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ثب سَػِ الضام ٍاسد ؿذى ثِ ثبصاسّبي ػْبًي ٍ لضٍم هذيشيز ثْيٌِ دشٍطُ ثب دس ًظش گشفشي ووشرشيي ّضيٌرِ دس سيييرش هرذيشيشْب ٍ هرذيشيز        

دعبٍي اػشفبدُ اص الگَسيشوْبي هؼشٌذ ػبصي دس دشٍطُ ّب الصم ٍ هشٍسي ثِ ًظش هي سػذ. هـىالر ثِ ٍػَد آهذُ ثخبًش عذم هؼشٌذ ػبصي 

اػز وِ لضٍم اػشفبدُ اص ايي اػشبًذاسدّب سا هـخق هي وٌذ. ٍ ثَهي ػبصي  PMBOK  ٍISO9001كحيح دشٍطُ ثشاػبع اػشبًذاسدّبي 

اػشبًذاسّب ٍ سٍؿْب، ثب سَػِ ثِ هَاسد حمَلي ٍ هـىالر ثِ ٍػَد آهذُ دس ايي هٌبلعِ هَسدي هـخق هري گرشدد. دس ايري همبلرِ الگَّربي      

ٍ هٌبلعِ لشاس گشفشِ ٍ يه چبس چَة هؼشٌذ ػبصي ثشاي دشٍطُ ّب هعشفي هي ؿَد، سب ثش اػبع آى سًٍرذ اػرشاي   هؼشٌذ ػبصي هَسد ثشسػي 

دشٍطُ دچبس ٍلفِ يب اخشالف ًـَد. ثب هٌبلعِ هَسدي دشٍطُ فبهالة الٍاى ثش اػبع چبس چَة اسائِ ؿذُ هَاسدي وِ ثِ دلير  عرذم ٍػرَد يرب     

بي هؼشٌذ ػبصي ثبعض سربخيش دس عوليربر اػشايري ، ٍلرَا هؼربئ  ٍ هـرىالر ثعرذي دس سحَير ،         سٌظين ًظبهٌبهِ هٌبػت ٍ يب اػشبًذاسدّ

ٍاگزاسي ثِ ثْشُ ثشداساى يب ايؼبد دعبٍي حمَلي ؿذُ ثشسػي ٍ ثِ ّوشاُ ساّىبسّربي ثرشٍى سفرز اص ايري چبلـرْب ثرب الگَّرب ٍ فلَچبسسْربي         

 ديـٌْبدي اسائِ هي گشدد.
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 Abstract  

  Regarding the obligation to enter international markets and requirement of optimistic cost 

management considering the lowest damage during the changing and claim managements, it 

seems necessary to use of documentation algorithms in projects. Projects problems that these 

are results of lack of documentation based on PMBOK and ISO9001 standard make us 

obvious the important role of correct documentation. In this paper, documentation patterns 

have been studied and it introduces new documentation structures considering localization for 

projects .According to these patterns the projects process will not interrupted and prevention 

dispute is accessible.The case study of Lavan Island sewage system project based on proposed 

documentation pattern studies the results of lack of documentation standard that make 

Unauthorized Delays and problems during test and commissioning and delivery the project to 

Beneficiaries and eventually this pattern try to find out the solution to eliminate this 

challenges.First we arranged the tables for documentation tables and charts for all part of 

projects then those tables were compared with real condition in Lavan Island sewage 

system.The Supervisors of projects can use the patterns if they want to apply PMBOK and 

ISO9001 standard in each field: hierarchy, managing, reporting and orders.In consolation:  

1. Documentation cases managing claims with written documents and evidence in case of 

disputes 

2. Determine the internal documentation and the ability to separate each section of the 

document should be in line with the original strategy and Validation of project 

4. The availability of the necessary documents and the problems arising on every project to 

make better decisions on new projects 

5. Better understanding and unrelated issues affecting the temporal and financial costs 

6. Ability to defend the Project 

7. Updates the projects due to the technological advancement taking the least financial cost 

and time 

8. Ability to perform reverse engineering, and verification problems 

9. Minimum Space Archive 

10. Systematic monitoring and follow-up 

11. Identifying the optimal standard 

12. The ability to clear the responsibilities and management review and take appropriate 

decision 

 
 

Keywords: documentation, contract, project manager, Lavan Island sewage system, bylaw  
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دُ اص ؿشوشْبي هٌْذػيي هـبٍس داخلي ٍ خبسػي دس ػبلْبي اخيش ٍ ثب سَػِ ثِ افضايؾ حؼن دشٍطُ ّب دسوـَس ٍ اػشفب

ثشاي ًظبسر دشٍطُ ّب، سيييشار هذيشيشي، ٍاگزاسي يب ثشٍى ػذبسي لؼوز يب و  دشٍطُ، ثعوب ديذُ ؿذُ وِ اػٌبد ٍ هَاسد هَػَد 

ٌذ،  دػشَس العولْبي ٍ وفبيز الصم سا ثشاي ايي ًم  ٍ اًشمبالر ًذاسد ٍ وبسفشهبيبى سا دسگيش دشٍػِ ّبي صهبى ثش ٍ دش ّضيٌِ هي و

كَسسؼلؼبر هشعذد ٍ عذم ٍػَد هذاسن لبث  اػشٌبد هـىالر عذيذُ اي سا دس سًٍذ اػشا يب سحَي  ٍ ٍاگزاسي دشٍطُ ّب ثِ ٍػَد 

ّب  ّبي اػشايي، ػشعز دس اػشاي دشٍطُ لبًَى ثشًبهِ ٍ ثَدػِ هٌذسع دس آييي ًبهِ اػشايي اػشبًذاسد 23هي آٍسد. اص اّذاف هبدُ 

ثذيْي اػز وِ اگش اػٌبد ٍ هذاسن هَػَد ثش اػبع يه ًظبم ٍاحذ ٍ لبث  اػشٌبد .  ]1[وبسيْب هي ثبؿذ لَگيشي اص دٍثبسٍُ ػ

دػشِ ثٌذي ٍ اسائِ گشدد هؼئَليشْب ؿفبف ٍ حذٍد هـخق خَاّذ ؿذ ٍ ًيبصي ًيؼز وِ دس كَسر سيييش هذيش يه دشٍطُ ثشاي 

ا ؿَد. اسائِ الگَسيشن هٌٌمي ثِ ًحَي وِ ثشَاى ساثٌِ اي هٌٌمي هـبٍس ، اسخبر ّش سلويوي ثِ حبفظِ ؿخلي افشاد سػَ

ديوبًىبس ٍ وبسفشهب ٍ عَاه  ثيشًٍي دشٍطُ  ثِ ٍػَد آٍسد، هٌلَة ّش دشٍطُ اػز ٍ ثؼيبسي اص هؼبئ  ثٌَس ًظبهٌذ لبث  ح  ٍ 

هٌلَة ٍ ّضيٌِ ون ثب سَػِ ثِ ؿشايي ديؾ فل  خَاّذ ثَد. ّذف اكلي، سىوي  ٍ ثْشُ ثشداسي اص دشٍطُ دس صهبى همشس، ويفيز 

سٍػز. ثشاي ايي هٌظَس دشٍطُ فبهالة ثب اعشجبس چٌذ ػي هيليبسد سيبل دس يه هحيي ًبهٌبػت ٍ دػشگبّْبي اػشايي ٍ ثْشُ 

آهذُ اػز، دزيشؽ ػيؼشن هذيشيز ويفيز هي ثبيؼشي  ISO9001ثشداس هخشلف دس ًظش گشفشِ ؿذُ اػز. دس هشي اػشبًذاسد 

 وين ساّجشدي ػبصهبى ثبؿذ. ًشاحي ٍ ثىبسگيشي ػيؼشن هذيشيز ويفيز دس يه ػبصهبى سحز هَاسد صيش هي ثبؿذ:يه سل

 الف( هحيي ػبصهبًي، سيييشار دس آى هحيي ٍ سيؼه ّبي هشسجي ثب آى ػبصهبى،

 ة( ًيبصّبي دسحبل سيييش آى ػبصهبى،                        ح( اّذاف هـخق ؿذُ آى ػبصهبى،

 حلَالر اسائِ ؿذُ سَػي آى ػبصهبى،                 ص( فشآيٌذّبي ثىبس گشفشِ ؿذُ آى ػبصهبى،ر( ه

 ع( اًذاصُ ٍ ػبخشبس ػبصهبًي.

اػشاي ايي اػشبًذاسد يه ثبسُ ٍ ثذٍى آهَصؽ دشػٌ  ٍ سؼشثيبر لجلي دس دشٍطُ ّبي وَچىشش  چٌذاى آػبى ًيؼز. ثب 

ّبي هـبثِ ايي دشٍطُ  ثعذ اص اسوبم دشٍطُ فبهالة الٍاى ثشآى ؿذين وِ هَاسدي وِ ثب اػشفبدُ اص ًظشار افشاد هؼشة دس دشٍطُ 

هٌبثمز ًذاسد يب دس ؿشايي خبف ايي دشٍطُ لبثليز اػشفبدُ ساّجشدي ًذاسد سا ثِ كَسسي ؿفبف ٍ لبث   ISO9001اػشبًذاسد 

سذٍيي وٌين ٍ هعوالر ثِ ٍػَد آهذُ ثذلي  عذم اػشا ثشاي دشٍطُ ّبي هـبثِ ٍ ػبصهبًْبيي وِ ػبثمِ اػشايي ووششي داسًذ 

 اػشفبدُ اص آى سا سَهيح دّين.

اػشاي وبه  سلفيِ خبًِ ٍ ػيؼشن ػوع آٍسي فبهالة اص دسة هٌبصل ، ايؼشگبُ دوذبط، خٌَى  "ؿشح عوليبر ؿبه :

 555دؼبة سلفيِ ؿذُ ثِ حؼن  اًشمبل، ػبخشوبًْبي هْوبًؼشا ،اداسي ، ػبًجي، آصهبيـگبُ، ػيؼشن وبه  فشايٌذ ، هخضى رخيشُ

 28دس ايي دظٍّؾ ثب سَػِ ثِ سؼشثيبر وبسگبّي ٍ اػشفبدُ اص سؼشثِ ثيؾ اص  "هشش هىعت ٍ خي اهٌشاسي اًشمبل ثِ دسيب ثَد.

ًفش وبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى ؿبغ  دس دػشگبُ ّبي ثْشُ ثشداس، ؿشوشْبي هـبٍس ٍ ديوبًىبساى اثشذا فلَچبسسْب ٍ هَاسد ديـٌْبدي ثش 

 اػبع هشاح  صيش سذٍيي گشديذ:

 كذٍس هذاسن ٍ چبسر گشدؽ وبس  .1

 ديـٌْبد ثشاي سْيِ هذاسن ثشاي سبييذيِ ّبي كبدس ؿذُ ٍ گضاسؿبر ٍ وٌششل ػبخشبس .2

 ديـٌْبد سعشيف فشايٌذ ديگيشي .3

 ديـٌْبد ػيؼشن ثبيگبًي .4
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 هذاسن سحَي  هَلز ٍ لٌعي ٍ يب  ٍاگزاسي دشٍطُ ثِ دػشگبُ ّبي ثْشُ ثشداس .5

هَسد اسصيبثي لشاسگشفشِ ٍ ًمبيق هَػَد ٍ  ISO9001 ٍPMBOKثخؾ اص وبس ػذاگبًِ ٍ ثش اػبع اػشبًذاسد ػذغ ّش

 ًشيمِ سفع آًْب ثيبى هي ؿَد. 
 

 تحقیقات پیشیي  2
ػبثمِ اػشفبدُ اص هؼشٌذ ػبصي هذٍى دس دشٍطُ ّبي عوشاًي دس ايشاى صيبد ًيؼز ٍ ثؼيبسي اص هحممبى  ًظيش 

  ISO9004سب  PMBOK  ٍISO9000( ثِ سْيِ الگَسيشوْبيي ثش اػبع 1387ّوىبساى)  ( ، دالٍسي 1383ٍلـوي)

 ]3[ٍ ]2[ .دشداخشِ اًذ

:هٌبلِ هَسدي دس دشٍطُ  PMBOKهؼشٌذػبصي داًؾ فٌي ثب سٍيىشد  "( همبلِ اي ثب عٌَاى 1389اهشالْي ٍ ّوىبساى )

سيشن ّبيي دشداخشِ اًذ وِ ًوي سَاى اص آى ثِ عٌَاى اػشبًذاسد اسائِ وشدًذ ٍلي ثبص ّن ثِ سْيِ الگَ "ػذ ٍ ًيشٍگبُ آثي ػيوشُ

هؼشٌذ ػبصي ثَهي اػشفبدُ وشد، چَى هبّيز ّش دشٍطُ هَاسد خبكي سا هي ًلجذ، لزا دس دشٍطُ اػشاي فبهالة الٍاى لبث  

ٍ آسؿيَ ػبصي هذاسن ٍ ًشاحي ٍهذل ٍ دػشَس العو  ايؼبد، وٌششل  "( ًي همبل1389ِ. ؿبوشي ٍ ّوىبساى )]4[اػشفبدُ ًجَد 

ثِ ثشسػي هؼشٌذ  "دس دشٍطُ خي ّفز هششٍي سْشاى  ISO9001:2008هؼشٌذار ثشاػبع ػيؼشن هذيشيز ويفيز اػشبًذاسد 

( دس هذيشيز دعبٍي دس ؿْشداسيْب سا ثب 1394. سادگْش ٍ هَسوٌي )]5[ػبصي دس دشٍطُ خي ّفز هششٍي سْشاى دشداخشٌذ

  .]6[ثشسػي وشدًذ PMBOK  ٍISO9001  ػشبًذسدّبيااػشفبدُ اص 

ثذٍى ّيچ سيييشي اػشٌبد ؿذُ  PMBOK  ٍISO9001دس سوبهي ايي هَاسد فمي ٍ فمي ثِ فلَچبسر ّبي اػشبًذاسد  

اػز.وِ لٌعب ثب ثشخي اص ؿشايي ثَػَد آهذُ دس دشٍطُ ّبي ايشاى ػبصگبس ًيؼز ٍ اػشاي ثذٍى سيييش ٍ ثَهي ػبصي، و  دشٍطُ سا 

 ي وٌذ.  ثب چبلؾ هَاػِ ه

 ISO9001:2008 1  ٍPMBOKهستٌذ ساسی تز اساس استاًذارد   3
 ٍ وويشِ ويفيز، سوويي ٍ هذيشيز ويفيز وويشِ ( ثِ هعٌيISO/TC 176) 176سَػي وويشِ فٌي  ١٠٠٩ايضٍ  

 دسٍى ّبي ًشف سَاًذ سَػي هي الوللي اػشبًذاسد ثيي . ايي]7[يعٌي ػيؼشن ّبي ويفيز، سْيِ ؿذُ اػز SC 2 فشعي

اػشاي ايي اػشبًذاسد  سا ثش عْذُ داسًذ ٍ ثب دس خَاػز هـششي ٍ يب  اص ػولِ ػبصهبًْبيي وِ اسصيبثي ٍ ػبصهبًي، ثشٍى ٍ ػبصهبًي

الضاهبر خشيذاساى اػشا هي ؿَد اهب ثبيذ دس ًظش داؿز وِ اػشاي ايي هَاسد هي سَاًذ دس ديـجشد اّذاف ػبصهبى يب دشٍطُ ثؼيبس 

 هِ خَاّذ آهذ. دس ايي سٍال ثبيذ سٍيىشدّبي ّش ثخؾ سا دسًظش گشفز:ساّگـب ثبؿذ وِ دس ادا

 2رٍیكزد فزآیٌذی -3-1

ايي اػشبًذاسد دزيشؽ يه سٍيىشد فشآيٌذي سا دس ٌّگبم ايؼبد، ثىبسگيشي ٍ ثْجَد اطش ثخـي ػيؼشن هذيشيز ويفيز 

 .]7[آهذُ اػز 1فشايٌذي دس ؿى   ثوٌظَس افضايؾ سهبيز هـششي اص ًشيك ثشآٍسدى خَاػشِ ّبي هـششي اػشا وٌذ. سٍيىشد

                                                 
ػَئيغ دس هٌٌمِ خبٍسهيبًِ  Quality serviceخبٍسهيبًِ )دفشش QSػَي ؿشوز  اسائِ ؿذُ اص  ISO9001:2008ثشگشفشِ اص سشػوِ اػشبًذاسد .   1

(1387)) 
2 . process approach 
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 هستٌذ ساسی ٍ اًجام اصالحات 4
ثب سَػِ ثِ ػخشي وبس، هـبسوز چٌذ دػشگبُ، هحيي خبف اػشا ٍ هؼبئ  وبس دس ػضيشُ ٍ حو  ًم  دسيبيي سؼشثيبر 

طجز گشديذ سب دس  گشاًجْبيي ثذػز آهذ وِ ثب سَػِ هذٍى ؿذى اػشبًذاسدّب ٍ فلَچبسسْب ثعذ اص اسوبم دشٍطُ سذٍيي ٍ دس ػَاثك

دشٍطُ ّبي هـبثِ ساّگـبي هؼئَليي ٍ هؼشيبى ثبؿذ. ّش چٌذ اػشبًذاسد ّبي ػْبًي حبك  هٌبلعبر هَسدي فشاٍاى ٍ ًشح دس 

وبسگشٍُ ّبي هخشلف ٍ ًشيؼِ يه فشآيٌذ عظين اػز اهب ايي هٌلت هيبيش آى ًيؼز وِ هيشَاى ثب سيييشار اًذن دس آى دس 

بدي ، ػيبػي ٍ اػشوبعي ايشاى ًيض اص آًْب اػشفبدُ وشد. لزا هَاسدي وِ ريال اسائِ هي ؿَد هي سَاًذ ؿشايي خبف هذيشيشي، الشل

دس خلَف دشٍطُ ّبيي ثب ايي ؿشايي هَسد اػشفبدُ لشاسگيشد ّشچٌذ وِ ؿشايي ّش دشٍطُ ًشح ٍ ثشًبهِ سيضي يه فلَچبسر 

 ػذيذ ٍ هٌحلش ثفشد سا هي ًلجذ.

 ذ ساسی در پزٍصُپیشٌْاد تزای فلَچارت هستٌ 5
 صذٍر هذارك ٍ چارت گزدش كار  -5-1

الصم اػز وِ لج  اص اػشا،  اػٌبد ٍ هذاسن دشٍطُ چبسر اسػبعبر، سًٍذ ػشيبى ًبهِ ّب  ٍ اػٌبد  ثبيذ سْيِ ٍ ديؾ ثيٌي 

اگش ايي فشد ؿَد ٍ اگش ًيبص ثِ اهبفِ وشدى فشد خبكي دس چشخِ گشدؽ وبس اػز ًْبيشب ظشف دٍ سٍص ثِ گشدؽ وبس ٍاسد گشدد يب 

 هيخَاّذ دس گشدؽ وبس گضاسؿبر اسػبيي لشاسگيشد ثالفبكلِ ثب دػشَس فشد ثبالسش دس چبسر اسػبعبر لشاسگيشد ٍ ًيبص ثِ ًبهِ ًگبسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زآیٌذ الگَی سیستن هذیزیت كیفیت هثتٌی تز ف -1شكل  

(ISO9001:2008 ) 
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فشاٍاى ٍ دػز ٍ دبگيش ًذاؿشِ ثبؿذ.ثشاي سْيِ هذاسن سًٍذ صيش ديـٌْبد هي ؿَد ٍلي هؼذدا خبًش ًـبى هي ؿَد ايي 

 ًذ ثب سَػِ ثِ هبّيز، ًَا ، هح  دشٍطُ ٍ دػشگبُ ّبي ريٌفع يب دسگيش ٍ ديگش ؿشايي لبث  اكالح ٍ سعذي  اػز.سٍ

 اًالعبر ثشگِ سٍي هذسن .1

 سعييي صهبى ثشاي ّش فشايٌذ .2

 ليؼز گشدؽ وبس ثيي اعوب  .3

 ٍهعيز سؼذيذ ًظشّب ٍ اكالحبر  .4

 ليؼز سؼذيذ ًظشّب ٍ اكالحبر .5

 لْبي الصم ثب دس ًظش گشفشي آيٌذُ ًگشي ًشح ٍ دشٍطُاٍساق ، هذاسن ٍ دػشَس العو .6

 ليؼز سبييذيِ ّبي اٍساق ، هذاسن ٍ دػشَس العولْبي .7

ديـٌْبد هي ؿَد. هشحلِ صيش  2ثشاي سْيِ هذاسن ًجك ؿى   ISO9001:2008فلَچبسر سؼشثي ثش اػبع اػشبًذاسد 

ذاسدّبي الصم ٍ ليؼز گشدؽ وبس دلشْبي الصم اًؼبم ػضء هشاح  ثؼيبس هْن هؼشٌذ ػبصي اػز، ثٌحَي وِ اگش دس سْيِ اػشبً

  ؿَد ٍ ّوچٌيي هذر صهبى اسائِ ًظشار اكالحي وبهال هـخق ٍ سٍؿي ؿَد.
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 پیشٌْاد تزای تْیِ هذارك تزای تاییذیِ ّای صادر شذُ ٍ گشارشات ٍ كٌتزل ساختار 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلَچارت پیشٌْادی تْیِ هذارك ٍ چارت گزدش هذارك -2شكل
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ييي چبسر ػبصهبًي كبدس هي ؿَد، هظ  اّذاف ٍ اػشبًذاسدّبي هذيشيشي الصم ثِ يبد آٍسي اػز وِ ثعوي اص هذاسن اص ثبال ثِ دب

ٍ... اهب دس دشٍطُ ّبي اػشايي ثشخي اص هذاسن ٍ گضاسؿبر اص دبييي ثِ ثبال هي سٍد. دس ايي هىبسجبر ٍ گضاسؿبر ًشبيغ ٍ 

ى ػبصهبًي ؿَد. فلَچبسر سؼشثي ثبصخَسدّبيي ٍػَد داسد وِ هي سَاًذ هٌؼش ثِ سَليذ اػٌبد دسٍى ػبصهبًي يب دبػخ ّبي ثشٍ

 1اسائِ هي ؿَد. 3ًجك ؿى   ISO9001:2008ثش اػبع اػشبًذاسد  ػْز اسئِ گضاسؿبر

 پیشٌْاد تعزیف فزایٌذ پیگیزی -5-2

هؼئَليي وٌششل دشٍطُ ثب سَػِ ثِ ليؼز گشدؽ وبسّب هؼئَليز ديگيشي اػٌبد، هذاسن ٍ ًبهِ ّب ّؼشٌذ. ثبسَػِ ثِ ايٌىِ 

شي سًٍذ ديگيشيْب ٍ اًؼبم وبس فمي عبه  هْن صهبى اػز لزا ثبيذ همشس گشدد وِ دس سٍوؾ هذاسن حشوب صهبى دس هعيبس اًذاصُ گي

اسػبل ٍ دبػخ دّي ثذٍى دس ًظش گشفشي سوبهي ؿشايي دسًظش گشفشِ ؿَد ٍ ّيچ گًَِ سَػيِ ثذٍى هٌٌمي دزيشفشِ ًگشدد ٍ 

شفشِ ؿذُ ثشاي ّش فشد يب لؼوز دس خلَف اسائِ ػٌذ يب سبييذ ّش عَالت خبف خَد سا داؿشِ ثبؿذ.ثب سَػِ ثِ صهبى دس ًظش گ

شوي ثلَسر ٍاهح ٍػَد داؿشِ ثبؿذ ٍ دس كَسر ؼلؼوز ٍ ثبصگـز هذسن يب ػٌذ ثِ هشػع هزوَس دس ثشًبهِ ٍ چبسر ػي

هَاسد ديگيشي سٌْب  سبخيش هشاست  ّـذاس ٍ اخٌبس ثشاي هذيش ّش ثخؾ اسػبل ؿَد. ثبيذ سَػِ  داؿز وِ سٌْب عبه  دس ثؼيبسي اص

                                                 
1
 آهذُ اػز. 4.5سعبسيف هشثَى ثِ ثبيگبًي هٌفه ٍ فعبل دس ثخؾ.  

 فلَچارت پیشٌْادی تْیِ گشارشات پاییي تِ تاال -3شكل
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دلي  اّوبل ثخـي اص ػيؼشن ثَػَد هي آيذ ٍ اهىبى ثش  عبهلي اػز وِ ثبعض ديـجشد دشٍطُ ٍ ػلَگيشي اص سبخيشاسي اػز ثِ

دس كَسر للَس دس ّش ثخؾ اص ػشيبى وبس الصم اػز وِ ثالفبكلِ ثشًبهِ  ًشف وشدى ًمبيق سًٍذ اػشايي سا فشاّن هي آٍسد.

ػشا ثِ ػيؼشن اثالغ ؿَد ٍ دالي  ايي ثشًبهِ ًيض هي ثبيذ ثِ اًالا ػيؼشن ثشػذ ٍ هـخق ؿَد اگش حؼن ػجشاًي سْيِ ٍ ػْز ا

ثْششيي حبلز ثشاي سْيِ ليؼز گشدؽ هذاسن ٍ سبييذ آًْب  .ؿَدهـخق   شملثخؾ هدالي  ٍ  ُوبسي ثشخي اص ثخـْب صيبد ؿذ

بى هـخق سعييي ؿَد سب للَس دس ّش لؼوز وبس وبهال لبث  ػبخشبس دسخشي اػز ٍلي ايي ػبخشبس حشوب ثبيذ ساثٌِ ّب ثب صه

ؿٌبػبيي ٍ ديگيشي ثبؿذ. ثب سعشيف ساثٌِ ّب ثب صهبى هـخق ثشاي ثشسػي ٍ دبػخ هـخق هي ؿَد وِ ّش الذام ٍ ثشسػي ٍ 

 سبييذ ّش ػٌذ دس وذام ثخؾ ثب  سبخيش ّوشاُ ثَدُ ٍ يب وذام ثخؾ ثْششيي عولىشد سا داؿشِ اػز. 

 ذٍیي سیستن كذگذاریپیشٌْاد ت -5-3
ػيؼشن ؿوبسُ گزاسي ٍ وذگضاسي هي سَاًذ ديگيشي عولىشد ّش ثخؾ اص ػبصهبى سا دس ثشسػي يب الذام ثشسٍي ّش ػٌذ ٍ 

 ماًؼبم ؿَد ٍ ثبصُ صهبًي الذام يب دبػخ ًيض هعلَ ISO9001هذسن ًـبى دّذ ٍ دس كَسسي وِ ثب وذ گزاسي ثش اػبع اػشبًذاسد 

وذام هذسن لبثليز اػشٌبد دسكَسر ثَػَد آهذى هـى  دس ّش لؼوز اص سًٍذ دشٍطُ سا داسد ٍ يب  گشدد، هـخق هي ؿَد،وِ

هذاسوي وِ  الصم ثِ روش اػز  چبلؾ هَاػِ وٌذ. يب ٍوذام ػٌذ دس كَسر عذم الذام دس سبسيخ همشس هي سَاًذ دشٍطُ سا ثب سبخيش 

ثشًبهِ دبيجٌذي ثِ هـخق ؿًَذ ٍ هؼذدا سبويذ هي گشدد وِ  دس سًٍذ اػشايي دشٍطُ سبطيش هؼشمين داسًذ ثبيذ ثب وذ خبف

 صهبًجٌذي هي سَاًذ دس ديگيشي سًٍذ دشٍطُ ثؼيبس ساّگـب ثبؿذ ٍ هؼشيبى ٍ هؼئَليي سا اص ػشيبى اػشايي دشٍطُ هٌوئي وٌذ.

 تعزیف هزجع)شخص(فصل الخطاب ٍ كذ هزتَط تِ آى -5-4
ي فل  الخٌبة دػشَسار ٍ اخشالف ًظشّب سْيِ ؿَد ثشاي هظبل ّوچٌيي دس دشٍطُ ّبي اػشايي الصم اػز وذ خبكي ثشا

ٍلشي ػٌذي ثب ايي وذ اسائِ ؿَد ديگش سوبهي ثحظْب چِ دسػز ٍچِ غلي ثؼشِ ٍ وبس ثشاػبع ايي ػٌذ ديؾ ثشٍد ٍ سوبهي 

هـخق ؿَد سب وبس ٍاحذّب هلضم ثِ اػشاي آى ثبؿٌذ الجشِ الصم اػز وِ ثشاي سػيذى ثِ ايي ػٌح اص وبس ّن ثبصُ صهبى خبكي 

ثِ اًٌبة وـيذُ ًـَد ٍ هشػع هزوَس ًيض ؿؼبعز ٍ اخشيبسار ايي عو  سا داؿشِ ثبؿذ. گضاسؽ عولىشدّب ًيض هي ثبيذ ثشاػبع 

 ثشًبهِ صهبًي ٍ ثذٍى كفحبر سىشاسي ثبؿذ سب اص اسالف ٍلز ٍ ػٌذ ػبصي دشّيض ؿَد.

 پیشٌْاد سیستن تایگاًی -5-5
 ثِ كَسر دٍ لؼوز صيش ديـٌْبد هي ؿَد:آهذ ثبيگبًي   2ّوبًگًَِ وِ ؿى  

ثبيگبًي فعبل: ايي ثبيگبًي هشثَى ثِ كَسسؼلؼبر، گضاسؿبر ٍ ًبهِ ّبيي اػز وِ دس اًشْبي دشٍطُ  ػْز سىوي ،  .1

ساّجشي ، سحَي  يب ٍاگزاسي ثِ ديگش دػشگبُ ّب هَسد ًيبص اػز ٍ يب الصم اػز وِ ثشاي سْيِ ًبهِ ّب يب ديگش اػٌبد 

 ب اؿبسُ ؿَد يب ثِ سٍئيز همبهبر دسٍى ػبصهبًي يب ثشٍى ػبصهبًي ثشػذ.هىشسا ثِ آًْ

ثبيگبًي هٌفه)خبهَؽ(: هشثَى ثِ اػٌبد ٍ گضاسؿبسي اػز وِ سب دبيبى دشٍطُ چٌذاى ًيبصي ثِ آًْب ًيؼز يب ٍلشي وِ  .2

 َد.وبس دچبس هـى  ؿَد يب ًيبصهٌذ اسػبا ثِ همبهبر لوبيي يب حمَلي ثبؿذ ًيبص ثِ آًْب احؼبع ؿ

آهذُ اػز ٍلي دس ّشدشٍطُ هي سَاًذ همبهبر ٍ  ISO9001هشػع سـخيق اّويز هذاسن ثشاي ثبيگبًي دس اػشبًذاسد 

 هؼئَليي خبف خَد سا داؿشِ  ثبؿذ.
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 : پزٍصُ فاضالب الٍاى یطالعِ هَرده -5-6

ًظبسر ثش ًشحْبي هذيشيز هيليبسد سيبلي ٍ ًظبسر عبليِ ؿشوز هلي ًفز ايشاى ) 33ثب اعشجبس  1331دشٍطُ دس ػبل 

ًگْذاسي ٍ ساّجشي دشٍطُ ثِ ػْز دس اًشْب ًيض دشٍطُ  ًفشخيض( ٍ ّوىبسي ؿشوز آة ٍ فبهالة ّشهضگبى ؿشٍا گشديذ. عوشاًي

 1335( سٌْبي سٍػشبي داساي ػىٌِ ػضيشُ الٍاى ًجك آهبس ػبل Lazؿشوز آة ٍ فبهالة ٍاگزاس هي گشديذ.  سٍػشبي لض )

 2494دسكذ دس ػبل ثِ  3.5ػىٌِ آى ثب سؿذ 1415ثب سَػِ ثِ آهبسّبي ػوعيشي افك ػبل ًفش ػىٌِ ثَد وِ  393داسي 

ًفش دس ًظش  13333هي سػيذ اهب ثب سَػِ ثِ ؿشٍا فبصّبي ػذيذ دشٍطُ ّبي ًفشي ثب كالح ديذ ٍصاسر ًفز، ػوعيز افك ًشح 

 گشفشِ ؿذ.

ثْذاؿشي ٍ ظبّشي ثشاي سٍػشب ثؼيبس هوشس ٍ خٌشًبن  وشدًذ وِ اص لحبٍدس ػضيشُ هشدم اص ػذشيه ّبي سٍثبص اػشفبدُ هي

ثَد ٍ ػمَى اًفبل ٍ احـبم دس ايي ػذشيىْب ٍ ّوچٌيي ؿيَا ثيوبسيْبي اًگلي دس ػضيشُ اص هـىالر ثضسي ًجَد ؿجىِ 

ي اثشذا ثِ ثشسػي ٍهعيز ػضيشُ دشداخشين ٍ ؿشايي هَػَد ٍ ؿشايي آيٌذُ دشٍطُ سا هذٍى وشدين ٍ ثب ثشسػ.فبهالة ثَد

ثشاي اػشفبدُ دس فوبي ػجض ايي لؼوز اص وبس ثب سَػِ ثِ ثِ دػششػي ثِ  سلفيِ ؿذُ دؼبة ثِػيؼشوْبي فبهالة ػذيذ ٍ ًيبص 

هٌبثك ثب اػشبًذاسد دؼبة ثب . داًؼز PMBOK  ٍISO9001آهبسّب ثِ خَثي اًؼبم ؿذ، وِ هي سَاى آًشا هٌبثك ثب اػشبًذاسد 

سػيْبي صيبدي دس اثشذا ثشاي اًشخبة ػيؼشن سلفيِ خبًِ ثَد سحميمبر ٍ ػعي دس خلَف سَػِ ثِ هبّيز دشٍطُ وِ ًيبص ثِ ثش

ػيؼشن هَسد ًيبص ثشاي ػضيشُ الٍاى كَسر دزيشفز وِ ؿبه  گشد آٍسي اػٌبد ٍ هذاسن الصم اص ػيشوْبي هَػَد دسايشاى ٍ 

غ دس ايي خلَف هـبٍسُ ّبيي ثب خجشگبى دشٍطُ ّوچٌيي ؿشوشْبيي وِ سَاًبيي اًؼبم ايي دشٍطُ سا داسًذ ثَد اًؼبم گشديذ، ػذ

ّبي فبهالة اًؼبم ؿذ ٍ سَاًؼشين ثب سَػِ ثِ خلَكيبسي ًظيش ون حؼن ثَد ػيؼشن فشايٌذ سلفيِ ٍ ػشعز عوليبر سلفيِ 

چَى ػشعز اػشا ٍ ّوچٌيي ػشعز دس سلفيِ  ؿذ،ثشاي اػشفبدُ اص دؼبة ػيؼشن لؼي فعبل سا عليشغن ّضيٌِ ثش ثَدى اًشخبة 

ايي لؼوز   فبهالة ثيـشش اص ػبيش سٍؿْبي ثَد ٍ ّوچٌيي و  دشٍطُ هؼبحز  ووششي ًيبص داؿز ٍ ثَي ًبهٌجَا ًيض ًذاؿز.

هي سَاى دس سديف اٍل يعٌي گشد آٍسي اػٌبد ٍ هذاسن الصم ٍّوچٌيي فشكز  PMBOK  ٍISO9001سا ثب سَػِ ثِ اػشبًذاسد 

ػيؼشن  ٍ ثشگزاس ؿذى چٌذ ًوبيـگبُ آة ٍ فبهالة ثبعض ؿذ وِ سوبهي هذاسن ٍ هؼشٌذار ٍ ّوچٌيي دالي  اػشفبدُ اص وبفي

سَػِ ثِ ديـٌْبد وبسؿٌبػبى ؿشوز ًفز ٍ ثعذ اص ثبصديذ اص ػبيش دشٍطُ ّبي سلفيِ فبهالة  ثبلزا  لؼي فعبل سا دس خَد داؿز.

َيت ٍ ثِ هـبٍس اثالغ ؿذ. ٍ هح  اػشاي سلفيِ خبًِ ٍ يه ايؼشگبُ دوذبط ديـٌْبد ػيؼشن سلفيِ فبهالة لؼي فعبل سل

 هـخق ؿذ.

 طزح پزٍصُ  -5-7

ّوبًٌَس وِ دس هعشفي دشٍطُ آهذ ؿشاي خبف دشٍطُ ثبعض ؿذُ وِ هٌبلعبر اٍليِ خَثي اًؼبم ؿَد ٍ ػيؼشن لؼي فعبل  

ي ٍ ًجَد ًظبم ًبهِ ٍ اػشبًذاسد ؿفبف هَاسد ًمق دس ثخبًش عذم سؼشثِ وبسي دس هؼشٌذ ػبص عليشغن گشاى ثَد لبث  سَػيِ ثَد.

اص آًؼب وِ اٍلَيز اًشخبة ًشح سفبُ ػىٌِ ٍ ساحشي ػبصهبًْب  .ٍػَد داؿزدشًٍذُ ّبي ًشح سَػيْي ٍ هٌبلعبر فبص كفش ٍ يه 

لحبٍ  1-2-4ثٌذ دس  ISO9001:2008ثَد هي سَاى ايي ثخؾ سا ثش هجٌبي اػشبًذاسد  ي دشٍطُ ثعذ اص اسوبميب ًْبدّبي ساّجش

ويفيز آهذُ اػز ٍ ّذف آى ويفيز ًشح سيضي وشد وِ ًي ايي ثٌذ آهذُ اػز: ًيبصهٌذيْبي هؼشٌذ ػبصي هذيشيز 

 .[3] ٍوٌششلْبي الصم ثشاي دػشيبثي ثِ سهبيز هٌذ هـششي ٍ سبهيي اػٌبد لبًًَي ٍ دٍلشي اػز
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 اًتخاب هشاٍر -5-8

ًظبم  ؿذ. ّشچٌذ اػشبًذاسدّب الصم ٌَّص ثٌَس وبه  سذٍيي ًـذُ ثَد ٍ اػٌبد ٍ هذاسن الصم دليمب سْيِ ثب اًؼبم هٌبلعبر

ايي لؼوز ثب دس ًظش گشفشي ايٌىِ دٍ ثبسُ وبسي اًؼبم ًـَد ٍ لبث  دفبا دس ًجَد، ًبهِ هؼشٌذ ػبصي خبكي سا ًيض دس دػششع 

 PMBOK  ٍISO9001بًذاسد اػشّيز هذيشُ هحششم ؿشوز هلي ًفز ايشاى ثبؿذ اًؼبم ؿذ، وِ هي سَاى آًشا هٌبثك ثب 

دس خلَف اًشمبل دشٍطُ ثِ ؿشوز اة ٍ فبهالة ًيض كَسسؼلؼِ اي هٌبثك ثب ًظش هذيشاى ًشح ٍ ثب اػشٌبد ثِ لَاًيي  داًؼز.

HSE .ايي  ٍ وـَسي ٍ اػشبًذاسّبي هَػَد دس ًشاحي ٍ اػشاي دشٍطُ ّبي فبهالة سذٍيي ٍ ثِ اهوبي ًشفيي سػيذ

ز دشٍطُ ثَد وِ ثعذّب دس اًشمبل ، سحَي  ٍ ثْشُ ثشداي اص دشٍطُ هَسد اػشٌبد لشاسگشفز ٍ هٌبثك كَسسؼلؼبر ًمبى لَر هذيشي

اػز. چَى سوبهي ؿشايي اًشمبل  دشٍطُ ٍ ثْشُ ثشداسي دس اًشْب ٍ ثشٍى ػذبسي دشٍطُ دس ًشاحي ٍ اػشا دس ًظش  ISO9001ثب 

ػض ًمق دس ايي ثخؾ اص دشٍطُ ثَد وِ دس ٍػَد سؼشثِ دس اػشفبدُ اص  ثب سَػِ ثِ ًجَد ًظبم ًبهِ هذٍى هَاسد صيش گشفشِ ؿذُ ثَد.

  لبث  ديـگيشي ثَد.  ISO9001 ثخلَف ٍ PMBOKاػشبًذاسد 

هٌبثك ثب اػشبًذاسد دؼبة  ثب سَػِ ثِ هبّيز دشٍطُ وِ ًيبص ثِ ثشسػيْبي صيبدي دس اثشذا ثشاي اًشخبة ػيؼشن سلفيِ خبًِ 

شن هَسد ًيبص ثشاي ػضيشُ الٍاى كَسر دزيشفز وِ ؿبه  گشد آٍسي اػٌبد ٍ هذاسن الصم ثَد سحميمبر ٍ ػعي دس خلَف ػيؼ

اص ػيشوْبي هَػَد دس ايشاى ٍ ّوچٌيي ؿشوشْبيي وِ سَاًبيي اًؼبم ايي دشٍطُ سا داسًذ، اًؼبم گشديذ، ػذغ دس ايي خلَف 

ِ خلَكيبسي ًظيش ون حؼن ثَد ػيؼشن فشايٌذ هـبٍسُ ّبيي ثب خجشگبى دشٍطُ ّبي فبهالة اًؼبم ؿذ ٍ سَاًؼشين ثب سَػِ ث

سلفيِ ٍ ػشعز عوليبر سلفيِ ثشاي اػشفبدُ اص دؼبة ػيؼشن لؼي فعبل سا عليشغن ّضيٌِ ثش ثَدى اًشخبة وٌين چَى ػشعز 

اػشا ٍ ّوچٌيي ػشعز دس سلفيِ فبهالة ثيـشش اص ػبيش سٍؿْبي ثَد ٍ ّوچٌيي و  دشٍطُ هؼبحز  ووششي ًيبص داؿز ٍ ثَي 

هي سَاى دس سديف اٍل يعٌي گشد آٍسي اػٌبد  PMBOK  ٍISO9001هٌجَا ًيض ًذاؿز. ايي لؼوز سا ثب سَػِ ثِ اػشبًذاسد ًب

ٍ هذاسن الصم ٍ ّوچٌيي فشكز وبفي ػجت ؿذ وِ سوبهي هذاسن ٍ هؼشٌذار ٍ ّوچٌيي دالي  اػشفبدُ اص ػيؼشن لؼي فعبل 

ػبى ؿشوز ًفز ٍ ثعذ اص ثبصديذ اص ػبيش دشٍطُ ّبي سلفيِ فبهالة ديـٌْبد لزا ثب سَػِ ثِ ديـٌْبد وبسؿٌب سا دس خَد داؿز.

 ػيؼشن سلفيِ فبهالة لؼي فعبل سلَيت ٍ ثِ هـبٍس اثالغ ٍ هح  اػشاي سلفيِ خبًِ ٍ يه ايؼشگبُ دوذبط هـخق ؿذ. 

  

 تزرسی ٍ تصَیة طزح پیشٌْادی هشاٍر -5-9

طُ ، ًشح ثلَسر اػشاي دٍ خي لَلِ ػشاػشي ٍ اًشمبل ساثي اًـعبثْب دس ثشسػي ًشح ديـٌْبدي هـبٍس ثذلي  اؿشاف هذيشاى دشٍ

ثِ خي اكلي سبييذ گشديذ، ثب سَػِ ثِ هٌبلعبر اٍليِ ًؼجشب خَة اًؼبم ؿذُ دس اػشفبدُ اص هلبلح ثب اػشبًذاسّبي هحيي صيؼشي 

ِ ّبي ثب لٌش افك ًْبيي ًشح دس ؿشوز هلي ًفز ٍ ؿشوز آثفب دس ًظش گشفشِ ؿذ ٍ اص هٌَْلْبي ديؾ ػبخشِ دي ٍي ػي ٍ لَل

ًظش گشفشِ ؿذ ٍ همشس ؿذ: وِ ثشاي اػشٌبة اص دٍثبسُ وبسي )سعَين لَلِ ّب دس صهبى افك ًشح( اص يه دػشگبُ ٍاسش ػْز ثشاي 

ؿؼشـَي لَلِ ّب اػشفبدُ ؿَد سب ووجَد دثي سب سػيذى ػوعيز ٍ وبسثشاى ؿجىِ ثِ ػوعيشي وِ ثشَاًذ دثي الصم ثشاي سػيذى 

ة ثِ ايؼشگبُ دوذبط سا سبهيي وٌذ، سا ػجشاى وٌذ. ػذٍل هٌبلعبر فشايٌذي سلفيِ خبًِ ًيض ثب سَػِ ثِ ػيؼشن لؼي فعبل ٍ فوال

 لبثليز هلشف دؼبة دس آثيبسي فوبي ػجض سَػي ؿشوز هـبٍس سْيِ ٍثِ سبييذ ؿشوز آثفب ٍ ؿشوز هلي ًفز ايشاى سػيذ.
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ثَدى ػمف اعشجبسي ٍ لضٍم اسوبم وليِ عوليبر اػشا، سىوي  ثْشُ ثشداسي ٍ هىشسا دس ػلؼبر سَهيحبر الصم دسخلَف طبثز 

اًشمبل و  دشٍطُ اص ؿشوز هلي ًفز ايشاى ثِ ؿشوز آثفب ّشهضگبى سَػي هذيش دشٍطُ اسائِ هي گشديذ ٍ خَاػشِ هي ؿذ وِ 

 ؿشايي وبسي وبهال دس ًظش گشفشِ ؿَد..

 اًتخاب پیواًكار -5-01

ؿشايي ثشگضاسي هٌبللبر اػشبًذاسّب هـخق سش ثَد ٍ هذاسن ٍ هؼشٌذار وبسفشهب ٍ سذٍيي ثب سَػِ ثِ هذٍى ثَدى اهَس ٍ 

لشاسدادّب وبه  ٍ هـخق ثَد. هؼشٌذار ٍ هىبسجبر ٍ گشدؿىبس ّن سمشيجب ًجك عشف ديوبًْب اًؼبم ؿذ. اهبچَى ليؼز وبهلي اص 

سيبيي ٍ َّاي خليغ فبسع سا ًذاؿشٌذ اًشخبة ديوبًىبس ثب ديوبًىبساى ريلالح وِ سَاًبيي وبس دس ػضيشُ ٍ سٌبثك ثب ؿشايي وبسي د

هـى  ٍ سشديذ سٍثشٍ وشد. ثِ ًظش هي سػذ ٌَّص ػيؼشن اًشخبة ديوبًىبساى ٍ هـبٍساى دس وـَس ثب سَػِ ثِ سلفيك اعذاد ووي ٍ 

هي سَاًذ ثب سلوين دبساهششّبي ويفي ًيبصهٌذ ثشسػي ّبي ثْششي اػز صيشا ػيؼشوْبي هذل ػبصي دس هذيشيشْبي اػششاسظي 

 ػبصي يب هذل ػبصي ايي ًميلِ سا ون وٌذ سب اظْبس ًظشّبي افشاد سا دس اهشيبص دّي ثِ حذال  ثشػبًذ.

 اجزای كار ، ًظارتْا ٍ هشكالت حیي اجزا -6

ثب ؿشٍا دشٍطُ عليشغن آًىِ ًمـِ ّب اص لج  سَػي گشٍُ ّبي فٌي دس ؿشوز آثفب ٍ ػذغ دس ًشح ووه ثِ عوشاى هٌبًك 

خيض ؿشوز هلي ًفز ثشسػي ؿذُ ثَد دچبس سيييشار ؿذ. ايؼشگبُ دوذبط سا هؼجَس ؿذين ثِ ًضديىي سلفيِ خبًِ هٌشم  وٌين ًفش

هششي حفبسي اًؼبم هي ؿذ ٍ چَى ثشاػبع وبسؿٌبػي   8ٍ ثشاي آًىِ فبهالة ثِ كَسر ػملي ثِ آًؼب ثشػذ ثبيذ سب عوك 

اي اسسفبا ووشش ٍلي ثب فبكلِ هٌٌمي اص ػبح  اًؼبم ؿذُ ثَد. حفبسيْب الصم ثَد هىبى سلفيِ خبًِ ٍ ايؼشگبُ دوذبط دس لؼوز داس

وِ ثب سَػِ ثِ ػضس ٍ هذ دسيب ٍ ثب اػشفبدُ اص دوخ ّب حيي اػشاي وبس اًؼبم ؿَد.حيي حفبسي هؼيش لَلِ دس دّىذُ هشدم 

دي ثشدُ ٍثب ديوبًىبس هـبٍس ٍ هؼئَليي ثْششيي  هخبلفشْبي صيبدي سا اًؼبم دادًذ گشچِ ثعذ دس هيبًِ وبس ثِ اّويز وبس ٍ دشٍطُ

 ؿجىِ فشعي هشش 1453 عذد هٌَْل ؿجىِ اكلي198ّوىبسي سا داؿشٌذ. دس اًشْبي ًشح ؿجىِ ؿبه  اكلي ٍ فشعي ؿبه  

هشش ثَد ٍ و  فبهالة دّىذُ ػْز سلفيِ ثِ سلفيِ خبًِ هٌشم  هي ؿذ ٍ ثعذ  355هشش خي اًشمبل اهٌشاسي ثِ دسيب  5958

سلفيِ ثب اػشبًذاسد لبثليز اػشفبدُ دس فوبي ػجض ثِ هخضى رخيشُ دؼبة هي سفز يب هؼشميوب سَػي سبًىش ثِ هح  هَسد ًظش اص 

ًشَاًؼشين سوبهي   ISO9001:2008ثشاي آثيبسي فشػشبدُ هي ؿذ. ثذلي  عذم ٍػَد ًظبم ًبهِ هذٍى ٍ اػشبًذاسداّبيي ًظيش 

ن الجشِ ثب سىيِ ثش سؼشثيبر فشدي ٍ چيٌؾ ػبخشبس ؿىؼز ثؼيبسي اص هؼبئ  ح  هؼشٌذار ثِ كَسر وبه  ٍ ػبهع ّذايز وٌي

 ؿذ ٍلي لضٍم ٍػَد اػشبًذاسدّب ثشاي ؿفبف ػبصي گشيض ًبدزيش اػز. 

 تحَیل هَقت پزٍصُ -6-0

 ثب سَػِ ثِ وبّؾ وبسي ٍ يب اهبفِ وبسي اًؼبم ؿذُ دس دشٍطُ ٍ كَسسؼلؼبر هَػَد سحَي  هَلز دشٍطُ اًؼبم گشديذ ٍ ثب

ّوىبسي سوبهي ٍاحذّبي ريشثي هؼبئ  ٍ ثب ٍػَد ٍلَا هَاسد وِ لبث  ديؾ ثيٌي ًجَد دشٍُ سحَي  هَلز گشديذ ٍ هشدم دّىذُ 

 اص ػيؼشن ثؼيبس ديـشفشِ ٍ سويض ػوع آٍسي ٍ سلفيِ فبهالة ثشخَداس ؿذًذ. 

 ٍاگذاری پزٍصُ تِ دستگاُ تْزُ تزدار -6-2

سسؼلؼِ سٌظيوي ٍ ًبهِ ًگبسيْب، ػْز ساّجشي ثِ دػشگبُ ثْشُ ثشداس ٍاگزاس دشٍطُ هزوَس ثعذ اص سحَي  هَلز ثش اػبع كَ

گشديذ. ثذلي  ٍػَد كَسسؼلؼبر لجلي ٍاگزاسي دشٍطُ ّبي عبم الوٌفِ دس ؿشوز هلي ًفز ٍ لذهز ٍ ػَاثك ايي ؿشوز دس ايي 

ِ هشَالي ثب حوَس هؼئَليي هحششم اهش ٍ ّوچٌيي سَافمبر لجلي ثب اػشبًذاسي ايي وبس ثِ كَسر وبهال ؿفبف ٍ دس چٌذ ػلؼ
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اػشبًي اًؼبم دزيشفز ٍ ايي هشحلِ ثِ كَسر وبسثشدي ًـبى داد وِ دس كَسر ٍػَد اػٌبد ٍ هذاسن وبه  ٍلبث  اػشٌبد دس 

هـىالر هشاػع لبًًَي ٍ يب ريلالح سًٍذ وبس ٍ دػشيبثي ثِ اّذاف دشٍطُ ًظبم هٌذ ٍ ثذٍى وؾ ٍ لَػْبي لبًًَي خَاّذ ثَد. 

 آهذُ اػز. 1-آهذُ دس اػشا ٍ سحَي  دشٍطُ دس ػذٍل  ثَػَد

 گیزی ًتیجِ -7

اثشذا سبويذ هي گشدد وِ ّذف هؼشٌذ ػبصي سؼْي  ٍ ؿفبفيز هشاح  اػشايي دشٍطُ ، هـخق ؿذى هشاػع سلوين گيشي 

سا داسد. دس ايي سًٍذ ٍ اػز، چشا وِ دس ػَ الشلبدي هشييش ايشاى، سبخيش دس دشٍطُ ّب حشي ثشاي يه سٍص ّن آطبس صيبى ثبس خَد 

 سخللي ؿذى دشٍطُ ّب هؼشٌذ ػبصي ّش دشٍطُ ثذٍى سَػِ ثِ اثعبد آى ثشاي حلَل ثِ اّذاف صيش گشيض ًبدزيش ًظش هي سػذ:

 هذيشيز حمَلي ٍ ح  دعبٍي ثب اػشٌبد ثِ هذاسن هذٍى ٍ هؼشذل دس كَسر ثشٍص اخشالفبر  .1

ػبصهبى ثٌَس هؼضا سَاًبيي هؼشٌذ ػبصي دس ساػشبي اػششاسظي سعييي هؼشٌذ ػبصي دسٍى ػبصهبًي ٍ ايٌىِ ّش ثخؾ اص  .2

 اكلي سا داؿشِ ثبؿذ. 

 اعشجبس ػٌؼي دشٍطُ .3

دس دػششع ثَدى اػٌبد الصم هَسد ٍ هـىالر ثَػَد آهذُ دس ّش دشٍطُ ثشاي سلوين گيرشي ثْشرش دس خلرَف درشٍطُ      .3

 ّبي ػذيذ 

 ّبي صهبًي ٍ هبلي دسن ثْشش هؼبئ  هشسجي ٍ ًب هشسجي سبطيش گزاس ثش سٍي ّضيٌِ .4

 سَاًبيي دفبا اص سًٍذ اػشايي دشٍطُ  .5

 ثِ سٍص سػبًي دشٍطُ ثب سَػِ ثِ ديـشفز سىٌَلَطي ثب دس ًظش گشفشي ووششيي ّضيٌِ هبلي ٍ صهبًي .6

 سَاًبيي اًؼبم هٌْذػي هعىَع ٍ ثبصثيٌي هـىالر  .7

 حذال  فوبي آسؿيَ .8

 ًظبم هٌذي ًظبسر ّب ٍ ديگيشيْب .9

 سـخيق اػشبًذاسد ثْيٌِ .15

 َاًبيي ثبصًگشي ؿفبف دس هؼئَليشْب ٍ هذيشيشْب ٍ اسخبد سلوين ّبي هٌبػتس .11

ثب سَػِ ثِ لضٍم ثشسػي وبه  يه دشٍطُ اص اثشذا سب اًشْب ٍ طجز ٍ هجي اػٌبد ٍ هذاسن هؼشذل ٍ هذٍل ثش اػبع الگَسيشن 

ذي ثب ووششيي خٌب لبث  دػشيبثي هي هؼشٌذ ػبصي، هؼئَليشْب ٍ اخشيبسار وبهال ؿفبف ؿذُ ٍ ثشًبهِ ّبي ّضيٌِ اي ٍ صهبًجٌ

 ثبؿذ. سبويذ هي گشدد هْوششيي ثخؾ هَػَد دس وبس ايؼبد ٍ سعشيف فشايٌذ ديگيشي ثؼيبس لَي ٍ هؼشة اػز.
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 هَاسد ًمن دس دشٍطُ
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 ٍ هزاجع ٌاتعه
 

 .1393ّبي اػشايي، لبًَى ثشًبهِ ٍ ثَدػِ هٌذسع دس آييي ًبهِ اػشايي اػشبًذاسد .1

چْبسهيي وٌفشاًغ ثيي الوللي .  PMBOK(. هؼشٌذػبصي هذيشيز دشٍطُ ثش هجٌبي اػشبًذاسد1387دالٍسي، هْذي ٍ ّوىبساى.) .2

 .هذيشيز دشٍطُ

اٍليي وٌفشاًغ ثيي الوللي هذيشيز  ."PMBOK(. دػشَسالعو  هؼشٌذ ػبصي دشٍطُ ّب هٌبثك اػشبًذاسد1383لـوي،آسؽ. ) .3

 .دشٍطُ

1 

اػشاي وبس   

، ًظبسسْب ٍ 

هـىالر 

 حيي اػشا

. سْيِ اػٌبد ًجك چبسر 1

 بديديـٌْ

 . ًظبم ًبه2ِ

 . سعشيف ؿخليشْب ٍ وذّب3

 . سذٍيي ثبيگبًي 4

. سعشيف وذ ٍ ؿخق 5

 فل  الخٌبة

. سذٍيي ًظبم ًبهِ اػشاي 6

 وبس

. سْيِ كَسسؼلؼبر 7

هشثًَِ ًجك چبسر 

 ديـٌْبدي

 

 

. اػشبًذاسد هىبسجبر ثشاي خشيذّبي خبسػي ٍػَد ًذاؿز لزا ثب سَػِ ثِ سحشيوْبي خبسػي 1

ػشبسُ داس خبسػي ثب هـى  هَاػِ ؿذ ٍ چَى دس اثشذا ديؾ ثيٌي ًـذُ ثَد خشيذ آيشوْبي 

 دشٍطُ سا ثب سبخيش هَاػِ وشد.

. سيييشار ؿشايي صهيي يه اهش عبدي اػز اهب الصم ثَد وِ هَاسد ثِ كَسر آؿىبس ثيبى ؿَد 2

ص يه وِ دس ايٌؼب ًمق آهبسي ٍ اًالعبسي لبث  سٍئز ثَد ٍ هي سَاًؼز ثب حوَس ٍ اػشفبدُ ا

 اػشبًذاسد هٌبػت هـى  خيلي ووشش ثبؿذ ٍاص دشاوٌذگي ٍ سىشاس فعبليز خَداسي ؿَد.

. فشايٌذّب داساي ديچيذگي خبكي ثَدًذ ٍ ثشاي اػشا ًيبص ثِ وٌششل هذاسن ٍ ػَاثك ٍ الذاهبر 3

اكالحي داؿشٌذ ٍ چَى صهبى ٍالعي ثشاي ايي وبس دس ًظشگشفشِ ًـذُ ثَد دشٍطُ سا ثب سيييش صهبى 

 سحَي  هَاػِ وشد.

هىبسجبر ٍ كَسر ػلؼبر في   ISO9001. ثذلي  عذم آهَصؽ اػشبًذاسدّبي الصم ًظيش 4 

هبثيي هـبٍس ٍ ديوبًىبس ثعوب داساي ًمق ثَد ٍ اهىبى اػشٌبد دس دس سلوين گيشيْبي هْن سا 

 ًذاؿشٌذ.

ح سٍؿْب ٍ . فشايٌذ ػبصهبًي ؿشوز هـبٍس دچبس سيييشار گشديذ ٍ ثذلي   عذم اػشاي كحي5

وِ دس اى ثِ ًَس كشيح ثش سذٍيي هذل اػشبًذاسد ٍ سٍؿْبي   PMBOKالگَّبي اػشبًذاسد 

 Historical Informationاػشايي هٌبػت ٍ سػَا ثِ سؼشثيبر ٍ داًـْب ٍ اًالعبر لذيوي)

( دس سذٍيي ّش ًظبم ًبهِ اي ٍ آسؿيَ علوي سبويذ هي وٌذ، هذيش ػذيذ عليشغن سخلق ًيضهٌذ 

 ثشاي اؿشاف ثش سًٍذ اػشاي دشٍطُ ثَد.صهبًي 

. حو  دسيبيي ٍ ؿيَُ ّبي آى ثِ دلي  ؿشايي خبف ػضيشُ گبّي دچبس سبخيش هي ؿذ ٍ چَى 6

ديگش دػشگبّي هشسجي اػشبى وٌششل ػبثمِ ٍ يب آسؿيَ فٌي اًالعبر لجلي  وِ ؿبه  سؼشثِ ٍ 

ؿيَُ آصهَى ٍ خٌب سٍي هي  داًؾ عجَس اص ثحشاى دس ؿشايي ؿجيِ ثبؿذ سا ًذاؿشٌذ، هؼذدا ثِ

 آٍسدًذ دس حبليىِ هذيشاى لجلي سَاًؼشِ ثَدًذ ؿشايي ثذسش سا ّن ثخَثي هذيشيز وٌٌذ.

ٍ ػيؼشن ػلؼلِ  PMBOK. ليؼز گشدؽ هىبسجبر داخلي دليمب هٌٌجك ثب اػشبًذاسد 7

( ًَالًي گبّي هـبٍس ٍ ديوبًىبس ٍ ثخلَف ديوبًىبس سا  Hierarchy Systemهشاسجي)

 ن هي وشد.ػشدسگ

 . كَسسؼلؼبر فٌي ثِ دلي  عذم وذ گزاسي ديش اثالغ هي ؿذ ٍ يب  ثب ّن ّوذَؿبًي داؿشٌذ.8

. ػيؼشن ثبصثيٌي ٍ سؼذيذ ًظش ثب هؼئَليز يه ًفش اًؼبم هي ؿذ ٍ ّشچٌذ دس ًَل دشٍطُ 9

هؼئَل دشٍطُ سيييش ًىشد وبسّب ثخَثي ديؾ سفز اهب دسكَسسي وِ هؼئَل دشٍطُ عَم هي ؿذ 

 ثشاي ًفش ػذيذ ثؼيبس ديچيذُ ٍ هـى  ثَد. وبس

. سؼشثيبر اػشايي ايي دشٍطُ سبليف ٍ سذٍيي ًـذ سب دس كَسر ًيبص دس دشٍطُ ديگش هَسد 11

 (Project Learningاػشفبدُ لشاسگيشد. )

 . سفىيه هذاسن اص ًظبم خبكي ديشٍي ًوي وشد ٍ هٌَى ثِ كالحذيذ يه ًفش ثَد.11

ثذلي  عذم ٍػَد  

ِ هذٍى ٍ ًظبم ًبه

 اػشبًذاسداّبيي ًظيش
ISO9001:2008  
سوبهي هؼشٌذار ثِ 

كَسر وبه  سذٍيي 

 ًـذ.

http://www.civilica.com/Papers-IPMC04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC04=%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC01-0-10-Title-ASC-AI=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
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:هٌبلِ هَسدي دس دشٍطُ ػذ ًٍيشٍگبُ آثي  PMBOK(.هؼشٌذػبصي داًؾ فٌي ثب سٍيىشد   ٩۸۳١اهشالْي، عليشهب ٍ ّوىبساى) .4

 .ؿـويي وٌفشاًغ ثيي الوللي هذيشيز دشٍطُ  ."ػيوشُ

(. ًشاحي هذل ٍ دػشَسالعو  ايؼبد وٌششل ٍآسؿيَ ػبصي هذاسن ٍهؼشٌذار ثش اػبع ػيؼشن 1389شي، الجبل ٍ ّوىبساى)ؿبو .5

 .ثيي الوللي هذيشيز دشٍطُؿـويي وٌفشاًغ   هششٍي سْشاى. 7دس دشٍطُ خي  ISO9001:2008هذيشيز ويفيز اػشبًذاسد 

 PMBOK( ساّىبس هذيشيز دعبٍي ثب اػشفبدُ اص  هؼشٌذػبصي ٍ اػشبًذاسدّبي 1394سادگْش، اػوبعي . هَسوٌي، ًبّيذ) .6

ٍISO9001 ،1394. اٍليي وٌفشاًغ ثيي الوللي اًؼبى، هعوبسي، عوشاى ٍؿْش، سجشيض   . 

ػَئيغ دس هٌٌمِ خبٍسهيبًِ(.  Quality service) دفششخبٍسهيبًِ  QS.  ؿشوز ISO9001:2008سشػوِ اػشبًذاسد  .7

(1387.) 

 . سْشاى، اًشـبسار حبهي.PMBOK(. سشػوِ : داًؾ هذيشيز دشٍطُ 1385آالددَؽ،حويذ، ) .8

 

http://www.civilica.com/Papers-IPMC06=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC06=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC06-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
http://www.civilica.com/Papers-IPMC06-0-10-Title-ASC-AI=%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87.html
www.sid.ir
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