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سخن اول

دکتر سید یاسر بنی هاشمی؛ 
سردبیر

عضو هیأت علمی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه فردوسی مشهد

کامپیوتر( 
مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM( در سیر تکاملی تکنولوژی های َکدمحور )طراحی به کمک 

در اواخر دهۀ 90 میالدی به صنعت ساخت معرفی شد. در ابتدا کاربرد این تکنولوژی تنها برای فاز 

طراحی پروژه ها و در خدمت مهندسان طراح بود، ولی به تدریج در فازهای اجرایی و بهره برداری نیز 

هنوز تعریف واحد و توافق 
متداول گشت. با گذشت نزدیک به هجده سال از معرفی این تکنولوژی، 

شده ای برای آن وجود ندارد. شاید یکی از جامع ترین تعاریف BIM  را شرکت Autodesk ارائه کرده 

روژه را قابل 
 پروژه را بهبود می بخشد و نتایج پ

است: »BIM یک فرآیند یکپارچه است که به شدت فهم

پروژه را قادر می سازد که هماهنگ 
پیش بینی می کند. مهیا شدن این میدان دید وسیع، تمام افراد تیم 

بمانند، دقت را بهبود بخشند، ضایعات را کاهش دهند و تصمیمات مشخص را زودتر اتخاذ کنند، تا به 

ت پروژه کمک کنند«.
تضمین موفقی

روژه، توانایی تشخیص تصادمات 
با پیاده سازی مدل تصویری سه ُبعدی BIM، تیم ساخت پیش از اجرای پ

ت پروژه را در زمان رو یارویی با ضرب 
فضایی را دارد. همچنین استفاده از اطالعات در ُبعد چهارم، مدیری

العجل ها تسهیل می کند. در طی سال های اخیر، تکنولوژی BIM مراحل مختلفی از بلوغ را طی کرده 

است. سطوح مختلف BIM به شرح زیر می باشند: سطح صفر بیانگر طراحی توسط َکد دوبعدی است، 

سطح یک در واقع ارتقای سطح صفر به َکد سه بعدی می باشد و سطح دو، BIM مشارکتی خوانده می شود 

ن پروژه روی مدل های َکد سه بعدی )مدل ها ضرورتا واحد و به اشتراک گذاشته شده 
که در آن طرفی

نیستند( کار می کنند و اطالعات بین طرفین در قالب فایل های داده ای با فرمت یکسان )مانند IFC و 

یا COBie( مبادله می شوند. در نهایت، سطح سه که BIM یکپارچه نامیده می شود، با مشارکت طرفین 

پروژه همراه است، به طوری که یک مدل واحد به اشتراک   گذاشته شده و توسعه داده می شود. در این 

 و ارتقاء آن دسترسی 
سطح تمامی افراد با توجه به سیاست های قراردادی، تا حدودی به اطالعات مدل

دارند. 

از ابتدای پیدایش تکنولوژی BIM، تحقیقات گسترده ای در زمینۀ بهبود ویژگی های تکنیکی و توسعۀ 

کاربرد آن در بخش های مختلف صنعت معماری، مهندسی و ساخت )AEC( به انجام رسیده  است. در 

مطالعه ای که اخیرا توسط سانتس و همکاران انجام شده است، تحقیقات انجام شده در زمینۀ BIM در 

نه دستۀ کلی تقسیم بندی شده اند که به ترتیب فراوانی مقاالت به شرح زیر می باشند: 1( محیط های 

مشارکتی و interoperability، 2( ساخت پایدار، 3( پذیرش و استانداردسازی BIM، 4( برنامه نویسی 

ی و واقعیت افزوده، 6( مدیریت تسهیالت و تحلیل ایمنی، 7( 
BIM، 5( پردازش تصویر، اسکن لیزر

مدیریت ساخت، 8( مقاالت مروری و BIM )9 و اطالعات فضایی.

ی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران ایجاد می کند، به صورت 
امروزه BIM به دلیل منافع عظیمی که برا

گسترده ای در تمامی چرخۀ عمر پروژه ها استفاده می شود. کاربرد تکنولوژی BIM در ده سال اخیر پیشرفت 

چشمگیری در سطح جهانی داشته  است. علی رغم منافع عظیم BIM و گسترش جهانی آن، گسترش آهستۀ 

این تکنولوژی قدرتمند در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، سبب بروز نگرانی های بسیاری در این زمینه 

ی از کاربرد محدود و نابالغ BIM در این مناطق، به دلیل ناآگاهی 
شده  است. شاید بتوان مدعی شد که بخش

از وجود موانع در پیاده سازی موفق آن می باشد. با توجه به موانع پیش رو جهت پیاده سازی BIM، تحقیقاتی 

در کشورهای مختلف در جهت شناسایی این موانع صورت پذیرفته است و این موانع به روش های مختلفی 

دسته بندی شده اند. به طور کلی می توان موانع پیاده سازی BIM را در پنج گروه تکنولوژیکی، اقتصادی، 

ن و مؤثرترین موانع شناسایی شده می توان 
مدیریتی، نیروی انسانی و قانونی دسته بندی کرد. از جمله رایج تری

به »فقدان پرسنل ماهر و آموزش دیده«، »فقدان استانداردهای BIM«، »کافی نبودن تجربۀ پروژه های بر 

پایۀ BIM«، »تبادل اطالعات ناکارآمد«، »دشواری های مدیریت فرآیندهای تغییرات«، »عدم کفایت دانش 

و تخصص مربوطه«، »مسائل تکنولوژیکی«، »مسائل مالکیت داده« و »مشارکت و به اشتراک گذاری ضعیف 

داده« اشاره کرد. امید است با شناسایی موانع پیِش روی پیاده سازی BIM در ایران و اتخاذ تدابیر الزم در 

شور عزیزمان باشیم. 
جهت رفع این موانع، در آینده ای نزدیک، شاهد شکوفایی این تکنولوژی در ک
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تاریخچه مدلسازی 
اطالعات ساختمان

 مهندس 
محسن پارسا
کارشناس ارشد 

معماری

درآمد
 Building Information( مدلسازی اطالعات ساختمان که به اصطالح بیم
Modeling – BIM( نامیده می شود، بیش از دو دهه است که در صنعت 

ساختمان جای خود را یافته و همه گیر شده است. سیستم بیم چگونه آغاز 
شد؟ تاریخچۀ آن داستانی غنی و طوالنی است و متخصصان بسیاری از 

آمریکا و اروپا گرفته تا روسیه و کشورهای آسیای جنوب شرقی در رشد و 
بالندگی آن کوشیده اند. اکنون نرم افزارهایی بر مبنای بیم ایجاد شده است 

که به زودی روشهای کاری گذشته را که با استفاده از َکد )CAD( و به صورت 
دوبعدی بود، از صنعت ساختمان بر می چینند. 

مفهوم اساسی سیستم بیم به روزهای آغازین محاسبات با کامپیوتر باز 
می گردد. در سال 1962 میالدی، داگالس انگلبارت چشم اندازی عجیب از 

معماری آینده را در مقاله ای با نام »ارتقای هوش انسانی« ارایه داد:
"معماران در آینده برای طراحی یک ساختمان، مجموعه ای از داده ها را وارد 

کامپیوتر می کنند، مثال یک سقف به ضخامت 15 سانتیمتر، یک دیوار بتنی 
به ضخامت 30 سانتیمتر به ارتفاع 2.5 متر در دیوارۀ گود و غیره. پس از 
اتمام کار، اطالعات وارد شده توسط معمار روی صفحۀ نمایش کامپیوتر 
نمایان می شود، ساختمان شکل می گیرد و طراح آن را بررسی و اصالح 

می کند... و به این ترتیب یک ساختمان کامل و به هم پیوسته و یکپارچه 
ایجاد می شود که نمایانگر اندیشۀ کامل اوست."

رؤیای انگلبارت طراحی موضوع محور، روابط پارامتریک، و یک پایگاه 
داده های متصل به آن بود که در سالهای بعد محقق شد. تعداد بسیار زیادی 
از محققان و متخصصان طراحی، کار او را دنبال کردند که از مهمترین آنها 

 Nicholas( نیکالس نگروپونته ،)Herbert Simon( می توان هربرت سایمون
Negroponte( و یان مک هارگ )Ian McHarg( را نام برد که برای ایجاد 

یک سیستم موازی با سیستم اطالعات جغرافیایی یا جی.آی.اس. تالش 
می کردند. کارهای کریستوفر الکساندر هم با انتشار کتاب »یادداشتهایی 

بر ترکیب فرم« بر روی این موضوع اثرگذار بود. این مفاهیم گرچه قوی و 
بسیار هوشمندانه بودند، ولی بدون یک رابط گرافیکی مناسب که چنین 

مفاهیم و مدلهایی از ساختمان را نمایش دهد، هیچ گاه به ثمر نمی نشستند.
با الهام از برنامۀ گرافیکی ایوان ساترلند )Ivan Sutherland( که یک برنامۀ 
اسکیس زدن دستی در سال 1963 بود، نرم افزارهای مدلسازی سه بُعدی 

توپر )solid( با پیشرفت محاسبات گرافیکی و هندسی کامپیوتری به تدریج 
ظاهر شدند. دو روش اصلی برای ایجاد فرمهای هندسی در دهه های 70 
و 80 میالدی ابداع شد که یکی سی.اس.جی. )CSG( و دیگری بی-ِرپ 

 Ivan( با الهام از برنامۀ گرافیکی ایوان ساترلند
Sutherland( که یک برنامۀ اسکیس زدن دستی 

در سال 1963 بود، نرم افزارهای مدلسازی 
سه بُعدی توپر )solid( با پیشرفت محاسبات 

گرافیکی و هندسی کامپیوتری به تدریج 
ظاهر شدند.
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شد و زمان ساخت و نصب هر جزء ساختمان را نیز در مدل 
می گنجاند. این موضوع در دو دهۀ بعد تکامل یافت و به یکی 

از جنبه های مهم و بنیادین تکنولوژی بیم تبدیل شد. 
بعدها و در سال 1993 البراتوار ملی الورنس برکلی 

)Lawrence Berkeley National Lab( نرم افزاری برای مدلسازی 
و شبیه سازی تهیه کرد. این نرم افزار یکی از اولین آنالیزهای 

گرافیکی و شبیه سازی اطالعات پروژه را انجام می داد و 
عملکرد یک ساختمان را با توجه به جهت آن، هندسه، 

مشخصات مصالح و سیستم های ساختمانی بررسی و آنالیز 
می کرد.

ساختمان مجازی
همزمان با پیشرفت سریع بیم در ایاالت متحده آمریکا، دو 

نابغۀ برنامه نویسی در اتحاد جماهیر شوروی، آنچه را که 
اکنون در بازار حرفه ای به نام بیم شناخته می شود، معرفی 

 Gabor( و گابور بوجار )Leonid Raiz( کردند. لئونید رایز
Bojar( پایه گذاران اصلی نرم افزارهای پیشرفته ای چون 

رویت )Revit( و آرشیکد )ArchiCAD( بودند. آرشیکد در 
سال 1982 در بوداپست مجارستان توسط بوجار که یک 

فیزیکدان بود خلق شد. آرشیکد نخستین نرم افزار بیم بود 
که توسط کامپیوترهای شخصی می شد از آن استفاده کرد. 
آرشیکد از سال 2007 تا 2011 به عنوان یک ابزار طراحی 

ساختمانهای کوچک تجاری و مسکونی در اروپا رایج بود. در 
سالهای اخیر این نرم افزار بسیار ارتقا یافته است و به یکی 
از ابزارهای اصلی طراحی بیم در بازار حرفه ای تبدیل شده 
است؛ ولی مشکالتی از قبیل کمبود موضوعات فازبندی و 

محیط برنامه نویسی پیچیده برای َفمیلی ها از اشکاالت عمدۀ 
آن است. شرکت گرافی سافت اظهار داشته است که بیش از 

یک میلیون پروژه در سراسر دنیا توسط این نرم افزار طراحی 
شده اند.

کمی پس از اینکه گرافی سافت شروع به فروش اولین 
نسخه های آرشیکد کرد، شرکت پی.تی.سی. )PTC( که در 

سال 1985 تاسیس شده بود، نخستین نسخه از نرم افزاری به 
نام پرو اینجینیر )Pro/ENGINEER( در سال 1988 را منتشر 
نمود. این نرم  فزار بر اساس یک موتور مدلسازی پارامتریک 
 )Irwin Jungreis( کار می کرد. پس از مدتی آروین جانگریز
و لئونید رایز از شرکت پی.تی.سی. جدا شده و یک شرکت 

مستقل با عنوان چارلز ریور )Charles River( در دانشگاه 
کمبریج ایجاد کردند. هدف این شرکت خلق یک نرم افزار 
بر پایۀ بیم بود که بتواند ساختمانهای پیچیده تری را که 

در آرشیکد نمی شد انجام داد، طراحی کند. در سال 2000 
شرکت اولین نسخه از نرم افزار با نام رویت )Revit( را که با 

زبان برنامه نویسی سی. پالس پالس )C++( نوشته شده بود، به 
 )Autodesk( بازار معرفی کرد. در سال 2002 شرکت اُتوِدسک
این کمپانی را خرید و آن را توسعه داده و بر روی بازار هدف 

آن به شدت کار کرد.
نرم افزار رویت دارای توانایی هایی است که توانست دنیای 

مدلسازی اطالعات ساختمان یا بیم را متحول کند. این 
توانایی ها عبارت بودند از برنامه نویسی بصری برای ساخت 
موضوعات پارامتریک و امکان اضافه کردن زمان به اجزاء 

که مدلسازی در بُعد چهارم را نیز فراهم می کرد. همچنین 
استخراج جداول متره از مدل ساختمان و شبیه سازی توالی 

اجرای آن نیز بسیار جالب و انقالبی بود. یکی از نخستین 
پروژه هایی که با این نرم افزار انجام شد، برج آزادی در منهتن 

بود. در این پروژه، کارآمدی نرم افزار برای یکپارچگی مراحل 
طراحی و همکاری متقابل معماران، محاسبان سازه و طراحان 

تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بسیار مؤثر بود و به فرآیند 
ساخت پروژه کمک بسیاری کرد.

به سوی طراحی یکپارچۀ ساختمان
یکی از رؤیاهایی که در تکنولوژی بیم دنبال می شود، 

ترکیب فایلهای معماری با فایلهای سازه و تاسیسات و سایر 
سیستمهای ساختمان است. این رؤیا در هفت سال اخیر که 

شرکت اُتوِدسک نسخه های جدیدتری از ِرویت برای مهندسان 
سازه و تاسیسات منتشر کرده است، بیشتر به واقعیت گراییده 
است. نحوۀ کار بدین صورت است که یک فایل مرکزی ایجاد 
شده و هر متخصص ساختمان بر روی بخشی از آن به واسطۀ 

شبکۀ کامپیوتری کار می کند. هر کس ممکن است بتواند 
تمام طرح را ببیند، ولی تنها بخشی را می تواند ایجاد کند یا 

تغییر دهد که به رشتۀ او مربوط است و به آن دسترسی دارد. 
این قابلیت میزان همکاری و نحوۀ تعامل طراحان و محاسبان 

یک پروژه را نسبت به گذشته بسیار تغییر داده است. ولی 
اینها همه در صورتی امکان پذیر است که تمام متخصصان یک 

ساختمان با پلَت فرم ِرویت کار کنند. 
در حال حاضر، طراحان و محاسبان پروژه ها از نرم افزارهای 

مختلفی استفاده می کنند و این فرمتهای مختلف نرم افزاری 
تعامل و همکاری میان آنان را مشکل می کند. برای حل این 
 Industry( .مشکل، در سال 1995 فرمتی با نام آی.اف.سی
Foundation Classes – IFC( ایجاد شد تا تمام نرم افزارهای 

سازگار با بیم بتوانند فایلهای خود را به آن تبدیل کنند و به 
 )Navisworks( اشتراک بگذارند. نرم افزارهایی مانند نَویز ُورکز

 )IFC( .به جا افتادن این روند کمک کردند. آی.اف.سی
چارچوبی است که تمامی اطالعات ساختمانی را در کل 
چرخۀ عمر ساختمان، شامل امکان سنجی و برنامه ریزی، 
طراحی—شامل تحلیل و شبیه سازی—ساخت، و عملیات 

.).Khemlani 2004( بهره برداری در بر می گیرد
)IFC( .و آی.اف.سی )buildingSMART( بیلدینگ اسمارت

آی.اف.سی. )IFC( تاریخچه ای طوالنی دارد. در اواخر 1994 
 )classes( شرکت اُتوِدسک برای توسعۀ مجموعۀ دسته بندی ها
به زبان برنامه نویسی C که بتواند ایجاد یک نرم افزار یکپارچه 

)B-rep( نام گرفتند. روش سی.اس.جی. بر مبنای اشکال 
هندسی ساده که می توانستند پر یا خالی باشند و با هم 

ترکیب شده و اشکال پیچیده تری را ایجاد کنند، پایه ریزی 
شده بود. اَشکال توپُر برای اجزای معمول ساختمان و اَشکال 

خالی برای ایجاد حفره بر روی مثال دیوارها برای در و 
پنجره ها به کار می رفت. این کار نیازمند یک رابط مناسب 
بین انسان و کامپیوتر بود؛ چیزی که به راحتی طراح با آن 

بتواند به کامپیوتر بفهماند چه کاری را انجام دهد.

پایگاه اطالعات طراحی ساختمان
سازماندهی ساختمان در قالب یک پایگاه اطالعات، معماری 

آن را به اجزای تشکیل دهندۀ ساختمان تقسیم می کند و 
نیازمند یک ساختار طبقه بندی خواهد بود. یکی از اولین 

پروژه های موفق در زمینۀ ایجاد پایگاه اطالعات، بی.دی.اس. 
)Building Description System( نام داشت و اولین نرم افزاری 

بود که یک مجموعه از اجزای ساختمانی داشت و امکان 
اضافه کردن آن عناصر به مدل ساختمانی فراهم شده بود. 
این نرم افزار از یک رابط کاربری گرافیکی استفاده می کرد 

که هم دیدهای قائم و هم دیدهای پرسپکتیوی داشت و به 
کاربر این امکان را می داد تا اجزاء را بر اساس مشخصات یا 
نوع آنها جستجو کرده و بیابد. این نرم افزار توسط پروفسور 

چارلز ایستمن )Charles Eastman( طراحی شد. چارلز ایستمن 
دانش آموختۀ معماری دانشگاه برکلی بود و در دانشگاه 

کارنگی ملون بر روی علوم کامپیوتر کار می کرد. ایستمن 
هم اکنون به عنوان متخصص تکنولوژی بیم و استاد دانشگاه 

جورجیا تِک در کالج معماری این دانشگاه مشغول به تدریس 
و تحقیق می باشد.

به عقیدۀ ایستمن، نقشه های دو بعدی در صنعت ساختمان 
به اندازۀ کافی کارآمد نیستند و تکرار در آنها بسیار رخ 

می دهد؛ به این معنی که هر یک از اجزای ساختمان بارها و 
در مقیاسهای مختلف در نقشه ها تکرار می شوند. او همچنین 

معتقد است که نقشه های کاغذی به مرور زمان از بین 
می روند و به دلیل ماهیت شان، امکان اصالح آنها نیست و با 
ایجاد تغییرات به روزرسانی نمی شوند. او در مقاله ای با عنوان 

»بررسی نظام طراحی« )Check for Design Regularity( در 
سال 1974 پیش بینی کرد که روزی مدلهای ساختمانی به 
صورت اتوماتیک توسط کامپیوتر بررسی و ارزیابی می شوند. 

ایستمن اعالم کرد که سیستم تعریف اجزای ساختمان یا 
همان بی.دی.اس. هزینه های طراحی را با کارآمدی بیشتر در 

ترسیم و آنالیز طرح، بیش از 50 درصد کاهش خواهد داد. 
کار بعدی ایستمن که »گالید« نام گرفت نام اختصاری »زبان 

 Graphical Language for( »گرافیکی برای طراحی تعاملی
Interactive Design – GLIDE( است که در سال 1977 انجام 

شد و بیشتر خصوصیات یک پلَت فرم مدرن بیم را در خود 
داشت.

در اوایل دهۀ 80، سیستم های زیادی در انگلستان برای 
صنعت ساختمان ایجاد شدند. یکی از این نرم افزارها روکپس 

)RUCAPS( نام داشت که توسط شرکت کامپیوتری جی.ام.
دبلیو )GMW( در سال 1986 تولید شد، در مدلسازی و 

مدیریت فازهای اجرایی پروژه ها به کار می رفت. این سیستم 
در فازبندی مراحل ساخت ترمینال سوم فرودگاه هیترو 

لندن به کار گرفته شد. یکی دیگر از نقاط عطف پیشرفت 
بیم، توسط پل تیکولز )Paul Teicholz( در سال 1988 انجام 

شد که با عنوان »بُعد چهارم« مدلسازی ساختمان مشهور 

شکل 1- اولین مدلسازی های هندسی به طریقۀ برنامه نویسی مستقیم
مدلسازی مجازی
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حداکثر چهار بُعدی بوده است. 
آموزش مبانی و تکنیکهای این سیستم نیز به صورت پراکنده 
و منقطع و کوتاه مدت ارائه شده است. یادگیری نرم افزارهای 
سازگار با بیم و ابزارهای تخصصی آنها در اولویت بوده است 
و کمتر کسی مبانی آن را آموخته است. از سوی دیگر، یکی 
از چالشهای این پیاده سازی به ساختار به هم ریختۀ صنعت 

ساختمان باز می گردد. از آنجا که نقش سرمایه گذاران، 
طراحان، متخصصان اجرا و بهره برداران پروژه های ساختمانی 
به خوبی تعریف نشده و گاه با تخصص آنان سازگاری ندارد، 

توجیه و ترغیب و آموزش آنان چندان کار آسانی نیست و 
زمان بسیاری نیاز دارد. برای اینکه بتوان بیم را در صنعت 

ساختمان کشور جاری کرد و از نتایج آن که طبق آمار 

کشورهای صنعتی بیش از 20 درصد کاهش در هزینه های 
طراحی، اجرا و بهره برداری ساختمان را شامل می شود بهره 
برد، باید عالوه بر تشکیل  نهادهای تحقیقاتی و حرفه ای در 
این زمینه و پشتیبانی مراکز دولتی و دانشگاهی از این امر، 

آموزش های الزم نیز به فعاالن صنعت داده شود تا با مزایای 
این سیستم آشنایی بیشتری یافته و رغبت بیشتری جهت 

سرمایه گذاری در آن پیدا نمایند.

منابع:
- دکتر سعید زرینمهر- کنفرانس تکنولوژی بیم در صنعت 

ساختمان- سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی – 
1396-3-13

- Chuck Eastman. Paul Teicholz. Rafael Sacks. Kathleen 
Liston – The BIM Handbook

- Malek S. – CAD/BIM Timeline

- Charles Eastman – What is BIM?

- Various at AUGI – The Origins of Revit

- Lachmi Khemlani – AEC Bytes / Revit 6
- Marian Bozdoc – The History of CAD

را پشتیبانی کند، یک ائتالف صنعتی به راه انداخت. دوازده 
شرکت آمریکایی به این ائتالف پیوستند. این ائتالف که 

در آغاز به عنوان اتحاد صنعتی جهت کنش پذیری متقابل 
)Industry Alliance for Interoperability – IAI( نام گذاری 

شده بود، در سپتامبر 1995 عضویت برای تمام عالقمندان 
را فراهم کرد و در سال 1997، نامش را به اتحاد بین المللی 

 International Alliance for( جهت کنش پذیری متقابل
Interoperability( تغییر داد. این اتحاد جدید به عنوان یک 

سازمان صنعتی بین المللی غیرانتفاعی، با هدف انتشار 
 Industry Foundation Classes( دسته بندیهای اصلی صنعتی

IFC –(  به عنوان یک مدل اطالعاتی محصوالت صنعت 

ساختمان که پاسخگوی چرخۀ عمر تمام اجزای ساختمانی 
باشد، دوباره سازماندهی شد. این چارچوب بر فناوری ایزو 
اِستپ استوار بود ولی بوروکراسی موجود در ایزو اِستپ را 

  )IAI( .نداشت. در سال 2005، احساس شد که اسم آی.اِی.آی
برای درک و فهم مردم طوالنی و پیچیده است. در جلسه ای 

در نروژ با حضور کمیتۀ اجرایی آی.اِی.آی. )IAI(، این اسم 
به بیلدینگ اسمارت )buildingSMART( تغییر یافت. حاال 

شعبه های مختلف آن، شعبه های بیلدینگ اسمارت هستند. 
یک بررسی تاریخی کامل از آی.اف.سی. در وبسایت بیلدینگ 

https://www.buildingsmart.org/ :اسمارت در دسترس است

about/about-buildingsmart/history/. تا سال 2009 بیلدینگ 

اسمارت 13 شعبه در 18 کشور سراسر دنیا با 450 عضو 
حقوقی شرکتی داشته است. این در واقع یک تالش بین المللی 

بوده است. 

وضعیت سیستم بیم در ایران
سیستم بیم، آنگونه که اکنون در ایران معرفی شده است، 

ماحصل تالشهای پراکندۀ متخصصان و دانشگاهیان سراسر 
کشور است. آنچه تاکنون از پیاده سازی سیستم بیم در صنعت 

ساختمان کشور می توان نام برد، محدود به چند پروژه، چند 
ترجمۀ محدود و چندین کنفرانس بوده است. این تالشها 
به دالیلی محدود مانده و به اندازۀ کافی مؤثر نبوده اند؛ از 

جملۀ این موارد می توان به عدم وجود قانون کپی رایت برای 
نرم افزارها که محدودیت پشتیبانی و انتقال دانش را از شرکت 

سازنده به همراه دارد، رکود صنعت ساختمان در ایران، عدم 
حمایت و پشتیبانی دولت و سازمانهای تحقیقاتی، و عدم 

ترجمۀ کتب و مقاالت مرتبط با این موضوع به روش صحیح و 
مؤثر اشاره کرد. در حال حاضر چند شرکت و گروه متخصص 
در ایران این تکنولوژی را ارائه کرده و در پیاده سازی آن برای 
پروژه های ساختمانی تالش می کنند. آنچه تاکنون انجام شده 

است نیز محدود و سطحی و در حد مدلسازی سه بُعدی و 

شکل 3- یک نمونه از مدلهای ایجاد شده در نرم افزار رویت
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شرکت در فرآیند مدل سازی اطالعات ساختمان از 
محرک های کلیدی برای دستیابی به امتیازهای بیشتر 

می باشد
هرچه مشارکت شرکت ها در فرآیند بیم بیشتر و عمیق تر 
باشد، توانایی آنها در دستیابی به امتیازهای حاصل از آن و 
حصول بازدهی باالتر برای سرمایه نیز افزایش خواهد یافت. 

شرکت ساخت وساز مک گراوهیل اقدام به طراحی یک معیار 
مشارکت در مدل سازی کرده  است و با استناد به آن، سطح 

مشارکت تمام پیمانکارانی که در این تحقیق و پژوهش حضور 
داشته اند ارزیابی شده است. این ارزیابی مبتنی بر تجربیات 
و مهارت پیمانکاران و درصد حضور آنها در پروژه هایی  است 

که مدل سازی اطالعات ساختمان را بکار گرفته اند. تحلیل 
اطالعات مربوط به سطح مشارکت نمونه های آماری در 

فرآیند بیم نشان می دهد که هرچه سطح مشارکت باالتر 
باشد، امتیازهای بیشتری بدست خواهد آمد. 

- نیمی از پیمانکارانی که باالترین سطح مشارکت را به خود 
اختصاص داده بودند، اذعان داشته اند که سطوح بسیار باالیی 

از بازده سرمایه را تجربه کرده اند )بیش از 25 درصد بازده 
سرمایه(. از میان نهادها و شرکت هایی که پایین ترین سطح 

مشارکت را داشته اند، حدود یک سوم همچنان در حال 
تجربه ی بازده منفی یا سربه سر هستند. 

- حدود 40 درصد از پیمانکاران نمونه که باالترین سطح 
مشارکت را به خود اختصاص داده بودند، اذعان داشته اند که 
بیم تأثیر به سزایی بر کاهش یا پیشگیری از دوباره کاری های 

پرهزینه دارد؛ حال آنکه فقط 28 درصد از نمونه هایی که 
پایین ترین سطح مشارکت را داشتند، از این امتیاز برخوردار 

شده بودند. 

پیمانکاران در حال برنامه ریزی برای تخصیص سرمایه 
های کالن به برنامه های مبتنی بر بیم هستند

پیمانکاراِن اقصی نقاط جهان درصدد برآمده اند تا طی دو 
سال آینده تمام توجه و همت خود را بر سرمایه گذاری بر 
فرآیندهای مبتنی بر مشارکت و همکاری داخلی، آموزش 

 BIM مدل سازی اطالعات ساختمان و استفاده از نرم افزارهای
متمرکز نمایند. تقریباً دو سوم )61 درصد( از پیمانکارانی 

که باالترین سطح مشارکت در بیم را به خود اختصاص 
داده  بودند، توجه خود را بر توسعه ی دستگاه های موبایل/ 

تبلت های پیشرفته ای که امکان انتقال و واگذاری ارزش های 
بیم به دیگر کارکنان فعال را فراهم می آورند، مبذول داشته 

اند. این در حالی است که تنها حدود نیمی )38 درصد( 
از پیمانکارانی که در این پژوهش شرکت داشته اند، این 

سرمایه گذاری را به طور جدی در اولویت قرار داده اند. 

- معیارهای مالی نظیر کاهش هزینه، سطح باالی سوددهی 
و بهره وری مطلوب، معموالً به عنوان مهم ترین معیارها یا 

شاخص های ارزیابی بازده سرمایه گذاری در استفاده از بیم 
شناخته می شوند؛ متعاقباً معیارهای مرتبط با فرآیند تحویل 

پروژه مثل کاهش تغییرات غیرمترقبه، سطح باالی رضایت 
مشتری و وقفه ی کمتر در اجرای پروژه در رتبه های بعدی 

قرار می گیرند. 

پیمانکاران از مزایای مهم و متنوِع مدل سازی اطالعت 
ساختمان بهره مند می شوند

از جمله امتیازهای مهم و ارزشمندی که پیمانکاران 
می توانند از مدل سازی اطالعات ساختمان کسب کنند،    

می توان به خطای کمتر و حذف نیاز به دوباره کاری ها اشاره 
کرد که هردوی آن ها تأثیرات آنی و مثبت بر بازده سرمایه 
دارند. کاهش هزینه های ساخت و ساز، کاهش مدت زمان 

اجرای پروژه و همچنین ارتقای سطح ایمنی نیز از دیگر 
امتیازهای حاصل از مدل سازی اطالعات ساختمان به شمار 

می آیند. همچنین پیمانکاران به قابلیت بیم در ارتقای سطح 
همکاری میان اعضای کلیدی  اشاره کرده و بر آن عقیده 

اند که این قابلیت می تواند نقش به سزایی در بهبود فرآیند 
تحویل پروژه داشته باشد. 

ــرای  ــازده ســرمایه ی  مثبتــی را ب شــکل 1- پیمانکارانــی کــه ب
اســتفاده از تکنولــوژی بیــم گــزارش کرده انــد )برحســب 

ــور( کش

برگرفته از گزارش »ارزش کسب و کار مدل سازی اطالعات ساختمان در بازارهای مهم جهانی«؛
 از سری انتشارات McGraw Hill Construction، سال 2014.

مترجم:
 دکتر مانا 

قهرمان زاده 
دکترای مدیریت 
پروژه از انگلستان

کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان در سطح جهانی
کاربرد مدل سازی اطالعات ساختمان- بیم )Building Information Modeling-BIM( با سرعت بسیار باالیی 

در سطح جهان در حال افزایش و گسترش است، و عامل این گسترش سریع، آن دسته از مالکان دولتی و خصوصی 
هستند که قصد دارند امتیازهای حاصل از این مدل )مثل تحویل سریع تر و ایمنتر پروژه، دستیابی به کیفیت باالتر و 
صرف هزینه ی کمتر( را نهادینه سازی کنند. احکام و مقّررات مربوط به بیم که توسط نهادهای بریتانیایی، آمریکایی 
و برخی دیگر از دولت ها صادر می شوند، دال بر آنند که مالکان روشنفکر می توانند نسبت به انتخاب اهداف خاص 
اقدام کرده و شرکت های طراحی و ساخت وساز را توانمند سازند تا با بکارگیری بیم به آن  اهداف دست پیدا کنند. 

میزان کاربرد بیم در آمریکای شمالی، طی سال های 2007 تا 2012 از 28 درصد به 71 درصد افزایش داشته است؛ 
بریتانیا و برخی دیگر از مناطق جهان نیز این روند صعودی را تجربه کرده اند. اخیراً، در آمریکای شمالی، میزان 

کاربرد این مدل در میان پیمانکاران )74 درصد( از نرخ کاربرد آن در میان معماران )70 درصد( فراتر رفته  است. 

بازده سرمایه ی1 حاصل از استفاده از تکنولوژی بیم 
سه چهارم از پیمانکارانی که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند، اذعان داشته اند که بازده سرمایه ای که از بیم حاصل 
شده است مثبت بوده است. علیرغم آنکه هیچ معیار استانداردی برای ارزیابی بازده  سرمایه ی مختص به مدل سازی 

اطالعات ساختمان وجود ندارد، درصد باالیی از شرکت ها مقدار بازده این سرمایه را بین 10 تا 25 درصد برآورد کرده 
اند. 

- برطبق گزارشات، پیمانکاران ژاپنی، آلمانی و فرانسوی باالترین درصد بازده سرمایه را به خود اختصاص داده اند. ن 
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شکل 2- پیمانکارانی که منافع حاصل از بیم را در ردیف 
سه منفعت برتر شرکت خود قرار داده اند

شکل 3- تأثیر سطح مشارکت پیمانکاران در فرایند مدل 
سازی اطالعات ساختمان بر بازده س-----------------

BIM پیاده سازی
سطح پیاده سازی بیم به درصد استفادۀ پیمانکاران از بیم در 
پروژه هایشان اشاره دارد. شرکت مک گراوهیل در تحقیقاتی 
که از سال 2009 آغاز کرده است، برای اندازه گیری میزان 

پیاده سازی بیم معیار یکسان و معتبری را مورد استفاده قرار 
داده است. 

 BIM سطح پیاده سازی محدود: کمتر از 15 درصد پروژه ها از •
استفاده می کنند

• سطح متوسط: بین 15 تا 29 درصد پروژه ها 
• سطح وسیع: بین 30 تا 59 درصد پروژه ها

• سطح بسیار وسیع: بیشتر از 60 درصد پروژه ها
BIM و تجربۀ BIM رابطۀ بین سطح پیاده سازی

تحقیقات نشان می دهد با افزایش تجربۀ شرکتها در استفاده 
از BIM، سطح بکارگیری BIM در آنها افزایش می یابد. در 

مناطق مورد مطالعه، استفادۀ اکثریت )60 درصد( پیمانکاران 
در سطح محدود و یا متوسط قرار دارد )30 درصد یا کمتر 

از پروژه ها از BIM بهره می برند(. پیش بینی می شود ظرف 2 
سال آینده رشد فزاینده ای در استفاده کنندگان از BIM اتفاق 
بیافتد و بیش از دو سوم پیمانکاران در سطوح وسیع یا بسیار 

وسیع از BIM استفاده نمایند.

BIM شکل 4: سطح فعلی و آیندۀ استفادۀ پیمانکاران از

همانطور که در شکل 5 مالحظه می شود، در سال 2013، 
شرکتهای پیمانکاری ایاالت متحده با 55 درصد پیشتاز 

استفادۀ در سطح وسیع و بسیار وسیع از BIM بوده اند و طبق 
پیش بینی صورت گرفته، تا سال 2015، 79 درصد شرکتها 

به پیاده سازی BIM در این سطوح روی خواهند آورد. جهش 
پیش بینی شده برای کشور برزیل بسیار چشمگیر است، 

بطوری که پیش بینی می شود درصد شرکتهای پیمانکاری 
برزیلی که در سطح وسیع یا بسیار وسیع از BIM استفاده 

شکل 5: درصد پیمانکارانی که در کشورهای مورد مطالعه در سطح وسیع یا بسیار وسیع از BIM بهره می برند

می کنند، در عرض 2 سال از 24 به 73 درصد افزایش یابد. 
 

BIM تخصص های
گرچه هنوز مقیاس قابل قبولی در سطح جهانی برای 

سطح بندی متخصصان BIM وضع نشده است، شرکت مک 
گراوهیل از سال 2009 در تحقیقات خود از مخاطبان خود 

خواسته است تا سطح تخصص خود در BIM را بدین صورت 
طبقه بندی نمایند: مبتدی، متوسط، پیشرفته و خبره. 

نتایج نشان داد، در حالیکه تعداد پیمانکارانی که تخصصی در 

شکل 6: درصد پیمانکاران با سطوح مختلف تخصص در BIM در کشورهای مورد مطالعه

  Return on Investment (ROI)

سطح پیشرفته یا خبرگی دارند در امریکای شمالی از سایر 
مناطق مورد مطالعه بیشتر است )53 درصد در ایاالت متحده 

و 44 درصد در کانادا(، تعداد خبرگان BIM در ژاپن با 17 
درصد از دیگر کشورها بیشتر است و فرانسه بیشترین درصد 
متخصصین در سطح پیشرفته را دارد )35 درصد(. همچنین 

آمار نشان می دهد بیشترین تعداد مبتدیان در انگلستان 
هستند )37 درصد( که احتماال بدلیل روی آوردن متخصصان 
به BIM بخاطر اجباری شدن استفاده از آن در این کشور بوده 

است.
پی نوشت :
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گرچه پروژه های ساخت همیشه در پذیرش تکنولوژی های مدرن ُکند عمل کرده اند، اما تغییرات جدیدی 
در حال ظهور است.

برگرفته از ماهنامۀ PMNetwork انتشارات مؤسسۀ PMI؛ شمارۀ آوریل 2017

دورۀ هرج و مرج است و مدل های کسب و کار بلندمدت در حال فرو ریختن اند. تکنولوژی های قابل انطباق جدید 
موجب باال رفتن سرعت و کیفیت عملیات های مختلف شده اند و این امر، غول های صنایع را مجبور به تغییر و یا 

  KPMG1 فروپاشی کرده است. اما صنعت ساختمان به طور اسرارآمیزی از این روند جدا مانده است. در گزارشی که
سال گذشته منتشر کرده، فقط حدود 8 درصد شرکت های مهندسی و ساختمانی در زمرۀ پیشگامان2  شناخته 

شده اند، و حدود 69 درصد به عنوان مقلد و عقب مانده3  نامیده شده اند. در کل، پیمانکاران در تغییر روش های قدیمی 
امتحان شده بسیار آهسته عمل می کنند و همانند فوالد و بتن در برابر طوفان تکنولوژی مقاومت نشان می دهند. ولی 
بنیاد این قسمت از صنعت در حال تغییر است. مدل سازی سه بُعدی اطالعات ساختمان BIM(4(  محبوبیت بزرگی در 

نسل جدید مدیران پروژه های ساختمانی—که از آن برای پیشرفت ارتباطات و کاهش ریسک استفاده کرده اند—پیدا 
کرده است. قدم بعدی برای شرکت های پیشرو، کوچ کردن به BIM چهار بُعدی و پنج بُعدی است، که به ترتیب 

اطالعات زمان بندی و هزینه را با این تکنیک در می آمیزد.
انقالب اصلی البته هنوز در آستانۀ وقوع است. واقعیت افزوده AR(5( ، واقعیت مجازی 6)VR( ، اینترنت اشیاء 7)IoT(  و 
هوش مصنوعی همه نوید تغییر دورنمای پروژه های ساختمانی را 
می دهند، و شرکت هایی که ترسی از تغییر ندارند ترقی خواهند 

کرد. کالین َکگنی8 ، مدیر مشاورین ارشد پروژۀ KPMG در 
سیاتل می گوید: "پیاده سازی موفق تکنولوژی جدید می تواند 

منجر به خلق مدل های کسب و کار جدید و جسورانه و ایجاد 
مزیت های رقابتی جدید شود. پیمانکارانی که—به لحاظ علم و 

تکنولوژی روز—پیشرو شمرده می شوند، اقبال بهتری برای جذب 
کارفرماهای حرفه ای و با تجربه دارند."

ساختن آینده

گزارش KPMG حاکی از آن است که دو عامل کلیدی 
نوآوری، فشارهای رقابتی و الزامات بازار می باشند که تجارت 

ساختمان نیز در آیندۀ نزدیک شاهد این دو مورد خواهد بود. 
از آنجا که از اقتصاد جهانی انتظاری جز راکد ماندن در 2017 

به بعد نمی رود، کارفرمایان به دنبال پیمانکارانی هستند که 
"بیشتر را در ازای کمتر" به آن ها عرضه کنند. در حال حاضر، 
تجاوز از زمان بندی و بودجه در پروژه های ساختمانی به یک 
امر طبیعی تبدیل شده است؛ بنا به گفتۀ شرکت مک کینزی 
اند کامپنی9 ، در پروژه های بزرگ معموال  20 درصد از نظر 

زمانی و تا 80 درصد از دید مالی بیشتر از برآورد اولیه صرف 
می شود.

به گفتۀ نیربیک سنگوپتا10 ، مسئول قسمت مهندسی عمران 
شرکت پیمانکاران تیونگ سنگ11  و دارنده گواهینامه 

PMP12 ، در سنگاپور که طبق پیش بینی ها طی سال جاری 

شاخص GDP13  کمتر یا برابر سال 2016 )1.8 درصد( خواهد 
داشت، سازمان ها در مسیر رهایی از وضع کنونی هستند و 

به سمت استفاده از ابزار گرایش پیدا کرده اند، تا به کم شدن 
هزینه ها و باال بردن بازدهی پروژه ها کمک کنند. او می گوید: 

"نوآورانه ترین ایده ها در دوران رکود بازار شکوفا می شوند. 
این دوران ها، زمانی هستند که تکنولوژی جدید برای بهبود 

شرایط ضرورت می یابد."

واقعیت جدید
  ROI14 سنگوپتا می گوید برای سرمایه گذاری در تکنولوژی که

باال بدهد، ابتدا باید آن را با نیازهای بازار هم راستا کرد: 
"سودمندی باید هم از لحاظ امنیت و هم از نظر هزینه تأمین 

شود" وی تصریح می کند: "بازدهی و امنیت باید افزایش یابد، 
در حالیکه از دوباره کاری ها کاسته شود. اگر این اتفاق بیافتد 

خود به خود به عنوان یک سرمایه گذاری سودمند سازمان 
تلقی خواهد شد." به عنوان نمونه، نوآوری هایی مثل VR و 
هولوگرام ها، می توانند به مؤثر بودن ارتباطات بیافزایند و از 

تاخیر در برنامه ها بکاهند. ِهدِست ها و نرم افزارهای جدید 
می توانند الیۀ اطالعات پروژه را بر روی مدل سه بُعدی قرار 

دهند و فرایند توضیح و تشریح نقشه ها و برنامه ها را برای 

مشتریان و سرمایه گذاران توسط تیم های مدیریت پروژه، 
ساده تر نمایند.

استیو مور15 ، مدیر برنامه ریزی رابینز و مورتون16  و دارندۀ 
گواهینامه های PMP وPMI-SP17 ، با اینکه هنوز کمپانی وی 

از تکنولوژی هولوگرام استفاده نکرده، اعتقاد دارد که می تواند 
به تصمیم گیری های جزئی با شناساندن مشکالت کمک 

شایانی کند و تاییدیه های بسیار آگاهانه تری را نتیجه دهد: 
"ما قادر خواهیم بود که روی همان میز برنامه ریزی، پروژه ای 

که ساخته می شود را در فرم هولوگرام با استفاده از عینک 
مخصوص ببینیم." او می گوید: "من کامال معتقدم این مسیری 
است که برنامه ریزی پروژه ها باید در آن قرار گیرد، دیدنی تر، 
چشم نوازتر و با قابلیت درک و فهم سریع تر و آسان تر. تقریبا 
به این تکنولوژی—که باید به زودی در دسترس همگان قرار 

گیرد—رسیده ایم."
آقای سنگوپتا می گوید در سنگاپور طراحی مجازی و ابزارهای 
جدید ساخت و ساز جای خود را در صنعت محلی ساختمان 

باز کرده اند و دولت نقش موثری در شتاب بخشی به این 
امر داشته است. اداره مهندسی ساختمان BCA(18(  برای 
خبرگانی که می خواهند با تکنولوژی روز دنیا سریعاً به روز 

شوند دوره های آموزشی برگزار می کند. "BCA یک استودیو 
برای برنامه طراحی و ساختن مجازی VDC(19(   راه اندازی 
کرده است. طبعا، VDC و BIM در بازار محلی طرفدار زیادی 

پیدا کرده اند."
آن طور که اندا کیسی20 ، مدیر برنامه ریزی ساختمان سازی 
مجازی شرکت الندن بریج اسوسیتس )LBA(21 ، می گوید، 
اینترنت اشیا و گوشی های موبایل می توانند به شتاب دهی 

محور زمانی و کاهش تاخیرها کمک زیادی نمایند. کمپانی 
او با قرار دادن سنسور بر روی تجهیزات و ردیابی عملکرد به 

صورت لحظه ای22شروع به اتوماتیک کردن پروسۀ جمع آوری 
اطالعات خطوط ریلی زیرزمینی شهر لندن کرده است. آن ها 
همچنین جمع آوری اطالعات میدانی را هم به امری دیجیتال 

تبدیل کرده اند و به مدیران پروژه ها گوشی های موبایلی 
داده اند که بتوانند در سایت پروژه در لحظه اطالعات را ثبت و 
به روز کنند: "شما قادرید که همزمان برنامۀ پروژه را از طریق 

مترجم:
 علی احمدنیا 

دانشجوی کارشناسی 
مهندسی عمران 
دانشگاه فردوسی 

مشهد
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تکنولوژی میدانی23  کنترل کنید." آقای کیسی می گوید: 
"پایگاه داده می تواند طوری تنظیم شود که هر گونه اخالل در 

اطالعات را بشناسد و به مدیریت ارشد اطالع دهد."
از رصد کردن مراحل فهرست نویسی اموال24  تا پیش بینی 

اینکه چه زمانی یک ماشین نیاز به تعمیرات پیش گیرانه 
دارد، در تمام این موارد اینترنت اشیاء می تواند بسیاری از 

حدس و گمان ها را از مدیریت ریسک حذف کند. ماشین های 
مرتبط به هم همچنین می توانند به بهبود استفاده از سرمایه 

و امنیت سایت پروژه ها با اطمینان از رعایت قواعد تعریف 
شده )درون سازمانی( کمک کنند. این مطالب را توشار 

شاه25  می گوید؛ کارشناس ارشد تحویل سرویس قسمت 
نرم افزارهای موبایل و توسعۀ نرم افزاری شرکت اطلس کاپکو 

هند26 . او اعتقاد دارد سنسورهای هوشمند می توانند مدیریت 
زنجیرۀ تامین27  را نیز ساده تر کنند. "IoT با دوری جستن از 
تاخیرهای ناشی از ترافیک و آب و هوای نامناسب، مسیریابی 

بهینه اجزا و تحویل های مربوط به آن ها را نتیجه می دهد." 
وی تصریح می کند: "IoT از کنترل هوشمند فهرست اموال 

پشتیبانی می کند."
آقای کیسی معتقد است ازدیاد سنسورهای هوشمند در 

ساختمان های موجود هم می تواند نقش مؤثری در بهینه سازی 
طراحی ایفا کند. "اگر داده های مربوط به یک بلوک اداری در 
حال بهره برداری را در اختیار داشته باشید، می توانید آن ها را 
در اختیار طراح خود قرار دهید." او تشریح می کند: "به طور 
مثال شما پی خواهید برد که تمام میز کارهای تعبیه شده 

فعال نیستند. از این اطالعات می توانید برای باال بردن بازدهی 
ساختمان در دست طراحی خود استفاده کنید."

رویارویی با ناشناخته ها
نوآوری های تکنولوژی اگر توسط افراد مناسبی پیاده سازی 
شوند، می توانند پیشرفت های اجرایی فوق العاده ای داشته 
باشند و این نقطۀ مناقشه در برخی شرکت های مهندسی 
و ساختمانی است. به گفتۀ آقای کگنی، مثال بسیاری از 

شرکت کنندگان در نظرسنجی KPMG اعتقاد داشتند که فاقد 
توانایی های الزم برای اجرا و استخراج نگرش یا روش های 

مفید از طوفان داده های خروجی از شبکه های هوشمند 
هستند. "معموال اندازه گیری تاثیرات مثبت نسبت به هزینه و 
ریسک دشوار است." او می افزاید: "این موضوع استخراج یک 

ROI منطقی برای تصمیم گیری را سخت می کند." 

این مساله به خصوص برای شرکت های کوچک تر که با 
برنامه ریزی حساس تر و فشرده تر فعالیت می کنند، بحرانی تر 
است. آقای کیسی می گوید وقتی کمپانی او استفاده از یک 

نرم افزار مدل سازی سه بعدی را آغاز کرده است، مدیران 
شرکت نگران بیهودگی آن بوده اند. "اگر افرادمان تحت فرمان 
نباشند درآمدی نخواهیم داشت." آقای کیسی می پرسد: "پس 

چگونه تجارت خود را تغییر خواهیم داد؟".

پاسخ LBA به او این بود که او به عنوان مجری اولیه فعالیت 
کند و به دنبال راهی برای استفادۀ موثر از BIM در تجارت 

شرکت باشد. او باید کار خود را با ساختن مدل های سه بُعدی 
ساده در دفتر شرکت شروع می کرد؛ جایی که همکاران او 

پیشرفت کارش را نظاره گر باشند. "لحظه ای که از تکنیک به 
صورت موفقیت آمیز استفاده کردم، لحظۀ روشنگری بود!" او 

می گوید: "همکارانی که مرا در طول این مدت زیر نظر داشتند 
مشاهده کردند که چگونه من تکنولوژی سه بعدی را با کار 

خودمان انطباق دادم و به آن عالقه مند شدند."
بدون هزینه و درگیری کامل با تکنولوژی، نوآوری ها در 

بهبود پروژۀ نهایی موفق نخواهند بود. به گفتۀ آقای سنگوپتا، 
مدیران شرکت ها باید با معرفی مناسب، کامال تصریح کنند 

که این تکنیک ها چگونه کار افراد را آسان تر می کند، نه 
سخت تر. "بیشترین مقاومت از سوی همین افرادی مشاهده 
می شود که مدافع روش های سنتی کارشان هستند؛ اما به 
محض استفاده و مشاهدۀ سودمندی تکنیک، همه به آن 

عادت خواهند کرد."

کنترل و تسخیر
پروژه های ساختمانی از همه نظر در حال بزرگ و بزرگ تر 

شدن هستند، و بالطبع ریسک به کارگیری تکنولوژی را نیز 
باالتر می برند. کارفرمایان پیشرو—همان 8 درصد—به جای 
تحمل کردن وضع موجود، فرایندها و نظارت های مدیریت 

پروژه را طوری برنامه ریزی می کنند که بتوان تکنولوژی 
جدیدی را پیاده سازی و از آن استفادۀ بهینه نمود. آقای 

کگنی می گوید: "وقتی که قصد اعمال نظارت های قوی را 
دارید، باید از اتصال سیستم هایتان به یکدیگر از طریق یک 
ارتباط مستقیم یا حداقل فرمت اطالعاتی مشترک اطمینان 

حاصل کنید."
آموزش های رسمی و غیررسمی نیز می تواند اطمینان بخش 
این باشد که تکنولوژی به صورت پیوسته در سازمان مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. آقای کیسی می گوید پس از فاز 
 BIM آزمون و خطای اولیۀ وی برای مدل سازی سه بعدی

که حدود شش ماه به طول انجامید، LBA برنامه ای آموزشی 
طراحی کرد که کارکنان را در مدت سه روز به آن مجهز 
می کرد. "همچنین ما برخی از دانش خود را در سیستم 

اشتراکی شرکت در دسترس یکدیگر قرار می دهیم، مثل 
قالب های استاندارد28 تا تازه کاران BIM مجبور نباشند از نو 

همه چیز را آغاز کنند."
آقای مور معتقد است که گرچه گارانتی خاصی برای تاثیر 
بهتر تکنولوژی های جدید وجود ندارد، اما صبر کردن برای 
شکست خوردن از رقبا هم مخاطرات خود را دارد: "ریسک 

اینکه رقیب شما جلو بیافتد، از موج تکنولوژی عقب بمانید، و 
اینکه شهرتتان را به عنوان یک شرکت نوآور از دست بدهید."

اکنون آن را می بینید29 
برنامه ریزی چهار بعدی به مدیران پروژه این امکان را می دهد 

که از مشکالتی که باعث حادثه، تاخیر و دوباره کاری می 
شوند، پرهیز کنند.

مدل سازی چهاربعدی ساختمان، برنامه ریزی و زمان بندی 
اختصاص منابع30  را بر روی یک ویدئوی دور تند31  که مدل 

سه بعدی پروژه در حال ساخت را نشان می دهد قرار می 
دهد. استیو مور می گوید این ویژگی به تیم های پروژه ها این 

امکان را می دهد که اختالفات احتمالی را شناسایی کنند. 
"برنامه های مرسوم پروژه اگر شامل صدها صفحه آمار و نمودار 
باشند، درک دشواری خواهند داشت، اما وقتی آن را در فرمت 

یک ویدئو می بینید، و همۀ موارد در کنار هم قرار می گیرند، 
مشکالت و اختالفات واضح می شوند، در غیر این صورت حتی 

تشخیص شان دشوار خواهد بود."
به طور مثال مدیران پروژه ها می توانند بفهمند که 

فعالیت هایی که شامل کرین هستند در چه مواقعی بیش از 
حد به هم نزدیک اند، به طوری که احتمال تصادف یا تاخیر 
را باال ببرند. هنگامی که این نوع ریسک 6 ماه قبل از اینکه 
به مشکل تبدیل شود شناسایی شود، تیم ها دیگر ناچار به 

سرهم بندی های لحظۀ آخری نخواهند بود. همان طور که آقای 
مور می گوید: "هنگامی که درست قبل از وقوع حادثه مشکل 

را می شناسیم، کلی هزینه و زمان اضافی برای آن صرف 
می کنیم."

کمپانی رابینز و مورتون، از BIM چهاربُعدی، برای پروژۀ 
بازسازی یک بیمارستان در گالوستون تکزاس که قرار است 

حدود سه سال طول بکشد و در آگوست امسال کلید خورده، 

انقالب اصلی البته هنوز در آستانۀ وقوع است. واقعیت 
افزوده)AR( ، واقعیت مجازی)VR( ، اینترنت اشیاء)IoT(  و 

هوش مصنوعی همه نوید تغییر دورنمای پروژه های 
ساختمانی را می دهند، و شرکت هایی که ترسی از تغییر 

ندارند ترقی خواهند کرد.
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استفاده می کند. تیم آن ها مسئول تخریب نمای قبلی و نصب 
نمای جدید است. نکته کجاست؟ در تمام طول این مدت، 

بیمارستان باید باز باشد و فعالیت کند. برنامۀ چهاربعدی به 
آقای مور و تیمش این امکان را داده که به مشتری خود نشان 

دهند چه مواقعی پل های عابر پیاده باال و پایین می روند، و 
همچنین دربارۀ اینکه چگونه و چه زمانی نقاط دسترسی و 
تردد بیماران در طول پروژه تغییر خواهد کرد با کارفرمای 

خود به سادگی تعامل کند. او می گوید: "برنامه نشان می دهد 
که ما چگونه در زمان های مختلف پروژه، مردم را به ساختمان 

وارد و از آن خارج می کنیم، چگونه امنیت را برقرار می کنیم 
و چگونه با آن همه اجزای متحرک آن را به سرانجام 

می رسانیم."
آقای مور همچنین از BIM چهار بعدی در پروژۀ سالن 

همایشی در میامی هم استفاده می کند. در آنجا کمپانی 
او پیمانکار جزء و مسئول کارهای بتنی است. یک برنامۀ 

چهاربعدی به آقای مور این امکان را می دهد که نگرانی های 
خود در مورد زمان بندی را با پیمانکار اصلی به طور شفاف 

مطرح کند. "ما به آن ها نشان می دهیم این چیزی  است که از 
ما می خواهید، و این دلیل نشدن آن است؛ در نتیجه این به 

ما کمک می کند که همکاری و توافق بهتری روی کار و برنامۀ 
پروژه داشته باشیم." 

آینده ای هوشمندتر
مدل سازی اطالعات ساختمان )BIM( پنج بعدی: BIM پنج 
بعدی معموال زمان و هزینۀ پروژه را در مدل سه بعدی آن 

ادغام می کند. این موضوع به تیم پروژه این امکان را می دهد 
که تاثیر تغییرات احتمالی بر روی زمان بندی و بودجه بندی را 

بشناسند، و اندازه گیری و ثبت کنند.
نقشه برداری و مکان سنجی جغرافیایی32 با کیفیت تر و دقیق تر: 

منظور تکنولوژی خاصی است که  امکان عکس برداری با 
کیفیت باال، اسکن سه بعدی لیزری، سیستم های اطالعات 

جغرافیاییGIS(  33( و همچنین پهپادها34  را با هم در 
می آمیزد و دقت و سرعت نقشه برداری جغرافیایی را باال 

می برد. تصاویر سه بعدی با ابزار پیشرفتۀ کنترل پروژه مثل 
BIM نیز قابلیت تلفیق دارند.

همکاری و بسیج امکانات به صورت دیجیتال: زمان کاغذبازی 
گذشته است. به اشتراک گذاشتن همزمان اطالعات پروژه با 

استفاده از گوشی های موبایل، شفافیت، همکاری، مدیریت 
ریسک و مدیریت کیفیت را به سطح باالتری ارتقاء می دهد.
 IoT و تحلیل های پیشرفته: تکنولوژی )IoT( اینترنت اشیاء
این امکان را می دهد که ماشین آالت ساختمانی، تجهیزات، 

مصالح و سازه ها از طریق یک پلت فرم اطالعاتی یکپارچه 
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا بتوان اطالعات عملکردی 

را پیگیری کرد. نتایج این سیل اطالعاتی می تواند کمک به 
تیم های پروژه ها در بهبود کارایی، کاهش تاخیرها و مدیریت 

ریسک باشد.
طراحی و ساخت آینده نگر: مصالح و روش های نوین 

ساختمانی، مثل بتن خود ترمیم35 ، ژل های هوازا36 ، مصالح 
نانو37 ، پرینت سه بعدی و ماژول های آماده38  هم هزینه و 

زمان پروژه را کاهش می دهند و هم امنیت و کیفیت را باال 
می برند.

در حال تغییر
یک مدیر پروژه از تکنولوژی در بخش صنعت ساختمان در 

چین می گوید.
انطباق با تکنولوژی به صورت پیوسته در سراسر دنیا اتفاق 

نمی افتد. در حالی که بسیاری از کمپانی های عظیم مهندسی 
و ساختمانی در اروپا و آمریکای شمالی نرم افزارهای BIM سه 
بعدی را به کار گرفته اند، مناطق دیگر در این زمینه آهسته تر 

عمل کرده اند. کریس تیان39 ، دارندۀ گواهینامه PMP و 
مدیر پروژه در شرکت ای. سی. هریس40می گوید سازمان 

های مختلف چینی به تازگی کوچ به BIM را آغاز کرده اند. 
او نظرات خود را راجع به مراحل بعدی صنعت ساختمان در 

کشورش در اختیار ما گذاشت.
چگونه تکنولوژی مسیر انجام پروژه ها را تغییر می دهد؟

در کشور چین، ما هم اکنون به اینکه BIM را برای ارتقاء 
عملکرد خود به کار بگیریم می اندیشیم. این یک مفهوم جدید 

است و در چین هنوز پروژه ای که BIM را از فاز طراحی تا 
مرحلۀ بهره برداری و نگهداری به کار گرفته باشد انجام نشده 

است. مردم راجع به آن صحبت می کنند، اما ابزار آن هنوز 
فراگیر و یا کامال شناخته شده نیست. با این وجود، دولت 

 BIM .بسیار تالش می کند BIM چین برای جا افتادن فرهنگ
می تواند سود پیمانکاران را 5 تا 10 درصد افزایش دهد.

چگونه BIM سود یک پیمانکار را باال می برد؟
بسیار بهتر می توانید پروژه را مدیریت کنید. به عنوان مثال، 

BIM کمک می کند جریان نقدینگی41  خود را، با گفتن این که 

در چه زمانی و به چه مقداری مصالح خریداری کنید، کنترل 
نمایید. در نهایت، هم سرعت ساخت باالتر می رود و هم 

مصالح کمتری هدر می رود.
چه اتفاقی باید بیافتد که BIM در چین جای خود را باز کند؟

در مرحلۀ اول مشتریان اند که باید BIM و مزایای آن را 
بشناسند که حاضر باشند برای آن هزینۀ اضافی پرداخت 

کنند. و در مرحلۀ دوم خبرگانی هم باید باشند که BIM را 
در مدیریت پروژه به کار گیرند. شاید 5 تا 10 سال زمان الزم 

باشد.
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با سالم و عرض خسته نباشید و با تشکر از زمانی که در 
اختیارمان گذاشتید. جناب آقای دکتر عزیزی اگر امکان 
دارد با توجه به اینکه جنابعالی هم در کسوت دانشگاهی 

و هم در سمت مدیر کنفرانس هستید، از هر دو زاویه 
حساسیت های خود را در مورد BIM  مطرح کنید و بفرمایید 

چرا این موضوع آنقدر از طرف جامعۀ مدیریت پروژه مهم 
تلقی شد که منجر به برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانس 

در مقیاس بین المللی شده است؟
 به نام خدا؛ داستان از جایی شروع شد که ما حدود سه سال پیش 

در انجمن مدیریت پروژه، کارگروهی راه اندازی کردیم—انجمن 
کارگروه های مختلفی دارد که افراد متخصص در آن جمع می شوند 

و هم اندیشی می کنند—و اولین کارگروه انجمن اتفاقاً با پیشنهاد 
یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه خودمان که در زمینه BIMفعالیت 

داشتند، آغاز به کار کرد.
زمانی که کارگروه تشکیل شد من مسئولیت مدیر عاملی انجمن 

را بر عهده داشتم و بعضا در جلسات کارگروه ها حضور داشتم و از 
طرفی در دانشگاه هم چند پایان نامه با موضوع BIM تعریف شده 

بود و در مجامع مختلفی هم که حضور داشتم موضوعات مختلفی 
در خصوص ضرورت و مزایای BIM مطرح می شد. شواهدی که 
وجود داشت نشان می داد که پدیده ای در حال ظهور است که 
بسیار خوش آتیه به نظر می رسد. در مدتی کوتاه )2 تا 3 سال 

اخیر( در کشور ما حداقل 80 مقاله و پایان نامه راجع به BIM نوشته 
شده و دلیل آن این است که رشته های مختلفی مثل برق، مکانیک، 

عمران، معماری، مدیریت پروژه و مدیریت ساخت با BIM سر و 
کار دارند و هر کدام به تناسب ارتباطی که رشتۀ آنها با بیم دارد 

این موضوع را پیش می برند. مثال عده ای شرکت تاسیس می کنند، 
عده ای کانال تلگرامی تشکیل می دهند، بعضی ها نرم افزار آموزش 

می دهند، و هر کدام به نحوی از BIM استفاده می کنند. 
به عنوان کسی که پایۀ دانشگاهی دارم و از طرفی در ِسَمت 

نمایندگی انجمن، به ذهنم رسید که این پدیدۀ نوظهور، مانند یک 
نوزاد نیاز به نگهداری دارد تا در مسیر صحیح خود حرکت کند. 
اما نقشی که ما بتوانیم در این بین ایفا کنیم، شاید این باشد که 

همان چیزی که هدف BIM است، یعنی یکپارچه سازی2  را دنبال 
کنیم. در جاهای مختلفی مطالعه کردم، زمانی که اهرام ثالثه را 
می ساختند صحبت از این موضوع بوده که نقش معمار، طراح، 

محاسب و مدیر پروژه همه به صورت واحد در وجود یک نفر بوده 

اختصاصــی  مصاحبــۀ 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــس، جن ــر کنفران ــا مدی ب

ــزی ــی عزی مجتب
تهیه کنندگان:

ایمان شفیعی 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت دانشگاه 
تربیت مدرس
حسین 

تمنایی فر، 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
مدیریت ساخت 
دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر

کنفرانس 
بین المللی 

مدلسازی اطالعات 
 )BIM(1ساختمان

در اولین گام

کنفرانسی که به ذهن ما رسید با همین هدف بود که بعد از 

4-5 سال کار جدی BIM که در حال انجام است، افراد عالقه مند 

در کنفرانسی جمع شوند و نوآوری ها و دستاوردهای خود را 

بیان کنند و توان خود را ارائه نمایند و شرکت های مختلف با 

خدمات و فعالیت های مختلف بتوانند یکدیگر را شناسایی کنند و 

این به نفع کل مجموعه است.
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است.  وقتی نگاه می کنیم آن اتفاقات عظیم باستانی به این شکل 
صورت گرفته و بعد از گذشت سالها و بحث تخصصی شدن کارها 
این رشته ها از هم جدا شده اند و حاال وقت آن است که دوباره به 

هم پیوند داده شوند. معنای یکپارچگی در BIM نهفته است و تمام 
دیسیپلین ها باید با هم یا در کنار هم کار کنند.

ما در کشورمان در حال حاضر با عدم یکپارچگی مواجهیم و هر 
فرد از هر زاویه ای و هر زمینه ای که مایل است BIM را هدایت 

می کند .کنفرانسی که به ذهن ما رسید با همین هدف بود که بعد 
از 4-5 سال کار جدی BIM که در حال انجام است، افراد عالقه مند 

در کنفرانسی جمع شوند و نوآوری ها و دستاوردهای خود را بیان 
کنند و توان خود را ارائه نمایند و شرکت های مختلف با خدمات و 
فعالیت های مختلف بتوانند یکدیگر را شناسایی کنند و این به نفع 

کل مجموعه است.
 نکتۀ دیگر اینکه ما به دنبال برگزاری کنفرانس به شکل بین المللی 
هستیم تا با توجه به اینکه BIM محصول خارج کشور است، نظرات 

و تجربیات کسانی که در این زمینه پیشرو هستند در کنفرانس 
ارائه شود. مد نظرمان است که انشاءاهلل هم ایرانیان خارج از کشور 
که تعدادشان کم نیست و در BIM کار می کنند و هم متخصصین 

مطرح خارجی دعوت شوند برای سخنرانی در این کنفرانس. در 
دنیا مدت زیادی نیست که این موضوع شروع شده و برخالف 

تکنولوژی ها و فرایندهای دیگر که گاهی با تأخیر زیاد وارد کشور 
ما می شود، BIM طی مدت زمان کمی به ایران رسیده است؛ 

مثال مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی عالقه مند به این موضوع 
هستند و اطالعات به روزی هم در این زمینه دارند و یکی از اهداف 
کنفرانس همین است که آنها هم حضور داشته باشند و متولی این 
کنفرانس شوند و حتی یکپارچه سازی توسط آنها که متولی اصلی 

امر ساخت و ساز در کشور هستند صورت پذیرد. اگر هم نیاز به 

وضع قوانینی در خصوص تسهیل پیاده سازی BIM در کشور باشد 
و یا تغییر و تحولی در نظام فنی و اجرایی کشور الزم باشد، با 

آگاهی کامل صورت بگیرد. این کنفرانس می تواند به این اهداف 
نیز کمک کند. برای این موضوع از وزارت راه و شهرسازی و دفتر 

مقررات ملی ساختمان دعوت کردیم و جلساتی برگزار کردیم 
تا بتوانیم در صورت امکان نقش پر رنگ تر در این زمینه داشته 

باشیم و ابراز عالقه مندی برای همراهی داشتند. از طرفی برخی از 
اعضای شهرداری و شورای شهر تهران عضو شورای سیاست گذاری 

کنفرانس هستند؛ به عنوان مثال دبیر کنفرانس، جناب آقای 
دکتر شاکری، عضو سابق شورای شهر بوده اند. رئیس و برخی از 

اعضای نظام مهندسی تهران از جمله آقای قربان خانی، آقای دکتر 
روانشادنیا و به غیر از آنها نمایندگان امور فنی سازمان مدیریت، 

اعالم همراهی کرده اند. به نوعی ارکان اصلی در بخش دولتی 
همه حضور دارند. از شرکت های فعال در سه حوزۀ کارفرمایی و 

پیمانکاری و مشاور هم بعضا افرادی را دعوت کرده ایم و از طرفی 
اساتید دانشگاه در رشته های برق، عمران، مدیریت پروژه، معماری و 
... در کنار هم حضور خواهند داشت. اگر قرار باشد یکپارچگی اتفاق 
نیافتد به نظرم سرعت رشد BIM در ایران با سرعت مطلوب نخواهد 
بود و ممکن هست این پدیدۀ جدید با آینده ای نامشخص و مبهم 

روبرو شود. 
طی جلساتی که در کمیته های مختلف داشتیم در واقع به این 

نتیجه رسیدیم مباحثی که در دورۀ عمر پروژه و از زمانی که 
مطالعات امکان سنجی انجام می شود می تواند BIM حضور داشته 

باشد، یعنی باید حضور داشته باشد تا طراحی و مهندسی، ساخت، 
بهره برداری، نگهداری و تخریب، به صورت یکپارچه مدل شود. 
رویکرد این کنفرانس توجه به کل دوره عمر پروژه بود و بر این 
اساس جلساتی که برگزار شد حدود 20 محور برای کنفرانس 

 ،BIM مصاحبه اختصاصی با دبیر اولین کنفرانس
جناب آقای دکتر اقبال شاکری

آقای دکتر، جنابعالی به عنوان شخصی آکادمیک، سیاسی 
و در عین حال حرفه ای در حوزۀ مدیریت پروژه  و مدیریت 

شهری شناخته شده هستید، با این حال دوست داریم از 
زبان خودتان بیشتر با جنابعالی آشنا شویم.

اقبال شاکری هستم؛ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 
در مجموع سوابق کاری من دانشگاهی و فرهنگی است و 

فعالیت هایم از آموزش و پرورش، جهاد دانشگاهی و امورتربیتی 
شروع شده و از زمانی که وارد حوزه های فنی و مهندسی شده ام، 

ضمن اینکه در حرفۀ دانشگاهی و فرهنگی کار  کرده ام، فعالیت 
سیاسی خود را هم داشتم که این امر باعث شد که وارد انتخابات 

شورای شهر تهران شوم. در دورۀ چهارم در کمیسیون عمران عضو 
بودم و از این طریق یک سری موضوعات را دنبال می کردم. از 

جملۀ این موضوعات، افزایش بهره وری ساخت و ساز بود که بدین 
منظور هم موضوعات مختلفی در نظام فنی و اجرایی شهرداری 

ایجاد و تغییر و تحولی ایجاد کردم. کمیتۀ اجرایی را در آن تشکیل 
دادم، سامانه های تعمیر و تقویت پل ها، سامانۀ نگهداری معابر 
و بزرگراه ها، سامانه های جمع آوری آبهای سطحی، سامانه های 
مدیریت و نگهداری آبهای دره های شهر تهران، پیشنهاد ایجاد 

دیوان محاسبات در شورای شهر و موضوعاتی که سابقۀ دانشگاهی 
من اجازه می داد من این موضوعات را خوب ارائه بدهم مورد 

استقبال نسبتا خوبی قرار می گرفت. نهایتا تغییرات زیاد پروژه ها 

تعریف شده که دوره ی عمر پروژه را در بر گرفته است. از برنامه 
ریزی استراتژیک ،نقشه برداری ،GIS، حاکمیت اطالعات ،شبیه 
سازی در نظر گرفته تا مباحث مدیریت ساخت –برنامه ریزی و 

کنترل پروژه –HSE-فتوگرامتری –لیزر اسکنر –تخریب و بازیافت –
همه محورهایی است که در سایت کنفرانس درج شده و عزیزانی 

که در این موضوعات مقاله ای یا تحقیقاتی دارند می توانند مطالب 
خود را ارائه کنند. برنامه ریزی ارائه در کنفرانس به این صورت 
است که در 2 ساعت اول، کنفرانس را به شکل عمومی در نظر 

گرفتیم مفاهیم پایه و تخصصی و تعاریف ارائه می شوند و بعد از 
آن در چندین پنل تخصصی در قالب سخنرانی ،کارگاه و... مباحث 

تخصصی بحث خواهد شد و شعار کنفرانس که: »بیم، ضرورت، 
چالش ها و افق های پیش رو» هست را دنبال خواهیم نمود.

با سپاس فراوان از توضیحات جامع و کامل جناب عالی، 
امیدواریم این رویداد بین المللی همچون دیگر فعالیت های 
ارزنده شما و همکاران محترمتان به بهترین نحو برگزار شود.

مطمئنا با گسترش اجرای BIM چالش های آن مشخص می شود، 

آیین نامه های آن بوجود می آید، قراردادهای آن معلوم 

می شود، قیمت گذاری آن حل می شود. بنابراین خود این راه 

رفته کارهای الزم برای ادامۀ راه را مشخص می کند.
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و افزایش هزینه هایی که داشتند و تفاوتی که بین خروجی مرحلۀ 
ساخت با مراحل طراحی شده وجود داشت، و همچنین بحث ایمنی 

سازه ها کم کم ما را به سمت استفاده از موضوع BIM هدایت کرد
 .

آقای دکتر لطفا دربارۀ هدف و انگیزۀ کنفرانس و دلیل 
برگزاری آن توضیح دهید.

حقیقت امر این است که شکل و قالب پرداختن به موضوعات بزرگ 
کنفرانس است و علت آن این است که در این قالب افراد گوناگون 

که به موضوع مشخصی ارتباط دارند و یا کارهای اجرایی  انجام 
داده اند و یا تخصصی دارند را گردهم بیاوریم. برای این منظور ما 
یک کنفرانس یک روزه را در نظر گرفتیم که بتوانیم به هدف این 

کنفرانس برسیم.

آقای دکتر رویکرد کنفرانس بیشتر در حوزه آکادمیک 
خواهد بود یا در بخش صنعت و یا به ترکیب این بخش ها 

اشاره دارد؟
در آخرین جلسه ای که تشکیل شد کسانی که کار کرده بودند نیز 

حضور پیدا کردند و تاکید بر این شد که در ابتدا مفهوم BIM مطرح 
شود و در ادامه به ظرفیت های موجود در BIM چگونگی پیاده سازی 

آن پرداخته شود. فهم درست BIM و جایگاه آن در ساخت و 
ساز مهمترین موضوعی بود که بر آن تاکید شد و ما هم این امر 
را به عنوان هدف اصلی قرار دادیم که سخنرانی ها و نشست های 

تخصصی ما حول و حوش این موضوع قرار داده شود و تا آنجا که 
امکان پذیر است نحوۀ اجرا و پیاده سازی و زیرساخت های آن را ارائه 

دهیم.
چه محورهایی برای این کنفرانس انتخاب شده است؟ 

ما محورهای مختلفی را پیشنهاد کردیم، اما در دو شورایی که 
تشکیل شد محورها به سمت کاربردی شدن سوق پیدا کردند، 

بطوری که محورهای کنفرانس در ابتدا حول بیان دقیق و تعریف 
خیلی قابل فهم از این موضوع باشد، سپس پنل ها یا نشست های 

تخصصی که تشکیل می شوند پیرامون موضوع زیرساخت های 
مورد نیاز برای پیاده سازی، تجربه های موفق اجرا شده در صنایع 

مختلف داخل و خارج بحث کنند. نهایتا محورهایی پیشنهاد شد 
تا قبل از اینکه آیین نامه های مورد نیاز و دستورالعمل های آن تهیه 

شود، مشوقی برای رفتن به سمت BIM باشند. مشوق هایی مانند 
اینکه نظام مهندسی و شهرداری با همکاری هم برای کارفرماها و 

یا پیمانکارانی که این کار را انجام می دهند یک سری تخفیف هایی 
قائل شوند و پیمانکاران و مشاورانی که این BIM را استفاده 

می کنند تشویق بشوند. مطمئنا با گسترش اجرای BIM چالش های 
آن مشخص می شود، آیین نامه های آن بوجود می آید، قراردادهای 

آن معلوم می شود، قیمت گذاری آن حل می شود. بنابراین خود این 
راه رفته کارهای الزم برای ادامۀ راه را مشخص می کند.

در این کنفرانس از یک سری از سخنرانان دعوت شده است، 
این سخنرانان بر چه اساسی انتخاب شده اند؟ 

ما از دو گروه دعوت کرده ایم. گروه اول از اساتید دانشگاهی، 
خبرگان دانشگاهی و پژوهشگران هستند و دومین گروه دست 

اندرکاران و مجریان ساخت و ساز کشور، مانند نظام فنی و اجرایی 
کشور، سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی، شهرداری ها، اداره 

تدوین مقررات ملی ساختمان و ... بنابراین این دو گروه محورهایی 
که موجود است را باید پوشش دهند. 

آقای دکتر به نظر شما برگزاری چنین کنفرانس هایی چه 
تأثیری در حل مشکالت مربوط به BIM خواهند داشت ؟

به هر حال برگزاری چنین برنامه هایی نقش مؤثری در 
فرهنگ سازی فرهنگ سازی خواهند داشت. اگر 10% یا یا حتی 

5% پروژه ها به سمت پیاده سازی BIM بروند، بسیاری از مشکالت 
شناسایی خواهد شد و در گام بعدی می توان برای حل آنها اقدام 

کرد. تنها نگرانی من این موضوع است که افرادی که تجربۀ عملی 
BIM دارند، آنرا در حد ابتدایی پیاده سازی نمایند و در نتیجه 

بهره وری الزم از آن نصیب سرمایه گذاران نگردد. انشاءاهلل بتوانیم 
شرکت های بزرگ و پیمانکاران عمومی3  را چه در داخل و چه در 

خارج از کشور پیدا کرده و جذب کنیم.

 1 Building Information Modeling

 2 Integration

 3 General contractors (GCs)

در نهایت اگر نکته ای هست بفرمائید.
این نکته را در نظر بگیرید که در عرصۀ علم و دانش جا برای کسی 

تنگ نیست؛  یک عرصۀ وسیعی است که هر کسی که می آید 
 BIM می تواند جایگاه خود را پیدا کند و می تواند وجوه ناشناختۀ

 BIM را شکوفا کند و از آن استفاده کند. بنابراین کسانی که با
آشنایی دارند، با حضور خود در این کنفرانس می توانند پایه گذار 

کنفرانس بعدی باشند؛ ثانیا معتقدم شکوفایی این موضوع که 
انصافا یک خدمت خیلی جدید و حالل است می تواند کمک کند تا 
همۀ جامعه از فواید آن بهره مند گردند. به قول شاعر که می گوید: 
"شایدکه یکی هم به نشانی بنشیند/ بس تیر که بر چلۀ این کهنه 

کمان است." یعنی حتی اگر از میان افرادی که شرکت می کنند، 
چند تایی هم تیر را به هدف بزنند کافی است تا تیرهای دیگری 

که در نظام فنی و اجرایی کشور هستند آمادۀ شلیک شوند و این ها 

می توانند مشوق سایرین برای حرکت به سمت هدف باشند. 
نهایت سپاس را داریم از اینکه وقت گرانبهایتان را با وجود مشغلۀ 
باالی کاری در اختیار ما گذاشتید. امیدواریم همچون گذشته در 

سمت دبیری این کنفرانس نیز موفق باشید و با هدایت جنابعالی در 
این جایگاه اولین گام، با قدرت برداشته شود . 

پی نوشت ها:
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افــراد شــاغل در پــروژه بایــد عملکــردی فراتــر از اجــرای صــرف برنامه هــا داشــته باشــند؛ آن هــا بایــد به طــور مــداوم 
بــه دنبــال نــوآوری باشــند.

ــدون شناســایی ایده هــای  در عرصــه ی پروژه هــای پیچیــده ی امــروزی، مدیریــت صــرف محدودیت هــای ســه گانه، ب
ــراد  ــوب نمی باشــد. اف ــی مطل ــدازه کاف ــه ان ــر ب ــا، دیگ ــه ســرانجام رســاندن پروژه ه ــرای ب ــی ب ــا راه های ــه و ی نوآوران
ــه  ــد ب ــد، الزم اســت بتوانن ــروژه ی خــالق و مشــارکتی کار نمی کنن ــط پ ــک محی ــر در ی ــی اگ ــروژه حت شــاغل در پ
راحتــی ایده هــای تــازه بیافریننــد. در اینجــا چنــد راه بــرای مدیــران پــروژه وجــود دارد کــه می تواننــد بــا اســتفاده 

ــوآوری ایجــاد کننــد. ــه فرهنــگ سازمانی شــان، ن ــدون توجــه ب از آنهــا و ب

1. از هر چیزی الهام بگیرید
دفتــر ثبــت مشــکالت پــروژه، یــک جــای خــوب بــرای جرقــه 
ــن احتمــال وجــود دارد کــه  ــد اســت. ای زدن ایده هــای جدی
ــت ها و  ــه سیاس ــوط ب ــکالت مرب ــیاری از مش ــا بس ــما ب ش
رویه هــای موجــود، به ویــژه در مــورد گرفتــن تاییدیه هــا، 
بررســی های  و  تــدارکات،  طوالنی مــدت  چرخه هــای 
ــن  ــما ممک ــید. ش ــده باش ــه ش ــی مواج ــای حقوق قرارداده
اســت تصمیــم بگیریــد کــه بــه روندهــای غیرموثــر، ظاهــری 
ــریع در  ــث تس ــه باع ــوری ک ــد، به ط ــر بدهی ــر و مؤثرت زیبات

ــوند. ــا ش ــل پروژه ه تحوی
همچنیــن ســعی کنیــد همیشــه یــک چشــمتان را بــه 
ریســک های ثبــت شــده در پــروژه کــه حتــی می توانــد 
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ــد.  شــامل ریســک های مثبــت و فرصت هــا هــم باشــد بدوزی
یــک فرصــت شناســایی شــده در پــروژه ممکــن اســت 
الهام بخــش یــک محصــول جدیــد یــا محــرک یــک کار 
ــازمان  ــدی س ــت بع ــد موفقی ــه می توان ــد ک ــی باش اصالح
ــی  ــا، برگــزاری کارگاه های ــر داشــته باشــد. نهایت شــما را در ب
ــزاری ضــروری اســت، چــرا  ــا اب ــرور درس آموخته ه جهــت م
کــه بــه شــما و تیــم شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا ضمــن 
ــده در طــول  ــه وجــود آم ــا مســائل و مشــکالت ب آشــنایی ب
ــروژه در ســازمان  ــت پ ــه بررســی روش هــای مدیری ــروژه، ب پ

ــد ــود بپردازی خ

2. به تکنولوژی های روز مجهز شوید
ــوارد  ــایی م ــرای شناس ــوژی را ب ــعه ی تکنول ــای توس روند ه
ســازمان تان  در  پیاده ســازی  جهــت  مرتبــط،  کاربــردی 
ــکالت  ــیاری از مش ــد بس ــوژی می توان ــد. تکنول ــال کنی دنب
حرفــه ی شــما را بــا حرکــت فرایندهــای پــروژه  از روش هــای 
ــد.    ــل نمای ــد ح ــم انداز جدی ــک چش ــوی ی ــه س ــوخ ب منس

ــل  ــی مث ــکان کارهای ــه ام ــد ک ــارکتی جدی ــای مش از ابزاره
چــت، پیگیــری مــوارد عملیاتــی، برنامه هــای زمانــی و 
ــما  ــن کار ش ــا ای ــد. ب ــتفاده کنی ــد اس ــم می کنن ... را فراه
می توانیــد بــه جــای اینکــه فقــط کارهــا را انجــام دهیــد، بــر 

ــد. ــز کنی ــم تمرک ــد ه ــاری جدی ــای تج روی ایده ه

3. از اتالف زمان جلوگیری کنید
ــازمان ها و  ــیاری از س ــی در بس ــدف اصل ــک ه ــره وری ی به
نهادهــای دولتــی اســت. بســیاری از ســازمان ها همــواره 
ــعه ی  ــود، توس ــات خ ــتمر عملی ــود مس ــرای بهب ــالش ب در ت
یــک محصــول، و یــا ارائــه ی خدماتــی هســتند کــه ســریع تر 
ــان  ــگاه پای ــت هیچ ــه کیفی ــاز ب ــا نی ــد. ام ــر باش و ارزان ت

نمی یابــد و آن تنهــا در شــرایطی دســت یافتنی اســت 
کــه فرایندهــای داخلــی بهینه ســازی شــده باشــند. هشــت 
ــات شناســایی شــده در روش شــش ســیگمای  ــورد ضایع م
نــاب )Lean Six Sigma( می توانــد کمــک زیــادی بــه 
ــوۀ  ــای بالق ــکالت و راه حل ه ــه ای مش ــل ریش ــایی عل شناس
ــد بیــش  ــص، تولی ــات شــامل نقای ــن ضایع ــد. ای ــا بنمای آنه
ــل،  ــل و نق ــتفاده، حم ــع بالاس ــار، مناب ــان انتظ ــد، زم از ح
انبــارداری، حــرکات اضافــی، و پــردازش بیــش از حــد 
می باشــند. ســعی کنیــد مشــکالت کســب و کار خــود را بــا 
ــی  ــورد ارزیاب ــات م ــیم بندی ضایع ــن تقس ــری از ای بهره گی
قــرار دهیــد و حوزه هــای مســتعد بهبــود را شناســایی 

ــد. نمایی

4. در اقیانوس آبی شنا کنید
چــان کیــم و ِرنــه ماوبــورن در کتــاب »اســتراتژی اقیانــوس 
ــم و از  ــاد کنی ــی ایج ــازار غیررقابت ــای ب ــه فض ــی؛ چگون آب
رقابــت کــردن نجــات یابیــم«، بــه تشــریح چگونگــی ایجــاد 
ــای  ــه تقاض ــرد ک ــول منحصربف ــا محص ــت ی ــی خدم نوع
ــکار  ــتعاره ی ب ــد. در اس ــد می پردازن ــق  کن ــودش را خل خ
ــازاری آزاد  ــی«— ب ــوس آب رفتــه توســط آنهــا، یــک »اقیان
و نســبتا بکــر— در مقایســه بــا »اقیانــوس قرمز«—بــازاری 
ــه و رقابتی—بیشــتر منجــر  ــو از کوس ــل، ممل ــن، قات خونی

ــود.  ــوآوری می ش ــه ن ب
بــا تمرکــز بــر قابلیت هــا و امکانــات اقیانــوس آبــی، رهبــران 
ــازار  ــای ب ــک فض ــا در ی ــی ایده ه ــال معرف ــه دنب ــروژه ب پ
ــری آن  ــب دیگ ــچ رقی ــه هی ــروی ک ــا کشــف قلم ــد ی جدی
را کشــف نکــرده اســت، می باشــند. نویســندگان اســتراتژی 
اقیانــوس آبــی مثــال خوبــی از ســیرک ســولیل را می آورنــد 
کــه اُپــرا و رقــص بالــه را بــا ســیرک درآمیختــه و یــک نــوع 
ــود  ــده را به وج ــاداب و زن ــرگرمی ش ــدی از س ــال جدی کام
کارآفریــن  ِســت گــوِدن،  اســت. همانگونــه کــه  آورده 
ــتری  ــود مش ــوالت خ ــرای محص ــد: »ب ــی می گوی امریکای
ــدا  ــرای مشــتریان خــود محصــول پی ــد، بلکــه ب ــدا نکنی پی

ــد.« کنی

در مسیر خود تحول ایجاد کنید
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زمانی که همه با هم هماهنگ هستند، رسیدن به اهداف 
پروژه آسان تر است. بر این اساس از کارشناسان پرسیدیم: 

شما چگونه در تیم پروژۀ خود اعتمادسازی می کنید؟

رهبری با الگوسازی
به منظور اعتمادسازی، الزم است مدیر پروژه با بروز از 

خودگذشتگی، نمونۀ رفتاری برای سایرین باشد تا همچون چسبی 
باعث اتصال اعضای تیم به یکدیگر شود. ایجاد اعتماد سخت است، 

چرا که ممکن است اعضای تیم منافع تیم را بر منافع خود مقدم 
ندانند. خبر خوش این است که هر کدام از اعضای تیم توانایی از 
خودگذشتگی را به مقدار کم یا زیاد دارند و مدیر پروژه می تواند 

این حس را در آنها ترغیب کند.
هر چند اعتماد از طریق مجبور کردن اعضای تیم به انجام اموری 

که مخالف خواسته هایشان باشد ایجاد نمی گردد. در یکی از 
پروژه هایی که رهبری می کردم، دو نفر از اعضای تیم اعتمادشان 

را نسبت به یکدیگر از دست دادند. زمان و تالش بسیاری به جهت 
تشویق و درک دو طرف صرف شد تا رابطۀ آن دو بهبود پیدا کند، 

چرا که الزم بود این موضوع در یک روند طبیعی اتفاق بیافتد.
الکساندر دبرنارد، PMP، مهندس ارشد الکترونیک و مدیر پروژه، 

لگراند،گرانوبل، فرانسه

تعیین استانداردها
تیم من بسیار کوچک است و تنها سه نفر از ما به طور دائمی 

درگیر پروژه هستیم. جدیدترین پروژۀ ما نوشتن برنامۀ کسب و 
کار برای یکی از جدیدترین جنبه های سازمان بود.

جلسۀ برنامه ریزی را با تعیین یک "هنجار گروهی" آغاز کردیم 
که شامل قوانین پایه ای بود که می بایست در سرتاسر پروژه از آن 
پیروی می شد. از طریق طوفان فکری، ایده های خود را به اشتراک 

گذاشتیم و این کار را در زمانی حدود 10 دقیقه تمام کردیم. 
بعضی از هنجارها شامل این موارد بودند: گوش دادن در حین 

صحبت دیگران، صداقت دوستانه داشتن، پذیرای افکار نو بودن و 
حفظ فرهنگ شرکت. 

در طول زمان انجام پروژه هرگاه با نقصانی مواجه می شدیم به این 
هنجارها رجوع می کردیم و از آن به عنوان راهنما برای یکدیگر 
استفاده می نمودیم. ممکن است داشتن مجموعه ای از هنجارها 

چیزی ساده و بدیهی به نظر برسد، اما اگر مکتوب نشوند و مشخصا 
مورد توجه قرار نگیرند به راحتی فراموش می شوند. 

دو مورد از سخت ترین هنجارها از لحاظ وفادار ماندن به آنها، عبارت 
بودند از صداقت دوستانه داشتن و پذیرای افکار نو بودن. گاهی 

اوقات مجبور بودم آنچه توافق کرده بودیم را به افراد تیم یادآوری 
کنم. اما هرگز تنش بین اعضای تیم تشدید نشد و توانستیم اهداف 

تعیین شده در جلسه را کامل کنیم و با حفظ هیجان اولیه، کارهای 
واگذار شده را تکمیل نماییم.

ربکا کوندر، مدیر برنامه های تفریحی، شورای دیده بان دختران 
آپاالچیان جنوبی، ناکسویل، ایالت تنسی، ایاالت متحده امریکا

ایجاد ارتباطات عمیق
اینکه به همکار خود بفهمانید رابطۀ شما چیزی فراتر از رابطۀ کاری 

است باعث اعتمادسازی می شود. می توانید از همکار خود دربارۀ 
خانواده، دوستانش و سرگرمی های مورد عالقه اش سؤال کنید. در 
مورد این موضوعات اطالعات کسب کنید و مرتبا بپرسید: "اوضاع 

چطور است؟"
در گذشته با فردی کار می کردم که در برنامه نویسی نرم افزارهای 

کاربردی تازه کار بود. مدیر پیشین به او فرصتی جهت ارتقاء 
توانمندی هایش نداده بود. پس شروع به یاد دادن چند چیز به 
او کردم. ما کم کم شروع به گفتگو دربارۀ بیس بال، موسیقی، و 

چیزهای دیگر کردیم. نهایتا مرا به مهمانی خانوادگی اش دعوت کرد 
و رابطۀ دوستانه و کاری مان بیشتر شد.

یک روز پروژه ای فوری داشتیم و از او درخواست کمک کردم. او از 
انجام این کار خوشنود بود، چرا که سرانجام فرصتی را که دنبالش 

بود بدست آورده بود و می دانست که با یک دوست کار می کند.
نکتۀ پایانی اینکه ریشۀ اعتماد در به رسمیت شناختن انسانیت 

طرف مقابل است. باید به این مسأله توجه کرد که همه چیز به تمام 
کردن کار مربوط نمی شود. ایجاد یک محیط امن و راحت، انجام کار 

را ساده تر می کند.
ادگارد والسکوز، متخصص ارشد تکنولوژی، بانکو ِد ونزوئال، 

کاراکاس، ونزوئال

به طور فعال گوش دادن
یکی از راه های ایجاد اعتماد بین اعضای تیم، گوش دادن است. افراد 

دوست دارند که شنیده شوند. من یاد گرفته ام که به صحبت های 
آن ها توجه کنم و فعاالنه آن ها را ترغیب به در میان گذاشتن 

ایده هایشان کنم. چه ایده های آن ها به کار برده شود چه نشود، افراد 
می دانند که حرفشان شنیده می شود. می خواهم اعضای تیم بدانند 

که مهم هستند و مشارکت شان نیز مهم است. 
برای این منظور، به طور مکرر نکته ای را که یکی از اعضای تیم به 
آن اشاره داشته را تکرار می کنم یا سوالی کاوشگرانه، در ارتباط با 
آنچه گفته اند می پرسم. زمانی که این کار را انجام می دهم، متوجه 

گوش دادن من می شوند و به طور دقیق تری موضوع را پیگیری 

در امان بودن
مترجم: 

مهندس 
علیرضا 

قربانی نژاد 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت دانشگاه 
تربیت مدرس

شکل 2: تأثیر حس دخیلی بودن در کار تیمی در 
افزایش نوآوری )ارائۀ ایده های نو(

شکل 1: تأثیر حس دخیل بودن در کار تیمی 
در افزایش حس عضویت در تیم )فراتر رفتن از 

رابطۀ کاری در کمک به همکار(

می کنند. نکتۀ جالب این که چنین تکنیکی را در ارتباط با پسرانم 
هم به کار می برم. این تکنیک باعث تقویت مباحثه می شود. وقتی 

از پسر کوچکم دربارۀ آنچه می گوید می پرسم، جذاب تر و جذاب تر 
می شود و این موضوع بسیار با ارزشی است.

اریک اسپیلووگل، مدیر پروژۀ دفتر PMO، گریمونت، سالت لِیک 
سیتی، ایالت یوتا، ایاالت متحدۀ امریکا

مرا در کار تیمی دخیل کنید
سازمان هایی که می خواهند یک تیم اجرایی با عملکرد باال داشته 
باشند می توانند این کار را با ایجاد حس قوی دخیل بودن در تیم 

آغاز کنند. ایجاد زمینه برای دخیل شدن در کار تیمی می تواند 
نقش بسیار مؤثری در پرورش سودمندی و نوآوری داشته باشد. 

طبق بررسی انجام شده توسط Catalyst، احساس دخیل بودن در 
کار تیمی باعث افزایش حس عضویت در تیم و نوآوری در سرتاسر 

جهان می شود؛ گرچه درصد کارمندانی که اعتقاد دارند حس دخیل 
بودن منجر به این موارد می شود در کشورهای مختلف متفاوت 

می باشد )شکل های 1 و 2(. 
 

 ،PMI انتشارات مؤسسۀ  PMNetwork برگرفته از ماهنامۀ
شمارۀ مارس 2016

اینکه به همکار خود بفهمانید رابطۀ شما چیزی فراتر از رابطۀ کاری است 
باعث اعتمادسازی می شود. می توانید از همکار خود دربارۀ خانواده، 
دوستانش و سرگرمی های مورد عالقه اش سؤال کنید. در مورد این 
موضوعات اطالعات کسب کنید و مرتبا بپرسید: »اوضاع چطور است؟«
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همۀ ما احتماال اصطالح قدیمی"پیام رسان را نُکشید" را شنیده ایم. ولی وقتی مدیر پروژه دربارۀ مشکلی با تیمش حرف می زند، 
ممکن است از کوره در بروند. ما از فعاالن پروژه پرسیدیم: چگونه از ایجاد یک فضای منفی هنگام انتقال اخبار بد اجتناب 

می کنید؟

تمام کارت ها را نشان بده
سعی کنید به مخاطب خود یکسری اطالعات اولیه در مورد مسأله، علت شکل گیری آن، اقدامات انجام شده و نتیجۀ نهایی آن  

ارائه کنید. همیشه چند گزینه  را پیشنهاد کنید و سپس گزینۀ مورد نظر خود را مشخص نمایید. 
در طول یکی از پروژه هایی که در آن کار می کردم، برنامه ریزی ها و بررسی جزئیات نشان می داد که هزینه ها باالتر از حد مجاز 

خواهد شد. در جلسه ای که قرار بود گزینه های روش انجام پروژه مورد بررسی قرار گیرند، تیم تصمیم گیرنده که اکثرا نمایندگان 
ذینفعان تجاری پروژه بودند از شرایط ناراضی بودند. برای اینکه بتوانم دیدگاه منفی آن ها را تغییر دهم، الزم بود اعتمادشان را 

جلب کنم. 
من به ذینفعان در مورد وضعیت گذشتۀ پروژه سابقه ای را ارائه کردم. سپس چند گزینۀ اجرای پروژه، نتایج احتمالی هر یک از 
آن ها و تحلیل سود و هزینۀ آن ها را بیان کردم. به عالوه، توضیح بیشتری در مورد اینکه چه چیزی در هر یک از گزینه ها باعث 
افزایش بودجه و محدودۀ شرح خدمات شده است ارائه کردم. با توضیحات داده شده و تشریح وضعیت پروژه، توانستم ذینفعان 

را از چگونگی بروز مشکل آگاه کنم. بعد از اینکه متوجه شدند من به نگرانی های توجه داشته ام، ذینفعان با رضایت کامل یکی از 
گزینه های پیشنهادی من را تأیید کردند.

کاشویندرجیت کاوور گروال، CAPM، PMP، مدیر پروژه، شورای شهر کرایست چرچ، کانرتبری، نیوزلند

آماده باشید
مشکالت همیشه اتفاق می افتند، اما اگر شما با همکاری دیگران آن ها را حل کنید، می توانید آن ها را پشت سر گذاشته و به جلو 

حرکت کنید. چند سال پیش، من درگیر پروژه ای نسبتاً قدیمی شدم که چندین مدیر پروژه را از سر گذرانده بود. وقتی من 
پروژه را تحویل گرفتم، ذینفعان جدیدی در پروژه حضور داشتند و نیازهای آن ها به شکل قابل توجهی تغییر کرده بود. به عالوه، 
تیم سرمایه گذار احساس می کرد نیازهای  آن ها توسط محصول ما و تیم ما برآورده نخواهد شد. نارضایتی آن ها به حدی بود که 

تقریبا نتیجۀ هر جلسه، حمله به محصول و یا ارائۀ لیستی از مشکالتی بود که آن ها با آن برخورد کرده بودند. آن ها به وضوح 
ناراضی و ناامید بودند. بنابراین اولین واکنش من، گوش دادن، سؤال کردن و قرار دادن خود در موقعیت آن ها بود. من شکایت 
آن ها را به طور کامل بررسی کردم و یک بازخورد داخلی دربارۀ بهترین راه حل های ممکن گرفتم. سعی کردم جلسه را به صورت 
یک تالش جمعی برگزار کنم، و به همین دلیل، آن ها احساس کردند که بخشی از راه حل هستند. این روش بسیار مؤثر بود و 

جلسات را پُربار نگه داشت. من تمام تالشم را کردم تا تیمم روی حرفش  بماند و وعده هایش را عملی کند. در پایان، سرمایه گذار 
کاماًل راضی بود.

شارنجیت گیل، PMP، مشاور ارشد پروژه، رشکت اوراکل، لندن، انگلستان

حامل خبر بد
مترجم: 

مهندس 
مسعود باقری

 کارشناس 
ارشد مدیریت 

پروژه و ساخت، 
دانش آموختۀ 
دانشگاه شهید 

بهشتی

شکل 1: مقایسۀ درصد موفقیت پروژه ها در دستیابی به 
اهداف کلی، بودجه ای و زمانی براساس میزان دسترسی به 

اطالعات

بخندانید
ساعت 11:47 شب قبل از راه اندازی آنالین یک محصول، تیم 
من یک شب را برای تست آمادگی سیستم برای شروع به کار 

گذراندند. ما متوجه شدیم که به خاطر ارتباطات نادرست و 
انتظارات ناهمراستای ذینفعان، فرآیند تست درست کار نمی کند. 

این مسأله سبب شد مکالمات داغی بین بیش از 50 نفر که همگی 
عصبانی بودند، متشکل از افراد پشت خط تلفن و افراد مستقر 

در اتاق فرماندهی پروژه، رخ دهد. شب دیروقت بود، افراد هنوز 
شام نخورده بودند و موقعیت پیش آمده کم کم داشت تبدیل به 
یک ریسک بزرگ می شد. بنابراین من با بیان لطیفه ای در مورد 
ُگشِنگَیت )ترکیبی از گشنگی و عصبانیت( جو را شکستم، و به 

سرعت مکالمه را به سمت الزامات اصلی مان هدایت کردم. سپس 
سعی کردم چند گزینه برای دور زدن محدودیت ها پیشنهاد کنم 

و چند راه حل ممکن را با توجه به محدودیت شدید زمانی که 
داشتیم ارائه نمایم. تیم بالفاصله حواس خود را برای تمرکز بر 

روی پیدا کردن راه حلی جهت حل مشکل پیش رو جمع کرد. ما 
توانستیم حتی بدون داشتن یک برنامۀ دقیق، بر زمان غلبه کنیم 

و زودتر از انتظار کار را آمادۀ تحویل نماییم.
یک اظهار نظر غیرمنتظرۀ خنثی یا مثبت در وسط یک بحث مضر، 
کمک کرد تا بتوانیم از جو منفی خارج شویم و به من این فرصت 

را داد تا تیم را بر روی آنچه می توانست انجام شود و باید انجام 
می شد متمرکز کنم.

به طور کلی، تجربۀ من نشان داده است هنگامی که یک چالش 
پیش می آید، یادآوری اینکه اعضای تیم تاکنون چه چیزی به دست 
آورده اند و چقدر به هدف نزدیک اند، می تواند از یک هجمۀ فکری 

منفی پیش گیری نماید.
جیمز لی، استراتژیک در زمینۀ محتوا، اجایلنت تکنولوژیز، سانتا 

کالرا، کالیفرنیا، ایاالت متحدۀ امریکا

یک به یک
شما باید راستگو، روراست و نکته بین، ولی باالتر از همۀ این ها باید 

گیرا باشید. بر اثر رکود اقتصادی سال 2008، در سه ماهه اول 
سال 2009 من یک کار پر زحمت برای انتقال اخبار بد به اعضای 

پروژه ام داشتم: ما باید با برخی از اعضای تیم پروژه که با آن ها 
قرارداد داشتیم زودتر از موعد خداحافظی می کردیم.

من ابتدا این موضوع را در جلسه ای با حضور همه بیان کردم و 
سپس یک به یک با هر فرد به صحبت پرداختم. من دالیلی که 

موجب این اتفاق شده بود را توضیح دادم–اینکه رکود بخشی 
از چرخۀ کسب و کار است و این خداحافظی زودهنگام به دلیل 

مسائل عملکردی نیست– و سعی کردم نشان دهم که خودم 
چه احساس بدی نسبت به این موضوع دارم. بیشترشان از اینکه 
صحبت کردیم و دالیل را شخصاً به آن ها توضیح دادم خوشحال 
بودند. برخی متوجه شدند که این بخشی از کسب و کار است، و 

البته برای بعضی هم بسیار غیرمنتظره بود.
ما نتیجۀ واقعی این برخورد را هنگام بهتر شدن کسب و کار 

درک کردیم: بیشتر آن ها هنگامی که دوباره دعوت به کار شدند، 
برگشتند.

وینیفردو سیپرس، PMP، مهندس پروژه، فلور، مانتیلوپا سیتی، 
فیلیپین

خودت انتخاب کن 
برای یک مدیر پروژه، انتقال اخبار بد قسمتی از کار است. به طور 

مشابه، در دسترس قرار دادن اطالعات درست برای اعضای تیم، تا 
به واسطۀ آن بتوانند تصمیمات درستی بگیرند و از مشکالت عبور 
نمایند بخشی از وظایف مدیر پروژه است. شاید این مطلب بدیهی 
به نظر برسد، اما نتایج تحقیقات PMI در حوزۀ تصمیم گیری نشان 
می دهد، داشتن اطالعات درست به آن آسانی که به نظر می رسد 

نیست. بنابر این گزارش:
تصمیم گیران در 81 درصد  از سازمان ها همیشه دسترسی به آنچه 

می خواهند ندارند.
46 درصد تصمیم گیران اذعان داشتند در اغلب موارد حتی از 

داشتن اطالعات اولیه ای مثل ارزیابی ریسک محروم اند.
40 درصد تصمیم گیران اذعان داشتند اطالعات ناقصی در مورد 

منابع موجود دارند.
35 درصد تصمیم گیران از دانش جامع در مورد الزامات پروژه 

برخوردار نیستند.
این کمبود اطالعات نهایتاً عوارض خود را در خروجی پروژه نشان 

می دهد: 
کمبود اطالعات: هرگز یا بندرت      
کمبود اطالعات: همیشه      
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تجربۀ محدود در چرخۀ عمر پروژه نباید یک مانع برای پیدا کردن شغل تلقی شود. همچنین، چگونه 
می توان بیشترین دستاورد و خروجی را از عضویت در PMI بدست آورد.

من در جستجوی یافتن شغل هستم، ولی از این نگرانم که تجربۀ کافی در فازهای ابتدایی و برنامه ریزی پروژه ندارم- 
اکثر اوقات بر روی فاز اجرایی پروژه تمرکز داشته ام. چگونه با این مساله کنار بیایم؟

اول از همه باید گفت اگر شما خودتان انتخاب کنید که با این موضوع به عنوان یک مساله برخورد کنید، قطعا به یک 
مساله تبدیل خواهد شد. فقط به این دلیل که تجربۀ کاری شما بر روی فاز اجرایی متمرکز بوده، آیا بدین معناست 

که شما فاقد تجربه در فازهای آغازین و برنامه ریزی هستید؟ مطمئنا مواردی بوده که به خاطر تغییر در الزامات، شما 
مجبور  به اعمال اصالحات در برنامۀ پروژه شده اید. به جای تمرکز بیش از حد بر اینکه تجربۀ شما مربوط به کدام 

مرحله از چرخۀ عمر پروژه است، به تکنیک ها و مهارت هایی که دارید فکر کنید.  
توصیه می کنم دوباره استاندارد PMBOK را بازخوانی و مرور کنید و تکنیک ها و مهارت هایی را که در فازهای آغازین و 
برنامه ریزی مورد نیاز هستند شناسایی کنید. همچنین سعی کنید یک خودارزیابی در زمینۀ شایستگی های مورد نیاز 

در این فازها از خود داشته باشید. پیش بینی من این است که نتایج این خودارزیابی شما را به شکل مطلوبی هیجان زده 
خواهد کرد.

اما در مورد فعالیت های کاربردی که می تواند شما را برای یک موقعیت جدید آماده کند: اول از همه باید اطمینان 
حاصل کنید که برای هرگونه نقصی که در خالل بازخوانیPMBOK  و خودارزیابی انجام شده، در تکنیک ها و 

مهارت های مورد نیاز خود شناسایی کرده اید چاره ای اندیشیده اید. زمانی را برای توسعۀ شخصی خود در نظر بگیرید-در 
دوره های آموزشی ثبت نام کنید یا مطالعاتی در زمینۀ طرح های کسب و کار، گردآوری الزامات، برنامه ریزی و زمان بندی 
داشته باشید. افزایش دانش شما در این زمینه ها باعث می شود زمانی که در مصاحبه هایتان در مورد تجربۀ کاری خود 

صحبت می کنید، احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. 
در گام دوم مطمئن شوید که به صورت کامال واضح و روشن، تجربیات عملیاتی خود را هم در رزومه و هم در 

مصاحبه هایتان بیان  کنید. در پاسخ به سواالت مربوط به فازهای آغازین و برنامه ریزی، سعی کنید با قاطعیت در مورد 
اینکه چگونه مهارت های برنامه ریزی را در طی فاز اجرایی فرا گرفته اید صحبت کنید. زمانی که بحث به تجربه در فاز 
آغازین می رسد سعی کنید صادق و روراست باشید. تنها در مورد مهارتهایی که واقعاً دارید صحبت کنید و همچنین 
برنامۀ خود را برای پر کردن نقص ها و خألهای مهارتی تان تشریح نمایید تا نشان دهید که برای رفع آن ها یک برنامۀ 

عملیاتی دارید. سعی کنید تناسب موقعیت شغلی ای که برای آن مصاحبه می کنید را با برنامه و مسیر شغلی خود 
تشریح کنید؛ به عنوان مثال، اینکه شما خواستار تجربۀ بیشتری در این حوزه هستید یا اینکه خواستار پروژه هایی با 

مدت زمان کوتاه تر هستید تا امکان مدیریت کل چرخۀ عمر پروژه برایتان فراهم شود. 

در نهایت به یاد داشته باشید که سازمان ها مدیر پروژه هایی 
می خواهند که توان تحویل پروژه ها را داشته باشند-پس 

به جای تمرکز بر نقاط ضعف خود، سعی کنید تجربۀ 
اجرایی خود را پررنگ کنید. این تغییر در طرز فکر می تواند 
اعتمادبه نفس شما را افزایش دهد و باعث تحول اساسی در 

نتیجۀ مصاحبه ها گردد.
من در یک سازمان امنیتی و حساس کار می کنم و 

پروژه هایی که مدیریت می کنم نیاز به تدابیر خاص امنیتی 
دارند. هم اکنون به دنبال یک موقعیت شغلی جدید هستم و 
می خواهم رزومه ام را به روز کنم. چگونه می توانم بدون آنکه 
اطالعات حساس در مورد این پروژه ها را به اشتراک بگذارم، 

این کار را انجام دهم؟

این کار به راحتی امکان پذیر است: به جای نوشتن در مورد 
پروژه، در مورد اینکه کارها را چگونه انجام داده اید توضیح 
دهید. )امیدوارم بیشتر مدیر پروژه ها در نوشتن رزومه شان 
به این نکته دقت کنند.( کسانی که رزومۀ شما را مطالعه 

می کنند، بیشتر می خواهند بدانند شما چه نوع مدیر پروژه ای 
هستید، نه اینکه در مورد جزئیات پروژه ای که شما مدیریت 

کرده اید اطالعات کسب کنند. هر پروژه از لحاظ ماهیت 
منحصربه فرد است؛ بنابراین شانس اینکه خروجی پروژه هایی 

که شما کار کرده اید دقیقا با همان چیزی که سازمان به دنبال 
آن است منطبق باشد، بسیار ناچیز است.

بنابراین، رزومه تان را با نام شرکت مربوطه آغاز کنید و 
سپس این قضیه را به صورت روشن و شفاف توضیح دهید 

که پروژه هایی که شما مدیریت کرده اید پروژه هایی حساس 
بوده اند. اما چیزی که الزم است به مخاطب منتقل کنید، 
طبیعت پروژه هایی است که در آن ها کار کرده اید–فناوری 

اطالعات، پشتیبانی، دفاعی، حقوقی و ....
در مرحلۀ بعد، بر روی روش های مدیریت پروژه، فرایندها، 

ابزارها و تکنیک های مربوطه تمرکز کنید. در این موارد 
نیز نیازی نیست که اطالعات حساس را با مخاطب در 

میان بگذارید. شما به راحتی می توانید در مورد تجربه و 
مهارت هایتان در زمینه هایی مثل مدیریت ذینفعان، مدیریت 

ریسک، برنامه ریزی و مدیریت تغییر بنویسید، بدون اینکه 
وارد جنبه های خاص پروژه شوید.

به یاد داشته باشید که این ها چیزهایی است که اکثر 
مصاحبه کنندگان و خوانندگان رزومه می خواهند بدانند. آن ها 

می خواهند با میزان دانش شما از مدیریت پروژه و اینکه در 
چه سطحی آن را عملیاتی کرده اید آشنا شوند. آن ها مایلند 

بدانند نوع تجربۀ شما در مدیریت پروژه ها با شغل پیشنهادی 
و فرهنگ سازمانی آن ها متناسب است یا خیر.

من اخیرا یکی از اعضای PMI  شده ام. چگونه می توانم 
بیشترین بهره را از عضویتم ببرم؟

سوای از زمان زیادی که باید برای مرور منابع معرفی شده 
در وب سایت مؤسسۀ PMI صرف کنید و دانش خود را ارتقاء 

دهید، شما حتما باید به شعبۀ محلی خود بپیوندید و در 
نشست ها و جلسات آن شرکت کنید. این همان جایی است 
که همه چیز از آنجا آغاز می شود: حضور در جمع فعاالن و 

شاغلین در پروژه ها، گوش دادن و یاد گرفتن، و ایجاد شبکۀ 
ارتباطی با کسانی که به طور کلی به شما می آموزند چه 

کارهایی را در زندگی انجام دهید. 
اینکه پای خود را از سازمان بیرون بگذارید و دیگر فعاالن 

مدیریت پروژه را ببینید- با کارهایی که انجام می دهند 
آشنا شوید و به اینکه آنها با چه چالش هایی روبرو هستند و 
چگونه پروژه هایشان را مدیریت می کنند پی ببرید-می تواند 
به مثابۀ نفس کشیدن در هوای تازه باشد. این کار همچنین 

می تواند به شما کمک کند تا بفهمید همتایان شما برای 
کسب بیشترین منفعت از عضویت شان چه کارهایی انجام 

می دهند. فعال باشید تا به زودی به مجموعۀ کاملی از مزایای 
عضویت تان پی ببرید. 

خود را دستِ کم نگیرید

مترجم:
 مهندس 

فرشاد داشاب 
دانشجوی 

کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت، دانشگاه 

تربیت مدرس

نویسنده: لیندی اسکات
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صد و ده سال: پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر، نوشته اکبر الجوردیان، نشر لوح 
فکر، 1396

ایوان برند، استاد دانشگاه و مورخ اقتصادی معاصر، در مقدمۀ کتابش عوامل پیشرفت اروپای مدرن 
می گوید مهم ترین عامل در توسعۀ اقتصاد مدرن، مردم هستند. به نظر او در میان کنشگران اقتصاد 

مدرن، افراد خاص، مستعد، و جسور، صنعتگران، بانک داران پیشگام، کارآفرینان، و مدیرانی که 
به واسطۀ استعدادشان در نوآوری، سکان دار پیشرفت بوده اند، شایستۀ توجه خاص هستند. کتاب 

صد و ده سال، زندگی نامۀ یکی از چنین افرادی است که بسیاری از ما به شیوه های گوناگون، 
از حاصل زحمات او بهره مند بوده ایم. پیش از این، کتابی با عنوان موقعیت تجار و صاحبان 
صنایع در دورۀ پهلوي )سرمایه داري خانوادگي خاندان الجوردي( به قلم علي اصغر سعیدي 
و فریدون شیرین کام توسط انتشارات گام نو به بازار آمد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. 
اکنون این کتاب که اختصاصاً به واگویی سرگذشت یکی از اعضای این خاندان، یعنی اکبر 

الجوردیان، توجه دارد ابتدا در سال 2014 در لس آنجلس به چاپ رسیده و به تازگی 
ناشر ایرانی لوح فکر نیز اجازۀ چاپ را در ایران به دست آورده و به انتشار این اثر 

آموزنده اقدام کرده است. کتاب، قلمی صمیمانه و بسیار روان دارد، تا جایی که در 
مواردی، به خصوص در صفحات آغازین و شرح خروج از ایران، ضمن این که فراز 

مهمی از تاریخ کشور را توصیف می کند، مانند یک رمان پرهیجان، خواننده را به 
دنبال خود می کشد. گمان دارم مطالعۀ این کتاب برای مدیران و کارآفرینان و 

عالقمندان به تاریخ معاصر آموزنده خواهد بود.      
 

ب
کتا

ی 
رف

مع

نوشتۀ
 دکتر محمد ابراهیم محجوب

دانشگاه منچستر، به شکلی  که امروزه آن  را می بینیم، در سال 2004 و در پی ادغام دانشگاه 
ویکتوریای منچستر و مؤسسه ی علوم و فناوری منچستر )UMIST( تأسیس شد. دو مؤسسه، 
پس از حدود 100 سال همکاری صمیمانه و مشترک تصمیم گرفتند با یکدیگر ادغام شده و 

یک دانشگاه واحد را تشکیل دهند؛ و نهایتاً در تاریخ 22 اکتبر سال 2004 آن دو بطور رسمی با 
هم ادغام گردیدند و بزرگترین پردیس دانشگاه در بریتانیای کبیر را تشکیل دادند. 

 
دانشکدۀ مکانیک، هوافضا و مهندسی عمران

دانشکدۀ مکانیک، هوافضا و مهندسی عمران میزبان دانشجویان رشته های مختلف است که به 
جهت برخورداری از کیفیت باالی سیستم تدریس و اجرای پژوهش های پیشگام و تأثیرگذاری 
میان رشته ای و مهندسی، به شهرت رسیده  است. هم سیستم تدریس و هم سیستم پژوهش و 
تحقیقاتی این دانشکده، مبتنی بر فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی در جهت افزایش منافع 

دانشجویان، کارکنان و اعضای جامعه بَنا نهاده شده اند. در این دانشکده، بازۀ گسترده ای از 
دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با کیفیت باال تدریس می شوند و فرصت های ارزنده ای 

در اختیار دانشجویان عالقمند به تحقیق و پژوهش تیم محور قرار می گیرد که با کمک برترین 

گردآوری و ترجمه: 
دکتر مانا 

قهرمان زاده
دکترای مدیریت 
پروژه از انگلستان

معرفی رشته ی 
مدیریت پروژه  در دانشگاه 

منچستر

سیری در نظریۀ پیچیدگی. نوشتۀ مالنی میچل، ترجمۀ رضا امیررحیمی، نشر نو، 1395

شور ما عموماً معطوف به تحلیل سیستم های 
م بر آموزش مهندسی و مدیریت در ک

فضای فکری حاک

ها، با مفاهیمی همچون عدم قطعیت، اثر 
ت. اما در جهان واقعی، از جمله جهان پروژه 

ساده و خطی اس

پروانه ای، قوی سیاه، نظریۀ آشوب، سیستم های پیچیده، ساختارهای شبکه ای، تفکر غیرخطی، دوری 

وکار داریم. 
( ، و مانند این ها سر

Emergence(پدیده های برآیند ،)Tipping point( از تعادل، نقطۀ بحرانی

وژۀ امروزی بدون 
هریک از این مفاهیم، خود به تنهایی سرفصل بحث هایی عمیق و اساسی اند و مدیر پر

آشنایی با این مفاهیم نمی تواند چندان امیدی به موفقیت داشته باشد. 

م دکتر مالنی میچل، 
ی از مراجع ارزنده ای که به بیان این مفاهیم پرداخته است، کتابی است از خان

یک

ضا امیررحیمی 
ی پورتلند، که به همت جناب آقای ر

پیوتر دانشگاه ایالت
تاد و پژوهشگر علوم کام

اس

رار داده است. ارزش 
ن را در خدمت عالقمندان ق

به ترجمه درآمده و نشر نو آ

اصلی کتاب در این است که مفاهیم فنی یادشده را بدون این که از 

ارزش علمی آنها کاسته باشد، به زبانی روان و روایت گونه برای خوانندۀ 

ح کرده است. برای خوانندۀ ایرانی، ارزش دیگر 
غیرمتخصص تشری

کتاب در این است که تاکنون مراجع قابل اعتنای چندانی در این زمینه 

نداشته ایم. تا جایی که اطالع دارم تاکنون، جز نظریۀ سیستم های پیچیده 

 اثر نورمن 
اثر شروین وکیلی، نشر شورآفرین، نظریۀ نظم خود انگیخته

ی، و درآمدی بر اندیشۀ پیچیده اثر 
شایار دیهیمی، نشر ن

بری، ترجمۀ خ

دگار مورن ترجمۀ افشین جهان دیده از نشر نی، آثار جدی دیگری به زبان 
ا

فارسی منتشر نشده است. کتاب مالنی میچل از جهات بسیاری بر این سه 

ق تراز اول جهانی در 
دارد. او یک محق

ذکر گردید برتری 
چهار کتابی که 

ت و در این کتاب به صورتی جامع و فرانگر به موضوع 
زمینۀ هوش مصنوعی اس

پیچیدگی و سیستم های پیچیده پرداخته است. به تصور من، خواندن این کتاب 

ش مؤثری ایفا نماید.
د در تقویت اندیشۀ سیستمی نق

می توان
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اساتید در این دانشکده به ثمر می رسند. 
تعداد اعضای هیات علمی  در این دانشکده به بیش از 100 نفر 
می رسد که همگی تحت پشتیبانی گروه های حرفه ای فنی و 
اداری مشغول به فعالیت هستند. این دانشکده بیش از 1000 

دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از 800 دانشجو در مقطع 
کارشناسی ارشد آموزش محور( پاره وقت و تمام وقت) دارد. تعداد 
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پژوهش محور در این دانشکده 

نیز بیش از 250 نفر می باشد.

)MSc( مقطع کارشناسی ارشد آموزش محور
دوره های پاره وقت و تمام وقت مقطع کارشناسی ارشد در این 

دانشکده، با هدف پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی و همچنین 
رفع نیازهای صنعتی طراحی شده اند. دوره ی کارشناسی ارشد، 

یک دوره ی 12 ماهه است که طی آن دانشجویان باید 120 واحد 
نظری و 60 واحد عملی )پروژه و پایان نامه( را بگذرانند. 

چهار دوره ی مقطع کارشناسی ارشد در گروه دوره های مدیریت 
پروژه در این دانشکده از قرار زیر هستند:

•  مدیریت پروژه 
•  مدیریت پروژه های عمرانی 

•  مدیریت پروژه های مهندسی
•  مدیریت پروژه های تجاری

تمام این دوره های آموزشی، فرصت های ارزشمندی برای کسب 
شناخت در مورد مالحظات و مقتضیات فنی و انسانی که از جمله 

مؤلفه های ضروری برای مدیریت موفق یک پروژه هستند، در 
اختیار دانشجویان قرار می دهند. همچنین دانشجویان را با ابعاد 
استراتژیک و سازمانی آشنا می کنند تا آنها را برای این نقش ها 

آماده کنند. اهداف خاص هر یک از این دوره ها به شرح زیر 
می باشد:

*  دوره ی مدیریت پروژه: نقش حرفه ای مدیر در بازه ی گسترده 
ای از پروژه ها. 

*  دوره ی مدیریت پروژه های عمرانی: نقش حرفه ای مدیر در 
پروژه های عمرانی. در این رشته، مکانیسم های کنترل پروژه در 
ارتباط با مدیریت منابع، بودجه بندی و مدیریت هزینه، کنترل 

تغییرات، مدیریت قرارداد و مدیریت اطالعات به دانشجو آموزش 
داده می شود. 

*  دوره ی مدیریت پروژه های مهندسی: نقش حرفه ای مدیر 
در پروژه های مهندسی. این دوره بر فرآیندهای تولید، پردازش و 

خدمات رسانی در پروژه-های مهندسی متمرکز است و مؤلفه هایی 
نظیر روال ایده پردازی تا تحلیل، ارتباط میان ابداع و پیشرفت 

محصوالت، فرآیندها، و امتیازهای رقابتی و همچنین روال حفاظت 
و بهره برداری از دارایی های معنوی را مورد بررسی قرار می دهد. 

*  دوره ی مدیریت پروژه های تجاری: نقش حرفه ای مدیر در 
پروژه های تجاری. در این دوره ابعاد تجاری مدیریت پروژه نظیر 

بازاریابی و فروش، مدیریت امور مالی، تدارکات، مناقصه و مدیریت 
قرارداد به دانشجویان آموزش داده می شود. 

واحد های مشترک  مورد نیاز براي این چهار دوره عبارتند از:
•  منابع انسانی  و سازمان

•  برنامه ریزی و کنترل پروژه
•  روش  تحقیق در مدیریت پروژه

•  مدیریت قرارداد
•  مدیریت پروژه ها
•  مدیریت ریسک

•  امور مالی  پروژه ها
•  پایان نامه
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ــی  ــای تعال ــی مبن معرف
ــروژه  پ

)Project Excellence Baseline(
مقدمه 

عملکرد مطلوب در پروژه ها و مدیریت پروژه ی سرآمد، همواره مهم ترین هدف مدیران 
پروژه و مدیران ارشد سازمان های پروژه محور بوده است و در راستای تحقق این هدف، 
انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA(، استاندارد مبنای تعالی پروژه )PEB( را که 

نسخه ی ارتقاء یافته ی مدل تعالی پروژه )PEM( می باشد، در سال 2016 ارائه کرده 
است. این مدل یک ابزار الگوبرداری جهت بهبود مدیریت پروژه و ارزیابی دستاوردهای 

پروژه هاست که بر اساس آن IPMA هر ساله جایزه ی بین المللی مدیریت پروژه )معروف به 
اسکار مدیریت پروژه در جهان( را به پروژه های برگزیده در سطح دنیا اعطا می نماید.

مهندس
 یاسر رحیمی
دانشجوی دکترای 
مدیریت ساخت 
و پروژه دانشگاه 
UNSW استرالیا 
و مهندسی صنایع 

 Dual( دانشگاه تهران
)Degree

معرفی ساختار اصلی و ارزش های مدل
مبنای تعالی پروژه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

کارکنان و اهداف: این بخش، پایه و اساس مبنای تعالی 
پروژه را تشکیل می دهد. وجود نیروی کار مناسب تحت 

مدیریت رهبران متعالی از جمله عوامل کلیدی برای ارتقاء 
پروژه است و می تواند به پروژه کمک کند تا از حدود 

استانداردهای تعیین شده پیشی بگیرد. 
فرآیندها و منابع: این بخش شامل روش های الزم برای 

تقویت تعالی از طریق اجرای فرآیندهای منطقی و اختصاص 
منابع کافی می باشد که باید به شکلی پایدار و اثربخش به کار 

گرفته  شوند. این بخش در عین حال مبنایی برای رسیدن 
به نتایج ملموس از نوآوری ها و خالقیت ها و تبدیل آنها به 

نقطه ی شروع برای سایر پیشرفت هاست.
نتایج پروژه: رویکرد مدیریت پروژه تنها در صورتی متعالی 
است که منجر به نتایج پایدار و فراتر از انتظار برای تمامی 
ذینفعان شود. این بخش مکمل دو بخش قبلی است، بدین 

صورت که امکان ثبات دستیابی به نتایج متعالی را طبق 
تعریف ذینفعان پروژه فراهم می کند.

از طریق حصول اطمینان از تعامل بین بخش هاي اصلی مدل 
مبنای تعالی پروژه، می توان به ارزش های بنیادین در کسب و 
کار دست یافت. ارزش های بنیادین مبنای تعالی پروژه شامل 

موارد ذیل می باشند:
عملکرد: افرادی که انگیزه ی الزم برای رسیدن به اهداف را 

دارند، برای رسیدن به نتایج بهتر تالش می کنند.
اثربخشی  و کارایی:  استفاده از فرآیندها و منابع مناسب 

توسط افراد با انگیزه، توسعه دهنده ی اثربخشی و کارایی است.
قابلیت اطمینان: وجود فرآیندهای شناخته شده و منابع به 

اندازه ی کافی امکان تحقق اهداف بلندمدت و کوتاه مدت را 
فراهم می سازد. 

انعطاف پذیری: مشاهده ی موفقیت در انجام پروژه ها به 
صورت امری معمول باعث می شود که افراد درک بهتری از 
اهداف پروژه بدست آورند و راهبرد پروژه به صورت پیوسته 

ارتقاء پیدا کند.
بهبود مستمر: نتایج بدست آمده از تحلیل نتایج، امکان 

ارتقاء فرآیندها و منابع را فراهم می کند.
امکان تغییر مقیاس پروژه )مقیاس پذیري(: افرادی که 

انگیزه ی کافی برای رسیدن به اهداف را دارند، به دنبال 
فرصت هایی هستند که توانایی خود را از طریق توسعه و 

کاربرد فرآیندها و منابع مناسب، افزایش دهند. 
پایداری: پایداری از طریق تحقق پیوسته ی نتایج، نظارت 

دائمی، و استفاده از نتایج پروژه برای تحقق اهداف سازمانی، 
تقویت مدیریت، تحکیم فرآیندهای الزم و حصول اطمینان از 

استفاده مسئوالنه از منابع ضروری است. 

معرفی اجزاء مدل
کارکنان و اهداف

اولین بخش اصلی از مبنای تعالی پروژه، بخش کارکنان و 
اهداف می باشد که از 3 معیار و 9 زیرمعیار تشکیل شده 

است. تعالی پروژه از رهبران شروع می شود که ارزش های 
صحیح را تعریف و دنبال می کنند و در نتیجه سبک رهبری 

مؤثری را پیاده می نمایند. این رهبران تمامی ذینفعان اصلی 
را در تعریف اهداف پروژه و تعیین استراتژی سهیم می کنند. 

آنها تیم های کارآمدی تشکیل می دهند و از شرکاء و 
تأمین کنندگان مناسبی برای رسیدن به موفقیت در پروژه 

رویکرد مدیریت پروژه تنها در 
صورتی متعالی است که منجر به نتایج 
پایدار و فراتر از انتظار برای تمامی 

ذینفعان شود.
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بهره می گیرند. معیارها و زیرمعیارهای این بخش عبارتند از:

• A.1 رهبری و ارزش ها 
• a.1.A الگوهایی برای تعالی

• b.1.A توجه به ذینفعان پروژه 
• c.1.A جهت گیری نسبت به اهداف پروژه و سازگاری با 

تغییرات 
• A.2 اهداف و استراتژي

• a.2.A مدیریت نیازها، انتظارات و الزامات ذینفعان 
• b.2.A توسعه و تحقق اهداف پروژه 

• c.2.A توسعه و تحقق استراتژی پروژه
• A.3 تیم پروژه، شرکاء و تأمین کنندگان 

• a.3.A شناسائی و توسعه ی شایستگی ها
• b.3.A شناخت دستاوردها و توانمندسازی

• c.3.A همکاری و ارتباطات 

A.1 رهبری و ارزش ها 
پروژه های متعالی به شکلی هدایت می شوند که می توانند 

آینده را پیش بینی کنند و با پشتکار به آینده دست پیدا 
کنند. رهبران به عنوان الگو برای تیم پروژه عمل می کنند 
و ارزش ها، مسائل اخالقی، تمرکز بر اهداف، استانداردهای 

کاری، خود- مدیریتی و همکاری را برای اعضای تیم تعریف 
می کنند و در عین حال محیطی با جو اعتماد و انگیزش 

کافی فراهم می کنند. رهبران به تیم پروژه این امکان را می 
دهند که خود را برای زمان مناسب آماده کنند و پروژه را 
به موفقیت برسانند. آنها همچنین از سازمان پروژه محـور 

منعطف کــه مـی توانـد با تغـییرات خود را هماهنگ کند، 
حمایت می کنند.

A.2 اهداف و استراتژي
اهداف و استراتژي های پروژه متعالی، توسط رهبران پروژه و 

مطابق با نیازها و الزامات ذینفعان تعریف و توسعه پیدا می 
کنند. رهبران پروژه، در این رابطه، محیط پروژه را نیز در 

نظر می گیرند.  هنگامی که توافق الزم حاصل شد، اهداف 

و استراتژي ها به صورت مرتب مورد بازبینی قرار می گیرند 
و در صورت نیاز در واکنش به تغییرات در محیط و تغییر 

تقاضاهای ذینفعان، اصالح می شوند. پروژه های متعالی 
از اهداف پروژه و استراتژي های کلی پروژه برای توسعه و 
سازگار ساختن برنامه ها و دستورالعمل هاي خود استفاده 

می کنند. 

A.3 تیم پروژه، شرکاء و تامین کنندگان 
موفقیت های پروژه متعالی به اطالع سایرین رسانده می 
شود و به شکلی که باعث انگیزش اعضای تیم، شرکاء و 

تأمین کنندگان شود، از افراد دخیل در موفقیت بدست آمده 
قدردانی می شود. این مسئله باعث ایجاد تعهد می شود و 

در عین حال امکان استفاده از رشد و مهارت ها و دانش به 
منظور موفقیت پروژه فراهم می شود. 

B. فرآیندها و منابع 
دومین بخش از مدل، بخش فرآیندها و منابع می باشد 

که شامل دو معیار اصلی است. بخش فرآیندها و منابع بر 
مدیریت فرآیندهای کلیدی که در موفقیت پروژه نقش دارند 

و همچنین مدیریت منابعي که برای رسیدن به موفقیت 
ضروری هستند، تمرکز دارد. با در نظر گرفتن اهمیت 

فرآیندهای مدیریت پروژه و منابع مرتبط، این بخش ها در 
مدل بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. تیم پروژه می بایست 

به دقت فرآیندها و منابع را انتخاب کند و توسعه دهد تا 
تحقق اهداف پروژه به شکلی مؤثر و اثر بخش تضمین شود. 

کفایت منابع و فرآیندها بر اساس نیازهای پروژه و پیچیدگی 
های پروژه می بایست در چرخه ی حیات پروژه کاماًل مدنظر 

قرار گیرد. با این حال، فرآیندهای مدیریت پروژه ی مؤثر و 
اثربخش نیز شرط الزم و کافی برای موفقیت پروژه نیستند. 

بخش فرآیندها و منابع به دو معیار زیر تقسیم می شود: 
• B.1 فرآیندها و منابع مدیریت پروژه 

• B.2 مدیریت دیگر فرآیندها و منابع کلیدي

B.1 فرآیندها و منابع مدیریت پروژه 
تیم ها در پروژه های متعالی اقدام به شناسایی فرآیندهای 
اصلی مدیریت پروژه و سایر منابع مورد نیاز برای موفقیت 

پروژه می کنند و در این رابطه منافع ذینفعان را نیز در نظر 

پروژه های متعالی از اهداف پروژه و استراتژي های 
کلی پروژه برای توسعه و سازگار ساختن برنامه ها و 

دستورالعمل هاي خود استفاده می کنند. 
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دارند. روش ها و ابزارهای کلیدی و فرآیندهای مدیریت پروژه 
با هدف رسیدن به اهداف پروژه به شکل مؤثر و اثربخش، 

شناسایی، اصالح و بهینه سازی می شوند. ایـن عمل بر اساس 
درک صحیح از نیازهای پروژه و قابلیت های سازمان  صورت 

می گیرد.

 B.2 مدیریت دیگر منابع و فرآیندهای کلیدی 
تیم های مسئول پروژه های متعالی سایر نتایج کلیدی پروژه 

و فرآیندهای پشتیبان و سایر منابع مرتبط و ضروری برای 
موفقیت پروژه را شناسایی می کنند  و در این رابطه به منافع 

ذینفعان نیز توجه دارند. این روش ها، ابزارها و منابع برای 
رسیدن به اهداف پروژه به شکل مؤثر و اثربخش انتخاب، 

اصالح و بهینه سازی می شوند. این مهم بر اساس درک 
صحیح از قابلیت های سازمانی محقق می شود. 

C. نتایج پروژه
آخرین بخش از مدل، نتایج پروژه می باشد که شامل 4 معیار 
و 9 زیر معیار است. بخش نتایج پروژه شامل معیارهایی است 

که دیدگاه الزم را در مورد ادراکات در مورد مدیریت پروژه 
از نگاه مشتریان، اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان کـه بـه 

صورت سطح رضایت از نتایج بیان می شوند و همچنین 
شاخص-های میزان رضایت، فراهم می کنند. عالوه براین، 

این بخش سایر نتایجی که ممکن است منجر به آگاهی 
بیشتر نسبت به سطح تعالی شود را در بر می گیرد.

رسیدن به توازن بین انتظارات و تقاضای تمامی طرف های 
درگیر، همراه با فرآیند مدیریت موثر می تواند منجر به 

نتایج پایدارتر و فراتر از انتظار برای تمامی ذینفعان شود. 
مفهوم پایداری به عنوان یک عنصر مهم در تعالی پروژه به 

شمار می رود. به عنوان یک مفهوم اساسی، بنا به تعریف، 
نتایج در صورتی می توانند متعالی باشند که پایدار باشند؛ 

بنابراین تحلیل کامل از تعالی یک پروژه مستلزم استفاده از 
نتایج محقق شده در پایان یک پروژه با هدف تخمین سطوح 

رضایت و موفقیت آینده است. معیارها و زیرمعیارهای این 
بخش عبارتند از:

• C.1 رضایت مشتریان 
• a.1.C رضایت مشتریان 

• b.1.C شاخص های رضایت مشتریان 
• C.2 رضایت تیم پروژه

• a.2.C ادراکات تیم پروژه 
• b.2.C شاخص های رضایت تیم پروژه

• C.3  رضایت دیگر ذینفعان 
• a.3.C رضایت سایر ذینفعان

• b.3.C شاخص های رضایت سایر ذینفعان
• C.4 نتایج پروژه 

• a.4.C. ادراکات در مورد نتایج بر اساس اهداف پروژه 
•  b.4.C. تحقق نتایج فراتر از اهداف پروژه، شامل تأثیر بر 

محیط زیست
• c.4.C. عملکرد پروژه 

C.1 رضایت مشتریان 
پروژه های متعالی به سطح باالی رضایت مشتریان دست پیدا 
می کنند. رضایت کسب شده، با تحقق اهداف پروژه، شاخص 

های اصلی کارایی پروژه، مشارکت نمایندگان مشتری، و 
همراهی مشتریان با پروژه رابطه دارد. در پروژه ها و سازمان 

هایی که از مدیریت مناسبی برخوردار هستند، مشتریان 
به تنهایی در مورد درک خود از کیفیت تصمیم گیری می 

کنند. معیار رضایت مشتریان انعکاسی از میزان درک نیازها و 
الزامات مشتریان از سوی تیم پروژه است.

C.2 رضایت تیم پروژه 
پروژه های متعالی به سطح باالیی از رضایت در میان اعضای 

تیم پروژه می رسند. رضایت کسب شده با تحقق اهداف 
پروژه، مشارکت اعضای تیم در پروژه و تایید نتایج تیم پروژه 

از سوی پروژه ارتباط دارد.

C.3 رضایت سایر ذینفعان 
پروژه های متعالی به سطح رضایت باالیی در میان ذینفعان 

خود دست پیدا می کنند. رضایت کسب شده با تحقق 
اهداف پروژه، شاخص های اصلی کارایی، مشارکت نمایندگان 

ذینفعان و شناسایی پروژه از سوی آنها ارتباط دارد.  

C.4 نتایج پروژه و تاثیر آن بر محیط زیست
پروژه های متعالی به نتایج قابل توجهي دست پیدا می کنند 

در حالی که سطح کارآیی باالیی نیز دارند. این مهم در نتیجه 
مدیریت متعالی و رهبری محقق می شود. تأثیر مثبت این 

پروژه ها بر محیط نیز کاماًل مشهود خواهد بود.
تغییرات عمده مبنای تعالی پروژه )PEB( با مدل 

: )PEM( تعالی پروژه
• مبنای تعالی پروژه از 22 معیار به 18 معیار کاهش یافت؛
• معیارهای امتیاز دهی از دو رویکرد به سه رویکرد افزایش 

یافته است؛
• بخش های اصلی مدل از دو بخش به سه بخش ارتقا یافته 

است؛
• اضافه شدن »اثرات زیست محیطی« به عنوان یکی از 

معیارهای نتایج پروژه؛ 
• یکپارچه شدن معیار های چهارم و پنجم مدل  PEM به یه 

بخش اصلی به نام اهداف و منابع در مبنای تعالی پروژه؛
• اضافه شدن عناوین » ارزش ها« و  »استراتژی« در 

معیارهای مبنای تعالی پروژه. 

پروژه های متعالی به سطح باالیی از رضایت در 
میان اعضای تیم پروژه می رسند. 
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مصاحبه با جناب آقای مهندس صفاکیش، 
عضو منتخب در هیات مدیرۀ مؤسسۀ 

)IPMA( بین المللی مدیریت پروژه
جلسۀ ما برای بیست و دوم آبان ماه با جناب 
مهندس صفاکیش هماهنگ شده بود. طبق 

هماهنگی های قبلی، قصد داشتیم حدود 15 
دقیقه وقت آقای مهندس را بگیریم، اما با 

گفتگوی جذابی که شکل گرفت، مصاحبۀ ما دو 
ساعت و نیم زمان برد. بنابراین تنها گزیده ای 

از این مصاحبۀ خواندنی تقدیم حضورتان 
می گردد.

جناب مهندس حضور شما در هیات مدیرۀ 
IPMA  و انتخاب شما به عنوان نمایندۀ 

کشور عزیزمان با رای 68 کشور را به 
جنابعالی تبریک عرض می کنیم و برای 
شما آرزوی موفقیت داریم. ایران برای 
اولین بار به واسطۀ شایستگی شما در 

این موقعیت قرار گرفته است و این اتفاق 
بزرگ و با ارزشی برای جامعۀ مدیریت 

پروژه و انجمن مدیریت پروژۀ ایران است. 
امید داریم شاهد موفقیت های روز افزون 

جناب عالی در عرصهء جهانی باشیم.
لطفا جهت آشنایی بیشتر بفرمایید در دنیا 
چند انجمن معتبر مشابه انجمن بین المللی 

مدیریت پروژه داریم  و به چه صورت 
فعالیت می کنند؟

در سطح دنیا حدود 5 انجمن بزرگ داریم؛ 
موسسۀ PMI که به عنوان انجمن مدیریت 

پروژه آمریکا کار خود را از سال 1969 آغاز 
نمود. این انجمن که مرکز آن در شرق آمریکا 

واقع ایالت پنسیلوانیاست، با پذیرش اعضای 
حقیقی فعالیت خود را به صورت متمرکز انجام 

می دهد. اگر چه برای توسعۀ آموزش و ترویج 

جلسه ای با صفا در خیابان 
مهندسبهشت یکم

محمدرضا 
گلچیان

 دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت دانشگاه 
تربیت مدرس

مهندس
 ملیحه صادقی

 دانشجوی 
کارشناسی ارشد 
مدیریت پروژه و 
ساخت، دانشگاه 

پیام نور 

گواهینامه های حرفه ای خود، دارای مراکز یا موسسات ذی صالح  در کشورهای مختلف است. 
انجمن بعدی که جنبۀ ملی دارد و دایرۀ عملکرد آن محدود به کشور آلمان است، GPM می باشد. 

این انجمن از انجمن های قدیمی بوده و از بنیانگذاران جایزۀ تعالی مدیریت پروژه )که امروزه 
ما نیز در ایران داریم( بوده است. تعداد اعضای این انجمن بیش از ده هزار نفر می باشد. انجمن 

بعدی انجمن ملی کشور انگلستان APM است که به واسطۀ تعداد اعضا و قدمت، از مهمترین 
اعضای انجمن IPMA می باشد. این انجمن نیز همچون انجمن GPM از اقبال بسیار خوبی نزد 

اندیشمندان و مدیران حرفه ای پروژه در آن کشور برخوردار است. انجمن مدیریت پروژۀ استرالیا 
)AIPM( نیز همچنان از اعضای اثرگذار IPMA بوده و با گسترش های منطقهای خود سعی داشته 
تا مشارکت و خدمات حرفهای خود را به کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز توسعه دهد. نهایتا 

انجمن IPMA که ابتدا با نام اینترنت در سال 1965 پایه ریزی شد و آرام آرام با هدف توسعۀ این 
حرفه، مدلی متفاوت برای فعالیت خود برگزید. اعضای این انجمن، انجمن های محلی کشورها 

هستند و با تشکیل کمیته های خود در سطح بین المللی و زیر نظر هیات مدیره، خدمات خود را 
طراحی، توسعه و ارائه می نماید. در حال حاضر 68 کشور عضو انجمن IPMA هستند و نمایندگان 
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این کشورها ساالنه دوبار )به فاصلۀ شش ماه( و به عنوان 
عالی ترین مقام تصمیم گیری، مجمع عمومی خود را تشکیل 

می دهند و بر اساس اساسنامه، عالوه بر انتخاب رئیس جلسات 
مجمع، رئیس هیات مدیره و اعضای آن را انتخاب می نمایند. 
همچنین در مواردی که هیات مدیره تصمیم و تایید ایشان را 
نیاز داشته باشد، نظرات خود را بر اساس فرایند رای گیری به 

هیات مدیره منعکس می نمایند. 
از دستاوردهای مهم این انجمن مدل های شایستگی افراد 

و گواهینامه های سطوح مختلف، مدل مشاوران، مدل تعالی 
مدیریت پروژه، مدل تعالی سازمان های پروژه محور، کتب و 

دوره های آموزشی متنوع، مجموعه فعالیت های گروه جوانان، 
کنفرانس های متمرکز و تخصصی، حمایت از کنفرانس های 

منطقه ای و دیگر فعالیت ها می باشد. ایران نیز در سال 1386 
با تسلیم اساسنامه و شیوۀ انتخابات دموکراتیک خود ابتدا به 
صورت موقت و سپس دائم به عضویت این انجمن درآمد. به 
واقع ایران اولین کشوری در منطقۀ خاور میانه است که به 

صورت بسیار فعال به این خانواده پیوست. IPMA برای قواعد 
محلی هر کشور احترام قائل بوده و تا زمانی که چارچوب کالن 

آن را نقض نکند )انتخابات آزاد، امکان پیوستن همۀ افراد 
حرفه ای و ....( به قوانین داخلی آن کشور ورود نخواهد کرد. 

ضمنا عواید فعالیت هر کشور برای خود آن کشور بوده و صرفا 
سالیانه بخشی از حق عضویت هر کشور و بخشی از درآمد 

صدور گواهینامه های حرفه ای به حساب IPMA واریز می شود. 
لذا استقالل هر کشور هم بصورت قوانین و هم بصورت مالی 

محفوظ می ماند. 
من پس از سه سال عهده دار بودن مسئولیت کمیتۀ جایزه در 
انجمن ایران و حمایت بی دریغ اعضای کمیتۀ جایزۀ وقت که 
هر موفقیتی را به گونه ای مرهون آن عزیزان هستم، از سال 
2012 تا 2016 عضو هیات مدیرۀ کمیتۀ بین المللی جایزه 
در IPMA شدم. خاطرم هست در اوایل که این مسئولیت را 
پذیرفتم و حتی قبل از آن، یکی از اعضای آن کمیته و دبیر 

اجرایی آن که برای سومین دور از مراسم جایزه به ایران 
آمده بودند، اولین سوالی که از کمیتۀ جایزۀ ایران پرسیدند 
این بود که: "آیا مدل ارزیابی شما همان مدل تعالی PE که 

در سطح بین المللی استفاده می شود است؟" در جواب گفتم 
مگر قرار نیست همان مدل باشد؟! بله ما هم با همان مدل 

ارزیابی می کنیم و نه بیش و نه کم. ای بسا بخاطر آشنایی با 
ظرافت های موجود در ایران و حال و هوای شرکت ها، اندکی 

در امتیازدهی ها هم  ارزیابان ما سخت گیرتر باشند. 

رقبای اصلی IPMA در دنیا کدام انجمن ها هستند؟
بزرگترین رقیب IPMA در واقع PMI است، ولی زیبا این 

است که در الیۀ ریاست انجمن ها و گاه خود هیات مدیره، 
گفتگو و رابطۀ محترمانۀ کاری وجود دارد. اگر اشتباه نکنم 
)البته از جزئیات مفاد آن اطالعی ندارم( چند سال پیش، 

گونه ای از مفاهمه نیز بین دو انجمن نوشته و امضا شد؛ هر 
چند دائما همدیگر را رصد می کنند تا بتوانند مزیت رقابتی 

خود را محفوظ دارند و اعضای بیشتری را به سوی خود جلب 
نمایند. در حال حاضر اگر از من بپرسید که چه چیزی اقبال 
یک انجمن و وجه رجحان یک انجمن نسبت به دیگری ست، 
در یک کالم می گویم: "تعداد اعضا". چیزی که شاید انجمن 

مدیریت پروژه در کشوری مثل ایران با وجود این همه پروژه 
باید بسیار بیشتر و فراتر روی آن تمرکز کند. 

به نظر جنابعالی حضورتان در IPMA  می تواند چه 
مزایایی برای جامعۀ مدیریت پروژه ایران و IPMA  به 

همراه آورد؟
در جایگاهی که من قبول مسئولیت کردم به طور شفاف 

بایستی شرط انصاف و اعتدال را رعایت کنم و از هرگونه 
جبهه گیری و سوق ناعادالنۀ منافع به سمت کشوری خاص 

جلوگیری نمایم. شاید بهتر این باشد که چنانچه هیات مدیره 
انجمن ایران بتواند در مدت حضور من فعالیت هایی فراتر از 
آنچه تا به حال مرسوم بوده را انجام دهد، بتوان با توجه به 

قدمت حضور ایران در بین کشورهای منطقه، محوریتی با 
یکی از مدل های زیر ایجاد نمود: 

- در بین کشورهای فارسی زبان منطقه؛
- در بین کشورهای مسلمان منطقه؛ 

- در بین کشورهای خاورمیانه. 
این رخداد به هیچ وجه دور از ذهن نیست، چرا که در حال 

حاضر، در درون خود IPMA هم وندی متنوعی همچون 
کشورهای آمریکای جنوبی )LATNET(، هم وندی کشورهای 

اسکاندیناوی )NordNET( ، هم وندی کشورهای اروپای جنوبی 
و شرقی )SEENET( بوجود آمده و به تازگی زمزمۀ ایجاد این 

هم وندی در بین کشورهای آسیای شرق و جنوب شرق هم در 
حال شکل گیری است. ایران هم با عضویت قریب به 10 سال 

و تعهدی که به میثاق با IPMA نشان داده است، می تواند 
با ترویج و ترغیب اندیشمندان و مدیران حرفه ای منطقه، 

بنیان گذار این هم وندی باشد. من این مهم را پس از انتخاب 
شدن، به حضور هیات مدیرۀ محترم فعلی منعکس کردم. به 

واقع اعتقاد دارم که انجمن ایران در حال حاضر باید سقف 
پروازی خود را ارتقا دهد و فرایندهایی را که پس از سال ها 
فعالیت سامان یافته و روتین شده است را به نسل نو ورود 
بسپارد و افراد قدیمی تر انجمن با بضاعتی که اکنون فراهم 
شده، در این راستا حرکت نمایند. اعتقاد دارم که در حال 

حاضر وقت آن رسیده که انجمن ارتباطات بین المللی خود را 
تقویت نماید.

با افزایش فعالیت کمیتۀ عضویت و شکل گیری درست و 
صحیح کمیتۀ آموزش و همایش، ایران می تواند با برگزاری 
کنفرانس های تخصصی مثال در منطقۀ آزاد کیش، آرام آرام 

این فعالیت را آغاز نماید. یقین دارم که ارگان های دولتی 
ذی ربط نیز با دانستن درست پیشینه و اهداف انجمن، این 
تشکل را کمک خواهند نمود. این در حالی ست که انجمن 

در دایرۀ یاران خود، از وزیران اسبق و کنونی، اعضای شورای 
شهر، مدیران عالی رتبۀ دولتی و خصوصی، مشاوران حقوق 
بین الملل و ... دارد. در حال حاضر در شمال ایران، کشور 

آذربایجان، اوکراین، قزاقستان و روسیه از اعضای بسیار 
فعال IPMA هستند و وانگهی می توانند به راحتی این نقش 

را از آن خود کنند؛ الاقل برای کشورهای CIS.  این یکی 
از کارهایی ست که می توان انجام داد، ولی مسأله این است 

که همیشه با حاشیه های زیاد و غیر رسمی همراه هستیم. 
این اتفاق بازتاب جهانی خوبی خواهد داشت و می تواند 

دریچه های نو و تازه را به روی ایران بگشاید؛ به عنوان مثال، 
اعضای حقوقی انجمن زمینۀ فعالیت های خود را در بیرون از 

مرزها و از منظر دیگری ببینند. مختصات یابی کیفیت خدمات 
مدرسین، مشاوران و فعاالن مدیریت پروژه در منطقه،  ورود 

منابع خوب مالی به واسطۀ قراردادهای خوب، آگاهی از 
دغدغه های حرفه ای امروز دنیای مدیریت پروژه، تسهیل  ارائۀ 

مقاالت دانشجویان در سطوح بین المللی و ای بسا ارتباط 
نزدیک تر با دانشگاه های منطقه و زمینۀ تبادل دانشجو )برای 

چند ترم و در طول تحصیل نسل جوان مدیریت پروژه(، 
ارتباط محققین و اساتید بین المللی برای سرپرستی، مشاوره و 

داوری رساله های دانشجویان و ....

لطفا داستان انتخابتان را در انجمن جهانی  بفرمایید:
برای انتخابات تقریبا در اوایل سال 1396، هیات مدیرۀ وقت 

IPMA فراخوان دادند و شرایطی را برای نامزدی منصب هیات 

مدیره بیان کردند. نام گذاری ها در ساختار بین الملل اندکی با 
ما تفاوت دارد؛ به این صورت که ما در ایران وقتی انتخابات را 
برگزار می کنیم، مجمع عمومی صرفا برای آن جلسۀ خود یک 

رئیس مجمع انتخاب می کند و سپس بر اساس رای گیری، 
اعضای هیات مدیره )اصلی و علی البدل( انتخاب می شوند. 

سپس افراد برگزیده، در جلسات اولیۀ خود رئیس هیأت 
مدیره، نایب رئیس، دبیر، خزانه دار و اغلب اعضای کمیته ها 
را منصوب می نمایند. چهار سمت اول حتی به سازمان ثبت 

برای تشریفات قانونی بانکی و وزرات علوم معرفی می شوند. اما 
در عرصۀ بین المللی مجمع رئیس خود را برای مدتی معین 

تعیین می کند )که غالبا و رسم بر آن بوده که ریاست پیشین 
هیأت مدیره پس از اتمام دورۀ خود، به این سمت نائل 

می شود و ملزم است در تمامی جلسات هیأت مدیره شرکت 
نماید تا تجربه و پیشینۀ تاریخی رخدادها در انجمن به یکباره 

از دست نرود(. مجمع سپس رئیس هیأت مدیره و اعضای 
هیأت مدیره را انتخاب می کنند. عضو هیأت مدیره ممکن 

است حوزه های مختلفی را مدیریت کند. با مدل آشنای 
ایرانی، کمیته ها به عنوان نیروی اجرایی زیر نظر آن فرد 

شکل می گیرند )همچون کمیتۀ جایزه( و رؤسای آن کمیته ها 

در حال حاضر اگر از من بپرسید که چه چیزی 
اقبال یک انجمن و وجه رجحان یک انجمن نسبت 

به دیگری ست، در یک کالم می گویم: »تعداد اعضا«. 
چیزی که شاید انجمن مدیریت پروژه در کشوری 

مثل ایران با وجود این همه پروژه باید بسیار بیشتر و 
فراتر روی آن تمرکز کند. 
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بایستی به عضو هیأت مدیرۀ مربوطه پاسخگو باشند. 
رئیس کمیته کسی است که جلسات آن کمیته را شکل 

می دهد و از عضو هیأت مدیرۀ مربوطه بودجه گرفته و به 
راهنمایی ایشان، فعالیت های کمیته را در جهت سیاست های 
برنامۀ استراتژیک هیأت مدیره هدایت می کند و عضو هیأت 
مدیره پاسخگو در برابر هیأت مدیره و مجمع می باشد. یکی 
از شرایط نامزدی برای اعضای هیأت مدیره، پیشینۀ کاری 

در یکی از کمیته های بین المللی IPMA است که همانطور که 
پیشتر خدمتتان عرض کردم، من در فاصلۀ سال های 2012 تا 

2016 در کمیتۀ جایزۀ بین المللی فعالیت می کردم. 
امسال مجمع عمومی IPMA در روزهای 18 و 19 شهریورماه 

در کنار یک پارک حیات وحش طبیعی حفاظت شده و در 
منطقه ای بنام Borovoe در 280 کیلومتری شمال آستانه 

برگزار شد. روز اول، گزارش هیأت مدیرۀ پیشین بود و من 
در روز اول در ساعات تنفس جلسه، با حال و هوا و شرایط و 
اقبال دیگر کاندیداها آشنا شدم. سعی می کردم با نمایندگان 

کشورهای دیگر که از قبل آنها را می شناختم گپ و گفتی 
داشته باشم. چهار نفر کاندیدا بودیم برای انتخابات روز 

یکشنبه. یکی از افراد شانس بسیار باالیی داشت و بخاطر 
 IPMA خدمات ارزنده ای که شاید در طی بیش از ده سال به

ارائه کرده بود، دارای اقبال بسیار خوبی بود و همه وی را 
انتخاب شده می دانستند. بدین ترتیب و با مفروض دانستن 
انتخاب وی، رقابت اصلی بین 3 نفر برای کسب یک کرسی 

بود. یکی از این افراد، فرد شناخته شده ای در کشورهای 
آمریکای التین و اروپایی اسپانیولی زبان )اسپانیا، پرتغال( 

و اهل کشور برزیل بود. دیگری یک ُکروات بود که تا پیش 
از آن رئیس کمیتۀ جوانان بین الملل بود. او هم در مجامع 

مختلف بسیار فعال بود و خصوصا در بین کشورهای اروپایی 
وی را بسیار می شناختند؛ و دیگری من.

شب اول وقتی نگاه می کردم به حس تمام افراد، واقعا گیج 
شده بودم. حرف ها و احساس های ضد و نقیض زیاد بود. دیدم 

گفت و گو و تماس با افراد شاید نتواند آنقدر رهگشا باشد و 
بایستی فردا در زمان سه دقیقه ای که در اختیارم قرار داده اند، 

پس از معرفی خود، کاری کنم که افراد به تنهایی و به دور 
از هماهنگی مجدد با هم، تصمیم بگیرند. برایم خیلی عجیب 
بود، چرا که من معموال هیچ گاه قبل از ارائه، حرف های خود 
را تمرین یا مرور نمی کنم و معموال بداهه می گویم؛ ولی آن 

شب گفتارهای مختلفی را در ذهن کنار هم نشاندم؛ یا از سه 
دقیقه بیشتر می شد و یا با نگاه بی طرف خودم، اثرگذاری 

الزم را نداشت. در نهایت از خدا کمک و خیر خواستم و روز 
یکشنبه وارد سالن شدم و پس از معرفی خود و پیشینه ام 

در یک دقیقه و نیم، وارد طنزی پوشیده و حرفه ای شدم که 
توانست سالن را بخنداند. بعد از لطف همیشگی خداوند، شاید 
اندک آشنایی ابتدایی با فرهنگ و خرده فرهنگ اقوام مختلف 

در آن روز یارای من بود.

 
استرس نداشتید؟

استرس نداشتم، به جهت این که به واسطۀ حرفه ام عادت 
دارم برای حضار صحبت کنم، ولی فقط تنگنای زمان سه 
دقیقه ای برایم آزار دهنده بود. اگر من نمی توانستم کالم 

خودم را در سه دقیقه مدیریت کنم، حتما فرد مناسبی برای 
عضویت در هیأت مدیرۀ انجمنی بنام مدیریت پروژه نبودم. 

لحظه ای کارگاهی را که در سال 93 و در کنفرانس مدیریت 
پروژه با عنوان تلخیص گویی ارائه کردم را به یاد آوردم و یاد 
ضرب المثل ایرانی افتادم که: "کل اگر طبیب بودی، سر خود 

دوا نمودی". 
بعد از اتمام 3 دقیقه و اتمام رای گیری، برای اولین بار در 

تاریخ انتخابات IPMA دو نفر رای مساوی آوردند؛ من و فرد 
کروات. رئیس جلسه اعالم کرد که اولین بار است که چنین 
اتفاقی افتاده است؛ آیا در جمع کشوری بوده که در مجمع 
ملی خود چنین چیزی را تجربه کرده باشد؟ نماینده کشور 

هلند گفت ما این تجربه را داشتیم و انتخابات را برای آن دو 
نفر به دور دوم بردیم. مجمع قبول کرد و من و فرد معرفی 

شده از کشور کرواسی برای دور دوم ماراتن دلهره را آغاز 
کردیم. در این مرحله بود که رای نهایی به نام نمایندۀ معرفی 

شده از سوی ایران از صندوق در آمد و سه ناظر جلسه که 
از کشورهای هلند، ایتالیا و مدیر اجرایی انجمن )فرانسوی/

آلمانی( بود رای ها را سه بار شمارش کردند. 
وزن رای هر یک از اعضای IPMA )کشورها( یکسان نیست. 

انجمن ها بر اساس تعداد اعضای شان، وزن رای متفاوت دارند. 
کشورهای اثرگذار در رای گیری، آلمان، انگلستان و استرالیا 
با وزن رای 6 هستند؛ یعنی در زمان رای گیری به آنها شش 

برگ رای داده می شود. در حال حاضر ایران دارای وزن 3 
است. آیا می شود باور کرد که ایران با این همه پروژه و مردان 
و زنان پروژه زیست خود، نتواند وزن رای باالتری داشته باشد؟ 
از این روی دائما اصرار دارم که کمیتۀ عضویت انجمن ایران، 

عالوه بر ایجاد مشوق های علمی، باید به فکر ایجاد مزایایی 
برای اعضای خود باشد تا افراد حوزۀ مدیریت پروژه بطور 

خودخواسته به عضویت این انجمن در آیند.

با توجه به رسالت انجمن در معرفی هنر مدیریت پروژه و 
جایگاه آن، هنوز آن طوری که شایسته است، مدیریت پروژۀ 

حرفه ای جایگاه خود را در سطح صنایع پروژه محور پیدا 
 ICB یا سطوح مختلف PMP نکرده است؛ مثال اعضایی که

را دارند و یا در دانشگاه مدیریت پروژه خوانده اند جایگاهی 
شناخته شده در سطح ساختار سازمانی پروژه ها ندارند. آیا 

کاری برای این موضوع در سطح بین المللی انجام شده است؟
در PMI وIPMA گردهمایی های تخصصی برای آشنایی 

صنعت تشکیل می شود و مدیران ارشد صنایع را با روش های 
مختلف به این جمع ها دعوت می کنند تا به این واسطه، 

آوردۀ این انجمن ها به دنیای حرفه و کار را نیز بتوانند بیان 

کنند. این گردهمایی ها به نام گروه های عالقه مندی ویژه1 
معروف هستند. به عنوان مثال، امسال در ششم و هفتم مهرماه 

به یکی از این گروه ها که مدیریت در ابر پروژه ها نام داشت 
برای ارائه ای در حوزۀ پروژه های نفت و گاز دعوت شده بودم. 
برایم خیلی جالب بود که افرادی غرق در کار روزانۀ پروژه از 

صنایعی مثل ریلی سویس، ریلی کشورهای اسکاندیناوی، برق 
و ... -که بعضا برخی از آنها برای اولین بار بود نام IPMA را 

می شنیدند- به هزینۀ IPMA دعوت شده بودند تا در منطقۀ 
زیبایی در شهر Porec کرواسی به تبادل افکار بپردازند. یقینا 
افزون بر آشنایی و تبادل تجربه، در فرصت هایی مثل ورزش 
و قدم زدن صبحگاهی، یا در خالل ضیافت های شام و گپ 
و گفت های بین برنامه، سفیران IPMA از فرصت استفاده 

می کردند و دستاوردهای خود را به دنیای حرفه ای شان به 
روشی بسیار نامحسوس ارائه می کردند. 

 BIM با تالش یاران انجمن، ما هم چنین گروه هایی را همچون
و MIS شکل داده ایم، ولی فکر می کنم جای مدیران ارشد 

سازمان ها در این گردهمایی ها خالی است. شاید اندکی دقت 
در انتخاب محل برگزاری )مثال: سواحل کیش در زمستان، 
خطه خزر، دریاچه ارومیه، یا با نزدیک شدن فصل زمستان 

مناطقی مثل گچسر، میگون، دیزین، شمشک و ...( بتواند بر 
جذابیت برنامه بیافزاید. در زمانی که عضو هیأت مدیره بودم، 

همواره با هزینه هایی اینچنین موافق بودم و البته مخالفت های 
اساسی را هم حس می کردم؛ با گفتارهای نیش داری روبرو 

بودم که اینها را تلف کردن پول می دانستند. قلبا ایمان دارم 
که انجام این هزینه ها یارانی را به انجمن پیوند می دهد که 

ورودشان، سبب خلق افکار و ایده های جدید، خیر و آورد مالی 
خواهد شد. به قول دبیر اسبق انجمن باید به جای کاهش 
هزینه، به فکر افزایش درآمد باشیم. مگر نبود که با دست 
خالی و با حمایت هیأت مدیرۀ وقت، تالش تک تک افراد 

کمیتۀ جایزه و کمک مالی و اعتماد مدیران همین شرکت ها 
در قالب حمایت مالی، مراسمی به یاد ماندنی و همچنان 

مثال زدنی در دور دوم جایزۀ ملی مدیریت پروژه برگزار شد و 
در دور سوم در زمان ثبت نام، تعدادی از شرکت ها خود برای 

ثبت نام در فرایند داوطلبانه شرکت کردند! این شیوۀ نگاه 
استراتژیک، می تواند همیشه کارا بوده و انجمن را قوی تر کند. 

چند ریال پول بیشتر خرج کردن آوردی تصاعدی خواهد 
داشت، به شرط آنکه صرف هزینۀ زمانی و اعتباری خود را با 
نگاه و میزان داوطلبانه نبینیم و به کار اهتمام داشته و وقت 

بگذاریم. 
حال آن مدیر وقتی می خواهد استخدام کند، داشتن 

گواهینامۀ حرفه ای مدیریت پروژه یا گواهینامه های مرتبط 
دیگر را بطور خودخواسته و نه با اجبار و وضع قانون در سطح 
دولت، در آگهی استخدام خود خواهد آورد. برای اثبات حرفم، 

فقط کافی ست سری به بنگاه های کاریابی در اینترنت برای 
کشورهای آمریکای شمالی یا استرالیا بزنید. یقینا ارگانی، 

شرکت های خصوصی را برای درج ارجحیت/الزام دارا بودن 
این گواهینامه ها اجبار نکرده و متن استخدام اینگونه تنظیم 
نشده، مگر برگرفته از آشنایی و ایمان مدیران و واحد منابع 

انسانی آن سازمان ها.

تا چه زمانی در هیأت مدیره IPMA حضور خواهید 
داشت؟

فکر می کنم تا سال 2021 و بعد مجددا انتخابات خواهد بود 
و تداوم حضور ایران در هیأت مدیرۀ IPMA با حمایت خود 

اعضای انجمن و هیأت مدیره دست یافتنی است.

چند کشور در هیأت مدیره حضور دارند؟
برای حفظ تنوع فرهنگ ها و پرهیز از هرگونه ملیت گرایی 
خاص، از هر کشور فقط یک نفر می تواند در هیأت مدیره 

باشد. در حال حاضر، ترکیب هیأت مدیره شامل کشورهای 
آلمان، اسپانیا، هلند، پرتغال، سویس، چین و ایران است. 

باعث افتخار ماست که در بین 68 کشور، ایران جزو 7 نفر 
هیأت مدیره شد.

در کل کار سختی بود. در موسیقی بداهه زیباست، در 
سخنرانی هم بداهه خیلی کمک می کند. در یک دقیقه و 

نیم باید خودم را معرفی می کردم و فعالیت ها و نقشه هایی 
که مشخص بود و در یک دقیقه و نیم باقی مانده باید چیزی 

گفته می شد که بتواند در همه نگاهی دیگر ایجاد کند. 
امیدوارم همچنین کمیتۀ جوانان2  ایران را بتوانیم در سطح 

بین المللی مطرح کنیم تا با بیرون مرزها ارتباط داشته باشند، 
فرهنگ های مختلف را بشناسند و سال ها تعامالت حرفه ای 

موثر داشته باشند. با توجه به فعالیت های انجام شده در 
انجمن مدیریت پروژۀ ایران و تیم جوانان آن، اطمینان دارم با 
اندکی تالش بیشتر، ایران در بین کشورهای دارای این کمیتۀ 

کاری، مطرح می شود.
پی نوشت : 

1- Special Interest Group (SIG)

2- Young Crew
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در بعدازظهر روز دوشنبه 27 آذر ماه 1396، هفتمین جشنوارۀ مدیریت پروژه ایران با حضور حدود 400 نفر از مدیران ارشد 
سازمانهای پروژه محور، اعضای انجمن مدیریت پروژه، همکاران استراتژیک انجمن، نمایندگان و ارزیابان پروژه های داوطلب 

هفتمین جایزه ملی مدیریت پروژه در سالن کوه نور هتل اوین برگزار گردید.
پیش از شروع برنامه اصلی جشنواره،  نشست هایی تخصصی با موضوعات زیر ارائه گردید:

• هم اندیشی مرکز صدور گواهینامه بین المللی مدیریت پروژه در خصوص محصوالت جدید این مرکز
PEB معرفي مدل جدید جایزه •

برنامه اصلی مراسم با خیر مقدم و ارائه گزارش فعالیت انجمن توسط رئیس هیات مدیره آقای دکتر سعید محمد آغاز شد. 
سپس آقای مهندس محسن هاشمی ریاست شورای شهر تهران به عنوان سخنران ویژه به چالش های مدیریت پروژه در ایران 

پرداختند.
در بخش تقدیر از رتبه های برتر گواهینامۀ مدیریت پروژه در سطح D از  آقایان فریدون فرداد، حامد مسینه اصل، جواد پور 

محمد، حمید طالبی مقدم، ارشاد عمو سلطانی و ابوالفضل جعفری اصل و در سطح A از آقای مهندس محمد نبی فرجی تقدیر 
به عمل آمد.

در بخش دیگری از مراسم پس از معرفی همکاران استراتژیک انجمن از شرکتهای پایدار پی سازه ) PS-Co (، همراه اول، گروه 
شرکتهای ایرانیان اطلس، شرکت فرآب و شرکت نیرپارس با اهدای تندیس تقدیر و تشکر بعمل آمد.

آقای مهندس غالمرضا صفاکیش عضو هیئت مدیره انجمن بین المللي مدیریت پروژه IPMA، سخنران بعدی مراسم بودند که 
در خصوص نحوه کسب کرسی بین المللی توسط ایران در مجمع جهانی IPMA مطالبی را ارائه نمودند.

در بخش جایزه پژوهش برتر مدیریت پروژه تندیس برتر پژوهش به آقای مهندس رسول حیدری مهارلویی  برای پژوهش 
بررسی و تحلیل  چالش های اساسی قراردادهای پژوهشی و مشاوره در پروژه های معماری و شهرسازی اعطاء گردید و تقدیرنامه 

گزارش هفتمین 
جشنوارۀ مدیریت پروژۀ ایران

مشارکت برجسته پژوهش برتر دانشگاهی مقطع کارشناسی 
ارشد و دکترا در حوزه مدیریت پروژه به ترتیب به آقای محمد 

جواد صالحی طالشی و وحید رضا یوسفی اعطا شد.
در بخش معرفی پیشکسوتان مدیریت پروژه سال 1396 
تندیس افتخار به آقایان مهندس پیروز تکاپومنش، دکتر 
محمد مهدی مرتهب و مهندس موسی رفان اهداء گردید.

بخش پایانی مراسم مربوط به معرفی و اهداء هفتمین جایزه 
ملی مدیریت پروژه ایران بود که با ارائه گزارش فرآیند داوری 
آغاز شد و پس از آن نتایج هفتمین دوره جایزه به شرح ذیل 

اعالم گردید:
پروژه های متوسط:

• شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، پروژه عملیات 
تکمیلی احداث سد مخزنی سومبار لوح اهتمام به تعالی 
• شرکت کرمان تابلو، پروژه سیستم کنترل یکپارچه و 

تابلوهای فشار ضعیف  فاز 21-20 پارس جنوبی تندیس برنز 
پروژه های بزرگ:

• قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا گروه تخصصی قائم موسسه 
عمران، پروژه تقاطع غیر همسطح میدان ولی عصر )عج( 

شیراز لوح اهتمام به تعالی

• قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا-قرب کربال موسسه سازندگی 
امین، پروژه احداث کارخانه فاز دوم تغلیظ مس سونگون لوح 

اهتمام به تعالی
• قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( قرب نوح )ع( موسسه 

حرا، پروژه احداث تونل هوشمند شهید حکیم )شهدای غزه( 
لوح اهتمام به تعالی

• شرکت جندی شاپور، پروژه کالستر از طرح توسعه میدان 
نفتی یاران شمالی، تندیس برنز 

• شرکت طراحی و ساختمان نفت  )ODCC(، پروژه احداث 
واحد گوگرد زدایی از نفت گاز )GHP( شرکت پاالیش نفت 

تبریز  تندیس نقره 
ابر پروژه ها:

• شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، پروژه 
فاز 19 توسعه میدان گازی پارس جنوبی )بخش فراساحل( 

تندیس برنز

درضمن طبق روال گذشته، فرآیند ثبت نام پروژه ها جهت 
شرکت در هشتمین جایزۀ ملی مدیریت پروژه از پایان مراسم 

آغاز و تا تاریخ 1396/11/31 ادامه دارد.
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دومین نشست هم اندیشی مدیریت پروژه نشریه پیام مهندس 
در تاریخ 18 دیماه در محل هتل پردیسان مشهد و با حمایت 

شرکت صهبا آشیان برگزار گردید. در این برنامه، دو تن از 
مدیران پروژه، آقای مهندس میرشکرایی و آقای مهندس نوید 

باقریان هرندی، با موضوع مدیریت پروژه های ساختمانی 
بخش خصوصی در مرحله آغازین پروژه میهمان نشست 

بودند.
در بخش اول، سخنرانان به بررسی انواع پروژه ها وکارفرماها 

پرداختند. با توجه به وضعیت نوع پروژه و شخصیت 
کارفرمایان مختلف، در موارد زیر پیشنهاداتی مطرح گردید:

1-مدیریت مراحل آغازین پروژه
2-روش های مختلف قراردادی

3-نکات کلیدی برای شرکت های مدیریت پیمان
4-بررسی تجارب در پروژه های مشابه

سپس نامبردگان با توجه به ذی نفعان کلیدی، به معرفی 
منشور پروژه پرداختند که در آن عوامل موفقیت پروژه نهفته 

است.
در بخش دیگر، سخنرانان به معرفی روش های مختلف انعقاد 
قرارداد با کارفرمایان بخش خصوصی پرداخته و توضیحاتی ارائه 

دادند.

دومین 
نشست هم اندیشی مدیران پروژه 

نشریه پیام مهندس

در بخش دوم جلسه میز گفتگو به مدیریت جناب آقای دکتر 
درهمی تشکیل گردید. اعضای این میز شامل اساتید دانشگاه 
و مدیران پروژه های بزرگ شهر مشهد از جمله جناب آقای 

مهندس واحدی، جناب آقای دکتر داورپناه، جناب آقای دکتر 
بنی هاشمی، جناب آقای مهندس دلیر دیسفانی،و جناب آقای 

مهندس نجاتی بودند که به همراه میهمانان برنامه به بررسی 
موضوعات بحث شده در بخش اول نشست پرداختند.
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این رویداد حرفه ای در روز 4 دی ماه 1396، با حضور فعال مدیران محترم پروژه در هتل 
پردیسان شهر مشهد،  برگزار شد.

    این همایش تخصصی توسط گروه بین المللی معیار و شرکت فاویرا وهمچنین با حمایت 
معنوی نشریه پیام مهندس و انجمن مدیریت پروژه ایران)شاخه خراسان( برگزار گردید.  

محتوای اصلی این همایش، ارائه راهکارهای نرم به منظور افزایش بهره وری در پروژه های 
صنعت ساخت بود؛ در این مراسم بیشتر در مورد قابلیت های مدل سازی اطالعات ساختمان 

)BIM( و چگونگی اثر بخشی آن در بعد چهارم و پنجم )زمان و هزینه( پروژه ها بحث و تبادل 
نظر شد.

     به طور کلی مراسم به سه بخش اصلی تقسیم شد. در ابتدا آقای دکتر اشتهاردیان )عضو 
هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس( کلیات و قابلیت های BIM و همچنین وضعیت فعلی آن 

را در صنعت ساختمان تشریح کردند. در بخش دوم، آقای مهندس اطهاری )کاندیدای دکتری 
مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران( و آقای مهندس محمدی )کاندیدای دکتری مدیریت 
ساخت دانشگاه تهران( به بیان تجارب خود در پیاده سازی BIM در پروژه های مطرح کشور 

پرداختند.
      در بخش آخر نیز آقای مهندس نجاتی)دارای مدرک PMP از موسسه مدیریت پروژه 

آمریکا(،  امکان بهره مندی از قابلیت های BIM در بعد چهارم و پنچم پروژه را تشریح نمودند.

نگاهی کوتاه به برگزاری

همایش تخصصی مدیران پروژه
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مجید پرچمی جالل
 استادیارگروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
parchamijalal@ut.ac.ir 

پروانه شاهسوند
کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
shahsavand@ut.ac.ir 

رسول حیدری مهارلویی
کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران
rasoulheydari@ut.ac.ir 

چکیده
ــات در  ــن موضوع ــه برانگیزتری ــی از مناقش ــی، یک ــای عمران ــام پروژه ه ــان در اتم ــش زم ــرات و افزای ــوع تأخی وق
ــه تعییــن میــزان  ــوط ب ــروژه مــی باشــد، بطوریکــه بســیاری از ادعاهــای مطــرح شــده در پــروژه مرب مدیریــت پ
ــدون  ــرات اســت. ب ــال تأخی ــروژه در قب ــان پ ــک از ذینفع ــر ی ــر، خســارات ناشــی از آن و مســئولیت های ه تأخی
شــک اگــر مکانیــزم دقیقــی بــرای شناســایی، تحلیــل و تعییــن تکلیــف تأخیــرات وجــود نداشــته باشــد، بررســی 
ــروژه  ــرای کلیــۀ طرف هــای درگیــر در پ ــد مســتلزم صــرف زمــان و هزینه هــای هنگفتــی ب ایــن موضــوع می توان
ــیار  ــای بس ــاز تالش ه ــاخت و س ــت س ــوزۀ صنع ــه در ح ــت ک ــده اس ــعی ش ــر س ــال های اخی ــذا در س ــد. ل باش

ــرای توســعۀ روش هــای تحلیــل تأخیــر انجــام گیــرد. گســترده ای در ســطح جهانــی ب
ــر  ــتناد و پ ــل اس ــای قاب ــل تکنیک ه ــن تحلی ــری از روش نوی ــا بهره گی ــد و ب ــورت هدفمن ــق بص ــن تحقی در ای
ــای  ــت پروژه ه ــه ماهی ــر ب ــل تأخی ــک تحلی ــدام تکنی ــه ک ــت ک ــده اس ــخص ش ــرات، مش ــل تأخی ــرد تحلی کارب
ــل  ــب روش تحلی ــاب مناس ــر در انتخ ــل موث ــا عوام ــرات ب ــل تأخی ــای تحلی ــت. تکنیک ه ــر اس ــی نزدیک ت عمران
ــل  ــای تحلی ــک از آیتم ه ــر ی ــتفادۀ ه ــزان اس ــد و می ــق داده ش ــس تطبی ــاز انگلی ــاخت و س ــن س ــر انجم تأخی
تأخیــرات در دعــاوی، میــزان پذیــرش از طــرف دادگاه هــا و میــزان مقبولیــت آنهــا از نظــر اســتفاده کنندگان آنالیــز 

ــرد. ــتفاده ک ــدی اس ــابه بع ــای مش ــده در پروژه ه ــت آم ــج بدس ــوان از نتای ــد و می ت ش
واژگان کلیدی: تکنیک های تحلیل تأخیر1 ، پروتکل جامعۀ سازندگانSCL( 2(، ادعای حقوقی

1- مقدمه
ــدی  ــۀ زمان بن ــه برنام ــت ک ــدادی اس ــا روی ــل ی ــر، عم تأخی
یــک پــروژه را طوالنی تــر کنــد، به عبــارت دیگــر، تأخیــر 
ــی  ــزی شــده و واقع ــان برنامه ری عبارتســت از حــد فاصــل زم
ــای  ــن پدیده ه ــی از مهمتری ــر یک ــروژه. تأخی ــای پ فعالیت ه
ــج در پروژه هاســت و یکــی از علــل اصلــی عــدم موفقیــت  رای

ارائه مدل تصمیم یار برای انتخاب مناسب ترین 
روش تحلیل تأخیرات با بکارگیری پروتکل

 SCL

پروژه هــا محســوب می شــود. 
بــا توجــه بــه اینکــه محیــط اجــرای پروژه هــا بســیار پیچیــده 
ــازمان  ــک س ــای ی ــت و بق ــک موفقی ــدون ش ــت، ب و پویاس
از  یکــی  و  پروژه هاســت  موفقیــت  گــرو  در  پروژه محــور 
معیارهــای موفقیــت پــروژه، دســتیابی بــه تعهــدات زمانــی و 
یــا عــدم تأخیــر در اجــرای پــروژه اســت. در ســال های اخیــر 
ــی بیشــتری مواجــه شــده اند و  ــت زمان ــا محدودی ــا ب پروژه ه
ــه  ــه یــک عامــل مهــم رو ب تــوان تحویــل ســریع پروژه هــا، ب
رشــد جهــت برنــده شــدن در مناقصــات و یــا پیشــی گرفتــن 
از رقبــا تبدیــل شــده اســت. در اجــرای هــر پــروژه ذینفعــان 
و عوامــل متعــددی دخیــل هســتند و تأثیــر منفــی هــر یــک 
ــال  ــی، احتم ــای بیرون ــط پوی ــالوۀ محی ــل به ع ــن عوام از ای
ــت  ــذا الزم اس ــت]1[. ل ــش داده اس ــا را افزای ــر پروژه ه تأخی
ــف و  ــه توق ــه منجــر ب ــی ک ــا بررســی و شــناخت عوامل ــا ب ت
ــر  ــد، از تأثی ــی می گردن ــای عمران ــرفت پروژه ه ــدی پیش کن
ــي  ــای آت ــن پروژه ه ــروژه و همچنی ــۀ پ ــل در ادام ــن عوام ای
ــه علــت وجــود مشــکالت  ــا ایــن حــال، ب پیشــگیری کــرد. ب
ــل از  ــگیری کام ــاخت، پیش ــد س ــناخته در رون ــل ناش و عوام
ــا امــری ناممکــن خواهــد  ــرات در انجــام پروژه ه ــوع تأخی وق
بــود و از آنجــا کــه وقــوع هرگونــه تأخیــر در انجــام پروژه هــا 
ــل  ــرای عوام ــی ب ــای اضاف ــاد هزینه ه ــث ایج ــد باع می توان
ــاب  ــا انتخ ــه ب ــت ک ــردد]2[، الزم اس ــروژه گ ــر در پ درگی
ــروژه  ــوع پ ــری کــه مناســب ن ــز تأخی مناســب تکنیــک آنالی
ــکار  ــن مشــکل ب ــع ای ــزی بهتــری جهــت رف باشــد، برنامه ری

گرفتــه شــود.

2- ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
ــول  ــورد قب ــک م ــد تکنی ــی چن ــد و بررس ــه نق ــدا ب در ابت
ــه  ــده اســت ک ــه ش ــکار پرداخت ــا و پیمان ــا و کارفرم دادگاه ه
ــرایط  ــد، در ش ــه دارن ــی ک ــه ماهیت ــه ب ــا توج ــدام ب ــر ک ه
ــر  ــل تأخی ــرای تحلی ــا ب ــن ادع ــول طرفی ــورد قب ــاوت م متف

قــرار گرفته انــد.
ــی3  روشــی ارزان اســت  ــر کلّ ــک تأثی ــال، تکنی ــوان مث به عن
و بــا نمایــش ســاده بــر روی نمــودار میلــه ای، بــرای ارزیابــی 
تأخیــر زمانــی در شــرایطی کــه محاســبات دقیــق انجام نشــده 
ــل  ــن تحلی ــی از مشــکالت ای ــی شــود، ول اســت اســتفاده م
ــان و  ــرات همزم ــر تأخی ــن تأثی ــده گرفت ــه نادی ــوان ب می ت
شــناوری ها و تغییــرات زمان بنــدی در حیــن پــروژه بــر 
ــرات و  ــواع تأخی ــق ان ــر دقی ــی غی ــی و بررس ــیر بحران مس
ــه همیــن  ــاد در نمایــش تأخیــرات، اشــاره کــرد. ب اغــراق زی
دلیــل ایــن روش از جانــب دادگاه هــا، بدلیــل اینکــه بــه غلــط 
ــروژه  فــرض می کنــد کــه همــۀ تأخیــرات در مــدت زمــان پ

ــود. ــد، رد می ش ــان دارن ــر یکس تأثی
افزایش دهنــده4  تکنیــک  در  دیگــر،  نمونــۀ  عنــوان  بــه 
ــک  ــط از ی ــه فق ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــل ب ، روش تحلی

ــورد  ــه م ــا ک ــط مبن ــا خ ــده و ی ــزی ش ــدی برنامه ری زمان بن
توافــق طرفیــن اســت، بهــره می گیــرد. در ایــن روش، زمــان 
ــده  ــه ش ــه اضاف ــدی اولی ــه زمان بن ــا ب ــرات فعالیت ه تأخی
و تأثیــر آن در تکمیــل پــروژه بررســی می شــود. امــا از 
ســال1990 در محاکــم قضایــی، ایــن نــوع تحلیــل تأخیــرات 
اصــال مــورد داوری قــرار نگرفته انــد. ایــن روش دو عیــب دارد 

ــد از: ــه عبارتن ک
 1-تغییــرات احتمالــی کــه بــر روی مســیر بحرانــی در 
ــز  ــه آنالی ــرد ک ــر نمی گی ــد را در نظ ــاق می افت ــد کار اتف رون
ــال دارد؛  ــب بدنب ــج عجی ــی، نتای ــر واقع ــن مســیر غی روی ای
ــه  ــتند ک ــن هس ــال ای ــر دو بدنب ــا ه ــکار و کارفرم 2-پیمان
عامــل ایجــاد تأخیــر را دیگــری بداننــد و فقــط تأخیراتــی کــه 
طرفیــن مســبب آن هســتند را بــه برنامــۀ زمان بنــدی اولیــه 

.]5[.]4[.]3[ می افزاینــد 
تکنیــک کاهش دهنــده5  ]6[.]7[، در شــرایطی کــه پیمانــکار 
ــا در  ــد و ی ــته باش ــی نداش ــل قبول ــدی قاب ــۀ زمان بن برنام
ــد،  ــده باش ــر نش ــدی ذک ــتفاده از زمان بن ــزوم اس ــرارداد، ل ق
کاربــرد دارد. ایــن روش در مــواردی کــه زمان بنــدی مناســبی 
ــق  ــم و طب ــورت منظ ــرفت به ص ــت و پیش ــترس نیس در دس
ــرد دارد و همچنیــن مناســب  برنامــه گــزارش نمی شــود کارب
بــرای زمانــی اســت کــه اختــالل بعــد از اتمــام پــروژه بوجــود 
می آیــد و بــا توجــه بــه درک راحــت آن روش محبوبــی اســت. 
ــود  ــرا شــده حــذف می ش ــدی اج ــرات از زمان بن ــر تأخی تأثی
تــا بتــوان بخوبــی دیــد کــه بــدون ایــن تأخیــرات چــه اتفاقــی 
ــت،  ــب در دادگاه هاس ــی مناس ــک روش ــن تکنی ــد. ای می افت
ولــی در صــورت اســتفادۀ پیمانــکاران از ایــن تکنیــک، فقــط 
ــق  ــدی طب ــه زمان بن ــبت ب ــاز نس ــرات غیرُمج ــامل تأخی ش

ــود. ــه می ش برنام
تکنیــک پنجــرۀ زمانــی6]8[.]9[ ، روشــی اســت کــه در 
ــاق  ــی اتف ــتقل و متوال ــای مس ــر در بازه ه ــل تأخی آن تحلی
می افتــد. ایــن تکنیــک بــر مبنــای زمان بنــدی طبــق برنامــه 
و چون ســاخت شــکل می گیــرد و یــک روش بی طرفانــه 
ــت. روش  ــرات اس ــازی تأخی ــرای کّمی س ــق ب ــبتاً دقی و نس
می دهــد،  قــرار  مدنظــر  را  همزمــان  تأخیــرات  مذکــور 
ــام  ــتندات و انج ــدارک و مس ــی م ــاز و بررس ــل نی ــی بدلی ول
ــد. ــر می باش ــیار وقت گی ــن روش بس ــر، ای ــای دیگ تحلیل ه

تکنیــک تأثیــر زمــان7  ، روشــی اســت کــه انجمــن قوانیــن 
ــل  ــرای ح ــن روش ب ــتان آن را بهتری ــاز انگلس ــاخت و س س
دعــاوی پیچیــدۀ تأخیــر می دانــد. ایــن تکنیــک روشــی 
بــرای کّمی ســازی تأثیــر تأخیــرات در پــروژه اســت و توســعه 
ــا ایــن تفــاوت کــه ایــن  یافتــۀ روش افزایش دهنــده اســت، ب
روش بــر تأخیــر در فعالیت هــای موجــود در زمان بنــدی 
ــروژه  تمرکــز دارد. از آنجــا کــه گاهــی اطالعــات پیشــرفت پ
قبــل از وقــوع تأخیــر وجــود نــدارد، بــرای حــل ایــن مشــکل 
از تکنیــک پنجــرۀ زمانــی کــه اطالعــات را در هــر دو هفتــه 
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و زمــان در اختیــار بــرای انجــام تحلیل هــا بســتگی دارد کــه 
ــا توجــه بــه جمــع مــوارد ذکــر شــده و اهمیتــی کــه ایــن  ب
مطلــب بــرای هــر کــدام از طرفیــن درگیــر در پــروژه می تواند 

ــود. ــده می ش ــا برگزی ــی از تکنیک ه ــد، یک ــته باش داش
 

شکل1: نمایش دسته بندی تأخیرات بر اساس عوامل گوناگون
یــا ماهانــه تهیــه می کنــد، اســتفاده می کننــد]10[. بــه 
ایــن روش، تالش هــای  پذیرتــر شــدن  منظــور کاربــرد 
زیــادی انجــام گرفتــه اســت کــه منجــر بــه توســعۀ روش هــای 
تحلیــل پنجــره زمانــی شــده اســت. علیرغــم اینکــه اســتفاده 
ــروژه  ــدی پ ــق زمان بن ــات دقی ــه اطالع ــاز ب ــن روش نی از ای
ــا،  ــر روش ه ــه دیگ ــبت ب ــی نس ــان دارد، ول ــه و زم و هزین
امــا  می دهــد؛  ارائــه  به موقع تــری  و  دقیق تــر  اطالعــات 
به دلیــل آنکــه هــر فعالیــت تأخیــردار به طــور مجــزا تحلیــل 
می شــود و تأثیــر تأخیرهــای همزمــان قابــل ردیابــی نیســت، 
ــه  ــاز ب ــرای تعییــن ســهم تأخیــر هــر کــدام از طرفیــن، نی ب
تحلیل هــای کمکــی دیگــری نیــز می باشــد، زیــرا دقــت ایــن 
روش تابــع تعــداد تحلیل هاســت. ایــن تکنیــک بســیار مشــکل 
و زمان بــر اســت و بــه دلیــل نیــاز بــه تحلیــل دو نــوع برنامــۀ 
ــر و  ــال تأخی ــل از اعم ــدی قب ــۀ زمان بن ــدی )برنام زمان بن
ــادی تکــرار  ــداد زی ــا تع ــر ب ــر(، تحلیل گ ــد از اعمــال تأخی بع

ــت]11[. ــکل آفرین اس ــه مش ــردد ک ــرو می گ روب
تکنیــک تأخیــر مجــزا8  ، روش دیگــری اســت کــه اســتفاده 
ــازی دارد  ــع و مستندس ــت وقای ــتم ثب ــه سیس ــاز ب از آن نی
و نســبت بــه تکنیک هــای فــوق، روش کامل تــری مــی 
ــق، از  ــی دقی ــت ارزیاب ــوان جه ــن روش، می ت ــد. در ای باش
ــرات  ــن روش، تأخی ــت و ای ــره گرف ــره9  به ــتم های خب سیس
ــد  ــرار می ده ــر ق ــف را مدنظ ــای مختل ــان در فعالیت ه همزم
ــل  ــن تحلی ــراق نشــود. ای ــا اغ ــش زمان ه ــن افزای ــا در تعیی ت
ــک  ــود و در ی ــام می ش ــرف انج ــک ط ــداری از ی ــدون جانب ب
ــازۀ  زمــان، قابلیــت اســتفاده بــرای هــر دو را دارد و در هــر ب
ــردی  ــاخت کارب ــۀ س ــوص در مرحل ــروژه، بخص ــی از پ زمان
اســت، ولــی ماننــد دو تکنیــک قبــل، دقــت ایــن روش تابــع 
تعــداد تحلیل هایــی اســت کــه صــورت می گیــرد؛ بــه همیــن 
ــر و نیازمنــد سیســتم  دلیــل اســتفاده از آن مشــکل و زمان ب

ــری اســت. کامپیوت
بــا وجــود تمــام تحقیقاتــی کــه در زمینــۀ بررســی و تحلیــل 
ــر  ــز تأخی ــای آنالی ــی و تکنیک ه ــای عمران ــرات پروژه ه تأخی
انجــام گرفتــه اســت، ولــی تاکنــون  روش مــدون و جامــع کــه 
کارگشــا باشــد و مشــکالت مربوطــه را رفــع نمایــد، پیشــنهاد 
ــعی  ــق س ــن تحقی ــذا در ای ــت. ل ــده اس ــازی نش و پیاده س
شــده اســت ایــن موضــوع از زاویــه ای دیگــر بررســی گــردد. 
ــر و مســئول در  ــام اجــزاء و سیســتم های درگی ــی تم از طرف
پــروژه یکدیگــر را بخاطــر وجــود تأخیــرات گناهــکار و مقصــر 
ــد  ــرات نیازمن ــی تأخی ــرایطی بررس ــن ش ــد. در چنی می دانن
ــت  ــه قابلی ــت ک ــه اس ــجم و یکپارچ ــوژی منس ــک متدول ی
ــارت دیگــر،  ــه عب ــا ب ــروژه و ی بررســی تمــام اجــزا و ارکان پ

برخــورد سیســتمی را داشــته باشــد.
2-1- بررسی اهمّیت تأخیرات در پروژه ها

می باشــند.  برخــوردار  پیچیــده ای  ســاختار  از  تأخیــرات 
ــان  ــاد هم ــه ایج ــر ب ــاً منج ــت الزام ــک فعالی ــر در ی تأخی

ــک  ــر در ی ــود. تأخی ــروژه نمی ش ــر در کل پ ــدار از تأخی مق
ــن  ــروژه و همچنی ــل پ ــان تکمی ــن اســت در زم بخــش ممک
در دیگــر بخش هــای پــروژه تأخیــر ایجــاد کنــد و یــا نکنــد. 
تأخیــر ممکــن اســت ناشــی از چنــد بخــش باشــد و یــا حتــی 
هیــچ بخــش درونــی پــروژه مســئول ایجــاد آن نباشــد؛ مثــل 

ــاژور. ــورس م ــرایط ف ش
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــه ســعی شــده اســت ک ــن مقال در ای
تحلیــل تأخیــر مــورد بررســی قــرار گیــرد. امــروزه روش هــای 
ــا  ــترس اســت، ام ــرات در دس ــل تأخی ــرای تحلی ــددی ب متع
هیچکــدام از آنهــا بــر دیگــری ارجحیــت نــدارد و هــر کــدام 
ــف و  ــار ضع ــواردی دچ ــود، در م ــل موج ــای تحلی از روش ه
ــه  ــی ک ــتر مقاالت ــه بیش ــا ک ــند. از آنج ــی می باش کمبودهای
ــروژه  ــر پ ــل تأخی ــای تحلی ــۀ روش ه ــی و مقایس ــه بررس ب
ــرار  ــر ق ــروژه را مدنظ ــان پ ــث زم ــط مبح ــد فق پرداخته ان
ــد  ــان چن ــا در محاســبۀ همزم ــن روش ه ــر ای ــد، و اکث داده ان
مــورد تأخیــر و یــا تعجیــل همزمــان ناتــوان هســتند، 
ــورت  ــرات به ص ــز تأخی ــک آنالی ــک تکنی ــی ی ــن معرف بنابرای
دقیــق و منعطــف ارزش فراوانــی دارد. ایــن تحقیــق در 
ــد و  ــری هدفمن ــت تصمیم گی ــن جه ــی نوی ــۀ روش ــی ارائ پ
منضبــط در خصــوص انتخــاب تکنیــک برتــر جهــت تحلیــل 
در  می باشــد.  عمرانــی  پروژه هــای  در  داده  رخ  تأخیــرات 
ــاد،  ــأ ایج ــای منش ــر مبن ــرات ب ــته بندی تأخی ــکل 1، دس ش
ــی  ــداد، و بحران ــی رخ ــت زمان ــری، حال ــت جبران پذی قابلی

ــت.  ــده اس ــش داده  ش ــودن،  نمای ب
  شــکل1: نمایــش دســته بندی تأخیــرات بــر اســاس عوامــل 

گون نا گو

3- روش تحقیق
ســاختار کلــی ایــن پژوهــش بــر اســاس راهبــرد کیفــی اســت. 
هــدف غالــب پژوهــش، کاربردی-توســعه ای بــا رویکــرد پــس 
رویــدادی )علّــی– مقایســه ای( اســت کــه به دنبــال شناســایی 
ــزار  ــی اســت و از اب ــل احتمال ــه منظــور کشــف عل ــول ب معل
تحلیــل اســناد و مــدارک و مقــاالت ]12-17[ و مصاحبــه بــا 

خبــرگان بهــره گرفتــه شــده اســت.

4- بررســی اهمّیــت انتخــاب تکنیــک تحلیــل تأخیــر 
ــا  ــب در پروژه ه مناس

در صــورت تعییــن ســهم تأخیــر هــر یــک از عوامــل و 
تشــخیص میــزان تأخیــر بــرای هــر یــک از فعالیت هــای زیــر 
ــای  ــه تکنیک ه ــا، ب ــود ادع ــورت وج ــا، در ص ــۀ آنه مجموع
ــا و  ــی مزای ــن معرف ــا ضم ــود ت ــاره می ش ــرات اش ــل تأخی ح
ــا  ــناخت مناســب تکنیک ه ــک )جــدول1(، ش ــر ی ــب ه معای
جهــت انتخــاب مربــوط بــه ماهیــت پروژه هــا تســهیل گــردد. 
انتخــاب هــر یــک از تکنیک هــای ذیــل بــه عوامــل متعــددی 
از جملــه ســطح و میــزان اطالعــات ثبــت و جمــع آوری شــده 

ــل  ــب تحلی ــاب روش مناس ــای انتخ 4- 1-  معیاره
ــر تأخی

بــا توجــه بــه اینکــه شناســایی انــواع تکنیک هــای ارائه شــده 
مناســب ترین  برگزیــدن  و  تأخیــرات  تحلیــل  زمینــۀ  در 
ــم  ــاص حاک ــرایط خ ــا و ش ــای محدودیت ه ــر مبن ــک ب تکنی
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جدول1 : معرفی انواع تکنیک های تحلیل تأخیرات و توضیح مزایا و معایب هر یک

ــرای  ــات ب ــن اقدام ــن و مهم تری ــزء اولی ــروژه، ج ــر پ ــر ه ب
ــد،  ــروژه می باش ــق در آن پ ــر موف ــل تأخی ــک تحلی ــام ی انج
پــس از بررســی ویژگی هــا، مزایــا و معایــب هــر یــک از 
ــده  ــت  آم ــج به دس ــدول 1، نتای ــی در ج ــای تحلیل تکنیک ه

ــر توســط »انجمــن  ــز تأخی ــا قاعــدۀ انتخــاب تکنیــک آنالی ب
ــی  ــن بین الملل ــتان« و »انجم ــاز انگلس ــاخت  و س ــن س قوانی
ــن  ــه مهم تری ــه«  ]21.22[ک ــی هزین ــرفت در مهندس پیش
می باشــند  پروژه هــا  تأخیــر  تحلیــل  حــوزۀ  در  مراجــع 

ــار  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــتورالعمل هایی ک ــود. دس ــی می ش بررس
  SCLــکل ــوان پروت ــت عن ــای2002 و 2007 تح ــال ه در س
ــت  ــی را جه ــوط راهنمای ــده اند، خط ــر ش و RP-FSA منتش
ــد  ــه داده ان ــر ارائ ــل تأخی ــرای تحلی انتخــاب روش مناســب ب
ــاهده  ــل مش ــدول 2 قاب ــا در ج ــن معیاره ــۀ ای ــه خالص ک
می باشــد. نهایتــاً در جــدول3، عــالوه بــر تحلیــل بــر اســاس 
تحلیــل مناســب تر و  برنامــۀ زمان بنــدی، جهــت  انــواع 
ــا  ــق ب ــر مطاب ــک کارآت ــتۀ تکنی ــاب شایس ــر و انتخ دقیق ت
نیــاز پــروژه، مــوارد مذکــور در پروتــکل SCL انجمــن قوانیــن 
ساخت وســاز انگلســتان نیــز تلفیــق گردیــده اســت و جهــت 
ــر  ــک برت ــاب تکنی ــا انتخ ــه ب ــر در رابط ــری بهت تصمیم گی

پیشــنهاد می گــردد.

4- 2-  مقدمــه ای بــر پروتــکلSCL انجمــن ســاخت و 
ســاز انگلســتان

ــی مشــاوره،  ــر ســال2002، پــس از یــک دورۀ طوالن در اکتب
انجمــن قوانیــن ســاخت و ســاز، »پروتــکل تأخیــر و اختــالل 
در آن« را صــادر کــرد کــه در ایــن تحقیــق، بــه توصیه هــای 
اصلــی ایجــاد شــده در پروتــکل اشــاره ای خواهــد شــد. 
ــۀ  ــرای تهی ــه ب ــی ک ــا و راهنمایی های ــر از توصیه ه ــه غی ب
ــوان  ــکل به عن ــت، پروت ــده اس ــه ش ــرارداد ارائ ــس ق پیش نوی
ــرم  ــه تفســیر تأخیــر و اختــالل مفــاد منــدرج در ف کمــک ب
اســتاندارد مهندســی عمــران و قراردادهــای ســاختمانی عمــل 
می کنــد و به عنــوان یــک راهنمــا و شــیوه نامه ای بــرای 
ــا و  ــر و ادع ــت تأخی ــکاران جه ــب پیمان ــازی مناس آماده س
ــا  ــن درســت و مناســب داوری ه ــا و تعیی چگونگــی قضاوت ه
می باشــد. اگــر چــه پروتــکل به طــور کامــل مقــررات مربــوط 
بــه تأخیــر و اختــالل در فرم هــای اســتاندارد خــاص و در نظــر 
ــد،  ــراردادی را منعکــس نمی کن ــت ق ــده در وضعی ــه ش گرفت
ــه  ــد و محتاطان ــردی مفی ــک ســند کارب ــل ی ــا آن را حداق ام
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می دانــد.
ــده در  ــد ش ــای قی ــه ای از توصیه ه 4- 2- 1- خالص

SCLــکل پروت
ــد  ــب بای ــۀ مناس ــک برنام ــه ی ــد ک ــه می کن ــکل توصی پروت
توســط پیمانــکار ارائــه و توســط مدیــر قــرارداد تاییــد شــده 
ــای در  ــی برنامه ه ــوه و توال ــد نح ــه بای ــن برنام ــد و ای باش
ــه  ــی ک ــد. در حال ــکار را نشــان ده ــه شــدۀ پیمان نظــر گرفت
ــوع و پیچیدگــی  ــه »ن ــه ب ــرم برنام ــه رســمیت شــناختن ف ب
پــروژه« بســتگی دارد، پروتــکل توصیــه می کنــد کــه بایــد در 
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــی ب ــبکۀ مســیر بحران ــک ش ــب ی قال

ــود. ــاده ش ــترس آم ــزی در دس برنامه ری
ــه  ــد ب پروتــکل بیشــتر توصیــه می کنــد کــه ایــن برنامــه بای
صــورت الکترونیکــی در فواصــل ماهانــه بــه روز شــود و پــس 
از بــه روز رســانی بایــد ذخیــره شــود کــه هــدف از آن »ارائــۀ 
ــاده  ــاق افت ــروژه اتف ــر روی پ ــه ب ــان از آنچ ــواهد همزم ش
ــدادی  ــود تع ــث می ش ــوع باع ــن موض ــد. ای ــت« می باش اس
ــاد  ــانی( ایج ــه روز رس ــت ب ــت و صح ــد دق ــات )مانن از فرضی
ــن  ــان ممک ــه همزم ــانی برنام ــه روز رس ــد ب ــر چن ــود. ه ش
ــی از  ــد، ول ــک کن ــروژه را کم ــت پ ــی مدیری ــه خوب ــت ب اس
ــد  ــود خواه ــش وج ــم چال ــوز ه ــی هن ــواهد واقع ــر ش نظ
داشــت کــه می توانــد هیــچ جایگزینــی بــرای ثبــت دقیــق از 
پیشــرفت واقعــی ایجــاد شــده در برنامــۀ روزانــه یــا هفتگــی، 

ــه وجــود نداشــته باشــد.  ــۀ پای و برنام
ــی از  ــب در برخ ــای مناس ــاد راهنم ــکل، ایج ــدف از پروت ه
موضوعــات رایــج در قراردادهــای ســاخت، و بازنگــری تمدیــد 
زمــان و یــا جبــران زمــان اضافــی صــرف شــده و منابــع بــه کار 
ــه منظــور تکمیــل پروژه هــا می باشــد. هــدف از ایــن  رفتــه ب
پروتــکل، تأمیــن یــا ایجــاد اعتــدال و میانــه روی در طرفیــن 
ــد و از  ــل کن ــات را ح ــد موضوع ــه می توان ــت ک ــرارداد اس ق

مشــاجره و بحــث غیرضــروری اجتنــاب ورزد.
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه پروتــکل بایــد جزئــی از اســناد 

ــا  ــرارداد ی ــر ق ــرارداد باشــد، بلکــه هــر یــک از مفــاد آن، ب ق
اظهــارات قانونــی انطبــاق دارد و یــک بازنگــری از طــرح کلــی 
ــه  ــی ک ــل زمان ــات تداخ ــر و موضوع ــا تأخی ــاط ب ــرای ارتب ب
ــای  ــکل، قرارداده ــد. پروت ــردد، می باش ــی گ ــادل و ماندن متع
ســاختمانی را کــه بایــد مکانیــزم مدیریــت تغییــرات را ایجــاد 

ــد.  ــی می کن ــایی و معرف ــد، شناس کن
4- 2- 2- ادعاهای جهانی

ــکاران، ادعاهــای جهانــی پیچیــدۀ  عمــل غیــر متــداول پیمان
ــط  ــت، توس ــه در نهای ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــدون اثبات ب
ــط  ــدرت توس ــد و به ن ــکل رد می گردن ــدرج در پروت ــاد من مف

ــوند. ــه می ش ــا پذیرفت دادگاه ه

5- بحث و نتیجه گیری
ــای  ــام پروژه ه ــاً در تم ــرات تقریب ــت، تأخی ــلم اس ــه مس آنچ
ــاله رخ داده  ــه س ــاخت، هم ــای س ــاً پروژه ه ــور، خصوص کش
ــه  ــتند ک ــا هس ــی از پروژه ه ــیار کم ــداد بس ــل تع و در عم
ــا مبحــث تأخیــرات،  بــه صــورت سیســتماتیک و کاربــردی ب
علــل روی دادن و روش هــای تحلیــل و تســهیم آنهــا برخــورد 
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــن شایســته اســت ب ــد. بنابرای می نماین
روزافــزون زمــان و مدیریــت آن در پروژه ها، ضمــن بکارگرفتن 
تحقیقــات صــورت یافتــه در ایــن خصــوص، نســبت بــه ارائــۀ 
ــه متناســب  ــر ک ــر و کاربردی ت ــر، دقیق ت ــای جدیدت راهکاره
بــا وقایــع و مشــکالت خــاص ایــن کشــور طرح ریــزی 

ــردد. ــدام گ ــده اند، اق ش
بطورکلــی تکنیک هــای تحلیــل تأخیــرات بــه دو دســتۀ 
ــده  ــازی ش ــای ساده س ــوند: تکنیک ه ــیم می ش ــده تقس عم
ــت  ــا دق ــل توجــه و ب ــۀ قاب ــان و هزین ــدون صــرف زم ــه ب ک
دارای  تکنیک هــای  و  می نماینــد،  عمــل  پائینــی  نســبتاً 
ــه گــردآوری اطالعــات دقیقــی  جزئیــات کــه در آنهــا نیــاز ب
نســبت بــه نحــوۀ اجــرای پــروژه، وقایــع رخ داده و علــل آنهــا 
ــی  ــر و طوالن ــد زمان ب ــک رون ــه ی ــال ک ــن ح ــوده و در عی ب

جدول3 : تطبیق و ارزیابی جدول 1 و 2
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بــرای تحلیــل تأخیــرات ارائــه می دهنــد، ولــی از دقــت 
ــل  ــا ح ــی و ی ــاوی قضای ــرح دع ــگام ط ــی در هن ــل قبول قاب
ــی  ــر از آنجای ــوی دیگ ــند. از س ــوردار می باش ــالف برخ اخت
ــیاری در  ــای بس ــواره پرونده ه ــی هم ــتم قضای ــه در سیس  ک
ــاال رفتــن ســطح تحلیــل  ــا ب خصــوص ادعاهــا وجــود دارد، ب
ــته  ــار گذاش ــده کن ــازی ش ــای ساده س ــول، روش ه ــورد قب م

می شــوند.
متعــددی  عوامــل  بــه  تکنیک هــا  از  هرکــدام  انتخــاب   
ــت و  ــته اس ــد وابس ــاره ش ــه آن اش ــدول 2 و 3 ب ــه در ج ک
ــن  ــک از طرفی ــر ی ــرای ه ــه ب ــی ک ــوع اهمیت ــه ن ــبت ب نس
ــردد.  ــاب می گ ــر انتخ ــک موردنظ ــود دارد، تکنی ــوی وج دع
بنابرایــن بــه دلیــل پیچیدگی هــای موجــود در تأخیــر و روش 
تحلیــل آن پیشــنهاد می شــود ابتــدای هــر پــروژه و در متــن 
قــرارداد آن روشــی مناســب و مــورد توافــق و تأییــد طرفیــن 
ذی نفــع در پــروژه بــرای تحلیــل تأخیــرات پیش بینــی گــردد 
ــای از  ــرارداد زمانه ــن ق ــدا در مت ــان ابت ــن از هم و همچنی
ــر  ــل تأخی ــد تحلی ــرای فراین ــرای اج ــده ای ب ــل تعیین ش قب
ــالف  ــرای اخت ــدازه ای ب ــک ان ــه ی ــا اینک ــود و ی ــخص ش مش
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــه ای و واقع ــرفت برنام ــد پیش ــن درص بی
ــد  ــدار، فراین ــش از آن مق ــراف بی ــورت انح ــه در ص ــود ک ش
ــزی  ــث برنامه ری ــر باع ــن ام ــر اجــرا شــودکه ای ــل تأخی تحلی

ــود. ــر می ش ــر و کارات بهت
در جــدول1 تمــام نقــاط ضعــف و قــوت تکنیک هــای تحلیــل 
تأخیــرات بــا جزئیــات، مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت و الزم 
بــه ذکــر ایــن نکتــه اســت کــه هیچ یــک از ایــن روش هــا بــر 
دیگــری ارجحیــت نــدارد و می تــوان بــا توجــه بــه مســتندات 
موجــود و در نظــر گرفتــن مــوارد مشــروحه در پروتــکل، یکــی 
ــر  ــورد نظ ــروژه ی م ــرایط پ ــه ش ــه ب ــا توج ــا را ب از روش ه
انتخــاب کــرد و بهــره گرفــت. لــذا از میــان آنهــا و بــا توجــه 
ــا  ــری کــه بعضــی از تکنیک ه ــه ویژگی هــای خاصــی و بهت ب
نســبت بــه دیگــر تکنیک هــا دارنــد، از لحــاظ پیچیدگــی بــه 

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــک می گردن ــطح تفکی دو س
الــف( ســطح اول کــه بــا رنــگ آبــی در جــدول 3 نشــان داده 
شــده اســت )مــوارد 4 و 6 و 7(، بیانگــر روش هــای ســاده ای 
ــده در  ــازی ش ــرش ساده س ــی در نگ ــکل اصل ــه مش ــت ک اس
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــه مکانیزم ــت ک ــن اس ــا ای ــن تکنیک ه ای
دقیــق نــوع تأخیــرات ندارنــد، در نتیجــه تأخیراتــی کــه نبایــد 
ــه  ــه و در نتیج ــر قرارگرفت ــد، مدنظ ــال گردن ــل اعم در تحلی
ــه  ــد. ب ــت می آی ــه دس ــزی ب ــی و اغراق آمی ــج غیرواقع نتای
ــق  ــدی طب ــه زمان بن ــار ب ــط یکب ــا فق ــن تکنیک ه ــالوه ای ع
برنامه)زمان بنــدی اولیــه( اعمال شــده و فــرض می کننــد 
کــه مســیر بحرانــی در تمــام طــول پــروژه ثابــت می باشــند. 
ایــن مطلــب باعــث می شــود کــه تاخیــرات، برخــالف آنچــه 
ــی در  ــورت بحران ــوه به ص ــور بالق ــت، به ط ــاً رخ داده اس واقع
نظــر گرفتــه شــوند و همچنیــن تکنیــک تأثیــر کلــی برخــالف 

ــات  ــه اطالع ــی ب ــزان دسترس ــروژه، می ــود از پ ــوابق موج س
توانمندی هــای  میــزان  پــروژه،  زمان بنــدی  برنامه هــای 
ــروژه،  ــوع پ ــا موض ــا ب ــنایی آنه ــر و آش ــران تأخی تحلیل گ
تأخیــرات  تحلیــل  بــرای  را  متناســبی  روش  می بایســت 
انتخــاب کــرد. بنابرایــن بــه دلیــل پیچیدگی هــای موجــود در 
تأخیــر و روش تحلیــل آن، پیشــنهاد می شــود کــه در ابتــدای 
ــورد  ــب و م ــرارداد آن، روش مناس ــن ق ــروژه و در مت ــر پ ه
ــل  ــرای تحلی ــروژه ب ــع در پ ــای ذینف ــد طرف ه ــق و تأیی تواف

ــردد. ــی گ ــرات پیش بین تأخی
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پی نوشت ها:

ــت در  ــه قابلی ــر دارد ک ــف دیگ ــک ضع ــر، ی ــک دیگ دو تکنی
ــدارد. نظــر گرفتــن همزمانــی در تأخیــرات را هــم ن

ــات می باشــد  ــای دارای جزئی ب( ســطح دوم نشــانگر روش ه
کــه شــامل تکنیک هایــی اســت کــه بــا رنــگ نارنجــی 
مشخص شده است)موارد 2 و 5 و 8 و 9 و 10 و 11 جدول 3(. 
ایــن تکنیک هــا روش هــای مناســب و قابــل اعتمــادی را برای 
ــده  ــای افزایش دهن ــد. روش ه ــه می نماین ــر ارائ ــل تأخی تحلی
ــر را  ــوع تأخی ــل، ن ــا انجــام تحلی ــان ب ــده همزم و کاهش دهن
نیــز مشــخص می کننــد. البتــه مشــکل اصلــی در ایــن اســت 
ــق  ــدی طب ــه زمان بن ــار ب ــک ب ــا ی ــک تنه ــن دو تکنی ــه ای ک
برنامــه اعمال شــده و درنتیجــه هیــچ تغییــری را در مســیرهای 
بحرانــی در طــی اجــرای پــروژه نمی پذیرنــد و ضمنــاً تأخیرات 
همزمــان را مدنظــر قــرار نمی دهنــد، از میــان کلیــه روش هــا، 
هــر دو تکنیــک تأثیــر زمــان و بــازه زمانــی بــه دلیــل در نظــر 
گرفتــن تأثیــر تأخیــر در طــول زمــان پــروژه و در زمان بنــدی 
ــرای  ــل اعتمــاد ب CPM، جــزء روش هــای سیســتماتیک و قاب

شــناخته  ســاخت  پروژه هــای  در  تأخیــرات  کّمی ســازی 
ــن اســت  ــن دو تکنیــک ای ــن مشــکل ای می شــوند. بزرگ تری
ــورت  ــر را به ص ــوع تأخی ــدام ن ــل هیچ ک ــی تحلی ــه در ط ک
ــر  ــای دیگ ــری تحلیل ه ــک س ــوده و ی ــخص ننم ــق مش دقی
از  پیمانــکار  و  کارفرمــا  نمــودن ســهم  مشــخص  بــرای 
ــر  ــف دیگ ــه ضع ــد. نقط ــده الزم می باش ــرات حاصل ش تأخی
ــای دارای  ــه فعالیت ه ــت ک ــن اس ــان ای ــر زم ــک تأثی تکنی
ــه  ــده و درنتیج ــل و بررسی ش ــزا تحلی ــورت مج ــر به ص تأخی
تأثیــر تأخیــرات همزمــان در هنــگام انجــام تحلیــل مشــخص 
نمی شــود و ممکــن اســت بــه علــت وجــود تعــدد رویدادهــای 
ــوند.  ــر ش ــیار زمان ب ــا بس ــروژه، تحلیل ه ــر در پ دارای تأخی
ــی تابعــی از  ــازه زمان ــر زمــان و ب دقــت هــر دو تکنیــک تأثی
ــروژه  تعــداد بازه هــای تحلیلــی اســت کــه در طــول مــدت پ
ــر مجــزا  ــک تأخی ــرد. تکنی ــا صــورت می گی ــا انته ــدا ت از ابت
ــه  ــه ارائ ــر نقــاط قــوت فن هــای قبلــی، نســبت ب ــا تکیــه  ب ب
ــد.  ــدام می نمای ــرات اق ــل تأخی ــرای تحلی ــی ب ــی عمل روش
تکنیــک مذکــور نشــان داد کــه در صــورت وجــود اطالعــات و 
ســوابق مســتند پــروژه، نســبت بــه تکنیک هــای دیگــر دارای 
ــی  ــه بررس ــزا ب ــر مج ــک تأخی ــد. تکنی ــی می باش برتری های
ــان الزم  ــه و زم ــل پرداخت ــه تحلی ــن پروس ــرات در حی تأخی
بــرای تحلیــل تأخیــر و درنتیجــه هزینــه را کاهــش می دهــد. 
ایــن تکنیــک تأخیــرات همزمــان در فعالیت هــای مختلــف را 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــد نظ م
ــت  ــا اهمی ــیار ب ــألۀ بس ــن مس ــه ای ــه ب ــورت توج ــر ص در ه
ــرد  ــک رویک ــوان از ی ــا نمی ت ــۀ پروژه ه ــرای هم ــه ب اســت ک
واحــد و روش تحلیــل تأخیــر یکســان اســتفاده کــرد، بلکــه بــا 
توجــه بــه عواملــی ماننــد شــرایط موجــود در قــرارداد، روابــط 
ــای  ــروژه، ارزش ادعاه ــای پ ــن رخداده ــی بی ــت و معلول عل
مطــرح شــده، میــزان زمــان در اختیــار بــرای تحلیــل، میــزان 


