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نظام های ساخت وساز



:تعریف■

یین  روش های پیدایش و اجرای پروژه ها که عوامل مدیریتی، اجرایی، قوانین و منابع مخصوص به آنها را تع■
.می کنند

نظام های ساخت وساز



نظام های ساخت

سایر نظام ها نظام ساخت و ساز روستایی نظام ساخت و ساز شهری نظام فنی و اجرایی کشور

نظام های ساخت وساز انواع نظام ها



نظام های ساخت وساز نظام فنی و اجرایی کشور

( :پروژه های که اعتبار آنها توسط دولت تامین می شود ) نظام فنی و اجرایی کشور ■

روشوهادستورالعملمقررات،وضوابطفنی،معیارهایاستانداردها،)اسنادوفرایندهااصول،مجموعه■

دولتتوسطآناعتبارکهاستگذاریسرمایههایپروژهوهاطرحآوریپدیدمدیریت،بهمربوط(ها

.شودمیتامیین



نظام های ساخت وساز
قوانین و مقررات نظام فنی و 

اجرایی کشور

ماننقشه ها، آیین نامه ها، استانداردها، بخش نامه ها و دستورالعمل های فنی ساز: قوانین و مقررات فنی ■

مدیریت و برنامه ریزی

اسناد و مدارک پیمان، قرارداد، آئین نامه معامالت دولتی:  قوانین و مقررات حقوقی■

قوانین بودجه، قوانین مالیات و بیمه، فهارس بها، شاخص های تعدیل:  قوانین و مقررات مالی■

بارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مرجع تدوین مقررات نظام فنی و اجرایی، برنامه ریزی تامین اعت* 
.طرح ها و پروژه های عمرانی دولتی و توسعه عمرانی کشور می باشد



نظام های ساخت وساز نظام ساخت و ساز شهری

( :ساختمان سازی های بخش خصوصی ) نظام ساخت و ساز شهری■

ومهندسینظامقانونحیطهدرشوند،میاجراخصوصیبخشدرکههاییساختمانمقرراتوضوابط■

.باشدمیساختمانکنترل



نظام های ساخت وساز
قوانین و مقررات نظام ساخت

و ساز شهری

تور نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مقررات ملی ساختمان، دس:  قوانین، مقررات و اسناد فنی و حقوقی■

تهیه نقشه، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و ملکی، نقشه ها

قرارداد، شرایط عمومی و خصوصی، تعرفه های طراحی، نظارت و اجرا  :  مقررات و اسناد مالی ■



نظام های ساخت وساز
مراجع نظام ساخت و ساز 

شهری

:شهرداری■

.مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد

:سازمان نظام مهندسی ساختمان■

مرجع تنظیم و نظارت بر ارائه خدمات مهندسی و ارجاع کار به افراد صالحیت دار در حرفه مهندسی 
.ساختمان می باشد



نظام های ساخت وساز
:  نظام ساخت و ساز روستایی■

ت و ساخت و سازهای روستایی با مدیریت بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دارای ضوابط و مقررات خاص نظام ساخ

.سازهای روستایی می باشد

:  سایر نظام ها■

ضوابط، مقررات و مراجع مخصوص به خود و...  پدید آوری پروژه هایی مانند سازه های نظامی، سدها، نیروگاه ها و 

.  مجزا از سایر نظام ها می باشند



عوامل و تشکیالت پروژه  
های عمرانی



: طرح عمرانی■

،اقتصادیفنی،توجیهمطالعات،اساسبرکهمشخصیخدماتوعملیاتمجموعه

برای(ساله5هایبرنامهمانند)معییناعتبارومدتطیاجتماعیومحیطیزیست

چندیایکشاملتواندمیطرحیک.گرددمیاجراعمرانیهایبرنامهاهدافتحقق

.باشدپروژه

: پروژه عمرانی■

رایبمدیریتیکنظرزیرکهموقتیومرتبطمشخص،هایفعالیتازایمجموعه

میاجرامشخصمدتوامکاناتهزینه،با(مشخصنتیجهخدمت،محصول،)معینهدف

.شوند

عوامل و تشکیالت پروژه  
های عمرانی



ویژگی های مهم پروژه

مشخص و پیشبینی شدهزمان ■

مشخص و پیشبینی شدهمنابع ■

:( کارگاه)تشکیالت پروژه تعریف 

الی مجموعه عوامل پروژه که شامل کارفرما، مشاور، پیمانکار، مدیر طرح و سایر ذی نفعان، وظایف، روابط حقوقی، فنی و م

.بین آنها می باشد

عوامل و تشکیالت پروژه  
های عمرانی



عوامل ساخت در نظام فنی 
و اجرایی

:ساختتعریف عوامل ■

مجموعه افراد و گروه ها که بر اساس تخصص خود به صورت هماهنگ و مشخص شده در پیمان، پروژه را ■
.تکمیل می کنند



عوامل ساخت در نظام فنی 
و اجرایی

عوامل ساخت

مدیر طرح پیمانکار مشاور دستگاه اجرایی



: تعریف■

ر شخص حقوقی است که یک سو امضا کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را ب■

اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می کند

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

(کارفرما)مجری



وظایف عمومی کارفرما■

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

(کارفرما)مجری

ی
وم

عم
ف 

ظای
و

تحویل و بهره برداری از پروژه

پیگیری مراحل انجام پروژه

انکارانتخاب و ارتباط مشاور با پیم

تامین مالی پروژه



تعهدات کارفرما

رسیدگی به پرداخت صورت وضعیت قطعی9.

تحویل گرفتن قطعی پروژه10.

تهیه و پرداخت صورت حساب نهایی11.

تامین اعتبار پروژه1.

انتخاب مهندس مشاور2.

تصویب نقشه ها و برآورد پروژه3.

انتخاب پیمانکار4.

(کارگاه ) تحویل زمین پروژه 5.

(  ناظر ) معرفی مهندس مشاور 6.

رسیدگی به پرداخت صورت وضعیت های موقت7.

دوره تضمین–تحویل گرفتن موقت پروژه 8.

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

(کارفرما)مجری



کارفرمااختیارات 

کنترل و اجرای تکالیف بیمه و مالیاتی9.

سایر اختیارات10.

موافقت با پیش پرداخت1.

انتخاب مدیر طرح2.

تغییر کار و مبلغ پیمان3.

تغییر مدت پروژه4.

تعلیق پیمان5.

خاتمه پیمان6.

کسر جرائم تاخیر7.

( خلع ید ) فسخ پیمان 8.

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

(کارفرما)مجری



: تعریف■

وع شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موض■

.پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عهده گرفته است

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

پیمانکار



عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

پیمانکار

ی
وم

عم
ف 

ظای
و

اجرای پروژه

انتخاب پیمانکاران جزء

تامین نیروی انسانی،مصالح و
تجهیزات



عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

پیمانکار

تعهدات پیمانکار

ارائه گزارش های پروژه8.

حفظ مصالح، ماشین آالت و تجهیزات9.

ارائه تضمین ها و ضمانت نامه ها10.

اقدام برای تحویل موقت، ارائه صورت وضعیت قطعی و11.
تحویل قطعی

اجرای سیستم ایمنی و حفاظت در کارگاه و بیمه های  12.
تعیین شده

آگاهی از نقشه ها، خصوصیات و تمامی قوانین و مقررات  1.
پروژه

ین تامین هزینه ها، نیروی انسانی، تجهیزات، مصالح و ماش2.
آالت

تحویل گرفتن و تجهیز کارگاه3.

ارائه برنامه زمانی تفصیلی، سازمان و روش اجرای کار 4.
پروژه

معرفی رئیس کارگاه5.

اجرای صحیح و با کیفیت پروژه زیر نظر مشاور6.

ارائه صورت وضعیت های موقت7.



: تعریف■

و شخصی حقوقی یا حقیقی که برای نظارت بر اجرای کار، در چارچوب اختیارات اسناد■

.  مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

مشاور



عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

مشاور

ی
وم

عم
ف 

ظای
و

مطالعات مقدماتی

تهیه طرح و نقشه های اجرایی

نظارت در مرحله اجرا



: تعریف■

مدیر طرح شخصی حقوقی است که به منظور اجرای کار، در چارچوب اختیارات تعیین■

.شده در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود

عوامل ساخت در  وظایف 
نظام فنی و اجرایی 

مدیر طرح



راهنمای توضیح مراحل  
پیشرفت پروژه

برآورد، تامین اعتبار پروژه توسط کارفرما و مشاور1.

برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار برنده2.

تحویل کارگاه3.

تجهیز کارگاه و اجرای پروژه توسط پیمانکار4.

نظارت و کنترل پروژه توسط مشاور5.

ارائه صورت وضعیت های موقت توسط پیمانکار6.

پایان عملیات اجرایی پیمان7.

تحویل موقت، دوره تضمین و بهره برداری موقت8.

صورت وضعیت قطعی، صورت حساب نهایی9.

تحویل قطعی، تسویه حساب10.



56

روشهای مختلف اجرای پروژه ها 



In-House(             تک عاملی-خود اجرای کامل)امانی روش ■

Design-Bid-Build(DBB)(                       سه عاملی)روش متعارف ■

Construction Managment(          چهار عاملی)روش مدیریت اجرا■

Desing-Build(DB)(                      دو عاملی)روش طرح و ساخت ■

Design,Build,Financeروش طرح ، ساخت ،تامین مالی و بهره برداری         ■ & 

Operate(DBFO) or (BOT)

57

انواع سیستم های اجرای پروژه



مان هرگاه هر چهار مسئولیت تامین منابع مالی،طراحی،اجرا و مدیریت و نظارت پروژه خاصی در داخل ساز■
.کارفرما و از منابع داخلی انجام گیرد،روش امانی یا خود اجرا ست

.در پروژه های کوچک و پروژه های امنینی استفاده از روش امانی مناسب است■

58

تک  -خود اجرای کامل)روش امانی 
(عاملی



راحت تر پروژه مدیریت ■

پروژهکاهش زمان و هزینه اجرای ■

پیمانکارجویی در هزینه و زمان در مراحل مناقصه و انتخاب صرفه ■

خدام روش امانی سازوکاری است که در آن تقریبا هیچ قراردادی منعقد نمی شود و تنها کارگران یا است■
.شدگان خود کارفرما مسئول کارهای ساختمانی هستند

59

مزایای اجرای پروژه های کوچک به 
روش امانی 



د،اگر تمامی  استثنایی وجود داشته باش، مگر از نظر قوانین در سازمان های دولتی استفاده از این روش اجرا ممنوع است■

:موارد استثنا زیر وجود داشته باشد آن گاه می توان از روش امانی استفاده نمود

.میلیون تومان باشد50مبلغ پروژه کمتر از –

.پیمانکار یا مشاور پیدا نشود–

.کارفرما بر اجرای کار مسلط بوده و امکانات را اجرا داشته باشد–

.کارفرما تضمین کیفیت و قیمت کند–

60

موارد قانونی مجاز استفاده از روش 
امانی



در روش متعارف تامین مالی با کارفرما

تمامی مطالعات،طراحی،برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار با گروه مشاور

اجرا و ساخت پروژه با پیمانکار برنده مناقصه

 ناسب اندداشته باشند م(زیرزمینی)و مدیریت با خود کارفرما بوده و برای پروژه های که مقادیر تحت االرضی.

61

(سه عاملی)روش متعارف 



این روش به دو صورت قراردادهای قیمت مقطوع و قراردادهای مذاکره ای تعریف می شود.

مت ساخت به در این نوع از قراردادها انتخاب پیمانکار براساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد و قی
.صورت قیمت کلی پیشنهاد می شود

62

(سه عاملی)روش متعارف 



انی مورد مدیریت اجرا نوعی سیستم اجرای پروژه است که براساس توافق میان کارفرما و شرکت ساختم■
ق محدوده این توافق شرکت متعهد می شود که پروژه ساختمانی را مطاببر اساس تایید شکل می گیرد و 

.  و اداره نماید، رهبری، مدیریت مشخصی از خدمات

یشتر دخالت دارد و برای دستیابی به منافع ب(و ساختریزی، طراحی برنامه )مدیر اجرا در کل فازهای پروژه ■
.کارفرما،با کارفرما و طراح پروژه همکاری می کند

63

روش مدیریت اجرا



(هندس پروژه البته به صورت موازی با معمار یا م)این سیستم شرکت ساختمانی نقش نماینده کارفرما را در ■
ارفرما در این سیستم ک.می گیرد واز همان ابتدای کار سایر نهادهای د رگیر در پروژه را اداره می کندبرعهده 

.پیمان ها را منعقد می کند

64

سیستم مدیریت اجرا به عنوان  
نماینده کارفرما 



مومی پروژه در  این سیستم شرکت ساختمانی به نوعی سازنده پروژه محسوب می شود و شبیه پیمانکار عدر ■
.در این سیستم مدیر اجرا پیمان ها را منعقد می کند. فاز اجرایی عمل می کند

65

سیستم مدیریت اجرای در معرض
ریسک



:مدیریت اجرای در معرض ریسک

.در جایگاه کارفرما عمل می کند■

.دستمزدها مطابق با مبالغ قراردادی است■

عامل مدیر اجرا به طور مستقیم با پیمانکاران قرارداد ت■
.داشته و هرگونه افزایش هزینه را متحمل می شود

:مدیریت اجرا به عنوان نماینده کارفرما 

.تنها به عنوان نماینده کارفرما عمل می کند■

.درصدی از هزینه های پروژه استدستمزد ■

رداخت داد منعقد کرده و پ، قرار با پیمانکاران تعامل داشتهکارفرما ■
.ها را انجام می دهد

66

مقایسه اجمالی دو رویکرد



نوعی توافق است که طی آن طراحی و اجرای پروژه از طریق انعقاد یک قرارداد ( DB)طرح و ساخت پیمان ■
ویت گردد و در پروژه هایی موثر است که کنترل زمان و هزینه در اولسازنده واگذار می-به پیمانکار طراح

.  هستند

67

:سیستم طرح و ساخت



وجود  )شد کارفرما برای ارتباط با یک نهاد که مسئولیت طراحی و ساخت را توامان بر عهده داشته باتمایل ■
(یک نقطه مسئولیت

پروژهاجرای سریعتر ■

پروژهتقاضای رو به رشد کارفرمایان به روشها و سیستمهای نوین اجرای ■

68

تر به  سه دلیل اصلی برای تمایل هر چه بیش
پیمانهای طرح و ساخت



69

ای  مهمترین ویژگی سیستم طرح و ساخت بر

.استکارفرما وجود یک نقطه مسئولیت 



رکت ش. پیمانکار در سیستم طرح و ساخت بیش از هر سیستم دیگری ریسکها را بر عهده می گیرد■
پیمان طرح و کارفرما با انتخاب. ساختمانی در مقابل کارفرما مسئول کل بسته کاری واگذار شده به وی است

.ساخت میزان حجم کاری و مسئولیتی را در سازمان خود به حداقل می رساند

طراحی درون: دو روش اصلی عبارتند از . سیستم طرح و ساخت به روشهای مختلفی انجام می شود■
سازمانی و طراحی مشاوره ای

70

خصوصیتهای سیستم طرح و ساخت



میزان استفاده از قراردادهای طرح و ساخت در

ایاالت متحده

71



بافقطکارفرمابطوریکهاستپیمانکارعهدهبرکاملبطوراجراوطراحیمسولیتقراردادازنوعایندر■
.کندمیبرداریبهرهشدهاجراپروژهازکلیدچرخاندن

خواهنددخالتپیمانکارکاربرعاالیهنظارتومناقصهفرآینددرفقطویمشاورینوکارفرماروشایندر■
.داشت

72

(Turn key )قرارداد کلید در دست 



امل بر پروژه های کلید گردان که به آنها طراحی ساخت نیز می گویند، مسئولیت طراحی و اجرا به طور کدر ■

واند بهره عهده پیمانکار است به گونه ای که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می ت

.برداری از تجهیزات را آغاز نماید
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(Turn key )قرارداد کلید در دست 



خواهند این روش کارفرما یا مشاورین او فقط در فرآیند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالتدر ■
.داشت

ز تکمیل قرارداد کلید در دست برای آن دسته از کارفرمایان جذاب است که تمایلی به پرداخت مالی پیش ا■
.  محصول نهایی ندارند

74

(Turn key )قرارداد کلید در دست 



. فرآیندهای طراحی و ساخت کامال از پیش تعیین شده استقیمت ■

.تامین مالی پروژه توسط پیمانکار شامل کلیه هزینه هاست■

.مسئولیت تمام بیمه های مورد نیاز بر عهده پیمانکار خواهد بود■

75

:ویژگیهای پروژه کلید گردان



76



طرح وساخت سیستم 

.هزینه کار قطعی است■

نهاد کارفرمایی می تواند از درگیر شدن در■
.مشاجرات و تعارضات اجتناب ورزد

.سازنده در فرآیند طراحی درگیر است■

.ازداردنهاد کارفرما به کارمندان فنی کمتری نی■

ساخت–مناقصه –سیستم طراحی 

.عملیات کامال تعریف شده است■

یمت می مناقصه رقابتی منجر به پایین ترین ق■
.شود

.استفرآیند کنترل کیفیت به نسبت ساده■

.اعطای پیمان عینی و هدفمند است■

دسترسی به پیمانکاران کوچک راحت تر ■
.است

77

مزایا



سیستم طرح و ساخت

استتضمین کیفیت محدود فرآیند ■

.اعطای پیمان ذهنی است■

.دسترسی به پیمانکاران کوچک محدود است■

ساخت–مناقصه –طراحی سیستم 

می  نهاد کارفرمایی در گیر مشاجرات و تعارضات■
.شود

.سازنده در فرآیند طراحی دخالت ندارد■

.حرکت پروژه ممکن است کند تر باشد■

ور هزینه کار تا پیش از برگزاری مناقصه به ط■
.قطعی روشن نیست

.از داردنهاد کارفرما به کارمندان فنی بیشتری نی■

78

معایب



ایندر.داردکاربردتوسعهحالدرکشورهایدروبنایزیرهایطرحاحداثبرایبیشتردادقرارنحوهاین■
بهژهپروانتقال.بودخواهدکنندهاحداثشرکتتوسطمعینمدتبهپروژهازبرداریبهرهوساخت،روش

هایههزینمدتایندروتودخواهداستشدهبینیپیشدادقراردرقبالکهمعینیازمدتبعدکارفرما،
اهدخومستهلکپروژهمحصوالتفروشطریقاز(سرمایهسودواصل)توافقموردسوداضافهبهطرح
.شد
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 B.O.Tقرارداد احداث، بهره برداری و انتقال 

(Built- Operate-Transfer:)



هداری راه اندازی و نگساخت،  تملک، نسبت به ( معموال خارجی )سرمایه گذار خصوصی قرارداد، این نوع در ■
حد هزینه های جاری و خوراك واانسانی، نیروی عوارض حقوق پروژه برای همیشه اقدام نموده و با پرداخت 

ید نماتولیدی و همچنین سایر مخارج نسبت به جمع آوری در آمدهای ناشی از تولید آن و احد اقدام می 
(بسته به نوع قرارداد ممکن است طرف قرارداد فقط در سود بهره برداری شریک باشد)

حفظ را به یک شرکت مورد اعتماد طرفین واگذار نماید تاو اخد و بهره بردادی نگهداری است دولت ممکن ■
.منافع سرمایه گذاری اولیه تضمین شود

80

B.O.Tانواع قراردادهای 
 B.O.Oقرارداد احداث، تملک، بهره برداری -1

(Built-Own-Operate)



.به کشور میزبان انتقال داده می شودبرداری، پروژه از بهره پس ■

81

B.O.Tانواع قراردادهای 
ال قرارداد احداث، تملک، بهره برداری و انتق-2

B.O.O.T



وخاصعملکردهایتاخیر،هزینهافزایشازناشیمخاطراتاحتسابباگذارسرمایهقراردادنوعایندر■
حقاستآنمالکاندازیراهازبعدظاهربهکهدرحالیوکندمیاحداثراپروژهموجودهایریسکدیگر

.گرددمیمنتقل(نمایندگی)اجراییموسسهیکبهبرداریبهرهواندازیراه

.شدخواهدتامینتولیدیواحددرآمدازقرادادبامطابقشدهگذاریسرمایهمبلغسودواصلمعادل■

82

B.O.Tانواع قراردادهای 
:B.T.Oقرارداد احداث، انتقال، بهر ه برداری -3



بخشگذاریسرمایههایهزینهدولتونمودهاقدامپروژهساختبهنسبتخصوصیگذارسرمایه■
.کندمیپرداختشدهتوافقبرنامهوشرایطیکتحتپروژهدادناجارهطریقازراخصوصی

گرددمیبردولتبهاجارهدورهانقضاازپسپروژهمالکیت■

83

B.O.Tانواع قراردادهای 
:B.L.Tقرار داد احداث، اجاره، انتقال  -4



اخت  پردبهره برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به بطوریکه احداث و واگذاری است قرارداد ■
.اصل و فرع سرمایه بعد از بهره برداری اقدام خواهد نمود

84

B.O.Tانواع قراردادهای 
:B.Tقرارداد ساخت و انتقال -5



تقالانواندازیراهتجهیزات،نصبوخریدهمچونگذاریسرمایهوجوهکلیهخارجی،گذارسرمایهشرکت■
ورمایهسبازگشت.نمایدمیواگذارمیزبانکشوربهاندازیراهازازپسوگیردمیعهدهبهراتکنولوژی
پروژهنایدرشرکتسهامتولیدیمحصوالتدریافتطریقازگذارسرمایهشرکتسرمایهسودهمچنین
.بودنخواهد
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B.O.Tانواع قراردادهای 
( :Buy Back)قرارداد بیع متقابل 



پروژهمدیریت 
(PMBOKبر اساس استاندارد )



مدیریت پروژه کاربرد دانشها، مهارتها، شیوه ها و ابزار معینی است برای■
.                          دستیابی به اهداف پروژه  و پاسخگویی به نیاز های آن

:مدیریت پروژه معموالً موارد زیر را در بر میگیرد ■

شناسایی نیازها■

تثبیت اهداف روشن و دست یافتنی■

ایجاد توازن و بهینه سازی بین محدوده، کیفیت ، زمان و هزینه پروژه■

تعریف مدیریت پروژه



:تعريف برنامه ريزي

نظور  فعاليتهواي زي  بوراي ااوراي يوو هورو د بوا  ر      توالي و تووايي تعيينفرآيند برنامه ريزي ،
.كبوراي ااوراي  ور فعاليوك و تيتيوك تعيوين اودد بوراي آن فعاليوك ا و          يمان مور  نيايگرفتن

:پروژهتعريف كنترل

مواوه  صوا ي تعا ل اقتبراي   تيابي به يومسير هرو دا ك  ر اهك حتظفراينديتنترل هرو د
و   ر ابزار و تكنيو  اي خاص خبين  ه عامل  زينه ، يمان و تيتيك  ر حين ااراي هرو د ، ته اي

. انجا  اين مهم تمو مي گير  

تعریف مدیریت پروژه



ا را  اخك مچونعظيميهرو د  ايمديريكبهمعموزرااهان رهرو دمديريكتاريخچه
 را تانبمصريان؛ انندميمربوط اريوش  توربهامشيدتخكنها نبناياوچين يوار،مصر
ا را عظيمبناياحداث رراهرو دتنترلويمانبنديريزي،برنامهمتا يمهيش ال6000حدو 
.بستندتاربهثالثه

اايي؛گر  ميبايميال ي1900  هابتدايي الهايبهاديد نياي رهرو دمديريكتاريخچهاما
  هاي الهطيبعديهراتابحرتكآغايگرخو ابداعيايميلهنمو ارتو عهباگانك نريته

يرواهاو اتكنيوغالبتقريباآمريكا وافضايونظاميهرو د  اي رميال ي1960و1950
مان ايونظاميصنايع, فاعويارتتو طتنيمميا تتا دآنهاايامرويدماتههرو دمديريك

تهانديافتهتو عهوابداعميال ي1960و1950  ه الهايخالل رمتحددايازت وافضاي
Pertروش مچونرواهايي .انداملهآنايتاراكسك اختارواريشمهند ي,,

سئوليكممتهو تكوينوتعريف, الهااين رآمددبد ك يگرمهمهيشرفكانگلستان پس
هرو د رفر يوتهرو ميتاربه نگاميمتهو اين؛بو چندبخشيهرو د  ايبرايواحد

تيم,تهو ماين اختنعملي.گير ميبرعهددهرو دتكميلتاابتداايهرو د رراتاريمسئوليك
هرو د ايماني اختارماتريس ريكديگربهر اندنياريومنابعنها نااتراكبه رراهرو د
.مي تندتمو

تاریخچه مدیریت پروژه به چه  
زمانی باز می گردد ؟



يزيربرنامهيمينه رتحقيقاتايحاصل ايايددنخستينبعنوانچارتگانك1911 ال ر
.ادمعرفي اهرو ديمانبنديو

ريزيبرنامهبرايرامشابهي ايرويهمستقل،تحقيقاتيتيمچند1950  ۀاوا ط ر،
رفته،گصورتتحقيقات ررواهااينبكارگيري.نمو ندارائه اهرو دتنترلويمانبندي

.ادبرر يمور  ايهرو دتكميل زينهويمان رتا ش رصد40تا30بهمنجر
رايبراروايبريتانيابرقتوليدمرتزي ايمانعمليات رتحقيقبخش،1957 ال ر

.ادبحرانيمسيرمعرفيبهمنجرتهبسكبكار نراتور  تگاديوتعميريمانتا ش
واهيماييارتكتارتنان Lockheed Aircraftمشاوردارتك؛Booz,

Alien, and Hamiltonبكارگيريبا1959 ال رمتحددايازت ريايينيرويو؛
بهقموفهوزريسمواو اخكهرو دتنترلويمانبنديريزي،برنامه رPERTتكنيو
.ادندهرو د زينهويمانتا ش

Due Pont and Remington and Univac،ايهايهمدل1959 ال ر
تعميرات،براياددصرفيمانتا شاهكرا(CPM)بحرانيمسيرروشو زينه/يمان

.نمو ندارائه  تگا هاباي اييونگهداري



ويمان بر، يايدهرو دمديريك را تتا دمور روش  ايوابزار ا ا كممكناولنگاد ر
ايراامامي تواندتها كرا يتنهاهرو دمديريك ته  ااكتواهبايداما، بااند زينه يا

ومااين،انسانايمنا با تتا د برايرا يسك هرو دمديريك. اي مطمئن هرو دبه موقعانجا 
 ر كاارااولين مان ربايدتهتاري، نوتاريوبه  نگا و ر كاارايرا تاي رهول

.او انجا  

ونوار ايتبابرخور براي،مديريك رتاراييروش،هرو دمبنايبرمديريكيا هرو دمديريك
ايمملوءمحيطي رويمانقالب رتيتيكو زينه،هرو دمحدو د بهتواه رتواينايجا 

هرو دمشكالتبرابر رآنانتوانمند اييهرو دمديرانآمويشاي دف.ا كريسو
.ا كهرو دنااناختهواديدفضايبهورو برايآنهاوآما د  ايي

کارکرد مدیریت پروژه در چیست ؟



:بر هرو د  ا عبارتند اي مديريك نه گانه حاتم،PMBOKبرا اس ا تاندار 
توصوويف تننوودد فراينوود اي مور نيوواي اهووك حصووول اطمينووان : مووديريك يكپووارچگي هوورو د-1

 بااد هرو د مياختتا وااراي برنامههرو د ،آغايمنا ب عناصر مختلف هرو د و ااملاي ما نگي
.
رو د اي اين امر ته هو توصيف گر فرايند اي زي  براي حصول اطمينان: مديريك محدو د هرو د-2

و ، موي بااود  نموي اوو   انجوا   ر آنتوار ااوافي  بوو د و فعاليتهاي مور نياي ر برگيرندد تمامي
.   آن مي گرتنترلوتعريف فعاليتها،هرو د ،محدو د تو عه وتنترلتصور تو عهاامل

هورو د  خاتمه به موقعايتوصيف گر فرايند اي زي  براي حصول اطمينان: مديريك يمان هرو د-3
وتنتورل  تهيه برناموه يمواني  فعاليتها ،مي بااد و اامل تعريف ارتباط فعاليتها ، برآور  مدت يمان

.آنها كيمانبندي
 د توصيف گور فراينود اي زي  بوراي حصوول اطمينوان اي اينكوه هورو       : مديريك  زينه هرو د  ا-4

بووورآور  اتموووا  خوا ووود ر ووويد ، موووي بااووود و اوووامل بوووه رچوووارچوب بو اوووه مصووووب
.مي گر   وتنترل  زينهبو اه بندي، زينه

رورتهاي او توصيف گر فرايند اي زي  براي حصول اطمينوان اي توامين  :مديريك تيتيك هرو د-5
.مي بااد تنترل تيتيكوتضمين،برنامه ريزيبو د و اامل ر ااراي هرو دموثر

حوزه های دانش مدیریت پروژه  
کدامند ؟



وتازتر نفرا مبرايمور نيايفرايند ايتوصيف گر:هرو دتدارتاتمديريك-6
مديريك،تدارتاتتنترلوبرنامه ريزيااملومي باادهرو د رزي  الواو خدمات
يطرفهاارييابيومديريك،منبعانتخاب، رخوا كوتقااابرنامه ريزيتجهيزات،مدارك
.آنها ك(Subcontractors) و   كقرار ا 

 رافرا ريبكارگياكلبهترينتها كفراينديتوصيف گر:هرو دانسانيمنابعمديريك-7
اذبايود  اي،هرو دانسانينيروي ايماني اختارتعريفااملومي نمايدتضمينراهرو د
رو دهتيمتو عهو ايماند ي،تشكيل،(ماتريسي اختار ر)نيرو اتخصيصروش،نيرو

.مي بااد
حصولبرايزي فرايند ايتوصيف گر:هرو دارتباطاتمديريك-8

وبو دهرو داطالعاتبه موقعومنا بتوييعوانتشار،،امع آوريتوليداياطمينان
مير اختتا وتاراييگزارش،اطالعاتتنترل،اطالعاتمديريك،ارتباطاتبرنامه ريزياامل
.مي باادهرو د

 رمنا بنشواتتجزيه وتحليلوتعيينباتها كفراينديتوصيف گر:هرو دريسومديريك-9
برآور ،هرو د رريسوتعريفااملو ار  روتارهرو دريسو راهمقابل

القب رواتنشتنترلوريسوبرابر رواتنشاتخاذ،ريسوتر ن(مقداري)تمي،ريسو
.مي باادريسوقبال روها خگوييريسو

حوزه های دانش مدیریت پروژه  
کدامند ؟



تحليل هرو د-1
هرو دمروري بر ا داف و ارايط اارايي-1-1
تتكيو هرو د و تهيه فهر ك فعاليتها-1-2
فعاليتها و تهيه فهر ك آنبرر ي روابط بين-1-3
تر يم ابكه هرو د-1-4
و منابع ااراييبرآور  مدت ،  زينه-2
برآور  حجم عمليات و منابع مور نياي فعاليتها-2-1
برآور  مدت و ااراي فعاليتها-2-2
برآور   زينه  اي غير مستقيم هرو د-2-3
تهيه بو اه تتصيلي هرو د-2-4
يمانبندي هرو د-3
هرو ديمانبندي ابكه-3-1
تهيه ادول مشخصات هرو د-3-2
برر ي ارايط نامنا ب اوي-3-3
برر ي  اير مسايل و مشكالت احتمالي-3-4

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل  
پروژه کدامند ؟



 زينه-يمانبرنامه ريزي منابع و اناخك رابطه-4
برنامه ريزي و تخصيص منابع-4-1
 زينه-يمانبرر ي رابطه-4-2
تاريخگذاري هرو د-4-3

هرو دتهيه برنامه نهايي و اارايي-5
صدور مجوي براي اروع هرو د-5-1
هرو دتهيه برنامه نهايي و اارايي-5-2
تامين منابع اارايي هرو د-5-3

ااراي هرو د-6
 دايك و ااراي هرو د-6-1

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل  
پروژه کدامند ؟



اريايابي و نظارت هرو د-7
هيشرفك ااراي فعاليتهااريايابي-7-1
اريايابي  زينه  اي اارايي-7-2
بد ك آمدد با هيش بيني  امقايسه نتايج-7-3
به  نگا  تر ن هرو د-7-4
مديريتيتهيه گزارش  اي-7-5

تصميم گيري مديريك-8
اريايابي هيشنها  ا-8-1
تصميم گيري مديريك و اعمال واتنشهاي منا ب و مقتضي-8-2

مراحل انجام برنامه ریزی و کنترل  
پروژه کدامند ؟



.كرديبندتقسيمعملياتياپروژهقالبدرتوانميرادهندميانجامهاسازمانكهكارهاييكلية
مشتركخصوصيات:

انسانينيرويبهنياز–
محدودمنابعداراي–
.شوندميكنترلواجراريزي،برنامه–

اصليتفاوت:
.هستندردفبهمنحصروموقتيهاپروژهحالكيهدرهستندتكراريومستمركارهايعمليات،

پروژه و عملیات



آغايهرو د: فاي اول 
اي   ر اين ف. تاتيد  ار  تعيين ا دافو يد نسبك به هرو دفاي آغايين هرو د ، بر چگونگي هيدايش

، برخي عناصر تليدي مجزا گر  م  آمدد ،  سته  اوليه  تيم  هرو د را ، براي آغاي فاي  و  تشكيل  
:مراحل عمدد  اين فاي عبارتند اي . مي   ند 

.تشخيص اينكه يو هرو د بايد انجا  او  
.تخمين اينكه هرو د چه چيز را بايد ارائه   د 

.تعريف ا داف  تلي هرو د 
.تعيين انتظارات تلي مشتريان ، مديريك و  اير افرا  مهم   رگير 

.تعيين محدو د  تلي هرو د 
.انتخاب اعضاي اوليه  تيم هرو د 

فازهای انجام پروژه کدامند ؟



برنامه ريزي: و فاي
تهيه ويمانبندي،برنامه ريزي،هرو دانجا براي زي منابعتعيينااملبرنامه ريزي هرو دفاي

لتشكيوملموسفعاليك  ايبها دافتبديلفاياينمهمفعاليك  اياي.ا كهرو دبو اه 
:ايعبارتندفاياينعمدد مراحل.فعاليك  ا كاينانجا برايتاريگرود  اي

منابعويمان،(تيتيك)نتيجه عامل هبينتعا لبرقراريبه معناي،هرو دمحدو د هازيش
.( زينه)

.مي بااندزي  ازاراهرو دا دافبه  ك يابيبرايتهفعاليك  اييفهر كتهيه 
.فعاليتهاتوالي اكلبهترينتعيين
.فعاليتهابهمنابعتخصيصاهكتارابو اه وبرنامهيوتهيه 

.هرو دبرنامه برايزي تاييديه  ايگرفتن

فازهای انجام پروژه کدامند ؟



اارا: و فاي
موثرانجا به  وي هرو دتيمرا بريو ما نگ  اييفعاليك  ايااملهرو داارايفاي

انجا رويبر،بخشاين ر.ا كهيشينفاي ربه   ك آمددبرنامه مطابق،هرو دفعاليك  اي
:ايعبارتندفاياينمهمفعاليك  ايبرخي.مي گر  تاتيدمنابعتو طتار ر ك

. هرو دتيمر بري
.تيماعضاءباالساتبرگزاري
. رگيرمهمافرا باارتباط

.مي آيندهديدهرو داارايطول رته رگيري  اييومناقشاتحل وفصل
.دهرو برنامه  ر كاارايبراي(تجهيزات،نيروي انساني،هول) مور نيايمنابعتامين

فازهای انجام پروژه کدامند ؟



تنترلو دايك:چهار فاي
فايوايفاينواقع ر. مي او نظارتهرو دانجا چگونگيبرآن رتهمرحله ايسك،تنترلفاي
هبمرحلهاين ر.مي   ندچرخهيوتشكيلچهار تا و فاي ايتلو ارند مزماني  اييقبل

برمجد اارامنطبق تر نبرايفرمانهايي،هر اختهتعيين اددا دافبه  ك يابيميزاناندايد گيري
ا رص،  ار اثرآنهاتيتيكياتحويليمانوهرو دنتايجبرتهمغايرت  اييحذفوبرنامه

 قفايخطيت، ناخوا تهتاخيراتبامديرموثربرخور چگونگيرويبرفاياينتاتيد.مي اوند
حلبرايراگزينهبهترينبايدمديرتها كفاياين ر.ا كهرو دمحدو د تغييريابو اه

:ايعبارتندفاياينمراحل. تندانتخابهرو دمشكالت
.برنامهبااختالف  اگزارشواارابرنظارت
.برنامهبااارا تر نمنطبقبراياصالحيتصميماتاتخاذ
تيم اياعضيا  رگيرمهمافرا اي ويته هرو دتغييرات ربارد تصميمواريش گذاري، ريافك

.مي اوندهيشنها هرو د
.نيايصورت رهرو دمجد برنامه ريزي

.نيايصورت  رمنابع طوحتطبيق
.هرو دمحدو د اصالح

.زي تاييديه  ايگرفتنوا دافونتايجتطبيقبرايبرنامهبهبايگشك

فازهای انجام پروژه کدامند ؟



هرو دبستن:هنجمفاي
رادانجا  ادتالش  ايوفعاليك  ا مه بايتابتهيماني؛ا كهرو دبستن،هرو دفايآخرين
هرو دزموفقيك آمياتما  رمدير نروا كآنبستن،هرو دفايمهم ترينبي او.  يدمي توان

رفتنگ. ا ك مرادتارفرماوهيمانكارمناقشاتوبو اهادنتما  باهرو دهاياناغلب.ا ك
:هرو دبستنفايمراحل؛ا كفاياينفعاليكمهمترين،هرو دهايانينتايجقبولتاييديه 

. انشونتايجتر نمستندوتسب
.  رگيرمهمافرا وهرو دتيم بانتايجوهرو داارايروندبايبيني
.هرو دتيم انحاللوااراييعملياتتوقف 

.هرو دتجربياتبايبيني
.هرو دنهاييگزارشنواتن

فازهای انجام پروژه کدامند ؟



نمودار فازهای اجرایی



برنامه ریزی و کنترل پروژه



نها به محدود بودن منابع در اختيار، باعث مي شود براي استفاده ي هر چه بهينه تر از آ
.برنامه ريزي و مديريت روي بياوريم

داف پروژه با برنامه ريزي مي توانيم از منابع در اختيارمان به نحو احسن براي پيشبرد اه
.استفاده كنيم

چرا برنامه ریزی می کنیم؟



مسوولیت های مدیریت



(تعريف پروژه و تعيين اهداف)پروژه مورد نظر چيست؟ -1

(عاليتهامشخص نمودن ف)چه فعاليتهايي براي رسيدن به اهداف پروژه بايد انجام شوند؟ -2

(روابط پيش نيازي و وابستگي ها)به چه ترتيبي بايد كارها را انجام داد؟ -3

(روشهاي ساخت و اجرا)چگونه بايد كارها را انجام داد؟  -4

(مسووليتها، تخصصها، نمودار سازماني)توسط چه كساني؟ -5

(زات، زمانبودجه، نيروي انساني، تجهي)احتياجات چه هستند يا به چه منابعي نياز داريم؟ -6

(محدوديت هاي منابع)محدوديت ها چه هستند؟ -7

سيستمهاي اطالعات مديريت، اطالعات )اطالعات مورد لزوم در حين اجرا چه هستند؟ -8
(Feedbackبازتابي يا بازخوردي يا 

پروسه ی برنامه ریزی و کنترل
:پروژه



پروسه ی برنامه ریزی و کنترل
:پروژه



م تعيين در اين گام پروژه را تعريف مي كنيم و اهدافي را كه بايد به آنها دست پيدا كني•
.مي كنيم

تعریف پروژه و تعیین: گام اول 
اهداف



.ي كنيمدر اين گام فعاليتهايي را كه بايد براي رسيدن به اهداف پروژه انجام دهيم مشخص م

پروژه WBS(Work Breakdown Structure )بدين منظور ساختار شكست كار يا 
.را تهيه مي كنيم

مشخص نمودن : گام دوم 
فعالیتهای الزم



ابتدات،فرساسطاقتكارييكبارهبهپروژهيكفعاليتهاييهمهكردنمشخصكهآنجااز
.كنيمميعمدهفعاليتهايبهكاركلشكستنبهاقدام

يدهندهكيلتشبزرگفعاليتهايبهراعمدهفعاليتهاياينبعديمرحلهدرتوانيمميسپس
.بشكنيمآن

.نيمكتقسيمكوچكتريفعاليتهايبهرابزرگفعاليتهايبعديمرحلهدردوبارهو

.يابدادامهزياديمراحلتاتواندميكارشكستاينو

راسدركهاستهرميكصورتبهپروژهفعاليتهاينمايشكارشكستساختارواقعدر
زترينريسطحترينپاييندروسطحآنفعاليتهايآنازسطحيهردروپروژهكلهرم،

.دارندقرارهافعاليت

WBSساختار شکست کار یا 



WBS به یک ساختار مدون الیه الیه است که پروژه را به طور منطقی و حساب شده در هر الیه
رد پاره های آن تقسیم می کند و مجددا در الیه بعد هرکدام از آن پاره ها را به پاره های کوچکتر خ

ه می می نمایدو این روند را تا عمق دلخواه ادامه می دهد و در پایان نتیجه را با روش گرافیکی ارائ
.کند

.می گویند work package“ بسته کار”هر پاره را یک ( پایین ترین الیه )در آخرین الیه 

WBSساختار شکست کار یا 



تعداد الیه ها، مبنای پاره پاره کردن در هر الیه و تعداد پاره ها در هر الیه: ساختار 

بگونه ای شفاف و رسا در چند کلمه WBSشرح هویت هر پاره از  : توضیح 

شماره منحصر به فرد برای هر پاره: کد یا شماره شناسه 

جریان تجزیه کار از باال به پایین و اختصاص و گرد آوری منابع از پایین به باال

WBSمتدولوژی و محتوای



WBSساختار شکست کار یا 



ساختمان 
دانشکده 

مهندسی عمران

سازه

اسکلت 

پیش 
سازی 
اسکل

ت

نصب 
اسکل

ت

پی سازی

قالب 
بندی

آرماتور 
بندی

بتن 
ریزی

سقف سازی با 
تیرچه و بلوک

معماری

سفت کاری

نماسا
زی

دیوارچینی

نازک کاری

کاشیکار
ی

فرش 
کف

اندود

تاسیسات

تاسیسات 
مکانیکی

لوله 
کشی

موتورخانه

نصب 
وسایل 

بهدا
شتی

تاسیسات 
برقی

تابلوه
ای 
برق

نصب 
کلید و 

پریز

لوله 
کشی 
و سیم 
کشی 

برق

ساختمان دانشکده مهندسی  
WBSعمران



ت ها را در اين گام ترتيب انجام فعاليت ها و وابستگي اجراي هر يك از آنها به ديگر فعالي
.مشخص مي كنيم

:انواع روابط وابستگي فعاليت ها از نظر دليل 
وابستگي طبيعي-

وابستگي امكاناتي-

:انواع روابط وابستگي فعاليت ها از نظر زماني 
(پيش نيازي)وابستگي شروع به پايان -

(هم نيازي)وابستگي شروع به شروع -

وابستگي پايان به شروع-

وابستگي پايان به پايان-

مشخص نمودن روابط  : گام سوم 
پیش نیازی و وابستگی ها



:فعاليت اجراي پي و خاكبرداري را در نظر بگيريد2: براي مثال 

يت بنابراين خاكبرداري فعال. اجراي پي پس از اتمام خاكبرداري آغاز مي شود
.پيش نياز فعاليت اجراي پي است

يا

حجيم را در فعاليت مانند ساخت بتن و ريختن بتن در قالب  براي يك بتن ريزي2
:نظر بگيريد

يختن بتن اين دو فعاليت هم نياز هستند بدين معني كه تا ساخت بتن شروع نشود ر
.در قالب شروع نمي شود

مشخص نمودن روابط  : گام سوم 
پیش نیازی و وابستگی ها



ا در اين گام روشهاي اجرايي انجام هر يك از فعاليت ها و افراد مورد نياز براي انجام آنها ر
.  پيش خودمان مشخص مي كنيم

مشخص نمودن : گام چهارم و پنجم 
روشهای اجرایی و افراد مورد نیاز



نجامابراينيازموردافرادوهافعاليتازيكهرانجاماجراييروشهاياساسبرگامايندر
وآالتماشينانساني،نيرويقبيلازديگرمنابعيموردبهبناسپسوزمانابتداآن

.دهيمميتخصيصهافعاليتازيكهربهرابودجه

.استذيرپامكانتجربهومحاسبهازتركيبيازاستفادهبهاغلبمنابعوزمانتخصيص

ابهفهرستدرموجودهايآيتمهايبهاآناليزازتوانميمنابعوزمانيمحاسبهجهت
.افتيدستمناسبمقداربهآمدهدستبهنتايجتجربيتعديلباوكرداستفاده

تخصیص زمان و منابع: گام ششم 



يل مي در اين گام با توجه به محدوديت هايي كه در به كارگيري منابع داريم، برنامه را تعد
.كنيم تا به بهترين نحوي از منابع موجود استفاده شود

ي زمان و هزينه تكنيكهاي تسطيح منابع و تكنيكهاي موازنه: در اين مرحله از تكنيكهايي مانند 
.استفاده مي شود

در نظر گرفتن محدودیت های: گام هفتم 
منابع



و در اين گام كه در حين اجرا انجام مي گيرد، با استفاده از داده هاي واقعي جمع آوري شده
.تجربيات اجرا، برنامه تنظيم و به روز مي شود

جمع آوری بازخوردها در حین  : گام هشتم 
اجرا و تنظیم برنامه



مدیریت زمان پروژه

مدت( کنترل)پایش 
زمان فعالیتها و 

پروژه
تعریف فعالیتها

بازنگری و اصالح 
مستمر مدت زمان 

انجام فعالیتها

برآورد منابع الزم 
ابرای انجام فعالیته

برآورد مدت زمان 
الزم بری انجام 

فعالیتها
یتهاتعیین توالی فعال



شبکه کار برای پی سازی یک ساختمان

پیاده کردن نقشه پی سازی روی زمین-الف 

پی کنی-ب 

قالب بندی پی ها-ج 

آرماتوربندی–ز 

بتون ریزی پی ها–د 

تهیه و تدارک میل گرد جهت آرماتوربندی–ه 

بریدن و خم کردن آرماتورها–و 



شبکه کار برای پی سازی یک ساختمان

از دیدگاه عملیات  
سلسله ادغامی  )آرماتوربندی

(1شماره 

تهیه و تدارک میل گرد جهت –ه 
آرماتوربندی

بریدن و خم کردن آرماتورها–و 

آرماتوربندی–ز 

بتون ریزی پی ها–د 

از دیدگاه عملیات پی سازی  
(سلسله اصلی )

ازی  پیاده کردن نقشه پی س-الف 
روی زمین

پی کنی-ب 

قالب بندی پی ها-ج 

آرماتوربندی–ز 

بتون ریزی پی ها–د 

له سلس)از دیدگاه عملیات بتون ریزی
(2ادغامی شماره

تهیه و تدارک بتون–ح 

بتون ریزی پی ها–د 



الف   پیاده کردن نقشه  
ب     پی کنی

ج     قالب بندی پی ها
د      بتون ریزی پی ها

ه      تهیه و تدارک میل گرد
و      بریدن و خم کردن آرماتور

ز      آرماتور بندی
ح      تهیه و تدارک بتون



کیفیت تسلسل تقدم و تاخر کنشها

کدام کنشها باید بالفاصله قبل از این کنش پایان یافته باشند؟

؟کدام کنشها از این کنش مستقل هستند و می توانند همزمان با آن انجام شوند

کدام کنشها باید بالفاصله بعد از خاتمه این کنش شروع شوند؟



نه  کنشهای پسی
بالفاصله

کنشهای همزمان نه  کنشهای پیشی
بالفاصله

شرح

ب ه و ح ندارد پیاده کردن نقشه الف

ج ه و ح الف پی کنی ب

ز ه و ح ب قالب بندی پی ها ج

ندارد ندارد ح-ز  بتون ریزی پی ها د

و الف ب ج ح ندارد تهیه و تدارک میلگرد ه

ز الف ب ج ح ه بریدن و خم کردن آرماتور و

د ح ج و آرماتور بندی ز

د الف ب ج ه و ز ندارد و تدارک بتونتهیه ح



سلسله ها و گره های انشعاب و ادغام



ترسیم های گوناگون از یک شبکه کار



شبکه کار اجرای پی بتونی



گانت چارت يا نمودار گانت-

-CPM  يجهت پروژه هايي بدون فعاليت و زمان احتمال: يا روش مسير بحراني

-PERT ن و جهت پروژه هايي با  فعاليت هاي معي: يا روش ارزيابي و بازنگري پروژه ها
زمان احتمالي

-GERT يت هاي جهت پروژه هايي با فعال: يا روش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها
احتمالي

:  تکنیکهای برنامه ریزی



:واژگان مربوط به اين روش و نحوه ي نمايش هر يك

:در اين روش فعاليت ها روي پيكان يا كمان هايي قرار مي گيرند: فعاليت -1

:نقطه ي آغاز يا پايان هر فعاليت يا يك رويداد مي نامند: رويداد -2

.نامندرويداد ابتداي هر فعاليت رويداد پايه و رويداد انتهاي هر فعاليت را رويداد پايان مي

.ندرويداد ابتداي شبكه را رويداد آغازين و رويداد انتهاي شبكه را رويداد پايانه مي نام

فعاليت الف

2010

رويداد پايه رويداد پايان

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:واژگان مربوط به اين روش و نحوه ي نمايش هر يك

ارند و تنها فعاليتهايي كه واقعاً وجود نداشته و به هيچ نوع منابعي نياز ند: فعاليت موهوم -3
:جهت نشان دادن درست وابستگي ها به كار مي روند 

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني
.هر فعاليت بايد فقط يك بار روي شبكه ظاهر شود-1

.دو فعاليت نبايد داراي يك اسم مشابه باشند-2

.شبكه بايد فقط داراي يك رويداد آغازين و يك رويداد پايانه باشد-3

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني
لي دو هر تعداد فعاليت مي توانند از يك رويداد آغاز شوند يا به يك رويداد ختم شوند و-4

.فعاليت نمي توانند داراي يك رويداد پايه و يك رويداد پايان باشند

م شبكه داراي مقياس زمان نيست يعني طول كمانهاي نشان دهنده ي فعاليت ها مفهو-5
.بخصوصي ندارد

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني
لي نمودار از راستاي جغرافيايي فعاليتها داراي مفهوم خاصي نيست ولي بهتر است جهت ك-6

.چپ به راست باشد

يت از رويداد ها بايد به گونه اي شماره گذاري شوند كه شماره ي رويداد پايه ي يك فعال-7
2اري نمي توان از يك شماره براي نامگذ. شماره ي رويداد پايان آن فعاليت كمتر باشد

.رويداد استفاده كرد

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني
رويداد خارج روابط پيش نيازي و وابستگي هميشه به نحوي است كه فعاليتهايي كه از يك-8

رسند مي شوند وقتي مي توانند شروع شوند كه همه ي فعاليت هايي كه به آن رويداد مي
.انجام شده باشند

فته مثالً زمان همه ي فعاليتها به روز يا ه. واحد زمان در شبكه همواره بايد ثابت باشد-9
.باشد

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:استفاده از فعاليتهاي موهومي
: وند براي نشان دادن فعاليت هايي كه از يك رويداد آغاز شده و به يك رويداد ختم مي ش-1

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:استفاده از فعاليتهاي موهومي
:براي قطع وابستگي هاي غير ضروري-2

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:استفاده از فعاليتهاي موهومي
در شرايطي كه شبكه بيش از يك -3

:رويداد آغازين يا پايانه دارد

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:اشتباهات متداول در رسم نمودار
:ايجاد حلقه -1

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:اشتباهات متداول در رسم نمودار
وابستگي هاي غير ضروري-2

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:اشتباهات متداول در رسم نمودار
فعاليتهاي موهوم غير ضروري-3

CPM یا روش مسیر بحرانی:



:عالئم و حروف به كار رفته 
:i,jيا ijيا i-jفعاليت -

-Dij : زمان الزم براي انجام فعاليتi-j

-Ei : زودترين تاريخ وقوع رويدادi

-Li : ديرترين تاريخ وقوع رويدادi

-Ej : زودترين تاريخ وقوع رويدادj

-Lj : ديرترين تاريخ وقوع رويدادj

j i 

رويداد پايه رويداد پايان

یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



:عالئم و حروف به كار رفته 
-ESij : زودترين تاريخ ممكن براي شروع فعاليتij

-LSij : ديرترين تاريخ ممكن براي شروع فعاليتij

-EFij : زودترين تاريخ ممكن براي پايان فعاليتij

-LFij : ديرترين تاريخ ممكن براي پايان فعاليتij

-Fi : زمان شناوري رويدادi

-TFij : زمان شناوري جمعي فعاليتij

-FFij : زمان شناوري آزاد فعاليتij

-IFij : زمان شناوري مستقل فعاليتij

یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



:محاسبه ي زمانهاي رويدادها

ين  پس از رسم شبكه از رويداد آغازين شروع و زودتر: حركت پيشروي -
.ي كنيمزمان وقوع هر رويداد را تا رسيدن به رويداد پايانه شبكه محاسبه م

قوع هر  از رويداد پايانه شبكه شروع و ديرترين زمان و: حركت بازگشتي -
.رويداد را تا رسيدن به رويداد آغازين محاسبه مي كنيم

Ej= Max(Ei+Dij)  ,  i=0,1,2,…,n

Li= Min(Lj-Dij)  ,   j=0,1,2,…,n

یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



:محاسبه ي زمانهاي فعاليت ها

برابر است با زودترين زمان  : i-j(ESij)زودترين زمان شروع فعاليت -
i                                              :ESij=Eiوقوع رويداد 

برابر است با زودترين زمان : i-j(EFij)زودترين زمان پايان فعاليت-
EFij=ESij+Dij:        شروع فعاليت به اضافه ي طول فعاليت

EFij=Ei+Dij

یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



:محاسبه ي زمانهاي فعاليت ها

ع برابر است با ديرترين زمان وقو: i-j(LFij)ديرترين زمان پايان فعاليت -
j                                            :LFij=Ljرويداد 

ان  برابر است با ديرترين زمان پاي: i-j(LSij)ديرترين زمان شروع فعاليت-
LSij=LFij-Dij:                      فعاليت منهاي طول فعاليت

LSij=Lj-Dij

یا روش CPMزمان در محاسبات 
:مسیر بحرانی 



ع شناوري هر رويداد برابر است با مقدار زماني كه وقو: (Fi)شناوري رويداد 
كه به تاخير رويداد مي تواند به تاخير بيافتد بدون اينكه تاريخ پايان شب

.بيفتد

ن زمان  اين شناوري براي هر رويداد برابر است با اختالف زودترين و ديرتري
:وقوع آن رويداد 

.رويداد هايي كه شناوري آنها صفر است را رويدادهاي بحراني مي نامند

Fi= Li-Ei

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري راه يا مسير

.ارددر هر شبكه چندين راه يا مسير براي رسيدن به انتهاي شبكه وجود د

دت  شناوري يك راه، برابر است با زمان الزم براي اتمام شبكه منهاي جمع م
:زمان انجام فعاليتهاي موجود در آن راه 

را  در يك شبكه همواره حداقل يك مسير با شناوري صفر وجود دارد كه آن
فر تمام رويدادهاي واقع در اين مسير شناوري ص. مسير بحراني مي نامند

مي  و فعاليت هاي موجود در اين مسير را نيز فعاليت هاي بحراني. دارند
.نامند

= Ec-Es – (D1+D2+D3+…Dm) شناوري يك راه

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  راه يا مسير

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري فعاليت ها

يفتد مقدار زماني كه يك فعاليت مي تواند به تاخير ب: (TFij)شناوري جمعي  
.بدون اينكه در كل زمان اجراي پروژه تاثير بگذارد

:برابر است باi-jكل زمان در دسترس براي انجام فعاليت 

Lj-Ei  ياLFij-ESij

:برابر است با ijپس شناوري جمعي فعاليت 

Lj-Ei-Dij = LFij-ESij-DijTFij=

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري فعاليت ها

يفتد مقدار زماني كه يك فعاليت مي تواند به تاخير ب: (FFij)شناوري آزاد  
.گذاردبدون اينكه در ميزان شناوري فعاليتهاي پس از خودش تاثيري ب

عد از  براي اينكه تاثيري بر فعاليتهاي بi-jزمان در دسترس براي انجام فعاليت 
:خودش نداشته باشد برابر است با

Ej-Ei

:برابر است با ijپس شناوري آزاد فعاليت 

FFij=Ej-Ei-Dij

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري فعاليت ها

يفتد مقدار زماني كه يك فعاليت مي تواند به تاخير ب: (IFij)شناوري مستقل  
.ي بگذاردبدون اينكه در ميزان شناوري فعاليتهاي قبل وبعد از خودش تاثير

بل و براي اينكه تاثيري بر فعاليتهاي قi-jزمان در دسترس براي انجام فعاليت 
:بعد از خودش نداشته باشد برابر است با

Ej-Li 

:برابر است با ijپس شناوري مستقل فعاليت 

IFij=Ej-Li-Dij

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري فعاليت ها

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:  شناوري فعاليت ها

یا روش  CPMشناوری ها در محاسبه 
:مسیر بحرانی 



:یا روش مسیر بحرانی CPMمثال 



:یا روش مسیر بحرانی CPMمثال 




