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  هاهانتخاب سیستم اجرایی مناسب برای پروژ 

 

 مختلفهای اجرایی مقایسه سیستم

 

 
 

 

 روش متعارف )طراحی / مناقصه / ساخت است( DBBمقصود از 

 معیارهای مؤثر در انتخاب روش انجام پروژه
روشی که بیشترین تناسب را با این سه گروه کلی معیارها داشته باشد 

ترین روش به کار گرفته شود و پروژه را به تواند به عنوان مناسبمی

 بهینه قرار دهد. لحاظ کیفیت، زمان و هزینه در حالت
 

 کارفرماهای ها و ویژگیخواستهمعیارهای مربوط به 

 توانايي سازمان كارفرما در مديريت پروژه 

 پذيري پروژهبهبود ساخت 

 ساخت يميزان نياز به انعطاف در دوره 

  ميزان خواست و توانايي كارفرما براي مشاركت در

 طراحي

 كارگيري منابع داخلي در ميزان تمايل كارفرما در به

 مراحل مختلف كار

 حداقل رسيدن دعاويبه 

 ريسك به مشاور و پيمانكار يانتقال بهينه 

  و تضمين منابع مالي  تامينميزان قطعيت در 

  يت تاريخ تكميل ساخت پروژهعطقميزان 

 كاهش زمان طراحي و ساخت 

 عمر پروژه يهاي دورهقطعيت دادن و بهينه شدن هزينه 

 افزايش امكان نوآوري در طراحي و ساخت 

  مديريتي مورد نياز براي  يو هزينهگستره و ميزان تالش

 كارفرما

 پايايي و  ينياز به پايش موضوعات مربوط به دوره

 نگهداري

 بهبود كيفيت ساخت پروژه 
 

 های پروژهویژگی

 پروژه( يقابليت تعريف مناسب پروژه )اندازه و محدوده 

  پروژه، شامل طراحي و  انجامزمان در دسترس براي

 ساخت

 هاي كاري ك اجزاي پروژه در قالب بستهقابليت تفكي

 مختلف

 تجربه در طراحي و ساخت پروژه 

  ميزان پيچيدگي فناوري طراحي و ساخت پروژه 

 ميزان شباهت و تكراري بودن اجزاي پروژه 

 ويژه ريسك كارهاي خاص(هاي فني )بهميزان ريسك 
 

 های بازارشرایط و ویژگی

 سازندگان  -احوجود مشاوران، پيمانكاران و طر

 صالحيتبا

  ثبات نسبي اقتصادي 

 نياز به در نظر گرفتن معيارهاي فرهنگي 

 تامينمقررات مربوط به انجام و ها، قوانين و محدوديت 

 مالي پروژه
 

 انجام پروژهمناسب انتخاب روش 
  هاي كيفي )و معموال از از روشهاي اجرايي كشورهاي توسعه يافته كاربردي دستگاه ضوابطدر اكثر

 .شودميام استفاده براي تعيين روش انج روش امتيازدهي(

 هاي انجام پروژه بر اساس معيارهاي مختلف به صورت كيفي با هم مقايسه در روش امتيازدهي روش

 شده و امتياز نسبي داده مي شوند.

 هاي سپس بر اساس وزن هر معيار امتياز وزن دار هر معيار در هر روش تعيين و جمع اين امتياز

 تر را مشخص مي كند.دار روش مناسبوزن

  .معيارهاي متعددي در انتخاب روش انجام پروژه موثر است 

 
 

 3Aبرای پرینت در قطع  تنظیم

:دسته کلی طبقه بندی کرد3به طور کلی می توان معیارها را در 

خواسته ها و ویژگی های 
کارفرما

ویژگی های پروژه شرایط و ویژگی های بازار


