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های  ارائه یک الگو برای مدیریت فرآیندهای اختتامی در مدیریت پروژه
 (CMMS) ∗های مکانیزه نگهداری و تعمیرات سیستم

 3؛ فریدون احمدی2؛ سیدعلیرضا میرمحمد صادقی1حمید زرگرپور
 چکیده

خش صنایع و خدمات دارند همانند ای که در ب العاده و ویژه های مکانیزه نگهداری و تعمیرات علیرغم اهمیت فوق های سیستم پروژه
ها به دالیل مسایل فرهنگی و  این پروژه. کشاند سازی و اجرای آنها را به چالش می ها دارای مشکالت و مسایلی هستند که پیاده سایر پروژه
مشکالت خاص خود نیز ها دارای  های زیرساختی و نظام حاکم بر این بخش از صنایع و خدمات عالوه بر مشکالت عمومی پروژه نیازمندی

 .باشند می
های مکانیزه نگهداری و تعمیرات در مراحل مختلف آنها اعم از طراحی، پیاده سازی، اجرا و  های سیستم درصد باالیی از پروژه

  جدی مدیریت،های  ریزی و تالش ها عموماً حتی با وجود برنامه پایان این پروژه. رسند پشتیبانی با شکست مواجه شده و به اهداف خود نمی
های  های متعدد سیستم سازی و اجرای پروژه براساس تجارب بدست آمده از مطالعات میدانی پیاده. پایان بدون مسأله و عادی نخواهد بود

مکانیزه نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف کشور نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، کارخانجات مس، معادن، صنایع قند، صنایع روغن 
های متعدد دفاعی در این تحقیق سعی شده در چارچوب دانش مدیریت  بخش... های عمرانی و سدسازی، صنایع هواپیمایی و ، پروژهنباتی
یابی  تا بتوان ضمن ایجاد تسهیل در دست. ها تدوین شود های فرآیندهای اختتامی این پروژه  الگویی برای هدایت و مدیریت فعالیت پروژه،

 .های آتی تدوین و تعمیم داد ایج بدست آمده را برای پروژهبه اهداف پروژه، نت
 کلمات کلیدی

  ، انواع اختتام پروژهCMMS  های مکانیزۀ نگهداری و تعمیرات، مدیریت پروژه، سیستم
 مقدمه -1 

باشند که هر   می2 و فرآیندهای تهیه محصول پروژه1ها شامل دو دسته فرآیند کلی مدیریت پروژه پروژه

مدیریت صحیح . االجراء در جهت دستیابی به یک نتیجۀ مشخص است های الزم ای از فعالیت مل مجموعهفرآیند شا

ای بین دو دسته فرآیند فوق در طول اجرای پروژه  نماید تا تعامل مداوم و پیوسته ها ایجاب می و اصولی پروژه

 .برقرار باشد

، 4های آغازین ج گروه عمدۀ فعالیت فرآیندهای مدیریت پروژه شامل پنPMI3بر اساس استاندارد 

                                                 
∗   CMMS: Computerized Maintenance Management Systems 

 )ع( استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین -١

 ) ع( استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین -2
 )ع( عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشگاه امام حسین -3
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موضوع اصلی این تحقیق متمرکز بر گروه فرآیندهای اختتامی .  است8 و اختتامی7، کنترلی6، اجرایی5ریزی برنامه

های مطابقت مراحل اجراء شده و اهداف از  است که بنا به تعریف فرآیندهای اختتامی مجموعه فعالیت

 .شده در پروژه است تعیین پیش

های مختلف فرآیندی وجود  ای بین گروه شده ک مدیریت صحیح و اصولی پروژه تعامل منطقی و حسابدر ی
 .دهد شکل یک این تعامل را در یک مرحله از پروژه نشان می. دارد

 های فرآیندی مدیریت پروژه تعامل بین گروه: شکل یک
موازی هستند و همزمان در سطوح های  های فرآیندی در مراحل مختلف اجرای پروژه، دارای فعالیت گروه

شوند و گسستگی و جدایی آنها از یکدیگر حتی برای یک لحظه نیز در  مختلف و با شدت و کثرت متفاوت اجراء می

های فرآیندی مدیریت پروژه در  شکل شماره دو همزمانی اجرای گروه. یک مدیریت اصولی پروژه متصور نیست

 .دهد اجرای هر مرحله از پروژه را نشان می

     
 های فرآیندی مدیریت پروژه در اجرای هر مرحله همزمانی اجرای گروه: شکل دو
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بر خالف آنچه ممکن است از شکل دو تصور شود و آن گسستگی بین مراحل مختلف پروژه است، در واقع 

ا و مراحل شکل سه تعامل بین فرآینده. مراحل و فرآیندهای مدیریت پروژه گسسته و جدا از یکدیگر نیستند

 .دهد مختلف اجرای یک پروژه را نشان می

 

 تعامل بین فرآیندها و مراحل اجرای پروژه: شکل سه

این تحقیق به بررسی نحوۀ مدیریت بر فرآیندهای اختتامی مدیریت پروژه در قالب مطالعه موردی 

 .پردازد های مکانیزه نگهداری و تعمیرات می سیستم

  اجزاء فرآیند-2
ها هر فرآیند شامل سه بخش مجزا با  ها و روش  و ادبیات رایج در زمینۀ سیستمPMIاستاندارد بر این اساس 

 .تعاریف زیر است

 ؛9ها ورودی

 شامل مدارک و مستندات و نتایج اخذشذه از فرآیندهای اجرایی ماقبل

 ؛10ها ابزارها و تکنیک

 .ها خروجی ها، اجرای فرآیند و تولید ها و ابزارهای الزم برای استفاده از ورودی ها، تکنیک شامل رویه

 ؛11ها خروجی

 .شامل مدارک و مستندات و نتایج حاصل از اجرای فرآیند
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 ؛12 ارتباط بین فرآیندهای اختتامی-3
فرآیند . ها شامل دو فرآیند عمده خاتمه پیمان و خاتمه اجراء است معموالً گروه فرآیندهای اختتامی در پروژه

ها و قراردادهایی است که  جزیه و تحلیل تعهدات و تالش در جهت خاتمه و تسویه پیمانخاتمه پیمان بررسی و ت

در داخل پروژه انعقاد گردیده و بخشی از کار، فعالیت یا تعهدات پروژه به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر واگذار 

 برنامه و عملکرد پروژه در جهت آوری، تدوین و ارائه اطالعات و مقایسه فرآیند خاتمه اجراء تولید، جمع. شود می

های فرآیند خاتمه پیمان مقدم بر فرآیند خاتمه اجرا  با تعاریف فوق فعالیت. اتمام مراحل پروژه و اختتام آن است

شکل چهار . است و بدون اتمام قراردادهای داخلی و جزئی امکان اتمام پروژه و قرارداد کلی وجود نخواهد داشت

 .دهد دهای اختتامی را نشان مینحوۀ ارتباط بین فرآین

 

 ارتباط بین فرآیندهای اختتامی: شکل چهار

 دارای سی و نه فرآیند در پنج گروه عمده و نه محدوده PMBOK13مدیریت پروژه بر اساس استاندارد 

پیوست شماره سه ساختار و جانمایی فرآیندهای . است و دو فرآیند فوق جزء گروه فرآیندهای اختتامی است

 .دهد ریت پروژه را نشان میمدی

های  های مکانیزه نگهداری و تعمیرات عموماً به دلیل ماهیت خاص آنها، کمتر دارای پیمان های سیستم پروژه

های پروژه را مدیریت و به   فعالیتجزء در داخل پروژه هستند و معموالً یک تیم مجری یا مشاور باید کلیه

های مکانیزه نگهداری و  سازی سیستم های پیاده پروژهلکن چنانچه در مواردی . انجام برساند

های جزء نیز تقریباً همانند  های جزء در داخل پروژه باشند، اختتام پیمان تعمیرات شامل پیمان

این تحقیق . کند فرآیند خاتمۀ اجراء است و از اصول کلی حاکم بر فرآیند خاتمۀ اجراء پیروی می

پردازد و در ادامه این فرآیند با تفصیل و  آیند خاتمۀ اجراء میاختتامی به فر در گروه فرآیندهای
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 .جزئیات بیشتری بیان خواهد شد

  فرآیند خاتمۀ اجراء-4

آوری و پخش و انتشار اطالعات رسمی پایان هر یک از مراحل اجرای پروژه و  فرآیند خاتمۀ اجراء تولید، جمع

 .نهایتاً کل پروژه است

بینی شده یا  دن به پروژه یا یک مرحله از آن پس از تحقق اهداف و نتایج پیشدر تعریفی دیگر پایان بخشی

 :باشد و به طور کلی شامل موارد عمدۀ زیر است دلیل دیگر می هر

  بازرسی و ممیزی نتایج پروژه-

  اخذ تأییدات رسمی-

  مستندسازی-

هر یک از مراحل و فازهای پروژه نیز های فرآیند خاتمۀ اجراء در یک پروژه به مرور و اغلب در پایان  فعالیت

بدیهی است پایان مناسب یک پروژه در گروه پایان مناسب و مطلوب هر یک از مراحل و فازهای . پذیرد انجام می

 .آن است

های مکانیزۀ  های سیستم قبل از ارائه یک الگوی پیشنهادی برای مدیریت فرآیندهای اختتامی در پروژه

 .ها به طور مختصر مرور شوند دانیم این سیستم مینگهداری و تعمیرات الزم 

های  ترین سیستم شود از رایج  نیز یاد میCMMSهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات که از آنها به  سیستم

. گردند سازی و اجراء می بخش صنایع و خدمات هستند که عموماً به صورت پروژه و انتخاب مشاور طراحی، پیاده

روند و  های پیچیده و نسبتاً مشکل به شمار می یل مسائل فرهنگی و زیرساختی از پروژهها به دل این سیستم

 .متأسفانه درصد باالیی از آنها در کشور ما نیز همانند سایر کشورها با عدم موفقیت همراه بوده است

 :ها عموماً شامل موارد عمدۀ زیر است مراحل اجرای این پروژه

 و تجزیه و تحلیل وضع موجود نگهداری و تعمیرات سازمان بررسی، شناخت و مستندسازی -

برداری از الگوهای موجود و طراحی سیستم جدید  های کاربران سطوح مختلف، بهره  استخراج نیازمندی-

 نگهداری و تعمیرات

های  سازی سیستم افزار سیستم مکانیزه بر اساس مستندات طراحی سیستم جدید یا بومی  تهیه نرم-
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 وجودمکانیزه م

 آوری و ورود اطالعات به سیستم آزمایشی  آموزش کاربران و کارشناسان به منظور جمع-

 آوری، کنترل کیفی و ورود اطالعات به منظور اجرای آزمایشی سیستم مکانیزه  استخراج و جمع-

  تهیه مستندات آزمایش سیستم مکانیزه و بررسی و تجزیه و تحلیل آن-

 ستندات طراحی و سیستم مکانیزه بر اساس نتایج اجرای آزمایشی انجام اصالحات الزم در م-

 های تکمیلی کاربران، کارشناسان و مدیران  آموزش-

سازی و اجرای سیستم با  آوری، کنترل کیفی، ورود اطالعات، پیاده  نظارت و راهبری استخراج و جمع-

 اطالعات واقعی و پشتیبانی، بهبود و اصالح آن

 مستندات نهایی بازنگری و تدوین -

 افزار  نرمSource تحویل مستندات نهایی و نسخۀ -

های مکانیزه نگهداری و تعمیرات  های سیستم دریچه اصلی ورود به بحث این تحقیق این است که برای پروژه

یابی به نتایج و اهداف از پیش  مدیریت فرآیندهای اختتامی مدیریت پروژه به منظور حصول اطمینان از دست

 .شده، چگونه باید باشد تعیین

شود و صرفاً بیان و انجام تحقیق از دیدگاه  های فرآیندی مدیریت پروژه پرداخته نمی در این جا به سایر گروه

مدیریت فرآیندهای اختتامی پروژه است و مدیریت کالن پروژه، این فرآیندها را در تعامل با سایر فرآیندها 

آیندهای اختتامی و مشخصاً فرآیند خاتمۀ اجراء عالوه بر کل پروژه برای پرواضح است که فر. مدیریت خواهد کرد

های  مراحل و فعالیت است و در سایه ختم موفق هر یک از االجراء های آن نیز الزم هر یک از مراحل پروژه و فعالیت

 .پروژه، خاتمۀ موفق از یک پروژۀ قابل تصور است

 ؛14 انواع ختم پروژه-4-1
 .گردد های اختتامی آنها تکمیل می شوند و فعالیت  به یکی از دالیل زیر ختم میها معموالً پروژه

 ؛15) انحالل( انقراض -1
 .شده و تصمیم به ختم پروژه گرفته شده است بودن آن تمام کار پروژه در صورت موفق یا ناموفق

 ؛16 شمول-2
 .شود پروژه موفق بوده و برای ادامه حیات به سازمان متصل می
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 ؛17نضمام ا-3
 .گردد پروژه موفق بوده و نتایج آن به طور کلی تحویل سازمان مادر می

ها  آمیز پروژه های فرآیندهای اختتامی لزوماً با پایان موفقیت شود انجام فعالیت همانطوری که مالحظه می

م فرآیندهای ها شده و موجب انجا همراه نیست و ممکن شکست قطعی، ناکامی یا دالیل دیگر باعث توقف پروژه

 .اختتامی در پروژه گردد

ها در عمل با مشکالت  های مکانیزۀ نگهداری و تعمیرات نیز همانند سایر پروژه های مربوط به سیستم پروژه

 .ها به شرح زیر است عمدۀ دالیل بروز مشکالت در پروژه. شوند ای مواجه می عدیده

  عدم توجه و دقت کافی مدیریت به موضوع پروژه-

  درک اهداف جمعی و سازمانی در سطوح مختلف سازمان عدم-

 های خیلی کم  کارهای خیلی زیاد در زمان-

 های نادرست، غیردقیق و ناچیز مالی  تضمین-

 ها بر مبنای اطالعات غیراصولی و غلط  بناشدن طرح-

 ریزی  عدم وجود یک تالش و کوشش سیستماتیک برای فرآیندهای برنامه-

 ف نهایی عدم درک و فهم هد-

 ها و خواست کاربران  عدم توجه به نیازمندی-

  عدم اشراف و وقوف بر تاریخ و موعد مقاطع مهم و گزارشات آن-

 ها و برآوردها بر استانداردها یا اطالعات قبلی  استوارنبودن تخمین-

 های مناسب  عدم وجود فرصت کافی برای بدست آوردن تخمین-

 ات فنی عدم انطباق انجام کار با مشخص-

 ها ها با برنامه توجهی به سازگاری پرسنل و کارکنان در داخل و خارج پروژه  کم-

ریزی مناسب و منطبق با واقعیات داشته باشد و مدیریت پروژه در  رود در صورتی که پروژه برنامه انتظار می

سیده و به شکل مطلوب خاتمه به نحو مطلوبی انجام پذیرد، پروژه به اهداف خود ر.  ها ها و محدوده تمامی زمینه

 .پیدا کند

های نگهداری و تعمیرات به دالیل مختلف متوقف شده یا با شکست  دهد برخی پروژه تجربیات نشان می
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 :به طور کلی این دالیل عبارتند از. شوند مواجه می

 یابی به اهداف جزئی و نهایی  عدم دست-

 ریزی اولیه نادرست و بازاریابی غلط  برنامه-

 های بهتر حل یداشدن راه پ-

 های کارفرما  تغییر در استراتژی و عالقمندی-

 شدن پروژه  تخصیص بیش از اندازۀ زمان و طوالنی-

  ترک سازمان توسط عناصر کلیدی-

  بروز مسایل پیچیده برای منابع در دسترس-

ها تهیه  تتام پروژهلیست برای اخ ها یک چک های نگهداری و تعمیرات نیز همانند سایر پروژه در پروژه

های انجام شده و تحقیقات به عمل آمده پیشنهاد  بندی نتایج پروژه لیست که بر اساس جمع گردد این چک می

 .شود، شامل موارد زیر است می

  است؟  آیا پروژه همچنان با اهداف سازمان سازگار-

  آیا پروژه و ادامه آن مفید است؟-

 ژه است؟ آیا مدیریت هنوز عالقمند به پرو-

 گذارد؟  آیا سازمان همچنان منابع مالی را برای تکمیل موفق پروژه در اختیار می-

  آیا پروژه کماکان به طور کافی نوآورانه است؟-

 رایت یا حق مالکیت انحصاری است؟  آیا دانش جدید قابل محافظت با قانون کپی-

 اند؟  آیا تیم پروژه همچنان عالقمند به موفقیت-

 ژه همچنان گمشده کلیدی پرسنل و مدیر پروژه است؟ آیا پرو-

سپاری یا واگذاری به پیمانکار  بودن انجام پروژه توسط این تیم بر برون  آیا نتایج پنهانی دال بر اثربخش-

 دیگر است؟

 .گیرنده اصلی در خصوص اختتام پروژه کارفرما است البته به عنوان یک قاعدۀ کلی در هر حال تصمیم

ژه با موفقیت کامل و دسترسی به اهداف مواجه شود یا به دالیلی که گفته شد تصمیم بر توقف چنانچه پرو
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گیری مناسبی پروژه را به اتمام رسانده و پروژه ختم  های فرآیند اختتامی باید با جهت پروژه گرفته شود، فعالیت

های اصلی  بخش. پذیرد های اندک انجام می ها برای هر یک از مراحل و فازهای پروژه نیز با تفاوت این فعالیت. گردد

 .اختتام یک پروژه شامل موارد زیر است

 لیست ختم پروژه  تهیه و تکمیل چک-

  جلسه ختم پروژه با کارفرما-

  جلسه ختم پروژه با اعضاء تیم پروژه-

  گزارش و مستندات ختم پروژه-

شده نایل گردند گروهی از  تعیین از پیشها با موفقیت به پایان برسند و به اهداف  در صورتی که پروژه

 .دانند نظران برگزاری جشن پایان پروژه را نیز به عنوان یک بخش اصلی از اختتام یک پروژه می صاحب

های اصلی اختتام یک پروژه  شود فعالیت های اصلی اختتام پروژه یادآور می قبل از تشریح هر یک از بخش

 .شامل موارد زیر است

 یابی به اهداف پروژه بی از دست ارائه ارزیا-

 های انجام شده پروژه آوردن زمینۀ پذیرش و رضایت کارفرما برای تمام یا بخش  فراهم-

 اندازی و استقرار فرآورده نهایی  نصب و راه-

  هدایت و راهبری ممیزی بعد از اجراء-

 های آموزش  تکمیل و توسعه برنامه-

  مستندسازی پروژه-

 ایی تدوین گزارش نه-

 های دیگر و آزادسازی تیم پروژه بینی برنامه بکارگیری پرسنل در پروژه  پیش-

های اصلی است که بدانها  در صورتی که تصمیم بر ختم یک پروژه گرفته شود، اختتام پروژه شامل بخش

 .شود ها به طور مختصر بیان می اشاره شد در ادامه تفصیل هر یک از بخش

  چک لیست ختم پروژه-4-2
مابین  های موارد قابل تحویل برای ختم پروژه را بر اساس توافقات فی دیریت پروژه مسئولیت دارد مشخصهم

 .تعیین نماید
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شده در پروژه، تهیه یک نسخه از طرح و  های موارد تحویل بسته به نوع موضوع به طور کلی اخذ تأییدیه

ترجیحاً (ی آتی و پشتیبانی و نیز تهیه یک نسخۀ ها مستندات نهایی برای تیم راهبری جهت پاسخگویی به فعالیت

 .از مستندات برای مدیریت پروژه از جمله اقدامات مدیر پروژه در این بخش است) الکترونیکی

 با تمرکز بر این …تهیه گزارش مالی پروژه، انجام بررسی و تجدیدنظر و ممیزی با اعضاء تیم پروژه، کارفرما و 

 :که

 ده است؟ چه کاری خوب انجام ش-

  چه کاری خوب انجام نشده است؟-

  چه مواردی باید در پروژه آتی اصالح شود؟-

  به روز نمودن پرونده سوابق و مستندات پروژه-

  تهیه گزارش عملکرد کلی هر یک از اعضاء پروژه-

 کردن آنها های مالی پروژه و نهایی  بستن حساب-

 .های مدیر پروژه است از جمله سایر فعالیت

های مکانیزه نگهداری و  های سیستم لیست برای ختم پروژه پیوست شمارۀ دو این تحقیق یک چکدر 

 .تعمیرات ارائه شده است

  جلسۀ ختم پروژه با کارفرما-4-3
ها  ها از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیران موفق پروژه معموالً جلسات برگزارشده با کارفرما در پروژه

 .آورند دانند و حداکثر استفاده را از آنها به عمل می خوبی میاهمیت این جلسات را به 

جلسه ختم پروژه با کارفرما اعم از این که برای یک فاز یا مرحله از پروژه یا برای کل پروژه و برای موفقیت یا 

 :عدم موفقیت و توقف پروژه باشد، دارای مشخصات زیر است

 .نفعان  و سایر ذیمدیر پروژه  تشکیل جلسه با حضور کارفرما، -

 . مرور گزارش ختم پروژه جهت تأیید نهایی-

 .نفعان با کارفرما و ذی) محصول جدید( تعیین ارتباط و اتصال فرآورده نهایی -

 .نفعان  برقراری ارتباط و بیان تغییر وضعیت پروژه به کارفرما و ذی-

 برداری و پشتیبانی هره تدارک ترتیب انتقال محصول از مرحله تولید و توسعه به مرحلۀ ب-
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نفعان  شود و هر یک از ذی در بسیاری از موارد، مخصوصاً در مواردی که تفسیر قراردادها با مشکل مواجه می

 .های متفاوتی دارند، جلسات مشترک بسیار مفید و کارگشا است پروژه برداشت

 که مطالعه و بکاربستن آنها در نمایند صاحبنظران برای برگزاری و اداره این جلسات رهنمودهایی ارائه می

پیوست یک به طور مختصر . کسب نتایج مطلوب و ارزشمند از جلسات و پویایی و موفقیت آنها بسیار مؤثر است

 .پردازد ها می به این رهنمودها و توصیه

  جلسۀ اختتامیه با اعضاء تیم پروژه-4-4
بررسی تغییرات، اصالحات انجام گرفته و . شود یاین جلسه با اعضاء تیم پروژه پس از اتمام پروژه برگزار م

 .تجربیات پروژه جهت بکارگیری در آینده از جمله اهداف این جلسه است

 . مرور گزارشات پایانی و ختم پروژه با حضور اعضاء تیم پروژه-

ها در نگهداری، پشتیبانی، آموزش  و سایر خدمات در خصوص محصول و  ها و مسئولیت  تعیین نقش-

 . پروژه در آینده وردهفرآ

 .ها در جهت کسب موفقیت  قدردانی از تالش-

 . برقراری ارتباط و بیان تغییر وضعیت پروژه به اعضاء تیم پروژه-

 .برداری  تدارک ترتیب انتقال محصول از مرحله تولید و توسعه به مرحله پشتیبانی و بهره-

 .حظات مدیریت منابع انسانیاختتام رسمی پروژه با اعضاء تیم پروژه با رعایت مال -

 

 

  گزارش ختم پروژه-4-5
نفعان، کاربران، کمیته راهبری، پشتیبانی فنی و  این گزارش برای مالحظه مدیران ارشد، کارفرما، شرکاء، ذی

 .گردد تهیه می... 

 :عمده اطالعات گزارش شامل موارد زیر است

های  ی پروژه، گزارش عملکرد واقعی فعالیتدهنده طرح اصل  گزارش نهایی با اطالعات بروز که نشان-

 .است... ها، منابع و  شده، برنامه تکمیل

 شده پروژه  شرح و توصیف خدمات یا محصول نهایی تحویل-
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 ...های فنی، فرآیند عملیات، مدیریت و شده و تجربیات از پروژه در زمینه های آموخته درس

 های بعدی ام نشده، موارد ارزشمند برای پروژه مواردی که خوب انجام شده، مواردی که خوب انج-

 نظر و بازخورهای دریافتی از آنها  گزارشات ارسالی به مراجع صاحب-

 ...اشاره به مستندات پیشرفت، وضعیت پروژه، سابقه پروژه، مستندات کاربران، مستندات سیستم و

  گزارش آرشیو مستندات پروژه-

ی که پروژه با موفقیت به انجام برسد برگزاری جشن پایان پروژه نیز که در قبل گفته شد در صورت طوری همان

 .های اصلی اختتام پروژه است که شامل نکات زیر است از بخش

  برگزاری جشن پایان پروژه-4-6
آمیز یک پروژه یا اتمام یکی از مقاطع مهم آن، برگزاری یک مهمانی راه خوبی برای   به دنبال اتمام موفقیت-

 .ز کارهای خوب انجام گرفته استقدردانی ا

  کنار هم بودن اعضاء در یک مهمانی ناهار یا بعد از ظهر-

 ها  اعطاء تقدیرنامه و هدایا به برترین-

 ء تیم پروژه  قدردانی و تشکر از اعضا-

  افزایش روحیه پرسنل و اعضاء تیم پروژه-

 های دیگر سازی بکارگیری اعضاء تیم در پروژه  بررسی و زمینه-

  ایجاد انگیزه در کارکنان برای گرفتن پروژه بعدی-

ماندن آن حسب مورد و با توجه به شرایط و توافقات به  در مواردی نظیر تعلیق قرارداد، پیمان و پروژه یا ناتمام

 .پذیرد های فرآیندهای اختتامی انجام می آمده، تمام یا بخشی از فعالیت عمل

های اختتامی  های اصلی اختتام پروژه و سایر فعالیت یز با انجام بخشهای نگهداری و تعمیرات ن در پروژه

 :گردد که فهرست کلی آنها شامل موارد زیر است آوری می ای از اسناد، گزارشات و مدارک تولید و جمع مجموعه

  فهرست اسناد و مدارک پروژه-5
 منشور پروژه

 قرارداد پروژه

 یت پروژهشرح کلی استراتژی و رویکرد انتخابی مدیر
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 بیانیه محدوده کار پروژه

 WBSموارد ساختار شکست کار 

 مبانی ارزیابی عملکرد

 وقایع مهم و کلیدی

 های کلیدی تخصص

 ریزی ریسک برنامه

 ریزی اصلی و فرعی برنامه

 ...ها و ها، یادداشت گزارشات، تأییدات، صورتجلسه

 )آرشیو فنی(ها و اسناد فنی  نقشه

 ها اصالحیه

 تر های بزرگ  برای پروژهچارت سازمانی

 های آموزشی ها و جزوات دوره مستندات سرفصل

 های آموزشی نتایج ارزیابی دوره

 افزار مستندات طراحی و راهنمای کاربران نرم

  آنSourceافزار و نسخه  مستندات نرم

 گزارشات ختم نهایی پروژه

با کارفرما بستگی دارد و یک قالب قطعی البته اسناد و مدارک هر پروه تا حدودی به نوع پروژه و توافقات 

 .توان ارائه نمود برای آن نمی

 گیری  نتیجه-6
های مکانیزۀ آنها به دالیل متعدد که به برخی از  های نگهداری و تعمیرات و سیستم ها، مخصوصاً پروژه پروژه

، عامل اصلی و  یت پروژهمدیران و نحوۀ مدیر. آنها نیز اشاره شد، ممکن است به نتیجۀ نهایی و مطلوب نرسند

های نگهداری و تعمیرات  فرآیندهای اختتامی در پروژه. باشند ها می کننده میزان موفقیت و شکست پروژه تعیین

های  جانبه گروه مدیریت پروژه با مدیریت همه. ای برخوردار است اعم از مکانیزه یا غیرمکانیزه از اهمیت ویژه

های فرآیندهای اختتامی به ترتیبی که در  های کاری و اهتمام بر فعالیت ودهمختلف فرآیندی و با عنایت به محد
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 .ها مؤثر و مثمرثمر باشد مندی و کسب توفیق در پروژه تواند در میزان رضایت متن تحقیق اشاره شد می

ها  رود نتایج زیر از اختتام پروژه با اجرای صحیح مدیریت پروژه و مدیریت فرآیندهای اختتامی انتظار می

 .حاصل گردد

 مابین با کارفرما دادن رسمی به قراردادها و توافقات فی  پایان-1

 های آتی  تمهیدات بکارگیری عناصر مفید، سازنده و کلیدی در پروژه-2

 دادن به کار اعضاء تیم پروژه  خاتمه-3

  کسب رضایت کارفرما و اخذ تأیید موارد قابل تحویل پروژه-4

 بودن مستندسازی و بایگانی پروژه تانداردها و مناسب اطمینان از رعایت اس-5

  صدور و امضاء گزارش اتمام پروژه-6

 های مالی طرح حساب با حسابداری و بستن حساب کردن قرارداد، تسویه  مختومه-7

 های آتی های پروژه برای بکارگیری در پروژه  تدوین تجربیات و آموخته-8

 ها  زیرنویس-7
1- Project Management 

2- Production Management 

3- PMI: Project Management Inistitue 

4- Initiating Processes 

5- Planning Processes 

6- Excuting Processes 

7- Controling Processes 

8- Closing Processes 

9- Inputs 

10- Tools & Techniques 

11- Outputs 

12- Closing Process Relationship 

13- PMBOK: Project Management Body of Knowledge 
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14- Project Closing Type 

15- Extinction 

16- Inclusion 

17- Integration 

  ضمایم-8
 رهنمودها و عناصر کلیدی پویایی و موفقیت جلسات: پیوست یک

 های مکانیزۀ نگهداری و تعمیرات لیست ختم پروژه سیستم چک: پیوست دو

 اختار و جانمایی سی و نه فرآیند مدیریت پروژهس: پیوست سه

  منابع و مراجع-9
1- www.e-learningcenter.com 

2- www.skillsoft.com 

3- www.pml.com 

4- Successful Project Management By Milton D. Rosenau,jr 

5- Engineering Project Management By M.J Smith 

6- Project Management By Harold Kerzner, Ph.D. 
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 .1382نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، تهران 
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  رهنمودها و عناصر کلیدی پویایی و موقعیت جلسات :پیوست یک
 Meeting Guidelinesرهنمودهای جلسه ) الف

 تور جلسه حداقل یک روز قبل ارسال دس-
 های جلسه وقت پروژه در صورت تمایل آنها با توجه به محدودیت  دعوت از اعضاء پاره-
  شروع و اتمام به موقع جلسه-
  تعیین یک نفر به منظور یادداشت برداری جهت تهیه صورتجلسه-
  دیگرریزی رسیدگی برای وقت  در صورت برخورد به موضوعات مهم و اساسی برنامه-
 نظرات اعضاء جلسه  تأکید بر دریافت نقطه-
 های بعدی های واگذار شده در جلسه برای پیگیری  تهیه لیست از مسئولیت-
 John Clessعناصر کلیدی پویایی و موفقیت یک جلسه از دیدیگاه ) ب

John Clessنماید ا توصیه می از صاحب نظران علوم مدیریت برای موفقیت و پویایی یک جلسه رعایت نکات زیر ر. 
 Plan طرح -1
  هدفمندی جلسه-
 خواهیم به آن برسیم چیست؟  چیزی که می-
  تهیه موضوعات مناسب و مورد عالقه برای جلسه-
  رفع ابهام از موضوعات با ارائه مطالب تفصیلی و پرداختن به جزئیات و شرح آن-
 شدای در صورتی که موضوع برای بحث نبا لغو جلسات منظم و دوره -
 Inform آگاهی -2
  برقراری ارتباط به جهت کسب اطمینان از این که دعوت شدگان منظور شما را درک کرده باشند-
  توزیع به موقع دستور جلسه جهت حضور آگاهانه اعضاء در جلسه-
 ها  امکان حضور برای همه داوطلبان شرکت در جلسه با توجه به محدودیت-

  موفقیت بیشتری به همره دارند کننده کمتر، ات با تعداد شرکتمعموالً جلستوجه داشته باشید 
 Prepare آمادگی -3
 بندی دستورات جلسه با یک ترتیب منطقی  اولویت-
  اختصاص وقت به قدر اندازه و اهمیت موضوع-
  مقیدبودن به یک محدودیت زمانی در جلسات-
 Structure & Control سازماندهی و کنترل -4
 لسات در مراحل مختلف سازماندهی ج-
 گیری  ارائه مطالب قبل از بحث و تصمیم-
 گیری پس از تفسیر و بحث در خصوص موضوع دهی به تصمیم  جهت-
 نظمی و آشفتگی در جلسه  کنترل روند جلسه و جلوگیری از بروز بی-
 کیکنندگان به دلیل موضوعات مورد بحث، مکان و فضا و شرایط فیزی شدن شرکت  جلوگیری خسته-
 Summarize & Record ثبت و ضبط و تلخیص -5
  یادداشت خالصه مذاکرات و تصمیمات-
  توزیع صورتجلسه برای تأیید و اقدام عملی-
  نگهداری یک نسخه از صورتجلسات و خالصه مذاکرات-
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 ساختار و جانمایی سی و نه فرآیند مدیریت پروژه: پیوست سه
های  محدوده آیندیهای فر گروه

 اختتامی کنترلی اجرایی ریزی برنامه آغازین مدیریت پروژه

   کنترل یکپارچه تغییرات3-4  اجرای برنامه پروژه2-4  پروژه  تهیه برنامه1-4  یکپارچگی

 تعیین 1-5 محدوده
 مبانی

 ریزی محدوده  برنامه5-2
  ممیزی محدوده4-5   تعریف محدوده5-3

  کنترل تغییرات محدوده5-5
 

  زمان

 ها ف فعالیت تعری6-1
 ها  تعیین توالی فعالیت6-2
 ها  برآورد مدت فعالیت6-3
 بندی پروژه  تهیه زمان6-4

  بندی  کنترل زمان6-5 

  هزینه
 ریزی منابع  برنامه7-1
  برآورد هزینه7-2
 بندی  بودجه7-3

   کنترل هزینه7-4 

   کنترل کیفیت3-8  اطمینان کیفیت2-8 ریزی کیفیت  برنامه1-8  کیفیت

 ریزی سازمانی  برنامه1-9  منابع انسانی
  جذب نیرو9-2

    تکمیل و بهبود سازمان9-3

  خاتمه اجرا4-10  گزارشات عملکرد3-10  توزیع اطالعات2-10 ریزی ارتباطات  برنامه1-10  ارتباطات

  ریسک

 ریزی ریسک  برنامه11-1
  تبیین ریسک11-2
  تحلیل کیفی ریسک11-3
  تحلیل کمی ریسک11-4
  پیگیری و کنترل ریسک11-5

   پیگیری و کنترل ریسک11-6 

 ریزی تدارکات  برنامه1-12  تدارکات
 ریزی درخواست  برنامه12-2

  درخواست12-3
  انتخاب منابع تأمین کاال12-4
  عقد و راهبری پیمان12-5

  خاتمه پیمان12-6 
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