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 :پروژه  WBSقوانین کلیدی در تهیه 

 تنهائی:نه به  ،را با تیم پروژه تهیه کنید  WBS -1قانون

، باعث ایجاد تعهد و درک WBSتیم پروژه در مرحله برنامه ریزی جهت تهیه  دادن همکاری و مشارکت

 کامل آنها به موضوع کارهائی که در طول پروژه باید انجام شود، منجر خواهد شد.

 

 باید حداقل دارای سه سطح باشد: WBS -2قانون

زه پروژه می تواند در سطوح ااندی و گباشد که با توجه به میزان پیچید خود پروژه می WBSباالترین سطح 

 بیشتری تجزیه )شکسته( شود.

 را با فعالیت اشتباه نگیرید: WBS -3قانون

را همان فعالیت های پروژه  WBSبین برخی کارشناسان و مدیران پروژه وجود دارد که در یک باور غلط 

 در نظر می گیرند که این دو کامال از نظر ماهیتی با یکدیگر متفاوت هستند.

 به عنوان مثال: •

 یک فعالیت است. "خاکبرداری فونداسیون "ولی  بوده  WBSیک آیتم مربوط به  "فونداسیون"

 :WBSرعایت اصول نامگذاری در  -4قانون

 گذاری کنید.نام  "اسم " را با WBSدقت داشته باشید که آیتم های 

 به عنوان مثال: •

ون چ "خاکبرداری فونداسیون "در نظر گرفته می شود ولی  WBSچون اسم است، آیتم  "فونداسیون"

 وب می شود.محس فعالیتدارای فعل می باشد یک 
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 : WBSآخرین سطح توجه به  -5قانون

که شامل مجموعه فعالیت های مرتبط می نامند  )بسته کاری( "Work Package"را  ها  WBSآخرین سطح 

 شود. ... دسته بندیو  کار که می تواند براساس محدوده جغرافیائی،دیسیپلین های مهندسی،تکنولوژی بوده

 :Activity list، سپس تهیه  WBSابتدا تهیه  -6قانون

• WBS اقالم و کارهائی  ، یک شکست طبقه بندی شده جامع از محدوده پروژه بوده و مشخص کننده

که در پروژه انجام خواهد شد، نه اینکه درچه مدت زمانی ، در چه تاریخی و با چه تقدم و است 

 تاخری.

• Activity list  لیست فعالیت ها( شامل شکست سطح آخر(WBS ،به فعالیت های پروژه می باشد 

شناسائی می  WBSفعالیت ها متعلق به برنامه زمانبندی پروژه بوده که پس از تهیه به عبارت دیگر 

 شوند نه قبل از آن.

 درصد:100رعایت قانون  -7قانون 

درصد کار تعریف شده در محدوده قرارداد را  100باید  WBSدرصد می گوید که  100قانون  •

 شامل شده و تمامی اقالم قابل تحویل پروژه را در بر گیرد.

اعمال می شود بطوری که مجموع کارهای تجزیه شده در سطح  WBSاین قانون بر تمام سطوح  •

 درصد کار از سطح باال برابر باشد . 100پائین با 

نباید شامل کارهای خارج از محدوده قرارداد باشد به عبارت  WBSهمچنین این قانون می گوید  •

 درصد کار باشد. 100نمی تواند شامل بیش از  WBSدیگر 

درصد نیز در سطح فعالیت ها کاربرد دارد، به این صورت که کار ارائه شده توسط  100قانون  •

 را شامل شود.بسته کاری همان درصد کار الزم برای تکمیل  100فعالیت های هر بسته کاری، باید 

این قانون به ما این اطمینان را می دهد که تمام محدوده پروژه در نظر گرفته شده است و هیچ  •

 چیزی از قلم نیوفتاده است.
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 :WBSتکامل تدریجی  -8قانون 

نبوده و حتی کامل و جامع  (اول نسخه ) ابتدادر  WBS ، به دلیل منحصر به فرد بودن پروژه در بیشتر مواقع

 وجود نداشته باشد. بیش از سه سطح به تجزیهامکان  ،آنبرخی از سطوح ممکن است 

 تغییر و منجر به و شده بیشتر محدوده کار از شما آگاهی و شناخت  ،از شروع پروژه با گذشت زمان

تغییر  برایبرنامه ریزی و کنترل پروژه  سبه عنوان کارشناکه الزم است شما  می شود WBSتر شدن کامل 

 .بوده و اقدام الزم را انجام دهیدآماده طول زمان پروژه در  WBSروزرسانی به و 

 

 :WBSرعایت میزان شکست  -9قانون 

که بتوان منابع شوند  تجزیهازه ای هستند که باید به اند "فعالیت ها"این جه داشته باشید، تونکته  این به

 .WBSمربوطه را به آن ها تخصیص داد نه آیتم های  )تکی( انفرادی

به آن  "دهقانون  "دراین موضوع که  باید به اندازه کافی و منطقی تجزیه شوند و نه بیشتر WBSآیتم های 

 اشاره شده است.

 

 : 8/80قانون  -10قانون 

 ؟پیدا کند ادامه باید تا کجا  WBSده می شود آن است که تجزیه شاید سوالی که خیلی پرسی

 پیشنهاد می شود. 8/80برای پاسخ به این سوال قانون  

 د بیشبای (WBSآخرین سطح کاری ) تمام بسته هایالزم برای انجام زمان مدت میزان انون می گوید این ق

 .ساعت باشد 80ساعت و کمتر از  8از 

 




