخت و اجرا یها روش ۱-۲-۹۲

 ۹56 .........................یسنت کردیرو ۹-۱-۲-۹۲

پرروژه و   یساخت و اجررا  کپارچهیروش  ۲-۱-۲-۹۲
 ۹5۹ ................................ در دست دیروش کل

 ۹54 .................... یعمران یقراردادها ۹6-۲-۹۲

 ۹54 .............. قرارداد سکیر صیتخص ۹۹-۲-۹۲

 ۹56قراردادها ی را یزیر  رنامه ندیفرآ یخروج ۹۲-۲-۹۲

 ۹57 .......... پروژه یت قراردادهایریمد یاجرا ۹-۹۲

 ۹57 ..................... درخواست  یروشها ۹-۹-۹۲

 ۹51 ......................... شرح کار قرارداد ۲-۹-۹۲

 ۹51 ............................. اسناد قرارداد ۹-۹-۹۲

 ۹5۱ .... کنندگان خدماتعرضه هیاول یا یارز 4-۹-۹۲

 یهرا پاسخ فروشرندگان در سرازمان   افتیدر 5-۹-۹۲
 ۹5۱ ..................................(NGO) یدولتریغ

و  یدولترر یدر سررازمانها مانکرراریجرر ب پ 6-۹-۹۲
 ۹66 ............................................. یعموم

 ۹6۹(مانکارانیو انتخاب فروشندگان )پ یا یارز 7-۹-۹۲

 ۹6۲ ....... منحصر  فرد مانکارانیقرارداد  ا پ 1-۹-۹۲

 ۹6۹قراردادها در پروژه تیریکنترل و نظارت  رمد 4-۹۲

 ۹6۹ ....... قرارداد  یقرارداد و اجرا تیریمد ۹-4-۹۲

 ۹6۹ .................... عملکرد یدهگزارش ۲-4-۹۲

 ۹64 ............ دشدهییتا راتییدرخواست تغ ۹-4-۹۲

 ۹64 ........... داریعملکرد توسط خر ی ررس 4-4-۹۲

 ۹64 ......................... یا ینظارت و ارز 5-4-۹۲

 ۹64 ............... یمال یها پرداخت ستمیس 6-4-۹۲

 ۹65 ............................ ادعا  تیریمد 7-4-۹۲

 ۹65 .............. ادعا تیریمد ی. روشها 6-۹۲شکل 

 ۹65 ............. سوا ق تیریمد یها ستمیس 1-4-۹۲

 ۹66 ...... اسناد قرارداد و پروژه یسازمستند ۱-4-۹۲

 ۹66 ....... پروژه تیری رنامه مد ی روزرسان ۹6-4-۹۲

 ۹66 .......... قراردادها در پروژه تیریخاتمه مد 5-۹۲

 ۹67 ............................ نواقص ستیل ۹-5-۹۲

 ۹67 .............. قراردادها یخاتمه امور ادار ۲-5-۹۲

 

 534 پروژه  ف انیذ تیریمد/  زدهمیفصل م

 ۹61 ..... یعمران یها در پروژه نفعانیذ تیریمد ۹-۹۹

 ۹6۱ .................................... جامعه ۹-۹-۹۹

 ۹76 .................... یکارگر یها هیاتحاد ۲-۹-۹۹

 ۹76 .............. مهیدهندگان خدمات   ارائه ۹-۹-۹۹

 ۹76 ........................... یمؤسسات مال 4-۹-۹۹

 ۹7۹ .............. یو نظارت یحقوق ینهادها 5-۹-۹۹

 ۹7۹ ................. پروژه نفعانیذ تیریآغازمد ۲-۹۹

 ۹7۲ .. پروژه نفعانیذ تیریمد ی را یزیر  رنامه ۹-۹۹

 ۹7۲ .............. پروژه نفعانیذ تیریمد یاجرا 4-۹۹

 ۹7۹ . پروژه نفعانیذ تیریکنترل و نظارت  ر مد 5-۹۹

 

 ،یم ل یبهداشت، ا تیریمد/  فصل چهاصدهم

 561 (HSSEدص پروژه ) ستیز طیت و  محیام 

 ستیز طیو مح تیامن ،یمنی هداشت، ا تیریمد ۹-۹4
 ۹75 .............................. یعمران یهادر پروژه

 ۹71 ..................................  هداشت ۹-۹-۹4

 ۹71 .................................... یمنیا ۲-۹-۹4

 ۹7۱ .................................... تیامن ۹-۹-۹4

 ۹7۱ ............................ ستیز طیمح 4-۹-۹4

 در پررروژه HSSE تیریمررد ی ررا  یزیررر رنامره  ۲-۹4
 ..................................................... ۹16 
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 ۹16 ........................... الزامات قرارداد ۹-۲-۹4

 ۹16 ... یمنیو ا یطیمح ستیز یهااستیس ۲-۲-۹4

 ۹16 ................ یمنیسنجش ا یارهایمع ۹-۲-۹4

و  یطرریمح سررتیز یهررایژگرریو ،یمنرریا 4-۲-۹4
 ۹1۹ .......... کارگاه رامونیمر وط  ه پ یهاتیمحدود

 ۹1۹ ............... هایسازهیو شب شاتیآزما 5-۲-۹4

 یهررانررهی( و هزCOS) یمنرریا یهررانررهیهز 6-۲-۹4
 ۹1۹ ............................. (COE) یطیمحستیز

 ۹1۲ ...................... ندینقشة فرآ میترس 7-۲-۹4

 ۹1۲ ......................... فلوچارت میترس 1-۲-۹4

 یطرریمح سررتیو ز یمنرریالزامررات ا ینی رراز  ۱-۲-۹4
 ۹1۲ ............................................... پروژه

 HSSE ................. ۹1۹ تیری رنامه مد ۹6-۲-۹4

 طیو مح یمنیکارگاه از لحاظ ا ی ندمیتقس ۹۹-۲-۹4
 ۹15 ............................ یگ ارو عالمت ستیز

و  یمنیا یالزامات مر وط  ه آموزش و معرف ۹۲-۲-۹4
 ۹16 ....................................... ستیز طیمح

 ۹16 .. حمل و نقل در پروژه تیری رنامه مد ۹۹-۲-۹4

 ۹16 ............... ی رنامه واکنش اضطرار ۹4-۲-۹4

 یاجرا یمجوزها تیریمد ی را یزیر رنامه ۹5-۲-۹4
 ۹17 .................................................. کار

 ۹17 ................. پسماند تیری رنامه مد ۹6-۲-۹4

 ۹11 ..... ستیز طیو مح یمنیا یها  رنامه ۹7-۲-۹4

 ۹11 ........... در پروژه HSSE تیریمد یاجرا ۹-۹4

 ۹1۱ ................ در پروژه HSSE نیتضم ۹-۹-۹4

 ۹1۱ ....... ستیز طیو مح یمنیا یا یارز ۹-۹-۹-۹4

 طیو محر  یمنر یخطررات ا  سکیر لیتحل ۲-۹-۹-۹4
 ۹1۱ .............................................. ستیز

 سرت یز طیو محر  یمنر یا نیسنجش تضم ۹-۹-۹-۹4
 ..................................................... ۹۱6 

 ۹۱6در پروژه HSSE تیریکنترل و نظارت  ر مد 4-۹4

 ۹۱6 ............ عملکرد یدیکل یها شاخص ۹-4-۹4

 ۹۱۹ .................. شینریمثلث حوادث ها ۲-4-۹4

 ۹۱۹ ............... در مورد حوادث قاتیتحق ۹-4-۹4

 ۹۱۲ ...................... رفع نواقص ینی از  4-4-۹4

 

 516 ..... پروژه یمال تیریمد/  فصل پانزدهم

 ۹۱۹ ......... یعمران یها در پروژه یمال تیریمد ۹-۹5

 ۹۱4 ....... پروژه یمال تیریمد ی را یزیر  رنامه ۲-۹5

 ۹۱4 .. یعمران یها در پروژه یمال نیمنا ع تام ۹-۲-۹5

 ۹۱7 ................ مدت ه کوتا ینوسانات مال ۲-۲-۹5

 ۹۱7 ......................... یاقتصاد طیمح ۹-۲-۹5

 یسرنج  امکان ی مطالعه ،یلیتحل یها کیتکن 4-۲-۹5
 ۹۱1 ................................. تیحساس لیو تحل

 یمرال  نیو ترام  یعمران یها پروژه یمال نیتام 5-۲-۹5
 ۹۱1 ............................................. سازمان

 ۹۱۱ ...............................ینهاد قانون 6-۲-۹5

 ۹۱۱ ........................... الزامات قرارداد 7-۲-۹5

 ۹۱۱ ............... سکیعوامل ر یاثرات مال 1-۲-۹5

 ۹۱۱یعامل مال کیعنوان   ه یاتیمال یزیر  رنامه ۱-۲-۹5

 ۲66 ..... پروژه یمال تیریکنترل و نظارت  ر مد ۹-۹5

 ۲66 ............پروژه یحسا دار یها ستمیس ۹-۹-۹5

 ۲66 ...... یو خارج یداخل یمال یها یزیمم ۲-۹-۹5

 ۲6۹ .................. ینگینقد انیجر لیتحل ۹-۹-۹5

 ۲6۹ ........................... یگزارشات مال 4-۹-۹5

: نررراظر پرررروژه،  یا حرفررره نیمتخصصررر 5-۹-۹5
 نیمشاور ای یگ ار هیسرما نی، متخصص  وام نیمتخصص

 ۲6۹ ................................................. یفن

 ۲6۹ ....................... یواقع یها یا یارز 6-۹-۹5

 

 یهلا  ادعلا دص پلروژه   تیریملد /  A1  متیپ

 404 .......................................... یعمران

۹-A1 ۲6۹ ...... ادعا در صنعت ساخت و ساز تیریمد 

۹-۹-A1 ۲6۹ . است دهیچیپ یعمران یها پروژه طیمح 

۲-۹-A1 ۲6۹تیاولو کیاز وقوع ادعا  ه عنوان  یریشگیپ 

۲-A1 ۲64 ............. ادعا تیریمد ی را یزیر  رنامه 

۹-۲-A 1 ی رررا یزیررر  رنامرره نرردیفرآ یهررا تیررفعال 
 ۲65 ................................... از ادعا یریشگیپ
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۲-۲-A1 ۲66 ...................... مشارکت در پروژه 

۹-۲-A1 از ورود  ه  یریشگیپ ی را ژهیو یها کیتکن
 ۲61 ............................. در ادعا ییقضا یدعاو

4-۲-A1 ۲6۱ .. و مستندات راتییدرک مشترک از تغ 

۹-A1 ۲۹6 ........... ادعا تیریکنترل و نظارت  ر مد 

۹-۹-A1 ۲۹6 آن لی ردن  ه دال یادعا و پ صیتشخ 

۲-۹- A1۲۹4 ....................... ادعاها یساز یکم 

۹-۹-A1 ۲۹7 ...................... حل و فصل ادعاها 

4-۹-A1 ۲۲6 .................... قرارداد یحقوقریتفس 

5-۹- A1۲۲6 ..................... اعتراض  ه مناقصه 

6-۹-A1 ۲۲6 ... یعمران یها در پروژه یاصول اخالق 

 

 یهللا سللکیعمللده ص لیللدال/  X3  مللتیپ

 445 ............................ یعمران یها پروژه

 ۲۲۹ ........................... یطراح یفن یهاسکیر

 ۲۲۹ .......................... ساخت و ساز یها سکیر

 ۲۲۹ .... کنندگاننیو تام یفرع مانکارانیپ مانکاران،یپ

 ۲۲۲ ......................................... یعوامل فن

 ۲۲۲ ....................... آن دمانیکارگاه و چ طیشرا

 ۲۲۲ ..................................... یکیزیعوامل ف

 ۲۲۲ ....................................... یتیعوامل امن

 ۲۲۹ ............................ عوامل مر وط  ه قرارداد

 ۲۲۹ ...........................عوامل مر وط  ه عملکرد

 ۲۲۹ ................................ یخارج یهاسکیر

 ۲۲۹ ............................ عوامل مر وط  ه قرارداد

 ۲۲۹ .......................... ینی شیپ رقا لیعوامل غ

 ۲۲4 .................................... یعوامل اجتماع

 ۲۲4 ................................... یمشارکت عموم

 ۲۲4 ............................. یطیمح ستیعوامل ز

 ۲۲4 .................... یو عوامل قانون یاسیمسائل س
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هااي ایان انتشاارات، باه استحااارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و ودردانی از اعتماد شاما باه كتااب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده كارگروهرساند كه همكاران این انتشارات، اعم از م لّفان و مترجمان و  می

كاار   كتاب، تمامی سعی و همّت خود را براي ارائة كتابی درخاور و شایساتة شاما فرهیختاة گرامای باه      

هاي استاندارد یك كتاب خوب، هم از نظر  اند كه اثري را ارائه نمایند كه از حدّاول اند و تالش كرده بسته

 ز نظر كیفیّت شكلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم ا

هاي این انتشارات براي ارائة اثري با كمترین اشكال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگار، ایان    نقا  و اششاكال دانسات. ازساوي     توان الزاماً مبارّا از   و اشكال در كار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالوی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی  نتشارات بنابه تعهّدات حرفها

هااي   ویژه از طریب فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشكال احتماالی كتااب   دارد از هر طریب ممكن، به

 دي رفع نماید.هاي بع ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

كه حین ماالعة كتاب با اشكاالت، نواو   راستا، از شما فرهیختة گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین  

اید  و یا ایرادهاي شكلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود كتاب انجام داده

ینة انتشارات نوآور، پس از هماهنگی باا انتشاارات،   شدة خود را با هز پس از اتمام ماالعه، كتاب ویرایش

ایاد، لااف كارده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانه

عكس یا اسكن برگة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، 

هاي بعدي كتاب اشعمال و اصالح گاردد و باعاه هرچاه      ها و ویرایش شده و در چاپتا این موارد بررسی 

 پربارترشدن محتواي كتاب و ارتقاء ساح كیفی، شكلی و ساختاري آن گردد.

منظور  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، به

كه اصالحات درسات و بجاا باشاند،     ین همدلی و همكاري علمی و فرهنگی، درصورتیتقدیر و تشكّر از ا

شدة  رسم ادب و ودرشناسی، نسخة دیگري از همان كتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به

نمایاد، و   عنوان هدیه، به انتخاب خودتاان، برایتاان ارساال مای     آن و نیز از سایر كتب منتشرة خود را به

 شود. كه اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي كتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی

كارهااي شاما    آورندگان كتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظارات، انتقاادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

و مشاتاوانه   عزیزان در راستاي بهبود كتاب، و هرچاه بهتار شادن سااح كیفای و علمای آن صامیمانه       

  نمایند. استقبال می
 
 

  
 99848666-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 



 
 

باا   PMBOKهاي مدیریت پروژه بر اسااس اساتاندارد    بدون شك یكی از مهمترین تفاوت

زوایاي آشكار و پنهان یك به تمام  PMBOK، توجه استاندارد سایرروشهاي مدیریت پروژه

، پیمانكااران و   توان گفت امروزه با توجه به آگاهی كارفرمایان  باشد. به جرات می  پروژه می

اي را یافات   توان پروژه ، در هیچ كجا نمی ها از اهمیت مدیریت پروژه تمامی مجریان پروژه

،  كنناد   ستفاده مای كه توسط مدیر یا مدیرانی كه از روشهاي مختلف براي مدیریت پروژه ا

هاا یاا    كنترل و مدیریت نشود. اما با این وجود شاهد آن هستیم كه تعداد زیادي از پاروژه 

، جامعه یا ساایرذینفعان نیساتند.    شكست خورده یا وادر به برآورده كردن الزامات كارفرما

شاده  ترین دلیل این مشكل عدم توجه مدیر یا مدیران پروژه یا روشهاي بكار گرفته  اصلی

هاي مختلفی كاه یاك    باشد. عدم آگاهی از چالش  ها می توسط آنان به زوایاي پنهان پروژه

، حتای اگرباعاه شكسات پاروژه      پروژه در طول چرخه عمرخود با آنها مواجه خواهد شد

هاي جدید  ، باعه بوجود آمدن ریسك نگردد،عالوه بر نارضایتی كارفرما و ذینفعان مختلف

 در پروژه گردیده وهزینه و زمان پروژه را افزایش خواهد داد. و افزایش مصرف منابع

ها وبل از شروع پروژه برناماه زمانبنادي    در كشورخودمان ایران نیز، هرچند در اكثر پروژه

، اما چه در بخش خصوصی و چه در بخاش   شود  پروژه تهیه شده و بودجه آن مشخ  می

رنامه زمانبندي و بودجه مصوب به اتماام  اي رامی توان یافت كه طبب ب دولتی كمتر پروژه

 گذاري مواجه نشده باشد. ، یا در هنگام اجرا با تغییرات تاثیر رسیده

، هزیناه و مناابع    ریزي براي یك پروژه عالوه بار زماان   دهد در برنامه  این مشكل نشان می

مادیران   ، پیمانكاار،  ، طاراح  هاي مختلف دیگري نیز وجود دارند كاه كارفرماا   ، حوزه پروژه

ها و مالحظات آنها آگاهی كافی داشاته و   پروژه وذینفعان مربوطه باید نسبت به این حوزه

هاا و   ریزان پروژه نیز میبایست با تجزیه و تحلیل تمام مسائل ومالحظات این حاوزه  برنامه

 . ریزي براي پروژه اودام كنند ایجاد یكپارچگی بین آنها نسبت به برنامه

بصاورت كاامال     PMBOKاي پروژه همان چیزي اسات كاه اساتاندارد    توجه به تمام زوای

 دهد.   می نظام مند دراختیار كاربران خود ورار

هاا باوده و بااور     اما از آنجائیكه این استاندارد یك راهنماي كلی براي مدیریت تمام پروژه

باراي   (PMI ، موسسه مدیریت پاروژه   باشد هاي عمرانی متمركز نمی ویژه بر نیازهاي پروژه

نسبت به انتشاراولین نسخه ازاین ضمیمه عمرانی باا تمركاز بار     9003اولین بار در سال 

 ، اودام كرد. هاي عمرانی مدیریت پروژه

 ایان ضامیمه اصاول و روشاهاي مادیریت      »،  همانگونه كه درمقدمه كتاب نیز عنوان شده

 باشاند،    نایع متفااوت مای  هاي عمرانی را كه با اصول مدیریت پروژه در سایر ص پروژه       

 اي پروژه شامل   اماا بااید در نظار داشت كاه مادیران حارفاه«. دهد  شارح می                    
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و  PMBOK، باید بصورت همزمان استاندارد  ، مهندسین عمران و سایر مجریان پروژه معماران   

. البته مدیران پروژه پاس از  ضمیمه عمرانی آن را جهت مدیریت پروژه مورد استفاده ورار دهند

و راهكارهاي تخصصی ارائه شده در این كتااب   PMBOKهاي استاندارد  اشراف بر تمامی فرآیند

اي كه مدیریت آن را بار عهاده    و كسب تجربیات الزم  با توجه به شرایط خاص و نیازهاي پروژه

هاایی   تی حذف برخی از فرآیند، یا ح ها توانند نسبت به اعمال تغییرات در برخی فرآیند  دارند می

 كه امكان اجراي آنها در پروژه وجود ندارد اودام كنند.

باه عناوان    PMBOKهاي دانش مدیریت پروژه كاه در اساتاندارد    در این ضمیمه عالوه بر حوزه

، سه حوزه دانش تخصصی كه مخات    اند هاي دانش عمومی مدیریت پروژه شرح داده شده حوزه

 : اند، كه عبارتند از باشند نیز مورد بحه و بررسی ورار گرفته  یهاي عمرانی م پروژه

 امنیت و محیط زیست در پروژه ، ایمنی مدیریت بهداشت ، 

 مدیریت مالی پروژه 

 مدیریت ادعا در پروژه 

، ترجمه آخرین ویرایش از ضامیمه عمرانای اساتاندارد     كتابی كه هم اكنون پیش روي شماست

PMBOK باشد و ماالعه   هاي عمرانی بر اساس این استاندارد می بوده كه مخت  مدیریت پروژه

هاا   ، مجریاان و طراحاان ایان پاروژه     ، كارفرمایاان  هاي عمرانای  و بكارگیري آن به مدیران پروژه

 شود.   هاي ساختمانی توصیه می همچنین به سازندگان پروژه

، امیادوارم   مكان انتشاار ایان كتااب را فاراهم كارد     در خاتمه ضمن تشكر از انتشارات نوآور كه ا

تار عمال    هاي خود موفاب  انتشار این كتاب موجب گردد خوانندگان این كتاب در مدیریت پروژه

 كنند.

در این راستا بدیهی است خود را نیازمناد هادایت و حمایات اسااتید و صااحبنظران دانساته و       

نظارات و پیشانهادات خاود را از طریاب      موجب خوشحالی بنده خواهد شد كه خوانندگان عزیز

 : ایمیل زیر با بنده در میان بگذارند

 noavar33@yahoo.com 

 مترجم

 مسعود اجمالی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تقدیم به
 

  به پاس زحماتشان در لحظه لحظه زندگیم،پدر و مادرم، 
 و

 كه اگر یاري و همراهی او نبود امكان ترجمه این كتاب هرگز براي من وجود نداشت.  همسرم،
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 كلّیة حقوق چاپ و نشر این كتاب ماابب با واانون حقاوق م لّفاان و مصانّفان و هنرمنادان     

 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّب باه نشار   5350نامة اجرایی آن مصوّب  و آیین 5341 مصوّب سال
نوآور است. لذا هر گونه استفاده از كل یا وسمتی از ماالب، اشكال، نمودارها، جداول، تصاویر ایان كتااب   

وسامتی از كتااب    ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از كل یا در دیگر كتب، مجالت، نشریات، سایت
به هار شاكل از وبیال هار ناوع چااپ، فتاوكپی، اساكن، تایا، از كتااب، تهیّاة پای دي اف از كتااب،              

وي دي، فایلم، فایال     صاورت اینترنتای، سای دي، دي    برداري، نشر الكترونیكی، هر نوع انتشار باه  عكس
  شـرعاً نیـح حـرا     بوده وصوتی یا تصویري و غیره بادون اجازة كتبی از نشر نوآور ممنوع و غیروانونی 

 گیرند. ورار می پیگرد قانونی و قضاییاست، و متخلّفین تحت 

صاورت فایال ورد یاا پای دي اف و ماوارد       با توجّه به اینكه هیچ كتابی از كتاب نشار ناوآور باه    
كاه هار    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لاذا درصاورتی   این

سایتی اودام به تای،، اسكن و یا موارد مشابه نماید و كل یا وسمتی از متن كتاب نشار ناوآور را    
ایت خود ورار داده و یا اودام به فروش آن نماید، توساط كارشناساان اماور اینترنتای ایان      در س

ها  انتشارات، كه مسئولیّت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت
پردازند، بررسی و درصورت مشخ  شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینكه این كار از نظر واانونی   می
باشد، وكیل واانونی انتشاارات از طریاب وزارت فرهنا  و      جاز و از نظر شرعی نیز حرام میغیرم

اي و اینترنتای( و نیاز ساایر مراجاع       پلیس رسیدگی به جرایم رایاناه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
وانونی، اودام به مسدود نمودن ساایت متخلّاف كارده و طایّ انجاام مراحال واانونی و اوادامات         

وارار داده و كلّیّاة خساارات وارده باه ایان       پیگرد قانونی و قضـایی ن را ماورد  واایی، خاطیا
 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

كه هر كتابفروشی، اودام به تهیّة كپی، جزوه، چااپ دیجیتاال، چااپ ریساو،      همچنین درصورتی
انی تخلّفاات  رسا  اُفست از كتب انتشارات نوآور نموده و اودام به فروش آن نمایاد، ضامن اطاالع   

كتابفروشی مزبور به سایر همكاران و مُوَزّعین محترم، از طریب وزارت فرهن  و ارشاد اساالمی،  
اتحادیة ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجاع واانونی و وااایی اوادام باه اساتیفاي       

 نماید. حقوق خود از كتابفروشی متخلّف می

 ه از روی نسخة غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالع
 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیح حرا  است. 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد كه در صورت مشاهدة هر گونه تخلّاف  
 هااي هااي انتشاارات نااوآور باه شاماره      از وبیل مااوارد فاوق، مراتاب را یاا از طااریب تلفاان    

 تلگرام انتشارات( و یا از طریب ایمیال انتشاارات باه     08509885018و  095 66414585 -9
و یاااا از طریاااب مناااوي تمااااس باااا ماااا در ساااایت      info@noavarpub.comآدرس 

www.noavarpub.com   به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تاییع حقوق ناشر، پدیدآورنده
 عناوان تشاكّر و وادردانی، از كتاب      به عمل آید، و نیز و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به

 انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.     



[ 

 فصل اول
 مقدمه

عمرانای آغازشاده و هماین راهكارهااي     هاي  دانش مدیریت پروژه و خیلی از راهكارهاي آن از پروژه
را  PMBOK پایه و اسااس اولاین نساخه از اساتاندارد    ،  5817در سال ،  عمرانیهاي  بدست آمده از پروژه

بدون نیاز به تغییري  PMBOKتشكیل دادند. به همین دلیل بسیاري از فرآیندها و راهكارهاي استاندارد 
 باشند. عمرانی نیز وابل اجرا میهاي  در پروژه

نجر به تغییر مفااهیم  م،  آنهاهاي  هاي علم مدیریت پروژه توسط سایر صنایع و پروژه آگاهی از ارزش
این استاندارد در جهت جامعیت بخشیدن به آن شد، به نحوي كه استاندارد تغییر یافته دیگار باه طاور    

گرفت. هر چند این تغییرات خیلی اساسای   هاي عمرانی را دربرنمی و جزئیات پروژهها  كامل تمامی جنبه
عمرانای احسااس   هااي   مخات  پاروژه  اي  مهو بنیادین نبودند، اما درحدي بودند كه نیاز به تدوین ضمی

 شد. می
هاي عمرانی را كه باا اصاول مادیریت پاروژه در ساایر       هاي مدیریت پروژه این ضمیمه اصول و روش

را باا در نظار    PMBOKدانش اساتاندارد  هاي  ها، حوزه دهد. سازمان باشد را، شرح می صنایع متفاوت می
كنناد. در   اجارا مای  ،  رهاي ذكر شده با پاروژه انابااق نادارد   گرفتن برخی موارد استثنا كه در آنها راهكا

ایان ضامیمه   ،  كناد   مای  اصول عمومی و كلی مدیریت پروژه را معرفای  PMBOKشرایای كه استاندارد 
 باشد را ارائه كرده است. هاي عمرانی می اي كه مخت  پروژه اصول كاربردي ویژه
مران و مجریان پروژه باید باه صاورت همزماان    اي پروژه، شامل طراحان، مهندسین ع مدیران حرفه

 و ضمیمه عمرانی آن را جهت مدیریت پروژه مورد استفاده ورار دهند. PMBOKاستاندارد 

 وماز ها دص ع  ت ماخت پروژه 5-5

بایست شرایط جغرافیایی، شرایط كارگاه، جامعاه، محایط فیزیكای اجاراي      هاي عمرانی می در پروژه
هاي ذینفعان را باور همزمان ماد نظار    موجود و همچنین طیف وسیعی ازخواستههاي  پروژه، زیرساخت

ها،تركیب ونحاوه چیادمان متخصصاین و پیمانكااران تایم اجاراي پاروژه نیاز، بار           ورارداد.عالوه بر این
هاي عمرانای ایان اسات كاه      هاي پروژه افزاید. یكی از ویژگی هاي عمرانی می هاي اجراي پروژه پیچیدگی
باشاد. بلكاه نتیجاه نهاایی اجاراي پاروژه یاك         ژه، تعداد زیادي از محصوالت متفاوت نمای محصول پرو

هاي عمرانی امكاان سااخت    باشد. از آنجائیكه در پروژه محصول ویژه مانند یك پل یا یك ساختمان، می
یك محصول آزمایشی وبل از اجراي پروژه اصلی وجود ندارد، یكی از راهكارهاي مناسب جهت باازبینی  

گذاري براي رسیدن باه نتیجاه مالاوب، اجاراي فااز باه فااز ایان          اصالح نحوه اجراي پروژه و سرمایهو 
 باشد. ها می پروژه

هاي عمرانی، غالباً احتمال اعمال تغییرات در حین اجراي پروژه زیاد باوده، محایط اجاراي     در پروژه
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ها،  باشد. هرچند ساختمان ال میها با هاي خاص خودش را دارد و میزان ریسك در پروژه پروژه پیچیدگی
هااي درماانی، صانایع زیرسااخت، صانایع نفات و گااز و ساایر          ها، واحدهاي مسكونی، مجتماع  بزرگراه

هاا،     باشاند ولای هار كادام از ایان پاروژه       نحوه اجرا یكسان و مشاابه هام مای    واحدهاي صنعتی، از نظر
هاي عمرانی این اسات كاه،    هاي پروژه ژگیهاي مخت  به خود را دارند. یكی دیگر از وی هاوریسك چالش

شاوند، بلكاه احتمااالً در مكاانی خاارج از محادوده        نمی ها غالباً در محل استقرارسازمان اجرا این پروژه
 شوند. سازمان، مثالً در زیر ساح زمین یا به شكل یك برج بلندمرتبه در آسمان اجرا می

اصاول مهندسای  مهندسای سااخت، مهندسای       هاي عمرانی مستلزم بكارگیري همزمان اجراي پروژه
ها  ...(، تكنولوژي ساخت، تجهیزات پیشرفته و روش. سازه، مهندسی برق و مكانیك، مهندسی خاك و پی و

باشد، كه بكارگیري همزمان این موارد مستلزم تالش بیشتر باراي مادیریت    ساز می و و متدهاي ویژه ساخت
تر پروژه، آمادگی براي تابیب با تغییرات احتمالی محیط، بیماه   یدهپیمانكاران پروژه، پشتیبانی بهتر و پیچ

گاذاري   هاي ماورد نیااز، سارمایه    هاي پروژه، رعایت زمانبندي فشرده اجراي پروژه، تامین زیرساخت ریسك
هاا و كمبودهااي داخلای و     الزم جهت تامین منابع مورد نیاز پاروژه و در نظار گارفتن تماامی محادودیت     

اي  نظر ورار داد كه تمامی ماوارد ماذكور، تااثیر باالقوه     همچنین باید این مسئله را نیز مد باشد. خارجی می
كنند كه در  هایی فعالیت می هاي عمرانی غالباً در محیط هاي پروژه خواهند داشت. سازمان درافزایش هزینه

ین امار باعاه باه    باشاند و هما   ها به لحاظ نحوه عملكارد و هزیناه باا یكادیگر در روابات مای       سازمان،  آن
 وجودآمدن روابط پیچیده و روابتی بین خریداران و فروشندگان شده است.

هایی كه با تاخیر زمانی به اتمام رسند، جرایم سنگینی در نظار   هاي عمرانی، براي پروژه معموالً درپروژه
تند و باا در نظار   هاي مختلفای هسا   هاي عمرانی ذاتاً داراي ریسك شود. با توجه به این كه پروژه گرفته می

هاي مختلف داناش   هاي عمرانی به همراه دارند، بكارگیري حوزه گرفتن آثار مخربی كه تاخیرات براي پروژه
اي از علم مدیریت پاروژه   شاخه. ها از اهمیت بسزایی برخوردار است مدیریت پروژه، براي مدیریت این پروژه

هااي   باشاد: بكاارگیري روش   امل ماوارد زیار مای   شاود شا   كه از آن تحت عنوان كنترل پروژه نام برده مای 
ریزي و زمانبندي پروژه، مدیریت هزینه، مدیریت ریسك، كنترل اسناد و مكاتباات پاروژه و    پیشرفته برنامه

تجزیه و تحلیل مسائل وانونی پروژه. یكی از شروط اساسی براي موفقیت پروژه، كنتارل مناساب و صاحیح    
 عمرانی ممكن است یكی از موارد زیر باشد: یك پروژه 5باشد. محصول  می پروژه
 ها   مكانی براي تولید، ساخت یا مونتاژ محصوالت دیگر مانند كارخانه 
 هاا،   هاا، تجهیازات تاامین آب، فرودگااه     ها، پال  تاسیسات و امكانات عمومی مانند سدها، بزرگراه

 ها   ها و پارك آهن، فااهاي تفریحی، موزه خاوط راه
  آهن   هاي راه مراكز درمانی، مراكز آموزشی و دانشگاهی، بنادر و ایستگاهمراكز خدماتی مانند 
 هااي ماورد نیااز جواماع      هاي اداري، امكانات شهري، واحدهاي مساكونی، زیرسااخت   ساختمان

 ها روها و تجهیزات آن ها، پیاده شهري، مانند خیابان
 رسانی و مخابرات رسانی، سوخت هاي ویژه آبرسانی، برق زیرساخت 
 هااي   ها و بناهاي برگزاري مساابقات المپیاك، كاالن شاهرها و ساازه      ها مانند ساختمان رپروژهاب

  بزرگ
هاي عمرانی چنین محصوالتی تولیاد كنایم، بایاد باه واوانین و       براي این كه بتوانیم با اجراي پروژه

                                                                 
1. Deliverable 
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سااز( و  و مقررات تسلط و آشنایی داشته  ووانین محلی، ووانین جهاانی و واوانین ویاژه صانعت سااخت     
وساز را رعایت كنیم. عاالوه بار ایان صانعت      ها مانند ووانین و اصول ساخت الزامات مربوط به این پروژه

محیای، همچنین توسعه پایدار و رفاه  وساز باید به بهبود فاكتورهاي اجتماعی، اوتصادي و زیست ساخت
وجه كافی داشته باشد. باراي ارائاه   ت گیرند نیز ها ورار می اجتماعی، در جوامعی كه تحت تاثیر این پروژه

یك محصول در پایان پروژه به یك تیم كامل شامل متخصصین مالی، بیمه، حقووی، طراحی و ایمنای و  
وكار و یك زنجیره تامین كارآمد براي تاامین   مهندسی، همچنین متخصصینی در زمینه تجارت و كسب

 مواد و تجهیزات پروژه، نیازمی باشد.
هاااي عمراناای دخیاال هسااتند، كااه عبارتنااد از:     در میاازان پیچیاادگی پااروژه فاكتورهاااي متعااددي

هاي فنی و تكنولوژیكی و تاثیر آن بر مدیریت پاروژه، تغییراتای كاه بواسااه تولیاد مصاالح و        پیشرفت
هاا   با خواسته ها پروژه وساز بوجود آمده و همچنین تعداد زیاد ذینفعان تجهیزات جدید در عرصه ساخت

ها،نهادهااي   دهندگان عمومی جامعاه،دولت  متفاوتی كه از پروژه دارند  به عنوان مثال مالیات و انتظارات
محیای و اجتمااعی(.ممكن اسات پیچیادگی پاروژه بالفاصاله پاس از        هاي زیست وانونی مسئول وگروه

 نشود. تیم اجراي پروژه  وبل از این كه نسبت به اجراي كامل پروژه، همچنین شروع یك پروژه مشخ 
بایسات پاروژه را كامالًبررسای نماوده تاا میازان        زمان، كیفیت، ایمنی و هزینه پروژه متعهد شوند، مای 

تاثیرگذاري عوامل مختلف مانند ذینفعان و ابهامات موجود بر پروژه را مشخ  كنند. همچناین در ایان   
هاي  رات ریسكهاي منفی و افزایش اث هاي پروژه به منظور كاهش اثرات ریسك بایست ریسكمرحله می

هااي   مثبت به دوت مورد تجزیه و تحلیل ورار گیرند. در غیر این صورت اجراي پروژه، با بكارگیري روش
غلط اجرایی، تعریف نامشخ  از كارهاي الزم و ضروري و افزایش ابهامات پروژه همراه خواهد باود، كاه   

 اي بیش از حد انتظار گردند. این مشكالت نیز ممكن است منجر به اتمام پروژه با زمان و هزینه
در . هدایت جریان گردش كار بین اعااي تیم پروژه اسات ،  هاي مدیران در سازمان ها یكی از چالش

حالیكه هدایت جریان گردش كار باین تماام ذینفعاان پاروژه  مانناد ماالكین، تولیدكننادگان مصاالح،         
تار    تی( ایان چاالش رابزرگتار و پیچیاده    كنندگان و نهادهاي دول طراحان، مهندسین، پیمانكاران، تامین

هاا، تجهیازات    هاي سازمانی، ایجاد تعامل بین اجزاي مختلاف پاروژه   تنوع سیستم،  كند. عالوه بر این می
هاا، ایجااد    ها و جزئیاات فاراوان پاروژه    كاري بزرگی كه بایددر فااهاي فیزیكی محدود نصب شوند، ریزه

هاا را باه    ها، همه و همه عواملی هستند كه پاروژه  نترل پروژههمكاري موثر بین عوامل پروژه، نظارت وك
دهد كه یكی از دالیال   كنند. تحقیقات صورت گرفته در صنعت ساختمان نشان می تر می مراتب پیچیده

هاي عمرانی، تصمیماتی است كه از وبال درخصاوص فازهااي مهندسای و      اصلی شكست خوردن پروژه
غم اهمیتی كه این تصامیمات دارناد، بایاد پاذیرفت كاه مادیریت       ر شوند. علی می طراحی پروژه گرفته

هاي پروژه وبل از شروع پروژه دوت الزم را ندارند. در حال حاضر فشارهایی كاه   مسائل، وظایف و فعالیت
هاي عمرانی وارد گردیده، موجب شده تمركز مدیران پاروژه عاالوه بار،     از طرف محیط و جامعه بر پروژه

هاي اجراي پروژه نیز معااوف   بر روش ، لیت اطمینان و پایداري محصول نهایی پروژهوابلیت ساخت و واب
 گردد.

 اهداف و مخاطبان این کتاب 4-5

دانش  نیزذكر گردیده، درمواردي كه در استاندارد یك روش یا PMBOKهمان طور كه در استاندارد 
هاا وابال    دانش عمومی براي تماامی پاروژه  و این ،  براي مدیریت پروژه ارائه گردیده باشد  ،كلی و عمومی
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استفاده كرد. این ضمائم بیانگر  اندهاي خاص تدوین گردیده باید از ضمائمی كه در حوزه،  استفاده نباشد
 باشند: موارد زیر می

 هاي آن، كه تیم مادیریت پاروژه باراي مادیریت      هاي خاص یا ناشناخته پروژه و پیچیدگی جنبه
 باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد.كارآمد و موثر پروژه 

    دانش عمومی و كاربردي مدیریت پروژه، كه در صورت اجراي صحیح موجب افازایش كاارآیی و
هاي  اثربخشی پروژه خواهد گردید مانند شناسایی و آنالیز ذینفعان پروژه، ثبت و پیگیري ریسك

 پروژه جهت برآورد بودجه پروژه(.هاي  پروژه، تهیه ساختار شكست كار استاندارد و تعیین هزینه
 باشاند، و موجاب افازایش     هایی كاه مخات  آن حاوزه از صانعت مای      آشنایی با دانش و مهارت

 گردند. هاي مدیرپروژه در اجراي موفب پروژه می توانایی
باشد، افازایش كاارآیی و اثربخشای مادیریت      هاي عمرانی می هدف از این ضمیمه كه مخت  پروژه

ها و دانش مورد نیاز جهات   ها، فرآیندها، روش ی بوده كه شامل ابزارها و تكنیكهاي عمران پروژه
 باشد. هاي عمرانی می مدیریت پروژه

 مخاطبین این كتاب عبارتند از:
 وساز و مدیران پروژه مدیران ساخت 
 پیمانكاران 
 پیمانكاران جزء 
 آورد پاروژه، متخصصاین   هاي عمرانی، مانند متخصصین متاره و بار   اي در حوزه پروژه افراد حرفه

 زمانبندي پروژه، متخصصین برآورد هزینه پروژه، آنالیزورهاي كنترل پروژه و ارزیابان كیفیت
 معماران، طراحان و مهندسین 
 ها نهادهاي وانونی مسئول و دولت 
 هاي غیردولتی و خصوصی سازمان 
 محیای هاي زیست سازمان 
 هاي اجتماعی گروه 
 متخصصین مدیریت ریسك 
 خاك و پی و مصالح پرخار متخصصین 
 مشاورین امالك و مستغالت 
 هاي عمرانی و متخصصین پشتیبانی و تداركات  كنندگان مصالح وتجهیزات مورد نیاز پروژه تامین

 ها پروژه
 مهندسین مشاور و وكال 
 ها و موسسات مالی ها، بیمه بانك 
 وساز تجار و بازرگانان حوزه ساخت 

 كنندگان از مالكین زمین گرفته تا طراحان، سازندگان و مصرفوساز،  سایر ذینفعان حوزه ساخت 

 مباحث و ماختاص این کتاب 6-5

هاا را   هاي عمرانای و چرخاه عمار ایان پاروژه      هاي پروژه این كتاب چهارچوب و ویژگی 3تا  5فصل 
به طور  PMBOKها كه در استاندارد  به ده حوزه در زمینه مدیریت پروژه 53تا  4دهد. فصول  توضیح می
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مفصل به آنها پرداخته شده، اشاره دارد، اما با توجه به تغییرات و اصالحاتی كه در ماالب آنها نسبت به 
هااي   هااي پاروژه   صورت گرفته، ماالب این فصول دربرگیرنده مشخصاات و ویژگای   PMBOKاستاندارد 

هاي عمرانی از اهمیات   پروژه ها و كارهایی است كه درمدیریت عمرانی بوده و تمركزآنها بیشتر بر فعالیت
 بیشتري برخوردارند.

هااي   هاي دانش مخت  پروژه همچنین این كتاب به دو حوزه دانش دیگر نیز پرداخته، كه این حوزه
 اي نشده است. این دو حوزه عبارتند از: به آنها اشاره PMBOKعمرانی هستند و دراستاندارد 

 (54(  فصل HSSEست در پروژه  امنیت و محیط زی ،ایمنی ،مدیریت بهداشت -5
 (55مدیریت مالی پروژه  فصل  -9

هاي عمرانی پرداخته، به عناوان مكملای باراي     كه به مدیریت ادعا در پروژه A1عالوه بر آن پیوست 
 شود. محسوب می PMBOKفصل مدیریت وراردادها در استاندارد 

 های عمرانی مایرام ص مازمانی دص پروژهاصتباط میان مدیریت پروژه، طرح و پ صتف لی  و  2-5

این كه یك پروژه در غالب یك طرح اجرا شود یا یك پورتفولیو، غالباً باا توجاه باه وساعت و شاكل      
ها به پاروژه كوچاك، متوساط یاا      بندي پروژه شود. همچنین هر سازمانی براي تقسیم سازمان تعیین می

 بزرگ، معیارهاي خاص خود را دارد.
هایی هستند كه بواساه تاثیرات بسازایی كاه بار     هاي بزرگ عمرانی در حقیقت طرح خیلی از پروژه

هااي   شود. ممكن اسات پاروژه   ها بعنوان ابرپروژه نام برده می جامعه، محیط زیست و بودجه دارند، از آن
شود، مجزا باشند. بعنوان مثال ممكان اسات یاك     هایی كه توسط سازمان اجرا می عمرانی از سایر پروژه

یمانكار دو ساختمان مسكونی متفاوت را به صورت همزمان براي دو مالاك متفااوت و در دو مووعیات    پ
ها را در والب یك طارح یاا یاك     ها پروژه مكانی جدا از هم، در دست ساخت داشته باشد. برخی سازمان

ن دولتای  نشان داده شاده، یاك ساازما    5-5گونه در شكل  دهند. بعنوان مثال همان پورتفولیو انجام می
ساله انجاام   50تا  5خانه فاضالب رادر والب یك پروژه  تواند بخشی از یك پروژه بزرگ توسعه تصفیه می

گردد، هماواره ایان    ها از محل درآمدهاي مالیاتی تامین می پروژه دهد. البته از آنجائیكه بودجه این گونه
 هایی مواجه هستند. ها با محدودیت پروژه
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