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  چكيده
 مـوثر،  و منـد  نظـام  نظـارت  سـاخت،  مراحل به بستگي پروژه هر موفقيت بلكه نيست، آن طراحي روش از تابعي فقط روسازي يك عملكرد

 در كيفيـت  كنتـرل  نظـام  و سيسـتم  يـك  اسـتقرار  لـذا . دارد آن بعـدي  موقـع  بـه  هـاي    تـرميم  و نگهداري ساخت، دوره كيفي و فني كنترل

 كيفيـت  مـديريت  دفتـر . اسـت  شـده  مبـدل  الزام و اعتقاد يك به امروزه رفت، مي شمار به انتخاب يك پيشتر كه محور پروژه هاي سازمان

 مـورد  جهـان  در محـور  پـروژه  هـاي  سـازمان  در هـا  پـروژه  مـؤثرتر  مديريت براي سازماني حل راه يك عنوان به اكنون هم نيز، ها پروژه

 پـروژه  مـديريت  دفتـر  داراي جهـان  در هـا  سـازمان  درصـد  87 ميانگين طور به اكنون هم و است گرفته قرار افزوني روز اقبال و پذيرش

 بـه  و صـحيح  اطالعـات  داشـتن  دسـت  در بـه  نياز ،ها پروژه در كيفيت اهميت و ضرورت. هستند سازمان در كيفيت اصلي متولي كه هستند

 توسـط  تشـخيص  مورد مشكالت رفع و موقع به هايتذكر ارائه و آزمايشگاهي نتايج تحليل و بررسي اجرا، حين بحراني شرايط تحليل موقع،

 و راهـداري  كـل  اداره يهـا  پـروژه  كيفيـت  كنتـرل  دفتر اجرايي عملكرد تاثير بررسي به مقاله اين در لذا  .دارد متخصص و فني هاي كميته

 در QC دفتـر  اسـتقرار . دهـد  مي نمايش را ها پروژه اطالعات تحليل نحوه و استقرار از كلي شمايي و پرداخته يزد استان اي جاده نقل و حمل

 و سـازمان  سـودآوري  هـدف  با ها پروژه فني كنترل و كيفيت كنترل اصل دو بر مديران، كليه سازماني اعتماد و توجه حسن با كل اداره اين

 از ناشـي  فوايد و مزايا مقاله اين در كه است گرفته انجام ها پروژه كيفيت تضمين و كنترل طريق از ملي هاي سرمايه بازگشت و سازي بهينه

  .گردد مي بررسي سازماني واحد اين ايجاد

  

  عملكردي وري بهره يزد، استان QC دفتر كيفيت، نظام استقرار كيفيت، كنترل هاي كليدي: واژه

  

  قدمهم-1

 ها راه آسفالت هاي خرابي رفع منظور به كالني بسيار بودجه ساالنه

 توجهي قابل رقم تواند مي آن در جويي صرفه كه يابد مي اختصاص

 كيفيت بي اجرايي عمليات همچنين بازگرداند كشورها اقتصاد به را

 در و هـا  جـاده  مفيـد  عمـر  كاهش موجب كشور راه يها پروژه در

 و مشـاركت  مسـئله . شـود  مـي  نيـز  ملـي  هاي سرمايه اتالف نتيجه

 ماده در نيز دولت توسط ها پروژه در كيفيت كنترل نظام به دستيابي

 جمهـوري  فرهنگـي  اجتمـاعي،  اقتصادي، توسعه برنامه اليحه 31

 اشـاره  مـورد  مسـائل  ترين اساسي از يكي بعنوان نيز ايران اسالمي

 نقل و حمل درصدي 89 سهم به توجه همچنين .است گرفته قرار

 93 ســهم و كشـور  در بـار  نقـل  و حمــل حجـم  كـل  از اي جـاده 

 هـاي  بخـش  از را هـا  راه شـبكه  مسافر، جايي جابه در آن درصدي

 بـه  اسـت  ضروري و الزم كه ساخته كشور در نقل و حمل حياتي

 اين از نگهداري در اي جاده شبكه احداث در گذاري سرمايه ميزان

 خرابـي . شـود  مبـذول  جديت و دقت نهايت ملي عظيم ي سرمايه
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 مسـتقيم  غيـر  تحميل باعث فوق، سرمايه اتالف به بر عالوه ،ها راه

 و سـفر  زمـان  افزايش نقليه، وسايل بيشتر استهالك جمله از ديگر

 اسـت  داده نشـان  ها بررسي لذا. شد خواهد زيست محيط تخريب

 هاي ضعف داراي كشور در ها پروژه كيفيت كنترل فعلي ي شيوه كه

 بـر  كـامال  كشور جاري يها پروژه در كيفيت كنترل و است زيادي

 بـا  درگيـر  پرسـنل  سـليقه  و تجربـه  و نظـارت  دستگاه نظر اساس

 خـالي  جاي لذا. گيرد مي صورت كارگاه نظارتي و كنترلي عمليات

 تـدوين  همچنين و كيفيت كنترل جامع سيستم و مدون برنامه يك

 طـي  پيمانكـار  عملكـرد  بررسـي  جهـت  اجرايـي  مدل و سازوكار

 و پرداخـت  نحـوه  كنترل و برداري بهره از بعد و ساخت هاي دوره

 نقشـي  كارفرمـا  يك جاري يها پروژه كليه براي الزم هاي تضمين

 اهميت حائز بسيار نكته اين به توجه. داشت خواهد مهم و حياتي

 اجرايـي  عمليـات  يـك  از جلـوگيري  عـدم  گـاهي  كه بود خواهد

 بـه  مدت بلند در را زيادي هاي آسيب و ضررها تواند مي كيفيت بي

 جزئـي  اصـالحي  هـاي  هزينه صرف اگرچه نمايد، تحميل كارفرما

 در بازدارنـدگي  فرآينـدهاي  انجـام  و پروژه اجرايي عمليات حين

 رونـد  در را شـاياني  كمك تواند مي پروژه ساخت و احداث زمان

انـدركاران   دسـت بـراي   .باشـد  داشـته  كارفرمـا  يها پروژه اجرايي

و رضـايت اسـتفاده كننـدگان،     دهـي  سـرويس كيفيـت  ، ها بزرگراه

است. عـالوه بـر    ي اقتصادي ريزي و برنامه در طرح اهداف اصلي

ي پايـدار و سـالم جهـت همـاهنگي بـا ايـن محـيط،         توسعهاين، 

ي  يـك شـبكه   .)Dos Santos et al. 2017( ضـروري اسـت  

از نظر اقتصادي،  ،ي مدرن براي جامعهو كارامد حمل و نقل موثر 

امــروزه مــديريت  ضــروري اســت. زيســت محيطــياجتمــاعي و 

پاسخگوي نيازهاي فعلي و  اي موثر كه بگونه ها هاي راه زيرساخت

 Casas and( باشـد  آينده باشد، براي مـديران يـك چـالش مـي    

Matos, 2017(. از مختلفـي  اجـزا  شـامل  كيفيـت  كنترل برنامه 

 بازرسـي،  هـاي  برنامـه  سازماندهي، ي نحوه برنامه، دورنماي جمله

 گيري نمونه هاي برنامه كنترلي، آزمايشات و گيري نمونه هاي برنامه

 ي برنامـه  اصـالحي،  هـاي  فعاليـت  هـاي  برنامه پذيرش، و تصادفي

ــابي ــروع ارزي ــار ش ــين و ك ــده در همچن ــواردي برگيرن ــون م  چ

 در هـا  آن فرآينـدي  رونـد  و نياز مورد هاي آزمايش و ها آزمايشگاه

 ضـوابط  جامع سيستم همچنين و الزم هاي فرم و اسناد و ها كارگاه

 پرداخـت،  بهينـه  روابـط  كمك به كنترلي جرائم اعمال و بها كسر

 كنتـرل  فعلـي  يشـيوه  حاضر حال در. باشد مي برنامه اجراي براي

 از كـه  اسـت  زيـادي  هـاي  ضعف داراي كشور در ها پروژه كيفيت

 تعـداد  و بـرداري  نمونـه  محل انتخاب در نقصان توان مي آن جمله

 نظر در بدون جرايم اعمال نحوه و ها نمونه پذيرش منطق ها، نمونه

 بـه  بسـياركالني  بودجه ساالنه. كرد اشاره تشويق و ترغيب گرفتن

 كـه  يابـد  مـي  اختصـاص  هـا  راه آسـفالت  هـاي  خرابي رفع منظور

 كشورها اقتصاد به را توجهي قابل رقم تواند مي آن در جويي صرفه

  .بازگرداند

  

  پيشينه تحقيق-2

 كيفيـت  و بـادوام  آسفالتي هاي روسازي اجراي و طراحي ي ايده   

 به اما شد پيشنهاد اروپا هاي درراه استفاده براي بار اولين براي باال

 آن تبـع  بـه  و گرفـت  قرار استقبال مورد متحده اياالت در سرعت

 و تعـاريف  كـردن  نهادينـه  دنبـال  بـه  تحقيقاتي مراكز و موسسات

 عمـر  افزايش كار اين از هدف كلي بطور. شتافتند آن ساختارهاي

 تـا  حتـي  به سال 20 از گرم، آسفالتي هاي روسازي طرح احتمالي

 موضـوع  انتخـاب  اينكه تا ).Arti, 2014( است سال 50 از بيش

 چهار از يكي عنوان به "راهسازي عمليات در كيفيت به دستيابي"

 در راه جهـاني  كنگـره  بيسـتمين  در بحـث  مـورد  اصـلي  موضوع

 تلقـي  ضروري و مناسب اي ايده ،1995سپتامبر در) كانادا( مونترال

كيفيــت هميشــه بخــش الينفــك كليــه  ).Arti, 2014( گرديــد

هاي كنتـرل كيفيـت و    والت و خدمات بوده و هست. برنامهمحص

هـاي   درصد ايالت 90ال حاضر در بيش از اطمينان از كيفيت در ح

اي اولين ها بر  باشند. اين برنامه مريكا در حال استفاده و توسعه ميآ

مريكـا بـه كـار گرفتـه شـد.      آدر و تط آشـ توسـ  1956بار در سال 

ي ها با عنوان مشخصه (QA) هاي اوليه برنامه تضمين كيفيت مدل

موسسه آشتو شروع به  1996در سال  .شد كيفي آماري شناخته مي

زمينه كيفيت براي صـنعت راهسـازي    تدوين و ارائه گزارشاتي در

هايي است كه از دهه  ها، نتيجه تالش نمود بطوري كه اين گزارش

تا آن زمان در اين زمينه صورت گرفته بود. اين گزارشـات   1960

ارائـه  » راهنما و دستورالعمل اجرايي تضمين كيفيت«تحت عنوان 

مـات  كه شامل ملزومات كنترل كيفيت براي پيمانكار و ملزو شدند

يس و همكارانش در سـال  تضمين كيفيت براي كارفرما است. ديو

ها به همـراه تمـامي مفـاهيم كنتـرل      اي از اين گزارش نمونه 2000

كيفيت، پـذيرش كيفيـت، تضـمين، تائيـد آزمايشـگاه، آمـوزش و       

هـاي   و مثـال  (QCP)هاي كنترل كيفيت پيمانكـار  ها و برنامه طرح
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مخلوط آسفالتي و مصـالح را ارائـه   موردي در زمينه تهيه و توليد 

المللـي   ر اين گزارش از استانداردهاي بينداد كه تعاريف مذكور د

 2000در ســال .)Davis, 2000( كيفيــت اقتبــاس شــده اســت

كيفيت  هاي ها و سيستم به بررسي مشخصه ميالدي موسسه پيارك

پـذير پرداخـت. ايـن     هاي انعطـاف  جهت ارزيابي شرايط روسازي

هـاي   تغييـرات مشخصـه   ي تغييرپـذيري و دامنـه   ي پايهتحقيق بر 

 Bahramian( باشند هاي آسفالتي مي مصالح و ساخت روسازي

and Eliasi, 2000.( بـه  دسـتيابي  اهميت نيز اخير هاي سال در 

 هاي سازمان اصلي هاي اولويت از يكي به كيفيت كنترل هاي برنامه

 تحقيقـاتي  و تخصصي هاي گزارش در كه شده تبديل محور پروژه

 و فنـي  نظام يك ايجاد و كيفيت ريزي برنامه هاي روش ارزيابي به

 LaVassar and( اسـت  شـده  پرداختـه  كيفيـت  بـراي  اجرايي

Mahoney, 2013( )Kamyar and Paul, 2008(. موضوع 

 از يكـي  عنـوان  بـه  نيـز  كيفيـت  تضـمين  و كنتـرل  ي برنامه ايجاد

 و حمـل  تحقيقات مركز در بررسي مورد هاي موضوع ترين اساسي

 تحقيقـاتي  شده تعريف هاي موضوع جمله از و متحده اياالت نقل

 در شـده  ارائـه  تحقيقـاتي  هـاي  طرح در و باشد مي 2014 سال در

 ارزيـابي  و پيگيـري  مورد مرتبط هاي زمينه در نيز گذشته هاي سال

  .)HUGHES, 2005( است گرفته قرار

 سـاخت )  QA/QC( كيفيـت  تضـمين  و كنترل فعلي روند در   

 گـذارده  كارفرمـا  امـين  مشاور عهده به كنترل مراحل عمدتا ،ها راه

 بـه . گيرد مي صورت نظارت دستگاه توسط كنترل عمليات و شده

 و عمــومي فنــي مشخصــات براســاس مشــاور كــه ترتيــب ايــن

 انجـام  بـه  مربـوط  امـور  راسا خود يا پروژه خصوصي مشخصات

 آزمايشـگاه  يـك  از يا و دهد مي انجام را نتايج كنترل و آزمايشات

 نتـايج  و انجـام  مستقل آزمايشگاه توسط آزمايشات و گرفته كمك

 چنانچه نتايج كنترل در. گيرد مي قرار مشاور تحليل و تجزيه مورد

 كار كند، مينتا را مشخصات انتظارات حداقل ها آزمايش خروجي

 نتـايج  كـه  صـورتي  در گيرد مي قرار مشاور ييدتا مورد شده انجام

 گرفته قرار اغماض مورد عموما باشند تر پايين مشخصات از قدري

 معمـوال  باشد داشته مشخصات حداقل از زيادي فاصله چنانچه و

 اجـراي  و تخريب دستور قبلي نتايج ييدتا و آزمايش تكرار از پس

 بـه  توجـه  بـا  اخيـر  روش اين انجام البته كه شود مي صادر مجدد

. شود مي انجام ندرت به ها پروژه خيراتتا و مواد و مصالح كمبود

 چنانچـه  نيـز  هـا  آن موقـت  تحويل مراحل و ها پروژه كار پايان در

 گيري مغزه دستور دهد تشخيص ضروري را مواردي تحويل هيات

 بـودن  پـايين  صـورت  در. شود مي صادر آزمايشات برخي انجام و

 مـوارد  هماننـد  توانـد  مي تحويل هيات مشخصات، به نسبت نتايج

 هـاي  جريمـه  ها نقص و عيب پذيرش با يا و كرده عمل الذكر فوق

 مشـكالت  داراي حاضر روند. كند تعيين پيمانكار براي الزم مالي

 توان مي كه بود خواهد كارفرما به ناپذيري جبران هاي آسيب و زياد

 :نمود اشاره ذيل موارد به

 عملكـرد  در نقشـي  هيچ خرابي شاخص لحاظ به راه وضعيت -

 راه نگهـداري  دوره تعريف چگونگي و نداشته پيمانكار كاري

 مبهم برداري بهره طول در شده تعريف كيفي مشخصات مطابق

 .باشد مي

 رونـد  بـر  تـاثيري  هـيچ  تحويـل  فرآينـد  در شده اعمال جرائم -

 جنبه فقط و است نداشته اجرايي كيفيت بهبود و پروژه اجرايي

 .دارد تشريفاتي

 ارتقـا  يـا  وري بهـره  عمـر  در تغييـري  هـيچ  شده اعمال جرائم -

 .ندارد را شده احداث پروژه وضعيت

 اجرايـي  عمليـات  در اي بازدارنده نقش هيچ شده اعمال جرائم -

 .است نبوده كيفيت بدون

 نداشـته  راه كيفيت تضمين بر نقشي هيچ شده اجرا فرآيندهاي -

 هـاي  خرابـي  آتـي  احتمـالي  هـاي  آسيب از ناشي هاي هزينه و

 عمـر  اتمـام  از قبـل  و قطعـي  و موقت تحويل از پس احتمالي

 .دهد نمي قرار پوشش تحت را باشد مي راه وري بهره

 هاي هزينه با متقابل وجه هيچ به شده اعمال جرائم هاي هزينه -

 عمليـات  از احتمـالي  هـاي  خرابـي  و ها آسيب از ناشي وارده

 در را زيـادي  ضـررهاي  و بود نخواهد اجرا زمان در كيفيت بي

 .نمايد مي اعمال كارفرما به مدت بلند و مدت كوتاه

  

 

 يزد استان كيفيت كنترل دفتر راراستق-3

 اقـداماتي  تـرين  مهم از" QC" پروژه كيفيت كنترل دفتر ايجاد    

 يكپارچـه  نظامي ايجاد و متمركزسازي منظور به تواند مي كه است

 تضمين و كنترل راستاي در و پروژه كيفيت مديريت فرايندهاي در

 مـديريت  دفتـر . شـود  گرفتـه  كـار  بـه  سازمان در ها پروژه كيفيت

 هـاي  رويـه  و هـا  سياسـت  تنوع كه است آن دنبال به پروژه كيفيت

 هـايي  روال و استانداردها و رسانده حداقل به را ها پروژه در كاري
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 سـازمان  هـاي  پـروژه  تمـامي  در منسجم و يكپارچه صورت به را

 تـوان  مـي  را پـروژه  كيفيت كنترل دفتر. دهد توسعه و نموده ايجاد

 بازگشـت  نـرخ  كـه  گرفـت  نظر در سازمان در گذاري سرمايه يك

 و شكسـت  از ناشـي  هاي هزينه كاهش طريق از آن توسط سرمايه

 سبب به كيفيت بي اجرايي عمليات از جلوگيري و احتمالي نقايص

 ها پروژه در برداري بهره عمر حين نشده بيني پيش هاي هزينه ايجاد

 اقتصـاد  بـه  ويـژه  نگـاه  بـا  مسئله اين كه بود خواهد محاسبه قابل

 كيفيـت  كنتـرل  دفتـر  .اسـت  برخوردار اي ويژه اهميت از مقاومتي

 نهاد اين حقيقت در دارد، بسياري هاي قابليت و ها توانمندي پروژه

 مانيتورينـگ  تا پروژه پشتيباني از كاركردها از وسيعي طيف داراي

 اجرايـي  و زمـاني  برنامه مطابق پروژه اجرايي هاي فعاليت كنترل و

 فرآينـدهاي  طريـق  از هـا  پـروژه  كيفي عملكرد بر نظارت و پروژه

 تفكيـك  و هـا  پـروژه  كلـي  سـبد  از دهـي  گـزارش  و كيفـي  كنترل

 متـولي  عنـوان  بـه  همچنـين  نهـاد  اين. باشد مي بحراني يها پروژه

 توانمنـدي  اين سازمان، در پروژه مديريت راهكارهاي ارائه اصلي

 ايجـاد  طريـق  از سـازمان  بـراي  را پروژه مديريت دانش تا دارد را

 گانـه  10 يها حوزه در فرآيندها سازي پياده و ريزي طرح و بسترها

 منـابع،  كيفيـت،  هزينـه،  زمـان،  محـدوده،  يكپـارچگي،  مديريت"

 PMBOK( سازد فراهم "ها پروژه تداركات و ريسك ارتباطات،

Guide, 2017.( را متفـاوتي  رويكردهـاي  مختلـف  هاي سازمان 

 بـه  ادامـه  در. كننـد  مـي  اتخـاذ  پـروژه  مديريت دفاتر ساختار براي

 شـود  مـي  پرداخته اند داشته وجود عمل در كه ساختارهايي تشريح

)PMBOK Guide,2017:(  

  واقعي مقابل در مجازي) الف

  واكنشي مقابل در كنشي) ب

   دائمي مقابل در موقتي) ج

  ها پروژه مقابل در طرح) د

  اي وظيفه مقابل در سازماني) ه

 و ساده امري پروژه، مديريت دفتر سازي پياده ظاهر در اگرچه

 كفايت عدم و دفتر اين ضعيف استقرار ولي رسد مي نظر به سريع

 اداري موجـود  كارهاي و ساز و ها پروژه بر اعضا كامل اشرافيت و

 همچنـين  و مـديران  اعتمـاد  عدم نظير سنگيني هاي ضربه تواند مي

 كل اداره حوزه در فعال پيمانكاران و مشاوران ساير همكاري عدم

 ايـن  در تجربـه  بـا  مشاور از استفاده. سازد وارد رويكرد اين به را

 بـا  آميـز  موفقيـت  همكـاري  سـازمان،  در فعاليـت  سابقه كه زمينه

 ايجـاد  مـوثر  ارتبـاط  همچنـين  و اداري روال و سازمان چارچوب

 و پيمانكـاران  و كـل  اداره نظـارتي  و اجرايـي  اركـان  كليه با شده

 اهـداف  موفقيـت  در زيـادي  بسيار نقش تواند مي همكار مشاوران

 در موجـود  هـاي  حساسـيت  به بنا .باشد داشته شده تعريف پروژه

 و فنـي  كنتـرل  خـدمات  انجـام  ي زمينـه  در همكار مشاور انتخاب

 در اي گسـترده  علمـي  مباحـث  و متفاوت هاي مدل ها، پروژه كيفي

 هالوس مدل و گارتنر مشاوران مدل. است بوده پيگيري مورد دنيا

 حـائز  نكتـه  ولـي . هسـتند  قبيل اين از پيشنهادي هاي مدل ساير و

 دفتـر  اسـتقراري  در كارآمـد  و مطـرح  هـاي  مـدل  اكثر در اهميت

 زيـر  اصـل  چند بر ها پروژه كيفي و فني نظارت و كنترلي خدمات

  :است استوار

 دفتــر سـازي  پيــاده جهـت  ســازمان آمـادگي  ميــزان ارزيـابي  �

   پروژه مديريت

  پروژه مديريت دفتر عملياتي و استراتژيك برنامه تهيه

  پروژه مديريت دفتر ايجاد به تصميم �

  پروژه مديريت دفتر ايجاد مزاياي از الزم مستندات تهيه �

 بـين  در مناسـب  همكـاري  ايجاد در تجربه با افراد شناسايي �

  سازمان اركان كليه

 عـدم  و تجربـه  انتقـال  طريق از پيشين تجارب از گيري بهره �

  مبنا اوليه جايگاه از استقرار فرآيندهاي شروع

  پروژه مديريت دفتر سازي پياده �

 اي جـاده  نقـل  و حمـل  و راهداري كل اداره در مساله اين لذا

 عنـوان  بـه  هـا  پروژه كيفيت كنترل دفتر و پيوسته بوقوع يزد استان

 حيطـه  بـا  هـا  پـروژه  كليـه  در و شده شناخته سازماني جايگاه يك

 حـال  در سـازمان  ارشـد  مـديران  سـوي  از شـده  تعريف وظايف

 دفتر اصلي كاركردهاي كلي چارچوبجدول  در. باشد مي فعاليت

  .است شده بيان خالصه بصورت يزد پروژه مديريت
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  پروژه يزد QCكاركردهاي اصلي دفتر مديريت كيفيت  .1 جدول

  مشخصه  عنوان كاركرد  رديف

  ها پروژهكنترل كيفيت   1

  ها پروژه* نظارت و مانيتورينگ مستمر بر فعاليت هاي فني و كيفي 

  هاي كنترل كيفيت ها و دستورالعمل * تهيه چك ليست

  و ارائه گزارشات الزم ها پروژهاي و ضرورت يافته از  * انجام بازديدهاي دوره

  شناسنامه فني پروژهمند  و ايجاد سيستم نظام* كنترل نتايج آزمايشگاهي پروژه 

  هاي الزم با توجه به عمليات اجرايي نامناسبي بحراني و ارائه تذكرها پروژه* شناسايي 

2  
توسعه متدولوژي مديريت 

  پروژه و استانداردسازي

  سازي در سازمان پروژه و انتخاب بهينه جهت پياده * مقايسه استانداردهاي مديريت

ها،  ها و دستورالعمل در قالب نمودارهاي فرآيندي، رويه*طراحي و مستندسازي فرآيندهاي مديريت پروژه 

  ها پروژهها و الگوهاي استاندارد جهت استفاده يكنواخت در  فرمت

  * استقرار دفتر مديريت پروژه به عنوان يك واحد سازماني

3  
آموزش و ارتقاي سطح 

  دانش عوامل اجرايي

  ازسنجي آموزشي در زمينه مديريت پروژه*انجام ني

  هاي آموزشي مديريت پروژه مورد نياز سازمان * برگزاري دوره

  اي مديريت پروژه هاي حرفه در دوره ها پروژه* فعاليت جهت برگزاري و حضور مديران 

4  

مربي گري و هدايت در 

زمينه كنترل كيفي و فني 

  ها پروژه

  هاي مديريت پروژه و پركردن خالء هاي موجود متي* بكارگيري كارشناسان متخصص به 

  ه داخل سازماني براي كمك و ارتقاگيري از مشاوران بيروني و يا افراد با تجرب * بهره

  ها پروژههاي الزم به مديران پروژه و مشاوران همكار در  * ارائه راهنمايي

5  
كنترل و نظارت بر عملكرد 

  ها پروژه

  به مديران عالي سازمان ها پروژه* گزارش وضعيت 

  هاي الزم پيشگيري و تشخيص انحرافات و ارائه آالرم ها پروژه* كنترل، پايش و مميزي 

  هاي اطالعاتي رساني داشبوردهاي مديريتي و بانك* تهيه و بروز

  براي مديران عالي سازمان ها پروژهدهي روزانه، هفتگي و ماهيانه به تفكيك اولويت اجرايي  * گزارش

6  
مديريت روابط پيمانكاران، 

  مشاوران

  ارتباط با دفتر ي * پرداختن به مديريت روابط مشاوران/پيمانكاران و سازوكار نحوه

  * ارزيابي عملكرد مشاوران/پيمانكاران در دوره هاي مختلف جهت ارتقا و حفظ توان فني

  

  

 اداره كيفيـت  كنترل دفتر اجرايي عملكرد تاثير بررسي-4

  يزد   اي جاده نقل و حمل و راهداري كل

ــا يــزد اســتان اي جــاده نقــل و حمــل و راهــداري كــل اداره     ب

 در آن اسـتقرار  و ها پروژه كيفيت كنترل و مديريت دفتر بكارگيري

 طريق از خود مدت بلند و كالن اهداف به دستيابي جهت سازمان

 ريـزي  برنامـه  دفتـر  ايـن  در الزم هـاي  زيرساخت تامين و پيگيري

 نيز پروژه كيفيت كنترل و مديريت دفتر. كند مي دنبال را منسجمي

 اجرايـي  تجارب از گيري بهره با سازماني كمك نهاد يك عنوان به

 علمي مراجع و اساتيد از راهبردي استفاده همچنين و زمينه اين در

 گيـري  شـكل  بـه  كـل  اداره آن ارشد مديران هاي رهنمون و كشور

 و كـل  اداره جـاري  هاي پروژه مانيتورينگ و گيري گزارش سيستم

 بانـك  ايجـاد  ،هـا  پـروژه  پيمانكـاران  و مشـاوران  بـا  مـوثر  ارتباط

 بهينـه  پيشـبرد  جهت در جاري هاي پروژه كليه از مدون اطالعاتي

، كارفرمـا  اهداف اساس بر كيفي و كمي معيارهاي مطابق ها پروژه

 نحوه بررسي و پروژه كيفي و فني كنترل ،نتيجه حصول تا پيگيري

 ارتقـا  جهـت  در كمبودهـا  و هـا  ضـعف  اجرايـي،  مشكالت اجرا،

 نتايج ارزيابي و پيشگيري و شناسي آسيب ،ها پروژه كيفي وضعيت
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 هــاي گـزارش  ارائــه ،كـل  اداره جـاري  يهــا پـروژه  آزمايشـگاهي 

 بـا  و پرداختـه  بحرانـي  يها پروژه شناسايي و تحليلي و تخصصي

 و كـل  اداره اهـداف  راستاي در ها پروژه بهتر هرچه راهبرد هدف

  .باشدمي فعاليت حال در ها پروژه در كار كيفيت تضمين

 هـاي شناسنامه تشكيل هدف با نيز ها پروژه كيفي و فني كنترل     

 و كيفـي  رونـد  و وقـايع  ثبـت  بـه  پـروژه،  تفكيك به كيفي و فني

 پروژه كيفي رفتار و پرداخته ساخت مراحل طول در پروژه اجرايي

 نتـايج  وضـعيت  هـاي  شاخص در تفضيلي دارهاينمو قالب در را

 تحويـل  مراحـل  بـه  شاياني كمك امر اين. پردازد مي آزمايشگاهي

 جــامع شناســنامه يــك همچنــين و نمــوده ســازمان در هــا پــروژه

 مثـال،  عنوان به. نمايد مي ايجاد سازمان در را پروژه از عملكردي

 نتــايج خالصــه بررســي و اطالعــات تحليــل نحــوه 1جــدول  در

ــه در آزمايشــگاهي ــل نحــوه و روســازي مختلــف هــاي الي  تحلي

 بيـان  شـده  ترسـيم  نمودارهـاي . اسـت  شده داده نمايش اطالعات

 كيفيـت  كنتـرل  دفتـر  ورود بـا  پـروژه  بحرانـي  مقـاطع  در دارد مي

 توانسـته  پـروژه  موجـود  مشكالت رفع و تذكرها ارائه و ها پروژه

  .بازگرداند را اجرايي عمليات به كيفيت است

ي سـازمان بـه صـورت    هـا  پـروژه كنترل و نظارت بر تمـامي  

 منسجم و يكپارچه، نخستين كاركرد مهـم دفـاتر مـديريت پـروژه    

باشد. اهميت اين كاركرد به دليل آن اسـت كـه مـديران ارشـد     مي

سازمان نيازمند آن هسـتند تـا گـزارش هـاي يكپارچـه اي را بـه       

در ايـن  صورت خالصه و در عين حال جامع دريافـت كننـد كـه    

اشـد. همچنـين   ثر بوتي مي تواند بسيار مزمينه تهيه داشبورد مديري

ها از طريق انجام  ها و عمق بخشيدن به آن استانداردسازي گزارش

باشـد. دفتـر    ها مي هاي الزم يكي ديگر از نيازمندي تجزيه و تحليل

هاي گزارش استاندارد  تواند به وسيله ايجاد فرم مديريت پروژه مي

ـ   براي  ق تعيـين الزامـات   استفاده در هر پـروژه و همچنـين از طري

د. كمك كن ها پروژهها، به  بندي ارائه آن دهي داخلي و زمان گزارش

كاركرد مهـم  ها نيز يكي ديگر از  توسعه متدولوژي مديريت پروژه

ها به  ياز باالي اين سازمانباشد كه اين از ن دفتر مديريت پروژه مي

دهاي مـديريت پـروژه بـراي انجـام بهتـر      گيـري از اسـتاندار   بهره

ي خود حكايت دارد. يكي  از مسائل مهـم در طراحـي و   ها پروژه

بكارگيري متدولوژي مديريت پروژه، درك ارتباط ميان متدولوژي 

  PMBOK مديريت پروژه و استانداردهاي مديريت پروژه مانند

 ماكارفر جاري يها پروژه كليه كيفي اطالعات تحليل از بعد. است

 نتـايج  كلـي  تحليـل  بـه  نسـبت  شـده،  اجـرا  عمليـات  تفكيـك  به

  . گردد مي اقدام مشخصات از خارج آزمايشگاهي

 توسـط  ماهيانـه  بصـورت  ها پروژه كيفي عملكرد كه نحوي به

 عملكرد مقايسه با راحتي به و شده مانيتورينگ كيفيت كنترل دفتر

 را پـروژه  در بحرانـي  وضعيت توان مي هم، كنار در ها پروژه كيفي

 نتايج خالصه نموگرام از نمونه يك ذيل نمودار در. نمود شناسايي

 نمـايش  را مـاه  يك در ها پروژه مشخصات از خارج آزمايشگاهي

 شناسايي بحراني يها پروژه عنوان به پروژه سه كه است، شده داده

 دنبـال  بـه  را وضـعيت  بررسـي  جهـت  كيفيت كنترل دفتر ورود و

 برگـزاري  و كيفيـت  كنتـرل  فنـي  كميتـه  تشكسـل . داشت خواهد

 از مشكل، رفع جهت پيگيري و شناسي آسيب كارشناسي جلسات

 اينگونـه  در بحراني وضعيت رفع جهت انجام مورد اقدامات جمله

   ). شكل( بود خواهد ها پروژه
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  تحليل وضعيت اجرايي پروژه جهت ثبت در شناسنامه فني و كيفي پروژه .1 شكل

  

 

 

  مستندنگاري نتايج آزمايشگاهي طي دوره اجراي پروژه .2 جدول
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  ي بحراني در عملكرد كيفي نسبت به وضعيت نتايج آزمايشگاهي ماهيانهها پروژهشناسايي  .2 شكل

  

 منجـر  دفتر، توسط ها پروژه در كيفيت كنترل فرآيندهاي انجام

 كـل  در مشخصـه  از خـارج  آزمايشـگاهي  نتايج متوسط كاهش به

 كيفيـت  افـزايش  كلـي  بطـور  و پـروژه  هـر  تفكيـك  به و ها پروژه

  شـكل  نمـوگرام  در كـه  همانگونـه . است گرديده ها پروژه اجرايي

 آزمايشگاهي نتايج متوسط تغييرات آهنگ است، شده داده نمايش

 كـامال  كارفرما، جاري يها پروژه كليه در فني مشخصات از خارج

 نشان مطالعه ماه 20 طي گرفته صورت هاي تحليل. باشد مي نزولي

 و هـا  هپـروژ  كيفـي  عملكـرد  بـر  مسـتمر  مانيتورينگ با است داده

 درصـد  70 در كـل،  اداره در كيفيـت  كنتـرل  دفتـر  اجرايي فعاليت

 كيفيت بي آزمايشگاهي نتايج متوسط برآورد خط از تر پايين مقاطع

 حمل و راهداري سازمان در كيفيت ارتقا مساله اين كه است، بوده

  .دهد مي نمايش را اي جاده نقل و

  

  

  

  ها پروژهماهه نتايج آزمايشگاهي كل  20نموگرام خالصه . 3 شكل
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 به توان مي كيفيت كنترل دفتر گرفته صورت اقدامات ادامه در

 در همكـار  پيمانكـاران  و مشاوران كيفي ارزيابي جامع نظام ايجاد

 سـنجش  و ارزيـابي  هـاي  شـاخص  تعيـين . نمـود  اشـاره  كل اداره

 طـي  هـا  شـاخص  ايـن  بـه  نسـبت  پيمانكاران و مشاوران عملكرد

 مطلـوب  وري بهـره  و رانـدمان  افزايش به دستيابي متوالي، هاي ماه

 عملكـرد  رشـد  وضـعيت   شكل در. است داشته دنبال به را پروژه

 اســاس بــر متــوالي هــاي مــاه طــي را همكــار هــاي شــركت فنــي

  .دهد مي نمايش شده تعريف هاي شاخص

  

 آزمايشـگاهي  نتـايج  آمـاري  سـازي  مـدل  و ها تحليل

 ها پروژه

 آزمايشـگاهي  نتـايج  و كارگـاه  در موجـود  اطالعات به توجه با   

ــات در اســتفاده مــورد ــه، صــورت اجرايــي عملي  و هــا داده گرفت

  .است بوده دسترس در اشاره شده اطالعات

  آسفالت: آزمايشگاهي هايشيت از شده استخراج اطالعات-

 ،"1 ،"1,2 ،"3,16 ،8 ،50 ،200 شـماره  هـاي  الك در بندي دانه-

 درصـد  مارشـال،  نمونـه  خـالي  فضـاي  درصـد  قير، درصد"11,2

، درصد فضـاي خـالي پـر    (VMA) مصالح خالي فضاي حجمي

، درجـه حـرارت پخـش، نرمـي، اسـتحكام،      (VFA)شده بـا قيـر  

  دانسيته نمونه مارشال و درصد شكستگي)

 اليه ضخامت( :محل در اجرا عمليات از شده استخراج اطالعات-

  ...). و آسفالت نسبي تراكم آسفالتي،

  

  

  هاي متوالي هاي كيفي تعريف شده در ماه ها نسبت به شاخص وضعيت سنجش شركت .4 شكل
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  200نمودار پراكندگي استحكام اليه آسفالتي، درصد فضاي خالي پر شده با قير، درصد عبوري از الك شماره  .5 شكل

 ماتريس همبستگي متغير هاي موثر در مدل .3 جدول

B C T m n O A8 A200 S  

093/0-  303/0-  522/0-  711/0  860/0  602/0  630/0  784/0  1  S 

021/0-  005/0-  181/0-  209/0-  315/0  374/0  431/0  1    A200 

216/0  006/0-  084/0-  388/0-  295/0-  401/0  1      A8 

714/0  033/0-  285/0  962/0-  464/0-  1        o 

142/0  142/0  196/0  750/0  1          n 

532/0-  072/0  157/0-  1            m 

420/0  053/0  1              t  

062/0  1                c 

1                  b 

  

  نتايج آزمايشگاهي و تحليل اطالعات سازي مدلنتايج فرآيند . 4 جدول

D-W Sig F 
شاخص 
R2a 

  مدل نهايي

  

411/1  00/0  602/0  S=-2281.2+29.960(a200)+6.447(a8)-

0.108(o)-72.970(n)-65.064(t) 
  خطي

539/1  00/0  763/0  
S=2675.790 

exp(0.021(a200)+0.005(a8)-

0.0002(o)-0.053(n)-0.047(t)) 
  نمايي
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  :آن در كه

a200 :200 شماره الك از عبوري درصد   

 a8 :8 شماره الك از عبوري درصد  

O :قير با شده پر خالي فضاي درصد  

n :مصالح خالي فضاي حجمي درصد  

 t :نرمي  

 كيفـي  اطالعـات  تحليـل  هرگونه امكان صورت بدين بنابراين

 مديران آتي هاي گيري تصميم در توان مي و داشته وجود ها پروژه

 بـا  را متغيرها از يك هر بين رابطه و داد قرار تحليل مورد سازمان

 خصـوص  در و دهـيم  قرار بررسي مورد) استحكام( اصلي متغيير

   را آنهـا  بـر  بهينـه  منحنـي  بـرازش  نحـوه  و هـا  متغيـر  بين ارتباط

  .دكر هيارا

  

 گيري نتيجه-5

 مسـيري  كيفيـت  جـامع  مـديريت  به رسيدن تا كه است بديهي   

 يـك  تـوان  مي را پروژه كيفيت كنترل دفتر. شود طي بايد طوالني

 سرمايه بازگشت نرخ كه گرفت نظر در سازمان در گذاري سرمايه

 نقـايص  و شكسـت  از ناشي هايهزينه كاهش طريق از آن توسط

 ايجاد سبب به كيفيت بي اجرايي عمليات از جلوگيري و احتمالي

 هـا  پـروژه  در بـرداري  بهـره  عمر حين نشده بيني پيش هاي هزينه

 اقتصـاد  بـه  ويـژه  نگـاه  بـا  مسئله اين كه بود خواهد محاسبه قابل

 و هـا  تحليـل  نتـايج، . است برخوردار اي ويژه اهميت از مقاومتي

 كيفيـت  كنتـرل  دفتر وري بهره عملكرد است، داده نشان ها بررسي

 كنوني، شرايط حفظ عالوه كه بوده، مشهود بسيار كل اداره اين در

 كيفيـت  تضـمين  نـوين  هـاي  سيسـتم  به دستيابي سوي به حركت

 جهـت  در تحقيـق  ايـن  نتيجه در كلي بطور .باشد مي هدف مورد

 كيفيت تضمين و كنترل با ارتباط در كه معضالتي از برخي بررسي

 دارد، وجـود  كشور در آنها با برخورد راهكارهاي و ها راه ساخت

  :نمود اشاره ذيل موارد به توان مي

 كمبود و كار صحيح نحوه با  اجرايي هاي اپراتور توجيه عدم �

 هـاي كارگـاه  اسـتمرار  بـه  نياز و هاكارگاه در مجرب پرسنل

 اجرايـي  عوامـل  بـراي  بخصـوص  عملي و تئوري آموزشي

  .الزم هاگواهينامه ارائه و هاكارگاه

استفاده نكردن از پيمانكاران ذيصالح و كارآمد و ايجاد نظام  �

درجه بندي پيمانكاران و مهندسين مشاور براسـاس تأييديـه   

-ISO 9001 سيسـتم مـديريت كيفيـت تحـت اسـتاندارد     

2000.  
ــين    � ــايش هــاي حــين اجــرا و تعي ــر آزم نظــارت مســتمر ب

ي هـا  پـروژه پارامترهاي ميزان ناهمواري ها پـس از اجـراي   

ـ  (IRI) روسازي عنـوان شـاخص ارزيـابي كيفيـت كـار      ه ب

  .هاي روسازي راه پيمانكار در پروژه

 و اسـتانداران ( باالدستي مقامات از ناشي بيروني عوامل ثيرتا �

 فرآينــدهاي تسـريع  و يــياجرا عمليـات  تســريع جهـت ...) 

 خـالف  بـر  هـا  پـروژه  در اجرايـي  هـاي  فرآينـد  يـا  مناقصه

  .اجرايي هاي نامه آيين

ــر مشــكالت �    انحصــار از ناشــي مشــكالت و كشــور در قي

  .كيفي رقابت عدم و دولتي هايشركت

  كنترل و توزين برنامه ايجاد و مجاز غير هايبار مشكل �

   برداري بهره نحوه و قرضه معادن انتخاب در دقت عدم �

 بهبود راستاي در هاپروژه كيفي كنترل موثر نقش شك بدون �

 آسـيب  و كنتـرل  ،هـا  پـروژه  كيفي و فني وضعيت افزايش و

 ،هـا  پـروژه  كيفـي  سطح ارتقا جهت در پيشگيري و  شناسي

 اصـالح  تا پيگيري و بحراني ها پروژه شناسايي و مانيتورينگ

 هـا  پـروژه  در پيمانكـاران  و مشـاوران  امـور  ارزشيابي نقص،

 .بود خواهد واضح و روشن

  

  

  هانوشت پي-6
1. Quality Control 

2. Quality Assurance 

3. Quality Control Plan 

4. Project Management Body of Knowledge 
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