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  فصل هفتم

  

  

  بندي و بودجه پروژه زمان

  
  
  

 كليات فصل

پس از مطالعه اين فصل شما . پردازد بندي و بودجه پروژه مي اين فصل به بررسي زمان

  :بايد مفاهيم و نكات زير را دريابيد

  بدنه دانش مديريت پروژه (PMBOK)ديبه نام مديريت هزينه پروژه را توصيف کن. 

  ديد کنايجارا يک نمودار گانت. 

  با استفاده از روش فعاليت روي گره(AON)دي، يک دياگرام شبکه پروژه ايجاد کن. 

 د که چرا بايد کنترل و يد و توضيح دهيمسير بحراني يک پروژه را تعيين کن

 .مديريت شود

  يک نمودارPERT ديايجاد کن. 

 د و روابط فعاليتي پايان به آغاز،يمفهوم نمودارسازي تقدمي را توصيف کن 

 .ديآغاز به آغاز، پايان به پايان و آغاز به پايان، را مشخص کن

 ديبدنه دانش مديريت پروژه به نام مديريت هزينه پروژه را توصيف کن. 

 ديي گوناگون براي تعيين بودجه پروژه را توصيف کنها هزينه. 

 د که منظور از طرح پروژه اساسي چيستيتعريف کن. 
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  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٢٦٨

 
  مقدمه

بندي و بودجه پروژه فراهم  دمه را براي ايجاد زمانهاي گذشته، مق مباحث فصل

). را ببينيد ۷- ۱شكل (ريزي پروژه را معرفي كرد  ، چارچوب برنامه۳فصل . اند کرده

ي بدنه دانش مديريت پروژه ها ي بعدي، قلمروها براي پشتيباني از اين چارچوب، فصل

(PMBOK) پروژه، مديريت  سازي  زيادي را معرفي كردند از جمله مديريت يكپارچه

در اين فصل، با قلمرو . منابع انساني، مديريت محدوده پروژه و مديريت زمان پروژه

دانش ديگري به نام مديريت هزينه پروژه، آشنا خواهيد شد كه تمامي مفاهيم، ابزارها و 

كند تا اينكه بتوان طرح  آوري مي  شده در چندين فصل گذشته را گرد  ي بيانها روش

  .جاد نمودپروژه را اي

  
  ريزي پروژه چارچوب برنامه ۷-۱شكل 

  

گيرد و از آن  بندي و بودجه پروژه را در بر مي طرح پروژه، همه جزييات زمان

براي راهنمايي تيم پروژه و كنترل پيشرفت پروژه در طول دوره حيات پروژه استفاده 

بر دو فرآيند مديريت زمان پروژه در فصل قبل معرفي شد؛ هرچند، تمركز ما . شود مي

اين دو فرآيند اجزاي اصلي . بود ها و تخمين مدت زمان فعاليت ها مهم تعريف فعاليت

هستند كه محدوده پروژه را به طرح پروژه ) WBS(براي ايجاد ساختار شكست كار 

بندي  زمان. بندي و بودجه است البته ايجاد طرح پروژه نيازمند يك زمان. دهد پيوند مي

و به همان اندازه  ها ختار شكست كار با تعيين ترتيب فعاليتپروژه از روي سا

، مدت زمان مورد ها هنگامي كه فعاليت. شود ي دروني و روابط، ساخته ميها وابستگي
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تواند  ها تعيين شد ابزارهاي مديريت پروژه گوناگوني مي ها و ترتيب آن انتظار براي آن

بندي پروژه مورد استفاده قرار  طبق زمانها براي تحويل  اي از فعاليت براي نگاشت شبكه

تواند به منظور كمك به كاراتر كردن ايجاد طرح پروژه و ايجاد  اين اطالعات مي. گيرد

بندي و بودجه پروژه در حين اجراي طرح، وارد  يك وسيله براي نظارت و كنترل زمان

  .افزاري مديريت پروژه شود يك بسته نرم

ندي پروژه، هزينه منابع تخصيص داده شده به هر ب بودجه پروژه به وسيله زمان

يك از كارها و به وسيله هر هزينه و يا ذخيره مستقيم و يا غير مستقيم ديگري تعيين 

به نام مديريت هزينه پروژه بر فرآيندها،  PMBOKبه عالوه، يك قلمرو . شود مي

بر اساس  .كند ها براي ايجاد و مديريت بودجه پروژه تمركز مي ها و روش رويه

PMBOKباشد ، مديريت هزينه پروژه شامل موارد زير مي:  

 ي ها ها و نيازمندي ي زماني آنها ، تخمينها بر اساس فعاليت - تخمين هزينه

 .منبعي، يك تخمين قابل توسعه است

 هنگامي كه زمان و هزينه هر فعاليت تخمين زده شد يك  -بندي هزينه بودجه

وژه قابل انجام است كه اين تخمين، با تأييد اي كلي براي كل پر تخمين هزينه

 .آن، بودجه پروژه خواهد شد

 ي مناسب براي كنترل تغييرات ها تضمين اينكه فرآيندها و رويه -كنترل هزينه

 .شوند بودجه پروژه استفاده مي

بندي و بودجه پروژه تعيين شدند زمان و هزينه كل هر فعاليت  هنگامي كه زمان

ن يك مهلت و بودجه نهايي به وسيله يك رويكرد پايين به باال جمع تواند براي تعيي مي

 بازنگري مشتري، يا وبندي و بودجه بايد به وسيله مجري پروژه  هرچند، زمان. زده شود

 بودجه و بندي زمان محدوده، ارتباط اينكه از قبل است ممكن امر اين. شوند تأييد و

 يها بستان  بده و زياد يها بازنگري به باشد ولقب قابل و منطقي پروژه ذينفعان كليه براي

 يا و پروژه مجري وسيله به بودجه و بندي زمان كه هنگامي. باشد داشته نياز احتمالي

 موفقيت يك عطف، نقطه اين. شود مي اساسي طرح به تبديل طرح، شدند، تأييد مشتري

 دهد مي نشان را اطالعات فناوري پروژه متدلوژي دوم مرحله شدن انجام كه است مهم

 را طرح در شده خالصه يها فعاليت انجام شروع رسمي اجازه پروژه تيم و مدير به و

  .دهد مي
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  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٢٧٠

 
  بندي پروژه ايجاد زمان

 يك براي روزه سي بندي زمان يك قول خود رئيس به مشتاق، حد از بيش جديد مدير

 بزرگ، خيلي کامپيوتري يها سيستم روي عبور كلمات خودكارسازي هدف با پروژه

 ديدن هنگام روميزي، يها سيستم پشتيباني دستيار. دهد مي را شرکت روميزي و متوسط

 آيا": پرسد مي او." دهيم انجام را کار اين توانيم نمي": گويد مي مدير به پروژه، طرح

 توانند مي متوسط و بزرگ خيلي کامپيوترهاي پشتيباني يها تيم که ايد کرده توافق

 نه،" گويد مي مدير" دهند؟ انجام ايد داده اختصاص که روزي سه رد را محصول ارزيابي

  ."من نه هاست آن تقصير پروژه شكست نکنند، عمل بندي زمان مطابق اگر اما

 دادني تحويل موارد ايجاد براي كه را كارهايي و ها فعاليت كار، شكست ساختار

بيني   مدت زمان پيش، يك ها تخمين. كند محدوده پروژه بايد انجام شوند، مشخص مي

ي فعاليت، منابع ها كند و مبتني بر مشخصه فراهم مي ها شده براي هر يك از اين فعاليت

از طرف ديگر، . تخصيص داده شده و پشتيباني فراهم شده براي انجام فعاليت هستند

ي ها و ترتيب فعاليت ها بندي پروژه با تعيين وابستگي ي پروژه از ايجاد زمانها شبكه

چنين به عنوان  شبكه پروژه هم. كنند شده در ساختار شكست كار، پشتيباني مي تعريف

ي پروژه هنگامي كه كار پروژه آغاز ها يك ابزار كليدي براي نظارت و كنترل فعاليت

  . کند مي شود، عمل مي

و ابزارهاي مديريت پروژه زيادي براي ايجاد يك طرح  ها در اين بخش، روش

ي آنان را تعريف ها ي در حين پروژه و وابستگيها عاليتشبكه پروژه كه ترتيب ف

اين ابزارها شامل نمودارهاي گانت، فعاليت روي گره . كند، معرفي خواهند شد مي

(AON) ،تحليل مسير بحراني ،PERT  و روش نمودارسازي تقدمي(PDM) هستند .

اند؛  شده  اي دادهافزاري مديريت پروژه ج ي نرمها بسياري از اين ابزارها در بيشتر بسته

البته بهتر است براي استفاده از يك ابزار خودكار درك كاملي از نحوه كار ابزارهاي 

  .هاي گوناگون داشته باشيم مديريت پروژه

  

  زمان تحويل كار

شود كه  خطي است که اطراف يك زندان نظامي کشيده مي deadlineمعني اصلي كلمه 

تواند تقريباً به  مهلت نهايي پروژه نيز مي. شد ازي ميبا عبور از آن خط به زندانيان تيراند
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آميز باشد و به عنوان يک مدير پروژه ممکن است خود را در حال   همين اندازه تهديد

ي سياسي ساخته شده به وسيله انتظارات و ها جا خالي دادن در مقابل گلوله

ي ها هرچند برنامه. بندي و بودجه پروژه ببينيد ي غيرمنطقي نسبت به زمانها خواسته

ي قانوني، قراردادي و يا رقابتي تحميل شوند ها فشرده ممکن است به وسيله موقعيت

ي نهايي اختياري، ها مهلت. رسند ي نهايي اختياري به نظر ميها ولي برخي از مهلت

شوند که به شما زماني کمتر از آنچه براي انجام  بندي متراکم مي منجر به يک زمان

فن مقابله . بار باشند  توانند براي شغل شما زيان دهد و مي خواهيد، مي درست کارها مي

با اين مسأله اين است که بدانيم در چه مورد و چگونه با مديران ارشدي که گاه از اين 

، يک مشاور مديريت پروژه ١بر اساس نظر داگ دکارلو. دهند مذاکره کنيم دستورات مي

ICS Group  درNorwalk  واقع درConnecticutي متراکم معموالً زماني رخ ها ، برنامه

تواند انجام  دهند که مديريت، به جاي پرسيدن اين كه پروژه در چه مدت زماني مي مي

توانند و بايد  ي متراکم ميها اين برنامه. کند شود يک تاريخ نهايي بر آن تحميل مي

اگر مهلت نهايي . ستو درک سياسي ا ها مذاکره شوند، انجام اين کار مستلزم انتخاب

جا کردن نيست آنگاه احتماالً افزودن کمک موقت با هزينه اضافي   پروژه، قابل جابه

يک انتخاب ديگر شايد اين باشد که پروژه را به . تواند به رسيدن به مهلت کمک کند مي

بندي توليد شوند تحويل  توانند مطابق زمان قطعاتي تقسيم کنيم و تنها قطعاتي را که مي

شود که پروژه را به چهار قطعه تقسيم کنيد و  مهارت سياسي زماني وارد عمل مي. هيمد

بخواهيد به شخصي که قسمت چهارم به او محول شده توضيح دهيد که چرا قطعه او 

يک مدير پروژه چگونه بايد تأخيرهاي حاصل از مبارزات سياسي، . آخرين قطعه است

ها نيست، اداره  چ کنترل مستقيمي بر آني تخصصي و اعضاي تيمي را که هيها جنگ

کند؟ پاسخ، داشتن فرآيندهاي مديريت پروژه است که مستند مديريت عالي بر سر آن 

در غير اين صورت يک مدير پروژه ممکن است هيچ قدرت . به توافق رسيده باشد

  . قانوني نداشته باشد

  

                                            
1- Doug DeCarlo 
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  نمودارهاي گانت

، يک ١گانت. هانري ال  نگ جهاني اول،هنگام کار با ارتش اياالت متحده در حين ج

ريزي شده يک پروژه را با پيشرفت  ي برنامهها ارايه تصويري ايجاد کرد که فعاليت

نمودارهاي گانت مدت زيادي است که (كرد  واقعي آن در طول زمان، مقايسه مي

شوند، هنوز يکي از سودمندترين و پرکاربردترين ابزارهاي مديريت پروژه  استفاده مي

  ).هستند

تواند براي  دهد که يک نمودار گانت پايه چگونه مي نشان مي ۷- ۲شکل 

ي تعريف شده ها براي کارها و يا فعاليت ها تخمين. ريزي مورد استفاده قرار گيرد برنامه

در ساختار شكست كار با استفاده از يک ميله روي محور افقي زمان، نمايش داده 

توانند نمايانگر  گانت، عالئم ديگر مانند لوزي مي براي مفيدتر شدن نمودار. شوند مي

  . نقاط عطف باشند

  

  
  ريزي نمودار گانت براي برنامه ۷-۲شکل 

  

در . دهد و يا کارها را نشان مي ها ، ترتيب عمومي فعاليت۷-۲نمودار گانت شکل 

ده ي مختلف وجود دارند و پروژه بايد در پانزها اين مثال پروژه، پنج کار با مدت زمان

                                            
1- Henry L. Gantt 
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  هاشور خورده در انتهاي کارهاي به عالوه، دو لوزي . انجام شود) مثالً روز(بازه زماني 

C  وEدهند ، وقايع نقاط عطف را نشان مي.  

توانند براي پيگيري و نظارت پيشرفت يک پروژه  چنين مي نمودارهاي گانت هم

جام شده نشان داده شده است کارهاي ان ۷-۳طور که در شکل   همان. مفيد باشند

توان تصوير دقيقي از اين كه در يک  توانند سايه زده شده و يا پر شوند و مي مي

در شکل . گيرد، به دست آورد وضعيت داده شده يا تاريخ گزارش، پروژه کجا قرار مي

بندي  تا حدودي از زمان Cرسد کار  اند اما به نظر مي انجام شده Bو  A، کارهاي ۷- ۳

  . عقب است

  
  مودار گانت گزارش دهنده پيشرفت پروژهن ۷-۳شکل 

  

با اين كه نمودارهاي گانت، براي ردوبدل وضعيت پروژه ساده، سرراست و مفيد 

به عنوان مثال، از . دهند را نشان نمي ها هستند ولي روابط صريح ميان کارها و يا فعاليت

که نمودار بندي عقب است؛ هرچند  تا حدودي از زمان Cيابيم که کار  مي در ۷-۳شکل 

خواهد بود و آيا اين تأثير E و يا   Dگويد که آيا تأثيري بر کارهاي گانت به ما نمي

نمودار گانت معرفي شده در اين . برد و يا خير مهلت نهايي اوليه پروژه را به عقب مي

طور که خواهيد ديد امروزه نمودار   همان. کند پيروي ميتر  بخش از يک شکل سنتي

افزاري مديريت پروژه براي غلبه بر اين  ي نرمها ه در بيشتر بستهگانت استفاده شد

  . تغيير داده شده است ها محدوديت
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  نمودارهاي شبکه پروژه

و بندي  ريزي، زمان ي شبکه پروژه شامل ابزارهاي مفيد متعددي براي برنامهها نمودار

بکه پروژه نيز از ي شها مانند نمودارهاي گانت، نمودار. نظارت بر پيشرفت پروژه هستند

براي ايجاد يک ارايه تصويري از جريان کاري اي  ساختار شكست كار به عنوان پايه

چنين اطالعات  ي شبکه پروژه همها نمودار. کنند و کارها استفاده مي ها فعاليت

و يا کارهاي گوناگون  ها ي ميان فعاليتها ارزشمندي در مورد ترتيب منطقي و وابستگي

در نتيجه، يک تاريخ اتمام و يا مهلت نهايي پروژه بايد بر اساس يک  .کنند فراهم مي

زني مطمئن و نه تخمين حدسي يک تاريخ نهايي و يا يک تاريخ که به   فرآيند تخمين

  . دلخواه مديريت باال و يا مشتري مقرر شده است، ايجاد شود

ي به ي شبکه پروژه، اطالعاتي در مورد اين كه کارهاها به عالوه، نمودار

توانند بدون  يي ميها خصوص چه زمان بايد شروع شوند و پايان يابند و چه فعاليت

به عالوه، مدير پروژه . کند تأثير بر تاريخ مهلت نهايي با تأخير انجام شوند، فراهم مي

بندي و تخصيص منابع براي کاهش زمان الزم  تواند تصميماتي در مورد زمان مي

  .گذارند، اتخاذ کند نهايي پروژه تأثير ميکارهاي بحراني که بر مهلت 

دادني   يک کار و يا فعاليت بر ايجاد يک مورد تحويل ١(AON)فعاليت روي گره 

کند كه عموماً براي کامل شدن، مدت زمان مشخصي طول  خاص پروژه تمرکز مي

، يک ابزار نمودارسازي (AON)فعاليت روي گره . کشد و نياز به منابع خاصي دارد مي

و کارهاي پروژه و به همان  ها ه پروژه است که به صورت گرافيکي کليه فعاليتشبک

، AONبا استفاده از . دهد ها را نشان مي ي آنها اندازه ترتيب منطقي و وابستگي

اولويت و  ها شوند و فلش نمايش داده مي) ها يعني گره(يي ها به صورت جعبه ها فعاليت

  .دهند جريان را نشان مي

                                            
است، فعاليت روي بردار  (AON)يک روش نمودارسازي شبکه پروژه که بسيار شبيه روش فعاليت روي گره  -١

(AOA) روش. باشد ميAOA  و بردارها مانند ها از گرهAON  ها کند؛ بردارها نمايانگر فعاليت و گره استفاده مي 

گاهي مستلزم استفاده  AOAدهند،  ي يکساني ميها جواب AOAو  AON با اين كه. دباشن نمايانگر يک رويداد مي

  .کامالً شخصي است AOAو يا   AONانتخاب استفاده از. باشد ي کمکي براي انجام درست کارها ميها از فعاليت
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و کارهاي تعريف شده در  ها ، بايد با فعاليتAONد يک نمودار شبکه براي ايجا

براي هر فعاليت و يا کار تعريف شده در  ها تخمين. ساختار شكست كار شروع کنيم

قدم بعدي تعيين تقدم . ساختار شكست كار بايد يک تخمين زماني مرتبط داشته باشند

يي هستند که بايد قبل از شروع يک ها ي مقدم آنها فعاليت. و تأخر و موازي بودن است

به عنوان مثال، سيستم عامل يک کامپيوتر بايد پيش از  -فعاليت ديگر انجام شوند

ي مؤخر، ها از طرفي، فعاليت. بارگذاري يک بسته برنامه کاربردي، نصب شده باشد

به . هايي هستند که بايد در يک ترتيب خاص، به دنبال فعاليتي مشخص انجام شوند آن

يک . بندي بايد پس از کامپايل شدن، آزموده و سپس مستند شود نوان مثال، يک زمانع

. تواند همزمان با کار ديگري انجام شود فعاليت موازي، فعاليت و يا کاري است که مي

بندي پروژه در  توان به عنوان يک فرصت براي کم کردن زمان ي موازي را ميها فعاليت

بستان باشند زيرا انجام بيش از يک کار   توانند يک بده چنين مي نظر گرفت؛ هرچند هم

ي ها ، تخمينها فعاليت. تواند تأثيري بحراني بر منابع پروژه داشته باشد در زمان واحد مي

توانند در جدولي مانند جدول  شرکتي ساده مي ١زماني و روابط براي ايجاد يک اينترانت

  . خالصه شود ۷- ۱
  

  AONاي تحليل فعاليت بر ۷-۱جدول 

 توصيف فعاليت
مدت برآورد شده 

 )برحسب روز(
 مقدم

A هيچكدام 2فرم فناوري جاري ارزيابي پلت 

B 5هاي كاربر تعريف نيازمندي A 

C 4بندي صفحات وب طراحي طرح B 

D 3تنظيم سرور B 

E 1برآورد ترافيك وب B 

F 4ها و صفحات وب آزمايش لينك C,D 

G 3حيط توليدانتقال صفحات وب به م D,E 

H 2نوشتن اعالن اينترانت براي نامه شركتي F,G 

I 5آموزش كاربران G 

J 1نوشتن گزارش براي مديريت H,I 

                                            
1- Intranet 
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ي زماني براي هر فعاليت و يا کار در ساختار ها هنگامي که روابط و تخمين

ايجاد  ۷- ۴مانند شکل  AONشكست كار ايجاد شدند، يک نمودار شبکه پروژه 

  . دشو مي

  

  
  (AON)نمودار شبکه فعاليت روي گره  ۷-۴شکل 

  

تواند آغاز شود  يک فعاليت نمي. از چپ به راست جريان دارد AONکار در يک 

 F به عنوان مثال، فعاليت . ي مقدم بر آن انجام شوندها مگر تا زماني که همه فعاليت

  . ده باشندانجام شD و  Cي ها تواند آغاز شود مگر تا زماني که فعاليت نمي

. در اين مرحله يک راهنماي تصويري از پروژه خود داريمتحليل مسير بحراني 

کند  بندي پروژه را تعيين مي ، زمانها ي زماني براي هر يک از فعاليتها به عالوه، تخمين

طور که در  اين کار همان. گويد که انجام پروژه ما چقدر طول خواهد کشيد و به ما مي

اده شده است به وسيله نگاه کردن به هر يک از مسيرهاي ممکن و نشان د ۷-۲جدول 

ديده  ۷-۲طور که در جدول   همان. شود محاسبه مدت زمان کل براي هر مسير انجام مي

اين رقم به دو . باشد روز مي AON ،۱۹مسير در نمودار شبکه ترين  شود طوالني مي

روز طول  ۱۹ده شده که پروژه ما گويد تخمين ز اول اين كه به ما مي. دليل اهميت دارد

دوم و ). روز پس از شروع پروژه خواهد بود ۱۹به عبارتي مهلت نهايي پروژه (کشد 

مسير بحراني، . باشد نيز مسير بحراني ما مي ۴تر از دليل اول اين كه مسير  احتماالً مهم

تواند  ه ميترين زماني است که پروژ چنين کوتاه ترين مسير در شبکه پروژه و هم طوالني

  . در آن مدت انجام شود
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مشخص کردن مسير بحراني، يک مشغوليت ذهني عمده براي مدير پروژه است 

بندي  و يا کارها روي مسير بحراني روي زمان ها زيرا هر تغييري در مدت زمان فعاليت

يا (به عبارت ديگر، مسير بحراني به اندازه صفر، تأخير . پروژه تأثير خواهد گذاشت

شود، مدت زماني است که يک  تأخير، که گاهي به آن تعليق گفته مي. دارد) قتعلي

تواند ديرکرد داشته باشد، يعني بيشتر از زمان مورد انتظار طول بکشد بدون  فعاليت مي

بر مسير بحراني قرار  Eبه عنوان مثال، فعاليت . اين كه در پروژه ديرکرد ايجاد کند

در نتيجه، . است ۵گيرد مسير  را در بر مي Eفعاليت  در واقع، تنها مسيري که. ندارد

تواند دو روز به تعويق بيفتد و يا حداکثر سه روز بدون تأثير بر  مي Eشروع فعاليت 

هيچ تعليقي  Jو  I ،G ،D ،B ،Aي ها از طرفي، فعاليت. بندي پروژه به طول انجامد زمان

ها از آنچه تخمين  دن انجام آنشتر  ها و يا طوالني ندارند زيرا ديرکرد در شروع آن

  . دهد ايم به همان ميزان مدت زمان کل پروژه را افزايش مي زده

. تواند بر تصميمات مدير پروژه تأثيرگذار باشد در نتيجه، دانستن مسير بحراني مي

تواند با افزودن منابع به يک فعاليت روي مسير بحراني  به عنوان مثال، مدير پروژه مي

مدير پروژه حتي . مدت زمان آن، پروژه را تسريع و يا متوقف کند براي کم کردن

به دليل اين كه اين فعاليت  Eي خاص مثالً فعاليت ها تواند منابع را از فعاليت مي

بندي کلي  تغيير جهت منابع، زمان. مقداري تأخير و يا تعليق دارد، تغيير جهت دهد

بستان وجود   د که ممکن است يک بدهدهد اما به خاطر داشته باشي پروژه را کاهش مي

بندي با افزودن منابع ممکن است باعث ايجاد تورم در  کم کردن زمان(داشته باشد 

  ). بودجه پروژه شود

يي ها بندي پروژه اين است که به دنبال فرصت يک راه ديگر براي کاهش زمان

ر اصل براي انجام انجام همزمان دو يا چند فعاليت که د. ي موازي باشيمها براي فعاليت

تواند مسير بحراني را کوتاه کند كه به آن  ريزي شده بودند مي شدن پشت سر هم برنامه

  . شود دنبال کردن سريع پروژه گفته مي

در نتيجه، الزم ! آيا مسير بحراني قابل تغيير است؟ جواب اين است که حتماً

طور  چنين آن را به ه هماست که مدير پروژه نه تنها مسير بحراني را تعيين کند بلک

در حقيقت، براي يک پروژه خيلي محتمل است که . صحيح نظارت و مديريت کند

  .بيش از يک مسير بحراني داشته باشد
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  مسيرهاي فعاليتي ممکن ۷-۲جدول 

 مجموع مسير مسيرهاي ممكن

A + B + C + F + H + J ۱مسير 
18 

2 + 5 + 4 + 4 + 2 + 1

A + B + D + F + H + J ۲مسير 
17 

2 + 5 + 3 + 4 + 2 + 1

A + B + D + G + H + J ۳مسير 
16 

2 + 5 + 3 + 3 + 2 + 1

A + B + D + G + I + J ۴مسير 
19* 

2 + 5 + 3 + 3 + 5 + 1

A + B + E + G + I + J ۵مسير 
17 2 + 5 + 1 + 3 + 5 + 1

  

براي کمک به  ۱۹۵۰اخر دهه در او (PERT) روش بازنگري و ارزيابي برنامه

در همان زمان، روش مسير بحراني . ايجاد شد Polarisمديريت پروژه زيردريايي 

(CPM) شوند و به آن  دو روش معموالً با هم ترکيب مي. شکل گرفتPERT/CPM 

  .شود گفته مي

PERT ي ها از روش نمودارسازي شبکه پروژه براي ارايه تصويري از فعاليت

ها را  ها و هم روابط دروني آن کند که هم ترتيب منطقي آن ده استفاده ميريزي ش برنامه

نمايد که احتمال را براي  چنين از يک توزيع آماري استفاده مي هم PERT. کند بيان مي

. کند شوند، فراهم مي ي مرتبط با آن چه زمان انجام ميها تخمين اين كه پروژه و فعاليت

: آيد گرفتن سه تخمين براي هر فعاليت به دست ميکار   اين تخمين احتمالي با به

  . بينانه، محتمل و بدبينانه خوش

تواند طي  کمترين زماني است که يک فعاليت و يا کار ميبينانه  يک تخمين خوش

اين بهترين حالت يک سناريو است که در آن همه چيز خوب پيش . آن انجام شود

ن مدت تمام شود خيلي کم و يا غيرممکن رود و احتمال اين كه پروژه زودتر از اي مي

زمان عادي مورد انتظار الزم   طور که از نامش پيداست  يک تخمين محتمل همان. است

يک تخمين بدبينانه يک سناريو كه بدترين حالت آن . براي انجام کار و يا فعاليت است

م شود تواند و يا بايد انجا است، بيشترين زماني است که يک فعاليت در طي آن مي

  . شود نمايش داده مي
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دار براي هر  توان از معادله زير براي محاسبه يک متوسط و يا ميانگين وزن مي

  :دهد را ارايه مي PERTفعاليت جداگانه استفاده کرد که تخمين 

  

 
  

زمان کل مورد انتظار براي انجام پروژه به راحتي با جمع زدن هر يک از 

  :واند به دست آيد، به عبارتيت ي فعاليتي جداگانه ميها تخمين

 
  

ي ذكر شده در ها به عنوان مثال، در پروژه قبلي، يک مدير و تيم پروژه به تخمين

  . رسيدند ۷-۳جدول 

  

  PERTتحليل فعاليت براي  ۷-۳جدول 

 مقدم  فعاليت
برآوردهاي بهينه 

  )برحسب روز(

a 

برآوردهاي محتمل 

  )برحسب روز(

b 

برآوردهاي 

بدبينانه 

  )زبرحسب رو(

c 

  مدت مورد انتظار

 

A 2.2 4 2 1 هيچكدام 
B A358 5.2 
C B245 3.8 
D B236 3.3 
E B111 1.0 
F C, D246 4.0 
G D, E234 3.0 
H F, G125 2.3 
I G459 5.5 
J H, I.513 1.3 

  
شده در  ، مسيرهاي بحراني ارايهPERTتحليل مسيرهاي گوناگون با استفاده از 

شود مسير بحراني  ديده مي ۷-۴طور که در جدول   همان. کند را فراهم مي ۷-۴جدول 
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روز و يا اگر آن را گرد  ۵/۲۰است و تاريخ مورد انتظار براي انجام پروژه  ۴هنوز مسير 

 AONروز با استفاده از روش  ۱۹در اين مورد، مهلت نهايي از . باشد روز مي ۲۱کنيم، 

در مورد اول، . افزايش يافت PERTتفاده از روش آماري مرتبط با روز با اس ۲۱به 

ي ها نه تنها تخمين PERTمورد استفاده قرار گرفتند در حالي که  ها تخمينترين  محتمل

. و بدبينانه را نيز در نظر گرفتبينانه  ي خوشها احتمالي بلکه به همان ميزان تخمين

PERT تواند يک تحليل  يله آن مدير پروژه مييي که به وسها سازي براي توليد شبيه

. بندي و تحليل ريسک انجام دهد، بسيار مناسب است ريزي زمان حساسيت براي برنامه

ي ها ريزي، سودمندي آن وابسته به کيفيت تخمين برنامهبندي و يا  اما مانند هر ابزار زمان

  . به کار گرفته شده دارد

  

  PERTمسيرهاي فعاليت مسيرهاي  ۷-۴جدول 

 مجموع مسير مسيرهاي ممكن

A + B + C + F + H + J ۱مسير 
18.8 

2.2 + 5.2 + 3.8 + 4.0 + 2.3 + 1.3

A + B + D + F + H + J ۲مسير 
18.3 

2.2 + 5.2 + 3.3 + 4.0 + 2.3 + 1.3

A + B + D + G + H + J ۳مسير 
18.6 

2.2 + 5.2 + 3.3 + 4.0 + 2.3 + 1.3

+ A + B ۴مسير  D + G + I + J
20.5* 

2.2 + 5.2 + 3.3 + 3.0 + 5.5 + 1.3

A + B + E + G + I + J ۵مسير 
17.2 

2.2 + 5.2 + 1.0 + 3.0 + 5.5 + 1.3

  
يک ابزار مفيد ديگر براي درک روابط ميان  (PDM)روش نمودارسازي تقدمي

زار نيز مبتني بر اين اب. باشد مي (PDM)ي پروژه، روش نمودارسازي تقدميها فعاليت

بوده و بر پايه چهار رابطه اساسي نشان داده شده در شکل  AONروش نمودار پروژه 

  . استوار است ۷- ۵

  پايان به آغاز(FS)- نوع رابطه بين ترين  يک رابطه پايان به آغاز، رايج

در اينجا، فعاليت و يا . باشد و به يک ترتيب منطقي اشاره دارد مي ها فعاليت

به عنوان مثال، يک . Aتواند آغاز شود مگر پس از اتمام کار  ينم Bکار 

شود به عبارت ديگر، کد اول نوشته و  بندي پس از نوشته شدن آزموده مي زمان
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اين رابطه شبيه به روابط تقدمي و تأخري استفاده شده . شود سپس آزموده مي

 .باشد مي AONدر روش 

  آغاز به آغاز(SS)- زماني رخ  ها ز بين کارها و يا فعاليتيک رابطه آغاز به آغا

با اين كه کارها . توانند و يا بايد همزمان آغاز شوند دهد که دو کار مي مي

به عبارتي، کارها (شوند اما الزم نيست همزمان تمام شوند  همزمان آغاز مي

از به آغاز نوعي يک رابطه آغ). ي متفاوتي داشته باشندها توانند مدت زمان مي

 . بندي پروژه را کوتاه کند تواند زمان فعاليت موازي است که مي

  پايان به پايان(FF)- ي موازي، رابطه پايان به پايان ها نوع ديگري از فعاليت

ي متفاوتي آغاز شوند، مدت ها توانند در زمان در اينجا، دو فعاليت مي. باشد مي

اند که  ريزي شده برنامهاي  اما به گونه انجامند ي متفاوت به طول ميها زمان

انجام شدند فعاليت و يا  FFهنگامي که هر دو فعاليت . همزمان تمام شوند

تواند شروع شود و يا اگر فعاليت ديگري  ي بعدي ميها مجموعه فعاليت

 .نمانده پروژه کامل است

  آغاز به پايان(SF)- وع رابطه است ترين ن رايج  رابطه آغاز به پايان احتماالً غير

، SFيک رابطه . توان آن را با رابطه پايان به آغاز اشتباه گرفت و به راحتي مي

. است FSنشان داده شده دقيقاً برعکس يک رابطه  ۷- ۵طور که در شکل   همان

تواند پايان يابد مگر  نمي A، به اين معناست که کار SFبه عالوه يک رابطه 

تواند  در دنياي واقعي مي SFيک رابطه مثالي از . آغاز شود Bاين كه کار 

اين فرد بايد تا زماني که به . کند پرستاري باشد که در يک بيمارستان کار مي

رسد، کار کند  وسيله يک پرستار ديگر که براي شروع شيفت بعدي از راه مي

 . سپس مرخص شود

ام ي انجها تواند زمان اين است که مدير پروژه مي PDMيک مزيت استفاده از 

تر، زمان انجام کار،  طور دقيق به. ي گوناگون مشخص کندها کار و تأخير را براي فعاليت

به عنوان مثال، يک طرح پروژه ممکن . کند را فراهم مي ها امکان همپوشاني فعاليت

اين . اند است دو فعاليت و يا کار داشته باشد که با يک رابطه پايان به آغاز مشخص شده

اندازي کامپيوترها در يک آزمايشگاه و به دنبال آن نصب يک  ست راهدو فعاليت ممکن ا

اندازي  اگر دو نفر داشته باشيم يکي براي راه. عامل در آن کامپيوترها باشد  سيستم
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تواند يک  عامل روي هر کامپيوتر، طرح پروژه مي  کامپيوترها و يکي براي نصب سيستم

تواند شروع شود مگر  عامل نمي   ستمرابطه پايان به آغاز را مشخص کند که نصب سي

بر اساس اين طرح . باشند   اندازي شده تا زماني که همه کامپيوترها در آزمايشگاه راه

کند بايد صبر کند و شخص ديگر را در  عامل را نصب مي  پروژه، شخصي که سيستم

  . حين انجام کارش تماشا نمايد

  

  
 PDMروابط  ۷-۵شكل 

  

اندازي کامپيوتر زمان  عامل، نصف راه  صب سيستمبه هر حال فرض کنيم که ن

  افزار نتواند نصب سيستم به عالوه هيچ دليلي وجود ندارد که شخص مسئول نرم. برد مي

اندازي  افزار حدود نيمي از کامپيوترها را راه عامل را هنگامي که شخص مسئول سخت

شوند و فرصتي را  مي در اين حالت، هر دو کار تقريباً همزمان تمام. کرده، شروع کند

عامل   کار نصب سيستمبندي  با زمان. ايم بندي پروژه فراهم کرده براي کم کردن زمان

اندازي کامپيوترها انجام شده است، از مفهوم زمان انجام کار به  کار راه% ۵۰هنگامي که 

  .ايم سود خود استفاده کرده
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اندازي  فزار، راها از طرف ديگر، فرض کنيم قبل از اين كه شخص مسئول سخت

اين . خواهيم ديوارهاي آزمايشگاه رنگ شود کند مي  کامپيوترها در آزمايشگاه را آغاز

باشد زيرا تمايل داريم رنگ کردن آزمايشگاه را قبل از  يک رابطه پايان به آغاز ديگر مي

ني استفاده از زمان انجام کار در اين مورد، مع. کنيمبندي  اندازي کامپيوترها زمان راه

در اين . افزار و نقاشان در يك زمان با هم کار کنند خواهيم مسئول سخت ندارد زيرا نمي

مورد، ممکن است حتي بخواهيم به ديوارهاي تازه رنگ شده، قبل از اجازه انجام هر 

خواهيم يک تأخير يک  بنابراين مي. کاري در آزمايشگاه، فرصت خشک شدن بدهيم

بندي  اندازي کامپيوترها را شروع کند زمان افزار ما، راه تروزه قبل از اين كه مسئول سخ

بندي پروژه خود يک روز  يک راه ديگر بررسي اين مسأله اين است که در زمان. کنيم

  . انجام کار منفي در نظر بگيريم

  

  افزاري مديريت پروژه ابزارهاي نرم

ري پروژه در دسترس ريزي و پيگي تر کردن برنامه افزاري براي آسان تعدادي ابزار نرم

در واقع، تقريباً غيرقابل تصور است که يک پروژه هر چند کوچک را بدون . هستند

يي از ها در اين بخش، مثال. ريزي و مديريت کنيم کمک گرفتن از چنين ابزاري برنامه

افزاري چگونه مفاهيم و ابزارهاي مديريت پروژه توصيف شده  اين كه اين ابزارهاي نرم

کليات ارايه شده براي . کنند، خواهيد ديد ل را ترکيب و يکپارچه ميدر قسمت قب

  .ها آشنايي شما با کار اين ابزارها است و نه به منظور آموزش نحوه استفاده از آن

بينيد نماي نمودار گانت، نه تنها نمودار گانت  مي ۷-۶طور که در شکل  همان

يک B و  Aکارهاي . گيرد بر مي را نيز در PDMي نمودار شبکه پروژه و ها بلکه روش

نمايانگر يک رابطه   Cو B دهند در حالي که کارهاي رابطه پايان به آغاز را نشان مي

کار . دهند يک رابطه پايان به پايان را نشان مي Eو  Dکارهاي . آغاز به آغاز هستند

Project Complete نقطه ، مدت زماني به طول صفر روز دارد و بنابراين نمايانگر يک

. دهد مسير بحراني پروژه را نشان مي ۷-۷نماي نمودار شبکه در شکل . عطف است

ريزي يک پروژه، يک تقويم ساده  و برنامهبندي  يکي از سودمندترين ابزارها براي زمان

بندي و بودجه  ايجاد زمان. دهد يک نماي تقويمي از پروژه را ارايه مي ۷-۸شکل . است

باشد که مستلزم اين مسأله است که گاهي تعداد  ريزي مهم مي پروژه يک فرآيند برنامه
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  البته پيش. ي دور آينده تعريف کنيم و تخمين بزنيمها را براي ماه ها زيادي از فعاليت

ي تفصيلي پروژه براي سودمند بودن بايد دائماً تغيير ها بيني آينده مشکل است و طرح

ي موج چرخشي براي اداره کاراتر ريز امروزه يک روش به نام برنامه. داده شوند

به جاي ايجاد يک طرح پروژه بزرگ و تفصيلي . ريزي پروژه در حال توسعه است برنامه

بندي  تواند يک طرح کلي خالصه و يا زمان که دائماً بايد به روز شود، مدير پروژه مي

ه در يک ي تفصيلي را فقط براي چند هفته و يا چند ماها اصلي آماده کند و سپس برنامه

 ۷-۵افزارهاي مفيد در دسترس در جدول  ليستي از نرم. ١)۲۰۰۲هاگان (زمان فراهم کند 

  .آورده شده است

  

  
  Microsoft Project 2003نماي نمودار گانت در  ۷-۶شکل 

  

                                            
1- Haugan 
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  Microsoft Project 2003مسير بحراني و نماي نمودار شبکه در  ۷-۷شکل 

  

  
  Microsoft Project 2003نماي تقويمي  ۷-۸شکل 
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  ي فناوري اطالعاتها ي مديريت پروژهها بازگشتن به پايه

ي اياالت ها کام به همراه يک رکود در اقتصاد، بسياري از شرکت گذشتن از جهش دات

در . هاي فناوري اطالعات برگردانده است ي مديريت پروژهها متحده را به سمت پايه

خواب و انرژي گرفته از کافئين  يدكنندگان بيي زيادي را با تولها نتيجه، احتماالً پروژه

ساعت در حال کار کردن براي رقابت در امر فروش يک وب سايت بسيار جذاب  ۲۴

بسياري از خبرگان قبول دارند که فشارهاي اقتصادي باعث شده است تا . يابيد نمي

بندي  ماني مديريت پروژه که بر کنترل بودجه و زها ي فناوري اطالعات به پايهها پروژه

ي ها گيرانه، گزارش وضعيت، بازخورد دائمي از کاربر و فرآيندها و متدلوژي سخت

. ام. پي مدير شرکت مشاور ١باب وورمز بر اساس نظر. كنند، باز گردند مستند، تأکيد مي

، چند سال پيش زمان تحويل به بازار پنسيلوانياواقع در ايالت  ٣هاورتاون در ٢سولوشنز

البته امروزه تمرکز بر سودآوري است و كسب اين سود . ميت داشتندو سهم بازار اه

. بندي و بودجه نگه دارد مستلزم اين مسأله است که مدير پروژه، پروژه را مطابق با زمان

چنين شامل تمرکز بر يک هدف و دانستن اين مسأله است که آن هدف به دست  هم

پاسيفيك  الکترونيکي به نام به عنوان مثال، يک شرکت صنايع. آمده است يا خير

ميليون مشتري خود  ۵/۱، براي پشتيباني از اورگون واقع در ايالت پورتلند در ٤كورپ

هدف اين پروژه . ميليون دالري را آغاز کرد ۱۰يک پروژه خدمات مشتري و مرکز تلفن 

 ي دريافتيها کل تلفن% ۸۰، پاسيفيك كورپمأمور مرکز تلفن  ۳۲۵ماهه اين بود که  ۱۸

  . ثانيه پاسخگو باشند ۲۰را در کمتر از 

  

  ايجاد بودجه پروژه

ها  ها ترتيب آن و يا کارهاي پروژه، مدت زمان آن ها بودجه پروژه، تابعي است از فعاليت

خواهند داشت اي  طور کلي منابع استفاده شده در يک پروژه، هزينه به. و منابع مورد نياز

. ليت خاص بايد در بودجه کلي پروژه شامل شودو هزينه استفاده از يک کار و يا فعا

                                            
1- Bob Wourms 
2- PM Solutions 
3- Havertown 
4- PacificCorp 
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در نظر گرفته نشوند، مدير پروژه و سازمان، هزينه واقعي پروژه را  ها اگر اين هزينه

  . دانند نمي

  

  افزار مديريت پروژه نرم ۷-۵جدول 

 سايت وبمحصوالتشركت نوع

 عالي سازمان

Artemis 
International 

Solutions Corp.

 Viewpoint 
 Portfolio Director 

www.artimispm.com 

Niku Corp. 
 Portfolio Manager 
 Director 
 Revenue Man 

www.niku.com 

Plan View, Inc. Plan View www.planview.com 

Primavera, Inc. 
 TeamPlay 
 Enterprise 
 Expedition 

www.primavera.com 

WST Corp. 
 Open Plan 
 WelcomHome 
 Cobra 

www.welcom.com 

 متوسط سازمان

Microsoft Corp. 
 Project 2000 
(standard, profession, 

& server) 
www.microsoft.com 

Business 
Engine 

Software Corp.

 Business Engine 
Network www.businessengine.com 

Pacific Edge 
Software, Inc. Project Office www.pacificedge.com 

Advanced 
Management 
Solution, Inc. 

 RealTime Project 
 RealTime 

Resources 
www.amsrealtime.com 

  محصوالت ويژه

Rational 
Software Corp. 

پشتيباني محصوالت 

  :مختلف در زمينه

 مديريت پروژه 

 ها تحليل نيازمندي 

 نويسي برنامه 

 مدلسازي 

 آزمايش 

 مستندسازي  

www.rational.com 

QSM, Inc. 
يباني محصوالت در پشت

 :زمينه
www.qsm.com 
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  زمانبندي و برآورد

 هزينه

 رديابي پروژه 

 آزمون كارآيي 

 بهبود فرآيند 

 بيني پيش  

Software 
Productivity 

Research, Inc. 

پشتيباني محصوالت در 

 :زمينه

 برآورد 

 آزمون كارآيي 

 تحليل نقطه تابعي  

www.spr.com 

  
  تخمين هزينه

تخمين هزينه يک فعاليت و يا کار خاص با يک مدت زمان تخمين زده شده، شامل پنج 

  :مرحله است

  تعريف منابع الزم براي انجام کار - ۱

 تعيين تعداد منابع مورد نياز - ۲

 تعريف هزينه استفاده از هر منبع - ۳

 محاسبه هزينه کار و يا فعاليت - ۴

تضمين اين كه منابع، يکنواخت هستند؛ به عبارتي، بيش از حد تخصيص داده  - ۵

مثالي از يک منبع بيش از حد تخصيص داده شده، انتساب دو کار . اند نشده

 .همزمان به يک عضو تيم پروژه است

که انجام ايم  به عنوان مثال، فرض کنيم کار خاصي را تعيين كرده و تخمين زده

چنين براي سادگي،  هم. شد و به يک عضو تيم پروژه نياز داردک آن يک روز طول مي

  . فرض کنيم که هيچ منبع ديگري مورد نياز نيست

اين تخمين ممکن است مستلزم اين مسأله باشد که براي استفاده از اين منبع 

ريال در ساعت  ۰۰۰,۲۰به عنوان مثال، اگر عضو تيم ما . خاص، يک هزينه تعريف کنيم

بيند  جمع، مبلغي است که کارمند ما روي فيش حقوقي خود مي  آن حاصل درآمد دارد،

تواند مزاياي بخصوصي براي  هرچند سازمان مي). ها قبل از ماليات و ساير کسري(
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که بايد در هزينه ) …ي بهداشتي، بيمه عمر و ها يعني مراقبت(کارمند فراهم کند 

قرار است از  ها که اين هزينهاز آنجايي . استفاده از اين منبع خاص، شامل شوند

سازماني به سازمان ديگر متفاوت باشند، فرض کنيم دوستان ما در بخش حسابداري، 

اند و هزينه واقعي استفاده از اين کارمند  يک تحليل حسابداري هزينه براي ما انجام داده

اگر در نتيجه، . ريال در ساعت است ۰۰۰,۲۵۰) يعني مزد ساعتي به اضافه مزايا(خاص 

، هزينه )يعني يک روز هشت ساعته(به کارمند خود براي کار يک روز، حقوق دهيم 

  :انجام اين کار خاص به صورت زير خواهد بود

 
توانيم هزينه يک کارمند حقوق بگير را با سرشکن کردن حقوق او  حتي مي

ر اين فقط به اين معناست که يک قسمت از آن حقوق را به کاري که د. تخمين بزنيم

به عنوان مثال، فرض کنيم هزينه واقعي ساالنه و يا . دهيم دست داريم اختصاص مي

اگر اين کارمند يک هفته . باشد ريال مي ۰۰۰,۰۰۰,۶۵۰بارگذاري شده کامل سازمان 

روز در سال  ۲۶۰کند هزينه واقعي مرتبط براي سازمان به ازاي  کاري پنج روزه کار مي

    . باشد ريال در روز مي ۰۰۰,۵۰۰,۲کن شده براي هر روز بنابراين، هزينه سرش. باشد مي

افزاري مديريت پروژه استفاده کنيم کل اين فرآيند  هرچند، اگر از يک ابزار نرم

ها را  را مشخص کنيم و مدت زمان آن ها باز هم بايد فعاليت. تواند بسيار ساده شود مي

ر خاص و هزينه کل پروژه، ي يک کاها طور دقيق تخمين بزنيم اما تعيين هزينه به

توانند به کارهاي خاص  دهد که چگونه منابع مي نشان مي ۷- ۹شکل . دردسر است بي

  . يک پروژه اختصاص داده شوند

بودجه کل پروژه با استفاده از يک رويکرد پايين به باال با جمع تک تک 

نشان داده  ۷-۱۰طور که در شکل   همان. شود ي هر کار و يا فعاليت، محاسبه ميها هزينه

  . باشد ريال مي ۵۰۰,۰۳۸,۵۲شده است بودجه پايه براي اين پروژه 
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  براي تخصيص منابع به کارها Microsoft Project 2003استفاده از  ۷-۹شکل 

  

  
  براي محاسبه بودجه پايه  Microsoft Project 2003استفاده از  ۷-۱۰شکل 
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  ها ساير هزينه

ي مستقيم و يا هزينه کار براي ها م که مثال ما فقط هزينهمهم است به خاطر داشته باشي

ي منابع ها عالوه بر کار مستقيم، هزينه. استفاده مستقيم از اين منبع را در نظر گرفت

براي تعيين ). ۲۰۰۲ ١کينزال(مستقيم، مواد، تجهيزات و ذخاير هستند   شامل کار غير

  :شامل ها اين هزينه. نظر بگيريمي ديگر را نيز در ها بودجه کل پروژه، بايد هزينه

 شامل مواردي مانند اجاره، تسهيالت،  ها اين هزينه -ي غير مستقيمها هزينه

اي  به عنوان مثال، يک شرکت مشاوره. باشد ي اداري ميها بيمه و ساير هزينه

ريال در ساعت  ۰۰۰,۵۰۰,۱ممکن است از يک مشتري براي هر مشاور 

اردي مانند حقوق و مزاياي مشاور و سود در مزد ساعتي، مو. دريافت کند

ي اداري و عملي الزم براي پشتيباني از دفتر ها ناخالص کافي براي تأمين هزينه

 .مشاوره شامل شده است

 يي هستند که پيش ها نشين شده، هزينه  ي تهها هزينه - نشين شده  ي تهها هزينه

بل از شروع پروژه به عنوان مثال، يک اقدام ق. اند از پروژه کنوني تحميل شده

براي ساخت يک سيستم کاربردي، ممکن است پس از سه ماه و صرف 

ريال  ۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۲اين . باشد  ريال به شکست ختم شده ۰۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۲

  چه براي پروژه كنوني قابل بازيابي و يا استفاده باشد و يا خير، يک هزينه ته

 .آيد شمار مي  شده به  نشين

 براي درک يک مسأله و يا استفاده مؤثر از يک  معموالً -منحني يادگيري

به . فناوري جديد، بايد يك منحتي يادگيري را ايجاد کنيم و آن را دور بريزيم

شوند و يک فناوري جديد معموالً در  تجربه مرتکب اشتباه مي  عالوه، افراد کم

در نتيجه، ممکن است کار و . دار است ابتدا نيازمند يک منحني يادگيري شيب

بندي و يا بودجه پروژه در  اين زمان يادگيري بايد در زمان. تالش به هدر رود

 .نظر گرفته شود

 آيند، ذخاير حكم يک  ي غير منتظره پيش ميها هنگامي که وضعيت -ذخاير

اي  ذخاير اتفاقي بر پايه ريسک هستند و درجه. گير را براي پروژه دارند ضربه

                                            
1- Kinsella 
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از طرف ديگر، بودجه . کنند ه فراهم ميپذيري را براي مدير پروژ از انعطاف

البته، ذخاير، . پروژه بايد مقداري احتماالت مديريتي نيز در خود داشته باشد

بيند  ها را اينقدر اضافي مي مديريت عالي يا كارآور، اين. بستان هستند  يک بده

تواند از بودجه پروژه حذف شود؛ هرچند که مدير پروژه باهوش  که مي

به . که يک ذخيره مناسب در بودجه پروژه لحاظ شده است کند تضمين مي

رسد که فکر کنيم بودجه پروژه به مدير  عنوان مثال، به نظر ناراحت کننده مي

دهد که هر از گاهي براي اعضاي تيم به عنوان پاداشي براي  پروژه اجازه نمي

ام کار کردن تا دير وقت براي رسيدن به يک نقطه عطف مهم، پيتزا يا هر ش

 . ديگري بخرد

 
  تخصيص منابع

هنگامي که منابع به پروژه تخصيص داده شدند مهم است که مدير پروژه براي تضمين 

توانند بيش از  به عبارت ديگر، منابع نمي. يکنواختي منابع، طرح پروژه را بازنگري کند

 توانند همزمان به بيش از يک کار حد تخصيص داده شوند؛ يعني، بيشتر منابع نمي

هرچند ممکن است مدير پروژه در ابتداي کار اين اشتباهات را . تخصيص داده شوند

بندي پروژه و تخصيص منابع  پيدا کند اما مهم است که سطح منابع پس از اين كه زمان

تواند تأثير  پيدا نکردن اين اشتباهات در مراحل اوليه، مي. انجام شد، بازنگري شود

يعني (ريزي نشده  ي برنامهها داشته باشد و منجر به هزينه بر اعضاي تيماي  دلسرد کننده

  .شود) بندي نشده بودجه

وسايلي را براي تعيين منابع  Microsoft Projectيک ابزار مديريت پروژه مانند 

مثالي از نماي تخصيص  ۷-۱۱شکل . کند بيش از حد تخصيص داده شده، فراهم مي

ضاي تيم پروژه، همزمان به دو کار تخصيص کند که در آن يکي از اع منابع فراهم مي

تواند يک رابطه جديد براي اين کارها ايجاد کند  يک مدير پروژه مي. داده شده است

به عالوه، . و يا مجدداً يک منبع ديگر را به يکي از کارها تخصيص دهد) FSمثالً (

طور خودکار  وژه بهتوانند منابع را براي مدير پر افزاري مي خيلي از ابزارهاي مديريت نرم

  . يکنواخت کنند
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  بندي و بودجه پروژه نهايي کردن زمان

بندي و بودجه پروژه، قبل از اين كه براي مجري، مدير و تيم پروژه قابل قبول  زمان

به عالوه، مهم است که . باشد ممکن است نياز به تکرار زياد مراحل مختلف داشته باشد

ي هزينه و ها ار گرفته شده براي رسيدن به تخمينمدير پروژه، هر يک از فرضيات به ک

به عنوان مثال، اين اسناد ممکن است شامل تخمين حقوق . مدت زمان را مستند کند

به جاي تخصيص . که در آينده استخدام خواهد شد، باشد (DBA)يک مدير پايگاه داده 

آن مقداري که  يا بدتر از(دارد  برمي DBA کند يک  که مدير پروژه فکر مياي  هزينه

ي دستمزدي و يا ها تواند از پيمايش او مي) مند است، بپردازد مديريت باال عالقه

شده به عنوان يک تخمين هزينه پايه بندي  اطالعات دستمزد تبليغ شده در تبليغات دسته

اعتبار بيشتري اي  ي هزينهها بنابراين مدير پروژه براي اين كه به تخمين. استفاده کند

به عالوه، طرح پروژه ممکن است شامل . يد منبع اين هزينه را مستند کندبدهد با

تواند به منظم نگه داشتن  مستند کردن فرضيات مي. ي کاري زيادي باشدها نويس پيش

  . کارها نيز کمک کند

  

  
  مثالي از تخصيص بيش از حد منابع ۷-۱۱شکل 
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رح پروژه تبديل به بندي و بودجه پروژه پذيرفته شدند ط هنگامي که طرح زمان

شود که به عنوان يک معيار و يا محک براي پيگيري پيشرفت واقعي  طرح اساسي مي

هنگامي که طرح، پذيرفته شد مدير پروژه و . شود پروژه مطابق با طرح اصلي استفاده مي

با انجام کارها و . تيم پروژه اجازه رسمي دارند که طرح را اجرا و يا عملي کنند

ح پروژه بايد براي مرتبط ساختن پيشرفت پروژه با طرح اساسي به روز ها طر فعاليت

هاي پروژه بايد تأييد شده و سپس در طرح بيان  هر تغيير و يا اصالحي در تخمين. شود

  . گرا نگه دارد  شود تا آن را به روز و واقع

  

  خالصه فصل

ها تخمين  اليتهاي پروژه تعيين شدند و مدت زمان فع هنگامي که کارها و يا فعاليت

بندي پروژه و تاريخ تخمين زده شده براي  ها به تعيين زمان زده شد ترتيب اين فعاليت

استفاده از . هاي زيادي در اين فصل معرفي شدند روش. کند مي   اتمام پروژه کمک

بندي پروژه کمک  كردن ايجاد زمان  تواند به ساده افزاري مديريت پروژه مي ابزارهاي نرم

هايي را که روي  توانند به مدير پروژه کمک کنند فعاليت الوه، اين ابزارها ميبه ع. کند

توانند به مدير پروژه کمک  ها مي آن. مسير بحراني قرار دارند، تعيين و نظارت نمايد

  . گيري کند ها تصميم بندي مجدد فعاليت کنند در رابطه با تخصيص منابع و يا زمان

تم اطالعاتي مفيد با قابليت ارتباط دادن پيشرفت به عالوه، اين ابزارها يک سيس

  . کنند واقعي پروژه به طرح اصلي را فراهم مي

کند هزينه مربوط به آن منبع بايد  طور کلي، اگر يک پروژه از منبعي استفاده مي به

. اي براي پروژه در نظر گرفته شود در بودجه پروژه لحاظ شود و بايد به عنوان هزينه

طور مستقيم و يا غيرمستقيم به منابع الزم براي انجام يک کار و يا  وژه بههاي پر هزينه

دهند، پشتيباني  فعاليت خاص مرتبط هستند و يا از منابع ديگري که اين کار را انجام مي

هاي  ها به فعاليت چنين تعداد دقيقي از آن مهم است که منابع مناسب و هم. کنند مي

  . پروژه تخصيص داده شود

تأييد . سازند بندي و بودجه تأييد شده پروژه با هم طرح اساسي پروژه را مي زمان

اين طرح به وسيله مشتري پروژه و يا مديريت باال به مدير پروژه و تيم، اجازه رسمي 

دهد، سپس براي بررسي پيشرفت واقعي و براي تعيين اين كه  انجام اين طرح را مي
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تر است، با اين طرح  بندي جلوتر و يا عقب مانپروژه روي مسير  قرار دارد و يا از ز

گرايانه نگه داريم بايد اصالحات و تغييراتي  براي اين كه طرح را واقع. شود مقايسه مي

  . در طرح ايجاد و تأييد شوند

  

  ها پرسش

  .از مديريت هزينه پروژه را توصيف کنيد PMBOKقلمرو  - ۱

ناتواني يک فرد در رسم  تا کنون به دليلاي  بررسي کنيد که چرا هيچ پروژه - ۲

 . است  يک نمودار شبکه پروژه شکيل با شکست روبرو نشده

برخي از مزاياي نمودارهاي شبکه پروژه نسبت به نمودارهاي گانت سنتي  - ۳

 چيست؟

يک مثال از هر يک در . ي مقدم، مؤخر و موازي را تعريف کنيدها فعاليت - ۴

 .دنياي واقعي بيان کنيد

بندي پروژه کمک  توانند به کوتاه کردن زمان يي موازي چگونه مها فعاليت - ۵

 بستاني وجود دارد؟  کنند؟ آيا هيچ بده

 چيست؟) يا تعليق(منظور از تأخير  - ۶

 بندي يک پروژه چيست؟ تفاوت بين متوقف کردن و پيگيري سريع زمان - ۷

 چيست؟ PERTو   AONتفاوت بين - ۸

ي ها جز مثال به(اين موارد را تعريف کنيد و مثالي واقعي براي هر يک بياوريد  - ۹

پايان به آغاز؛ آغاز به آغاز؛ پايان به پايان؛ آغاز ): توصيف شده در اين کتاب

 .به پايان

به جز (يي واقعي بياوريد ها تفاوت بين انجام کار و تأخير چيست؟ مثال - ۱۰

تواند از  که يک مدير پروژه چگونه مي) ي استفاده شده در اين کتابها مثال

 .بندي پروژه استفاده کند زمان انجام کار و تأخير در يک

مراحل الزم براي تخمين هزينه يک فعاليت و يا کار خاص را که يک مدت  - ۱۱

 . زمان تخمين زده شده دارد، توصيف کنيد

 سرشکن کردن هزينه يک منبع يعني چه؟ - ۱۲

 چرا مدير پروژه بايد تضمين کند که منابع پروژه يکنواخت هستند؟ - ۱۳
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 تخمين زدن بايد مستند شوند؟ چرا فرضيات به کار گرفته شده در - ۱۴

 يک طرح اساسي چيست؟ - ۱۵

 چه موقع مدير و يا تيم پروژه اجازه رسمي شروع اجراي طرح پروژه را دارد؟ - ۱۶

  

  تمرين عملي

يک نمودار شبکه ايجاد کنيد و مسير بحراني را با  AONبا استفاده از روش  - ۱

  .استفاده از اطالعات جدول سمت راست محاسبه نماييد

 مسير. کنيد وارد پروژه مديريت افزاري نرم هباال را در يک بست اطالعات جدول - ۲

 است؟ کدام بحراني

 
  مقدم  مدت برآورد شده  فعاليت/ وظيفه

A ۱ هيچكدام  روز  

B ۳ روز  A 

C ۴ روز  B 

D ۲ روز  B 

E ۱ روز  C 

F ۳ روز  C, D 

G ۳ روز  E 

H ۱ روز  F 

I ۲ روز  G, H 

J ۵ روز  I 
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  منهفصل 

  

  

  ارتباطات، پيگيري و گزارش پروژه

  
  

  کليات فصل

شويد تا پيشرفت پروژه را بهتر پيگيري،  شما در اين فصل از توسعه طرح مؤثر ارتباطات آگاه مي

  :پس از مطالعه اين فصل بايد نكات زير را دريابيد. پايش و گزارش کنيد

 ه فرآيندهاي مرتبط با بخشي از بدنه دانش مديريت پروژ(PMBOK)  موسوم

ريزي ارتباطات  به مديريت ارتباطات پروژه را بشناسيد و شرح دهيد که برنامه

  .گيرد را دربرمي ١پروژه، توزيع اطالعات، گزارش عملکرد و پذيرش پروژه

 دهي که طرح ارتباطات پروژه را پشتيباني  چند نوع از ابزارهاي گزارش

 .کنند، توصيف کنيد مي

  آمده را شرح داده و مشخص کنيد كه چگونه ارزش به مفهوم ارزش به دست

 .کند دست آمده وسيله پيگيري و پايش پروژه را فراهم مي

  نحوه توزيع اطالعات در ميان ذينفعان و نقشي را که اطالعات در پشتيباني

 .کند، شرح دهيد ارتباط پروژه ايفا مي

                                            
1- Administrative Closure  
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  مقدمه

هاي پيگيري مناسبي  شهاي فناوري اطالعات رو به داليل مختلف، اكثر پروژه

هاي نادرستي داشته و در نتيجه،  بينانه پروژه، اغلب تخمين هاي غير واقع طرح. اند نداشته

طور که پيشتر ديديد،  همان. ها شانس کمي براي دستيابي به اهداف خود دارند پروژه

عه وجود دارد، اما همواره توس ITهاي  هاي متنوعي براي تخمين پروژه ابزارها و تکنيک

اي از توانايي يک سازمان براي  محدوده. شوند هاي دقيقبا مشكل مواجه مي و تخمين

هاي دقيق و مشخص، آزمايش و مبناي  در فرآيند ITهاي  تخمين دقيق و پيوسته پروژه

  .شود هاي قبلي پيدا مي اطالعاتي پروژه

ير پروژه مد. حل است گرا و مؤثر تنها بخشي از اين راه اي واقع توسعه طرح پروژه

همچنين بايد تصوير مشخصي از نحوه مقايسه کار و يا پيشرفت واقعي با طرح اصلي 

اي بگيرد و در  دهد تا تصميمات آگاهانه اين کار به مدير پروژه اجازه مي. داشته باشد

  .هايي را در طرح پروژه انجام دهد صورت لزوم اقدامي مناسب و يا تعديل

موسوم به  PMBOKبخشي از . ه، مهم استارتباط براي مديريت موفق پروژ

  :مديريت ارتباطات پروژه شامل موارد زير است

 کند تا به سؤاالت زير پاسخ  ريزي تالش مي اين برنامه: ريزي ارتباطات برنامه

  :دهد

 شوند؟ چگونه اطالعات ذخيره مي 

 شود؟ چگونه دانش ذخيره مي 

 شود؟ چه اطالعاتي، به چه کساني و چگونه منتقل مي 

 تواند به اطالعات دست يابد؟ ه کسي ميچ 

 كند؟ چه کسي اطالعات و دانش را بهنگام در مي 

 چه رسانه ارتباطي بهتر است؟ 

 توزيع اطالعات بر رساندن اطالعات درست به شكلي : توزيع اطالعات

به عالوه، توزيع اطالعات بايد . صحيح به اشخاص واقعي تکيه دارد

 .و ديگر اسناد پروژه را نيز در برگيرد هاي سازمان يافته جلسات يادداشت
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 بر گردآوري و انتشار اطالعات پروژه براي ذينفعان تکيه : گزارش عملکرد

بيني را در  هاي وضعيت، پيشرفت و پيش اين گزارش بايد گزارش. دارد

 .برگيرد

 اين مورد . سازي پيشرفت پروژه تکيه دارد بر بازبيني و مستند: پذيرش پروژه

هاي پروژه و مسايل آموخته شده را  دهي و بايگاني کردن يادداشت بايد سازمان

 .در برگيرد

طرح ارتباطات پروژه نه تنها بايد شامل اطالعاتي براي هر ذينفع باشد بلکه انتقال 

طور  توان ميزان زيادي از اطالعات را به هرچند مي. اين اطالعات را نيز دربرگيرد

ها  اما طرح ارتباطات بايد روش گردآوري داده غيررسمي به دست آورده و توزيع كرد،

با وجود اين كه فرصتي براي دستيابي و . و شکل تهيه اطالعات را به تفصيل شرح دهد

ها  در همه موقعيت ITحل مبتني بر  ها و اطالعات وجود دارد، شايد راه انتشار داده

رتباط است؛ با اين ابزاري قدرتمند براي ا Emailبراي مثال، . کاربردي و مؤثر نباشد

هاي تأثيرگذار ارتباط مانند جلسات رودررو،  هاي خاص شکل وجود شايد در موقعيت

 .تر و يا مؤثرتر باشند مناسب

براي مثال، شايد . هاي متفاوتي در پروژه دارند ها و سليقه ذينفعان مختلف، نقش

آيا کار مشخص خصوصاً، . كارآور يا حامي پروژه عالقمند به عملکرد کلي پروژه باشد

شود؟ چقدر  شده در محدوده پروژه به موقع و در محدوده بودجه پروژه تکميل مي

احتمال دارد پروژه به اهدافش دست يابد؟ از طرف ديگر، شايد اعضاي تيم پروژه 

ها با  هايي را بايد انجام دهند و چگونه کار آن عالقمند باشند بدانند چه کارها و فعاليت

. شود في که توسط ديگر اعضاي پروژه در حال اجراست، مرتبط ميها و وظاي فعاليت

دهند بايد اختيار داده شود تا اقدامات اصالحي را  به افرادي که کار واقعي را انجام مي

  .به نحوي انجام دهند که مشکالت و مسايل زودتر حل شود

. ل اجراستبنابراين، مهم است كه همه افراد مرتبط با پروژه بدانند چه کاري در حا

بينانه و دقيق را توسعه دهد، اما اين طرح  اي واقع تواند طرح پروژه مدير پروژه مي

اي  به دليل اين که هيچ طرح پروژه. طور كارآمد اجرا شود استفاده خواهد ماند، اگر به بال
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در نتيجه، . جا و هوشمندانه انجام شود هايي به دهد تعديل کامل نيست، ارتباط اجازه مي

  .اي كارآمد اجرا شود تواند به گونه مي طرح

هيچ چيز . پسندد ها را نمي وقتي طرح به مرحله اجرا در آمد، هيچ کس غافلگيري

شدند از  اي که بايد پيشتر شناسايي مي هاي غيرمنتظره تر از بروز موقعيت تواند سريع نمي

فتند و هيچ کس ا به هر حال، اعمال غير منتظره اتفاق مي. اعتبار مدير پروژه بکاهد

مديريت ارشد و . بيني کند هاي قابل تصور در طرح پروژه را پيش تواند تمام احتمال نمي

ها و يا مسايل غير منتظره  اي که در همان ابتدا مشکالت، چالش يا كارآور با مدير پروژه

كند، بيشتر احساس امنيت  شناسد و به موقع پيشنهادهاي مختلفي را اظهار مي را مي

اگر حامي پروژه مطمئن باشد همه از نحوه مشکل و اصالح آن آگاه هستند، . دكن مي

بر عکس، اگر مشكالتي بروز كنند که پيشتر بايد . يابد اعتبار مدير پروژه افزايش مي

  .يابد شدند، اعتبار مدير پروژه كاهش مي شناسايي مي

  

  پايش و کنترل پروژه

يك مدير پروژه . كنيم قسمت را بررسي مي بياييد با داستاني در مورد مدير پروژه اين

سنج، طرح كاملي را ارائه داده و چند عضو با تجربه و ماهر را در تيم پروژه به كار  نکته

ماه از  ۲بعد از گذشت . ها، واقعي و کامالً دقيق طراحي شده بودند تخمين. گرفت

. ديگري بپردازدشروع پروژه، يکي از اعضاي اصلي تيم پروژه را رها کرد تا به كار 

را بيان كرده بود، اما مدير پروژه فقط  مسألههرچند، اين عضو تيم، دو هفته پيش اين 

از ديگر . منحني يادگيري تند بود. تري را استخدام كند توانست جايگزين کم تجربه مي

کمک ) عالوه بر انجام کارهاي ديگر خود(اعضاي تيم خواسته شد به عضو جديد 

هاي تعيين شده در طرح پروژه بيشتر از آن  بسياري از کارها و فعاليت در نتيجه،. کنند

بندي دچار مشکل شد با نزديک شدن  رفت، به طول انجاميد و زمان چه انتظار مي

هاي ميانبر را استفاده  العجل، تيم پروژه براي حفظ پروژه در مسير مناسب، از راه ضرب

اين مدت زمان، زياد به . ماه آزمايش بود براي مثال، طرح اصلي پروژه مستلزم يک. كرد

هنگامي که . توانست در دو هفته آزمايش شود رسيد، بنابراين اين سيستم مي نظر مي

کارهاي بسياري از كارها دچار اشتباه شدند، زمان آزمايش يک هفته و سپس دو روز 

س وقتي ها را آزمايش کند، سپ ها آن توانست هنگام نوشتن برنامه شايد تيم مي. شد
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گذاشتند و اميدوار  شد، اعضاي تيم فقط بايد دست روي دست مي سيستم تکميل مي

  .بودند كه همه کارها عملي شود

روز مقرر تحويل سيستم، مدير پروژه مجبور شد به مديريت ارشد اعتراف کند كه 

شود؟ در آن  چه موقع سيستم آماده مي: مديريت ارشد پرسيد. سيستم کامالً آماده نيست

بيني نشده خارج از کنترل  به دليل شرايط پيش: هنگام، مدير پروژه به آرامي توضيح داد

چه : يک بار ديگر مديريت ارشد پرسيد. مدير پروژه، چند مانع جزيي وجود داشت

شود؟ مدير پروژه پس از کمي مکث و درنگ بيان کرد اگر  موقع سيستم آماده مي

. شد زمان و هزينه تکميل پروژه دو برابر ميشد،  محدوده توافق شده كامالً حفظ مي

الزم به ذكر نيست، مدير پروژه جديد، مديريت ارشد را در جريان پيشرفت پروژه قرار 

  .داد

. ها را دوست ندارند هاي پروژه غافلگيري حامي: درس اخالقي اين داستان

ه هاي غير منتظر توجهي به طراحي مناسب و دقيق پروژه موجب بروز موقعيت بي

در . بندي و بودجه پروژه هستند هايي در زمان ها نيازمند تعديل اين ريسك. شود مي

هايي با پايش ضعيف  بندي فقط در پروژه هاي زمان ها و تأخير حقيقت، افزايش هزينه

اگر در يك پروژه تأخير در يك مسير، به . (Van Genuchten 1999)دهند  رخ مي

ساير مراحل انجام كار گردد، طرح پروژه رد اي منجر به تأخير در  صورت زنجيره

شود و  شود و اگر آن فعاليت در مسيري مهم و بحراني باشد، مشکل بسيار جدي مي مي

چرا زودتر در اين مورد چيزي نگفتيد؟ شما دچار مشکل : اگر حامي پروژه بپرسد

  .خواهيد شد

هد، ممکن کوشد به رخدادهاي غير منتظره واکنش نشان د وقتي مدير پروژه مي

براي مثال، ممکن است منابع مجدداً به کارها و يا فرآيندهاي . است مشکل حادتر شود

از طرف ديگر، مدير . مختلف تخصيص داده شوند و يا استانداردها ناديده گرفته شوند

هاي غير منتظره را تشخيص  کوشد تا کنشگرتر باشد و تأثير اين موقعيت با تجربه مي

طور که داستان ما نشان  همان. ريزي کرده و عمل كند قيق برنامهدهد تا به موقع و د

اگر مدير . افتد که خارج از کنترل ما هستند دهد، بارها حوادثي در پروژه اتفاق مي مي

تواند مديريت  را زودتر شناسايي کرده و تأثير آن را تحليل نمايد، مي مسألهپروژه اين 

ها را  اقدام جايگزين انجام داده و تأثير آن ارشد را از وضعيت آگاه کرده و سپس چند
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اي  هرچند، ممکن است مديريت ارشد عالقه. بندي و بودجه پروژه تخمين بزند بر زمان

ها در مورد هشدار به موقع مدير پروژه،  به اين خبرها نداشته باشد، احتماالً آن

مسايل را مديريت به عالوه، با دانستن اين که فردي تمامي . سپاسگذار او خواهند بود

  .شود کند، باعث احساس امنيت در مدير ارشد مي مي

به هر . شود هاي مختلف، سبب از دست رفتن اعتبار مدير پروژه نمي بروز ريسك

حال، بر حسب نحوه از عهده برآمدن مدير پروژه نسبت به يك موقعيت ويژه، ممكن 

با برخورد به موقع و . )است مدير پروژه اعتبار خود را از دست بدهد و يا برعكس

هاي  ها بر ديگر فعاليت اي و تأثير آن هاي زنجيره توان واکنش ها، مي مناسب با ريسك

بندي و بودجه پروژه به وجود  پروژه را به حداقل رساند در نتيجه تأثير کمتري بر زمان

  .خواهد آمد

مسير اصلي، براي حفظ کارها در . ريزي و تخمين کافي نيست بنابراين، تنها برنامه

اين سيستم هشدار دهنده اوليه به . پروژه به سيستم هشدار دهنده اوليه نيز نياز دارد

دهد تا پيشرفت پروژه را کنترل و پايش کند، مشکالت را به موقع  مدير پروژه اجازه مي

  .شناسايي کرده و اقدام اصالحي مناسبي را انجام دهد

دهد تا  کند، به مدير پروژه اجازه مي يگاه عمل م طرح اصلي که به عنوان يك تكيه

پس از تصويب طرح . ريزي شده بسنجد عملکرد پروژه را در مقابل انتظارات برنامه

در بيشتر . ريزي را مورد بررسي قرار دهد تواند صحت برنامه اصلي، پيشرفت كار مي

د مراجعه ريزي شده، به اين فرآين مواقع هنگام مقايسه عملکرد واقعي با عملكرد برنامه

افزاري مديريت پروژه، مقايسه تقريباً آسان و  شود و هنگام استفاده از يك بسته نرم مي

  .شود راحت مي

کنترل پروژه براي کمک به مدير در پايش پروژه، مناسب بودن فرآيندها و منابع را 

هرچند ممکن است يک نفر معتقد باشد کنترل، بار . كند، مناسب هستند تضمين مي

کند، مدير پروژه را  گيري عملکرد را ايجاد مي بر دارد، اما کنترل قابليت اندازه منفي در

ها عالوه بر  کنترل. كند سازد و مسئوليت افراد را مشخص مي از وضعيت مشکل آگاه مي

طور كارآمد را  کنند، استفاده منابع به خود هدايت مي MOVاين که پروژه را به سمت 

يعني به وسيله سازمان و يا (توانند درون پروژه  ها مي لکنتر. نمايند نيز تضمين مي
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و  ١يعني به وسيله استانداردهاي نظامي(و يا خارج از آن ) متدلوژي پروژه تعديل شوند

طور واضح به  هاي کنترل و پايش پروژه بايد به فعاليت. باشند) يا دولتي تعديل شوند

زيع اطالعات و اين كه چه نحوه گردآوري و تو. همه ذينفعان اطالع داده شوند

  .هايي مناسب هستند بايد براي همه روشن باشد كنترل

  

  طرح ارتباطات پروژه

تواند رسمي  ها، طرح ارتباطات پروژه مي بر حسب نيازهاي ذينفعان پروژه و اهميت آن

با صرف نظر از دو مورد مذکور، ارتباطات براي يك پروژه . و يا غير رسمي باشد

هاي  مهم است که همه ذينفعان پروژه بدانند كه چگونه خواسته. موفق، حياتي است

  .شود ها در رابطه با پيشرفت پروژه لحاظ مي آن

توسعه طرح ارتباطات پروژه با تشخيص ذينفعان مختلف و اطالعات مورد نياز 

به خاطر داشته باشيد که تحليل ذينفع به مدير و تيم پروژه کمک . شود ها آغاز مي آن

هرچند . عين کنندهاي هر يک از ذينفعان را م هاي مختلف و نقش ا خواستهکند ت مي

ممکن است برخي از اطالعات گردآوري شده در تحليل ذينفع براي انتشار کلي مناسب 

است که چه کسي، چه  مسألهنباشند ولي اين تحليل، نقطه شروعي براي تشخيص اين 

ه باشيد حتي ذينفعاني که نظر شخصي به خاطر داشت. وقت و به چه اطالعاتي نياز دارد

در غير اين صورت، . ها در پروژه لحاظ نشده است، بايد از همه موارد مطلع شوند آن

" بايد خبر بدي باشدخبري  بي"تواند به اين طرز فکر که  فقدان ارتباطات و اطالعات مي

  .دمعني که پروژه دچار مشکل شده است، منجر شو و و يا به تفکر و فرضيات بي

هدف . باشد ٩-١تواند شبيه به فرمت جدولي مانند شکل  طرح ارتباطات پروژه مي

  :اين تحليل مشخص كردن اين موارد است

 چه کسي به اطالعات خاصي نياز دارد؟  

 اين نياها چه اطالعاتي هستند؟ 

 شود؟ نيازهاي اطالعاتي ذينفع خاص، چگونه برآورده مي 

 افت اين اطالعات باشد؟تواند منتظر دري يک ذينفع چه وقت مي 

                                            
1- Military Standards 



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٣٥٨

 
 شوند؟ چگونه اين اطالعات دريافت مي 

 

  
  طرح ارتباطات پروژه ٩-١شکل 

  

دانند و آن چه بايد بدانند،  کند تا آن چه تمام ذينفعان مي اين فرمت کمک مي

  :شود هاي توسعه طرح ارتباطات در زير شرح داده مي هر يک از بخش. مشخص شود

 پيام و گيرنده نياز دارد هرچند، غالباً به دو مورد  ارتباط به فرستنده،: ذينفعان

  .(Neuendorf 2002)کنيم  اول بيشتر تکيه مي

ريسك به  اذينفعان، اشخاص و يا گروهايي هستند که در نتيجه پروژه، ب

بنابراين، دريافت کنندگان اطالعات ارسال خطر افتادن سرمايه مواجه هستند، 

 حامي و يا كارآور، مدير و تيم پروژه را اين گروه معموالً. شده پروژه هستند

توانند در عملکرد و پيشرفت پروژه بهره  گيرد زيرا هر کدام مي در بر مي

اشخاص ديگر، از قبيل مديران ارشد، كارمندان امور . مشخصي داشته باشند

خاصي ، مشتريان و تأمين كنندگان نيز ممکن است منفعت مالي و حسابداري

خاص مطلع از اين منافع  بنابراين، بهتر است که. شندداشته بادر پروژه 

 .باشيم

 تنوع گروه ذينفعان به تنوع اطالعات مورد نياز منجر : نيازهاي اطالعاتي

شناسايي اطالعات مورد نياز ذينفعان مختلف، تعيين بهتر . شود مي

هر ذينفع  بهو وسيله تحويل اطالعات زمان ، هاي گزارش اطالعات مکانيزم

جاي يك گزارش مجزا که ممكن  به. کند مدير و تيم پروژه ميسر مي را براي

توان گزارش و يا  است نيازهاي هر ذينفع را برآورده سازد و يا خير، مي

و معياري دقيق را براي برآوردن نيازهاي يك ذينفع خاص طراحي كرد 

 عموماً اين اطالعات مورد. بدين ترتيب ارتباط با آن ذينفع را بهبود بخشيد
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بر طبق . بندي، بودجه، کيفيت و ريسک تمرکز دارند نياز بر محدوده، زمان

  .نيازهاي ذينفع، ممکن است نيازها و سطح جزييات متفاوت باشد

 بر حسب اطالت مورد نياز ذينفع خاص، گزارش و : نوع گزارش و يا معيار

اين نيازها ممکن است . توان تشخيص داد يا مکانيزم گزارش دادن را مي

ابزار  توسطقالب فراهم شده و يا  ١هاي معين از پيش نوشته شده رشگزا

هاي خاص را در  افزاري مديريت پروژه و يا گزارش اختصاصي با معيار نرم

هاي  ها و ديگر ابزار دهي از قبيل روزنامه هاي ديگر گزارش مکانيزم. بر گيرد

 .کنندرساني  توانند به جمعيت عمده ذينفعان خدمت ارتباطات جمعي مي

 ها،  و قابليت دسترسي گزارش ها بندي زمان: قابليت دسترسي/ ها بندي زمان

ممکن است برخي از ذينفعان احساس . سازد انتظارات ذينفع را برآورده مي

و  بهنگامکنند براي اطالع از عملکرد و پيشرفت پروژه، به اطالعات کامالً 

. ر، تصادفاً منفعت ببرندشايد ذينفعان ديگ. يا دستيابي بالدرنگ نياز دارند

دهد تا بدانند چه وقت  دسترسي به افراد اجازه مي قابليتبندي و  تنظيم زمان

به مدير و تيم پروژه اجازه  دسترسي، قابليتبندي و  زمان. مطلع خواهند شد

هاي  هاي ذينفعان قدرتمند براي گزارش دهد تا با حداقل کردن تقاضا مي

 .متمرکز باقي بمانندرساني وضعيت،  ويژه و بهنگام

 رسانه و يا فرمت، نحوه گردآوري اطالعات را مشخص : رسانه و يا فرمت

هاي الکترونيکي،  فايلها شامل گزارشات كاغذي، رودررويي،  فرمت. کند مي

Email باشد مي هاي الکترونيکي مثالً استفاده از وب و يا ديگر فرمت .

دهد  به مدير پروژه اجازه مي کند و تعريف فرمت، انتظارات را نيز معين مي

 .تا منابع ضروري براي پشتيباني طرح ارتباطات را فراهم کند

  

 

                                            
1- Canned Reports 
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  طالعات بيشترا

ها و بودجه مناسب هستند، اما شايد باز هم ذينفعان از  بندي زمان  هرچند، تخصيص

راب . عملكرد شما ناراضي باشند، مگر اين که طرح جامع ارتباطات، مناسب باشد

 .Sears, Roebuck and Coهاي مالي در شرکت  ر ارشد فرآيندها و سيستم، مدي١هنلي

 ITهاي  ارتباط در قلب اكثر پروژه: "نويز خاطر نشان کرد در ايلي Hoffman Estatesدر 

يک طرح كارآمد . تواند رنج تغيير را براي کاربران نهايي تسکين دهد قرار دارد، زيرا مي

  :دارتباطي بايد حاوي اصول زير باش

مهم است که با ذينفعان پروژه . ها را بشناسيد شنوندگان خود و نيازهاي ارتباطي آن - ۱

. ها بپرسيد چه چيزهايي را و هر چند وقت يکبار بايد بدانند صحبت کنيد و از آن

براي مثال، ممکن است مديران ارشد به گزارشات تفصيلي نياز داشته باشند، در 

  .هاي کوتاه باشند نيازمند پيامحالي که کاربران نهايي شايد فقط 

سؤال اساسي اين . مؤثرترين وسيله برقراري ارتباط با اين مخاطب را معين کنيد - ۲

عموماً . خواهند اين اطالعات را دريافت کنند است که چگونه ذينفعان پروژه مي

هرچند گفتگو . مؤثرترين راه ارتباط، ارتباط رودررو و يا مکالمات تلفني است

 .ي طريقه رسمي ارتباط پروژه بايد به شيوه نوشتاري باشدخوب است، ول

تعيين اين که اعضاي تيم پروژه . تصميم بگيريد چه کسي بايد پيام را انتقال دهد - ٣

تجار . کنند، مهم است چقدر خوب و يا بد با ساير افراد ذينفع ارتباط برقرار مي

بيشتري به تکيه بر  تمايل بيشتري به شنيدن دارند، در حالي که افراد فني تمايل

شايد داشتن ارتباط با افراد شركت ايده خوبي باشد، به ويژه وقتي . فناوري دارند

بايد مطلع ) ها يعني مشتريان، تأمين كنندگان و يا اتحاديه(ذينفعان خارج از سازمان 

اعالن خبرهاي مهم قبل از تماس مثالً . بندي بسيار مهم است به عالوه، زمان. شوند

ها تعويض خواهد  هاي كاري آن دن کاربران تا بدانند چه وقت ايستگاهمطلع كر

  .شد، ايده خوبي است
  

                                            
1- Rob Hennelly 
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 معيارهاي پروژه

ريزي ارتباطات  طرح ارتباطات توصيف شده در بخش قبل، محصول فرآيند برنامه

بايد براي پشتيباني نيازهاي اطالعاتي براي همه  ١به هر حال، سيستم معيار پروژه. است

معيارهاي پروژه معموالً بايد بر موارد اصولي زير تکيه داشته . ناسب باشدذينفعان م

  .باشند

 محدوده  

 بندي زمان 

 بودجه 

 منابع 

 کيفيت 

 ريسک 

توان به چند روش گردآوري  ها را براي پشتيباني از اين دسته معيارها، مي داده

اي و  ورهبراي مثال، ممکن است از اعضاي تيم پروژه خواسته شود تا گزارشات د. کرد

را ارائه کنند که کارهاي انجام شده، زمان صرف شده براي انجام  ٢هايي يا حتي کارتکس

آن کارها و منابع ديگري را که ممکن است اعضاي تيم براي آن کارها استفاده کرده 

تواند تعداد خطوط كد، نقاط تابعي و يا  به عالوه، تيم پروژه مي. دهد باشند، شرح مي

با استفاده از گزارشات هزينه، فاکتورها، سفارشات . را گزارش دهد حتي نقاط ويژگي

به عالوه، اطالعات غير رسمي را . ها را گردآوري کرد توان داده خريد و امثال آن مي

 .ها تهيه كرد هاي روزانه با افراد و يا گروه توان از طريق تماس مي

ا را به مدير پروژه  اي از معياره ها اجازه گردآوري مجموعه مجموعه اين داده

دهد که براي تهيه گزارشات مختلف براي ذينفعان تعريف شده در طرح ارتباطات  مي

ممکن است معيار پروژه به عنوان سنجش کيفي . ها را مورد استفاده قرار داد توان آن مي

هاي قابل مشاهده و سنجش به  اين معيار بايد از طريق داده. ويژگي پروژه تعريف شود

توانند براي توسعه برنامه سنجش  به عالوه اين معيارها مي). Edberg 1997(د دست آي

                                            
1- Project Meric 
2- Time-card 
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دهند، مفيد  که به تيم و ذينفعان ديگر اجازه سنجش کارآيي و کار در حال اجرا را مي

  :کند که يک معيار خوب بايد داراي خصوصيات زير باشد ادبرگ پيشنهاد مي. باشند

 د آسان باشد در غير اين صورت، درك و فهم يک معيار باي: قابليت فهم

  .گيرد معيار کم ارزش بوده و به احتمال زياد مورد استفاده قرار نمي

 است ١يک معيار قابل سنجش، هدف عيني: قابل سنجش . 

 در نتيجه، . ها بايد گردآوري شوند براي توليد يك معيار، داده: سودآوري

به عنوان اختاللي مهم در  ايجاد معيار بايد نسبتاً آسان و ارزان باشد و نبايد

 .نظر گرفته شود

 دار و دقيق باشد و براي اين كه مفيد فايده  يک معيار بايد معني: آزموده شده

معيار بايد دقيقاً آن چه را . واقع شود، بايد از اعتبار بااليي برخوردار باشد

شود، انجام  آن چه اندازه گرفته مي(خواهد بسنجد، اندازه بگيرد  يک نفر مي

 ).شود مي

 هرچند، سودمندي معيار مهمي است اما معيار بايد كارآمد : تأثيرگذاري باال

يعني چه دليلي دارد موردي را که تأثير کمي روي پروژه دارد، . نيز باشد

 گيري کنيم؟ اندازه

تالش براي اداره کردن يک تيم بدون يک سيستم ) Meyer )1994به عقيده 

اصول زير را به  Meyer. گي بدون داشبورد استسنجش خوب شبيه تالش براي رانند

 :دهد عنوان راهنما ارائه مي

 گيري پيشرفت خود را  يک سيستم سنجش بايد به تيم پروژه اجازه اندازه

معيارهاي پروژه بايد به تيم اجازه دهند تا به جاي منتظر ماندن براي . بدهد

به جاي . شودمداخله مدير پروژه، بدانند چه وقت اقدام اصالحي انجام 

استفاده از يک سيستم سنجش براي کنترل تيم، اين سيستم بايد اين توان را 

  .به تيم بدهد تا شخصاً مشكالت را رفع كنند

                                            
1- Objective 
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 افرادي که در حال کار کردن . تيم بايد سيستم سنجش خود را طراحي کند

به هر حال، تيم نبايد . ترين معيارها کدام است دانند مناسب هستند، مي

هاي پروژه و يا سيستم سنجش را بدون کمک مدير پروژه و يا ديگر معيار

تواند منجر به  اعضاي سازمان توسعه دهد، زيرا وقتي اقدام خودسرانه مي

 .بروز مشكالت ديگري شود

 اگر معيارها و سيستم سنجش مناسب باشند، . فقط معيارهاي مفيد را بپذيريد

تواند يک فرصت  مي" شود مي شود، انجام چه سنجيده مي آن"اين عقيده که 

اي براي تشويق اعضاي تيم  هاي بيشتر به عنوان وسيله افزودن مقياس. باشد

ها  آوري داده جمع. تواند اثر معکوس داشته باشد براي سخت كار كردن، مي

ريزي  برد و ممكن است با کار برنامه براي پشتيباني سيستم سنجش، زمان مي

چند مقياس کليدي، تيم را متمرکز نگه  داشتن. شده تداخل داشته باشد

ها زبان  به عالوه، اين مقياس. شود دارد و کمترين تداخل را موجب مي مي

 .کنند مشترکي را ميان اعضاي تيم و ديگر ذينفعان پروژه ايجاد مي

 ها بايد نتايج و پيشرفت را پيگيري کنند مقياس .Meyer  با استفاده از تشبيه

هاي گرافيكي و  کند که تركيبي از شاخص مي داشبورد اتومبيل اشاره

گيري و پيگيري  تواند در کمک به تيم پروژه براي اندازه معيارهاي ساده مي

پيشرفت خود و اجازه دادن به تيم جهت اطالع از وقت انجام اقدام 

نشان داده شده  ۹-۲طور که در شکل  براي مثال، همان. اصالحي، مؤثر باشد

واند براي پيگيري بودجه باقي مانده پروژه استفاده ت است، مقياس نسبي مي

دهد که  به وضوح نشان مي ۹-۲کنيد، شکل  طور که مشاهده مي همان. شود

ريزي شده است، از بودجه خود مصرف  تر از آن چه برنامه پروژه، سريع

 .كند مي
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  معيار داشبورد ۹-۲شکل 

  

  ارزش به دست آمده

را براي توسعه سيستم  Howeو  Dewey ،Cheatemفرض کنيد شرکت مشاور بدنام 

دالر هزينه  ۴۰۰۰۰اي طراحي شده که  پروژه به گونه. ايم اطالعاتي سازمان به كار گرفته

اجازه دهيد براي قابل فهم بودن امور، . کشد ماه طول مي ۴گيرد و اتمام آن  را در بر مي

بندي  طور مساوي در زمان کار و يا فعاليت است که به ۲۰فرض کنيم که پروژه نيازمند 

رود هر کار، ارزش زماني يکساني را  از آن جايي که انتظار مي. اند ماهه تقسيم شده ۴

دالر به ارزش  ۲۰۰۰اين . دالر است ۲۰۰۰بيني شده هر کار  صرف کند، هزينه پيش

ريزي شده و يا  موسوم است زيرا اين ارزش، مقدار هزينه برنامه (PV)ريزي شده برنامه

اين اطالعات در . است WBSبندي کاري يک فعاليت و يا بخشي از  ه شده زمانبودج

  .خالصه شده است ۹-۱جدول 

پرداخت در پايان  ۴به هر حال، در قراردادي که امضا شده قيد گشته است که 

دالر  ۱۰۰۰۰ريزي شده هر ماه  هاي برنامه هر ماه بايد انجام شود، بنابراين پرداخت

ريزي شده پروژه ما است، نام  دالري که هزينه کل برنامه ۴۰۰۰۰ه،به عالو. خواهد بود

  . خاصي دارد
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  ريزي شده پروژه بندي و بودجه برنامه زمان ۹-۱جدول 

 ماه چهارم ماه سوم ماه دوم ماه اول كار

1 $2,000    

2 $2,000    

3 $2,000    

4 $2,000    

5 $2,000    

6  $2,000   

7  $2,000   

8  $2,000   

9  $2,000   

10  $2,000   

11   $2,000  

12   $2,000  

13   $2,000  

14   $2,000  

15   $2,000  

16    $2,000 

17    $2,000 

18    $2,000 

19    $2,000 

20    $2,000 

 10,000$ 10,000$ 10,000$ 10,000$ جمعاً

  

اگر قصد نشان دادن نمودار  .نام دارد ١(BAC)اين مقدار، بودجه تکميلي 

ريزي شده براي  ريزي شده پروژه را داشته باشيم، ارزش برنامه هاي برنامه هزينه

  .باشد ۹-۳ تواند شبيه شکل مي ٢نقدينگي انباشته

  

                                            
1- Budget At Completion 
2- Cumulative Cash Flows 
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  ريزي شده بودجه برنامه ٩-٣شكل 

  

  : کنيم دالر دريافت مي ۰۰۰,۸حساب زير را به بهاي  در نتيجه در پايان ماه، صورت
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نگاه كنيد، خواهيد  ۹-۴اگر به شکل . اين صورت حساب بسيار جالب توجه است

دالر در پايان ماه اول خرج کنيم اما صورت  ۰۰۰,۱۰ايم که  ريزي کرده ديد كه برنامه

رسد پولي را  به نظر مي. دالر پرداخت کنيم ۰۰۰,۸دهد که بايد فقط  حساب نشان مي

از آنجايي که مجبوريم چکي به مبلغ . کنيم ج ميريزي شده خر کمتر از آن چه برنامه

بنويسيم، اين ميزان را هزينه واقعي  Howو  Dewey ،Cheatemدالر براي  ۰۰۰,۸

(AC) بندي شده  اين ميزان، هزينه کل متحمل شده براي تکميل يک کار زمان. ناميم مي

  . است WBSو يا مؤلفه 

  

  
  نه واقعيريزي شده در ازاي هزي ارزش برنامه ۹-۴شكل 

  

دالر از بودجه جلو است؟ در واقع همه آن چه  ۰۰۰,۲بنابراين آيا پروژه ما حقيقتاً  

. ريزي شده و بودجه شده است هاي برنامه دهيم باقي ماندن در ظرف هزينه انجام مي

  .براي درک حقيقت امر، بايد به صفحه دوم صورت حساب نگاه کنيم
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دالر از ما مطالبه  ۰۰۰,۸فقط  Howو  Dewey ،Cheatemرسد مشاوران  به نظر مي

همانطور که در . کنند اما تنها سه مورد از پنج مورد كار مورد انتظار را تکميل کردند مي

دالر بدست  ۰۰۰,۶کنيد مجبوريم براي آنچه انتظار داشتيم  مشاهده مي ۹-۲جدول 

. شود ناميده مي (EV) ١دالر ارزش بدست آمده ۰۰۰,۶اين . دالر بپردازيم ۰۰۰,۸آوريم، 

EV گويد تا به حال چه مقدار بودجه  کند که به ما مي سنجش عملکرد را مشخص مي

ريزي شده،  رابطه ارزش برنامه ۹-۵شکل . بايد براي کار انجام شده، پرداخته باشيم

  .دهد هاي واقعي و ارزش بدست آمده را نشان مي هزينه

                                            
1- Earned Value  
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  و به دست آمدهريزي شده، واقعي  هاي برنامه ارزش ۹-۲جدول 

  ۱ماه 

 به دست آمده واقعي ريزي شده برنامه كار

1 $2,000 $2,000 $2,000 

2 $2,000 $3,000 $2,000 

3 $2,000 $3,000 $2,000 

4 $2,000  -0- 

5 $2,000  -0- 

 6,000$ 8,000$ 10,000$ جمعاً

  

  
  دست آمدهريزي شده، هزينه واقعي و ارزش به  مقايسه ارزش برنامه ۹-۵شكل 

  

توانيم تحليل خود را بسط داده و بفهميم  هاي پايه مي  با استفاده از اين ارزش

بندي را به هم مرتبط  بدست آمده، محدوده، بودجه و زمان  چگونه معيار ارزش

 WBSرا که تفاوت بين مؤلفه ) CV( ١توانيم واريانس هزينه براي مثال مي. سازد مي

. تخمين زده شده و هزينه واقعي آن است، مشخص كنيمريزي شده و يا هزينه  برنامه

CVشود بدست آمده محاسبه مي  ، با کسر کردن هزينه واقعي از ارزش.  

واريانس هزينه  (CV) = EV-AC 

                             = $6,000-$8,000 

                       = (-$2,000) 

                                            
1- Cost Variance  
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CV تواند عددي منفي و يا مثبت باشد مي .CV  دالري براي پروژه ما  ۰۰۰,۲منفي

 ۰۰۰,۸دالر ارزش کار،  ۰۰۰,۶گويد که براي دريافت  معيار مهمي است زيرا به ما مي

دهد که  منفي نشان مي CVيابيد،  طور که از مثال ما در مي همان. ايم دالر خرج کرده

و يا ممکن است مجبور باشيم بودجه را افزايش . هزينه پروژه بيش از حد بودجه است

محدوده پروژه را کاهش دهيم، مگر اين که اقدام مناسبي براي برگردان پروژه به مسير 

دهد که هزينه پروژه کمتر از بودجه  مثبت نشان مي CVبرعکس، . خود انجام شود

 . رود صفر به اين معني است که پروژه دقيقاً طبق هدف پيش مي CVاست، در حالي که 

. بندي پروژه بسط دهيم ملکردي را نيز براي زمانتوانيم معيار ع به عالوه مي

بندي اصلي و يا  تفاوت ميان پيشرفت فعلي پروژه و زمان (SV) ١بندي واريانس زمان

ريزي شده از  برنامه  با کسر کردن ارزش SV. دهد ريزي شده آن را نشان مي برنامه

  .شود بدست آمده محاسبه مي  ارزش

بندي واريانس زمان  (SV) = EV- PV 

                             = $ 6,000- $ 10,000 
                             = (- $ 4,000) 

. تر است بندي عقب دهد که پروژه از زمان منفي نشان مي SVبينيد،  طور که مي همان

مساوي  SVبندي است و  دهد که پروژه جلوتر از زمان مثبت نشان مي SVبرعکس، 

 .بندي است است که پروژه دقيقاً طبق زمانصفر به اين معني 

هاي كارآيي تبديل شوند تا به  توانند به شاخص مي SVو  CVمعيارهاي عملکرد 

بندي يک پروژه را منعکس  بيني نتيجه، عملكرد هزينه و زمان اي براي پيش عنوان پايه

  .کنند

  . استبه دست آمده به هزينه واقعي   نسبت ارزش (CPI) ٢شاخص عملکرد هزينه

 EV/AC = (CPI)  شاخص عملكرد هزينه

                                               = $6,000/$8,000 
                                               = .75 

CPI  گويد که براي هر دالر که تا کنون در اين پروژه خرج  به ما مي ۷۵/۰برابر

دهد که از  نشان مي ۱تر از  بزرگ CPI. انجام شده استدالر، کار  ۷۵/۰ايم فقط  کرده

به اين معني است که  ۱کمتر از  CPIبندي شده جلوتر هستيم، در حالي که  بودجه زمان

                                            
1- Schedule Variance  
2- Cost Performance Index  
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دهد که دقيقاً طبق بودجه  نشان مي ۱برابر  CPI. با افزايش هزينه مواجه هستيم

 .نماييم ريزي شده عمل مي برنامه

 ١بندي شاخص عملکرد زمان. بندي را نيز بسط دهيم انتوانيم معيار کارآيي زم مي

(SPI) شود ريزي شده محاسبه مي برنامه  به دست آمده بر ارزش  با تقسيم ارزش.  

بندي شاخص عملكرد زمان   (CPI) = EV/PV 

                                                      = $6,000/$10,000 
                                                      = .60 

SPIبنابراين، به ازاي هر دالر . ريزي شده است ، نسبت کار انجام شده به کار برنامه

 ۱تر از  بزرگ SPI. دالر انجام شده بود ۶/۰رفت انجام شود، فقط  از کار که انتظار مي

به اين  ۱ز کمتر ا SPIبندي جلوتر است در حالي که  دهد که پروژه از زمان نشان مي

نشانگر اين است که پروژه  ۱مساوي  SPI. تر هستيم بندي عقب معني است که از زمان

 .رود بندي جلو مي درست طبق زمان

به دست آمده را براي مثال ما خالصه   معيارهاي عملکرد ارزش ۹-۳جدول 

  .شود انجام  WBSتر  تواند براي هر کار و يا مؤلفه بزرگ اين تحليل مي. کند مي

  

  خالصه معيارهاي عملكرد پروژه ۹-۳جدول 

 كار

ارزش 

ريزي  برنامه

 شده

هزينه 

 واقعي

ارزش 

بدست 

 آمده

واريانس 

 هزينه

واريانس 

 بندي زمان

شاخص 

عملكرد 

 هزينه

شاخص 

عملكرد 

 بندي زمان

1 $2,000$2,000$2,000-0--0- 1.00 1.00 
2 $2,000$3,000$2,000($1,000)-0- 0.67 1.00 
3 $2,000 $3,000 $2,000 ($1,000) -0- 0.67 1.00 

4 $2,000   -0- ($2,000) - 0.00 

5 $2,000   -0- ($2,000) - 0.00 

 0.60 0.75 (4,000$) (2,000$) 6,000$ 8,000$ 10,000$ جمعاً

  

ريزي شده  ايم، اما آيا اين ارزش برنامه دالر برآورد کرده ۰۰۰,۴۰هزينه اين پروژه را 

باز هم واقعي است؟ غالباً افزايش هزينه و ) BACيعني (ي پايان پروژه انباشته كل

                                            
1- Schedule Performance Index 
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شوند و ممكن است در هنگام پيشرفت پروژه،  بندي، خود به خود اصالح نمي زمان

در واقع، اگر کارها همان گونه که ). Fleming and Koppelman 1996(بيشتر هم شوند 

بيني  توان براي پيش اين معيارهاي عملکرد ميدر مثال ما هستند ادامه يابند، با استفاده از 

عملکرد نهايي پروژه، حس بهتري آرامش خاطر بيشتري از اين که پروژه در پايان کار 

  .چه مقدار هزينه براي ما در بردارد، داشته باشيم

که تخميني  (ETC) ١توان زمان تکميل مورد انتظار مي  PMBOK Guideبر طبق 

براي مثال، . کند، محاسبه کرد ي شده باقي مانده را فراهم ميبند براي تکميل کار زمان

کشد و  به ما اطالع دهند که کار پروژه بيشتر طول مي Howو  Dewey ،Cheatemاگر 

تواند فقط در بودجه و  مي ETCريزي شده دارد،  اي بيش از ارزش برنامه هزينه

هايي که تا  ا واريانساز طرف ديگر، بر حسب اين که آي. بندي تجديد نظر كند زمان

هايي هستند که در آينده انتظار  ايم نوع خاصي از واريانس ها مواجه شده کنون با آن

  :را محاسبه کنيم ETCهاي زير،  توانيم از فرمول داريم، مي

ايم به احتمال زياد در  ها مواجه شده هايي که تاکنون با آن اگر معتقديم واريانس

يابند، با کم کردن ارزش به دست آمده انباشته تا اين تاريخ  ميادامه كار پروژه نيز ادامه 

 ETCاز بودجه تكميل پروژه و سپس با تقسيم کردن بر شاخص عملکرد هزينه انباشته، 

  :البته ممکن است اين فرمول به نظر پيچيده برسد. شود محاسبه مي

  

(ETC) )هاي مطلوب واريانس(  = (BAC - انباشته تا اين تاريخ EV) / انباشته CPI 

                                     = ($40,000 - $6,000) /.75 
                                     = $45,333.33 

رسد به بيش از  طور که هستند ادامه يابند، به نظر مي بنابراين، اگر کارها همان

گر، اگر معتقديم که از طرف دي. دالر براي تکميل باقي پروژه نياز داريم ۰۰۰,۴۵

اند و احتمال مواجهه با مشکالت  مشاوران ما در ابتداي پروژه با مشکالتي مواجه شده

در . توانيم از يک فرمول جايگزين استفاده کنيم مشابه در طول باقي پروژه کم است، مي

همان كم کردن ارزش به دست آمده  ETC ترين فرمول براي محاسبه  اين مورد، مناسب

 .ه تا اين تاريخ از هزينه تکميل بودجه استانباشت

                                            
1- Expected Time Complete  
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(ETC) )هاي نامطلوب واريانس(  = BAC - انباشته تا اين تاريخ EV 

                                               = $40,000 - $6,000 
                                               = $34,000 

 ۰۰۰,۳۴تواند از  راي تکميل باقي کار اين پروژه ميهاي باقيمانده ب بنابراين، سرمايه

تا بيش از ) ريزي و يا معين شده است طور که در بودجه اصلي، برنامه همان(دالر 

 (EAC) ١، تخمين نهاييPMBOK Guideبه هر حال، بر طبق . دالر تغيير يابد ۰۰۰,۴۵

ا بر اساس عملکرد ترين قيمت کلي و يا نهايي ر توانيم محاسبه کنيم تا محتمل را مي

 .ها تخمين بزنيم پروژه و در نظر گرفتن همه ريسک

هاي واقعي تا  ارائه تخمين جديدي بر اساس هزينهEAC يک راه تخمين زدن 

، Deweyپس براي مثال، . کنون متحمل شده و تخمين جديد زمان تکميل است

Cheatem  وHow ۰۰۰,۸ژه ما هاي جديد براي پرو ممکن بود به ما بگويند که هزينه 

 EACايم به عالوه يک  که تا کنون متحمل شده ٢هاي انباشته واقعي دالر در هزينه

دالر به  ۰۰۰,۴۰در اين مورد، هزينه پروژه ما از . دالري است ۰۰۰,۳۸اصالح شده 

  .يابد دالر افزايش مي ۰۰۰,۴۶

ژه براي توان از معيارهاي عملکرد پرو به هر حال، اگر به حدسيات اعتماد کنيم، مي

 EACدو روش براي محاسبه . تر براي پروژه خود استفاده كنيم توسعه تصويري واقعي

هاي  هاي مواجهه شده به عنوان مطلوبيت واريانس هنگامي که واريانس. وجود دارد

در  CPIبا لحاظ كردن  EAC. تر است شوند، روش اول مناسب بعدي در نظر گرفته مي

  :شود فرمول زير محاسبه مي

(EAC)   )واريانس مطلوب(  CPI انباشته /(EV انباشته – BAC)) + AC انباشته = 

                                  = $8,000 + ($40,000 - $6,000)/.75 
                                        = $53,333.33 

 
د، بودجه طور که هستند ادامه يابن کنيد اگر کارها همان طور که مشاهده مي همان

ها مطلوب  اما اگر اين واريانس. دالر هزينه در بر دارد ۳۳۳,۵۳کلي پروژه ما حدود 

هاي مشابهي در آينده اتفاق بيفتد چه طور؟ پس  بودند و ما انتظار نداشتيم تا واريانس

                                            
1- Estimate at Completion 
2- Cumulative Actual Costs  
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شود و سپس  هاي انباشته واقعي و بودجه در پايان اضافه مي تري به هزينه فرمول مناسب

  .شود ت آمده انباشته كم ميبه دس  ارزش

(EAC) )واريانس نامطلوب(  EV انباشته – AC + BAC انباشته = 

                                   = $8,000 + $40,000 - $6,000 
                                      = $42,000 

 
دالر  ۳۳۳,۵۳و  ۰۰۰,۴۲رسد که هزينه نهايي پروژه ما، عددي بين  به نظر مي

  .خواهد بود

  

  ارزش به دست آمده * PV =درصد تكميل شده  ۹-۴جدول 

 ارزش به دست آمده درصد تكميل شده ريزي شده ارزش برنامه كار

A $1,000 100% $1,000 

B $1,500 100% $1,500 

C $2,000 75% $1,500 

D $ 800 50% $ 400 

E $1,200 50% $ 600 

 5,000$  6,500$ جمعاً

  

Fleming and Koppelman (1996) کنند که  روش ديگري را پيشنهاد ميCPI  و

SPI تر، افزايش هزينه تا اين  بيني محافظه کارانه کند تا براي ارائه پيش را ترکيب مي

ها ادامه  اگر افزايش زمان و هزينه. بندي عقب افتاده ترکيب کند تاريخ را با شرايط زمان

  .دهد هاي الزم به ما خبر مي از موجودييافته و يا بيشتر شود اين روش 

)ها ادامه يافت اگر افزايش زمان و هزينه(سرمايه مورد نياز   (CPI * SPI) / بودجه اصلي = 

                                                             = $40,000/(.75*.65) 
                                                                = $40,000/.45 
                                                                 = $88,889 

هاي الزم براي تکميل اين  تري را از موجودي كارانه اين فرمول تخمين محافظه

ها بيشتر شد با پرداخت تقريباً  دهد، اگر افزايش زمان و هزينه پروژه به ما ارائه مي

اين . دهيم مگر اين که سريع و درست عمل کنيم دالر به اين پروژه خاتمه مي ۰۰۰,۸۹

اي که توسط  عجيب نيست مطالعه. درصد بيشتر از بودجه اصلي ما است ۱۲۵ميزان، 
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. است ٢شرح داده شد موسوم به آشفتگي ۱شد و در فصل  هدايت مي ١گروه استنديش

يك پروژه تا چه اندازه اهميت دارد و توانيد ببينيد اهميت طراحي خوب  جا مي در اين

 .هاي پايشي مهم هستند ها و سيستم طور تا چه اندازه کنترل همين

ريزي شده نيز محاسبه  تواند بر حسب تکميل ارزش برنامه ارزش به دست آمده مي

را  WBSريزي شده يک فعاليت، کار و يا مؤلفه  در اين مورد، دقيقاً ارزش برنامه. شود

کار فراهم  ۵اي با  مثالي را از پروژه ۹-۴جدول . کنيم يل ضرب ميدر درصد تکم

ريزي  در اين مورد، ارزش به دست آمده مساوي است با ضرب ارزش برنامه. کند مي

توان تحليل ارزش به دست آمده با  سپس مي. شده در درصد تکميل مرتبط با خود

  .، به کار بردمعيارهاي مختلف عملکرد پروژه را که قبالً شرح داده شدند

 
  گزارش عملکرد و پيشرفت

ها براي بهنگام  تواند از آن آوري شدند، مدير پروژه مي هاي پروژه جمع هنگامي که داده

اي از يک طرح پروژه بهنگام شده با استفاده از  نمونه. کردن طرح پروژه استفاده کند

Microsoft Project 2003  نشان داده شده است ۹-۶در شکل.  

افزار  افزاري را در اختيار دارد و اين ابزارها، نرم وژه، انواع ابزارهاي نرممدير پر

  .گيرد ها و غيره را در بر مي مديريت پروژه، صفحات گسترده، پايگاه داده

  :گيرد ها قرار مي دهي پروژه احتماالً در يکي از اين دسته به عالوه، گزارش

 يا غير رسمي است  هاي پروژه جلساتي رسمي و بازنگري: ها بازنگري

ها ممکن است بر  اين بازنگري. که ذينفعان مختلف در ارتباط است

هدف . اقالم تحويل دادني، نقاط عطف و يا مراحل خاصي تکيه کنند

يک بازنگري نه تنها به وضوح نشان دهنده تكميل كار پروژه است، 

هايي مشخص و  دهد که کار بر طبق استاندارد بلکه همچنين نشان مي

براي مثال، ممکن است . هاي توافق شده تکميل شده است خواسته يا

اگر محدوده، . تيم پروژه طرح پروژه را به حامي آن ارائه کند

                                            
1- Standish Group 
2- Chaos 
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بندي و بودجه هماهنگي الزم را داشتند طرح پروژه پذيرفته  زمان

به عالوه، . شود و ممکن است به مرحله بعد ارتقا پيدا کند مي

را براي طرح مجدد موضوعات،  هايي جلسات بازنگري، موقعيت

کنند که شايد الزم باشد  هايي ايجاد مي مشکالت و حتي فرصت

ها با يكديگر مذاکره کنند و يا تصميمي جديد  ذينفعان در رابطه با آن

  .اتخاذ نمايند

  

  
  طرح پروژه بهنگام شده ۹-۶شكل 

  

 يک گزارش وضعيت، وضعيت فعلي پروژه را شرح : گزارش وضعيت

طور کلي، گزارش وضعيت، پيشرفت واقعي پروژه را با  هب. دهد مي

کند، ممكن است گزارش وضعيت، براي  برنامه اصلي مقايسه مي

شبيه به ترازنامه استفاده شده (مثال، تحليل يک واريانس را در برگيرد 
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بندي واقعي و اطالعات هزينه را با  که زمان) توسط حسابداران

 .کندبندي و بودجه اصلي مقايسه  زمان

 اين گزارش كار انجام شده توسط تيم پروژه را : گزارش پيشرفت

ها و کارهاي انجام شده با  دهد و ممکن است طي آن فعاليت نشان مي

 .ها و کارهاي مطرح شده در شبکه اصلي پروژه مقايسه گردد فعاليت

 بيني وضعيت و يا پيشرفت آتي  اين گزارش بر پيش: بيني گزارش پيش

شود كه  براي مثال، طبق اين گزارش مشخص مي. کند پروژه تکيه مي

يابد و چه مقدار هزينه در بر  تقريباً چند زماني كار پروژه پايان مي

 . خواهد داشت

، Microsoft Project 2003افزاري مديريت پروژه، مانند  بسياري از ابزارهاي نرم

ات موجود در هاي گزارش دسته. کنند ها را فراهم مي انواع گزارشات و يا قالب

Microsoft Project 2003  نشان داده شده است ۹-۷در شکل. 

  

  
  هاي گزارش پروژه دسته ۹-۷شکل
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  توزيع اطالعات

به منظور تکميل طرح ارتباطات پروژه، مدير پروژه و تيم آن بايد معين کنند كه 

البته . اطالعات الزم براي ذينفعان مختلف چگونه و چه وقت تهيه خواهد شد

  :ها عبارتند از ترين آن هاي متنوعي وجود دارد ولي رايج هرسان

 چنين . توان فرا گرفت از جلسات رودررو موارد زيادي را مي: جلسات رودررو

تر  هاي رسمي جلساتي ممکن است از مکالمات غير رسمي تا جلسات و ارايه

اد تواند بيانات افر مزيت جلسات رودررو اين است که يک نفر مي. متغير باشند

گاهي اوقات حاالت و برخورد يک شخص . ها را ببيند ايما و اشارات آن ديگر و 

از طرف ديگر، . کنند، باشد تر و رساتر از آن چه کلمات بيان مي تواند پرمعني مي

بندي و  ريزي زمان اگر به مسافرت نياز باشد جلسات رودررو نيازمند برنامه

ات و مشکالت معين نيازمند مالقات البته موضوع. هاي اضافي خواهد بود هزينه

يک ) يا استخدام کردن(براي مثال، اخراج کردن . رودرروي اشخاص است

ها در دنياي كسب و  بسياري از درگيري. شخص، فقط بايد رودررو انجام شود

. اند اخراج شده Emailكار در مورد اشخاصي بوده است که دريافتند از طريق 

تدبير براي بحث  ، روشي غير حساس و بيEmailکه بيشتر افراد بر اين باورند 

  .کردن با اشخاص است

 پيجرها و ١هاي موبايل تلفن:. سيم تلفن، پست الکترونيکي و ديگر وسايل بي ،

سيم، به آساني قابل استفاده و سهولت حرکت و دسترسي ما را  ديگر وسايل بي

سات رودررو تأثيرگذار هر چند اين وسايل ارتباطي به اندازه جل. اند افزايش داده

زمان در مکاني واحد باشند،  توانند هم نيستند اما يقيناً هنگامي که اشخاص نمي

طرح ارتباطات و بودجه پروژه، جهت . سازند اين وسايل ارتباط را مقدور مي

ارتباط بايد وسايل الکترونيکي را نيز براي تيم پروژه و ديگر ذينفعان در نظر 

 .بگيرد

                                            
1- Cellular Phones 
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 انواعي از ابزارهاي فناوري اطالعات براي پشتيباني ارتباطات و : فناوري همکاري

تواند از اينترنت و يا  براي مثال، يک تيم پروژه مي. همکاري وجود دارد

هاي مبتني بر وب استفاده کند تا کاربرد اينترنت، اينترانت و يا اکسترانت  فناوري

ترانت در حقيقت بستگي تفاوت ميان اينترنت، اينترانت و يا اکس. را توسعه دهد

براي . به اين دارد که چه کسي به اطالعات ذخيره شده در سرور دسترسي دارد

مثال، کاربرد اينترنتي براي هر کس که به وب و يا اينترنت دسترسي دارد، مقدور 

از طرف ديگر ممکن است با استفاده از همان فناوري يک اينترانت مورد . است

سترسي آن محدود به تيم پروژه به وسيله رمزهاي عبور و استفاده قرار گيرد اما د

يک اکسترانت افراد ديگري را که خارج از تيم و يا . است ١يا ديوارهاي آتشين

شود كه  هستند، شامل مي) از قبيل حامي و يا كارآور پروژه(واسطه  سازمان بي

از مانند مانند يک اينترانت، ممکن است دسترسي به آن از طريق استفاده 

 .رمزهاي عبور و يا ديوارهاي آتشين محدود شده باشد

طور خالصه، اشتراک اطالعات شامل پشتيباني ارتباطات، همکاري و اشتراک  به

بنابراين طرح ارتباطات پروژه بايد بر پايه . دانش ميان ذينفعان مختلف پروژه است

. کنند، باشد کار مي هاي مختلف ها و زمان پشتيباني ارتباطات براي افرادي که در مکان

کند که امروزه افراد چگونه ارتباط برقرار كرده و در تعامل  مثالي فراهم مي ۹-۸شکل 

 .چنين شامل چند مثال از اينکه چگونه ممکن است افراد پشتيباني شوند هستند هم

  

  
  چگونه جلسه كارآمدي را برگزار کنيد

و متأسفانه بسياري از جلسات اين  دانند بسياري از افراد، جلسات را هدر دادن زمان مي

موضوع به نظر  گيريم که بي در بسياري از مواقع، در دام جلساتي قرار مي. گونه هستند

 Jose-based RJنايب رييس  ٢کن جانسون. اي ندارند رسند و هيچ نظم و نتيجه مي

                                            
1- Firewall 
2- Ken Johnson 
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Associates San  به منظور بهبود کيفيت و سودمندي جلسات، نكات زير را توصيه

  :کند مي

نتايج مشخصي را كه نياز داريد از جلسه به دست : ريزي کنيد در ابتدا برنامه - ۱

توانند در حصول اين  فقط از افرادي دعوت کنيد که مي. آوريد، معين كنيد

تواند به شما کمک کند تا  اين روند همچنين مي. نتايج به شما کمک کنند

جلسه براي توزيع، موارد مورد بحث جلسه را بر حسب اين که چند درصد 

  .ريزي کنيد گيرد، برنامه تبادل و يا دريافت اطالعات مورد استفاده قرار مي

اتاقي به . توجه دقيقي به محيط جلسه داشته باشيد: تداركات الزم را ببينيد - ۲

بصري، / ها، تجهيزات سمعي اندازه کافي بزرگ با تعداد کافي صندلي

اگر شما جلسه را . ر اختيار داشته باشيدها  را د ها و اطالعيه ها، کاغذ خودکار

کنيد، هميشه ايده خوبي است که زود برسيد تا مطمئن شويد  برگزار مي

 .مواردي از قبيل دما و نور مناسب هستند

يک جلسه بايد دستور کار واضح و : دستور کار واضحي را معلوم كنيد - ۳

اين . تمختصري داشته باشد که از قبل براي حاضران جلسه تهيه شده اس

دستور کار ممکن است شامل شامل موضوعات معيني که بايد به حساب 

در صورت . آورده شوند و يا افرادي که مسئول ارائه اطالعات هستند، باشد

هاي مختلف  هاي زماني واقعي تخصيص داده شده به بخش امکان بايد تخمين

هاي  شممكن است يک نفر حتي اشاره کند آيا بخ. دستور کار، تهيه شوند

گيري نياز دارند و يا صرفاً  معين دستور کار مستلزم بحث هستند، به تصميم

 .کنند اطالعات را فراهم مي

قبل از جلسه بايد يك كارگشا انتخاب شده باشد تا : كارگشايي انتخاب كنيد - ۴

كارگشا بايد ماهر، موثق و . جلسه را متمرکز نگه داشته و آن را هدايت كند

نبوده و با کارداني هر کس را از تسلط بر جلسه باز محترم باشد، متعصب 
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ها  چنين بايد شرايطي را فراهم كند تا هر کس فرصت داشته باشد ايده دارد، هم

 .و عاليق و يا نظرات خود را در محيطي دوستانه بيان کند

قوانين اساسي بايد در ابتداي جلسه، : گذاري کنيد قوانين اساسي را پايه - ۵

اين قوانين ممکن است مواردي از قبيل نکات زير را در بر  .گذاري شوند پايه

 :گيرد

 شروع و خاتمه به موقع جلسه 

 حضور همگاني 

 توانايي آزادانه صحبت کردن بدون داوري 

 حق صحبت کردن بدون هر گونه وقفه 

 رقابت به موقع کارهاي تعيين شده 

 محرمانه بودن 

افزار  تور آموزشي، نرماز پروژك: هاي بصري جلسه را قوت بخشيد با دستيار - ۶

هاي مهم را خالصه  استفاده كنيد تا ايده Flip Chart١نمايش کامپيوتري و يا 

 .كنيد

اي داشته  هر جلسه بايد شخص تعيين شده: مطالب جلسه را يادداشت کنيد - ۷

هاي کليدي  برداري کند و يا در بحث، بخش باشد تا از خالصه جلسه يادداشت

ادداشت جلسه بايد هر تصميم، نتيجه و يا اقدامي را به عالوه، ي. را خالصه كند

  .عالوه بر شخص مسئول و تاريخ مقرر تکميل اقدام در بر گيرد

اين ارزيابي . هر جلسه بايد ارزيابي شود تا بازتاب آن مشخص شود: ارزيابي - ۸

ريزي شده تکيه  بايد بر کارآيي و سودمندي جلسه در دستيابي به اهداف برنامه

 .کند
  

                                            
ها  توان براي ارايه اطالعات به صورت ترتيبي، بين آن هايي در باالي آن وجود دارد و مي هنموداري كه برگ  ١-

 .حركت كرد
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  ماتريس ارتباط و همکاري ۹-۸شکل 

  
  خالصه فصل

براي مفيد بودن، طرح پروژه . هايي بحراني هستند ريزي و تخمين پروژه، فرآيند برنامه

بايد دقيق و واقعي باشد ولي اگر مدير و تيم پروژه از طرح پيروي نکنند و يا ندانند چه 

. بودجه خواهند شدها دچار کسر  وقت اقدامات اصالحي انجام شود، حتي بهترين طرح

هاي احتمالي که ممکن است در يک پروژه رخ دهند،  ريزي براي همه پيشامد برنامه

بنابراين، طرح پروژه بايد اصالح شده و طبق ضرورت، جديد . تقريباً غير ممکن است

شود بر  هايي که ابتدا در چرخه حيات پروژه انجام مي براي مثال، تخمين. و بهنگام شود

وقتي اطالعات جديد مشخص شدند، مدير . ت محدودي بنا شده استپايه اطالعا

بندي و بودجه پروژه را بازنگري كند تا تضمين نمايد  هاي خود، زمان پروژه بايد تخمين

به عالوه، مدير پروژه بايد تحت کنترل پروژه باشد . که طرح پروژه دقيق و واقعي است

بندي و بودجه پروژه را شناسايي  زمان هاي تأثيرگذار بر و مسايل، موضوعات و موقعيت

ها را به  دهد تا اين موقعيت دهي به مدير پروژه اجازه مي سيستم سنجش و گزارش. کند
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طوري که بتوان سلسله اقدامات جايگزين را ارزيابي و توصيه  موقع شناسايي کند، به

ي براي هرچند ممکن است حاميان پروژه، اخبار بد را دوست نداشته باشند ول. كرد

اميد به . ساز را زودتر به مديريت ارشد اطالع دهد مدير پروژه بهتر است اخبار مشکل

  .برطرف شدن يك مشکل، اقدام كارآمدي نيست

اي از فرآيندها را براي پشتيباني مديريت پروژه  بدنه دانش مديريت پروژه مجموعه

طالعات، گزارش ريزي ارتباطات، توزيع ا اين بخش دانش، برنامه. کند تعريف مي

بازده اين فرآيندها توسعه طرح ارتباطات . گيرد عملکرد و پذيرش پروژه را در بر مي

برحسب اندازه و تعداد ذينفعان پروژه، اين طرح ممکن است رسمي و يا . پروژه است

غير رسمي باشد اما طرح پروژه بايد وسيله ارتباطي كارآمد و سودمند ميان ذينفعان 

توسعه اين طرح بر شناسايي ذينفعان مختلف و اطالعات مورد . دمختلف پروژه باش

به عالوه، طرح پروژه برحسب اينکه چگونه و چه وقت اين . ها تکيه دارد نياز آن

  .سازد شوند، انتظارات را برآورده مي اطالعات فراهم مي

ر هاي مختلفي را براي ارتباطات ذينفعان پروژه در ب طرح ارتباطات پروژه بايد راه

  :خصوصاً، ذينفعان پروژه بايد قادر به برقراري ارتباط باشند. گيرد

 در همان مکان -هم زمان  

 هاي متفاوت در مکان -هم زمان 

 در همان مکان -هاي متفاوت در زمان 

 هاي متفاوت در مکان -هاي متفاوت در زمان 

اي مختلف ها براي پشتيباني نيازه و فناوري ITامروزه تعدادي از ابزارهاي مبتني بر 

از قبيل (هاي مؤثرتر ارتباطات  به هر حال، شکل. ذينفعان پروژه در دسترس است

 .تر هستند هاي خاص مهم و مناسب در موقعيت) جلسات رودررو

  

  ها پرسش

  چرا مدير پروژه بايد به فكر پايش پيشرفت پروژه باشد؟ -۱

  .ريزي ارتباطات را شرح دهيد موسوم به برنامه PMBOKبخشي از  -۲



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٣٨٤

 
اين دو . عت مورد نياز حامي پروژه را با عضوي از تيم پروژه مقايسه کنيداطال -۳

 مورد چه شباهتي دارند؟ چه تفاوتي دارند؟

بيني چه نوع احتماالتي براي مدير پروژه دشوار  هنگام توسعه طرح پروژه پيش -۴

 است؟

هدف طرح ارتباطات پروژه چيست؟ چه چيزهايي بايد در اين طرح عنوان  -۵

 شود؟

 باط كارآمد و سودمند براي پروژه حياتي است؟چرا ارت -۶

 معيارهاي پروژه چه هستند؟ -۷

 .هاي يک معيار خوب پروژه را شرح دهيد ويژگي -۸

 چرا يک پروژه بايد سيستم سنجش خوب و مناسبي داشته باشد؟ -۹

بحث کنيد چرا يک سيستم سنجش خوب به جاي اينکه بخواهد مديريت را  -۱۰

 .تيم پروژه را هدايت کند به تنهايي هدايت كند، بايد پيشرفت

اي که معيارها و سيستم سنجش خود را طراحي کرده چه  داشتن تيم پروژه -۱۱

 مزايايي دارد؟

چرا يک تيم پروژه نبايد مسئول " شود چه سنجيده شود، انجام مي آن"اگر  -۱۲

 شمار پروژه باشد؟ معيارهاي بي

 .مفهوم ارزش به دست آمده را شرح دهيد -۱۳

۱۴- PV چيست؟ 

۱۵- EV چيست؟ 

۱۶- BAC چيست؟ 

بيني هزينه نهايي يک  توانند براي پيش مي CPIو  SPIشرح دهيد چگونه  -۱۷

 .پروژه مورد استفاده قرار گيرند

 کند؟ بازنگري پروژه چيست؟ چه هدفي را دنبال مي  -۱۸

 گزارش وضعيت چيست؟  -۱۹
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 گزارش پيشرفت چيست؟ -۲۰

 بيني چيست؟ گزارش پيش -۲۱

 هستند؟ Emailا هاي تلفني و ي تر از تماس چه وقت جلسات رودررو مناسب -۲۲

تواند در پشتيباني طرح ارتباطات پروژه ايفا کند، شرح  مي ITنقشي را که  -۲۳

 .دهيد

چه وقت کاربردهاي اينترنت، اينترانت و اکسترانت در پشتيباني طرح  -۲۴

  ارتباطات پروژه كارآمد هستند؟

مثالي از نوعي جلسه را ارائه دهيد که ممکن است ذينفعان پروژه تحت شرايط  -۲۵

ها را  هاي ارتباطي آن نياز ITشرح دهيد چگونه ممکن است . ته باشندزير داش

  .پشتيباني کند

  در همان مکان -هم زمان -الف

  هاي متفاوت در مکان -هم زمان -ب

  در همان مکان -هاي متفاوت در زمان - ج

  هاي متفاوت در مکان -هاي متفاوت در زمان -د

  

  تمرين عملي

  :هاي زير بازديد کنيد ب سايتاز هر يک از و WWWبا استفاده از  - ۱

 www.lotus.com 
 www.microsoft.com/exchange 
 www.groove.net 

طمئن باشيد که م. گزارشي بنويسيد که ابزارهاي خاص را مقايسه کند

 :شوند سؤاالت زير پاسخ داده مي

  هاي فناوري نياز دارد؟ فرم هر محصول به چه پلت -الف

  .عملکرد هر ابزار خاص را شرح دهيد -ب

لود کرده و  توانيد هر محصول را قبل از خريد آن دان آيا مي - ج

  امتحان کنيد؟
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ه را به هر ابزار تا چه حد ارتباط و همکاري ميان ذينفعان پروژ -د

  کند؟ خوبي پشتيباني مي

اگر شما مدير پروژه عالقمند به پشتيباني طرح و همکاري ميان  - ه

ذينفعان مختلف پروژه بوديد، کدام يک از اين ابزارها را ممکن بود 

  انتخاب کنيد؟ چرا؟

با توجه به اطالعات ارائه شده زير آيا اين پروژه در خطر است؟ توضيح  - ۲

  .دهيد
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