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سخن اول

ابرپــروژه هــا علیرغــم اهمیــت زیــادی کــه دارنــد بــا مشــکالت کلیــدی زیــادی مواجهنــد کــه موجــب مــی گــردد ســرمایه 
عظیــم صــرف شــده بــرای آنهــا بــازده کافــی را نداشــته باشــد و حتــی بــه دلیــل شکســت در حصــول اهــداف برنامه ریــزی 
شــده بــرای عملکــرد هزینــه یــا زمان بنــدی، می تواننــد تبدیــل  بــه یــک فاجعــه بــرای ســرمایه گذار و یــا کشــور میزبــان 
گردنــد. مثــاًل پــروژه خصوصــی تونــل اروپــا )تونــل زیــر دریــای مانــش( بیــن فرانســه و بریتانیــا بــه دلیــل 80% افزایــش 
ــه اقتصــاد بریتانیــا ضــرر زد.  ــا یــک چهــارم، عمــاًل زیــان ده شــد و حــدود 18 میلیــارد دالر ب هزینــه و کاهــش درآمــد ت
ــه  ــکل گیری نظری ــال 1942 و ش ــلزنیک  در س ــپ س ــط فیلی ــکا توس ــروژه در آمری ــک ابرپ ــرد ی ــل عملک ــه و تحلی تجزی
نهادینگــی، دریچــه جدیــدی بــه دنیــای مدیریــت بــاز نمــود. دره تنســی  منطقــه ای فقیــر و دائمــاً در معــرض ســیل بــود، 
لــذا طرحهایــی بــرای کنتــرل ســیل، تولیــد نیــروی برقابــی، احیــای خــاک و غیــره و تبدیــل بــه احســن کــردن داراییهــای 
نظامــی تعریــف شــد، امــا در فراینــد اجــرای طــرح و کســب اهــداف آن انحرافاتــی ایجــاد شــد و صاحبــان نفــوذی کــه در 
عرصــه سیاســت گذاری اداره دره تنســی وارد شــدند، ســلیقه و دیدگاههــای خــود را در تعبیــر اهــداف و برنامه هــای طــرح 
بــه کار بــرده و ماهیــت اولیــه طــرح تحریــف شــد. طبــق نظریــه نهادینگــی کــه پــس از نظریــه بوروکراســی دومیــن نظریــه 
منســجم در ســازمان و مدیریــت اســت، ســازمانها تنهــا در صــورت تبدیــل شــدن بــه نهــاد می تواننــد بــه بقــای خــود ادامــه 
دهنــد. امــا ســازمان وقتــی نهــاد می شــود کــه ماننــد دیگــر نهادهــای جــا افتــاده اجتماعــی رفتــار کنــد. فراینــد گــذار 
یــک مجموعــه انســانی از ســازمان بــه نهــاد، غوطــه ور شــدن در ارزشــهایی فراتــر از ملزومــات فنــی کار اســت. ســاختارهای 
عقالیــی، قانونــی و ضابطــه منــد هرگــز نمــی تواننــد در فایــق آمــدن بــر ابعــاد غیــر عقالیــی رفتــار ســازمانی موفــق باشــند. 
ــاً  ــا کلیــت ابعــاد وجــودی خــود )کــه صرف ــراد ب ــی مــی دهنــد عبارتنــد از اف ــه ســازمان جنبــه غیرعقالی ــی کــه ب عوامل
حســابگرانه نیســتند( و ســاختارهای ســازمانی کــه در عیــن ضابطه منــدی، پیچیــده و نامتشــکل هســتند. محیــط فنــی، 
ســازمان ها را براســاس کنتــرل مؤثــر و کارای سیســتم تولیــدش ارزیابــی می کنــد، در حالــی کــه محیــط نهــادی، ســازمانها 
را براســاس تطابــق آنهــا بــا مقــررات، باورهــا، رویه هــا و الزامــات نهــادی ارزیابــی می نمایــد. نهــاد مجموعــه ای از هنجارهــا، 
ــک  ــط کم ــر از آن محی ــران متاث ــن بازیگ ــا بی ــی از رفتاره ــد نظم ــه تولی ــط ب ــک محی ــه در ی ــت ک ــن و ارزشهاس قوانی
می کنــد. نهــاد، ویژگــی محیطــی اســت کــه بــر گروه هــای بازیگــران تاثیــر گذاشــته و نظمــی از رفتارهــا بیــن بازیگــران 

در دامنــه تاثیــر نهــاد ایجــاد می کنــد. ایــن نظــم رفتارهــا الزامــاً بــه طــور کامــل منطقــی یــا ســازگار نبــوده اســت.
بــر اســاس ایــن نظریــه و جایــگاه ابرپروژه هــا در ســاختار رو بــه توســعۀ کشــور ایــران و مشــکالت عدیــدۀ ایــن پروژه هــا 
بــه نظــر می رســد توجــه بــه نظریــه نهــادی، شناســایی عناصــر و مولفه هــای ایــن نظریــه در بســتر سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعــی کشــور و بررســی نقــش ایــن نظریــه در شــکل گیری و پیشــبرد ابرپروژه هــا موضوعــی اســت کــه مــورد غفلــت 
قــرار گرفتــه و انجــام پژوهــش هــای کاربــردی و توســعه ای در ایــن زمینــه می توانــد راهگشــای بخــش قابــل توجهــی از 

چالش های مدیریتی این پروژه ها باشد.

دکتر مجتبی عزیزی

 ابرپروژه ها و نظریه نهادینگی 



5 Project Management

ــا  ــد، ام ــای می گیرن ــی ج ــته های مختلف ــد در دس ــرا می کنن ــرمایه گذاری و اج ــه س ــی ک ــد پروژه های ــازمان ها می دانن ــب س اغل
ــی از چرخــۀ عمــر را دارا می باشــند  ــا مدل هــای متفاوت ــف پروژه ه ــواع مختل ــن ان ــن موضــوع را کــه ای ــروژه ای ــت پ تخصــص مدیری
ــرل می باشــند را بطــور  ــزی، اجــرا و کنت ــار، برنامه ری ــض اختی ــدی، تفوی ــت شــامل: اولویت بن ــف حاکمی ــای مختل ــد روش ه و نیازمن
ــرای  ــا سیســتم نظام منــدی ب ــا وجــود طبقه بنــدی بالفعــل پروژه هــا توســط متخصصــان، روش ی ــه رســمیت نمی شناســد. ب کامــل ب
ــن دســته ها وجــود  ــادی کــه ممکــن اســت در ویژگی هــای کلیــدی ای ــی پروژه هــا و تفاوت هــای زی شناســایی دســته بندی های اصل
داشــته باشــد، وجــود نــدارد. ایــن مقالــه خالصــه ای از برخــی تحقیقاتــی کــه تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده را ارائــه می کنــد و 
بطــور مختصــر دربــارۀ نیــاز بــه یــک سیســتم مــورد توافــق بــرای دســته  بندی پروژه هــا و کاربردهــای ایــن سیســتم بحــث می کنــد. 
همچنیــن رویکــردی اولیــه جهــت ایجــاد چندیــن دســته بندی گســترده بــر اســاس محصــوالت و نتایجــی کــه توســط پــروژه بوجــود 

ــد. ــنهاد می ده ــد، پیش می آین
1.ضرورتدستهبندیپروژهها

1.1. پروژه ها و مدیریت پروژه
ــروژه کــه شــامل پژوهش هــای بســیاری اســت، جــز چنــد کار چــاپ شــده کــه خــود پروژه هــا را مــورد توجــه  ادبیــات مدیریــت پ
قــرار داده انــد، عمومــا بــا موضــوع مدیریــت پــروژه بــه صــورت کلــی برخــورد کــرده اســت. ســؤال اینجاســت کــه ایــن انــواع مختلــف 
پروژه هــا در چــه مــواردی یکســان و در چــه مــواردی متفاوت انــد؟ کــدام جنبه هــای مدیریــت پــروژه می توانــد بــرای تمــام پروژه هــا 
ــرای دســته های خاصــی از پروژه هــا استانداردســازی نمــود؟ ــوان فقــط ب استانداردســازی گــردد، و در مقابــل کــدام جنبه هــا را می ت

1.2. چرا باید پروژه ها را دسته بندی کرد؟
کرافــورد و همــکاران )2004( بیــان داشــته اند کــه تمــام ســازمان هایی کــه تعــداد زیــادی پــروژه دارنــد بایــد آن هــا را دســته بندی 
ــه کار  ــل رؤیــت نیســتند. ایــن دســته بندی فراگیــر کــه بصــورت بالفعــل ب کننــد، گرچــه ایــن دســته بندی ها همیشــه به راحتــی قاب

مــی رود معمــوال بدیــن صــورت بیــان می شــود: »همیشــه از ایــن طریــق انجامــش می دهیــم.«
پرسش اساسی در اینجا این نیست که آیا پروژه ها باید دسته بندی شوند یا خیر، بلکه سؤال این است که:

- چگونه می توان آن ها را برای اهداف عملی به بهترین نحو دسته بندی کرد؟
دو پرسش بسیار مرتبط عبارتند از:

- هدف از دسته بندی پروژه ها چیست؟
- کدام معیارها یا ویژگی های پروژه ها بهترین استفاده را برای دسته بندی پروژه ها دارند؟

ــدون آگاهــی از اینکــه ایــن دســته بندی  ــرای دســته بندی پروژه هــا ب کرافــورد و همــکاران )2004( توضیــح می دهنــد کــه تــالش ب
در خدمــت چــه هدفــی خواهــد بــود، ناکارآمــد اســت.

ــک  ــای تئوری ــن کار به جــای اینکــه مبن ــه ای ــا الزم اســت ک ــد اســت، ام ــرای ســازمان ها ســودمند و کارآم ــا ب »دســته بندی پروژه ه
داشــته باشــد، براســاس تجربیــات ســازمان انجــام شــود. گروه هــای خبــره ایــن را تاییــد کرده انــد کــه عواقــب موردانتظــار و غیرقابــل 
انتظــار ایــن موضــوع ماننــد از دســت رفتــن اســتقالل، ایجــاد موانــع، و اثــرات دیــده شــدن یــا نشــدن بــه دلیــل شــمول یــا حــذف 

ــورد و همــکاران، 2002( ــد در ایجــاد سیســتم های دســته بندی در نظــر گرفتــه شــود.« )کراف از یــک سیســتم دســته بندی،  بای
 )Classification(در مقابل رده  بندی )Categorization(1.3. دسته بندی

ــی، واژۀ  ــوۀ معنای ــتباه بالق ــاب از اش ــرای اجتن ــا ب ــد، ام ــه کار می برن ــر ب ــای یکدیگ ــه ج ــه را ب ــن دو کلم ــا ای ــی از لغت نامه ه برخ
ــا خــواص  ــا ی ــه ای از آیتم هــا کــه در ویژگی ه ــرای شناســایی مجموع ــه ب ــن مقال دســته بندی )Categorization( همیشــه در ای
مشــابه هــم هســتند اســتفاده می شــود. یــک آیتــم ممکــن اســت در بیــش از یــک دســته قــرار بگیــرد؛ به عبــارت دیگــر دســته ها 
ناســازگار نیســتند. رده )Class( اغلــب بــا دقــت بیشــتری بــرای بیــان مجموعــه آیتم هایــی کــه تنهــا می تواننــد در یــک رده بنــدی 
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ــوه  ــای بالق ــک از پروژه ه ــدام ی ــه ک ــن اینک ــروژه: تعیی ــاب پ - انتخ
ــردد. ــاب گ ــرا انتخ ــرمایه گذاری و اج ــرای س ــد ب بای

نســبی  اهمیــت  تعییــن  منتخــب:  پروژه هــای  اولویت بنــدی   -
پروژه هــای انتخــاب شــده، جهــت کمــک بــه تخصیــص منابــع 

کمیــاب.
- تعریــف ســبدهای پــروژه: تعییــن مؤثرتریــن روش بــرای گروه بنــدی 

پروژه هــا در درون ســبدهای پــروژۀ تعریــف شــده.
- مدیریــت ســبدهای پــروژه: طراحــی، پیاده ســازی، و اجــرای فراینــد 

مدیریــت ســبد پــروژه  در  ســازمان. 
- اختصــاص منابــع بــه ســبدهای پــروژه و پروژه هــای درون ســبدهای 
ــول و  ــری پ ــن روش به کارگی ــورد بهتری ــری در م ــروژه: تصمیم گی پ
ــای  ــروژه و در پروژه ه ــع محــدود ســازمان در ســبدهای پ ســایر مناب

درون هــر ســبد پــروژه.
- ســایر: بــدون شــک دیگــر کاربردهــای مدیریــت اســتراتژیک پــروژه 

ــد شناســایی گــردد. ــز می توان نی
2.2. مدیریت عملیاتی پروژه

ــاص  ــای خ ــتم ها و روش ه ــارب، سیس ــر تج ــرد، ب ــوزۀ کارب ــن ح ای
و  پروژه هــا  کنتــرل  و  برنامه ریــزی،  اختیــار،  تفویــض  جهــت 
طرح هــای چنــد پــروژه ای تمرکــز دارد. روش هایــی کــه بــرای 
دســته بندی پروژه هــا در جهــت ایــن اهــداف اســتفاده می شــود 
بــدون شــک بــا آن هایــی کــه در جهــت اهــداف اســتراتژیک و دیگــر 
اهــداف بــه کار مــی رود بســیار متفــاوت خواهــد بــود. اهــداف مدیریــت 

ــتند: ــر هس ــوارد زی ــامل م ــا ش ــی پروژه ه عملیات
- انتخاب/تعییــن مدیــران پــروژه: در صورتــی کــه دســته بندی 
ــابقه و  ــق س ــد، تطبی ــده باش ــام ش ــبی انج ــور مناس ــا به ط پروژه ه
تجربــۀ مدیــران پــروژۀ حاضــر بــا پروژه هــای خــاص تــا حــد زیــادی 

ــد. ــد ش ــهیل خواه تس
- طراحی/انتخــاب بهتریــن مــدل چرخــۀ عمــر پــروژه: تعییــن اینکــه 
ــال  ــه در ح ــروژه ک ــر پ ــۀ عم ــراوان چرخ ــای ف ــک از مدل ه کدام ی
ــد  ــن خواه ــروژه  بهتری ــدام پ ــرای ک ــوند ب ــتفاده می ش ــر اس حاض
بــود، نیازمنــد ایــن اســت کــه هــر پــروژه ای درون یــک دســته بندی 

ــرار گیــرد. تعریــف شــده ق
اجــرا  زمان بنــدی،  برنامه ریــزی،  شــیوه های  انتخاب/بهبــود   -
ــن  ــدام از ای ــر ک ــا ه ــط ب ــر« مرتب ــارب برت ــروژه: »تج ــرل پ و کنت
دســته بندی های  بــرای  پــروژه،  مدیریــت  اصلــی  کارکردهــای 

می باشــد. متمایــز  مالحظــه ای  قابــل  به طــور  پــروژه  مختلــف 
- انتخاب/توســعۀ نرم افزارهــای کاربــردی مدیریــت پــروژه: نقــاط 
ــت  ــردی موجــود مدیری ــای کارب ــوت و ضعــف بســته های نرم افزاره ق
ــد  ــاوت خواه ــروژه متف ــاص پ ــته بندی خ ــه دس ــه ب ــا توج ــروژه ب پ
ــرای دســتۀ  ــن کاال، ب ــال بســته ای کــه در حــوزۀ تأمی ــرای مث ــود. ب ب
»طراحی/تأمین/ســاخت تســهیالت« بســیار قــوی و مهــم اســت، 
ــزاری«  ــد نرم اف ــعۀ محصــول جدی ــتۀ »توس ــرای دس ــن اســت ب ممک

ــد. ــر نباش ــدان مثمرثم چن
ــر: همانطــور کــه ذکــر شــد،  ــگاه دانــش از تجــارب برت - ســاخت پای
ــرای  ــر« ب ــارب برت ــا »تج ــته، لزوم ــک دس ــرای ی ــر« ب ــارب برت »تج

ــود. ــد ب ــر نخواه دســتۀ دیگ
- ارتقــاء روش هــای مدیریــت ریســک: در یــک ســطح عمومــی، 
مدیریــت ریســک در بیــن تمــام دســته بندی های پــروژه بســیار 
ــای  ــات، تفاوت ه ــه ســمت جزئی ــت ب ــا حرک مشــابه اســت. گرچــه ب
ــان  ــا نمای ــش آن ه ــای کاه ــک و روش ه ــع ریس ــاخصی در مناب ش

می گــردد.

ــه  ــی ک ــا زمان ــن رده ه ــی رود؛ بنابرای ــه کار م ــد ب ــرار گیرن مشــخص ق
ــا  ــا در اینج ــازگارند. م ــم ناس ــا ه ــد ب ــه کار می رون ــوم ب ــن مفه در ای
ــاس  ــر اس ــته ها ب ــای درون دس ــدی پروژه ه ــرای رده بن ــن واژه ب از ای

معیارهــای خــاص رده بنــدی اســتفاده خواهیــم کــرد.
1.4. معیارهای دسته بندی

چندیــن نویســنده، مشــخصات و ویژگی هــای پــروژه را کــه می تواننــد 
پروژه هــا  دســته بندی  معیارهــای  به عنــوان  قابل فهمــی  به طــور 
ــورد  ــط کراف ــوارد توس ــن م ــد. ای ــایی کرده ان ــد، شناس ــتفاده گردن اس

ــده اند: ــه ش ــر خالص ــت زی ــکاران )2004( در لیس و هم
ویژگی های پروژه ها:

- حوزۀ کاربرد یا محصول پروژه؛
- مرحلۀ چرخۀ عمر؛

- گروهی یا تک بودن؛
- اهمیت استراتژیک؛
- محرک استراتژیک؛

- جغرافیا؛
- محدودۀ شرح خدمات؛

- زمان  انجام پروژه؛
- عدم قطعیت؛

- ریسک؛
- پیچیدگی؛

- مشتری؛
- مالکیت؛

- نوع قرارداد.
هــر کــدام از این هــا، یــا هــر ترکیبــی از ایــن مــوارد می توانــد بســته 
ــا  ــروه از پروژه ه ــک گ ــته بندی ی ــت دس ــر، جه ــدف موردنظ ــه ه ب
ــعۀ  ــدک توس ــرفت ان ــل پیش ــاید دلی ــرد. ش ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس م
یــک سیســتم دســته بندی مــورد توافــق تاکنــون، وجــود تنــوع زیــاد 

در ویژگی هــا و ترکیب هــای مختلــف آن هاســت.
1.5. چهار روش ممکن برای دسته بندی

ــف  ــای مختل ــارۀ راهکاره ــدی درب ــیار مفی ــث بس ــر )1999( بح یوک
ــد: ــه می کن ــردی ارائ ــرای اهــداف کارب جهــت دســته بندی پروژه هــا ب

ــک  ــوان ی ــدام می ت ــر ک ــتفاده از ه ــا اس ــه ب ــی ک ــار روش اساس چه
ــد از: ــرد عبارتن ــن ک ــروژه را تدوی ــدی پ ــتم رده بن سیس

1- موقعیت جغرافیایی؛
2- بخش صنعتی )سیستم رده بندی استاندارد صنعت(؛

3- مرحلۀ چرخۀ عمر پروژه؛
4- محصــول پــروژه )ســاخت یــک ســاختمان یــا توســعۀ یــک 

محصــول جدیــد(.
ــوع محصــول  ــر اســاس ن مهم تریــن و ســودمندترین روش شکســت، ب
ــد،  ــد می کن ــروژه تولی ــک پ ــه ی ــت ک ــی اس ــل تحویل ــالم قاب ــا اق ی
ماننــد ســاخت یــک ســاختمان، توســعۀ یــک محصــول جدیــد، توســعۀ 
یــک برنامــۀ جدیــد نــرم افــزار کامپیوتــری، یــا بــازۀ زمانــی انجــام کار 
ــد  ــا ایســتگاه تولی ــۀ شــیمیایی ی ــک کارخان ــداری در ی ــر و نگه تعمی

بــرق.
2.تعریفاهدافدستهبندیپروژهها

2.1. مدیریت استراتژیک پروژه
مؤثرتریــن شــیوۀ دســته بندی پروژه هــا بــرای اهــداف مدیریــت 
اســتراتژیک، شــبیه بهتریــن شــیوۀ دســته بندی بــرای اهــداف 
ــود. ایــن اهــداف اســتراتژیک شــامل مــوارد زیــر  عملیاتــی نخواهــد ب

ــتند: هس
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- ارزیابــی بلــوغ مدیریــت پــروژۀ ســازمانی: بــا بررســی متــون مدیریــت 
ــا  ــا ب ــک دســته از پروژه ه ــروژه آشــکار می گــردد کــه در مقایســۀ ی پ
ــت  ــش مدیری ــوغ دان ــی در بل ــای فاحش ــر، تفاوت ه ــته های دیگ دس
ــوغ  ــب، بل ــن ترتی ــه همی ــود دارد. ب ــا وج ــک از آنه ــر ی ــروژه در ه پ
ســازمانی مدیریــت پــروژه در یــک ســازمان نیــز به طــور قابــل 
ــاوت  ــا متف ــر پروژه ه ــته های دیگ ــه دس ــته ب ــک دس ــه ای از ی مالحظ
ــازمانی  ــر س ــه ه ــوغ ب ــی بل ــرۀ کل ــک نم ــاص ی ــود. اختص ــد ب خواه
بــدون مشــخص کــردن اینکــه کــدام دســته از پروژه هــا مدنظــر بــوده 
اســت، از اهمیــت عملــی اندکــی برخــوردار اســت. پژوهش هــای اخیــر 

ــد: ــر مشــاهده کنی ــک زی ــه را در لین ــن زمین در ای
http://www.maturityresearch.com

ــوارد،  ــر م ــت: در اکث ــت و شکس ــای موفقی ــاط دادن فاکتوره - ارتب
ــا  فاکتورهــای مهــم موفقیــت و شکســت در یــک دســته از پروژه هــا ب

ــت. ــاوت اس ــیار متف ــر بس ــته های دیگ دس
ــروژه بســیار  ــت پ ــزار مدیری ــه اب ــا: جعب ــا و رویکرده - انتخــاب ابزاره
بــزرگ و متنــوع اســت. هیچکــس از تمــام ابزارهــا، تکنیک هــا، 
تجــارب برتــر، روش هــا یــا سیســتم های مدیریــت پــروژه بــرای 
ــرد. ــای تحــت مســئولیت خــود اســتفاده نخواهــد ک ــک پروژه ه تک ت

ــته بندی  ــرای دس ــتری ب ــای بیش ــداف و کاربرده ــا اه ــایر: یقین - س
مؤثــر پروژه هــا می توانــد شناســایی گــردد.

2.3. آموزش، تربیت و گواهی مدیریت پروژه
ــزرگ  آمــوزش، تربیــت و گواهــی مدیریــت پــروژه، یــک کســب و کار ب
در سراســر جهــان اســت؛ گرچــه در واقــع بســیاری از دوره هــا و 
ــروژۀ  ــران پ ــه مدی ــاء و اعطــاء گواهــی ب ــای آموزشــی در ارتق برنامه ه
ــد. اســتفاده  ماهــر در یــک نــوع یــا دســتۀ خــاص از پروژه هــا ناتوان ان
ــوزه  ــن ح ــا در ای ــته بندی پروژه ه ــرای دس ــردی ب ــیوه های کارب از ش

ــر اســت: شــامل مــوارد زی
ــر دوره هــای آموزشــی و تربیتــی: واضــح اســت کــه  - بهبود/تمرکــز ب
اگــر اســتدالل ذکــر شــده در بــاال معتبــر باشــد، دوره هــای آموزشــی 
ــر  ــده، منج ــف ش ــته بندی های تعری ــرای دس ــر ب ــی تخصصی ت و تربیت
ــرای آن  ــعه یافته ب ــر« توس ــارب برت ــترده تر از »تج ــتفادۀ گس ــه اس ب

دســته خواهــد شــد.
ــط  ــوردی مرتب ــات م ــی: مطالع ــوردی تخصص ــات م ــعۀ مطالع - توس
بــا هــر کــدام از دســته بندی های مــورد توافــق، بــرای دوره هــا و 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر مؤثرت ــی موردنظ ــی و تربیت ــای آموزش برنامه ه
از  یکــی  همایش هــا:  در  ســخنرانی ها  موضوعــات  ســازماندهی   -
ــت  ــزرگ مدیری ــای ب ــرکت کنندگان در همایش ه ــی ش ــکالت اصل مش
پــروژه، چگونگــی انتخــاب یــک ســخنرانی بــرای شــرکت در آن اســت. 
ــته بندی های خــاص  ــر دس ــه ب ــی ک ــر گرفتــن موضوعات ــا در نظ ب
ــمگیری  ــرز چش ــه ط ــل را ب ــن معض ــند، ای ــز می باش ــروژه متمرک پ

کاهــش می دهــد.
پــروژه:  مدیــران  بــرای  تخصصــی  گواهینامه هــای  توســعۀ   -
ــی اعطــای گواهینامــۀ مدیریــت پــروژه  معروف تریــن برنامه هــای کنون
ــی  ــراد در بعض ــه اف ــی ب ــاء گواه ــه اعط ــدام ب )PMI و IPMA( اق
ــاص  ــته بندی خ ــه دس ــه ب ــدون توج ــروژه ب ــت پ ــای مدیری جنبه ه

. می کننــد
- توســعۀ گواهینامه هــای تخصصــی بــرای مشــاغل پشــتیبان مدیریــت 
ــاز  ــش، مهارت هــا و قابلیت هــای مــورد نی ــال، دان ــوان مث ــروژه: به عن پ
ــدی  ــا زمان بن ــرآورد ی ــان ب ــه کارشناس ــه ب ــای گواهینام ــت اعط جه
پروژه هــای بــزرگ طراحــی مهندســی یــا ســاخت، بســیار متفــاوت از 
ــرای موقعیت هــای پشــتیبانی  ــوارد الزم جهــت صــدور گواهینامــه ب م

مشــابه در پروژه هــای تحقیــق و توســعه، توســعۀ محصــول جدیــد، یــا 
ــت. ــزار اس ــعۀ نرم اف ــای توس پروژه ه

ــرای افــراد: برنامه ریــزی  - توســعۀ مســیرهای شــغلی مدیریت پــروژه ب
بــرای  مدیریت پــروژه  شــغلی  مســیرهای  توســعۀ  و  شــغلی 
دســته بندی های مختلــف پروژه هــا بســیار متفــاوت خواهــد بــود.
- ســایر: مطمئنــا یــک تعریــف سیســتماتیک از دســته بندی پروژه هــا 
می توانــد اهــداف و کاربردهــای دیگــری در ارتبــاط بــا رشــد افــراد در 

بــر داشــته باشــد.
2.4. اولویت بندی اهداف و کاربردها

هــر ســازمانی از بررســی اهــداف و کاربردهــای مختلــف حائــز 
ــرای رشــد  ــا اهمیــت بیشــتر ب ــرای آن، و تعییــن اهــداف ب اهمیــت ب
اســتراتژیک، ســود خواهــد بــرد. ســپس می تــوان تعییــن کــرد کــدام 
ــب و کار و  ــت، کس ــا سیاس ــته بندی، ب ــف دس ــای مختل ــک از روش ه ی

ــت.  ــازگارتر اس ــادی آن س ــط اقتص محی
ــردن  ــر ک ــی و پیچیده ت ــات و طوالن ــدن در جزئی ــرق ش ــای غ ــه ج ب
ــمت  ــه س ــا ب ــود تالش ه ــه می ش ــا، توصی ــداف و کاربرده ــت اه لیس

ــود.  ــت ش ــن هدای ــد ممک ــا ح ــا ت ــازی آن ه ــم و ساده س تحکی
ــتهبندی ــتدس ــیجه ــتمعمل ــکسیس ــخصاتی 3.مش

ــا پروژهه
3.1. سلسله مراتبی و چند بُعدی

هــم  بایــد  پــروژه  دســته بندی  بــرای  عملــی  سیســتم  یــک 
سلســله مراتبی و هــم چندبُعــدی باشــد. نتیجــه بایــد بــر پایــۀ همــان 
رویکــرد سلســله مراتبــی اســتفاده شــده در تعریــف سیســتماتیک یــک 

ــد: ــروژه/کار باش ــت پ ــاختار شکس ــعۀ س ــگام توس ــروژه، هن پ

3.2. دسته ها و زیردسته های پیشنهادی
ــم  ــتۀ دوازده ــک دس ــالوۀ ی ــنهادی، به ع ــی پیش ــتۀ اصل ــازده دس ی
ــت. پروژه هــای درون  ــده اس ــدول1 آم ــا در ج ــایر پروژه ه بــرای س
ــارغ از اینکــه در کــدام نقطــه  هــر کــدام از ایــن دســته های خــاص ف
از جهــان واقــع شــده اند، مراحــل چرخــۀ عمــر بســیار مشــابهی 
ــار،  ــت تفویض اختی ــانی جه ــزار یکس ــای کاری و اب ــد و از روال ه دارن
ــرل در چرخــۀ  ــدی، نظــارت و کنت ــدی، زمان بن ــزی، بودجه بن برنامه ری
حیــات خــود اســتفاده می کننــد. زیردســته های درون اکثــر ایــن 
ــوارد  ــتر م ــده اند. در بیش ــایی ش ــز  شناس ــی نی ــته بندی های اصل دس
ــر  ــۀ عم ــت چرخ ــد مدیری ــن فراین ــم گیر- بی ــا چش تفاوت هایی–بعض
پــروژه در دســتۀ اصلــی و حداقــل یکــی از زیردســته ها وجــود خواهــد 
ــن  ــای ممک ــام پروژه ه ــن تم ــان از در برگرفت ــرای اطمین ــت. ب داش
ــن  ــروژه، ممک ــت پ ــی مدیری ــۀ بین الملل ــرای جامع ــت ب ــز اهمی حائ

ــد. ــاز باش ــتری نی ــی بیش ــته های اصل ــه دس ــت ب اس
3.3. منحصربه فرد یا همسان نبودن

بایــد توجــه کــرد کــه ایــن دســته بندی ها لزومــا منحصربفــرد 
نیســتند و ممکــن اســت بســیاری از پروژه هــا دربردارنــدۀ جنبه هایــی 
ــای  ــال، بیشــتر پروژه ه ــوان مث ــه عن ــند. ب ــته باش ــد دس ــا چن از دو ی
ــزار  ــتۀ نرم اف ــا دس ــت ب ــی مطابق ــی، دارای ویژگ ــتم های ارتباط سیس
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ــز می باشــند. همچنیــن بســیاری از پروژه هــای  ــات نی سیســتم اطالع
ــوند و  ــم می ش ــی ه ــتم های ارتباط ــامل سیس ــهیالت، ش ــاخت تس س
بالعکــس. در این گونــه مــوارد پــروژه احتمــاال بایــد در دســتۀ غالب تــر 
ــک  ــا ریس ــی ی ــدازه، پیچیدگ ــا ان ــر ب ــه اگ ــا اینک ــود، ی ــدی ش رده بن
ــته های  ــروژه  )از دس ــد پ ــا چن ــورت دو ی ــد- به ص ــه باش ــل توجی قاب
متفــاوت( درون یــک طــرح معرفــی شــود، کــه در ایــن صــورت هــر 

ــروژه تعریــف چرخــۀ عمــر متفاوتــی خواهــد داشــت. پ
3.4. رده بندی پروژه های درون دسته ها و زیر دسته ها

در ســازمان های بــزرگ طیــف گســترده ای از پروژه هــا درون هــر 
دســته یــا زیردســته وجــود دارد. بــرای دســتیابی بــه اهــداف سیســتم 
ــای درون  ــدی پروژه ه ــرای رده بن ــه ب ــت ک ــب اس ــنهادی، مناس پیش
دســته ها یــا زیــر دســته ها از ویژگی هــای تعریــف شــده توســط 
کرافــورد و دیگــران )2004( کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد، یــا بعضــی 
ــود: ــتفاده ش ــت، اس ــده اس ــر آم ــه در زی ــدی ک ــای رده بن از ویژگی ه

3.5. اندازۀ پروژه
ــدار  ــه مق ــری اســت ک ــل اندازه گی ــد قاب ــد بُع ــا در چن ــدازۀ پروژه ه ان
ــره(،  ــات و غی ــر، امکان ــروی ماه ــاب )نی ــع کمی ــایر مناب ــا س ــول ی پ
ــاً  محــدوده، و موقعیــت جغرافیایــی محســوس ترین آن هاســت. طبیعت
پروژه هــای بزرگتــر در هــر کــدام از ایــن ابعــاد حامــل ریســک 

ــتند. ــتری هس بیش
3.6. پروژه های بزرگ و کوچک درون یک دسته

ــف  ــا تعری ــروه از پروژه ه ــل دو گ ــته، حداق ــر دس ــت در ه ــر اس بهت
شــوند. وجــه تمایــز بیــن ایــن دو گــروه بــزرگ و کوچــک در تعاریــف 

زیــر آمــده اســت:
ــا ریســک  ــاد و/ی ــی زی ــم، پیچیدگ ــۀ عظی ــه جث ــزرگ ک ــای ب پروژه ه

ــاالی آنهــا مســتلزم رعایــت مــوارد زیــر اســت: ب
- تعیین یک مقام اجرایی به عنوان اسپانسر پروژه؛
- گماردن یک مدیر پروژه/مدیر طرح تمام وقت؛

ــرای  ــده ب ــخص ش ــروژۀ مش ــت پ ــد مدیری ــل از فراین ــتفادۀ کام - اس
ــای  ــام فرم ه ــامل تم ــزرگ )ش ــای ب ــاص از پروژه ه ــتۀ خ ــک دس ی

بودجــه،  زمان بنــدی ،  برنامه هــا،  تاییدیه هــا،  شــده،  مشــخص 
ــطح  ــا س ــروژه، و ب ــی پ ــرر بازبین ــات مک ــات، جلس ــا، گزارش کنترل ه

ــه(؛ ــوارد پیش گفت ــک از م ــر ی ــات در ه ــی از جزئی ــل توجه قاب
ــم  ــک ک ــادگی و ریس ــر، س ــدازۀ کوچک ت ــه ان ــک ک ــای کوچ پروژه ه

ــا: ــد ت ــازه می ده ــا اج آنه
- یــک مدیــر پــروژه بــرای مدیریــت دو یــا چنــد پــروژۀ کوچــک بــه 

صــورت همزمــان گماشــته شــود؛
ــرای آن دســته  ــن شــده ب ــروژۀ تدوی ــت پ ــد مدیری - بخشــی از فراین
ــا،  ــا، تاییدیه ه ــده ای از فرم ه ــامل گزی ــردد )ش ــرا گ ــا اج از پروژه ه
اصلــی،  گزارشــات  و  کنترل هــا  بودجــه،  زمان بنــدی،  برنامه هــا، 
ــات  ــه جزئی ــن ب ــروژه، و پرداخت ــی پ ــت بازبین ــر جه ــات کمت جلس

کمتــر در مــوارد پیش گفتــه(؛
ــه تعییــن رســمی یــک مقــام اجرایــی به عنــوان اسپانســر  - نیــازی ب

پــروژه نباشــد.
جــدول1: دســته ها و زیردســته های پیشــنهادی بــرای 
ــه  ــبیه ب ــر ش ــۀ عم ــه دارای چرخ ــا ک ــدی پروژه ه طبقه بن
هــم بــوده و فراینــد مدیریــت پــروژۀ منحصــر بفــرد دارنــد.

3.7. پیچیدگی پروژه
پیچیدگی یک پروژه با موارد زیر مشخص می شود:

- تنوع ذاتی اهداف و محدودۀ پروژه؛
- تعــداد ســازمان های داخلــی و خارجــی درگیــر، کــه معمــوال نشــانگر 
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مهارت هــای تخصصــی مــورد نیــاز اســت؛
- منابع فناوری؛ و/یا

- منابع مالی
3.8. کالن پروژه ها

ــد  ــزرگ و پیچیده ان ــیار ب ــی بس ــا طرح های ــا ی ــا، پروژه ه کالن پروژه ه
و چنــان در انــدازه، محــدوده، ریســک و مدت زمــان بی ماننــد هســتند 
کــه نیازمنــد تشــکیالت ســازمانی طراحــی شــده مخصــوص بــه خــود 
ــازمان های  ــامل س ــب ش ــارکت و اغل ــب مش ــوال در قال ــتند )معم هس
ــر  ــه عناص ــا ب ــتن این ه ــا شکس ــی(. ب ــای دولت ــی و ارگان ه خصوص
ــای  ــدادی پروژه ه ــا را به صــورت تع ــوان آن ه ــب می ت جــزء خــود، اغل
کوچــک و بــزرگ درون یــک یــا چنــد دســته تقســیم بندی کــرد کــه 

ــد. ــکل می دهن ــرح را ش ــوع کالن پروژه/ط در مجم
3.9. پروژه های »تجاری و تحویلی« در مقابل پروژه های 

»تحولی«
ــا  ــتاندارد، و ت ــا اس ــاری )ی ــای تج ــن پروژه ه ــدن بی ــل ش ــز قائ تمای
ــرات  ــه تغیی ــی ک ــا(ی تحول ــا )و طرح ه ــراری( و پروژه ه ــدی تک ح
ــود  ــب خ ــد، و اغل ــاد می کنن ــازمان ایج ــی را در س ــتراتژیک مهم اس
ــتند و  ــرکت هس ــادی ش ــکیالت اقتص ــکیالتی در درون تش دارای تش
ــت  ــز اهمی ــوند، حائ ــاری می ش ــای ج ــا و عملیات ه ــامل پروژه ه ش

اســت. 
ــای ــرایفراینده ــتجوب ــروژه:جس ــرپ ــایعم 4.چرخهه

معمــول
ــه  ــل چرخ ــرای مراح ــتفاده ب ــورد اس ــول م ــای معم ــد مدل ه ــا بای م
ــته  ــته و زیردس ــر دس ــری را درون ه ــاط تصمیم گی ــروژه و نق ــر پ عم
شناســایی کنیــم. ایــن موضــوع اســاس شناســایی فرایندهــای مرســوم 

مدیریتــی درون هــر مرحلــۀ چرخــه عمــر را شــکل خواهــد داد.
4.1. تعریف چرخه های عمر پروژه

ــروژه  هــدف از طراحــی و مستندســازی فراینــد کلــی چرخــۀ عمــر پ
ــت از: ــارت اس ــا عب ــته از پروژه ه ــر دس ــرای ه ب

- فراهــم آوردن زمینــۀ الزم بــرای آنهایــی کــه درگیــر ایجــاد، 
ــا درک درســتی از فراینــدی  برنامه ریــزی و اجــرای پــروژه هســتند، ت
کــه در طــول زمــان حیــات پــروژه بــرای انجــام آن الزم اســت پیگیــری 

شــود پیــدا نماینــد.
ــد چرخــۀ  - اخــذ بهتریــن تجــارب درون ســازمانی به طــوری کــه رون
ــده  ــای آین ــود داد و در پروژه ه ــور مســتمر بهب ــه ط ــوان ب ــر را بت عم

تکــرار نمــود.
ــۀ  ــت چرخ ــی مدیری ــد کل ــن فراین ــب بی ــاط مناس ــراری ارتب - برق
ــا و  ــروژه و روش ه ــئولیت های پ ــا و مس ــام نقش ه ــروژه و تم ــر پ عم

ابزارهــای برنامه ریــزی، بــرآورد، زمان بنــدی، نظــارت و کنتــرل.
4.2. مراحل چرخه عمر و نقاط تصمیم گیری

ــی  ــۀ گســترده و کل ــن اســت کــه چهــار مرحل ــر ای ــق عمومــی ب تواف
ــروژه عبارتنــد از )اصطالحــات متــداول جایگزیــن در داخــل پرانتــز  پ

آمــده اســت(:
- مفهوم )آغاز، شناسایی، انتخاب(

نمونــه،  طراحــی  نمایــش،  توســعه،  )امکان ســنجی،  تعریــف   -
) ی ز کّمی ســا

ــاخت/ ــری، طراحی/س ــد و بکارگی ــق، تولی ــازی، تحق ــرا )پیاده س - اج
ــدازی، نصــب و آزمایــش( راه ان

- خاتمه )پایان دهی، شامل ارزیابی پس از تکمیل(
ــتند  ــی هس ــیار کل ــر بس ــۀ عم ــل چرخ ــن مراح ــال، ای ــن ح ــا ای ب
ــی در  ــا از ارزش کم ــت و گاه ــی اس ــیار عموم ــا بس ــن آن ه و عناوی

ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــر برخوردارن ــۀ عم ــد چرخ ــازی فراین مستندس
ــود بخشــید.  ــد و به طــور مســتمر بهب ــوان آن هــا را درک، بازتولی می ت
شــاید تعریــف پنــج تــا ده مرحلــۀ اصلــی بــرای هــر دســته از پروژه هــا 
بــه همــراه چنــد زیرمرحلــۀ تعریــف شــده در هــر مرحلــۀ اصلــی، در 
کنــار تعــداد مناســبی نقــاط تصمیم گیــری در هــر کــدام مــورد نیــاز 

باشــد.

5.نتیجهگیری

نیازمنــد شــیوه های حاکمیتــی،  پــروژه  1- دســته های مختلــف 
اســت. و کنتــرل متفــاوت  برنامه ریــزی، زمان بنــدی  مدیریتــی، 

2- هــر دســته از پروژه هــا و بســیاری از زیردســته های آن هــا در 
ــد: ــر متمایزن ــوارد زی م

• بلوغ روش ها و تجارب مدیریت پروژه ای مرتبط؛
جهــت  مدیریتــی  روش هــای  کاربــرد  و  اقتبــاس  چگونگــی   •
برنامه ریــزی، تفویــض اختیــار، زمان بنــدی، قراردادهــا، و کنتــرل 

ــا؛ کاره
• مؤثرترین مدل های چرخه عمر؛

• درجۀ عدم قطعیت در تکنولوژی، منابع مالی، زیست محیطی، 
سیاسی، و سایر حوزه ها؛

• چگونگی تخصیص و هدایت نقش مدیر پروژه؛
• تجربه و دانش فنی مورد نیاز مدیر پروژه؛

• سایر مسائل.
3- یــک سیســتم دســته بندی پــروژه مــورد پذیــرش در ســطح 
ــی  ــی فراوان ــاز اســت و کاربردهــای عمل ــورد نی ــی، ضــروری و م جهان

ــه: ــت، از جمل ــد داش خواه
ــه  ــای چرخ ــروژه و مدل ه ــت پ ــای مدیری ــن روش ه ــاب بهتری • انتخ

عمــر؛
روش هــای  توســعۀ  و  پــروژه  مدیریــت  سیســتم های  تعریــف   •

سیســتماتیک بــرای ایجــاد آن هــا؛
ــزار، و  ــواد و اب ــی، م ــای تعلیم ــوزش و برنامه ه ــازی آم • متناسب س

ــوردی؛ ــات م مطالع
• توسعۀ نرم افزارهای کاربردی اختصاصی جهت مدیریت پروژه؛

ــروژه و متخصصــان پشــتیبانی  ــران پ ــرای مدی ــه ب • صــدور گواهینام
ــروژه؛ ــت پ مدیری

• موارد دیگر.
4- اعمــال روش هــای مدیریتــی »یــک ســایز بــه تــن همــه می خــورد« 

ســبب شکســت بســیاری از پروژه هــا می گــردد.
• بــرای هــر دســته از پروژه هــا تجــارب برتــر مرتبــط بایــد شناســایی 

؛ د شو
شــیوه های  اغلــب  توافــق،  مــورد  دســته بندی های  غیــاب  در   •

مدیریتــی غلــط بــکار گرفتــه می شــوند؛
• این موضوع یک دلیل ریشه ای برای بسیاری از شکست ها در 

پروژه هاست.
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همان طــور کــه حرفــۀ مدیریت پــروژه بــه ســمت کار کــردن بــر روی انــواع پروژه هــا حرکــت می کنــد، مــا نیــز بایــد 
ــرا طــوری توســعه دهیــم کــه تفــاوت در نیازهــا  ــه ســطح جدیــدی برســانیم و آن ــروژه را ب پیکــرۀ دانــش مدیریت پ
ــی  ــامانه های اطالعات ــد، و س ــول جدی ــد محص ــاز، تولی ــل ساخت وس ــا مث ــف پروژه ه ــای مختل ــای گونه ه و راه کاره
را تعریــف نمایــد. ایــن مقالــه ســعی دارد مشــخصات منحصــر بــه فــرد گونه هــای متفــاوت پــروژه را تعریــف کنــد و 
ــا  ــول ی ــاس محص ــر اس ــته بندی ب ــن دس ــد. ای ــه نمای ــا ارائ ــواع پروژه ه ــرای ان ــدی ب ــا طبقه بن ــی ی ــک گونه شناس ی
ــن  ــا را تبیی ــن پروژه ه ــای بی ــه تفاوت ه ــن شــده ک ــا تدوی ــا می شــود. فهرســتی از ویژگی ه ــروژه بن تحویل شــدنِی پ

ــه: ــه طــور نمون ــد؛ ب می نمای
- میزان ریسک و عدم اطمینان )ساخت وساز در برابر توسعۀ محصول جدید(
- میزان پیچیدگی کارکناِن پروژه )ساخت وساز در برابر سامانه های اطالعاتی(

- میزان جزئیات در برنامه )روزها یا ساعت ها برای تعمیر و نگهداری در برابر ماه ها برای پژوهش(
- میزان ارتباط با فن آوری جدید )پژوهش در برابر پروژه های اداری(

- میزان محدودیت زمانی )تعمیر و نگهداری یا یک رویداد بزرگ در برابر ساخت وساز(
ــاره ی اینکــه راهــکار  ــه اســت و درب ــا پرداخت ــده ی پروژه ه ــی متمایزکنن ــف ویژگی هــای اصل ــه تعری ــه ســپس ب مقال
ــازی  ــن آغ ــه داده اســت. ای ــاوت باشــد طرحــی ارائ ــد متف ــه ی خــاص می توان ــر گون ــه در ه ــروژه چگون ــت پ مدیری
بــرای توســعه ی یکــی از ابعــاد قابــل گســترش پیکــره ی دانــش خواهــد بــود. یــک متخصــص مدیریــت پــروژه بایــد 
ــواع آن آشــنا باشــد. کامــل نمــودن  ــروژه در ان ــروژه و چگونگــی تغییــر راهــکار مدیریــت پ ــا گونه هــای مختلــف پ ب
ایــن طبقه بنــدی بایســتی یــک اولویــت مهــم در ایــن حرفــه شــناخته شــود. امیدواریــم متخصصــان بتواننــد کاری 

ــد. ــق دســت یابن ــورد تواف ــک گونه شناســِی م ــه ی ــد و ب ــش انجــام دهن دســته جمعی جهــت اشــتراک دان

مقدمه
ــا  ــی گونه ه ــی1«  را بررس ــه، »گونه شناس ــم؟ واژه نام ــته بندی نمایی ــا را دس ــون پروژه ه ــواع گوناگ ــد ان ــه بای چگون
در یــک دســته بندی ســازمان یافته تعریــف کــرده اســت. هم چنیــن »طبقه بنــدی2«  را دانــش، قوانیــن، یــا 
ــات  ــا صف ــته هایی ب ــازمان یافته در دس ــدی س ــته بندی« را گروه بن ــوده و »دس ــف نم ــته بندی3«  تعری ــول »دس اص
ــواع  ــرای ان ــته بندی ب ــامانه ی دس ــک س ــه ی ــروژه ب ــت پ ــۀ مدیری ــت. حرف ــرده اس ــان ک ــترک بی ــات مش و خصوصی
ــداف  ــم. اه ــرار کنی ــاط برق ــری ارتب ــور مؤث ــه ط ــی ب ــطح جهان ــم در س ــا بتوانی ــا م ــاز دارد ت ــروژه نی ــای پ گونه ه
بالقــوه ی زیــادی بــرای یــک ســامانه ی دســته بندی وجــود دارد. یکــی از اهــداف مفیــد بــرای تهیــه ی یــک لیســت 
ــی باشــد. هــدف دیگــر تعریــف راه کارهــای  ــرای اهــداف بازاریاب ــازار ب ــد تقســیم ب ــواع مختلــف پروژه هــا می توان از ان

تفاوت میان انواع گوناگون پروژه ها

ترجمه: 
وحیدرضا عطاری 
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ــرای پروژه هــای متفــاوت اســت. ممکــن  مختلــف مدیریــت ب
ــر  ــوع هــدف تغیی ــر اســاس ن اســت ســامانه ی دســته بندی ب
ــروژه ی  ــر پ ــد انتخــاب مدی کنــد. مقصــود دیگــر نیــز می توان

ــر اســاس نیازهــای یــک پــروژه ی خــاص باشــد. مناســب ب

دیگر پژوهش ها
ســامانه ی  متعــددی  مقــاالت  در  وایدمــن5  و  شــنهار4 
ــد:  ــنهاد دادن ــر پیش ــه متغی ــاس س ــر اس ــته بندی ای را ب دس
پــروژه؛  آغازیــن  اطمینــان مرحلــه ی  1-درجــه ی عــدم 
ــزاء  ــل اج ــاط متقاب ــه ی ارتب ــاس درج ــر اس ــی ب 2- پیچیدگ
ــورد  ــرعت م ــاس س ــروژه براس ــرای پ ــگ اج ــروژه؛ 3- آهن پ
نیــاز بــرای حرکــت در چارچــوب زمانــِی تعریــف شــده بــرای 
پــروژه. در مقالــه ی دوم، آنهــا بُعــدی دیگــر را براســاس 
ــی(  ــری )کار مهندس ــی فک ــروژه محصول ــی پ ــه خروج اینک
ــد.  ــه کردن ــت اضاف ــری( اس ــادی )کار کارگ ــی م ــا محصول ی
ــد،  ــه کردن ــدی ارائ ــیار مفی ــای بس ــاالت تحلیل ه ــن مق ای
ــریح  ــا تش ــا و ی ــواع پروژه ه ــل از ان ــت کام ــک فهرس ــی ی ول
تمامــِی تفاوت هــای بیــن انــواع مختلــف پــروژه ارائــه ندادنــد. 
آرچیبالــد6 ایــن موضــوع را بــه وســیله ی چندیــن مقالــه، کــه 

ــرد. ــر ب ــیار جلوت ــت، بس ــده اس ــم آم ــع ه ــش مناب در بخ

پارامترهای جایگزین برای طبقه بندی پروژه ها
ــار  ــا، چه ــته بندی پروژه ه ــامانه ی دس ــک س ــن ی ــرای تدوی ب

راه اساســی وجــود دارد: 
1- موقعیت جغرافیایی

ــتاندارد آن  ــته بندِی اس ــام دس ــر )نظ ــورد نظ ــت م 2- صنع
ــت( صنع

3- مرحله ی چرخه ی حیات پروژه )شکل 1(
ــی  ــا طراح ــاختمان ی ــک س ــاخت ی ــروژه )س ــول پ 4- محص

ــد(. ــی جدی محصول
 مهم تریــن و مفیدتریــن شــاخص، گونــه ی محصــول یــا 
ــد  ــد، مانن ــد می کن ــروژه تولی ــه پ ــت ک ــدنی ای اس تحویل ش
ســاخت ســاختمان، طراحــی محصولــی جدیــد، ایجــاد 
ــر و  ــام تعمی ــا انج ــه ای، ی ــد رایان ــزاری جدی ــه ی نرم اف برنام
ــا ایســتگاه  ــک پاالیشــگاه ی ــت ی ــی موق ــداری در تعطیل نگه
ــواع  ــان ان ــا، در می ــن پروژه ه ــک از ای ــر ی ــرق. ه ــد ب تولی
ــد  ــی دارن ــا آنهای ــا، بیشــترین شــباهت را ب ــون پروژه ه گوناگ
کــه محصــول هماننــدی تولیــد می کننــد. بالعکــس معمــوال 
ــروژه  ــاوت پ ــای متف ــن گونه ه ــری بی اشــتراکات بســیار کمت
ــه  ــود دارد. ب ــرکت وج ــک ش ــا ی ــی ی ــش صنعت ــک بخ در ی
ــزار  ــی نرم اف ــروژه ی طراح ــن دو پ ــباهت بی ــال ش ــور مث ط
ــر  ــیار بیش ت ــی بس ــرکت عمران ــک ش ــک و ی ــک بان ــرای ی ب
ــاخت  ــامل س ــک ش ــک بان ــروژه ی ی ــه پ ــن س ــباهت بی از ش
ــی  ــزاری، و طراح ــتم نرم اف ــعه ی سیس ــاختمان، توس ــک س ی
ــوالت  ــی از محص ــکل 1 صورت ــت. ش ــد اس ــی جدی محصول
ــت  ــج بدس ــاس نتای ــر اس ــاوت، ب ــی تف ــا اندک ــا را ب پروژه ه
ــد نشــان می دهــد. در شــکل 1 دقــت  آمــده از روِش آرچیبال
داشــته باشــید کــه مراحــل پــروژه در چرخــه ی حیاتــش، مثاًل 
مطالعــات امکان ســنجی، خــود بــه تنهایــی یــک پــروژه اســت 
و بــا دیگــر مراحــل ماننــد عملیــات ســاختمانی بســیار تفــاوت 
دارد. همچنیــن در شــکل 1 توجــه شــود کــه پروژه هــا بایــد 

ــا کارکــرد تجــاری شــرکت بســیار مرتبــط باشــند. ب
 

انواع اصلی پروژه ها بر اساس محصوِل پروژه
ــر  ــروژه ب ــف پ ــه ی مختل ــتی از 9 گون ــش، فهرس ــن بخ در ای
ــت.  ــده اس ــد آورده ش ــد می کنن ــه تولی ــی ک ــاس محصول اس
ایــن حرفــه بایــد دربــاره ی محصــوالت پروژه هــا کــه در 
ــورد  ــتی م ــد و فهرس ــز بیاندیش ــده اند نی ــر نش ــا ذک این ج
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ــد  ــا مانن ــواع پروژه ه ــی ان ــن برخ ــد. م ــه ده ــق را ارای تواف
دفاعی/فضایــی را بــا هــم ترکیــب کــرده و در بخــش »محصول 
جدیــد« گنجانــده ام کــه می توانســتند جــدای از هــم باشــند.

متغیرها، پارامترها یا ویژگی های اصلی
در ادامــه، فهرســتی از ویژگی هــای متفــاوت مربــوط بــه 
ــِت  ــل طبیع ــا تحلی ــه ب ــده اســت ک ــاوت آم ــی متف پروژه های
ــن از  ــت. همچنی ــده اس ــن ش ــروژه تدوی ــه ی پ ــی 9 گون ذات
پژوهش هــای پیشــینی کــه در لیســت منابــع آمــده، اســتفاده 

ــده اســت.  گردی

خصوصیات عمومی گونه های اصلی پروژه
اکنــون بیاییــد نگاهــی بــه مشــخصات و نشــانه هایی بیاندازیــم 

کــه در هــر 9 گونــه ی اصلــی پروژه هــا عمومیــت دارنــد:
را  تحصیلکــرده  کارمنــدان  اداری  پروژه هــای  اداری:   )1
ــروژه در حیــن  درگیــر می کنــد. ممکــن اســت محــدوده ی پ

ــد. ــته باش ــرات داش ــرفت کار تغیی پیش

تجــاری  قــرارداد  یــک  2( ساخت وســاز: ساخت وســاز 
ــا  ــراه ب ــروژه هم ــاز پ ــش از آغ ــدوده اش پی ــه مح ــت ک اس
ــن  ــوال پایی ــک معم ــطح ریس ــده و س ــخص ش ــات مش جزئی
اســت. بیشــتر کارکنــان آن معمــوال صنعت گــر یــا کارگرنــد. 
و  معمولی انــد  زمانــی  محدودیت هــای  مــوارد،  اغلــب  در 
ــاخت  ــای س ــت. رونده ــم اس ــیار مه ــری بس ــه، متغی هزین

ــتند. ــه هس ــا تجرب ــیار ب ــرکارگران بس ــخص اند و س مش
پروژه هــای  رایانــه ای:  نرم افــزار  توســعه ی   )3
نرم افــزاری غالبــا در معــرض تغییــرات اساســی در محــدوده  ی 
ــاً در مســیر  ــا غالب ــروژه هســتند. آن ه ــن پیشــرفت پ کار حی
ــک  ــه ریس ــد ک ــت می کنن ــای روز حرک ــبرد فن آوری ه پیش

رفتــار  داشــتن  بــه  برنامه نویس هــا  داراســت.  را  زیــادی 
ــتند. ــهور هس ــه مش فردگرایان

ــه نقشــه ای حاصــل  ــه : طراحــی هــر گون ــی نقش 4( طراح
تالشــی فکــری اســت. بــه خاطــر طبیعــت اکتشــافی طراحــی 
ــه  ــه باشــد ک ــم نگرفت ــوز تصمی ــه مشــتری شــاید هن و اینک
ــدوده ی  ــت مح ــن اس ــد، ممک ــزی می خواه ــه چی ــاً چ دقیق
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پــروژه در ابتــدای امــر بــه درســتی مشــخص نشــود. کیفیــت 
ــه زمــان و هزینــه دارد. معمــوال اولویــت باالتــری نســبت ب

ــی  ــه خوب ــزات: محــدوده ب ــا تجهی ــامانه ی ــب س 5( نص
مشــخص شــده و ســرعت عنصــری ضــروری اســت. در صورت 

ــد میــزان ریســک پاییــن باشــد. برنامه ریــزی صحیــح، بای
ــت  ــن اس ــروژه ممک ــه ی پ ــوِع یگان ــن ن ــداد: در ای 6( روی
محــدوده در طــول پــروژه تغییــر کنــد و عــدم اطمینــان نیــز 
ــه تاریخــی خــاص  ــرای رســیدن ب معمــوال باالســت. زمــان ب
ــه  ــی ب ــا جابه جای ــک ی ــای المپی ــت. بازی ه ــم اس ــیار مه بس

ــته اند. ــن دس ــی از ای ــد مثال های ــاختمانی جدی س
7( تعمیــر و نگهــداری صنایــع تولیــدی: توقــف موقــت 
کار واحدهــای صنعتــی بــرای تعمیــر، تنظیــم و به روزســازی 
ــه ای  ــروژه ی مثــال 9 هفت ــی شــاید در همیــن پ ــد، ول کوتاه ان
هــر روز تأخیــر می توانــد میلیون هــا دالر هزینــه در  بــر 
ــد.  ــت می یاب ــیار اهمی ــرعت بس ــن س ــد و بنابرای ــته باش داش
ــات،  ــدن تأسیس ــاز ش ــا ب ــرا ت ــت، زی ــت باالس ــدم قطعی ع
ــداد  ــود. تع ــوم نمی ش ــل معل ــور کام ــه ط ــدوده ی کار ب مح
زیــادی صنعت گــر درگیــر هســتند. آنــان معمــوالً ســه 
شــیفت در روز کار می کننــد و برنامه ریــزی بــا دقــت ســاعت 

صــورت می گیــرد.
8( توســعه ی محصــول جدیــد: توســعه ی یــک محصــول 
ــاً شــما در حــال  ــر ریســک اســت. طبیعت ــی پ ــد تجارت جدی
پیشــبرد فــن آوری روز هســتید. زمــاِن عرضــه بســیار مهم تــر 
از هزینــه ی پــروژه اســت. کیفیــت نیــز مهــم اســت و امــکان 

دارد محــدوده در طــول پــروژه کــم یــا زیــاد شــود.
ــد،  9( پژوهــش: پروژه هــای پژوهشــی معمــوالً بلنــد مدت ان
بــه طــوری کــه اهمیــت کیفیــت بــر زمــان پیشــی می گیــرد. 
یــک فرآینــد ذهنــی اســت کــه شــاید حتــی در ابتــدا اصــاًل 

محــدوده ای وجــود نداشــته باشــد.

رویکرد مدیریت پروژه ی مورد نیاز
ــرای  ــم کــه ب ــی بیاندازی ــه دیدگاه های حــال بیاییــد نگاهــی ب
مدیریــت هــر یــک از 9 گونــه ی اصلــی پــروژه ضــرورت دارنــد:
1( اداری: تیم ســازی و اصــالح اهــداف بــرای پروژه هــای 
ــتند،  ــت هس ــروه پاره وق ــمتی از گ ــا قس ــه ی ــه هم اداری ک

ــت. ــت اس دارای اهمی
ــش  ــاً روان پی ــاخت عموم ــای س ــاز: پروژه ه 2( ساخت وس
ــود را  ــف خ ــد و وظای ــش باتجربه ان ــرا کارکنان ــد، زی می رون
می داننــد. کنتــرل ســاعات کارگــری و کنتــرل هزینــه بــرای 
ــد  ــوع کار می کن ــت مقط ــرارداد قیم ــا ق ــه ب ــکاری ک پیمان

حیاتــی اســت.
3( توســعه ی نرم افــزار رایانــه ای: کنتــرل دقیق تــر 
ــرای پروژه هــای نرم افــزاری ای کــه ممکــن اســت در  پــروژه ب
آنهــا عوامــل دیگــر قابــل اتــکا نباشــند ضــرورت دارد. مدیــر 
پــروژه بایــد بــرای تطبیــق بــا تغییــرات خواســته ها از ســوی 

مشــتری آمــاده باشــد.
ــای الزم  ــدوده و فعالیت ه ــون مح ــه: چ ــی نقش 4( طراح
ــتن  ــت، داش ــده اس ــج کنن ــی گی ــه ها گاه ــرح نقش ــرای ط ب
ــن  ــرای پذیرفت ــق ب ــروژه ی دقی ــت پ ــامانه ی مدیری ــک س ی
ــت  ــد از اهمی ــه روی می دهن ــی ک ــان زمان ــرات در هم تغیی

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ وی
ــو  ــورد جل ــن م ــزات: در ای ــامانه و تجهی ــب س 5( نص
ــه همــه ی احتمــاالت و مطمئــن شــدن  ــو فکــر کــردن ب جل
از پیــش روِی همــه ی قســمت های درگیــر در جهــت صحیــح 

ــت. ــت اس ــان دارای ارجحی خودش
6( رویــداد: برنامه ریــزی دقیــق و تیم ســازی خــوب در 
اینچنیــن پروژه هــای پیچیــده ای کــه زمــان در آن هــا نقــش 

ــا اهمیــت اســت. ــی دارد ب حیات
ــود  ــا وج ــدی: ب ــع تولی ــداری صنای ــر و نگه 7( تعمی
صدهــا نفــر کارکنــان درگیــر در پــروژه در ســه شــیفت کاری 
در روز، و در حالی کــه یــک روز کاهــش زمــان می توانــد یــک 
ــا  میلیــون دالر ارزش داشــته باشــد، برنامه ریــزی و کنتــرل ب

جزئیــات و دقیــق کامــاًل ضــروری اســت.
ــت گروه هــای  ــد: مدیری ــول جدی ــعه ی محص 8( توس
ــرای  ــی ب ــازمانی ماتریس ــی در س ــان فن ــون متخصص گوناگ
ــان در چنیــن پروژه هــای  ــه اهــداف کیفیــت و زم رســیدن ب
ــوب  ــروژه ی خ ــت پ ــت. مدیری ــاز اس ــورد نی ــده ای م پیچی

ضــرورت دارد.
9( پژوهــش: مدیریــت پــروژه در پروژه هــای پژوهشــی بلنــد 
مــدت حضــور فعالــی نــدارد، امــا همچنــان مهــم اســت کــه 
هدف گــذاری داشــته باشــد و میــزان پیشــرفت در مقایســه بــا 

ــود. ــری ش ــداف اندازه گی اه

ــروژه  ــواع پ ــن ان ــترک بی ــای مش ــر متغیره دیگ
)عوامــل ثانویــه(

ــک  ــه ی ــی ب ــد، ول ــت دارن ــا اهمی ــر در پروژه ه ــل زی عوام
ــا  ــواع پروژه ه ــده ی ان ــر ش ــت ذک ــاص از فهرس ــه ی خ گون
محــدود نمی شــود و می تواننــد بــا هــر یــک از گونه هــا 
ــری از  ــوع دیگ ــد در ن ــل می توانن ــن عوام ــند. ای ــط باش مرتب

دســته بندی پروژه هــا اســتفاده شــوند:
1. اندازه

2. مدت زمان
3. بخش صنعتی

4. موقعیت جغرافیایی
5. تعداد کارکناِن درگیر

6. هزینه )زیاد، متوسط یا کم(
7. پیچیدگی

8. فوریت
9. طراحی سازمانی
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نتیجه گیری و پیشنهادها
مفید تریــن دســته بندِی گونه هــای پروژه هــا بــر اســاس 
ــتی  ــه فهرس ــن مقال ــرد. ای ــورت می گی ــروژه ص ــوِل پ محص
ــرکت  ــا ش ــه ب ــه داده ک ــاوت ارائ ــروژه ی متف ــه پ از 9 گون
ــداد  ــن تع ــد ای ــوع بای ــن موض ــتری در ای ــراد بیش ــردن اف ک
گســترش یابــد. حرفــه ی مــا بایــد ایــن تفکیــک را بــه عنــوان 
ــن  ــه عناوی ــرد و ب ــروژه بپذی ــت پ ــه در مدیری ــیمی پای تقس
ــرفت ها در  ــی پیش ــات معرف ــکیل جلس ــامل تش ــف ش مختل
ــرار دهــد. لیســت  ــورد اســتفاده ق کنفرانس هــای ســالیانه، م
ــه  ــاز ب ــکل1( نی ــا )ش ــف آنه ــات مختل ــا و خصوصی پروژه ه
ــک  ــه هــر ی ــوط ب ــر و اجمــاع دارد. گروه هــای مرب کار بیش ت
ــن  ــات خالصــه ی ای ــا بایســتی توضیح ــواع پروژه ه ــن ان از ای
مقالــه را در دو بخــش طبیعــت پروژه هــا و راه کارهــای مــورد 
ــه  ــدی ک ــک طبقه بن ــِر ی ــد دیگ ــاز، گســترش بخشــند. بُع نی
در ایــن مقالــه از آن یــاد نشــده، لیســت موضوعــات و مباحــث 
ــش اســت. ــا پیکــره ی دان ــروژه، مشــابه ب اجــرای مدیریــت پ
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نویسنده: رابرت یوکر  )آمریکا(
رابــرت یوکــر مشــاور و مربــی مســتقل در زمینــه ی مدیریــت 
ــه  ــن حیط ــابقه در ای ــال س ــل س ــش از چه ــا بی ــروژه ب پ
اســت. او بازنشســته ی بانــک جهانــی اســت کــه در آنجــا بــه 
ایجــاد و تدریــس دوره هــای شــش هفتــه ای مدیریــت پــروژه 
ــددی  ــورهای متع ــزرگ در کش ــای ب ــراِن پروژه ه ــرای مدی ب
ــی  ــه ای بانــک جهان ــف حرف  پرداختــه اســت. او به عنــوان مؤل
بــرای بســته ی منابــع آموزنــده بر روی لــوح فشــرده در دوره ی 
آموزشــی پنــج ماهــه بــا موضــوع مدیریــت پیاده ســازی 
ــه  ــادی مقال ــداد زی ــت نمــود. او تع ــای توســعه، خدم پروژه ه
در کنفرانس هــای مؤسســه ی مدیریــت پــروژه و انجمــن 
بین المللــی مدیــران پــروژه )اروپــا( تألیــف و ارائــه کرده اســت 
کــه بســیاری از آنهــا در نشــریات مؤسســه ی مدیریــت پــروژه 
ــاز نشــر  ــروژه )انگلســتان( ب ــران پ ــی مدی و انجمــن بین الملل
شــده اســت. آقــای یوکــر فارغ التحصیــل دانــش گاه کولگیــت  
و مدرســه ی کســب وکار هــاروارد اســت و در دکتــرای رشــته ی 
علــوم رفتــاری در دانشــگاه جــرج واشــینگتن  تحصیــل کــرده 
اســت. تجربیــات او در زمینــه ی مدیریــت پــروژه شــامل 
ــوان  ــه عن ــس  و ب ــرکت زیراک ــو در ش ــول ن ــاخت محص س
ــاوره ی  ــوگ، دادن مش ــی پالنال ــامانه های مدیریت ــت س ریاس
ــا 1975  ــه بســیاری شــرکت ها از 1968 ت ــروژه ب ــت پ مدیری
ــروژه در  ــت پ ــی مدیری ــای آموزش ــت. او در دوره ه ــوده اس ب
AMA، AMR، AED، ILI، ILO، UCLA، دانشــگاه ویسکانســین ، 

دانشــگاه جــرج واشــینگتن، بانــک توســعه ی آســیا و بســیاری 
ــن  ــت. او اولی ــه اس ــس پرداخت ــه تدری ــر ب ــازمان های دیگ س
ــی بــرای  دوره ی مدیریــت پــروژه را از ســوی بانــک جهان
کشــورهای پاکســتان، ترکیــه، چیــن، و آفریقــا ایجــاد و ارایــه 
ــا پشــتیبانی  ــای یوکــر چنــد ســال پیــش ب کــرده اســت. آق
ــرای  ــروژه را ب ــت پ ــای مدیری ــا دوره ه ــه ی اروپ ــی اتحادی مال
ــار  ــه چه ــراق ک ــی ع ــه ی دولت ــان بلندپای ــر از کارکن 75 نف
ــازی  ــراق پیاده س ــی را در ع ــک جهان ــی بان ــروژه ی ابتدای پ
می کردنــد در اردن برگــزار کــرد. او سرپرســت پیشــین 
 IPMA عضــو آمریکایــِی ســازمان ASAMP و ،PMI، IPMA

بــوده اســت. بــه تازگــی او بــرای آمــوزش مدیریــت پــروژه در 
آفریقــا بــه شــرکت چالــش هــزاره ی دولــت آمریــکا مشــاوره 

)bobyouker@att.net( .داده اســت

Typology  

Taxonomy  

Classification  

Shenhar 

Wideman  

Archibald  
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بــرای مدیــران پــروژۀ تــازه کار، کســب مهــارت در کلیــۀ زمینــه هــای مدیریــت پــروژه مــی توانــد یــک شــغل تمــام وقــت محســوب 
شــود و ایــن تنهــا شــروع ماجراســت. مــا از افــراد باتجربــه پرســیدیم: »مدیــران پــروژۀ تــازه کار چــه چیزهایــی را بایــد بداننــد؟«

تکالیف را انجام دهید
اولیــن کاری کــه بایــد پیــش از غوطــه ور شــدن در پــروژه انجــام داد، آشــنایی بــا کــم و کیــف کار شــرکت اســت. ایــن موضــوع 
مــی توانــد موفقیــت شــما را خــراب کــرده و یــا پشــتیبان آن باشــد. فــارغ از اینکــه چقــدر تجربــه داریــد، اگــر روندهــای شــرکت را 
ندانیــد ســردرگم خواهیــد شــد. شــما بایــد ســاختار، فرهنــگ و مأموریــت ســازمان را درک کنیــد و ذی-نفعــان کلیدی را بشناســید. 
در طــول دورۀ کارآمــوزی تــا جایــی کــه مــی توانیــد ســؤال بپرســید و از پاســخ هــا یادداشــت برداری کنیــد. ســعی کنیــد دربــاره 
ی فرایندهــای داخلــی، ارتباطــات داخلــی و خارجــی و همچنیــن فراینــد مدیریــت پــروژه همــه چیــز را بفهمیــد. کپــی تمامــی 
اســناد، شــامل گــزارش هــا و الگوهــای مرتبــط بــا شــغلتان را بخواهیــد. همچنیــن بــه حــرف همــکاران جدیدتــان گــوش کنیــد. 
ــد. اگــر  ــل کنی ــّوت تبدی ــه ق ــه شــما کمــک کننــد ضعــف هــای ســازمان را بشناســید و آن ضعــف هــا را ب ــد ب ــان مــی توانن آن
پیــش از آغــاز پــروژه ایــن تحقیقــات را انجــام ندهیــد، ممکــن اســت بتوانیــد از بهتریــن مدیــران پــروژۀ جهــان باشــید، ولــی بــرای 

شــرکت خودتــان بدتریــن مدیــر پــروژه خواهیــد بــود.
فرناندو رمولینا، PMP، مدیر پروژه، شرکت کوراچائو درایداک، ویلمستاد، کوراچائو

گفتگو کنید
ــازی می کنــد. مدیــران پــروژه،  ارتباطــات، نقــش محــوری و اصلــی را در ســرپا نگهداشــتن تمامــی حــوزه هــای مدیریت پــروژه ب
پیوســته بــا افــراد درگیــر در پــروژه ســر  و  کار دارنــد. بــدون ارتباطــات اثربخــش بــا ذی نفعــان، پــروژه بــه احتمــال زیــاد شکســت 
مــی خــورد. مدیــران جــوان پــروژه، در ابتــدا و پیــش از آن کــه بــه فکــر پــرورش مهــارت هــای ارتباطــی باشــند، بایــد از اهمیــت 
ــق  ــا ناموف ــق ی ــن اســت موف ــات ممک ــد و تجربی ــات سرچشــمه می گیرن ــا از تجربی ــارت ه ــن مه ــوند. ای ــا آگاه ش ــن مهارت ه ای

ــار براســاس آموخته هاســت. ــداوم و اصــالح رفت ــری م ــز یادگی ــن چی ــا مهم تری باشــند، اّم
محمد ابن ایاد، PMP، مدیر پروژه فناوری اطالعات، ASAL تکنولوژی، رام اهلل، فلسطین

اشخاص مقّدمند
مهــم تریــن جنبــۀ پــروژه اشــخاص هســتند؛ هــم ذی نفعــان و هــم افــراد تیــم شــما. بایــد بدانیــد کــه اعضــای تیمتــان چگونــه 
کارشــان را انجــام می دهنــد و چــه چیــزی باعــث ارتقــاء بهــره وری آن هــا خواهــد شــد. بایــد ذی نفعــان را بشناســید تــا بتوانیــد 
انتظــارات آنــان را درک کــرده و آن هــا را مدیریــت کنیــد. میــزان درکــی کــه شــما از اشــخاص، انگیــزه هــا و منافعشــان در پــروژه 

داریــد بــا موفقیــت شــما در پــروژه ارتبــاط مســتقیم دارد. 
همچنیــن مدیریــت پــروژه بایــد به جــای تمرکــز بــر فرایندهــا، بــر نتایــج تحویلــی متمرکــز باشــد. همــۀ گام هــای فراینــد در همــۀ  
پــروژه هــا کاربــرد ندارنــد. مدیــر پــروژۀ جدیــدی کــه در تــالش اســت فرایندهــا را جــزء بــه جــزء دنبــال کنــد و تمامــی گام هــا و 
تــک تــک الگوهــا را رعایــت نمایــد، ممکــن اســت زمــان گران بهــا را بــا فرایندهــای غیرضــروری تلــف کنــد. ایــن کار مــی توانــد 
اثــر منفــی بــر روابــط بــا ذی نفعــان، تجربــۀ تیــم پــروژه و انجــام پــروژه بــر جــای بگــذارد. شــما بایــد بــه چنــان درکــی از فرایندهــا 

برســید کــه بتوانیــد بهتریــن راه بــرای بهره گیــری از آن هــا جهــت انجــام مطلــوب هــر پــروژه را اتخــاذ کنیــد. 

 نقشۀ راهی برای تازه کاران
 ،PMI انتشــارات مؤسســۀ PMNetwork ــۀ ــه از ماهنام برگرفت

شــمارۀ ژوئــن 2016

مترجم: 
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ــی،  ــالمت ترینیت ــه س ــروژه، مؤسس ــر پ ــن، مدی ــی اندرس کیمبرل
ــده ــاالت متح ــیگان، ای ــا، میش لیوونی

وسعت نظر داشته باشید 
ــر روی  ــر ب ــد، کمت ــی رس ــارب م ــا و تج ــه ابزاره ــت ب ــی نوب وقت
ــز  ــرا« تمرک ــر روی »چ ــتر ب ــز« و بیش ــا »چه چی ــه« و ی »چگون
ــای  ــه ج ــه ب ــی هســتند ک ــازه کار فراوان ــروژۀ ت ــران پ ــد. مدی کنی
ــک  ــای ی ــاز ه ــا نی ــه خط مشــی خــود را ب ــد چگون ــه بیاموزن اینک
ــا یــا تجــارب  ــار فراینده ــد، در حص ــق دهن ــاص وف ــروژۀ خ پ

می شــوند. محصــور 
 ،TD مدیــر ارشــد، گــروه بانکــی ،PMI-RMP,PMP ،کایــرن باندیــل

تورنتــو، انتاریــو، کانــادا
خودتان را جای دیگران بگذارید

بــرای درک افــکار، خواســته هــا، اهــداف و اولویــت هــای مشــتریان، 
خودتــان را جــای آنــان بگذاریــد. ایــن کار بــه شــما درک روشــنی 
از نیازمنــدی هــای کســب و کار مشــتریان می-دهــد. تنهــا مهارتی 
کــه مــی توانــد شــما را در ایــن امــر یــاری کنــد همدلــی اســت. 
ــه او در  ــک ب ــن کم ــتری و همچنی ــناخت مش ــا راه ش ــن تنه ای

شــناخت و درک خــود شماســت.
خــوب گــوش دادن و تفســیر ارتباطــات غیرکالمــی، بــه شــما کمک 
مــی کنــد تــا روابطتــان بــا مشــتری را به درســتی بنــا کنیــد. بایــد 
به خوبــی بــه جزئیــات ســخنان آنــان، حتــی بی اهمیت تریــن 
ــل  ــگام ح ــی در هن ــطح از همدل ــن س ــد. ای ــه کنی ــا، توج آن ه

ــد داد. ــان خواه ــود را نش ــات ارزش خ ــکالت و منازع مش
ــو  ــی، بانک ــن الملل ــداری بی ــروژه بانک ــر پ ــا، مدی ــن ده وه س روب

ــپانیا ــلونا، اس ــابادل، بارس س
درس های زندگی

از تجربیــات زندگــی بــه نفــع خودتــان اســتفاده کنیــد. مــن شــغل 
مدیریــت پــروژه را هنگامــی کــه مــادری جوان بــودم آغاز کــردم. در 
آن هنــگام همزمــان دو شــغل داشــتم و بــه مدرســه هــم مــی رفتــم. 

ــه مذاکــره، برنامــه ریــزی مدیریــت ریســک،  در نتیجــه بایــد روزان
ــه  ــم ک ــاد گرفت ــردم. ی ــی ک ــن م ــری را تمری ــدی و رهب ــان بن زم
ــر  ــه قیمــت تأخی ــان کار ب ــا، در پای ــزی ه ــر زدن در برنامه ری میانب
بیشــتر تمــام مــی شــود. از همــه مهــم تــر ایــن کــه یــاد گرفتــم کــه 
اشــخاص در تحویــل آن چــه کــه قــول داده ایــد، روی شــما حســاب 
مــی کننــد؛ پــس بایــد همــه روزه بــرای انجــام آن بیشــترین تــالش 

خــود را بــه خــرج دهیــد.
ــات  ــات، خدم ــاوری اطالع ــد فن ــروژه ارش ــر پ ــز، مدی ــت جون الیزاب

ــده ــاالت متح ــد، ای ــور، مریلن ــرب، بالتیم اداری 14 غ

فرم اشتراک نشریه پیام مهندس
درصورت متایل به خرید و مطالعه مداوم ماهنامه پیام مهندس(تعداد۶ شامره) فرم زیر را پرکرده و به نشانی ذیل بفرستید.

بهای اشرتاک کاغذی با هزینه پست :  100/000 تومان

بهای اشرتاک مجازی( فایل pdf) : 50/000 تومان

درخواستی را به شامره  حساب ۰۳۰۸۱۱۶۳۶۷۰۰۷ یا شامره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۸۸۶۹۲۶۹۰ نزد بانک ملی ایران به نام محمد پرورنده 

فریامنی(پیام مهندس) واریز و فیش بانکی را به پیوست ارسال یا فکس منائید.

 
 اشتراک کاغذی                           اشتراک مجازی

 نام خانوادگي: ...............................................   نام:...................................................................... شغل:.........................
 نشاني:......................................................................................................................................................................................................

 .شهر: .................................................... استان :..................................................................................
 کدپستي :............................................ تلفن ثابت :.........................................همراه : ..........................................

 ایمیل :  ............................................................................... 
 شماره تلگرامي:  ...............................................................
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1.ویژگی های اَبَرپروژه  ها
ــای گســترده  ــاد و پیچیدگی ه ــرمایه گذاری زی ــا س ــه ب ــی هســتند ک ــت زمان ــا محدودی ــای هدف محــور و ب ــا طرح ه اَبَرپروژه  ه
ــر ســازمان ها و همچنیــن اقتصــاد، محیــط  ــی ب ــر بلندمدت ــوده، و تاثی ــان متعــدد( همــراه ب ــژه از لحــاظ وجــود ذینفع ــه وی )ب
ــم همچــون  ــا شــامل توســعه و ســاخت زیرســاخت های فیزیکــی عظی ــال، اَبَرپروژه ه ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه دارن زیســت، و جامع
ــی  ــت و گاز طبیع ــتخراج نف ــای اس ــا میدان ه ــدها ی ــا، س ــادر، نیروگاه ه ــرودگاه، بن ــن، ف ــا، راه آه ــا، بزرگراه ه ــا، تونل ه پل ه
می شــوند، امــا ممکــن اســت تبدیــل برنامه هــای کامپیوتــری بــزرگ مقیــاس را نیــز در بــر بگیرنــد، مثــال در مخابــرات، فنــاوری 

ــازی.  ــا دیجیتال س ــات ی اطالع
پــس از لغــو تحریم هــای بین المللــی، ایــران پتانســیل اقتصــادی عظیمــی در کوتــاه مــدت، میان مــدت و همچنیــن بلنــد مــدت 
دارا مــی باشــد و آمــادۀ توســعۀ اَبَرپروژه هــای متعــدد در آینــده ای نزدیــک اســت، کــه  ایــن امــر بــه خاطــر منابــع هیدروکربــن 
و جمعیــت بــاالی ایــن کشــور اســت. همانطــور کــه رئیــس جمهــور ایــران، حســن روحانــی، اعــالم کــرده اســت: "جمهــوری 
ــزاران  ــن، ه ــر راه آه ــش توســعۀ 10000 کیلومت ــد، و در برنامه های ــت کن ــران قصــد دارد زیرســاخت هایش را تقوی اســالمی ای
ــه  ــاز اســت." ب ــه روی همــگان ب ــن بازارهــای آن ب ــد؛ بنابرای ــرار دارن ــرودگاه ق کیلومتــر بزرگــراه، همچنیــن ســاخت بنــدر و ف
ویــژه، ایــران بــه دنبــال توســعۀ زنجیــره ارزش هیدروکربنــی، گســترش زیرســاخت بنــادر، تولیــد بــرق و سیســتم های انتقــال 

و همچنیــن زیرســاخت های آب، راه آهــن و جــاده اســت. 
بــا ایــن حــال، حتــی اگــر ایــران پتانســیل اقتصــادی باالیــی را دارا باشــد و بــه دنبــال توســعۀ اَبَرپــروژه هــای متعــددی نیز باشــد، 
شــرایط منحصربفــرد ایــن کشــور موجــب افزایــش پیچیدگی هــای ایــن پروژه هــا مــی گــردد. ناتمــام مانــدن یــک پــروژۀ بــزرگ 
ــاز  ــالوه، نی ــند. به ع ــن می باش ــق یافت ــار تحق ــددی در انتظ ــرمایه گذاری های متع ــان س ــه همزم ــت ک ــدان معناس ــران ب در ای

زیــادی بــه ایــن امــر وجــود دارد کــه کل کشــور 
ــد.  ــی بیشــتر کار کن ــران عقب افتادگ ــرای جب ب
ــیاری از  ــتی در بس ــی بایس ــکاف های مهارت ش
ــره( از  ــی و غی ــی، مال ــی، مدیریت ــا )فن زمینه ه
ــای  ــن، محدودیت ه ــر ای ــالوه ب ــد.  ع ــن برون بی
ــت  ــن نف ــای پایی ــا به ــه ب ــی( ک ــی )عموم مال
ــیع تر  ــش وس ــر بخ ــوند ب ــت می ش و گاز تقوی
ســهم  بزرگتریــن  به عنــوان  هیدروکربنــی، 

ــد.  ــر می گذارن ــز تاثی ــران، نی ــاد ای اقتص
ــت  ــرای مدیری ــه ب ــرد یکپارچ 2. رویک

اَبَرپروژه هــا
پیچیدگــی منحصربفــرد اَبَرپروژه هــا معمــوالً بــا 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــراه اس ــر هم ــای زی چالش ه

دقــت مدیریــت شــوند؛ بــرای مثــال:
 پیچیدگــی موضعــی چنــد بُعــدی )فنــی، 
ــی/ زیســت  ــی، اجتماع ــی/ حقوق تجــاری، قانون

مقابله با پیچیدگی های اَبَرپروژه  ها
ارائه شده توسط هایکو آمرمن در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مترجم: 
محمد معهود 
کارشناس ارشد 

مهندسی و 
مدیریت ساخت

ترجمـــــه
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محیطــی و غیــره( کــه ســازمان های معمولــی و مهارت هــای 
ــب  ــد و اغل ــرار می ده ــعاع ق ــت الش ــت پروژه شــان را تح مدیری
دانــش تخصصــی مهــم، در ســازمان های شــرکت کننده نهفتــه 

ــد.  ــوار می باش ــا دش ــم آوردن آنه ــرد ه ــت و گ اس
ــود  ــول خ ــف معم ــاط ضع ــا نق ــی ب ــروژۀ معمول ــازمان های پ  س
ــه  ــتگی ب ــترک، وابس ــوی و مش ــگ ق ــک فرهن ــدان ی ــال فق )مث
ذینفعــان متعــدد، ســهم بــاالی فریلنســرها/پیمانکاران، عــدم 
ــادی  ــر ع ــای غی ــل چالش ه ــرای ح ــب ب ــئولیت پذیری( اغل مس

ــتند.  ــوب هس ــروژه، نامطل ــک اَبَرپ ی
 اشــتباهات کوچــک اولیــه در فراینــد می توانــد منجــر بــه تاخیــر 
ــرای  ــا پیامدهــای ناگــواری ب ــل مالحظــه، زیان هــای تجــاری ی قاب
نقــل و انتقــاالت بانکــی و اجــرای ســاخت و ســاز شــوند- مدیریــت 
ریســک جامــع از روز اول از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت، امــا 

ــه می شــود.  ــده گرفت ــب نادی اغل
می توانــد  آنهــا  دانــش  و  پیمانــکاران  بــه  زیــاد  وابســتگی   
وابســتگی های خطرناکــی را ایجــاد کنــد- مدیریــت دقیــق و 
ــای  ــال مجوزه ــدی )مث ــائل کلی ــل مس ــکاران در ح ــت پیمان دخال
ــه  ــش پای ــروژه ضــروری اســت. دان ــت پ ــرای موفقی ــاز( ب ــورد نی م
بــرای قضــاوت دربــاره کیفیــت و مشــارکت پیمانــکاران، بایــد حفــظ 

ــود.  ــاخته ش ــل س ــا در داخ ــده ی ش
ــک  ــه و ریس ــت برنام ــد مدیری ــل دارن ــف تمای ــای مختل  بخش ه
خودشــان را ایجــاد کننــد- کــه بــه احتمــال زیــاد بــا اولویت هــای 
ناســازگار همــراه اســت؛ و اغلــب بیشــتر از "واقعیــت" بــوده و تمــام 

ــد.  ــروی نمی کنن ــه ای مشــترک پی ــان از برنام ذینفع
)مثــال  ذخایــر  تقویــت  بــه  منجــر  می توانــد  زیــاد  فشــار   
ــی  ــی( و کاهــش کارای ــا قانون ــر تجــاری ی بخش هــای فنــی در براب
کلــی گــردد- الزم اســت کــه ســاختار کار بــه ترتیــب ایجــاد شــود، 

ــرد.  ــورت نمی پذی ــن کار ص ــروژه ای ــل پ ــب در اوای ــه اغل ک
ــروژه،  ــی پ ــروژه در چرخــۀ عمــر طوالن ــط  پ ــداوم محی ــر م  تغیی
امــری عــادی اســت- مثــال تغییــر فرضیــات در یــک نمونــۀ تجــاری 
ــر  ــا تغیی ــد ی ــاری آن باش ــار تج ــرای اعتب ــدی ب ــد تهدی می توان
ــازه  ــت- "اج ــذار اس ــروژه تاثیرگ ــرش پ ــر پذی ــان ب ــرش ذینفع نگ

ــت.  ــاز اس ــدرت کارس ــه ن ــپردن" ب ــی س ــه فراموش دادن و ب
ــه  ــا – ب ــروژه ه ــای اَبَرپ ــی و چالش ه ــا پیچیدگ ــه ب ــرای مقابل ب
ویــژه در ایــران- ایــن پروژه هــا نیازمنــد مدیریــت طــرح یکپارچــه 
هســتند کــه فراتــر از مدیریــت پــروژۀ محــدود و کالســیک 

ــط  ــزی توس ــور موفقیت آمی ــه ط ــه ب ــرد یکپارچ ــد. رویک می باش
روالنــد برگــر )Roland Berger( بــه کار رفتــه و شــامل ابعــاد 
حاکمیتــی، فنی-مهندســی، قانونــی، تجاری-مالــی، و مدیریــت 

)شــکل1(.  می شــود  زیســت محیطی/ذینفعان 
ــژه در محیــط پیچیــده  ــه وی ــرای اجــرای موفــق اَبَرپروژه هــا – ب  ب
ایــران- یــک رویکــرد یکپارچــه بــرای مدیریــت پــروژه الزم اســت، 
ــه،  ــد. در ادام ــاال را پوشــش ده ــر شــده در ب ــاد ذک ــام ابع ــه تم ک
چنــد جــزء بســیار مهــم ایــن رویکــرد یکپارچــه بــه مدیریــت طــرح 

ــم.  ــح می دهی ــطح کالن را توضی در س
2-1 نیــروی کار بیــن رشــته ای بــا تطابــق ســریِع مدیریــت 

متمرکــز روی نقــاط کــور
ــاختارهای  ــه س ــان را ب ــروژۀ یکپارچه م ــت پ ــرد مدیری ــا رویک م
ذخیــره و راه انــدازی یــک ســازمان بــر مبنــای نیــروی کار تقســیم 

ــد:  ــال می کن ــر را دنب ــداف زی ــه اه ــم، ک می کنی
- ترکیــب کارهــای اساســی )وظایــف بحرانــی( و تمرکــز جامــع بــر 

منابــع بــرای دســتیابی بــه اهــداف اصلــی پــروژه؛
- حــذف "پیالریزاســیون" بــا اســتفاده از تیم هــای وظیفــه ای، اعمال 
یــک چشــم انداز واحــد و فعال ســازی مدیریــت هدف محــور و 

نتیجه گــرا؛
- ادغــام متخصصــان بومــی و متخصصــان موقتــی در مناطــق 
ــن  ــا ای ــه تیم ه ــه ب ــرای اینک ــای کار، ب ــان نیروه ــر در می موردنظ

ــد؛ ــت یابن ــان دس ــه ذینفع ــا ب ــد ت ــکان را بدهن ام
ــروژه  ــک زیرپ ــزی ی ــرای برنامه ری ــروی کار ب ــری از نی - گزارش گی

ــای مایلســتون ها؛ ــر مبن ب
- پشتیبانی سریع نیروی کاری که دچار مشکل شده است.

ــن  ــرای تضمی ــارت ب ــری و نظ ــاختار گزارش گی 2-2 س
ــت  ــات مدیری ــام گزارش ــد" در تم ــت واح ــک "حقیق ی

مــا ســاختار گزارش گیــری و نظــارت را بــرای مدیریــت ارشــد اجــرا 
می کنیــم، کــه امــکان تصمیم گیــری ســریع و مناســب را بــا پاســخ 
دقیــق فراهــم می کنــد )RADAR(. بــه ویــژه، از تصمیمــات ســریع 
و دقیــق تحــت شــرایط متغیــر پــروژه حمایــت می کنیــم- ایــن کار 
از طریــق "دفتــر اطالعــات اجرایــی" انجــام می شــود کــه مجموعه ای 
ــتیبانی  ــای پش ــا و تکنیک ه ــا، طرح ه ــان، چهارچوب ه از متخصص

موردنظــر مدیرعامــل اســت و شــامل مــوارد زیــر می باشــد: 
ــری/ نظــارت:  ــب در گزارش گی ــه عق ــه رو ب ــو، ن ــه جل ــگاه رو ب - ن
ــه آنجایــی می رویــم کــه  ــا ب مــا ایــن ســوال را می پرســیم کــه "آی
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ــرار  ــه ق ــم ک ــا آن کاری را می کنی ــه "آی ــه اینک ــم؟" ن می خواهی
ــوده اســت انجــام دهیــم؟"؛ ب

- تجزیــه و تحلیــل بیــن رشــته ای مطابــق بــا آخریــن پیشــرفت های 
علمــی و تجســم و تصمیم گیــری متعاقــب کــه بــا پشــتیبانی 

ــود؛ ــریع می ش ــد تس ــت ارش مدیری
- اجــرای دقیــق اصــل یــک "حقیقــت واحــد" – تنهــا یــک 
برنامه ریــزی، بودجــه، ارزیابــی ریســک و امثالهــم وجــود دارد- نــه 
اینکــه "دیدگاه هــای متفاوتــی" در زمینه هــای مختلــف پــروژه 

ــد. ــته باش ــود داش وج
ــع  ــک جام ــت ریس ــک گریزی و مدیری ــرد ریس 2-3 رویک

ــد ــش می ده ــول را کاه ــط معم ــک های واس ــه ریس ک
ــت ریســک در  ــق مدیری ــع و بســیار دقی ــرد جام ــک رویک ــا از ی م
ــم.  ــتفاده می کنی ــا اس ــان و فازه ــروژه، ذینفع ــای پ ــام زمینه ه تم

ــد:  ــی برخوردارن ــت خاص ــرد از اهمی دو رویک
ــن  ــرر و از پایی ــم، مک ــش منظ ــر ریســک: پای ــارت ب گســترش نظ
بــه بــاالی ریســک های کلیــدی ســازمان - تســهیل شــده، هدایــت 
شــده و متراکــم شــده توســط یــک PMO )دفتــر مدیریــت پــروژه( 

قــوی:
متخصصــان  و  تصمیم گیرنــدگان  بــا  کیفــی  مصاحبه هــای   -
ــد  ــنامه های هدف من ــتفاده از پرسش ــا اس ــازمان، ب ــدی در س کلی

ــول. ــکالت معم ــل مش ــان در ح ــای تجربه م ــر مبن ب
- متعاقبــا، ارزیابــی مســتقل بــا تمرکــز روی موانــع واقعــی و بیــان 

ــان ســاده و غیــر فنــی. ریســک ها بــه زب
تجزیــه و تحلیــل اختصاصــی نتایــج: شبیه ســازی دوره ای متغیرهــا/
ــاالت  ــل احتم ــه و تحلی ــرای تجزی ــروژه ب ــدی پ ــک های کلی ریس

نتایــج مختلــف پــروژه:
ــک  ــای ی ــه تمــام زمینه ه ــده ک ــل ریســک پیچی ــه و تحلی - تجزی
پــروژه را پوشــش می دهــد تــا احتمــال ســناریوهای تکمیــل شــدۀ 

متعــدد را ارزیابــی کنــد.
- رویکرد ترجیحی ما: رویکرد "انتخاب تصادفی" مونت کارلو.

2-4 مدیریــت ذینفعــان بــه صــورت بخشــی یکپارچــه از 
ســازمان پــروژه در تمامــی فازهــا

ــه ریســک های مهــم برنامه ریــزی و بودجــۀ پــروژه  ــا توجــه ب مــا ب
و همچنیــن بــا افزایــش تقاضــا، مدیریــت ذینفعــان )بومــی( را بــه 
ــم.  ــروژه در نظــر می گیری صــورت بخــش اساســی و اســتراتژیک پ
ذینفعــان بــرای موفقیــت پــروژه اهمیــت قائلنــد- کــه بیشــتر بــه 
ــتانداردهای  ــته اس ــش پیوس ــت: )1( افزای ــوارد اس ــن م ــر ای خاط
جهانــی بــرای مشــارکت ذینفعــان )بومــی و زیســت محیطی( - بــه 
ــری و ...،  ــر شــفافیت، مشــاوره، مشــارکت در تصمیم گی ــان دیگ بی
ــت  ــروژه و هدای ــک پ ــر ی ــا تاخی ــی ب ــت بوم ــی مخالف و )2( توانای
ــه خاطــر کاهــش پشــتیبانی سیاســی، جلســات  هزینه هــا، مثــال ب
ــی  ــن و حت ــل زمی ــای تحصی ــی فراینده ــای دادگاه، ط طاقت فرس

ــروژه.  ــدگان پ ــای وام دهن نگرانی ه
ــگاه برجســته در  ــک جای ــان مســتلزم ی ــت ذینفع ــن رو، مدیری از ای
ســازمان پــروژه اســت )مثــال یــک بخش/تیــم اختصاصــی بــا رابــط، 
ــرای صــدور مجــوز، مهندســی و ...( و همچنیــن یــک اســتراتژی  ب
واقعــی )از جملــه در بیــن نقشــه ها، اهــداف، جــدول زمانــی، 
مقیاس هــا و ... ســایر ذینفعــان(. مــا ابــزار کارآمــدی را بــرای 
ارتباطــات پــروژه و مشــارکت ذینفعــان در پــروژه ارائــه می دهیــم. 
2-5 تمرکــز مجــدد و منظــم مدیریــت، بازبینــی و تطبیــق 

شکل 2. وظایف مدیریت پروژه در چرخه عمر پروژه های زیرساختی
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ســازمان، جــدول زمانــی، بودجــه
بــرای هدایــت موثــر پروژه هــای پیچیــده، الزم اســت کــه مدیریــت 
روی ضروری تریــن تقاضاهــای هــر مرحلــه از پــروژه تمرکــز کنــد- 
ــه  ــا، ب ــی م ــات اجرای ــر اطالع ــرح و دفت ــۀ ط ــت یکپارچ مدیری
ــن موضوعــات در  ــه مهمتری ــا ب ــد ت ــت ارشــد کمــک می کن مدیری

هــر مرحلــه توجــه کنــد )شــکل 2(. 
ــرای تشــکیل یــک تیــم قــوی،  ــی ب 2-6 ابزارهــای جهان

ــاال ــا عملکــرد ب فعــال و یــک فرهنــگ ب
ــروژه  ــت پ ــای مدیری ــق ابزاره ــات دقی ــا، جزیی ــۀ م ــق تجرب طب
می توانــد اختــالف ایجــاد کنــد- مخصوصــا وقتــی کــه بــا 
ــروژه  ــک اَبَرپ ــاص در ی ــکل خ ــک مش ــی از ی ــای خاص چالش ه
Roland Berger در  برگــر  مثــال روالنــد  مقابلــه می کنیــم. دو 
ــع در  ــرح جام ــت ط ــزار مدیری ــی، اب ــن ابزارهای ــتفاده از چنی اس
ــکاری  ــن ابت ــک اپلیکیش ــام "RB Point" و ی ــه ن ــی ب ــطح جهان س
جدیــد بــرای تســهیل ارتباطــات پــروژه در بیــن ذینفعــان متعــدد 

بــه نــام "RB Jazz" اســت. RB Point امــکان پیکربنــدی انعطاف پذیــر 
ــداوم  ــری م ــا پیگی ــروژه ب ــای پ ــر نیازه ــق ب ــرح را منطب ــک ط ی
ــع شــده میســر  ــا یــک معمــاری توزی اجــرای آن می دهــد- کــه ب
ــارت  ــرفت و نظ ــی پیش ــان واقع ــت زم ــن هدای ــود. همچنی می ش
ــن  ــم ممک ــرد را ه ــدی عملک ــاخص های کلی ــر ش ــتماتیک ب سیس
ــر  ــول نظی ــی معم ــع ارتباط ــر موان ــه ب ــا غلب ــد. RB Jazz ب می نمای
جغرافیــا، سلســله مراتــب یــا نهادهــای ســازمانی، بــه نیــاز تعامــل 

ــد.  ــخ می ده ــان پاس ــیاری از ذینفع ــور بس ــر و هدف-مح موث
3. روالند برگر در ایران

روالنــد برگــر یکــی از مشــاوران پیشــگام اســتراتژی در دنیــا بــوده 
کــه در ســال 2017 میــالدی، در ایــن تجــارت 50 ســاله می شــود. 
مــا ریشــۀ آلمانــی و اروپایی مــان را بــا یــک حضــور حقیقتــا 
جهانــی و داشــتن جایگاهــی قدرتمنــد در خاورمیانــه ادغــام 

ــران  ــی، در ای ــای بین الملل ــر تحریم ه ــش از دور آخ ــم. پی می کنی
فعــال بوده ایــم و از زمــان لغــو تحریم هــا نیــز حضــور فعــال 
ــی  ــی در تمام ــد و قدیم ــتریان جدی ــرکا و مش ــا ش ــته ایم و ب داش

بخش هــا و صنایــع همــکاری کرده ایــم. 
فعالیت هــای تجــاری مــا، تمامــی جنبه هــای مشــاورۀ اســتراتژیک 
بــا مشــتری هایمان،  نزدیــک  ارتبــاط  بــر می گیــرد. در  را در 
و  داده  توســعه  را  ســرمایه گذاری  و  تجــاری  اســتراتژی های 
از فراینــد پیاده ســازی، پشــتیبانی کرده ایــم. شــهرت مــا بــه 
ــل  ــت کام ــب رضای ــرای جل ــه ب ــت ک ــتراتژی هایی اس ــرای اس اج
ــا شــاخص های  ــج آن را ب ــم و نتای مشــتری هایمان طراحــی کرده ای

ــم.  ــدازه گرفته ای ــده، ان ــف ش ــق تعری دقی
ــع  ــه در صنای ــی ک ــالح جهان ــز ذیص ــرۀ مراک ــر در زم ــد برگ روالن
خــاص یــا موضوعــات کاربــردی تخصــص دارنــد بــه شــمار مــی رود. 
مراکــز ذیصــالح کاربــردی، مهارت هــای صنعتــی نیرومنــدی 
همچــون مدیریــت پــروژه را ارائــه کرده انــد. مراکــز ذیصــالح 

ــر  ــترده ای در ه ــش گس ــا دان ــا را ب ــردی م ــش کارب ــی، دان صنعت
زیرســاخت ها،  توســعۀ  در  مثــال  می کننــد-  تکمیــل  بخــش 
خدمــات عمومــی، انــرژی، خدمــات رفاهــی و حمــل و نقــل. 
ــته ای را از  ــن رش ــای بی ــم ه ــا، تی ــق اَبَرپروژه ه ــرای موف ــرای اج ب
ــردی  ــش کارب ــه دان ــم- ک ــاب می کنی ــالح انتخ ــز ذیص ــن مراک ای
ــی را  ــای اختصاص ــا راهکاره ــند- ت ــه را دارا باش ــی مربوط و صنعت

بــرای مشــتری هایمان فراهــم نماییــم.  
4. هایکو آمرمان، شریک ارشد

ــد برگــر، شــریک ارشــد  هایکــو آمرمــان، در مرکــز ذیصــالح روالن
ــواد  ــاخت ها، م ــرژی و زیرس ــی، ان ــاد عمران ــای "اقتص در زمینه ه
شــیمیایی و داروســازی" اســت و گــروه زیرســاخت های اســتراتژیک 
ــه  ــالدی ب ــو در ســال 2005 می ــد. هایک ــت می کن ــی را هدای جهان
ــاورۀ  ــال مش ــش از 12 س ــۀ بی ــد و تجرب ــق ش ــر ملح ــد برگ روالن
مدیریــت اســتراتژیک در پروژه هــا در بخش هــای خصوصــی و 

ــی را دارد. دولت
ــددی  ــدۀ متع ــای پیچی ــش، از اَبَرپروژه ه ــراه تیم ــه هم ــو ب هایک
ــنجی  ــت- از اعتبارس ــرده اس ــتیبانی ک ــروژه پش ــر پ ــول عم در ط
مفهــوم گرفتــه تــا ریســک زدایی و تامیــن مالــی و همچنیــن اجــرا 

بهینه ســازی.  و 
وی تجربــۀ زیــادی در زمینــۀ پروژه هــای بین المللــی دارد کــه 
اروپــای غربــی، مرکــزی و شــرقی، جنــوب شــرقی آســیا و خاورمیانه 

ــران دارد.  ــور ای ــژه ای روی کش ــز وی ــد و تمرک ــش می ده را پوش
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ــِی  ــه در برکل ــت ک ــی اس ــِی دولت ــگاه تحقیقات ــک دانش ــود، ی ــده می ش ــز نامی ــه  UC Berkeleyنی ــا ک ــِی کالیفرنی ــگاه برکل دانش
کالیفرنیــا واقــع شــده اســت .برکلــی کــه در ســال 1868 تأســیس شــد، قدیمی تریــن دانشــگاه از ده دانشــگاه تحقیقاتــی وابســته 
بــه سیســتم دانشــگاهی کالیفرنیاســت و اغلــب از آن بــه عنــوان برتریــن دانشــگاه دولتــی در ایــاالت متحــده و سراســر جهــان 

ــود. ــاد می ش ی

معرفی رشتۀ مهندسی و مدیریت پروژه 
در دانشگاه برکلی کالیفرنیا

گردآوری و ترجمه: 
مانا قهرمان زاده 
دکترای مدیریت 
پروژه از دانشگاه 

لندن 

ترجمـــــه
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دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست

دپارتمــان مهندســی عمــران و محیط زیســت، پنجــاه عضــو هیــأت 
ــل  ــور تحصی ــت ام ــد جه ــت و دو کارمن ــت و بیس ــی تمام وق علم
ــجوي  ــی و 360 دانش ــع کارشناس ــجو در مقط ــش از 400 دانش بی
ــن دپارتمــان، دانشــجویان را  کارشناسی ارشــد دارد .تحصیــل در ای
ــد.  ــاده می کن ــت آم ــران و محیط زیس ــی عم ــۀ مهندس ــراي حرف ب
به دلیــل نیــاز ُمبــرم بــه بهبــود و توســعۀ زیرســاخت ها و حفاظــت 
از محیط زیســت، فرصت هــاي شــغلی بســیار فــراوان هســتند 
ــان،  ــن دپارتم ــی ای ــارم از دانشــجویان کارشناس ــک چه ــدود ی .ح

ــد. ــال می کنن ــی را دنب ــالت عال تحصی
آزمایشــگاه هاي ایــن دپارتمــان در امــر آمــوزش و تحقیــق در میــان 
بهترین هــا در ایــن کشــور قــرار دارنــد کــه فرصتــی بــراي تجربــۀ 
عملــی بــراي همــۀ دانشــجویان فراهــم می آورنــد. در ناحیــۀ خلیــج 
ــراي دانشــجویان وجــود  سانفرانسیســکو، فرصت هــاي بی نظیــري ب
ــران و  ــی عم ــۀ مهندس ــگامانه و نوآوران ــاي پیش ــا پروژه ه دارد ت
ــه ای  ــاي حرف ــرده و در فعالیت ه ــه ک ــی را تجرب محیط زیســت بوم

شــرکت کننــد.

ــگاه  ــت در دانش ــران و محیط زیس ــی عم ــان مهندس ــدف دپارتم ه
برکلــی ایــن اســت کــه به عنــوان پیشــگام رشــتۀ مهندســی عمــران 
ــاي در  ــرف حوزه ه ــرده و مع ــل ک ــان عم ــت در جه و محیط زیس
ــی  ــش علم ــوزش و پژوه ــق آم ــته از طری ــن رش ــول ای ــال تح ح
ــه دانشــجویان کارشناســی و کارشناســی  ــان ب ــن دپارتم باشــد. ای
ارشــد آمــوزش آگاهــی، تفکــر رو بــه جلــو و اخالق مــداري 
ــوآوری  ــه رهبــری و ن ــا بتواننــد مشــاغلی را کــه نیــاز ب می دهــد ت
دارنــد در پیــش بگیرنــد. ایــن دانشــکده بــه دنبــال پیشــرفت هاي 
علمــی و فــن آوری اســت تــا بتوانــد بــه نیازهــاي اجتماعــِی  حیاتــی 

ــردازد.  بپ
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رشتۀ مهندسی و مدیریت پروژه

مقطــع کارشناســی ارشــد در دپارتمــان مهندســی عمــران و 
محیط زیســت، بــر اســتفاده از علــوم طبیعــی بــراي تجزیــه و 
تحلیــل و حــل مســائل مهندســی تأکیــد دارد. درس هــاي پیشــرفته 
در ریاضیــات، شــیمی، فیزیــک، و علوم زیســتی نیــز عمومــاً در ایــن 
ــائل  ــل مس ــه و تحلی ــرای تجزی ــه ب ــود ک ــس می ش ــته ها تدری رش

ــردد. ــتفاده می گ ــی اس مهندس
یکــی از رشــته هاي ایــن مقطــع عبــارت اســت از مهندســی 
ــجویان  ــته، دانش ــن رش ــه در ای ــروژه E&PM( 1( ک ــت پ و مدیری
ــی و  ــای زیربنای ــت پروژه ه ــري در مدیری ــَمت هاي رهب ــراي ِس ب
مدیریت پــروژۀ  .روش  می بیننــد  آمــوزش  عمرانــی  پروژه هــاي 
امــروزی خواســتار آن اســت کــه مهندســین نــه تنهــا در مهندســی 
ــز تخصــص  ــی نی ــاي مدیریت ــه در روش ه ــی، بلک ــم عمران و مفاهی

ــند. ــته باش داش
و  پیشــرفت ها،  فن آوریهــا،  بــر  مدیریت پــروژه  و  مهندســی 
تکنیک هــاي جدیــد )ملــی و بین المللــی( در مدیریت پــروژه و 
ــر روابــط متقابــل تمــام مؤلفه هــاي  ســاخت و ســاز، و همچنیــن ب
ــاخت و  ــد، س ــی، تولی ــزي، طراح ــامل برنامه ری ــات ش ــۀ حی چرخ

ــد دارد. ــام تأکی ــداري، و اختت ــرداري، نگه ــاز، بهره ب س
از آنجایــی کــه سیســتم های مهندســی  روز بــه روز پیچیده تــر 
ــد  ــی جدی ــوم مدیریت ــه عل ــد ک ــاز دارن ــین نی ــوند، مهندس می ش
را به دســت آورنــد. اســاتید و دانشــجویان رشــتۀ مهندســی و 
ــده  ــتم های پیچی ــت سیس ــبرد مدیری ــرای پیش ــروژه ب مدیریت پ

ــد. ــش می کنن ــتند پژوه ــروژه هس ــر پ ــی  ب ــه مبتن ک
واحــد هــای مــورد نیــاز بــراي دورۀ تحصیــالت تکمیلــی مهندســی 

ــد از: ــروژه عبارتن و مدیریت پ
 مفاهیم و روش هاي ساخت و ساز ناب 2 

 ساخت و ساز ناب و مدیریت زنجیرۀ تأمین3  
 قانون براي مهندسین 4

 سیستم هاي عمرانی و محیط زیست 5 
 برنامه ریزي و کنترل پروژۀ پیشرفته 6

 مبانی کسب و کار مهندسی 7  
 فن آوری های جوامع پایدار 8

 فن آوری و پایداری 9
 سمینار و روش تحقیق 10

 تحقیق یا بررسی انفرادی در زمینۀ موضوعات منتخب پیشرفته 

همچنیــن دانشــجویان موظفنــد در طــول دورۀ کارشناســی ارشــد 
ــد  ــرکت کنن ــده ش ــی ش ــی پیش بین ــمینارهای هفتگ ــود در س خ
ــات پژوهشــی  ــی و موضوع ــن دســتاوردهای اجرای ــا جدیدتری ــا ب ت

آشــنا شــوند.
اساتید رشتۀ مهندسی و مدیریت پروژه عبارتند از:

1  Engineering and Project Management

2  Lean Construction Concepts and Methods

3  Lean Construction and Supply Chain Management

4 Law for Engineers

5  Civil Systems and the Environment

6  Advanced Project Planning & Control

7  Business Fundamentals for Engineering

8  Technologies for Sustainable Societies

9 Technology and Sustainability

10 Graduate Research Seminar

  Individual Research or Investigation in Selected Advanced Topics
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مبنای تعالی پروژه؛ 
برای دستیابی به تعالی در پروژه ها و طرح ها

انتشارات انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA، ترجمۀ دکتر امیرحسین خامنه و مهندس سعید اکرمی، نشر پندار پارس، اسفند 1395
در اواخــر قــرن بیســتم میــالدی، انجمــن بین المللــی مدیریــت پــروژۀ اروپــا )IPMA(، مــدل تعالــی پــروژه PEM را بــه منظــور ارزیابــی پروژه هــای مدعــی 
ــروژه معرفــی نمــود. ایــن  ــه دنیــای مدیریــت پ ــوع پروژه هــا، ب ــی ایــن ن ــرای ارزیاب ــه عنــوان معیــاری ب ــرا ب ــه کــرد و از ســال 2002 آن ســرآمدی ارائ
انجمــن بــا اســتفاده از ایــن مــدل، هــر ســاله اقــدام بــه اجــرای فرآینــد جایــزۀ بین المللــی تعالــی پــروژه می نمایــد. فرآینــد جایــزۀ بین المللــی تعالــی 
پــروژه، از همــان ابتــدا بــه عنــوان ابــزاری بســیار مؤثــر بــرای گســترش، نهادینــه کــردن و بالندگــی دانــش مدیریــت پــروژه و تشــویق بــه التــزام عملــی 
بــه ایــن دانــش در اجــرای پروژه هــا مــورد توجــه کشــورهای پیشــرفته و در حــال توســعه قــرار گرفتــه اســت. فرآینــد جایــزه از یــک ســو بــه گســترش 
دانــش مدیریــت پــروژه در جهــان کمــک کــرده و از ســوی دیگــر در تعامــل بــا جوامــع مدیریتــی کشــورهای مختلــف، باعــث پویایــی و تکامــل مــدل 

PEM گردیــده اســت.

ــه PEB کــه در ســال 2016 منتشــر شــده اســت، در واقــع ویرایــش بهبــود و  اســتاندارد مبنــای تعالــی پــروژه )Project Excellence Baseline( معــروف ب
ــر اســاس جدیدتریــن  ارتقــاء یافتــۀ مــدل PEM می باشــد کــه ضمــن مطــرح نمــودن موضوعــات مهــم جدیــدی نظیــر پایــداری و محیــط زیســت و ب
ــروژه از سراســر  ــت پ ــی مدیری ــی و بین الملل ــز مل ــد جوای ــدرکاران فرآین ــت شــده از دســت ان ــای دریاف ــز بازخورده ــروژه و نی ــت پ ــای مدیری رویکرده
جهــان بازنگــری گردیــده اســت. همچنیــن اســتاندارد PEB مکمــل دو اســتاندارد دیگــر انجمــن بین المللــی مدیریــت پــروژه بــه نام هــای ICB )مبنــای 
شایســتگی فــردی مدیریــت پــروژه( و OCB )مبنــای شایســتگی ســازمانی مدیریــت پــروژه( مــی باشــد. کتــاب حاضــر اولیــن ترجمــۀ فارســی معتبــر از 

ــران می باشــد. ــروژه ای ــت پ ــد انجمــن مدیری اســتاندارد PEB و مــورد تأیی
 

دانش مدیریت پروژه با نگاهی کاربردی
ــه؛  ــین صبحی ــر محمدحس ــان و دکت ــد حکمی ــدس حمی ــتۀ مهن نوش
ویراســتار: مهنــدس ســید محمــد حســن موســوی؛ انتشــارات پنــدار 

ــارس،  چــاپ دوم، 1395. پ

ــروژه از  ــت پ ــش مدیری ــا دان ــا ب ــان پروژه ه ــنایی متصدی ــرورت آش ض
ــن  ــن ای ــای تدوی ــا مبن ــم آن ه ــت ک ــاد و فرص ــغلۀ زی ــو و مش یک س
ــن رو بخــش اصلــی کتــاب به صــورت چکیــده  ــوده اســت. از ای کتــاب ب
و کوتــاه آمــاده گردیــد تــا افــراد متصــدی مدیریــت پــروژه بتواننــد بــا 

ــروژه آشــنا شــوند. ــت پ ــش مدیری ــی دان ــا مبان صــرف زمــان کــم، ب
کتــاب چندرســانه ای »دانــش مدیریــت پــروژه بــا نــگاه کاربــردی« بــه 
ــردازد.  ــروژه می پ ــت پ ــم مدیری ــی مفاهی ــه معرف ــاوت ب ــیوه ای متف ش

ــر اســتوار اســت: ــر 7 ویژگــی زی شــاکلۀ کتــاب ب
• معرفــی 10 حــوزۀ مدیریــت پــروژه از دیــدگاه یکــی از اســتانداردهای 
مشــهور مدیریــت پــروژه )PMBOK( به صــورت چکیــده و بــه زبــان ســاده 
ــه شــکلی کــه خســته کننده  ــردی، ب ــی کارب ــاه ول و بیــان مطالبــی کوت

نباشــد؛
ــدام در  ــون )هرک ــب و گوناگ ــف جال ــپ مختل ــم و کلی ــۀ 27 فیل • ارائ
ــم )20  ــدام از مفاهی ــر هرک ــرای درک بهت ــه( ب ــا 6 دقیق ــدود 5 ت ح
فیلــم از ابــر پروژه هــای مختلــف و 7 فیلــم و کلیــپ در مــورد مفاهیــم 

ــروژه(؛ ــت پ مدیری
• دارا بــودن 12 تمریــن  شبیه ســازی شــدۀ مدیریــت پــروژه )بــه همــراه 
ــم  ــرای درک مفاهی ــاب( ب ــت کت ــردۀ پیوس ــوح فش ــا در ل ــخ آن ه پاس

موجــود در اســتاندارد؛
ــه  ــبت ب ــر نس ــم بهت ــرای فه ــف ب ــردی مختل ــای کارب ــه نمونه ه • ارائ

ب
ــا

کت
ی 

رف
عــ

م

ــل؛ ــتاندارد در عم ــرد اس کارب
مشــابه  آزمون هــای  ارائــه   •
 PMP بین المللــی  آزمــون 
ــی  ــر بین الملل ــۀ معتب )گواهینام
حرفــه ای(  پــروژۀ  مدیریــت 
میــزان  از  ارزیابــی  بــرای 
دانــش و آگاهــی نســبت بــه 
ــان  ــروژه و بی ــت پ ــش مدیری دان
ــای  ــه در آزمون ه ــی ک نکته های

مرتبــط بــا مدیریــت پــروژه )ماننــد کنکــور کارشناســی ارشــد یــا دکتــرا 
آیــد؛ کار  بــه  پــروژه(  مدیریــت  گواهی نامه هــای  دریافــت  یــا 

ــرای روشــن ســاختن  ــن ب ــات فاخــر ایران زمی ــی از ادبی ــۀ نمونه های • ارائ
هرکــدام از مفاهیــم؛

ــور  ــا، کاریکات ــط، نموداره ــی و مرتب ــای مفهوم ــری از عکس ه • بهره گی
ــن و  ــم در ذه ــر مفاهی ــت بهت ــرای ثب ــابه آن ب ــدول واژگان و مش و ج
ــه  ــه در زمین ــرای مطالع ــتر ب ــع بیش ــع و مراج ــی مناب ــن معرف همچنی

ــروژه. ــت پ مدیری
ــی  ــد طوالن ــی فرآین ــس از ط ــاب پ ــن کت ــه ای ــود ک ــان می ش خاطرنش
داوری، مــورد تأییــد انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران قــرار گرفتــه اســت. 
معرفــی ایــن کتــاب را می تــوان در بخــش کتاب هــای پیشــنهادی 

ــود. ــاهده نم ــران مش ــروژه ای ــت پ ــن مدیری انجم
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ــا  ــروژه کشــور هــر ســاله ب ــداد علمــی حــوزه مدیریــت پ ــه عنــوان بزرگتریــن روی ــروژه ب کنفرانــس بیــن  المللــی مدیریــت پ
همــکاری دانشــگاه هــا و انجمــن هــای علمــی و حرفــه  ای کشــور برگــزار مــی شــود. در دوازده دوره قبلــی ایــن کنفرانــس تــالش 
شــده اســت ضمــن طــرح موضوعــات روز دانــش و حرفــه مدیریــت پــروژه، بــه مهــم تریــن مســائل، چالــش هــا و دســتاوردهای 
پــروژه هــا، ســازمان هــای پــروژه محــور و فضــای کســب  وکار آنهــا پرداختــه شــود. در ایــن راســتا، عــالوه بــر مباحــث تکنیکــی 
رایــج در مدیریــت پــروژه هــا، توجــه کنفرانــس در چنــد ســال اخیــر بــه مباحــث راهبــردی و فرهنگــی مؤثــر بــر عملکــرد پــروژه  
هــا نیــز معطــوف بــوده، کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال بســیار خــوب جامعــه مدیریــت پــروژه کشــور مواجــه شــده اســت. دورۀ 

دوازدهــم ایــن رویــداد بــزرگ در تاریــخ 24 و 25 بهمــن مــاه 95 در تهــران، در محــور هــای چهارگانــه زیــر برگــزار شــد:
- مدیریت پروژه در فضاهای مختلف کسب وکار؛
- متدولوژی ها، روش ها و فنون مدیریت پروژه؛

- مدیریت استراتژیک پروژه ها؛
- مدیریت ذینفعان، عوامل محیطی، فرهنگی و انسانی در پروژه ها.

در ادامــۀ گــزارش در قالــب ســه مصاحبــه بــا مســئولین کنفرانــس، بــا جزییــات، رونــد شــکل گیــری و اهــداف اســتراتژیک آن 
آشــنا مــی شــویم.

دکتر محمد حسین صبحیه )دبیر کنفرانس(
کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه از چه سالی و با چه اهدافی به وجود آمد؟

ــران  ــه ای ــه ســال 1379 کــه در آن زمــان بنــده پــس از اتمــام تحصیــالت از انگلســتان ب ــاز مــی گــردد ب شــروع کنفرانــس ب
ــه کار شــدم و  ــروژه در موسســه تحقیقــات و آمــوزش وزارت نیــرو مشــغول ب ــر گــروه مدیریــت پ ــه عنــوان مدی بازگشــتم و ب
در آنجــا گــروه مدیریــت پــروژه را راه انــدازی کردیــم و بــا دوســتانی مثــل دکتــر امــام جمعــه زاده، دکتــر نظــری و دوســتان 
ــه ایــن نتیجــه  ــرای مدیــران برگــزار کردیــم. در حقیقــت آن جمــع باعــث شــد کــه بعــداً ب ــاه مدتــی ب دیگــر دوره هــای کوت

 گزارشی از یک رویداد ملی؛
ــت  ــی مدیری ــس مل ــن کنفران دوازدهمی

ــروژه پ

تهیه کننده: 
احسان گلوی زاده 

رحیم؛ 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
رشته مدیریت 
پروژه و ساخت 
دانشگاه تربیت 
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ش
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ــود.  ــی ش ــاس م ــس احس ــک کنفران ــی ی ــای خال ــه ج ــیم ک برس
اولیــن کنفرانــس را دکتــر احــد نظــری در بخــش فنــاوری وزارت 
نفــت برگــزار کردنــد کــه انصافــاً کنفرانــس خوبــی هــم بــود. گــروه 
آریانــا کــه یــک موسســه پژوهشــی و انتفاعــی اســت از ســال 1381 
ــس  ــال 1383 کنفران ــرد و از س ــروع ک ــت را ش ــس مدیری کنفران
بیــن المللــی مدیریــت پــروژه از کنفرانــس نفــت جــدا شــد. اولیــن 
دبیــر کنفرانــس دکتــر شــیر محمــدی از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــری و  ــر نظ ــه زاده، دکت ــام جمع ــر ام ــل دکت ــرادی مث ــد و اف بودن
بنــده هــم همــکاری مــی کردیــم و علــت و ضرورتــش هــم روشــن 
ــروژه دارد  ــت پ ــته مدیری ــه رش ــم ک ــی کردی ــر م ــون فک ــود. چ ب
خــودش را بــه عنــوان یــک رشــته علمــی پیــدا مــی کنــد و خــوب 
ــاط  ــایر نق ــد. در س ــته باش ــت داش ــا صنع ــی ب ــه ارتباطات اســت ک
دنیــا کنفرانس هــا فرصتــی بــرای افــرادی کــه بــه صــورت علمــی و 
ــا هــم آشــنا شــوند  اجرایــی کار مــی کننــد فراهــم می کننــد تــا ب
و شــبکه ســازی کننــد و تجــارب و دانــش خــود را بــا یکدیگــر بــه 

ــد. اشــتراک بگذارن
 مقطــع زمانــی کــه فرمودیــد، بــا آغــاز ایــن رشــته در ایــران همــراه 

ــت؟ بوده اس
ــروژه  ــت پ ــن در ذهــن دارم رشــتۀ مدیری ــه م ــی ک ــا جای ــر. ت خی
از ســال 1376 شــروع شــد. دکتــر حســینعلی پــور کــه در کشــور 
هنــد رشــتۀ مدیریــت پــروژه و ســاخت را خوانــده بودنــد بــه دعــوت 
دکتــر پورجعفــر رئیــس وقــت دانشــکده هنــر و معمــاری دانشــگاه 
تربیــت مــدرس ایــن رشــته را بــرای اولیــن بــار در ایــران تاســیس 
ــکدۀ  ــتان در دانش ــته در هندوس ــن رش ــه ای ــی ک ــد. از آنجای کردن
معمــاری بــود و در ایــران هــم معمــاری در دانشــکدۀ هنــر اســت، 
لــذا ایــن رشــته خــود بــه خــود در ایــن دانشــکده قــرار گرفــت، در 
حالیکــه خیلــی هــا ســوال مــی کننــد نســبت ایــن رشــته بــا هنــر 
ــه  ــس ک ــل انگلی ــی مث ــای اروپای ــه در کشــور ه در چیســت؟ البت
مــن در آنجــا تحصیــل کــردم ایــن رشــته در دانشــکده مهندســی 

عمــران قــرار داشــت.
ــان  ــداری هــم از ســوابق خودت ــکان دارد مق ــر اگــر ام ــاب دکت جن

ــد. بفرمایی
مــن در رشــتۀ ریاضــی دیپلــم گرفتم و در ســال 1356 در دانشــکدۀ 
فنــی دانشــگاه تهــران در رشــتۀ راه  و ســاختمان کــه آن زمــان بــه 
ــود قبــول شــدم. بعــد از آن  صــورت کارشناســی ارشــد پیوســته ب
همــواره در ذهــن مــن بــود کــه رشــتۀ بعــدی ام چــه باشــد. در ابتدا 
فکــر مــی کــردم کــه مهمتریــن مســائل پــروژه هــای مــا در زمیــن 
ــردم،  ــدا ک ــش پی ــته گرای ــن رش ــمت ای ــه س ــت و ب ــی اس شناس
ــا بیشــتر از  ــای م ــروژه ه ــه پ ــه شــدم ک ــن متوج ــن بی ــا در ای اّم
زمیــن شناســی مشــکل مدیریــت دارنــد و خــوب آن زمــان چــون 
ــم و در  ــن رفت ــود م ــروژه نب ــت پ ــتۀ مدیری ــم رش ــه اس ــزی ب چی
رشــتۀ مهندســی صنایــع آزمــون دادم و از صنایــع بــورس گرفتــم و 
در دانشــگاه بیرمنــگام در دانشــکده عمــران بــه تحصیــل مدیریــت 
ــران  ــه ای ــالت ب ــام تحصی ــس از اتم ــدم و پ ــغول ش ــروژه مش پ
ــی شــریف و  ــران، صنعت ــان ســه دانشــگاه ته بازگشــتم. در آن زم
ــا  ــد، اّم ــرده بودن ــه ک ــراز عالق ــن اب ــه حضــور م ــدرس ب ــت م تربی
دانشــگاه تربیــت مــدرس کارهــای بنــده را زودتــر انجــام داد و ایــن 

شــد کــه مــن در ایــن دانشــگاه مانــدگار شــدم. 
چــه مخاطبانــی در کنفرانــس مدیریــت پــروژه حضور پیــدا می کنند 

و همچنیــن ســخنرانان مدعــو چگونه انتخاب می شــوند؟
مخاطبیــن مــا بیشــتر ســازمان هــا و شــرکت هــای پــروژه محــور 
هســتند. قاعدتــاً بیشــتر پــروژه هــای مــا در بخش نفــت، نیــرو و راه 
اســت. کنفرانــس مدیریــت پــروژه بــه تدریــج ســعی کــرده صنعــت 
IT، هوافضــا و ســایر صنایــع را هــم درگیــر کنــد، ولــی آنگونــه کــه 
بایــد، هنــوز موفــق بــه ایــن کار نشــده اســت. در کشــور مــا هنــوز 
پــروژه هــای بــزرگ جذابیــت دارنــد و حتــی در خــود آمریــکا هــم 
ــروژه ابتــدا از ناســا شــروع شــد و بعــد ســازمان هــای  مدیریــت پ
کوچــک تــر از آن پیــروی کردنــد، یــا حتــی در ترکیــه کــه بنــده در 
کنفرانــس مدیریــت پــروژه آنجــا شــرکت کــرده بــودم، کنفرانــس 
را وزارت ارتباطــات  ترکیــه برگــزار مــی کــرد، زیــرا کــه کــه حجــم 
بیشــتر ســرمایه گــذاری هــا در ایــن وزارت خانــه اتفــاق مــی افتــد. 
ــه ســمت آن  ــروژه بیشــتر ب ــت پ ــر کشــوری مدیری ــاً در ه طبیعت

صنعتــی مــی رود کــه بیشــتر ســرمایه گــذاری هــا را دارد.
ــت  ــی مدیری ــن الملل ــس بی ــن کنفران ــوری دوازدهمی ــوع مح موض

ــود؟ ــروژه چــه ب پ
ــق  ــای رون ــا و راهکاره ــش ه ــم چال ــس دوازده ــوع کنفران موض
کســب  وکارهــای پــروژه محــور بــود؛ چــون فکــر مــی کردیــم کــه 
ــد. بیشــتر شــرکت  ــا رکــود مواجــه شــده ان ایــن کســب وکارهــا ب
هــای پیمانــکاری کشــور بــه حــد ظرفیــت خودشــان کار نداشــتند. 
ــوان  ــی ت ــه م ــه چگون ــود ک ــن ب ــا ای ــی  م ــوال اصل ــن س بنابرای
ــه همیــن دلیــل  ــال کــرد و ب ــا را فّع ــن شــرکت ه کســب  وکار ای
مــا در کنفرانــس دوازدهــم یــک قســمت خــاص را بــه موضوعــات 
اقتصــادی اختصــاص دادیــم. بحــث هــای اقتصــادی چــه از دیــدگاه 
دوســتانی کــه بــه اقتصــاد بــازار )نئولیبــرال( و یــا اقتصــاد نهادگــرا 
ــال  ــس دنب ــن کنفران ــاد داشــتند در ای )سوســیال دموکــرات( اعتق
ــاره  ــد و درب ــه بیاین ــتیم ک ــان خواس ــر دو جری ــا از ه ــد و م ش
ــد  ــائلی مانن ــد. در مس ــر کنن ــار نظ ــور اظه ــای پروژه-مح اقتصاده
ــن نقدینگــی  ــت ای ــازار ســرمایه، نحــوۀ هدای نقدینگــی موجــود، ب
بــه پــروژه هــا، تامیــن مالــی پــروژه هــا، چالــش هــای نظــام بانکــی، 
ــی از  ــۀ خیل ــه دغدغ ــود ک ــی ب ــن بحث ــره. ای ــی وغی ــادالت پول تب
ــدت  ــد م ــگاه بلن ــک ن ــت ی ــن اس ــه ممک ــت و اینک ــران هس مدی
تــری پیــش بیایــد کــه بگوییــم لــوازم توســعۀ اقتصــادی کســب و 
ــن  ــی چیســت و رشــد ای ــد ســال آت ــدت در چن ــد م ــای بلن کاره

بخــش هــا در چــه چیــزی اســت؟
طبــق ســابقه ای کــه از کنفرانــس داریــم، هــم از نهادهــای دولتــی 
و هــم از ســازمان هــای پــروژه محــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد. 

در کنفرانــس دوازدهــم ایــن روال بــه چــه نحــوی بــود؟

 در کشور ما هنوز پروژه های بزرگ 
جذابیت دارند و حتی در خود 

آمریکا هم مدیریت پروژه ابتدا از 
ناسا شروع شد و بعد سازمان های 

کوچک تر از آن پیروی کردند،
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مــا همیشــه تالشــمان ایــن اســت کــه یــک موازنــه ای بیــن بخــش 
دولتــی و خصوصــی برقــرار شــود. بســیاری از سیاســت گــذاری ها و 
تصمیــم گیــری هــا توســط بخــش هــای مختلــف دولتــی و عمومــی 
ــه  ــم ک ــالش کردی ــا ت ــال م ــر ح ــه ه ــی ب ــود، ول ــی ش ــام م انج
ــم شــنیده شــود.  ــی ه ــای مدن صــدای بخــش خصوصــی و نهاده
امــا کنفرانــس بیشــتر از اینکــه بــا نــگاه بــه بخــش خاصــی باشــد 
ــه  ــن اســت ک ــی آن ای ــس علمــی ســت و هــدف اصل ــک کنفران ی
ــه  ــد و ب ــایی کن ــروژه را شناس ــت پ ــۀ مدیری ــای حرف ــش ه چال
همیــن خاطــر مــا از ســازمان هــا دعــوت کــرده بودیــم کــه بیاینــد 
ــس  ــردی کنفران ــش راهب ــه بخ ــوط ب ــه مرب ــی ک و در میزگردهای
بــود چالــش هــا و راهبردهــا را بگوینــد. بــه دلیــل اینکــه روندهــای 
ــرد  ــر روی عملک ــی ب ــی و فرهنگ ــی، روانشناس ــادی، اجتماع اقتص
پــروژه هــا اثــر مــی گذارنــد، مقــداری بــه ســمت بحــث هــای نــرم 
رفتیــم و از اســاتیدی در روانشناســی خواســتیم کــه دربارۀ اســترس 
در محیــط هــای پــروژه محــور، نحــوۀ ایجــاد آرامــش و موضوعاتــی 
از ایــن دســت صحبــت کننــد. در کل، رویکــرد کنفرانــس ایــن بــود 
کــه از مباحــث ســخت محــدود بــه مدیریــت پــروژه ماننــد برنامــه 
ریــزی، کــم کــم وارد مســائلی ماننــد ریســک شــده و ســپس وارد 
ــروژه و  ــا ســبد پ بحــث هــای اســتراتژیک مثــل مدیریــت طــرح ی
بعــد از آن بــه بحــث هــای نــرم ماننــد مباحــث فرهنگــی، اخالقــی، 
ــگ  ــی و فرهن ــرمایۀ اجتماع ــر روی س ــه ب ــواردی ک ــاد و م اعتم
ــت  ــه نیس ــاً اینگون ــم. صرف ــد روی بیاوری ــی گذارن ــر م کاری تاثی
ــای  ــه برداشــت ه ــد، بلک ــا اداره کنن ــا را تکنیــک ه ــروژه ه ــه پ ک
ــر  ــن اگ ــت. بنابرای ــده اس ــن کنن ــا تعیی ــک ه ــن تکنی ــراد از ای اف
جهــت گیــری کنفرانــس را در مــدت بیــش از یــک دهــه ای کــه 
ــای  ــث ه ــه از بح ــد ک ــان می ده ــم نش ــگاه کنی ــته ن از آن گذش
ــت  ــرم حرک ــردی و ن ــای راهب ــث ه ــمت بح ــه س ــرد ب ــخِت ُخ س
کــرده ایــم. معمــوال کنفرانــس ســالن هــای مختلــف را بــه مباحــث 
گوناگونــی اختصــاص می دهــد. مثــال ســالن مقــاالت پژوهشــی کــه 
بیشــتر کارهــای دانشــجویی را پوشــش مــی دهــد تــا انگیــزه ای در 
ــب و  ــا فرصــت نوشــتن مطل ــد ت ــده ایجــاد کن ــان نســل آین جوان
ارائــه آن را داشــته باشــند و خودشــان را بــرای بحــث هــای جــدی 
ــرای کســانی کــه  ــد. ســمینارهای آموزشــی هــم ب ــاده کنن ــر آم ت
عالقمنــد بــه آمــوزش باشــند در کنفرانــس وجــود دارد و همچنیــن 
بخــش تجــارب مدیریتــی کــه مربــوط بــه ســطح میانــی مدیــران 
اســت و تجربیــات خــود را در بحــث هــای تکنیــکال و ُخــرد ارائــه 
می کننــد. در ســالن اصلــی هــم بیشــتر بحــث هــای راهبــردی کــه 
ــد  ــران ارش ــت و مدی ــه صنع ــنا ب ــک آش ــراد آکادمی ــی از اف تلفیق
ــارۀ چالــش هــای صنعــت  ــه می گــردد کــه درب صنعتــی اســت ارائ

ــد. ــای آن بحــث می-کنن و راهکاره
ــان خارجــی داشــتید. حضــور  ــه حضــور میهمان شــما اشــاره ای ب
ایــن افــراد چــه کمکــی بــه محورهــای معرفــی شــده در کنفرانــس 

داشــت ؟
ــا  ــدند. در دو ی ــدی انتخــاب ش ــک فرآین ــان خارجــی در ی میهمان
ســه جلســه ای کــه بــه صــورت اســکایپ بــا آنهــا برگــزار کردیــم 
ــا  محورهــای بحــث شــان را کــم و بیــش چــک کــرده و آنهــا را ب
ــا  ــا ب ــت آنه ــون در حقیق ــم، چ ــنا کردی ــان آش ــای خودم ــاز ه نی
نیازهــای مــا آشــنا نبودنــد و پیشــنهادهایی کــه مــی دادنــد نشــان 
ــرد  ــا و میزگ ــخنرانی ه ــاً کل س ــود. اساس ــأله ب ــن مس ــده ای دهن

ــوند.  ــاب می ش ــی، انتخ ــخت ارزیاب ــبتاً س ــد نس ــک فرآین ــا در ی ه
بنابرایــن ممکــن اســت برخــی از دوســتان بزرگــوار کــه از اســاتید 
و مدیــران ارشــد بودنــد ســخنرانی شــان در ایــن فرآینــد ارزیابــی 

ــد نشــود. و تأیی
ــا هــر  ــا باعــث شــده ت ــن ســخت گیــری ه ــد ای ــا فکــر می کنی آی

ــا کیفیــت بهتــری برگــزار شــود؟ ــس ب ســاله کنفران
بــه هرحــال آن چیــزی کــه مهــم اســت، ایــن اســت کــه کیفیــت 
مباحــث حفــظ شــود تــا افــراد عالقــه منــد شــوند. مــا ایــن اصــل را 
پذیرفتــه ایــم کــه » تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد عیــب و هنــرش 
نهفتــه باشــد«. اگــر کســی ارائــه ای انجــام دهــد کــه ضعیف باشــد، 
بــرای خــودش و کنفرانــس نامطلــوب اســت. بــه هــر حــال مــا ایــن 
اصــل را جــدی مــی گیریــم کــه اعتبــار فــرد، اعتبــار کنفرانــس و 
وقــت شــرکت کننــدگان بــه هــدر نــرود و بــه آن احتــرام گذاشــته 

شــود.
اگر مطلب خاصی در انتها دارید بفرمایید.

ــه هــر حــال توســعه یــک فرآینــد  انشــاء اهلل کــه موفــق باشــید. ب
جمعــی اســت و خــود شــما هــم در ایــن رشــته و حرفــه هســتید و 
مشــارکت شــما قابــل تقدیــر اســت و امیــدوارم ســرمایه هــای آیندۀ 
ایــن حرفــه باشــید و حــاال کــه بــا عالقــه شــروع کــرده ایــد تــا انتها 
ــی، علمــی و  ــن حرکــت ملّ ــد و ای ــا هــم بیاین نســل هــای بعــد م

حرفــه ای را توســعه دهنــد.

 مهندس مجتبی اسدی)مدیر کنفرانس(

ــه اهمیــت کنفرانــس و ایــن کــه یکــی از رویدادهــای  ــا توجــه ب ب
ــا  مهــم ســال در زمینــۀ مدیریــت پــروژه بــود خدمــت رســیدیم ت
اخبــار ایــن رویــداد ســاالنه را بــه اطــالع مخاطبــان خــود برســانیم. 

ــه عقــب برگردیــم و اینکــه چــرا کنفرانــس؟ در ابتــدا کمــی ب
ــت  ــم باب ــم از حضــور شــما و ه ــی سپاســگزارم ه ــه خیل اوالً اینک
ایــن رویکــرد جدیدتــان کــه مباحــث مدیریتــی را هــم عــالوه بــر 
ــی  ــث م ــرا باع ــد، زی ــه کردی ــود اضاف ــریۀ خ ــه نش ــی ب ــث فن بح
شــود عرصــۀ دانــش مدیریــت پــروژه توســعۀ بیشــتری پیــدا کنــد. 
ــه ســوال شــما کــه چــرا کنفرانــس، بایــد بگویــم کــه  در پاســخ ب
کنفرانــس هــم مثــل هــر پدیــده ای بــا توجــه بــه نیازهــای خــاص 
آن دوران شــکل مــی گیــرد و کار مــی کنــد. اگــر مــن بخواهــم بــه 
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ــا چــه  ــروژه ب ایــن ســوال پاســخ دهــم کــه کنفرانــس مدیریــت پ
هدفــی ایجــاد شــده اســت و کار می-کنــد، شــاید بایــد برگــردم بــه 
یــک دهــه قبــل کــه کنفرانــس شــکل گرفــت. در آن مقطــع مســأله 
ای کــه مــا بــا آن مواجــه بودیــم ایــن بــود کــه میــزان آشــنایی بــا 
ــای  ــف در بخــش ه ــان مختل ــن ذینفع ــروژه بی ــت پ ــش مدیری دان
ــن  ــّدت پایی ــه ش ــاور ب ــین مش ــکاری و مهندس ــی، پیمان کارفرمای
ــم؛ یعنــی  ــا فقــر محتــوا هــم در ایــن حــوزه مواجــه بودی ــود و ب ب
ــروژه  ــت پ ــا مدیری ــط ب ــی مرتب ــاب آموزش ــادی کت ــداد زی ــا تع م
ــن  ــه ای ــز ب ــروژه نی ــت پ ــه ای مدیری ــای حرف ــتیم و دوره ه نداش
شــکل اصــاًل برگــزار نمــی شــد. بنابرایــن یکــی از دغدغــه اصلــی  
مــا ایــن بــود کــه زمــان اجــرای اکثــر پــروژه هــا در داخــل کشــور 
فاصلــه زیــادی بــا دیگــر نقــاط دنیــا داشــت. طبعــاً یکــی از بحــث 
ــروژه در  ــت پ ــش مدیری ــه دان ــود ک ــن موضــوع ب ــون ای ــا، پیرام ه
ــراد  ــان اف ــدا کــرده اســت و در همــان زم ــی توســعه پی ــا خیل دنی
ــده  ــالخورده ش ــه س ــد ک ــروژه بودن ــت پ ــوزۀ مدیری ــادی در ح زی
 )PMP( بودنــد، امــا در ایــران یــک یــا دو نفــر مــدرک پــی ام پــی
ــه نزدیــک هــزار  داشــتند کــه البتــه در حــال حاضــر ایــن عــدد ب
نفــر رســیده اســت. مثــاًل آن زمــان کــه بنــده دنبــال ایــن موضــوع 
ــه  ــم ب ــرار دهی ــزی ق ــه چی ــی چ ــوای آموزش ــه در محت ــودم ک ب
ــاًل  ــن کار اص ــدرس ای ــه م ــرا ک ــود، زی ــته ب ــتمان بس ــدت دس ش
وجــود خارجــی نداشــت. حتــی جلســات اول کــه مــن مــی رفتــم 
تــا بــا افــراد دربــاره کنفرانــس صحبــت کنــم از چهــار نفــری کــه 
عنــوان مــی کردنــد مــا دکتــرای مدیریــت پــروژه داریــم هیچکــدام 

ــر را بدرســتی نمــی شــناختند. یکدیگ
ــع  ــروژه در آن مقط ــت پ ــش مدیری ــاء دان ــا ارتق ــس ب ــن کنفران ای
شــکل گرفــت، امــا هرچــه جلوتــر رفتیــم ایــن نیــاز متفــاوت شــد. 
مــا هــر چقــدر از کنفرانــس اول فاصلــه می گیریــم، غنــای محتــوای 
علمــی در کشــور بــه شــدت افزایــش پیــدا مــی کنــد، کتــاب هــای 
مختلفــی منتشــر مــی شــود، کنفرانــس مــورد توجــه بیشــتری قــرار 
مــی گیــرد، کالس هــای آموزشــی حرفــه ای دایــر مــی شــود و در 
نتیجــه ســطح آشــنایی بــا دانــش مدیریــت پــروژه ارتقــاء پیــدا مــی 
کنــد. امــروز وقتــی داریــم در رابطــه بــا مدیریــت پــروژه صحبــت 
ــده  ــاوت ش ــته متف ــه گذش ــبت ب ــان نس ــه م ــم، دغدغ ــی کنی م
اســت. بــه ایــن معنــا کــه امــروزه بــا یــک جامعــۀ نســبتاً مطلــع و 
آگاه دربــارۀ ادبیــات مدیریــت پــروژه رو بــه رو هســتیم کــه مســائل 
دیگــری دارنــد؛ مثــاًل اینکــه مــا در عمــل چگونــه ایــن موضوعــات 
دانشــی را پیــاده ســازی کنیــم یــا بحــث مشــارکت هــای فراملــی یا 

فراســازمانی دارنــد.
بنابرایــن جنــس دغدغه هــا متفــاوت شــده اســت. اگــر در گذشــته 

ــائل  ــه مس ــروز ب ــود، ام ــی ب ــتر آموزش ــس بیش ــت کنفران ماهی
ــه  ــردازد. البت ــروژه هــا می پ اســتراتژیک و فضــای کســب و کار پ
همچنــان بخشــی از کنفرانــس بــا رویکــرد آموزشــی طراحــی مــی 
ــای  ــد نیازه ــاز دارن ــه نی ــم ک ــی داری ــا مخاطبان ــون م ــود، چ ش

ــس پاســخ داده شــود. ــن کنفران آموزشــی شــان هــم در ای
ــدت دوازده  ــه م ــه ب ــت ک ــته اس ــس توانس ــن کنفران ــه ای چگون

ــد؟ ــته باش ــتمرار داش ــروز اس ــه ام ــا ب ــال ت س
خوشــبختانه جامعــۀ مدیریــت پــروژه بــه بلوغــی رســیده کــه بــا 
یکدیگــر در تعامــل بــوده و ایــن کار را در ایــن حــوزه راحــت تــر 
کــرده اســت. بنابرایــن اولیــن دلیلــی کــه ایــن کنفرانــس تــا بــه 
امــروز دوام آورده بخشــی  از آن بــه ویژگــی هــای خــوب جامعــه 
منتخــب ایــن حــوزه بــر مــی گــردد. مــا نیــز کارهایــی را انجــام 
داده ایــم کــه فکــر مــی کنــم بــه ایــن موضــوع کمــک کرده باشــد. 
بــه عنــوان مثــال، کنفرانــس اساســاً بــا رویکــردی ملّــی فــارغ از 
ــروز  ــن ام ــت و م ــده اس ــی ش ــازمان طراح ــک س ــه ی ــش ب تعلق
خوشــحالم کــه در جاهایــی مــی شــنوم کــه کنفرانــس مدیریــت 
ــی قلمــداد می کننــد،  پــروژه را هــم بــه عنــوان یــک ســرمایۀ ملّ
نــه متعلّــق بــه یــک فــرد یــا ســازمان. درســت اســت کــه در ابتــدا 
گــروه صنعتــی آریانــا ایــن رونــد را شــکل داد، اّمــا تــالش کردیــم 
ــرای  کــه همــۀ فعــاالن مدیریــت پــروژه و کســانی کــه حرفــی ب
گفتــن دارنــد در ایــن کنفرانــس نقش آفرینــی کننــد. دیگــر اینکــه 
تــالش شــد تــا کنفرانــس متناســب بــا اقتضائــات و نیازهــای هــر 
ــه  ــه هم ــوآوری در کاری ک ــاد ن ــه ایج ــود، البت ــی ش دوره طراح
ســاله دارد برگــزار مــی شــود مقــداری مشــکل اســت، بــه خصوص 
اینکــه در حــوزۀ دانشــی هــر ســال جهــش خاصــی اتفــاق نمــی 

افتــد.
مســأله ای در اینجــا وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه بــه عقیــدۀ 
ــد  ــور دارن ــال حض ــر س ــس ه ــه در کنفران ــرادی ک ــده ای، اف ع

ــد. تکــراری شــده ان
ــوالً  ــت. اص ــی نیس ــان آموزش ــا کارکردش ــا در دنی ــس ه کنفران
در کنفرانــس هــا افــراد قــرار اســت کــه در جریــان کار همدیگــر 
قــرار بگیرنــد. اینکــه در دنیــا چــه اتفاقاتــی افتــاده اســت، دانــش 
مدیریــت پــروژه در چــه جهتــی در حــال حرکــت اســت، بــا هــم 
صنفــی هــای خــود آشــنا شــوند و اینکــه کنفرانــس قــرار نیســت 
جــای یــک کارگاه آموزشــی را بگیــرد و اساســاً بــه همیــن علــت 
ــک  ــن ی ــد؛ چــون ای ــدا مــی کنن ــر ســاله حضــور پی ــده ای ه ع

نشســت حرفــه ای، صنفــی و علمــی اســت.
آیــا کنفرانــس بــه ایــن بلــوغ رســیده کــه مســیر را بــرای ســال 

آینــدۀ جامعــۀ مدیریــت پــروژۀ کشــور مشــخص کنــد؟
ــک خروجــی مشــخص  ــا ی ــه م ــم ک ــن اینکــه بگویی ــه نظــر م ب
ــن  ــا ای ــم و ب ــتناد کنی ــم اس ــه آن بخواهی ــداً ب ــه بع ــم ک داری
ســنجه انــدازه گیــری کنیــم کــه چقــدر تعییــن کننــده بوده ایــم، 
اصــاًل چنیــن ادعایــی نداریــم. اّمــا باالخــره فــرض مــن بــر ایــن 
اســت کــه عمــدۀ بازیگــران مدیریــت پــروژه، یعنــی شــرکت هــای 
کارفرمایــی ، پیمانــکاری و ســازمان هــای دولتی در ایــن کنفرانس 
ــواه از  ــواه ناخ ــد و خ ــی کنن ــل م ــم تعام ــا ه ــد و ب ــور دارن حض
مباحــث ایــن دیالــوگ هــا یادگیــری اتفــاق مــی افتــد. کنفرانــس 
همیشــه یکــی از اهدافــش ایــن بــوده اســت کــه بــر روی مســائل 

ــت  ــۀ مدیری ــبختانه جامع خوش
پــروژه بــه بلوغــی رســیده کــه 
ــوده و  ــل ب ــر در تعام ــا یکدیگ ب
ایــن کار را در ایــن حــوزه راحت 

ــت. ــرده اس ــر ک ت
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جــدی ســازمان هــای پــروژه محــور بــه صــورت حرفــه ای گفــت و 
گــو شــود. در کنفرانــس، تمــام نهادهــای حاضــر )دولتــی، خصوصی 
و خصوصــی دولتــی( بــا یکدیگــر دیالــوگ مــی کننــد و مــن فکــر 
مــی کنــم کــه در مســیر توســعه راهــی جــز گفــت و گــو نداریــم. 
ــا  کنفرانــس هــم رویکــردش ایــن بــوده و هیــچ زمــان نخواســته ب
ــک  ــه ی ــق ب ــودش را متعل ــود و خ ــزار ش ــی برگ ــردی سیاس رویک
ــر روی  ــذاری ب ــگاه اثرگ ــرده در جای ــالش ک ــته و ت ــت ندانس دول
توســعۀ دانــش مدیریــت پــروژه و همینطــور پرداختــن بــه مســائل 
ــد.  ــروژه محــور بحــث کن و چالــش هــای جــدی ســازمان هــای پ
بنابرایــن احســاس مــی کنــم کــه کنفرانــس خاســتگاهی بــرای کل 
اصحــاب حرفــۀ مدیریــت پــروژه اســت کــه دغدغــه هایشــان را در 

آنجــا مطــرح مــی کننــد.
البتــه یــک نقــدی خــود مــن بــه کنفرانــس مدیریــت پــروژه دارم. 
مدیریــت پــروژه در کشــور، هــم در کالس هــای آموزشــی، هــم در 
کتــاب هــا و هــم در کنفرانــس هــا عمدتــاً بــه پــروژه هــای بــزرگ 
ــروژه   ــه پ ــع ب ــی راج ــا وقت ــه در دنی ــت، در حالیک ــه اس پرداخت
ــا هــر مقیــاس مثــل یــک  صحبــت مــی کنیــم بایــد پروژه هایــی ب
ــه نوشــته و چــاپ مــی  ــی ک ــد مــی شــود، کتاب ــه تولی فیلمــی ک
شــود، پایــان نامــه ای کــه انجــام مــی شــود، عروســی کــه گرفتــه 
مــی شــود تــا پاالیشــگاهی کــه ســاخته مــی شــود را در بــر بگیــرد؛ 
ــر  ــای اخی ــال ه ــا در س ــد و در دنی ــا پروژه ان ــۀ اینه ــه هم ــرا ک چ
بســیار تــالش شــده اســت کــه بــه همــۀ این حــوزه هــا کمک شــود 
تــا از ابــزار مدیریــت پــروژه جهــت انجــام دادن بهتــر کارهایشــان 
ــه  ــروژه متاســفانه ب ــت پ ــس مدیری ــا در کنفران ــد. م اســتفاده کنن
خوبــی بــه ایــن موضــوع نپرداختــه ایــم. همیــن عمــدۀ محتوایــی 
ــزرگ  ــروژه هــای ب ــه پ ــوط ب هــم کــه در کشــور تولیــد شــده مرب
مقیــاس اســت و ایــن خــوب نیســت. باالخــره تعــداد افــرادی کــه 
درگیــر پــروژه هــای کوچــک و متوســط یــا ســافت هســتند بســیار 
ــا اختصــاص    ــه آنه ــه کشــور ب ــوده و مجمــوع منابعــی ک بیشــتر ب

مــی دهــد قابــل توجــه اســت.
 

کمیتــۀ صنعــت  )دبیــر  فراهانــي  مجیــد  مهنــدس 
نــس( کنفرا

دالیــل انتخــاب محــور هــای چهارگانۀ کنفرانــس دوازدهــم مدیریت 
پــروژه چــه چیــزی بوده اســت؟

ــد  ــی کن ــک م ــه کم ــی دارد ک ــش پژوهش ــک بخ ــس ی کنفران
دانشــجویان یــا پژوهشــگرانی کــه کار پژوهشــی انجــام مــی دهنــد 
ــاالت  ــب مق ــس در قال ــان را در کنفران ــب خودش ــد و مطال بیاین
ــن جمــع پژوهشــگران  ــه ای ــا همــواره ب ــد. م ــه دهن پژوهشــی ارائ
ــرده  ــگاه ک ــه ن ــن حرف ــدی ای ــل بع ــوان نس ــه عن ــجویان ب و دانش
ایــم. محورهایــی کــه شــما فرمودیــد محورهــای مقــاالت پژوهشــی 
ــروژه  ــت پ ــات مدیری ــب موضوع ــا اغل ــد ت ــالش ش ــه ت ــتند ک هس
ــامل  ــد را ش ــی کنن ــا کار م ــر روی آنه ــورمان ب ــان کش ــه محقق ک
شــود. اّمــا مــا یــک تـِـم محــوری هــم داشــتیم کــه در قالــب رونــق 
ــود. همــان طــور  کســب و کارهــای پــروژه محــور انتخــاب شــده ب
ــه  ــل مختلفــی از جمل ــه دالی کــه مســتحضر هســتید در کشــور ب
ــه  ــت ب ــن بدهــی دول ــه وجــود داشــته و همچنی ــی ک ــم های تحری

ــروژه  ــاد پ ــع اقتص ــت، در واق ــن دس ــواردی از ای ــکاران و م پیمان
محــور در چنــد ســال گذشــته نســبتاً راکــد بــوده اســت. بــه ایــن 
دلیــل در کنفرانــس دوازدهــم بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــد کــه 
ــه  ــروژه محــور چیســت؟ ب ــه اقتصــاد پ ــای رونق بخشــی ب راهکاره
هــر حــال انتظــار مــی رود کــه مــا امســال شــاهد رونــق در صنعــت 
ــای  ــای بحث ه ــه فض ــم ک ــد داری ــیم و امی ــداث باش ــاخت و اح س
کنفرانــس ســال گذشــتۀ مدیریــت پــروژه بیــن ذینفعــان مختلــف 

ــن اتفــاق کمــک کنــد. ــه تســهیل ای ب
بخــش تجــارب برتــر مخاطبــان خــاص خــودش را دارد. اگــر امــکان 

دارد، توضیــح مختصــری در ایــن زمینــه ارائــه بفرماییــد.
اتفاقــی کــه در کشــور افتــاده ایــن اســت کــه افــراد زیــادی بالــغ و 
آگاه بــه ادبیــات مدیریــت پــروژه در حــال حاضــر در کشــور وجــود 
دارنــد و هــر کــدام در ســازمان هــای خودشــان منشــأ خلــق کارهــا 
و ایــده هــای خوبــی بــوده انــد. بنابرایــن کنفرانــس مدیریــت پــروژه 
از چنــد ســال گذشــته بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه صرفــاً بــه جای 
اینکــه بــا موضوعــات دانشــی و آموزشــی شــکل بگیــرد، فضایــی را 
ایجــاد کنــد کــه انتقــال تجربــه اتفــاق بیافتــد. بنابرایــن تــالش شــد 

تــا در ایــن فرآینــد تجــارب خــوب مســتند و ارائــه شــوند.
ــی  ــن الملل ــس بی ــی در کنفران ــارب مدیریت ــل تج ــرحی از پن ش
مدیریــت پــروژه بفرماییــد و اینکــه چگونــه و از چــه زمانــی شــروع 

شــد؟
ــرای  ــت ب ــی اس ــروژه، محل ــت پ ــی مدیری ــن الملل ــس بی کنفران
ــه  ــاالن و کســانی ک ــروژه، فع ــت پ ــگان عرصــۀ مدیری ــع نخب تجم
در ایــن شــبکه حضــور دارنــد و در پــروژه هــای کشــور کار کــرده و 
تجربیــات مختلفــی را کســب کــرده انــد. اینهــا تجربیاتــی ارزشــمند 
اســت کــه ســال هــا کار شــده و انتقــال آنهــا بــه افــراد دیگــر یکــی 
ــا  از اهــداف کنفرانــس مــی باشــد. فــرض بگیــرد کــه فــردی ده ی
بیســت ســال در حــوزه ای کار کــرده و تجربیاتــی را بدســت آورده 
اســت کــه مــی توانــد آن را در حــد ســی دقیقــه بــه کســانی کــه 
عالقــه مندنــد تــا در شــرکت خودشــان از چنیــن تجربه ای اســتفاده 
کننــد، انتقــال دهــد. بدیــن طریــق صرفــه جویــی جــّدی در زمــان 
ــس  ــن از رســالت هــای کنفران ــراد ایجــاد مــی شــود و ای ســایر اف
اســت کــه ایــن اتفــاق بیفتــد. بنابرایــن کنفرانــس مدیریــت پــروژه 
ــای  ــا در حــوزه ه ــرده ت ــن فضــا را ایجــاد ک ــه ای ســال هاســت ک
ــه  ــد ب ــد، بتوانن ــی دارن ــه تجربیات ــا ک ــروژه ه ــاالن پ ــف، فّع مختل
ــرده و  ــدی ک ــه بن ــدون و طبق ــات را م ــن تجربی ــی ای ــکل علم ش
چالــش هایــی را در حــوزۀ خــاص آن تجربــه مطــرح کننــد، نحــوه 

اتفاقی که در کشور افتاده این 
است که افراد زیادی بالغ و 

آگاه به ادبیات مدیریت پروژه 
در حال حاضر در کشور وجود 

دارند و هر کدام در سازمان های 
خودشان منشأ خلق کارها و 

ایده های خوبی بوده اند...
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ــان را در  ــدی خودش ــع بن ــرده و جم ــان ک ــش را بی حــل آن چال
ارتبــاط بــا آن موضــوع خــاص بتواننــد بــه دیگــران انتقــال دهنــد. 
ــا  ــش در ســازمان هاســت، اّم ــت دان ــن از رســالت هــای مدیری ای
ــم. چــه  ــا در کشــورمان ضعــف داری ــه م ــن زمین متاســفانه در ای
ــک  ــی در ی ــه لحــاظ فرهنگــی. یعن در ســطح ســازمانی و چــه ب
ســازمان وقتــی فــردی تجربــه ای را بدســت مــی  آورد، آن تجربــه 
را در کشــوی میــز خــود نگــه مــی دارد و حاضــر نیســت آن را بــه 
دیگــران منتقــل کنــد، زیــرا یــک احســاس ناامنــی از ایــن کار دارد 
و احســاس مــی کنــد کــه اگــر ایــن تجربــه را بــه دیگــران انتقــال 
دهــد باعــث مــی شــود کــه حاشــیۀ امــن کارش در شــرکت پاییــن 
بیایــد و یــا اتــکای سیســتم بــه او کــم شــود. ایــن در حالــی اســت 
کــه در کشــورهای توســعه یافتــه عکــس ایــن موضــوع اتفــاق مــی 
افتــد. اگــر بــا پیمانکارانــی کــه در ایــن کشــورها کار مــی کننــد 
در ارتبــاط باشــید مــی بینیــد کــه هیــچ فرقــی بیــن بــاال تریــن و 
ــری  ــای یادگی ــاً فض ــا مرتب ــت و فض ــروژه نیس ــن ردۀ پ پایین تری
ــران در  ــا دیگ ــرد را ب ــاد مــی گی ــه ی ــزی ک اســت و هرکــس چی
ــم  ــذارد و مه ــی گ ــه اشــتراک م ــف شــده ای ب ــای تعری فرآینده
ــری در  ــئولیت دیگ ــا مس ــت و ی ــروژه اس ــر پ ــه مدی ــت ک نیس
پــروژه دارد. در حقیقــت کنفرانــس آمــده تــا ایــن تابــو را بشــکند، 
یعنــی فضایــی در اختیــار افــراد قــرار دهــد کــه در ســطح ملــی 
تجربیــات خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد و بعــد از آن 
کمــک شــود کــه ایــن کار در ســطح ســازمان هــا اتفــاق بیفتــد 
ــاید در  ــرد. ش ــورت پذی ــن کار ص ــت ای ــطح صنع ــپس در س و س
ســطح یــک کنفرانــس ایــن اتفــاق الزم نبــود کــه رخ دهــد، ولــی 
واقعیــت ایــن اســت کــه کنفرانــس مدیریــت پــروژه ســال هاســت 
کــه بــا دیــدن ایــن نیــاز اصلــی در صنعــت، افــراد را آمــوزش مــی 
ــه  ــرادی ک ــت و اف ــه اس ــی چگون ــه نویس ــیوۀ تجرب ــه ش ــد ک ده
عالقــه منــد بــه انتقــال تجاربشــان هســتند در یــک دورۀ آموزشــی 
ــد  ــاد گرفتن ــراد ی ــم اف ــس دوازده ــد. در کنفران ــرکت می کنن ش
کــه تجربیــات خودشــان را چگونــه ثبــت کننــد و ســپس در چنــد 
ــا اشــکاالتش برطــرف شــود و  ــد ت ــه دادن ــه را ارائ نوبــت آن تجرب
ــار ارزیابــی در کنفرانــس مطــرح  شــد و دیگــران  بعــد از چنــد ب

ــد. هــم از آن اســتفاده بردن
تجارب مدیریتی از چه دوره ایی وارد کنفرانس شد؟

از کنفرانس پنجم.
ــای  ــال ه ــه س ــبت ب ــی نس ــات مدیریت ــان تجربی ــم مخاطب حج

ــت؟ ــی داش ــه تفاوت ــته چ گذش
پنــل ارائــۀ تجــارب یکــی از پرطرفــدار تریــن پنــل هاســت و افــراد 
عالقــه مندنــد تــا از تجربیــات دیگــران اســتفاده کننــد، و نســبت 

بــه ســایر پنــل هــا اســتقبال بیشــتری از آن شــد.
در کنفرانــس بیــن المللــی دوازدهــم بــه نســبت ســال قبــل از آن 

چــه رویکــرد جدیــدی مطــرح شــد؟
ــه لحــاظ ســاختار کار مشــابه کنفرانــس هــای ســال  کنفرانــس ب
هــای قبــل بــود. یعنــی بخشــی میزگردهــای تخصصــی بــود کــه 
در ســالن اصلــی ارائــه شــد. بخشــی مقــاالت پژوهشــی و تجــارب 
ــس  ــه در کنفران ــای آموزشــی ک ــن کارگاه ه ــی و همچنی مدیریت
ارائــه شــدند. فقــط بــه لحــاظ تـِـم، کنفرانــس دوازدهــم بــه بحــث 
ــری  ــوع دیگ ــت و موض ــا تحریم پرداخ ــای پس ــا در فض ــروژه ه پ
ــس دوازدهــم  ــود کــه در کنفران ــن ب ــود ای ــده ب ــز کنن کــه متمای

دایــرۀ پــروژه هــا وســیع تــر دیــده شــد. بــه عنــوان مثــال ســاخت 
یــک فیلــم یــا ســریال پــروژه اســت کــه متاســفانه مدیریــت پــروژه 
ــد  ــازی کمــک کن ــم س ــت فیل ــه صنع ــد ب ــی توان ــه م ــدری ک آنق
در ایــران اســتفاده نمــی شــود. بنابرایــن یکــی از اهــداف کنفرانــس 
ایــن موضــوع بــود کــه در حــوزه هایــی کــه بحــث مدیریــت پــروژه 
ــه آنجاهــا ورود پیــدا کــرده مثــل فیلــم ســازی، کارهــای  کمتــر ب
بیمارســتانی، انتقــال تکنولــوژی و غیــره، پنــل هایــی برگــزار شــود؛ 
یعنــی بــردن فضــای مدیریــت پــروژه بــه جاهایــی کــه مــی توانــد 
ــا  ــه آنه ــر ب ــروز کمت ــه ام ــا ب ــی ت ــد، ول ــاد کن ــزوده ایج ارزش اف

توجــه شــده اســت.

فراخــوان مقــاالت پژوهشــی و تجــارب برتــر ســیزدهمین 
ــروژه ــت پ ــی مدیری ــس بین الملل کنفران

ــاالت پژوهشــی و  ــوان مق ــس، فراخ ــۀ کنفران ــزارش دبیرخان ــه گ ب
ــت  ــی مدیری ــس بیــن الملل تجــارب مدیریتــی ســیزدهمین کنفران
ــران و  ــگران، مدی ــاتید، پژوهش ــۀ اس ــد. کلی ــالم گردی ــروژه اع پ
ــا  ــی و ی ــاالت پژوهش ــل مق ــد اص ــرم می توانن ــان محت کارشناس
www.iipmc. تجــارب خــود را از طریــق ســایت کنفرانــس بــه آدرس

ــه ذکــر  ــس ارســال نماینــد. الزم ب ــن کنفران ــۀ ای ــه دبیرخان com ب

اســت مقــاالت و تجــارب برگزیــده پــس از فراینــد داوری در ایــن 
کنفرانــس کــه در تاریــخ 8-9 بهمــن مــاه 1396 در محــل مرکــز 
همایش هــای بین المللــی رازی تهــران برگــزار می شــود، ارائــه 

خواهــد شــد.
محورهای اصلی مقاالت علمی کنفرانس سیزدهم عبارتند از:

• مدیریت پروژه در فضاهای مختلف کسب و کار
• مدیریت استراتژیک پروژه ها

ــانی در  ــی و انس ــی، فرهنگ ــل محیط ــان، عوام ــت ذینفع • مدیری
ــا ــروژه ه پ

• متدولوژی ها، روش ها و فنون مدیریت پروژه
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 این جلسه در روز پایانی آذر ماه 1395، در محل مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت ) انتهای 
خیابان کوهستان( برگزار شد.

ــر  ــه در ام ــود ک ــت ب ــذار نف ــز تأثیرگ ــی از مراک ــا یک ــنایی  ب ــزاری جلسه،آش ــدف از برگ ه
توســعۀ مدیریــت فعالیــت دارد.جلســه در فضایــی صمیمــی و بــا حضــور مدیــران ارشــد دو 
ــای جواهــری زاده  ــت )رییــس مرکــز(، آق طــرف شــروع شــد. از طــرف مرکــز ، دکتــر دیان
)مشــاور رییــس مرکــز(، دکتــر عمــوزاد )رییــس مرکــز ارزیابــی( وآقــای دکتــر رجب بیگــی 
ــران، دکتــر نظــری  ــروژۀ ای معــاون آمــوزش وتوســعه مرکــز و از طــرف انجمــن مدیریــت پ
)رییــس هیــأت مدیــرۀ انجمــن( ، مهنــدس صفاکیــش )دبیــر انجمــن(، دکتــر بنی هاشــمی 
ــار و  ــر اخب ــان )مدی ــدس گلچی ــدس( ، مهن ــام مهن ــۀ پی ــردبیر مجل ــن وس ــاب  انجم )ارزی
گزارشــات مجلــۀ پیــام مهنــدس ومســئول همایش هــا در شــبکۀ اعضــای جــوان انجمــن( و 
مهنــدس حاجیانــی )مســئول بازدیدهــا در شــبکۀ اعضــای جــوان انجمــن( حضــور داشــتند.

ــد و  ــه دادن ــز ارائ ــی کار مرک ــه چگونگ ــع ب ــی راج ــات کل ــز توضیح ــت مرک ــدا ریاس در ابت
ــن،  ــران انجم ــز مدی ــت نی ــد.در نهای ــران پرداختن ــعۀ مدی ــرح توس ــا  ط ــا، خصوص ــات فعالیت ه ــان جزیی ــه بی ــران  ب ــر مدی ــپس دیگ س
توضیحاتــی در خصــوص حوزه هــای فعالیــت انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران ارائــه دادنــد و ابعــاد بالقــوۀ همــکاری بررســی شــد.در ادامــه، 

ــود.  ــن جلســه آورده می ش ــده در ای ــان ش ــب بی خالصــه ای از مطال
 مرکــز توســعۀ مدیــرت وزارت نفــت در اواســط ســال 1394 تأســیس گردیــد. مأموریــت ایــن مرکــز توســعۀ مدیریــت در صنعــت نفــت و 
تقویــت و معرفــی مــداوم نســلی نــو از مدیــران، بــا تکیــه بــر اندوختــۀ ارزشــمند تجــارب مدیــران کنونــی، ارائــه و معرفــی فن آوری هــای 

ــت.  ــای دانشگاه هاس ــارب و یافته ه ــری از تج ــابه و بهره گی ــرکت های مش ــت در ش ــن مدیری نوی
 بــا توجــه بــه اینکــه تــا ســه ســال آینــده بخــش قابــل توجهــی از مدیــران رده بــاالی صنعــت نفــت بــه ســن بازنشســتگی می رســند و 
ــه  ــران وزارت نفــت ب ــر اینکــه در ســال 1400 میانگیــن ســنی مدی ــی ب ــی و رویکــرد وزرات نفــت مبن ــه جوان گرای همین طــور توجــه ب
حــدود 40 ســال برســد، لــزوم تشــکیل چنیــن مرکــزی احســاس می شــد . همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت نفــت بــه 150 میلیــارد 
دالر جــذب ســرمایه و ضــرورت اســتفادۀ بهینــه از ایــن حجــم نقدینگــی، نیــاز بــه مدیــران کارآمــد و حرفــه ای بیــش از پیــش احســاس 

می شــد. 
در همیــن راســتا حــدود 300 جایــگاه مدیریتــی تعریــف و بــا فــرض شناســایی و تأمیــن 3 نفــر بــرای هرســمت، در پایــان ایــن فرآینــد 
تعــداد قابــل توجهــی نیــرو تأمیــن خواهندشــد. مدیرانــی کــه در ایــن مرکــز تربیــت می شــوند، عــالوه بــر مجهــز بــودن بــه فناوری هــای 
نویــن مدیریــت در تــراز جهانــی، از کارورزی هــای الزم در بهتریــن مراکــز حرفــه ای و شــرکت های نفتــی معتبــر بین المللــی نیــز  بهــره 
می گیرنــد. همچنیــن تــا 5 ســال آینــده می بایســت بــه نحــوی برنامه ریــزی شــود کــه تمــام مدیــران ارشــد و تأثیرگــذار صنعــت نفــت 

از افــرادی باشــند کــه دارای گواهینامه هــای حرفــه ای از ایــن مرکــز باشــند.
نحــوه ورود بــه فرآیندهــای ارزیابــی مرکــز  بــه گونــه ای  اســت کــه پــس از فراخوان هــای دوره ای در وزارت نفــت، تمامــی کارکنانــی کــه 
در خــود پتانســیل مدیریتــی می بیننــد و تمایــل دارنــد، می تواننــد در ایــن فراخــوان شــرکت کننــد. افــرادی کــه بــرای ارتقــاء و توســعۀ 
شایســتگی در فراخوان هــا ثبت نــام می کننــد، از طــرق مختلــف مــورد ارزیابی هــای متعــدد قــرار می گیرنــد و در صــورت کســب حداقــل 
نمــرات الزم بــرای آمــوزش و توســعۀ توانمنــدی، وارد فرآیندهــای ایــن مرکــز می شــوند. ایــن مراحــل شــامل ســنجش شایســتگی فنــی 
)مدیریــت ریســک، مدیریــت کیفیــت، مدیریــت هزینــه و ...(، ســنجش شایســتگی های رفتــاری )مذاکــره، تفکــر منطقــی، تفکرتحلیلــی 
ــرا کســب  ــد آن ــه شــرکت کنندگان بای ــف شــده ک ــره تعری ــل نم ــک حداق ــم، ی ــر آیت ــرای ه ــن ســالمت روان می شــود. ب و ...( و همچنی

جلسه ای در انتهای کوهستان
گزارش جلسه مشترک انجمن مدیریت پروژه ایران و مرکز توسعه مدیریت وزارت نفت

موسی حاجیانی
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت، دانشگاه 

تربیت مدرس

محمدرضا گلچیان
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
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ــه ذکــر اســت کــه در فراخــوان اول مرکــز کــه در  ــد. الزم ب نماین
ســال 1395 انجــام شــد، حــدود 500 نفــر شــرکت کردنــد. حداقــل 

شــرایط بــرای شــرکت در ایــن فراخــوان عبــارت بودنــد از: 
• مدرک کارشناسی؛ 
• 7 سال سابقه کار؛

• فارغ التحصیلی از 10 دانشگاه برتر ایران؛
• حداکثر سن 45 سال؛

درغربالگــری اولیــه 263 نفــر انتخــاب شــدند و در مراحــل بعــدی 
شــامل تکمیــل رزومــه، مصاحبــۀ شایســتگی رفتــاری و برگــزاری 
ــی  ــر و بررس ــان، کامپیوت ــوش، زب ــل ه ــف مث ــای مختل آزمون ه
ســالمت روان، 102 نفــر باقــی ماندنــد. آخریــن مرحلــه، برگــزاری 
آزمــون دانشــی و مخصوصــا ســنجش مهارت هــا درحــوزۀ مدیریــت 
ــر از  ــه نف ــط س ــی توس ــی و تخصص ــۀ فن ــق مصاحب ــروژه ازطری پ
مدیــران ارشــد وزارت نفــت بــود کــه در نهایــت 48 نفــر انتخــاب 
شــدند. در ایــن مرحلــه بــه هــر فــرد امتیــازی از 1 تــا 9 اختصــاص 
یافــت. ایــن افــراد بنــا بــه نیــاز صنعــت و میــزان تجربــه، در چهــار 

دورۀ مختلــف شــرکت خواهنــد کــرد: 
1. دورۀ ِمنتورینــگ کــه زیــر نظــر یــک مدیــر راهنمــا )از مدیــران 
ــار،  ــک ب ــه ی ــر دو هفت ــد و ه ــرار می گیرن ــک و دو( ق ــطح ی س
ــدۀ وزارت نفــت تشــکیل می شــود،  ــا حضــور نماین ــک جلســه ب ی
صورتجلســه تهیــه می گــردد و میــزان پیشــرفت افــراد رصــد 

می شــود.
ــر  ــتیار مدی ــوان دس ــروژه، به عن ــک پ ــه در ی 2. دورۀ کارورزی ک

ــد.  ــه کنن ــب تجرب ــا کس ــوند ت ــه کار می ش ــغول ب ــروژه مش پ
بــا  آشــنایی  جهــت  بین المللــی  شــرکت های  در  کارورزی   .3

بین المللــی. شــاخص های 
4. طی کردن دوره های آموزشی موردنیاز.

ضمنــا بــرای ایــن افــراد یــک گواهــی بــا اعتبــار ســه ســال صــادر 
می شــود کــه هــر ســال مــورد بازبینــی قــرار می گیــرد و چنانچــه 

ــه  ــه اش ب ــار گواهینام ــد، اعتب ــاء نیاب ــال ارتق ــه س ــی س ــی ط کس
پایــان خواهــد رســید.

در فراخــوان مرحلــۀ دوم، حــدود 1250 نفــر شــرکت کرده انــد کــه 
در حــال طــی مراحــل گزینــش می باشــند. ضمنــا اصالحاتــی روی 
ــوان  ــود در فراخ ــی می ش ــد و پیش بین ــام ش ــنجش انج ــدل س م
دوم تعــداد 150 نفــر واجــد شــرایط شــناخته شــوند کــه بــه ایــن 
ــای  ــن جایگاه ه ــده گرفت ــرای به عه ــر ب ــب در حــدود 200 نف ترتی

پیش بینــی شــده آمــاده خواهنــد شــد.
ــاالی  ــرگان ب ــا خب ــه ب ــه ای و مصاحب ــات کتابخان ــس از تحقیق پ
20 ســال تجربــه، دســتورالعملی جهــت تطبیــق شــغل بــا شــاغل 
تهیــه گردیــد کــه طبــق آن پروژه هــا براســاس دو گزینــۀ مبلــغ و 

ــدند: ــدی ش ــی طبقه بن پیچیدگ
ــا پیچیدگــی  ــون دالر ب ــر از 350 میلی ــروژۀ کمت ــج: پ • ســطح پن

کــم؛
ــارد دالر  ــک میلی ــا ی ــون ت ــروژۀ از 350 میلی ــار: پ ــطح چه • س
ــا  ــون دالر ب ــر از 350 میلی ــروژۀ کمت ــا پ ــم ی ــی ک ــا پیچیدگ ب

ــاد؛ ــی زی پیچیدگ

ــا  ــارد دالر ب ــا دو میلی ــارد ت ــک میلی ــروژۀ از ی ــه: پ ــطح س • س
ــا یــک میلیــارد دالر  ــا پــروژه از 350 میلیــون ت پیچیدگــی کــم ی

ــاد؛ ــی زی ــا پیچیدگ ب
ــم  ــی ک ــا پیچیدگ ــارد دالر ب ــش از دو میلی ــروژۀ بی • ســطح دو: پ
یــا پــروژۀ از یــک میلیــارد تــا دو میلیــارد دالر بــا پیچیدگــی زیــاد؛

• سطح یک: پروژۀ بیش از دو میلیارد دالر با پیچیدگی زیاد.
در پایــان جلســه، امــکان همــکاری ایــن مرکــز بــا انجمــن مدیریــت 
ــترک،  ــای مش ــزاری همایش ه ــامل برگ ــی ش ــروژه در محورهای پ
بهره گیــری از مــدارک تخصصــی ICB  و حضــور پروژه هــای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــروژۀ برت ــی پ ــزۀ مل ــت در جای ــوزۀ نف ح
گرفــت. در خاتمــه، بازدیــدی از مرکــز ســنجش و ارزیابــی توســط 

ــن جلســه انجــام شــد.  حاضری
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در ایــن گــزارش کــه در قالــب مصاحبــه بــا جنــاب آقــای دکتــر مجتبــی عزیــزی، رئیــس کمیتــۀ جایــزۀ انجمــن 
مدیریــت پــروژه ایــران، تهیــه شــده اســت، بــا رونــد برگــزاری جایــزۀ ملــی مدیریت پــروژۀ ایــران آشــنا خواهیــم 

. شد
لطفا خود را به صورت اجمالی معرفی نمایید.

بــه نــام خــدا، عزیــزی هســتم، فــارغ التحصیــل مقطــع دکتــرا در رشــتۀ مدیریــت پــروژه و ســاخت. از ســال 92 بــه عنــوان عضــو 
هیــأت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس مشــغول بــه کار شــده ام. در ســال 84، هم زمــان بــا تأســیس انجمــن مدیریــت پــروژه ایــران 
بــه عضویــت ایــن انجمــن در آمــدم و حــدود 11 ســال اســت کــه در بخش هــای مختلفــی چــون کمیتــۀ دانشــجویی، کمیتــۀ جایــزۀ 
ادوار مختلــف، برگــزاری جوایــز مدیریــت پــروژه و جایــزۀ پژوهــش برتــر فعالیــت داشــته ام و اخیــراً به عنــوان عضــو هیــأت مدیــره 

ــا انجمــن همــکاری می کنــم.  ب
ــن  ــا در ای ــی واجــد شــرایط هســتند ت ــروژه چیســت؟ چــه پروژه های ــزۀ ملــی مدیریــت پ ــد شــرکت در جای رون

رقابــت شــرکت کننــد؟
در خصــوص جایــزه ملــی مدیریــت پــروژه، بــد نیســت در ابتــدا تاریخچــۀ ایــن جایــزه مطــرح شــود. نــام جایــزه از ترجمــۀ جایــزۀ 
ــور  ــن به منظ ــر انجم ــر نظ ــه ای زی ــال 88 کمیت ــد و از س ــه ش ــر" گرفت ــروژۀ برت ــزۀ پ ــام "جای ــا ن Project Excellent Award )PEA( ب

ــه در اینجــا  ــی ک ــت، در صورت ــق می گرف ــر تعل ــروژۀ برت ــه پ ــزه ب ــن جای ــی ای ــد صنعت ــزه تشــکیل شــد. از دی ــن جای ــزاری ای برگ
ــه ممکــن  ــت؛ چــرا ک ــر یاف ــروژه تغیی ــی مدیریت پ ــزۀ مل ــه جای ــزه ب ــام جای ــذا ن ــروژه انجــام می شــد، ل ــد مدیریت پ ــی از دی ارزیاب
بــود در ارزیابــی پروژه هــای برتــر، دیگــر ابعــاد نیــز تأثیرگــذار باشــد، امــا در اســتفاده از واژۀ جایــزۀ ملــی مدیریــت پــروژه تنهــا از 

ــرد. ــی صــورت می گی ــر ارزیاب ــت برت ــث مدیری حی
امــا در مــورد شــرایط شــرکت در جایــزه، هــر پــروژه از هــر صنعتــی قــادر اســت بــا در نظــر گرفتــن چنــد پیــش فــرض در ایــن 
رقابــت شــرکت کنــد. پیــش فــرض اول ایــن اســت کــه پــروژه اتمــام یافتــه و یــا میــزان پیشــرفت آن در حــدی باشــد کــه نتایــج 
حاصــل از پــروژه قابــل ارزیابــی باشــد. اگــر پیشــرفت پــروژه در حــد ارزیابــی نباشــد، تــا زمــان تکمیــل پــروژه، قــادر بــه شــرکت 
در رقابــت نخواهــد بــود، و در صورتــی کــه بیــش از دو ســال از اتمــام پــروژه نگذشــته باشــد می توانــد در دوره هــای بعــدی رقابــت 
شــرکت کنــد. بــرای ارزیابــی پروژه هــا نیــاز بــه مصاحبــه بــا تیــم پــروژه و بررســی مــدارک اســت و گذشــت دو ســال از اتمــام پــروژه، 

ــی  ــزۀ مل ــا جای ــنایی ب آش
ه ژ و یت پــر یر مد

تهیه کننده: 
ستاره ولی نواز

دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت، دانشگاه 

تربیت مدرس

ش
گـــــزار
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دسترســی بــه ایــن منابــع را بــا دشــواری مواجــه می ســازد؛ لــذا 
ــت  ــرای شــرکت پروژه هــا در رقاب ــت ب ــازه تنهــا محدودی ــن ب ای
فراینــد  از ثبت نــام در  محســوب می شــود. پروژه هــا پــس 
ــای  ــروه: پروژه ه ــه گ ــروژه در س ــایز پ ــاس س ــر اس ــی، ب ارزیاب
ــون  ــر از 5 میلی ــۀ کمت ــا بودج ــای ب ــامل پروژه ه ــک، ش کوچ
ــا  ــط ب ــای متوس ــان، پروژه ه ــارد توم ــادل 20 میلی ــورو، مع ی
بودجــۀ 5 تــا 100 میلیــون یــورو، معــادل 20 تــا 400 میلیــارد 
ــش  ــۀ بی ــا بودج ــا ب ــر پروژه ه ــزرگ و اب ــای ب ــان، و پروژه ه توم
از 100 میلیــون یــورو یــا بیشــتر از 400 میلیــارد تومــان، 

ــوند. ــی می ش ــر ارزیاب ــاوت از یکدیگ ــته بندی و متف دس
ــرای تعییــن ســایز  ــه جــز بودجــه، مالک هــای دیگــری نیــز ب ب
ــکاران حاضــر در  پــروژه وجــود دارد، ماننــد معیــار تعــداد پیمان
پــروژه، تعــداد پرســنل و کارکنــان پــروژه و تنــوع اقلیــم پــروژه. 
ــرای  ــزه ب ــۀ جای ــم کمیت ــک در تصمی ــرای کم ــا ب ــن معیاره ای
ــرار  ــرز ق ــا در م ــۀ آنه ــم بودج ــه رق ــی ک ــته بندی پروژه های دس
دارنــد بــه کار می رونــد. مطمئنــا پــروژه ای بــا ســایز بزرگ تــر بــا 
ــکاران  ــه رو می شــود و تعــدد پیمان پیچیدگی هــای بیشــتری روب
ــه  ــد ک ــه رو نمای ــی رو ب ــا پیچیدگ ــروژه را ب ــد پ ــز می توان نی
ــای  ــرز پروژه ه ــه ای در م ــه بودج ــروژه ای ک ــود پ ــبب می ش س
ــزرگ  ــرار دارد در دســته بندی پروژه هــای ب ــزرگ و متوســط ق ب

قــرار گیــرد.
چــه معیارهایــی به عنــوان مــالک موفقیــت یــک 

پــروژه در نظــر گرفتــه می شــود؟
ــه 6 دوره  ــدل PEM ک ــاس م ــر اس ــا را ب ــزه پروژه ه ــن جای ای
ــد.  ــی می کن ــت ارزیاب ــده اس ــزار ش ــاس آن برگ ــر اس ــت ب رقاب
ــه در  ــر شــناخته خواهــد شــد ک ــروژۀ برت ــوان پ ــروژه ای به عن پ
بخــش نتایــج پــروژه موفــق عمــل کــرده و انتظــارات گروه هــای 
مختلــف ذینفــع ماننــد کارفرمــا و ســرمایه گذار پــروژه کــه جــزء 
ــر  ــرآورده کــرده باشــد. عــالوه ب ذینفعــان اصلــی می باشــند را ب
ــز  ــر نی ــای دیگ ــارات گروه ه ــی، انتظ ــان اصل ــارات ذینفع انتظ
اهمیــت ویــژه ای دارنــد، ماننــد تیــم پــروژه کــه شــامل کارگــر 
ــروژه  ــزی و کنتــرل پ ــر برنامه ری ــان دفت ــا کارکن ســادۀ کارگاه ت
ــۀ  ــا از نتیج ــی آنه ــه ارزیاب ــند؛ اینک ــتادی می باش ــور س ــا ام ی
پــروژه چگونــه بــوده اســت و چــه تجربیــات جدیــدی از ماحصــل 
ایــن پــروژه به دســت آورده انــد؟ آیــا دانــش و دیــدگاه اجرایــی 

پــروژۀ آنهــا بهبــود یافتــه اســت؟ 
گــروه دیگــری از ذینفعــان، پیمانــکاران حاضــر در پــروژه 
می باشــند؛ اینکــه آیــا پیمانــکاران رضایــت کافــی از کار در ایــن 
پــروژه را داشــته اند؟ آیــا باعــث بهبــود بَِرنــد آنهــا شــده اســت؟ 
ــر  ــت محیطی را در ب ــائل زیس ــروژه مس ــه پ ــی ک ــا در صورت ی
ــت محیطی  ــای زیس ــئولین و نهاده ــت مس ــا رضای ــرد، آی می گی
ــروژه پاالیشــگاهی  ــه پ ــی ک ــا در صورت ــرآورده می ســازد؟ ی را ب
ــا ســبب بهبــود معیشــت مــردم محلــی پــروژه شــده  اســت، آی
یــا ســبب آلودگــی زیســت محیطی منطقــه شــده اســت؟ 
ــع  ــبب قط ــرده و س ــه رو ک ــکل رو ب ــا مش ــاورزی را ب ــا کش آی
ــز  ــر نی ــان دیگ ــان گشــته اســت؟ و ذینفع ــی درخت محصول ده
بــه همیــن صــورت. در انتهــا در صــورت عملکــرد ضعیــف پــروژه، 
امتیــاز کافــی بــه آن تعلــق نخواهدگرفــت و از دور رقابــت حــذف 
خواهــد شــد. عــالوه بــر ایــن، معیارهــا و شــاخص های کلیــدی 
ــه ای و  ــی، هزین ــداف زمان ــه اه ــتیابی ب ــل دس ــردی مث عملک

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب ــج م ــش نتای ــی در بخ کیف
امــا اگــر پــروژه ای موفــق بــه تحقــق معیارهــا و نتایــج شــود ایــن 
ــی  ــج موقتــی و تصادف ــن نتای ــا ای ــد کــه آی ســؤال پیــش می آی
بــوده و یــا در اثــر تــالش و برنامه ریــزی قبلــی بــوده اســت؟ بــه 
همیــن منظــور بخــش دیگــری از مــدل، بــه بررســی فرآیندهــا 
و مدیریــت می پــردازد. ایــن قســمت نیــز معیارهــای مشــخصی 
ــکیل  ــار را تش ــر معی ــا 22 زی ــار ب ــی از 9 معی ــه بخش دارد ک
می دهــد. مســائل مهــم در ایــن بخــش، تعریــف شــفاف اهــداف 
ــه  ــه ب ــرد، توج ــر ف ــداف ه ــانی اه ــیم و اطالع رس ــروژه، تقس پ
نظــرات ذینفعــان پــروژه، چگونگــی ســازمان دهی اعضــای 
تیــم پــروژه، چگونگــی مدیریــت کارآمــد منابــع مالــی، مــواد و 
ــن،  ــر ای ــزات اســت. عــالوه ب ــی و تجهی ــع اطالعات ــح، مناب مصال
اینکــه از چــه فرآینــد مدیریتــی در پــروژه اســتفاده شــده اســت 
ــت و در  ــود را ثب ــای خ ــروژه درس آموخته ه ــه پ ــه چگون و اینک
ــری  ــوارد دیگ ــد، از م ــرار می ده ــدی ق ــای بع ــار پروژه ه اختی
اســت کــه در ایــن بخــش مــدل مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
در انتهــا درصورتــی کــه پــروژه در دســتیابی بــه معیارهــا موفــق 
عمــل کــرده باشــد، بــه تناســب امتیــاز کســب شــده موفــق بــه 
ــر باشــد، جوایــز  دریافــت جایــزه می گــردد. هرچــه امتیــاز باالت

ســطح باالتــری بــه پــروژه تعلــق خواهــد گرفــت.
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این جایزه چند سال است که برگزار می شود؟ 
ایــن جایــزه بــر اســاس یــک مــدل بین المللــی از ســال 1996در 
ــرا آلمانی هــا نقــش پررنگــی در  آلمــان برگــزار شــده اســت؛ زی
ــن  ــته اند. ای ــروژه )IPMA( داش ــت پ ــی مدیری ــن بین الملل انجم
ــال  ــروژه از س ــت پ ــی مدیری ــزۀ بین الملل ــوان جای ــزه به عن جای
2001 تــا بــه حــال 15 دوره در ســطح بیــن المللــی و در کشــور 

مــا نیــز از ســال 88 شــش دوره برگــزار شــده اســت.
ــای  ــال ها و دوره ه ــه س ــبت ب ــزه نس ــن جای ــال ای امس

قبــل چــه تفاوتــی پیــدا کــرده اســت؟
ــده ای  ــر عم ــی تغیی ــی و مل ــطح بین الملل ــزه در س ــدل جای م
نداشــته اســت، امــا به لحــاظ جزییــات اجرایــی و نحــوۀ ارزیابی و 
داوری تغییراتــی خواهــد داشــت. بــه تناســب درس آموخته هــای 
هــر دوره، مــدل از ســال 2015 اصالحاتــی داشــته اســت. اخیــرا 
 Project Excellent Baseline یــک مــدل بــه روز شــده تحــت عنــوان
ــل  ــه در دورۀ قب ــت ک ــده اس ــر ش ــط IPMA منتش PEB(( توس

ــد.  ــتفاده ش ــه اس ــدل پای ــوان م ــی از آن به عن ــزۀ بین الملل جای
در صــورت تصویــب انجمــن مدیریــت پــروژه در جلســات هیــأت 
مدیــره، در کشــور مــا نیــز در دورۀ هفتــم از ایــن مــدل اســتفاده 
تفاوت هایــی در تقســیم بندی  خواهــد شــد. مــدل جدیــد 
معیارهــا دارد و در واقــع تغییــرات اساســی داشــته کــه در ابتــدا 
ــی  ــچ تفاوت ــه هی ــود. البت ــوزش داده ش ــا آم ــه ارزیاب ه ــد ب بای
ــدارد. در انجمــن  ــی و معیارهــا وجــود ن در فرآینــد مــدل ارزیاب
ــتورالعمل هایی  ــی دس ــای ارزیاب ــران مبن ــروژه در ای ــت پ مدیری
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــی از آنه ــزۀ بین الملل ــه در جای ــت ک اس
در  کــه  پروژه هاســت  شــرکت کنندگان  در  تفــاوت  تنهــا  و 
سراســر  از  شــرکت کننده  پروژه هــای  بین المللــی  جایــزۀ 
در  می باشــند.  ایرانــی  پروژه هــا  ملــی،  جایــزۀ  در  و  دنیــا 
ــزۀ بین المللــی و ملــی مدیریــت پــروژه برعکــس مســابقات  جای
ــکان  ــروژۀ اول و دوم و ســوم مطــرح نمی باشــد و ام ورزشــی، پ
تشــابه امتیــازات و تعالــی بــرای چندیــن پــروژه وجــود دارد. در 
ــا تفــاوت  ــا تندیــس ســیمین ب ادوار گذشــته، چندیــن پــروژه ب
امتیــازی بســیار کمــی نیــز وجــود داشــته کــه بــه دلیــل قــرار 
ــطح  ــروه از س ــک گ ــازی در ی ــازۀ 100-150 امتی ــن در ب گرفت
ــت  ــزه دریاف ــازه جای ــا آن ب ــب ب ــه و متناس ــرار گرفت ــی ق تعال
کرده انــد. تفــاوت دیگــر در ارزیاب هاســت. در جایــزۀ ملــی، 
ــره از  ــای 5 نف ــی تیم ه ــزۀ بین الملل ــی و در جای ــا ایران ارزیاب ه

ــند.  ــف می باش ــورهای مختل کش
ــزه  ــزاری جای ــود برگ ــت بهب ــنهاداتی جه ــه پیش چ

ــد؟ داری
ــت  ــات ثب ــردوره، در جلس ــای ه ــنهادات و درس آموخته ه پیش
ــۀ آن  ــه نتیج ــود ک ــل می ش ــه IPMA منتق ــده و ب ــط ش و ضب
ــل  ــه دلی ــرکت ها ب ــی ش ــد. بعض ــدل می باش ــن م ــود یافت بهب
عــدم آشــنایی بــا مــدل نمی تواننــد توانایــی خــود را در 
گزارش هــا ارائــه کننــد و تصــور می کننــد ارزیاب هــا تنهــا 
بایــد بــه مطالعــۀ گزارش هــا بپردازنــد، امــا فرآینــد ارزیابــی بــه 
ــه، 3  ــدن اظهارنام ــس از خوان ــا پ ــه ارزیاب ه ــت ک ــی اس ترتیب
روز بــه بازدیــد میدانــی پــروژه و دفتــر مدیریــت پــروژه پرداختــه 

و اســناد و مــدارک را مطالعــه می کننــد. امــا شــخصا پیشــنهاد 
ــد  ــا فرآین ــرکت ها ب ــنایی ش ــت آش ــمینارهایی جه ــم س می کن
جایــزه برگــزار شــود تــا شــرکت هایی کــه حتــی شــروع بــه کار 
ــده  ــنا ش ــی آش ــد مدیریت ــدل جدی ــا م ــد ب ــا کردن روی پروژه ه
ــد.  ــۀ توانایی هــای خــود بپردازن ــه ارائ ــا آمادگــی بیشــتری ب و ب
ــون  ــی چ ــا و وزارتخانه های ــرای ارگان ه ــن ب ــر م ــنهاد دیگ پیش
ــی در  ــه پروژه هــای مل ــرو و راه و شهرســازی اســت ک نفــت، نی
ــا از  ــود پروژه ه ــرای بهب ــدا ب ــه در ابت ــد، و آن اینک ــت دارن دس
ــرده و در  ــتفاده ک ــروژه اس ــت پ ــای مدیری ــن مدل ه به روزتری
انتهــا حتمــاً در مســیر ارزیابــی قــرار گیرنــد کــه ســبب بهبــودی 
و رفــع اشــکاالت در پروژه هــای بعــدی آنهــا خواهــد شــد؛ زیــرا 
ــه  ــت ک ــد گرف ــرار خواهن ــی ق ــورد ارزیاب ــی م ــا پروژه های تنه
ــای  ــان پروژه ه ــن می ــند و در ای ــده باش ــب ش ــت داوطل در رقاب

ــد. ــیابی نمی گردن ــا ارزش ــده ام ــرا ش ــیاری اج بس
ــت  ــوادۀ مدیری ــر خان ــری ب ــه تأثی ــزه چ ــزاری جای برگ

ــت؟ ــته اس ــران داش ــروژه در ای پ
ایــن بخــش، یکــی از بخش هــای قابــل توجــه خانــوادۀ مدیریــت 
ــای  ــزه دوره ه ــن جای ــه واســطۀ ای ــروژه محســوب می شــود. ب پ
ــه از  ــه شــده ک ــر ارائ ــرای حــدود 300 نف ــی ب تخصصــی ارزیاب
ــکاری  ــن هم ــا انجم ــا ب ــاب پروژه ه ــوان ارزی ــه عن ــس ب آن پ
ــزرگ کشــور  ــروژۀ ب ــان حــدود 50-60 پ ــن می ــد. در ای می کنن
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد کــه بــه طــور متوســط حــدود 20-
ــتن  ــر نوش ــر دوره درگی ــروژه را در ه ــر پ ــراد ه ــر از اف 30 نف
ــرای ارزیابی هــا، بازدیدهــا و بخش هــای  اظهارنامــه و آمادگــی ب
ــه  ــرد و همینطــور بســیاری از شــرکت ها ب ــا ک ــف پروژه ه مختل

برگــزاری دوره هــای تخصصــی در ســازمان خــود پرداختنــد.
تــا بــه حــال1500 نفــر بــه شــکل مســتقیم بــا فرآینــد علمــی 
مدیریــت پــروژه آشــنا شــده اند و بســیاری افــراد نیــز بــه 
صــورت غیرمســتقیم بــا ایــن جایــزه در ارتبــاط بوده انــد کــه در 
مجمــوع باعــث ترویــج مدیریــت پــروژه شــده اســت. در انتهــا بــه 
شــرکت های شــرکت کننــده در ایــن جایــزه گزارشــی از نقــاط 
ــردد  ــه می گ ــا ارائ ــش روی آنه ــود پی ــای بهب ــوت و فرصت ه ق
ــرکت در از آن  ــدی ش ــای بع ــود پروژه ه ــد در بهب ــه می توانن ک
بازخوردهــا اســتفاده نماینــد. نمونــۀ اســتفاده از ایــن بازخوردهــا 
در مــورد پــروژه ای کــه در دور ســوم جایــزه حضــور پیــدا کــرده 
ــا  ــی معیاره ــش ارزیاب ــن دوره در بخ ــاد. در ای ــاق افت ــود اتف ب
ــرده و از  ــرکت ک ــه در دورۀ اول ش ــدیم ک ــرکتی ش ــه ش متوج
ــدی  ــروژۀ بع ــنهادی در دور اول در پ ــود پیش ــای بهب فرصت ه
ــرای  ــمندی ب ــتاورد ارزش ــن دس ــود. ای ــرده ب ــتفاده ک ــود اس خ

ــود. ــوب می ش ــروژه محس ــت پ مدیری
بــه هــر حــال هریــک از دانشــگاه ها و نشــریات علمــی- پژوهشــی 
رســالت خــود را در ترویــج مدیریــت پــروژه بــر عهــده دارنــد و 
انجمــن نیــز بــا برگــزاری ایــن جایــزه از ایــن طریــق نقــش خــود 

را در ایــن مهــم در ســطح جامعــۀ صنعتــی ایفــا می کنــد.
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1. جوایز مدیریت پروژۀPMI  )کشور ایاالت متحده امریکا(:
ــن آن در  ــناختن متخصصی ــمیت ش ــه رس ــروژه و ب ــت پ ــی مدیری ــاء و تعال ــت، ارتق ــۀ PMI، بزرگداش ــداف مؤسس ــی از اه یک
ــا  ــندگان و مهی ــمندان، نویس ــازمان ها، دانش ــا، س ــوری حرفه ای ه ــالم کاندیدات ــا اع ــن کار ب ــد و ای ــان می باش ــر جه سراس
ــید  ــه می شناس ــی را ک ــر کس ــا ه ــما ی ــد ش ــز PMI می توان ــرد. جوای ــورت می گی ــه ای ص ــتمر حرف ــوزش مس ــدگان آم کنن
برجســته نمایــد. بواســطۀ ایــن جوایــز، رهبــران واقعــی ایــن حرفــه کــه در حــال تغییــر جهــان بوســیله پروژه هــا می باشــند، 

ــوند.  ــناخته می ش ــروژه ش ــران پ ــدی مدی ــل بع ــروی نس ــت پی ــق جه ــای موف ــوان نمونه ه ــه عن ب
بخــش جایــزۀ PMI در ســال 1974 میــالدی بــا اعطــای یــک جایــزه آغــاز بــه کار کــرد و در حــال حاضــر طیــف گســترده ای 
 PMI ،از جوایــز را در بــر می گیــرد. عــالوه بــر جایــزۀ معتبرتریــن پــروژۀ ســال و جایــزۀ برتریــن دفتــر مدیریــت پــروژۀ ســال
از افــرادی کــه ســهم برجســته ای در حرفــۀ مدیریــت پــروژه داشــته اند نیــز تجلیــل می نمایــد. همچنیــن جوایــز دیگــری بــه 
کســانی کــه کمک هــای مســتمر و قابــل مالحظــه ای از طریــق تحقیــق و پژوهــش داشــته اند، اعطــا می گــردد. ترکیــب ایــن 

جوایــز مشــتمل بــر 3 بخــش اصلــی ذیــل می باشــد:
1. جوایز حرفه ای؛

2. جوایز آکادمیک و تحقیقاتی؛
.PMI 3. جوایز بنیاد آموزشی

2. جوایز مدیریت پروژۀ APM )کشور انگلستان(:
ــش از 20 ســال  ــدت بی ــه م ــروژۀ انگلســتان )APM( ب ــت پ ــروژۀ مؤسســۀ مدیری ــت پ ــز مدیری مراســم ســاالنۀ اعطــای جوای
ــه  ــز ب ــن جوای ــرار داده اســت. ای ــل ق ــورد تجلی ــروژه را م ــت پ ــی مدیری ــال ها تعال ــن س ــی ای ــزاری اســت و ط ــال برگ در ح
ــه در  بهترین هــای ایــن حرفــه تعلــق می گیــرد – از بلنــد پروازتریــن مدیــران پــروژۀ جــوان تــا متخصصــان و مدیــران باتجرب
ــل  ــی ذی ــر 5 بخــش اصل ــز مشــتمل ب ــن جوای ــب ای ــدۀ داخــل و خــارج کشــور انگلســتان. ترکی ــای پیچی ــا و پروژه ه طرح ه

مــی باشــد: 
1. برترین شرکت مدیریت پروژۀ سال؛

2. برترین طرح سال؛
3. برترین پروژه سال؛

4. حرفه ای ترین مدیر پروژۀ سال؛
5. حرفه ای ترین مدیر پروژۀ جوان سال.

برجسته ترین جوایز مدیریت پروژه در دنیا

تهیه کننده:
 محمد معهود 
کارشناس ارشد 

مهندسی و مدیریت 
ساخت
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3. جوایز مدیریت پروژۀ PMAC )کشور کانادا(:
انجمــن مدیریــت پــروژۀ کانــادا بــا در نظــر گرفتــن طرح هــای 
مختلــف، بــه شــدت از توســعۀ تعالــی بخــش مدیریــت پــروژه 
ــۀ  ــا برنام ــان آنه ــد. در می ــت می کن ــادا حمای ــور کان در کش
ــی  ــز تعال ــت. جوای ــت اس ــروژه در اولوی ــت پ ــز مدیری جوای
ــایی  ــف شناس ــی مختل ــا را در نواح ــادا، بهترین ه ــروژۀ کان پ
ــای  ــر بخش ه ــتمل ب ــز مش ــن جوای ــب ای ــد. ترکی می نمای

ــد: ــل می باش ــی ذی اصل
1. جایزۀ بهترین پروژۀ ملی کانادا؛

ــت  ــۀ مدیری ــادا در زمین ــاب ســال کان ــن کت ــزۀ بهتری 2. جای
ــروژه؛ پ

3. جایــزۀ داوطلــب ســال PMAC )بــه همــراه جایــزه ای بــرای 
اعضــای جــوان(؛

ــت  ــۀ مدیری ــادا در زمین ــال کان ــۀ س ــن مقال ــزۀ بهتری 4. جای
ــروژه؛ پ

ــت  ــۀ مدیری ــادا در زمین ــار ســال کان ــن وبین ــزۀ بهتری 5. جای
ــروژه؛ پ

6. جایزۀ بهترین نوآوری در پروژه های کشور کانادا.

4. جوایز مدیریت پروژۀ PMAA )کشور استرالیا(:

اهــدای ایــن جوایــز از ســال 2000 میــالدی توســط انجمــن 
مدیریــت پــروژۀ اســترالیا آغــاز شــده تــا برجســته ترین 
دســتاوردهای مدیریــت طــرح و پــروژه را شناســایی، تجلیــل و 
ترویــج نمایــد. جوایــز مدیریت پــروژۀ PMAA دارای دو ســطح 
ــت اســترالیا  ــرای هــر ایال می باشــد. ســطح اول، کــه در آن ب
ــدگان  ــطح دوم، برن ــت. در س ــده اس ــاب ش ــی انتخ برندگان
ــد  ــی داوری خواهن ــز مل ــب جوای ــرای کس ــین ب ــطح پیش س
شــد. ترکیــب ایــن جوایــز مشــتمل بــر 2 بخــش اصلــی ذیــل 

می باشــد:
الف( مدیریت پروژه )عمومی(:

گروه 1( ساخت و ساز / مهندسی؛
گروه 2( دفاع / هوا-فضا؛

گروه 3( فناوری اطالعات و ارتباطات / مخابرات؛
گروه 4( سازمان / مدیریت تغییرات؛

گروه 5( پروژه های کوچک؛
گروه 6( پروژه های منطقه ای؛

گروه 7( خدمات اجتماعی و/یا توسعه ای؛
گروه 8( پروژه های پایدار؛

گروه 9( پروژه های بشردوستانه )با سرمایۀ بین المللی(؛

گروه 10( جوایز پژوهش های برتر مدیریت پروژه.

دستاورد مدیریت پروژه )فردی( ب ( 
گروه 1( مدیر طرح؛
گروه 2( مدیر پروژه؛

گروه 3( مدیر پروژۀ جوان )18 الی 35 سال(؛
گروه 4( عضو تیم پروژه. 

5. جوایز مدیریت پروژۀ GPM )کشور آلمان(:
ــان  ــروژۀ آلم ــت پ ــن مدیری ــالدی، انجم ــال 1997 می از س
)GPM( جایــزۀ تعالــی پروژه هــای آلمــان را بــه تیم هــای 
پــروژه و ســازمان ها، بــرای برتریــن پروژه هــا در حرفــۀ 
ــروژۀ  ــي پ ــدل تعال ــت. م ــوده اس ــدا نم ــروژه اه ــت پ مدیری
ــت.  ــه اس ــعه یافت ــط )GPM( توس ــار توس ــتین ب PEM نخس

ایــن جایــزه بــه پروژه هایــی اعطــا می شــود کــه دارای 
ــاز  ــت ممت ــیوۀ مدیری ــن ش ــی و همچنی ــتاوردهای متعال دس
ــری  ــز دیگ ــا، جوای ــی پروژه ه ــزۀ تعال ــر جای ــالوه ب ــند. ع باش

ــردد: ــداء می گ ــل اه ــی ذی ــش اصل ــر 3 بخ ــتمل ب مش
1. جایزۀ مدیر پروژۀ جوان آلمان؛

2. جایزۀ پژوهش برتر آلمان؛
3. جایــزۀ مدیریــت پــروژه Roland Gutsch )پیشــگامان نوآوری 

و توســعه در زندگــی اجتماعــی مــردم سراســر جهان(.

References:
- https://www.pmi.org/about/awards

- https://www.apm.org.uk/apm-awards/
- http://www.pmac-agpc.ca/?q=awards

- https://www.aipm.com.au/awards

- https://www.gpm-ipma.de/gpm_awards/deutscher_pe_award.html
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ــق در  ــای موف ــی تجربه ه ــدف بررس ــا ه ــدس ب ــام مهن ــت تخصصــی نشــریۀ پی ــن نشس اولی
پــروژه تجــاری- اداری آرمیتــاژ گلشــن مشــهد برگــزار شــد. ایــن نشســت تخصصــی، همزمــان 
ــالن  ــاه 1395 در س ــفند م ــم اس ــین در ده ــت مهندس ــام و منزل ــت مق ــام گرامیداش ــا ای ب
ــران مجــرب و ســرمایه گذاران  ــا شــرکت جمعــی از مدی کنفرانــس هتــل پردیســان مشــهد ب

ــد.  ــزار گردی ــهد برگ ــه مش ــزرگ و بلندمرتب ــای ب پروژه ه
در آغــاز دکتــر علــی مختــاری ضمــن تشــریح اهــداف برگــزاری نشســت، بــه معرفــی هســتۀ 
مرکــزی دپارتمــان مدیریــت پــروژۀ نشــریۀ پیــام مهنــدس و ســخنران کلیــدی نشســت، جناب 
آقــای مهنــدس ربانــی، پرداختنــد. مهنــدس ربانــی، فــارغ التحصیــل رشــتۀ مهندســی عمــران 
ــش از 35 ســال ســابقۀ کار  ــگام انگلســتان می باشــند و بی در ســال 1978 از دانشــگاه بیرمن
اجرایــی و مدیریتــی در پروژه هــای بــزرگ کشــور انگلســتان و ایــران دارنــد. ایشــان به عنــوان 

ش
زار

ـــ
گــ

نشست های تخصصی پیام مهندس،
گامی ارزشمند در واکاوی پروژه های موفق
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ــن  ــژۀ پنــل ای ــاژ گلشــن میهمــان وی ــروژۀ آرمیت ــر پ مدی
نشســت بودنــد. 

ســپس دکتــر بنــی هاشــمی و مهنــدس نجاتــی و دکتــر 
ــس از  ــی، پ ــل اصل ــر اعضــای پن ــوان دیگ ــاری به عن مخت
ــه ترتیــب ســؤاالتی را در خصــوص  ــی، ب ســخنان مقدمات
ــد  ــرح نمودن ــن مط ــاژ گلش ــروژۀ آرمیت ــق پ ــارب موف تج
کــه بــا پاســخ های مهنــدس ربانــی به عنــوان مدیــر 

ــود.    ــروژه همــراه ب پ
از جملــه نــکات جالــب بــکار گرفتــه شــده در ایــن پــروژه 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود :
• استفاده از ورق های کامپوزیت ضدآتش )FR( در نما؛

• تدویــن آیین نامــۀ HSE پــروژه و منضــم کــردن آن 
ــزام  ــده و ال ــه ش ــۀ تهی ــناد مناقص ــتعالمات و اس ــه اس ب
ــده  ــتقرار نماین ــه و اس ــن نام ــت آئی ــه رعای ــکاران ب پیمان

HSE در پــروژه؛

• بکارگیــری نیــروی جــوان کم تجربــه و نیروهــای اجرایــی 
کمتــر حرفــه ای بــا صــرف وقــت و آمــوزش و کنترل هــای 
ــه  ــد کــه بایــد ب ــر ایــن باورن ــی ب مضاعــف. مهنــدس ربان
ــان میــدان داد و وظیفــۀ خــود می داننــد کــه آنچــه  جوان

ــد؛ ــان بیاموزن ــه جوان ــد ب آموخته ان
ــرداران پــروژه در  ــه انتظــارات و نیازهــای بهره ب • توجــه ب

مطالعــات اولیــۀ پــروژه؛
• نوآوری هــای پــروژه در مصالــح، تجهیــزات و روش هــای 

. ا جر ا
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ــی زاده ،  ــدس ملک ــز مهن ــت نی ــن نشس ــمتی از ای در قس
مدیرعامــل شــرکت ســیمان شــرق، ســخنرانی نمودنــد و از 
ــوالدی  ــازه های ف ــه س ــی نســبت ب ــازه های بتن ــای س مزای
ــرمایه گذاران  ــازنده ها و س ــت س ــتار حرک ــد و خواس گفتن
از  بهره گیــری  بــه ســمت  مشــهد  بــزرگ  پروژه هــای 
بلندمرتبــه و  ســازه های بتنــی در احــداث پروژه هــای 

ــزرگ شــدند.  ب
بخــش پایانــی ایــن نشســت بــا پرســش و پاســخ تعــدادی 
ــه  ــهد از جمل ــزرگ مش ــای ب ــرب پروژه ه ــران مج از مدی
ــیتی  ــروژه س ــارت پ ــت نظ ــور، سرپرس ــدس کرمانی پ مهن
برج هــای  پــروژه  مدیــر  بیدآبــادی،  مهنــدس  اســتار، 
مســکونی ســبز کوثــر، مهنــدس ســاختیانچی، مدیــر پــروژۀ 
ــعه  ــرکت توس ــل ش ــر، مدیرعام ــدس عزیز ی ف ــاب، مهن آفت
مســکن خــاوران، مهنــدس طاهــری، مدیــر پــروژه برج هــای 
ــوس امــکان  ــران، مهنــدس دلیــر، مدیرعامــل شــرکت ت ای
و مدیــر پــروژۀ الزهــرا، و  مهنــدس ســیدان، نایــب رئیــس 
هیــات مدیــره شــرکت بناپــارس همــراه بــود کــه هــر کــدام 
نکاتــی از وضعیــت کنونــی صنعــت ســاخت و چالش هــای 

ــد.  ــرح نمودن ــزرگ را مط ــای ب ــش روی پروژه ه پی
ــود،  ــده ب ــاز ش ــر آغ ــاعت 5:15 بعدازظه ــه از س ــه ک جلس
رأس ســاعت 9 شــب در حالــی خاتمــه یافــت کــه شــرکت 
کننــدگان بــا ابــراز تمایــل و عالقــه خــود یکســاعت بیش از 
زمــان مقــرر  تــا انتهــا ی بحــث در ســالن حضــور داشــتند.
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مقدمه
همان گونــه کــه در همــۀ علــوم بــرای انجــام کارهــا و رســیدن بــه اهــداف ابزارهایــی وجــود دارد، در علــم مدیریت پــروژه نیــز 
ابزارهــای ویــژه ای در اختیــار مدیــران و محققــان می باشــد تــا بــه کمــک آن هــا بتواننــد بــه انجــام کارهــای خــود بپردازنــد. 
در ایــن نوشــتار قصــد داریــم اولیــن و مهم تریــن ابــزار مدیریت پــروژه را معرفــی کنیــم. بــرای جمــع آوری داده هــا در علــم 
مدیریت پــروژه، روش هــا و ابزارهــای مختلفــی وجــود دارد کــه هــر کــدام از آن هــا دارای معایــب و مزایایــی هســتند. بررســی 
ــن  ــن و معتبرتری ــه  از معروف تری ــی  و روش مصاحب ــک دلف ــری ، تکنی ــابه، روش طوفان فک ــای مش ــتندات و پروژه ه مس

ابزارهــای جمــع آوری داده می باشــند کــه در ادامــه هــر کــدام از ایــن ابزارهــا به طــور خالصــه تشــریح می شــوند. 
1. بررسي مستندات

بررســي مســتندات عبــارت اســت از مطالعــۀ جامــع بــر روي منشــور پــروژه، بیانیــۀ کار، یادداشــت تفاهــم، قــرارداد، ســاختار 
ــدي و  ــه، زمان بن ــه هزین ــوط ب ــر مرب ــناد دیگ ــه اس ــروژه و هرگون ــبکۀ پ ــرام ش ــروژه، دیاگ ــته هاي پ ــت کار، خواس شکس
کیفیــت پــروژه کــه مي تواننــد مــورد بررســي قــرار گیرنــد. ایــن بررســي ها مي توانــد بــه صــورت گروهــي یــا فــردي انجــام 

شــود، بدیــن معنــا کــه هــر فــردي کــه بیشــترین آشــنایي را بــا هــر یــک از اســناد دارد آن را بررســي نمایــد. 
ــه شــده،  ــه کار گرفت ــات ب ــراي شناســایي فرضی ــروژه ب ــادل روي اســناد پ ــل متع ــک تحلی منظــور از بررســي مســتندات، ی
کلیــات بیــان شــده، و مالحظــات و نگراني هــاي اظهــار شــده اســت کــه معمــوالً در خواســته هاي پــروژه یــا بیانیــۀ کار پــروژه 
بــه صراحــت بیــان نمي شــوند. ایــن تکنیــک احتیــاج بــه تخصــص خاصــي نداشــته و تنهــا آشــنایي بــا کاربــرد فراینــد شــرح 
داده شــده در هــر ســند و آگاهــي از اینکــه چــه مطالبــی مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش مي توانــد در آن وجــود داشــته باشــد، 

کافــي اســت. بررســي اســناد مي توانــد شــامل مراحــل زیــر باشــد:
- شناسایي منابع در دسترس مستندات پروژه؛

- تعیین گروه هاي مناسب براي بررسي مستندات؛
- مطالعۀ اسناد، با دیدگاه مدیریت پروژه؛

- فهرست نمودن هرگونه موضوع در رابطه با برنامه ریزی و کنترل پروژه.
نتایــج بررســي مســتندات بــه همــان انــدازه قابــل اعتمــاد هســتند کــه اطالعــات مــورد اســتفاده بــراي تدویــن آن مســتندات، 
موثــق و دقیــق بــوده اســت. هــرگاه پــروژه داراي منابــع و مســتندات غنــي باشــد و افــرادي کــه بــا محــدوده و طبیعــت کار 

آشــنایي دارنــد از ایــن منبــع اســتفاده کننــد، در آن صــورت قابلیــت اعتمــاد بــه بررســي ها بســیار بــاال خواهــد بــود.
2. طوفان ذهنی 

ــه  ــه اســت ک ــورد عالق ــن روش از آن جهــت م ــروژه اســت. ای ــا در مدیریت پ ــن روش ه ــی یکــی از متداول تری ــان ذهن طوف
ــاي جانبــي دیگــري نیــز دارد. به عنــوان مثــال، ایــن  ــوده و در کنــار هــدف اصلــي، مزای یــک تکنیــک خالقیــت گروهــي ب
ــروژه فرصــت  ــم پ ــه تی ــه ب ــرا ک ــد، چ ــروژه باش ــم پ ــه تی ــراي انسجام بخشــي ب ــوي ب ــزار بســیار ق ــک اب ــد ی روش مي توان
ــالوه،  ــد. به ع ــه مي ده ــد را ارائ ــت دارن ــروژه اهمی ــت پ ــه در موفقی ــي ک ــث روي موضوع های ــر و بح ــا یکدیگ ــردن ب کار ک
ــاي شناســایي شــده و خروجــي جلســه،  ــه موضوع ه ــد، نســبت ب ــی مشــارکت دارن ــان ذهن ــه در جلســات طوف ــرادي ک اف
به صــورت مشــترک احســاس مالکیــت و تعهــد خواهنــد داشــت، چــرا کــه تمامــي تصمیمــات و نتایــج بــه صــورت گروهــي 
ــاز و  ــاًل ب ــورت کام ــا به ص ــان نگراني ه ــراي بی ــي ب ــوان جایگاه ــد به عن ــن مي توان ــن روش همچنی ــد. ای ــت مي آی به دس

برخی از ابزارهای مدیریت پروژه
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بــدون تــرس از ســرزنش یــا انتقــاد باشــد؛ البتــه گاهــي فرهنــگ 
خشــن ســازماني مي توانــد جلــوي ایــن فضــاي بــاز را بگیــرد و 
منجــر بــه حالتــي گــردد کــه گاهــي از آن تعبیــر بــه "طوفــان 
ــک  ــوان ی ــی به عن ــان ذهن ــات طوف ــود. جلس ــرزنش" مي ش س
ــروژه و  ــران ارشــد در پ ــراي مشــارکت مدی فرصــت ارزشــمند ب
مالقــات بــا تیــم پــروژه نیــز هســت، اگرچــه گاهــي ممکن اســت 
مدیــران ارشــد بخواهنــد در ایــن جلســات دانــش و تجربــۀ خــود 
ــال  ــروژه اعم ــورد روي پ ــورت بي م ــا به ص ــش داده و ی را نمای
نفــوذ کننــد. دو عامــل اصلــي یــک جلســۀ موفــق طوفــان ذهنــی 
را مشــخص مي ســازد. حضــور افــراد مناســب در جلســۀ طوفــان 
ــذا می بایســت در دعــوت از  ــا اهمیــت اســت، ل ذهنــی بســیار ب
ذینفعــان کلیــدي پــروژه بــه نمایندگــي از همــۀ گروه هایــي کــه 
ــت شــود. گاهــی ممکــن اســت  ــد، دق ــروژه دارن ــا پ ارتباطــي ب
ــروژه  ــائل پ ــورد مس ــات را در م ــترین اطالع ــه بیش ــرادي ک اف
دارنــد، هرگــز بــه جلســۀ طوفــان ذهنــی دعــوت نشــوند، شــاید 
ــب  ــاي برجســتۀ سلســله مرات ــه در جایگاه ه ــل ک ــن دلی ــه ای ب
پــروژه قــرار ندارنــد و همــۀ جایگاه هــاي جلســۀ طوفــان ذهنــی 
ــا فــرض وجــود آثــار  توســط مدیــران ارشــد پــر شــده اســت. ب
ــان ذهنــی،  ــل توجــه پویایــي گروهــي در طــي جلســۀ طوف قاب
ــیار  ــق بس ــج موف ــن نتای ــه در تضمی ــهیل گر جلس ــش تس نق
ــا پــروژه و فرآینــد کنتــرل آن  حیاتــي اســت. ایــن فــرد بایــد ب
ــط بیــن افــراد گــروه را  ــد ابعــاد و رواب ــد بتوان ــوده و بای آشــنا ب
ــا  ــان ســرزنش ی ــه ســمت طوف ــا از گرایــش ب ــد ت ــت کن مدیری
انتقــاد جلوگیــري نمایــد. تســهیل گر بایــد بتوانــد افــراد ســاکت 
را تشــویق بــه مشــارکت کنــد و در عیــن حــال افــراد پرحرف تــر 
را هدایــت و کنتــرل نمایــد. همچنیــن بایــد بتوانــد از اســتیالي 

آراي افــراد بــا قــدرت و بــا نفــوذ جلوگیــري کنــد. 
ــا  ایــن تکنیــک در فرایندهایــی نظیــر تهیــۀ منشــور پــروژه و ی
تهیــۀ برنامــۀ مدیریــت پــروژه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. گرچه 
در ایــن فرایندهــا مســتقیماً بــه تکنیــک طوفــان ذهنــی اشــاره 
ــات"  ــه از "جلس ــز ک ــر نی ــای دیگ ــی از فراینده ــده، در بعض ش
به عنــوان تکنیــک یــاد شــده اســت، می تــوان از طوفــان ذهنــی 
ــرای پیشــبرد جلســه اســتفاده کــرد. مدت زمــان ایــن جلســه  ب
ــر اســت  ــه بهت ــراد شــرکت کننده دارد ک ــداد اف ــه تع بســتگی ب
ــا را  ــع آوری ایده ه ــه جم ــرا ک ــند، چ ــر نباش ــتر از 20 نف بیش

ــه  ــن جلس ــه ای ــه ب ــانی ک ــت کس ــر اس ــد. بهت ــخت می کن س
دعــوت می شــوند افــرادی باشــند کــه آن موضــوع از جنبه هــای 
مختلــف برایشــان دغدغــه باشــد و از ســطوح مختلــف ســازمان 
ــن موضــوع کمــک  ــی خــارج ســازمان انتخــاب شــوند. ای و حت

ــوع بیشــتری داشــته باشــند.  ــف نظــرات، تن ــد طی می کن
3. روش دلفي

ــاع و توافق نظــر در  ــه اجم ــراي رســیدن ب ــي ب ــي راه روش دلف
بیــن متخصصــان یــک رشــته در موضوعــي خــاص اســت. ایــن 
روش زمانــي کــه جمــع کــردن افــراد مختلــف متخصــص در یک 
محــل امکان پذیــر نباشــد، مي توانــد روش مناســبي باشــد. 
در ایــن روش، یــک تســهیل گر بــا اســتفاده از پرسشــنامه، 
ــش  ــورد پژوه ــدف م ــا ه ــه ب ــان را در رابط ــاي متخصص ایده ه
جویــا مــي شــود. ســپس پاســخ ها جمع بنــدي و خالصــه 
ــا  ــد ت ــع مي گردن ــان توزی ــن متخصص ــدداً بی ــوند و مج مي ش
هــر یــک از متخصصــان توضیحــات دیگــران را مطالعــه کــرده و 
نظــرات تکمیلــي خــود را اعمــال نماینــد. نتایــج، چنــد بــار بیــن 
افــراد گــردش داده مي شــود تــا در آخــر اجمــاع حاصــل شــود. 
ایــن تکنیــک در کاهــش تعصــب، جبهه گیــري و پیش داوري هــا 
ــج  ــا روي نتای ــر بي ج ــوذ و تأثی ــال نف ــرده و از اعم ــک ک کم

جلوگیــري مي کنــد.
خروجي هــاي ایــن روش به تدریــج تفصیلــي مي شــود، چــرا 
کــه هــر تکــرار منجــر بــه نزدیک تــر شــدن نظــر متخصصــان بــه 
ــر  ــي زمان ب یکدیگــر مي گــردد. روش دلفــی فراینــدي ســاده ول
دارد، ضمــن اینکــه شــدیداً بــه توانایي هــاي تســهیل گر در 
تدویــن ســؤاالت و جمع بنــدي پاســخ ها وابســته اســت. مراحــل 

مختلــف ایــن روش بــه شــرح زیــر اســت:
• شناســایي متخصصــان و اطمینــان یافتــن از مشــارکت 
آنهــا: نیــازي نیســت کــه متخصصــان موردنظــر حتمــاً زمینــۀ 
کاري پــروژه را داده باشــند و یــا بــا ریســک هاي موردنظــر 
ــا  ــه ب ــند ک ــرادي باش ــد اف ــه بای ــند، بلک ــرده باش ــورد ک برخ
ســازمان پــروژه، کارفرمــا و نیازهــاي متقابــل آن هــا آشــنا 
باشــند. از ایــن رو، تمــام افــرادي کــه بــا پــروژه و فرایندهــاي آن 

ــوند. ــه ش ــه کار گرفت ــد ب ــد، مي توانن ــنایي دارن آش
ــده و  ــي ش ــئواالت طراح ــي: س ــنامۀ دلف ــن پرسش • تدوی
پرسشــنامۀ دلفــي ضمــن اینکــه بایــد بــه انــدازۀ کافــي روشــن 
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باشــد تــا اطالعــات بــا ارزشــي از آن هــا بــه دســت آیــد، بایــد تــا 
انــدازه اي نیــز امــکان ارائــۀ ایده هــاي خالقانــه را ممکــن ســازد. 
از آنجــا کــه مدیریــت پــروژه بــه صــورت ذاتــي غیردقیــق اســت، 
تــالش بــراي ایجــاد دقــت بیــش از انــدازه در ســؤاالت مي توانــد 

ــه فرضیه هــاي اشــتباهي گــردد. منجــر ب
ــا:  ــدي آن ه ــي و جمع بن ــخ ها و بررس ــت پاس • دریاف

بررســي  به دقــت  را  دریافــت شــده  پاســخ هاي  تســهیل گر 
کــرده و نواحــي، موضوعــات و مالحظــات مشــترک بیــن افــراد 
ــوارد  ــذف م ــن ح ــپس ضم ــد. س ــایي مي کن ــف را شناس مختل
ــده  ــتند ش ــي مس ــدي نهای ــا، جمع بن ــام آن ه ــا ادغ ــترک ی مش
ــدد و  ــي مج ــورد بررس ــا م ــد ت ــان بازمی گردان ــه متخصص را ب

ــد. ــرار دهن ــري ق بازنگ
• جمــع آوري مجــدد نظــر متخصصــان و تکــرار فراینــد: 
ایــن فراینــد بــه دفعاتــي کــه تســهیل گر مناســب بدانــد تکــرار 
ــر  ــه دیگ ــد ک ــه می یاب ــا ادام ــا آنج ــوالً ت ــد و معم ــد ش خواه
ــخ ها  ــردد و پاس ــه نگ ــن ارائ ــط متخصصی ــدی توس ــوارد جدی م

تکــراری شــوند. 
اطالعــات  به کارگیــري  و  نهایــی  جمع بنــدی   •
ــي  ــه دفعــات کاف ــده: پــس از آنکــه فراینــد ب ــع آوری ش جم

را  نتایــج  نهایــي  ویرایــش  بایــد  تســهیل گر  شــد،  انجــام 
ــا را  ــري آن ه ــکان به کارگی ــان و م ــوه و زم ــرده و نح ــن ک تدوی
ــر اســت،  ــد. گرچــه تکنیــک دلفــي روشــی زمان ب تشــریح نمای
ولــي روشــي منطقــي و ســاخت یافته بــراي دریافــت نظــر 
متخصصانــي اســت کــه بــه غیــر از ایــن روش امــکان مشــارکت 

ــدارد. ــود ن ــا وج آن ه
4. مصاحبه

ــه  ــاي پذیرفت ــن روش ه ــي از کارآمدتری ــوان یک ــه به عن مصاحب
ــرح  ــروژه مط ــات در مدیریت پ ــع آوری اطالع ــراي جم ــده ب ش
اســت. ایــن روش مي توانــد بــه صــورت خیلــي ســاده و تنهــا بــا 
برگــزاري جلســات مشــترک بــا ذي نفعــان کلیــدي پــروژه و جویا 
ــرل  ــزی و کنت ــا برنامه ری ــا در رابطــه ب ــاي آن ه شــدن دیدگاه ه
پــروژه انجــام گیــرد. رویکــرد ســاخت یافته داراي ترجیــح 
ــخص  ــال مش ــب احتم ــن ترتی ــه بدی ــرا ک ــت، چ ــتري اس بیش

ــد  ــي خواه ــتر از زمان ــروژه بیش ــترۀ پ ــات در گس ــدن اطالع ش
بــود کــه در یــک نشســت معمولــي بخواهیــم نگراني هــاي 
ــر  ــک مدی ــویم. ی ــا ش ــف جوی ــمت هاي مختل ــراد را در قس اف
ــداف  ــروژه، اه ــور پ ــا منش ــنایي ب ــاس آش ــوب براس ــروژۀ خ پ
ــروژه در  آن، محدودیت هــا، مفروضــات و بســتر ســازماني کــه پ
ــروژه آگاهــي  ــه اطالعــات پ ــد نســبت ب آن انجــام مي شــود، بای
داشــته باشــد. براســاس تجربــه و بــرآورد برخــي از متخصصــان، 
مدیــر پــروژه بایــد بتوانــد 60 تــا 80 درصــد از پــروژه را بــه روش 
ــواردی  ــی از م ــد. برخ ــرل نمای ــاخت یافته کنت ــاي س مصاحبه ه
کــه مدیــر پــروژه ممکــن اســت نتوانــد کنتــرل نمایــد، مربــوط 
ــه دانــش تخصصــي دارد. ــی اســت کــه احتیــاج ب ــه موضوعات ب
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 PMIS )Project Management Information System(، MDR )Master Document Register(، FTP )File Transfer Protocol(، EPC :واژگان کلیدی
 ،)Cloud Computing(پــردازش ابری ،))Engineering, Procurement, Construction

چکیده:
ــروژه  ــدارک مهندســی پ ــات م ــد گــردش اطالع ــود فرآین ــک راه کار جهــت تســریع و بهب ــه ی ــه بررســی ارائ ــی ب ــه مدیریت ــن تجرب در ای
در احــداث کارخانــه گاز و گاز مایــع واقــع در غــرب کارون خواهیــم پرداخــت. هــدف از احــداث ایــن مجتمــع تامیــن خــوراک مجتمــع 
هــاي پتروشــیمی بنــدر امــام مــی باشــد، گازهــاي ســبک و تصفیــه شــده نیــز بــراي تامیــن گاز کشــور بــه شــبکه سراســري گاز ارســال 
ــدگان از  ــی اســتفاده کنن ــه مدیریت ــن تجرب ــود. در ای ــه خواهــد ب ــدات کارخان ــز از تولی ــول شــده نی ــرد گران ــن گوگ مــی گــردد. همچنی
سیســتم اطالعــات مدیریــت پــروژه، ذینفعان مخـــتلف پــروژه اعــم از کارفرما، مشـــاور کارفرمــا، پیمانکـــار عمومــی )General Contractor( و 
شــــــرکت هــای طــراح و تولیــد کننــده مــدارک مهندســی پــروژه مــی باشــند. لــذا مــی تــوان ادعــا نمــود بــرای نخســتین بــار در پــروژه 
ــا تکنولــوژی هــای نویــن IT )پــردازش ابــری( توانســتیم یــک راه کار  ــا تلفیــق یــک سیســتم اطالعــات مدیریــت پــروژه ب هــای کشــور ب
ــا ایــن روش کلیــه ذینفعــان در  مناســب جهــت بهینــه نمــودن فرآیندهــا در بخــش مهندســی و گــردش مــدراک پــروژه ارائــه دهیــم. ب
لحظــه و در هــر مــکان امــکان دســتیابی بــه اطالعــات پــروژه را خواهنــد داشــت. ایــن مهــم بــا حفــظ باالتریــن میــزان امنیــت از نقطــه 
نظــر حفــظ اطالعــات و فایــل هــا بــا وجــود یــک پایــگاه داده مشــترک ایجــاد شــده اســت و کاربــران قادرنــد در ســریعترین زمــان ممکــن 

اطالعــات خــود را بارگــذاری و یــا بازیابــی نماینــد.

1. مقدمه
ــام  ــه در آن تم ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه پروژه های ــات Engineering Procurement Construction  ب ــف کلم ــع مخف ــه در واق ــروژه EPC ک پ
فعالیــت هــا از طراحــی پــروژه گرفتــه تــا خریــد تمامــی اقــالم مــورد نیــاز، نصــب، اجــرا، پیــش راه انــدازی و راه انــدازی آن به طــور کامــل 
بــه عهــده پیمانــکار بــوده و به طــور خالصــه پیمانــکار پــس از عقــد قــرارداد و طــی زمــان معیــن شــده، پــروژه را بایــد بــه صــورت کامــل 
بــه کارفرمــا تحویــل دهــد. در ایــن بیــن کارفرمــا بــا تســهیل کار خــود و محــول کــردن انجــام تمــام کارهــا بــه پیمانــکار عمــاًل نقــش 

ــد. ــا می نمای ــروژه را ایف ــی پ مدیریتــی و نظارت
یکــی از مهمتریــن مســائل در پــروژه هــای EPC بحــث مدیریــت و گــردش اطالعــات مــدارک مهندســی پــروژه مــی باشــد. در ایــن مرحلــه 
از پــروژه مــدارک، اســناد و نقشــه هــای مــورد نیــاز جهــت طراحــی هــای آتــی، خریــد تجهیــزات، مــواد، نصــب، اجــرای مــواد و تجهیــزات 
انجــام مــی گیــرد. جهــت تســریع و بهبــود فرآینــد هــای ایــن بخــش از پــروژه الزم اســت تــا عــالوه بــر بهــره گیــری از تجربیــات پــروژه 
هــای پیشــین همــگام بــا پیشــرفت تکنولــوژی، بهبودهایــی را در سیســتم هــای گــردش مــدارک مهندســی اعمــال نماییــم. در اســتاندارد 
PMBOK نیــز صراحتــا بــه بحــث بهبــود مســتمر در فرآیندهــای پــروژه اشــاره شــده اســت. لــذا در ایــن تجربــه تــالش شــد تــا بــا مطالعــه 

ــروژه  ــن بخــش از پ ــن بهبودهــا را در ای ــا صــرف کمتریــن هزینــه باالتری ــوژی IT، ب ــن در حــوزه تکنول و بکارگیــری پیشــرفت هــای نوی

ــروژه  ــت پ ــات مدیری ــتم اطالع ــری سیس بکارگی
NGL3200 درســا بــر پایــه پــردازش ابــری در پــروژه

محمد حمیدی،
مدیر کیفیت 

محصول شرکت 
درسا رسانه 

هوشمند،
 مسعود حسنی،

مدیر عامل شرکت 
درسا رسانه 

هوشمند،
 مهدی صباغیان

  مدیر برنامه ریزی 
و کنترل پروژه قرب 

نوح

ف
ـــ

ـــ
الی
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ــاره کاری  ــن بخــش و حــذف دوب ــا تســریع در ای ایجــاد نماییــم. ب
هــا و کاهــش اتالفــات، تاثیــر محسوســی را در کل پــروژه مشــاهده 

خواهیــم نمــود.

2. معرفی سازمان )بیان زمینه و موقعیت تجربه(
:3200 NGL 2.1. پروژه احداث کارخانه

ــی  ــوب غرب ــع 3200 در جن ــه گاز-گاز مای ــداث کارخان ــروژه اح پ
ــع آوري  ــور جم ــه منظ ــه کارون، ب ــرب رودخان ــواز و غ ــهر اه ش
ــن حــوزه غــرب  ــرآورش نفــت میادی گازهــاي همــراه حاصــل از ف
کارون شــامل میادیــن نفتــی دارخویــن، یــادآوران، آزادگان، آزادگان 
ــن  ــر و بنــد کرخــه مــی باشــد. هــدف از احــداث ای شــمالی، جفی
مجتمــع تامیــن خــوراک مجتمــع هــاي پتروشــیمی بندرامــام مــی 
باشــد، گازهــاي ســبک و تصفیــه شــده نیــز بــراي تامین گاز کشــور 
ــرد  ــن گوگ ــردد. همچنی ــی گ ــال م ــري گاز ارس ــبکه سراس ــه ش ب
گرانــول شــده نیــز از تولیــدات کارخانــه خواهــد بــود کــه مــی تواند 
ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــاورزي م ــیمیائی و کش ــع ش در صنای
ظرفیــت ایــن کارخانــه افــزون بــر 500 میلیــون فــوت مکعــب در 
ــا ظرفیــت 250 میلیــون فــوت مکعــب در روز(  روز )در 2 واحــد ب
ــه، در حــدود 280 میلیــون  ــا احــداث ایــن کارخان مــی باشــد  و ب
فــوت مکعــب گاز شــیرین در روز تولیــد می شــود. میــزان گاز 
تزریــق شــده بــه مخــازن نفتــی، بــه خــط لولــه شــبکه سراســری 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــال داده می شــود و ای گاز شــهری انتق
احــداث ایــن کارخانــه، افــزون بــر 72 هــزار بشــکه در روز مایعــات 
گازی نیــز تولیــد خواهــد شــد. مایعــات گازی تولیــد شــده به طــور 
ــرف  ــه مص ــیمی ب ــن پتروش ــد الفی ــوراک واح ــوان خ ــده به عن عم
مــی رســد و گوگــرد تولیــدی بــا ظرفیــت حــدود 50 تــن در روز، 
بــرای مصــارف داخلــی یــا صــادرات مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
ــظ  ــه منظــور حف ــه ای ب ــن کارخان ــت. ضــرورت احــداث چنی گرف
ــری  ــادی ام ــاظ اقتص ــن از لح ــه و همچنی ــت منطق ــط زیس محی
بســیار ضــروری اســت، چنانکــه بــا احــداث کامــل ایــن تأسیســات 
عــالوه بــر جلوگیــری از ســوزاندن گازهــای همــراه در ایــن منطقــه، 
ــون دالر  ــارد و 100 میلی ــک میلی ــش از ی ــاالنه بی ــروژه س ــن پ ای
ــکاران  ــه همــراه خواهــد داشــت. پیمان ــرای کشــور ب ــی ب درآمدزای
ــا  ــم األنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــارکت ق ــرح، مش ــن ط ــی ای اصل
)ص( بصــورت EPC %100 )اجــرا( و F %30 )مالــی( و پتروشــیمی 

ــی( اجــرا خواهــد شــد. ــام )ره(70% )مال بندرام

پــروژه  اطالعــات مدیریــت  اســتقرار سیســتم   .2.2
اصلــی(: پــروژه  از  )بخشــی   NGL3200

ــروژه  ــت پ ــت مدیری ــات مدیری ــتم اطالع ــتقرار سیس ــروژه اس پ
ــدوده  ــدا در مح ــرب کارون ابت ــه NGL3200 در غ ــداث کارخان اح
ــاز  ــی آغ ــکار اصل ــوان پیمان ــا به عن ــم األنبی ــرارگاه ســازندگی خات ق
گردیــد و ســپس در ادامــه تمامــی ذینفعــان پــروژه در ایــن بخــش 
ــز در محــدوده  ــکاران طــراح( نی ــا، پیمان ــا، مشــاور کارفرم )کارفرم

ــد.  ــرار گرفتن ــروژه ق مکانیزاســیون پ
محــدوده ایــن پــروژه، اســتقرار بســته نــرم افــزاری مدیریــت پــروژه 
شــرکت درســا رســانه هوشــمند و اســتقرار برخــی از زیــر سیســتم 
هــای آن در بخــش هــای مهندســی، تــدارکات و ســاخت بــود. در 
ــروژه  ــتفاده از آن در پ ــت اس ــل جه ــای ذی ــاژول ه ــروژه م ــن پ ای

NGL 3200 اســتقرار داده شــد.

• مهندسی و گردش مدارک مهندسی
• مدیریت حمل

• بازرسی کاال
• کنترل کاالی سایت

• مدیریت جوش و تست های غیر مخرب
• دفتر فنی سایت

پــروژه از ابتــدای اســفند مــاه 1392 آغــاز گردیــده اســت. تمرکــز 
ــر سیســتم مهندســی و  ــه زی ــه مدیریتــی محــدود ب ــن تجرب در ای
ــن  ــل اینکــه باالتری ــه دلی ــود، ب ــروژه خواهــد ب ــدارک پ گــردش م
حجــم انتقــال اطالعــات و فایــل هــا در این بخــش صــورت پذیرفت.

3. مساله و ضرورت
ــن  ــد، مهمتری ــه مطــرح گردی ــن مقال ــه ای ــه کــه در مقدم همانگون
ــات  ــردش اطالع ــد گ ــود فرآین ــروژه تســریع و بهب ــم پ ــه تی دغدغ
ــروژه هــا  ــن قبیــل پ ــی در ای ــود. مســاله اصل مــدارک مهندســی ب
کــه زمــان در آن هــا اهمیــت فــراوان دارد، حــذف و یــا بــه حداقــل 
رســاندن زمــان هــای اتــالف شــده بابــت امــوری اســت کــه بیــن 
واحدهــا، بخــش هــا، دفتــر مرکــزی، ســایت عملیاتــی پروژه و ســایر 
ــن در  ــد. همچنی ــی باش ــان م ــروژه در جری ــر در پ ــان درگی ذینفع
ــا  ــودن آن ه ــه روز ب ــان از ب ــات و اطمین ــودن اطالع ــترس ب دس
بــرای مدیــران از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مدیــران همــواره 
نیازمنــد ایــن مــی باشــند تــا در هــر زمــان و هــر مــکان دسترســی 
الزم بــه اطالعــات قابــل اتــکا و بــه روز داشــته باشــند تــا در صــورت 
ــات الزم را  ــن تصمیم ــان ممک ــریعترین زم ــد در س ــزوم بتوانن ل

ــرد بهتــر پــروژه اتخــاذ نماینــد. جهــت پیــش ب
ــوژی و زیرســاخت هــای  ــزون تکنول ــه پیشــرفت روزاف ــا توجــه ب ب
ســخت افــزاری، همچنیــن باتوجــه بــه گســتردگی پــروژه و کوتــاه 
ــودن مــدت زمــان اجــرای آن، اهمیــت ســرعت انتقــال داده هــا  ب
ــای  ــک ه ــود در بان ــی موج ــات الکترونیک ــودن اطالع ــه روز ب و ب
ــم از  ــامانه )اع ــان س ــان ذینفع ــتفاده در می ــورد اس ــی م اطالعات
ــر  ــش از ه ــا و ...(  بی ــکاران، کارفرم ــکاران دســت دوم، پیمان پیمان

ــد.  ــی گردی ــاس م ــری احس ــان دیگ زم
 FTP ــتفاده از ــاز و کار اس ــروژه س ــاز پ ــدف در آغ ــن ه ــه همی ب
بعنــوان یــک درگاه و فضــای ارتباطــی اشــتراکی بــر روی اینترنــت 
ــم  ــت. راه کار FTP علیرغ ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــه و به ــورد توج م
ــروژه نبــود.  مزیــت هایــی کــه ایجــاد نمــود جوابگــوی نیازهــای پ
اســتفاده از پروتــکل FTP و ایمیــل مشــکالتی را نیــز دربــر داشــت. 
ــات  ــق اطالع ــدم تطاب ــه ع ــوان ب ــی ت ــکالت م ــن مش ــده ای از عم
ــرد.  ــی اشــاره ک ــات ارســالی و دریافت توســط سیســتم روی اطالع
ــد  ــال نماین ــل را ارس ــد فای ــا قادرن ــران تنه ــکل کارب ــن پروت در ای
و وظیفــه دســته بنــدی آن در مبــدا، مقصــد و اطمینــان از صحــت 
ــی  ــواع اطالعات ــی از ان ــد. یک ــی باش ــران م ــا کارب ــوای آن ب محت
ــا و  ــمیتال ه ــت ترانس ــان اس ــروژه NGL 3200 در جری ــه در پ ک
ــا ترانســمیتال کــه  ــه حــدود ده ه نامه-نظــرات مــی باشــند. روزان
هرکــدام بطــور میانگیــن شــامل پنــج مــدرک مــی باشــند از طــرف 
پیمانــکاران طــراح ارســال مــی شــود. بــا یــک حســاب سرانگشــتی 
مــی توانیــم بــه رقمــی حــدود 1200 مــدرک در مــاه برســیم کــه 
در هربــار ارســال ترانســمیتال بایــد ایــن مــدارک در ســرور مبــدا بــا 
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اطالعــات مشــابه در ســرور مقصــد بایــد هــم خوانــی داشــته باشــد. 
ایــن امــر امــکان بــروز خطــای کاربــری و ایجــاد مشــکالت در آینده 
را فراهــم مــی آورد. وابســتگی بــاالی روش FTP بــه اینترنــت نیــز 

ــن را بیــش از پیــش تشــدید نمــود. ایجــاد راه کار جایگزی
ــواره در  ــران هم ــده، مدی ــاد ش ــوارد ی ــه م ــه ب ــن باتوج همچنی
ــه  ــن کلی ــه بی ــر دوهفت ــه ه ــروژه ک ــاالی پ ــطح ب ــات س جلس
ــدم  ــاهد ع ــد، ش ــزار می-ش ــروژه برگ ــر در پ ــای درگی ــازمان ه س
تطابــق اطالعاتــی در تعــداد مــدارک ارســال شــده و دریافــت شــده 
ــی  ــه همراه ــاز ب ــز نی ــود نی ــات خ ــی اطالع ــت بازیاب ــد و جه بودن
ــد  ــوده و قادرن نفراتــی داشــتند کــه اطالعــات در اختیــار آن هــا ب

ــد.  ــاد نماین ــران را ایج ــتی مدی ــات درخواس ــواع گزارش ان
ــکار  ــروژه پیمان ــرل پ ــزی و کنت ــه ری ــر برنام ــمت مدی ــذا از س ل
اصلــی پــروژه، درخواســت بررســی مســاله و ارائــه راه حــل مناســب 
ــان  ــزاری جلســات طوف ــا برگ ــه شــد. ب ــود شــرایط ارائ جهــت بهب
فکــری تیــم درگیــر در پــروژه سیســتم هــای اطالعاتــی شــش مورد 
به عنــوان مســائل اصلــی و قابــل بهبــود اســتخراج شــد و از شــرکت 
ــی  ــامانه اطالعات ــده س ــتقرار دهن ــاور و اس ــوان مش ــه عن ــا ب درس
درخواســت شــد تــا مــوارد را بررســی نمــوده و راه کارهــای مناســب 

را جهــت تصمیــم گیــری ارائــه نمایــد.

4. تصمیم گیری
ــوان  ــا به عن ــم األنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــت ق ــی درخواس در پ
ــت  ــی مدیری ــای اطالعات ــتم ه ــتقرار سیس ــروژه اس ــای پ کارفرم
ــه  ــی، ســه راه کار اولی ــم فن ــق تی ــروژه، از شــرکت درســا و تحقی پ
ــتفاده از  ــد. اس ــه گردی ــده ارائ ــرح ش ــائل مط ــش مس ــت پوش جه
روش کالینت-ســرور و نصــب نرم-افــزار درســا بــرای تمامــی 
ــت وب و در  ــای تح ــرم افزاره ــتفاده از ن ــده، اس ــاد ش ــان ی ذینفع
نهایــت اســتفاده از تکنولــوژی پــردازش ابــری و اســتقرار سیســتم 
ــا  ــری. ب ــردازش اب ــتر پ ــر روی بس ــروژه ب ــت پ ــات مدیری اطالع
مطالعــات صــورت گرفتــه بــر روی ســه روش یــاد شــده، اســتفاده 
از تکنولــوژی پــردازش ابــری بعنــوان راه کار جایگزیــن بــرای FTP و 
بــرآورده کننــده ســایر نیازهــای پــروژه در ایــن بحــث انتخــاب و در 

ــرد. ــازی قرارگی ــاده س ــق و پی ــتور کار تحقی دس

5. مراحل اجرا
تیــم تحقیــق و توســعه در شــرکت درســا بــا درک اهمیــت پــروژه و 
نیــازی کــه از ســمت مشــتری ارائــه شــده بــود، اقــدام بــه برگــزاری 
ــای  ــل ه ــن راه ح ــس از یافت ــود و پ ــری نم ــان فک ــات طوف جلس
ــردازش  ــوژی پ ــا تکنول ــا ب ــتم درس ــاق سیس ــت انطب ــود جه موج
ابــری عملیــات الزم جهــت اســتقرار هرچــه بهتــر سیســتم بــر پایــه 

آن تلکنولــوژی را آغــاز نمــود.
5.1. رایانش ابری )Cloud Computing( چیست؟

 ،)NIST( ــتاندارد ــاوری و اس ــی فن ــه ی مل ــف موسس ــه تعری ــا ب بن
"رایانــش ابــری یــا Cloud Computing مدلــی اســت بــرای داشــتن 

دسترســی فراگیــر، آســان و بنــا بــه ســفارش شــبکه بــه مجموعه ای 
ــر )ماننــد: شــبکه ها، ســرورها،  ــع رایانشــی پیکره بنــدی پذی از مناب
ــه  ــرویس ها( ک ــردی و س ــای کارب ــازی، برنامه ه ــای ذخیره س فض
ــم  ــت فراه ــه دخال ــاز ب ــا نی ــت ی ــن کار و زحم ــا کمتری ــد ب بتوانن
ــردازش  ــه ســرعت فراهــم شــود." در مــدل پ کننــده ی ســرویس ب

ــا، دسترســی  ــردازش، نرم افزاره ــد پ ــوارد مانن ــری بســیاری از م اب
بــه داده هــا و فضــای ذخیــره ســازی همگــی بــر روی ســرور 
ســرویس دهنــده قــرار دارنــد و کاربــران ابــری نیــازی بــه دانســتن 
مــکان دقیــق ذخیــره ســازی اطالعــات و نحــوه کار سیســتم ندارنــد 
و حتــی سیســتم مــورد اســتفاده آن هــا در ایــن مــدل نیــازی بــه 
ــری  ــات اب ــازی اطالع ــره س ــت ذخی ــیع جه ــای وس ــتن فض داش
ــک  ــق ی ــد از طری ــری می توانن ــدل اب ــران م ــد داشــت. کارب نخواه
ــزار  ــی نرم اف ــا حت ــبک و ی ــاده و س ــزار س ــک نرم اف ــا ی ــر ی مرورگ
ــود در  ــاز خ ــورد نی ــردی م ــای کارب ــه نرم افزاره ــل ب ــای موبای ه
ــری دسترســی داشــته باشــند کــه نســخه تجــاری ایــن  فضــای اب
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــرویس-دهنده اصل ــک س ــر روی ی ــا ب نرم افزاره
اســت. قطعــا در صورتــی کــه نرم افزارهــای کاربــردی مناســب تری 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــر نهای ــتفاده کارب ــورد اس ــول م ــر روی محص ب
باشــد، ســرویس دهنــدگان ابــری نیــز مــی تواننــد خدمــات بهتــر و 
مناســب تــری را بــه کاربــران ارائــه نماینــد. رایانــش ابــري مزایــای 
بســیار زیــادي دارد کــه در ایــن جــا بــه ذکــر چنــد مــورد از آن هــا 

بســنده مــي نماییــم.
• کامپیوتر هاي ارزان قیمت براي کاربران

• کارایي باال
• مشکالت نگهداري کمتر

• هزینه نرم افزاري و سخت افزاری کمتر
• به روز رساني سریع نرم افزارها

• ظرفیت ذخیره سازي نامحدود
• افزایش امنیت داده ها

• بهبود کارایي میان سیستم عامل ها

5.2. شکل های ارائه
• نرم افــزار ابــری به عنــوان ســرور  )SaaS(: چیــزی کــه بــرای 
ــده  ــم کنن ــردِی فراه ــه کارب ــت برنام ــده اس ــم ش ــتری فراه مش
اســت کــه بــر روی زیرســاخت ابــری، در حــال اجراســت و توســط  
دســتگاه های کالینــت  مختلــف از طریــق یــک رابــط بــرای 
ــی( در  ــل وب ــل: ایمی ــر وب )مث ــون مرورگ ــف همچ ــت ضعی کالین
ــرورها،  ــبکه، س ــری، ش ــاخت اب ــتری زیرس ــت. مش ــترس اس دس
ــی  ــا حت ــن ی ــازی زیری ــره س ــای ذخی ــل، فض ــتم های عام سیس
ــه  ــه ب ــد، البت ــرل نمی کن ــا کنت ــت ی ــردی را مدیری ــزار کارب نرم اف
ــر. ــه در ســطح کارب ــای برنام جــز تنظیمــات محــدود پیکربندی ه
• بســتر ابــری به عنــوان ســرویس )PaaS(: مشــتری امــکان دارد کــه 
برنامه کاربــردی ســاخته شــده یــا خریــداری شــده توســط خــود را  
بــر روی  زیرســاخت ابــری قــرار دهــد. ایــن برنامــه بــا اســتفاده از 
زبان هــای برنامه نویســی و ابزارهایــی کــه توســط فراهم کننــده 
پشــتیبانی می شــوند )مثــل: جــاوا، پایتــون، .NET( ســاخته شــده 
ــای  ــا  فض ــرورها ی ــبکه، س ــری، ش ــاخت اب ــتری زیرس ــت. مش اس
ــر  ــا ب ــد ام ــرل نمی کن ــا کنت ــت ی ــن را مدیری ــازی زیری ذخیره س
روی برنامــه کاربــردی قــرارداده شــده و احتمــاال پیکربنــدی محیط 

میزبانــی )هاســت( برنامــه کنتــرل دارد.
ــرای  ــه ب ــی ک ــوان ســرویس )IaaS(: امکان ــری به عن • زیرســاخت اب
مشــتری فراهــم آوری شــده تــوان پردازشــی، فضــای ذخیرســازی، 
شــبکه ها و دیگــر منابــع پایــه ای رایانشــی اســت، بــه گونــه ای کــه 
ــامل  ــد ش ــه می توان ــود ک ــواه خ ــزار دلخ ــد نرم اف ــتری می توان مش
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ــرار داده  ــد را ق ــردی باش ــای کارب ــل و برنامه ه ــتم های عام سیس
ــا  ــت ی ــن را مدیری ــری زیری ــاخت اب ــتری زیرس ــد. مش ــرا کن و اج
کنتــرل نمی کنــد ولــی بــر روی سیســتم های عامــل، فضــای 
ذخیره ســازی، برنامه هــای قــرارداده شــده و احتمــاال گزینــش 
ــنگ)متعادل(  ــش، همس ــای آت ــل: دیواره ه ــبکه بندی )مث ــزا ش اج

ــرل دارد. ــار( کنت ــده ب کنن

5.3. شکل های آماده سازی
• ابــر خصوصــی )Private cloud( : زیرســاخت ابــری تنهــا بــرای یــک 
ــا  ــازمان ی ــود س ــن اســت توســط خ ــد و ممک ــازمان کار می کن س
ــرون  ــا بی ــد درون ی ــز  می توان ــود، نی ــت ش ــر مدیری ــرکتی دیگ ش

ســازمان جــای بگیــرد.
• ابــر گروهــی )Community cloud(:  زیرســاخت ابــری بیــن چنــد 
ــخص  ــروه مش ــک گ ــده و ی ــته ش ــتراک گذاش ــه اش ــازمان ب س
ــی،  ــای امنیت ــت، نیازه ــل: ماموری ــترک )مث ــی مش ــه وظیفه ای ک
پشــتیبانی  را  دارنــد  قانونــی(  مالحضــات  و  سیاســت گذاری 
ــک  ــا ی ــازمان ها ی ــن س ــط ای ــد توس ــر می توان ــن اب ــد. ای می کن
شــرکت دیگــر مدیریــت شــود، همچنیــن می توانــد درون یــا 

ــرد. ــای بگی ــازمان ج ــرون س بی
ــا  ــوم ی ــرای عم ــری ب ــی )Public cloud(: زیرســاخت اب ــر عموم • اب
بــرای دســته بزرگــی از مشــتریان در دســترس اســت و مالــک آن 

ــری را می فروشــد. ــات اب ــن خدم ــه ای ــازمانی اســت ک س
ــزه ای اســت  ــری آمی ــه )Hybrid cloud(: زیرســاخت اب ــر آمیخت • اب
از دو یــا بیشــتر ابــر )خصوصــی، گروهــی یــا عمومــی( کــه 
هــر کــدام ویژگی هــای یکتــای خــود را نگــه می دارنــد ولــی 
بوســیله ی فناوری هــای  اســتاندارد شــده یــا انحصــاری کــه داده هــا 
و برنامه هــای کاربــردی را جابجاپذیــر )پرتابــل( می کنــد بــه 

یکدیگــر وصــل شــده اند.
در ایــن تجربــه مدیریتــی از منظــر خدمــات پــردازش ابــری روش 
ــه  ــر گرفت ــرویس )IaaS( در نظ ــوان س ــری به عن ــاخت اب ــر س زی
شــد و در بحــث روش آمــاده ســازی از روش ابــر خصوصــی )بــرای 
ســازمان هــای خــارج از محــل پیمانــکار عمومــی از ابــر گروهــی( 
اســتفاده گردیــد. بــرای مهاجــرت بــه دنیــای پــردازش ابــری نیــاز 
ــی  ــا م ــازی نرم افزاره ــازی س ــت مج ــای الزم جه ــه ابزاره ــه تهی ب
ــرح  ــای مط ــی از Application Server ه ــت یک ــن جه ــد. بدی باش

ــوژی  ــن تکنول ــازی ای ــاده س ــت پی ــوژی IT جه ــای تکنول در دنی
اســتفاده گردیــد. بــا اســتفاده از ایــن Application Server هــا، 
تمامــي نرم افزارهــاي تحــت وینــدوز و یــا حتــي تحــت وب را مــی 
ــرار داد.  ــران ق ــار کارب ــازي در اختی ــز و مج ــوان بصــورت متمرک ت
 ، Serverتنهــا بــا یــک بــار نصــب  برنامــه هــاي مــورد نیــاز بــر روي
ــا از همــه  ــران از نرم افزاره ــي کارب ــان تمام ــکان اســتفاده همزم ام
جــا  فراهــم مــي شــود. متمرکــز کــردن برنامــه هــا و بانــک هــاي 
اطالعاتــي در دیتــا ســنترها هزینــه نگهــداري و کنتــرل دسترســي 
 Application Server هــا را بطــور چشــم گیــري کاهــش میدهــد. بــا
بــدون نیــاز بــه هرگونــه تغییــر در ســورس برنامــه هــا و یــا ایجــاد 
ــر  ــا ب ــه ه ــه نصــب برنام ــاز ب ــي شــبکه، نی ــر در ســاختار فعل تغیی
ــی  ــران براحت ــد و کارب ــال حــذف مــي کن ــا را کام روي کالینــت ه
ــر روي  ــه نصــب ب مــی تواننــد برنامــه هــای خــود را بــدون نیــاز ب
دســتگاه خــود، از هرجایــي حتــي خــارج ســازمان اجــرا کننــد. لــذا 
همزمــان باعــث افزایــش ســرعت و امنیــت و کاهــش چشــم گیــر 
ــای الزم  ــاخت ه ــرورها و زیرس ــی س ــود. تمام ــی ش ــا م ــه ه هزین
ــوان  ــا به عن ــم األنبی ــرارگاه ســازندگی خات در یکــی از مؤسســات ق
پیمانــکار اصلــی پــروژه NGL 3200  و کارفرمــای پــروژه اســتقرار 
نرم افــزار سیســتم اطالعاتــی مدیریــت پــروژه درســا، آمــاده گردیــد 
و از پــردازش ابــری در درون ســازمان اســتفاده شــد و همچنیــن این 
خدمــات بــه ســایر ذینفعــان سیســتم در ســازمان هــای دیگــر نیــز 
ارائــه شــد. امنیــت در ایــن روش توســط شــرکت هــای ارائــه دهنده 
خدمــاتApplication Server  نظیــر Microsoft تضمیــن شــده اســت. 
همچنیــن بــه جهــت روش اســتفاده کــه بحــث Private Cloud بــوده 
ــر روی  اســت، تمامــی نیازهــای امنیتــی دیــده شــده و خدمــات ب
شــبکه-های وســیع و امــن داخلــی کــه مــورد تاییــد شــرکت نفــت 
و قــرارگاه ســازندگی خاتــم األنبیــا بــوده اســت پیــاده ســازی شــد. 
لــذا بــا در نظــر گرفتــن ایــن تدابیــر مســاله امنیــت کامــال پوشــش 

داده شــد. 

5.4. چگونگــی ســوار شــدن سیســتم درســا بــر روی ایــن 
ی ژ لو تکنو

همانگونــه کــه در قســمت بــاال اشــاره شــد مــی تــوان بــه ازای هــر 
ــای مجــازی  ــن ماشــین ه ــه ی مجــازی در ای ــک برنام ــزار ی نرم اف
ایجــاد نمــود. نرم افــزار درســا به عنــوان یکــی از ایــن نرم افزارهــای 
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ــر ســاختار  ــف شــد. شــکل زی مجــازی در Application Server تعری
کلــی ســرور هــای درســا در ابــر مــورد نظــر را نشــان مــی دهــد. 

 Private Cloud همانطــور کــه در شــکل مشــاهده مــی شــود از روش 
اســتفاده شــده و طراحــی هــای الزم جهــت مــکان ســرورها نســبت 
ــم األنبیــا  ــرارگاه خات ــر عهــده متخصصــان IT ق ــه دیوارآتشــین ب ب
بــوده اســت، کــه ایــن طراحــی مــورد تاییــد بخــش هــای امنیــت 
ــط  ــر فق ــن روش کارب ــت. در ای ــرار گرف ــز ق ــروژه نی ــات پ اطالع
ــد  ــه خــود مشــاهده مــی نمای ــزار را پشــت رایان ــری از نرم اف تصوی
ــا در  ــل ه ــاز شــدن فای ــات و ب ــردازش اطالع ــات پ ــی عملی و تمام
ســرور Cloud صــورت مــی پذیــرد. با ســاختار فــوق، ســرعت بازیابی 
اطالعــات از بانــک اطالعاتــی یــا فایــل ســرور و نمایــش بــه کاربــر 
بســیار بــاال بــوده و غیــر قابــل مقایســه بــا روش Win app )کالینت-

ســرور( و Web app می باشد. 
ــوژی  ــر بســتر تکنول ــزار ب ــات اســتقرار نرم اف ــس از اجــرای عملی پ
پــردازش ابــری، در بحــث انتقــال فایــل ها مشــکالتی وجود داشــت. 
ــرعت  ــه و س ــرعت برنام ــی س ــدم هماهنگ ــکل ع ــع مش ــرای رف ب
ــش  ــی را در پی ــا راه کارهای ــرکت درس ــل ش ــود فای ــا دانل ــود ی آپل
ــه ی  ــذاری کلی ــن راه کار، واگ ــل بهتری ــود فای ــرای دانل ــت. ب گرف
ــود. در  ــه ســرویس IIS )Internet Information Service( ب عملیــات ب
نتیجــه برنامــه درســا بــا دریافــت یــک درخواســت فایــل از طــرف 
 Application Server ــرور بــه روی کاربــر، آن فایــل را از فایــل س
کپــی و یــک مســیر لینــک وبســایتی کــه بــه منظــور دانلــود فایــل 
هــا تهیــه شــده اســت آمــاده، و بــه کاربــر ارائــه مــی نمایــد. ســپس 
کاربــر بــر روی لینــک کلیــک و مــی توانــد آن را بــا یــک اکســپلورر 
یــا بــا اســتفاده از هــر نرم افــزار دانلــودر فایــل آن را دانلــود نمایــد. 
ــا بهــره گیــری از توانایــی ســرویس هــای  یعنــی نرم افــزار درســا ب
  )Download manager ــر ــی )نظی ــای جانب ــه ه ــر ســرور و برنام دیگ
ــاند.  ــن برس ــر ممک ــه حداکث ــل را ب ــود فای ــرعت دانل ــت س توانس
ــودی کــه مشــاور  ــاالی دانل ــه حجــم ب ــا توجــه ب ــروژه ب ــن پ در ای
کارفرمــا داشــت )روزانــه حــدود یــک گیگابایــت دانلــود( و اهمیــت 
ــالی،  ــدارک ارس ــای م ــل ه ــت اســتخراج و بررســی فای ــان جه زم
ــه راه کار  ــا توجــه ب ــه شــد. ب ــل ارائ ــق جــدول ذی درخواســتی طب

ــکل،  ــن پروت ــل در ای ــود فای ــث روش دانل ــا در بح ــرکت درس ش
ــب بهتــری ایجــاد شــد و در بحــث زمــان کمــک  ــه مرات نتیجــه ب

ــه مشــاور کارفرمــا نمــود.  شــایانی ب
ــود. برنامــه ی درســا  ــرای آپلــود فایــل کمــی مشــکل متفــاوت ب ب
ــه  ــل را ب ــد Application Server فای ــیار کن ــو بس ــک درای ــد از ی بای
ســرورfile server  برنامــه منتقــل کنــد بــه شــکلی کــه امنیــت هــم 
ــورت  ــا از پ ــتفاده درس ــز اس ــدی نی ــن کن ــل ای ــد. دلی ــرار باش برق
بســیار امــن 80  می-باشــد کــه بــا اینکــه امنیــت باالیــی را ایجــاد 
 Application مــی نمایــد، امــا ســرعت پایینــی در صــورت اســتفاده از
ــه  ــکل RDP ب ــط پروت ــا توس Server دارد. در Application Server ه

ــا بیشــتر( از درایوهــای خــود را  ــر اجــازه مــی دهــد یــک ) ی کارب
بــه صــورت مــپ شــده در ســرور ببینیــد. پــورت RDP نیــز عــالوه 
بــر ایجــاد امنیــت بــاال بــه دلیــل انتقــال فایــل ســبب پاییــن آمــدن 

ســرعت انتقــال فایــل مــی شــود. بــه شــکل زیــر دقــت نماییــد
ــذا بــرای حــل مشــکل ســرعت آپلــود فایــل هــا شــرکت درســا   ل
روش اســتفاده از کپــی فایــل در وینــدوز را پیشــنهاد و پیــاده 
ســازی نمــود. بــا توجــه بــه تاخیــر ایجــاد شــده توســط IIS، راه کار 
کپــی کــردن مســتقیم در درایــو فایــل ســرور پیشــنهاد داده شــد. 
در ایــن روش سیســتم درســا از یــک یــوزر خــاص کــه پســورد آن 
ــه صــورت کــد شــده نگهــداری مــی شــود اســتفاده مــی نمایــد  ب
 Application ــرور ــل از س ــی فای ــی کپ ــوزر دسترس ــن ی ــط ای و فق
Server، بــه ســرور file server  را خواهــد داشــت. در نتیجــه امنیــت 

برقــرار و ســرعت بــه حــد بــاالی خــود در ســرور هــای بــر مبنــای 
windows مــی رســد. در ایــن روش بــا توجــه بــه اینکــه برنامــه ی 
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درســا مســتقیماً فایــل در ســرور کپــی مــی کنــد، یــک یــوزر خاص 
در ســرور فایــل ســرور ســاخته شــد کــه رمــز آن بــه صــورت کــد 
ــان  ــی شــود. در زم ــداری م ــا نگه ــی درس ــک اطالعات شــده در بان
نیــاز بــه کپــی فایــل، برنامــه ی درســا پســورد را از بانــک خوانــده 
ــی  ــی م ــل را کپ ــوزر فای ــن ی ــا ای ــرده و ســپس ب و رمزگشــایی ک
نمایــد. در نتیجــه برنامــه درســا امنیــت اطالعــات ســرور را تضمیــن 
کــرده اســت. بــا ایــن کار ســرعت آپلــود فایــل در سیســتم درســا 
در Application Server مســاوی بــا کپــی کــرد یــک فایــل در ویندوز 

مــی باشــد. 
ــاده  ــی و پی ــث فن ــده در بح ــه ش ــات ارائ ــه توضیح ــه ب ــا توج  ب
ســازی درســا بــر بســتر پــردازش ابــری، بــه منظــور پیــاده ســازی 
گــردش مــدارک مهندســی بیــن ذینفعــان مختلــف در نــرم افــزار 
سیســتم اطالعــات مدیریــت پــروژه درســا، راه کارهــای ذیــل جهــت 
ــروژه  ــدراک مهندســی پ ــردش م ــد گ ــد فرآین طراحــی روش جدی

ارائــه گردیــد:
• در اولیــن گام لیســت فهرســت پایــه ای مــدارک )MDR( به عنــوان 
ــزوم نســخه  مرجــع در نرم افــزار درســا وارد گردیــد و در صــورت ل
هــای جدیــد ارائه شــده از MDR در کمتر از 24 ســاعت در سیســتم 
ــی  ــرت احتمال ــه مغای ــوی هرگون ــن کار جل ــا ای درســا وارد شــد. ب
ــنانی  ــای اس ــی از خط ــه ناش ــان ک ــار ذینفع ــن MDR در اختی بی
بــود از میــان برداشــته شــد و همگــی از یــک دیتابیــس مشــترک 
 Modify و Add، Delete اســتفاده نمودنــد. بــا توجــه بــه حجــم زیــاد
مــدارک کــه تــا انتهــای هــر پــروژه نیــز ادامــه دارد، بــه راحتــی می 
ــود.  ــان را شناســایی نم ــن ذینفع ــای موجــود بی ــرت ه ــوان مغای ت
از طرفــی بــه دلیــل یکتــا بــودن شــماره مــدارک در MDR از ایــن 
ــا  ــدارک ارســالی ب ــر روی شــماره م ــی ب ــوان کنترل ــق مــی ت طری
ترانســمیتال داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه شــماره ترانســمیتال 
هــا نیــز یکتــا هســتند و در هنــگام ارســال، یکتایــی آن هــا توســط 
سیســتم بررســی مــی گــردد و از ایــن طریــق از ارســال ترانســمیتال 
بــا شــماره تکــراری حتــی بــه صــورت ســهوی جلوگیــری خواهــد 
شــد. همچنیــن در ایــن پــروژه بــا توجــه بــه پروتــکل ایجــاد شــده 
بــرای آپلــود فایــل هــا، امــکان الصــاق فایــل هــای Damage شــده 
در سیســتم وجــود نــدارد و از ارســال ترانســمیتال هــای فاقــد فایــل 

جلوگیــری مــی نمایــد. 
• ارتبــاط پیمانــکاران طــراح بــا پیمانــکار اصلــی ) قــرارگاه 
ــوان  ــروژه: بعن ــای پ ــاور و کارفرم ــا( و مش ــم األنبی ــازندگی خان س
بخشــی از امکانــات موجــود در نــرم افــزار اطالعــات مدیریــت پــروژه 
ــروژه  ــکاران طــراح پ ــار پیمان ــکان در اختی ــن ام ــا ای شــرکت درس
ــای صــادره خــود را در  ــات ترانســمیتال ه ــا اطالع ــت ت ــرار گرف ق
ــه محــض ارســال  ــکار اصلــی پــروژه ثبــت نمایــد، و ب ســرور پیمان
ــتم،  ــده در سیس ــی ش ــق Notification طراح ــمیتال، از طری ترانس
ــم  ــمیتال ه ــال ترانس ــدگان آن از ارس ــودکار گیرن ــورت خ ــه ص ب
ــی شــوند، و  ــع م ــزار مطل ــق نرم اف ــم از طری ــل و ه ــق ایمی از طری
بــدون اینکــه نیــاز بــه دوبــاره کاری جهــت دریافــت و وارد نمــودن  
ایــن اطالعــات در دیتابیــس  خاصــی باشــند، قادرنــد تــا از اطالعات 
ارســالی اســتفاده نماینــد. در واقــع در اینجــا یکپارچگــی اطالعــات 
در بحــث ارســال و دریافــت ترانســمیتال هــا و مــدارک پــروژه بیــن 

شــرکت  هــای طــراح و دیگــر ذینفعــان برقــرار گردیــد. 
• ارتبــاط پیمانــکار اصلــی بــا مشــاور و کارفرمــای پــروژه: در اینجــا 
نیــز از آنجــا کــه سیســتم بــه صــورت ســه عاملــی طراحــی شــده 
اســت، پیمانــکار اصلــی پــروژه هماننــد شــرکت هــای طــراح قــادر 
اســت تــا مــدراک و ترانســمیتال  هــای خــود را در سیســتم ثبــت 
نمایــد و بــه محــض ثبــت و زدن دکمــه ارســال، کارفرمــا و مشــاور 

قادرنــد تــا اطالعــات ارســالی را دریافــت و بررســی نماینــد. 
ــی و  ــکار اصل ــراح، پیمان ــای ط ــرکت ه ــا ش ــاور ب ــاط مش • ارتب
کارفرمــا: ترانســمیتال هایــی کــه بــا مــدارک مهندســی مرتبــط آن 
بــه همــراه فایــل هــای پیوســتی از طریــق مکانیــزم طراحــی شــده 
بــه ســرور منتقــل مــی گــردد همــواره مــورد تائیــد شــرکت مشــاور 
نمــی باشــد و ممکــن اســت بــه دالیلــی Reject شــود کــه در قالــب 
DCC Reject اعــالم مــی گــردد کــه منظــور، رد مــدارک مهندســی 

و اطالعــات پیوســتی آن بــه جهــت رعایــت پروســیجرهای مصــوب 
جهــت اجــرا در حیــن ارســال اســت. در صورتیکــه ترانســمیتال از 
ــزم  ــق مکانی ــات از طری ــن اطالع ــود، ای ــق DCC Reject رد ش طری
ــه  طراحــی شــده در سیســتم، نســخه اصلــی مــدارک مهندســی ب
ــکان  ــه ام ــده مــی شــود ک ــب برگردان ــه عق ــک نســخه ب ــدازه ی ان
ارســال مجــدد آن بــرای شــرکت مبــدا مهیــا مــی شــود. همچنیــن 

شکل3 - راه کار ارائه شده جهت بهبود آپلود فایل در سیستم درسا بر 
بستر پردازش ابری
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شــماره ترانســمیتال ارســالی تغییــر مــی یابــد کــه مجــوز ارســال 
ــمیتال  ــرای ترانس ــاً ب ــمیتال را صرف ــماره ترانس ــان ش ــدد هم مج

هــای Reject شــده فراهــم مــی آورد.
مشــابه روال انجــام شــده در بحــث ارســال ترانســمیتال هــا، ایــن 
رویــه بــرای نامه نظــرات )کامنــت( نیــز برقــرار اســت. بدیــن ترتیــب 
ــی  ــای دریافت ــرای ترانســمیتال ه ــای درج شــده ب ــه کامنــت ه ک
ــس از بررســی واحــد مهندســی از  توســط مشــاور مــی بایســت پ
طریــق نامه نظــرات )کامنــت( بــرای پیمانــکاران طــراح و پیمانــکار 
اصلــی پــروژه ارســال گــردد. همچنیــن ایــن امــکان بــرای پیمانــکار 
اصلــی پــروژه نیــز در نظــر گرفتــه شــده تــا در صــورت لــزوم، پس از 
جمــع آوری نقطــه نظــرات بخــش مهندســی و نامه نظــرات مشــاور، 
ــکار  ــرای پیمان ــی را ب ــت نهای ــوده و کامن ــع نم ــه تجمی ــدام ب اق

طــراح ارســال نمایــد. 
• ارتبــاط کارفرمــا بــا ســایر ذینفعــان: کارفرمــا بــا اســتقرار سیســتم 
ــه  ــرور ب ــر س ــوان کارب ــری بعن ــردازش اب ــتر پ ــر بس ــی ب اطالعات
ــات  ــه امکان ــا ارائ ــد داشــت و ب ــات دسترســی خواه ــی اطالع تمام
ــی گــردش مــدارک مهندســی  ــه کل ــا روی ــادر اســت ت گزارشــی ق
ــورد  ــکاران را در لحظــه م ــد و وضعیــت پیمان ــروژه را رصــد نمای پ
بررســی قــرار دهــد و در صــورت لــزوم نقطــه نظــرات خــود را ارائــه 
ــرای ســطوح  ــاز ب ــواع گــزارش هــای مــورد نی ــد. همچنیــن ان نمای
مختلــف مدیریــت و سرپرســتی بــر اســاس نیــاز آنهــا در سیســتم 

ــا  ــت. ب ــده اس ــرار داده ش ــران ق ــار کارب ــده و در اختی ــی ش طراح
اســتفاده از تکنولــوژی پــردازش ابــری ایــن امــکان ایجــاد شــد تــا 
بدیــن طریــق مدیــران در هــر مــکان، در هــر زمــان و پشــت هــر 
سیســتمی کــه باشــند، بتواننــد گــزارش هــای مــورد نیــاز خــود را 
از سیســتم اســتخراج نماینــد. در نهایــت ضمــن کنتــرل خــودکار 
مــوارد ذکــر شــده در کمتریــن زمــان ممکــن مــدارک مهندســی و 
کامنــت هــا بیــن ذینفعــان جابجــا مــی گــردد. طراحــی مفهومــی 
ــیم  ــکل 4 ترس ــان در ش ــن ذینفع ــده بی ــاد ش ــد کاری ایج فرآین

شــده اســت.
ــه  ــک نمون ــن و ی ــط چی ــا خ ــا ب ــمیتال ه ــر ترانس ــن تصوی در ای
کامنــت بــا خــط راســت مشــخص شــده اســت. بــه محــض ارســال 
ترانســمیتال، تمامــی ذینفعــان دریافــت کننــده آن در لحظــه 
ترانســمیتال مــورد نظــر را دریافــت مــی نماینــد و نیــاز بــه هیــچ 
گونــه دوبــاره کاری و ثبــت مجــدد ایــن دیتاهــا، در ســازمان هــای 
دیگــر وجــود نــدارد و بــه شــدت از اتــالف جلوگیــری مــی نمایــد. 
ــرور  ــرا، س ــل اج ــش مراح ــده در بخ ــه ش ــات ارائ ــق توضیح طب
ــی  ــده اســت و باق ــی مســتقر ش ــکار اصل ــازمان پیمان Cloud در س

ــی در  ــاخت خاص ــر س ــدازی زی ــه راه ان ــاز ب ــدون نی ــان ب ذینفع
ســازمان خــود، از طریــق شــبکه هــای امــن ایجــاد شــده، قادرنــد 
ــورد  ــات م ــد و اطالع ــاهده نماین ــتم را مش ــری از سیس ــا تصوی ت
ــا  ــا اســتخراج نماینــد. ب ــاز خــود را در سیســتم وارد نمــوده و ی نی

شکل4 تصویر شماتیک نحوه گردش مدارک مهندسی پروژه با بهره گیری از تکنولوژی 
پردازش ابری



53 Project Management

اســتفاده از تکنولــوژی پــردازش ابــری، گویــی تمامــی ذینفعــان در 
یــک ســاختمان بســیار بــزرگ مســتقر شــده انــد و در حال اســتفاده 

ــات مشــترک مــی باشــند.  از خدم

6. نتایج و تحلیل آن
همانطــور کــه در ابتــدای ایــن مقالــه مطــرح شــد، مهمتریــن هــدف 
از اجــرای ایــن تجربــه مدیریتــی بهبــود و تســریع فرآینــد گــردش 
اطالعــات مــدارک مهندســی پــروژه بــوده اســت. بــا محقــق شــدن 
ایــن هــدف تاثیــر آن در کل پــروژه نمــود خواهــد داشــت. نتایــج و 
بهبودهــای صــورت گرفتــه در ایــن تجربــه مدیریتــی را مــی تــوان 
از منظرهــای مختلفــی مــورد بررســی قــرار داد کــه در ذیــل بــه اهم 

ایــن مــوارد اشــاره مــی گــردد:
• بهبود فرآیند و سرعت بارگذاری و دریافت فایل در پروژه.

• خطــای فیزیکــی انتقــال اطالعــات بــه ســمت صفــر میــل نمــود، 
کــه ســبب حجــم قابــل توجهــی صرفــه جویــی در نیــروی انســانی و 

وقــت )در حــدود 30 درصــد( مــی گــردد.
• جلوگیــری از دوبــاره کاری در ورود اطالعــات توســط کاربــران، که 
ایــن امــر ضریــب خطــا در ورود اطالعــات توســط اپراتــور را کاهــش 
مــی دهــد. همچنیــن ایــن امــر ســبب کاهــش نفــرات درگیــر در 

بخــش DCC پیمانــکار اصلــی گردیــد. 
• بــه حداقــل رســاندن زمــان ارســال و دریافــت مــدارک. بــا توجــه 
بــه بســتر پــردازش ابــری مــورد اســتفاده پــس از ارســال مــدارک، 
ــن  ــه ای ــید ک ــر رس ــه صف ــد ب ــات در مقص ــت اطالع ــان دریاف زم
ــر پســت، FTP و... (  ــود )نظی ــای موج ــا راه ه ــان در مقایســه ب زم

ــود. رقمــی غیــر قابــل مقایســه خواهــد ب
• مدیــران قادرنــد در لحظــه و در هــر مــکان گــزارش هــای مــورد 

نیــاز خــود را دریافــت نماینــد. 
• ارائــه گــزارش هــای یکســان و قابــل اتــکا بــرای تمامــی ذینفعــان. 
بــا کمــک ایــن گــزارش هــا مــی تــوان محاســبه تاخیرهــای مشــاور 
و پیمانــکار را بــه صــورت لحظــه ای بــا باالتریــن دقــت بدســت آورد. 
• بــا اســتفاده از تکنولــوژی پــردازش ابــری و عــدم نیــاز بــه تهیــه 
ــنگین،  ــای س ــردازش ه ــام پ ــت انج ــت جه ــران قیم ــای گ PC ه

ــه ایجــاد زیرســاخت خــاص جهــت پیــاده  همچنیــن عــدم نیــاز ب
ــن  ــا در ای ــروژه خصوص ــای پ ــه ه ــوژی، هزین ــن تکنول ــازی ای س

ــدا نمــود.  ــه شــدت کاهــش پی بخــش ب
ــی  ــبکه نم ــتر ش ــر بس ــا ب ــت داده ه ــه حرک ــه اینک ــه ب ــا توج • ب
ــن  ــا از بی ــرور ه ــه س ــه ب ــات و حمل ــرقت اطالع ــکان س ــد، ام باش

ــود(. ــی ش ــاز م ــرور ب ــمت س ــدرک س ــت. )م ــد رف خواه
ــان از  ــرد ذینفع ــوه عملک ــده و نح ــالم ش ــج اع ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــردش  ــش گ ــط در بخ ــه فق ــن مقال ــه ای ــه تهی ــا لحظ ــتم، ت سیس
مــدراک مهندســی پــروژه بیشــتر از 8200 ترانســمیتال کــه به طــور 
ــکاران  ــط پیمان ــند توس ــی باش ــدرک م ــج م ــامل پن ــن ش میانگی
ــن در  ــت. همچنی ــده اس ــال ش ــت و ارس ــتم ثب ــراح در سیس ط
بخــش نقطــه نظــرات )کامنــت( نیــز بیــش از 7000 کامنــت کــه 
به طــور میانگیــن بــرای ســه مــدرک ایجــاد شــده انــد در سیســتم 
ثبــت و بــرای پیمانــکاران طــراح ارســال گردیــده اســت. ایــن حجــم 
ــک  ــن سیســتم هــر ی ــران ای از کار آن هــم در شــرایطی کــه کارب
در ســازمان مطبــوع خــود، مشــغول بــه کار مــی باشــند، نشــان از 

ــه مدیریتــی مــی باشــد.   ــن تجرب تحقــق اهــداف در ای

7. درس آموخته ها
باتوجــه بــه ارزش تجــارب اکتســابی در ســازمان هــا از نظــر هزینــه، 
ــده  ــن تجــارب گردی ــه صــرف بدســت آوردن ای ــرژی ک ــت و ان وق
اســت، ثبــت و اســتفاده از ایــن دانــش اندوختــه بــا هــدف حرکــت 
رو بــه جلــوی ســازمان و عــدم تکــرار تجــارب ناخوشــایند گذشــته، 
ــز  ــی نی ــه مدیریت ــن تجرب ــد. در ای ــت می-باش ــز اهمی ــیار حائ بس
ــل  ــه شــرح ذی ــم آن ب ــه اه ــی حاصــل شــد ک ــه های درس آموخت

مــی باشــند:
ــه خصــوص در حــوزه IT و  ــوژی ب ــه پیشــرفت تکنول ــا توجــه ب • ب
ــروژه  ــگاه پ ــا از ن ــای کشــور الزم اســت ت پیشــرفت زیرســاخت ه
ــاز سیســتم هــای  ــه ســمت تامیــن نی ــدگاه یــک ســازمان، ب از دی
اطالعاتــی بــرای تامیــن نیــاز اطالعاتــی تمامــی ذینفعــان درگیــر در 
پــروژه گام برداریــم. بــا اســتفاده از تکنولــوژی هایــی نظیــر پردازش 
ابــری مــی تــوان بــه جــای خریــد چنــد سیســتم جهــت هماهنــگ 
ــتم  ــک سیس ــروژه، از  ی ــک پ ــر در ی ــای درگی ــازمان ه ــدن س ش
یکپارچــه بــرای کل پــروژه بهــره گرفــت، بــا در نظــر گرفتــن اینکــه 
ــن  ــه ای ــادر اســت ب ــه باشــد ق ــا ک ــر شــرکت در هرکجــای دنی ه
سیســتم متصــل شــده و اطالعــات مــورد نیــاز خــود را اســتخراج و 

یــا جهــت بهــره بــرداری در پــروژه وارد نمایــد. 
• راه انــدازی Cloud Computing معمــوال ســطح متفاوتــی از آمــوزش 
هــای کاربــری و ادمیــن را ســبب مــی شــود. آنچــه در انتهــای ایــن 
ــز دانشــی واحــد  ــزوم تجهی ــه نظــر مــی رســد ل ــی ب ــه حیات تجرب
ــد.  ــی باش ــوژی م ــن تکنول ــر ای ــت بهت ــرای مدیری ــازمان ب IT س
همچنیــن الزم اســت بــه واحــد IT شــرکت هــای دیگــر کــه درگیــر 
ــروژه مــی باشــند نیــز ســطحی از دانــش و الزامــات پیــاده  ایــن پ
ــل  ــازی سیســتم منتق ــاده س ــت تســریع در پی ــازی شــده، جه س

گــردد.
ــت  ــات مدیری ــای اطالع ــات در حــوزه سیســتم ه ــه خدم ــا ارائ • ب
ــه  ــکان را ب ــن ام ــوان ای ــی ت ــری، م ــردازش اب ــتر پ ــر بس ــروژه ب پ
ســازمان-های کوچــک ارائــه نمــود، تــا بــدون اینکــه هزینــه خریــد 
یــک سیســتم اطالعاتــی کامــل را متحمــل شــوند، بتواننــد نیازهای 
خــود از یــک سیســتم اطالعاتــی را بــر بســتر Cloud بــرآورده نمایند 
ــران  ــای گ ــد سیســتم ه ــرای خری ــه ب ــه جــای پرداخــت هزین و ب
قیمــت، هزینــه کاری کــه روی ایــن سیســتم بــر بســتر Cloud انجام 

مــی دهنــد را بپردازنــد.  
• کنــدی اینترنــت در ایــران و نیــز عــدم پایــداری خطــوط ارتباطی، 
 Client-Server و Web-Based اســتفاده از زیــر ســاخت هــای معمــول
را دچــار مشــکل مــی کنــد. ایــن امــر موجــب نارضایتــی کاربــران و 
پــس زدن سیســتم اطالعاتــی مــی شــود. در ایــن پــروژه ایــن نتیجه 
ــدازی Private Cloud ســطح  ــا راه ان ــوان ب حاصــل شــد کــه مــی ت

رضایــت کاربــران را بــه طــرز کامــال محسوســی افزایــش داد. 

منابع و مآخذ:
1. فــرم هــا، دســتورالعمل هــا و اســناد موجــود در آرشــیو پــروژه احــداث کارخانــه 
NGL 3200  غــرب کارون در بخــش مدیریــت و گــردش مــدارک مهندســی پــروژه
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1- مقدمه
ــي  ــي و جهان ــاوري اطالعــات در عرصــه مل ــن زیرمجموعــه بخــش ارتباطــات و فن ــوان مهــم تری ــه عن صنعــت ارتباطــات همــراه ، ب
ــر رشــد  ــر مســتقیم ب ــه شــمار مــي رود. اهمیــت راهبــردي ایــن صنعــت از آن جهــت اســت کــه رشــد و توســعه ایــن بخــش، اث ب
شــاخص هــاي اقتصــاد کالن کشــور دارد. طبــق مطالعــات صــورت گرفتــه توســط اتحادیــه جهانــي مخابــرات، هــر 10 درصــد افزایــش 
ــد  ــش تولی ــب ســبب %0/7، %0/8، %1/1 و %1/4 رشــد در افزای ــه ترتب ــت و باندپهــن  ب ــت، همــراه، اینترن ــن ثاب ــوذ تلف ــب نف ضری
ناخالــص ملــي در کشــورهای در حــال توســعه مــي گــردد. ایــن نوشــتار بــه تبییــن تجربــه اســتقرار دفتــر مدیریــت پــروژه و چارچــوب 
مدیریــت پــروژه در شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه اول( بعنــوان بزرگتریــن بنــگاه صنعــت ارتباطــات همــراه کشــور از طریــق 

برونســپاری بــه شــرکت تعالــی ســازان کســب و کار پارســی مــی پــردازد. 
معرفی شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول(

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــا نــام تجــاری همــراه اول، بزرگتریــن اپراتــور تلفــن همــراه در کشــور )بیــن 3 اپراتــور( و در منطقــه 
خاورمیانــه )بیــن 57 اپراتــور( بــا بیــش از 70 میلیــون مشــترک و شــبکه ای بــا 30 هــزار ایســتگاه رادیویــی اســت. در حــال حاضــر 
پوشــش جمعیتــی ایــن اپراتــور بیــش از 96% پوشــش جمعیــت کشــور اســت. درآمــد ایــن شــرکت کــه بخشــی از گــروه مخابــرات 
ایــران بــه شــمار مــی رود، طبــق صــورت هــای مالــی منتشــر شــده در بــازار بــورس تهــران، در ســال 1393 بیــش از 8 هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت. همچنیــن طبــق ارزیابــی صــورت گرفتــه توســط ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در نقــش رگوالتور 
بــازار مخابــرات کشــور، ایــن اپراتــور بــرای دومیــن ســال پیاپــی موفــق بعنــوان برتریــن اپراتــور تلفــن همــراه کشــور انتخــاب شــده 

اســت. 
معرفی شرکت تعالی سازان کسب و کار پارسی )بیزکس(

شــرکت تعالــی ســازان کســب و کار پارســی )بیزکــس( در ســال 1388 بــا مأموریــت ارائــه خدمــات تخصصــی مدیریــت پــروژه، برنامــه 
و پورتفولیــو در صنعــت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا رویکــرد خــاص بــه بخــش مخابــرات، تأســیس شــده اســت. هســته بنیانگــذار 
ــق  ــروژه از طری ــت پ ــات تخصصــی در حــوزه اســتقرار نظــام مدیری ــه خدم ــه ارائ ــون، نســبت ب ــا کن ــن شــرکت از ســال 1385 ت ای
تأســیس و عملیاتــی ســازی دفتــر مدیریــت پــروژه بــه شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران )همــراه اول( و نیــز شــرکت هــای تابعــه آن 

نظیــر شــرکت ارتباطــات مبیــن نــت، شــرکت جیرینــگ، شــرکت نقــش اول کیفیــت )نــاک( اقــدام نمــوده اســت. 
 

2- زمینه تجربه: صنعت ارتباطات همراه ایران
صنعــت ارتباطــات همــراه در ایــران از منظــر شــدت رقابــت کــه اثــر مســتقیم بــر رویکــرد تجــاری اپراتورهــا و قابلیــت هــای مدیریــت 

پــروژه بعنــوان عامــل تضمیــن کننــده پیــاده ســازی راهبــرد دارد، بــه برهــه هــای زیــر قابــل تقســیم اســت:
برهه اول: انحصار

صنعــت ارتباطــات همــراه بــا ورود فنــاوري نســل دوم تلفــن همــراه بــه کشــور در ســال 1373، کــه در زمــان خــود اقدامــي پیشــروانه 
بــود، توســط وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن وقــت و شــرکت مخابــرات ایــران آغــاز شــد. بــه عبــارت دیگــر، ایــران ســومین کشــور در 
بیــن 33 کشــور منطقــه آســیای غربــی، جنوبــی و میانــه بــود کــه ایــن فنــاوري نویــن را در در اختیــار شــهروندان خــود قــرار داد. در 
ایــن برهــه کــه تــا ســال 1383 ادامــه یافــت، شــرکت مخابــرات ایــران بــا ایجــاد ســاختاري متمرکــز بــا نــام "امــور ارتباطــات ســیار" 
نســبت بــه توســعه ایــن فنــاوري و ارائــه خدمــات انحصــاري تلفــن همــراه در کشــور بــه صــورت ســیم کارت هــاي دائمــي، هماننــد 
تلفــن ثابــت اقــدام نمــود. بــا توجــه بــه انحصــار و فقــدان رقابــت در بــازار تلفــن همــراه و ثابــت و نیــز سیاســت انجــام کار از طریــق 
شــرکت هــاي مخابــرات اســتاني بــه جــاي تعریــف پــروژه هــاي بــزرگ ملــي، مــي تــوان گفــت کــه نیــازي بــه توســعه زیرســاخت 
هــاي تخصصــي مدیریــت پــروژه شــامل ســاختار، دانــش و سیســتم هــاي اطالعاتــي و ... در مجموعــه شــرکت مخابــرات ایــران نســبت 

بــه ســایر بخــش هــاي پــروژه محــور زیرســاختي مشــابه، ماننــد نفــت و گاز، نیــرو و ... احســاس نمــي شــد. 

ــروژه  ــت پ ــر مدیری ــپاری دفت ــق برون س ــه موف تجرب
در صنعــت مخابــرات در ایــران احسان نیکوفر 

 ،)PMP, PgMP(
مازیار اسکندری 

 )PMP, PgMP(
شرکت تعالی سازان 
کسب و کار پارسی - 
مجری دفتر مدیریت 

پروژه شرکت 
ارتباطات سیار ایران 

)همراه اول(
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ــراه  ــن هم ــعه تلف ــد توس ــگ کن ــه آهن ــه ب ــا توج ــال 1380، ب از س
ــورهاي  ــا کش ــه ب ــي در مقایس ــش دولت ــاً بخ ــط صرف ــور توس در کش
ــت،  ــن صنع ــعه ای ــق توس ــاي موف ــه ه ــري از نمون ــابه، و الگوگی مش
فرآینــد اصالحــات ســاختاري در وزارت پســت و تلگــراف تلفــن وقــت 
ــات  ــاوري اطالع ــات و فن ــال 1382، وزارت ارتباط ــد و در س ــاز ش آغ
ــر  ــوان زی ــه عن ــران ب ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــال 1383، ش و در س
ــات  ــوزه ارتباط ــران در ح ــرات ای ــرکت مخاب ــي ش ــه تخصص مجموع
همــراه تأســیس شــد. همچنیــن وزارت ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات 
نســبت بــه برگــزاري مزایــده و واگــذاري پروانــه توســعه، بهــره بــرداري 
و انتقــال شــبکه ســیمکارت هــاي اعتبــاري شــرکت مخابــرات ایــران 
ــن  ــور دوم تلف ــه اپرات ــز پروان ــال 1382، و نی ــا در س ــه شــرکت تالی ب
ــال 1382-4  ــل در س ــي ایرانس ــات ارتباط ــرکت خدم ــه ش ــراه ب هم
اقــدام نمــود. بــا ورود ایــن دو بازیگــر جدیــد، صنعــت ارتباطــات همــراه 
از حالــت انحصــاري بــه حالــت رقابتــي درآمــد و آهنــگ توســعه شــبکه 

تلفــن همــراه و بالطبــع توســعه خدمــات شــتاب بیشــتري گرفــت.
برهه دوم: پیدایش رقابت

ــه  ــا اعطــای پروان ــازار ارتباطــات همــراه در کشــور ب از ســال 1384، ب
و شــروع فعالیــت شــرکت خدمــات ارتباطــی ایرانســل بعنــوان اپراتــور 
ــه  ــه ک ــن بره ــد. در ای ــت« ش ــش رقاب ــه »پیدای ــازار وارد مرحل دوم ب
تــا ســال 1388 بــه طــول انجامیــد، همــراه اول و ایرانســل بعنــوان دو 
بازیگــر اصلــی بــازار نســبت بــه توســعه ایــن فنــاوری و عرضــه خدمات 
ــر ســبب  ــن ام ــه ای ــد ک ــدام نمودن ــی در کشــور اق ــه صــورت رقابت ب
ــن  ــان ای ــرز 80% در پای ــه م ــراه ب ــن هم ــوذ تلف ــب نف ــش ضری افزای
دوره شــد. در ایــن مرحلــه بــا توجــه بــه اهمیــت موفقیــت پــروژه هــا 
در کســب ســهم بیشــتر از بــازار، تــوان مدیریــت پــروژه بعنــوان یکی از 
قابلیــت هــای کلیــدی اپراتورهــا در رشــد و حفــظ ســهم بــازار اهمیــت 
بیشــتری پیــدا کــرد. از دیگــر مهــم تریــن تحــوالت ایــن دوره، مــی 
ــرات ایــران  ــه شــروع فرآینــد خصوصــی ســازی شــرکت مخاب تــوان ب
ــران  ــه شــرکت ارتباطــات ســیار ای ــه آن منجمل ــای تابع و شــرکت ه
ــزاری  ــی، و برگ ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــای کل ــت ه ــق سیاس طب

مزایــده اپراتــور ســوم تلفــن همــراه کشــور اشــاره کــرد. 
برهه سوم: خصوصی سازی و تشدید رقابت

از ســال 1388، بــازار تلفــن همــراه در ایــران بــا اتمــام فرآینــد 
ــوک  ــروش بل ــق ف ــران از طری ــرات ای خصوصــی ســازی شــرکت مخاب

ــب ســازمان خصوصــی ســازی  ــن شــرکت از جان ــی ای ســهام مدیریت
ــال  ــد. در س ــت« ش ــدید رقاب ــازی و تش ــی س ــه »خصوص وارد مرحل
ــراه  ــن هم ــور تلف ــومین اپرات ــوان س ــل بعن ــرکت رایت ــز، ش 1389 نی
کشــور پروانــه فعالیــت خــود را از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطات 
رادیویــی دریافــت و فعالیــت خــود را بــا برخــورداری از انحصــار نســل 

ــرد. ــراه )3G( شــروع ک ــن هم ــاوری تلف ســوم فن
همچنیــن از منظــر رویکــرد راهبــردی اپراتورهــا، بــازار ایــران بــه ســه 

بــازه قابــل تقســیم اســت:
بازه اول: تأمین اتصال 

در ایــن بــازه، رویکــرد اپراتورهــا مبتنــی بــر توســعه زیرســاخت هــای 
ــترک،  ــذب مش ــتر ج ــکان بیش ــازی ام ــم س ــور فراه ــه منظ ــبکه ب ش
ــات و  ــروش خدم ــت ف ــع جه ــروش و توزی ــای ف ــال ه ــیس کان تأس
ــروش اســت.  ــرد تهاجمــی در ف ــز اتخــاذ رویک محصــوالت خــود و نی
مــی تــوان گفــت کــه بــازار ارتباطــات همــراه ایــران تــا ســال 1386 

ــرار دارد.  ــازه ق ــن ب در ای
بازه دوم: رشد 

ــد. در  ــد ش ــازه رش ــراه وارد ب ــات هم ــازار ارتباط ــال 1387، ب از س
ــبکه و  ــعه ش ــت توس ــالش در جه ــر ت ــالوه ب ــا ع ــازه، اپراتوره ــن ب ای
افزایــش ســهم بــازار، افزایــش تنــوع در ســبد محصــوالت و خدمــات، 
ــت  ــظ و نگهداش ــز حف ــبکه، و نی ــت ش ــود کیفی ــازی و بهب ــه س بهین
ــا  ــازه ب ــن ب ــد. ای ــی دهن ــرار م ــود ق ــتور کار خ ــترکین را در دس مش
توجــه تمدیــد چندبــاره دوره انحصــار اپراتــور ســوم در ارائــه خدمــات 
ــب دو  ــات از جان ــن خدم ــه ای ــکان ارائ ــدم ام ــن  و ع ــل باندپه موبای

ــد. ــی یاب ــه م ــهریورماه 1393 ادام ــا ش ــر، ت ــور بزرگت اپرات
بازه سوم: تمایز آفرینی 

از ســال 1393، بــا اتمــام دوره انحصــار اپراتــور ســوم، بــازار ارتباطــات 
ــرد  ــه راهب ــود ک ــی ش ــی م ــز آفرین ــه تمای ــران وارد مرحل ــراه ای هم
اپراتورهــا مبتنــی بــر توســعه خدمــات موبایــل باندپهــن نظیــر اینترنت 
همــراه پرســرعت، تقویــت حــوزه محتــوا و برنامــه هــای کاربــردی، و 

حفــظ و پایدارســازی ســهم بــازار اســت. 
 

3- بیان مسأله
در ســال 1383، شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران بــر اســاس سیاســت 
هــاي ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزي کشــور بــا رویکــرد حداکثــر 
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ــز  ــي، و نی ــش غیردولت ــوان بخ ــر از ت ــتفاده مؤثرت ــپاري، اس ــرون س ب
ایجــاد زمینــه شــکل گیــري پیمانــکاران عمومــي  داخلــي در صنعــت 
ــا  ــاي مپن ــر شــرکت ه ــع نظی ــد ســایر صنای ــراه همانن ارتباطــات هم
ــت و گاز(،  ــت نف ــارس )در صنع ــرکت پتروپ ــرو( و ش ــت نی )در صنع
ــعه پوشــش سراســری  ــر توس ــی ب ــود مبتن ــرد خ ــق راهب ــز تحق و نی
ــازار از  ــه ب ــور دوم ب ــش از ورود اپرات ــی پی ــتریان دائم ــذب مش و ج
ــام  طریــق ظرفیــت ســازی و واگــذاری 6 میلیــون ســیمکارت ثبــت ن
ــود  ــبکه خ ــعه ش ــوم توس ــاز س ــروژه ف ــف پ ــه تعری ــبت ب ــده، نس ش
ــراي  ــال ب ــدت یکس ــرف م ــي ظ ــتگاه رادیوی ــزان 4400 ایس ــه می ب
ظرفیــت ســازي 8 میلیــون مشــترک در حــوزه جغرافیایــي کل کشــور 
بــه صــورت مهندسي-تأمین-ســاخت از طریــق انتخــاب ســه شــرکت 
ــن  ــدام نمــود. مناقصــه ای ــکار عمومــي در ســه بخــش مجــزا اق پیمان
پــروژه )موســوم بــه پــروژه GC( کــه بزرگتریــن پــروژه تاریــخ شــرکت 
ارتباطــات ســیار ایــران بــه شــمار مــي رود، در ســال 1383 انجــام و 
ــي، در  ــي و بازرگان ــرات فن ــي و مذاک ــریفات قانون ــام تش ــس از انج پ
ســال 1384 قــرارداد بــا ســه شــرکت برنــده منعقــد شــد و پــروژه بــه 

ــاز شــد.  ــال آغ ــارد ری ارزش هفــت هــزار میلی
ــدي  ــق زمانبن ــش مطاب ــه بخ ــر س ــرفت کار در ه ــد پیش ــن رون لیک
ــرداد 1385،  ــرارداد در خ ــدت ق ــان م ــود و در پای ــروژه نب ــي پ اصل
میــزان پیشــرفت راه انــدازی شــبکه معــادل 10٪ تعــداد کل ایســتگاه 
هــا بــود. از چالــش هــا اصلــي عــدم تحقــق ایــن پــروژه در زمانبنــدی 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب مــورد انتظــار مــي ت
• عــدم وجــود آمادگــي ســازماني از منظــر ســاختار و اســتعداد نیــروی 

انســانی کارفرمــا بــرای مدیریــت ایــن حجــم از پــروژه 
o عدم وجود ساختار و دانش تخصصی مدیریت پروژه

o وجــود ســاختار وظیفه-محــور کــه از فرآیندهــای پــروژه پشــتیبانی 
نمــی کــرد.  

ــه  ــا توجــه ب o محدودیــت هــا و مالحظــات جــذب نیــروی انســانی ب

ــودن شــرکت  دولتــی ب
ــول  ــی در ط ــکاران عموم ــرد پیمان ــر عملک ــر ب ــارت مؤث ــدم نظ • ع

ــروژه  ــدی پ زمانبن
• عــدم ظرفیــت ســازی مناســب در ســمت پیمانــکاران عمومــی 

ــروژه ــدی پ ــم و زمانبن ــا حج ــب ب متناس
• تــوان محــدود بخــش خصوصــی کشــور در حــوزه پیمانــکاری صنعــت 

ارتباطــات همــراه در آن مقطــع
ــذب  ــال 1384 و ج ــل در س ــبکه ایرانس ــداث ش ــروژه اح ــروع پ • ش

ــروژه ــن پ ــه ای ــور  ب ــکاری کش ــود پیمان ــع موج ــی از مناب بخش

4- تصمیم گیری
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در ســال 1383 جهــت آمــاده ســازی 
خــود بــرای مرحلــه گــذار بــازار از انحصــاری بــه رقابتــی و ورود اپراتــور 
ــا  ــاری ب ــی و تج ــای فن ــرح ه ــرد و ط ــن راهب ــه تدوی ــبت ب دوم، نس
ــن  ــود. در ای ــدام نم ــی T-Systems  اق ــاور خارج ــرکت مش ــک ش کم
ــروژه  ــت پ ــر مدیری ــک دفت ــود ی ــزوم وج ــاور ل ــردی، مش ــرح راهب ط
ــروژه هــای  ــان از تحقــق اهــداف و موفقیــت پ جهــت حصــول اطمین
ــوده  ــان نم ــر نش ــران را خاط ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــردی ش راهب

اســت. 
ــران  ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــاور، ش ــای مش ــه ه ــاس توصی ــر اس  ب
در دوره مدیریــت جدیــد خــود تصمیــم گرفــت تــا نســبت بــه ایجــاد 
ســاختار مدیریــت پــروژه در ســمت خــود بــرای مدیریــت ایــن پــروژه 
متشــکل از دو بخــش و بــر اســاس شــرح وظایــف زیــر اقــدام نمایــد:

• دفتر مدیریت پروژه:
o ایجــاد وحــدت رویــه در ســازمان کارفرمــا در تعامــالت و ارتباطــات 

رســمی پــروژه بــا پیمانــکاران عمومــی
o اعمال نظارت دقیق بر عملکرد پیمانکاران عمومی

o انجام هماهنگی های بین واحدی در سمت کارفرما

شکل شماره 2 – لزوم وجود دفتر مدیریت پروژه در مطالعات تدوین راهبرد و طرح فنی – 
T-Systems تجاری صورت گرفته توسط شرکت مشاور
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ــا هــدف حــل مســأله و  o رهگیــری مســائل و ریســک هــای پــروژه ب
تحقــق اهــداف پــروژه

• کمیته راهبری :
o تسریع در فرآیند های تصمیم گیری پروژه 

o افزایش سطح هماهنگی ها و تمرکز مدیریتی بر این پروژه
o حل مسائل و ریسک های کالن پروژه

ــاختار و  ــالح س ــی از اص ــای ناش ــت ه ــه محدودی ــه ب ــا توج ــن ب لیک
ــرات  ــروه مخاب ــی و مالحظــات گ ــرو در شــرکت هــای دولت جــذب نی
ــت  ــم گرف ــد تصمی ــت جدی ــانی، مدیری ــروی انس ــذب نی ــران در ج ای
ــرای تأســیس  ــروژه ب ــه برونســپاری خدمــات مدیریــت پ ــا نســبت ب ت
ــاختار  ــاد س ــرای ایج ــروژه ب ــت پ ــر مدیری ــازی دفت ــی س و عملیات
حاکمیــت و پیــاده ســازی چارچــوب مدیریــت پــروژه درســمت خــود 

ــد.  ــدام نمای اق

4-1- مدل دفتر مدیریت پروژه
ــروژه  ــت پ ــر مدیری ــتقرار دفت ــرای اس ــازمانی ب ــدل س ــر 4 م گارتن

ــت: ــوده اس ــایی نم شناس
• مــدل مخــزن : دفتــر مدیریــت پــروژه بــه عنــوان منبــع دانــش روش 

هــا و ابزارهــای مدیریــت پــروژه در ســطح ســازمان
• مــدل مربیگــری : دفتــر مدیریــت پــروژه بــه عنــوان منبــع دانــش و  
عامــل هماهنگــی و مدیریــت ارتباطــات و بــه اشــتراک گــذاری دانــش

ــت دار در  ــای اولوی ــروژه ه ــت پ ــدل Deliver Value Now: مدیری • م
ــت  ــه مدیری ــده حلق ــل کنن ــش تکمی ــازمان و نق ــداف س ــتای اه راس

ــردی راهب
• مــدل ســازمان گســتر : اعمــال مدیریــت یکپارچــه بــر تمامــی پــروژه 

هــای ســازمان  و جایــگاه تربیــت مدیــران پــروژه
بــا توجــه بــه نیازمنــدی هــای شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در آن 
ــاز ســوم توســعه شــبکه رادیویــی،  ــروژه ف ــه اتمــام پ مقطــع و نیــاز ب
ــروژه در  ــت پ ــر مدیری ــتقرار دفت ــرای اس ــدل Deliver Value Now ب م
ــا تمرکــز بیشــتر  ــا ب ــران انتخــاب شــد ت شــرکت ارتباطــات ســیار ای
منابــع و اولویــت بخشــی بــه ایــن پــروژه، تحقــق راهبــرد تســخیر بــازار 

مشــتریان دائمــی شــرکت تضمیــن شــود. 
4-2- چالش های استقرار دفتر مدیریت پروژه

از جملــه چالــش هــای اصلــی اســتقرار دفتــر مدیریــت پــروژه در بدنــه 
شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در مقطــع ســال 1385 مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

• عدم وجود بنیان های دانش مدیریت پروژه در بدنه کارفرما
ــبی از  ــتیبانی مناس ــطح پش ــه س ــور  ک ــاختار وظیفه-مح ــود س • وج

ــت ــا آن نداش ــط ب ــای مرتب ــروژه و فرآینده پ
• مقاومــت ســازمانی در برابــر تغییــر ناشــی از ایجــاد دفتــر مدیریــت 

پــروژه
o تأسیس یک نهاد جدید 

o بکارگیری نیروهای جدید در این نهاد جدید 
o رقابت درون سازمانی برای تولیت حوزه »مدیریت پروژه«

5- راهکار
ــا توجــه بــه چالــش هــای فــوق الذکــر در خصــوص اســتقرار دفتــر  ب
ــران از یــک  ــروژه در ســازمان شــرکت ارتباطــات ســیار ای مدیریــت پ
ــه  ــن نهــاد ب ــزوم وجــود ای ــر ل ســو، و توصیــه هــای مشــاور مبنــی ب
منظــور اعمــال حاکمیــت و مدیریــت بــر پــروژه هــای دارای اثرگــذاری 
راهبــردی از ســوی دیگــر، شــرکت تصمیــم گرفــت تــا ایــن نهــاد جدید 
را بــا اســتفاده از نیروهــای مشــاوره عملیاتــی مدیریــت پــروژه تحــت 
ــل و  ــر مدیرعام ــه دفت ــر مجموع ــروژه GC« زی ــه پ ــوان »دبیرخان عن
ــا  ــه مدیرعامــل، ب ــا خــط گــزارش دهــی مســتقیم ب ــره ب هیــأت مدی

رئــوس وظایــف زیــر تشــکیل دهــد:
• ساماندهی تعامالت پروژه بین کارفرما و پیمانکاران عمومی

• واگــذاری نقــش هماهنــگ کننــده پــروژه بیــن کارفرمــا و پیمانــکاران 
GC عمومــی بــه دبیرخانــه پــروژه

• تکویــن متدولــوژی جدیــدی در تدویــن برنامــه زمانبنــدی و کنتــرل 
پیشــرفت پــروژه متناســب بــا نیازمنــدی هــای پــروژه توســعه شــبکه 

تلفــن همــراه 
• اعمــال کنتــرل در الیــه اجــزای پــروژه بــه منظــور حصــول اطمینــان 

از تحقــق برنامــه زمانبنــدی تعهــدی پیمانــکاران عمومــی
• ایجــاد چرخــه گــردش اطالعــات پــروژه در ســازمان و ارتقــای ســطح 

درگیــری بدنــه کارفرمــا بــا پــروژه
• آموزش بدنه سازمان در حوزه دانش مدیریت پروژه

ــت  ــت مدیری ــروژه جه ــواق پ ــات و س ــتندات، مکاتب ــت مس • مدیری
ــروژه   ــاوی پ دع

5-1- مدل عملیاتی
یکــی از اصلــی تریــن دبیرخانــه پــروژه GC، ایجــاد هماهنگــی میــان 
ــرکت  ــتادی ش ــی و س ــای معاونت ــوزه ه ــامل ح ــی ش ــران داخل بازیگ
ــرات  ــای مخاب ــروژه، شــرکت ه ــا پ ــط ب ــران مرتب ــیار ای ــات س ارتباط

 شکل شماره 3 – جایگاه دبیرخانه پروژه GC در ساختار سازمانی 
شرکت ارتباطات سیار ایران
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ــران در  ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــی ش ــل نظارت ــوان عام ــتانی بعن اس
ــکار  ــر ســه شــرکت پیمان ــا، بازیگــران خارجــی نظی ســطح اســتان ه
عمومــی بــا هــدف همسوســازی و هماهنــگ ســازی ایشــان در جهــت 

ــروژه بود.)شــکل شــماره 4( ــق اهــداف پ تحق
ــر شــرکت  ــه اهمیــت راهبــردی ایــن پــروژه ب ــا توجــه ب  همچنیــن ب
ــور،  ــیار در کش ــات س ــت ارتباط ــز صنع ــران و نی ــیار ای ــات س ارتباط

ــد: ــی ش ــزار م ــطح برگ ــروژه در دو س ــن پ ــری ای ــه راهب کمیت
ــا  ــران ب ــروژه GC در شــرکت ارتباطــات ســیار ای • کمیتــه راهبــری پ
ــط و  ــن مرتب ــل، معاونی ــد مدیرعام ــاور ارش ــل، مش ــور مدیرعام حض
سرپرســت دبیرخانــه پــروژه GC در نقــش دبیــر کمیتــه بــرای تصمیــم 
گیــری هــا و حــل مشــکالت در ســطح شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران

• کمیتــه راهبــری حــوزه ارتباطــات ســیار در وزارت ارتباطــات و 
ــأت  ــس هی ــر و رئی ــاون وزی ــر، مع ــور وزی ــا حض ــات ب ــاوری اطالع فن
مدیــره شــرکت مخابــرات ایــران، مدیرعامــل، مشــاور ارشــد مدیرعامــل 
ــران  ــروژه GC از شــرکت ارتباطــات ســیار ای ــه پ و سرپرســت دبیرخان
بــرای حــل مشــکالت کالن پــروژه و هماهنگــی بــا ذینفعــان خارجــی 
ــر  ــذار ب ــی اثرگ ــای دولت ــایر نهاده ــا، و س ــر شــهرداری ه ــروژه نظی پ

پــروژه

GC 5-2- چرخه فعالیت های دبیرخانه پروژه
از آنجــا کــه مــدل Deliver Value Now بعنــوان الگــوی تأســیس دفتــر 
مدیریــت پــروژه در شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران، مبنــای تشــکیل 
دبیرخانــه پــروژه GC قــرار گرفــت، کلیــه فعالیــت هــای ایــن دبیرخانــه 
متمرکــز بــر اعمــال حاکمیــت بــر و مدیریــت پــروژه GC قــرار گرفــت. 
از جملــه ســرفصل فعالیــت هــای اصلــی ایــن دبیرخانــه مــی تــوان بــه 

مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ــدید  ــی ش ــب ماندگ ــه عق ــه ب ــا توج ــروژه: ب ــزی کالن پ ــه ری • برنام
پــروژه در مقطــع پایــان قــرارداد، کارفرمــا بــه شــرکت هــای پیمانــکار 
ــه منظــور  ــا هماهنگــی و تأییــد کارفرمــا - ب ــا ب عمومــی اجــازه داد ت
ــش و  ــعه پوش ــای توس ــدی ه ــش نیازمن ــان از پوش ــول اطمین حص

ظرفیــت شــبکه - نســبت بــه ارائــه برنامــه کالن جدیــد بــرای پــروژه 
ــد.  ــدام نمای اق

ــا پیشــرفت  • برنامــه ریــزی تفصیلــی پــروژه: در گام بعــد و همــگام ب
 ،GC ــروژه ــه پ ــارت دبیرخان ــت نظ ــی تح ــکاران عموم ــروژه، پیمان پ
ــاه  ــر م ــدای ه ــروژه در ابت ــه پ ــازی برنام ــی س ــه تفصیل ــبت ب نس
ــق  ــل تحق ــداف قاب ــای کاری و اه ــه ه ــردن جبه ــخص ک ــت مش جه
در چارچــوب برنامــه کالن ارائــه شــده کــه پوشــش دهنــده نیازمنــدی 
ــران  ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــبکه ش ــت ش ــش و ظرفی ــعه پوش توس

ــد. ــدام نمای باشــد، اق
 GC ــروژه ــه پ ــرفت: دبیرخان ــرل پیش ــه و کنت ــق برنام ــش تحق • پای
ــه تحقــق برنامــه تفصیلــی در  ــه کنتــرل روزان در گام ســوم، نســبت ب
ــا  ــدام مــی نمــود ت ــی اق ــه اجــزا و در ســطح هــر ایســتگاه رادیوی الی
از تحقــق برنامــه و شــناخت بــه موقــع ریســک هــا و مســائل حصــول 

ــد.  ــان نمای اطمین
• اســتخراج و رهگیــری مســائل و ریســک هــا: ریســک هــا و مســائل 
اســتخراج شــده در گام قبــل مــورد تحلیــل قــرار مــی گرفــت و بــه دو 

گــروه عمــده تقســیم مــی شــد:
o ریســک هــا و مســائل مــوردی کــه دامنــه اثرگــذاری آن هــا محــدود 
بــه چنــد ایســتگاه بــوده و توســط ارکان اجرایــی و الیــه هــای مدیریت 

عملیاتــی کارفرمــا و پیمانــکاران عمومــی قابــل حــل بود. 
ــش  ــا بخ ــذاری آن ه ــه اثرگ ــه دامن ــائل کالن ک ــا و مس ــک ه o ریس
قابــل مالحظــه ای از قلمــرو پــروژه را دربــر مــی گرفــت. ایــن طیــف 
ــل حــل نبــوده و  ــه هــای اجرایــی قاب از ریســک هــا و مســائل در الی
نیازمنــد تصمیــم گیــری در الیــه هــای مدیریتــی و سیاســت گــذاری 

بــود. 
ــا و  ــک ه ــرای ریس ــأله: ب ــل مس ــری و ح ــازی، پیگی ــم س • تصمی
مســائل کالن، دبیرخانــه پــروژه GC بــا هماهنگــی پیمانــکاران عمومــی 
ــا،  ــب کارفرم ــروژه از جان ــر پ ــی درگی ــی و عملیات ــای اجرای و واحده
ــه کمیتــه  ــه گزینــه هــای تصمیــم ب ــه تصمیــم ســازی، ارائ نســبت ب
ــوزه  ــری ح ــه راهب ــه کمیت ــاز ب ــورت نی ــروژه GC و در ص ــری پ راهب
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ــأله  ــل مس ــم و ح ــازی تصمی ــاده س ــری پی ــیار و پیگی ــات س ارتباط
ــی نمــود.  ــدام م اق

6- مسیر توسعه و ارتقا
ــه  ــران ک ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــه در ش ــروژه ک ــت پ ــاد مدیری نه
ــروژه GC فعالیــت خــود را از ســال 1385  ــه پ ــوان دبیرخان تحــت عن
ــوالت  ــور و تح ــن اپرات ــعه ای ــا توس ــگام ب ــت، هم ــرده اس ــاز ک آغ
راهبــردی صنعــت ارتباطــات همــراه در کشــور، مســیر توســعه و ارتقــا 

ــوده اســت: ــر طــی نم ــای زی را طــی گام ه
• دفتــر کنتــرل پــروژه GC: همــگام بــا پیشــرفت پــروژه GC، دبیرخانــه 
پــروژه GC کــه بــه ســطح تعاملــی و کارکــردی قابــل قبولــی در بدنــه 
ــه دفتــر کنتــرل  ــود، در مــدت ایــن پــروژه ب کارفرمــا دســت یافتــه ب

پــروژه GC ارتقــا یافــت.
ــاوری  ــبکه و فن ــاوری )ش ــوزه فن ــای ح ــروژه ه ــرل پ ــر کنت • دفت
ــراه در کشــور  ــت ارتباطــات هم ــه صنع ــات(: از ســال 1386 ک اطالع
وارد بــازه رشــد شــد و رقابــت بیــن اپراتــور اول و دوم در حــوزه هــای 
بیشــتری پدیــد آمــد، شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران تصمیــم گرفــت 
تــا تجربــه شــکل گرفتــه در حــوزه مدیریــت پروژه های توســعه شــبکه 
ــا حــوزه فنــاوری نظیــر  ــه ســایر پــروژه هــای مرتبــط ب رادیویــی را ب
ــاوری  ــای فن ــای توســعه شــبکه ســوییچینگ و سیســتم ه ــروژه ه پ
اطالعــات توســعه بخشــد و در راســتای ایــن تصمیــم، دفتــر کنتــرل 
پــروژه GC بــه دفتــر کنتــرل پــروژه هــای حــوزه فنــاوری  ارتقــا یافــت. 
• دفتــر کنتــرل پــروژه هــای ســازمان: از ســال 1388 کــه بــازار وارد 
ــات  ــد، شــرکت ارتباط ــت ش ــش رقاب ــازی و افزای ــه خصوصــی س بره
ــگاه بازیگــر  ــرای حفــظ جای ــران پــس از خصوصــی ســازی ب ســیار ای
ــوم،  ــور س ــس از ورود اپرات ــت پ ــده رقاب ــه آین ــگاه ب ــا ن ــود ب اول خ
نســبت تعریــف پــروژه هایــی در حــوزه تجــاری، خدمــات مشــتریان و 
مالــی اقــدام نمــود. ایــن پــروژه هــا نیــز تحــت پوشــش دفتــر کنتــرل 
ــر  ــه دفت ــاد ب ــن نه ــه و ای ــرار گرفت ــاوری ق ــوزه فن ــای ح ــروژه ه پ

ــت.    ــا یاف ــروژه هــای ســازمان ارتق ــرل پ کنت
• دفتــر مدیریــت پــروژه ســازمان: شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در 
ســال 1390 نســبت بــه تدویــن راهبــرد 5 ســاله خــود تحــت عنــوان 

ــی  ــاور خارج ــای مش ــرکت ه ــکاری ش ــا هم ــن ب ــراه نوی ــرد هم راهب
ــردی  ــت راهب ــامل 16 اولوی ــاله ش ــرد 5 س ــن راهب ــود. ای ــدام نم اق
)پورتفولیــو و برنامــه( و بالــغ بــر 300 پــروژه اســت کــه تمامــی حــوزه 
هــای ســازمان را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد. پــس از تدویــن ایــن 
راهبــرد و در مرحلــه پیــاده ســازی، نقــش دفتــر کنتــرل پــروژه هــای 

ســازمان بــه دفتــر مدیریــت پــروژه ســازمان ارتقــا یافــت. 
 طبــق مــدل جــرارد هیــل در خصــوص مــدل بلــوغ دفتــر مدیریــت 
ــت در ســازمان  ــک موجودی ــوان ی ــروژه بعن ــت پ ــر مدیری ــروژه، دفت پ
ــا و  ــانی، ابزاره ــروی انس ــده نی ــه کنن ــه یکپارچ ــود ک ــی ش ــی م تلق
ــت.  ــروژه هاس ــازمانی پ ــت س ــای مدیری ــتای ارتق ــا در راس فرآینده
ایــن محقــق پیوســتار دفتــر مدیریــت پــروژه را مطــرح کــرده و پنــج 
ســطح بلــوغ تعریــف نمــوده اســت. ایــن پنــج ســطح رونــد توســعه و 
ــرض  ــع ف ــد. در واق ــی ده ــان م ــروژه را نش ــت پ ــر مدیری ــی دفت تعال
ــطوح  ــای س ــت ه ــه قابلی ــاال ب ــوغ ب ــطوح بل ــود PMO در س ــی ش م
پاییــن تــر دســت یافتــه انــد و تــوع تکامــل یافتــه آن هــا مــی باشــند. 
ــر  ــه دفت ــت ک ــوان گف ــی ت ــدل م ــن م ــای ای ــر اســاس شــاخص ه ب
ــک  ــطح ی ــران از س ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــروژه در ش ــت پ مدیری
ــق  ــر تحق ــز ب ــا تمرک ــود را ب ــت خ ــت، فعالی ــروژه اس ــش پ ــه پای ک
ــاز  ــع آغ ــان و بودجــه و مناب ــاد زم ــروژه خــاص در ابع ــک پ اهــداف ی
نمــوده اســت. ایــن دفتــر مدیریــت پــروژه امــروز در مرحلــه گــذار از 
ــارم،  ــه ســطح چه ــروژه اســتاندارد، ب ــت پ ــر مدیری ســطح ســوم، دفت
ــت  ــر مدیری ــک دفت ــرار دارد. ی ــرفته ق ــروژه پیش ــت پ ــر مدیری دفت
پــروژه اســتاندارد از فرآیندهــا پشــتیبانی نمــوده و بیانگــر یــک دفتــر 
مدیریــت جامــع و کامــل اســت. کارکردهــای PMO در ایــن ســطح در 
ــه یــک قابلیــت اساســی  راســتای ترویــج تخصــص مدیریــت پــروژه ب
ــی  ــروژه م ــت پ ــازمانی مدیری ــوغ س ــش ســطخ بل ــازمان و افزای در س
ــروژه پیشــرفته شــباهت  ــت پ ــر مدیری ــا دفت ــارم ی باشــد. ســطح چه
ــت  ــر مدیری ــه دفت ــا ب ــئولیت ه ــا و مس ــف کارکرده ــادی در تعری زی
ــر روی  ــتر ب ــد بیش ــن واح ــز ای ــن تمرک ــتاندارد دارد، لیک ــروژه اس پ
اهــداف و اقدامــات تجــاری ســازمان در محیــط مدیریــت پــروژه اســت 
کــه از طریــق معرفــی روش هایــی بــرای یکپارچــه ســازی فرآیندهــای 
مدیریــت پــروژه بــا فرآیندهــای تجــاری ســازمان محقــق مــی گــردد. 
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 7- دستاوردها
دســتاوردهای تأســیس ایــن دفتــر مدیریــت پــروژه از طریــق رویکــرد 
برونســپاری بــرای شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در نقــش کارفرمــا 

عبارتســت از:
  GC راه انــدازی بیــش از 80% ایســتگاه هــای رادیویــی پــروژه •
ــق  ــروژه و تحق ــت پ ــر مدیری ــت دفت ــروع فعالی ــس از ش ــال پ یکس

راهبــرد تســخیر بــازار مشــتریان دائمــی در ســال 1385-6
ــای  ــروژه ه ــت پ ــرای مدیری ــروژه ب ــت پ ــاد مدیری ــری نه • شــکل گی

آتــی
• اعمــال حاکمیــت بــر پــروژه هــا و افزایــش ســطح تســلط و آگاهــی 

نســبت بــه پــروژه هــا 
• برخورداری از بزرگترین دفتر متمرکز مدیریت پروژه در کشور 
• رسوب دانش و تجربه مدیریت پروژه در سازمان از جانب مشاور

دســتاوردهای همــکاری بــا شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در تأســیس 
ایــن دفتــر مدیریــت پــروژه بــرای شــرکت تعالــی ســازان کســب و کار 

پارســی در نقــش مشــاور عبارتســت از:
ــروژه از  ــت پ ــگ مدیری ــج فرهن ــی و تروی ــش تخصص ــعه دان • توس

ــص: ــانی متخص ــروی انس ــوزش نی ــت و آم ــق تربی طری
 PgMP 2 نفر دارای مدرک حرفه ای مدیریت برنامه o

PMP بیش از 10 نفر دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه o
ــروژه در حــوزه صنعــت  ــت پ ــه مدیری ــش و تجرب ــری دان • شــکل گی

ــات ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن

8- عوامل کلیدی موفقیت
عوامــل کلیــدی موفقیــت در تأســیس و عملیاتــی ســازی دفتــر 
ایــران از طریــق  ارتباطــات ســیار  مدیریــت پــروژه در شــرکت 
ــاور  ــا و مش ــرای کارفرم ــوق ب ــتاوردهای ف ــق دس ــپاری و تحق برونس

از:  عبارتســت 
ــه  ــه ب ــران ب ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ــد ش ــت ارش ــاد مدیری • اعتق
ــره  ــی در زنجی ــش خصوص ــوان بخ ــر از ت ــتفاده مؤث ــپاری و اس برونس

ــور ــراه در کش ــات هم ــت ارتباط ارزش صنع
ــه وجــود  • اعتقــاد مدیریــت ارشــد شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران ب
دفتــر مدیریــت پــروژه بعنــوان عامــل تضمیــن کننــده اعمــال 

ــا  ــروژه ه ــت پ ــته و موفقی ــش پیوس ــت، پای حاکمی
ــرد و  ــی عملک ــزار ارزیاب ــروژه از اب ــت پ ــر مدیری ــورداری دفت • برخ

ــا  ــروژه ه ــت پ ــران خدم جب
• رشــد و بلــوغ تدریجــی نهــاد مدیریــت پــروژه در ســازمان از دبیرخانه 

یــک پــروژه بــه دفتــر مدیریــت پــروژه های ســازمان 
• اتخــاذ رویکــرد مشــارکتی و حمایتــی توســط دفتــر مدیریــت پــروژه 
در پیشــبرد پــروژه هــا بجــای رویکــرد مبتنــی نظــارت و گزارشــگری 
ــر در  ــی درگی ــای عملیات ــا واحده ــالت ب ــبات و تعام ــرف در مناس ص

پــروژه هــا
ــاد  ــت ایج ــوان جه ــانی ج ــروی انس ــری نی ــه و بکارگی ــاد زمین • ایج

ــا ــروژه ه ــاحت پ ــی در س ــرک و پویای تح

شکل شماره 6 – مدل جرارد هیل برای ارزیابی بلوغ دفتر 
مدیریت پروژه
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سینما
کانون بروز فرهنگ و بالندگی معماری و شهرسازی 

محمد پرورنده 
فریمانی

دکترای مدیریت 
اقتصادی

بــه مناســبت روز ســینما و بــا توجــه بــه تحــوالت چشــمگیری کــه در حــوزه ســینما در جهــان رخ داده اســت در ایــن شــماره از 
نشــریه نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه تاثیــر متقابــل معمــاری، شهرســازی و ســینما در حیطــه هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و شهرنشــینی 

خواهیــم داشــت .
ســینما یــک نیــاز ملــی اســت. یــک دســتاورد انســانی اســت کــه در رشــد و بالندگــی فرهنــگ و تمــدن یــک جامعــه میکوشــد. 

کانونــی اســت ســازنده و بــه فراخــور آراء و عقایــد جمعــی.
 ســینما بــی شــک از اساســی تریــن و موثرتریــن رســانه هایــی اســت کــه در تــدوام و گســترش و بقــاء فرهنــگ و هنــر واقعــی 
یــک جامعــه حضــوری فعــال دارد. ســینما نویــد بخــش عصــاره ی زندگــی بــه همــه کســانی اســت کــه مــی خواهنــد فهــم و درک 
درســتی از فرهنــگ و رســوم اجتماعــی و معنــوی را دریابنــد؛ و عــالوه بــر اینهــا یــک مــکان رفاهــی و تفریحــی اســت . بــا ایــن 
تفاصیــل تردیــدی نیســت کــه نــگاه همــه مــا بــه ایــن مقولــه بایــد نگاهــی واقــع بیــن و واقــع ســاز باشــد و هرچــه قــدر فرهنــگ، 

فنــاوری وتکنولــوژی در جوامــع ، رشــد و نمــود داشــته باشــد بــه همــان انــدازه نیــز فرهنــگ ســینما در رشــد و نمــود اســت. 
پرواضــح اســت کــه نقــش ســینما و تلویزیــون در دنیــای امــروز، در »هویــت ســازی شــهری« بــی بدیــل اســت. اساســاً، ایــن رســانه 
پرنفــوذ و تاثیرگــذار بــه دلیــل قــدرت ایجــاد عواطــف و احساســات و اندیشــه، جایــگاه و کارکــردی گســترده در شــکل دهــی و ایجاد 
مولفــه هــای جدیــد هویــت شــهری دارنــد؛ از دیگــر ســو، شــهرها و هویــت آن هــا از دریچــه قــاب ســینما معرفــی و تبییــن مــی 

شــوند و تصویــر یــک جامعــه از هویــت یــک شــهر را در افــکار عمومــی مــی ســازند.
از آن جایــی کــه شــهرها، بســترها و فضاهــای مناســبی بــرای بوجــود آمــدن گــروه هــای اجتماعــی، رشــد ارزش هــای فرهنگــی، 
گســترش و تقویــت مناســبات عمومــی و حفــظ ارزش هــای انســانی و هویــت هــای ملــی و محلــی هســتند؛ ایــن گونــه مــی طلبــد 

کــه از نقــش رســانه هــای موثــر ماننــد: ســینما و تلویزیــون آگاهانــه تــر و راهبــردی تــر بهــره بــرداری شــود.
این رسانه ها قادرند در تصویرسازی و تعریف ذهنی و گرافیک شهرها در اذهان ایفای نقشی تاثیرگذار کنند.  

چگونــه اســت وقتــی بــه ســینمای مارتیــن اسکورسیســی نــگاه مــی کنیــم مــی بینیــم چنــان تصاویــر قدرتمنــد و نافــذی از شــهر 
ــه مــی شــود کــه  ــی اش ارائ ــا تمــام مدرنیــزم اش، معمــاری شــهری اش، نمادهــای اجتماعــی و چالــش هــای درون نیویــورک ب

مخاطــب آثــارش در ایــن ســوی دنیــا هــم بــه وضــوح و بــه صــورت ملموســی در آن فضاهــا قــرار مــی گیــرد.
البتــه، نکتــه قابــل تامــل دیگــر در ایــن عرصــه، فقــدان آگاهــی و بصیــرت عمیــق مســئوالن شــهری در نمادســازی و هویــت ســازی 
شــهرهای جدیــد اســت. متاســفانه، بــه نظــر مــی رســد مســووالن شــهرها در نقــاط مختلــف، کمتــر کوشــیدند از تــوان و درک 

بــاالی زیبایــی شناســانه هنرمنــدان، ســینماگران و طراحــان هنــری اســتفاده نماینــد. 
بــه طــور قطــع، اکنــون، یکــی از مســائل شــهرهای جدیــد، بحــث هویــت شــهری اســت چــرا کــه کــم توجهی بـــه ابعـــاد و عوامـــل 
هویــت بخــش در شــهرهای جدیــد، باعــث ایجــاد محیــط هایــی تهــی از هویــت انســانی و نمادهــای پیونــد دهنــده روابــط اجتماعی 
شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بوضــوح، شــاهد پاییــن بــودن احســاس تعلــق مکانــی، همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی در محلــه 

ــتیم. ها هس
ــا محیــط پیرامــون،  ــه نوعــی برخــورد علی الســویه ب ــا فضــای شــهری و ب ضعیــف شــدن ارتبــاط مــردم ب
حیــات مدنــی در شــهرها و زندگــی شــهری را از بیــن بــرده اســت، بــه طــوری کــه نســل امــروز برخــالف 
گذشــتگان خــود هیــچ خاطــره ی روشــنی از میادیــن، خیابان هــا، کوچه هــا و نمادهــای شــهر خــود ندارنــد. 
پیونــد میــان انســان و شــهر از بیــن رفتــه و شــهرها، صرفــا، بــه محــل اســتقرار مــردم تبدیــل شــده اند ، 

ام و شهــر
سینـ
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ــوچ  ــه وابســتگی از آن ک ــدون هیچ گون ــاکنانش ب ــه س ــی ک محل
ــوند. ــتقر می ش ــری مس ــهر دیگ ــد و در ش می کنن

ــروز معمــوال در شهرســازی هــا و در ترســیم کالن  در جهــان ام
ــهری  ــم درون ش ــا و مفاهی ــاخصه ه ــند ش ــی کوش ــهرها م ش
ایجــاد کننــد کــه هویــت شــهر را تعریــف کنــد. ایجــاد فضاهایــی 
متناســب و بــا هویــت کــه شناســه و مبلــغ شــهر باشــد و مبتنــی 
بــر مفاهیــم فرهنگــی و تاریخــی و مدرنیســم.  بــه عنــوان مثــال، 
ســاختمان مــوزه گوگنهایــم در شــهر »بیــل بائــو« اســپانیا باعــث 
ــده،  ــپانیا ش ــور اس ــن، کش ــهر و همچنی ــی آن ش ــهرت جهان ش
ــاخته  ــری« س ــک گه ــزرگ »فران ــار ب ــط معم ــه توس ــی ک بنای
شــده اســت. تاثیــر آن نیــز بــر کل ســاختار اجتماعــی و فرهنگــی 
ایــن شــهر مشــهود اســت و تبدیــل بــه یکــی از مراکــز توریســتی 
ــهرهای  ــیاری از ش ــا آن، بس ــاس ب ــت. در قی ــده اس ــان ش جه
ــی  ــی و ســنتی و آئین ــای فرهنگ ــابقه تاریخــی و غن ــران از س ای
جــذاب و پرمحتــوای برخوردارنــد مــی تواننــد بــا برنامــه ریــزی 
ــا نگاهــی هنــری در چنیــن جایــگاه هــای قــرار گیرنــد و در  و ب
ــد کمــک شــایانی  ــار مســتند مــی توان ایــن راســتا، ســینما و آث

داشــته باشــد.
ــاوردی فرهنگــی و  ــم در هم ــوش نکنی ــم را فرام ــه مه ــک نکت ی
ــانه  ــان ســهمگین رس ــی شــدن شــاهد طوف ــر جهان ــوج فراگی م
ــلیقه،  ــت، س ــام هوی ــه تم ــتیم ک ــی هس ــکار و پنهان ــای آش ه
احســاس و روان جامعــه مــا را نشــانه رفتــه انــد و چــه بخواهیــم 
ــان و  ــا نخواهیــم ســاختارهای ذهنــی و الگوهــای فکــری جوان ی
نوجوانــان مــان را متاثــر ســاخته انــد. شــک نکنیــم در اتــاق فکــر 
هــای ســرمایه داری جهانــی و غــرب، نســخه هــای حســاب شــده 
ــوج وســیعی از  ــه م ــد و روزان ــده ان ــا پیچی ــرای م ــاداری ب و معن
شــکل هــا، باورهــا و رفتارهــای فرهنگــی بیگانــه بــا هویــت هــای 
جدیــد از طریــق تکنولــوژی وارد خانــه هــای مــا و خــون مــا مــی 
ــوج  ــن م ــران ای ــل مســتقل نگ ــژه، مل ــع بوی ــام جوام ــوند. تم ش
فزاینــده ای هســتند کــه همچــون بهمنــی ســاختارهای ذهنــی و 
فکــری را در هــم مــی کوبــد و ســدهای اعتقــادی و ایدئولوژیکــی 
ــرو مــی شــکند و باعــث گــم شــدن هویــت هــای مختلــف  را ف
در میــان امــواج جهانــی مــی گــردد. غفلــت شــهروندان از هویــت 
ــه هویــت هــای جعلــی  ــا گرایــش ب شــهری باعــث مــی شــود ت
ــانه  ــط رس ــازی ای غل ــن و الگوس و دروغی

هــای مغــرض گســترش یاشــد.
ــت  ــوع هوی ــه موض ــم ک ــاور کنی ــس، ب پ
ــن  ــده تری ــی از پیچی ــروزه یک ــهری ام ش

ــه  ــی در جامع ــن مباحــث نظــری و تحلیل ــر انگیزتری ــش ب و چال
شــهری و حتــی، شهرســازی هــا اســت. بویــژه، در جامعــه هــای 
ــر  ــه اخی ــه در ســه ده ــا ک ــال توســعه و اخــص، کشــور م در ح
ــد در  ــدگاه جدی از موهبــت انقــالب اســالمی و طــرح تفکــر و دی

ــت. ــرر روبروس ــای مک ــه ه ــواج هجم ــا ام ــدرن ب ــای م دنی
ــن ســرزمین هــا از  ــا کــه شــاید یکــی از غنــی تری  در کشــور م
ــراث و دســتاوردهای فرهنگــی اســت و  ــدی از می ــره من نظــر به
ــده  ــناخته ش ــژه و ش ــاری وی ــازی و معم ــای آن شهرس از نموده
ــد  ــهرها و تولی ــاحتن ش ــد؛ س ــی باش ــی م ــطح جهان اش در س
ــر مولفــه هــای فرهنگــی، دینــی،  ــا توجــه و تاکیــد ب معمــاری ب
ــن  ــت. در ای ــر اس ــاب ناپذی ــاز اجتن ــک نی ــی ی ــی و تاریخ ایران

مســیر نیازمندیــم کــه هویــت هــای گذشــته و امروزیــن بازنگــری 
و شناســایی شــوند و اینجاســت کــه نقــش ســینما و رســانه هــای 
ــه  ــود و چنانچ ــی ش ــس م ــه ح ــه همیش ــش از هم ــری بی تصوی
غفلــت کنیــم فــی نفســه، بازیابــی هویــت از طریــق امــواج جهانــی 
ــای  ــت ه ــادی و اصال ــی و اعتق ــای فرهنگ ــه ه ــارغ از ریش و ف

ــت.    ــا صــورت خواهــد گرف تاریخــی و ســنتی م

برداشــتی از مقــاالت : نقــش ســینما در هویــت ســازی شــهری –هنــر ســینما در فرهنــگ 
مــردم : عابدیــن پاپــی
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از شهر فرنگ تا فرهنگ در شهر

منونه اولین سالن های سینام در تربیز

شهر فرنگ

پدیــده ای نــو ظهــور کــه کــودکان بازیگــوش و هیجــان زده را از کوچــه و خیابــان هــای روزگاران پیشــین گام بــه گام بــه دنبــال 
ــروز  ــن و متخصصیــن تیزبیــن و حســاس ام ــه منتقدی ــا را ب ــل ســینمایی کــرد و آن ه ــزرگ و مجل خــود راهــی ســالن هــای ب
تبدیــل کــرد. هنــر هفتــم پدیــده نــو ظهوریســت کــه بــه ســرعت از ســایر جنبــه هــای هنــری رایــج در بیــن مــردم پیشــی گرفــت 
و در طــی مســیر پــر پیــچ و خمــی کــه پشــت ســر نهــاد بــه وســعت آوازه اش قــد کشــید و مخاطبانــش را تحــت تأثیــر قــرار داد.
اختــراع دســتگاه کینوســکوپ توســط ادیســون )تصاویــر متعــدد را بــه نحــوی پــی در پــی و ســریع نشــان دهــد و آن را بــه صــورت 
یــک شــی متحــرک دربیــاورد( کشــف انقالبــی در جهــان هنــر نــو ایجــاد کــرد و ســاالنه میلیــون هــا انســان را مجــذوب خــود 

کــرد.
یکصــد ســال پیــش وقتــی کــه بــرادران لومیــر بــا حرکــت دادن دســتگاه فانــوس خیــال تصاویــر قطــاری متحــرک را بــر پــرده 

ســینما نشــان دادن کلیــه امکانــات مــادی و معنــوی جهــان هنــر در اختیــار ایــن صنعــت نــو ظهــور قــرار گرفــت.
ایــن هنــر در کشــور ایــران کــه از دیربــاز بــا هنرهــای نمایشــی در اجــرای نمایــش هــای مذهبــی و آئینــی و پــرده خوانــی آشــنایی 
داشــت و ریشــه در مراســم آیینــی و مذهبــی ایرانیــان داشــت بــه ســرعت رشــد کــرد و بــا نــام چــراغ جــادو مــورد توجــه و بهــره 

بــرداری قــرار گرفــت.
ایــن پدیــده ماننــد ســایر پدیــده هــای نویــن، از اروپــا بــه ایــران راه یافــت و بــرای اولیــن بــار در ســال 1279 ش )1328ق( بــه 
عنــوان ســوغات از طــرف مظفرالدیــن شــاه بــرای حرمســرا از فرنــگ آورده شــد. مظفرالدیــن شــاه در طــی ســفری کــه بــه فرانســه 

وحیدرضا 
ابراهیمی کارگر 

شیرازی
دکترای جغرافیا 
و برنامه ریزی 

شهری

ام و شهــر
سینـ
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ــه  ــه بالفاصل ــد ک ــتگاه ش ــن دس ــذوب ای ــان مج ــود چن ــه ب رفت
دســتور خریــد یــک عــدد از آن دســتگاه و یادگیــری نحــوه کار بــا 

آن را بــه میــرزا ابراهیــم خــان عــکاس باشــی داد. 
آن دســتگاه عجیــب کــه تصاویــری از حرکــت مــردم را روی دیــوار 
مــی انداخــت و شــاه را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود ســینماتوگراف 

نامیــده مــی شــد.
ــه  ــری را ب ــه تصاوی ــان 3 دقیق ــدت زم ــرای م ــه ب ــتگاهی ک  دس
ــه ســرعت در  ــوار نشــان مــی داد ب ــه روی دی ــی ب ــی در پ طــور پ
بیــن ســرگرمی هــای مــردم آن روزگار جــای گرفــت و عمــو شــهر 
ــه افــرادی  ــان هــای قدیــم جــای خــود را ب فرنگــی کوچــه و خیاب
بــا عنــوان آپاراتچــی، کــه مســئول راه انــدازی دســتگاه نمایــش در 

ســالن هــای ســینمایی هســتند داد .

ــرن 21  ــهرهای ق ــی ش ــن عناصــر فرهنگ ــی از مهمتری ــینما یک س
اســت، شــاید بــا تولیــد دســتگاه هــای نمایــش خانگــی و گســترش 
ــع  ــی توق ــازل کس ــترس در من ــل دس ــی قاب ــای اینترنت ــبکه ه ش
نداشــت ســینماهای عمومــی در شــهر مانــدگار بمانــد امــا تمایــل 
بــه حــوزه اجتماعــی و کنــش متقابــل و گــپ و گفــت هــای قبــل و 
بعــد از حضــور بــر کنــار پــرده نقــره ای و جشــنواره هــای ســینمایی 
) از بعــد انحصــار تجــاری در نمایــش اول( باعــث شــد کــه ســینماها 

پابرجــا بمانــد.
ســینماهایی کــه روزگاری بــر پایــه تفریــح و شــادی پایــه گــذاری 
شــده بــود، در اتمســفر شــهر یــا ســپهر شــهری ) از بعــد اجتماعــی 
و مدنــی( جــای خــود را بــاز کــرد. در ایــران بعــد از انقــالب در نبــود 
مجــوز برگــزاری کنســرت و اپــرا و رقــص و کازینــو و... توانســت بــه 

عنــوان تنهــا فضــای فرهنگی-اجتماعــی مانــدگار بمانــد.
کمبــود ســالن هــای ســینما آمــار نــا متعارفــی را نشــان مــی دهــد 
کــه در ســایه کمبــود بودجــه بخــش دولتــی و تــرس از پیچیدگــی 
ــده  ــان مغفــول مان هــای اخــذ مجــوز در بخــش خصوصــی همچن

اســت. 
 )Jürgen Habermas( ایــن بخــش فرهنگــی کــه بــه گفتــه هابرمــاس
ــد فرهنگــی  ــه تولی ــرد و ب ــی گی ــرار م ــی شــهر ق در حــوزه عموم
ــادالت  ــا مج ــه گوی ــده ک ــم مان ــان عقی ــود، آنچن ــی ش ــر م منج
ــه  ــی و وزارت خان ــالت داخل ــا و مج ــه الی کتابه ــی در ال ب فرهنگ
ــد. هــا و مــدارس علمیــه و پشــت درهــای بســته توســعه مــی یاب
امــروزه طراحــی شــهری ســعی بــر ایــن دارد کــه گفــت و گوهــای 
شــهر را بــه عرصــه عمومــی شــهر بکشــد. بالندگــی فرهنگــی متأثــر 
ــزان آزادی انتخــاب درعرصــه شــهری اســت و فضــای شــهر  از می
فقــط بســتر وقــوع نیســت خــود وقــوع اســت. فضاهــای شــهری بــه 
ــره  ــان انباشــتی از خاطــره و واقعــه هــا را در خــود ذخی ــرور زم م
مــی کننــد کــه در ذهــن افــراد تبدیــل بــه مــکان هــای دارای تاریخ 
مــی شــوند. ایــن مــکان هــا در ال بــه الی ذهــن جامعــه مانــدگار 
ــد.  ــره فرهنگــی عمــل مــی کنن ــع ذخی ــد و چــون مناب مــی گردن
ــار ســینماها وســالن هــای ســینما فضاهایــی  ــه مــوازات و در کن ب
پدیــدار شــد، چــون کافــی شــاپ هــا، کتــاب فروشــی هــا و اغذیــه 
ــک حــوزه  ــه ی ــا و عرضــه محصــوالت فرهنگــی و ... ک فروشــی ه
فرهنگــی را شــکل مــی دهــد و مــی تــوان گفــت نقطــه لنگرگاهــی 
ذهــن شــهروندان اســت. در مســیر روزمرگــی فرهنگــی متأســفانه 
در ایــران پیــش از انقــالب هــر چنــد رشــد ســینما شــتابان و گاهــا 

برادران لومیر

سینامتوگراف
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اولین سینامی مشهد اعتامد السلطنه که به اداره اسناد تغییر کرد

دومین سینامی مشهد در ساختامن شیر خورشید

محدوده محله ارگ مشهد در قدیم (محدوده تاسیس اولین سینامهای مشهد )

تصویر قطار متحرک (اولین تصاویری که برادران لومیر نشان دادن)

ــود امــا  لجــام گســیخته در خدمــت ارزشــهای خــاص حکومتــی ب
بعــد از انقــالب اســالمی تنبیــه اولیــه ســینماگران و ســینماداران 
و ســینماروندگان، ایــن صنعــت فرهنگــی رو بــه نابــودی رفــت امــا 
ــاع  ــی و دف کــم کــم ارزش هــای نهفتــه در انتقــال مفاهیــم انقالب
ــم  ــت را فراه ــینما و حاکمی ــاره س ــتی دوب ــات آش ــدس مقدم مق
ســاخت و البتــه جامعــه در ال بــه الی ایــن جــدال توقعــات معوقــه 

خــود را بــاز یافــت.
امــا ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش همچنــان در پــرده ابهــام قــرار 
ــت آن از طــرف  ــن بودجــه هنگف ــک ســو تأمی ــه از ی ــرا ک دارد زی
دولــت بــا مشــکالت عدیــدی مواجــه اســت و از یــک ســو میــزان 
ــی نشــان  سانســورها و ممیــزی هــای آن از ســوی نهادهــای متول
مــی دهــد کــه بــا کمبــود جــدی در ســاخت و تجهیــز ســالن هــای 

ســینمایی مــدرن مواجــه هســتیم.
در ایــن میــان ســاخت چنــد ســالن یــا مجتمــع ســینمایی نشــان 
ــد فضاهــای  ــده توجــه و اســتقبال شــهروندان اســت کــه مول دهن
دلنشــینی هــم از بعــد اقتصــادی و هــم از بعــد اجتماعــی اســت.

اولیــن ســالن رســمی ســینما در ســال 1279 ش در شــهر تبریــز 
تأســیس شــد و بــه دنبــال آن در ســال 1286 و 1291بــه ترتیــب 
در مشــهد و تهــران ســالن عمومــی ســینما تأســیس شــد. ایــن دو 
ــن  ــد، ای ــون آن روزگار بودن ــت انقالبی ــز عمــده فعالی شــهر از مراک
ــمی  ــالن رس ــیس س ــن تأس ــر انداخت ــه تأخی ــبب ب ــل مس از عوام

ســینما بــود.
ــا  ــی ه ــش، ایران ــت آرام ــا بازگش ــی دوم و ب ــگ جهان ــس از جن پ
ــینما  ــیس س ــر تأس ــه فک ــهد ب ــه مش ــور ازجمل ــهرهای کش در ش
ــم  ــر فیل ــی ب ــگ غرب ــت فرهن ــه حاکمی ــه ب ــا توج ــا ب ــد. ام افتادن
ــه  ــهد ب ــهر مش ــودن ش ــی ب ــه مذهب ــه ب ــا توج ــود و ب ــای موج ه
ــک  ــهر ی ــن ش ــا )ع(، در ای ــرت رض ــارگاه حض ــود ب ــطه وج واس
ــه تأســیس ســینما نمــی  ــدام ب ــود اق ــل ب ــم مای ــر ه مســلمان اگ
کــرد، بنابرایــن بیشــتر موسســان ســینماهای مشــهد ارمنــی هــا یــا 

ــد. ــهدی بودن ــر مش ــران غی مهاج
ــا  ــه حــرم مطهــر رضــوی ب ــه علــت نزدیکــی ب برخــی ســینماها ب
اعتــراض روحانیــون و کســبه مواجــه و تعطیــل مــی شــد، بنابرایــن 
ســینماهای قدیمــی مشــهد در خیابــان ارگ ) امــام خمینــی 
فعلــی( بیــن بلــوار مــدرس تــا ســوم اســفند ) 10 دی ( کــه یکــی از 
محــالت مــدرن مشــهد و دور از حــرم مطهــر بــه حســاب مــی آمده 
ــکونت  ــراف آن س ــران دراط ــا و مهاج ــیحی ه ــا، مس ــودی ه و یه
ــام  ــه تم ــینماها ک ــن س ــد. ای ــرار گرفتن ــم ق ــرد ه ــد، گ ــته ان داش
ــد شــامل فردوســی،  ــواده ارمنــی ســاخته بودن ــک خان آن هــا را ی
دیــده بــان )ایــران(، ملــی )همــا( و بعدهــا در ســال 1334 و پــس از 
آن، ســینما جهــان )متروپــل( و کریســتال بــود. همچنیــن ســینما 
ــی  ــل فعل ــی )مح ــی(، طوس ــاک )فردوس ــی، مای ــاغ مل ــهرزاد، ب ش
ــیتی  ــو س ــی(، رادی ــگاه رازی فعل ــوس ) درمان ــپید(، ط ــل س هت
ــر  ــز از دیگ ــهد نی ــن روژ در مش ــعدی و مول ــیا، س ــانترال(، آس )س

ــردد. ــی گ ســینماهای دهــه 30 و 40 محســوب م
ســینماداری در مشــهد از حرفــه هــای پــول ســاز بــه شــمار آمــد، 
تــا جایــی کــه اداره کننــدگان ســینماهای متروپــل و کریســتال بــا 
ــی در ســال 1347  ــک و صــرف ســرمایه هنگفت ــت وام از بان دریاف
ــزار و  ــا ظرفیــت دو ه ــه  را ب ــن ســینمای خاورمیان ــزرگ تری ش ب

دویســت صندلــی بــه بهــره بــرداری رســاندند.
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سینامی دفاع مقدس

سالن سینام پردیس کوروش تهران (پر فروش ترین سینامی ایران

اولیــن ســینمای مشــهد »اعتمــاد الســلطنه« نام داشــت کــه متعلق 
بــه شــخصی بــه نــام اعتمــاد الســلطنه بــوده و توســط )آوانــف( بنــا 
ــگ  ــردم آن را شــهر فرن ــان شــاه رضــا- خاکــی(، م شــد )در خیاب
ــال 1305  ــا س ــال 1286 ت ــلطنه از س ــاد الس ــد. اعتم ــی نامیدن م
خورشــیدی دایــر بــود و پــس از از رونــق افتــادن ایــن تــاالر، تــاالر 

اعتمــاد الســلطنه بــه اداره اســناد تبدیــل شــد.
در طــی 4 دوره ی تحــول تاریخــی کــه ســینماهای مشــهد پشــت 
ســر گذاشــتند بالــغ بــر 24 ســالن ســینما در ایــن شــهر تأســیس 
ــینما  ــگ(، س ــهر فرن ــا )ش ــینما آفریق ــا س ــن آن ه ــه از بی ــد ک ش
هویــزه )دیامونــد(، ســینما ســیمرغ، ســینما قــدس و ســینما 
پیــروزی همچنــان مــورد بهــره بــرداری و توجــه مخاطبــان ســینما 

ــد. ــرار دارن ق
ــینما 3  ــت ورودی س ــینما در مشــهد بلی ــه س ــای اولی ــال ه در س
ریالــی، 5 ریالــی و 12 ریالــی )لــژ( بــود کــه البتــه ایــن رقــم امــروز 
ــژ( و  ــال )ل ــزار ری ــال و 120 ه ــزار ری ــال، 80 ه ــزار ری ــه 40 ه ب
ــه  ــا توجــه ب ــان و ب ــا آن زم تعــداد ســینماروها هــم در مقایســه ب

ــه شــدت کاهــش یافتــه اســت. رشــد جمعیــت، ب
رفتــه رفتــه عالقــه منــدی مخاطبیــن ایــن پدیــده نــو ظهــور کــه 
در روزهــای اول ناشــی از تجربــه مواجهــه بــا تکنولــوژی بــود فراتــر 
ــه  ــی ک ــا جای ــش داد ت ــا را افزای ــارات آن ه ــطح انتظ ــت و س رف
تفــاوت چشــم گیــری بیــن ســینما ســولی )اولیــن ســالن رســمی 
ســینما در ایــران( کــه در ســال 1279 در تبریــز توســط کاتولیــک 
هــا تأســیس شــد بــا تنهــا 100 نفــر ظرفیــت و یــک نوبــت نمایــش 
فیلــم در روز بــا ســالن ســینمایی پردیــس کــوروش در تهــران کــه 
امــروزه بیشــترین فــروش را در ســطح ایــران دارد و در رتبــه بنــدی 
ســالن ســینماها در ایــران رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده و 
ماهانــه بالــغ بــر 3 میلیــارد تومــان درآمــد ناشــی از فــروش فیلــم 

دارد، دیــده مــی شــود.
نمایــش تصویــر حرکــت قطــار و مــردم روی دیــوار تــا جایــی پیــش 
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــی از جاذب ــوان بخش ــه عن ــینما ب ــه س ــت ک رف
ــای  ــهرها ج ــطح ش ــی در س ــی- تفریح ــات رفاه ــری و خدم و هن
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1. تاریخ شفاهی
2. نگاهی به تاریخچه سینما در ایران در دوره قاجار، نیلوفر کسری

3. پورحسین، صد سال سینما
4. تاریخچه و تکنولوژی سینما، زهرا سخی

5. استانداردها و ظوابط طراحی سینما
6. نشریه 245-انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  

شــهر فرنــگ: نوعــی ســرگرمی کودکانــه اســت بــه شــکل جعبــه ای 
ــواره  ــوراخ های دی ــه از س ــل ک ــل حم ــرخ و قاب ــر چهارچ ــوار ب ــوش، س چهارگ
ــان  ــروف جه ــی و مع ــاط دیدن ــای نق ــران و عکس ه ــم ای ــای قدی آن عکس ه
ــران  ــون در ای ــینما و تلویزی ــوز س ــه هن ــی ک ــد. در هنگام ــش درمی آی ــه نمای ب
رواج و رونــق نیافتــه بــود بــازار شــهر فرنــگ رونــق داشــت و کــودکان تماشــای 
ایــن تصویرهــای متحــرک را کــه بــا توضیحــات متصــدی دســتگاه همــراه بــود 

ــتند. ــت می داش ــیار دوس بس

جشنواره سینامیی

ــری  ــدی کارب ــه بن ــای پهن ــه ه ــت و در نقش گرف
ــه خــود اختصــاص مــی دهــد.  شــهری ســهمی را ب
ایــن میــزان از اهمیــت و اســتقبال موجــب تصویــب 

ضوابــط و اســتانداردها بــرای طراحــی ســالن های ســینمایی توســط 
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور شــده اســت. طبــق ایــن 
ضوابــط میــزان ســطح اشــتغال ســالن انتظــار ســینما بــه ازای هــر 
نفــر 0/35 متــر مربــع و حداقــل حجــم ســرانه ســالن هــای ســینما 
1/5 متــر مربــع مــی باشــد. تعــداد صندلــی هــای ســالن بــه ازای 
هــر 100 نفــر، 10 صندلــی مــی باشــد و عــالوه بــر ایــن، ضوابــط و 
اســتانداردهایی بــه منظــور طراحــی جزئیــات بخــش هــای مختلــف 
ــن و  ــارات مخاطبی ــری انتظ ــن حداکث ــرای تأمی ــینما ب ــالن س س

کارکــرد بــا کیفیــت هرچــه بهتــر ســینماها مــی باشــد.
ــدان و  ــای بســیاری از طــرف بخــش خصوصــی ، هنرمن ــالش ه ت
ــن صنعــت هنــری صــورت مــی گیــرد، کــه  ــه ای ــه منــدان ب عالق
تــا جایــی کــه در توانشــان اســت از ایــن بســتر فرهنگــی همایــت 
کننــد و نگذارنــد نقــش و جایــگاه ســینما در بیــن جامعــه مخاطــب 
ــق  ــا و مشــکالت پیــش رو فای ــت ه ــر محدودی ــگ شــود و ب کمرن
آینــد، بــا وجــود ایــن بــاز هــم حفاظــت از ایــن میــراث فرهنگــی 
ــر دوش  ــه آینــدگان مســئولیت خطیــری ب و انتقــال صحیــح آن ب
عالقــه منــدان، فعــاالن در ایــن حــوزه و همچنیــن مســئولین نهــاده 
ــب آســیب  ــن جوان ــک از ای ــگاری از ســوی هــر ی اســت. ســهل ان
زننــده اســت و مســبب بســته شــدن پنجــره ای مــی شــود کــه در 

هــر دوطــرف ایــن قــاب مــردم ایفــای نقــش مــی کننــد. 
نقــش ســینما در حــوزه ی عمومــی شــهر و تاثیــری کــه بــر روی 
ــی  ــل محکم ــهری دارد، دلی ــای ش ــای فضاه ــت ه ــت کیفی تقوی
بــرای توجــه بــه ایــن بســتر تبلــور فرهنگی_هنــری در شــهر اســت. 
بــه جهــت ارتقــائ ســطح کیفــی و زیبایــی شــناختی در طراحــی 
و ســاخت ســالن هــای مجهــز و مــدرن ســینمایی، تحــوالت عمــده 
ــه امــروز در  ــا ب ای از زمــان ســاخت اولیــن ســالن هــای ســینما ت
ــده مــی شــود.  بخــش معمــاری و ســایر بخــش هــای مرتبــط دی
ایــن امــر زمینــه ای بــرای رقابــت بــر ســر تعــداد مخاطبینــی کــه 
روزانــه بــه ســالن هــای ســینما مــی رونــد و بــه دنبــال آن ســرمایه 
ــرد  ــی گی ــرار م ــان ق ــد در جری ــن رون ــی ای ــه در ط ــی ک هنگفت
ــت  ــالش و رقاب ــه ی ت ــه صحن ــت ک ــد اس ــد. امی ــی کن ــم م فراه
بــه منظــور ارتقــائ و تکامــل ایــن صنعــت هنــری روز بــه روز  پــر 
حضــور و روشــن تــر باشــد و در هــر جایــگاه و مرتبــه ای کــه قــرار 
ــه  ــدر ب ــراث گرانق ــن می ــال ای ــادن و انتق ــت ارج نه ــم در جه داری

آینــدگان کوتاهــی و اجحــاف نکنیــم.
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چکیده :
ســینما جدیدتریــن شــاخه هنر،معــروف بــه هنــر هفتــم اســت کــه امــروزه یکــی از عمومــی تریــن و محبــوب تریــن تولیــدات هنــری را 
ارائــه مــی کنــد. در کنــار نــو بــودن صنعــت هنــری ســینما و جذابیــت ســرگرمی اش بــرای مــردم، در اعصــار مختلــف ابــزاری مناســب 
بــرای طــرح مضامیــن فلســفی، عقیدتــی و سیاســی بــوده اســت. در حــال حاضــر هــزاران نمایــش بــه اجــرا درمــی آینــد تــا حــق معنویــت 

از دســت رفتــه بشــر معاصــر را فریــاد بزننــد و باطــل را کننــد.
ورود نخســتین دوربیــن فیلــم بــرداری در زمــان مظفرالدیــن شــاه ســرآغازی بــرای ســینمای ایــران بــه حســاب مــی آیــد. ایــن هنــر در 
بیــن مــردم ایــران کــه از دیربــاز بــا نقالــی، نقاشــی و نمایــش قهــوه خانــه ای و تعزیــه خوانــی آشــنایی داشــتند بســیار ســریع رشــد کــرد.

ــد.  ــی گردیدن ــه تهــران و مشــهد تاســیس شــدند و در گــذر زمــان و انقــالب دســتخوش تغییرات ــزرگ از جمل ســینماها در شــهرهای ب
موفقیــت بنــای ســینما بــه عوامــل گوناگونــی بســتگی دارد تــا بتوانــد بــا جانمایــی مناســب شــهری، رعایــت اصــول و معیارهــای طراحــی 
و کیفیــت فضاهــای ارتباطــی، خدماتــی و رفاهــی رضایــت مخاطبــان را جلــب کنــد. از آنجایــی کــه بــار تصرفــی ســالن هــای ســینما بــاال 

مــی باشــد و در طــول تاریــخ چندیــن ســینما گرفتــار حریــق شــدند، رعایــت نــکات ایمنــی نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
در مجمــوع معمــاری و جانمایــی شــهری ســینما از عوامــل مهــم بــرای توجیــه اقتصــادی ایــن قبیــل بناهــای فرهنگــی اســت کــه موجــب 
کارآمــدی فضــا و حضــور مــردم مــی گــردد. لــذا بــا بررســی نــکات مثبــت و منفــی نمونــه هــای موجــود در ایــران و جهــان مــی تــوان بــه 

نتایجــی در راســتای رســیدن بــه ایــن مهــم دســت یافــت و ســیر صعــودی در ســرانه هنــر هفتــم را از ســرگرفت.
واژگان کلیدی: سینما، تاریخ، رضایت مخاطب، معیارهای طراحی، سرانه

تاریخچه سینما:
نمایــش بــه عنــوان یــک شــیوه ارتبــاط خــاص ،در ابعــاد گوناگــون زندگــی بشــر را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت.تجربه نشــان داده 
کــه ایــن هنــر در اعصــار مختلــف ابــزار مناســبی بــرای برقــراری تعامــالت فرهنگــی و مناســبات فکری،ملمــوس تریــن قالــب  بــرای طــرح 

مضامیــن فلســفی و عقیدتــی و مهمتریــن طــرق تعمــق در موضوعــات انســانی و کیهانــی بــوده اســت.
سینما در جهان:

حــدود یکصــد ســال پیــش وقتــي کــه بــرادران لومیــر بــا حرکــت دادن دســتگاه فانــوس خیــال تصاویــر قطــاري متحــرک را بــر پــرده 
ســینما نمایــش دادنــد، چنــان طوفــان عظیمــي بــه پــا نمودنــد کــه تــا مدتهــاي مدیــد بــازار هنرهــاي دیگــر کســاد شــد و کلیــه امکانــات 
مــادي و معنــوي جهــان هنــر در اختیــار ایــن صنعــت نوپــا قــرار گرفــت. ایــن هنــر کــه پــر جاذبه تریــن پدیــده قــرن بیســتم نامیــده 
شــد، در همــان آغــاز مرزهــاي نوینــي را گشــود و میلیونهــا نفــر را محســور خــود کــرد و جالــب اینکــه بــر خــالف پدیده هــاي دیگــر ایــن 
قــرن نــه تنهــا پــس از مدتــي عــادي و بــي اهمیــت نشــد، بلکــه جاودانــه شــد و ماندنــي. بــه طــوري کــه پــس از گذشــت انــدک زمانــي 

از مهمتریــن هنرهــاي عصــر قلمــداد شــد و هنــر هفتــم نــام گرفــت.
پیشینه نمایش در ایران:

نقالي
نقالــي یکــي از مهمتریــن آییــن هــا و ســنت هــاي نمایشــي در ایــران بــه شــمار مــي رود کــه طــي حیــات خــود تأثیــرات بــه ســزایي را 
بــر جــاي گذاشــته و بــي اغــراق مــي تــوان آن را نمایشــي ایرانــي بــه قدمــت شــکل گیــري تاریــخ و تمــدن و فرهنــگ بشــر دانســت کــه 
از دیــدگاه متخصصــان تاریــخ نمایــش جهــان ، خواســتگاه تئاتــر اســت. داســتان پــردازي، روایــت قصــه هــا، متــل هــا و پندهــاي شــیرین 
و آموزنــده و البتــه ســرگرم ســاز از مهمتریــن ویژگــي هــاي »نقالــي« در ایــران از دوران باســتان تــا اوایــل قــرن بیســتم و آغــاز عصــر 

مدرنیتــه مــی باشــد.

گفتمان کالبد معماري و هنر سینمایي

ترانه مهاجر کوهستاني
 کارشناس ارشد معماري

سمانه توتونچي
کارشناس ارشد معماري

غزاله توتونچي
کارشناس ارشد معماري
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نمایش در قهوه خانه ها / به مثابه یک رسانه
ــرن  ــد ق ــی چن ــزار ارتباط ــر اب ــار دیگ ــد در کن ــه را بای قهوه خان
گذشــته ایــران همچــون مســاجد، حمــام، بــازار و نظایــر آن، 
ــی برجســته و  ــی، سیاســی و فرهنگ ــرات اجتماع ــه تاثی ــم ک بدانی
ــی  ــوه فرهنگ ــر وج ــد. از دیگ ــه گذارده ان ــر جامع ــی ب ــل توجه قاب
ــی  ــران، نمایش های ــا در ای ــت قهوه خانه ه ــز اهمی ــی حای و اجتماع
اســت کــه در ایــن محل هــا اجــرا می شــد. صحنــه نمایــش 
قهوه خانــه ای معمــوال یــک ســن بــزرگ یــا یکــی  دو تخــت چوبــی 

ــتند. ــه می بس ــن قهوه خان ــان صح ــه می ــود ک ب
داســتان های  معمــوال  قهوه خانــه ای  نمایش هــای  موضــوع 
ــا بیشــتر  ــش ه ــوای نمای ــود. محت ــی ب ــا بزم تاریخــی، حماســی ی
از شــاهنامه فردوســی ، خمســه نظامــی ، داســتان های کهــن 
ایرانــی همچــون بیــژن و منیــژه،  رســتم و ســهراب، یوســف و زلیخا، 
ــه  ــینه ب ــردم س ــان م ــه می ــی ک ــا قصه های ــاد و ی ــیرین و فره ش
ــه می شــد  ــود، گرفت ــر تخیــل ب ــای آن ب ســینه نقــل می شــد و بن

ــروز«. ــوروز پی ــبه« و »ن ــک ش ــم ی ــون »حاک ــتان هایی چ داس
نقاشی قهوه خانه ای

ــدازه  ــه ان ــه ب ــود ک ــه می ش ــری گفت ــه اث ــه ای ب ــی قهوه خان نقاش
نســبتا بــزرگ بــر دیوارهــای قهوه خانــه یــا روی پارچــه بــه صــورت 
ــت  ــه دس ــد، ب ــوار زده می ش ــه دی ــه ب ــا ک ــیار زیب ــای بس تابلوه
ــنتی،  ــبک های س ــزو س ــه ج ــد ک ــیده می ش ــی کش ــان ایران نقاش
ــوع  ــن ن ــود. ای ــوب می ش ــران محس ــی در ای ــن نقاش ــی و که آیین
نقاشــی کــه خــاص قهوه خانه هاســت، از عمــده وجــوه فرهنگــی و 

ــود.  ــز محســوب می ش ــن مراک ــت ای ــز اهمی ــی حای اجتماع
تعزیه

ــاره  ــاً درب ــي شــیعي، عمدت ــي و ســّنتي ایران ــش مذهب ــي نمای نوع
ــت  ــل بی ــب اه ــین )ع( و مصائ ــام حس ــي و ام ــام عل ــهادت ام ش

اســت.
واژه تعزیــه/ تعزیــت در اصــل بــه معنــاي توصیــه بــه صبــر کــردن، 
تســلّي دادن بازمانــدگاِن درگذشــتگان و در برخــي مناطــق ایــران 

مثــاًل در خراســان بــه معنــاي »مجلــس ترحیــم« اســت.
تاریخچه سینما در ایران:

ــاي نمایشــي  ــا هنره ــاز ب ــه از دیرب ــران ک ــر در کشــور ای ــن هن ای
آشــنایي داشــت بســیار ســریع رشــد کــرد و بــا نــام »چــراغ  جــادو« 
ــر  ــد دیگ ــز مانن ــن نی ــه ای ــت و البت ــرار گرف ــرداري ق ــورد بهره ب م
پدیده هــاي نویــن از اروپــا بــه ایــران آمــد. بــه طــوري کــه از منابــع 
ــال  ــگ در س ــه فرن ــاه ب ــفر مظفرالدین ش ــد س ــر مي آی ــي ب تاریخ
ــرگرمي  ــیله س ــن وس ــا ای ــنایي ب ــب آش 1279ش )1318ق( موج
ــه  ــدر مجــذوب کــرد کــه بالفاصل در فرانســه گشــت و شــاه را آنق
دســتور داد میــرزا ابراهیم خــان عکاس باشــي یــک عــدد آن را 
خریــده و طــرز کار آن را یــاد بگیــرد، تــا ایــن دســتگاه عجیــب را 
کــه بــه ظــن او بــر روي دیــوار مي اندازنــد و مــردم در آن حرکــت 
مي کننــد، بــه عنــوان ســوغات بــراي زنــان حرمســراي خــود ببــرد.
ــد  ــده مي ش ــینماتوگراف نامی ــان س ــه در آن زم ــتگاه ک ــن دس ای
میــرزا  شــاه،  مظفرالدیــن   دســتور  بــه  و  شــد  خریــداري 
ــه در فرانســه  ــاوال گل ک ابراهیم خــان صحافباشــي از مراســم کارن
برقــرار بــود فیلم بــرداري کــرد. و همیــن عمــل نــام او را بــه عنــوان 
ــخ ثبــت کــرد. پــس از بازگشــت  ــي در تاری ــردار ایران اولیــن فیلم ب
ســینماتوگراف بــر خــالف دول خارجــي کــه هنــري اجتماعــي بــود 

ــود، شــمع محفــل  و از ابتــدا در بیــن مــردم عامــي رشــد کــرده ب
ــار  ــه خدمــت درب ــه عنــوان تفریحــي اشــرافي ب ــان شــد و ب درباری

ــد.  درآم
تاریخ سینما در مشهد 

ــاز گشــت آرامــش ،  ایرانی هــا  ــا ب  پــس از جنــگ جهانــی دوم و ب
ــینما  ــر تأســیس س ــه فک ــه مشــهد ب ــهرهای کشــور از جمل در ش
ــم  ــر فیل ــی ب ــه  حاکمیــت فرهنــگ غرب ــا توجــه ب ــا  ب ــد، ام افتادن
هــای موجــود و بــا توجــه بــه مذهبــی بــودن شــهر مشــهد  بیشــتر 
مؤسســان ســینما های مشــهد ارمنی هــا یــا مهاجــران غیرمشــهدی 

بودنــد. 
ــا  ــه حــرم مطهــر رضــوی ب ــه علــت نزدیکــی ب برخــی ســینماها ب
ــن  ــان و کســبه مواجــه و تعطیــل می شــد، بنابرای اعتــراض روحانی
ســینماهای قدیمــی  مشــهد  در خیابــان ارگ)امــام خمینــی 
فعلــی( بیــن بولــوار مــدرس تــا ســوم اســفند )10دی( کــه یکــی از 
محــالت مــدرن مشــهد و دور از حــرم مطهــر بــه حســاب می آمــده 
و یهودی هــا، مســیحی ها و مهاجــران در اطــراف آن ســکونت 

ــد. ــاد ش ــته اند، ایج داش
دوره اول سینما در مشهد

• تــاالر اعتمــاد الســلطنه – اولیــن ســینمای مشــهد –  1286-
1305  هـ. ش

 خیابان شاهرضا ) خاکی (- خیابان ثبت
ــه  ــته ک ــام داش ــلطنه« ن ــاد الس ــهد »اعتم ــینمای مش ــن س اولی
ــوده و توســط "  ــاد الســلطنه ب ــام اعتم ــه ن ــه شــخصی ب ــق ب متعل

ــد . ــی نامیدن ــگ م ــهر فرن ــردم آن را ش ــد . م ــا ش ــف " بن آوان
ــي خان  ــه موس ــد ک ــاز ش ــا آغ ــهد از آنج ــینما در مش ــتان س داس
اعتبارالســلطنه رئیــس قورخانــه مشــهد تصمیــم گرفــت در عمــارت 
ــراي  ــاالري را ب ــه ارگ مشــهد، ت ــک محل ــه ی ــع در ناحی خــود واق
ــا  ــد ت ــر کن ــازي دای اجــراي جشــن ها و ســاز و آواز مهاجــران قفق
ــات  ــد اوق ــزاق بتوانن ــگاد ق ــراه بری ــه هم ــهر ب ــراف ش ــان و اش اعی

ــاالر ســپري کننــد. ــن ت فراغــت خــود را در ای
• ســینما شــاهرضا – دومیــن ســینمای مشــهد- 1309 – 1313  

هـ. ش
دومیــن ســینما را هــم در خیابــان شــاهرضا ) آخونــد خراســانی ( ، 

در ســال 1309 تأســیس شــد. 
دوره دوم سینما در مشهد 

• سینما ملی ) هما ( 1305- دهه 60 
خیابان ارگ ) امام خمینی(

ــا  ــه بعده ــود ک ــهد ب ــی مش ــینمای دائم ــن س ــینماملی، اولی س
ــغول  ــه 60 مش ــا ده ــینما ت ــد.این س ــروف ش ــا مع ــام ُهم ــه ن ب
ــت  ــت  ؛ بعل ــف در فعالی ــی توق ــس از مدت ــود و پ ــت ب ــه فعالی ب

فرســودگی ســاختمان تخریــب شــد .
• سینما شهرزاد 

خیابــان ارگ ) امــام خمینــی ( ســاختمان شــیر و خورشــید ) هــالل 
) حمر ا

ــر ( ،  ــالل احم ــید  ) ه ــالن شیروخورش ــینماهما، در س ــد از س بع
ســینمای شــهرزاد را راه انــدازی کردنــد. شــهرزاد در محــل همیــن 
ــود .  ــر ب ــا ســال1340 دای ــود. ایــن ســینما ت ســالن هالل احمــر، ب
ایــن ســیما بعــد هــا بــه ســالن تاتــر تبدیــل شــد و اکنــون  پــس 
از بازســازی و یــک قفــه در دهــه 80 تــا ســال 1393 ؛ نیــز مجــددا 
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بــه خانــه تاتــر تبدیــل شــد.
• سینما فردوسی ) مایاک (- 1305 هـ.ش 

خیابان ارگ  ) امام خمینی ( )3( – سمت چپ – 100 متر
در محلــه  آن )1305(  تابســتانی  و فضــای  فردوســی  ســینما 
ــان  ــوده و همچن ــت ب ــه فعالی ــان ارگ مشــغول ب ــه خیاب چهارطبق

ورودی آن موجــود اســت.
• سینما ایران ) دیده بان ( 1306هـ.ش

ــم مشــهد  ــان )1306( از ســینماهای قدی ــا دیده ب ــران ی ســینما ای
ــه مجتمــع تجــاری شــده  اســت کــه در دهه هــای اخیــر تبدیــل ب

اســت.
• ســینما ســانترال ) رادیــو ســیتی() انقــالب (  -1307 – 1369 

هـ .ش
خیابان ارگ  ) امام خمینی( 

ایــن ســینما تــا دهــه 60 فعــال بــود . در غائلــه 1369 در مشــهد ؛ 
ایــن ســینما توســط اوبــاش بــه آتــش کشــیده شــد.

سینما آسیا )فلسطین (- 1337
مکان: خیابان ارگ سابق )خیابان امام خمینی( 

ســینما آســیا یکــی از ده هــا ســینمای تاریخــی مشــهد کــه پنــج 
دهــه پیــش کارش را آغــاز کــرد و دوره شــکوه ســینما در مشــهد را 
بــا صف هــای بلنــد تماشــاگران، تجربــه کــرده اســت. ســینما آســیا 

یکــی از میراث هــای معنــوی شــهر مشــهد اســت. 
در مجمــوع ســینما آســیا یکــی از مولفه هــای مانــدگار در حافظــه 
معنــوی ایــن شــهر بــه شــمار می آیــد کــه در محــور تاریخــی ارگ 
واقــع شــده اســت و پتانســیل حفــظ و تقویــت کاربــری فرهنگــی 

خــود را دارد.
سینما کریستال -1335 هـ.ش تا دهه 70 

خیابان ارگ ) امام خمینی (
در مــکان شــهرداری ســابق مشــهد، سینماکریســتال فعالیــت 
ــام  ــه ن ــه 70 ب ــا ده ــالب ت ــد از انق داشــت . ســینما کریســتال بع
ارشــاد و شــهر تماشــا ) ســینمای کــودک ( فعــال بــوده ولــی بعلــت 

ــب شــد  ــی تخری ــس از مدت ــل و پ فرســودگی ؛ تعطی
سینما سعدی – 1340- ** هـ.ش

خیابان ارگ )امام خمینی( 
سینماســعدی در ســال 1340 بــا فیلــم »آتالنتیــس« افتتــاح شــد 
ــالب  ــد از انق ــود. بع ــز ب ــی خاطره انگی ــهدی ها خیل ــرای مش ــه ب ک
تــا زمانــی کــه دایــر بــود، بهتریــن فیلم هــای تاریــخ ســینما، مثــل 

»در گرمــای شــب« را نمایــش میــداد .
سینمای مولن روژ – 1340-** هـ.ش

ســال40،  ســینمای مــوآلن روژ بــا فیلــم »جنــگ در فضــا« افتتــاح 
شــد.در حــال حاضــر ایــن ســینما بــه ملــک تجــاری تبدیــل شــده 

ست ا
دوره سوم سینما در مشهد

 سینما دیاموند ) هویزه ( – 1347- هـ.ش
خیابان دانشگاه 

در ســال1344 دو ارمنــی بــه نام هــای »وارطــان پطروســیان« 
ــام  ــه ن ــزرگ ب ــینمایی ب ــداث س ــه اح ــانطوریان« ب ــن س و »ملک
»دیامونــد« در یکــی از بهتریــن خیابان هــای مشــهد اقــدام کردنــد. 
ایــن ســینما کــه عنــوان بزرگ تریــن و مجلل تریــن ســینمای 
ــا  ــت 1347 ب ــود، در اردیبهش ــرده ب ــود ک ــه را از آن خ خاورمیان

ــد. ــاح ش ــزرگ« افتت ــزه ب ــم »جای ــران فیل اک
ــی  ــی زمان ــا ظرفیــت 2هــزار و 200صندل ــل ب ــن ســینمای مجل ای
افتتــاح شــد کــه بزرگ تریــن ســینمای ایــران در تهــران بــه انــدازه 

هــزار و 800صندلــی ظرفیــت داشــت. 
 سینما آریا  ) قدس (  1348هـ.ش – فعالیت ادامه دارد 

خیابان ارگ )امام خمینی( – خیابان جم ) پاسداران (
ــد  و در ســال 1348  ــاح ســینمای دیامون ــک ســال پــس از افتت ی
ــزار و200  ــت ه ــا ظرفی ــهد ب ــاي مش ــینما آری ــیدی  ؛ س خورش
صندلــي در خیابــان َجــم توســط دکتــر عبــاس اســکوئیان افتتــاح 

شــد.
 از آریا تا قدس

ســینمای آریــا پــس از حادثــه آتــش ســوزی ، در اواخــر دهــه 60 
بازســازی و بــا اســم ســینمای قــدس شــروع بــه فعالیــت نمــود  و 
تــا مدتــی بعنــوان یکــی از ســالن هــای  مجهــز ســینمایی مشــهد 

بــا گنجایــش 800 صندلــی  یکــه تــازی مــی کــرد .
ســینما شــهر فرنــگ ) آفریقــا (- 1350 هـــ.ش   -فعالیــت ادامه 

دارد. 
میدان تقی آباد ) شریعتی (

دو ســال بعــد از احــداث ســینما آریــا و در ســال 1350 بــه وســیله 
منگاســاریان، ســینمایی در میــدان تقي آبــاد بــا نــام »ســینما شــهر 
فرنــگ« و ظرفیــت هــزار و 100 صندلــي زیــر نظــر شــرکت »تــي.

ام.دي« شــروع بــه کار کــرد.
ــردم  ــری م ــهد و درگی ــان 9 دی 1357 مش ــینما در جری ــن س ای
ــی پــس از انقــالب مجــددا بازســازی و  و ارتــش ؛آتــش گرفــت ول

ــد . ــا گردی احی
دوره چهارم  سینما در مشهد

مدتــی پــس از پیــروزي انقالب اســالمي در ســال 1359، اداره تمــام 
ــاد مســتضعفان ســپرده شــد ، برخــی  ــه بنی ســینماهاي مشــهد ب
تغییــر نــام دادنــد و برخــی دســتخوش تغییــر کاربــری و تخریــب 
ــي)ره( )ارگ  ــان امام خمین شــدند.  تمــام ســینماهاي راســته خیاب
ســابق( بــه دلیــل قدمــت و نبــود ایمنــي الزم، موفــق بــه دریافــت 
ــر  ــینما )در اث ــد، دو س ــال بع ــد س ــدند و چن ــي نش ــه ایمن پروان
ــل و  ــي تعطی ــتن ایمن ــل نداش ــه دلی ــم ب ــه ه ــوزي و بقی آتش س
تخریــب شــدند و عمــر طوالنــي ایــن ســینماها هــم پایــان یافــت.

نمونه های برگزیده از سینماهای ایران و جهان:
1- مجتمع سینمایی آزادی - تهران

طراح : بابک شکوفی
اهمیــت بنــا : برنــده شــدن طــرح مهندســان توان)بابــک شــکوفی( 

در مســابقه معمــاری بازســازی ســینما پــس از آتــش ســوزی
ــا توجــه بــه ریــز مقیــاس بــودن بافــت منطقــه کــه تناســبی بــا  ب
مقتضیــات مناطــق مرکــزی یــک کالن شــهر نــدارد، ایجــاد بنایــی 
بــا مقیــاس بــزرگ کــه عــالوه بــر دارا بــودن ارزش هــای معمارانــه 
ــه ارتقــا کیفیــت فضــای شــهری  ــه عنــوان یــک بنــای منفــرد ب ب

نیــز کمــک کنــد، از اهــداف طراحــی بــوده اســت.
شــاخص تریــن عنصــر ایــن بنــا یــک شــکاف سراســری اســت  کــه 
حاکمیــت خــود را بــا قــدرت بــر ســاختار بنــا اعمــال میکنــد .بســتر 
ــان هــای  ــان خیاب ــاده اســت  کــه می ــر پی ــک معب ــن شــکاف ی ای
جنوبــی و غربــی زمیــن کشــیده شــده اســت.این معبــر بــه صــورت 
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یــک فضــای بــاز عمومــی شــهری دارای نقــش اساســی در تلفیــق 
مجموعــه بــا بافــت اطــراف اســت و در نهایــت بــه یــک میدانچــه در 
گوشــه شــمال غربــی زمیــن منتهــی مــی شــود.همچنین پلــه هــای 
ــر  ــوار کشــیده شــیبدار ب ــه صــورت دو ن خروجــی ســینماها کــه ب
روی نمــا کشــیده شــده اند. ســطوح و پوســته هــای باز)شیشــه ای( 
و بســته )بتنــی( کــه در جــوار یکدیگــر قــرار گرفتــه یــا همدیگــر 
ــه  ــرف ســاختار هندســی مجموع ــن مع ــی تری راقطــع میکنند،اصل
هســتند.خلوص احجــام و ترکیــب بنــدی خطوط،ســطوح و احجــام 
مختلف،بــه پدیــد آمــدن یــک عرصــه بصــری غنــی و ســیال کمــک 

کــرده انــد.
ــن  ــر سراســری ای ــن طــرح کــف معب یکــی از عناصــر شــاخص ای
ســاختمان اســت کــه بــا آجــر شیشــه ای ســاخته مــی شــود بســتر 
ــن  ــاری پایی ــز تج ــه مرک ــید را ب ــور خورش ــا ن ــی بن ــکاف میان ش
منتقــل کــرده و حرکــت انســان هــا  بــر روی آن رقــص ســایه هــا را 
بــه فضاهــای پاییــن منتقــل میکند.همیــن ســطح در شــب ،زمانــی 
کــه چــراغ هــای طبقــه پاییــن روشــن مــی شــود،به صــورت ســطح 

نورانــی و روشــن میدرخشــد.
2- مجموعه فرهنگی سینمایی فرشچیان- اصفهان

طراح : فرهاد احمدی
ــی  ــای عموم ــاختمان ه ــش س ــت بخ ــه نخس ــا : رتب ــت بن اهمی
همایــش ملــی و طراحــی شــهری نقــش جهــان اثــر فرهــاد احمدی

مرکــز فرهنگــی ســینمای اصفهــان )مجتمــع فرهنگــی فرشــچیان( 
کــه طراحــی آن بــه اواخــر دهــه شــصت بــاز مــی گــردد ،در زمینــی 
بــه مســاحت 10.000 متــر مربــع مجــاور رودخانــه زاینــده رود در 
ــه  ــت. نقط ــده اس ــاخته ش ــد س ــبتاً جدی ــت نس ــا باف ــه ای ب محل
ــر  ــار از منظ ــی معم ــر ذهن ــی تصوی ــه طراح ــده اولی ــن و ای آغازی
آبگیــر پــل خواجــو در زمــان برگــزاری جشــن هــای بــزرگ صفــوی 
ــاری  ــای معم ــفافیت فضاه ــوص و ش ــر خل ــان دیگ ــه بی ــت . ب اس
ــا  ــا ب ــر آن داشــته ت ــار را ب ــان معم ــب اصفه ــوی و مکت عصــر صف
اســتفاده از آب نمــای مرکــزی عــالوه بــر اعــالم حضــور زاینــده رود 
در نزدیکــی ، بــا نمایــش تصویــر مجــازی از حجــم اصلــی بنــا کــه 
خــود در پرســپکتیو و اندکــی در دور دســت واقــع شــده تقارنــی را 
کــه در امتــداد محــور طولــی عرضــه داشــته بــا کمــک آب نمــا بــه 
بعــد ســوم بــرده و در ایــن حــال بیننــده را بــا خــود و اثــر معمــاری 
تنهــا مــی گــذارد و او را بــه درون ســاختمان دعــوت مــی کنــد .از 
نظــر کاربــردی تراکــم و غلظــت کاربــری هــای مجموعــه از مرکــز 
بــه بیــرون کاهــش مــی یابــد بــه بیــان دیگــر فضــای تهــی کــه در 
مرکــز پــروژه قــرار گرفتــه و تاالرهــا را در خــود جــای داده تأثیــر 
ــاده و  ــی م ــز ب ــا را نی ــه ه ــز گذاشــته و لب ــراف نی ــر اط خــود را ب
شــفاف کــرده اســت. تــا آن جــا کــه در بخــش مجــاور بــا خیابــان 
ــا  ــق دروازه ورودی ب ــاختمان از طری ــده و س ــذف ش ــز ح رواق نی
پیــاده رو شــهری ترکیــب مــی شــود. آب و نــور بــه مثابــه عناصــر 
ــی  ــان فضای ــا یکدیگــر ترکیــب مــی شــوند و بنی ــت بخــش ب هوی
زیبایــی در معمــاری را پایــه ریــزی مــی کننــد کــه حــوض خانــه 
ــن کــه از  ــر ای ــام دارد . فضــای هشــت ضلعــی مرکــزی عــالوه ب ن
نظــر محــل قــرار گیــری در مرکــز پــروژه قــرار دارد بــه نوعــی نقطه 
ــز هســت  ــه نی ــران مجموع ــده و کارب ــد کنن ــت بازدی شــروع حرک
هندســه قــوی، حضــور آب و ترکیــب شــدن آن بــا نــوری کــه از پل 
هــای شــفافی کــه بــه ایــن فضــا ختــم مــی شــود گــذر مــی کنــد 
فضایــی مشــابه ســر بینــه حمــام هــای ســنتی ایجــاد مــی کنــد 
کــه آن هــا نیــز خــود مرکــز رویدادهــا و اتفاقــات مهــم اجتماعــی 
ــه  ــی مجموع ــه در طراح ــری ک ــت دیگ ــا اهمی ــر ب ــوده اند.عنص ب
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت پــل مــی باشــد، عنصــری کــه در 
فرهنــگ ایرانــی و اســالمی بــه مثابــه گــذرگاه و جــدا کننــده پاکــی 
ــرا  ــا گ ــاری معمــاری معن ــه ی ــز ب ــن جــا نی ــدی اســت در ای و پلی
آمــده اســت تــا صورتــی خاکــی از گذرگاهــی بــر پاکــی و آب باشــد 

و یــا گــذری شــفاف بــرای انتقــال بــه فضــای اصلــی. 
ــز  ــروژه مرک ــورد پ ــد در م ــه بای ــن نکت ــوان آخری ــه عن ــه ب آن چ
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ــن  فرهنگــی ســینمایی اصفهــان ذکــر شــود نقشــی اســت کــه ای
ــی  ــا م ــهری ایف ــای ش ــوان فض ــه عن ــهر ب ــی در ش ــای فرهنگ فض
کنــد .ارتفــاع کــم ســاختمان و قــرار گیــری بخــش عمــده فضاهــا 
در داخــل زمیــن مــکان یابــی مناســب ورودی هــا در اطــراف پروژه، 
بــاز بــودن ضلــع مجــاور خیابــان بــرای ورود عابریــن، محــل هایــی 
ــی از  ــش از نیم ــاص بی ــا، اختص ــار آب نم ــتن در کن ــرای نشس ب
ســطح پــروژه بــرای اســتفاده آزاد عمومــی و بــه کارگیــری عناصــر 
طبیعــی و مصنوعــی دعــوت کننــده بــه داخــل ایــن مرکــز را یــک 
فضــای شــهری در خــور در مجــاور رودخانــه زاینــده تبدیــل کــرده 
ــه فضــا، مکانــی پویــا  اســت. آن چــه ایــن مجموعــه فرهنگــی را ب
تبدیــل مــی کنــد. جایگزینــی آن در سلســله مراتبــی از فضاهــای 
عمومــی و نیمــه عمومــی، ایســتا و پویــا، فضــای بــاز و سرپوشــیده 
خطــی و گــرد هــم آورنــده بــا مقیــاس هــای کوچــک و بــزرگ و بــا 
عملکــرد هــای متنــوع اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت، کــه 
ــداوم، تنــوع و تحــرک فضایــی در اســتفاده  موجــب القــاء حــس ت
کنندگانــی اســت کــه بــا اهــداف مختلــف قــدم در آن نهــاده انــد.
ــتان /  ــول- خوزس ــینمایی دزف ــی س ــع فرهنگ 3-مجتم

ــول دزف
طراح : فرهاد احمدی

اهمیــت بنــا : ایــن مجتمــع بــه دلیــل برخــورداری از هویــت خــاص 
ــوی معمــاری ایرانــی- اســالمی ، اســتفاده از  معمــاری و رنــگ و ب
آجرنماهــا و کاشــی هــای لعابــی در تمــام ســاختمان و همچنیــن 
ــدی  ــای گنب ــقف ه ــتفاده از س ــدرن و اس ــای م ــرد بادگیره کارب
جدیــد ، از ســازه هــای زیبــا و ارزشــمند )پــس از جنــگ تحمیلــی 

در خوزســتان( در ســطح کشــور اســت.

در بــدو ورود بــه مرکــز از طریــق یــک دروازه کــه بــه شــکل قــوس 
ــه در  ــویم ک ــی ش ــوش م ــی 4 گ ــت وارد حیاط ــده اس ــاخته ش س
ــداد ورودی  ــت در امت ــت .درس ــته اس ــی نشس ــت اصل ــار جه چه
چشــم انــداز گنبــدی وجــود دارد کــه تنهــا در ایــن مرحلــه بــرای 
اولیــن بــار قابــل رویــت اســت.اما دسترســی بــه آن ممکــن نیســت.

در حیــاط بیرونــی بــا دو جــوی کــه از پاشــویه هــای یــک حــوض 
ــوی  ــه س ــت ب ــت حرک ــزی منشــعب میشــوند دو مســیر جه مرک
چــپ و راســت ارائــه مــی گردد.یکــی از مســیرها مســتقیم و دیگری 
ــه فضــای زیــر  ــه فضاهــای گوناگــون نهایتــا ب ــا چرخــش در میان ب
گنبدمیرســند.در زیــر ایــن گنبــد تــاالر اصلــی ســینما جــای داده 
ــک  ــول ی ــه ح ــتقیم ک ــر مس ــا غی ــپ ی ــیر چ ــت.در مس ــده اس ش
حیــاط مرکــزی مــی چرخــد بازارچــه ای قــرار گرفتــه اســت کــه 
دارای هفــت حجــره اســت.در ایــن بازارچــه عملکردهــای فرهنگــی 
ــاز  ــر روی پوســته ســاختمان ،فضاهــای ب ــرار میگیرند.ب انتفاعــی ق
عمومــی در هیبــت بــاغ و حیــاط شــکل گرفتــه اســت.و بــه صــورت 
مکانــی جهــت برخــورد مــردم در مــی آینــد. ســقف پلــه ای تــاالر  
ــرای  ــق ب ــطوحی مطب ــاغ تخت،س ــون ب ــک همچ ــش کوچ نمای
ــرج  ــه وجــود مــی آورد کــه پــس از گــذر از ب نشســتن و نظــاره ب
هــای بادگیرهــا کــه بــا احجــام کشــیده بــه دســت انــدازی مشــبک 
میرســد و از ورای آن بــه حیــاط مرکــزی چشــم انــداز مــی یابــد.

ــده و  ــیده ش ــی پوش ــی قوس ــا رواق ــزی ب ــاط مرک ــا دور حی دور ت
ــد  ــر گــرد آن ســاحته شــده ان ــاالر هــای نمایــش ب حجــره هــا وت
ــن  ــه صح ــازند رواق را ب ــی س ــیمنگاه را م ــه نش ــه ک ــد پل .چن
ــه  ــیمنگاههایی در س ــا نش ــه ب ــا ک ــانند.این فض ــی رس ــاط م حی
طبقــه احــداث شــده در حقیقــت یــک حیــاط ســه طبقــه را مــی 
ســازد کــه عــالوه بــر مرکــز تجمــع اصلی،فضــای مناســب را جهــت 
ــی و  ــاز ،تعزیه،سرودخوانی،شــعر خوان اجــرای نمایــش در فضــای ب

ــازد. ــی س ــم م ...را فراه
4-مجتمع سینمایی کوروش- تهران

طراح : مهداد جاویدی نژاد
اهمیــت بنــا : معمــاری مــدرن و منحصــر بــه فــرد، کاربــری 

مختلــط، طراحــی ســازه ای
پردیــس ســینمایی کــورش بزرگتریــن پردیــس ســینمایی کشــور 
ــی  ــی و تفریح ــاری، فرهنگ ــع تج ــات 3- 4- 5- 6 مجتم در طبق

کــورش ســاخته شــده اســت. 
16000 متــر مربــع از مجتمــع تجــاری، فرهنگــی و تفریحــی 
ــه 2800  ــده ک ــاص داده ش ــینما اختص ــالن س ــه 14 س ــورش ب ک
ــه  ــد. ب ــه می کن ــور اضاف ــینماهای کش ــت س ــه ظرفی ــی ب صندل
ــال  ــری دیجیت ــی و تصوی ــزات صوت ــن تجهی ــری مدرن تری کارگی
و آنالــوگ و پیشــرفته ترین فن آوری هــای نورپــردازی تاتــر، از 
ویژگی هــا ی منحصربه فــرد ایــن پردیــس ســینمایی اســت. بــه یــاد 
ســینماهای خیابــان اللــه زار تهــران، اســم چهــارده ســالن ســینمای 
قدیمــی ایــن خیابــان، روی ســالن های پردیــس ســینمایی کــورش 

گذاشــته شــده اســت .
ــای تجــاری و  ــه ه ــن مجموع ــوروش یکــی از بزرگتری ــه ک مجموع
فرهنگــی کشــور مــی باشــد.از مشــخصات بــارز ایــن ســازه مقــاوم 
در برابــر زلزلــه، اســتفاده از ســتونهای باکــس و پــل هــای تیــرورق 

مــی باشــد. 
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ــاپ  ــم و کافی ش ــوم و شش ــات س ــوع طبق ــز و متن ــای مجه بوفه ه
ــاگران  ــه تماش ــات ب ــن خدم ــه بهتری ــت ارائ ــم در جه ــه پنج طبق
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــع طراح ــتریان مجتم ــینما و مش س
ــرد  ــا رویک ــورش، ب ــس ک ــم پردی ــه پنج ــتوران VIP در طبق رس
پذیرایــی از مهمانــان ویــژه بــا امــکان ورود اختصاصــی بــه 
ســالن های ســینما طراحــی شــده و در کنــار آن یــک ســالن 
ــا  ــم ی ــرای هیات هــای داوری جشــنواره ها ی فیل کوچــک ســینما ب
برگــزاری جلســات خصوصــی نمایــش فیلــم ســاخته شــده اســت.
گالــری مجموعــه بــا قابلیــت تبدیــل بــه یــک گالــری مهــم شــهر 
تهــران بــا هــدف برگــزاری نمایشــگاه مجســمه، نمایشــگاه عکــس، 
ــاب، ورک  ــدرن، نمایشــگاه کت نمایشــگاه نقاشــی، نمایشــگاه هنرم
شــاپ های تخصصــی مجســمه ســازی، نقاشــی، گرافیــک، عکاســی 
وهنــر مــدرن طراحــی شــده اســت و همزمــان بــا گشــایش مجتمــع 
ــات  ــا ضایع ــده ب ــاخته ش ــزی س ــمه های فل ــه ای از مجس مجموع
فلــزی مجموعــه، در محوطــه پیــاده رو غربــی و طبقــه پنجــم 

ــد. ــد آم ــش در خواه ــه نمای ــاختمان ب س
مهــد کــودک مهــد کــودک »قصــه مــن« در طبقــه ســوم مناســب 
ــا  ــت ی ــام وق ــورت تم ــه ص ــال ب ــا 6 س ــودکان 3 ت ــداری ک نگه
ــا قابلیــت نگهــداری فرزنــدان مراجعــان ســینما و ســایر  ســاعتی ب
ــد  ــا 600 واح ــراه ب ــتار هم ــگاه هایپراس ــاری . فروش ــهای تج بخش
ــع در  ــنی واق ــف س ــای مختل ــروه ه ــرای گ ــهربازی ب ــاری و ش تج

ــی باشــد. ــه دوم م طبق
معمــاری مــدرن بــا پرداختــی مینیمــال )Minimal(، اســتفاده 
از تناســبات آرمانــي احجــام و ســطوح، تاکیــد بــر حرکــت 
ــاس و  ــور، اس ــگ و ن ــک رن ــی هارمونی ــا و طراح ــان در فض انس
ــذاب و  ــپکتیوهای ج ــت. پرس ــع اس ــن مجتم ــداث ای ــای اح مبن
 )Circulation( ــیون ــش، سیرکوالس ــای آرامش بخ ــم نواز، آبنم چش
ــن  ــیع بی ــد )Void( وس ــا وی ــوم )Terrarium( و خصوص روان، تراری
ــورهای  ــی و آسانس ــکان برق ــا، پل ــق راهروه ــه از طری ــات ک طبق
شــاخص ترین  از  اســت  رویــت  قابــل   )Panoramic(پانورامیــک
کانون هــای بصــری )Focal Points( ایــن مجموعــه فاخــر محســوب 

می شــوند.
5- سینمای مدرن تالیکینو - اسلواکی

X-BIONIC SPHERE طراح : میکال استاسکو/ شرکت
اهمیــت بنــا : طراحــی خالقانــه غیرمعمــول بــا اســتفاده از عناصــر 

رنگــی
ســالن تئاتــر و ســینمای مــدرن تالیکینــو کــه دارای 112 صندلــی 
ــان زده  ــض ورود هیج ــه مح ــدگان را ب ــت ، بازدیدکنن ــی اس رنگ
مــی کنــد. ایــن ســینما کــه توســط طــراح خــالق شــرکت ایکــس 
بایونیــک ســیفر، میــکال استاســکو طراحــی شــده دارای طراحــی 
ابتــکاری و خالقانــه اســت و بــا مجموعــه ای از پانــل هــای دیــواری 
آکوســتیک و رنگــی و صندلــی هایــی بــا رنــگ روشــن و هماهنــگ 
ــه معنــی "snuggle" و  ــا پانــل هــا کامــل شــده اســت. تالیکینــو ب ب

"آرمیــدن" در زبــان فارســی اســت .

تالیکینــو یــک تجربــه نــاب را ارائــه مــی دهــد کــه از مــکان هــای 
ســینماهای کالســیک خــارج میشــود. اســتفاده از عناصــر رنگــی 
ــت،  ــوده اس ــان ب ــرژی در جوان ــه و ان ــش روحی ــور افزای ــه منظ ب
ــینما دارای  ــالن س ــه در س ــه کار رفت ــای ب ــی ه ــن صندل همچنی
ــتند .  ــورن هس ــاپ ک ــیدنی و پ ــرار دادن نوش ــرای ق ــی ب فضاهای
ــیک را  ــینمای کالس ــط س ــی محی ــای طراح ــبات و معیاره تناس

ــد. ــی کنن ــی م تداع

معیارهای طراحی سینما  
1-راهروهای سالن نمایش

ــر     ــرح زی ــه ش ــش ب ــالن نمای ــای س ــی راهروه ــخصات عموم مش
ــد . ــی باش م

 • در محاســبه عــرض هــر بخــش از راهــرو بــر اســاس تعــداد افــراد، 
میتــوان مبنــای محاســبه را بــر اســاس تعــداد مجمــوع تماشــاگرانی 

کــه از آن عبــور مــی کننــد گذاشــت.
• اگــر عــرض در خــروج ســالن نمایــش از عــرض راهرویــی کــه بــه 
آن منتهــی مــی شــود بیشــتر اختیــار شــود ،فضــای خالــی خداقــل 
بــه عمــق عــرض در خروجــی بایــد در جلــوی دربــرای عبــور راحــت 

تماشــاگران در نظــر گرفتــه شــود.
ــیب  ــود ش ــرض خ ــد در ع ــش نمیتوانن ــالن نمای ــای س • راهروه

ــند. ــی باش ــال افق ــد کام ــند و بای ــته باش داش
ــر  ــده و عی ــح غیرلغزن ــا از مصال ــه ه ــا و پل ــف راهروه ــح ک • مصال

ــوند. ــاب ش ــتعال انتخ ــل اش قاب
2-ورودی و خروجی های سالن نمایش

ــه   مشــخصات عمومــی ورودی و خروجــی هــای ســالن نمایــش ب
شــرح جــدول زیــر مــی باشــد .

 • ورودی هــای ســالن نمایــش بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــوند 
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کــه در مواقــع اضطــراری بتواننــد  بــه صــورت 
درهــای خــروج عمــل نمایند.)جهــت بازشــوی آنهــا 

ــاز شــود.( ــرون ب ــه ســمت بی همیشــه ب
ــا  ــر ب ــل براب ــد حداق ــای ورودی بای ــرض دره • ع
نصــف مجمــوع درهــای خروجــی الزم بــرای ســالن 

ــد. ــش باش نمای
• حداقــل فاصلــه دو در خروجــی )محــور تــا محــور ( 

5 متــر اســت.)B جــدول)
3- مالحظات در سالن های سینما

• در انتخــاب فــرم ســالن و محــدوده کلــی اســتقرار 
ــه  ــوط ب ــط آکوســتیکی مرب ــد ضواب ــا بای ــی ه صندل
ــه  ــر گرفت ــدا ،در نظ ــول ص ــل قب ــراز قاب رواداری ت

شــود.
• ســالن هــای نمایشــی کــه ارتفــاع بلندتریــن نقطــه 
ــک ســالن  ــد ی ــر میرســد ،بای ــه 15 مت ــا ب کــف آنه
انتظــار در ارتفــاع 11+ متر)نســبت بــه ورودی اصلــی 

داشــته باشــند.
ــرح  ــه ش ــش ب ــای نمای ــالن ه ــی س ــخصات کل مش

ــت. ــت اس ــمت راس ــدول س ج
4- سالن انتظار

ــه شــرح  مشــخصات عمومــی ســالن هــای انتظــار ب
زیــر مــی باشــد.

ــه  ــد ب ــه ســالن نمایــش دارن • راهروهایــی کــه راه ب
ــوند  ــی ش ــوب م ــار محس ــالن انتظ ــز س ــرطی ج ش

ــد. ــر نباش ــر از 4 مت ــه عرضشــان کمت ک
• در ســالن انتظــار ســینماهای قابــل اســتفاده 
معلولیــن ،در صــورت وجــود اختــالف ســطح در کــف 
بایــد شــیبراهه بــا عــرض حداقــل 1/2 متــر و شــیب 

ــردد.)A جــدول) ــه گ ــر 8 درصــد تعبی حداکث
5- اتاق پروژکتور و ملحقات آن

مشــخصات عمومــی اتــاق پروژکتــور بــه شــرح 
جــدول C مــی باشــد.

ــور)در  ــدازه پروژکت ــه ان ــا توجــه ب ــد ب ــور بای ــاق پروژکت ــاد ات  • ابع
ــت،با  ــوار پش ــا دی ــه آن هاب ــر(و فاصل ــانتی مت ــدود 100*60 س ح
دیــوار و پروژکتورهــای کنــاری  ،میــز بازبینــی فیلــم،و میــز 
برگــردان فیلــم )هــر یــک در حــدود 80*120 ســانتیمتر (و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــده صوت ــت کنن ــتگاههای تقوی دس
ــک  ــک در و ی ــا ی ــد دارای دو در و ی ــور  بای ــاق پروژکت ــر ات • ه
پنجــره باشد.اســتفاده از پنجــره بــه شــرطی مجــاز اســت کــه ابعــاد 
و محــل پنجــره امــکان اســتفاده از آن را بــرای فــرار میســر ســازد.

(C جدول(
6-ورودی سینما

مشخصات عمومی ورودی سینما به شرح زیر می باشد.
 • بــرای اســتفاده از معلولیــن بایــد در محــل اختــالف ســطح بیــن 
خیابــان و ورودی،یــک ســطح شــیبدار بــه عــرض حداقــل 1/2 متــر 

(D و شــیب حداکثــر 8 درصــد تعبیــه شــود. )جــدول
7-گیشه بلیط فروشی

• در هر سینما باید حداقل یک مکان فروش بلیط)گیشه( 
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ســینما  باشــد.چنانچه  داشــته  وجــود 
ــداد  ــدد باشــد تع ــای متع ــا ســالن ه ــت زیاد،بالکــن و ی واجــد ظرفی

ــردد. ــی گ ــه م ــا توصی ــه ه گیش
ــع  ــر مرب ــر(از 3 مت ــک نف ــرای کار ی ــه )ب ــطح گیش ــت س ــر اس • بهت

ــد. ــر نباش کمت
8- سرویسهای بهداشتی

مشخصات عمومی سرویسهای بهداشتی به شرح زیر می باشد.
سرویســهای  از  بایــد  ســینما  مخصــوص  ســاختمان  هــر   •  
بهداشتی،مشــتمل بــر توالــت و دستشــویی،جهت اســتفاده تماشــاگران 
ــان و  ــوص آقای ــا مخص ــرویس ه ــن س ــی از ای ــوردار باشد.بخش برخ

(E بخشــی مخصــوص بانــوان خواهــد بــود. )جــدول
9-فضاهای اداری

در هــر ســینما بــه فضایــی جهــت انجــام کارهــای اداری نیــاز 
مــی باشــد.این فضاهــا میتواننــد شــامل اتــاق هــای مدیر،اتــاق 
کارکنان،ســرویس هــای بهداشــتی ،رختکن،نمازخانه،بایگانی،اتــاق 
هنرپیشــگان،)در صورتــی کــه ســینما بخواهــد مواقــع محــدودی بــه 

ــند. ــل کند.(باش ــر عم ــورت تات ص
10-انبار و اتاق تاسیسات

هــر ســینما بــه فضاهایــی بــرای انبــار کــردن وســایل و ملزومــات خود 
ــار  ــزات فنی،انب ــار تجهی ــد اســت .انبارهــای ســینما شــامل انب نیازمن

فیلــم و انبــار وســائل نظافــت مــی باشــد.
11-فضاهای ارتباطی

مشخصات عمومی فضاهای ارتباطی به شرح زیر است.
 • مســیرهای خــروج ســینما نبایــد بــا هیــچ یــک از فضاهــای تشــکیل 

دهنــده ســینما تداخــل داشــته باشــد.
ــم  ــا ه ــش ب ــالن نمای ــد س ــا جن ــروج دو ی ــیرهای خ ــه مس • چنانچ
مشــترک باشــد و جمعیــت مجمــوع آنهــا از 1000 نفــر بیشــتر 
ــل دو مســیر خــروج و  ــی دارای حداق ــه تنهای ــد ب باشــدهر ســالن بای

ــد. ــروج باش ــل دارای 3 خ ــد حداق ــه بای کل مجموع
ــوع  ــگران ممن ــتفاده تماش ــرای اس ــینما ب ــور در س ــه آسانس • تعبی

(F ــدول ــت. )ج اس
12- پارکینگ های سینما

ــط  ــی و ضواب ــرح تفضیل ــط ط ــاس ضواب ــر اس ــینما ب ــای س پارکینگه
ــود. ــی ش ــن م ــازی تعیی شهرس

13- بوفه و رستوران
ــاز  ــتوران مج ــه و رس ــک بوف ــداث ی ــینما اح ــاختمان س ــر س • در ه
اســت. فــروش مــوادی کــه صــرف آنهــا در ســینما ممنــوع اســت،در 

ــوع اســت. ــر  ســینما ممن ــر فضــای دیگ بوفه،رســتوران و ه
• رســتوران بایــد حداقــل بــرای 30نفــر محــل نشســتن و صــرف غــذا 

داشــته باشــد و ســطح آن از 60 متــر مربــع کمتــر نشــود.

توصیه های طراحی
• همجواری ها

احــداث ســینما در اماکــن پــر رفــت و امــد و کانــون هــای جمعیتــی 
توصیــه مــی شود،مشــروط بــه ایــن کــه امکانــات الزم بــرای دسترســی 

و تخلیــه تــا حــد تامیــن ایمنــی فراهــم باشــد.
همجــواری ســینمابا فعالیــت های فرهنگــی ،تجاری تفریحی،آموزشــی، 
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ورزشــی و خدماتــی بــال مانع اســت.
• معابر اطراف سینما

عــرض معبــر ســواره و خیابــان اصلــی کنــار ســینما)خیابان جنــب 
ــد از 16 متــر کمتــر باشــد عــرض معبــر ســواره  ورودی اصلی(نبای
خیابــان هــای فرعــی کنــار ســینما نبایــد از 6 متــر کمتــر باشــد.

قرارگیری سینما در کنار بزرگراهها و آزاد راهها ممنوع است.
ــورد  ــینما م ــداث س ــرای اح ــی  ب ــن های ــود زمی ــی ش ــه م توصی

ــد. ــر آزاد باش ــک ب ــه دارای ی ــد ک ــرار گیرن ــتفاده ق اس
عــرض پیــاده رو ی خیابــان اصلــی ســینما نبایــد از 3 متــر کمتــر 

باشــد.
چنانجــه خیابانــی کــه در خروجــی ســینما بــه آن گشــوده میشــود  
فاقــد پیــاده رو باشــد ســاختمان ســینما در طبقــه همســطح 
ــور ،یــک پیــاده رو  ــان مزب ــا عقــب نشــینی از خیاب ــان بایــد ب خیاب
حداقــل بــه عــرض 150 ســانتی متــر در کنــار خیابــان بــه وجــود 

آورد.
• نمای سینما

ــا محیــط اطــراف  توصیــه میشــود کــه نمــای ســینما هماهنــگ ب
خــود بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه ســینما بــه صــورت محیطــی 

آشــنا،امن،جلوه نمایــد.
توصیــه مــی شــود  نمــای ســینما تــا حــد امــکان از نمــای 
ســاختمان هــای اطــراف و تابلوهــای فعالیــت هــای دیگــر متمایــز 

ــد. ــخیص باش ــل تش و قاب
• نکات ایمنی

ســازه ســاختمان  ســینما کــه شــامل دیــوار هــای باربــر ،ســتون هــا 
ــر حریــق  ــد حداقــل 2 ســاعت در براب و ســقف هــا مــی باشــد بای

مقاومــت داشــته باشــد.
در ســالن هــای انتظــار تــا 150 متر مربــع دو کپســول 6 کیلوگرمی 
گاز کربنیــک و تــا 200 متــر مربــع ســه کپســول 6 کیلوگرمــی در 
ــل یکدیگــر  ــر روی دیوارهــای مقاب ــل دســترس  ب محــل هــای قاب

نصــب گــردد.
ــه  ــلط ب ــاط مس ــار و نق ــالن انتظ ــش ،س ــالن نمای ــل س در داخ
راههــای خروجــی بایــد شــلنگ هــای قرقــره ای در داخــل دیوارهــا 

نصــب گــردد. قطــر شــلنگ بایــد 1/5 اینــج و طــول آن حداقــل 25 
متــر باشــد.

نتیجه گیری:
بــا صنعتــی شــدن جهــان و پیشــرفت شــهرها و بــه تبــع آن تغییــر 
ــا کیفیــت   ــه فراهــم آوردن فضاهایــی ب ــوع تفریحــات ، نیــاز ب در ن
ــت  ــده اس ــود آم ــه وج ــت ب ــات فراغ ــذران اوق ــت گ ــب جه مناس
ــدرن و  ــی م ــای زندگ ــه نیازه ــه ب ــدم توج ــن ، ع ــر ای ــالوه ب . ع
محیــط هــای جــذاب مــی توانــد فضاهــای مذکــور را بــی رونــق و 
ســرانه مصرفــی را کاهــش دهــد. همانطــور کــه اشــاره شــد پیشــینه 
نمایــش و ســینما در ایــران طــی حیــات خــود تاثیــرات بــه ســزایی 
را در فرهنــگ و دانــش مــردم بــر جــای گذاشــته اســت. مطمئنــا 
ســینما بــه عنــوان هنــری اجتماعــی ابــزار بســیار مناســبی بــرای 
ــای  ــه ه ــن گزین ــی از بهتری ــی و یک ــالت فرهنگ ــراری تعام برق

تفریــح مــی باشــد. 
لــذا مــی تــوان گفــت ، بــرای داشــتن ســینماهای پــر رونــق مــی 
بایســت وجــود یکپارچگــی بیــن دو مولفــه ی ادراکــی – فیزیکــی 
شــامل خواســته هــای مخاطــب و جســم ســینما برقــرار باشــد . بــه 
ــوع دسترســی  ــا و ن ــه همســایگی ه ــه ب ــدم توج ــال ع ــوان مث عن
ــدن  ــرآورده ش ــع ب ــت مان ــن اس ــه ممک ــک ناحی ــینما در ی ــه س ب
انتظــارات مخاطبیــن شــود. هــم چنیــن نبــود اســتاندارد و نــوآوری 
ــه طــور ســنتی تکــرار مــی  ــا کــه ب ــی ســالن ه در طراحــی داخل
ــدن  ــن آم ــی و پایی ــای فرهنگی-اجتماع ــان ه ــث زی ــوند باع ش
ــی و  ــاره جانمای ــی درب ــش کاف ــتن دان ــردد. داش ــی گ ــرانه م س
ــای  ــودن فضاه ــه روز ب ــط و ب ــاس ضواب ــر اس ــی ب ــی اصول طراح
ــن مهــم و از  ــه ای ــرای رســیدن ب جمعــی امــری اســت ضــروری ب

ــم . ــر هفت ــودی در ســرانه هن ــن ســیر صع ســر گرفت

F جدول
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مقدمه:
ــه مطبــوع و تامیــن آســایش در یــک پردیــس ســینمایی چندمنظــوره، یــک بحــث چالــش برانگیــز اســت و اساســاً در  تهوی
چنیــن ســاختمان هایی کــه در یــک زمــان خــاص، افــراد زیــادی در مــکان هــای مختلــف آن مجتمــع حضــور دارنــد نظیــر 

ــد. ــی  می باش ــی اساس ــات، بحث ــتم های تاسیس ــی سیس ــرگرمی، طراح ــی و س ــن تفریح ــا اماک ــم ی ــش فیل ــالن های نمای س
ــالن  ــد س ــه دارای چن ــه می شــود ک ــه ســینمایی گفت ــا مجتمــع ســینمایی چندمنظــوره )Multiplex( ب ــس ســینمایی ی پردی
ــاری  ــی و تج ــی، تفریح ــای فرهنگ ــات و فضاه ــش، امکان ــالن های نمای ــر س ــالوه ب ــا، ع ــع ه ــن مجتم ــد و در ای ــش باش نمای
ــه تعــداد  ــه شــدت ب ــن ســاختمان ها ب ــی در ای ــار حرارت ــد )شــکل 1(. ب ــرای ایجــاد یــک شــهر ســینمایی وجــود دارن ــز ب نی
حاضریــن وابســته اســت. هــوای بیــش از حــد ســرد یــا بیــش از حــد گــرم، ســبب ناراحتــی حاضریــن در ســالن ســینما، تئاتــر 
ــا ســعی  ــینمایی بســیار گســترده اســت و در اینج ــای س ــد. مبحــث طراحــی تاسیســات پردیس ه ــد ش ــس خواه ــا کنفران ی

ــی پرداختــه شــود. ــرای چنیــن مجتمــع های ــه مطبــوع ب ــی تهوی ــکات اجرای ــه ن می شــود ب
 

تهویه مطبوع در پردیس های سینمایی
Air Conditioning of Multiplexes

علی سپهر
مشاور تاسیسات، انرژی 

و محیط زیست
رئیس هیات مدیره 

شرکت مهندسی هاپکو
www.hapcoir.com

asepehr@hapcoir.com

شکل 1 – یک پردیس سینمایی واقع در مرکز خرید Westfield Stratford City لندن

ام و شهــر
سینـ
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طراحی و انتخاب سیستم
ــد  ــینمایی چن ــع س ــک مجتم ــرای ی ــتم HVAC ب ــی سیس طراح
ــد  ــتم بای ــن سیس ــرا ای ــت زی ــده اس ــبتاً پیچی ــوره، کاری نس منظ
مجموعــه ای خــاص از نیازهــای حرارتــی را کــه بــرای هــر منطقــه 
ــتند،  ــرد هس ــه ف ــر ب ــی، منحص ــن مجتمع های ــا در چنی ــا فض ی
بــرآورده ســازد. شــرایط طــرح داخــل ماننــد دمــا، رطوبــت نســبی، 
ــازه و انعطــاف  ــوای ت ــزان ه ــوا، می ــض ه ــرخ تعوی ســطح صــدا، ن
پذیــری در بهــره بــرداری، نقشــی حیاتــی را در انتخــاب تجهیــزات 

ایفــا مــی کننــد. 
مطابــق جــدول 1، فضاهــا یــا منطقه هــای مختلــف در یــک 
مجتمــع ســینمایی را می تــوان از نقطــه نظــر طراحــی بــه مناطــق 

ــود. ــدی نم ــه بن ــی طبق ــر بحران ــی و غی ــه بحران ــی، نیم بحران
 

سالن ها و تاالرهای نمایش
ســینماها اساســاً دارای نیازهــای ویــژه بــا حجم هــای زیــاد تعویــض 
ــر  ــا مقادی ــاد ب ــرمایی زی ــای س ــه باره ــه منجــر ب ــوا هســتند ک ه
ــطح  ــا س ــراه ب ــازه هم ــوای ت ــان و ه ــی نه ــار حرارت ــی از ب باالی
ــد در  ــن ســطح صــدا بای ــی می شــوند کــه ای صــدای بســیار بحران
dB 25 نگــه داشــته شــود. ایــن نیازهــای ســرمایی و تهویــه بســته 

بــه محبوبیــت فیلــم بــه نمایــش درآمــده در ســالن ســینما، زمــان 
ــند.  ــر می باش ــز متغی ــش نی ــالت نمای ــل تعطی ــش آن و فص نمای
ــای  ــوا درون کانال ه ــرعت های ه ــه س ــپرد ک ــر س ــه خاط ــد ب بای
ــل  ــه مح ــن ب ــد و همچنی ــر رون ــد از FPM 1000 فرات ــه نبای تهوی
ــود.  ــد توجــه نم ــوای برگشــت بای ــت و ه ــوای رف ــای ه خروجی ه
ــاال و  ــا supply از ب ــت ی ــوای رف ــه ه ــود ک ــاً، پیشــنهاد می ش اساس
 return ــا ــتی ی ــوای برگش ــود و ه ــق ش ــا تزری ــق دیفیوزره از طری
ــوی  ــا الگ ــود ت ــع آوری ش ــالن، جم ــای س ــر صندلی ه ــف و زی از ک

ــد )شــکل 2(. ــظ نمای ــوب را حف ــوای مطل ــان ه جری
 

شــکل 2 - دیفیوزرهــای چرخشــی در کــف و زیــر صندلــی هــای 
ســالن نمایــش برای هــوای برگشــتی

تصمیم گیــری درخصــوص هــوای برگشــتی، بســیار حســاس اســت 

ــل  ــازه در مراح ــاوران س ــاران و مش ــا معم ــود ب ــی ش ــه م و توصی
بســیار اولیــه طراحــی هماهنــگ شــود. بعــالوه پیشــنهاد می گــردد 
ــن  ــو VFD و همچنی ــا درای ــل  ب کــه هواســازهای )AHU( ورق دوب
ــرای  ــه( ب ــا دو راه ــه ی ــه راه ــیرهای س ــد )ش ــرل آب چیل کنت
ــر  ــوند. بهت ــب ش ــات، نص ــد تاسیس ــادی  از واح ــرداری اقتص بهره ب
اســت در سیســتم اتوماســیون نیــز حســگرهای CO2 بــرای تنظیــم 
مقــدار هــوای تــازه جهــت کاهــش هزینــه هــای بهــره بــرداری در 

نظــر گرفتــه شــود.
جهــت جلوگیــری از تداخــل صــدا، کانال هــای هوایــی کــه از 
جنــس ورق متــال هســتند نبایــد نزدیــک بــه باکس هــای صوتــی 

ــوند. ــور داده ش ــش( عب ــرده نمای )در پشــت پ
محــل اتاق هــای AHU نیــز بســیار مهــم اســت و توصیــه می شــود 
در مرحلــه اولیــه طراحــی ســاختمان، برنامه ریــزی شــود. بــه طــور 
ــی از  ــل توجه ــه قاب ــد در فاصل ــا بای ــن اتاق ه ــل ای ــده آل، مح ای
ــوای  ــال ه ــی کان ــا پیش بین ــد و ترجیح ــش باش ــالن های نمای س
ــای  ــه اتاق ه ــت و برگشــت انجــام شــده باشــد. در شــرایطی ک رف
AHU بــه ســالن هــای نمایــش بســیار نزدیــک می باشــند، بایــد از 

ــاق  ــال صــدا از ات ــش انتق ــرای کاه ــای صــوت ب ــف کننده ه تضعی
ــر  ــد در زی ــز بای ــای ارتعاشــی نی ــردد. ایزوالتوره AHU اســتفاده گ

AHU و در خروجی هــای فــن بــرای جلوگیــری از انتقــال ارتعاشــات 

بــه کانــال تغذیــه کننــده ســالن های نمایــش نصــب شــوند. عــالوه 
ــه  ــال هرگون ــذف انتق ــرای ح ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــن، پیش ــر ای ب
ــن کانال هــای  ــز بی ــر نی ــا صــدا، اتصــاالت انعطــاف پذی ــاش ی ارتع

ــد. ــکار رون اصلــی و دیفیوزرهــای هــوای رفــت ب

)Bio Box( اتاق تصویرسازی
ایــن اتــاق، قلــب هــر ســالن ســینمایی اســت. بنابرایــن حفــظ دمــا، 
رطوبــت نســبی و ســطح صــدای مناســب بــرای ایــن اتــاق، بســیار 
الزم مــی باشــد. همچنیــن ضــروری اســت کــه بعلــت گرمــای زیــاد 
ــتم  ــک سیس ــور، ی ــای پروژکت ــپ ه ــیله الم ــه وس ــده ب ــد ش تولی

توزیــع هــوای مطلــوب طراحــی شــود.
ــه کار )Stand-by( 100 درصــد  ــه هــوای آمــاده ب یــک واحــد تهوی
بــرای منطقــه تصویرســازی یــا اتــاق پروژکتــور پیشــنهاد می شــود. 
ــخصات  ــه مش ــته ب ــت بس ــر اس ــوا بهت ــه ه ــد تهوی ــت واح ظرفی
ــه  ــازنده ب ــک س ــت از ی ــن اس ــد و ممک ــور باش ــازنده پروژکت س
ســازنده دیگــر تغییــر کنــد. اتوماســیون سیســتم تهویــه پروژکتــور، 
ــه  ــل از آنک ــه قب ــا 20 دقیق ــت 15 ت ــر اس ــت و بهت ــی اس الزام
ــا 20  ــه کار نمــوده و 15 ت ــه کار کنــد، آغــاز ب پروژکتــور شــروع ب
ــا از حــذف  ــود ت ــف ش ــازی، متوق ــف تصویرس ــس از توق ــه پ دقیق
تمــام گرمــای خروجــی از ماشــین، اطمینــان حاصــل گــردد. الزم 
ــون  ــای زن ــر روی حباب ه ــس ب ــه ایجــاد کندان ــر اســت ک ــه ذک ب
یــک ماشــین تصویرســازی می توانــد منجــر بــه صدمــه جــدی بــه 

ــد. ــاال می باش ــیار ب ــا بس ــت آنه ــود و قیم ــا ش ــن حباب ه ای
مهــم اســت کــه مهنــدس طــراح سیســتم HVAC بــا تامیــن کننــده 
ماشــین تصویرســازی قبــل از اینکــه طراحــی سیســتم تاسیســات 
ــگ شــود.  ــد، هماهن ــل نمای ــاق تکمی ــا ات ــه ی ــن منطق ــرای ای را ب
بســیاری از ماشــین های تصویرســازی نیــاز بــه ســرمایش آب 
چیلــد بــه شــکل مبــدل حرارتــی ثانویــه از نــوع صفحــه ای دارنــد.
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ــن  ــار ســرمایی ای کــه از TON3 ت ــا ب ــا 15 درجــه ســانتیگراد ب ت
برودتــی فراتــر نمــی رود، دارنــد. یــک خنک کننــده اختصاصــی آب 
 DX ــوع نیــز در مــورد ســالن های نمایشــی کــه توســط سیســتم ن
ــال خطــوط آب  ــرای انتق ــه ب ــی ک ــا در جاهای ــوند ی ــک می ش خن
چیلــد بــه فضــای تهویــه، محدودیــت وجــود دارد، می توانــد در نظر 
گرفتــه شــود. امــا صــدای چنیــن دســتگاهی ممکــن اســت ســبب 
مشــکالت جــدی شــود. بنابرایــن تصمیــم گیــری در خصــوص ایــن 

مــورد بایــد در مرحلــه اولیــه طراحــی، برنامــه ریــزی شــود.
دیوارهــای جانبــی اتــاق پروژکتــور کــه بــرای 3 تــا 5 ســالن ســینما 
ــا  ــوع ی ــه مطب ــای تهوی ــور کانال ه ــرای عب ــتند، ب ــترک هس مش
کانال هــای اگزاســت یــا لولــه هــای آب چیلــد، مناســب نمی باشــند 
زیــرا ایــن دیوارهــا دارای غلطک هــا و فضــای نمایــش فیلم هســتند 
و لــذا منطقــه ای بحرانــی بــه حســاب می آینــد. همــواره پیشــنهاد 
می گــردد تــا بــرای هــر اتــاق پروژکتــور، واحدهــای AHU و 
اگزاســت اختصاصــی طــرح ریــزی شــوند بــه گونــه ای کــه از انتقــال 
صــدا از یــک ســالن بــه ســالن دیگــر اجتنــاب شــود. بــرای ایزولــه 
ــه سیســتم تصویرســازی را  ــوط ب کــردن ارتعاشــات، اگزاســت مرب
ــی  ــت اصل ــه داک ــر ب ــاف پذی ــای انعط ــق داکت ه ــوان از طری می ت

متصــل نمــود.
بــرای ایــن اتــاق بحرانــی، هواســازهای دقیــق بایــد در نظــر گرفتــه 
ــروژه،  ــان پ ــرای صاحب ــور ب ــزات پروژکت ــه تجهی ــرا هزین شــوند زی

بســیار بــاال اســت.
 

 

)Food Court( فود کورت
چنــد  ســینمایی  مجتمع هــای  از  دیگــری  بخــش 
ــادی  ــراد زی ــه اف ــتند ک ــا هس ــورت ه ــوره، فودک منظ
در آنجــا حضــور دارنــد. از لحــاظ فیزیکــی، فــود 
کورت هــا اساســاً از مناطــق عمومــی جــدا نمی شــوند. 
در ایــن مکان هــا، حفــظ جهــت صحیــح جریــان هــوا 
ــا  ــه آتریوم ه ــذا ب ــوی غ ــار ب ــری از انتش ــرای جلوگی ب
و در نتیجــه بــه تمــام مناطــق دیگــر ســاختمان، 

ــد  ــوا بای ــه ه ــض و تهوی ــدار تعوی ــن ، مق ــد. همچنی ــم می باش مه
ــپزخانه  ــوا از آش ــت ه ــا اگزاس ــود ت ــزی ش ــرح ری ــتی ط ــه درس ب
ــد در  ــواره بای ــز هم ــت و پ ــق پخ ــود. مناط ــم ش ــی فراه ــه خوب ب

ــوند. ــته ش ــه داش ــی نگ ــارهای منف فش
ــرای آشــپزخانه  ــه و تعویــض هــوای کارآمــد ب یــک سیســتم تهوی
ــه  ــا یــک هــود و فیلترهــای مناســب در نظــر گرفت ــد همــراه ب بای
ــوده و حــاوی روغــن را از آشــپزخانه  ــا هــوای اگزاســت، آل شــود ت
جمــع آوری کنــد. بــه طــور معمــول فودکــورت هــا در تــراز همکــف 
ــان  ــذا چیدم ــه اول مجتمــع هــای ســینمایی هســتند و ل ــا طبق ی
ــا  ــه تراس ه ــه ب ــت ک ــای اگزاس ــازه و کانال ه ــوای ت ــای ه کانال ه
ــی  ــور خوب ــه ط ــاختمان ب ــازه س ــا س ــد ب ــوند بای ــی ش ــج م منت

هماهنــگ شــود.
همچنیــن اگزاســت حاصــل از فودکــورت بــا در نظــر گرفتــن جهــت 
بــاد بایــد مــکان یابــی گــردد تــا از ورود اگزاســت بــه دهانــه ورودی 

هــوای تــازه AHU هــای ســالن نمایــش جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
از طــرح صحیــح دودکــش هــای خروجــی از ماشــین پــاپ کــورن 
بایــد اطمینــان حاصــل نمــود. اتــاق کنتــرل ماشــین هــای جــوش 
ــوع  ــه مطب ــک سیســتم تهوی ــه ی ــز ب شــیرین و نوشــابه ســازی نی
ــا پــالن معمــاری، طراحــی  اختصاصــی نیــاز دارد و بایــد مطابــق ب

شــود.

Recreation Area   منطقه سرگرمی و بازی
منطقــه ســرگرمی و تفریــح، بخــش محبــوب و مــورد عالقــه عمــوم 
ــای محســوس  ــا باره ــد منطــوره ب ــر مجتمــع ســینمایی چن در ه
ــه  ــود. نکت ــوا می ش ــاد ه ــر زی ــه مقادی ــر ب ــه منج ــت ک ــاد اس زی
ــا طــرح  بحرانــی در اینجــا، آلودگــی صوتــی اســت کــه می تــوان ب
ــن منطقــه، از  ــرای ای ــع هــوای مجــزا ب ــزی یــک سیســتم توزی ری

ایــن آلودگــی اجتنــاب نمــود.
محــل خروجی هــای هــوای ورودی، بــه بارهــای تجهیــزات و 
فضاهــای اشــغال شــده بســتگی دارد تــا کامــاًل از شــرایط آســایش 

ــود. ــل ش ــان حاص ــی اطمین ــداری داخل و پای
مناطق آتریوم / عمومی

ایــن منطقــه، یــک ناحیــه غیــر بحرانــی امــا مهــم در هــر مجتمــع 

شکل 4 – هوای برگشتی در زیر صحنه نمایش همراه با AHU در 
انتهای مقابل

شکل 3 – چیدمان هوای برگشتی در زیر 
صحنه نمایش. هواساز در پشت باکس 

صوتی با دیوار حائل برای ایزوله کردن صدا
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ــا  ــه در آنجــا ســطح تصــرف ی ــد منظــوره اســت ک ســینمایی چن
حضــور افــراد اساســاً در حــال تغییــر یــا گــذار اســت. ســطح تصرف 
توســط افــراد بســته بــه زمان هــای نمایــش، تغییــر خواهــد کــرد. 
ــه  ــر نگ ــدازه ای باالت ــا ان ــوان ت ــی را می ت ــرایط طراح ــن ش بنابرای
داشــت. مثــال شــرایط 26 درجــه ســانتیگراد و 60 درصــد رطوبــت 
ــار  ــش ب ــرای کاه ــوان ب ــر را می ت ــض کمت ــوای تعوی ــا ه ــبی ب نس
ــه  ــد آن گون ــات بای ــالن تاسیس ــت. پ ــر گرف ــرمایی کل در نظ س
ــراد  ــا شــامل اف ــع هــوا تنهــا در نواحــی تصــرف ی باشــد کــه توزی
ــض  ــه طــور صحیحــی، تعوی ــای شــیروانی ب ــوای فضاه باشــد و ه
ــه دود  ــه سیســتم تخلی ــی ب ــت کاف ــد دق ــراح HVAC بای شــود. ط
ــه راه پلــه هــا و شــافت هــای  از نواحــی آتریــوم و تزریــق فشــار ب
ــش  ــا سیســتم های آت ــا را ب ــن نیازه ــته باشــد و ای آسانســور، داش

نشــانی، ادغــام نمایــد.

چیلر/ انتخاب تجهیزات
مجتمع هــای چندمنظــوره ســینمایی بعلــت نیازهــای متغیــر آنهــا، 
تعــداد افــراد )ســطح تصــرف(، زمــان بهــره بــرداری و نــوع اســتفاده 
بــه مدول هــای چیلــر بــا مدارهــای چندگانــه بــرای انعطــاف 
پذیــری در بهــره بــرداری نیــاز دارنــد. بــرای مثــال، یــک مجتمــع 
ــار  ــه دارای ب ــش ک ــالن نمای ــا 5 س ــوره ب ــد منظ ــینمایی چن س
ــد دارای یــک نیــاز حداقلــی  ســرمایی کل 400 تــن اســت می توان
40 تــا 50 تــن بــا 300 تــا 320 تــن نیــاز حداکثــر باشــد. انتخــاب 
چیلــر ایــده آل می توانــد چیلــر Ton 160 × 2 باشــد کــه هــر یــک 
ــد نیازهــای ســرمایی  ــد کــه می توان 2 مــدار مســتقل 80 تــن دارن
را بــه طــور بســیار اقتصــادی و بــه صرفــه بــرآورده ســازد. اســتفاده 
از سیســتم ذخیــره ســازی انــرژی می توانــد یــک راه حــل ایــده آل 

بــرای چنیــن کاربردهایــی باشــد. 
ــد منظــوره، صاحــب  ــای ســینمایی چن در بســیاری از مجتمــع ه
تمــام مناطــق در ســاختمان، یــک مالــک یــا کارفرمــای واحــد بــوده 
ــرمایش  ــد س ــک واح ــا ی ــد ت ــنهاد می گردی ــن پیش ــت. بنابرای اس
مرکــزی مجــزا داشــته باشــیم تــا از فراینــد تنــوع مختلــف اســتفاده 

نماییــم.
امــا امــروزه ســناریو در حــال تغییــر اســت و مالکیــت تمــام 
ــک شــخص  ــا توســط ی ــک مجتمــع ســینمایی الزام ــای ی بخش ه
یکســان نیســت. ســالن های نمایــش و آتریــوم ممکــن اســت متعلــق 
ــتوران ها  ــورت و رس ــه فودک ــی ک ــد در حال ــک باش ــک مال ــه ی ب
ممکــن اســت بــه مالــک دیگــری تعلــق داشــته باشــند. فضاهــای 

ــث اداره  ــخص ثال ــک ش ــط ی ــوال توس ــی معم ــرگرمی و تفریح س
ــک  ــن اســت مال ــد ممک ــای تجــاری و خری ــال ه ــوند و م ــی ش م
ــه  دیگــری داشــته باشــند. در چنیــن مــواردی، واحدهــای چندگان
ــک  ــا ی ــزی ب ــک واحــد مرک ــا ی ــف ی ــای مختل ــرای فضاه مجــزا ب
BMS مناســب بــرای صورتحســاب واحدهــا مــی توانــد طــرح ریــزی 

شــود. 
محــل واحدهــای چیلــر، بــرج هــای خنک کــن و هواســازها، بســیار 
حیاتــی و بحرانــی اســت و بایــد بــه خوبــی بــا معمــاران و مشــاوران 
ســازه و طــراح داخلــی در مرحلــه اولیــه پــالن پــروژه، و با شــناخت 
ــده  ــگ ش ــت، هماهن ــت و برگش ــوای رف ــیرهای ه ــی از مس دقیق
ــاش ایجــاد  ــن، در خصــوص ایزوالســیون ارتع ــر ای باشــد. عــالوه ب
شــده توســط تمــام تجهیــزات مکانیکــی مانــد چیلرهــا، پمــپ هــا، 
هواســازها و غیــره ، بایــد بســیار دقیــق عمــل نمــود. بــا اســتفاده از 
نصــب ایزوالتورهــای ارتعــاش در زیــر تجهیــزات و اتصــاالت انعطاف 
پذیــر در ورودی و خروجــی تجهیــزات، از انتقــال ارتعــاش بــه لولــه 

هــا و داکــت هــا جلوگیــری مــی کنیــم.
ــد بیــش از 3000 نفــر در یــک  یــک مجتمــع ســینمایی مــی توان
روز شــلوغ، بازدیدکننــده داشــته باشــد و بنابرایــن سیســتم توزیــع 
ــه روشــی مــدوالر  ــی طراحــی شــده باشــد و ب ــه خوب ــد ب هــوا بای
ــتم  ــه سیس ــتم ب ــک سیس ــش از ی ــال آت ــری از انتق ــرای جلوگی ب
دیگــر بــرای شــرایط اضطــراری و وقــوع آتــش، جــدا شــده باشــد. 
ــتم HVAC در  ــا سیس ــق ب ــاء حری ــالم و اطف ــتم اع ــام سیس ادغ
یــک مجتمــع ســینمایی چنــد منظــوره بســیار مهــم مــی باشــد. 
ــک  ــا ی ــا ب ــردن AHU ه ــوش ک ــا و خام ــر دمپره ــتفاده از فای اس
سیســتم اعــالم نیــز بایــد بــه طــور درســتی برنامــه ریــزی شــود. 
ــوع  ــق ن ــالم حری ــتم اع ــا سیس ــش ب ــالن های نمای ــیاری از س بس
ــا  ــد از نصــب آن ب ــراح HVAC بای ــد و ط ــده ان ــز ش VESDA تجهی

ــرای اعــالم اولیــه  ــه هــای موئیــن در مســیر هــوای برگشــت ب لول
ــل  ــان حاص ــا اطمین ــس ه ــش و کنفران ــالن های نمای ــش در س آت
ــور  ــک دتکت ــازنده ی ــه س ــت ک ــرکتی اس ــام ش ــد. )VESDA ن نمای
آتــش بســیار حســاس اســت کــه در مســیر هــوای برگشــت نصــب 
ــالن  ــوال درون س ــی معم ــورهای حذف ــن سنس ــود بنابرای ــی ش م

ــرار داده مــی شــوند( ــش ق هــای نمای

BMS سیستم مدیریت هوشمند ساختمان
بــرداری چنیــن  بهــره  در  را  حیاتــی  نقشــی   ،BMS سیســتم 
ــه، ایفــا  ــا دارا بــودن نیازهــای چندگان ســاختمان هــای عظیمــی ب
می کنــد. BMS می توانــد بــه دقــت نیازهــای فضاهــای مجــزا را بــر 
اســاس پارامترهــای از پیــش تعییــن شــده در حافظــه آن، تعییــن 
نمایــد و متعاقبــا ســعی کنــد ایــن پارامترهــا را بــه وســیله تنظیــم 

ــت نگــه دارد. کنتــرل هــا، ثاب
سیســتم مدیریــت هوشــمند، انــرژی را صرفــه جویــی مــی کنــد که 
بــا کنتــرل هــای دســتی و بــدون BMS، ایــن امــکان مقــدور نیســت. 
BMS نــه تنهــا بــرای HVAC ، بلکــه می توانــد بــرای ســایر سیســتم 

ــت  ــرق، مدیری ــت ب ــت آب، مدیری ــد مدیری ــات مانن ــای تاسیس ه
ــتم های  ــا سیس ــام ب ــور و ادغ ــت آسانس ــبکه، مدیری ــع و ش توزی
آتــش نشــانی و ایمنــی و امنیتــی نیــز طــرح ریــزی شــود. اســتفاده 
از BMS، بهینــه ســازی هزینــه انــرژی، کاهــش هزینــه هــای بهــره 

ــد. ــت می کن ــر و نگهــداری را ضمان ــرداری و تعمی ب

شکل 5 – هوای برگشتی جمع آوری شده از زیر صندلی ها
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چکیده:

ــا را در  ــر ه ــه بنــدی ســینماها و تئات ــری و طبق ــوع تصــرف و کارب ــدا ن ــه ابت ــم ک ــر آنی درجســتار پیــش رو ب
اســتانداردها و کدهــای موجــود در کشــور تعییــن کــرده و بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از ایــن اســتانداردها در 
NFPAایــن زمینــه شــفافیت و همپوشــانی کافــی را ندارنــد ،دســتورالعمل هــای اختصاصــی براســاس نشــریات
و BS بــرای ایــن نــوع تصــرف هــا را اســتخراج و تطبیــق کنیــم تــا بهینــه ایــن کــد هــا و اســتانداردها معرفــی 

شــوند.
1- تعریف تصرف های تجمعی:

ــر اســاس ضوابــط و دســتورالعمل هــای نشــریه 112 ســازمان برنامــه و بودجــه، ســینماها، ادیوتاریــوم هــا و  ب
تئاترهــا چــه بناهــای موجــود و یــا در دســت احــداث جــزء تصــرف هــای تجمعــی کــه یکــی از مجموعــه تصــرف 
هــای نــه گانــه مــی باشــد ، محســوب مــی شــود . طبــق ایــن تعریــف هــر بنــا یــا بخشــی از بنــا کــه در آن 50 

نفــر یــا بیشــتر در یــک محــل جمــع شــوند، دارای تصــرف جمعــی شــناخته مــی شــود.
2- ظرفیت تجمع:

بــار متصــرف هایــی چــون ســینما یــا تئاتــر یــا ادیوتاریــوم هــا اگــر بــه وضــوح ظرفیــت مشــخص محــل آن ذکــر نشــده باشــد 0/65متــر 
مربــع ســطح خالــص بــه ازای هــر نفــر محاســبه مــی شــود کــه اگــر دارای صندلــی هــای ثابــت باشــند بــه تعــداد صندلــی هــا منظــور 
خواهــد شــد بــه شــرط آنکــه راهروهــای ارتباطــی بیــن صندلــی هــا کامــال خالــی از هرگونــه تصــرف باشــد . مقــدار تراکــم در هــر حــال 
بیــش تــر از یــک نفــر در هــر0/46 متــر مربــع مجــاز نخواهــد بــود مگــر آن کــه فضــای انتظــار منتهــی بــه راه خروجــی مســتقل از ســالن 
اصلــی باشــد کــه در ایــن صــورت مــی تــوان ایــن مقــدار را بــه 0/28 متــر مربــع بــه ازای هــر نفــر کاهــش داد . امــا ترجیحــا همــان مقــدار 

0/65 متــر مربــع ســطح خالــص بــه ازای هــر نفــر قابــل اطمینــان تــر خواهــد بــود .
3- بار قابل احتراق

بــار محتویــات قابــل احتــراق تصرفــات فــوق الذکــر کمتــر از 50 کیلوگــرم در هــر متــر مربــع از زیربنایشــان مــی باشــد کــه از ایــن نظــر 
ایــن مــکان هــا در گــروه تصــرف هــای کــم خطــر دســته بنــدی مــی شــوند بــار محتویــات قابــل احتــراق در هــر یــک از تصــرف هــای 9 
گانــه بایــد از طریــق تــدارک محتویــات تصرفــات و قــراردادن آن در بناهــای مختلــف و ایجــاد حریــق هــای آزمایشــی براســاس ســوختن 

چــوب خشــک بــا انــرژی ویــژه بیــن 4000 تــا 4400 کالــری گــرم ارزیابــی شــود.
4- ساختار بناها:

ــح اجــزای  ــا در دســت احــداث برحســب چگونگــی طراحــی و نحــوه اســتفاده از مصال ــا و تاسیســات ســاختمان موجــود و ی ــام بناه تم
ــی شــوند: ــدی م ــه بن ــر طبق ــی زی ــروه فرع ــی و دو گ ــروه اصل ــق در ســه گ ــر حری ــت در براب ــزان مقاوم ــن می ســاختمان و تامی

استانداردهای حفاظت در برابر حریق تئاترها و سینماها

سورنا صراف زاده
کارشناس ارشد برق 

قدرت دانشگاه فردوسی 
مشهد

پایه 3 تاسیسات برقی 
سازمان نظام مهندسی 

خراسان رضوی

سید محمد رضا 
موسوی تقی آبادی
دکترای برق قدرت 
دانشگاه شهید بهشتی

پایه 1 تاسیسات برقی 
سازمان نظام مهندسی 

خراسان رضوی

                         جدول 4-1 دسته بندی بناها بر اساس مقاومت در برابر حریق

ام و شهــر
سینـ
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حداکثــر تعــداد طبقــات بنــا در ایــن نــوع تصــرف هــا بــر حســب 
نــوع ســاختار و بــار متصــرف طبــق جــدول مقابــل خواهــد بــود:

5- راه های خروج در تصرفات تجمعی :
ــروه  ــه گ ــه س ــرف ب ــار متص ــب ب ــی برحس ــای تجمع ــام بناه تم

ــوند: ــی ش ــدی م ــته بن ــدول )5-1( دس ــق ج مطاب
در گروههــای الــف و ب نصــب درهــای کشــویی یــا کرکــره ای بــا 
ریــل افقــی یــا عمــودی مجــاز نیســت . درهــای واقــع در راههــای 
ــار  ــا ب ــات ب ــط در تصرف ــند . فق ــته باش ــل داش ــد قف ــروج نبای خ
ــد  حداکثــر 500 نفــر ذیــل شــروطی فقــط درگاه اصلــی مــی توان
قفــل کلیدخــور داشــته باشــد و در تصرفــات بــا بــار کمتــر از 100 
نفــر بــا شــروطی مــی تــوان از درهــای دارای قفــل ســاده اســتفاده 

کــرد .اســتفاده از درب هــای گــردان مجــاز اســت .
ــداد  ــر حســب تع ظرفیــت راه خــروج در تصــرف هــای تجمعــی ب
ــه  طبــق جــدول  ــه 200 ثانی ــان اســمی تخلی ــا زم ــا ب ــی ه صندل

ــت . )5-2( اس
ــکان  ــا حــد ام ــل 4 راه خــروج ت ــد حداق ــف بای ــروه ال ــات گ تصرف
مجــزا و دور از هــم داشــته باشــند.تصرفات گــروه ب بایــد حداقــل 
3 راه خــروج درحــد امــکان مجــزا و دور از هــم داشــته باشــند مگــر 
آن کــه مقــدار کل متصرفــان کمتــر از 500 نفــر باشــند کــه در آن 
صــورت حداقــل 2 راه خــروج مجــزای دور از هــم نیــاز اســت کــه 
ــد از 11/0  ــن راه هــای خــروج نبای ــک از ای ــچ ی ــد هی عــرض مفی
متــر کمتــر باشــد . در تصرفــات گــروه ج چنانچــه مســتقیما بــه دو 
خروجــی مجــزا راه نباشــد بایــد حداقــل از طریــق 2 درگاه جداگانــه 
ــه آن  ــود ک ــی ش ــری منته ــای دیگ ــا فض ــرو ی ــه راه ــم ب دوراز ه
راهــرو یــا فضــا بــه عنــوان دســترس خــروج از دو جهــت مختلــف 

بــه دو خــروج مجــزا و دور از هــم مربــوط شــود .
ــد از  ــا نبای ــد راهروه ــرض مفی ــل ع ــا حداق ــینماها و تئاتره در س

ــد: ــر باش ــر کمت ــر زی مقادی
ــا در  ــی ه ــه صندل ــی ک ــرو های ــا راه ــا ی ــه ه ــورد پل ــف( در م ال

ــانتیمتر  ــد 122 س ــا واقعن ــرف آنه دوط
ــط در  ــا فق ــی ه ــه صندل ــی ک ــا راهروهای ــا ی ــه ه ــورد پل ب( در م

ــانتیمتر  ــد 90 س ــا واقعن ــرف آن ه ــک ط ی
ج( در مــورد راهروهــای افقــی یــا شــیب داری کــه صندلــی هــا در 

دو طــرف آن هــا واقعنــد107 ســانتیمتر.
د( درمــورد راهروهــای افقــی یــا شــیبداری کــه صندلــی هــا فقــط 

در یــک طــرف آنهــا قــرار دارنــد 91 ســانتیمتر.
ــدی  ــداز بخــش بن ــه توســط دســت ان ــی ک ــورد راهروهای ه( در م
مــی شــوند، فاصلــه بیــن دســت انــداز یــا جــان پنــاه تــا صندلــی 

هــا،58 ســانتی متــر.
و(در مــورد راهروهایــی کــه فقــط در یــک طــرف آنهــا حداکثــر 5 
ردیــف صندلــی قــرار دارد،فاصلــه بیــن دســت انــداز یــا جــان پنــاه 

تــا صندلــی هــا ،58 ســانتیمتر.
دقــت شــود حداکثــر طــول دســترس خــروج از هــر نقطــه بنــا تــا 
یــک خروجــی از 45 متــر بیشــتر نشــود مگــر در تصرفاتــی کــه بــه 
شــبکه بارنــده خــودکار مجهزنــد کــه در ایــن صــورت ایــن طــول 

مــی توانــد بــه حداکثــر 60 متــر افزایــش مــی یابــد .

جدول 4-2 تعداد طبقات بنا در تصرف های تجمعی برحسب 
نوع ساختار و بار متصرف

 جدول 5-1 دسته بندی تصرف های تجمعی برحسب بار متصرف

 جدول 5-2 ظرفیت راه خروج بر اساس زمان اسمی تخلیه و تعداد 
صندلی
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. مســاحت ایــن اتــاق بــرای یــک دســتگاه پروژکتــور بایــد 
حداقل7/5متــر مربــع و بیــش از آن بــه ازای هــر دســتگاه حداقــل 
3/75 متــر مربــع بــه آن اضافــه خواهــد شــد . ارتفــاع اتــاق حداقــل 

ــد . ــد باش ــر بای 2/3 مت
ایــن اتــاق بایــد دســت کــم دارای یــک در لوالیــی خــود بســته شــو 
ــه طــرف  ــا حداقــل ابعــاد 0/75 متــر در2/05 متــر باشــد  کــه ب ب
بیــرون بــاز شــود . ایــن اتــاق بایــد مجهــز بــه سیســتم تهویــه باشــد 
. مســاحت روزنــه هــای تصویــری در دیــوار ســمت صحنــه نمایــش 
در مجمــوع نبایــد از 25 درصــد ســطح دیــوار بیشــتر شــود و کلیــه 

روزنــه هــا بایــد بــا شیشــه یــا مصالــح مشــابه مســدود شــوند .
8- شبکه های اعالم حریق :

ــق  ــه شــبکه هــای هشــدار حری ــد ب تمــام تئاترهــا و ســینماها بای
ــرخ  ــه ن ــاس ب ــوع حس ــخیص از ن ــای تش ــتفاده از دتکتوره ــا اس ب

ــوند . ــز ش ــی مجه ــوع ترکیب ــا و ن ــش دم افزای
ــور  ــه ط ــد ب ــوند بای ــاب ش ــوع انتخ ــودکار از هرن ــای خ کاشــف ه
مســتقل در محــل مــورد نظــر کــه قابــل دسترســی باشــد ، نصــب 

شــوند .
نصــب تشــخیص دهنــده هــای خــودکار بــه صــورت تــوکار مجــاز 

نیســت .
تمــام قســمت هایــی کــه ملــزم بــه داشــتن شــبکه اعــالم حریــق 
ــای  ــفت ه ــا، ش ــال ه ــا، کان ــامل کمده ــند ش ــی باش ــودکار م خ
تاسیســاتی ، فضاهــای پنهــان دکــور و فضاهــای داخــل ســقف هــای 

ــه کاشــف حریــق مجهــز باشــند . کاذب بایــد ب
کاشــف هــای دودی و حرارتــی کــه بصــورت نقطــه ای عمــل مــی 
کننــد چنانچــه در زیــر ســقف نصــب شــوندباید حداقــل0/1 متــر 
نســبت بــه دیــوار فاصلــه داشــته باشــند و چنانچــه بــر  روی دیــوار 
نصــب شــوند بایــد حداقــل 0/1متــر و حداکثــر 0/3متــر نســبت بــه 

ســقف فاصلــه داشــته باشــند .
تشــخیص دهنــده هــای حرارتــی خطــی بایــد در فاصلــه 0/5متــری 
ــوار  ــا روی دی ــقف ی ــر س ــوار، زی ــا دی ــقف ی ــترک س ــل مش از فص

نصــب شــوند .
درصــورت نصــب کاشــف هــای حریــق زیــر ســقف : الــف( فاصلــه 
دتکتورهــای حرارتــی از هــم در ســقف های مســطح برای تشــخیص 
دهنــده هــای همجــوار بــا دیــوار بــه نصــف فاصلــه تعییــن شــده از 
ــا  ــن دتکتوره ــه بی ــه فاصل ــر آنک ــد مگ ــل یاب ــازنده تقلی ــرف س ط
بــه 0/7فاصلــه تعییــن شــده از ســوی ســازنده کاهــش داده شــده 

باشــد .
ــته  ــه داش ــقف ادام ــا س ــر ت ــا اگ ــده فض ــیم کنن ــای تقس ــه ه تیغ
باشــد و یــا فاصلــه تمــام شــده آنهــا نســبت بــه ســقف از 0/45متــر 

کمتــر باشــد بــه عنــوان دیــوار کامــل تلقــی خواهنــد شــد .
ب( در مــواردی کــه ارتفــاع ســقف از 3 متــر بشــتر اســت بــه ازای 
ــن شــده از  ــه تعیی ــاع، 6 درصــد از فاصل ــه ارتف ــر اضاف ــر 0/6مت ه

ســوی ســازنده کاســته شــود .
ج( در ســقف هــای مســطح بــرای اطمینــان از عملکــرد بــه موقــع 
تشــخیص دهنــده هــای دود و گاز، ایــن نــوع دتکتورهــا عــالوه بــر 
ســقف بایــد یــک درمیــان بــه صــورت آویــز در فاصلــه ای حداقــل 

0/9متــر پاییــن تــر از ســقف نیــز نصــب شــوند .
د( فاصلــه دتکتورهــای حرارتــی در ســقف هــای بــا تیرهــای 
ــر، مشــابه ســقف هــای  ــر برجســتگی تی ــا حــد 0/1مت برجســته ت

6- محافظت فضاهای مختلف در سینماها ، 
تئاترها و ادیوتاریوم ها :

ــا ،  ــکان ه ــل پل ــی از قبی ــا ی تجمع ــای موجــود در بناه ــوره ه تن
ــر آن  شــفت هــا ، چاههــای آسانســور، نورگیرهــای داخلــی و نظای

ــق محافظــت شــوند . ــر حری ــد دوربنــدی و در براب بای
مســیرهای قائــم خــروج تــا ارتفــاع ســه طبقــه در صــورت داشــتن 

شــرایط زیــر الزامــی بــه دوربنــدی نخواهنــد داشــت :
ــودکار  ــده خ ــبکه بارن ــه ش ــروج ب ــم خ ــیر قائ ــر مس ــف( سرتاس ال

ــد . ــز باش مجه
ــان  ــف خیاب ــا همک ــی بن ــه میان ــا طبق ــه ی ــن طبق ــن تری ب( پایی

ــد . باش
ج( امــکان رویــت راه خــروج و پلــکان ســاختمان از دو طــرف بــرای 

متصرفــان بنــا فراهــم باشــد .
د( تمــام ســه طبقــه بــه عنــوان یــک فضــای واحــد منظــور شــود 
و ظرفیــت راههــای خــروج بــه انــدازه کل متصرفــان بــرای تخلیــه 

همزمــان درنظــر گرفتــه شــود 
ه( راههــای خــروج داخــل هــر طبقــه حداقــل بــا ظرفیتــی بیــش 
ــکان  ــگام اضطــرار ام ــا هن ــه شــود ت از 150 درصــد در نظــر گرفت

ــان ســایر طبقــات نیــز فراهــم شــود . اســتفاده متصرف
و( فاصلــه دسترســی پلــکان داخلــی فضاهــای تجمعــی بــه بالکــن 
ــر و در  ــر 45 مت ــروج حداکث ــمت خ ــا از قس ــه ه ــم طبق ــا و نی ه
بناهــای مجهــز بــه شــبکه بارنــده خــودکار حداکثــر 60 متــر باشــد 
.بــرای تامیــن ایمنــی فضــای صحنــه و ســکو و پــرده نمایــش الزم 
ــرده  ــه کار ب ــی ب ــای اصل ــه در بن ــاختاری ک ــح و س ــت ازمصال اس
ــای  ــه ه ــه صحن ــز ب ــای مجه ــالن ه ــود . در س ــتفاده ش ــده اس ش
جانبــی و باالســر و زیــر صحنــه مصالــح بایــد از نــوع 1 تیــپ الــف 
باشــد . در صحنــه، پــرده و ســکوهای نمایشــی کــه مســاحت آن هــا 
از 45 متــر مربــع تجــاوز کنــد بایــد فضــای اصلــی صحنــه ، زیــر و 
جانبــی آن و اتــاق هــای رختکــن و کارگاه هــای دکــور همگــی بــه 

شــبکه بارنــده خــودکار مجهــز باشــند .
ــه دارای  ــه ک ــش صحن ــوار پی ــط دی ــد توس ــش بای ــه نمای صفح
ــت  ــق اس ــر حری ــت در براب ــاعت مقاوم ــادل 1/5 س ــاختاری مع س
از ســالن جــدا شــود . عــالوه بــر آن حداکثــر ســه بازشــوی دیگــر 
در دو ســمت صحنــه و در زیــر آن کــه مســاحت هــر یــک از آنهــا 
ــت  ــر گرف ــوان در نظ ــی ت ــت م ــع اس ــر مرب ــه 2/3 مت ــدود ب مح
کــه بایــد مجهــز بــه درهــای حریــق خودبســته شــو فرمــان پذیــر 

باشــند .
ــعله از  ــت گاز، دود و ش ــل نش ــد در مقاب ــه بای ــش صحن ــرده پی پ
ســاختاری مقــاوم برخــوردار باشــد و در هنــگام بــروز حریــق بایــد 
بــه صــورت خــودکار صحنــه را بطــور کامــل از ســالن جــدا نمایــد 
. بــرای تامیــن میــزان مقاومــت الزم پــرده پیــش صحنــه در برابــر 
ــب  ــالن متناس ــمت س ــده ای از س ــبکه بارن ــت ش ــق الزم اس حری
ــا آن  ــان ب ــرده را مرطــوب نگــه دارد و همزم ــزان حــرارت پ ــا می ب
ــور  ــد بط ــز بای ــه نی ــل صحن ــده داخ ــبکه بارن ــه و ش ــه صحن تهوی
ــه کار نماینــد . شــایان ذکــر اســت مقاومــت در  خــودکار شــروع ب
ــا  ــرف ه ــده تص ــک کنن ــای تفکی ــرای دیواره ــق الزم ب ــر حری براب

ــل 1 ســاعت مــی باشــد . حداق
7- محافظت اتاق پروژکتور:

ــد  ــی باش ــای اصل ــابه بن ــد مش ــاق بای ــن ات ــاختار ای ــح و س مصال
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ــا  ــش از 0/1ت ــای بی ــورد برجســتگی ه ــی باشــد . در م مســطح م
0/45متــر، فواصــل بیــن دتکتورهــا بــه 0/66ســقف هــای مســطح 

ــد . ــی یاب کاهــش م
ــمه در  ــر چش ــر ه ــش از45 /0 مت ــتگی بی ــا برجس ــای ب در تیره
ــد  ــد ش ــی خواه ــتقل تلق ــقف مس ــوان س ــه عن ــا ب ــدوده تیره مح
ــورد  ــود . در م ــررات ســقف هــای مســطح خواهــد ب ــع مق کــه تاب
دتکتورهــای دود و گاز برجســتگی تیرهــا تــا حــد2 /0 متــر شــامل 
مقــررات ســقف هــای مســطح مــی باشــد و بیــش از آن تــا45 /0 
متــر فواصــل بیــن دتکتورهــا بــه 0/33ســقف هــای مســطح کاهــش 
مــی یابــد و بیــش از 0/45متــر مشــابه دتکتورهــای حرارتــی 

ــود . خواهــد ب
در ســقف هــای شــیبدار بایــد یــک ردیــف دتکتــور در فاصلــه 0/9 
متــری خــط الــرأس نصــب شــود . کاهــش فواصــل بیــن دتکتورهــا 
بــه میــزان 6 درصــد بــه ازای هــر 0/6متــر افزایــش ارتفــاع نســبت 
بــه 3 متــر الزامــی اســت . در ســقف هــای بــا شــیب کمتــر از 30 
ــای  ــقف ه ــرأس و در س ــط ال ــاع خ ــبه ارتف ــای محاس ــه مبن درج
بــا شــیب کمتــر از 30 درجــه مبنــای محاســبه ، متوســط ارتفــاع 

ســقف خواهــد بــود .
MCP /Manual Call Point یــا شســتی اعــالم حریــق ،بــرای راه 

انــدازی شــبکه اعــالم حریــق بــه صــورت دســتی نیــز الزامــی اســت 
و بایــد در هــر طبقــه حداقــل یــک شســتی نصــب شــود و حداکثــر 
فاصلــه دسترســی بــه شســتی هــا از 60 متــر تجــاوز نکنــد و ارتفــاع 
شســتی از کــف زمیــن بیــن 1/1 تــا 1/4 متــر روی دیــوار اســت .

شــبکه هشــدار حریــق بایــد بــه منبــع انــرژی دایمــی تاییــد شــده 
ای متکــی باشــد و از طریــق ایســتگاه مرکــزی کــه محــل اســتقرار 
آن نیــز تاییــد شــده اســت بــه سراســر بنــا پخــش شــود .  هــم بــه 
ــت ایســتگاه مرکــزی  صــورت اتوماتیــک و هــم مســوول تمــام وق
بایــد بــا دریافــت اولیــن اطــالع و هشــدار بــرای انعــکاس یــا انتقــال 
اطالعــات بــه منظــور راهنمایــی متصرفــان ،از شــبکه اعــالم حریــق 
بــه طــور زنــده و یــا از پیــام هــای رادیویــی از پیــش ضبــط شــده 

بــرای مواقــع اضطــراری اســتفاده نماینــد.
ــه ای  ــه بگون ــگ در هــر طبق ــا زن ــر ب ــک آژی ــم ی نصــب دســت ک
کــه صــدای آن سراســر طبقــه را بــه وضــوح پوشــش دهــد الزامــی 
ــد  ــدام بای ــق هرک ــای حری ــه دیواره ــور ب ــای محص ــت . فضاه اس
مســتقال دارای آژیــر یــا زنــگ باشــند . حداقــل تــراز فشــار صوتــی 
ــد و  ــد 75db باش ــا بای ــری از آنه ــه 3 مت ــا در فاصل ــرای sirenه ب
  130db ــد از ــه نبای ــن فاصل ــک تری ــدار در نزدی ــن مق ــر ای حداکث

بیشــتر شــود .
محــل نصــب sirenهــا چنانچــه بــر روی دیــوار نصــب شــوند بایــد 
حداقــل 0/15 متــر از ســقف و 2/3متــر از کــف تمــام شــده فاصلــه 

داشــته باشــد.
9- تاسیسات اطفاء حریق سینماها و تئاترها 

ــازمان  ــاه 92 س ــش اول تیرم ــق ویرای ــاء حری ــه اطف ــن نام در آئی
ــات جــزء گــروه "د"  ــن تصرف نظــام مهندســی خراســان رضــوی ای
ــای بیــش  ــا زیربن ــا 6 ســقف ب یعنــی ســاختمان هــای عمــودی ت
ــا  ــا ب ــن ســاختمان ه ــد. در ای ــع آورده شــده ان ــر مرب از 1000 مت
هــر متــراژ زیربنــا عــالوه بــر نصــب کپســول هــای اطفــاء حریــق و 
اجــرای شــبکه هــای لولــه کشــی تــر از نــوع جعبــه آتــش نشــانی 
ــی ) اســپرینکلر( و  ، طــرح و اجــرای سیســتم اطفــاء اتوماتیــک آب

ــرق اضطــراری اســت . تامیــن ب
بــرای سیســتم رایــزر تــر انشــعابات  1inchبــرای هــر جعبــه و مجهز 
بــه شــلنگ الســتیکی فشــار قــوی ¾ inch  و تامیــن فشــار حداقــل  
ــن  ــل GPM 10-8(گال ــی حداق ــا دب ــا ب ــرنازل ه ــرای س bar 2/2 ب

ــپرینکلرها تامیــن فشــار  ــت و بــرای اس ــی اس در دقیقــه( الزام
ــپرینکلر  ــر اس ــرای ه ــل GPM20 ب ــی حداق ــل bar 2/2 و دب حداق
 Flour ــل ــع و وص ــرل قط ــیر کنت ــک ش ــرای ی ــت . اج ــی اس الزام
control valve( (و نصــب فلــو ســوییچ)FLOW SWITCH (مرتبــط بــا 

سیســتم اعــالم حریــق در انشــعاب هــر طبقــه الزم اســت و بــرای 
انشــعابات بایــد از لولــه هــای فــوالدی و اتصــاالت جــوش مطابــق 
ــع آب  ــم منب ــرد .حج ــتفاده ک ــط( اس ــا DIN2440  )وزن متوس ب
ــر  ــد دربراب ــد و بای ــب باش ــر مکع ــر از 24 مت ــد کمت ــره نبای ذخی
ــدن  ــری از راکــد مان ــخ زدگــی محافظــت شــود و جهــت جلوگی ی
آب 20درصــد بــه حجــم منبــع ذخیــره بایــد اضافــه کــرد و بــرای 

ــود . مصــارف بهداشــتی از آن اســتفاده نم
ــت و  ــل روی ــب قاب ــل مناس ــد در مح ــا)Hosereel) بای ــل ه هوزری
در ارتفــاع حداکثر0/18متــر از کــف تمــام شــده تــا بــاالی جعبــه 

نصــب شــوند .
طــول شــلنگ در جعبــه حداکثــر 30 متــر، فاصلــه دو جعبــه از هــم 
ــازل 6 متــر  در هــر طبقــه 36/6متــر و طــول پاشــش آب از ســر ن
اســت کــه کل ســازه بایــد تحــت پوشــش ایــن سیســتم قرارگیــرد .

ــانی  ــش نش ــق آت ــاء حری ــامانه اطف ــل س ــالک عم ــط م در ضواب
ــب  ــن NFPA13 مطال ــال 1395 و همچنی ــره در س ــران منتش ته

ــت . ــده اس ــدول 9-1 آم ــرح در ج ــه ش ــی ب تکمیل
ــه  ــروه S2 طبق ــزء گ ــا ج ــینماها و تئاتره ــاس س ــن اس ــر ای ــه ب ک
بنــدی مــی شــوند . و حداقــل الزامــات طبــق جــدول جــدول 2-9  

ــود . خواهــد ب
ــا  ــد ی ــا بای ــینماها و تئاتره ــتفاده در س ــورد اس ــپرینکلرهای م اس

ــوع  ــا 2-  از ن ــریع )Quick  response (و ی ــخ س ــوع پاس 1- از ن

جدول 9-1 گروه بندی تصرفات براساس کاربری، ارتفاع و 
زیربنای کلی ساختمان
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 جدول 9-2 حداقل الزامات تصرفات سه گانه ساختمان  

شکل 9-1 نمای شماتیک یک سیستم اطفاء حریق نمونه
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 جدول9-2 کالس بندی دما و طبقه بندی رنگ اسپرینکلر ها

 شکل 9-2 حداقل فاصله اسپرینکلر از کنج دیوار

ــوع اول ترجیــح  مســکونی )residential ( باشــد، کــه ن
دارد . حداکثــر مســاحت قابــل پوشــش هــر سیســتم 
ــع اســت  ــات 4800 مترمرب ــن تصرف اســپرینکلر در ای
. در صــورت نیــاز بــه افزایــش مســاحت بــه بیــش از 
ــداد زون هــای  ــد تع ــوق بای ــدار مجــاز ف ــر مق حداکث
ــر زون  ــه ه ــوی ک ــه نح ــش داد ب ــپرینکلر را افزای اس

ــه خــود باشــد . ــوط ب ــزر مســتقل مرب دارای رای
ــه محــل  ــا توجــه ب ــد ب ــی اســپرینکلر بای کالس دمای
نصب،خطــر و بــار حریــق موجــود در محل،طبــق 
جــدول )جــدول9-2 کالس بنــدی دمــا و طبقــه 

ــود. ــن ش ــا( تعیی ــپرینکلر ه ــگ اس ــدی رن بن
در مــواردی کــه دیوارهــا زاویــه قایمــه بــا هــم ندارنــد 
ــر  ــا دیوار،حداکث ــه ت ــت فاصل ــر رعای ــالوه ب ــد ع بای

ــکل 2-9( ــق )ش ــوار مطاب ــج دی ــپرینکلر از کن ــه اس فاصل
 75 درصــد بیشــترین فاصلــه مجــاز اســپرینکلر هــا از هــم باشــد.
حداکثــر مســاحت قابل پوشــش هــر اســپرینکلر و بیشــترین فاصله 
مجــاز بیــن اســپرینکلرهای پاششــی آویــزان و عمــودی اســتاندارد 

طبــق جــدول 9-3  اســت.
در ســینماها بــرای ســازه هــای غیــر مســدود کننــده جزئیــات زیــر 

در نصــب بایــد رعایــت شــوند.
ــقف درون  ــاع س ــودی در ارتف ــر عم ــه تغیی ــی ک ــف( در صورت ال
منطقــه تحــت پوشــش اســپرینکلر ســبب ایجــاد فاصلــه ای بیــش 
از 0/914 متــر ) 36 اینــچ( بیــن ســقف بــاالی دفلکتوراســپرینکلر 
ــاع را  ــر ارتف ــی از تغیی ــی ناش ــودی فرض ــه عم ــود صفح ــی ش م
بایــد بــه عنــوان یــک دیــوار درنظــر گرفــت .)شــکل 9-3 تغییــر 

عمــودی در ارتفــاع ســقف بیــش از 914 میلــی متــر(
 ب( در صورتــی کــه فاصلــه بین ســقف باالیــی و دفلکتوراســپرینکلر 
ــرط  ــه ش ــد، ب ــچ( باش ــر ) 36 این ــا 0/914 مت ــر ب ــا براب ــر ی کمت
رعایــت قوانیــن مربــوط بــه موانــع ، اســپرینکلرها مجــاز بــه 
قرارگیــری مشــابه بــا نمونــه ســقف هــای مســطح هســتند: )شــکل 

)4-9
ــا و  ــر ه ــزان در نورگی ــاال و آوی ــه ب ــای رو ب ــپرینکلر ه ــب اس نص
ــر  ــرایط زی ــه ش ــی ک ــا،در صورت ــقف ه ــای درون س ــی ه فرورفتگ

ــدارد: ــی ن ــود ضرورت ــق ش محق
الف( حجم فرورفتگی کمتر از 28 متر مکعب باشد .

ب( عمق فرورفتگی کمتر از 0/9متر باشد .
ج( فرورفتگی ها به فاصله 3/3 متر از هم واقع شده باشند .

ــت  ــا قابلی ــا ب ــتعال ی ــل اش ــر قاب ــازه غی ــا از س ــی ه و( فرورفتگ
ــند . ــده باش ــاخته ش ــدود س ــتعال مح اش

ــوع واکنــش ســریع) Quick response (باشــند  ح( اســپرینکلرها از ن
.)شــکل 5-9(

ــود و  ــب ش ــقف نص ــا س ــوازی ب ــد م ــپرینکلرها بای ــور اس دفلکت
ــیب دار،  ــای ش ــقف ه ــاج س ــپرینکلرها در ت ــب اس ــورت نص در ص
دفلکتــور آن بایــد مــوازی بــا زمیــن نصــب شــود . در ســقف هــای 
شــیب دار اگــر شــیب کمتــر از 2 در 12 واحــد )16/7درصــد( باشــد 
ــا زمیــن نصــب شــود . امــا در ســقف  ،دفلکتــور میتوانــد مــوازی ب
ــش از9/4  ــه بی ــا زاوی ــد ی ــش از 2 در 12 واح ــیب بی ــا ش ــای ب ه
ــه مــوازات ســقف نصــب شــود . هنــگام  ــد ب درجــه، دفلکتــور بای

 جدول 9-3 مساحت پوشش و حداکثر فاصله اسپرینکلرهای پاششی آویزان و
عمودی استاندارد در محیط کم خطر و خطر معمولی
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 شکل 9-6 نصب اسپرینکلر در سقف های شیب دار

ــه از  ــیب دار فاصل ــای ش ــقف ه ــپرینکلر در س ــن اس ــب باالتری نص
باالتریــن نقطــه ســقف کمتــر از 0/9متــر و از دیوارهــا بایــد کمتــر 

ــر باشــد .)شــکل 6-9( از 0/6مت
جمــع بنــدی فواصــل مجــاز دفلکتــور اســپرینکلرها در جــدول 4-9  

بــه اختصــار آمــده اســت .
ــق  ــقف طب ــه س ــک ب ــد نزدی ــع ممت ــپرینکلرها از موان ــه اس فاصل

ــد . ــی باش ــدول 9-5  م ــکل 9-7 و ج ش
سایز لوله ها :

از دو روش جــداول از پیــش تعییــن شــده و روش محاســبه 
ــه منظــور صرفــه جویــی  ــوان اســتفاده کــرد ب هیدرولیکــی مــی ت
اقتصــادی انجــام محاســبات هیدرولیکــی ارجحیــت دارد . حداقــل 
ــه مســی ¾ اینــچ   ــه فــوالدی قابــل اســتفاده 1اینــچ و لول ســایز لول
اســت . در روش جــداول پیــش تعییــن شــده ســایز لولــه در 
ــرم جــدول  ــه ف ــا تئاترهــا ب محیــط کــم خطــر ماننــد ســینماها ی

ــود . ــی ش ــن م 9-6  تعیی
تعــداد  هــا،  لولــه  ســایز  هیدرولیکــی  محاســبات  روش  در 
اســپرینکلرهای هــر شــاخه و تعــداد شــاخه هــای هــر لولــه اصلــی 
فقــط بــا تــوان تامیــن فشــار و دبــی منبــع سیســتم محــدود مــی 
شــود . مقــدار چگالــی مــورد نیاز و مســاحت عملکــرد اســپرینکلرها 

ــود . ــی ش ــن م ــودار9-8  تعیی ــق نم ــن روش طب در ای
ــه هــا مطابــق رابطــه زیــر) هنــری – ویلیامــز(   افــت فشــار در لول

محاســبه مــی شــود:
ــانی  ــش نش ــن آب آت ــپ تامی ــبات پم ــی و محاس طراح

ــا: ــینماها و تئاتره س

پمــپ بایــد بــر اســاس دبــی مــورد نیــاز سیســتم در شــرایط حریــق 
و فشــار مــورد نیــاز دورتریــن مصــرف کننــده از نظــر هیدرولیکــی 
ــا  ــر ب ــد براب انتخــاب شــود . حداقــل ظرفیــت آب دهــی پمــپ بای
ــا یکــی از  ــق ب ــد مطاب ــاز سیســتم اســپرینکلر و بای ــی مــورد نی دب

اعــداد جــدول جــدول 9-7  باشــد.
بــرای هــر سیســتم بایــد دو پمــپ در نظــر گرفــت کــه هــر کــدام 
بایــد بــه تنهایــی تــوان تامیــن ظرفیــت سیســتم را بــه طــور کامــل 
ــود .  ــی ش ــوب م ــری محس ــپ رزرو دیگ ــک پم ــد.و ی ــته باش داش
کــه بــه هــر دلیــل پمــپ اول از کار بیفتــد پمــپ دوم بــه صــورت 
خــودکار بایــد وارد مــدار شــود . عــالوه بــر ایــن دو پمــپ سیســتم 
بایــد مجهــز بــه یــک جوکــی پمــپ جهــت تامیــن افــت فشــارهای 
جزئــی شــبکه لولــه کشــی باشــد . فشــار پمــپ جوکــی بایــد هــم 
انــدازه پمــپ اصلــی و دبــی آن کمتــر از جریــان خروجــی از یــک 
ــه شــرایط  ــه شــود .  در کلی اســپرینکلر در سیســتم درنظــر گرفت
پمــپ هــا بایــد هــم توســط سیســتم بــرق شــهری و هــم توســط
ups ) بــرق اضطــراری ( تغذیــه شــوند . در غیــر ایــن صــورت بایــد 

  شکل 9-3 تغییر عمودی در ارتفاع سقف بیش 
از 914 میلی متر

 شکل 9-4 تغییر در ارتفاع عمودی سقف کمتر یا برابر 
914 میلی متر

شکل 9-5 شرایط عدم نیاز به نصب اسپرینکلر در 
فرورفتگی ها سقف
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 جــدول 9-4جمــع بنــدی فواصــل مجــاز اســپرینکلر هــا 
از ســقف

ــه اســپرینکلر هــا  شــکل 9-7 فاصل
ــع ممتــد نزدیــک ســقف از موان

جــدول 9-5 موقعیــت اســپرینکلرها بــرای جلوگیــری از 
ــع ــا موان ــورد آب ب برخ

جدول 9-6 سایز لوله ها به روش جداول از پیش تعیین شده
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ــور  ــا موت ــپ ه ــی از پم ــرک یک مح
دیــزل باشــد . در صــورت تغذیــه 
مســیر  ژنراتــور  دیــزل  از  پمــپ 
ــا  ــان پمــپ ه ــوی فرم ــه و تابل تغذی
بایــد از هــم مســتقل بــوده و از 
ــود . در  ــور داده ش ــن عب ــیر ام مس
ایــن شــرایط هــر دو تابلــوی فرمــان 
پمــپ یــا پمــپ هــا بایــد بــه صــورت 
خــودکار هــم از سیســتم بــرق دهــی 
ژنراتــور  دیــزل  از طریــق  و هــم 

ــود .  ــه ش تغذی
نحــوه اجــرای سیســتم بــرق رســانی 
ــکل 9-9   ــق ش ــرایط طب ــن ش در ای

اســت .
پمــپ  ســوخت  مخــزن  حجــم 
یــا ژنراتــور دیــزل بایــد بــه ازای 
هرکیلــووات تــوان پمــپ 5 لیتــر در 
ــدار  ــرای مق ــده و ب ــه ش ــر گرفت نظ
ــد  ــده 10درص ــبه ش ــی محاس نهای
ضریــب اطمینــان بــه آن افــزوده 

ــود . ش
ــپ  ــن پم ــی بی ــای ارتباط ــل ه کاب
هــا ومولــد نیــرو بایــد از نــوع مقــاوم 
ــری  ــند و بات ــا MICC باش ــق ی حری
هــای موتــور دیــزل بایــد از نــوع بــی 

 نمودار9-8 منحنی چگالی / مساحت

 جدول 9-7 میزان آب دهی پمپ های آتش نشانی
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شکل 9-9 نحوه اجرای سیتم برق رسانی پمپ از دیزل ژنراتور

شکل 9-10 برق رسانی سامانه های ایمنی و آتش نشانی

نیــاز از نگهــداری ) Maintenance Free( باشــند . بــرق 
ــد بعــد از  ــه پمــپ هــای آتــش نشــانی بای رســانی ب
ــوز  ــط فی ــه و توس ــورت جداگان ــه ص ــرق ب ــور ب کنت
ــکل  ــرد . )ش ــورت پذی ــانی ص ــش نش ــوص آت مخص

)10-9
ــوی  ــت تابل ــطح حفاظ ــه س ــت ک ــر داش ــد در نظ بای

ــد . ــل IP54 باش ــد حداق ــا بای ــپ ه ــرق پم ب




