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  يمي پتروشي طرحهايان خصوصي مجريي و كارايش اثربخشيافزا
   پروژه محوري سازمانهاي از مدل تعاليريبا بهره گ

  
  1وان صادق زاده يك

  53 پالك -ي آباديابان كافي خ-انيابان پسي خ- يليابان مقدس اردبي خ-هي زعفران- تهران-ت كنترل پروژه و ساخت يريشركت مد
k_sadeghzadeh@ccm-co.com 

 
 
 
 

  دهيچك
در پي واگذاري اجراي طرحهاي پتروشيمي به بخش خصوصي در سالهاي اخير من جمله پتروشيمي باختر به عنوان يك راهكار جديد       

نيز استقبال از سياست خصوصي سازي صنايع پتروشيمي، مجريان طرح در قالب مديريت پيمان  در شركت ملي پتروشيمي و
)Managing Contractor (اجرا و راه اندازي كامل سايت هاي پتروشيمي برگزيده شدند و به صالحديد شركت ملي جهت 

پتروشيمي، مدل تعالي سازمانهاي پروژه محور به عنوان ابزار و الگويي نوين، به روز و ايراني جهت ارتقاي سطح عملكرد اين شركتها از 
 با تمركز بر انجام پروژه هاي مستقل و در هشت حوزه مجزا طراحي اين مدل كه. سوي مركز تحقيق و توسعه مديريت پروژه ارائه شد

. شده، قابليت تطبيق با شرايط كنوني صنعت كشور را داشته و جهت رشد و بالندگي سازمان هاي دولتي و خصوصي كشور كاربرد دارد
تي باال، ديدگاه هاي فرآيندي و پويا مي استقرار مدل مذكور در سازمان نيازمند زيرساختهاي مناسب، دانش و بينش عالي، درك مديري

در اين بين به سبب اجراي مدل تعالي سازمانهاي پروژه محور در . باشد كه به مرور با بهره گيري از الزامات مدل افزايش نيز مي يابند
د آمده است كه در ، افزايش اثربخشي و كارايي قابل توجهي در تعامل بخش خصوصي و پتروشيمي پدي)MC(شركتهاي مديريت پيمان 

  .اين مقاله با ذكر يك مورد نمونه، به شرح روش استفاده از مدل فوق و نتايج و انتظارات محقق آن پرداخته مي شود
  مديريت پيمان، مدل تعالي سازمانهاي پروژه محور، اثربخشي و كارايي : واژه هاي كليدي

 
  مقدمه- 1

 بهبود آنها و ين گونه سازمان ها و شناخت نقاط قوت و فرصت هاي اي سطح تعاليابير ارز پروژه محور به منظوي سازمان هاي     مدل تعال
ن مدل به صورت يا.  شده استي طراحيمي پتروشيت پروژه شركت مليريق و توسعه مدي مركز تحقيسه آنها با رقبا از سوين مقايهمچن

ن مقاله به شرح ي ا. دهدي را ارائه ميافته از ابعاد تعاليامع و ساختارد جيك ديك سازمان پروژه محور را پوشش داده و ي ابعاد يجامع تمام
ج ين نتايا.  كنديت كنترل پروژه و ساخت را عنوان ميريج حاصل از استقرار آن در شركت مدي، نتاين مدل پرداخته و ضمن معرفي ايكاربرد

مان يت پيريده مدي برگزي از شركتهايكيرش شركت به عنوان ين پذي و همچني رسمي هايابي بهبود بر اساس ارزيف پروژه هايمنجر به تعر
  . باختر شده استيمي پتروشيطرحها

  
  

 عي صنايكارشناس ارشد مهندس -1
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 خود را از يتهاي كه فعاليي جامع در شركتهاياز به مدلير، ني اخي در سالهاي تعالي به استقرار مدلهايراني ايكرد شركتهايبا توجه به رو     
 بر يك سازمان متعال، تمركز خاصيه ابعاد ي جامع نسبت به كليدي كه عالوه بر ديمدل.  دهند احساس شديپروژه انجام م يق اجرايطر

ن اساس يبر ا. ات فوق قابل اجرا باشدي با خصوصيدر هر سازمان, نه و زمان مناسبين با صرف هزي پروژه محور داشته باشد و همچنيسازمانها
جاد بستر مناسب ين اي و همچني عملكرد و توانمندي به سطوح متعاليابيب سازمانها به دستي بهبود و ترغي فرصتهاييبه منظور شناسا

ت پروژه يريقات مدي مركز تحقي پروژه محور  از سوي سازمانهايد تحت عنوان مدل تعالي جدينگونه سازمانها، مدلي اي تعاليابيسنجش و ارز
 . شدي و معرفيطراح

 و ي سازمانين در جهت تعاليك روش نوي آن به عنوان يريوه بكارگي شي مدل مذكور، به بررسياجمال ين معرف ضممقالهن يا     در 
در .  پردازدين مدل مي اي اجراين نمونه هاي از اوليكيت كنترل پروژه و ساخت به عنوان يري استقرار آن در شركت مدين چگونگيهمچن

 ين روش اجراي و همچني بهبود سازماني نقاط ضعف و قوت، روشها و برنامه هايي، شناسايباي ارزي استقرار مدل، به چگونگيليمباحث تكم
  . پرداخته خواهد شديش سطح تعالي بهبود جهت افزايبرنامه ها

 
 شرح - 2

ه يارها و دو ال ساز و كيابيه جهت ارزي سه الينگونه سازمانها، در هشت حوزه و طي و بلوغ اي پروژه محور جهت تعالي سازمانهايمدل تعال     
 ]1[:  باشندي مذكور ميه سازو كارهاي از ارتباط هشت حوزه و سه الير نمادياشكال ز.  شده استيج طراحي نتايابيجهت ارز

 

  
  

  ي هشت گانه مدل تعاليحوزه ها  : 1شكل 
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  ي مدل تعاليه هايال  : 2شكل 
  

 ي مشخص طراحيازي به نييك از اجزاء به منظور پاسخگوي كه هر ل شده استي تشكيافته اين مدل از ساختار مشخص و ساخت ي     ا
ازات، ي و امتيژگيدر ادامه، و.  پروژه محور مورد توجه قرار گرفته استي خاص سازمان هايهايازمندي اجزاء ني تماميشده اند و در طراح

  . مدل ارائه شده استيك از بخشهاي هر يليقلمرو پوشش، اركان مدل و شرح تفص
 
  ازات مدلي و امتيژگيو -2-1

 ها به يژگين وي از ايبرخ.  باشدي مييازات قابل اعتناي ها و امتيژگي وي موجود داراي از مدل هاياريسه با بسي     مدل حاضر در مقام مقا
 ]2[:  باشندير ميشرح ز

  
  . دهدي سازمان ها را پوشش مي پروژه محور و ابعاد عمومي خاص سازمان هاي هايژگيبه صورت توأمان و 
  . دهدي را به صورت خاص پوشش ميراني اي سازمان هايت برايت حائز اهمي موفقيديعوامل كل 
  . باشدي مختلف را دارا مي سازمان هايع و مناسب براي سري سازيامكان سفارش 
  . اجرا گردديا كامالً كلي يليار تفضي تواند بسياز سازمان ميبا توجه به ن 
  . خواهد ماندي توانمند در سازمان به جاي توجه به همراه افراد قابلي مدل، دانشيدر اثر اجرا 
  . آوردي بهبود سازمان فراهم مي از فرصت هاي متنوعي هايامكان دسته بند 
  . باشدي مياده سازي قابل پي با هر ساختار سازماني مدل، در هر سازمان پروژه محورينديل نگرش فرايبه دل 
  . باشدياد نمي مدل به نسبت زينه اجرايزمان و هز 
  . دهدي را كاهش ميابي ارزي درصد خطايل مدل به نسبت قابل توجهيسطح تفض 
  . آوردي بهبود سازمان را فراهم مي قوت و فرصت هاي حوزه هايق و علميامكان شناخت دق 
  . آوردي پروژه محور را فراهم ميت بنگاه هايريم دانش مديرمستقيم و غي مستقيريادگيامكان  
  . آورديگر سازمان ها را فراهم مي از ديارامكان الگوبرد 
 يه مدل و در صورت لزوم سفارشي تهي از متدولوژي خبرگان داخليريبا توجه به در دسترس بودن طراحان مدل در كشور امكان بهره گ 

  .ا اصالح آن موجود استي يساز
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  . دهدي ارائه ميك سازمان پروژه محور متعالي از ابعاد يك قويستماتيدگاه سيك دي 
 .ردي قرار گي سازمانيزه تعالي جاي و اهدايابي ارزي تواند به عنوان مبنايم 

  
 

  
  نتايج - 3

ت سازمان، اهداف و برنامه ها، ساختار و نظام ير در چشم انداز و مامورييك، تغي استراتژيزي مدل در شركت منجر به برنامه رياده سازي     پ
 يارها و شاخصهاي، بر اساس معي و خارجي داخليابيه ها و دستورالعملها شد و پس از ارزي مدارك، مستندات، روين بازنگريت، همچنيريمد
 ]4[: ل حاصل شدي به شرح ذيابيج ارزين شده نتاييش تعياز پ

  
 )100از از يامت( شركت بر اساس مدل ي داخليابيج ارزينتا : 1جدول 

  
ه پروژهيال ه برنامهيال  يه استراتژيال   حوزه 

يرهبر 30 30 30  

انيمشتر 50 40 20  

 تكنولوگها 40 30 30
 اعتباردهندگان 20 15 20
يمنابع انسان 30 30 40  

 شركا 20 20 20

ن كنندگانيتام 10 15 15  

 جامعه و دولت 30 30 30

  
 موجود، ي هايستن رفع نقاط ضعف و كاي كل سازمان و همچنيتاً سطح تعاليك از حوزه ها و نهاي سطح هري     در مرحله بعد جهت ارتقا

 و ي سازمانيابيازمند عارضه ي بهبود نيف پروژه هايالزم به ذكر است تعر. ف شدنديل تعري مرحله  به شرح جدول ذسه بهبود در يپروژه ها
  . باشدير و اصالح مييز قابل تغي زمان ني به عمل آمده است كه در طي هايابيج حاصل از ارزيل نتايتحل
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   بهبوديهاپروژه  : 2جدول 

  
  هيناحني جهت تدويشنهاديه ها و مستندات پيداد رو  عنوان  فيرد

    80  كياستراتژ يزير برنامه و يسازمان ساختار بهبود  1پروژه 

    120  پروژه كنترل و يزير برنامه ت،يريمد جامع ستمياستقرار س  2پروژه 

  كل سازمان  35  تيفيت كيريستم مدياستقرار س  3پروژه 

  
 توان محدوده شمول و يف شدند و مين شركت تعري اي از مدل تعاليابيج ارزي نقاط ضعف شركت و استناد به نتاين سه پروژه با بررسي     ا

  : دهدي بهبود را نشان مي از نحوه پوشش كل سازمان توسط پروژه هايير نمايشكل ز. ر جامع مشخص كردي تصويسطح پوشش آنها را ط
  
 

  ه پروژهيال  ه برنامهيال  يه استراتژيال
  يه رهبر

  انيه مشتر

  يه ارائه دهندگان تكنولوژ

  ين كنندگان ماليه تام

  يه منابع انسان

  ه شركا

  ن كنندگانيه تام

  ه جامعه و دولت
 

   بهبود در كل سازمانيسطح پوشش پروزه ها : 3شكل 
 
 سطوح سازمان ي و پرتال در تماميون اداريستم اتوماسي پروژه استقرار سيزي  قابل ذكر است عالوه بر سه پروژه بهبود فوق الذكر، برنامه ر   

  . انجام شد
  : كنند يت مير تبعي زي بهبود از ساختار كليپروژه ها

  
  :ازي مورد نير ساختهايجاد زيا

 مانيت پيري و چارت مدي در چارت اصليرات سازمانييتغ •

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 اولين كنفرانس پتروشيمي ايران

 

         

 )زاتي، تجهي انسانيروي، نيمال (ن منابعيتام •
 محاسبه يتها،   راهنمايتها و صالحيف، مسوولي، دستورالعملها، شرح وظايي اجرايندها، روشهايفرا: ه ها و مستندات شامل يرون يتدو •

 ...شاخصها و 
  شدهياستقرار و آموزش نظام طراح •
 ازي مورد نياستقرار و آموزش نرم افزار ها •

  
  :ي دوره اي هايابيارز

 ي دوره ايابي ارزياجرا •
 ن و ابالغ برنامه بهبوديتدو •
  برنامه بهبودياجرا •
 ياقدامات اصالح •
 يجلسات بازنگر •

  
  : موجود استي بهبود، دو راهبرد اساسي     به منظور انجام پروژه ها

  داخل سازمانيروهاي انجام توسط ن-1
   پروژه به مشاور ي برون سپار-2
  

 ي، بررسي جلسات حضوري من جمله برگزاري مختلفي، از روشهايمي پتروشيد شركت مليي مشاور مورد تاي شركتهايابيهت ارز     ج
 ]4[. استفاده شده است... و ) AHP (ي سلسله مراتبيليند تحلي، فرايشاخصها و روش وزن ده

  

  
  

  بود بهي پروژه هاين كنندگان جهت برون سپاري تاميابينمونه ارز : 4شكل 
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  يجمع بند -4

 ياز روز صنعت ارائه شده، عالوه بر ساختاري مد نظر قرار داده و بنا به ني مطرح مشابه را در طراحينكه اكثر مدلهايل اين مدل به دلي     ا
ل پروژه و ت كنتريري شركت مديابيحاصل ارز.    باشدي را دارا مي و به روز دراوريت سازگاريط صنعت قابليرات محييا، مطابق با تغيپو

ر ارائه شده ي جدول زيكسان، طيت ينه فعالي شانزده شركت مشابه، با زميابين حاصل از ارزيانگين مدل با ميج استقرار ايسه نتايساخت و مقا
 ]5[. شده استيابي ارزير شركتهاي از كسب نمره قابل قبول در رقابت با سايكه حاك

  
  )100از از يامت( شده بر اساس مدل يابي ارزير شركتهاين سايانگيا م شركت بي خارجيابيج ارزيسه نتايمقا  : 3جدول 

  
ه پروژهيال ه برنامهيال  يه استراتژيال   

ر شركتهاين سايانگيم ن شركتيا  ر شركتهاين سايانگيم  ن شركتيا  ر شركتهاين سايانگيم  ن شركتيا   
 حوزه

يرهبر 20/0 17/0 30/8 22/1 21/3 22/4  

انيمشتر 10/0 11/9 25/0 20/1 15/0 25/9  

 تكنولوگها 20/0 9/1 16/7 8/3 18/8 8/5
 اعتباردهندگان 5/0 7/5 13/8 14/4 15/0 15/2
يمنابع انسان 15/0 15/0 23/3 21/3 27/5 27/5  

 شركا 30/0 9/1 13/3 8/8 11/7 15/3

ن كنندگانيتام 10/0 13/4 13/3 20/8 11/7 27/2  

و دولتجامعه  20/0 12/2 11/7 10/4 13/3 10/7  

    
  :ر نشان دادي شكل زي توان طي را ميابي به اختصار مراحل ارز

  
   بر اساس مدليابيمراحل ارز  : 5شكل 

  
  مراجع

  1386 باختر، اسفند يمي، پتروشينار آموزشي، سم" پروژه محوري سازمانهاياستقرار مدل تعال"، .  صادق زاده، ك-1
 1386، مرداد يميت پروژه پتروشيريقات و توسعه مديتحق پروژه محور، مركز ي سازمانهاي  مدل تعال-2
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  رت كنترل پروژه و ساختيشركت مد، يو داخليرت كنترل پروژه و ساخت، آرشي شركت مدي داخليابيج ارزينتا  -3
  رت كنترل پروژه و ساختيشركت مد، يزيت برنامه ريريو مدي پروژه محور، آرشي شركتهاي مدل تعاليابيل و ارزي تحل-4
  رت كنترل پروژه و ساختيشركت مد، يو داخليرت كنترل پروژه و ساخت، آرشي شركت مدي خارجيابيج ارزينتا  -5
 
  
 

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

