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 مقدمه -1

، فرايند پیگیری، بازنگری و کنترل پیشرفت اهداف عملکردی در مورد فرآيندهای و طرح  نظارت و کنترل بر کار پروژه

دهد تا بر اين امکان را می های طرحباشددد. کنترل مسددتمر پروژه میو طرح ی مديريت پروژه تعريف شددده، در برنامه

هايی را که به توجه بیشتر نیاز دارند مشخص نمايد. نظارت شامل گزارش نظارت داشته و حوزه ها و طرح سالمت پروژه

 ها است.بینیگیری پیشرفت و پیشوضعیت، اندازه

 ضرورت و اهداف -2

 های زير مجموعه طرحو کنترل عملکرد پروژه، پايش ها ای طرحدورهدهی هدف از تدوين دستورالعمل کنترل و گزارش

شددناسددايی انحرافات و انجام اقدامات بزم برای ج ران انحرافات با بازبینی   های از پیش تعیین شددده وبرنامه ر برابر د

 برنامه است. 

 دامنه کاربرد  -3

 کاربرد دارد.  فناورانههای ها/ طرحاين دستورالعمل برای تمامی پروژه

 و نظارت مسئولیت اجرا  -4

 باشد.می فناورانههای ها/ طرحمسئولیت اجرا: مسئولیت حسن اجرای اين دستورالعمل با مديران پروژه -

 باشد.یم /مجريان سندمراکز روسایمسئولیت نظارت: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای اين دستورالعمل بر عهده  -
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 ها طرحدهی گزارش -5

های هايی به منظور پايش هر يك حوزهريزی شدددده، بزم اسدددت گزارشهای برنامهبده منظور پايش و کنترل فعالیت 

دهی تدوين و ارائه گردند. برای اين منظور مفاد و موارد بزم برای گزارش "تغییرات"و  "اقالم قابل تحويل "، "مالی"

 در هر يك از موارد مذکور در ادامه آورده شده است. 

 شددش ماهه دهیگزارش هایدوره با مطابق رامربوطه  هایگزارشطرح اطالعات بزم برای تهیه  مدير اسددت بزم

و دفتر فناوری  مرکز رئیس اختیار در از مديران پروژه زير مجموعه خود تحويل و در قالب گزارشی جامع مشدخص شده 

 دهد. قرار می

 يیناساش تأخیراتو  گردند ارائهگردد رای بررسی وضعیت طرح تشکیل میکه ب ایدوره جلسات در بايد هاگزارش همچنین

  ريزی گردد.و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه برنامه بررسی آنها يلشده و دب

 های طرحمالی پروژهگزارش عملکرد  -5-1

م نای  مديريت تغییراتروزرسانی بودجه و کنترل هزينه و ببه منظور به  های طرحمالی پروژهفرآيند نظارت بر وضعیت 

 است.  های زير مجموعه طرحهزينه پروژه

عیین گردد و تمالی پیمانکار استفاده می هایغال ا از گزارش صدورت وضدعیت  هر پروژه به منظور ارزيابی عملکرد مالی 

 باشد:موارد ذيل نیز در آن الزامی می

 م لغ صورت وضعیت ارسالی پیمانکار در دوره جاری و تجمعی -

 غ صورت وضعیت تأيید شده توسط دستگاه نظارت برای دوره جاری و تجمعیم ل -

 م لغ صورت وضعیت تأيید شده توسط مدير طرح برای دوره جاری و تجمعی -

 ادعايی پیمانکار مالی درصد پیشرفت -
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  ناظردرصد پیشرفت مالی مورد تائید  -

 درصد پیشرفت مالی مورد تأيید کارفرما -

 های تأيید و پرداختتاريخ -

گزارش عملکرد "های زير مجموعه طرح فرم مدير طرح برای هريك از پروژه زمانی شش ماهههای دين منظور در بازهب

 نمايد. را تکمیل و برای مجری سند و يك رونوشت برای دفتر امور فناوری ارسال می "مالی پروژه

از طرح که در داخل پژوهشگاه انجام يی هاپروژهمالی  عملکرد سنجش : بزم به ذکر است، به منظور پايش وتذکر

براساس صورت وضعیتهای تائید شده در جلسات کمیسیون فنی )گزارش عملکرد مالی پروژه( مربوطه  فرم گردندمی

 گردد.تکمیل می

 گزارش وضعیت پیمانکاران  -5-2

فکیك به تگردد و تعیین موارد ذيل اسددتفاده میوضددعیت پیمانکاران از گزارش هر طرح به منظور ارزيابی عملکرد مالی 

 باشد:در آن الزامی میبرای هريك از پیمانکاران 

 سهم  پیمانکار از کل رقم قرارداد اولیه طرح -

 در سال گذشته  يالیر یشرفتدرصد پو  م لغ صورت وضعیت تايید شده -

 م لغ  صورت وضعیت تأيید شده در سال جاری -

 تاکنونو درصد پیشرفت ريالی أيید شده تجمعی م لغ  صورت وضعیت ت -

 تاکنون یم لغ پرداخت -

 اییتهط ق صدورت وضع فرم مربوطه  شدود ینشدده و داخل پژوهشدگاه انجام م   یکه برونسداار  يیهاپروژه یبراتذکر: 

 گردد.می یلتکم یفن یسونکم
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را تکمیل و برای مجری سند و  "گزارش وضعیت پیمانکاران "مدير طرح فرم  شش ماهههای زمانی بدين منظور در بازه

 نمايد. يك رونوشت برای دفتر امور فناوری ارسال می

 وضعیت اقالم قابل تحویل پروژه  گزارش  -5-3

 حتص انط اق خروجی با مفاد قرارداد، انط اق اطالعات و مطالب ارائه شده در گزارش با موضوع، ارزيابیوضعیت بررسی 

 پروژه ضروری است و نتايج حاصل از آن بايد ث ت و مستند گردند.  خدمات شرح چارچوب در تخصصی و فنی هایبررسی

باشد. برای اين منظور بعد از مشخص نمودن يکی از اهداف کنترل کیفیت تعیین صحت اقالم قابل تحويل پروژه می

مشخص نمود. اقالم قابل تحويل که به را از منظر تائید و يا رد  وضعیت قلم قابل تحويلتوان معیارهای پذيرش، می

کمیل های تگردند. آن دسته از خروجیاند به صورت رسمی به وسیله کارفرما تأيید میمعیارهای پذيرش دست يافته

الحات نجام اصاند بايد به همراه دبيل عدم پذيرش به پیمانکار برای اای که به صورت رسمی مورد ق ول واقع نشدهشده

  مورد نیاز بازگردانده شوند.

توانند بخشی از محصوبت های تحقیقاتی میبه عنوان مثال مدارک مهندسی، گزارشهای طراحی و همچنین گزارش

 اصلی پروژه باشند. 

 نشان یها تعدد مدارک تولید زياد بوده و بايد بطور مناس ی گزارش شوند.  اين گزارش در حالت کلدر بعضی از پروژه

های مختلف مانند تعداد سندهای در حال تهیه، ارسال شده برای تائید، در حال اصالح )بعد دهنده تعداد سند در  وضعیت

 از دريافت دستورات اصالحی کارفرما و ...( است.

 شامل موارد زير است:  اقالم قابل تحويل پروژه گزارش وضعیت 

 اند ولی در حال حاضر درحال اصالح است.ك بار تولید شده: مدارکی هستند که يمدارک در حال اصالحد 

 .مدارکی که تولید شده است و تايید نیز شده است مدارک تايید شده:د 
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 .است شدهمی تولید ایبرنامه صورت به تاکنون بايستمی که مدارکی :برنامه ط ق تولیدی مدارک تعداد د

 . اندنگرديده ارائه و تدوين تاکنون که هستند مدارکی :نشده تولید مدارک تعداد د

 گزارش تغییرات پروژه -5-4

زی شددده با نتايج ريکنترل تغییرات در قالب پیشددنهاد اقدامات پیشددگیرانه در راسددتای پیش بینی انحرافات نتايج برنامه

 آمده، از واقعی و مشدکالت احتمالی و يا پیشدنهاد اقدامات اصالحی به منظور اصالح و برطرف نمودن انحراف به وجود  

های توانند منجر به افزايش، کاهش و يا تعديل هر يك از حوزهباشند که میموارد اصدلی در فرآيند نظارت و کنترل می 

 تواند نشات گرفته از تحققريزی شده محدوده، زمان و هزينه گردند. در واقع، هر يك از تغییرات مذکور میاصلی برنامه

و يا هر يك از علل به وجود آورنده ناشناخته  ديدار شدن يك ريسكه پروژه، پهای غیرفعال فرض شدد يکی از ريسدك 

ست لی ،ای باشدد. در اين گزارش بزم اسدت تغییرات مصوب از ابتدای پروژه  های زمان ندی يا هزينهانحرافات در برنامه

د. ت مجزا تهیه و مستند گردنبه صورمربوطه  و همچنین اثر تغییرات پروژه مورد نظر روی طرح تغییرات در حال بررسی

 لذا به منظور مستندسازی تغییرات پروژه تعیین موارد ذيل بزم است:

 تغییرات مصوب -

 تغییرات در حال بررسی -

 و کیفیت  هزينه، های محدوده، زماناثر هر يك از تغییرات بر روی حوزه -

 طرح یرواثر تغییر  -
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