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 به و متمركز بصورت اطالعات تجميع به نياز مختلف جغرافيايي، نقاط درها شركت شدگي توزيع و تجارت شدن جهاني

 مشتريان و كاركنان،مديران براي را امكان بودن اين وب تحت. است آورده بوجود محل يك در ( راReal timeروز )

 باشند. داشته دسترسي سازمان اطالعات زمان به و قطهن هر در تا سازد مي فراهم سازمان

و  ASP.Net MVC4 تكنولوژي از استفاده با و Visual Studio («IDEمحيط يكپارچه پياده سازي )»اين سامانه تحت 

 .باشد قابل اجرا ميوب بيس  و به صورتپياده سازي شده است  #Cبا زبان برنامه نويسي 

 گرديده است.سازي  طراحي و پياده  Microsoft SQL Serverه ازدستفاا ده اين سامانه بادا پايگاه

 

 

 و اطالعات به كاركنان محدوده هاي دسترسي تنظيم خاص، فيلدهاي افزودن و فرم ساز همچون گزارش ساز، امكاناتي

 .باشدمي اين سامانه سازي متناسب ابزارهاي جمله از نرم افزار، طريق پيكربندي از امكانات از برخي تنظيم

 

 

ميانبر،  كليدهاي پنجره، يك در مختلف فرمهاي به  دسترسي و امكان يكسان و يكپارچه ساده، كاربري محيط طراحي

. همچنين باشدمي اين سامانه ويژگي هاي از گرافيكي جذاب محيط و سيستم منوهاي دقيق چينش پيشرفته، جستجوي

 بهره گرفته شده است. Ajaxجهت افزايش سرعت بارگذاري صفحات از تكنولوژي 

 

(. همچنين SSLاين امكان وجود دارد تا اتصال امن به اين سامانه صورت بگيرد و بسته هاي اطالعاتي رمزنگاري شوند )

  باشد.امكان استفاده از توكن هاي امنيتي احراز هويت نيز فراهم مي



 

 :این سامانه متشکل از زیرسیستم های فوق می باشد

 زیرسیستم مدیریت ایده و طرح 

 زیرسیستم مدیریت پروژه ها 

 زیرسیستم مدیریت قرارداد ها 

 زیرسیستم مدیریت اعتبارات 

 زیرسیستم منابع انسانی 

  و سرمایه ای تجهیزات تخصصیمنابع زیر سیستم 

 یزیرسیستم اسناد و مدارک مهندس 

 فرآیند تکمیلایده و طرح تا ایجاد یک این سامانه این قابلیت را دارا می باشد تا از مراحل مختلف روند 

 ایده خام اولیه به یک پروژه اجرایی تبدیل شود. سرانجامپشتیبانی کند تا  شدن اجرایی و تصویب

د تا پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه ی کنابزارهای قدرتمند تعبیه شده در این سامانه این قابلیت را فراهم م

. تعیین نقش کاربران این سامانه و کارتابل کاری امکان تسریع و پیگیری به سهولت صورت گیرد

ثبت  پروژه را برای مدیران اجرایی سازمان میسر می سازد. فرآیندهای کاری مرتبط با مدیریت

 زیرپروژه پیشرفت گزارشات تجمیعه و در نهایت قراردادهای پیمانکاری به عنوان زیرپروژه برای هر پروژ

 مستندات کنترل و مدیریت از دیگر قابلیت های این سامانه می باشد. پروژه پیشرفت گزارش ارائه و ها

تا یک  صورت می گیرد دانش مدیریت امر راستایتمام مراحل پیشرفت و اجرای پروژه در  در مهندسی

 قرار بگیرد.در اختیار سازمان  و سازمان یافته منبع علمی غنی

 :وجب دستیابی به اهداف ذیل خواهد شدکاربردی و داشبورد مدیریتی این سامانه مگزارشات نهایت در 

 باال بردن سرعت تصمیم گیری با توجه به یکپارچگی اطالعات و دسترسی سریع و بروز گزارشات 

 بررسی عملکرد پیمانکاران با در نظر گرفتن اطالع از آخرین گزارشات کیفی 

 رایی و مدیریتی پروژهمدیریت ارتباط و هماهنگی پروژه ها از طریق سازماندهی ارکان اج  



 

 و بحث مبادله، ارسال، را جدید هایایده ساس پست های سازمانی تعریف شدهبر ا افراد در این بخش

 ها می توانند ایده این از برخی. تا ایده مسیر فرآیند تصویب و اجرایی شدن را طی کند نمایندمی پرداخت

عنوان  به می تواند این بخش. گیرند قرار استفاده مورد جدید هایفناوری یا و هااختراع توسعه منظور به

 دانش مدیریت سیستمزیر یک عنوان بهو دسته بندی ایده ها در حوزه های تخصصی  ایده بانک یک

 نماید. نقش ایفای

 ویژگی ها .3-1

  ایده هاایجاد بانک اطالعاتی جامع  

o  ثبت اطالعات پایه )عنوان، اهداف، اعتبار مورد نیاز، مراکز مرتبط، روش تحقیق و حوزه های
 تخصصی مرتبط(

o ن همکاران و مجریان پیشنهادی، از بانک منابع انسانی سامانهمشخص کرد 

o ارائه و ثبت جدول مربوط به گام های اصلی و فعالیت ها 

o ثبت اطالعات تکمیلی در خصوص پرسشنامه طراحی شده 

o های متنوع مربوطهتهیه گزارش 

 جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای مختلف 

 های رایجاز تمامی فرمت ایدهای مرتبط با نهثبت و نگهداری انواع مستندات چندرسا 

  شدن اجرایی و تصویب فرآیندامکان ثبت ارجاع و تکمیل 

 ثبت کلیه گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجام کار 

 چرخه کاری و گردش عملیات .3-2

 ثبت اطالعات ایده 

 ارسال به مدیریت تحقیقات جهت بررسی اولیه 

 بررسی مدیریت تحقیقات و در صورت لزوم ثبت ارجاع 

 و  مشاهده تاریخچه تغییرات ایده توسط ایده پرداز و تکمیل نواقص و اصالحات درخواستی مدیریت تحقیقات
 تحقیقاتارسال مجدد به مدیریت 
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  بررسی در  شدن اجرایی و تصویب فرآیندثبت تاریخچه تغییرات ایده توسط مدیریت تحقیقات در خصوص(
 هیئت رئیسه و شورای عالی و ...(

 ایدهالصاق آن در بخش اسناد مربوط به  تایید شده و سنداسکن  دریافت و 

 ایجاد طرح بر مبنای ایده تصویب شده 

  طرح مشابه ایده شدن اجرایی و تصویب فرآیندتکمیل 

 ایجاد شناسنامه پروژه بر مبنای طرح تصویب شده 

 



 

ی و نظارتی بر هایی که نقش مدیریتیا سازمان ارای چندین پیمانکار زیر مجموعه،های ددر سازمان

ریافت ها در کنار یکدیگر و د، همواره نظارت باالسری بر نحوه کارکرد زیرمجموعهها را دارندپروژه

با استفاده  سامانه این طراحی در. های مدیریتی دغدغه اصلی مدیریت عالی سازمان و پروژه استگزارش

 ضروری جزئیات و اطالعات تمامی ،پروژه کنترل و ریزی برنامه نظام ساختار به نیاز مورد اجزاء افزودناز 

 یکپارچه طور به تحقیقاتی واحد یک در پروژه بر جانبه همه نظارت و هدایت ریزی، برنامه جهت

 واسطه به ارائه خواهد شد؛ این سامانههای مربوطه در سطوح مختلف پروژه گزارش و در نهایت گردآوری

 وجود همچنین و سازمان، واحدهای کلیه بین ارتباط برقراری امکان و متمرکز اطالعات به دسترسی

 فعالیتها واقعی پیشرفت ارزیابی امر ها، زینهه کنترل و ها پروژه حسابهای تفکیک برای الزم مکانیزمهای

بر مبنای  این سامانه .نمود خواهد همفرا ها را پروژه بر دقیق مدیریتریزیها و  برنامه دقت افزایش و

 .ه استشد پیاده سازیهای سازمان طراحی و برای استفاده در انواع پروژه PMBOK استاندارد

 

 ویژگی ها .4-1-1

 استفاده از یک بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه 

o  ،فاز اجرا، پروژهمدیر پروژه، نوع ثبت اطالعات پایه )عنوان، اهداف، کد طرح مرتبط، مدت پروژه ،
 مراکز مرتبط، روش تحقیق و حوزه های تخصصی مرتبط(

o انههمکاران پیشنهادی، از بانک منابع انسانی سام طرح دهندگان و مشخص کردن 

o بر اساس فاز پروژه ثبت اطالعات تکمیلی در خصوص پرسشنامه طراحی شده 

o های متنوع مربوطهتهیه گزارش 

o ساختار گانت 

 با نرم افزار  ارتباطMS Projects  اطالعات برگرداندن و زمانبندی برنامه دریافتجهت 
 مجدد ریزی برنامه جهت پروژه اجرای

 پشتیبانی از تقویم شمسی 



 کار شکست ساختار تمدیری و تعریف  (WBS) 
 محاسبه خودکار زمانبندی 

 گانت نمودار 
 از سطوح مختلف پروژه و به انتخاب کاربرنمایش  قابلیت ارائه 

 به تفکیک سرفصل های هزینه ای تعریف شده پروژه های برآوردی هزینه اطالعات ورود 
 جنبی و ...()پرسنلی، سرمایه ای، مصرفی، اداری و پشتیبانی، عمرانی، قراردادهای 

 جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای مختلف 

 های رایجاز تمامی فرمت پروژهای مرتبط با ثبت و نگهداری انواع مستندات چندرسانه 

  شدن اجرایی و تصویب فرآیندامکان ثبت ارجاع و تکمیل 

 ثبت کلیه گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجام کار 

 گزارشات کاربردی .4-1-2

 پارامترهای مختلف )عنوان، کد طرح مرتبط، مدیر پروژه، نوع پروژه،  به تفکیک امکان گزارش گیری پروژه ها
 مراکز مرتبط و حوزه های تخصصی مرتبط(فاز اجرا، 

 ارائه شناسنامه پروژه بر اساس فاز پروژه 

 پیشرفت نمودار  (S-Curve) 

 اساس مقدار به تفکیک  ارائه منابع کاری بر اساس توان و منابع مصرفی برWBS 

 ارائه منابع انسانی پروژه به همراه تقویم منبع 

 ارائه منابع سرمایه ای و مصرفی پروژه 

 ارائه جدول برنامه ریزی اولیه و نهایی 

 چرخه کاری و گردش عملیات .4-1-3

 ثبت اطالعات پروژه 

o  ثبت اطالعات فعالیتها و یا بارگذاری از نرم افزار MS Projects 

  نام وWBS هر فعالیت 

 تاریخ شروع و پایان )و یا مدت زمان انجام( هر فعالیت 

 درصد وزنی هر فعالیت 
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o پرسنلی،  ای تعریف شده به تفکیک سرفصل های هزینه پروژه های برآوردی هزینه اطالعات ورود(
 WBSبر روی هر  سرمایه ای، مصرفی، اداری و پشتیبانی، عمرانی، قراردادهای جنبی و ...(

 ارسال به مدیریت تحقیقات جهت بررسی اولیه 

 بررسی مدیریت تحقیقات و در صورت لزوم ثبت ارجاع 

 یت تحقیقات و ارسال مجدد به مشاهده تاریخچه تغییرات پروژه و تکمیل نواقص و اصالحات درخواستی مدیر
 مدیریت تحقیقات

  توافقنامه شدن اجرایی و تصویب فرآیندثبت تاریخچه تغییرات پروژه توسط مدیریت تحقیقات در خصوص 

 الصاق آن در بخش اسناد مربوط به پروژه تایید شده و اسکن سند دریافت و 

  تصویب شده امهشناسنبر مبنای  قرارداد توافقنامه در بخش کنترل پروژهایجاد  



 

 ویژگی ها .4-2-1

 استفاده از یک بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه 

o  ،ناظر،  ، مدیر پروژه،قراردادمرتبط، مدت  شناسنامه، کد مبلغثبت اطالعات پایه قرارداد )عنوان
 (و ... و حوزه های تخصصی مرتبط منبع مالیکز مرتبط، مر، تاریخ شروع کارفرما،

o ری مدیریت تحقیقات و دایره برنامه و بودجه جهت کنترل ثبت هزینه کردسهم اعتبا تفکیک 

o های تحویلپرداخت، تاریخها، پرداخت پیشتضمین( برنامه ریزی اجرای قرارداد( 

o  از بانک منابع انسانی سامانهمجریانمشخص کردن ، 

o  در خصوص قراردادثبت یادآوری با امکان هشدار در موعد سررسید 

o متنوع مربوطه هایتهیه گزارش 

o ساختار گانت 

 با نرم افزار  ارتباطMS Projects  اطالعات برگرداندن و زمانبندی برنامه دریافتجهت 
 پروژه اجرای

 پشتیبانی از تقویم شمسی 
 کار شکست ساختار مدیریت و تعریف  (WBS) 
 محاسبه خودکار زمانبندی 

 گانت نمودار 
 انتخاب کاربر از سطوح مختلف پروژه و بهنمایش  قابلیت ارائه 

o های رایجاز تمامی فرمت پروژهای مرتبط با ثبت و نگهداری انواع مستندات چندرسانه 

  بر مبنای  ها امکان ثبت زیرپروژه( با زیرپروژه )پیمانکاری/خرید/مشاورهقابلیت تفکیک پروژه به چندین
WBS پروژه اصلی 

 و تغییر  )متمم های زمانی و هزینه ای( هاحاقیههای احتمالی در مفاد قرارداد از طریق ثبت الاعمال تعدیل
 مرتبط اطالعاتی هایفیلدخودکار 

 در راستای امر مدیریت دانش مهندسی مستندات کنترل و مدیریت 

o ایجاد بانک اطالعاتی از اسناد و مدارک پروژه ها و حفظ سوابق آن ها 

o ثبت کلید واژه های مرتبط جهت جستجوی موضوعی 

o  ،تست، تجربیات مراحل مختلف اجرا،  تفکیکی گزارشاتدسته بندی اسناد )اسناد طراحی و ساخت
 ثبت اختراع و ...(



 کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه 

o  پروژه فیزیکی پیشرفتارائه 

o  بر اساس درصد وزنی هر فعالیت پروژه پیشرفتارائه 

o بروز رسانی گانت و پیشرفت برنامه ای 

o  زیرپروژه ها و ارائه گزارش پیشرفت پروژهتجمیع گزارشات پیشرفت 

o قابلیت ارائه  گزارش پیشرفت پروژه از سطوح مختلف پروژه و به انتخاب کاربر 

o هشدار در حالت انحراف منفی از پیشرفت برنامه ای 

 کنترل پیشرفت مالی پروژه 

o سرمایه )پرسنلی،  به تفکیک سرفصل های هزینه ای تعریف شده پروژههای  هزینه اطالعات ورود
 با امکان پیوست اسناد هزینه کرد و ...(صرفی، اداری و پشتیبانی، عمرانی ای، م

o ثبت خودکار هزینه های قراردادهای جنبی بر اساس زیرپروژه های تعریف شده 

o بودجه تامین اعتبار به دایره برنامه و دستور صدورو  امکان تایید هزینه های ثبت شده 

o تفکیک ریزهزینه پروژهصورت وضعیت به  مکانیزه صدور 

o  هزینه کرد از اعتبار مصوب پروژههشدار در حالت انحراف منفی 

o مقایسه هزینه کرد و اعتبارات تخصیص یافته 

  پروژه هامدیریت امور حسابداری  

o )ثبت تخصیص های دریافتی )تخصیص اعتبار و اعالم واگذاری 

o  ص یافتهتخصی از منظر اعتبارات پروژهتأمین اعتبار و کنترل اجرای 

o کسور قانونی، علی الحساب، ، حسن انجام کاراستهالک پرداخت، محاسبه کسور )استهالک پیش
 (...کسور موردی، 

o مدیریت منابع اعتباری 

 وضعیت قرارداد )جاری، متمم لحاظ شده، خاتمه یافته، فسخ شده، ناتمام( ارائه 

 م کارثبت کلیه گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجا 

 جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای مختلف 

 باال بردن سرعت تصمیم گیری با توجه به یکپارچگی اطالعات و دسترسی سریع و بروز گزارشات 

 بررسی عملکرد پیمانکاران با در نظر گرفتن اطالع از آخرین گزارشات کیفی 

 رایی و مدیریتی پروژهمدیریت ارتباط و هماهنگی پروژه ها از طریق سازماندهی ارکان اج 



 گزارشات کاربردی .4-2-2

 تبط، مدیر پروژه، ، کد شناسنامه مرمبلغپارامترهای مختلف )عنوان،  به تفکیک امکان گزارش گیری پروژه ها
  و ...( ، وضعیتحوزه های تخصصی مرتبط، مرکز مرتبط، منبع مالی، تاریخ شروع، ناظر، کارفرما

 پیشرفت نمودار (S-Curve) رفت برنامه ای و واقعیو مقایسه پیش 

 وزنی هایسیستم تفکیک به پروژه مختلف سطوح پیشرفت 

 گزارش عملکرد دوره ای پروژه 
 علل مربوط به تاخیرات روند انجام پروژه شرح فنی ناظرین و بازدیدهای مدیریت تحقیقات 

 لیست اسناد تولید شده 

  رفت، پرداخت های انجام شده، مطالبات )میزان پیشبه صورت تفکیکی و تجمیعی ارائه وضعیت زیرپروژه ها
 پیمانکار و ...(

  استهالک حسن انجام استهالک پیش پرداخت، (مالیاتکلیه کسورات اعم از قانونی )صورت وضعیت و ارائه ،
 و ...علی الحساب ها کار، 

 هزینه های پرداخت شده پروژه ها 

 ارائه نمودار جریان نقدی پروژه 

  اساس سرفصل های هزینه ایارائه نمودار هزینه کرد بر 

 پروژه برآوردی اعتبار و کرد هزینه مقایسه مانیتورینگ 

 و اعتبار مصوب پروژهکرد  هزینه مقایسه مانیتورینگ 

 و ارائه موجودی پروژه کرد و اعتبار تخصیص یافته هزینه مقایسه مانیتورینگ 

  (مشخصات فنی و ..، د کنندهتولی، تاریخ خرید، کد اموال شامل)تجهیزات تخصصی پروژه لیست ارائه 

 گزارش سهم اعتباری مدیریت تحقیقات و دایره برنامه و بودجه 

 هاپروژه وضعیت جمیعیت هایگزارش 

 گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجام کار 

 چرخه کاری و گردش عملیات .4-2-3

 پروژه قرارداد ثبت اطالعات 

o  پروژه از کاربردریافت تاریخ شروع 

o  ثبت اطالعات فعالیتها و یا بارگذاری از نرم افزار MS Projects 

  نام وWBS هر فعالیت 
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 تاریخ شروع و پایان )و یا مدت زمان انجام( هر فعالیت 

 الیتدرصد وزنی هر فع 

o ثبت مکانیسم و رژیم پرداخت قرارداد 

o الصاق آن در بخش اسناد مربوط به پروژه قرارداد امضا شده و اسکن سند 

  ثبت زیرپروژه ها بر مبنایWBS پروژه اصلی 

 )توسط برنامه و بودجه ثبت تخصیص های دریافتی )تخصیص اعتبار و اعالم واگذاری 

  پروژه ایجاد گزارشات پیشرفت نوبه ایروند 

o مدیر پروژه 

  و مشکالتشرح فنی گزارش، ثبت اطالعات پیشرفت گزارش شده فعالیت های گانت و ارائه 
 پیشنهاداتو  پیشرفت عدم دالیل

 الصاق کلیه اسناد و مدارک و مستندات مهندسی در بخش ضمایم گزارش پروژه 

 تایید و ارسال به ناظر پروژه 

o ناظر پروژه 

 ندسی ضمیمه شدهبررسی اسناد و مدارک و مستندات مه 

  بررسی اطالعات پیشرفت گزارش شده مدیر و ثبت اطالعات پیشرفت تایید شده فعالیت های
 پیشنهاداتو  پیشرفت عدم دالیل و مشکالتگانت و ارائه شرح فنی گزارش، 

 تایید و ارسال به مدیریت تحقیقات 

o مدیریت تحقیقات 

  ش بازدیدکلی و نهایی اطالعات گزارش پروژه و ارائه گزاربررسی 

 تایید نهایی 

 صورت وضعیت در صورت لزوم صدور مکانیزه 

  الصاق آن در بخش اسناد مربوط تایید شده وصورت وضعیت اسکن گزارش و 

 روند تامین اعتبار 

o به تفکیک سرفصل های هزینه ای تعریف شده )پرسنلی، سرمایه  پروژههای  هزینه اطالعات ورود
توسط  WBSو ...( و پیوست اسناد هزینه کرد بر روی هر  نیشتیبانی، عمراای، مصرفی، اداری و پ

 مدیر پروژه

o  بودجه توسط  تامین اعتبار به دایره برنامه و دستور صدورو  هزینه های ثبت شدهبررسی و تایید
 مدیریت تحقیقات

o توسط برنامه و بودجه تأمین اعتبارو  تخصیص یافته کنترل اعتبارات 

o صدور چک توسط برنامه و بودجه 



  هاهای احتمالی در مفاد قرارداد از طریق ثبت الحاقیهاعمال تعدیلدر صورت لزوم 

 فسخ قرارداد در صورت احراز شرایط مندرج در مفاد قرارداد 

 بستن قراردادهمچنین اعمال جریمه های دیرکرد و در نهایت و  اختتام پروژههای انجام فعالیت  



 

ها، ، انجام تعهدات مالی و کاری، تغییرات قراردادی، الحاقیهپیمانکاران مدیریت تعهدات قراردادی

 می باشد. بخش از سامانهها، ثبت سابقه و رخدادهای تاثیر گذار قرارداد از وظایف این ها و متمماصالحیه

 هاویژگی  .5-1

 استفاده از یک بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه 

o (رید/مشاورهمشخص کردن نوع قرارداد )طراحی و ساخت/خ 

o  ،مرکز ، تاریخ شروع، پیمانکار، مدت قرارداد، مدیر پروژه، ناظر، مبلغثبت اطالعات پایه قرارداد )عنوان
 مرتبط، منبع مالی و حوزه های تخصصی مرتبط و ...(

o های تحویلپرداخت، تاریخها، پرداخت پیشتضمین( برنامه ریزی اجرای قرارداد( 

o نابع انسانی سامانهمشخص کردن مجریان، از بانک م 

o ثبت یادآوری با امکان هشدار در موعد سررسید در خصوص قرارداد 

o های متنوع مربوطهتهیه گزارش 

o ساختار گانت 

 با نرم افزار  ارتباطMS Projects  اطالعات برگرداندن و زمانبندی برنامه دریافتجهت 
 پروژه اجرای

 پشتیبانی از تقویم شمسی 
 کار تشکس ساختار مدیریت و تعریف  (WBS) 
 محاسبه خودکار زمانبندی 

 گانت نمودار 
 از سطوح مختلف پروژه و به انتخاب کاربرنمایش  قابلیت ارائه 

o های رایجاز تمامی فرمت قراردادای مرتبط با ثبت و نگهداری انواع مستندات چندرسانه 

 و تغییر  ی زمانی و هزینه ای()متمم ها هاهای احتمالی در مفاد قرارداد از طریق ثبت الحاقیهاعمال تعدیل
 مرتبط اطالعاتی هایفیلدخودکار 

 در راستای امر مدیریت دانش مهندسی مستندات کنترل و مدیریت 

o ایجاد بانک اطالعاتی از اسناد و مدارک پروژه ها و حفظ سوابق آن ها 

o ثبت کلید واژه های مرتبط جهت جستجوی موضوعی 



o ،تست، تجربیات مراحل مختلف اجرا،  تفکیکی گزارشات دسته بندی اسناد )اسناد طراحی و ساخت
 ثبت اختراع و ...(

 کنترل پیشرفت فیزیکی پروژه 

o  پروژه فیزیکی پیشرفتارائه 

o  بر اساس درصد وزنی هر فعالیت پروژه پیشرفتارائه 

o بروز رسانی گانت و پیشرفت برنامه ای 

o انتخاب کاربر قابلیت ارائه  گزارش پیشرفت پروژه از سطوح مختلف پروژه و به 

o هشدار در حالت انحراف منفی از پیشرفت برنامه ای 

 کنترل پیشرفت مالی پروژه 

o رت وضعیتصو مکانیزه صدور 

o  بودجه تامین اعتبار به دایره برنامه و دستور صدورو  صورت وضعیتامکان تایید 

o  مبلغ کل قرارداد و ارائه مطالبات پیمانکارو  پرداخت های انجام شدهمقایسه 

 قراردادیت امور حسابداری مدیر  

o صدور چک پیش پرداخت و علی الحساب 

o  تخصیص یافته از منظر اعتبارات قراردادتأمین اعتبار و کنترل اجرای 

o کسور قانونی، علی الحساب، ، حسن انجام کاراستهالک پرداخت، محاسبه کسور )استهالک پیش
 (...کسور موردی، 

 شده، خاتمه یافته، فسخ شده، ناتمام( ارائه وضعیت قرارداد )جاری، متمم لحاظ 

 ثبت کلیه گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجام کار 

 جستجوی پیشرفته بر اساس پارامترهای مختلف 

 باال بردن سرعت تصمیم گیری با توجه به یکپارچگی اطالعات و دسترسی سریع و بروز گزارشات 

  گرفتن اطالع از آخرین گزارشات کیفیبررسی عملکرد پیمانکاران با در نظر 

 مدیریت ارتباط و هماهنگی پروژه ها از طریق سازماندهی ارکان اجرایی و مدیریتی پروژه 

 گزارشات کاربردی .5-2

  نوع پیمانکار، مدیر پروژه، ناظر، مبلغپارامترهای مختلف )عنوان،  به تفکیک ها قراردادامکان گزارش گیری ،
  رتبط، منبع مالی، حوزه های تخصصی مرتبط، وضعیت و ...(مرکز ممشارکت، تاریخ شروع، 

 پیشرفت نمودار (S-Curve) و مقایسه پیشرفت برنامه ای و واقعی 

 وزنی هایسیستم تفکیک به پروژه مختلف سطوح پیشرفت 



 گزارش عملکرد دوره ای پروژه 
 ت تحقیقاتعلل مربوط به تاخیرات روند انجام پروژه شرح فنی ناظرین و بازدیدهای مدیری 

 لیست اسناد تولید شده 

  میزان پیشرفت، پرداخت های انجام شده، مطالبات  ی و تجمیعیتفکیکصورت به  قراردادهاارائه وضعیت(
 پیمانکار و ...(

  استهالک حسن انجام استهالک پیش پرداخت، (مالیاتکلیه کسورات اعم از قانونی )صورت وضعیت و ارائه ،
 و ...علی الحساب ها کار، 

 مطالبات پیمانکارو ارائه  مبلغ کل قراردادو  پرداخت های انجام شده مقایسه مانیتورینگ 

 قراردادها وضعیت جمیعیت هایگزارش 

 تجمیع اطالعات قراردادها و ارائه تعهدات مالی سازمان 

 گردش کارهای انجام شده بر مبنای تاریخ رویداد انجام کار 

 چرخه کاری و گردش عملیات .5-3

 پروژه قرارداد ثبت اطالعات 

o  تنظیم به صورت همزمان با چک پیش پرداختدریافت تاریخ شروع پروژه از کاربر و یا 

o  ثبت اطالعات فعالیتها و یا بارگذاری از نرم افزار MS Projects 

  نام وWBS هر فعالیت 

 تاریخ شروع و پایان )و یا مدت زمان انجام( هر فعالیت 

 درصد وزنی هر فعالیت 

o ثبت مکانیسم و رژیم پرداخت قرارداد 

o الصاق آن در بخش اسناد مربوط به پروژه امضا شده و و پیوستهای قرارداد اسکن سند 

  و بودجهتوسط برنامه  اطالعات چک پیش پرداختثبت صدور و 

 روند ایجاد گزارشات پیشرفت نوبه ای پروژه 

o مدیر پروژه 

  ،و مشکالتثبت اطالعات پیشرفت گزارش شده فعالیت های گانت و ارائه شرح فنی گزارش 
 پیشنهاداتو  پیشرفت عدم دالیل

 الصاق کلیه اسناد و مدارک و مستندات مهندسی در بخش ضمایم گزارش پروژه 

 وژهتایید و ارسال به ناظر پر 

o ناظر پروژه 
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 بررسی اسناد و مدارک و مستندات مهندسی ضمیمه شده 

  بررسی اطالعات پیشرفت گزارش شده مدیر و ثبت اطالعات پیشرفت تایید شده فعالیت های
 پیشنهاداتو  پیشرفت عدم دالیل و مشکالتگانت و ارائه شرح فنی گزارش، 

 تایید و ارسال به مدیریت تحقیقات 

o مدیریت تحقیقات 

 سی کلی و نهایی اطالعات گزارش پروژه و ارائه گزارش بازدیدبرر 

 تایید نهایی 

  الصاق آن در بخش اسناد مربوط تایید شده وصورت وضعیت اسکن گزارش و 

 روند تامین اعتبار 

o وفق مفاد و مراحل قرارداد و کسور مترتب صدور مکانیزه صورت وضعیت 

o  بودجه توسط مدیریت  اعتبار به دایره برنامه وتامین  دستور صدورو  صورت وضعیتبررسی و تایید
 تحقیقات

o توسط برنامه و بودجه تأمین اعتبارو  تخصیص یافته کنترل اعتبارات 

o صدور چک توسط برنامه و بودجه 

  هاهای احتمالی در مفاد قرارداد از طریق ثبت الحاقیهاعمال تعدیلدر صورت لزوم 

 ر مفاد قراردادفسخ قرارداد در صورت احراز شرایط مندرج د 

 بستن همچنین اعمال جریمه های دیرکرد و در نهایت حساب مقطعی و قطعی و های تسویهانجام فعالیت
 قرارداد



 

بر اساس پست های سازمانی تعریف شده و دسترسی به بخش های مختلف سامانه  افراد در این بخش

د کرد و با کلیک بر روی هر لینک به طور مستقیم نلیست کارهای محول و ارجاع شده را مشاهده خواه

 د شد. نبه صفحه مربوط به انجام آن کار هدایت خواه

 

  سوابق مسئولیتی، اطالعات شناسنامه ای، بانک اطالعاتی نیروی انسانی پروژه ها )پژوهشگران( شامل
 عکس و رزومه و امکان الصاق فایل ، آموزشی، اجراییو تحقیقاتی تحصیلی، تخصصی

 شامل اطالعات شناسنامه ای، سوابق تخصصی و تحقیقاتی، اجرایی و  بانک اطالعاتی پیمانکاران حقوقی
 امکان الصاق فایل عکس و رزومه

 اطالعات شناسنامه ای، حوزه های تخصصی، ) پارامترهای مختلف به تفکیک امکان جستجوی پیشرفته
 سوابق و ...(

 

 

 افزودن، ویرایش و حذف پروفایل مراکز تخصصی 

 منابع اعتباری افزودن، ویرایش و حذف پروفایل 

 پست های سازمان افزودن، ویرایش و حذف پروفایل 

 دانشگاه ها افزودن، ویرایش و حذف پروفایل 

 حوزه های تخصصی افزودن، ویرایش و حذف پروفایل 



 

  نقش کاربر )پیمانکار، ناظر، مدیر پروژه، کارفرما و غیره(ثبت و تعیین 

 ویرایش و حذف کاربران سامانه 

 ایجاد و کنترل سطح دسترسی 

 

 مکمل فرم ایده افزودن، ویرایش و حذف 
 مکمل فرم طرح افزودن، ویرایش و حذف 
 یازسنجی و طراحی مفهومیمکمل فرم شناسنامه فاز ن افزودن، ویرایش و حذف 
 مکمل فرم شناسنامه فاز اجرا افزودن، ویرایش و حذف 

 

 سامانهمعرفی و توضیح و آموزش نحوه استفاده از تمام بخش های 


