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خوب ھمانطوری که قبل تو وبالگم قول داده بودم قرار بود تجربياتم رو در خصوص چگونگی تھيه 

یسری از تجربياتم اینه که بتونم ھدفم از تھيه این فایل گزارشات تحليلی پروژه برای ھمکاران بذارم، 

ی تدوین گزارشات تحليلی پروژه در اختيارتون بذارم، اميدوارم براتون مفيد باشه، چگونگرا در خصوص 

گزارشی که در این مرحله ميخوام توضيح بدم یه گزارش ساده در خصوص تحليل منابع انسانی در 

  .)١(تصویر شماره  پروژه ست

  

  ١تصویر شماره 

قدم پنج ی چند من اومدم طبشيد تحليلی برای اینکه راحت تر متوجه چگونگی تھيه گزارشات 

  تون راحت تر باشه.تم تا درکش برامراحل انجام کار را شکس

ھستش، حاال روش جمع  جمع آوری داده ھای خامبنظر من اولين قدم در تھيه ھر نوع گزارشی 

بياید از طریق گزارشات مثال  ميتونه انواعی داشته باشه،بسته به بزرگی پروژه تون ھا  آوری این داده

یا اینکه ھر قسمت سئوال کنيد و روزانه داده ھاتون را جمع آوری کنيد، یا اینکه تلفنی از مسئول 

  خودتون برید بررسی کنيد.

ھمه منابع  و مشخصات تعدادبا استفاده از گزارشات روزانه تونستيد ليست نھایتا فرض کنيد 

رو که طی ماه گذشته در پروژه حضور داشتند رو شناسایی کنيد و به این جدول تبدیلش انسانی 

  .)٢کنيد (تصویر شماره 
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  ٢تصویر شماره 

   ؟؟خب حاال بنظرتون ميشه این گزارش رو به ھمين صورت ارائه کرد؟

مراقب باشيد که تحت ھيچ شرایطی شما مجاز نيستيد که داده ھای خام را بعنوان گزارش ارائه 

بدید و انتظار داشته باشيد که با این جدول خود مدیران آناليز و بررسی کنند و نھایتا اقدامات الزم 

 تحویل مدیرانخام  داده ھای متاسفانه در حال حاضر در اکثر پروژه ھا گزارشات بصورترا انجام بدن، 

يدونن چطور باید از این گزارشات استفاده کنن اون و به دليل اینکه مدیران نم نشمي ارشد و ميانی

 رشات چيزی بجز کاغذه پاره ھست؟؟؟ھا رو کاغذ پاره ميدونن که البته حق ھم دارن، مگه این گزا

ه ب .احتماال یه ھمچين عکس العملی خواھد داشت اگر گزارش قبلی رو به مدیرتون تحویل بدید

  با دقت نگاه کنيد. ٣تصویر شماره 
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  ٣شماره تصویر 

که  ایعنی اینکه گزارش رو نگا ميکنه و بدون کوچکترین بازخوردی به شما فقط سکوت ميکنه، چر

اونم فکر ميکنه که وظيفه خودش ھست که آناليز ھای الزم و نتيجه گيری رو انجام بده، برای ھمين 

قيم شوت ميشه تو سطل آشغال و یا نھایتا روش تا شما از اتاق رفتين بيرون گزارشتون مست

که این گزارشان ارزش زمانی  حتی بعضی از مدیران نميدونن بایگانی گردد". ،مينویسه "رویت شد

م تاکيد ميکنم که ارائه داده ھای خام تحت پس باز !!!ندارن شدن رو ھم ارزش بایگانی و اصال دارن

  .ممنوع""عنوان گزارش 

  :پردازش و دسته بندی داده ھای خامو اما بریم سراغ قدم دوم یعنی 

من تو  در این قدم باید اطالعات جدول قبلی را یک مرحله پردازش و دسته بندی کنيم، بطور مثال

دسته اول نفرات غير مستقيم یا  :انسانی رو به دو دسته تقسيم کردماومدم منابع گزارش این 

البته که  ی پروژه ھستنادوم نفرات مستقيم یا ھمان نفرات اجر دستهو  ،ھمون نيروھای ستادی

  خود نفرات اجرا ھم به دو بخش پيمانکاران جزء و نفرات مستقيم شرکت تقسيم بندی شدن.

تن که نفرات غير مستقيم که بھشون خودکار بدست ھا ھم ميگم ھمان نيروھای ستادی ھس

ولی در عوض بقيه را پشتيبانی و مدیریت می کنند تا  تقيم درگير اجرای پروژه نيستنبصورت مس

: مدیر پروژه، سرپرست کارگاه، کارشناسان فنی، مثل، پروژه پيشرفت کنه و اھدافش محقق بشه

  )٤(تصویر شماره دست. و سایر افرادی از این  نگھبان، آشپز، نيروی تدارکاتی
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  ٤تصویر شماره 

در مقابل نيرو ھای غير مستقيم نيروھای مستقيم یا اجرایی ھستن که من بھشون بيل بدست 

ھم ميگم، این ھا ھمون نفراتی ھستند که بطور مستقيم درگير اجرای پروژه ھستن مثل: اکيپ 

  )٥(تصویر شماره  جوشکاری،اکيپ تاسيسات، گچ کار و سایر افرادی از این دست.

  

  ٥تصویر شماره 

(تصویر شماره  زارش قبلی مون ميتونه یه ھمچين شکلی بخودش بگيرهپس از این دسته بندی گ

و برای اینکه خوانایی گزارش ھم باال بره یه نمودار ساده ھم بھش اضافه ميکنيم، پس جدول  )٦
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شکل داد، خب حاال این جدول دیگه شلوغی  به این حالت تغيير(جدول داده ھای خام) قبليمون 

  . واضح ترهتحليلش جدول قبلی رو نداره و یکم 

  

  ٦ ارهتصویر شم

  :شدهپردازش و دسته بندی تحليل داده ھای وم یعنی سسراغ قدم  حاال وقتشه بریم

 ،تو این مرحله باید داده ھای پردازش شده مرحله قبل رو تحليل کنيم که ببينيم اوضاع خوبه یا بده

  .خيلی بده یا یکم بده ،و اگر بده چقدر بده

برای ھمين اومدم و دو تا شاخص به جدول اضافه کردم، تحت عنوان نسبت نيروھای غير مستقيم 

  )٧(تصویر شماره . نفرات و نسبت نيروھای اجرا به کل نفرات به کل

  

  ٧شماره تصویر 
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ھمانطوری که احتماال ميدونيد این نسبت ھا در برھه ھای زمانی پروژه با ھم متفاوت  نکته مھم:

اینکه جبھه ھای کاری بسته ھستن نميشه توقع ھستن مثال در ابتدا و انتھای پروزه با توجه به 

و از اونطرف ھم نميشه نفرات غير مستقيم رو کم کرد، مثال نميشه ایی زیادی داشت نفرات اجر

بگيم آشپز یا نگھبان و یا فالن کارشناس فنی رو نداشته باشيم، به ھمين علت نشان دادن این 

اعداد به تنھایی خيلی مشکلی رو حل نميکنه، درسته که از جدول قبلی بمراتب بھتر ھست ولی 

  .بھبودش بدیم ھنوز الزمه که

درگم شدن مدیران برای  جلوگيری از سردر ادامه تحليل گزارش به این نتيجه ميرسيم که بدليل 

تا درک و تحليلش ھم برای  مون استفاده کنيم مواجه با اعداد بھتره که از برچسب برای گزارش

 به این صورت رو ھم موارداین  )٨ (تصویر شمارهشما و ھم برای مدیران راحت تر باشه، خب تو 

  .کنيم میاضافه 

  

  ٨ تصویر شماره
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مدیرتون ازتون  به احتمال خيلی زیادولی بنظرتون آیا ھمين موارد کفایت ميکنه؟؟؟ قطعا نه، چونکه 

که وضعيت را ایده ال نشون بده و یا اینکه ازتون کنه که این نسبت باید چند درصد باشه ميسئوال 

تون رو ھم اضافه يه؟؟؟ اینجاست که باید داده ھای مبنابپرسه مبناتون برای محاسبه این اعداد چ

، و مشخص کنيد که برای ھر پروژه ای عدد ایده آل باید چند درصد )٩ شماره تصویر(کنيد. مثل 

باشه، االن اینجوری خيلی راحت تر ميشه بصورت کالن تصميم گيری کرد که مشکل از کجاست و 

برنامه ای رو ھم بھش  مقادیرارش باید کرد، برای اینکه نمودارمون ھم یکم معنی دار تر بشه چيک

  .)٩(تصویر شماره اضافه ميکنيم تا به این شکل در بياد 

  ٩شماره تصویر 

حتماال االن دارید به این فکر می کنيد که اعداد برنامه ای و شاخص ھای ایده ال رو باید ا مھم:نکته 

 و شاخص ھا حاسبه تعداد نفرات برنامه این در مورد چگونگی مچطوری محاسبه و بدست آورد، م

  زمانی از پروژه بعدا مطلب خواھم نوشت.برای ھر برھه 

وقتش رسيده که با تحليل ھای مرحله قبلی بریم سراغ قدم چھارم که ميشه االن  خيلی خوب

  :گزارش جمع بندی و نتيجه گيری از

تو این مرحله باید براساس تحليل ھا و بررسی ھای که انجام دادیم بيایم و راھکارھای پيشنھادیمون 

رو در قالب چندین بند مشخص و واضح ارائه بدیم تا سایر ھمکاران روش نظر بدن، فرض کنيد 

  )١٠(تصویر شماره  .این موارد باشندپيشنھادھای که مشخص کردید 



  (PMP)دسی نوشته شده توسط مھندس مق
 

 pg. ٨ 

  

  ١٠شماره تصویر 

زمانيکه دارید پيشنھادھاتون رو ارائه می کنيد مدیران ھم سياست ھا و برنامه ھاشون که تو 

، برای ھمين تو رو بھتون ميگن )و احتماال شما تا حاال ازش خبر نداشتيد(ذھنشون ھست 

ت و باید ھمين اتفاق ھم راھکارھای که شما دادید اعمال نظر می کنن که البته درست ھم ھس

پيشنھاد اول شما رد شده حاال به ھر دليلی، پيشنھاد دوم شما  )١١تصویر شماره (مثال توی  بيفته

، سومی و چھارمی پذیرفته شده و پيشنھاد پنج شما ھم نادیده گرفته شده، مثال اصالح شده

  )١١تصویر شماره (غ ميشن. ابال ی و نھایتا این موارد جھت اجرابخاطر کاھش ھزینه ھای باالسر

  

  ١١شماره تصویر 

  :از پيشنھادی ھای اجرا شدمون دو جور بازخورد بگيریمباید بریم و  پنجمقدم تو 

که اون بيشتر به  بھش بگيدباید در مورد گزارشتون نظرش رو بگه و یکی اینکه از مدیرتون بخواید تا 

چه اطالعاتی نياز داره برای تصميم گيری و دوم اینکه خيلی مھمه که نتيجه نھایی اون تصميماتی 
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که تو مرحله قبل مصوب و اجرا شدن رو ھم بررسی و بصورت جدا بررسی کنيد و نھایتا بتونيد در 

این رو ھم بدونيد که افزایش  و آینده گزارشتون رو مدام اصالح کنيد و در یک کالم بھبودش بدید

  )١٢تصویر شماره ( باالتر، بھتر. گزارش کيفيت گزارشات سقفی نداره یعنی ھر چه کيفيت

  

  ١٢شماره تصویر 

يد بوده باشه، برای مطالعه ادامه چگونگی ھای من براتون مف دست نوشته در پایان اميدوارم مطالعه

  تھيه گزارشات تحليلی می تونيد از طریق لينک زیر به وب سایت شخصی من مراجعه کنيد.
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