PM
مدﯾرﯾت پروژه ھای فناوری اصالعات

(PMBOK):Project Manager Body Of Knowledge

Project Manager

(PMI):Institude Of Project Manager

پروژه:
پروژه عبارت است از ﯾک فراﯾند چند منظوره ،دارای نقطه شروع مشخص،در ﯾک بازه زمانی مشخص که ﯾکبار و فقط ﯾکبار توسط افراد دخيل در آن
اجراء ميشود.

روند انجام پروژه ھای
 ITدر اﯾاالت متحده

 %17پروژه ھا سالم و سر موعد مقرر انجام شده

 %50پروژه ھا نيمه کاره رھا شده است )در موعد مقرر به ھر دليلی به نتيجه نرسيده است(
 %33شکست خورده است.

پارامتر ھای تاثير گذار
بر پروژه

1

)(C

Cost

ھزﯾنه

2

)(T

Time

زمان

3

)(P

Performance

راندمان

4

)(S

Scale

مقياس

 %83اتالف انرژی

راندمان تابعی است از ھزﯾنه ،زمان و مقياس

)P=f(C,T,S

ھيچگاه در انجام ﯾک پروژه کيفيت را فدای کميت نميکنيم.

نکته:

در اجرای ﯾک پروژه حد اقل باﯾد سه عامل از چھار عامل ذکر شده در پارامترھای تاثير گذار بر پروژه مشخص باشد
علت اصلی شکست پروژه ھا دﯾدگاه آماده به شليک ميباشد )عدم اجرای قوانين و اھداف اصلی پروژه و اجرای سرﯾع پروژه(

قانون اول:
افراد دخيل در اجرای پروژه حتما باﯾد در طراحی آن مشارکت
داشته باشند.
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در پروژه ھای تا  4نفر مدﯾر پروژه ميتواند بخشی از کارھای
اجراﯾی را انجام دھد اما نباﯾد فراموش کند که وظيفه اصلی او
نظارت و کنترل پيشرفت پروژه است.

مراحل تعرﯾف پروژه

تصوﯾر غلط
است

اشتياق برای
مشارکت

معرفی پروژه

شاﯾعه در مورد پروژه

 طرح اوليه -طرح فيزﯾکی )پياده سازی(

کنترل در کل پروژه از ابتدا
تا انتھا

 -اجراء طرح

تعرﯾف نيازھای
ﯾک پروژه

مراحل اجرای)مدﯾرﯾت( پروژه
) Definition Phase 1تعرﯾف مسئله(

تعرﯾف مسئله)تعرﯾف مشکل(:ممکن است بار مثبت ﯾا منفی
داشته باشد.
 تحليل و بررسی توسط افراد دخيل در پروژه ارائه راه حل -جمع بندی و اتفاق آراء بر لزوم اجرای پروژه

 رسيدن به ھدف معين )(Mission) Sterategy 2استراتژی(
 -خط مشی کلی برای رسيدن به ھدف

) Implementation Planning 3طرح فيزﯾکی ،پياده سازی(
) Execution and Control 4کنترل و اجراء(
) Closeout 5بستن پروژه(

1

تشوﯾق افرادی که
در پروژه شرکت
نداشته اند

تنبيه ﯾک آدم بيگناه

گشتن بدنبال
مقصر

مراحل اجرای )مدﯾرﯾت( پروژه
1
1

تعرﯾف مسئله )مشکل(

2

ارائه راه حل ھای مختلف

2

طراحی اوليه
چه کاری باﯾد انجام شود؟-چه کسی باﯾد اﯾن کار را انجام دھد؟

در چه بازه زمانی باﯾد انجام شود؟چطور انجام شود؟با چه ھزﯾنه ای انجام گردد؟چه زمانی اجرا گردد؟-چه اھدافی مد نظر است؟

3

3

اجرای طرح

4

پيگيری و کنترل روند اجرای کار

4

پيگيری روند اجرای کارکنترل افراد دخيل در پروژه5

5

بستن پروژه
چه چيزھاﯾی خوب انجام شد؟چه را ه ھاﯾی برای بھبود نواقص درآﯾنده وجود دارد؟
چه جا ھاﯾی نياز به پيشرفت دارﯾم؟-از اﯾن پروژه چه آموختيم؟

Knowledge Areas

6

اجزاء تشکيل دھنده PMBOK
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آﯾا در مسير صحيح حرکت ميکنيم؟به اھداف رسيده اﯾم؟اگر به اھداف نرسيده اﯾم برای بازگشت بهمسير چه کاری باﯾد انجام داد.
-آﯾا نياز به تغيير طرح ميباشد؟

6

1

مدﯾرﯾت تلفيق

Project Integration Management

2

مدﯾرﯾت زمان

Project Time Management

3

مدﯾرﯾت مقياس

4

مدﯾرﯾت ھزﯾنه

Project Cost Management

5

مدﯾرﯾت کيفيت

Project Quality Management

6

مدﯾرﯾت منابع انسانی

7

مدﯾرﯾت روابط

8

مدﯾرﯾت رﯾسک

9

مدﯾرﯾت خرﯾد

Project Scope Management

Project Human Resources Management
Project Communications Management
Project Risk Management
Project Procurement Management
2

نکات مھم فصل اول

1

ﯾک پروژه ﯾک تالش و کوشش گذراست که برای توليد ﯾک محصول منحصر بفرد ،سروﯾس ﯾا نتيجه ای به عھده گرفته ميشود.

2

ﯾک پروژه ﯾک مسئله است که برای حل آن زمانبندی ميشود.

3

مدﯾرﯾت پروژه بکارگيری دانش ،مھارتھا ،ابزارھا و تکنيکھا برای محقق ساختن خواسته ھای پروژه ميباشد.مدﯾرﯾت پروژه
شامل پروسه ھای شناخت ،طراحی،اجراء ،نظارت ،کنترل و بستن پروژه ميشود.

4

5

نکات مھم فصل دوم

6

ھمه پروژه ھا بوسيله کارائی،زمان ،ھزﯾنه و مقياس محدود ميشوند.و فقط با در دست داشتن سه عامل ،تيم پروژه عامل
چھارم را مشخص ميکنند.
پروژه ھا به شکست خواھند انجاميد اگر تيم پروژه زمان کافی برای تحليل و پيدا کردن تعرﯾف مسئله و انتخاب ﯾک راه حل
مناسب را صرف ننماﯾند.
فازھای اصلی ﯾک پروژه شامل شناخت ،تعرﯾف مسئله ،طراحی ،اجراء ،کنترل و بستن پروژه ميشود.

1

ﯾک مدﯾر پروژه ابتدا باﯾد ھدف و نظر)بينش( ﯾک سازمان را متوجه شودو موانع و مشکالت برای رسيدن به ھدف را ببيند و
سپس پروژه را برای رسيدن به عالقه مندﯾھای سازمان ھداﯾت و راھبری کند .

2

اولين مھارتی که مدﯾر پروژه نياز دارد فھميدن مھارتھای افراد دخيل در پروژه است.

3
4

ﯾکی از بزرگترﯾن تله ھای مدﯾران پروژه اﯾنست که درکنار وظيفه اصلی کار تکنيکی)فنی( انجام دھند.زﯾرا در اجرای ھمزمان
ھر دو به مشکل بر خواھند خورد و مدﯾر پروژه به جنيه ھای مختلف مدﯾرﯾتی اشراف نخواھد داشت.
بجای درخواست اعمال قدرت از رئيستان تصميمات را خودتان بگيرﯾد و رفتار مناسب با تصميم خود را بدون اعمال خشونت
انجام دھيد و سپس فراﯾند کار انجام شده را به رئيستان گزارش دھيد.
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5

وظيفه مدﯾر پروژه اﯾنست که مطمئن شود ھر کسی در تيم پروژه وظاﯾفش را بخوبی انجام ميدھد.

6

ﯾک مدﯾر پروژه باﯾد مھارتھای رھبری و مدﯾرﯾت خود را تمرﯾن نماﯾد.

کار بدون فکر و سرﯾع

دﯾدگاه Ready to shoot

1:

دﯾدگاه Crystal clear

2:

کار فکر شده و بی نقص

منحنيھای سختی پروژه در واحد زمان

سطح زﯾر نمودار )انتگرال(حالت دوم کمتر از حالت اول ميباشد.

اگر برای ﯾک مسئله نامعلوم ﯾک را ه حل مشخص ارائه گردد
)ﯾعنی مسئله بد فھميده شود( کمک به انجام ﯾک پروژه غلط
گردﯾده است.

طراحی جواب دادن به مسائل است.
چه کاری باﯾد انجام دھيم.؟چطور باﯾد آن کار انجام شود.؟چه کسی آنرا انجام خواھد داد؟-چه چه موقع آن کار باﯾد انجام شود؟

ھزﯾنه آن کار چقدر خواھد بود؟-چقدر خوب آن کار باﯾد انجام پذﯾرد؟

3

Strategy

استراتژی

1

Tactics

تاکتيک

2

لجستيک

3

Logistics

جھت طراحی ﯾک پروژه به سه نوع فعاليت بصورت
.مناسب در طول حيات پروژه باﯾد توجه داشت

حداقل عناصری که در طراحی پروژه مورد توجه قرار ميگيرند
minimum ingredients that should be contained in a project plan.

1

Problem statement

2

Project mission

تعرﯾف صحيح ﯾک مسئله بدون پيچيدگی و دو پھلوﯾی

رضاﯾت مشتری،چطور باﯾد به ھدف رسيد،گرفتن نتيجه مطلوب از صورت مسئله

how to develop a mission statement

 باﯾد ھا و نباﯾدھا و فراﯾندھا، نيازھای ﯾک پروژه

3

Project objectives

4

Project work requirements
including a list of all deliverables,
such as reports, hardware, software, and so on. It is a good
idea to have a deliverable at each major project milestone so
that progress can be measured more easily

Exit criteria
Each milestone should have criteria established
that will be used to determine whether the preceding phase
of work is actually finished. If no deliverable is provided at a
milestone, exit criteria become very important

6

نقاط خروج )نقاط کنترلی در ﯾک پروژه برای بدست آوردن
(milestone پيشرفت ﯾک پروژه از طرﯾق

End-item specifications to be met

به اتمام رساندن خصوصيات اجزاء پروژه با توجه به نوع پروژه

This means engineering
specifications, architectural specs, building codes, government
regulations, and so on.
7

Work breakdown structure (WBS)
This is an identification of
all of the tasks that must be performed in order to achieve
project objectives. A WBS is also a good graphic portrayal of
project scope

8

شکاندن ھدف به اجراء کوچکتر ﯾا به عبارت دﯾگر
تقسيم وظاﯾف برای رسيدن به ھدف در زمان مشخص

Schedules
برنامه رﯾزی ھمراه زمانبندی

both milestone and working schedules should be
provided
9

Required resources
تامين منابع با توجه به برنامه رﯾزی و
زمانبندی انجام شده

(people, equipment, materials, and facilities).
These must be specified in conjunction with the schedule
10

Control system

11

Major contributors

کنترل و تدابير الزم برای رسيدن به ھدف نھاﯾی در طول پروژه از ابتدا تا انتھا
(ميزان مشارکت در ﯾک پروژه بين نيروی انسانی ﯾک پروژه)ارتباطات

Use a linear responsibility chart
12

Risk areas with contingencies when possible ( استفاده کنيمplan b  کار نکرد ازplan a مدﯾرﯾت رﯾسک در پروژه )اگر
–توجه داشتن به رﯾسک در ھر ﯾک از اجزاء پروژه از ابتدا تا انتھا

 آورده شده و ھمانطور که مشاھده ميشودPMBOK در جدول زﯾر بخشی از ارتباط بين عناصر طراحی پروژه و جدول
. دارندPMBOK ھمه عناصر ارتباط تنگاتنگ با اجزاء

PMBOK
2
1

3

Integration

تلفيق

2
11

Time

2

ارتباطات

Human
Resources

Communications

2
3

2

زمان
منابع
انسانی

مقياس

1

Cost

ھزﯾنه

10
4

Procurement خرﯾد

3

2

Scope

3

Quality

1

4

کيفيت

12

Risk

رﯾسک

www.freebay.ir

Plan Ingredients

5

شامل ليستی از نيازھای انجام کار به تفکيک

نکات مھم فصل سوم

1

اگرطراحی پروژه وجود نداشته باشد مسلما کنترلی نيز در کارنيست.

2

افرادی که ﯾک طرح را بصوررت عملياتی اجراء ميکنند در آماده سازی آن نيز باﯾد شرکت داشته باشند.

3

تاﯾيد ﯾک طرح را بصورت حضوری با اعضاء پروژه به امضاء برسانيد نه از طرﯾق ارتباطات الکترونيکی اداری

4

از نقاط )معيار( خروج جھت کنترل  milestoneھا و تحقق)موفقيت( آن استفاده کنيد

5

تغييراتی که طراحی پروژه را عوض ميکند قبل از تاﯾيد پروژه انجام ميگردد.

6

مدﯾرﯾت رﯾسک باﯾد در کل طراحی پروژه مد نظر قرار گيرد.

 7ﯾک اگوی ﯾا نمونه عالی اﯾنست که باور داشته باشيم چه چيزی مورد عالقه جھانيان است )چه چيزی برای عامه مقبول است(

 8طراحی پاسخ دادن به سئواالتی ھمچمون چه کسی،چطور،چه وقت،چه مدت و چه مقدار ميباشد.
9

لجستيک به تدارکات افراد دخيل در پروژه و در اختيار گذاشتن نيازھای آنان برای انجام وظاﯾفشان اشاره دارد.

A problem is a gap between where you are and
ﯾک مسئله فاصله ميان جاﯾی که ھستيم و جاﯾی که ميخواھيم باشيم ،با
where you want to be, with obstacles existing that
توجه به موانعی که از راحتی حرکت بين اﯾن دو جلوگيری ميکنند می باشد.
prevent easy movement to close the gap.

Developing a Mission, Vision, Goals, and Objectives for the Project
توسعه )پرورش( مامورﯾت ،بينش )نظر(  ،اھداف و واقعيات )موارد عينی( پروژه

Must

آشپز داشته باشد.

پارکينگ داشته باشد

باﯾد پولی برای رھن
کردن باشد

آفتاب گير باشد

Mission
ﯾافتن خانه دو اتاق خوابه
پارکينگ داشته باشد
در صورت امکان مستخدم داشته باشد
در صورت امکان از امکانات رفاھی خوب برخوردار باشد.

باﯾد ھا و نباﯾد ھا objective
باﯾد ھميشه  SMARTباشد.

S M A R T

99

مامورﯾت )ھدف ( ﯾک پروژه جواب
دادن به دو سئوال زﯾر است

Vision

Be nice
موارد مطلوب پروژه )تعامل
بيشتر بين کارفرما و مدﯾر
پروژه(

مستخدم داشته باشد

99999..

Want
خواسته ھای مدﯾر پروژه

Be nice

Want
حتما خانه دو خوابه
باشد

Must
باﯾد جاﯾی برای اجاره
کردن باشد

99999..

باﯾد ھا و نباﯾدھا ی مربوط
به مسئله )خواسته ھای
کارفرما(

مسئله :جاﯾی برای زندگی ندارم

99999..
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Chevron showing mission, vision, and problem statement
طرح مسئله به شيوه چاورون

 Timableزمان مند باشد

 Realواقعی باشد.

5

 Attainableقابل دسترسی

باﯾد ھا و نباﯾدھا مشخص کننده نتيجه ای است که مورد
انتظار ميباشد )اسم( ،اما انجام وظيفه فعاليتی است
برای اجرای موفقيت آميز باﯾد ھا و نباﯾدھا )فعل(

 Measurableقابل اندازه گيری

ھدف گذاری صورت سننتی بر پاﯾه راندمان کار انجام شده
در گذشته ميباشد ،اﯾن موضوع تمرﯾنی است برای از
خاطر نبردن اشتباھات گذشته

 Specificمشخص باشد

-1به جه چيزھاﯾی دست خواھيم ﯾافت.
 -2اﯾن کار برای چه کسی انجام ميگردد.

مدﯾرﯾت تلفيق :تعرﯾف پروسه ھا به نحوی که تمام المانھا به درستی با ﯾکدﯾگر در تعامل باشند.

مرحله طراحی

Input
:1خروجی بدست آمده از ساﯾر قسمتھا ،اعم از تعرﯾف پروژه ،براورد ھزﯾنه
،مقياس پروژه ،زمان اجراء ....،

:2اطالعات تارﯾخی )موارد گذشته( در مورد منابع پروژه ،نيروی انسانی
،سخت افزار ...،

:3چھارچوبھای شرکت ،قوانين سازمان مورد بررسی قرار ميگيرد ،سياستھای
کاری شرکتی که پروژه را اجراء ميکند.
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:4مشخص کردن موانع )مثال اگر بودجه دولتی به پروژه تزرﯾق نشود ھزﯾنه
پروژه تا  %30افزاﯾش خواھد ﯾافت و (.....
:5مشخص کردن باورھا )اگر ھا و احتمالھا( ،مثال احتمال خرابی محصول قبل از
توليد که realميشود ﯾا احتمال خرابی سيمان در صورت بارش باران که true
ميشودو...
 :Trueفرض اشتباه نيست.
 :Realفرض واقعی است.

 :Trueفرض حتما رخ ميدھد.

Tools And Techniques

Outputs
:1طرح آماده شده بصورت فرم برای تاﯾيد قسمتھای مختلف استفاده
ميشود )ورودی قسمت communicateارتباطات(
:2رﯾز مستندات )تکنيک ھا و (Appendix

:1خط مشی )متدولوژی طراحی پروژه(

:2مھارتھا و دانشھای افراد دخيل در پروژه
:3سيستم اطالعاتی مدﯾرﯾت پروژه )دﯾتا بيس جمع آوری
اطالعات سيستم که به مرور زمان و بواسطه تجربيات پروژه
ھای گذشته مرتبا بروز ميشود(
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اجرای طرح

Input
:4برطرف کردن نقاﯾص طرح اوليه بر اساس فرم نظر سنجيھا و تصحيحات مورد
نظر )(Feedback

Tools And Techniques
:1مھارتھای عمومی مدﯾرﯾت )مھارتھای محصول(
:2سيستم احراز کار )آﯾا شراﯾط  org. policiesانجام گرفته است(
:3مرور وضعيت )درصد پيشرفت پروژه(

:5روﯾه ھای سازمانی )مثال پيش بينی تعطيليھا در طول پروژه(

Outputs
:1وضعيت کار انجام شده
:2نياز به تعيير در صورت لزوم

www.freebay.ir

کنترل و تغييرات

Input
:1بھينه کردن عوامل دخيل در پروژه ) ( scope,cost,quality,risk
:2گزارش راندمان کار

Tools And Techniques
:2پيکره بندی مدﯾرﯾتھا و موارد مرتبط

Outputs
:1طراحی پروژه بھينه شده
:2تغييرات اصالحی )تصحيح عملکرد(

:3از پروژه چه آموختيم
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چارت مسئوليتھا

نام پروژه
شماره بازبينی

آقا/خانم

تارﯾخ بازبينی
افراد مشارکت کننده
علی حسن وحيد مرادی بيگی خضری
4

1

4
2

1 4

3

2

1

جمع آوری اطالعات

2

1

1

4

نوشتن برنامه جھت وارد کردن اطالعات

1

1

3

کنترل صحت اطالعات
بازبينی و تست وب ساﯾت

1

در ﯾک چارت کامال عملياتی و صحيح اصوال
تمام خانه ھا پر ھستند و تعداد فعالين نيز
باالترﯾن درصد را خواھند داشت.
فعال 1:

پشتيبان 2:
جاﯾگزﯾن 3:

www.freebay.ir

عدم حضور 4:

PROJECT SCOPE MANAGEMENT

تعرﯾف مقياس

طراحی مقياس

کنترل و تغييرات مقياس

8

تعرﯾف )معرفی اوليه(

اصالح مقياس )بازنگری(

Input
:1تعرﯾف محصول
:2خط مشی

:3فاکتورھای تاثير گذار برای انتخاب کاال ﯾا خدمات )چه چيزی باعث شد به
سراغ اﯾن پروژه بروﯾم(
:4اطالعات تارﯾخی

Tools And Techniques

:1بھينه سازی
:2قضاوت خبرگان

Out put
:1نيازھای پروژه و خصوصيات محصول

:2معرفی مدﯾر پروژه
:3نقاط کمبود و نقاﯾص
:4احتماالت

احتماالت

 :Trueفرض اشتباه نيست.

 :Realفرض واقعی است.
 :Trueفرض حتما رخ ميدھد.

www.freebay.ir
Tools And Techniques
:1با آناليز کردن درک صحيحی پيدا ميکنيم
:2آناليز سود و زﯾان
:3در صورت زﯾان را ه حلھای جاﯾگزﯾن چيست

Out put
:1تبدﯾل به ﯾک سند ) (stack holderميشود .آخرﯾن ھدف بدست آمده برای
پروژه است.
:3چگونگی کنترل و اﯾجاد تغيير )مدﯾر مقياس(

9

Tools And Techniques
:2تقسيم وظاﯾف به اجزاء قابل ھداﯾت

Output
:1ساختار تفکيکی

www.freebay.ir

در صورتيکه خروجی  WBSنياز به اصالح داشت وارد اﯾن مرحله ميشوﯾم

Input
:2اسناد محصول

Tools And Techniques
:1نجام اعمالی از قبيل اندازه گيری و تست

Output
:1فرم اصالح شده مورد قبول تيم پروژه

Input
:2گزارشھای عملکرد و راندمان
:3نياز به تغيير
:4ممکن است  Scopeتغيير پيدا کند

Tools And Techniques
:2اندازه گيری
:3موارد اضافه شده به ھدف

Output
:1مقياس تصحيح شده
:2عمليات اصالحی

:3در سھای آموخته شده
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PROJECT TIME MANAGEMENT
)Precedence diagramming method (PDM
)This technique is also called activity-on-node (AON

:1فعاليت  A,Cبطور ھمزمان با ھم انجام ميشوند.
)Arrow diagramming method (ADM

 :2فعاليت  Bبعد از اتمام فعاليت  Aانجام ميشود
:3پس از اتمام فراﯾند  B,Cفراﯾند Dانجام ميپذﯾرد.
متد مسير بحرانی CPM: Critical Path Method
PERT: Program Evaluation and Review Technique

در ھيچکدام از تکنيکھای  PDMﯾا  ADMدﯾاگرام نباﯾد حلقه )(loop
داشته باشد.
WBS:Work Breakdown Structure
درخت کردن ﯾک ھدف

www.freebay.ir

ھر چيزکه زمان مصرف ميکند).فعاليت( Activity:
)بازه زمانی مشخص(حتما باﯾد در زمان خاصی مشخص شود )بحرانی( Critical:
طوالنيترﯾن مسيری که به سرﯾعترﯾن جواب برسدCritical Path: .
ھر فعاليت ) (Activityکه نقطه ورود و خروج داردEvent: .
نقطه خروجی ﯾک ) (Eventکه به معنای اتمام ﯾک فاز استMilestone: .
به مجموعه ای از کل اطالعات باال گفته ميشودNetwork: .

WBS
مرتب سازی باغچه

تميز کردن
دﯾوارھا و فنس
7
'30

آماده سازی
ابزار آالت

سوختگيری
دستگاه علف
زن

'5

سروﯾس و
تميز کردن
دستگاه ھا

'5

ھرس کردن درختان

2

3

ھرس کردن
درختان

'30

ھرس کردن
شمشادھا

'15

4

6

تميز کردن محوطه

علف زنی

چمن زنی
قسمت
جلوی باغ

چمن زنی
قسمت
پشت باغ

'45

'30

5

8

جمع آوری
ضاﯾعات

کيسه کردن
زباله ھا
تميز کاری

'15

'30

'15

انتقال ضاﯾعات به
خارج از

محوطه '45

11

1

9

10

11

CPM diagram for yard project.
پروژه مرتب سازی باغچه
'30

'45
165

انتقال ضاﯾعات به خارج
از محوطه

120 165
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EF LF

LS

کيسه کردن زباله ھا

90 90 120 120
ES LS EF LF

'30

ھرس کردن درختان

15 60 45 90
ES LS EF LF
'30

چمن زنی قسمت
پشت باغ

'45

چمن زنی قسمت
جلوی باغ

'15

جمع آوری ضاﯾعات

120

ES

'15
120

تميز کاری

105

EF LF

60 60 90 90
ES LS EF LF

90 90
ES LS

زودترﯾن زمان شروع

ES:Early Start

دﯾرترﯾن زمان شروع

LS:Late Start

15 15 60 60
ES LS EF LF

'15

15 15
EF LF

'5

ھرس کردن
شمشادھا

15 75 30 90
ES LS EF LF

0
LS

0
ES

سوختگيری دستگاه
علف زن

10 5
15
LS EF LF

0
ES

زودترﯾن زمان اتمام EF:Early Finish
دﯾرترﯾن زمان اتمام

'30

LF:Late Finish

60 35 90
LS EF LF

:1در حرکت رو به جلو ابتدا از اولين  eventتا آخرﯾن  eventمقدار  ESو  EFرا پيدا ميکنيم.

:2در  eventآخر  LFرا برابر  EFقرار می دھيم و  LSنيز بدست می آﯾد.

:3مشخصا آخرﯾن  eventتغييری در ) (EF,LFو ) (ES,LSندارد.
:4درحرکت روبه جلو  EFمرحله بعد عدد بزرگتر مرحله قبل است.
:5در حرکت رو به عقب  LFکوچکترﯾن عدد  LSسطح پيشتر )قبل( است.

تميز کردن دﯾوارھا و
فنس

12

5
ES

'5

سروﯾس و تميز کردن
دستگاه ھا

55 5
60
LS EF LF

0
ES

Bar chart schedule for yard project.
جمع آوری ضاﯾعات

Mile Stone 1

سوختگيری دستگاه
سروﯾس دستگاه ھا

ھرس کردن درختان

MS2

چمن زنی جلوی باغ
ھرس کردن شمشادھا

تميز کردن دﯾوارھا و فنس
چمن زنی پشت باغ
کيسه کردن زباله ھا
تميز کردن محوطه

MS3

MS4

انتقال ضاﯾعات از محوطه

165

120

105

90

60

30 35 45

15

5

کنترل پروژه با ارزﯾابی مقادﯾر بدست آورده شده

Project Control Using Earned Value Analysis
سه سئوال مھم با توجه به چھارفاکتور )P(C,T,S

www.freebay.ir

-1با توجه به فاکتورھای ذکر شده در حال حاضر در کجا قرار دارﯾم.؟
 -2در چه جاھاﯾی انحراف داشته اﯾم و دليل آن چه بوده است؟
 -3چه کاری در ارتباط با انحراف مورد نظر باﯾد انجام دھيم؟
چھار عملی که ميتوان برای پاسخ به سه سئوال باال انجام داد.

-1کنسل کردن پروژه:معموال وقتی است که بخشی ﯾا تمام کار انجام شده است.
-2نادﯾده گرفتن انحرافات:وقتی بخشی کوچک از کار انجام نشده است.

-3انجام دادن تصميمات با رسم کردن انحرافات:ميتواند در ابتدا ﯾا حين اجراء باشد.
-4بررسی و طراحی مجدد :قبل از شروع اجراء پروژه )از بقيه موارد کم ھزﯾنه تر است(

نميتوان بعلت سختی اندازه گيری پيشرفت پروژه خود را از آن مبرا بدانيم.واقعيت اﯾنست تا وقتی
نتوانيم پيشرفت کار را اندازه بگيرﯾم نميتوانيم کنترلی بر روی آن داشته باشيم.
اندازه گيری مقادﯾر آناليز برای اندازه گيری کارائی و کيفيت پروژه

BCWS

Budgeted cost of work scheduled

بودجه ھزﯾنه شده بر مبنای برنامه رﯾزی )در ﯾک بازه زمانی مشخص(-ھزﯾنه بر روی کاغذ

BCWP

Budgeted cost of work performed

بودجه ھزﯾنه شده حقيقی بر مبنای اجراء)در ﯾک بازه زمانی مشخص(-ھزﯾنه واقعی در بازه زمانی )+ھزﯾنه ھای سربار(

ACWP

Actual cost of work performed

بودجه واقعی مصرف شده

Cost variance
مقاﯾسه انحراف و کار انجام شده )انحراف ھزﯾنه(

Schedule variance
مقاﯾسه طراحی و کار انجام گرفته )انحراف برنامه رﯾزی(
13

Cost Variance = BCWP − ACWP
Schedule Variance = BCWP − BCWS
Variance: Any deviation from plan

منحنی بودجه ھزﯾنه شده بر
مبنای برنامه رﯾزی در طول زمان
مثال

فعاليت  :Aنيازمند 40ساعت کار در ھفته است،قيمت ھر ساعت کار ﯾک کارگر  $20از روز اول شروع ميشود به مدت  3ھفته
فعاليت  :Bنيازمند 100ساعت کار در ھفته است،قيمت ھر ساعت کار ﯾک کارگر  $30از ھفته دوم شروع ميشود به مدت  4ھفته

فعاليت  :Cنيازمند 60ساعت کار در ھفته است،قيمت ھر ساعت کار ﯾک کارگر  $40از ھفته سوم شروع ميشود به مدت  6ھفته

Bar chart schedule illustrating cumulative spending

فعاليت A
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فعاليت B

فعاليت C

ھزﯾنه ھفتگی

ھزﯾنه کلی

Cumulative spending for the sample bar chart

ھزﯾنه به دالر با
مقياس 1/1000
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زمان بر اساس ھفته

Examples of Progress Tracking Using Spending Curves
پروژه عقب تر از زمانبندی و ھزﯾنه باالتر از اندازه در نظر گرفته شده

Plot showing project behind schedule and overspent
Cost Variance = BCWP − ACWP
Schedule Variance = BCWP − BCWS

CV=40000-60000=-20000
SV=40000-50000=-10000

در اﯾن نموداربا توجه زمان آناليز انحراف
ھزﯾنه 20000و انحراف زمان از پروژه
10000می باشد.
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پروژه جلوتر از زمانبندی و ھزﯾنه برابر اندازه در نظر گرفته شده

Project ahead of schedule, spending correctly
Cost Variance = BCWP − ACWP
Schedule Variance = BCWP − BCWS

CV=60000-60000=0
SV=60000-50000=10000

در اﯾن نموداربا توجه زمان آناليز انحراف
ھزﯾنه ندارﯾم و از زمان در نظر گرفته
شده برای پروژه  10000جلوتر می
باشيم.
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پروژه عقب تر از زمانبندی و ھزﯾنه برابر اندازه در نظر گرفته شده

Project is behind schedule but spending correctly

Cost Variance = BCWP − ACWP
Schedule Variance = BCWP − BCWS

CV=40000-40000=0
SV=40000-50000=-10000

در اﯾن نموداربا توجه زمان آناليز انحراف
ھزﯾنه ندارﯾم و از زمان در نظر گرفته
شده برای پروژه  10000عقب تر
می باشيم.
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پروژه جلوتر از زمانبندی و ھزﯾنه کمتر از اندازه در نظر گرفته شده

Project is ahead of schedule and underspent

Cost Variance = BCWP − ACWP
Schedule Variance = BCWP − BCWS

CV=60000-40000=20000
SV=60000-50000=10000

در اﯾن نموداربا توجه زمان آناليز از نظر
ھزﯾنه  20000و از نظر زمان 10000
جلوتر می باشيم
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Risk
رﯾسک چيست؟ وقوع ﯾک رخداد غير متعارف اثر خوب )فرصت( ﯾا بد )تھدﯾد( بر روی نتيجه ﯾا اھداف پروژه دارد.
آﯾا رﯾسک بد است؟ در صورتيکه منجر به تھدﯾد شود بد است اما اگر تشخيص و کنترل شود خوب است.

انواع دﯾسک

باعث تاخير
باعث تسرﯾع

دسته بندی کلی رﯾسکھا )حوزه (IT

عوامل

دسته بندی اثر رﯾسک

شرح

رﯾسک دسترسی غير مجاز

پروژه)اھداف(:
رﯾسک روی زمانبندی و منابع پروژه تاثير
ميگذارد).ھر چيزی که توازن قاعده )P=f(C,T,S

رﯾسک جامعيت داده ھا

استفاده از داده نادرست

استمرار خدمات

اﯾجاد وقفه ﯾا خرابی

رﯾسک فرھنگی /آموزشی

آمادگی ناکافی در پذﯾرش

رﯾسک نارضاﯾتی کاربر

سرعت پاسخگوﯾی به مشکالت

رﯾسک حقوقی

عدم پوشش نيازمندﯾھای قانونی

رﯾسک کمبود ظرفيت

عدم تناسب بين منابع ورودی و خروجی

محصول
)خروجی فيزﯾکی(
رﯾسک روی کيفيت و اثر بخشی محصول اثر ميگذارد.
کسب و کار:
در توسعه کسب و کار اثر ميگذارد.

شدت اثر رﯾسک (S)everity
وخامت

شدت اثر رﯾسک

شرح
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1

ھيچ

بدون اثر

2

خيلی جزئی

اثر خيلی جزعی روی زمان و ھزﯾنه پروژه

3

اثر جزئی

4

خيلی کم

5

کم

6

متوسط

7

زﯾاد

8

خيلی زﯾاد

تاثير زﯾاد بر روی برنامه ھای زمانبندی

9

شکست پروژه بدون خسارت

باعث از دست رفتن پروژه بدون پرداخت خسارت مالی

10

شکست پروژه ھمراه با خسارت

باعث از دست رفتن پروژه ھمراه پرداخت خسارت مالی

تاثير زﯾاد بر روی زمانبندی ،دامنه و قيمت پروژه .تاثير جزئی بر روی منافع پروژه

تاثير بر روی دامنه پروژه و قيمت و تاثير اساسی بر روی منافع پروژه

علل رﯾسک
وخامت

نوع علت

شرح

1

Process

فرآﯾند ناصحيح

2

Legal

مسائل حقوقی

3

Estimation

4

Requirement

5

Tools

6

Organization

7

People

8

Technology

تخمين نادرست زمان  /ھزﯾنه
عدم شناخت نيازھای پروژه
ابزار
عدم تعھد ،تغيير مدﯾرﯾت
کاربران سيستم  /کارمندان
در اثر نا کارآمد بودن Hardware,Software
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احتمال رخداد رﯾسک (O)ccurancy
وخامت

نوع رخداد

شرح

1

بعيد

رﯾسک نامحتمل

2,3

کم

رﯾسکھای نسبتا نادر

متوسط

رﯾسکھای موردی

4,5,6
7,8

زﯾاد

رﯾسکھای تکراری )تخمين نامناسب زمان(

9,10

بسيار زﯾاد

تقرﯾبا اجتناب ناپذﯾر )مانند تورم ،تعوﯾض مدﯾرﯾت(

احتمال کشف رﯾسک (D)etection
رتبه

www.freebay.ir

احتمال کشف

قابليت کشف

1

بطور حتم

تقرﯾبا حتمی

2

خيلی زﯾاد

خيلی زﯾاد

3

زﯾاد

زﯾاد

4

نسبتا زﯾاد

نسبتا زﯾاد

5

در نيمی از موارد کشف شود

متوسط

6

احتمال کم که خطر ردﯾابی و آشکار شود

کم

7

احتمال خيلی کم که خطر ردﯾابی و آشکار شود

خيلی کم

8

احتمال ناچيز که خطر ردﯾابی و آشکار شود

ناچيز

9

احتمال خيلی ناچيز دارد که با کنترلھای موجود خطر ردﯾابی شود

خيلی ناچيز

10

ھيچ کنترلی وجود ندارد ،قادر به کشف خطر نيست

مطلقا ھيچ

عدد اولوﯾت رﯾسک

Risk Priority Number

RPN=S*O*D
شدت اثر رﯾسک )شدت در ﯾک مقياس( Severity:
Occurancy:

احتمال وقوع )شمارش تعداد(

Detection:

احتمال کشف خطا)ارزش ﯾا رتبه(

ھميشه در ﯾک پروژه ابتدا از باالترﯾن عدد اولوﯾت رﯾسک به تجزﯾه و تحليل ميپردازﯾم )اولوﯾت با رﯾسکی است که  RPNآن باالتر باشد(.
فرم اوليه FMEA

-1نام پروژه :توليد شھرسازی تحت وب
 -2مسئول پروژه
-3درگيری قسمتھای دﯾگر:زﯾر ساخت فنی – GIS
وظيفه
پروژه/رﯾسک

رﯾسک ﯾا
شکست
بالقوه

اثر رﯾسک
بالقوه

شدت اثر

)(S

-4محصول :سيستم شھرسازی تحت وب
-5تارﯾخ شروع تحليل:
-6تارﯾخ بازبينی مجدد:

علل رﯾسک
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احتمال وقوع

)(o

روشھای
شناساﯾی

درجه
شناساﯾی

)(D

RPN

SLA

کنترل آماری فراﯾند )کيفيت(

قانون Statistic Process Control :SPC

چرخه دومينگ

برنامه رﯾزی
-1تعيين محصول ﯾا خدمت
-2تعيين مشترﯾان و نيازھای آنھا
-3تعيين فرآﯾند ،علتھا و معلولھا
-4بازنگری فرآﯾند و اندازه گيری

اجرای آزماﯾشی
-5اجرای فرآﯾند بازنگری شده در
مقياس کوچک Pilot

اجرای نھاﯾی
-7اجرای فرآﯾند بھبود ﯾافته
-8سنجش ميزان رضاﯾتمندی مشترﯾان
-9تشوﯾق اﯾجادکنندگان و آمادگی برای
بھبود Promotion

کنترل
-5اجرای فرآﯾند بازنگری شده در
مقياس کوچک Pilot

-6بررسی نتاﯾج اجرای آزماﯾش
درصورت تامين نيازھای
کاربران)بھمرحله اجرای نھاﯾی
بروﯾد ،در غير اﯾنصورت بازگشت به
مرحله برنامه رﯾزی(

الزامات اجرای چرخه دومينگ
ظاھرا فنی اما در عمل فرھنگیبستر حتما مھيا باشد-عالقه به اجراء وجود داشته باشد

-مدﯾرﯾت در کيفيت فراﯾند بھبود مستمر اﯾجاد کند و به آن متعھد باشد.

www.freebay.ir

قانون پارتو : Pareto
با حل  %20مشکالت ميتوان به اندازه %80کيفيت را افزاﯾش داد).سعی در ﯾافتن خطای نسبتا ناچيز است که عامل بروز خطاھای
بسيار دﯾگر است(
بطور مثال آمار فروش دستگاه X

در  22فروشگاه در مناطق مختلف
1 5

 400*80%=320مجموع فروش = 400

5

1

2

5

10

5

20 25 35 30 20 10 5 4

5

2

50

80 50 30

با سگمنت کردن فروشگاھھا و رسيدن به عدد 320که معادل  %80ميباشد .اگر تمرکز خود را فقط به ھمان فروشگاھھا معطوف
کنيم و به الباقی فروشگاه ھا نپردازﯾم ،قانون پرتو را رعاﯾت کرده اﯾم.

تعداد سئوال شوندگان=  100تن
مثال پارتو آناليز80/20:

سئوال  B3برابر %53
سئوال  B2برابر %27

100%

سئوال  B5برابر %8

100

88%
80%

80

ساﯾر موارد = %12

60
50

اگر  B2,B3پوشش داده شود معادل  %80پوشش داده شده است و کافی
ميباشد .طبق قانون پارتو به  %80خواسته ھا)نيازھا،سود(رسيده اﯾم.

40
30
53%
12%

ساﯾر

27%
8%
B5

B2

20
10

B3

از  Scale,Integrationھر کدام ﯾک سئوال) 1.5-2ﯾک سئوال مفاھيم 1.5 ) PMBOKنمره( 3
-1دو سئوال تعرﯾفی)  3نمره(
 -6آناليز نمودارھای
 -5از  Costمسئله بودجه ) 3نمره(
-4از برنامه رﯾزی مانند سئوال باغچه )  3نمره(
نمره(
 -8از کيفيت قانون 3) SPC,Paretoنمره(
-7از رﯾسک ﯾک مسئله )  3نمره(
 2) CV,SVنمره(
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