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ب

نام خدابه
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و 3تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادة ومؤسسه استاندارد
استانداردهاي رنشوظیفه تعیین، تدوین واست کهمرجع رسمی کشورتنها 1371ماه تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن

.عهده داردبهایران را) رسمی(ملی
نظران مراکز و مؤسسات صاحب*هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسهمختلف در کمیسیونهاي تدوین استاندارد در حوزه

تولیدي، شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایطعلمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام می
کنندگان، فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف

نویس پیش. شوددولتی حاصل میي دولتی و غیرهاکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد
شود و پس از دریافت هاي فنی مربوط ارسال میه مراجع ذینفع و اعضاي کمیسیوناستانداردهاي ملی ایران براي نظرخواهی ب

ایران چاپ و ) رسمی(نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 
.شودمنتشر می

کنند صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه میمند و ذیهاي عالقهنویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمانپیش
بدین ترتیب، . شودچاپ و منتشر میملی ایراندرکمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد

ی تدوین و در کمیته مل5شده در استاندارد ملی ایران شمارهشود که بر اساس مفاد نوشتهاستانداردهایی ملی تلقی می
.دهد به تصویب رسیده باشداستاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می

المللی  ،کمیسیون بین1(ISO)المللی استانداردمؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین
کمیسیون کدکس 4عنوان تنها رابطاست و به 3(OIML)شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بینIEC)(2الکتروتکنیک 

هاي در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن تـوجه به شرایط کلی و نیازمندي. کنددر کشور فعالیت می5(CAC)غذایی
.شودگیري میالمللی  بهرههاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بینخاص کشور، از آخرین پیشرفت

کنندگان، بینی شده در قانون، براي حمایت از مصرفتواند با رعایت موازین پیشات صنعتی ایران میمؤسسه استاندارد و تحقیق
محیطی و اقتصادي، اجراي حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی استاندارد، / وتولیدي داخل کشور بعضی از استانداردهاي ملی ایران را براي محصوالت
المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و تواند به منظور حفظ بازارهاي بینمؤسسه می. اجباري نماید

ها و مؤسسات فعال در انکنندگان از خدمات سازمهمچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده. بندي آن را اجباري نمایددرجه
ها و محیطی، آزمایشگاهزیستهاي مدیریت کیفیت و مدیریتصدورگواهی سیستمزمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و

ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید گونه سازمانوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این) واسنجی(مراکز کالیبراسیون 
ها نظارت ها اعطا و بر عملکرد آنکند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنیابی میصالحیت ایران ارز

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات ) واسنجی(المللی یکاها، کالیبراسیون ترویج دستگاه بین. کندمی
.استیران از دیگر وظایف این مؤسسه کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی ا


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران* 

1 - International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



ج

فنی تدوین استانداردکمیسیون
"چارچوب مدیریت اطالعات پروژه–مانیهاي ساختندهی اطالعات فعالیتسازما"

نمایندگییا/سمت و: رئیس
فرهادي، محمد

)مدیریت بازرگانیفوق لیسانس-عمرانلیسانس(
دبیر تاومهندسین مشاور فن و تمدیرعامل شرکت 

:دبیر
دیمه ن، فریدونی

) مکانیکلیسانس(
ل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستانکاداره

:اعضا
ابراهیمی، شاهین

)لیسانس صنایع(
مهندسین مشاور فن و تدبیر تاو

مژده، امانی
)عمرانلیسانس وقف(

اه امیرکبیردانشگ

حسینی، محمد
)لیسانس صنایع(

شرکت توزیع برق استان کردستان

خلیقی، مسعود 
)عمرانفوق لیسانس(

دانشگاه کردستانعضو هیئت علمی 

فریدونی، فریدون
)مهندسی آب و فاضالبفوق لیسانس(

شرکت آب و فاضالب استان کردستان

مهرآور، روزبه
)لیسانس عمران(

و ساختمان جم جمشرکت راه

یزدانی، ژیال
)فوق لیسانس شیمی(

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان

یزدانی، نیما
)فوق لیسانس مدیریت پروژه(

دانشگاه تهراندانشجوي فوق لیسانس 
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گفتارپیش

نویس که پیش"وب مدیریت اطالعات پروژهچارچ–مانیهاي ساختاطالعات فعالیتندهیازماس"استاندارد 
هاي مربوط توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و دردرکمیسیونآن

هاي ساختمانی مهندسی ساختمان، مصالح و فرآورده اجالس کمیته ملی استاندارددویست و نود و دومین 
قانون اصالح قوانین و مقررات 3اینک به استناد بند یک مادة ورد تصویب قرار گرفته است،م5/3/89مورخ

، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر 1371مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 
.شودمی

صنایع، علوم و خدمات، ههاي ملی و جهانی در زمینتحوالت و پیشرفتباحفظ همگامی و هماهنگی براي
این تکمیلایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و ملیهاي دارداستان

،بنابراین. قرار خواهد گرفتتوجهاستانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد 
.استفاده کرداستانداردهاي ملی نظر آخرین تجدیدازباید همواره 

:یر استمورد استفاده قرار گرفته به شرح زاین استاندارد هتهیخذي که براي أمومنبع

ISO 22263: 2008, Organization of information about construction works – Framework for
management of project information

مقدمه
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اهداف مدیریتی توسعه یافته برخیبهالت نهایی دستیابی هدف مدیریت کیفیت از کنترل خدمات و محصو
مربوطبرآوردن یک سري از الزامات شامل الزامات قانونی تااز برآوردن احتیاجات مشتري فاهدااین . است

کلیه مدیریت کیفیت. گسترش یافته استبه سالمت و ایمنی، حفظ منابع طبیعی و سایر الزامات اجتماعی
این ، به عالوه.ددهمیپوششتا تولید و تخریب و نیز محصول نهایی را آغازاز اختسهاي فرآیند بخش

، توسعه دانش و مهارت، اثربخشی، کارآییدر خصوص بهبود مداوم سازمانیشامل برآوردن الزامات فرآیند،
امات یاد کلیه الزبه عنوان چتري کهمفهوم کیفیتبهتر استدرنتیجه. باشدرضایت کارمندان و غیره می

و مدیریت کیفیت به عنوان مدیریت کلی پوشش می دهدراشدهارائه خدمت /براي سازمان و محصولشده 
. دنشودركتبیین وتمامی این الزامات

اي که توسط سازمان پروژه، هبارتعهدي است یکسایر اجزاي آن ان یا ، تغییر یا تخریب یک ساختمساخت
ن، اکارفرما، معماران، مهندسبراي مثال عواملموقت از ايمجموعهپروژه سازمان .پذیردپروژه انجام می

.باشندمیداراي تخصص هاي متفاوتیکنندگان، کارگران و غیره است که در زمینهپیمانکاران، تامین
عملکرد، کیفیت، محیط زیست، سالمت و از قبیلزیاديالزاماتبا نفعان مختلف از جانب ذيسازمان پروژه 

قوانین ساختمان، موانع هزینه و زمان ی که باید درنظرگرفته شوندسایر عوامل مهم.روبرو استنی و غیرهایم
ظارت ریزي، سازماندهی، نبرنامهبه عبارت دیگرلیدي سازمان پروژه، مدیریت پروژه کوظیفه. باشندو غیره می

.باشدمیآنکلیه الزامات هاي پروژه به منظور برآوردن و کنترل فعالیت
در دائمی هستند که بر اساس توافقات قراردادي، عاملهاي اعضاي سازمان موقت پروژه تعدادي از سازمان

معموال عاملهاي سازمان. کنندهمکاري میبناتولید، تبدیل، بازسازي یا تخریب یک هاي بهم پیوستهفعالیت
.لف درگیر هستندهاي موازي با الزامات مختزمان در تعدادي پروژهطور همهب

، )نیازهاي مشتري، نقشه هامثل(وروديدر آن که شوند، انجام میهاي پروژه در فرآیند ساختفعالیت
بنابراین، .شودتبدیل می) هاي فنیحلراهمثل(خروجیبه براي برآورده شدن الزامات پروژه نابع اطالعات و م

مختلف فرآیند هايبخشمدیریت عاملهاي ز سازمانهاي پروژه، و نییک وظیفه کلیدي در مدیریت سازمان
چرخه به سایر فرآیندها در یک بناوظیفه مهم دیگر سازمان پروژه انتقال اطالعات مربوط به . استساخت

دستیابی .می باشدآیندهمحتملتسهیالت، نگهداري، کاربري و پروژه هاي ساخت مدیریت مثل، حیات آن
.ي عملکرد کلیه این فرآیندها سودمند استآسان به چنین اطالعاتی برا

با این .دهدرا نمیدر ابعاد مختلفاطالعاتپیوستهجامع و امکان برداشتهاي سنتی بایگانی کاغذيسامانه
کار جدیدي را براي امکانات،هاي محصولمدلپیوستگی کاربرد و ارائه امروزه، مدیریت اطالعات با حال

ابزار پایگاه داده استاندارد شده براي مدیریت اطالعات .دهداطالعات پیشنهاد میتمامی انواع یکپارچه با
آوردن هدفکلی در چرخه حیات ساختمان، در برطورهو بدرگیر در فرآیند ساختعوامل پروژه، براي کلیه 

.سودمند استمجموعه ساخته شدهیک دستیابی به کیفیت موردنیاز به منظورهاآن

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



1

چارچوب مدیریت اطالعات پروژه–مانیهاي ساختطالعات فعالیتندهی اسازما

کاربرد ههدف و دامن1


فرآینـد  (1هاي سـاختمانی در پروژهچارچوبی براي سازماندهی اطالعات ، تعییناین استانداردهدف از تدوین 
استفاده از اطالعات تسهیل کنترل، تبادل، بازیابی و هدف این استاندارد. می باشد) محور و نیز محصول محور

مانی فرآیند ساختکلپروژه در مدیریتسازمانعواملاستاندارد براي تمامی این. استبناپروژه و مربوط به
. شودهاي آن در نظر گرفته میفرآیندهاي فرعی و فعالیتسازيدر هماهنگو

، اندازه و مدت زمان پیچیدگیاست که در پروژه هایی با عمومیپارامترهاي تعدادي متشکل ازاین چارچوب 
فرآینـد سـاخت  درپـروژه تغییرات مختص بـه  با تغییرات ملی، محلی و قابل انطباق و کاربرد داشتهمختلف 

.باشدمی

صطالحات و تعاریفا2

:دروکار میهصطالحات و تعاریف زیر بااین استاندارد در 

2 -1
2معیار پذیرش

. اندد که الزامات برآورده شدهنیاز است تا نشان دهشواهدي که مورد

2 -2
3انطباق

یا خواسته/ویک الزامبرآورده شدن

2 -3
4مجموعه ساخته شده

خـدمت اي از مصالح در مقیاس قابل توجه که حداقل به یک کاربر از ساخت مجموعهمنتجستقل ممحصولی
.دهدمیارائه 
نشینی ، محوطه ورزشی، مخزن ته)اگر یک ساختمان مجزا باشد(رو، موزه ساختمان، پل، جاده، سد، برج، فاضالب:مثال

روفاضالب، دوچرخه


1- Construction work
2- Acceptance criteria
3- Conformity
4- Construction entity
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2 -4
1مانیساختجزء

را انجـام  مجموعـه غالـب  ، وظیفهدیگرسایر اجزاي به همراهکه به تنهایی یا ه ساخته شدهمجموعبخشی از 
.دهدمی

2 -5
2مدرك

اطالعات و رسانه آن

2 -6
3اطالعات

دارهاي معناداده

2 -7
4سازمان

هاآنها، اختیارات و روابطمسئولیتدادنترتیبتسهیالت همراه با گروهی از افراد و 

2 -8
5لستورالعمد

فعالیت یا یک فرآینداي براي اجراي یک طریقه مشخص شده

2 -9
6فرآیند

.کندها تبدیل میخروجیها را به وروديمرتبط با هم یا متعامل که هاي مجموعه فعالیت

2 -10


1- Construction element
2- Document
3- Information
4- Organization
5- Procedure
6- Process
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1پروژه

شروعهاي تاریخبا همراهل شدههاي هماهنگ و کنتراي از فعالیتمجموعهبفرد، متشکل ازفرآیندي منحصر
هاي زمان، هزینه و محدودیتگیرد و معین انجام میبه هدفی منطبق با الزامات دستیابیو پایان که براي 

.شودمیرا شامل منابع 

2 -11
2کیفیت 

ماهیتیهاي اي از ویژگیموعهقیاس برآورده شدن الزامات توسط مجم

2 -12
3سابقه

ـ نتـا در آنمدرکی که فـراهم هـا را دال بـر انجـام فعالیـت   یـا شـواهدي  شـود ذکـر مـی  دسـت آمـده   هیج ب
.آوردمی

2 -13
4الزام

.استیا اجباريعموما تلویحی می باشدشود،تصریح مینیاز یا انتظاري که
نیاز نفع، ي ذيهاو سایر طرفانشمشترییا عمومی یک سازمان، رویه جاريیعنی در "عموما تلویحی می باشد"-یادآوري

.مورد نظر تلویحی استیا انتظار 

2 -14
5بازنگري

براي دستیابی به اهـداف تعیـین   تحت بررسیوضوعماثربخشی، کفایت و مناسب بودنتعیین جهتفعالیتی 
.شده

2 -15
6هاویژگی

.کندرا بیان میهایا خواسته/ومدرکی که الزامات
2 -16

1وظیفه


1- Project
2- Quality
3- Record
4- Requirement
5- Review
6- Specification
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.باشدمیعاملطور معمول تحت مسئولیت یک هها که بفعالیتاي از مجموعه

2 -17
2قابلیت ردیابی

.چیزي که تحت بررسی استکاربرد یا موقعیت امکان ردیابی تاریخچه، 

2 -18
3گذاريصحه

ا یا خواسته ها براي استفاده مـوردنظر یـ  /والزاماتدر مورد این کهشواهد عینیفراهم آوردنتایید، از طریق 
.اندبرآورده شدهکاربرد خاص

2 -19
4تصدیق

بـرآورده  هـاي مشـخص شـده    یا خواسته/در مورد این که الزامات وشواهد عینیفراهم آوردنتایید، از طریق 
.اندشده

الزامات عمومی در مدیریت اطالعات پروژه3
شناسایی الزامات1- 3

خروجی الزامات و انتظارات در خصوص کلیهنیازمند این است که انیمهاي ساختیت اطالعات در پروژهمدیر
شـامل نیازهـاي کارفرمـا،    الزامـات این. دنهاي پروژه تعیین، بازنگري و مدون شوفرآیند پیش از آغاز فعالیت

کـه  سایر الزامـاتی  . می باشدنفعان و نیز الزامات قانونیفرآیند و سایر ذيخروجیکنندگان کاربران، دریافت
. باشندهاي تجاري میباید برآورده شوند استانداردها و توافقنامه

فرآیند خروجیمربوط به فرآیند که با انتظارات وروديمدیریت اطالعات نیازمند این است که تمامی الزامات 
:هاي پروژه بازنگري شود تا اطمینان حاصل گردد کهپیش از آغاز فعالیت،در ارتباط است

اند،شدهمستندامکان زمان مناسب در صورت شناسایی و در امات قابل اجرا، الزکلیه-
اند،شدهمستنددر زمان مناسب در صورت امکان شناسایی و ،الزامات مبهم یا متناقضکلیه-
.داشته باشد،شوندمیمستندالزاماتی که شناسایی و برآوردنپروژه قابلیت مدونی براي -

خروجـی  گـذاري هاي کنترل، تصدیق و صـحه نتایج فعالیتاست که معیار پذیرشالزممدیریت اطالعات در 
هاي کنترل، تصدیق و صـحه که فعالیتگرددشود تا اطمینان حاصل تعیینفرآیند وروديبه عنوان فرآیند، 
.دهندنشان میانطباق خروجی فرآیند با الزامات را گذاري 


1- Task
2- Traceability
3- Validation
4- Verification
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شناسایی وجوه اشتراك2- 3
.مهم استعواملهاي و مرزهاي بین مسئولیتوجوه اشتراك فنی پروژهتعیین

اطالعات ضروري3- 3
شـوند و فرآینـدهاي الزم شناسـایی    میکارگرفتههبمانیهاي ساختاي مدیریتی در فعالیتهکه سیستمزمانی

این . قرار گیرندرسیدگی مورد ، لعوامتمامی جلساتبرخی موضوعات اطالعاتی کلی در بهتر استگردند، می
.باشندموارد به شرح زیر می

مهـم  پـروژه ماموریـت تحقـق  اطالعـاتی در خصـوص پـیش نیازهـایی کـه بـراي       -تشخیص موقعیـت ) الف
:باشند، شاملمی

زمینه، اهداف عمومی و انتظارات کاربر، سازمان کارفرما،-
صـالح محلـی، حساسـیت   و تصمیمات مراجع ذيي ساختهان، پیش نیازهاي نقشهموقعیت، شرایط زمی-

و غیره،تعرضاتهاي محیطی به 
پتانسـیل  وتعـدیل، کلیـات  عمـومی کـه الزامـات   ساختمان/ عمرانپیچیدگی کار مهندسی واندازه پروژه-

.دهدتوسعه را نشان می
و تـامین کننـده شـامل    اي مشـتري  اطالعاتی در خصوص قراردادهـا و مناقصـات قابـل اجـر    -قرارداد) ب

در خصوص احتیاجـات کـاربر و مشـتري و نیـز     این موارد. ات و انتظارات قراردادبازنگري الزامنویسهايپیش
.کاربرد دارد،الزامات قانونی و تجاري و الزامات خود سازمان در مورد فرآیندها و نتایج کاري قابل قبول

در تمـامی درگیـر،  عوامـل کلیـه اقـدامات پـروژه کـه بـه    اطالعاتی در خصوص اهداف -اهداف پروژه) پ
.دهدمیسمت و سو،تصمیماتی که ممکن است در کیفیت کار تمام شده تاثیر داشته باشد

:اطالعاتی در خصوص کنترل فرآیند، شامل-هامدیریت فعالیت) ت
،ها، شرح مسئولیتهاي منابعبرنامه-
،جدول زمانی جامع-
،فرآیندهاي فرعی/ فرعیجداول زمانی-
،ساختمانیالزامات مواد و اجزا-
،الزامات تجهیزات-
،ها، شرح وظایفدستورالعمل-
وجوه اشتراك اطالعاتی، سازگاري و-
.هاي توزیع، لیستهانامهموافقتنویسنشستها، الگوهاي پیشصورتجلسهنظارت فرآیند، -

:اطالعاتی در خصوص طراحی زیباشناختی، فنی و کاربردي شامل-طراحی) ث
،وجوه اشتراك فنی-
،مراجع-
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،ریزيطرح-
،محتویات اسناد-
،هاي فنیتاییدیه-
مالی وهاي تاییدیه-
.مراحل طراحیهاي تاییدیه-

ایمنی و سالمت، پایـداري  هاي بحرانی مانند گیرانه جنبهاطالعاتی براي مدیریت پیش-مخاطرهتحلیل )ج
:و غیره در

،هافعالیت-
،رویدادها-
،طراحی-
،مواد-
و،سازمان-
،نیازهاي محیطیپیش-

.  شوددر طراحی و ساخت و انحرافاتی در نتایج حاصله مخاطرهتواند منجر به نقصان یا که می
:اطالعاتی در خصوص بازنگري، شامل-بازنگري) چ
،و تغییرات طراحی و تایید آنهاهاعدم تطابقدهی، رسیدگی به گزارششناسایی، -
،گیري رضایت مشترياندازه-
،اصالحیاقداماتهاي مستقل و ممیزي-
و،فرآیندعملکردبازنگري -
.هاي مدیریتبازنگري-

1رقـومی هـاي سانهراسناد و چگونهبهتر استکه درخصوص ایناستاطالعاتی–نتایجنحوه بکارگیري) ح

از محتـواي کـافی و   توسـعه یابنـد تـا    ،عوامـل اي براي همکاري میان براي تطابق با هدفشان به عنوان زمینه
:، شاملاطمینان حاصل گرددصحیح و انبار ایمن و بازیابی آسان آنها

،طبقه بندي، شناسایی اطالعات-
،تبادل اطالعات-
،قابلیت ردیابی-
،ایگانیهاي بدستورالعمل-
دستیابی به اطالعات، و-
.حفاظت اسناد محرمانه-


1- Digital

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



7

را هـا  پیش از آغـاز فعالیـت  ،هاي مناسبدستورالعملاستقرار کهگردند شناساییاي به گونهبایداین الزامات 
مدونی براي بـرآوردن کلیـه   شایستگیقابلیت و ،عواملاطمینان حاصل شود که همچنین باید . سازندممکن 
.را دارندروجیخالزامات 

در مراحل خاصی از فرآیند، اطالعاتی در مورد نظارت، کنتـرل،  -گذاري، بازرسی و آزمونتصدیق، صحه) خ
ریزي مطابق با ترتیب برنامهلزوم برآورده شدن الزامات، تا شودآوري میجمعها گذاري فعالیتتصدیق وصحه

شناسایی گذاري مربوطه اي هر فعالیت کنترل، تصدیق وصحهبربایداین اطالعات . را تصدیق کندموجودشده 
.گردد

،چه چیز باید بازنگري شود-
،ها باید در چه زمانی انجام شوندبازنگري-
،ها را انجام دهدچه کسی باید بازنگري-
،ها باید چگونه انجام شوندبازنگري-
.شوندارائهها باید چگونه نتایج بازنگري-

مدرکی دال بر تطابق خروجی با معیارهاي پذیرش وجود نداشـته باشـد،   کهتا زمانیئن شویممطماستالزم
.سازدتا تصدیق شود که خروجی فرآیند تمامی الزامات قابل اجرا را برآورده میگرددخروجی تحویل نمی

چارچوب سازماندهی اطالعات پروژه4

کلیات1- 4
کاربرده شود تا دستیابی بـه  هبراي مدیریت اطالعات پروژه بداده-ابزار پایگاهدر این چارچوب شود توصیه می

در مراحـل  بحرانـی کیفیـت  از دست دادن اطالعات مخاطرهو تسهیل نمایدرا بناپروژه و به ط اطالعات مربو
.مختلف در طول پیشرفت پروژه را کاهش دهدعواملو خروجی ورودي

ایـن  . برخوردارنـد ، از اهمیـت اساسـی  مانیهـاي سـاخت  طالعات در پـروژه یت ابرخی مفاهیم کلیدي در مدیر
اصل در در، ولی رده و تعاریف متفاوتی دارندهاي گوناگون تغییر کمفاهیم پارامترهایی هستند که در فرهنگ

.دهدرخ میمانیهاي ساختتمامی پروژه
هـا متقابل آناطالعات و مانیهاي ساختاندهی اطالعات پروژهاین چارچوب برخی پارامترهایی را که در سازم

هـا، منـابع،   و نقـش عوامـل ، خروجـی و ورودي، )ها و فرآیندهاي فرعـی شامل فعالیت(فرآیند ساخت : شامل
)1شکل. (کندباشند، تعیین میسوابق ضروري میواطالعات پشتیبانی

.جزئیات بیشتر در پیوست الف داده شده است
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هانقش/عواملاطالعات پشتیبانی         منابع        

فرآیند ساخت
وروديفرآیندهاي فرعی                  خروجی

سوابق/اسناد

ارچوب سازماندهی اطالعات پروژهچ- 1شکل 

)فرآیند اصلی(فرآیند ساخت 2- 4
کلیات2-1- 4

ـ   رخانتهـا تـا  آغـاز ، از بنـا حیـات  طـور معمـول چنـدین بـار در چرخـه      هفرآیند ساخت فرآیندي است کـه ب
مـان، هزینـه و کیفیـت    در قالـب ز اهـداف مشخصـی   برآوردندر راستايرا آیند ساخت هر پروژه فر. ددهمی

. دهدتطبیق می
این پیچیـدگی  . شودمختلف انجام میعواملاست که توسط هااز فعالیتگوناگونیفرآیند ساخت شامل انواع 

.سازدتقسیمات فرعی به فرآیندهاي فرعی را براي مدیریت پذیري بیشتر آن ضروري می
تقسیم فرآیند ساخت به فرآینـدهاي فرعـی را بـراي مـدیریت     ،ماهیت دراز مدت و پیچیدگی فرآیند ساخت

. سازدپذیري بیشتر آن ضروري می
:شودمیبیاندر این استاندارد فرآیند ساخت توسط یک مدل سه سطحی 

،)فرآیند اصلی(= فرآیند ساخت -
فرآیندهاي فرعی، و-
.هافعالیت-

فرآیندهاي فرعی2-2- 4
وابسته به شرایطخروجیو شانویژهمقاصدتوسطکه گرددتقسیم میفرآیند ساخت به فرآیندهاي فرعی
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، 2ریزيطرح، 1شروعطور معمول این فرآیندهاي فرعیهب. شوندتعریف میپروژه مختص بهملی و شرایط 
با اندازه و پیچیدگی پروژه ادغام و انطباقتوانند براي فرآیندهاي فرعی می. باشندمیتخریبطراحی، تولید و 

.یا بیشتر تقسیم شوند
بـه  بازه زمانی پـروژه  اتتقسیمبه عبارت دیگرشوندمربوط میمشخصیفازهايبهفرآیندهاي فرعی معموال 

یـا از  داشـته یپوشانهمها معموال فرآیندهاي فرعی لزوما متوالی نیستند، آن،با این وجود. هاآنوقوعترتیب
.شوندمیبوده و دوباره فرض شده یا در مرحله بعد تکرار متداخلیعنی ا هستند زجملحاظ زمانی 

هافعالیت2-3- 4
هاي ملی و هایی است که بسته به پیچیدگی، اندازه و طول مدت پروژه و تفاوتفعالیتهر فرآیند فرعی شامل 

شود و در مرحله فعالیت است که کار حقیقی انجام می. کنندمیهاي فرآیند ساخت تغییر سایر تفاوت
.تواند بیشتر تقسیم شودهر فعالیت در صورت لزوم می. گردندآوري و منتقل میتولید، جمعفعالیتاطالعات

همپوشـانی داشـته یـا از لحـاظ زمـانی      معموال ها لزوما متوالی نیستند بلکه مانند فرآیندهاي فرعی، فعالیته
.شوندهستند یعنی متداخل بوده و دوباره فرض شده یا در مرحله بعد تکرار میمجزا

ازي در سطح پروژه و طور موهمدیریت پروژه است که ب،ها در کلیه فرآیندهاي فرعیمجموعه مهمی از فعالیت
.انجام می پذیردعواملسطح سازمان

خروجیو ورودي3- 4
نیاز به اهداف آن مورددستیابیآیند یا فعالیت هرچیزي است که براي عملکرد و یک فروروديطورکلی، هب

نتیجه تحویل شده خروجیبنابراین. ها و مشخصات و نیز مواد و اجزا باشندد نقشهنتوانمیاین موارد. است
. فرآیند یا فعالیت دیگري باشدوروديتواند کار است که خود می

ه اطالعات پروژه است که براي انجام موفقیت آمیز فرآیند یا فعالیتی الزم است، کلی،وروديدر این چارچوب
صالح و پروژه از مراجع ذيمختص به همچنین شامل مشخصات خارجی ورودي. ها و مشخصاتمانند نقشه

.باشدمینفعانذيسایر 
آیند و اثربخشی و کارآیی فعالیت در دستیابی به اهداف فر/، در بحث اطالعات پروژه، نتیجه فرآیندخروجی

ها را بیان فعالیت/به سایر فرآیندهاوروديهمچنین بخشی از خروجی. دشومیشاملرا عاملسازمان 
. کندمی

اطمینان تعریف شوند تا به وضوحپروژههر فعالیت در مرحله ابتداییخروجیو وروديشود توصیه می
نیاز به خروجیو وروديهر نقصی در . باشندبل اجرا میحاصل شود که کامل، صحیح، کافی و در فرآیند قا

.اصالحی دارداقدامات

و نقش هاعوامل4- 4


1- Inception
2- Brief
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یک فرد یا گروهی از افراد است که به عامل. شوندتفویض میعواملبه هاي پروژه در قالب وظایففعالیت
و توزیع وظایف بسته به عواملانواع و تعداد . یک سازمان که براي پروژه قرارداد بسته است وابسته هستند

.کندپروژه تغییر میمختص بهشرایط شرایط ملی و 

کاريمشاور مالی، مهندس عمران، کارگر ورق: 1مثال
. پذیرندهاي مختلفی را بسته به وظایفی که به آنها محول شده است مینقشعوامل، ساختاي در یک پروژه در سطح پروژه

باممکن است، عاملهادر برخی از این نقش. پردازندمیکنند میبا آن کارو اطالعاتی که عواملمیان تعاملعریف به تها نقش
بنابراین نقش، یک مفهوم کلیدي در رد یا اجازه دستیابی به اطالعات معینی در . کندکارها اطالعاتی نامرتبط با سایر نقش

. سوابق پروژه است
یر پروژه، طراحکارفرما، مد: 2مثال

منابع5- 4
برخی از . شوندها وغیره انجام میافزار، ماشینافزار و نرمها با کمک تجهیزات مانند ابزار، سختفعالیت

.دنها، خریدها، قراردادها و غیره با منابع ارتباط دارگذاريهاي مشخصات، صحهاطالعات پروژه در زمینه

ات پشتیبانیاطالع6- 4
اطالعات پشتیبانی به خودي خود . شوداستفاده میها کاري در فعالیتاطالعات پشتیبانی به عنوان ابزار

. شوند، اما معموال در اسناد پروژه ادغام می ندبخشی از اطالعات پروژه نیست
و الگوها1جداول کنترلها، اطالعات مرجع، دستورالعمل:مثال

سوابق/ناداس7- 4
آوري در سوابق پروژه جمعتوسط عوامل درگیر در فرآینددنشوکه در پروژه تولید میاطالعات مربوط

به ها در صورت نیاز مرور آنباشد که سوابق پروژه معموال شامل حجم زیادي از اطالعات می. دگردنمی
دسته ،یک راه رسیدن به آن. ل استمشکها، دستیابی سریع به اطالعات بخصوصی از پروژه در اکثر فعالیت

.باشدمیآنجنبهاطالعات بر اساس 2افشصبندي و 

هاجنبه8- 4
کلی هاجنبهبرخی . ها گزینش شوندآنجنبهبر اساس ها نیاز است که اطالعات مربوطدر بسیاري از فعالیت

اطالعات ساخت بر گزینشبهتر است. باشندمیمتفاوتها طور ملی یا بین پروژهه که برخی بهستند درحالی
.پذیر باشدسطوح جزئیات امکانکلیهدر ،جنبهاساس 

.سالمت و ایمنی، محیط، حفاظت آتش، شرایط سایت، مقررات قانونی: هامثال


1- Checklist
2- Filtering
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اجزا ساخت9- 4
شود امکان توصیه می. ش شوندگزینبر اساس اجزا ساختهعات مربوطها الزم است اطالفعالیتاز در بسیاري 
رقومییک مدل اگر سیستم اطالعات به. اشدوجود داشته بجنبهبر اساس گزینشبا حالتترکیب این

.پذیر استبر اساس اجزا ساخت امکانگزینش،منتسب باشدبه آن ، یا محصول متصل
، پنجره هاصفحه بتنی:مثال

طبقه بندي و شناسه گذاري5
.به این استاندارد ملی ارجاع داده شودباید، ودشمیکارگرفته هبزمانی که چارچوب این استاندارد 

الفپیوست
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)اطالعاتی(
فرآیند ساخت و فرآیندهاي فرعی آنمربوط بهاطالعاتی 

مقدمه1-الف
ها و وروديها، هایی از فعالیتیندهاي فرعی آن و مثالتري از فرآیند ساخت و فرآاین پیوست اطالعات جزئی

.دهدها ارائه میخروجی

فرآیند شروع2-الف
کلیات1- 2-الف

سنجیو امکانها آزمایش، ایدهپیش نیازها شناساییفرآیند فرعی آغازین است که در آن احتیاجات و،شروع
.دشومیانجاممقدماتی 

ورودي2- 2-الف
. طور عمده اطالعات کارفرما در مورد احتیاجات و پیش نیازها استه بشروعفرآیند ورودي

فعالیت ها3- 2-الف
.باشندمیهاها و ارزیابیبرآوردها، تحلیلطور عمده متشکل ازه بشروعفرآیند هاي فعالیت

:مثال 
شناسایی احتیاجات-
برآورد پیش نیازهاي محلی-
هاي مختلف، بازسازي یا ساختمان جدیدموقعیتگزین شامل هاي جايحلاي راهلعات مقایسهمطا-
تحلیل مالی و بودجه بندي-

خروجی4- 2-الف
. پروژه استکارراهانتخاب درمبناي کارفرما ،شروعفرآیند فرعی خروجی

:مثال
تحلیل بازار-
مقدماتی پروژهبرنامه-

ریزيطرح3-الف
کلیات1- 3-الف

.کنداین فرآیند فرعی مبناي کارکردي، فنی، زیبایی شناختی و اقتصادي پروژه را تعیین می
ورودي2- 3-الف

.استشروعفرآیند فرعی خروجیازعبارت طور عمده ه بریزيطرحفرآیند فرعی ورودي
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فعالیت ها3- 3-الف
هاي مختلف حلرآوردها، شناسایی الزامات قانونی، فنی و کارکردي و آزمون راهشامل بریزيطرحهاي فعالیت

.باشدبراي نیازهاي کارفرما و سایر الزامات می
:مثال 

ن،صالح و کاربرامشورت با مراجع ذي-
،بررسی و مطالعات پروژه هاي مرجع-
،بررسی ساختمان هاي مجاور و محیط-
،کاربردي و فنیطرحتهیه یک -
.پیش نویسی طرح اولیه-

خروجی4- 3-الف
مورد نیاز اقدامگیري کارفرما براي کلیه اطالعاتی است که براي تصمیمریزي،طرحفرآیند فرعی خروجی

.رودبراي فرآیند فرعی طراحی بکار میمبنائیعنوان است و به
:مثال 

،جلسه هاي مشاورهصورت-
،مستندسازي برآوردها-
،زيریطرح-
.پیش نویس ها-

طراحی4-الف
کلیات1- 4-الف

.کندها و مشخصات تعریف میتوسط نقشهرادنظر و مفهوم آنورمبنايفرآیند فرعی طراحی 

ورودي2- 4-الف
.استریزيطرحفرآیند فرعی خروجیعبارت از طور عمده ه بفرآیند فرعی طراحی ورودي

هاالیتفع3- 4-الف
.هاي مختلف، تولید نقشه ها و مشخصات فنی استحلهاي طراحی شامل ارزیابی الزامات، آزمون راهفعالیت

:مثال
،ارزیابی اهداف پروژه مانند جنبه هاي زیبایی شناختی، کاربردي و فنی و اقتصادي-
،نفعانو سایر ذيصالح، کارفرما، کاربرانا مراجع ذيمشورت ب-
،ریزيطرحبازنگري -
،تولید و بازنگري مدل ها، نقشه ها و مشخصات-
.نواقصرسیدگی به موارد عدم انطباق و -

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



14

خروجی4- 4-الف
.مورد نیاز استبنابراي تولید فیزیکی فرآیند فرعی طراحی اطالعاتی است کهخروجی

:مثال
،به روز شده پروژهبرنامه-
،نفعانو سایر ذيصالح، کارفرما، کاربرانيا مراجع ذهایی از مشاوره بیادداشت-
،به روز شدهطرح-
.ها و مشخصاتنقشه-

تولید5-الف
کلیات1- 5-الف

تولید . باشداندازي و تحویل می، شامل راهبناادراك فیزیکی دربرگیرندهفرآیند فرعی تولید 
کار تخریب اصلی به عنوان فرآیند فرعی گردد توصیه میباشد، اما هاي تخریبتواند شامل برخی فعالیتمی

. شوددرنظر گرفته6- اي مربوط به بند الفویژه

ورودي2- 5-الف
.فرآیند فرعی طراحی استخروجیمتشکل ازفرآیند فرعی تولید ورودي

هافعالیت3- 5-الف
. استبنایا تخریب /و تولید وین مواد، کاالها و اجزاء ساختهاي تولید شامل تامفعالیت
یک نباید با تخریب نهایی که خود ر محدوده فرآیند فرعی تولید باشد، و تواند فعالیتی ددر بازسازي، تخریب می-یادآوري

.شودفرآیند فرعی است اشتباه
:مثال

،زمان، اقتصاد، سالمت و ایمنی شغلی و غیرهبرنامه تفصیلی تولید نسبت به-
،ظت مواد، کاالها و اجزاء ساخت، انبار و حفاسیدگیرتامین، -
خاکبرداري،ولید و مونتاژ عناصر ساخت، نصب وت-
،راه اندازي-
،بازرسی ها و آزمون ها-
،داريو دستورالعمل هاي استفاده و نگهچون ساختتولید نقشه هاي -
،هاي بیمهصالح و شرکتگردآوري سوابق براي کارفرما، مراجع ذي-
.تحویل-

خروجی4- 5-الف
.موردنیاز استبناداري ست که براي نگهفرآیند فرعی تولید اطالعاتی اخروجی

:مثال 
تندسازي تاییدیه ها و اصالحات،مس-
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،صورتجلسه هایی از بازرسی هاي نهایی-
.نفعانصالح وسایر ذيارفرما، مراجع ذيداري، و سایر سوابق براي ک، دستورالعمل هاي استفاده و نگهچون ساختهاي نقشه-

تخریب6-الف
کلیات1- 6-الف

.استبنااي ازبین بردن کامل در این متن، تخریب به معن

ورودي2- 6-الف
.موجود و محیط اطرافش استبناي، مستندسازي ورودي

:مثال
چون ساخت،نقشه هاي -
،شدهمشخصات مواد پوشیده-
.سوابق امکانات-

فعالیت ها3- 6-الف
.استبنا، تخریب و جداسازي ازکارانداختنسازي، هاي تخریب شامل آمادهفعالیت

:مثال
،تحلیل فنی ساخت-
،بازرسی ساختمان هاي مجاور-
،براي استفاده مجدد و بازیابیبرنامه-
،تولید نقشه هاي تخریب-
،تولید نقشه هاي جداسازي-
،محیطیمعیارهايبرنامه ریزي، انجام و بازبینی -
،گیرانهایمنی پیشمعیارهاي، شامل )آب و برق(غیرهوخدمات عمومیبرنامه ریزي و بستن -
،گیرانهایمنی پیشمعیارهاي، شامل )اجزاء پیش ساخته(طرح ریزي و پیاده سازي -
،اي استفاده مجدد و بازیابی یا کنارگذاشتنبرنامه ریزي رسیدگی و انبار اجزاء و باقیمانده ها بر-
بازرسی هاي سایت-
،هاي بیمهصالح و شرکتگردآوري سوابق براي کارفرما، مراجع ذي-
.به حالت اولیه1ساختگاهبرگرداندن-

خروجی4- 6-الف
.ح موردنیاز استصالکلیه اطالعاتی است که براي سوابق کارفرما و مراجع ذي،فرآیند فرعی تخریبخروجی

:مثال
،محیطیسیصورتجلسه هاي بازر-
،زمینچون ساختنقشه هاي -


1- Site
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،صورتجلسه هاي بازرسی نهایی-
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