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هدف:
هدف از ارایه این درس آشنا نمودن دانشجویان با ساختار صنعت ساخت ،سازمان پروژه های ساخت ،ذینفعان
) (Stakeholdersپروژه و وظایف هر یک از آنها ،روش های تحویل پروژه ) (Project Delivery Systemsو
نیز شرایط مناسب استفاده از هر کدام ،روش های انتخاب مشاوران و پیمانکاران ،انواع قراردادهای ساخت ،برآورد
هزینه های پروژه ،برنامه ریزی زمان بندی ) ،(Schedulingشناسایی و مدیریت ریسک های پروژه ،و کنترل هزینه
ها و زمان می باشد.
موضوعات:


ساختار صنعت ساخت
 oبازیگران عمده در صنعت ساخت
 oچرخه عمر پروژه های ساخت
 oانواع عمده پروژه های ساخت
 oانتخاب ارایه دهندگان خدمات تخصصی
 oتامین مالی پروژه های ساخت
 oقوانین و قواعد بر صنعت ساخت
 oپیشرفت های عمده اخیر در صنعت ساخت
 oوظایف کلی مدیران پروژه



سازمان مدیریت پروژه
 oکار داخلی-کار خارجی
 oبار واحد،
 oروش های نوین مدیریت پروژه
 oبرنامه ریزی استراتژیک پروژه ها
 oاثر ریسک های پروژه بر سازمان پروژه
 oسازمان دهی شرکت کنندگان در پروژه ها
 oروش های نوین سازمان دهی فرآیندهای طراحی و ساخت پروژه های ساخت



روش های تامین مالی پروژه های ساخت
 oروش های سنتی تامین مالی در پروژه های بخش عمومی و بخش خصوصی
 oروش های نوین تامین مالی در پروژه های بخش عمومی و بخش خصوصی
 oالگوی مشارکت خصوصی – عمومی برای ساخت تاسیسات زیربنایی



فرآیند طراحی و ساخت

o
o
o
o
o
o
o

بررسی امکان سنجی
فرآیند سنتی طراحی و ساخت پروژه ها
فرآیند یکپارچه طراحی و ساخت
روش های طراحی
مهندسی ارزش
برنامه ریزی های پیش پروژه
روش های ساخت صنعتی



اصول و مقررات پیمان
 oروش های تحویل پروژه (شامل روش سه عاملی ،روش طرح و اجرا ،روش مدیریت پروژه با ریسک)
 oروش های انتخاب مشاوران و پیمانکاران
 oانواع قراردادها و روش های پرداخت



برآورد هزینه ها
 oانواع هزینه های مربوط به پروژه های ساخت،
 oروش های تخمین هزینه ،انواع تخمین های هزینه
 oاثر عواملی همانند حجم پروژه بر زمان
 oشاخص های هزینه و کاربرد آن ها در تخمین هزینه ها



برنامه ریزی پروژه های ساخت
 oمفاهیم پایه ای برنامه ریزی پروژه
 oکارکرد های اجزای گوناگون برنامه از جمله منشور پروژه
 oمحدوده پروژه
 oساختار شکست کار ،ساختار شکست هزینه و ساختار شکست سازمان پروژه



اصول زمان بندی پروژه
 oمفاهیم پایه ای برنامه ریزی پروژه
 oکارکرد های اجزای گوناگون برنامه از جمله منشور پروژه
 oاهمیت و کاربردهای برنامه زمان بندی پروژه
 oروش های گوناگون زمان بندی شامل
)Program Evaluation and Review Technique Grantt (PERT
 Critical Path Method (CPM),و محاسبات مربوط
 oزمان بندی با توجه به عدم قطعیت مدت زمان فعالیت ها



کنترل هزینه ها و زمان
 oاهمیت کنترل پروژه
 oروش های کنترل هزینه ها
 oروش های کنترل زمان



مدیریت ریسک های پروژه های ساخت

 منابع عدم قطعیت وانواع ریسک در پروژه های ساختo
 فرآیند مدیریت ریسکo
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