
 

 

 بندیزمانیکپارچگی هزینه و  کنترل پروژه،

 

ه ب توانندمیپیمانکارانی که  تعداد اما شوند؛می اداره «انجام خواهیم داد تأخیربدون »اغلب با ذهنیت ساختمانی  هایشرکت

، گیردیمبه موقع صورت  ،تضمین کند تحویل تواندمیکه  با این حال، متدولوژی .محدود استفعلیت بخشند بسیار  این جمله

سابداری  تواندمی ضاد با اهداف دپارتمان ح شد در ت سود، شاملاین اهداف که با ساندن  حفظ  )مالی(  هایاتفاقبه حداقل ر

ساب در زمانی که و  غیرمنتظره پروژه صورت ح شد  منطقیارائه  ست منظور این )با سریعکه تحویل در حدا ه ک انجام گیرد ی 

 نبنابرای شددود؛می ،(در تحویل ایجاد شددود تأخیرباال رود و نه خیلی کند که  هاهزینهیعنی نه خیلی سددریع که  معقول باشددد

ه این ب)یل تحو هایقابلیتردن تحلیل ک بدون هاریسددد ات و یکپارچه کردن کنترل پروژه، نظارت مالی و پیشدددییری از خطر

سرپرستان با  تحمیل بارجلوگیری از و ( منفی نیذارد تأثیر، بر تحویل اقدامات و الزاماتاین معنا که  ضافه به  شریا  ،فات اداریت

 (.کندمیتشریفات زمان تحویل را زیاد اقدامات و این )گاهی  مالی است مدیر وظیفه

نقش تیم و ، معمار و پیمانکار هسددتند. در  متشددکل از مال  اییکپارچهتیم  هایتالشسدداختمانی موف ، حاصددل  هایپروژه

س  ست، پیمانکار را قادر ب هاآن یی از پروژه که مرتبط باهاری اهش باعث ک که این کنترل ایگونهبه  سازدمیه کنترل پروژه ا

س  ضایت کارفرما  افزایشی پروژه، هاری شامل مالیات دهندگان، اغلب پیچ هاپروژهاین  .شودمیسودآوری و ر ستند و  یده ه

 مانکارپیما یعنی معمار،  یکپارچه در نتیجه، تیم تحویل پروژه .شوندمیدولتی، سرمایه گذاران و ذینفعان اجتماعی  هایسازمان

ود اختمانی وجس هایپروژهدر  ذاتاً هاریس ( باید بپذیرند. هاپیچیدگیاین  جهو بار اضافی و مهمی را )در نتی هاریس  ،و مال 

 کنترل پروژه . اولین برنامهشدددوندمی تربزرگارتباطی بین مال ، معمار و پیمانکار  هایشدددکافتوسدددط  هاریسددد این  دارند.

 همچنین مجموعه باشددد و ارتباطی هایشددکافبرای گذر از پلی  تواندمیی  پیمان و قرارداد خوب اسددت که بسددتن پیمانکار، 

ت به کاهش از دسددد تواندمیکه  یبر معیارهای عملکرد تواندمی پیمانکار را تنظیم کند و در نهایتانتظارات و توقعات طرفین 

 دادن سود کم  کند، نظارت کند.

 



 

 

 ساختمانی هایپیمان

 این هاشددرکت. در هر صددورت بهترین کنندمیمعتبر اسددتفاده  مؤسددسدداتو الیوهای قراردادی  هافرماغلب پیمانکاران از برخی 

. ی  کنندمیرا برای حداقل کردن ابهامات و همچنین تنظیم انتظارات کارفرما، برای شددرکت خود سددفارشددی  هافرمالیوها و 

 :باشد پیمان خوب باید شامل عبارات روشن و شفافی از جمله موارد زیر

ستکنترل  شفافیت این مورد در قراردادها،  تغییر: هایدرخوا سخو  اندشدهکه به خوبی تعریف وجود دارد  هاییروشبرای   هاپا

ات شددده و البته خسددارت عادالنه را در تأخیرباعث کاهش ؛ همچنین بخشدددمی بهبودسددریع از جانب مال  را  هایواکنشو 

نباید فقط مدار  درخواسددت تغییر محدوده یا هزینه را کنترل کند بلکه باید اجرای  هاروشاین  .کندمیتضددمین صددورت نیاز 

ستدراین  شد هاخوا شته با ستتحویل این  مثالً ؛را هم تحت کنترل دا صویب  هایدرخوا از طرف کارفرما چقدر  هاآنتغییر و ت

 ؟کشدمیطول 

امل ش . این مواردشوندمیمومی و گسترده تنظیم ع هایبیانیهشرایطی هستند و اغلب با قراردادها شامل  ی کار:هاهزینهتعریف 

ستمزد هاپرداختشرایط عمومی، الزامات عمومی،  ضه و دییر هاهزینهپاداش(،  -)د ساخت، بیمه، اوراق قر ی هاهزینهی پیش 

 .باشندمی، درج شودپروژه که باید در قرارداد 

همچنین باید در قرارداد،  .، تعریف کندشودمیشرایطی را که تحت آن دچار خسارت  بایدپیمانکار  خسارت انحالل و برچیدن:

 خسارت و اینکه چیونه باید این میزان خسارت را برای او جبران کرد )از جانب کارفرما(، ذکر شود. روش محاسبه

شان  شرایط پیمان را ن شد برخی از  ی قراردادی، برای هافرمرا در الیوها و  هاآنکه پیمانکاران  دهدمیمواردی که در باال ذکر 

به طور منظم  ،هاریس باید برای اطمینان خاطر از کاهش  آیندمیشرایطی که در قرارداد  . در واقع همهکنندیمخود سفارشی 

چنانچه به خوبی حتی مواردی که به ظاهر مهم نیسددتند )مانند ارتباطات مکرر یا محتوای گزارش پیشددرفت(  ارزیابی شددوند.

د. البته، بحث کنترل پیمان بدون اقدامات زیر کامل ی در پروژه شددوی قابل توجههاریسدد تبدیل به  تواندمیتعریف نشددوند 

 :شودمین

 شاور حقوقی با تجربه ستفاده از م س با  کامالًوکالی مربوط به قراردادها  ساختمانی )همه ا ساختمان هاری شنا ی  آ

 (نیستند

 خسارات جبران کار هستید، به شرایط درباره  در حال مذاکرههمچنان امضا شده و اکنون برای ادامه  قبالًقرارداد  اگر

در آینده ممکن اسددت اتفاق بیفتد، توجه کنید  و اندگذشددتهمعطوف به  که ییهاپرداختو  هاهزینهپیمانکار در مورد 

ساراتی که  شأ)یعنی خ شته بوده هاآن من ست در گذ شوند ا ست در آینده بالفعل  شته اقدامی  مثالً ؛و ممکن ا در گذ

 شود(. پیمانکارصورت گرفته که ممکن است در آینده باعث خسارت به 

  میل یی تحهاهزینه در این صورت است.گذشته  هایپیمانکه این پیمان شبیه  شودمیپیمان را بخوانید! اغلب فرض

پروژه به جای سود، هزینه ر واقع د) شودمیحذف  تدریجاً ،هاپرداختبازدریافت که در نتیجه، پروژه به جای  گرددمی

شود بی آنکه  ست باعث لغو پروژه  شوند( هاهزینهدارد و ممکن ا ست، مدیر  .برگردانده  سرپر سط  قراردادها باید تو

 .روبرو خواهد بودچرا که این افراد در محیط پروژه با این شرایط  ،پروژه، مدیر مالی و صورتحساب مطالعه گردد

 



 

 

 پروژه اصول کنترل

ستنیاز به  برای انجام کنترل پروژه  مدار  جمع آوریقابل اندازه گیری،  هایفعالیتالبته ی مشخص و هاروش در این خصوص، هاییسیا

زینه ه برآورد و توضیح تعریفعبارت است از: بنابراین هدف این مقاله  ؛داردوجود  پروژه، بندیزمانکنترل  و هاهزینه برآوردپروژه، مدیریت 

و  کنترل مدار  انتظار دارد. اجرایی پیمانکار هایفعالیت درمعقول از کنترل  یسدددطحکه کارفرما برای دسدددتیابی به  بندیزمانو الزامات 

رل پیمانکار است. کنت هایمسئولیتاز  ،شوندمی جراپروژه ا که به عنوان بخشی از محدودهی هایفعالیت همهکنترل پروژه که شامل کنترل 

 روژه باید موارد زیر را در بر بییرد:پ

 تخمین 

 کنترل هزینه 

 کنترل تغییر و انحراف 

 مدیریت برنامه ریزی و پیشرفت 

  تحلیل ریس 

 حسابداری 

 گزارش پروژه 

 برنامه کنترل هزینه

 و به شود شاملرا  پروژهی هاهزینهلیل و گزارش دهی پیشنهادی برای تخمین، کنترل، تح هایسیستمو  هاروشکنترل هزینه باید  برنامه

 دارد: ایچندگانه هایهدف. این برنامه بپردازد و نمودارها هافلوچارت، مصور ارائه

زینه در هکنترل  تجربیات)منجر به برنامه ریزی شدددود  تواندمیکه آیا قبلی باشدددد  کنترل پروژه نحوهی  ارزیابی از  تواندمیبرنامه  . این1

 آینده شود( هایریزیهبود برنامهباعث ب تواندمی پروژه قبلی

 (آینده هایپروژهانتقال تجربیات به ) خواهد بودراهنمای ساخت پیمانکار  ، منعکس کنندههاهزینهکنترل  اسنادس از اجرا، این . پ2

 و در حال اجرا است. شودمیکه پروژه به خوبی مدیریت  دهدمیی  ابزار ارتباطی با مال  است که به او اطمینان برنامه  . این3

پروژه باشددد.  را پوشددش خواهد داد؛ البته سددطح جزئیات باید متناسددب با محدوده هاعنوانی  برنامه کنترل هزینه هر ی  از این  معموالً

 باید حداقل این موارد را در برنامه خود بیاوردند: کنندمیی کنترل خود را مستند هاروشپیمانکارانی که 

 نهکنترل هزی سازمان 

  افرادوظایف 

  هاگزارشبا نمونه  هاهزینهسیستم گزارش دهی 

 کنترل هزینه سیستمی کنترل کیفیت برای اطمینان از دقت و یکپارچیی در هاروش 

  (، مقادیر و ...هاهزینه به عنوان مثال: نفر ساعت،) هادادهفرایند جمع آوری 

  تصویب شده در مقابل کنترل بودجه هاهزینهفرایند گزارش عملکرد 

  پروژه نقدینییجریان  اتمام پروژه و ارائه ی آینده و تخمین هزینههاهزینهفرایند پیش بینی 

 ی کنترل تغییرهاروش 

  ی واقعی پروژه هاهزینهفرایند جمع آوری اطالعات(final actual cost) 



 

 

 کنترل هزینه

ترل . حداقل سیستم کنباشدمیکنندگان و پیمانکاران جز  تأمینپروژه و همچنین  محدوده هایفعالیت همه ر مسئول کنترل هزینهپیمانکا

شد گزارش عملکردی از پروژه در قبال بودجههزینه  شده ارائه کند؛ همچنین باید تخمین باید قادر با رائه ادر گزارش  نهایی هزینه ی ازاخذ 

را روزانه و هفتیی نظارت و تحلیل کند. این تحلیل باید به طور کامل عددی  ی عملکردهاهزینهکه پیمانکار  رودمیی انتظار به طور کل .کند

نه ماها تواندمیاین تحلیل  . البته بسددته به صددالحدید مدیریت و عملکرد مدیر پروژه،باشددد و روایتی خالصدده از عملکرد دوره را ارائه دهد

سیل رفع مشکالت عملکرد  بردنباال . در اینجا هدف، شودانجام باید در هر صورت اما صورت گیرد؛  ، در زودترین زمان ممکن ایهزینهپتان

 است.

 زیر باشد: کارهایت و تحلیل هزینه باید شامل نظار

 قابل پرداخت هایتخمینو واقعیات مربوطه برای  سواب  نیهداری همه 

  هاتحلیل نوعمشخص کردن 

 کنترل تغییر و تحلیل تغییر تصویب شده 

  هاهزینهدقی  برای پرداخت  دادهنیهداری ی  پاییاه 

  ی آینده و شناسایی هر گونه انحرافهاهزینهپیش بینی 

 سیستم مدیریت تغییرات

زان پیمانکار الزامات کنترل درخواست تغییر و همچنین میمشابه برنامه کنترل هزینه، پیمانکاران نیاز به ی  سیستم مدیریت تغییر دارند. 

العات پیییری برای اط مکانیسمبه عالوه پیمانکاران نیاز دارند که ی   ایجاد تغییرات( تعیین خواهد کرد. در خصوص)اختیارات کارفرما را 

ست شدند، از تاریخ  هایدرخوا صویب ن شتهتغییری که ت سرمایه گذاری  اندگذ ستکه نیاز  هاییآنو همچنین  اندشدهو یا  ری دیی فرد ا

 اصلی در خصوص این سیستم عبارت است از: کارهایبه عهده بییرند، داشته باشند. یمانکاران جزء یا تأمین کنندگان مانند پ

 یا بودجه بندیزمانالین شناسایی زودهنیام هرگونه انحراف بالقوه از بیس 

  ،اتمام تغییرات و حلبازبینی سریع 

  برای اجرا قبلی و البته مستندتغییرات تصویب شده 

 باید شامل موارد زیر باشد: تمدیریت سیستم تغییرای هاروشمحتوای 

  ؟!شودمیاینکه چه چیز تغییر نامیده بیان معیارهایی برای مشخص کردن 

 تغییر هایدرخواستشروع  نحوه 

 شودمییی که برای درخواست تغییر استفاده هافرم 

  تغییر بندی دستورآماده کردن هزینه و زمان 

  تغییرآنالیز هزینه و زمان دستور الزامات زمانی برای 

  بازبینی و تصویب دستور تغییر توسط مال 

 رسمی سازی و انتشار دستور تغییر 

 ی مورد استفاده برای دستور تغییرهافرم 

  دستور تغییر، دستور تغییر نهایی هایپیشنهادتغییر،  هایدرخواستپیییری پیمانکار و مال  برای 

  (با دلیل و توجیه ی مهندسی، خطاهای ساخت و ...تغییرات طراحی، محدوده، خطاها مثالً)تغییرات طبقه بندی 



 

 

  تغییرات تصویب شده در بودجه تأثیرافزودن 

  هرگونه شرایط برای تخمین نظر گرفتنمستندسازی و توجیه پذیری تغییرات شامل مفروضات قیمت گذاری و در 

  هاهزینههزینه تغییرات تصویب شده یا در انتظار تصویب در گزارش آوردن 

  و کارهای مربوط به دستورات تغییر هافعالیتانجام 

  ،انتقال بودجه، ذخیره احتیاطی پیمانکار( احتیاطی مال ، تغییر  ذخیرهتعیین منابع مالیGPM ... و) 

سنادی را فراهم  ستن بندیزمانتغییرات مورد تواف  )که اثر گذار بر محدوده یا  که منعکس کننده آوردمیبرنامه مدیریت تغییر، ا ، در د(ه

 .باشدمیاسناد پیمان 

 بندیزمانکنترل 

ین . همچنکندمیرا توصددیف  هاآنو کنترل  بندیزمانو  هافعالیتی برنامه ریزی، توالی هاروش ،هاسددیسددتم بندیزمانکنترل  ی  برنامه

 هایگزارشاز  هاییمثالو نمودارها و همچنین  هافلوچارتاین برنامه گزارش زمانی پروژه را که شدددامل نمایش گرافیکی و تصدددویری، 

 . این برنامه باید با برنامه کنترل هزینه یکپارچه باشد و عناوین زیر را پوشش دهد:کندمی، ارائه باشدمی داستاندار

  بندیمانزبرای ویرایش برنامه  هاآنچارت سازمانی با ماتریس اختیارات مربوط به اعضای تیم و میزان مسئولیت و اختیار 

 بندیزمانکنترل هزینه  هایسیستماز طری  برنامه ریزی و اطالعات  جریان 

 بندیزمانی کنترل کیفیت برای اطمینان از دقت و یکپارچیی در هاروش 

  شده یا  و هافعالیت، مدت زمان بندیزمانبه عنوان مثال فرایند ) هادادهفرایندهای جمع آوری  تدارکاتمقدار عددی کار انجام 

 (...صورت گرفته یا نصب تجهیزات و

  بندیزمانی هادادهفرایندهای تحلیل 

 ستفاده سرمایه هایبندیزماندر ) بندیزماناز ابزارهای  ا سازمانی یا دییر ابزارهای مدیریت  سازمانی که  پیچیده از پریماورای 

 (.شودمی، استفاده سازدمیانتظارات پیمانکار را در خصوص برقراری ارتباط با کارفرما برآورده 

 (گزارش دهی و توضیحات شامل فرمت گزارش پیشنهادی، دوره)زمانی  در ی  بازه فرایند گزارش دهی عملکرد 

  باقی مانده هایبرای کار بندیزمانهای موجود در پایان و مایلستون هایتاریخفرایندهایی برای پیش بینی 

  بندیزمانهای مایلستونبرای تغییرات یا تنظیم  هاییروشتنظیم 

  ازبیلت نهایی تهیه بندیزمانفرایندهایی برای فراهم کردن اطالعات 

 سئولیتخصوص  در فرایندهایی شده  هایم شامل مهارت ن)تخصیص داده  ضباطظم و این  و  تحت هدایتمختلف  هایارکان ان

 (شودمی(، ... و جزءکننده، پیمانکاران  تأمیننیروی کار پیمانکار، )پیمانکار مستقیم  کنترل

 جرای ا . کدینگ هزینهشودمیساختار شکست کار  راهی که ضمیمه پروژه و همچنین نقشه هایفعالیتساختار شکست  توسعه

 .شودمینیز در این برنامه تعیین  (آموزش، سفر، ...)ی معین دییر هاهزینهو  هافعالیت

 بندیزمانمحتوای 

و همچنین در دسدددترو بودن  قبلی هایپروژهدر  ایهزینهی هادادهارزش دارد. وقتی از  خوب بیشدددتر از ی  پیش بینی بندیزمانی  

ستفاده  وریبهرهی مربوط به هادادهمنابع و  سم، ی  شودمیا شامل موارد بندیزمان. ی  گزارش شودمیایجاد  مؤثریکنترل  مکانی  باید 

 زیر باشد:

  صول ستور بندیزمانمانند الزاماتی که برای  هاییآیتمامل ش بندیزمانا ست و د که دارای تقدم  هاییآیتم، در قرارداد آمده ا

 .زمانی هستند



 

 

 وریبهرهو  مالحظات یا فاکتورهای مربوط به تولید 

 (ودشمیبه طور کلی هر گونه واحد که استفاده ) شودمیکاال/متریال/ ... که به طور مرتب استفاده  نرخ واحد 

 حدوده )مقدار کار(م ادیر تعریف شده درمق 

 تحلیل ارزش کسب شده 

  هافعالیتکد گذاری 

 (هامایلستون با تعبیه مثالً) ت مربوط به مجوزهامالحظا 

 بندیزمان هرگونه استثنا در 

 سعه احتمالی  و نتیجه برآیند صله از تو ست در آینده پیش آیند( و ) بندیزمانحا یریت مد بندیزمانبرای اتفاقاتی که ممکن ا

 معل  شدن کار هایدورهیا  ، روزهای بادیمانند آب و هوای مرطوب پیش بینی غیرقابل شرایط

  بحرانی هایفعالیتتوالی 

 هرگونه محدودیت داخلی و خارجی 

  هاآنو ارتباطات منطقی بین  هافعالیت نهایتاًو 

شکالت عملکردی که احتمال وقوع  شف م ستمر، ک ست هاآنهدف از کنترل م شدمی ،ا ضطرار  تواندمیمدیریت بنابراین  ؛با صورت ا در 

صحیحی را انجام دهد. مالحظاتی که باید در تحلیل  ست  پس از تهیه) از اندعبارتصورت گیرد  بندیزماناقدامات  به  نوبت بندیزمانلی

 :(رسدمیارائه شده در شرایط مختلف  بندیزمانبرای بررسی عملکرد تحلیل و سناریو سازی 

 چه تغییراتی خواهد کرد. این کار معادل  بندیزمانکل  ،اگر تغییری در مقادیر کار پیش آمد مثالً) افزایش یا کاهش در مقادیر

 (باشدمی بندیزمانسناریو سازی در برنامه ریزی و 

 افزایش یا کاهش در منابع 

  وریبهرهمیزان پیشرفت و 

  عملکرد هایمحدودیتاستخراج مسائل و مشکالت پروژه و 

  پیش رو هایآیتموضعیت تدارکات در 

 ی باقی مانده برای تغییراتهاریس  تأثیر 

 تغییرات تصویب شده یا در انتظار تصویب 

  احتمالی و تنظیم هر گونه پیشنهاد هایتاریختاریخ مجوزها و 

  مهندسی، تدارکات و ساختیکپارچیی فازهای 

  داخلی و خارجی جدید هایمحدودیتپیشنهادی برای پوشش متغیرها یا هرگونه  بندیزمانهزینه/سود هرگونه 

  و همچنین ارزیابی تغییرات برای کشف اثرات منفی هاشناوریارزیابی هرگونه استفاده از 

 تغییرات مهم در استراتژی اجرا 

  بحرانی یا نزدی  به بحرانی هایلیتفعاتغییرات مهم در روابط بین 

 اندازه گیری پیشرفت فیزیکی

را اندازه گرفت و دقت تخمین زمان یا  وریبهرهکه بتوان  شدددودمیو پیشدددرفت فیزیکی باعث  بندیزمانو  ایهزینهی هادادهیکپارچیی 

 واهدخسددناریوهای مختلف باعث توجه مدیریت پروژه به پرداختن به پایان را بهبود داد. به عالوه، نظارت مکرر بر پیشددرفت فیزیکی  هزینه

 :کنترلی و اندازه گیری نیاز به مدیریت پروژه و سرپرستانی برای نظارت دارد هایبرنامهبسیاری از شد. 



 

 

 مهم نیسدددت برای انجام این کار تا به حال)تعداد کارگران  پیشدددرفت فیزیکی بر مبنای کار فیزیکی واقعی بدون در نظر گرفتن 

 ..(.، آموزش ومأموریتمانند ) غیر اجراییی هاهزینهو مشغول بودند؛ برای مدیریت فقط میزان پیشرفت کار مهم است(  چند نفر

  جداگانه برای: هایگزارشاندازه گیری پیشرفت فیزیکی و 

o مهندسی و طراحی هایفعالیت 

o و ...( هاکارگاهمانند )ت مربوط به تدارکا هایفعالیت 

o و ... هامأموریتهم رشته شامل ساخت، تست،  هایفعالیت 

 پیشرفت فیزیکی با توجه به فاکتورهای وزنی هر فعالیتنای تعیین پیشرفت بر مب 

  و تحلیل شاخص عملکرد هزینه )ارزش کسب شده( وریبهرهگزارش 

با دنبال کردن موارد زیر  وریبهره. اسددتبیانیر عملکرد نرمال هزینه  ی  باشددد، برای شدداخص عملکرد هزینه وریبهرهاگر مقدار  معموالً

 :شودمیمحاسبه 

o ساعات به دست آمده وریبهره ساعت  عنی کاری):  ساعت کار  1000درصد کار معادل  20 مثالًان گردد یبانجام شده بر حسب 

، اکنون در طی چند شدهمیساعت انجام  1000درصد که باید در طی  20یعنی این )در برنامه است( تقسیم بر ساعات واقعی 

 ساعت به دست آمده است(

o  از ی  شد شرایط خوب و عادی است. تربزرگاگر این عدد کمتر از ی  شد یعنی شرایط بد یا غیرعادی است اما اگر 

همچنین این . شددودمیلزامات کارفرما ارائه گردد، رضددایت بخش از ا عنوان ی  ابزار کنترلی اسددت، فراتروقتی گزارش پیشددرفت که به 

ه باید تحلیل شود ک ،صورت گرفت مؤثریاقدامات  هاگزارشبنابراین اگر با توجه به این  ؛سودآور هستند هایفرصت ن دهندهانش هاگزارش

آینده نیز بهره  هایپروژهر به عنوان تجربه از این اقدامات د توانمیو آیا  آمدهبرنامه  ی بوده که درهایفعالیتاز  مؤثرترچرا این اقدامات 

 احتیاطی ممانعت کند؟ و از تحلیل رفتن اندوخته استفاده شوددر اجرا  تواندمی تجربیاتبه عالوه آیا این  گرفت؟

 مترجم: شهره مزروعی

 


