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چارچوبي براي بكارگيري فرآيندهاي مديريت پروژه در سازمان بنادر و 
دريانوردي

Project Management Process Implementation Framework 
in P.M.O 

   دانشگاه صنعتي شريف–ع دانشجوي دكتري مهندسي صناي: دين محمد ايماني

  پژوهشكده شهيد رضايي: مهندس آرش دارابي و مهندس محمد كمكي 
edu.sharif.Mehr@ImaniDm

  :چكيده
 با توجه به وسعت و  )سازمان( جمهوري اسالمي ايران سازمان بنادر و دريانوردي

ها و قرلردادها از قبيل ساخت، بهره  د با انواع پروژههاي سازماني خو ماهيت فعاليت
هايي كه در واحدهاي  پروژه. ، مطالعاتي ، خدمات و غيره سروكار داردITبرداري، 

شود بسيار متنوع بوده و هر يك از واحد ها بصورت جزيره  مختلف اين سازمان اجرا مي
ها  آن اعمال نظارت بر هاي و مستقل از ساير واحدهاي سازمان نسبت به انجام پروژه

ها  اين امر منجر به آشفتگي و عدم يكپارچگي در حوزه مديريت پروژه. ورزند اهتمام مي
هاي انجام شده  شود تا ضمن مديريت نشدن دانش كسب شده در پروژه شده و باعث مي

هاي آتي، باعث پديد آمدن اعمال مديريت و نظارت  گيري از تجارب در پروژه و عدم بهره
لذا الزم است سازمان جهت كارآمد نمودن فرآيندهاي . شود ها مي اي در پروژه قهسلي

سازي آنان در سطح واحدهاي ستاد و صف اقداماتي را به انجام  مديريت پروژه و يكپارچه
رساند تا ضمن ايجاد يكپارچگي در فرآيندهاي مديريت پروژه در سازمان، نحوه انجام و 

بين واحدهاي مختلف و پيمانكاران و مشاوران را )  و اطالعاتياز ابعاد اجرايي ( تعامالت 
 بررسي شده و به پنج سازمان بنادر و دريانورديهاي  در اين مقاله، پروژه. تعريف نمايد

براي ها  آنچنين فرآيندهاي كالن مورد نياز و تعامالت  هم. اند دسته تقسيم شده
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  . اند شدهارايه و راهنما تدوين به عنوان ها  مديريت مطلوب پروژه
، فرآيندهاي دريانورديهاي سازمان بنادر و   انواع پروژه :كلمات كليدي

  برداري از نتايج پروژه، تعريف پروژه  مديريت پروژه، معيارهاي پروژه بودن، بهره

 -1  :مقدمه
مجموعه "بر اساس تعاريف استانداردهاي جهاني مديريت پروژه، پروژه عبارت است از

خدمات ارايه تي براي تحقق يك تعهد و تقبل در ايجاد يك محصول يا هاي موق تالش
ها با توجه به   پروژه".باشد مشخص در زمان و هزينه معين و با كيفيت مشخص مي

اهميت خاصي دارند و درگير بودن ها  Ĥنهاي سازم ارتباط تنگاتنگ خود با استراتژي
)  در سازمانهاي پروژه محور باالخص(كه در برخي موارد ها  Ĥنبخشي از منابع سازم

ها و به ثمر  اند  اهميت پروژه به پروژه تخصيص يافتهها  Ĥنبخش اصلي منابع سازم
در يك بازه زماني مشخص با محدوده، هزينه و كيفيت مطلوب تعريف (ها  آنرسيدن 

لذا مديريت پروژه براي كسب نتايج . دو چندان نموده استها  Ĥنرا  در سازم) شده 
بر اساس استاندارد . يك دانش از اهميت خاصي برخوردار استه عنوان بمطلوب 

PMBOK82ها، ابزارها و   مديريت پروژه عبارت است از بكاربردن دانش، مهارت
هاي خاص يك  يابي به نيازمندي ها براي دست اي از فعاليت ها در دامنه گسترده تكنيك

  .ايي، كنترلي و اختتامي استريزي، اجر پروژه از طريق فرآيندهاي آغازين، برنامه
گردد و بايد   بر آن اعمال مي83 مديريت پروژه در طول چرخه حيات يك پروژه

ها در  پروژه. فرآيندهاي مديريت پروژه را از فرآيندهاي توسعه محصول پروژه تمييز داد

                                                      
82  -  Project Management Body Of Knowledge 
83  - Project Life-Cycle 
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 پروژه 84فازهايها به عنوان  آنباشند كه از  طول چرخه حيات خود داراي مراحلي مي
چرخه حيات پروژه را در حالت  PMBOK  به عنوان مثال، استاندارد .گردد ياد مي

براي  ). ( 1شكل(نمايد   تقسيم ميپاياني و مياني، آغازينكلي به سه مرحله 
هاي مختلف چرخه عمر شامل فازهاي مختلفي خواهد بود كه در حالت كلي در  پروژه

  .). گيرند اين سه مرحله جاي مي
به . رخه حيات پروژه و چرخه حيات محصول متفاوت هستند        الزم بذكر است كه چ    

 تنها يك مرحله يا گـام از چرخـه حيـات            "پروژه  طراحي يك رايانه جديد     "عنوان مثال   
تواند شـامل مراحـل يـا         گردد در حاليكه خود يك پروژه بوده و مي          محصول محسوب مي  
 تا تكميل پروژه كاربرد در واقع فرآيندهاي مديريت پروژه از شروع. فازهاي مختلفي باشد

دارد و مراحل قبل از آعاز پروژه و مراحل بعد از تكميل پروژه در قلمرو مـديريت پـروژه                   
  ها فراتر از چرخه عمرشان ديده  در حاليكه در محيط واقعي پروژه. قرار ندارند

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  چرخه حيات پروژه-1شكل

                                                      
84  -  Phase 
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 بـراي آن و     RFPمثال مراحلي همچـون تعريـف پـروژه و تهيـه            به عنوان   . شوند  مي
گيرند   هايتا برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد در قبل از شروع پروژه در سازمان انجام مي              ن

همچنـين پـس از     . شوند  ها در نظر گرفته نمي      ولي در چرخه حيات استاندارد براي پروژه      
بـرداري از نتـايج پـروژه را پـايش نمايـد و               تكميل يك پروژه، سازمان تمايل دارد تا بهره       

سازمان قوام بخشد و بـا اعمـال اصـالحات در نتيجـه پـروژه آن را بـراي                   نتايج آن را در     
سازمان كارآمدتر نمايد اما ايـن مراحـل نيـز در چرخـه حيـات اسـتاندارد پـروژه ديـده                     

بهرحال الزم است مراحل قبل از شروع پروژه و مراحل بعـد از تكميـل آن در                 . شوند  نمي
جه قرار گرفته و به نحو مطلوبي تعريـف         فرآيندهاي مديريت پروژه سازمان بنادر مورد تو      

شـوند،    هـا كـه در سـازمان انجـام مـي            شايان ذكر است كه براي برخـي از پـروژه         . گردند
برداري خود يك پروژه مجزا بوده و طي قراردادي به پيمانكار واجدالـشرايط واگـذار                 بهره
  .گردد مي

و اهميت  ر و دريانوردي  سازمان بناد ها در عمليات      با توجه به حجم نسبتا باالي پروژه      
و كارامد نمودن فرآيندهاي اجرايي و نظارتي، داشـتن يـك رويـه             ها    آنمديريت مطلوب   

  ضروري به نظر     85ها در واحدهاي مختلف سازمان      يكپارچه براي اعمال مديريت بر پروژه     
و ) با توجـه بـه ماهيـت يكتـا بـودن آنهـا            ( ها    از طرفي مديريت دانش در پروژه     . رسد  مي

در حـوزه   (هـاي آتـي     بـراي پـروژه   هـا     آنه مطلوب از نتايج كسب شده در اجـراي          استفاد
خود موضوع بسيار مهم در امر مديريت پـروژه هـا در            ) ها  ها و دستورالعمل    فرآيندها، فرم 

هـاي سـازمان در    دارايـي به عنـوان  يك سازمان است كه در استانداردهاي مربوطه از آن    
هـاي سـازمان      يك چهارچوب براي انواع پروژه    ارايه   لذا. شود  حوزه مديريت پروژه ياد مي    

                                                      
جهت اختـصار در مقالـه بـه جـاي آن از كلمـه              (سازمان بنادر و دريانوردي جمهوري اسالمي ايران         -85

 )گردد سازمان استفاده مي
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  .ها در سازمان فراهم نمايد اي را براي اعمال مديريت مطلوب بر پروژه تواند بستر اوليه مي
  
     معيارهاي پروژه بودن يك فعاليت در سازمان-2

بـه  هـا     آنهـاي سـازمان از طريـق واگـذاري اجـراي              با توجه به اينكه اكثـر پـروژه       
رسـند لـذا بررسـي قراردادهـاي سـازمان در       ن در قالب قراردادها به انجـام مـي       پيمانكارا

از (ها از طريق پرسشنامه و مصاحبه      آوري اطالعات پروژه    واحدهاي مختلف بموازات جمع   
نهايتا . ها باشد   تواند راهنماي خوبي براي يافتن انواع پروژه        مي) واحدهاي مختلف سازمان  

آوري اطالعـات از      هاي واحدهاي مختلف سازمان و جمع     پس از بررسي مستندات قرارداد    
بندي شـده      گروه دسته  5طريق پرسشنامه و مصاحبات، مجموعه قراردادهاي سازمان به         

ارايـه  ، فنـي و مهندسـي،       )داخلـي و خـارجي    (برداري، خريـد      كه شامل قراردادهاي بهره   
كـه در ايـن   امـا همـه قراردادهـايي      ). 2شـكل   (باشـند   خدمات و آموزشي و پژوهشي مي     

اند بـالطبع نـشان دهنـده پـروژه بـه معنـي و مـصداق علمـي آن            ها منعقد گرديده    حوزه
  . باشند نمي

هـا   آنباشد اين است كه كدام يك از      سوال اصلي كه در ارتباط با قراردادها مطرح مي        
براي رسيدن به اين منظور نياز به معيارهايي براي تشخيص پروژه بودن            . باشند  پروژه مي 

انـد كـه عبارتنـد از معيارهـاي          اين معيارها به دو دسته تقـسيم شـده        . باشد  دادها مي قرار
منظور از معيارهـاي سـازمان بـراي پـروژه آن           . استاندارد و معيارهاي سازمان براي پروژه     

معيارهايي هستند كه سازمان عالقـه منـد اسـت در صـورتيكه يـك قـرارداد شـامل آن                    
 بر آن اعمال    86گرفته شده و مديريت بر مبناي پروژه      معيارها باشد بصورت پروژه در نظر       

  .گردد
                                                      

86  - Management By Project  
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  سازمان بنادر و دريانورديبندي قراردادهاي موجود در  دسته: 2شكل

  
  

معيارهاي اسـتاندارد شـامل مـوقتي بـودن، يكتـا بـودن و تفـصيل فزاينـده بـوده و                     
 معيارهاي سازمان براي پروژه شامل تعدد، چرخه عمر، حجـم مـالي و شكـست پـذيري                

اگر قراردادي يك گروه از اين معيارهـاي را         به طوري كه    ). 1جدول  ( باشند  ها مي   فعاليت
  .گردد برآورده نمايد موضوع آن قرارداد يك پروژه تلقي مي

  معيارهاي پروژه بودن يك فعاليت-1جدول 
  شرح معيار  مرجع معيار  عنوان معيار  رديف

استانداردهاي   موقتي بودن  1
  مديريت پروژه

بودن پروژه بدين معنـي اسـت       موقتي  
زمان معيني شروع و در     كه هر پروژه در     

  .يابد زمان معيني خاتمه مي
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مجموعـه  هـا انجـام آن        اجراي پروژه 
 اسـت كـه     هاي منحصر بفـردي     فعاليت

انـد و ايـن نـشانه         پيش از اين انجام نـشده     
  .يكتايي آنهاست

استانداردهاي   يكتا بودن  2
  مديريت پروژه

استانداردهاي    بودنتفصيل فزاينده  3
  مديريت پروژه

هــاي عمــده پــروژه  يكــي از مشخــصه
تفصيل فزاينده آنهاست؛ زيـرا محـصول يـا         

ها يكتا و منحصر به هر يـك از           نتايج پروژه 
ــوده و مشخــصه آن ــايج  هــا ب هــاي ايــن نت

بايـستي از ابتـدا تـا انتهـا           منحصر بفرد مي  
ــسط داده   ــده ب ــوم . شــود بطــور فزاين مفه

ــد صــ ــدون فزاينــده رون عودي مــستمر و ب
بازگشت و تفصيل نيز بسط توسـعه يافتـه         

  .باشد براي تكميل تبيين مي
اي باشد كه  اگر يك قرارداد به گونه  سازمان  تعدد پروژه  4

كارهايي كه طبق قرارداد بايد انجام شود را 
هاي متعدد تعريف  بتوان بصورت پروژه

توان آن قرارداد را  نمود در آن صورت مي
يك پروژه كامل كه نياز به به عنوان 

  .  مديريت پيمان دارد، در نظر گرفت
دسته قراردادهـايي كـه داراي چرخـه          سازمان  چرخه عمر پروژه  5

  كامل عمر پروژه هستند، 
باال بودن حجم مالي   6

  پروژه
قراردادهايي كه حجم مالي بااليي   سازمان

ريزي و اجرا و  داشته  باشد و نياز به برنامه
  .شته باشندكنترل  دا

پذيري  شكست  سازمان
  ها فعاليت

قراردادهايي كه موضوع انجام آن       7
را بتوان به سطوح پايين تر فعاليتهاي       

  .شكست  ) WBSبه مانند ( آن
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  هاي سازمان  بندي  و مشخصات پروژه  دسته-3
هـاي    با توجه به معيارهاي تدوين شده و ارزيابي قراردادها بـر اسـاس آنهـا، پـروژه                

هـاي    اند كه عبارتنـد از پـروژه         شناسايي شده و به پنج  دسته تقسيم بندي شده          سازمان
خـدمات و   ارايـه   هـاي    بهره برداري، پروژه هاي خريد، پروژه هاي فني و مهندسي، پروژه          

ارايـه  مثال در قراردادهاي به عنوان ). 3شكل (پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي مي باشند  
  .  اند  پروژه محسوب شدهICTمات فني و اجرايي و خدمات دو گروه قرارداد شامل خد

  
  
  
  

 يدخر
داخلي و (

 )خارجي

  
  
  

  
  

 
    
  

  هاي موجود در سازمان بنادر و دريانوردي  انواع پروژه-3شكل           
  
  
  

 برداريبهره
ساخت و (

 )اجاره

فني و
  مهندسي 

احداث، ( هاي سازمان  پروژه
ازي بنادر و دريانوردي از

  مطالعاتي ارايه
 و پژوهشي 

  خدمات 
فني و (

( ا ICTاج
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   پروژه هاي بهره برداري-3-1
برداري شامل يك نوع بوده كه عبارت از پروژه هـاي سـاخت و اجـاره                  هاي بهره   پروژه

شـامل  هـا     آنهـايي هـستند كـه قـرارداد           هاي سازمان پروژه    ژهاين دسته از پرو   . باشد  مي
برداري از پـروژه   ساخت و احداث ساختمان، ترمينال بندري، اسكله و امثالهم بوده و بهره     

نهايتـا پـس از اتمـام مـدت زمـان           . گـردد   نيز تا مدت زمان معيني به مجري واگذار مـي         
ساختمان، ترمينال بنـدري،  (وژه محصول پر) كارفرما(برداري توسط مجري، سازمان      بهره

بـرداري    تواند در ادامه راسا از آن بهره        گيرد و مي    را از مجري تحويل مي    ) اسكله و امثالهم  
جهـت  ) توانـد مجـري پـروژه هـم باشـد       كـه مـي   ( كرده و يا مجددا بـه يـك پيمانكـار           

 الزم بـه توضـيح اسـت كـه در مـدت زمـان اجـراي پـروژه و                  . برداري واگذار نمايـد     بهره
در حقيقـت قراردادهـاي     . برداري سازمان بر فرآيندهاي مربوطه نظارت مستمر دارد         بهره

B.O.T گيرند در اين دسته قرار مي.  
  

  هاي خريد پروژه-3-2
مل هاي خريد شامل پروژه هاي  خريد داخلي و خريد خارجي  بوده و شـا   پروژه

كننـدگان    ط تـأمين   كاالها و تجهيزات توسـ     ها    آنشود كه از طريق       پروژه هايي مي  
كـش و تجهيـزات كـامپيوتري و سـرور  و يـا توسـط تـامين                    داخلي از قبيل يـدك    

كنندگان خارجي بصورت سفارشي و ويژه يا غير سفارشي از قبيل خريد شناورها و              
  . گردند ها تهيه مي جرثقيل

  
  هاي فني و مهندسي  پروژه-3-3

ي عمرانـي در سـطح      هـا   هاي گروه فني و مهندسي در برگيرنـده فعاليـت           پروژه
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راه و  , هـاي اداري    هاي احداث  انبارها، منازل، ساختمان       سازمان بوده و شامل پروژه    
ها،  ها، پل هاي بازسازي و نوسازي  ساختمان پل و اسكله و امثالهم و همچنين پروژه     

  .باشند محوطه و امكانات مي
  خدماتارايه هاي    پروژه-3-4

. باشد   مي ICT فني و اجرايي و خدمات       اين دسته از پروژه ها شامل  خدمات       
در واقع  سازمان مركزي و يا بنادر براساس  نيازهاي بوجود آمده به انجام خدمات            
فني و مهندسي، نيازمند انجام خريد يك خـدمت فنـي از بخـش خـصوصي و يـا                   

تـوان بـه      باشد كه مـي     انجام عمليات اجرايي توسط سازمان يا بخش خصوصي مي        
خـدمات مـشاوره تجهيـزات و       ،  هـاي مـدار بـسته      نـصب دوربـين   مواردي از قبيل    

 ، عمليـات هيـدرو گرافـي      ،هاي انتقال تجهيزات دريايي و بنـدري        پروژه ،تاسيسات
هاي رفـع    پروژه و   يابي تجهيزات   مكان ،هاي نجات و انتقال شناورهاي مغروق      پروژه

طالعـات  آوري ا هـايي ارتباطـات و فـن    شامل پروژه ICT. اشاره نمودآلودگي نفتي 
افـزاري و پـشتيباني شـبكه و          افزاري و نـرم     باشد كه جهت رفع نيازهاي سخت      مي

طراحي و نـصب    توان به مواردي از قبيل        شوند و مي    امثالهم در سازمان تعريف مي    
، هاي كالن فناوري اطالعـات     تهيه و تدوين برنامه   ،  هاي اينترانت  اندازي شبكه  و راه 

نيـاز و اجـراي     هاي كـاربردي مـورد        نرم افزار  اندازي وآموزش  طراحي و نصب و راه    
 . اشاره نمودITهاي  پروژه زيرساخت

 
  هاي مطالعاتي و پژوهشي   پروژه-3-5

هاي مطالعاتي و پژوهـشي در جهـت رفـع            ها شامل پروژه    اين دسته از پروژه   
هـا و   هاي يادگيري و توسـعه نـوآوري      نياز هاي كاربردي سازمان و ايجاد  فرصت       

 تـدوين نظـام     تخصـصي، مطالعـات   توان به     باشد كه از آنجمله مي      ها مي   خالقيت
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 . اشاره نمودطرح جامع بنادر و انجام مطالعات ها نامه ها و آئين نامه

  
    فرآيندهاي مديريت و راهبرد پروژه ها در سازمان-4

)  شناسايي نياز يا مشكل و تعريف موضوع      ( توان از ابتداي پيدايش       يك پروژه را مي   
) i: (برداري از نتايج ايجاد شده حاصل از اجراي آن،  به سه مرحله تقـسيم نمـود                 تا بهره 

مرحلـه بهـره    ) iii(مرحلـه اجـرا و      ) ii(،  )مرحلـه تعريـف   (مرحله تعريف تا انعقاد قرارداد    
براساس مطالعات صورت گرفتـه روي فرآينـدهاي مـدون سـازمان در ايـن سـه                 . برداري

هاي نسبتا خوبي است      ه تعريف داراي توانمندي   مرحله، مشاهده شد كه سازمان در مرحل      
اما در مرحله اجرا، فرآيندها بيشتر نظارتي و كنترلي بوده و عمـال براسـاس قراردادهـاي                 
تيپ تهيه شده براي انواع قراردادهاي جاري سازمان كه چگونگي نظـارت سـازمان را بـر          

يندهايي از قبيل ارزشيابي البته فرآ. شود نمايند، عمل مي نحوه اجراي پروژه ها تبيين مي    
پيمانكاران و كنترل كيفيت براي برخي از پروژه ها در برخي از واحدهاي سـازمان بكـار                 

باشـد   برداري نيز موضـوعات مختلفـي قابـل بررسـي مـي             در مرحله بهره  . شوند  گرفته مي 
رداري ب ها يا شناورها، پايش نتايج بهره برداري از اسكله هاي بهره   باالخص در موضوع پروژه   

هـا وجـود      گيرد اما در حالت كلي متدولوژي مدوني براي پـايش نتـايج پـروژه               صورت مي 
اي هيچ فرآيندي براي پـايش نتـايج اسـتفاده            نداشته و يا براي برخي از موضوعات پروژه       

  . گردد نمي
هـا، سـازمان از نبـود يـك سيـستم مـدون و                نهايتا در تمام مراحل سه گانه پـروژه       

اي و    د و اين امر منجر به از دست رفتن منابع و اعمال مديريت سليقه             بر  يكپارچه رنج مي  
در اين مطالعه فرآيندهايي براي هر يك از مراحل سه گانه بـه             . گردد  ها مي   كلي بر پروژه  

در تعريـف و تـدوين      ). 2جـدول   (شده است   ارايه  ها    منظور مديريت و راهبرد موثر پروژه     
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پايه و اساس كار مـورد توجـه        به عنوان   موارد زير   ها   آنهاي مرتبط با      فرآيندها و فعاليت  
  :اند بوده

 ها فرآيندهاي جاري سازمان در موضوع پروژه .1

 ها نيازها و مشكالت مرتبط با موضوع پروژه .2

 هاي سازمان ها و دستورالعمل نامه ضوابط و آئين .3

 ريزي كشور هاي سازمان مديريت و برنامه ها و بخشنامه نامه ضوابط، آئين .4

ــتاند .5 ــل   اس ــروژه از قبي ــديريت پ  ، PMBOK ،PRINC2اردهاي م
IPMA و FIDIC 

هاي مديريت پروژه از قبيل متـدولوژي ميـشيگان، هنـدبوك             متدولوژي .6
 مديريت پروژه دانشگاه هاروارد

هاي پروژه محور ايرانـي از قبيـل فـرآب و             مطالعات تطبيقي در سازمان    .7
 ايدرو

هـاي    خروجيها    آنشد كه از طريق     با  هايي مي   هر فرآيند تعريف شده داراي فعاليت     
نمايد  لذا براي هر يك از فرآيندهاي تعريف شـده             با ارزشي را براي كاربر خود فراهم مي       

و همچنين مستندات بدست آمده ناشي از اجـراي         ها    آنها و تعامل      ، فعاليت 2در جدول   
اي  نمونــه اي از ديــاگرام ترســيم شــده بــر4شــكل . انــد تهيــه و تعريــف گرديــدههــا  آن

  .دهد را نشان ميها  آنهاي يك فرآيند و تعامالت  فعاليت
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   فرآيندهاي مديريت و راهبرد پروژه در مراحل سه گانه-2جدول 
فرآيندهاي مرحله 

  تعريف
فرآيندهاي مرحله   فرآيندهاي مرحله اجرا

  بهره برداري
شناسايي نياز  و تصويب 

  پروژه
تعيين عوامل اساسي 

  پروژه
  مطالعات مقدماتي

  طالعات تفصيليم
عقد قرارداد با مشاور، 

  مجري، پيمانكار

ريزي  برنامه
  محدوده

تهيه 
  ساختارشكست كار
  ها تعريف فعاليت
  ها توالي فعاليت

برآورد زمان 
  ها فعاليت

تكوين 
  بندي زمان

ريزي  برنامه
  منابع انساني

  برآورد هزينه
  بندي بودجه
ريزي  برنامه
  كيفيت
ريزي  برنامه

  ارتباطات
يزي ر برنامه
  ريسك
ريزي  برنامه

  واكنش به ريسك
ريزي  برنامه
  خريد
ريزي  برنامه
  قرارداد

  تضمين كيفيت

جذب نيروي 
  انساني

  توزيع اطالعات
تهيه گزارش 

  عملكرد
شناسايي 

  ريسك
  تحليل ريسك

درخواست كاال 
  و منابع

كنترل يكپارچه 
  تغييرات

كنترل تغييرات 
  محدوده

كنترل 
  بندي زمان

  كنترل هزينه
 نظارت كنترل و

  بر ريسك
  كنترل كيفيت

تحويل موقت و 
  قطعي

  آموزش
  برداري نظارت بر بهره

  تعميرات و نگهداري

اختتام فرآيند 
  اجر

  اختتام قرارداد

پايش نتايج 
  برداري بهره
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البته برخي از پروژه هـا بـه برخـي از فرآينـدها نيـازي نداشـته و يـا كـم و كيـف                         
  . ها مي تواند متفاوت باشدبكارگيري يك فرآيند در  هر گروه از پروژه

  
  كارگيري فرايندها براي پروژه هاي سازمانه  چارچوب ب-5

ها در سازمان كه در بخش قبل    فرايندهاي تعريف شده براي مديريت و راهبري پروژه       
باشند؛ يعني در اجـراي       اند داراي تعامالت خاصي با هم مي        مقاله مورد بررسي قرار گرفته    

نياز يـك يـا چنـد فراينـد ديگـر             نياز يا پس    ممكن است پيش  ا  ه  آنيك پروژه هر يك از      
باشند يا در مواقعي الزم باشد از يك فرايند خاص در صورت عدم كسب نتيجه مطلـوب،                 
. به فرآيندهاي قبلي برگشت شود و فرايندهاي قبل از آن تكميل و مجددا انجـام گردنـد            

ها   آن اين تعامالت و كم و كيف        البته براي هر گروه از پروژه هاي تعريف شده در سازمان          
گرديـده  ارايـه   با هم متفاوت است و در اين مطالعه يك چارچوب كلي براي اين منظـور                

كه بتواند در عمل بصورت مطلوب در سطح سازمان بكار  چارچوب مذكور براي اين. است
هـاي    هـا و روش     هـا، فـرم     گرفته شود، نيازمند تكميل شدن و در واقع تهيه دسـتورالعمل          

هـاي    شـده بتوانـد بـه دغدغـه       ارايه  صورت خواهد بود كه مدل       اجرايي هستند و در اين    
  .سازمان در حوزه مديريت پروژه پاسخ دهد

. دهـد   هـاي سـازمان را نـشان مـي          ، چارچوب بكـارگيري فراينـدها در پـروژه        5شكل  
ريـزي، اجـرا، كنتـرل،        هاي مختلف آغازين، برنامـه      شوددر حوزه   همانطور كه مشاهده مي   

نـشان داده   هـا     آنفراينـدها و تعـامالت      ) سـتون يـك شـكل سـه       (برداري    اختتام و بهره  
هايـشان ايجـاد      مستنداتي كه از اجراي هر يك از فراينـدها و فعاليـت           ). 2ستون  (اند  شده
بديهي است كـه هريـك از مـستندات مـذكور           . شوند در ستون سوم آورده شده است        مي

هـا    آنهـاي خـاص بـرروي         تند و بايد فعاليـت    هاي اطالعاتي هس    داراي مشخصات و آيتم   
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چنـين چـارچوب     هـم . انجام گيرد كه طرح اين موضوع فراتر از حوصله اين مقاله اسـت            
يعني برخي فرآيندها كه در برخي .  گروه پروژه سازمان بومي شده است5كلي فوق براي 

ـ     ها الزم نبوده و يا با تغييراتي انجام مـي           پروژه ي و مـشخص    طـور ويـژه بررسـ     ه  گيرنـد ب
  .اند شده

  

 نمونه اي از دياگرام ترسيم شده براي فعاليتهاي -4شكل 
  يك فرآيند خاص
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Arc  هاي سازمان ريت پروژه چارچوب به كارگيري فرايندها در مدي-5شكل
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   نتايج، پيشنهادات و تحقيقات آينده-6
در جهت انجام فعاليتهاي خود با انواع پروژه هـاي متنـوع             سازمان بنادر و دريانوردي     

سـازمان بنـادر و     بر اساس مطالعاتي كه انجام شـده اسـت، پـروژه هـاي              . سر و كار دارد   
  پـروژه هـاي    : ي نمـود كـه عبارتنـد از         را مي توان در پنج گروه تقـسيم بنـد          دريانوردي

خـدمات و   ارايـه   بهره برداري، پروژه هاي خريد، پروژه هاي فني و مهندسي، پروژه هاي             
جهت مديريت مطلوب اين پروژه ها الزم است رويه ها          .  پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي    

 يـك از  و فرآيندها مرتبط شناسايي و تعريف شوند و سپس دستورالعمل هاي اجرايي هر  
يـك پـروژه را مـي تـوان از مرحلـه            . فرآيندها بانضمام فرمها و روش اجرايي تهيه شـوند        

از شناسايي نياز يا مشكل تل انعقاد قرارداد (پيدايش تا بهره برداري  به سه مرحله تعريف
هـا   آن مطالعه مستندات و تحليـل  . ، مرحله اجرا و مرحله بهره برداري تقسيم نمود      )اجرا

د كه سازمان بنادر در مرحله تعريف، توانمنديهاي خوبي دارد اما در مراحـل              ده  نشان مي 
فرآينـدهاي هـر     در اين پژوهش     .اي روبرو مي باشد     برداري با مشكالت عديده     اجرا و بهره  

ارايـه  ضـمن   به طوري كـه     اند    يك از اين مراحل  مورد بررسي قرار گرفته و تعريف شده           
ها در پروژه هاي سـازمان و نـشان دادن تعـامالت            كارگيري اين فرآيند  ه  چارچوب كلي ب  

از طريـق ديـاگرام     هـا     آنهاي هريك از فرآيندها نيز تعريف شده و تعامالت            آنها، فعاليت 
توان حركت آغازيني و  تهيـه         نتيجه اين پژوهش را مي    . اند  فرآيند به تصوير كشيده شده    

 در سازمان قلمداد نمود و      بستر اوليه در جهت استانداردسازي فرآيندهاي مديريت پروژه       
هاي اجرايي مرتبط     ها و روش    ها، فرم   براي عملياتي شدن اين فرآيندها  بايد دستورالعمل       

  .طور خاص در آينده تهيه گردنده ها ب براي هر گروه از پروژه
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