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 هپروژ یبندزمان

 
 ؟ستیچ 1 پروژه یبندزمانبرنامه 

موقتی ، یکی از ارکان اساسی پروژه دیآیبرم پروژهتعریف که از  گونههمان 
بودن زمان انجام پروژه است و  دودمحمعنای  بودن به بودن آن است. موقتی

 زمانکیمشخصی و اتمام آن در  زمانکیعنی شروع اجرای پروژه در این ی
 .معین است

                                                           
1 Project Schedule 
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 چیست؟ پروژه: :مقاله مرتبط

 مدیریت پروژه چیست؟: :طبمقاله مرت

 
های محدودیت باوجودهاست که ای از فعالیتاز سوی دیگر پروژه، مجموعه

ه ب تیدرنهابایست اجرا شود تا ازہ زمانی معین میبمربوط به منبع، در یک 
 امد.است بیانج محصول یا خدمتهدف پروژه که همانا تولید 

معنوی خواهند بود /به شرطی دارای ارزش اقتصادی هاپروژههمچنین اغلب 
معینی در دسترس و  زمانکیکه محصول یا خدمت خروجی آن در 

 باشد. استفادهقابل

 

 

http://faspa.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://faspa.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
http://faspa.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/
https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A


 زمان بندی پروژه
 نویسنده: امیر مطلق

 های ایرانفرآیندسازان پروژه
http://faspa.ir/ 

 
 

 

 میشه یه مثال بزنی؟

 
با  هاتیفعالاز  یامجموعهاستادیوم المپیک که  ساختبرای مثال: 
ا قبل از شروع ممکن ت شکلبه هر  ستیبایمهای پیچیده است محدودیت

باشد. اتمام ساخت  استفادهقابلنهایی و ، شدهنیمعقبل  هاسالها که از بازی
اگرچه به استادیومی برای ، هابازی شدهیز یربرنامهاستادیوم بعد از تاریخ 

هیچ ارزشی برای المپیک و  تنهانهاما  شودیمختم ورزشی  هایانجام فعالیت
ع از دست رفتن اعتبار و وجهه برای نو کبلکه ی ها نخواهد داشتمیزبانی بازی

 بعد از مرگ سهراب( نوشدارو) .در نظر گرفته خواهد شد هایباز میزبان 

شناخت کاملی از تمام  ستیبایمبا توجه به موارد فوق، از ابتدای پروژه 
و  هاآنو توالی منطقی انجام  هاتیفعال، هاتیمحدودها، منابع و نیازمندی
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نمود، سپس نسبت به  حاصل هخدمت پروژ/ همچنین موعد تحویل محصول 
 .بندی پروژه اقدام کردتولید برنامه زمان

 ارینوشت یا( نموداری) تصویری صورتبه تواندیم که پروژه یبندزمان برنامه
 رنامهب. است آن تکمیل برای پروژه اجرای پیمانکار یهابرنامه دهندهارائه باشد؛
 ابتدا از اهتیفعال بین منطقی ارتباط و توالی شامل ستیبایم پروژه یبندزمان

 فعالیت هر انجام دقیق تاریخ همچنین و پروژه انتهای تا

 .باشد

 
 یبندزمان برنامهجزئیات 

 اوتمتف دیگر پروژه به پروژه یک از یبندزمان برنامه در ازیموردن جزئیات سطح
 جزئیات چون عواملی به یبندزمان برنامه در ازیموردن جزئیات سطح. است
 پیمانکار کاری یهاروش و کار طبیعت قراردادی، یهایازمندین ،ازیموردن زمان

 .دارد بستگی
 یبندزمانمفهوم در برنامه  4
 :شودیم مطرح کلی مفهوم 4 زمینه این در

https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A
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 تهیه پروژه ابتدای در که است یبندزمان برنامه: 2هدف یبندزمان برنامه .1

 برنامه این اساس بر پروژه انجام پروژه، مدیریت اهداف از یکی و شودیم
 .است آن یهاخیتار با مطابق و

 برنامه پروژه، اجرای شروع از پس: 3شده روزبه یبندزمان برنامه .2

 واقعی اطالعات اساس بر مشخص زمانی فواصل در هدف یبندزمان
 روزرسانیبه غیره و پیشرفت پایان، و شروع تاریخ حیث از هاتیفعال
 .شودیم

 

 
 اکارفرم چنانچه. است پروژه مبنای برنامه اولین هدف برنامه: 4نابم برنامه .3

 ،هاخیتار نه  یدرزم جدیدی توافقات پروژه اجرای زمان در پیمانکار و
 برنامه ،اساس آن بر کنند، حاصل...  و پروژه دامنه کار، اجرای روندهای

 یک سسپ. کنندیم یروزرسانبه آن در نیز را گذشته وقایع و داده تغییر را
                                                           

2 As-Planned Schedule 

3 Updated Schedule 

4 Baseline Schedule 
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 نجشس برای مقیاسی عنوانبه را برنامه این و گرفته جدید برنامه از مبنا
 .رندیگیم نظر در تاریخ ازآنپس پروژه عملکرد

 و هاتیفعال اتفاقات، کلیه که ایبرنامه: 5ساخت طبق یبندزمان برنامه .4

. دهدیم نشان هاآن رخداد واقعی تاريخ همراه به را پروژه رویدادهای
 و باشند شده لحاظ اصلی برنامه در ابتدا از است ممکن هاتیفعال این

 اضافه پروژه به 6کار رتغیی ستدرخوا قالب در پروژه اجرای حین در بعدا   یا

 .باشند اجراشده و

 دانید پروژه واقعی کدام است؟آیا می: مقاله مرتبط

                                                           
5 As-Built Schedule 

6 Change order 

http://faspa.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://faspa.ir/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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 یبندزمان برنامه از هدف 

 
 پروژه اجرای برنامه از دقیق فهم ایجاد و نظراتفاق

 از مشترک و صحیح فهم یجادا برای یبندزمان برنامه از موفق، پیمانکاران
نفعان و سایر عوامل پروژه خود و پیمانکاران فرعی، ذی بین پروژه، اجرای برنامه

بایست با همکاری و بندی پروژه میکنند. تهیه برنامه زماناستفاده می
 فرعی، کارفرما و سایر عوامل پروژه انجام شود. اصلی و یمانکارپهمفکری بین 

ارفرما نکار و کبر برنامه توسط پیما نظراتفاقهمفکری به پذیرش سریع و  ینا
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 و هایتمحدود ،هایتوانائ گرفتن نظر در اینکه ضمن یدانجامخواهد 
 برنامه یک تولید به منجر پروژه اجرایی یهابخش از یک هر هاییازمندین

 .گرددیم پروژه از صحیح و یانهگراواقع یبندزمان

 
 چند نشونیه تیر و 

 اجرای یبندزمان برنامه تهیه در یمؤثر  ارتباط و همفکری چنین وجود 
 فرهنگ روحیه، بلکه است پروژه مدیریت مناسبروش  یک تنهانه پروژه

 .کندیم تقویت را پروژه اعضای بین هماهنگی و همکاری
 تغییرات مناسب، و صحیح شده روزبه یبندزمان برنامه یک همچنین 

 و کارفرما. کندیم مستند را پروژه هدف یبندزمان برنامه در یجادشدها
 مانز طول در اینشدهبینییشپ مسائل و مشکالت با همواره پیمانکاران

 ئلیمسا این به ییگوپاسخ برای پیمانکار. باشندیم مواجه پروژه اجرای
 ،منابع و کارکنان تعداد کارها، انجام توالی در را تغییراتی است ممکن
. کند اعمالی برنامه در موجود موارد سایر یا و کاری یهاساعت

 صورت تغییرات از تصویری ،یبندزمان برنامه یادوره هاییروزرسانبه
 .دهدیم ارائه را پروژه اجرای طول در هدف برنامه در گرفته

 فقط مدیران پروژه جوان بخوانند: مقاله مرتبط

http://faspa.ir/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/
http://faspa.ir/%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF/
https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A
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 شدهانجام کار یریگاندازه و کنترل 

 
 رایب مفید کنترلی ابزار یک عنوانبه یبندزمان برنامه از موفق پروژه مدیران 

 طوربه که یبندزمان برنامه. کنندیم استفاده خود پروژه پایش و یریگاندازه
 ادرق را کارفرما و پیمانکار باشد، شده روزبه پروژه اجرای طول در منظم و صحیح

 راگ. کنند دنبال و گیریاندازه مختلف یهازمان در را پروژه پیشرفت سازدیم
 در ،باشند داشته سهمی نیز فرعی پیمانکاران یبندزمان برنامه تهیه هنگام
 نظراتفاق آن، دالیل و حاصله انحرافات و پروژه پیشرفت کنترل و بررسی

 اب نیز کارفرما دیگر سوی از. داشت خواهد وجود مختلف عوامل بین بیشتری
 ده،ش روزبه یبندزمان برنامه بر اساس پروژه پیشرفت پیگیری و یریگاندازه

 .دهدیم قرار پروژه پیشرفت جریان در را ذینفعان
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 موقعبه و صحیح گیرییمتصم
 رب عالوه پروژه اجرای حین در یبندزمان برنامه صحیح و موقعبه روزرسانیبه

 املعو تواندیم ،گیردیم قرار مورداستفاده پیشرفت گیریاندازه برای اینکه
 یا کی در یرتأخ به منجر که پروژه در نشدهبینییشپ اتفاقات اثرات از را پروژه
 مشکل که دریافت توانیم طریق این از. سازد آگاه شودیم فعالیت چند

 .است اثرگذار آن در یرتأخ و پروژه اتمام زمان بر میزان چه به یجادشدها

 اقدامات اصالحی
 در ندتوایم یبندزمان برنامه آمده، وجود به مشکل تبعات شناسایی بر عالوه 

 :ازجمله مؤثر اصالحی اقدام انتخاب

 شیفت هر در کاری ساعات افزایش 
 هایفتش تعداد یا و، 
 کارها، انجام توالی در تغییرات اعمال 
 هایتفعال برخی زمان کاهش یا و افزایشی 
 غیره، و 

 .نماید کمک پروژه مدیران به

https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A
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 سنجش مزایای مدیریت پروژه: مقاله مرتبط

 چیست؟ یبندزمان برنامه از استفاده مزیت ینترمهم

 
 مشکالت خصوص در اصالحی اقدام انجام و شناسایی رسدمی نظر به
 و یبندزمان برنامه از استفاده مزیت ینترمهم پروژه، خالل در یجادشدها
 ل،مشک شناسایی بر عالوه موفق و ایحرفه پروژه مدیران. است آن روزرسانیبه

 زمان در یتا  نها و آینده ماه شش یا سه در مشکل، وقوع زمان در را آن اثرات
 میمتص اتخاذ به نسبت مناسب زمان در و کنندیم بینییشپ پروژه تکمیل
 پروژه اتمام زمان بر سوء اثرات کاهش یا و حذف مسئله، حل برای مناسب
 .نمایندیم اقدام

 

 

http://faspa.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
http://faspa.ir/%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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http://faspa.ir/لینک مقاله:/زمان-بندی-پروژه  

 faspa.irسایت ما: 

 
 

 
 نویسنده : امیر مطلق، کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت

http://faspa.ir/?p=7507&preview=true
https://t.me/joinchat/AAAAAEHZc558ncQfTLla8A
http://faspa.ir/

