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آورد )  هادر پروژه (تخمینبر
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

خردد،  .متر  دیر، ررلب ببیبررآورد مل ر  کیر  جربدیز  یبررزقبر  ز  ررووک رربس بررمبر اسر. ز ر    برآورد پرووه   

پرووه  بررآورد   ز رابندزرد دمد   خردد بننب ررف  و سوند ربس رز ابنند    فی، وظب  یاحصدالت قبب  تحد

هرربی ارردرد نمررب  برررزی برررآورد ردزانررد؟ و برررآورد برر  چرر  ز نمرربتی نمررب  ز رر ؟ اسبرتزیرر  ؟ برررزی  چمررر

 ردد هب پب خ دزد  ای دزالتی ز  زی  قب ی ر  در زی  اقبل  ب  آن
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 برآورد پروژه چیست؟ 

  بر   اربن ز ر  یاربلدلفر  ا کیر یپرووه  ز ر  رر  دزرز  یویز  خردابت ارد  رینبپذییجدز  یبرآورد بخن

رنمد رلب قصد برگززسی یک ارز . تدلد برزی یکی ز  زمضبی خربندزد  خردد دزسیرد  بور ری  بد  فرض  

رنمد، چ  امززن بددج  بررزی برگرززسی جنر  نمرب  دزسیرد، زی  ر  چ  تعدزد زفرزد رز ب  اسلبنی دمدت ای

سی یرک  ب ی و تدزرربت جن  نمرب  دزسیرد و اررب  ی ز  زیر  قبمر  رر  ببمر  برگرززچقدس  ابن برزی آابد 

زی اردرد ز رافبد  قررزر هبی ربسی و زنجربم هرر نردک پرووه ردند  زی  ربر در تلبم بخشجن  خدب ای

 گمرد ای

 پرووه  زمآا متحقق ادفق یال م برز یهبن یهز ینمبشماحب ب  و پ  یبرز  یندیپووه  فرآ  ن یبرآورد هز

، بررآورد ییز ر   اب رن نسرب نر یهز  یویپرووه  و ارد   یویز  ارد  یقررل  ز ب ر  کیر  فرآیند    یز    ز

 دهد یا ننبن نفعبنیپووه  رز ب  ذ   متکل یردد و بددج  ال م برزیا د منبا ن یهز

 

 اهمیت برآورد پروژه 

هب انرخ  رردد  زی دزرد و قب  ز  رووک ربس ببیرد امرززن هزینر زی بددج زنجبم هو پووه هر رغ  و  

هربی اخا فری تکنمک پرووه  ز ر    کیر    مرتکل  یال م بررز  ن یرلب ز   ابن و هز  ینمبشمپبرآورد پووه   

و   ، انربب  مرفم، رنر ی،  اربن، هزاحردود بب تدج  ب   امنر  رربسی وجردد دزرد   هزین  پووه   برزی برآورد  

 رننرد هرب فکرر ایب  آن  و زس یببی  سیرک رش مبا  اسلی هراند ر  تلبم ادیرزن پووه  برزی برآورد

 ببید پب خ دزد  ردند:برآورد پووه  توی   دزالتی ر  برزی اس.

 ببید زنجبم ردد )احدود (چ  اقدزر ربس  •

 هب(کمپووه  )تکن   منحد  تخل •
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 ( ابنز   ) ب مزنجبم پووه  ن یچ  ادت  ابن برز •

 )انبب ( پووه  رز زنجبم خدزهد دزد؟ یچ  رر •

 (ن ی)هز پووه  چقدر ز  ؟   یتحد یبرز ب مبددج  ادرد ن •

  بگرذزرد ومبرر آن تر    بیر  بنردز دمب  ومر  الک  ز   پرووه  رز بر  تر خ  یزوز ط   یهرگدن  وزبراگ •

 )سیرک(

 

 
 

ز ر    برآورد انبب و  ن یبرآورد هز، (Effort) تنشامززن برآورد ربا   برآورد پووه  یملد  برزبخش  3

   یب  مندزن بسارو یبدی  یهبپووه  ز  ، زاب سوش  حمصح  ی زیز بس برنبا  س  قمر  برآورد دق  یحبل  در
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 یبررز ی ز نمربت رلارودر هنگربم آارب  پرووه   بر  رربس رفار  ز ر  آن پرووه  دس بررآورد    یویاد  یهبسوش

 گمرد صدرت ای ییهبفرض شمصرفًب بب پ  مبرآورد زولو  پووه  در د ارس ز     متخل

 

 ی مرحله اساس چندبرآورد و بودجه پروژه در   جادینحوه ا

 

 دیخود را بدان میت یشغل یهاتی: تخصص و مسئول1مرحله 

نمووهرربی خرردد زرتبرربا برقرررزر بررب  رننررد ویزمرردزد تلررررز ا یز  حررد سو شمپررووه  برر رزنیارردگرربهی زوقرربت 

سوزبر  احکر. بنرب ررد    یرپووه   بو پب   یویسوند خدب ادآاد  ر     ورد دس پووه آآاد ش بردر    رنند نلی

 ی نراومهرچر  ز نمربت ب رزیرند،  یپووه  رز آ بن ا    ماعلداًل سوند تخلبب نمووهب    زیحرف ز    سوزب   

بسارر تر ز ر   آ ربن زو ربرامززن  یبرز   متخل جبدی، زدمدزرا  ببرادرد نظر  تخص  فرددر ادرد ربس و 

ررلب  بر  .مبرب تر نراومب  ی هلکربس  بیرد  درک  نببر    متخل  ندیز  فرز  یر  بخن  دمخدد بخدزه  .متز   ز   

 خدبی ادیوی  رنمد خدد رز ب   یهبرند تب پووه یرلک ا

 

 : روند فعالیت مدیریت پروژه شرکت خود را بفهمید2مرحله 

رر   دمربفسل دیربببر  د ر  آوردیرد،  رنرد،یو چگدنر  رربر ا یچ  ررر نک یز  ز یر  درک خدب  یهنگبا

ببیرد نحرد  بررآورد پرووه   گمرنرد  هنگربم  در رنبر ه. قرزر ایپووه  رلب  هبی  زفرزد و بخشچگدن  تلبم  

بررآورد دقمقری دهرد مل کرد ررر  رز بدزنمد و در صدرت تغممر ربرهب و زتفبقبتی رر  بررزی پرووه  سی ای

 دزرا  ببرمد 
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 های خود را گسترش دهید: مجموعه مهارت3مرحله 

 دیخود را مطالعه کن میت خچهیبرآورد بهتر پروژه، تار جادیا یبرا: 4مرحله 

  دیپروژه خود کن هایهزینه و برآورد ی ز یشروع به برنامه ر: 5مرحله 

 

 
 

 برآورد پروژه  یهاک یتکن

 ن ییبرآورد از باال به پا

 رر  یسوش در اردزرد   یررردد، زیا جلر  آوسی پرووه   احردود در اردرد  ی نراومب  بتمرر  جز   یهنگبا

 گمرد ردد ادرد ز افبد  قرزر ایتو پووه  جل  آوسی ایهبی بزرگز نمبتی  طح ببال و در ادرد بخش

زیر  تکنمرک   تو بر رمد هبی ردچرکز  ز نمبت  طح ببال ررووک رررد  و برب تجزیر  و تح مر  بر  قررل 

 در د ارس نمر  اعلدال دس  ابن رووک پووه  ز   ر  ز نمبت ربا  و بب جز مبتی در ادرد زنجبم آن 
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 به باال  نییبرآورد پا

و تر ررنبخا   ردچرک  هربیبخشردد ر  ز نمبت فقر  دس  یز افبد  ا  یاعلداًل هنگباتکنمک      یز

زیرر  تکنمررک برررمبر دقمررق ز رر   یرررز بررب در نظررر گرررفا  تلرربم جز مرربت زنجرربم   رررد  ببرررندجلرر  آوسی 

 گمرد ای

 

 تشابه برآورد 

ب  پووه  انبب  زجرز رد  وجدد دزرا  ببرد و   یزر  زربر   ردمگیادرد ز افبد  قرزر ا  یسوش  ابن    یز

 یهرب ماواردا بر  فعبل  یخیهب آ بن ببرد  قضربوت ااخصر  و ز نمربت تربسپووه   ویزرتببا آن بب  ب

  رد  ز   ی جل  آوسبرآورد پووه  ب   دنمر   یپووه  زرجبک رد  برز کیانبب  دس 
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 ک یبرآورد پارامتر 

 نر یرند  ب  مندزن اثرب،، هزیز  ربس پووه  ز افبد  ا ی وماراق  قبب  زندز   گ  یرهبمسوش ز  ااغ    یز

اارر اوار  احب رب   کیر ربخ   نر یبر  منردزن هز ومرااغ    یتو بخالبن بر ز بس ردچرک  کی بخ   

و اعلردال بعرد ز  گذرر  اردتی ز  ررووک   دهردیابررآورد پرووه   دس    ی نراومسوش دقر  ب    یز   رددیا

 گمرد نمبت ب  صدرت دقمق ادرد ز افبد  قرزر ایپووه  و جل  آوسی ز 

 

 یابرآورد سه نقطه 

 ز  نبنر م، احالر  و بدبنبنر مبرآورد خدش ب کی یو ن    مبنگمب  مندزن ا  یبضیس  کردیسو  کیسوش ز       یز

 کمرر)تکن PERTبرر  منرردزن بمنرراو  ورد دس پررووه آآاررد ش بررردر  سوش   یرررنررد  زیررربر ز ررافبد  ا زنجرربم

 ردد یبرنبا ( رنبخا  ا یو بور   یببیزس  

 

نالیز   What-Ifآ

بررر مدزارر   یابانرر بتم، ز  فرضرر  مررو تح   یررپررووه  بررب زنجرربم تجز یزحالرربل جیناررب یببیررزس   یسوش برررز   یررز

 رند  ی، انبب  و     ز افبد  ان یابنند دزان ،  ابن، هز یاخا ف

 

 منابع: 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/practice-standard-for-

estimating 

https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how-to-estimate-projects 

https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how-to-estimate-

projects#Step-4 

https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/practice-standard-for-estimating
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/framework/practice-standard-for-estimating
https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how-to-estimate-projects
https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how-to-estimate-projects#Step-4
https://www.teamgantt.com/guide-to-project-management/how-to-estimate-projects#Step-4
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https://www.simplilearn.com/project-estimation-techniques-article 

https://cybercraftinc.com/blog/the-ultimate-guide-to-project-estimation 

 

 پایان
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