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 مقدمه -1

نظارت و کنترل بر کار پروژه، فرايند پیگیري، بازنگري و کنترل پیشرررفت اهداف عملکردي در مورد فرآيندهاي تعريف 

ه دهد تا بر سالمت پروژباشرد. کنترل مستمر پروژه به تی  پروژه اين امکان را مي ي مديريت پروژه ميشرده، در برنامه 

یري گنظارت شامل گزارش وضعیت، اندازه هايي را که به توجه بیشرتر نیاز دارند مشر ص نمايد.  نظارت داشرته و حوزه 

بندي، هزينه، منابع، هاي محدوده، زمانطالعاتي را در زمینههاي عملکردي اها اسرررت. گزارشبینيپیشررررفت و پیش

 آورند.کیفیت و ريسک فراه  مي

 ضرورت و اهداف -2

ر برابر خطوط مبناي پروژه دهي پروژه، پايش و کنترل عملکرد پروژه دهردف از تدوين دسرررتورالعمل کنترل و گزارش 

 الزم براي جبران انحرافات با بازبیني برنامه است. برنامه پروژه(، شناسايي انحرافات پروژه و انجام اقدامات )

 دامنه كاربرد  -3

 کاربرد دارد.  فناورانه هاي/ طرحهابراي تمامي پروژه دستورالعملاين 

 مسئولیت اجرا و نظارت  -4

 باشد.مي فناورانههاي ها/ طرحمسئولیت اجرا: مسئولیت حسن اجراي اين دستورالعمل با مديران پروژه -

 باشد.يم /مجريان سندمراکز روسايرت: مسئولیت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده مسئولیت نظا -
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 و اصطالحات  تعاريف -5

هاي برونسپاري شده دانشگاه/ محقق/ شرکت/ موسسه/ مراکز پژوهشي که پروژه به آنها واگذار در مورد پروژه پیمانکار:

 باشد. هاي داخلي محقق/ واحد مجري ميشده و در مورد پروژه

 وباشررد که در ابتداي پروژه تعیین طوط مبنا در واقع مبناي حرکت پروژه براي رسرریدن به اهداف آن مي: خخطوط مبنا

 ريزي شده است.برنامه

نظارت و کنترل بر پیشررررفت و عملکرد پروژه و  البقاي در فرآينرد پايش و کنترل يک فرآيند دوره : پرايش و کنترل 

 باشد.گیري در ارتباط با تغییرات در برنامه پروژه و به روزرساني آن ميهمچنین تصمی 

ا باشد. در نتیجه بمي "واقعي مقادير"و  "ريزي شرده برنامه ديرمقا"هاي در واقع عدم تطابق میان آيت  : انحرافانحراف

توان به میزان انحراف در هر يک از اين هاي محدوده، زمان، هزينه، کیفیت و ... ميهاي مذکور در حوزهمقايسررره آيت 

 ها دست يافت.حوزه

هاي وضرررعیت، امل گزارشکه شررر عملکردي آوري و توزيع اطالعرات گزارش عملکرد، فرآينرد جمع  گزارش عملکرد:

 باشد.  هاست، ميهاي پیشرفت و پیش بینيگیرياندازه

با گذشرت زمان از ابتداي پروژه، الزم اسرت برنامه زمانبندي پروژه پا از اعمال مقادير درصد پیشرفت    روزرسراني:  به

غالبا يک ماهه( مجددا محاسبه هاي زماني مش ص )بندي در بازههاي سرط  آخر برنامه زمان اي و واقعي فعالیتبرنامه

 و به روزرساني گردند.  

مجدد برنامه زمانبندي، به منظور اعمال تغییراتي که بر روي برنامه زمانبندي اولیه پروژه  ريزيبرنامه ريزي مجدد:برنامه

راي ريزي مجدد بپذيرد. در واقع برنامه زمانبندي پروژه پا از برنامهو خط مبناي زمانبندي تأثیرگذار اسرت، صورت مي 

 کارفرما ارسال و پا از تأيید، مبناي پروژه قرار خواهد گرفت. 
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به منظور جلوگیري از ايجاد خلل در روند پیشررررفت کلي پروژه با توجه به تأخیرات  پروژه جبرانيرنامه ب :مه جبرانيبرنا

داده، در همان محدوده با هدف جبران تأخیرات و انحرافات رخ  شرررود. اين برنامهتهیه ميزماني ايجاد شرررده در پروژه 

 .شوندمي ايجادلیه( بندي اوبیني شده پروژه )برنامه زمانزماني پیش

 انجام فرايند اجرا و مراحل -6

ريزي شده هاي مديريت پروژه، الزم است فرايند اجرا آغاز و اقدامات برنامههاي انجام شرده در حوزه ريزيپا از برنامه

وارد دامه مشروع و پا از آن کنترل و پايش گردد؛ تا بتوان انحرافات به وجود آمده را شناسايي و مديريت نمود. لذا در ا

ريزي شده برمبناي گروه فرآيند کنترل و پايش استاندارد مديريت پروژه ارائه شده الزامي به منظور پايش اقدامات برنامه

 است:

 تعريف و شرح كنترل پروژه -6-1

 شود:اي در خصوص کنترل پروژه انجام ميفرآيند کنترل شامل آن دسته از فرايندهايي است که به صورت دوره

 و کنترل بر پیشرفت و عملکرد پروژه نظارت  -

 تغییرات در برنامه و بروزرساني   گیري تصمی تعیین و  -

 هاي كنترلیتدوين شاخص -6-2

زمان و هزينه از جمله مواردي است که در ، محدودههاي هر يک از حوزه در "انحرافات مجازمیزان "شراخص کنترلي  

بر اين مبنا در صورتي که انحراف محاسبه شده از میزان  یرد.پیمانکار قرار گتواند مورد توافق کارفرما و ابتداي پروژه مي

اشد. اما در بانحراف مجاز توافق شده کمتر باشد، پیمانکار ملزم به ارائه برنامه جبراني و اقدامات اصالحي به کارفرما مي

 نايريزي مجدد پروژه را بر مبيد برنامهصرورتي که میزان انحراف محاسبه شده از انحراف مجاز بیشتر باشد، پیمانکار با 
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الزم به ذکر اسررت، اين شرراخص غالبا بر مبناي  .تأيید کارفرما برسرراندتغییرات و انحرافات ايجاد شررده ارائه نموده و به 

 شود.  ( در نظر گرفته مي%25درصد و در حدود انحراف يک چهارم )

 هاي فرايند كنترل پروژهگردش كار و مسئولیت -6-3

 بايد که ستنده مواردي جمله از پروژه کنترل فرايند هايمسئولیت تعیین همچنین و پروژه کنترل فرآيند کار دشگر نحوه

 ارشناسک يک خود براي بايد طرح هر .گردند مش ص پروژه کنترل فرآيند تسريع و تسهیل منظور به پروژه ابتداي در

 ريزيرنامهب فعالیتهاي انجام براي را پژوهشگاه داخل پروژه مديران و طرح مدير با همکاري وظیفه که داشته پروژه کنترل

 پژوهشگاه EPM سامانه در آنها ثبت و MSP فايل قالب در طرح هايپروژه زمانبندي جدول تهیه مانند پروژه کنترل و

 را پروژه واقعي پیشرفت درصد ثبت و بروزرساني و EPM سامانه در زمانبندي برنامه مصوب تغییرات بروزرساني و نیرو

 برونسپاري هايپروژه زمانبندي برنامه MSP فايل تحويل وظیفه پروژه کنترل کارشناس همچنین. دارد برعهده ماه هر در

ها و ثبت آنها در اين پروژه MSPيا ايجاد فايل  و EPM سامانه در آن ثبت و بارگذاري و بیروني پیمانکار از طرح، شده

 روزرسانيب مسئولیت. دارد برعهده را ماه، هر انتهاي در پیمانکار اعالمي پیشرفت درصد بروزرسانيهمچنین  EPMسامانه 

 . باشدمي طرح مدير با EPM سامانه در هاپروژه عملکرد و اطالعات صحی 

 جبرانی برنامهتهیه  -6-4

 مقطع در ات است الزم نسازد، مواجه مشکل با را پروژه کلي پیشرفت روند پروژه، در شده ايجاد زماني تأخیرات اينکه براي

 ماتاقدا جبراني، هايبرنامه ،(گرددمي مش ص پروژه کنترل و ريزيبرنامه جلسات خروجي قالب در که) مناسب زماني

. شوند رااج و پیشنهاد شد، خواهند يا شده تأخیر به منجر که مشکالتي رفع براي الزم پیشگیرانه اقدامات و اصالحي

 هبرنام) پروژه شده بینيپیش زماني محدوده همان در داده، رخ انحرافات و تأخیرات که هدف اين با جبراني هايبرنامه

 . گرددمي تهیه شوند جبران( اولیه بنديزمان

 :است موارد اين به محدود نه و زير موارد شامل تأخیرات جبران هايروش انواع
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 کاري منابع افزايش 

 کاري هايشیفت يا کار انجام زمان مدت افزايش 

 (داخليهاي )براي پروژه سپاري برون هايسیاست ات اذ 

 اجرايي هايروش در تغییر 

. شوندمي نتدوي و بررسي پیشنهاد، پروژه کنترل و ريزيبرنامه جلسات در الزم، اصالحي اقدامات نیز و جبراني هايبرنامه

 زمان و ااجر( مسئوالن) مسئول شده، پیشنهاد پیشگیرانه اقدامات و اصالحي اقدامات جبراني، هايبرنامه از هرکدام براي

 . گرددمي اجرايي پروژه مدير توسط و شده نهايي جبراني برنامه. شودمي تعیین مقرر

 بنديبرنامه زمان 1ريزي مجددبرنامه -6-5

 منض ) روژهپ اولیه بنديزمان برنامه روي آن زماني تأثیر که تغییراتي اعمال منظور به بندي،زمان برنامه مجدد ريزيبرنامه

 . پذيردمي صورت ،است شده پذيرفته کارفرما توسط( قرارداد به

 تغییر هب منجر که شده، مصوب تغییرات زماني تأثیرات میزان و بنديزمان برنامه در موجود زماني تأخیرات به توجه با

 طرح/ روژهپ تغییرات مديريت جلسات خروجي اساس بر مجدد ريزيبرنامه پیشنهاد شوند،مي پروژه اولیه بنديزمان برنامه

 مدير مجدد ريزيبرنامه انجام تأيید صورت در و. گرددمي ارايه پروژه مدير سوي از پروژه، کنترل و ريزيبرنامه جلسات و

  .نمايديم تفصیلي بنديزمان برنامه مجدد ريزيبرنامه به اقدام کارفرما سوي از شده مصوب تغییرات به توجه با پروژه

 و ناظر  رحط مدير تأيید از پا و ارسالو ناظر  طرح مدير براي مجدد ريزيبرنامه از پا پروژه تفصیلي بنديزمان برنامه

  .داشت خواهد کاربرد پروژه جديد «بنديزمان مبناي خط» عنوان به

                                                 
1 Rescheduling 
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 دهی پروژهگزارش -7

هاي هايي به منظور پايش هر يک حوزهريزي شرررده، الزم اسرررت گزارشهاي برنامهبره منظور پايش و کنترل فعالیت 

و ارائه گردند. براي اين منظور مفاد و موارد  تدوين "تغییرات"و  "کیفیت"، "ريسررک"، "هزينه"، "زمان"، "محدوده"

 دهي در هر يک از موارد مذکور در ادامه آورده شده است. الزم براي گزارش

 تحويل ناظر و طرح مدير به مش ص شده دهيگزارش هايدوره با مطابق را پروژه هايگزارش پروژه مدير اسرت  الزم

  .دهد قرار  کیفیت و ريزيبرنامه دفترنماينده  و مرکز ارئی اختیار در رونوشت يک طي طرح مدير و داده

 تاريخ ناي در بايد پروژه مدير واست  از بیست  هرماه تا بیست  ماه بعدها گزارش رسانيروزبه تاريخ است ذکر به الزم

 براي اهم هر پنج  و بیست تا حداکثر را خود پروژه گزارش و. نمايد اقدام هافرم تکمیل و ماهانه گزارش تهیه به نسبت

 درصد طرح يردم توسط پروژه واقعي پیشرفت تائید از پا پروژه کنترل کارشناس همچنین. نمايد ارسال طرح مدير و ناظر

ا ر پروژه دريافتي پیشرفت گزارش همچنین. نمايدمي بروزرسانيام هر ماه 28تا تاريخ  EPM سامانه در را پروژه پیشرفت

 دهش بروز پیشرفت درصد صحت مسئولیت است بديهي. نمايدمي بارگذاري EPM سامانه در پروژه به مربوط سايت در

 . باشدمي طرح مدير با سامانه اين در هاپروژه اطالعات و هاپروژه

 کارفرما و پروژه ارکان حضور با که موردي جلسه در يا و "پروژه کنترل" ايدوره جلسات در بايد هاگزارش همچنین

ه شده و ارائ يو برنامه جبران يندهماه آ يآنها، برنامه کار يلشده و دال ييشناسا تأخیراتو  گردند ارائه شده، تشکیل

 .گرددپیگیري و گزارش  ناظرنتیجه انجام آنها توسط 

 

 گزارش عملکرد محدوده  -7-1

کنترل محدوده فرآيند نظارت بر وضرعیت محدوده پروژه و محصول است. مهمترين جنبه کنترل محدوده پروژه، تعیین  

هاي عملکرد گیريگیري در مورد الزم بودن اقدامات اصررالحي اسررت. اندازه علل انحراف از هدف محدوده و تصررمی 
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دوده هاي عملکرد محريزي شده و يا ساير سنجشنامهتوانند شرامل مقايسه عملکرد فني واقعي در مقابل عملکرد بر مي

 باشند. 

 : محدودهعملکرد ارزيابي 

ها مربوط گردند. اين دادهآوري ميجمع ماهانهصورت هاي پروژه همزمان با پیشرفت کار به اطالعات حاصرل از فعالیت 

ر الزامي اين ب ش تعیین موارد زي در. دشوبه نتايج عملکردي گوناگوني هستند که شامل وضعیت اقالم قابل تحويل مي

 است:

 اقالم قابل تحويل تکمیل شده  -

 اقالم قابل تحويل ناتمام  -

 بیني شده براي دوره آيندههاي پیشنیازمندي -
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کنترل زمانبندي، فرآيند نظارت بر وضرررعیت پروژه به منظور به روزرسررراني پیشررررفت و مديريت تغییرات خط مبناي 

 ندي پروژه است. کنترل زمانبندي با موارد زير در ارتباط است:زمانب

 زمانبندي به روزرساني شده پروژه -

 شناسائي و گزارش عواملي که باعث ايجاد انحراف شده و برنامه جبران انحراف  -

 توانند موجب تغییرات زمانبندي شوندشناسائي و گزارش عواملي که مي -

دامات گیري در خصوص لزوم اقو میزان انحرافات خط مبناي زمانبندي و تصمی  جنبه مه  کنترل زمانبندي تعیین علت

 اين ب ش تعیین موارد زير الزامي است: در. باشدالزم مي
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وژه اي و واقعي پرهاي برنامهبرنامه زمانبندي به روزرسراني شده )گانت به روز شده پروژه( که درصد پیشرفت  -

 در آن بروزرساني شده است. 

اي و واقعي پروژه که در آن درصد نمودارهاي پیشررفت تجمعي پروژه بر اسراس مقادير درصد پیشرفت برنامه   -

 نويسي. گردد و درصد پیشرفت واقعي از ابتدا تا دوره گزارشاي از ابتدا تا انتهاي پروژه درج ميپیشرفت برنامه

الیتها که در فع تهاي روي مسیر بحراني و سايرتفکیک فعالینويسي به فعالیتهاي داراي انحراف در دوره گزارش -

 گردد. آن میزان انحراف ار خط مبناي زمانبندي، علل انحراف و برنامه جبران انحراف ارائه مي

 تعیین میزان انحرافات از خط مبناي زمانبندي  -

 ريزي شده براي ماه آيندههاي برنامهفعالیت -

 تاريخ رويدادهاي مه  پروژه در ماه آينده  -

 هرست جلسات برگزار شدهف -

تهیه شررده و مسرریر بحراني پروژه با رنم قرمز  MSPالزم به ذکر اسررت که برنامه زمانبندي پروژه بايد در قالب فايل 

 مش ص شود. 
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 نظارت و کنترل ريسک شامل فرآيندهاي ذيل است:

 هاي پاسخ به ريسکاجراي برنامه -

 هاي شناخته شدهپیگیري ريسک -

  :ريسکعملکرد ارزيابي 

 : به منظور پايش و کنترل ريسک موارد زير بايد مش ص و مستند گردند
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 هاي با احتمال وقوع باال و تأثیرات زياد(هاي مه  شناسائي شده ) ريسکلیست ريسک -

 ريزي شده به ريسکهاي برنامهپاسخ -

 هاي پاسخ به ريسکشرح اقدامات انجام شده در خصوص برنامه -

 موفقیت اقدام صورت گرفتهمیزان  -

 

 آمده در پروژه و اقدامات صورت گرفتهگزارش مشکالت پیش -7-4

شرود، مشکالت پیش آمده براي پروژه در گزارشي رصد شده و  در راسرتاي بهبود در کنترل و پايش پروژه پیشرنهاد مي  

ها مورد تحلیل و بررسي قرار گیرند. لذا الزم است اين مستندات طي گزارشي اقدامات صورت گرفته براي هر يک از آن

هاي ثبت و مستند گردند. در اين گزارش درج آيت  "گرفته آمده در پروژه و اقدامات صورتمشکالت پیش"تحت عنوان 

 شود:زير پیشنهاد مي

 شرحي از مشکالت به وجود آمده -

 علل به وجود آمدن هر يک از مشکالت -

 هاي محدوده، زمان، هزينه، کیفیت و ريسکها بر اهداف پروژه و بر هر يک از حوزهتأثیر هر يک از آن -

 ر يک از مشکالت تعیین شدهاقدامات صورت گرفته براي رفع ه -

  هاي پیشنهاديمیزان موفقیت هر يک از اقدامات و پاسخ -

 

 : پیوست -8

 رش عملکرد ماهانه پروژه هاگزافرم 

file://fileserver/Groups/Technology%20Affairs%20Office/فرم%20ها%20و%20دستورالعمل%20ها/فرم%20ها/گزارش%20عملکرد%20ماهانه%20پروژه%20ها.docx

