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 قدمهم

داد  را پوشر   مباحث مدیریت و کنترل پرروه  آشنایی باجهت  ازیاطالعات مورد ن اتی ازی، کلمستند نیا
   است. شامل شد را 1PMBOK آموزش و

 ریدر جهرت حظرم مسر یفراینداز است عبارت ( Project Managementکنترل پروه  ) ای تیریمدتعریف 
 نتررلدر واقر  ک .تیظیکو  زمان ،نهیهزسه عامل  میان ،موجه یتعادل اقتصاد کیبه  یابیدست یپروه  برا

نگرا  ررروا از برنامره بتروان برا ه ترا پرروه  اسرت یشد  برا نیو کامل برنامه تدو قیدق یاجرا پروه ،
گردانرد. ررود باز یو اصرل هیراول ریمس بهپروه  را  ،هاتیفعال نیتریو طرح اقتصاد رروا علل صیتشخ

   :ردیگمی بهر  ریاز سه عامل ز ،را  نیکنترل پروه  در ا
 پروه  یواقع تیوضع نییتع  
 پروه  با برنامه یواقع تیوضع سهیمقا  
 یحاصال اتاقدام ندرنظرگرفت  

 
 یهراپروه  یو راهبرر یریزبرنامرههنرر و دانر  بره صرورت ررا ،  ،یافرزارپرروه  نر  تیریمد

 دیرکره برا دانر  تول باشردیپرروه  مر تیریاز مرد یاشراره ،یافزارپروه  نر  تیریاست. مد یافزارنر 
 .درومی به شمار افزارنر  یمهندس مباحث ةرمجموعیز ،قتیو در حق ختهیهم آم در ،افزارنر 

. اسررتظاد  از برازمی گرردد ،افرزارنر  دیرتول تاریخچرة هبر یافرزارنر  یهراپروه  تیریمرد تاریخچرة
 یهانیازمنردی شرد  و بررای امعمرال افرزارنر  دیرسررعت تولی کنرد سرب  ،یتیریمرد کیکالس یهاروش
را بره  ریرز شکست رورد ، عوامرل یافزارنر  یهاپروه  یو بررس لی. تحلدناس  نخواهد بوم ،انیمشتر

 شکست آنها مشخص کرد: لیدال نیعنوان مهمتر
 روشن اهداف پروه  انیعد  ب 
 پروه  ازیبرآورد نادرست از مناب  مورد ن 
 هانیازمندینادرست  فیتعر 
 روند پروه  فیضع یدهگزارش 
 نابالغ یهایاستظاد  از فناور 
 پروه  یهایدگیچیدر کنترل پ ییعد  توانا 
 اندارداست ریغ ةتوسع یهاروش 
 فیضع ةپروه تیریمد 
 نظعانیذ یهااستیس (Stakeholders)  
 پروه  یتجار یهامربوط به جنبه یفشارها 

 یهانیازمنردیروشرن و بردون ابهرا   انیرکره عرد  ب دهردیمورد نخست فهرست براال نشران مر سه
   .دشومی ه پرو ازیمناب  موردن صیو تخص یگذارمنجر به اشتبا  در هدف ،انیتوسط مشتر یافزارنر 

 

   ITی هاشکست پروژهموفقیت و  علل

 هانیازمنردی قیردق تعریفو  ییاجرا تیریمد یبانپشتی ،بودن کاربر لیهمچون در یعواملاز نگاهی دیگر، 
دن کراربران و نمرون لیردر ،گررید یاند. از سرومطررح شرد  IT یهاپروه  تیموفق یاصل لیبه عنوان دال

 عامرل .اندشنارته شرد ها لغو پروه  ایدر شکست  یدو عامل اصل هاینیازمند فیموجود در تعر صینقا
  :  پروه  اعال  شد  است تیعامل در موفق نیفهرست به عنوان مهمتر نیدن کاربر در انمو لیدر
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 یتعوامل موفق رتبه

 درالت دادن کاربر 1

 ییاجرا تیریمد یبانیپشت 2

 هانیازمندی قیدق فیتعر 3

 حیحص یریزبرنامه 4

   نانهیبانتظارات واق  5

 کوتاهتر لیتحو دبا موع ییهاپروه  6

 کارکنان کارآمد 7

 تیمالک 8

 نگرش و اهداف روشن 9

 کوش و متمرکزسخت میت 11

 از پروژه PMBOK فیرتع
1PMI پرروه  تیریمرد یهانرهیدر زم یکه به طرور تخصصر واق  در ایاالت متحد  آمریکا است یسازمان، 

ایرن  یهااسرتاندارد نیو همچنر PMBOK ةروش مردیریت پرروه یروزرسرانبهاست و  تیبه فعالمشغول 
 آمد  است: PMBOKتعاریف زیر از مقوله پروه ، در مستندات  .حوز  را برعهد  دارد

  منحصر به فرد یبه هدف یابیدست یاست برا یموقت یتالش ،منظور از پروه. 
 بره  یابیدسرت یبررا ییهراروش ابزارها و ،هامهارتن ، دا یریبه کارگ ،پروه  تیریمنظور از مد

   .مورد نظر است یهاپروه  یهانیازمندی

 و کنترل پروژه شیپا ،یریزبرنامه

 یحجرم کرار نی( پرروه ، تخمرScope) ةمشخص نمرودن محردود ،یافزارپروه  نر  یریزبرنامهاز  هدف
پرروه  برا  یریزبرنامرهباشرد. مری پروه  یجراجهت ا یدنبرنامه زمانب کی نیتدو ،جهیو در نت ازیمورد ن
 حیپرروه  جهرت تشرر یریطررح اجرا ،د. پر  از آنشرومی موضوع پروه  آغراز یهانیازمندی ییشناسا

 یارهرایگردد. نظارت بر پروه  و کنترل آن بر اسرا  معمی نیتدو یانیو م یعال تیریسطوح مد فیوظا
 آنهرامنراب  بره  صیو تخصها( )گرو  هامیدر ت فیوظا ید که روند اجراکنمی نیتضم ،افزارنر  یمهندس

 جررا،عد  تطابق در روند ا ةدر صورت مشاهد  مدیر پروهو  فتهریپروه  انجا  پذ ییبر اسا  طرح اجرا
       را به عمل آورد. یاقدامات اصالح

Issue 

بره بهبرود عملکررد  ،واحد از کار است که در صورت انجا  کی ،)موضوع( Issue کی، افزارنر  یمهندس در
 ایر (Component) مؤلظره کیرسرازی ، مستندرطا کید. مانند رف  شومی منجر یافزارنر  (ستمیسسامانه )

برر  معمروالً هراIssueاسرت.  یافرزارنر مردیر پرروهة  فیاز وظا یکی Issue تیری. مددیجد یازمندین لیتحل
   ند:شومی بندیدسته ،تیاهم ایشدت  زانیم (ارامترپعامل )اسا  
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 سرامانه هسرتند کره در عملکررد  آنهراییدسرته  نیشد  در ا فیتعر موارد ای: مشکالت و یبحران
سرامانه به رطرر افترادن  سب به آنها ممکن است  ییدارند و عد  پاسخگو یاتیح تأثیر ،(ستمیس)

 شود.
 دارند قرار ییاجرا و پاسخگو یدر زمانبند تیدسته در رد  دو  اهم نی: موارد ایانیم. 
 یتررنییپا تیسطح اهم در ینسبت به دو دسته قبل رندیگمی دسته قرار نیکه در ا ی: مواردنییپا 

ممکرن اسرت  ،تیبه موارد کم اهم ییتوجه داشت که انباشته شدن و عد  پاسخگو دی. بادارند قرار
 .ایجاد کند یبحران یرطر

 پروژه یهاویژگی

        :  نمود یبنددسته زین آنها یهااز لحاظ مشخصه توانمی را هاپروه 
 آن مشرخص باشرد.  انیرآغراز و پا دیراست با یموقت یتالش ،پروه  از آنجا که ،یزمان چارچوب

 بررآورد ،ینریبره صرورت تخم آنهرا انیو زمان پا ندشومی را  آغاز یها در زمانپروه  شتریب
مشرخص اسرت در  ،پرروه  و تحویل لیزمان تکم تنهاها پروه  یدر برر گر،ید ی. از سودشومی

 .دنمومشخص  به ابتدا برگشت تا زمان شروع راتها اناز  دیصورت با نیا
 اسرت  یمختلظر جینترا یدارا ،را  برسند. هرر پرروه  یتا به هدف ندشومی ها انجا پروه  ،هدف

بره همررا  داشرته  ررود سازمان یبرا یشود که منافع میتنظ یابه گونه دیهدف پروه  با نیبنابرا
کرامالً  یریکررد  و مسر شرخصرا م یآن بودجره مصررف یار صورت گرفتره، زمانبنردک و باشد

 . دارد یمشرتر یتمندیبرر رضرا یمیترأثیر مسرتق ،پرروه  هدف .دهدقرار  میت اریواضح را در ارت
 .دشومی توسط هدف پروه  مشخص ماًیمستق دشومی که انجا  یکار ایدامنة پروه  

 بره همررا  داشرته باشرد کره مالرک  یگروهر ایرفرد  یرا برا یارزشمند جینتا دیپروه  با، تیمالک
 سرتین یاکار چندان ساد  ،مشخص کردن مالک پروه  آن هستند. لیپ  از تکم ،محصول پروه 
 کرهدارد ( Sponsor) یحرام کیرداشته باشد، اما تنها  یادیان زمندعالقهممکن است  ،هر چند پروه 

      باشد. یمشتر ای ییممکن است کاربر نها
 مرورد  ،بره هردف پرروه  یابیدسرت یاست که برا یلیوساامکانات و تما   ،منظور از مناب ، منابع

 یدارا ،انجرا  پرروه  ی. اسرتظاد  از منراب  بررانردکنمیحرال آن را محردود  نیبود  و در عر ازین
 نسربتاً ،رایانره یفنراور ،گذشرته در پروه  لحاظ شود. یکل یهانهیدر هز دیاست که با ییهانهیهز

 یانسران یرویرن  . امرروزشدیها تما  مستمیسارت س یبرا ازیمورد ن یانسان یرویتر از نگران
ثابرت  ،و منراب  پرروه  یزمانبنرد اگرراسرت.  یتر از ررود فنراورگران ،)سامانه( ستمیس ةسازند

 یکرار ةحیطردامنره یرا اسرت کره  نیپروه  ا یزمانبند ای هانهیکاه  هز یحل براهستند تنها را 
(Domain) دیرهسرتند کره با یسره عرامل "بودجره"و  "یزمانبنرد" ،"یحیطه کرار" .میرا کاه  ده 

 )الرزا ( تیمحردود را مروارد نیر. اابردیهموار  در توازن باشند تا پرروه  بره هردف ررود دسرت 
      .دنناممی زیگانه نسه

 یهاپروه   امروز ،هانقش IT هرا مهارت نیچند امختلف هستند. هر یهامهارتبا  یافراد ازمندین
    :را دارد ریز یهامتظاوت باشد اما معموالً هر پروه  نق  گریدپروه  به  یاممکن است از پروه 

o بره  یابیمراحل مختلرف کرار و دسرت میاست که مسئول تنظ یفرد ،می: رهبر تپروژه ریمد
   است. یظیک یشد  براسا  استانداردها فیتعر یهانیازمندی

o و  یسرازمانباشد کره منراب   سازمان ریمد ای ی، مشترواسطاست : ممکن پروژه انیحام
 .دکنمیحرکت را مشخص  یسمت و سو

o ینشریب ایردان ، تخصص  یباشد که دارا یمشتر ایکاربر  دتوانمی :متخصص موضوع 
   است.مالی(  ة)شامل حوزپروه   یبانیپشت یبرا ازیرا  مورد ن یهااز حوز  یکیدر 

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/


 

 یعی: الهام شفتهیه کننده 

 

 

www.shafiee.net 

7 

تعریف 

 هدف پروژه

 
ریزی برنامه

 پروژه

 
 

اجرای 

ریزی برنامه

 پروژه

 
ارزیابی  بستن پروژه

 پروژه

o سرران،ینوشرربکه، برنامه نیمتخصصرر سررتم،یان سگرررتحلیررلشررامل : یمتخصصصص فنصص 
 بررایحرل ارائه را  یبرا یفن یهامهارتوجود هستند. ...  و یآموزش انیمرب ها،ستیگراف

     است.  یضرور ،یسازمانمشکالت 
 ( هاسکیرمخاطرات) یهرا داراپروه  یو بررر سرتین مخراطر بردون  یاپروه  چیه، هاو فرض 

 ،پرروه  میممکن است نسربت بره تر ندکنمی دیکه پروه  را تهد یطراتهستند. ر یشتریب مخاطرات
از  یکریررروا  ایر د ینسرنج یهراینریب یممکن اسرت پ ،یدرون سکید. رنباش یرونیب ای یدرون
   باشد. را  مهیپروه  در ن میاز ت یدیکل یاعضا

 محصول پروه  اسرت. بره دارانیرر ایمربوط به طرف قرارداد  یرونیب سکیر ،عوض در
 ةکننرد دیرتهد مخراطراتو بودجه را بررآورد کررد  و  یمحدود ، زمانبند توانمی هاهیکمک فرض

    د.نمو یابیپروه  را ارز
 اوقرات یانجرا  داد. گراه یادیرمررتبط ز فیوظرا دیرها باپروه  یکار رو یبرا ،مرتبط فیوظا، 

ت پرروه  از ممکرن اسر و گرذاردیم تأثیرمرتبط با آن  فیوظا ریبر سا ظهیوظ کیدر انجا   تأریر
 شرتریدر ب نرسرد. انیرممکن است پروه  در زمان مقرر شد  به پا یحت .ظتدیرود عق  ب یبندزمان

   .دنشومی میتنظ اتیدر جزئ شرفتیدر قال  پ فیها وظاپروه 
 ندشرومی یزیربرنامره ،یسرازمان راتییرتغ جادیا یبرا ی سازمانیهاپروه  ،یسازمان راتییتغ. 

روش  ،IT ةسازی پرروهاد یقرار است با پ رایشود، ز تیریو مدشد  کامالً شنارته  دیبا رییتغ نیا
   .ابدی رییکار افراد تغ

 هرا را انتخرا  پروه  ،مختلرف لیربره دال هاسرازمان ،بزرگتر از خود پصروژه یطیدر مح عملکرد
  یکرار گررو و   مردیر پرروه .گذارندیتأثیر م هاسازمانبر  نیز انتخا  شد  یهاو پروه  دنکنمی
  آشنا باشند.  سازماندر  هاآن رینظ یو عواملها تاسیس ط،یبا فرهنگ، مح دبایمی

 (PLC)پروژه  اتیح ةچرخ

متولرد شرد ، رشرد کررد ، بره  یعنیهستند،  چررة حیات یدارا ،موجودات زند  یمانند تمام زین هاروه پ
    .ندشومی متوقف ،تیرو به زوال نهاد  و در نها، د یاوا رس ةنقط

اسرت کره از  یمنطقر یاز مراحل و فازهرا یامجموعه PLC (Project Life Cycle) یا پروه  چررة حیات
محصرول پرروه  را در برر  لیرسرارت و تحو ف،یرترا مراحرل تعر دهدیم لیپروه  را تشک یابتدا تا انتها

 ازیربرود  و منراب  مرورد ن رؤثم ،ییهر فاز از پروه  در عملکرد نها انی. محصوالت ارائه شد  در پاردیبگ
 ،پرروه  تیریکررد ترا هرم مرد میفراز تقسر نیبه چند دیرا با هاپروه  .ندکنمیرا مشخص  یفاز بعد یبرا

امکران  ،سرازمانهر فراز بره  انیشد  در پا ارائه. محصوالت ابدیآن کاه   مخاطراتگردد و هم  ترساد 
بره آن  دیربا یو در صرورت بود ممکن است رطرناک فازها  یوشانپ. همنماید یابیپروه  را ارز تا دهدیم

     پروه ، شامل مراحل زیر است: چررة حیات باشد. ینیب یآن کم و قابل پ کسیاقدا  کرد که ر
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 هدف پروژه  فیتعر

 یزیربرنامره یابره گونره دیهدف با نی. اردیمرحله از کار صورت گ نیدر اول دبایمی هدف پروه  فیتعر
 میبه دنبال داشته باشد. اگر هدف پرروه  بره وضروح مشرخص شرود، تر سازمان یرا برا یفعشود تا منا

بره  ن،یرا بررببرد. عالو    یپبه مختلف پروه  را  یآن تمرکز کند و فازها یرو یبه روب دتوانمی پروه 
   هستند: ریز اتیرصوص یها داراپروه  یتمام رسدینظر م
 ابدییکاه  مانتها و در  افتهی  یافزا ،جیبه تدر بود م ک ،پروه  یتالش صورت گرفته در ابتدا. 
 (  سکیرمخاطر) به محر  شرروع  سطح رود قرار دارد. نیپروه  در باالتر یدر ابتدا یثباتیو ب

   .ابدییم  یافزا تیاحتمال موفق ،به کار پروه 
 ار دارد.سطح قر نیکار در باالتر یدر ابتدادامنة پروه  تأثیر بر در  هایحام ییتوانا 

   پروژه طرحو  یزیربرنامه

از  کیرهرر  لیرو زمران تکم فیوظا الز ، هر فاز، مناب  انیدر پا ارائه قابل محصوالتد فهرستی از بایمی
نرا  دارد  مبرد  ةبرنامرکره  هیراول ةبرنامر نیرد. انشرو فیرپرروه  تعر یهااز فاز کیهر  یبرا زین فیوظا

 تروانمی بودجه را مشرخص کررد  و از آنو  یبندزمان، (Domain) یکار حیطهتوافقات حاصله در مورد 
   .دراستظاد  ک چررة حیاتسنج  عملکرد پروه  در  یبرا یابزار عنوانبه 

 پروژه یزیربرنامه یاجرا

 دیرپرروه  با یکرار رو نی. در حرمیآن را در عمرل اجررا کنر دیپروه  با یزیرهدف و برنامه میاز تنظ پ 
 ،بره هردف دنیبه صورت فعال تا رسر ندکنمیپروه  کار  یکه رو یو افراد یبندزمان ،بودجه ،یکارحیطه

   شوند. تیریمد

 پروژه بستن

و مرورد توافرق  د یرسر انیربره پا ،یزیراست که تما  کار پروه  طبق برنامه یزمان ،بستن پروه  مرحله
 ،ی  وجرود دارد ترا حرامپرروه میو تر یحام نیب یرسم ةنامتوافق نیاست. بنابرا ان آنیپروه  و حام میت

   .ردیمحصول را بپذ

 پروژه یابیارز

  ،نیر. عرالو  برر اشرودیمشرخص نمر ،ستمیس یسازاد یبالفاصله پ  از پ IT ةپروهارزش  ،اوقات یگاه
عملکررد هرر  دیربا زیرن ریمرد. رندیگقرار  یابیمورد ارز ،انیدر پا ،پروه  و هم رود پروه  میهم ت دبایمی
   کند. یابیارزرا  میت یاز اعضا کی

 پروژه ریمد یاز سو IT یهاپروژه یبانیپشتلزوم  لیدال

 یهاپروه  ی: تماممنابع IT و  هانرهیهز نیرا دیردارنرد و با ازیرن یسازمانمناب   ریبه بودجه و سا
بره  یسرازمانو  یممکن اسرت اسرتقالل مرال ،حیصح تیریو کنترل شوند. بدون مد تیریمد ،مناب 

   .ظتدیرطر ب
 نیاز متخصصر تیرظیکبا یرردماتدریافرت  یبرا یانتظار مشتر :انتظارات IT، ارتباطرات  نیازمنرد

 .استمناس   ةپروه تیریمد زیشد  و ن یزمانبند
 جدی است.یسپاربرون یبرا یو رارج یدارل یهارقابتوجود  :رقابت ، 
 یکارهراانجا   ،یانجا  درست کارها و منظور از اثربخش ،یی: منظور از کارایو اثربخش ییکارا 

   درست است.
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 افترهی سرازمان تیریمرد نیرا .اسرت یدیرجد نسبتاً حوز  ،دان  تیری: مددانش تیریمد کردیرو 
 اریررا در ارت آنهراد  و نمرو جرادیا ایرو را کسر   اتیرو تجرب اتترا اطالعرات، نظرر دکنمیکمک 

 .پوشانندعمل بجامة را رود  یهاد یند اتوانمی دیگران نیز . بدین ترتی قرار داد نیریسا
  

 یاطالعات ستمیس چرخة حیات

 سرتمیس یبریمراحرل ترت ایرهرا است که فاز 1SDLC ،اطالعات یمحصول در فناور چررة حیات نیترجیرا
 یهراتید کره فعالکنرمی بیرانرا  یمنطقر یبریترت SDLC .دهردیرود را نشران مر اتیدر طول ح یاطالعات

   :  ردیبر اسا  آنها صورت گ دیسارت با
 یزیربرنامه (Planning) :و  دیراست که منجر به تول یتیموقع ییشامل شناسا ،یزیربرنامه مرحله

ترا  ردیرصرورت گ یبره صرورت رسرم یزیربرنامه دیمرحله با نیدر ا .پروه  شد  است تیریمد
و ابزارهرا  سرتمیسرارت س یهراروشمراحرل و  ،یفنراور ،یزمان ةبرنامهدف، محدود ، بودجه، 

   .ندوش مشخص و آماد  کامالً
 لیتحل (Analysis)معمروالً پرردازدیمر یشرتریب اتیرفوق برا جزئ تیبه مشکل و موقع لی: فاز تحل .

 ،تیرموقع ایربرا مشرکل  شرتریمختلف را مالقات کرد  و هرچه ب نظ یافراد ذ دیبا ستمیس گرلیتحل
 ازیرن لیرالد ،فراز نیدر ا و همرا  است هانیازمندی لیمدل موجود با تحل لیآشنا شود. معموالً تحل

 .دشومی سازیو مستند یبررس ،دیجد
 یطراح (Design)بره عنروان  یمنطقر یهاو مردل هانیازمنردیپرروه  از  میت ،ی: در طول فاز طراح

متشرکل از  دیسارتار با نی. ادکنمیاستظاد   دیجد یاطالعات ستمیسارتار س یطراح یبرا یورود
 باشد. یکاربرد یهارابط کاربر و برنامه داد ، گا ی، پاافزارسخت یکربندیشبکه، پ یطراح

 یسصصازادهیپ (Implementation)و نصرر  آن   یآزمررا سررتم،یسررارت س ،یسررازاد ی: منظررور از پ
 د.نارائه شو دیبا زینسازی و مستند یبانی، پشتیآموزش ، اقال نیاست. عالو  بر ا

 یبانیو پشت ینگهدار (Maintenance)از  یکریاسرت واقعراً  ممکرن یبانیو پشرت یچنرد نگهردار: هر
 یسرازاد یپکره  نیربررروردار اسرت. بره محر  ا یفراوانر تیرپروه  نباشد، امرا از اهم یفازها

برطررف کرردن  یبررا و قررار نردارد دیردر فاز تول گریمعناست که د نیبه ا د،شومی تما  ستمیس
 شود.  جادیا آن یبانیو پشت یهداردر فاز نگ یراتییتغ دیمشکالت با

 پروژه تیریمد یاصل یازهاین

   ی زیر است:هاشامل بخ  PMBOKدر روش  پروه  تیریمد
 در برنامه  راتییاجرا و کنترل تغ جاد،یا نهیدر زم یهدف هماهنگبا : پروژه یکپارچگی تیریمد  
 پرروه   میتوسرط تر دیراسرت کره با یکار ، محدودةدامنة پروه : منظور از دامنة پروژه تیریمد

و بره همران شرکل  فیرتعر ،قیرکه پروه  به صرورت دق دمطمئن ش دیبخ  با نی. در اردیانجا  گ
 است. ازیمورد ن راتییاعمال تغ یهاروشدامنه شامل  تیریمد ،نیشد  است. عالو  بر ا لیتکم

 انتسا  منراب   همچنین ترتی  زمانی آنها و پروه  و یهاتیفازها و فعال یی: شناسازمان تیریمد
    ازیمورد ن
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 نذینظعابودجه بر اسا  توافق  مدیریت هزینه و: نهیهز تیریمد        
 اننظعیانتظارات ذ و ازهایبه ن گوییپاسخبرای پروه   تیظیک اطمینان از: تیفیک تیریمد 
 است. ها پروه تمامیمنب   نیمهمتر ،یانسان یروی: نیمنابع انسان تیریمد 
 ط به موق  و کسر  اطالعرات ارتبا یارتباطات بر لزو  برقرار تیری: مدارتباطات پروژه تیریمد

 دارد.تأکید  آن اننظعیذ یدر مورد پروه  برا قیدق
 د بایرمی کره بره همررا  دارنرد ییهاسرکیهرا رپروه  ی: تمرامپروژه (سکیرمخاطرات ) تیریمد

 ند.ی داشته باشپاسخ مناسب واکن  وو شد   ییشناسا
 هسرتند کره ررارا از سرازمان  یمنراب  مختلظر ازمندیها معموالً نپروه  :تدارکات پروژه تیریمد

 شوند. تأمینو مناس   حیمناب  به صورت صح نید تا اکنمی تدارکات کمک تیریقرار دارند. مد

 پروژه یهاتیفعال ییشناسا

 نرا  دارد. «سرارتار شکسرت کرار»هرا تیفعال ییپروه ، جهت شناسا یزیرابزار مورد استظاد  در برنامه
اسرت  ییاز کارهرا یف سلسله مراتبریک توصی Work Breakdown Structure (WBS)یا  سارتار شکست کار

       حاصل شد  و پروه  به اتما  برسد. ،ل پروه یست انجا  شوند تا اقال  قابل تحوبایمی که
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 یمتدولوژشناسی یا روش

و  ابزارهرا، کررد  و فازهرا، مراحرل فرراهم IT یهراپروه  تیریو مد یزیربرنامه یبرا یطرح ،یمتدولوه
هرا پروه  یتمراماز آنجرا کره . دکنرمیمدت زمان انجا  پرروه  را مشرخص  یدر ط ازیمورد ن یهاتکنیک

 ،واقر  شرود. برا گذشرت زمران دیرباشرد ترا مظ پرذیرانعطاف دیرپروه  با یفرد هستند متدولوهمنحصربه
   و  شود.محس سازمان یرقابت تیممکن است مز یو حت افتدیجا م سازمانبهتر در  نیز یدولوهمت

 (یبخر  متردولوه نیتر)متظراوت دشرومی فیرپروه  تعر یسطح باال، هدف کل یراهبرد یطراح در
 ینریاهرداف ع ،دهرد. پرروه  ارائره سرازمان یرا بررا یریگو قابل انداز  میمستق یارزش دیپروه  با هدف
 .  ندکنمی یبانیپشت یهدف کل نیدارد که از ا یراص

ITPM (Information Technology Project Metodology) 

. دکنررمی فررراهم IT یهرراو کنترررل پروه  تیریمررد یرا برررا یراهبررردطرررح سررطح  کیرر ،یمترردولوه
 در نظرر یاطالعرات سیسرتم ةتوسرعو  یزیربرنامره، شرروع کرار یبررا ییرا بره عنروان الگرو یمتدولوه

   .دارد از پروه  یبانیپشت یبرا ییابزارها و هافرایند ،یدادنلیفازها، موارد تحو ،یمتدولوههر . دنریگمی
 

   یمورد تجار

اقردا  در  نی. اولردشومی متمرکز ،شروع پروه  و یسازمجسم بر ITپروه   تیریمد یمتدولوهفاز  نیاول
هردف و ارزش پرروه  را  ،یاست. مرورد تجرار( Business Case) یمورد تجار ةتوسعتهیه مستند  ،فاز نیا

    موارد مختلف است.( Feasibility) یسنجو امکان لیو تحل هیمل تجزو شا دکنمی فیتعر ،سازمان یبرا

 پروژه منشور

را کره  یو نقشر نظعانیپروه ، ذ ریکرد  و مد فیپروه  را تعر رسارتیز (،Project Charter) منشور پروه 
و  یبانیپشرت یهافراینردمنشرور پرروه ، محردود ،  ،به عرالو . دکنمی نییتع ندکنمی ظایدر پروه  ا کیهر 

 .دکنمی نیز مشخصرا  اتیو فرض هاسکیر از،ینها، مناب  مورد کنترل
کره  دکنرمیپرروه  عمرل  میپرروه  و تر یحرام نیقرارداد بر اینامه و توافق کیمنشور پروه  همانند 

 .باشدیکنترل پروه  م یهاز یمکان حیو توضها تیئولها و مسنق  فیشامل تعر
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  مدیریت منابع انسانی

 موارد است: نیشامل ا ،یمناب  انسان تیریقلمرو مد PMBOK سا برا
 پرروه  نظعرانیروابرط ذ وها تیها، مسئولبر نق  یسازمان یزیر: برنامهیسازمان یزیربرنامه، 

 یهافراینردسرارتار پرروه  اسرت کره از  کیر جرادیشرامل ا ،یسازمان یریزبرنامه. دکنمیتمرکز 
   انجا  شود. یتا پروه  به طور مؤثر دنکمی یبانیپشت ،نظعانیپروه  و ذ

 است یمناب  انسان نیکارکنان پروه  با بهتر نیی: شامل تعرویجذب ن. 
 است. میت یاز اعضا یبانیتوسعه و پشت یبرا یطیمح جادیمستلز  ا ،میت جادی: امیشکل دادن ت 

آمورتره  اتیرربتج یآورجمر و  یمریت یریادگیر یبرا یبه عنوان ابزارو دان   یریادگیچرره  ةاید
 .درومی به کار دان  تیریمد ستمیس کیشد  با استظاد  از 

 سازمانپروژه و  یزیربرنامه

 مناسر از  انردهچا مناب  آن تر یدهسازماناست که  مسأله نیا تأثیرتحت  ،پروه  ای سازمان کی عملکرد
 ،جرهی. در نتدشرومی دجایمناب  ا یو رروج پردازش ،یورود تیریمد یبرا سازمان کیاست. سارتار در 

متناسر   دیربا ،سازمان کی. سارتار رندیگیبر عملکرد را به کار م یمبتن یسارتار هاسازماناز  یاریبس
را بره عنروان  آنهرا تروانمی هسرتند و سرازمان کیراز  یهرا بخشرپروه  آن باشد. (یاستراتژ) راهبرد با

   .باشندمیها و سارتار هادفراین ،مناب  ازمندیدر نظر گرفت که ن یکوچک یهاسازمان
 داشته باشد. یادیز تأثیر ،سازمانهم بر پروه  و هم بر  دتوانمی دیسارتار جد انتخا 

 

    یسازمان یساختارها

 شاملیرسم ،: 

o ایظهیوظ سازمان   

o ایپروه  سازمان 

o یسیماتر سازمان   
 یرسم ریغ سازمان 

 را حاصرل (یدیربریهترکیبری ) سرازمان ،یگرریبا د هاسازماناز  کیهر   یترک ،یرسم سازماندر 
. دشرومی آشرکار تیها از نظر فعالو تخصص یرسم یهابندیگرو  ،سازماناین نوع سارتار در  .دکنمی

آن منراب   اریرارت یچه کسر شد  و داد  صیکه مناب  چگونه تخص دکنمی نییتع سازمان یسارتار رسم
  و مسئول است.  شتهرا دا
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 یافهیوظ سازمان

سارتار را  برر  نیدر نظر گرفت. ا یسنت سازمانبه عنوان شکل  توانمی را یاظهیوظ سازمانسارتار 
 یسرازمانبره اهرداف  دنیرسر یبرا یتخصص یکارها ای وها تیفعال یاجرا یمناب  برا یدهسازمان پایة

سلسرله مراتر  هرا در پروه  ،جرهینت در .دهنردیانجرا  مر یمشرابه فیها وظاها و حوز واحد-ریاست. ز
     .دشومی تیریموجود مد یاظهیوظ
 :یاظهیوظ یهاسازمان یایمزا

 لزو مورد مناب   ، در مورد ساعات کاری وشتریب یریپذانعطاف 
  گریکدیاز دان   استظاد فرصت    
 دشومی مناب در تخصیص تکرار  کاه  منجر به ،هاتیمناب  و فعال یهماهنگ. 
 :یاظهیسارتار وظ  یمعا

 کردن منراب  را نداشرته  فراهم اریممکن است ارت ری: مدهاتیو مسئول اتاریارت ت مرتبط بامشکال
 باشد.مسئول شکست پروه   یولباشد 

 عبرور  یمتعردد یاظهیوظ یو نواح یتیریمد ادیز یهاهیمهم از ال ماتی: اگر تصمطوالنی دهیپاسخ
 .تأثیر بگذارند هاپروه  ند بر زمانبندیتوانمی ندنک

 از کلیت سازمان، باعث دوری از اهداف کلری سرازمان  هاجدا شدن بخ : فیضع یسازرچهکپای
     د.شومی و کاه  مشارکت

  یاپروژه سازمان

 شرد ، یبانیپشرت ،وکارکسر عنوان شرکل غالر  ه بهستند و از آنها ها پروه مبنای کار، در این سارتار، 
با هر پرروه  بره در این روش،  .دنشومی کپارچهی ،سازمان کلدر نیز پروه   تیریمد یهاروشابزارها و 

 یاریرو ارت تیپرروه ، مسرئول ریمرد شرد  و رفترار سرازمانمجرزا و نسربتاً مسرتقل در  یصورت واحد
و  یمرال یهراکنترل ی وبانیپشرتو اصرلی نیرز والرد  سازمان نسبت به پروه  و مناب  آن دارد. یانحصار

   .سازدیم فراهمرا  یادار
 پروه : سازمان یایمزا
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گرزارش  ریبره مرد ماًیمسرتق ،میتر و کامالً مسئول اسرت  ،مدیر پروه: واضح تیو مسئول اریاخت .1
 ند(پروه  تمرکز ک یروبر اجاز  دهد بهتر  میممکن است به ت ،سارتار نی. )ادهدیم

 مؤثرتر و کاراتر است. ات،تر و ارتباطتا کو ی،: رطوط ارتباطارتباطات بهتر .2
 گردد.می شتریب یکپارچگیسب   ،رتباطا  یافزا: باال سطح یکپارچگی .3

 
 پروه : سازمان  یمعا

 .وجود دارد هاد یبه اشتراک گذاشتن ا یبرا ی: فرصت کمپروژه یانزوا .1
 پ  از اتما  کار پروه  آزاد شد ، مناب  مشکل مدیریت .2

 

 یسیماتر سازمان

 یاصرل مشخصره. باشردیمر یافقروه  پررو سرارتار  یدعمرو یاظرهیاز سارتار وظ یبیترک ،سارتار نیا
بره طرور  ندتوانمی است. افراد سازمانو مناب  در طول  ینواح یسازکپارچهی ییتوانا ،یسیماتر سازمان

از   یبر ،میهرر عضرو تر رایرز دشومی نق  ،و  شوند. وحدت فرمانصدر پروه  من یدائم ایپار  وقت 
 ریکره مرد یدر حرال دکنرمیپرروه  را هماهنرگ  یهراتیفعال هیرکل  ،مردیر پرروهدارد.   یرئرمدیر و  کی

   .دینمایم فراهمها تیآن فعال یاجرا یرا برا امکانات ،یاتیعمل
 (:یدیبریه سازمان) ردیبه رود بگ یاشکال گوناگون دتوانمی یسیماتر سازمان

 کره  یدر حرال دکنرمیتمرکرز  ،پرروه  یهراتیفعال هیرکل فیبر تعر  ،مدیر پروه :متوازن سیماتر
 چگونه انجا  شوند.ها تیکه فعال ندکنمی نییتع یاتیعمل رانیمد

 نجرایدر ا .اسرت لیرتمام یاظرهیوظ سازمان کی اتیبه داشتن رصوص شتریب :یافهیوظ سیماتر 
 یاتیرعمل رانیکره مرد یدر حرال دکنرمیتمرکرز  ،پرروه  یهاتیبر هماهنگ کردن فعال  مدیر پروه
   رو را  رود هستند.مرتبط با قلم یهاتیفعال لیمسئول تکم

 است. ایپروه  سازمانسارتار به  کی: نزدپروژه سیماتر   
 
 

 :یسیماتر سازمان یایمزا
 سازمانو به اشتراک گذاشتن مناب  و افراد ماهر در  ی: امکان دسترسیکپارچگیاز  ییسطح باال 
 کاراتر را به دنبال دارد یارتباط ،یکپارچگی یارتباطات بهتر: سطح باال. 
 شرتریب و تخصرص تمرکرز سرب  ،به مخزن مناب  و افرراد مراهر یتمرکز پروه : دسترس  یافزا 

 .است
 :یسیماتر سازمان  یمعا

 تعدد رؤسا و مدیران شد  و   یقدرت توز 
 دشومی مواجهبا تضاد افکار  ،یینها ماتینق  شد  و تصم ،: وحدت فرماندهیزمان پاسخ. 

 

 بهتر است؟  یسازمانساختار  کدام

کره  یممکرن اسرت هنگرام ،یاظرهیوظ یسازمانسارتار  کیشد  تحت  یبانیپشت یهاپروه . کدا چیه عمالً
 یسرازمانممکرن اسرت سرارتار  گری. از طرف دکندشکل عمل  نیبه بهتر دارد یدارل یهاپروه  ،سازمان
 شرتری. بردیردسرت گ ررا د یررارجپرروه   یادیرتعرداد ز ،سازمانکه  دنکبهتر عمل  یدر حالت ای،پروه 
بره  یزمران یسریماتر سرازمان. سرارتار نردکنمی یرویرپ ،پروه  سازماناز سارتار ، مشاور یهاشرکت

 .استمتقابل  یکارکرد کردیرو ازمندیکه ن دارد ییهاپروه  ،سازمان کیکه  دکنمیشکل عمل  نیبهتر
     .دانندمی را بهتر یسیماتر سازمان ،یاتیعمل رانیپروه  و مد رانیمدمعموالً 
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 عاننفیذ

پرروه   زآمیموفقیرت جرهیبره نت یاکره عالقره دهسرتن ییهاسازمان یحت ایو  هامیت، افراد ،نظعانیذ معموالً
   !(برندیهستند که از شکست پروه  سود م یادیافراد ز ،تی)در واقع دارند.
 نظوذ را بر پروه  دارند. نیشتریهستند که ب یمنابع نیتربا ارزش ،یمناب  انسان 
 ندکنمیدرصد بودجه را مصرف  81حدود  یمناب  انسان. 

 
 پروه  ریمد یهامهارت
قبرول  -تحمرل ابهرا -تیررالق-ارتبراطی یهرامهارت -یسرازمان/وکارکس  یهامهارت -یفن یهامهارت

   هاسکیعهد  گرفتن ربرو  یریپذانعطاف -تنوع
 

 میت فیتعر
تریم  متعهرد هسرتند داننردیمسرئول مر آن یهدف مشترک که رود را بررا کیکه به  ماهراز افراد  یتعداد
 .دکنمی نییپروه  را تع میت ، انداز محدودة پروه  ای انداز  ند.شومی نامید 

 
 :میتی هاویژگیو  اصول

 مشکل ساز است( ،بزرگ می)تدارکات در ت نظر 12تا  2 نیافراد، ب از یتعداد کم .1
: تکمیلری ماننرد یهرامهارتشرته باشرد. دا نیرزمکمرل  یهرامهارت دیبا میت کیمکمل؛  یهامهارت .2

 .یانسانارتباطی و  یهامهارت ،یگیرتصمیم ای مسألهحل  یهامهارت ،یاتیعمل ای یتخصص فن
 ز یردر افراد غررور و انگ ،مشترک ییهدف و مقصد اجرا کی: ییهدف مشترک و اجرا کیتعهد به  .3
. گرذاردیمر ترأثیر سازمانمشترک آنان بر  یکه چگونه محصول کار ندکنمیدرک  آنها رایز دکنمی جادیا

   .(دهدیم تیهو میبه ت ک)هدف مشتر
برا  میکرارکردن تر یکره چگرونگ ییهرابر امرور و چال  کردیرو نیمشترک: ا کردیرو کیتعهد به  .4
 .دکنمیتمرکز  دهدیرا شکل م گریکدی
اسرت کره  نیراز ا ترریقو بسیار ددانیرود را مسئول م هر فرد،که  نیدوطرفه: تصور ا تیمسئول .5
ررود بره  میقول صادقانه است که هر عضو تر کی ازمندین ،دوجانبه تی. مسئولبداندرا مسئول  ، فرد یرئ

 .دهدیم میت یاعضا ریو سا
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  محدوده تیریمد یندهایفرا

 :PMBOK GUIDEمحدود  در  تیریمد یهافرایند
 پروهطرح محدود   توسعهتعیین و : محدوده یزیربرنامه  
 از پرروه  باشرد و  یبخش دیبا یچه کار دکنمی نییمحدود  که تع یلیص: شرح تظمحدوده نییتع

 باشد. دینبا یچه کار
 کروچکتر  یپروه  به اجرزا یاصل دادنیتحویلموارد  میتقس ای هی: تجزساختار شکست کار جادیا

 .شتریب تیریو با قابلت مد
 وه محدودة پر یرسم رشیو پذ تأیید: محدوده ینیبازب 
 محدودة پروه کنترل مناس  و  نی: تضمکنترل محدوده 

کره در کرار پرروه   ی( به مشخص کردن مرواردWBS) سارتار شکست کار جادیمحدود  و ا فیتعر
و  یدهسرازمان دشرو لیرپرروه  تکم میتوسرط تر دیررا که با یتما  کار ،WBS .دکنمیکمک  رندیگیقرار م

 .دکنمیمشخص 
 

 پروژه تیریمد یندهایفرا

د شرومی بره موقر  انجرا   پرروه نکهیا نیو تضم یزمانبند یالز  برا یهافرایندزمان پروه  بر  تیریمد
 است: ریزمان شامل موارد ز تیریمد تمرکز دارد.

 توسررعه -هرراتیمرردت زمرران فعال نیتخمرر -هرراتیمنرراب  فعال نیتخمرر -هرراتیفعال یترروال -تیررفعال فیررتعر
 یکنترل زمانبند -یزمانبند

 د.شومی استظاد بودجه  تعیین و یزمانبند برایها تیفعال نیتخم و فیتعراز 

 (WBS) شکست کار ساختار

 ونردیپ ،و بودجره یرا بره زمانبنرد محردودة پرروه طررح پرروه  اسرت و  جرادیا یبرا یابزار کاربرد کی
 باشد. پذیرانعطاف دیسارتار شکست کار با دهد.می

 یکار یهابسته

WBS، ایرو  هیرتجز ،یکرار یهابره نرا  بسرته یکار رتریپذکنترل یهاچکتر و واحدکو یپروه  را به اجزا 
پروه  و انتسرا  منراب  بره آن  یهاتیفعال فیتعر یبرا یاسا  منطق کی ،یکار یهاد. بستهکنمی میتقس
، طررح پرروه  کیر جرادیا کرانام ،یکار بسته کیند تا کل کار پروه  مشخص شود. کنمی فراهمها تیفعال

 یبره صرورت سلسرله مراتبر یکرار )بسرته د.کنرمی فراهمرا  شرفتی  کنترل پسپو بودجه و  یزمانبند
 ایرسراد   یلرید رتوانرمی پرروه  و انرداز  عرتیبسرته بره طب ،شکست کار سارتار. د(شومی داد   ینما
 باشد. د یچیپ
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 و نقاط عطف دادنیتحویل موارد

کامرل شرد   ،مورد نظرر دادنیتحویل مورد دکنمی ابتاست که ث یمهم شرفتیپ ای دادیعطف، رو نقطه کی
دارنرد  گریکردیبرا  یکیارتباط نزد ،و نقاط عطف دادنیتحویل موارد است. د یبه اتما  رس رسماً ،فازیک  ای

 .  ستندین یکی الزاماْ اما
رابرط ، االگوهر ای هاطرح یهاگزارش ،ارائهی هافایلمانند  یند شامل مواردتوانمی دادنیتحویل موارد

 از نظرر دسرتاورد تمرکرز کنرد. کیربرر  دیرنقطره عطرف با کی یباشند. از طرف یینها ستمیسیا و  یکاربر
بره  یآنگرا  مطرابق زمانبنرد نقاط عطف رود موفق باشرد، یبه تمام دنیپروه  در رس میت کیاگر  یتئور

 عطف: نقاط  یایمزا رسد.می انیپا
 رد.دامی پروه  را متمرکز نگه میت ،عطف هطقن 
 دهدمی تیموفقدستیابی به  ز یانگ ،پروه  میباشد به ت انهیگراواق  ،نقطه نیاگر ا. 
 ند.کنمی پروه  را کم (سکیرمخاطر  ) ،نقاط عطف 
 ندکنمی فراهم تیظیکنترل ک یبرا یزمیمکان ،نقاط عطف. 

 پروژه نیتخم

 تیرفعال رهر یزمران الز  بررا مردت نیتخمر، تیریدر مردها تیفعالترین و سختترین کنند نییاز تع یکی
   پروه : نیتخم انواع .است

 به باال نییپازنی تخمین -نییباال به پازنی تخمین -یلظروش دم -یحدس نیتخم 

 یحدس نیتخم

 یبررا یرا  مناسرب ،یانتخرا  اعرداد بره صرورت تصرادف ایر   و گمران ودتنها با اسرتظاد  از حر نیتخم
 برر یحدسر نیتخمر. و آسران اسرت  یسرر یحدسر نیتخم. ستیو بودجه در پروه  ن یاستخراا زمانبند

 است( نانهیبروشمعموالً ) یاسا  احساسات است نه بر اسا  شواهد قو

 یلفدِ روش

روش  نیر. اردیرگمری رسند به کرارمی به توافق یراص مسأله ایربر  را که بر سر موضوع  یادیز تعداد
باشرد کره  مسأله نیا نیتخم یبرا یدید ابزار مظتوانیم د وشومی استظاد  یمیت یگیرتصمیم یعموماً برا

 ،ربرر  فررد هرر ،شرد  فراهمند. بر اسا  اطالعات کنمی را ضمانت یپول، تالش اضاف چه هنگا  زمان و
 د.شومی گرفته نیانگیو م شد  سهیهم مقا با جینتا یزند و سپ  تماممی نیتخم کی
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 یزمان تیمحدود

 نیرد. اشرومی داد  صیتخصر یواحرد زمران کیر ،کار را  ای و تیالفع کی ین براآاست که در  یروش
کرار مهرم و  کیر یبرر رو می)تر است تا بر اسا  حرد  و گمران یازمندین کی ةیبر پا شتریب ،صیتخص

 د(کنمی حسا  تمرکز

 (Top-Down Estimating) نییباال به پا نیتخم

 دیرچره مردت با نکهیکل پروه ، بر حس  ا نهیهز ایو  یزمانبند نیعبارت است از تخم نییباال به پا نیتخم
 یواقعر یهانرهیاسرتظاد  از هز قیاز طر نوع برآورد نیا. شودصرف  نهیهز دیچقدر باکالً  ایطول بکشد و 

 در یلیکره اطالعرات تظصر یطیپروه  و در شرا هیدر مراحل اول و ردیپذمی مشابه انجا  یهاپروه  ریسا
 یمشرابه قبلر یهانمونه ،کاررانه کیسارت  ةنیبرآورد هز یبرا ونهنم ی. برااردکاربرد د نیستدستر  

 درنظرر گرفترهنیرز  غیرر  ترور  و میرزان ،حجم کار رییتغ برری عوامل مانندو  گرفته قرار یمورد بررس
بره تجربره فررد  میمسرتق یو دقت آن بسرتگ است یاسیو ق یروش بر اسا  نظر کارشناس نی. ادنشومی

 زیرن Type Aبررآورد  ،روش نیرا به از مناقصات یبرر در دارد. یقبل یهات پروه برآورد کنند  و اطالعا
 د.شومی گظته

 سرطح براال تیریدسرتور از طررف مرد جرهینت کره معمروالً اسرت جیرا روش کی ،نییباال به پا نیتخم
براال  نیتخم .است یتظکر فرد ای یراهبردطرح  کیمحصول ، یزمانبند ایو  نهیهز نیتخم معموالً باشد.می

دهرد مری ررو  جروا  یهنگاماین روش باشد.  وکارکس  طینسبت به مح یالعملعک  دتوانمی نییبه پا
 .باشد یافتنیو دست یواقع، یمنطق ،ییف نهاکه هد

 (Parametric Modeling) کیپارامتر یمدلساز نیتخم

( پرروه . یارامترهرا)پ یهامشخه یاضیپردازش ر قیپروه  ازطر یهانهیهز ینیب یپ یاست برا یروش
 ینمونره بررا یروش برا نیکار در دستر  باشد. در ا یحجم کلگردد که می استظاد  یروش زمان نیاز ا
، حی، تسرطولرهمختلرف پرروه  ماننرد نصر  ل یهراواحرد پارامتر مرتیق شگا یپروه  پاال کیسارت  یبرا

پرروه  کره  یکل یدر احجا  برآورد گردد ومی محاسبه گریمشابه د یهاو ... از پروه  یزیر، بتنیحظار
گرردد و مری ضرر  ... و یزیرر، حجرم برتنیگرذار، تناه لولهیباشد مانند حجم راکبردارمی در دستر 

از مناقصرات  یدر بررر و دارد یرفتنیپرذ یدرصد رطرا12 روش تا نی. ادیآمی پروه  بدست یینها متیق
    .شودمی گظته Type Bبه آن برآورد  زین

 (Bottom–Up Estimating) به باال نییپا نیتخم

 یهاکره نقشره ردیرگمری مرورد اسرتظاد  قررار یزمران است نهیروش برآورد هز نیتر قیروش که دق نیا
ازآنهرا اسرتخراا  لیرا به دقرت و تظصر هاکار ییاجرا  یدر دستر  باشد وبتوان احجا  و ضرا یلیتظص

 نیرا یرو بره براال صیو تلخر یکرار یهابسرته ایرهرا تیفعال نرهیبر آورد هز قیروش از طر نیکرد. در ا
روش  نیرا یدرصرد رطرا گرردد.مری کل پروه  اسرتنتاا نهی( تا سطح کل پروه  هزRolling-Upاطالعات )
 شود.می گظته زین Type Cبرآورد  آناز مناقصات به  یدر برر و پایین بود 

بره  نییپرا نید. تخمرشرومی باال انجرا به  نییپا نیبا استظاد  از تخم یواقع یایدر دن هانیتخم شتریب
-فررد ترالش و زمران برر حسر  میمسرتق نیکوچکتر و سپ  تخمر یهاپروه  به بخ  میباال شامل تقس

 هر بخ  است. یبرا ما -هظته، فرد-ت، فردساع
WBS، شرد   فیرتعر ، در آنتیرمراحل پرروه  و فعال یتمام راید زکنمی فراهمبه باال را  نییپا نیتخم

سرارتار  و درجره یدگیچیبرحس  پ تیفعال تیابتدا به ماه ،تیفعال کی یزد  شد  برا نیتخم زمان است.
   رواهد داشت. یآن بستگ
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 گانت نمودار

 ی است.تیریمد هایابزار نیو پرکاربردتر نیاز سودمندتر یکی( Gantt Chart)گانت  نمودار
 

 
 

نمرودار گانرت  ند.شومی فیتعرها تیکارها و فعال یبرا و برآوردهای زمانی هانیتخم ،نمودار نیا در
   باشد. دیمظ ،پروه  کی شرفتینظارت پ و یریگیپ ید براتوانمی نیهمچن

  

   یزمان نیتخم

 ،مرؤرر یهراتیانجرا  شروند. فعال گرید تیفعال کیل از شروع قب دیهستند که با ییآنها ،مقد  یهاتیفعال
 مشخص انجا  شوند.  یتیرا ، به دنبال فعال  یترت کیبا  دیهستند که با ییآنها

 یهراتیفعال انجرا  شرود. گررید همزمان با کرار دتوانمی است که یکار ای تیفعال ،یمواز تیفعال کی
 .پروه  در نظر گرفت یم کردن زمانبندک یفرصت برا کیبه عنوان  توانمی را یمواز

 یتقدم یروش نمودارساز

درک روابرط  یبررا گررید دیابزار مظ کی Precedence Diagram Method( PDM)یا  یتقدم یروش نمودارساز
 نمودار: نیا یرابطه اساس چهار است. پروه  یهاتیفعال انیم
  یرترت کیرباشرد و بره میها تیفعال نیرابطه ب نوعترین جیرا _(FS: Finish to Start) به آغاز انیپا (1)

   اشار  دارد.  یمنطق
 دیربا ایرنرد و توانمی دهرد کره دو کرارمری رخ یزمان ،آغاز به آغاز رابطه کی _(SS) آغاز به آغاز (2)

همزمران تمرا  شروند و  سرتیند امرا الز  نشرومی که کارهرا همزمران انجرا  نیبا ا همزمان آغاز شوند.
 است. یمواز ،تیفعال

 نجرایباشرد، در امری انیربره پا انیپا رابطه ،یمواز یهاتیاز فعال یگرینوع د _(FF) انیبه پا انیپا (3)
متظراوت بره طرول انجامنرد امرا بره  یهرامدت زمان ،متظاوت آغاز شوند یهاند در زمانتوانمی تیدو فعال

 که همزمان تما  شوند. اندشد  یریزبرنامهای گونه
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 ینروع رابطره اسرت و بره راحترتررین جیرا ریراحتماالً غ ،انیآغاز به پا رابطه _(SF) انیآغاز به پا (4)
کره اسرت  یمعنر نیربره ا برود  وبرعک   در حالی کهبه آغاز اشتبا  گرفت.  انیپا آن را با رابطه توانمی
 .  آغاز شود Bکار  نکهیمگر ا ابدی انیتواند پاینم A کار

  

 ارتباطات تیریمد

 :راستیشامل موارد ز PMBOKارتباطات پروه   تیریمد موفق پروه  مهم است. تیریمد یبرا اتارتباط
 پروه  رشیپذ-گزارش عملکرد -اطالعات  یتوز-ارتباطات یریزبرنامه
 سرتمیس نیردارد. ا ازیرن زیرن هیراول ةدهندهشدار ستمیپروه  به س ،یاصل ریحظم کارها در مس یبرا

کند. مشکالت را بره موقر    یپروه  را کنترل و پا شرفتیدهد تا پیم اجاز   مدیر پروهبه  هشدار دهند 
دهد عملکررد پرروه  می اجاز  ریبه مد یاصل طرح را انجا  دهد. یمناسب یکرد  و اقدا  اصالح ییشناسا

   .شد  بسنجد یریزبرنامهرا در مقابل انتظارات 

 و کنترل پروژه شیپا

اسرت. و منراب   هافراینردمناسر  برودن و تعیرین وه  پرر  یدر پرا ریکمرک بره مرد یپرروه  بررا کنترل
 :دشومی انجا  ریز یهااز دسته یکیپروه  احتماالً در  یدهگزارش

مختلرف در  نظعرانیاسرت کره برا ذ یررسرمیغ ایر یرسرم یجلسات ،پروه  یهای: بازنگریبازنگر (1)
 کیرنرد. هردف کنمی هیرتک یمراحل راصر اینقاط عطف و  ،یدادنلیجلسات بر اقال  تحو نیا ارتباط است.

دهرد کره کرار برر مری نشران نیکار پروه  است بلکه همچن لیتکم دهند نشان ،نه تنها به وضوح یبازنگر
 شد  است. لیتکم ،توافق شد  یهارواسته ایمشخص و  ییطبق استانداردها

 ،یدهرد. بره طرور کلرمری پرروه  را شررح یفعلر تیوضع ت،یگزارش وضع کی: تیگزارش وضع (2)
 .دکنمی سهیامق یاصل پروه  را با برنامه یواقع شرفتیپ ت،یزارش وضعگ
دهرد و ممکرن اسرت مری پروه  را نشان میکار انجا  شد  توسط ت ،گزارش نی: اشرفتیگزارش پ (3)
 سرهیپروه  مقا یاصل برنامهمطرح شد  در  یو کارهاها تیانجا  شد  با فعال یو کارهاها تیآن فعال یط

 شود.
 د.کنمیتأکید پروه   یآت شرفتیپ ایو  تیوضع بینیپی گزارش بر  نی: ابینیپی  گزارش (4)
 
 اطالعات:  یتوزروش نوع ترین جیرا

 :یهاترا جلسرات و ارائره یرسرم ریرممکرن اسرت از مکالمرات غ یجلسرات نیچن جلسات رودررو 
و  مرایا و گررید فرادا اناتید بتوانمی نظر کیاست که  نیجلسات ااین  تیمز. باشند ریتر متغیرسم

ترر از آن چره کلمرات ید پرمعنتوانمی شخص کیحاالت و بررورد  ،اوقات یهاگ .ندیاشارات را بب
    ند باشد.کنمی انیب

 یبره آسران ،سریمبی لیوسا گریو دهمرا   یها: تلظنسیمبی لیوسا گریو د کیتلظن، پست الکترون 
ر اگررذتأثیرجلسرات رودررو  از انرده)امرا ب .انردداد   یرا افررزا یو دسترسر برود قابرل اسرتظاد  

 (  ستندین
 یبانیپشرت یبررا هستند که اطالعات یفناور یهااز ابزار ی: انواعیهمکار های اشتراکی ویفناور 

   .اندآمد وجود ها به یارتباطات و همکاراز 
 ف پروه  است.مختل نظعانیذ انیو اشتراک دان  م یارتباطات، همکار یبانیاشتراک اطالعات شامل پشت
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 پروژهتدارکات  تیریمد

 یبرراهرر سرازمان  متمرکرز اسرت. یکاالها و رردمات ررارج تیریو مد هیتدارکات پروه  بر ته تیریمد
   است.  آنهاقرارداد و کنترل فرایندهای  تیریمد نیازمند ،دیسظارشات رر ایقراردادها  ادار 
 

 تدارکات تیریمد یهافرایند

 هیو ته دیخر یریزبرنامه

 هاکررد و کردا  تأمین ،میدر دارل ت توانمی پروه  را یازهایکه کدا  ن نیا نییبا تع ،فرایند نیاولدر اینجا 
مراجعره بره منراب   یبررا ریزیو برنامره یگیرتصرمیم. دشرومی شروع میکن هیته رونیرا بهتر است از ب

  دارد.  یبستگ یکاالها و ردمات به عوامل مختلظ هیته یبرا یرونیب

 قرارداد یریزبرنامه

  شررنهادیپ یدررواسررت برررا لیررچنررد نرروع سررند ترردارکات از قب ایجررادقرررارداد بررر  یریزبرنامرره فراینررد
(RFP: Request For Proposal )ردیرگمی مورد استظاد  قرار ،از فروشندگان متیو ق شنهادیپ گرفتن یکه برا 

نروع قراردادهرا  نیرا یدگیرچیپ .دشرومی یدهانسرازم ،داریرر لهیمعموالً به وساین موارد،  متمرکز است.
 .است ادیز میبه شدت کنترل شد  طرف هست یاهو کاال ردمات ایکه با دولت و  یزمان

 درخواست پاسخ فروشندگان

 نیرکند. ا افتیدر تیظیکو با یرقابت شنهادیپ یبتواند تعداد معقول داریاست که رر نیا یدررواست برا نیا
 ارائره و نحرو  ازیررردمات مرورد ن ایاز کاال  ید شنارت بهترکنمی دگان کمکبه فروشن یجلسات مقدمات
 و ( یو حت یتجار اتینشر هادادن در روزنامه یآگه مانند) ند.نک دایسند تدارکات پ

 ییتوانرا حیو توضر یردمات دررواست ایکاال  متید عموماً شامل قکنمی هیکه فروشند  ته یشنهادیپ
 دررواست است.مورد  مینتأ یو رواست فروشند  برا

 انتخاب فروشنده

و انتخرا   یابیرارزو  لیرو تحل هیرشرروع بره تجزهرا تمیو ق شرنهاداتیپ افتیپ  از در ردایرر سازمان
   د.کنمی فروشند 
 کیرپر  از انتخرا   وجرود دارنرد. یمتعردد یظریو ک یکمر یکردهرایرو ،فروشند  کیانتخا   یبرا

اسرت کره بره  یسرند ،قررارداد د.شومی وارد مذاکر  ،دوجانبه یافقبه تو یابیدست یبرا داریرر فروشند ،
 د.کنمی فیفروشند  را تعر-داریروابط رر طید و شراشومی و فروشند  امضا داریرر ةلیوس

 حقروق ،یفنر پرروه  تیریمد یکردهایرو ،اراتیارت ،هاتیچون مسئول یموارد ای طیشرا ،قرارداد کی
 ییهافراینرد ، وانیرو جبرران ضررر و ز مرتیق ،یظی، الزامات کهاپردارت ،یزمانبند ،یمال لئمسا ت،یمالک
 ایر یرسرم د ،یرچیپ ایرنوع روابط ساد   هید بر پاتوانمی قرارداد د.کنمی فیقرارداد را تعر یبازنگر یبرا
 باشد. یرسم ریغ

 :قراردادها انواع
 ایرکراال  کی یینها متیوان قبه عن یکل ایثابت  متیق کی: کبار یثابت با پردارت  متیق یقراردادها 

بره دسرت  یبررا ییهافراینردمعمروالً  د.شرومی نیریتع ایمورد مذاکر  قرار گرفته  ،ردمات را 
 اسرت. داریرو سظارشرات رر اراتیرارت ،هاآوردن کاال و ردمات وجود دارد که شامل دررواست

ثلبرت  مرتیق یردادهاباشد. قرا کیناکارآمد و بروکرات ایراست ساد  و سر ،فرایند نیا استممکن 
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در صرورت عرد   یهاتیبه اهداف را  و تنب یابیدست یبرا ییهاشامل مشوق ،کبار یپردارت  ای
 .به اهداف است یابیدست

 یواقعر یهانرهیبره هز ییگروپاسرخ یبررا ،نروع قراردادهرا نیرپرداررت: در ا_نرهیهز یقراردادها 
کرار  یرویر)ن میمسرتق یهانرهیهزشرامل  هانرهینروع هز نیا .ردیگمی صورت یپردارت، فروشند 

 و مرهیب ،یاجار  بها، ردمات عمروم ت،یری)مانند حقوق مد میمستق ری..( و غ. و هیاول مواد م،یمستق
 میمسرتق ریرو غ میمسرتق یهانرهیبه عنوان سرود بره مجمروع هز زین یمنب  اضاف کی ماا ...( است.

 دارت وجود دارد:قابل پر نهیسه نوع هز ید. به طور کلشومی فروشند  افزود 
o دسرتمزد بره عرالو  نهیهز (CPF: Cost-Plus-Fee )نرهیاز هز یدرصرد بره عرالو  نرهیهز ایر  

(CPPC: Cost-Plus-Percentage of Costهز :)عرالو  بره محتمرل شرد   ،که فروشرند  ییهانهی
 د.شومی به او پردارت هانهیاز هز یقبول قابل درصد

o دستمزد ثابت به عالو  نهیهز (CPFF: Cost Plus Fixed Fee: ) یهانرهیتما  هز ،مورد نیدر ا 
 ثابرت بره فروشرند  پرداررت زانیرم کیر بره عرالو  انجرا  کارهرا میرمستقیو غ میمستق
 د.کنمی رییمحدود  تغ رییتنها در صورت تغ ،ثابت زانیم نیا د.شومی

o یقیدسرتمزد تشرو و عراله بر نرهیهز (CPIF: Cost Plus Incentive Feeتحرت ا :)قررارداد نیر، 
 نیمعر  یدسرتمزد از پر کیر کار متحمل شد  را بره عرالو  یکه برا ییهانهیفروشند  هز

 د.کنمی افتیدر ،به اهداف یابیدست یقیشد  به عنوان پاداش تشو
 زمان و مواد را  یقراردادها (Time-and-Materials (T&M) Contracts : )قرارداد کی T&M، یبریترک 

زمران و مرواد  نرهیهز ،داریررر ،قررارداد نیاست. در اثابت  متیارت و قپرد نهیهز یاز قراردادها
اگرر  پرداررت شرباهت دارد،-نرهیقررارداد بره هز نیر)ا پرردازد.مری را به فروشرند  یرا  مصرف

 ابت هم شباهت دارد(ث متیق قراردادشد  باشد به  نییتع ،واحد یهانرخ

 قرارداد تیریمد

 یالزامرات قررارداد دیربا کیرند کره هرر شومی ایشند  وارد رابطهو فرو داریرر ،قرارداد یاز امضا پ 
نرد کنمی قررارداد کرار طیکه هر دو طرف مطابق شررا نیقرارداد از ا ادار  فرایند رود را برآورد  سازند.

 :است ریقرارداد شامل موارد ز ادار  ید. به طور کلکنمی حاصل نانیاطم
  هماهنگ کردن قرارداد در زمان مناس 
 تیظیو ک بودجه ،یزمانبند کار در رابطه با محدود ،مانیپ ییرت بر کارانظا 
 رییو کنترل تغ فیبنا به تعر ،محدود  تیریمد 
 سکیکنترل ر و یابیارز ص،یتشخ 
 شد  است انجا  ،مطابق قراردادها تکه تما  پردار نینظارت بر ا. 
 قرارداد و هم در واکرن  نسربت به الزامات  یابیهم در دست ،فروشند  ییکارا یابیو ارز یبازنگر

 د.ندار ازین یکه به اقدا  اصالح یبه مشکالت
 دارد. ازیقرارداد به اصالح ن یچه زمان نکهیا نییتع 
 زودترر از  دیربا ،فروشرند  ینراتوان مانند ،یراص لیدل یقرارداد برا ایکه آنیا دربار  یگیرتصمیم

 فسخ شود. موعد

  بستن قرارداد

متمرکرز اسرت.  ،مطررح در قررارداد یتما  کارها لیتکم تأییدد بر شومی د یداد نامقرار که راتمه یفرایند
و هم فروشند  به طرور دو جانبره برر انجرا  تمرا   داریکه هم رر رسدمی جهیبه نت یزمان ،قرارداد راتمه

 و فروشند ( داریرر نیب دی)رد و بدل کردن رس توافق داشته باشند ،الزامات موجود در قرارداد
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 یسپارنبرو

 ،یررارج کننرد  دیرتول ایرکننرد  و ترأمینفروشرند ،  کیررردمات از  ایکاال  هیته توانمی را یسپاربرون
 دنیرد ،زیتمرا جرادیرا  ا کی دیاست. شا هیتدارکات شب تیریبه مد یسپاربرون  یترت نیکرد. به ا فیتعر

 ،تردارکات پرروه  تیریمد ةدهند لیتشک یهافرایند و مالحظه ،یراهبرد کردیرو کیبه مثابه  یسپاربرون
 تر است.یکیتاکت یکردیبه عنوان رو

  

 یسپاربرون انواع

 سرازمان ،اسرت کره در آن وکارکسر  فراینرد یسرپاربرونو شامل  افتهیسترش گ ،یسپاربرون امروز 
 بره یسرپاربرونبره  د.کنرمی یسرپاربرونتخصص دارد،  ،که در آن حوز  گرید یسازمانرا به  هافرایند

 .توجه شد  استنیز  ریار یهارارا از کشور در سال
رردمات از  ایرکراال  دیردهد تا با ررمی امکان سازمانبه  (Offshoring)به رارا از کشور  یسپاربرون

 کیرد توانرمی یسرپاربرون کار ارزان برروردار شود. یروین تیمز ، ازدر رارا از کشورای کنند تأمین
 ر سطح پروه  باشد.د ای سازماندر سطح  میتصم
 و محدود  است. هافرایند یمسئول تمام ،پروه  میبدان معناست که ت کردیرو نیا: یسپاردرون 
 کند. هیته یکاالها و ردمات رود را از مناب  رارج ی: تمامکامل یسپاربرون 
 دیرربا دادنیتحویررلکرردا  اقررال   نکررهی)انتخررا  ا دارد. یشررتری: انعطرراف بیانتخصصاب یسصصپاربرون 

   نگه داشت(.  سازماندر  دیبا را هاشوند و کدا  یسپارونبر
 
 

 یسپاربرون در اشتباه مورد 7

 ،یسرپاربرونباورنرد کره  نیرا برر یاریشوند: بس یسپاربرون دیکه نبا ییهاتیفعال یسپاربرون .1
 هانریگراواقر  ، الزامراًدگا یرد نیرد کره اشرومی ییکارا  یو افزا هانهیمنجر به کاه  رودکار هز

 یدارد ترا بتروان بررا یرقابت تیدرک کند که کجا مز دیموفق با یسپاربرون یبرا سازمانست. نی
 سرکیو ر لنبرود کنترر گرفرت. میشروند، تصرم یسپاربرون ،رونیبه ب دیکه با ییهاتیفعال نییتع

   داشته باشد. سازمان یبرا ید تبعات رطرناکتوانمی رروا فروشند  از کار
 . )همرهمیانتخرا  کنر اشرتبا  ،یلریاسرت فروشرندگان را بره دال ممکرنبا : اشرت انتخا  فروشرند  .2

دلیرل  نیرند به اکنمی یسپاربرون ید.( بررندهیرا کاه  نم هانهیهز ،یسازمان یهایسپاربرون
 د.شوانجا   عتریرس ایبهتر  ،یکار که

قررارداد  دیرو فروشرند  با یقردرت مشرتر انیرتعرادل م جرادیا ی: بررافیقرارداد ضرع کی تنظیم .3
نره  ،داد ررو زمان صرف شود چرا کره قررار دیبا قیدق مذاکر  یوجود داشته باشد. برا مناسبی

آورد. مری فرراهم زیرموارد فسخ قررارداد ن یبرا یمنیا حصار کیانتظارات است بلکه  ةتنها سازند
 باشد. پذیرانعطاف نیو همچن بود  ییهاو شامل مشوق قیدق دیرو  با راردادق کی

کارمنردان  یشرغل تیرو حر  امن یوفرادار د بررتوانرمی یسپاربرون: یکار لئگرفتن مسا  دیناد .4
    د.شومی یوربهر موج  کاه   مسأله نیداشته باشد، پ  ا یمنظ یاثر

د در کنرمی یسرپاربرونرا  یتیکره فعرال یسازمانشد :  یسپاربرون تیدن کنترل فعالدست دا از .5
را  یتیاغلر  فعرال ،رانیرا از دست بدهد. مردها تیفعالآن ممکن است کنترل  ت،یریصورت عد  مد

 ، قررارداد ررو کیند. کنمی یسپاربرون ،شنارته نشد  یبه درست ای و داشته فیضع ییکارا که
 .ستین تیکل فعال یواگذار یبه معنا یسپاربروناست.  یالزام ،رو  تیحاکم یمهم است ول

در  نررهیدر هز ییجوصرررفه از نررانی: قبررل از اطمیسررپاربرونپنهرران  یهانررهیگرررفتن هز د یررناد .6
جو بره دنبرال شامل جست ،پنهان نهیهز .گرفتدر نظر  زیپنهان را ن نهیهز نیچند دی، بایسپاربرون
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 یمالحظرات مهمر هانهیهز نی. ااستروابط فروشند   تیریدقرارداد و م میفروشند ، مذاکر  و تنظ
 شند.ک را به چال  یارسپبرون برنامه کیند توانمی هستند چرا که

بلنرد  دیربا یمردت و برررکوترا  دیربا هایسپاربرون یراهبرد رروا: برر یریزبرنامهقصور در  .7
 ایرفروشند    یتعو یبراای لهیشامل راهبرد رروا که وس دیبا هایسپاربرون همه .مدت باشند

 .ندباش است ند یدر آ یسپاربروند دمج یکپارچگی

 
 

  پروژهو تحویل  سازیپیاده

هسرتند  سرازماندر  لیراز پرروه  کره قابرل تحوای موارد عمرد  لیتحو اینص  و  بر ،سازیاد یپفرایند 
انتقرال  اجراز  ،پرروه  میاست که بره تر یکیتاکت یطرح ازمندین ،یاطالعات ستمیسسازی اد یتمرکز دارد. پ

   دهد.می نسازما را به اعمال روزانه یشیو آزما یسینوبرنامه طیاز مح IT حلرا 
بردان معناسرت کره  نیرانجرا  هردف ررا  اسرت. ا یموقت برا کوش  به عهد  گرفته شد  پروه ،

 یبررا دیرپرروه  با میو تر ریمد، یاطالعات ستمیسسازی اد یدارد، پ  از پ یمشخص انیپروه ، آغاز و پا
 یگرانیو با یدهانسرازمشرامل  ،پرروه  کیر به اتما  رساندن پروه  آماد  شوند. راتمره ایراتمه دادن و 

تجار  بره دسرت آمرد ، سازی پروه ، مستند یابیو ارز یزیمم یپروه ، اجرا یدادنلیاسناد و اقال  تحو
 مرتبط با پروه  است. یهامناب  پروه  و بستن تما  حسا  صیپروه ، ترر میو ت ریعملکرد مد یابیارز

هرر  ،هرر فررد یکردن بازرورد بررا اهمفرو  یابیبه منظور ارز دیباپروه  مدیر پروه ،  از راتمه پ 
طررف یگررو  بر کیر لهیبره وسر دیپروه  با ،به عالو  .کند یابیارز یرا به طور انظراد میت یاز اعضا کی

پروه  مشرخص  یمشتر ایو  یحام لهیبه وس دیپروه  با یواقع تیموفق شود. یبازنگر سازمانرارا از 
 .گردد

 طیاز محر یاطالعرات سرتمیانتقرال موفرق س نیدار تضرمد عهر  ،مردیر پرروهو  میت ،لییتکم مرحله در
 .هستند یمشتر ایپروه  و  یحام سازمان یاتیعمل طیبه مح یشیو آزما یسینوبرنامه
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