
 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 1 

 

 

 

های ساختمانی چگونه انجام  مدیریت پروژه
 شود؟می

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 یاصمل  اساسم ایم،،مطلبی که برای شمما ممماده کمرده، دیکار هستتازه یساختمان پروژه  تیریمدگر در  ا

رای بمناسب  روشهای به کمک این مطلب به شما مملزش خلاهد داد.را   های ساختمانیمدیریت پروژه

پیشمبرد درسمت پمروژه در  رینقم  ممد را مملخته و با هاپروژهاین  و مدیریت    ساختمانیهای  پروژه  اجرای

 تلانیمد،همایی دارد کمه بمه کممک م  ممیمشنا خلاهیمد شمد. ممدیریت پمروژه نیمام بمه مهار  هاپروژهاین 

 .دنمایی تیریمد ایمحدودهو  هر اندازهرا در و حساس به زما   ایپل یهاهپروژ
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 چیست؟   ساختمانیمدیریت پروژه 

 ر طرو    یو مرا   یمنراع  انسران  یو همراهن   تیهنرر هردا(  PMIپروژه )  تیر یمد  یتویانستطبق نظر  

 نیریتع شیعر  اهرداا اپ پر یاعی سرت یعرا ،یتیر یمدرن مد یهاکیپروژه عا استفا ه از تکن  کی  یزندگ

  .است تیفیک و ، زمانن ی، هز محدو یتها ر نظر گرفتن  عاشده 

 همایپمروژه  ریممد  .همی،د  نیم  ترممی،  CPMیما    یپمروژه سماختمان  تیریممدرا بمه    ایمن ترریم ،  یتلانیم

 .کندتالش می ساخت و سازمنتها در زمینه ف اهدان یبه هم د یرس  یبرا یساختمان

 

 هایی نیاز دارد؟یک مدیر پروژه ساختمانی به چه مهارت 

بسمته بمه . پیچیمدگی ایمن وظمای  اسمت یادهیمچیپ   یوظمامرملاًل شامل    پروژه ساخت و ساز  تیریمد

بمه ممدیر پمروژه  تمر باشمد،و پیچیمده  تمربزرگ. همر همه پمروژه  تلانمد متاماو  باشمدمیکار  سطح و وسرت  

  و قدر  باالتری در پیشبرد پروژه نیاز دارد. بیشتر هایمهار 

دانم  داشتن ارتباط،  ی در برقرارعبار  از تلانایی   پروژه ساختمانی  اجرایهای ملرد استااده در  مهار 

، قدر  مذاکره، شناخت نسبی به قلانین مربلط حل مسئله  ییتلانا  ،در ملرد روند ساخت و ساز  قیعم

 است. و غیره های مدیریت کسب و کار، میانجیگری به حلزه ساخت و ساز، دان  در املر مالی، مهار 

 

 برجهای امروزیتا  اهرام ثالثه ، از  ساختمانی پروژه   تیر یمد خچهیتار

ام زممما  اهمراز بمزرگ م ممر را مممدیریت پمروژه سماختمانی شماید بماور کردنممی نباشمد امما مممی تملا  قمدمت 

 زیمن سماخت و سمازپروژه  را یمدحتما وجلد داشته باشد،  ساخت و سام یهاپروژهمیرا هر وقت    دانست.

بما اغلمب  ،بملد دهیمچیپ سمازه کیمکمه نماظر سماخت  ی، شخ مهماقر   ی، بمراحا   ن یاند. با اوجلد داشته
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ماننممد اهممراز بممزرگ م ممر و  یباسممتان یهمماشمملد در سممازهیت مملر ممم شممد.شممناخته مممیمرمممار عنمملا  

 باشد. ن یهننی  باستا  رز  یهاقنا 

 

 پروژه   ر ینقش مد 

 ن یما  ،. همدفرنمدیگیم  عهمده  ربرنامه بطبق  را  پروژه    شبردیپ  تیمسئلل  ساخت و ساز  یهاپروژه  را یمد

ها و نقشمهدر نظمر گرتتمه شمده و مطمابق بما بلدجمه  بما    ،شملد تما در زمما  مقمرر   تیریاست که پروژه مد

  ام پی  تریین شده، به پایا  برسد. تنی مشخ ا 

و  مانکمارا یاسمتخداز پریمزی،  برناممه  ،یامملر ممال  ، مسمئل پمروژه  ریممکمن اسمت ممددر کنار این ملارد  

 د.و سایر املر نیز باش کارگرا 
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 های یک مدیر پروژه ساختمانی چیست؟ مسئولیت

از  تیو حما نامهینهاد صدور گلاه کیبه عنلا   کایممر ساخت و سازپروژه    تیریمد  انجمن طبق منچه،  

را بمرای مشمتر   تیمسمئلل 120تملا  می اعالز کرده است،متحده    اال یا  های ساختمانیپروژه  تیریمد

 در نظر گرتت. های ساختمانیپروژها  ریمد

 د:نهات دسته قرار دار ن یدر اها این مسئللیت

 پروژه تیریمد •

 نهیهز تیریمد •

 زما  تیریمد •

 تیایک تیریمد •

 قرارداد تیریمد •

 یمنیا تیریمد •

نقمم  و  ن یممی، ترکنممدیپممروژه کممار ممم یکممه رو یمممیت تیری)مممد مممدیریت یاحرتممه یهممالهیشمم •

 (رهیو غ هر شخص یهاتیمسئلل

 

 پروژه ساخت و ساز  تیر یمد  یدی اصول کل

و   از اتمراد  یمتنملع   یمبما ط  ارتبماط  یی، هممراه بما تلانمامختلم   یهمابه مهار   پروژه ساخت و سام  ریمد

اصمللی وجملد دارد کمه   همادر کنمار هممه ایمن مهار   امما  دارد.  ازیپروژه ن  تیهدا  یبرا  پیمانکارا  ترعی،

 تیریاصل  ممد یساختمان یهاپروژه را یمه، است که مد کند.ملتقیت او را تضمین میرعایت منها،  

 ارتند از:این اصل  عب کنند. تیرعا پروژهپروژه را در هر 
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 پروژه عو قابلیت اجرا قبل از شر بررسی 

یما  دیبرسمان ا یمبملد م  را بمه پا دیقادر خلاه  دیبدان  نکهی، مگر ادیپروژه را شروع کن  کی  دیتلانیشما نم

مطالرمه  کیم بایمدشمما  یص دهمی، تلانی، این مساله را تشمخگلنه میحاال سلا  اینجاست که ه  نه.

 در نظر بگیرید. را  یو جدو  زمان نهیاهداف، هز جامع انجاز دهید و در م  یسنجامکا 

 منمابعها، ها را بشناسید و بررسی کنید که با این محدودیتکند تا محدودیتاین کار به شما کمک می

مرحلممه ممملارد و  ن یممدر ا ن یهمچنمم .یمما خیممر را داریممد سمماختمانیسممامی پممروژه پیادهیممت در ملتق یبممراالزز 

 کرد. دیخلاه ییرا شناسا یاحتمال یا ریسکهایخطرا  
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 ریزی تعریف پروژه و برنامه 

، ایمن اسمت کمه اهمداف خملد را در یمک جمدو  زممانی سماخت و سماز همایپروژه اجمرایدر   اصل مهم،یک  

 .دیم، اشماره کناتتمهیبلدجمه اخت ما     و  امیمپروژه و منابع ملرد ن  استل ()مایل   به نقاط عط بیاورید.  

و قابل ته،  شاافباید به قدری مه این برنا یا  باشد.ئشااف و با رعایت همه ج   این برنامه باید کامالً 

برنامه اجمرای د. نشلب ،دهنددر طل  پروژه انجاز  دیکه با باشد که با خلاند  م ، همه متلجه کارهایی

 . باشد نیامو ارتباطا  ملرد  تیای، زما ، کعمناب، نهیهز ا یشامل ج ئپروژه باید 

 

 پروژه اندازی راهاجرا و 

در ترمینمد اجمرا ممکمن اسمت نیمام بمه همر هنمد  بروید.مطابق با برنامه پی   حاال وقت اجرای پروژه است.

 ن یم. در طمل  اتحلیل کار وتمادار باشمید  یبازه زمانملرد  در    خلد  به ترهدا   اما  داشته باشید  اتیتغییر

اسمت کمه  ییجما ن یماا  پیشمرتت کمار را ترامملش نکنیمد.  و گ ارشم  برگم ارهما  مرحله به طلر مرتب جلسمه

  .ردیگیقرار م  یملرد مزما ،پروژه شما تیریمد هایمهار 

 

 پروژه  پیشرفت ی ر یگی پ

. دیمطلمع شمل م  شمرتتیام پ دیمتلانی، نممشمته باشمیدنداسماخت و سماز    پمروژهنظار  بمر    یبرا  یراه  اگر

کنممد تمما در  درسممتی از میمم ا  بممه شممما کمممک مممی تیممای، زممما  و کنممهیهز یاصممل یاهشمماخصتریممین 

شلد در هر لحظه متلجه انحراف خملد از اهمداف پمروژه این کار باعث می  پیشرتت پروژه داشته باشید.

شکست پمروژه بسمیار کم، خلاهمد احتما  اینگلنه   تر در جهت رتع مشکال  اقداز کنید.شده و سریع

 .دیسازگار کن را ییتغخلد را با با  باشید و ریپذانرطافاجرای پروژه ، در تماز مد  ن یبنابرا شد.
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 ی ساختمان پروژه  تیر یمد  یبرا ینکات

بایمد منهما را رعایمت کنیمد. در  پروژه ساخت و سمام ریمدیک به عنلا   تیملتق یوجلد دارد که برا  ینکات

 پایا  این مطلب به رایجترین این نکا  اشاره می کنی،:

 صحبت کنید.  شااف -1

 است. یاتیح یهر پروژه ساختمان تیملتق یرتباط خلب براا -2

 .دیتروتن باش  یاز هر ه  یو ب دیخلد کار کن ی رهبر یهامهار  یرو -۳

ات ارهای مدیریت نرزها و  ی وراتن  ن یدر ملرد مخر  .است  رییدر حا  تغ  شهیهم  ی تناور  دیبه روم باش -۴

 پروژه اطالعا  کسب کنید و از مملزش غاتل نباشید.

قدر  مذاکره خلد را باال ببرید. شما در طل  یک پروژه تقریبا با هممه اتمراد درگیمر در پمروژه ممذاکره   -۵

باید بتلانید در  خلدتا  ،یت یو تروشندگا  گرتته تا اعضا یترع مانکارا ی، پا یاز مشترخلاهید کرد. 

 مذاکره منها را تحت تاثیر خلد قرار دهید.
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