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  های پروژه کیفیت مدیریت تیم اعضای نقش بررسی

 ایران دولتی شرکتهای در ساختمانی 

 
  قربانی مسعود

 

 .ساری ، ایران گاز، انتقال عملیات 9 منطقه ساخت، مدیریت و مهندسی ارشد ارشناسک

 

 

 

 تیفیو کنترل ک نیبرنامه، تضم هیدر سه گام شامل ته  PMBOKطبق استاندارد :چكيده 

روند  یکه با بررس میپرداخت یدولت یدر شرکتها تیفیک تیریمد میت ینقش اعضا یبه بررس

روژه، پ یفیبه منظورتحقق اهداف ک میشو یمتوجه م ،یدولت یموجود در ساختار اکثر شرکتها

ام مجزا از آن باشد در گ ایپروژه  میاز ت یتواند خود بخش یپروژه ها که م تیفیک تیریمد میت

ها و  روش رش،یپذ یشاخص ها ،یمورد انتظار مشتر تیفیسطح ک ت،یفیبرنامه ک هیاول با ته

 نییا تبپروژه ر تیفیک تیریمد استیمورد نظر و س یها، سطح تلورانس تیالزم، مسئول یابزارها

 ها و در صورت یابیها، ارز یزیمم یسر کی ت،یفیک نیمدر گام دوم  به منظور تض د،ینما یم

شود، اقالم  جادیا نانیدر مراحل مختلف انجام پروژه انجام داده که اطم یلزوم اقدامات اصالح

 ندیشده هستند و درگام سوم، فرآ یزیبرنامه ر یارهایمنطبق بر مع ت،یفیاز نظر ک لیقابل تحو

حصوالت و در م  تیفیاز ک یبه سطح مشخص یابیدست یپروژه به منظور بررس تیفیکنترل ک

 یریمشاهده، اندازه گ ند،یفرآ نیدر ا یاصل یتهایکه فعال ردیگ یعملکرد پروژه، صورت م

 بهبود عملکرد ایآن ها و اقدامات الزم جهت رفع نقص محصوالت  لیو تحل تیفیک یرامترهاپا

اتخاذ  پروژه، و تیفیروند اقدامات ک زا یپروژه به منظور آگاه تیریمد میباشند لذا ت یم ندیفرآ

 تیرنهاداشته باشد و د تیفیو کنترل ک نیتضم میاز مفاه یدرک روشن دیمناسب، با ماتیتصم

در سه گام در پروژه ها و لزوم تحقق  تیفیک تیریمد یوستگیبا توجه به پ دیگرد شنهادیپ

پروژه      تیریمد  پروژه ها،  به دفتر  تیفیک محدوده و   ،یا نهیهز ،یاهداف زمان کپارچهی

 . شود. داده تیفیک تیریمد نهیدر زم یو دستور ینقش کنترل ،یدولت ی( در شرکتهاPMOها)

 مه ریزی کیفیت، تضمین کیفیت،کنترل کیفیت، مدیریت پروژه.ابرن: کليديکلمات 

 

 مقدمه  -1

 تیفیک تیریپروژه است و مد تیریمد یندهایعملکرد فرآ تیفیپروژه و ک جیمحصوالت و نتا تیفیپروژه شامل ک تیفیک       

 در یفیک یها استیها، اهداف و س تیاست که مشخص کننده مسئول ییاز سازمان اجرا ییها تیو فعال ندهایپروژه، شامل فرآ

   .شود یم ااست که پروژه بدان منظور اجر ییازهاین نیجهت تام
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مناسب  یپروژه، به شکل نهیها در زم استیها و س هیسازمان را با استفاده از رو تیفیک تیریمد ستمیپروژه، س تیفیک تیریمد

 .دینما یم یبانیشوند، پشت یانجام م ییرا که از طرف سازمان اجرا ندیبهبود مستمر فرآ یتهایکند و فعال یم یساز ادهیپ

را به  یتیفیوکنترل تحقق الزامات ک نیتضم ش،یپا ،یزیبرنامه ر یندهایفرا دیپروژه با یتیفیاز تحقق الزامات ک نانیاطم یبرا

را به صورت مستمر بهبود داد و در  ستمیس ندها،یفرآ یحاصل از اجرا یبازخوردها قیمستقر و از طر ف،یتعر یستمیصورت س

بهبود مستمر،  ،ینسبت به بازرس یریشگیپ ،یمشتر تیتحقق رضا یدرپ تیفیک تیریمد یکردهایرو زو،یبه تطابق ا یابیدست نهیزم

 تیفیک تیریمد یندهایفرآ  .کند یپروژه ها  را دنبال م راتییباشند، که کاهش تغ یم (COQ) تیفیک نهیمنابع و هز یفراهم ساز

باشد و  یم کار تیفیو کنترل ک شیو پا تیفیک نیتضم یاصالح یها و اقدام ها یزیمم ت،یفیک یزیبرنامه ر ندیپروژه، شامل فرا

 یالزامات و استانداردها فیکه شامل تعر ندیمان یپروژه منعکس م تیفیشرکت را در تحقق اهداف ک یها یها و استراتژ استیس

روژه از نظر پ تیفیمحصول،ک تیفیتحقق آنها در پروژه است و به ک یچگونگ یمحصول و مستندساز ایپروژه  یبرا زمال یتیفیک

محصول با  دیشود با نیپروژه تام یتیفیتوجه شود، الزامات ک دیبا نکهیشود، ضمن ا یتوجه م ندهایو بهبود فرآ یتیریو مد یفن

   .کند نیمورد نظر را تام تیفیک

 یناب م یگمایو شش س گمای، شش سTQM باشدکه استفاده از یو اقدام م یانجام، بررس ،یزیبرنامه ر ت،یفیبهبود ک یمبنا

  Baldrigeشامل ندیبهبود فرآ جیرا یمدل ها نکهیدهند، ضمن ا شیمحصول را افزا تیفیپروژه همراه با ک تیریمد تیفیتوانند ک

Malcolm یانپروژه سازم تیری، مدل بلوغ مدOPM3 کپارچهی ییو مدل بلوغ توانا CMMI باشند یم.  

شوند و عموما از  یم جادیمحصول ا دیتول اتیباشد که درسراسرح یکار منطبق و کار نامنطبق، م نهیشامل هز تیفیک نهیهز

 .رندیذپ یم ریتاث یگریو موارد د تیفیدر بهبود ک یگذار هیسرما ،یضمانت یمحصول، ادعاها یاتخاذ شده، برگشت ها ماتیتصم

 : PMBOKاستانداردمدیریت کيفيت طبق  -2

 نیباشند که ا یم تیفیو کنترل ک نیتضم ،یزیشامل، برنامه ر ت،یفیک تیریمد یندهایفرا PMBOKطبق استاندارد 

 ییناساش ندیفرا ت،یفیک تیریمد یزیباشند و برنامه ر یدانش در تعامل م یحوزه ها گرید یندهایو با فرا گریکدیبا  ندهایفرا

 یم ت،یفیاثبات تطابق پروژه با الزامات ک یچگونگ یآن و مستندساز یها یشدن لیپروژه و تحو یاستانداردها ایو  تیفیالزامات ک

 باشند.

 دولتی:ي انی شرکتهاختماي ساسی مدیریت کيفيت در پروژه هاسایند اسه فر -3

 نیها و اقدامات تضم یزیپروژه، مم تیفیپالن ک دییو تا هیته ندیپروژه شامل سه فرآ تیفیک تیریحوزه مد یندهایفرا       

هر  باشند که در یمطرح م لیبه شرح جدول ذ  یباشند و در هر مرحله سواالت یپروژه م تیفیو کنترل ک شیپروژه، پا تیفیک

 :میباش یسواالت م نیگام به دنبال پاسخ ا
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 پروژه تيفيک تیریسواالت متداول در مد -1جدول 

 : کنترل کيفيت3گام : تضمين کيفيت 2گام  : برنامه ریزي کيفيت 1گام

آیا کارها مطابق استاندارد کیفی و در  کیفیت در پروژه چیست؟ 

 جهت دستیابی به آن پیش می روند؟

آیا به استاندارد کیفی برنامه ریزی شده دست 

 یافته ایم؟ 
ت دس تیفیتوان به ک یچگونه م 

 افت؟ی

موجود در  یفیک یاستانداردها

محصول و عملکرد  یسازمان برا

 ست؟یپروژه  چ

اقالم  یفیک یو ثبت پارامترها یریاندازه گ

 باشند؟ یچگونه م لیقابل تحو

به  یابیروش کار جهت دست

 استانداردها چگونه اشت؟

و اقدامات جهت  ندهایمستمر فرآ یبازرس

گونه چ تیفیاز تطابق با برنامه ک  نانیاطم

 هستند؟

 اقدامات یفیک یو ثبت پارامترها یریاندازه گ

 باشند؟ یپروژه چگونه م تیریمد یندهایو فرآ

 پروژه تيفيک تیریسواالت متداول در مد -1ادامه جدول 

 تيفي: کنترل ک3گام تيفيک ني: تضم2گام  تيفيک يزیبرنامه ر: 1گام

 یریاندازه گ یروش ها

 چگونه است؟ یفیک یپارامترها

 یریو اندازه گ شیپا یابزارها و روش ها 

 باشد؟ یم قیعملکرد به چه طر

با استانداردها و  جینتا  سهیمقا یروش ها

 شده چگونه است؟ یزیبرنامه ر یفیالزامات ک

 یفیک یداده ها زیروش آنال

 چگونه است؟

اقدامات الزم جهت بهبود مستمر  

 باشند؟ یکار  چه م ندانجامیفرآ

رد محصوالت و اقالم  ای رشیپذ یروش ها 

 ؟باشند یچگونه م یفیاز نظر ک لیقابل تحو

 تیفیک تیریبرنامه جامع مد

 پروژه در سازمان

 ندهایثبات عملکرد فرآ شیپا یروشها

 چگونه هستند؟

مناسب و  یبا کمک ابزارها لیتحل  یروشها

 باشند؟ یچگونه م رییدرخواست تغ هیته

 

 ی:دولت يدر شرکتها تيفيک تیریمد ميت یاصل ياعضا -4

 تیریمد میبه طور معمول شامل سرپرست ت یدولت یشرکتها یساختمان یدر پروژه ها تیفیک تیریمد میت یاصل یاعضا     

و تدارکات پروژه ومسئول برنامه  نیمسئول تام ،یپروژه، مسئول واحد مهندس یپروژه باشد، مجر ریتواند همان مد یکه م تیفیک

پروژه  تیریمد میبه صورت مجزا با ت ایپروژه و  تیریمد میو در قالب ت رپروژهیتوانند تحت کنترل مد یباشند که م یم یزیر

  .ندینما یهمکار
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تواند شامل  یآن م یتهایوجود داردکه مسئول (PMO) پروژه تیریمعمول دفتر مد به طور یدولت یدر شرکت ها نیبر ا عالوه     

پروژه،  تیریدفتر مد رد،یچند پروژه را در برگ ای کی میمستق تیریمد یواقع تیپروژه تا مسئول تیریمد فیوظا یبانیتدارک، پشت

ابزارها و  ،ییمنابع، روش شناسا میمرتبط با پروژه را استاندارد کرده و تسه یتیحاکم یندهایاست که فرآ یتیریساختار مد کی

 .سازد لیها را تسه کیتکن

درون سازمان  یکه بر پروژه ها یریبسته به درجه کنترل و تاث کیدر سازمان ها وجود دارند که هر   PMO نوع ساختار نیچند

از چند عضو ثابت و  ،یمتداول ساختمان یدر پروژه ها  PMO یشوند و اعضا یم میتقس یو دستور یکنترل ،یتیدارند به حما

ند و باش یم یمسئول واحد مهندس ،یزیبرنامه ر سیثابت شامل رئ یشوند، اعضا یم لیمربوط به پروژه تشک ریچند عضو متغ

 یپروژه م نیهندس ناظر و ناظرپروژه، سرپرست دستگاه نظارت، م یمطرح شامل مجر یتوجه به موضوع پروژه ها ربایمتغ یاعضا

   .باشند

 یخذ ما مانکاریپروژه که توسط مسئول پروژه از پ یاجرا یلیتفص یزمانبند یبرنامه ها  یپروژها، بررس یبند تیو اولو یبررس

جهت  تهیکم نیبه ا PMO تهیبه طرح در کم ازیگردد و در صورت ن یانجام م یزیبرنامه ر سیگردد توسط مسئول پروژه و رئ

 گردد. یو اعالم نظر ارسال م یبررس

 نی: اختماي سامه ریزي کيفيت در پروژه هاي برناورودي ه -4-1

ت نفعان، ثب  یپروژه، ثبت کننده ذ تیریها شامل برنامه مد یورود تیفیک تیریمد یزی، برنامه رPMBOKطبق استاندارد      

 ده،یاف -نهیهز لیشامل تحل ییها کیباشند که به کمک ابزارها و تکن یم یطیالزامات و عوامل مح یمستندساز سک،یکننده ر

و  تیفیک یزیبرنامه ر یاضاف یابزارها ،یآمار یرینمونه گ شات،یآزما یطراح ،یزن حکم ت،یفیک یهفت ابزار اصل ت،یفیک نهیهز

 تیفیک یها ستیچک ل ت،یفیک کیمتر یارهایمع ند،یبرنامه بهبود فرآ ت،یفیک تیریشامل برنامه مد یخروج تیجلسات، در نها

 باشند.  یاسناد پروژه م یها یو به روزرسان

محدوده،  هیانیمحدوده محصول متشکل از ب یپروژه شامل، خط مبنا تیریجهت توسعه برنامه مد ازیاطالعات مورد ن      

بت نفعان، ث یثبت کننده ذ نه،یهز یو خط مبنا انیشروع و پا یها خیمرتبط با تار یزمانبند یساختارشکست کار، خط مبنا

استانداردها  ،یموسسات داخل نیگذارند شامل، قوان یاثر م تیفیک تیریمد یزیر هبرنام ندیکه بر فرآ یطیعوامل مح سک،یکننده ر

که ممکن است بر انتظارات  یفرهنگ یمحصوالت آن، برداشت ها ایمربوط به پروژه  اتیعمل ایکار  طیخاص، شرا یو رهنمودها

 یسازمان، بانک ها تیفیک یها استیها و س هیسازمان شامل رهنمودها، رو یندیفرا یها هیاثر بگذارد، سرما تیفیدر خصوص ک

 باشند.  یم نیشیپ یاز پروژه ها یآموختن یو درس ها یخیاطالعات تار

 

 مه ریزي کيفيت:اي برناو تكنيک ه ارهابزا -4-2

مونه ن لیپروژه از قب طیمتناسب با شرا ،یمختلف یفوق الذکر از ابزارها یاز بخش ها کیدر هر  تیفیک یزیبرنامه ر یبرا      

 .توان نام برد یم  یو طوفان فکر سهیمقا ی،مبنا یکنترل یپروژه، نمودارها تیفیک نهیهز نه،یسود و هز زیآنال ،یآمار یریگ
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 : يآمار يري: نمونه گالف

گردند  نییتع دینمونه و اندازه ها، با یدر ارتباط بوده و فراوان یدر بازرس میسه تیاز جمع یبا انتخاب بخش یآمار یریگ نمونه     

 .دیمورد انتظار و موارد الزم بدست آ عاتیضا شات،یشامل تعداد آزما ت،یفیک نهیتا هز

 

 : نهیسود و هز زيآنال -ب

 یذ ترشیب تیکمتر و رضا یها نهیهز شتر،یب یتواند شامل کار مجدد کمتر، بهره ور یم ت،یفیالزامات ک نیتام هیاول منافع    

افع مورد را با من تیفیهر گام ک نهیهز ت،یفیک تیهر فعال یبرا دهیفا نهیهز لیتحل کیباشد.  افتهی شیافزا ینفعان و سودآور

 کند. یم سهیانتظارش مقا

 

 (  :COQ)تيفيک نهی: هزب

از عدم تطابق  یریشگیدر پ یگذار هیمحصول از جمله  سرما اتیانجام شده در طول ح یها نهیشامل تمام هز ت،یفیک نهیهز    

غالبا  نییپا تیفیک یها نهیشود. هز یالزامات م نیدر تام یخدمت جهت تطابق با الزامات، و ناتوان ایمحصول  یابیبا الزامات، ارز

 گردند. یم یگروه بند یتوسط مشتر داشدهیپ یها نهیو هز ژهتوسط پرو داشدهیپ یها نهیبه هز

 

 : یکنترل ي: نمودارهاج

 تیفیحل مشکالت مربوط به ک یدر راستا  PDCAچرخه  نهینامند در زم ی، م7QCدر صنعت که آنها را   یابزار اساس 7

 ینمودارها ستوگرام،یپارتو، ه ینمودارها ،یبررس یها تیش ان،یجر یشوندو شامل نمودار علت و معلول، نمودارها یاستفاده م

ملکرد ع کی ایبا ثبات است  ند،یفرا کی ایکه آ نیا نییکنترل در تع یمودارهاباشند که ن یم یپراکندگ یکنترل  و نمودارها

 شوند.  یدارد استفاده م ینیب شیپ تیقابل

 

 : سهیمقا ي: مبناد

 یهاراهکار ییجهت شناسا ریپذ اسیق یشده پروژه با موارد پروژه ها یزیبرنامه ر ای یواقع یراه کارها سهیجهت مقا سهیمقا یمبنا

 باشد. یسنجش عملکرد در ارتباط م یبرا ییمبنا یبهبود و فراهم ساز یها دهیا دیبرتر، تول

 

 :  ي: طوفان فكرذ

ه پروژه است ک یها سکیاز ر یجامع ستیبدست آوردن ل ،یشود و هدف از طوفان فکر یاستفاده م دهیا دیدر تول کیتکن نیاز ا 

 دهد. یانجام م میاز متخصصان خارج از ت یرا با مجموعه متنوع یپروژه معموال طوفان فکر میت

 

 :تيفيک تیریمد يزیبرنامه ررانتظامورد  يها یخروج -4-3

 ت،یفیک کیمتر یبرنامه ها ند،یبرنامه بهبود فرا ت،یفیک تیریشامل، برنامه مد تیفیک تیریمد یزیبرنامه ر یها یخروج      

 باشند.  یاسناد پروژه م یو  به روز رسان تیفیک یها ستیچک ل
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 مه ریزي کيفيت توسط تيم مدیریت کيفيت:اشرح تفصيلی برن -4-4

 نیباشند که در هر دوره ا یو بخش اجرا، م نیبخش تدارک و تام ،یو مهندس یطراح ات،یسه دوره ح یپروژه ها دارا عموما      

 باشند:  یم لیبه شرح ذ تیفیک تیریمد میت ینقش اعضا ند،یفرا

نقشه ها و مدارک  یو تخصص یفن یپروژه، بررس طیمشاوران و انتخاب مشاور مناسب متناسب با  شرا یفیک یابیارز -4-4-1

در بخش   تیفیک یزیتوان به عنوان برنامه ر یارزش را م یمهندس یکارگاه ها یبرگزار ،یپروژه توسط واحد مهندس یمهندس

 نام برد. یو مهندس یطراح

تست  ،یفیک یها یو انجام تست ها و بازرس فیپروژه، تعر طیکنندگان واجد شرا نیتام ستیکننده از ل نیانتخاب تام  -4-4-2

 تیفیک یزیکننده به عنوان برنامه ر نیمعتبر توسط تام یها و مدارک استانداردها یارائه گواه ،یو راه انداز یراه انداز شیپ یها

 .ردو تدارک نام ب نیدر بخش تام

 ،یفیترل کمناسب کن یها شگاهیپروژه، انتخاب آزما طیمتناسب با  شرا مانکاریو انتخاب پ مانکارانیپ یفیک یابیارز شیپ -4-4-3

ر بخش توان د یرا م یو راه انداز یراه انداز شیپ یتست ها ،یفرع مانکارانینظارت بر انتخاب پ مانکار،یپ یفینظارت بر عملکرد ک

 اجرا، نام برد. 

و  یررسو جهت ب میپروژه را تنظ تیفیبرنامه ک دیکننده با نیمشاور و تام مانکار،یشود، پ یکار برونسپار کهیدر صورت -4-4-4

 تیفیک هسه گانه پروژه، برنام یبخش ها یاز نظرات تخصص یریبا بهره گ زیپروژه ن یو مجر دینما شنهادیپروژه پ یبه مجر دییتا

ژه استفاده پرو تیفیک تیریانجام و مد یپروژه را به عنوان مستند مبنا تیفیاصالحات الزم، برنامه ک لو پس از اعما یپروژه را بررس

 .دینما

، و ادامه شوند یم نییتع یدر زمان، نقاط حساس کنترل ییصرفه جو یپروژه ها برا یاریکار در بس یبا توجه به گستردگ -4-4-5

ربوطه اسناد مثبته م تیبا روئ ینقاط کنترل یاریباشد اما بس ینظارت و کارفرما م ندهیموارد منوط به حضور نما نیانجام کار در ا

 باشند. یکارفرما قابل قبول م طرفنظارت پروژه از  دییبا تا

، مصوب ازیشده در شرح ن فیپروژه از جمله الزامات تعر تیفیشده توسط سرپرست ک یبا استفاده از اطالعات گرد آور-4-4-6

محصوالت  یتیفیپروژه و الزامات ک تیریمختلف پروژه، مد یپروژه در فازها یتیفیمشابه، الزامات ک یمنشور پروژه و سوابق پروژه ها

 ود. ش یم یرینتخاب و بکارگمشاور پروژه ا ،یسازمان ندیفرا یشود و ط یداده م صیتشخ مقدورال یپروژه حت یپروژه توسط مجر

 یفیمصوب، الزامات ک ازیپروژه و بر اساس شرح ن یدینفعان کل یذ ایمشاور پروژه با استفاده از اطالعات و اسناد جلسات  -4-4-7

 . دیمان یم فیو تعر نییپروژه را تع یدهایمحصوالت و خر یپروژه برا یدینفعان کل یذ ریپروژه و سا یشده توسط مجر نییتب

ش الزامات در بخ فیپروژه را با تعر یفیالزامات ک ،یفیو جلسه ارائه الزامات ک یسازمان طیپروژه با استفاده از شرا یمجر-4-4-8

 یشده توسط مجر فیتعر یفیالزامات ک هیو با ارسال و ارا دینما یم لیپروژه، توسعه و تکم یفن یپروژه و روش ها تیریمد یها

 شود.  یپروژه انجام م یاصالحات الزم توسط مجر ازیو در صورت ن یمذکور بررس یفیالزامات ک ،یسازمان مجر یپروژه و برا

رنامه ب        تیریپروژه و تعامل با مد یپروژه توسط مجر تیفیک تیریمد یاست که استراتژ ینکته ضرور نیتوجه به ا -4-4-9

ت، وساختارشرک یپروژه با استفاده از سازمانده یشود و مجر یم نیو تدو فیشرکت تعر یها یو استراتژ طیو بر اساس شرا یزیر

 .دینما یم نییپروژه را تع تیفیک تیریمد یمنابع الزم برا یسازمانده یچگونگ

 یم میپروژه را تنظ تیفیک تیریبرنامه مد ،یزیبرنامه ر تیریپروژه بر اساس اطالعات حاصله از مراحل قبل و تعامل با مد یمجر

بر  یو توسط مجر افتیدر مانکاریپروژه از پ تیفیبرنامه ک مانکار،یدر صورت سپردن کار به صورت در هر سه بخش به پ د،ینما

 شود.  یم لیاساس مراحل قبل توسعه و تکم
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 یدیفعان کلن یذ یپروژه برا ینفعان پروژه، توسط مجر یذ لیو تحل ییپروژه با استفاده از مستند شناسا تیفیک تیریمد برنامه

نفعان   یبا توجه به نظر ذ یپروژه اصالحات تیفیک تیریبرنامه مد ایکه آ دینما یم یریگیپروژه پ یشود و مجر یپروژه ارسال م

پروژه برنامه  یالزم است مجر تیو درنها دینما یپروژه اصالحات الزم را در برنامه اعمال م یجرصورت، م نیدارد که در ا ازین

 .دیو مطابق روش مربوطه منتشر نما ییپروژه را نها تیفیک تیریمد

 

 یند تضمين کيفيت:ا: بررسی فر2م اگ -5

 تیفیکنترل ک یحاصل از سنجش ها جیو نتا تیفیالزامات ک یزیو مم یپروژه عبارت است از بررس تیفیک نیتضم ندیفرا      

 ندیرآف کی نیباشد و ا یم یاتیعمل فیو تعار تیفیک یدر حال انجام پروژه با استانداردها یاز مطابقت کارها نانیبه منظور اطم

 .ردیگ یپروژه را به کار م تیفیکنترل ک ندیرآشده در ف دیتول یاست که داده ها ییاجرا

از  نانیموثر تمام مراحل انجام پروژه، به منظور اطم تیفیک یابیارز یبرا یپروژه، استقرار روش تیفیک نیتضم ندیاز فرا هدف

 تیفیک نیتضم ستمیس قیپروژه از طر یندهایباشد معموال فرا یپروژه م تیفیک یبه الزامات مربوط به استانداردها یابیدست

ISO9001 یندهاید در فرآباشد و بهبو یو بهبود م شیهمواره در حال پا ستمیس نیگردد، که ا یم نیمستند و بهبود آنها تضم 

 یزیمم. ردیگ یآن صورت م جیاز نتا یریاز پروژه ها و بهره گ یها یزیبا انجام مم ستمیس نیا قیاز طر زیمحصول و پروژه ها ن

 جیمربوطه صورت گرفته که نتا یبا مسئول واحدها یهماهنگ قیو از طر تیفیک نیتضم ستمیپروژه درچارچوب س تیفیک یها

 شود. یم یبا توجه به دستورالعمل مربوطه جار رانهیشگیو پ یاصالح یاقدام ها قیآن از طر

 ت،یفیک ستمیشده در س یزیو برنامه ر کیستماتیس یها تیفعال یتمام یریبکارگ یعنی ISO9001 فیمطابق تعر تیفیک نیتضم

را بدست  تیفیک نیتام یالزم برا اجاتیاحت  ستم،یس نکهیاز ا یکاف نانیآنها به منظور حصول اطم یمستند ساز ازیو به فراخور ن

 دهد. یم

 یابیستد قیطر نیتا از ا ردیپذ یمختلف پروژه صورت م یپروژه با هدف کاهش احتمال خطا در انجام کارها تیفیک نیتضم ندیفرآ 

انجام کار، روش ارائه گزارش  یروش ها ،یشود. برنامه زمانبند نیشده اند تضم بیو تصو یزیکه قبال برنامه ر ییبه استانداردها

رنامه ب دییو تا هیته ندیفرا یپروژه، ط تیفیک نیها و اقدامات تضم یها، بازرس یزیبه مم مربوطه یها تیها و نقش ها و مسئول

 شود. یم نیپروژه تدو تیفیک

 یرت مپروژه صو تیفیدر پروژه تحت نظارت سرپرست ک تیفیک تیریاقدامات حوزه مد هیکل ،یدولت یطور معمول در شرکتها به

 یت که کارهاتوجه داش دیالبته با ندینما تیفعال یتحت نظر و دیبا زین تیفیک نیکنترل و تضم یها میلذا کارشناسان ت رد،یپذ

متخصص که در انجام پروژه به صورت فعال مشارکت ندارد صورت  میت کیتوسط   تپروژه الزم اس تیفیک نیمربوط به تضم

 . ردیپذ

 

 رهی تضمين کيفيت پروژه:ابزا -5-1

 یموارد با ابزارها و روش ها یاریدر بس رند،یگ یپروژه مورد استفاده قرار م تیفیک نیتضم ندیکه در فرآ ییو روش ها ابزارها      

 تیفیک یها یانجام بازرس تیفیک نیتضم یها کیتکن نیپروژه مشترک هستند، از جمله مهمتر تیفیک تیریمد  یندهایفرآ ریسا

 ها و شیحاصل از انجام اقدامات، آزما یپروژه و با استفاده از داده ها تیفیک تیریمد امهکه بر اساس برن کیتکن نیاست، در ا

مورد استفاده و صحت و دقت عملکرد  زاتیکار، تجه انجام یروش ها رینظ یشود، موارد یانجام م تیفیکنترل ک یسنجش ها
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 یپروژه، مورد بازرس یفیک یمطابقت با استانداردها و یاز نظر سازگار یو مواد مصرف زاتیتجه یریآن ها، مهارت افراد در بکارگ

 .رندیگ یقرار م

آن از  جهیکه در نت دیآ یبه عمل م یریانجام کارها جلوگ ندیاز بروز خطا و انحراف در فرآ یادیها، تا حد ز یبازرس نیانجام ا با

 گردد. یحاصل م نانیاطم یفیمطابق با الزامات ک لیاقالم قابل تحو دیتول

، از اقالم کیهر  جادیا یگردند، استفاده از درس آموخته ها یم جادیمشابه در مراحل مختلف ا لیکه اقالم قابل تحو ییپروژه ها در

 از نظر خبرگان، درس آموخته ها، طوفان تیفیک نیتضم یبرا ند،یفرا نیتواند به بهبود مستمر عملکردپروژه منجر شود و در ا یم

 شود.  یاستفاده م انیمصاحبه با مجر ،یفکر

 

 هدف تضمين کيفيت: ازرسی پروژه باب -5-2 

واحد  ایپروژه  یمجر ای تیفیو با تعامل با سرپرست ک تیفیک نیتضم ستمیس یبه طور معمول، با توجه به الزام ها و روش ها  

 تیفیک نیشود، سپس کارشناسان تضم یم فیپروژه تعر یندهایفرآ یابیارز یپروژه برا تیفیک یها یزیبرنامه مم ت،یفیک نیتضم

 یحاصل م نانیه، اطماز تحقق اهداف پروژ ندها،یفرآ حیپروژه در انجام صح میاز عملکرد ت نانیمستمر و اطم یپروژه، با بازرس

 تیریمد یندهایاز فرآ یحیپروژه درک صح میت یاز اعضا یها ممکن است مشخص شود که برخ یبازرس نیا انی. در جرندینما

 صورت الزم است نیباشند که در ا یم ازیمورد ن یها کیتکنالزم در استفاده از ابزارها و  یفاقد مهارت ها نکهیا ایپروژه ندارند و 

 .ردیکردن آن ها اقدامات الزم صورت پذ نیگزیجا ایافراد و  نیپروژه جهت آموزش ا تیریمد میبا مشورت ت

 

 :تيفيک نيتضمیند اي فراخروجی ه -5-3

 یپروژه، به روزرسان تیریبرنامه مد یبه روز رسان ر،ییتغ یبه طور معمول، درخواست ها تیفیک نیتضم ندیفرا یها یخروج     

 باشند.  یسازمان م یندیفرا یها هیسرما یاسناد پروژه و  به روزرسان یها

 

 :توسط تيم مدیریت کيفيت تيفيک نيتضم شرح تفصيلی -5-4

 شد:ایند به روش ذیل می باشرح تفصیلی فر

 اریر اختو د ینیبازب ،یبازرس یو روش ها تیفیپروژه، ابزار کنترل ک یاجرا یبا توجه به استراتژ تیفیک نیتضم میت -5-4-1

 ل،یحواقالم قابل ت یانجام شده بر رو یسنجش ها جیپروژه و نتا تیفیپروژه، برنامه ک تیریداشتن مستندات مربوط به برنامه مد

 یپروژه و بازرس لیاقالم قابل تحو دیمنجر به تول یها تیفعال یها شامل بازرس یبازرس نی. ادینما یم یاقدام به انجام بازرس

 شوند.  یپروژه م تیریمد یندهایفرآ

 یو استانداردها یفیها با الزامات ک یبازرس جینتا ،یآمار یو روش ها ینمونه بردار یروش ها سه،یبا استفاده از روش مقا -5-4-2

 حاصل گردد.  نانیمنطبق با استانداردها اطم حیگردد تا از حرکت صح یم سهیتوافق شده مقا

ار انجام ک یروش ها  ایکند که آ یم نییتع ،یو قضاوت کارشناس یپروژه با استفاده از خردجمع تیفیک نیتضم میت -5-4-3

 پروژه بر اساس استاندارد است. تیریمد یندهایفرآ ییپروژه و روش اجرا یها تیفعال

 یریشگیخود را جهت پ یاصالح شنهاداتیپ ،یجلسات و قضاوت کارشناس یپروژه با استفاده از برگزار تیفیک نیتضم میت -5-4-4

 دهد.  یپروژه ارائه م تیریمد میپروژه، به ت یندهایها و فرآ تیاز انحراف فعال
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 یدرباره اقدام اصالح ،یگزارش ده یو روش ها یخرد جمع یروش ها ،یپروژه با استفاده ازقضاوت کارشناس تیریمد میت -5-4-5

 .ندینما یمناسب با در نظر گرفتن تمام جوانب اتخاذ م میآن به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصم یو روش اجرا

 رییتغ جادیا ازمندیمطرح شده ن یاصالح شنهادیانجام پ ایشود که آ یم نییتع ،یجلسات و قضاوت کارشناس یبا برگزار -5-4-6

 شود.  یاجرا مپروژه   راتییتغ تیریمد کپارچهی ندیصادر شده و فرا رییدرخواست تغ کی ازیدر پروژه است و در صورت ن

 یشده اند، انجام م نییپروژه تع تیریمد میمختلف آن، توسط ت یبخش ها یاجرا نیمصوب که مسئول یاقدام اصالح-5-4-7

 شود. 

 ایکه آ دینما یپروژه اعالم م تیفیک نیتضم میت  ،یگزارش ده یها کیو  تکن یارتباط یروش ها ،یبا قضاوت کارشناس-5-4-8

 . دینما یپروژه ارائه م تیریمد میبهبود عملکرد را به ت شنهادیجهت بهبود عملکرد پروژه داردو  پ یشنهادیپ

انجام آن  عدم ایدرباره انجام  ت،یفیک نیتضم میبهبود ارائه شده از جانب ت شنهادیکامل پ یپروژه با بررس تیریمد میت -5-4-9

الزم جهت انجام  اقدام بهبود مصوب شده صورت  یزیشود که اقدام انجام شود و برنامه ر یم نییو تع دینما یم یریگ میتصم

 .ردیپذ

موعه حاصل شود که مج نانیپروژه اطم انیتا پا تیفیک نیتضم ندیاز استمرار فرآ یستیاست که با ینکته ضرور نیبه ا توجه

و  یروجود، مج نیشود با ا یانجام م یو تیریتحت مد میپروژه و ت تیفیعموما توسط سرپرست ک ند،یفرآ نیاقدامات مربوط به ا

قش ها و ن ت،یفیک نیاز اقدامات تضم یممکن است در انجام برخ مانکار،یکارفرما و پ وژهپر میت یاعضا یپروژه و حت تیریمد میت

 را بر عهده داشته باشند.  ییها تیمسئول

 

 یند کنترل کيفيت:ا: بررسی فر3ماگ -6

و  شیپروژه است و  هدف از پا تیریمد یندهایعملکرد فرآ تیفیپروژه و ک جیمحصوالت و نتا تیفیپروژه شامل ک تیفیک     

 باشد. یپروژه م تیفیو کنترل ک شیپا یبرا یپروژه، استقرار روش تیفیکنترل ک

به  حاصل از انجام اقدامات مربوط جیداده ها و نتا لیکردن، ثبت و تحل توریپروژه عبارت است از مان تیفیو کنترل ک شیپا ندیفرآ

 ندیتوجه داشت که فرآ دیباشد و با یپروژه م تیریمد یندهایو عملکرد فرآ لیاقالم قابل تحو یابیپروژه، به منظور ارز تیفیک

در پروژه  اترییتغ شنهادیتواند به پ یشود که م یدر طول زمان انجام پروژه به صورت مستمر انجام م ،پروژه تیفیو کنترل ک شیپا

 دارد، لذا معموال ازین یا ژهیپروژه، به مهارت، تخصص و دانش و تیفیانجام اقدامات مربوط به کنترل ک کهیمنجر شود و ازآنجائ

 شود. یانجام م تیفیتوسط واحد کنترل ک

ست از پروژه الزم ا تیریمد میو ت یوجود، مجر نیشود. با ا یم تیریپروژه، مد تیفیتوسط سرپرست ک تیفیکنترل ک ندیفرآ 

 . ندیپروژه مطلع بوده و در صورت لزوم در آن مشارکت نما تیفیک تیریمربوط به مد یندهایفرا یاجرا جیروند و نتا

نترل ک کهیاست در حال ییاجرا یندیاز گروه فرآ یانجام کار و بهبود مستمر آن تمرکز دارد و بخش ندیفرآ یرو تیفیک نیتضم

 یار مقر شیو آزما یتمرکز داشته،  و آن را مورد بررس ییمحصول نها یو کنترل است رو شیگروه پا یندهایاز فرآ یکیپروژه، که 

 دهد.
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 :تيفيکنترل ک ندیفرا ي اورودي ه -6-1

 یل پارامترهاقبو رقابلیقابل قبول و غ ریپروژه، مقاد تیریبرنامه مد ل،یپروژه، اقالم قابل تحو تیفیکنترل ک ندیفرآ یها یورود    

 باشند. یسازمان م یندیفرا یها هیشده، اسناد پروژه و سرما دییتا رییتغ یدرخواست ها ت،یفیک یها ستیچک ل ،یفیک

 

 ي کنترل کيفيت:ارهابزا-6-2

 باشند: یم لیکه به شرح ذ رندیگ یپروژه مورد استفاده قرار م تیفیکنترل ک ندیدر فرآ یمختلف یابزارها

 

 

 ر علت و معلول:انمود-6-2-1

و علل عمده  ردیگ یقرار م یدر سر ماه ینمودار مشکل اصل نیشباهت دارد که در ا یماه ینمودار به شکل استخوان ها نیا     

  کوچک یکوچک به صورت استخوان ها ی. علت هارندیگ یقرار م یبزرگ در اطراف استخوان اصل یمشکل به صورت استخوان ها

 یحذف استخوان ها یسپس برا ابدی یعلت ها ادامه م نیزتریکار تا استخراج ر نیشوند و ا یبزرگ وصل م یبه استخوان ها

 گردد.  یم یبزرگ و رفع مشکل اصل یعمل منجر به حذف استخوان ها نیشود و انجام مستمر ا یو اقدام م یزیکوچک، برنامه ر

 

 ر کنترلی:انمود -6-2-2

ستفاده مورد ا نیمع یرینمونه گ یدر دوره ها ند،یفرآ ایمحصول  تیفیپارامتر ک کی راتییتغ یبررس یبرا یکنترل ینمودارها    

نمودارها سه نوع خط  نیقرار داد در ا  یابیرا مورد ارز ندیفرآ کیثبات  تیتوان وضع ینمودارها م نیا یبا بررس رندیگ یقرار م

 وجود دارد: یمرز

روج دو خط باشد و خ نیا نیب دیبا ندیفرآ ایمربوط به محصول  یفیمحدوده مجاز مشخصات، پارامتر ک نییباال و پا ی( خط مرزالف

 فعاننیپروژه و ذ یتوسط مجر ن،ییکنترل باال و پا یداشته باشد، خطوط مرز یمحدوده ممکن است تبعات و جرائم قرارداد نیاز ا

 اما در ستیالزم ن یاقدام اصالح چیخطوط باشد، ه نیدر محدوده ا یفیکه مقدار پارامتر ک ینشوند تا زما یم نییمربوطه تع

 .ردیپذ یصورت م تیفیبهبود ک یبرا یخطوط خارج شود، اقدامات اصالح نیاز محدوده ا یفیکه مقدار پارامتر ک یصورت

 دنیفرآ کی یکنترل یدهد و در نمودارها یشده پارامتر را نشان م یزیشده، مقدار مطلوب وبرنامه ر یزیبرنامه ر ای( خط هدف ج

 دریقرار گ یکنترل یخارج از محدوده خطوط مرز ت،یفیاز پارامتر ک ینقطه داده ا کیشود که  یخارج از کنترل خوانده م یزمان

 واقع شوند.   نیانگیخط م نییباال و پا ،یالمتو یهفت نقطه داده ا نکهیا ای

 

 رتو:ار پانمود -6-2-3

 یرویارتو پپ هیمشابه نظر یعیاز توز  یفیک یکه نقص ها دندیرس جهینت نیبه عمل آمده به ا یها یبا بررس  تیفیک رانیمد     

 توان بخش یم  یباشند و با رفع علل اصل یاز علل م یاز درصد کم یاز مشکالت، ناش یادیبخش ز گریکنند. به عبارت د یم

ند، ک یم سهیآن ها مقا یاست که علل مشکالت بوجود آمده را با فراوان یپارتو نمودار رنمودا یاعظم مشکالت را حل نمود به عبارت

 یبر خرد جمع یاطالعات مبتن یمختلف جمع آور یها کیتوان از تکن ینمودار پارتو م میاستخراج علل و مشکالت و ترس یبرا

 استفاده نمود. 
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 میگرام، ترس ستویتوان ه یآن ها م انیکه از م رندیگ یده قرار مپروژه مورد استفا تیفیکنترل ک یبرا یگرید یابزارها     

 یدگیچیو پ تیپروژه بر اساس حجم، ماه تیریمد میرا نام برد که  ت یآمار یرینمونه گ ،یکار، نمودار پراکندگ ندیفلوچارت فرآ

ترل  مربوط به کن یها تیانجام فعال ییتوانا دیدهد وبا یرا مورد استفاده قرار م تیفیکنترل ک یارهاچند مورد از ابز ای کیپروژه، 

 موجود داشته باشد. یابزارها یپروژه را با استفاده از تمام تیفیک

 

 یند کنترل کيفيت:اي فراخروجی ه -6-3

 ت،یفیو ردشده ک دییگزارش اقالم تا د،یجد راتییشده، درخواست تغ دییتا لیاقالم قابل تحو ند،یفرآ یها یخروج نیتر مهم      

 باشند. یم تیفیکنترل ک یسنجش ها

 

 شرح تفصيلی کنترل کيفيت توسط تيم مدیریت کيفيت: -6-4

 شد:ابه شرح ذیل می ب تیفیک تیریمد میتوسط ت تیفیکنترل ک یلیشرح تفص      

با گزارش عملکرد پروژه،  لیقلم قابل تحو ،یآمار یو روش ها ینمونه بردار یپروژه، روش ها یاجرا یبا توجه به استراتژ -6-4-1

 گردد. یانجام دهنده کار، ارائه م ییواحد کارفرما ایو  مانکاریتوسط مشاور، پ

 یپارامترها و مشخصه ها ،یآمار یروش ها ،ینمونه بردار یکار پروژه، روش ها شرفتیپ یریبا استفاده از روش اندازه گ -6-4-2

 گردند.  یو ثبت م یریمرحله، اندازه گ نیدر ا ندیفرآ ایمحصول  تیفیک

 یده هاپروژه، دا تیفیک تیریپروژه و قضاوت کارشناسان و با توجه به برنامه مد تیریاطالعات مد ستمیبا استفاده از س -6-4-3

 شوند.  یم لیو تحل یبررس یفیک

 تیفیجام شده  از نظر کان ندیفرآ ایمحصول ارائه شده  ایگردد که آ یم یجلسات و قضاوت کارشناسان، بررس یبا برگزار -6-4-4

 توافق شده مطابقت دارد.  یبا الزام ها و استانداردها

آن  جیو نتا تیفیگزارش اقدامات ک ،یگزارش ده یو روش ها یارتباط یاطالعات پروژه، روش ها ستمیبا استفاده از س -6-4-5

 شود. یپروژه ارائه م تیریمد میت یو رد شده برا دییشامل موارد تا

اشکاالت مشاهده شده در  ایجلسات و قضاوت کارشناسان، موارد نقض مشاهده شده در محصول  یاستفاده از برگزاربا  -6-4-6 

 شوند. یقرار گرفته و علل آن ها مشخص م یمورد بررس ندیفرآ

وژه ام کار پرانج ندیفرآ ایپروژه،  لیرفع مشکل موجود در اقالم قابل تحو یبرا ینقص ها، تقدمات اصالح نییپس از تع  -6-4-7

 شود.  یم نییتع

پروژه  تیریمد میو ت یرا به مجر تیفیشده جهت بهبود مستمر ک نییپروژه، در صورت لزوم، اقدامات تع تیفیسرپرست ک-6-4-8

 . دینما یاعالم م

 نیچنگردند، هم یثبت م زیآموخته ن یشده و درس ها یمستندات پروژه، بروزرسان ،یمستندساز یها کیبا استفاده از تکن-6-4-9

 سازمان شود.  یندیفرآ یها ییدارا یپروژه سبب بروزرسان نیممکن است انجام ا

حت ت میپروژه و ت تیفیپروژه، عموما توسط سرپرست ک تیفیو کنترل ک شیپا ندیمجموعه اقدامات مربوط به فرآ -6-4-11

از اقدامات  یممکن است در انجام برخ مانکار،یپروژه کارفرما و پ میت یو اعضا یوجود مجر نیشود با ا یانجام م یو تیریمد

 داشته باشند. برعهدهرا  ییها تینقش ها و مسئول  ت،یفیکنترل ک
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 گيري: نتيجه -7

 یپروژه، مسئول و پاسخگو یمجر ،یدولت یکه، در شرکتها دیتوان فهم یم ت،یفیک تیریسه گانه مد یندهایفرا یبا بررس      

 تیمسئول زیپروژه ن تیفیباشد، سرپرست ک یپروژه م تیفیبرنامه ک هیراستا مسئول ته نیپروژه بوده و در ا تیفیک تیریمد

و  یزیبرنامه ر یها تیریپروژه از جمله مد یدینفعان کل یپروژه را بر عهده دارد و ذ تیفیک تیریبرنامه مد هیو ته یریگیپ

و به  هیمرتبط ته یبخش ها ریسا ای یواحد مهندس قیاز طر تیفیک یها استیبرنامه نقش دارند. س دییو تا یدر بررس یمهندس

اطالعات الزم به  ت،یفینقشه ک دییو تا هیهپروژه جهت ت تیفیک تیریشود که الزم است در بخش مد یپروژه ابالغ م یمجر

برنامه  نیا دییامشاور و ت ای مانکاریپروژه از پ تیفیپالن ک افتیپروژه و در تیفیبرنامه ک هیته یپروژه برا یو مجر تیفیسرپرست ک

 نیتضم ندیفرآ د،ینما الپروژه ارسال و نظر آنها را در برنامه اعم یدینفعان کل یذ یبرنامه را برا نیپروژه ا یداده شود و مجر

 ند،یود فرآبرنامه بهب ت،یفیک تیریپروژه از جمله، اطالعات عملکرد، برنامه مد تیریمد یندهایاز فرآ یاریبا بس زیپروژه، ن تیفیک

 تنگتنگا یمستندات پروژه، ارتباط تیریپروژه و مد راتییکنترل تغ ت،یفیپروژه، کنترل ک یها یابیارز جینتا ت،یفیک یزیبرنامه ر

ه ارتباطات توجه داشت نیدر انجام پروژه، به ا یو هماهنگ یکپارچگیپروژه به منظور حفظ  تیریمد میو ت یدارد که الزم است، مجر

مر آن انجام کار و بهبود مست ندیفرآ یاست که به طور مستمر بر رو ییاجرا یندهایاز گروه فرآ یبخش تیفیک نیتضم رایباشند ز

 و کنترل است که در نقاط شیگروه پا یندهایاز فرآ یکی ت،یفیکنترل ک کهیمحور است در حال ندیفرآتمرکز دارد و اصطالحا 

 تمرکز داشته و آن ییمحصول نها یو محصول محور بوده و رو رفتهیشوند صورت پذ یارائه م لیکه اقالم قابل تحو یخاص یزمان

 دهد. یقرار م یرا مورد بررس

 یندهایاو فر لیاقالم قابل تحو جادیا یندهایپروژه از بروز اشتباهات و انحرافات در فرآ تیفیک نیدر تضم تیفیک تیریمد میت

د مستمر تواند منجر به بهبو یپروژه، م تیفیک نیو کامل اقدامات تضم حیو انجام صح دینما یم یریشگیپروژه پ تیریکنترل و مد

 جادشدهیا لیاقالم قابل تحو ینواقص و خطاها وب،یپروژه، ع تیفیدرکنترل ک کهیگردد، در حال روژهپ یتیریو مد ییاجرا یندهایفرآ

 کند. یم دایرا پ رفتهیصورت پذ یتیریو مد یکنترل یها تیفعال ایو 

پروژه  تیریمد میدر پروژه ها عموما به ت تیفیک تیریمد فهیشود وظ یاستنباط م تیفیک تیریمد یکه از سه گام اصل همانطور

 یوستگیباشند لذا با توجه به پ یپروژه ها م یا نهیوهز یپروژه ها در شرکتها عموما به دنبال تحقق زمان تیریسپرده شده و دفتر مد

و کنترل پروژه  یوستگیپ جادیدر ا PMO میت یو دستور یفوق در هر گام، لزوم نقش کنترل یندهایفرا صیسه گام فوق و نقا

 PMO میپروژه ها توسط ت تیفیک تیریگردد مد یم شنهادیپروژه ها مشهود است لذا پ تیفیمناسب ک تیریمتعدد و مد یها

 کنترل گردد.  
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