
 " کنترل پروژه " به عنوان ابزاری در خدمت مدیریت پروژه

 

 در ابتدا الزم است جهت آشنایی بیشتر با فرآیند کنترل پروژه با مفاهیمی چند در زیر آشنا شویم : 

 

 پروژه چیست ؟ 

 تعریف پروژه در کتاب راهنمای آن  ,  PMBOK 1  چنین آمده است : 

تلاش بر عهده گرفته شده موقتی با هدف ایجاد یک محصول و یا ارائه خدمتی منحصر  

بفرد می باشد. موقتی بودن به مفهوم آن است که هر پروژه دارای تاریخ شروع و پایان  

مشخص و معینی است. یگانه بودن نیز در تعریف آن به این معنی است که این  

محصول و یا سرویس ارائه شده از برخی جنبه ها با سایر محصولات و سرویس ه ای 

 مشابه دیگر متفاوت میباشد . 

 

پروژه  انواع  

پروژه اجرایي  - 1  

..... یشگاه، احداث سد ، احداث ساختمان و پاالهمانند احداث   

پروژه مطالعاتي و تحقیقاتي  - 2  

.... و فردي یك منطقه یا شهر و مطالعه اجتماعی یك پروژه، مطالعه اقتصادی همانند   

پروژه خدماتي  - 3  

..... سازي شهر، بهبود ترافیك ، دفع زباله و همانند زیبا   

 

 

 

 

1- هر چند مدیریت پروژه از قرنها قبل به صورت غیر رسمی انجام میشده است، اما در اواسط قرن بیستم به عنوان یک حرفه  

در اواخر دهه 60 میالدی به   (PMI) و تخصص متمایز شناخته شد. در همین راستا در ایاالت متحده موسسه مدیریت پروژه یا

      عنوان یک نهاد غیر انتفاعی غیر دولتی با هدف ایجاد انسجام در حوزه مدیریت پروژه شروع به کار کرد. این موسسه یک  

  کتابچه راهنما با عنوان “راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه " PMBOKرا به چاپ رساند . 

، ” (A Guide to the Project Management Body of Knowledge)" با عنوان مخفف PMBOK  هدف 

https://www.pmi.org/


شناسایی مولفه های متعدد فرآیند مدیریت پروژه است. این مجموعه شامل ترکیبی از روشهای سنتی اثبات شده و مرسوم به 

همراه روشهای نو آورانه ای است که در این حیطه ارزش و تاثیر آنها مورد اجماع عمومی است. نسخه اول این راهنما در سال  

 1996 منتشر شد و جدیدترین نسخه موجود آن نسخه 7 است که در سال 2020 تدوین شده است  .

 برخی تعاریف دیگر : 

فعالیت : كوچكترین جزء عملیاتي تشكیل دهنده یك پروژه را گویند .  مثال جوشکاری , اجرای آسفالت , اجرای فونداسیون در  
  . یک پروژه سازه 

 مدت فعاليت :  مدت زمان انجام یك فعالیت در پروژه را گویند . 

 منابع : به كلیه امكانات و وسایلي گفته میشود كه براي انجام آن فعالیت مورد نیاز است. كه به سه دسته عمده تقسیم میشوند  : 

(3M:  Man, Machinery and Material) 

          منابع انساني - 1

ماشین آالت و تجهیزات   - 2  

و مصالح   مواد  -  3  

 

: فرآیندهای مدیریت پروژه  

   

 

                

                  

                                

                     

 



 

 

 

: فرآیند برنامه ریزی تعیین توالی و توازی فعالیتهای الزم برای احرای یک پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نیاز  برنامه ریزی 

 برای اجرای هر فعالیت و کیفیت تعیین شده برای آن فعالیت است . 

  و کیفیت هزینه ، زمان یك تعادل اقتصادي موجه بین سه عامل  فرایندي است در جهت حفظ مسیرپروژه براي دستیابي بهكنترل پروژه  

کامل   در واقع كنترل ، اجراي دقیق و کمک میگیرد .  و تكنیكهاي خاص خود در انجام این مهمدر حین اجرای پروژه که از ابزار 

طرح اقتصادیترین فعالیتها ، ژه است  به گونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و برنامه تدوین شده برای پرو

.  خود بازگرداند در مسیر اولیه و اصلی پروژه را به نزدیكترین حالت ممكن   

 

با به کارگیری کنترل پروژه ، مدیریت پروژه توانایی مواجهه پیشابیش جهت رفع و یا کاهش مشکالت را پیدا نموده و با  

دریافت هشدارها ، در صورت وجود شناوری ) فرجه زمانی ( کافی  ،  از امکان جلوگیری از تعویق زمانی پروژه  

برخوردارمیگردد. در صورتیکه پروژه دچار تاخیر گردد ، یکی از راهکارهای موجود در این شرایط آنست که در امر  

تخصیص منابع الویت به فعالیتهای بحرانی ، داده شود تا بتوان پروؤه را در زمان مقرر به اتمام رساند. راهکار دیگر آنست  

که از آن نقطه زمانی برنامه جدیدی تحت عنوان" برنامه جبرانی" تهیه نمود تا همچنان بتوان پروژه را بدون آنکه تاخیری  

پیش بیاید به پایان رساند.  البته در مواردی نیز پیش میاید که چاره ای جز پذیرفتن تاخیر نیست و الزم است برنامه بازنگری    

 گردد وبا حدلقل تاخیر ممکنه نسخه جدیدی به     عنوان نسخه تجدید نطر شده  )  Revised Schedule)تهیه شود. 

 

ه سه روش برای کنترل پروژه که از متداولترین روشها هستند میپردازیم : در این مقاله ما ب   

 

: در این روش فعالیتها به صورت نمودار های میله ای افقی نمایش داده میشوند. نمودار گانت   

قدامات  براحتی میتوان ایرادات کار را دریافت و ا خوبی با پروژه برقرار میگردد و  ن این روش آنست که ارتباط تصویری حس

.  اصالحی جهت رفع آن اعمال نمود   

 

ID Task Name Start Finish Duration
Nov 14 2021 Nov 21 2021

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 7d11/23/202111/15/2021      

2 3d11/24/202111/22/2021           

3 5d11/22/202111/16/2021       

4 5d11/19/202111/15/2021      

                        

 

کار کنترلی با توجه به زمان پروژه روزانه ، هفتگی و ..... صورت میگیرد . به عنوان مثال دانشجو در پایان هرروز و یا در پایان  

هفته به بررسی عملکرد خود و مقاسیه آن با برنامه میپرازد و سپس با ارزیابی نتجه در صورتیکه از برنامه عقب افتاده باشد و امکان  

.ا با توجه به شرایط تهیه مینمایدخود ربرنامه تجدید نظرشده  یان مرور درسها نباشد  به تهیه برنامه جبرانی میپردازد و تاخیر در پایا  

 اگرچه نمودار گانب  



فعالیتهاي پروژه، و ترتیب تقدم و تأخر بین آنها در این    تاریخهای اجرایبین  ارتباط گانت، این است كه نموداراز اشكاالت عمده 

ت تأخیر رخ دهد،اثرات چنین دیركردهایي بر سایر ی تي كه در یك یا چند  فعالراین در صو ر.  بناب نیستر ها بخوبي مشهود نمودا

. فعالیت ها و در نتیجه تكمیل پروژه براحتي قابل درك نیست  . 

) Critical Path Method) CPM  روش مسیر بحرانی   

میشود و بر خالف روش گانت روابط پیش نیازی مشخص میشوند تا در صورتیکه فعالیتی  در این روش از شبکه فعالیتها استفاده 

دچار تاخیر گردد اثرات آن بر روی پرِوژه مشخص گردد . در شبکه برداری هر فعالیت با بردار نشان داده میشود و فعالیتی نمیتواند 

شروع و یک زمان پایان دارد و مسیرروژه یک زمان  ، پ    شروع شود مگر اینکه تمامی فعالیتهای پیش نیازش انجام شوند     
Longest Path) درپروژه است  که سایر کارها در سایه آن انجام میشوند.    (  بحرانی طوالنی ترین مسیر    

دیریت  در صورتیکه انجام فعالیتهای بحرانی  به هر دلیلی دچار تاخیر گردد پروژه به تاخیر خواهد افتاد لذا یکی از امور مهم در م

پروژه جلوگیری از به تاخیر افتادن فعالیتهای بحرانی است و در اینگونه موارد یکی از راه حلها الویت تخصیص منابع بر فعالیتهای  

ود . خواهد ب  شناوری و یا فرجه زمانی  دارای   به عوض فعالیتهائ بحرانی  

یتها با توجه به تجربیات قبلی تعیین میگردد . به عنوان  روش میسر بحرانی یک روش گذشته نگر است و زمان الزم برای انجام فعال

   مثال در پروژه های ساختمانی زمان انجام فعالیتها با توجه به کارهای قبلی انجام شده میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. 
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فعالیت میباشد . زمان الزم برای انجام هر فعالیت در   12شبکه فوق نمونه ای از یک شبکه فعالیت های یک پروژه است که شامل  

آن انجام  زیر بردار مربوط که نماد فعالیت هست آمده است . هر فعالیت هنگامی میتواند شروع شود که تمامی فعالیتهای پیش نیازی 

 شده باشد.  

Eو  C ,D   شده باشند میتواند آغاز گردد.انجام    تنها وقتی که سه فعالیت قبلی     J  به عنوان مثال فعالیت 

به دایره های شکل فوق که نشان دهنده شروع و پایان فعالیتها هستند گره گقته میشود و اعداد باالی آنها نشان دهنده زودترین و دیر  

یتهای بحرانی این دو مقدار با هم برابرند یعنی هیچ زمانی برای تاخیر انداختن این  . در مورد فعال ترین زمان شروع فعالیت میباشد

سایر فعالیتها میتوانند در سایه انجام فعالیتهای مسیر     فعالیتها وجود ندارد. در شکل مسیر بحرانی با خط قرمز مشخص شده است  . 

به دست میدهد.    بحرانی صورت بگیرند . تفاوت این دو زمان شناوری آن فعالیت را  



است.     BEGL مسیر  نیز مسیر بحرانی پروژه است. روز شناوری  4دارای     A عنوان مثال فعالیت   به  

 

Early Start (ES)  وLate Start (LS) 

  زودترین و دیرترین زمان) (LS ,ES( به ترتیب به روشهای  جلو رونده و عقب گرد محاسبه میشوند. 

زمان   زمان صفر برای گره شروع آغاز میکنیم و زمان گره های بعدی را به دست میاوریم تا به انتها برسیم .در روش جلورونده از 

طوالنیترین مسیر، مسیر        3هر گره دیر ترین زمانی است که فعالیتهای پیش نیاز برای رسیدن به آن طی میکنند . مثال درمورد گره  

  BEاست .

در روش عقب گرد زودترین زمان پایان پروژه را به عنوان دیرترین زمان پایان در نطر گرفته و به صورت عقب گرد دیرترین  

زمانی است که فعالیتهای پس نیاز برای رسیدن به آن   کمتریندیرترین زمان هرگره مربوط به زمان فعالیتها را به دست می آوریم . 

  1به   3و    1به   4ناشی از مسیرهای  10-2=8و  20- 5= 15مورد گره شماره یک بین دو مقدار   طی میکنند . به عنوان مثال در 

خواهد بود. روش عقب گرد را تا گره شروع و رسیدن به عدد صفر ادامه میدهیم .   8دیرترین زمان عدد   

 

 )Project Evaluation & Review Technique)  PERT  ارزشیابی و بازنگری برنامهروش   

با توجه به اینکه امکان دارد بر اثز مشکالت پیش رو زمان  .  وش بر خالف روش  میسر بحرانی یک روش آینده نگر است این ر

دارد فلذا زمان فعالیتها به صورت احتماالتی ارزیابی  ن فعالیتها دستخوش تغییراتی شوند در مورد زمان انجام فعالیتها قطعیتی وجود 

ه ارزیابی استفاده میشود : میشوند . جهت این کار از سه دست   

تخمین زده میشود . : در این ارزیابی  زمان انجام فعالیت با در نظر گرفتن کلیه مشکالت و موانع احتمالی    بدبینانه   براورد زمان  

در نظر گرفتن مشکالت و موانع تخمین زده میشود .  : در این ارزیابی  زمان انجام فعالیت بدون  براورد زمان خوش بینانه   

: در این ارزیابی  زمان انجام فعالیت با در نظر گرفتن کلیه مشکالت و موانع احتمالی تخمین زده میشود .  براورد زمان محتمل   

 

با استفاده    1،   4، 1های  وزن   بر اساساین سه زمان  با در دست داشتن این سه برآورد زمان انجام فعالیت به صورت میانگین وزنی

 از توزیع بتا به صورت زیر به دست می آید : 

 

 

[ بینانه)زمان محتمل( + زمان خوش 4زمان بد بینانه +   ]/6 

 

 

 

جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان –دکتر علی حاج شیر محمدی  – منبع : مدیریت و کنترل پروژه   

 


