
 

  

 

 های معمول و اهداف آنهاجلسه

 )در یک پروژه ساختمانی(
 مدیریت پروژهجستارهایی در 

 خالصه

ها هستن، ارهای ارتباطی پروژهترین ابزهای یکی از مهمجلسه

که براساس ماهیت، ابعاد و پیچیدگی پروژه با اهداف و 

در مستند حاضر شوند. تواترهای زمانی متفاوت برگزار می

ر یک پروژه ساختمانی و اهداف معمول د هایفهرستی از جلسه

 .شودارایه می آنها

 مزدک عبائی

 ۱۳۹۸بهار تاریخ تنظیم: 
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 1  |صفحه

 معمول و اهداف آنها هایهجلس

 یک پروژه ساختمانیدر 

 

 

 

 

 ی()کمیته راهبر ۱یبرگروه/تیم راه

 ني.و برنامه زما بررسي منشور پروژه، مفاهيم و مباني طراحي، كليات بودجه 

 .تصويب و تاييد تغيير در منشور پروژه 

 .مرور استراتژي پروژه و روند تحقق اهداف كارفرما 

 .تصويب قراردادهاي مشاوران و پيمانكاران 

 تیم پروژه

 ها در برابر بودجه مصوب.هاي عملكرد واقعي هزينهتاييد برنامه مالي و بررسي گزارش 

 گيري در مورد تصميم –اي رسيده كنندگان در مناقصه و پيشنهادهبررسي فهرست شركت

 واگذاري كارها.

 .ارايه گزارش روند پيشرفت برنامه طراحي و ساخت 

 ييرات مورد ها شامل تغها و هزينهبررسي و اظهار نظر در مورد تغييرات پيشنهادي در طراحي

 پروژه.نظر كارفرما براي تصويب اصالحات مربوط در برنامه

 تیم طراحی

 ها.هاي مرتبط با طراحيبررسي، تهيه گزارش و اجراي تمامي جنبه 

 هاي كارفرما.مرور تصميم/تعيين 

 ها به تيم پروژه در مورد:ها/توصيهسازي اطالعات/گزارشآماده 

 قراردادهاي پيمانكاران تخصصي/جزء، 

 ها.تغييرات پيشنهادي درباره طراحي و/يا هزينه 

 ش اين اطالعات.بندي و پردازبررسي دريافت اطالعات پيمانكاران تخصصي، دسته 

 .اطمينان نسبت به هماهنگي و يكپارچگي اطالعات طرح و فرآيندهاي طراحي 
                                                           
1 Steering Group/Team 
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 2  |صفحه

 گروه/تیم تامین مالی

 ،اندركار تداركات به عوامل دست نظارت و ارايه گزارش عملكرد مالي، قراردادي و بررسي

 مرتبط.

 .تهيه برنامه مالي براي تصويب كارفرما 

 بيني ها و جريان نقدينگي و پيشهاي معمول در مورد هزينهسازي و مرور گزارشآماده

 نيازهاي آتي پروژه به منابع مالي.

 .بررسي مسايل مالياتي 

 اد.نظارت بر تنظيم و انتشار اسناد مناقصه و مدارك قرارد 

 اي پيشنهادهاي تغيير مطرح شده از سوي كارفرما يا تيم طراحي.بررسي آثار هزينه 

 های بررسی روند(تیم پروژه )جلسه

 هاي مسوول در مراحل مختلف پروژه.برقراري ارتباط موثر ميان گروه 

  نظارت بر پيشرفت و ارايه گزارش درباره توسعه پروژه، تغييرات پيشنهادي و برنامه زماني

 اجرا.

 هاي كاري.بررسي روند پروژه نسبت به برنامه زماني براي هر مرحله از پروژه / بسته 

 .شناسايي مشكالت احتمالي 

 .مرور وضعيت تداركات 

 هاي دريافت اطالعات از سوي پيمانكاران مرور وضعيت اطالعات ساخت و درخواست

 تخصصي به پيمانكار اصلي.

 های کارگاهی(تیم پروژه )جلسه

 هاي ماهانه پيمانكار اصلي شامل موارد زير:گزارشيه ارا

 .كنترل كيفيت 

 .روند پيشرفت پروژه 

 تغذيه(. و مسايل رفاهي )سالمت، ايمني 

 .پيمانكاران تخصصي 

 .طراحي و تداركات 

 .اطالعات مورد نياز 

 .ايمني ساختگاه 
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 3  |صفحه

 ها.فهرست نقشه 

 ( توسط:هاي پيشينارايه گزارش )در مورد مشكالت مطرح شده در جلسه

 .مهندس معمار 

 بردار.نقشه 

 .مدير تسهيالت 

 .گروه فناوري اطالعات 

 .مترور 

 اقدامات قانوني و تسهيالت زيربنايي:

 .تلفن 

 رساني.گاز 

 رساني.آب 

 .جريان برق 

 .زهكشي 

 ها.نامهها و موافقتتاييديه 

 ريزي.برنامه 

 .مقررات ساختماني 

 .مسووالن محلي 

 .ادارات بهداشت 

 .ساير موارد 

 طالعات:ا

 شده توسط تيم طراحي. ارايه 

 .درخواستي از تيم طراحي 

 .درخواستي از پيمانكار 

 
 13۸۶وزارت نفت /  –احد نظری / مزدک عبایی  –نبع: راهنمای عملیاتی مدیریت پروژه )در صنعت ساخت( م
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 4  |صفحه

کننده: مزدک عبائیتنظیم   

 )كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت )دانشگاه تهران  

 )كارشناس مهندسي عمران )دانشگاه صنعتي شريف 

 2نامه داراي گواهيPMP-PMI  ازPMI 

 3نامه داراي گواهيPBA-PMI  ازPMI 

 مشاور و دستيار رييس هيات مديره شركت كيسون 

 مشاور و مدرس مديريت پروژه و مديريت قراردادها 

  مدير سابقPMO در شركت هاي كيسون و مهاب قدس 

 مدير سابق دفتر هماهنگي خدمات مديريت شركت سابير 

  تهران جنوبمدير سابق برنامه ريزي و تعالي سازماني شركت 

 هاي مديريت پروژه، مديريت كسب و سابقه تدريس در صدها دوره و كارگاه آموزشي در زمينه

 كار و مديريت قراردادها و دعاوي

  مشاور / كارشناس مديريت پروژه، توسعه كسب و كار، مديريت قراردادها و مديريت ساخت

 :هيا مختلف از جملهسازماندر

ریزی / بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی / سازمان مدیریت و برنامه  بانک اقتصاد نوین

 / وزارت راه NEXAه کاوان شرق / گرو)سابق( / مگفا / آتک / مپتا / وادید طرح / کانی

های دوقلوی تهران )گلباران سابق( / وزارت راه و شهرسازی و ترابری )سابق( / برج

 مهندسان مشاور آوند طرح  /
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2 Project Management Professional (PMP)® 
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