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برآوردهزینهطرحهاوپروژهها

 محمدجوادقلیپور1،حسیننوروزی،النازفتوحی2،شرکت ملی نفت ایران 

همواره  پ یشرو،  اقتصادی  بنگاه  یک  در 
اهداف،  به  نیل  برای  سازمانی  استراتژی های 
تعریف شده اند و نظام های برنامه ریزی موظف 
استراتژی ها،  این  چهارچوب  در  که  هستند 
را  یا طرح ها  پروژه ها  از عملیات،  مجموعه ای 
محقق  بنگاه  کالن  اهداف  تا  نمایند  تعریف 
پروژه ها،  و  انجام طرح ها  برای  شود. همچنین 
همواره سیستم ها، روش ها و دستورالعمل های 
معینی تدوین می شود که انجام صحیح آنها را 

تضمین می کند )شکل-1(.
طرح ها  در  که  کرد  توجه  باید  راستا  این  در 
کار  شرح  انجام  اصلی،  هدف  نیز  پروژه ها  و 
و در  معین  زمانی  تعریف شده در محدوده ی 
قالب هزینه ی برآوردی یا اعتبار مصوب شده 
با رعایت سطح کیفی مورد نظر است و تمامی 
تأمین  برای  پروژه،  یک  مدیریتی  فرآیندهای 
این  در  )شکل-2(.  می شوند  دنبال  هدف  این 
همواره  شده  تمام  قیمت  و  هزینه  عامل  بین 
با طرح ها  مباحث مرتبط  از چالشي ترین  یکي 
از  ناشي  تغییر  و پروژه هاست؛ چراکه هرگونه 
عوامل بیروني و دروني، تأثیر خود را به سرعت 
عواملي  بنابراین  مي کند.  نمایان  هزینه ها  در 
کنترل  امکان  تورم،  فن آوری،  تغییرات  مثل 
قیمت، ایمني و قوانین مربوط به محیط زیست، 
واردات  مالحظات  اجتماعي،  بحران هاي 
و  تجاري  تعرفه هاي  و  مالیات  صادرات،  و 
برآورد  رقم  رایج،  پول  ارزش  تغییر  همچنین 
قرار  تأثیر  تحت  را  پروژه ها  و  طرح ها  اولیه ی 
می دهد. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از 
یا  طرح  یک  انجام  در  مالی  مشکالت  وقوع 
پروژه، داشتن برآورد صحیح از هزینه ی انجام 
برآورد  برای  بود.  خواهد  شروع  از  قبل  آن، 
روش های  از  باید  پروژه  یا  طرح  هر  هزینه ی 
شده  به روز  تجربیات  بر  منطبق  که  استاندارد 
شود.  استفاده  هستند  درست  تحلیلی  منطق  و 
به بانک های اطالعاتی  در این راستا دسترسی 
با تجربه، می تواند بسیار مؤثر  افراد  به هنگام و 

هر  انجام  هزینه ی  برآورد  کلی  به طور  باشد. 
فعالیت ها  برآورد  مجموع  از  پروژه،  یا  طرح 
یا بسته های کاری تعریف شده در آن به دست 
می آید. اما با توجه به ریسک های مختلف در 
خط  تعیین  برای  باید  کاری،  بسته های  انجام 
پایه ی3 هزینه ی هر پروژه، از طریق روش هاي 
تحلیل ریسک مبلغ مربوط به هزینه های ناشی 
مبلغ  به  و  محاسبه  پیش بینی نشده4  موارد  از 
این،  بر  اضافه شود )شکل-3(. عالوه  برآورد 
همواره باید بر مبنای ضوابط مصوب و شرایط 
محیطی انجام هر طرح یا پروژه، مبلغي تحت 
ناشناخته  اتفاقات  براي  مدیریتي5  رزرو  عنوان 
اضافه شود  مبنا  هزینه ی  به  )غیرقابل پیش بیني( 
نیاز  مورد  بودجه ی  به عنوان  نهایي  نتیجه ی  و 

طرح یا پروژه، جهت برنامه ریزي ارائه گردد.
بسته ی  یا  فعالیت  هر  هزینه ی  برآورد  برای 
کار  شرح  از  آگاهی  عامل،  مهم ترین  کاری، 
دقت  باشد  بیشتر  آگاهی  این  هرچه  آنست. 
ابتدای  در  بنابراین  می یابد.  افزایش  برآورد 
کار،  شرح  احجام  و  ابعاد  هنوز  که  پروژه 
هزینه ی  برآورد  نشده،  مشخص  به درستی 
پروژه  که  به تدریج  و  دارد  کمتری  دقت  آن 
پیش می رود و ابعاد و احجام کاری آن بیشتر 
مشخص می شود می توان با دقت بیشتری قیمت 
در  )شکل- 4(.  زد  تخمین  آنرا  شده ی  تمام 
طرح ها  هزینه ی  برآورد  معتبر،  استانداردهاي 
نظر  مورد  مبناي دقت و هدف  بر  پروژه ها،  و 
طبقه بندي  متفاوت  سطوح  به  آن،  تهیه ی  از 

شده اند )جدول-1(.
برای  باال  سطوح  در  هزینه  برآورد  معموالً 
اهدافی چون مطالعات مفهومی یا امکان سنجی 
انجام می شود. در این مرحله اطالعات مربوط 
در  و  هستند  کلی  بسیار  پروژه  کار  شرح  به 
محدوده ی  در  می تواند  برآورد  دقت  نتیجه 
20- تا 50+ درصد قرارداشته باشد. در سطوح 
میانی هدف اصلی از برآورد، تعیین بودجه و 
برنامه ریزی برای تخصیص اعتبارات است. در 

با وجود اطالعات دقیق تر از شرح  این مرحله 
 -10 محدوده ی  در  برآورد  دقت  پروژه،  کار 
پائینی  سطوح  در  بود.  خواهد  درصد   +30 تا 
احجام  و  کار  شرح  از  ریز  اطالعات  معموالً 
وجود دارد که بر اساس آنها می توان پروژه را 
با دقت های خیلی خوبی در محدوده ی 5- تا 

10+ درصد برآورد نمود.
ــا  ــا و پروژه ه ــه ی طرح ه ــرآورد هزین جهــت ب
ــاي  ــوق، روش ه ــده ی ف ــر ش ــطوح ذک در س
مختلفــی عنــوان شــده کــه هــر یــک متکــي بــر 
ــل خــاص خــود  ــب و عوام شــاخص ها، ضرای

ابعاد مختلف طرح ها و پروژه ها2
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هســتند. امــا در اســتاندارد مدیریــت پــروژه 
PMBOK-5th Edition چهــار روش کلــي 
ــد از: ــي شــده کــه عبارتن ــرآورد معرف ــراي ب ب
■ روشهايپائینبهباال6: که بر مبناي طراحي 
پروژه  اجزاء  کامل  تجزیه ی  و  مهندسي  دقیق 
انجام  آن  از  حاصل  شده ی  برآورد  احجام  و 
مي شود. معموالً این نوع برآورد، ارقام مندرج 
در فهارس بهای واحد را مالک قرار داده و از 
دقت نسبتاً زیادي برخوردار است. اما زمان بر و 
نیازهاي کالس های 1  پرهزینه است و معموالً 
یا Definitive Estimate( 2( را تأمین مي کند.

مبناي  بر  معموالً  که  مقایسهاي7:  روشهاي  ■
قبلي که  پروژه هاي مشابه  از  تجربیات حاصل 
شده اند  انجام  سازمان  از  خارج  یا  داخل  در 
به دست  شده  منتشر  هزینه اي  اطالعات  یا 
و  است  سریع  و  این روش کم هزینه  مي آیند. 
مي تواند پاسخگوي نیازهاي کالس های 3 یا 4 

)Budget Estimate( باشد.
اسـتفاده  بـا  کـه  پارامتریـك8:  روشهـاي  ■
گذشـته،  پروژه هـاي  هزینـه اي  اطالعـات  از 

بـرآورد را بـر اسـاس یـک متغیـر خـاص ارائه 
احـداث  هزینـه ی  بـرآورد  مثـاًل  مي دهنـد. 
یـک تانـک ذخیـره ی نفت خـام بـه ازای هـر 
بشـکه. ایـن نـوع بـرآورد، نیازهـاي کاربـردي 
مربـوط بـه کالس های 4یـا ROM( 5( را تأمین 

مي نمایـد.
بر  که  سرانگشتي9:  یا ابتكاري روشهاي  ■
مبناي استفاده از تجربیات افراد خبره و قواعد 
کلي مورد قبول آنها، برآورد هزینه  ی طرح یا 
پروژه را انجام می دهند و معموالً در کالس 5 

استفاده مي شوند.

و  روش ها  اغلب  که  می شود  دیده  معموالً 
برآورد  برای  شده  منتشر  دستورالعمل های 
هزینه، بر کالس های 1 و 2 متمرکز شده اند که 
نمونه ی آنرا می توان در بخش نامه های سازمان 
عنوان  تحت  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت 
در  کرد.  مالحظه  رشته ها  واحد  بهای  فهارس 
مهندس  شرکت های  و  مشاوران  حاضر  حال 
و  نشریات  این  از  گسترده  به صورت  مشاور، 
دستورالعمل ها استفاده می کنند. اما باید توجه 
مراحل  اولین  در  برآورد  انجام  که  داشت 
دوره ی عمر پروژه که مبدأ تصمیم گیری های 
کاری  بسته های  احجام  یا  ابعاد  و  است  کالن 
اهمیت  از  نشده اند،  مشخص  کامل  به صورت 

ویژه ای برخوردارند.
برای  یکسان  دستورالعمل های  تهیه ی  اصوالً 
دشوار  بسیار  کاری  باالتر،  و   3 کالس های 
سازمانی  بلوغ  به میزان  که  است  پرچالش  و 
بستگی  شرکت  هر  بودن  حرفه ای  سطح  و 
شده  ثبت  اطالعات  وجود  بنابراین  دارد. 
همچنین  و  قبلی  شده ی  انجام  پروژه های  از 
خبره ی  افراد  تجربیات  بتواند  که  سیستمی 
نماید  ضبط  و  ثبت  را  سازمان  در  شاغل 
می تواند کمک شایانی در این خصوص باشد. 
همچنین برای برآورد هزینه در کالس های 3 و 
باالتر معموالً متدولوژی و قاعده ی یکسانی که 
کارکرد فراگیر داشته باشد تعریف نشده است. 
مختلف  گروه های  برای  است  الزم  بنابراین 
سازمان  هر  در  آنها  انجام  که  پروژه  یا  طرح 
مناسب  متدولوژی های  است  رایج  بنگاه  یا 
به طور  و  تدوین  سازمان  آن  نخبگان  توسط 
پیوسته به روزرسانی شوند. در شرکت هایی که 
موضوع مدیریت دانش و ثبت درس آموخته ها 
مورد توجه قرار گرفته، بسط و توسعه ی دائمی 
دستورالعمل ها و خطوط راهنما، برای برآورد 
امری رایج و مهم  هزینه در کالس های فوق، 
به حساب می آید و از نتایج آن به صورت یک 

سرمایه ی سازمانی محافظت می شود.
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