
 

 

سهاى تٌذی پزٍصُ تایذ تِ ػٌَاى لغوت افلی ٍ اعاعی ّز ًزم افشار هذیزیت پزٍصُ در ًظز گزفتِ ؽَد. تذٍى ٍجَد تزًاهِ سهااى  

فؼالیت ّای یک پزٍصُ، اهیذ کوی ًغثت تِ کٌتزل هَثز هجوَػِ پزٍصُ ٍجَد خَاّذ داؽت. در ّز فَرت تزًاهاِ ریاشی   تٌذی 

هذیزیت پزٍصُ ٍ ًزم افشارّای هزتثظ تایذ عثة تغْیل فؼالیت ّای هذیز پزٍصُ ؽًَذ ًِ ایٌکِ هَجة پیچذگی تیؾتز فؼالیات  

 ّا ؽًَذ.

 سهاى تٌذی پزٍصُ:

سهاى تٌذی پزٍصُ ّواى عَر کِ لثال گفتِ ؽذ تخؼ هْن تزًاهِ پزٍصُ اعت کِ تزای ایجاد ارتثاط تیي فؼالیتْاا ٍ هٌااتؼی کاِ    

ًْا را اًجام هی دٌّذ، اعتفادُ هی ؽَد. ایي تزًاهِ فْزعتی اس تحَیل ؽذًی ّاعت کِ تاریخ ؽزٍع ٍ پایااى هؾخقای دارًاذ.    آ

 تفکیک آًْا تِ فؼالیت ّای جشئی تز ًیغت.در تزًاهِ سهاى تٌذی ّغتٌذ کِ اهکاى  تحَیل ؽذًی ّا جشئی تزیي فؼالیت ّا

ػالٍُ تز ایي، تزًاهِ سهاى تٌذی یک ًمؾِ تزای تین پزٍصُ در جْت اجزای پزٍصُ فزاّن هی کٌذ، ّوچٌیي هثٌایی تزای پیگیزی 

ػٌَاى چک لیغتی اعتفادُ کزد تا اعویٌاى حافل  پیؾزفت ٍ هذیزیت تغییزات ارائِ هی دّذ. اس تزًاهِ سهاى تٌذی هی تَاى تِ

ؽَد کِ ّوِ فؼالیت ّای السم ٍ ضزٍری اًجام ؽذُ اًذ. اگز فؼالیتی در تزًاهِ سهاى تٌذی درج ؽَد تِ ایي هؼٌاعات کاِ تاین    

صُ را تحت کٌتزل پزٍصُ هلشم تِ اًجام آى اعت. تِ ػثارت دیگز، تزًاهِ سهاى تٌذی اتشاری در دعت هذیز پزٍصُ اعت تا تین ٍ پزٍ

 داؽتِ تاؽذ.

تزًاهِ سهاى تٌذی در لالة ًوَدار جذٍل سهاًی تِ ًوایؼ در هی آیٌذ. ایي ًوَدار تِ هٌظَر ًوایؼ فؼالیت ّاای پازٍصُ، هاذت    

 سهاى آًْا، تَالی فؼالیت ّا ٍ هزاحل هْن ٍ اعاعی پزٍصُ ایجاد ؽذُ اعت. ًوَدار گاًت هؼوَل تزیي ًوَدار سهاًی اعت.



 

، تخویٌی اس هیشاى کار ٍ لیغاتی اس هٌااتغ ٍ   (WBSد تزًاهِ سهاى تٌذی پزٍصُ، هذیز پزٍصُ تایذ عاختار ؽکغت کار)ایجالثل اس 

تغایاری اس هحاعاثات خغاتِ     هیشاى دعتزعی تِ آًْا را در دعت داؽتِ تاؽذ. ًزم افشار سهاى تٌذی پزٍصُ تِ فاَرت خَدکاار   

داد. در ّز فَرت لثل اس ایٌکِ یک هذیز پزٍصُ تتَاًاذ اس ایاي اتاشار ٍ ًازم افاشار ّاا       کٌٌذُ در تْیِ  ایي تزًاهِ را اًجام خَاّذ 

اعتفادُ کٌذ، تایذ تز هفاّیوی هثل عاختار ؽکغت کار، ٍاتغتگی ّا، تخقیـ هٌاتغ ٍ هغیز تحزاًی هغلظ تاؽذ. ایي هفااّین  

 کلیذّای ٍالؼی تزای تزًاهِ ریشی ٍ سهاى تٌذی هَفك یک پزٍصُ ّغتٌذ.

 تْیِ تزًاهِ سهاى تٌذی یک پزٍصُ، چٌذ گام هْن تایذ عی ؽَد: تزای

 اٍلیي گام در تْیِ تزًاهِ سهاى تٌذی هؾخـ کزدى تزتیة اًجام فؼالیت ّا اعت. عاختار  -ایجاد ارتثاط تیي فؼالیتْا

آًْا تاِ  ؽکغت کار در ایي هزحلِ یک ٍرٍدی هحغَب هی ؽَد. دٍ فؼالیتی تِ ّن ارتثاط دادُ هی ؽًَذ کِ یکی ار 

(، ؽازٍع تاِ   (FS(، پایاى تِ ؽازٍع (FFدیگزی ٍاتغتِ تاؽذ. چْار ًَع ارتثاط تیي فؼالیت ّا ٍجَد دارد: پایاى تِ پایاى

 ((SF( ٍ ؽزٍع تِ پایاى(SSؽزٍع

 یاک هٌثاغ هوکاي اعات     گام تؼذی ؽٌاعایی هٌاتغ السم تزای اًجام ّز فؼالیت اعت.  -اختقاؿ هٌاتغ تِ فؼالیت ّا

اتشار ٍ یا خذهاتی تاؽذ کِ پزٍصُ تِ آى ًیاس دارد. تزًاهِ سهاى تٌذی تز اعاط هیاشاى دعتزعای تاِ ّاز     اًغاى، لغؼِ، 

 هٌثغ تٌظین هی ؽَد.

 سهاًی کِ ارتثاط تیي فؼالیتْا ایجاد ؽذ ٍ هیشاى هٌاتغ تخقیـ دادُ ؽذ، هذیز پازٍصُ تایاذ    -ایجاد تزًاهِ سهاى تٌذی

ت را در تزًاهِ ٍارد کٌذ. تا ٍارد کزدى ایي اعالػات، ًازم افاشار سهااى تٌاذی     هیشاى کار ٍ یا هذت سهاى تزای ّز فؼالی

 پزٍصُ تِ فَرت اتَهاتیک فؼالیت ّا را تٌظین ٍ تاریخ پایاى پزٍصُ را هحاعثِ هی کٌذ.

 راُ ّای سهاى تٌذی پزٍصُ:

تازای سهااى تٌاذی ٍ هاذیزیت هٌااتغ در لالاة عاٌذی کاِ دارای         (Excelتزای عال ّا، هذیزاى پزٍصُ اس ًزم افشار اکغل)

عتًَْای تاریخ ؽزٍع ٍ پایاى تزًاهِ ریشی ؽذُ ٍ تاریخ ؽزٍع ٍ پایاى ٍالؼی اعت، اعتفادُ های کزدًاذ. در آى سهااى ایاي     

عیغتن ّا داؽات،  تٌْا راُ حل تَد. پظ اس آى ًیش اعتفادُ اس ایي ًزم افشار تِ دلیل لیوت پاییي ٍ هٌاعثی کِ تزای تؼضی 

ػولای ٍ   اداهِ داؽت. تا ایٌکِ افزاد حزفِ ای اعتفادُ اس ایي رٍػ را تَفیِ ًوی کٌٌذ، اها ایي رٍػ گاّی اٍلاات راُ حال  

همزٍى تِ فزفِ ای تزای پزٍصُ ّای کَچک در ؽزکت ّای کَچک هحغَب هی ؽَد. تا ایي حال ایي رٍػ تا هحذٍدیتی 

ایی را کِ یک ًزم افشار تخققی هاذیزیت پازٍصُ اًجاام های دّاذ، ػولای کٌاذ. ایاي         رٍتزٍ اعت کِ ًوی تَاًذ توام کارّ

 هحذٍدیت تِ عَر ٍیضُ ای در راتغِ تا ًوَدارّا ٍ اًؼغاف پذیزی دادُ ّا فذق هی کٌذ.

ِ     سهاى تٌذی ٍ تزًاهِ ریشی کار   تزای هذیزیت هٌاتغ ٍ کار هَرد ًیاس در جْت تکویل پزٍصُ اعاتفادُ های ؽاَد. ایاي تزًاها

در فاس اٍلیِ تْیِ ؽذُ تاؽذ هذیزیت تغییزات عخت خَاّذ تاَد.   هیشاى کار در ٍاحذ سهاى را ًؾاى هی دّذ. اگز ایي تزًاهِ

تا ایي حال اعتفادُ اس تزًاهِ ّای هذیزیت پزٍصُ عثة آعاى تز ؽذى فؼالیت ّا هی ؽَد ٍ ؽوا اس چگاًَگی اثازات تغییاز    

اّیذ ؽذ. هذیزاى پزٍصُ ایي اهکاى را خَاٌّذ داؽت کِ اضافِ تخقایـ ٍ هاذت   سهاى کار رٍی تزًاهِ سهاى تٌذی آگاُ خَ

 سهاى هاساد تزای هٌاتغ را ؽٌاعایی کٌٌذ ٍ تِ تغغیح کار تپزداسًذ.



 

تذیْی اعت کِ یک ًزم افشار تزًاهِ ریشی پزٍصُ ّزگش فؼالیت ّای پزٍصُ را تزای ؽوا اًجام ًخَاّذ داد تٌااتزایي ؽاوا تاِ    

اًجام خَاٌّذ داد ایي اعت کاِ تاِ    ریذ تا فؼالیت ّا را تِ اًجام تزعاًٌذ. تا ایي حال کاری کِ ایي ًزم افشارّاافزادی ًیاس دا

 ؽوا کوک کٌٌذ تا توام هحاعثات السم تزای ایجاد تزًاهِ سهاى تٌذی را اًجام دّیذ.

 

    

  

  


