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 خدا نام به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    رنشک  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29 مورخ ادار  عالی شورا  جلسه دومی  و پنجاه و یکصد موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه نام

 جهت اجرا ابحغ شده است. 33333/996ایران تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد

مؤسسکات   و مراکک   نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی   پکی   .شکود  می حاص  دولتی غیر و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و  علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا ریافتد

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضکوابط  رعایت با نی  ذیصح  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و ررسیب و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  اسکتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

 .شدبا رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد سازمان که مربو  استاندارد

(ISO)استاندار المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنی   بی  کمیسیون 1

(IEC) 

4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و
3کدک  غذایی کمیسیون 

(CAC) در 

 آخری  از کشور، اا  خاصنیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی اا استاندارد تدوی  در .کند می فعالیت کشور

 .شودمی گیر بهره المللیبی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت

 حمتس کنندگان، حفظمصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواند می ایران سازمان ملی استاندارد

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/ و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاتاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوتت  بکرا   المللی بی  ازاراا ب حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعکا   مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 نظکام  ضکوابط  اسکاس  بکر  را مؤسسات و ااسازمان گونه ای  استاندارد مؤسسۀ ،سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراک 

 ااآن عملکرد بر و اعطا اا آن به صححیت تائید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران صححیت تائید

 انجکام  و گرانبهکا  فلک ات  عیکار  تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

 

                                                 
 

1-International organization for Standardization 

2-International Electro technical Commission 

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale)  

4-Contact point 

5-Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپیش

 در و شده تدوی  و تهیه مربو  اا در کمیسیون آن نوی پی  که "راانما -پروژه مدیریت "استاندارد 

 قرار تصویب مورد 39/11/29 مورخ ت کیفیتاستاندارد مدیری ملی کمیتۀ یهاجحس یکصد و چه  و یکمی 

 تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این  است، گرفته

  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی  ااپیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  گرفت. خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر  آخری از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخذ 
ISO 21500: 2012, Guidance on project management 
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  مقدمه

اا پروژه 1عملکرد در که کندمی فراام پروژه تمدیری اا فرآیند و مفاایم مورد در را راانمایی استاندارد ای 

  .اامیت دارند و بر آن تاثیرگذارند

 :عبارتند از استاندارد ای  اد  خوانندگان

  به کم  و پروژه مدیریت 3کاربست و اصو  ازاا آن بهتر درک منظور به ،9پروژه حامیان و ارشد مدیران -

 پروژه؛ اا تیم و پروژه مدیریت اا تیم پروژه، مدیران هب مناسب راانمایی و پشتیبانی در ارائه ااآن

 مقایسهی برا  مشترک مبنا  به منظور داشت  پروژه، تیم اعضا  و پروژه مدیریت اا تیم پروژه، مدیران -

 ؛بر آن مبنا دیگران پروژه اا کاربست و استاندارداا با خود پروژه اا کاربست و استاندارداا

 استانداردااسایر  با که ا   پروژه مدیریت استاندارداا  تدوی  در استفاده برا  تاندارداااس کنندگانتدوی  -

 .از نظر عناصر اصلی سازگار باشد

                                                 
1-Performance  

2-Project sponsers 

3-Practice  
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 راهنما - پروژه مديريت

 کاربرد دامنه و هدف  1

 از سازمان نوع ار توسط تواندمی و است پروژه مدیریت برا  راانما تعیی  ،استاندارد ای اد  از تدوی  

 مورد یزمان بازه یا اندازه پیچیدگی، از نظرصر  پروژه، نوع ار برا  و ،غیرانتفاعی یا خصوصی دولتی، جمله

 گیرد. قرار استفاده

 پروژه مدیریت برا  تشکی  کاربست خوب در که اندی توصیف شدهاایفرآیند و مفاایم استاندارد ای در 

، در ای  استاندارد به طور حا  ای  با استند، 1پروژه سبد و ااطر  خود ج ئی از ااپروژه .مورد توجه استند

 در تنها عمومی مدیریت به مربو  مباحثبحث نشده است. به  سبد پروژه و ااطر مشرو  در مورد مدیریت 

 مدیریت پروژه پرداخته شده است.  حوزه

 

 اصطالحات و تعاريف 3

 رود.میدر ای  استاندارد، اصطححات با تعاریف زیر به کار 

3-1 

 فعالیت

  .شود انجام ،پروژه ی  تکمی  برا  است تزم که 9بند زمان برنامه ی  در کار از ج ء مشخصی

3-3 

2حوزه کاربردي
 

 استند. بخ  یا مشتر  محصو ، دارا  کانون مشترک مربو  به که ااییپروژه 4رده

3-2 

 خط مبنا

 شود.می کنتر  و مقایسه با آن پای  در پروژه عملکرد که یمرجع مبنا 

3-6 

 تغییر درخواست

 .ندنکمی را مشخص پروژه شده برا پیشنهاد تغییر که مستنداتی

3-7 

 7بنديهپیکر مديريت

، فی یکی اا ویژگی و 6مشخصات ،مستندات دار  نگه و ارتبا  کنتر ، برا  اا  اجراییروش از استفاده

 شود.بند  نامیده میمدیریت پیکره

                                                 
1- Programmes and project portfolios 

2-Schedule 

3-Application area 

4-Category 

5-Configuration management   

6-Specfication  
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3-4 

 کنترل

 پیشگیرانه و اصححی اقدامات انجام و 1ااواریان  تحلی  شده،ری  برنامه عملکرد با واقعی عملکرد همقایس

 شود.کنتر  نامیده می، نیاز برحسب مناسب

3-5 

 اصالحي اقدام

 را با برنامه اماانگ سازد. تا آن کار عملکرد اصح  برا  فعالیت و 9ادایت 

3-8 

 2بحراني مسیر

 کند. می تعیی مرحله  یا پروژه برا  اتمامرا ممک   تاریخ زودتری  که ااییفعالیت توالی

3-9 

 6افت پس

افت نامیده پ ، فعالیت پایان یا شروع انداخت  تاخیر بهبه منظور  منطقی رابطه ی  در شدهاعما  3خصیصه

 شود.می

3-11 

 4افت پیش 

افت نامیده پی ، فعالیتپی  از موقع  پایان یا شروع به منظور منطقی رابطه ی  در شدهاعما  خصیصه

 شود.می

3-11 

 پیشگیرانه اقدام

اقدام ، برنامه عملکرد در بالقوه اا انحرا  کاا  یا جلوگیر  منظور به کار، اصح  برا  فعالیت و ادایت

 شود.پیشگیرانه نامیده می

3-13 

 پروژه عمر چرخه

 شود.چرخه عمر پروژه نامیده می، پروژه پایان تا آغاز از شدهتعریف مراح  مجموعه

3-12 

 5ريسک ثبتدفتر 

 و تحلی  و تج یه از حاص  نتایج جمله از شده،اا  شناساییریس  سواب منظور از دفتر ثبت ریس ، 

  است. شدهری  برنامه اا پاسخ

                                                 
1-Variances   

2-Direction   

3-Critical path   

4-lag  
5-Attribute  
6-Lead  
7-Risk register   
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 1دارانسهام

از آن تاثیر  یا ،بگذارند تاثیر آن بر دنتوانمی یا ،سهیم استند پروژه از ا جنبهدر  که سازمانی یا گروه فرد،

  اا  پروژه دارند. پذیر  از اری  از جنبهثیرپذیرند، یا تصور تا

3-17 

 3يا مزايده مناقصهپیشنهاد 

 پاسخ در معموت ،راه ح  یا خدمت محصو ، تامی  برا  آگهی مناقصه یا م ایده یا پیشنهاد قالب در مدرکی

 شود.د مناقصه یا م ایده نامیده میپیشنها، درخواست یا نامهدعوت به

3-14 

 2کار  فرهنگ ساختار تجزيه

 کند.می توصیفرا  کار  تج یه ساختار درموجود  ج ء ار مدرکی که
 

  پروژه مديريت مفاهیم  2

 کلیات  2-1

  که اایی نی محیط داده شده است. شر  ااپروژه از بسیار  دربه کار رفته  کلید  مفاایم بند ای در 

 .شود، توصیف شده استمی انجام آن در ااوژهپر

اا  سازمانی فرصت 4راابرد نشان داده شده است. 1 شک  در یکدیگر با پروژه مدیریت مفاایمچگونگی ارتبا  

 گ ارش توجیهی در شدهانتخاب اا فرصت د.نشو می  مستند ترجیحاً و  ارزیابی اافرصت کند. را مشخص می

 6با اقحم قاب  تحوی  پروژه چند یا ی  به و کند تر  پیدا می شک  پخته دیگر، همشاب مدرک یا 3کار و کسب

 تواندمی منافع ای  .داد قرار استفاده مورد ،منافع تحق برا   توانمی را شود. ای  اقحم قاب  تحوی  تبدی  می

 .بعد باشدتر کردن آن در مراح   و پخته سازمانی راابرد تحق ارزیابی می ان  را ب داد درون

 

 

 

 

 

                                                 
1-Stakeholder  
2-Tender 

3-Work breakdown structure dictionary 

4-Strategy   

5-Business case  

4-Deliverable  
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a
 Project Governance 

 هانگاه کلي به مفاهیم مديريت پروژه و ارتباط آن -1شکل 

 

  پروژه 2-3

 پایان و شروعاا  تاریخ با شدهکنتر  و اماانگ اا فعالیت متشک  از  اافرآیند از واحد   مجموعه پروژه

اقحم قاب   مستل م تدارک پروژه اادا  به تیابیدس .شودانجام می 1پروژه اادا  به دستیابی برا  است که

 ااپروژه خوااد شد داده توضیح 11-3بند  در که طور امان .ا  است مشخص شده ال امات با منطب  تحوی 

 متعدد  است. 9عموماً دارا  قیود

                                                 
1-Project objectives    

2-Constraints   

  محیط سازمان

  محیط پروژه
 عملیات

 ازمان پروژهس

 پروژه

 فرآيندهاي مديريت پروژه

 فرآيندهاي محصول

 فرآيندهاي پشتیباني

aآمريت پروژه
 

 گزارش توجیهي پروژه

 راهبرد سازماني

 اقالم قابل تحويل

 منافع
ها فرصت  

 راهنما:

 .ه خوااد شداا  بعد  ارائ معر  مفاایم مدیریت پروژه است که در بخ  ،کادراا -

 .داد اا جریان منطقی ارتبا  مفاایم را نشان می پیکان -

 .خطو  مقطع معر  مرزاا  سازمانی است -

 سازمانيمحیط برون
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عموماً وجوه  است. فرد به منحصر پروژه ار شبیه به ام به نظر برسند، است ممک  اا پروژه از بسیار  اگرچه

 اند از: اا عبارت افتراق پروژه

 ؛شدهاقحم قاب  تحوی  فراام -

 ؛متنفذ دارانسهام -

 استفاده؛ مورد منابع -

 ؛قیداا -

 .فراام کردن اقحم قاب  تحوی  برا  اافرآیند  شیوه چین  ویژه -

 مراح  بهشده است،  توصیف 19-3بند  در که طور امان معموت، و ی داردمشخص پایان و شروع پروژه ار

پروژه دارا  نقطه شروع و پایان  ،است شده داده شر  1-3-4 بند در که طورامان شود.می متعدد  تقسیم

 است.

 پروژه مديريت 2-2

به طور  که  است. پروژه برا  ی  1ااشایستگی و ااتکنی  اب اراا، اا،روش عبارت از کاربرد پروژه مدیریت

 است.اهپروژ عمر چرخه مختلف مراح  ادغام شام  پروژه مدیریت ه شده،شر  داد 19-3در بند 

 ااپروژه انجام برا  شدهانتخاب اا فرآیندراستا کردن  ام .یابد تحق  می ییاافرآیند طری  از پروژه مدیریت

 ر استبهت ااهپروژ عمر چرخه از مرحله اراقحم قاب  تحوی   .انجام شود مند منظا دیدگاه با بهتر است

حامی پروژه،  ال اماتبازنگر  شوند تا  پروژه طو  در منظم طور به باید اقحم قاب  تحوی  ای  باشد. مشخص

 برآورده شود. دارانسهام سایرو  مشتریان

 سازماني هايپروژه و راهبرد  2-6

 سازماني راهبرد  2-6-1

خارج از مرز سازمان  عوام  و اامشیخط ،3زاندا چشم ،9رسالت خود را بر اساس اا  راابرد عموماً ااسازمان

 ایجاد چارچوب از یمثال .استند 4راابرد  کحن  اادا  تحق  برا  ا وسیلهغالباً  ااپروژه .کنندتعیی  می

 است. شده داده نشان 9 شک  در ارزش

 

 

 

 
 

 
 مثالي از چارچوب ايجاد ارزش -3شکل 

 

                                                 
1-Competency   

2-Mission  

3-Vision   

4-Strategic goals    

 

 راابرد

 1فرصت 

 9فرصت 

 3فرصت 
 مشخص کردن

 

 ااپروژه

 

 مشارکت انتخاب منافع
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 از یمختلف عوام  اافرصت انتخاببرا   .ستاافرصتتحق   وتعیی   عموماً راانما  راابرد    کحناادا

  .شود در نظر گرفته می  ریس  مدیریت ومنافع  تحق  گیچگون جمله

 شدهانتخاب اا  فرصت تحق  در که است سنجشی قاب  منافع فراام کردن عبارت از پروژه اد  کحن

 .نق  دارد پروژه در اد  کحن مقرر،  از طری  ایجاد اقحم قاب  تحوی 1پروژهخرد  اد  .استدخی  

 دستیابی به اادا  کحن .شود که منافع تحق  یافته باشندمقدور می زمانی پروژه دستیابی به اادا  کحن

 خرد. اادا  ممک  نخوااد بود مگر پ  از مدت زمان معینی پ  از تحق 

 پروژه شروع و فرصت 3ارزيابي  2-6-3

مشخص کردن  منظور به مسئو ، مدیریت توسط آگااانه گیر تصمیم   بهکم برا  توانرا می اافرصت

 کند، ارزیابی کرد. تبدی  یافتهتحق  منافع بهرا  اافرصت امه یا برخی تواندب که 3دارا  توجیه اا پروژه

  .دباش جدید یا ال ام قانونی سازمانکنونی  نیاز ،جدید بازار  تقاضا نمونه را ب تواند می اافرصت ای  

کنند، را فراام می جدید پروژه ی  شروع رسمی اجازه که ااییفعالیت از ا مجموعه طری  از اغلب اافرصت

 و اادا  کحن مسئو  را که قرار است پروژه حامیشخصی تحت عنوان  بهتر است ،سازمان .شوندارزیابی می

 .پروژه باشد، مشخص کند منافع

 کار، و کسبدر قالب گ ارش توجیهی  پروژه، در گذار سرمایه توجیه بهمنتهی  معموتً منافع و اادا  کحن

 تعهد آوردن دست به معموت توجیه از اد  .مفید باشد اافرصت امه بند اولویت در تواند می و شود می

 است. شدهانتخاب اا پروژه در گذار سرمایه تصویب و سازمانی

تواند شام   می وبوده  معموتً چندمعیاره مالی گذار سرمایهمالی  یابیشارز اا تکنی  مانند ارزیابی فرآیند

 از معموتً معیاراا .باشد محیطیزیست اثرات و اجتماعی تاثیر ،راابرد  یسویام قبی  از کیفی، معیاراا 

 .تا پروژه دیگر متفاوت است ا  پروژه

 منافع تحقق  2-6-2

 در منافع تحق  برا  را پروژه اقحم قاب  تحوی  که ،است سازمان مدیریت مسئولیت عموماً منافع تحق 

را مورد توجه قرار  ااآن تحق  و منافع پروژه مدیربهتر است  .گیرد به کار می سازمانی راابرد با سوییام

 تاثیرگذارند. پروژه عمر چرخه سراسر در گیر تصمیم داد چون بر

 پروژه محیط  2-7

 کلیات 2-7-1

 نظر دررا  زیر موارد پروژه تیمبهتر است  .گذارد می تاثیر پروژه موفقیت و عملکرد عموماً بر پروژه محیط

 بگیرد:

  ،مقرراتی سیاسی، جغرافیایی، اقتصاد ، -اجتماعیعوام   جمله از سازمان، مرز از خارج عوام  - الف

 ؛اکولوژیکی و آور ف 

 و منابع بودن دسترس در پروژه، دیریتم بلوغ آور ،ف  ،راابرد از قبی  سازمان، مرز درون عوام  - ب

 سازمانی. ساختار و فرانگ

                                                 
1-Project objective   

2-Evaluation  

3-Feasible projects   
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 سازماني مرز از خارج عوامل 2-7-3

آمداایی بر رو   آن، پی بر موثر اا ریس  یا قیداا تحمی  عموماً از طری  سازمانی مرز از خارج عوام 

 د.نشودور نگه داشته  نظراز  نباید است، پروژه مدیر کنتر  از خارج اغلب عوام  ای  اگرچه .پروژه دارند

 سازماني مرز درون عوامل  2-7-2

 کلیات 2-7-2-1

 چنی  در .گیرد  را نی  در بر میدیگر اا فعالیت است که ب رگتر سازمان بخشی از ی  معموت پروژه

  اا فعالیتوجود دارد.  کار و کسب عملیات و ری  برنامه آن، محیط و پروژه بی  یروابط موارد ،

 انجام کار، و کسب تدوی  گ ارش توجیهی مانند ااییفعالیت شام  تواند می پروژه-پ  و پروژه-پی 

 ،پروژه سبد و ااطر معموتً به عنوان بخشی از  ااپروژه .باشد عملیات به گذار و سنجیامکان مطالعات

 .داده شده است نشان روابط ای  3 شک در  شوند. دای می سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پروژه هايسبدها و طرحها، پروژه – 2شکل 

 

 روژهسبد پ مديريت 2-7-2-3

 تا شوندمی بند گروه ام با کهاست  یکاراایسایر  و اا طر  و ااپروژه از ا مجموعه عموماً پروژهسبد 

 یتمدیرعبارت از  پروژهسبد  مدیریت .راابرد  تسهی  شودکحن  اادا  تامی  برا  کار آن ثرؤم مدیریت

 اا،پروژه کنتر  و ادایت ،1تفویض اختیار بند ، اولویت شناسایی، شام  پروژه، سبد چند یا ی  متمرک 

 .است خاص راابرد  اادا  کحن به دستیابی برا  دیگر کاراا  و ااطر 

                                                 
1-Authorizing  

 طرح

ساير  nپروژه  1پروژه 
 ها فعالیت

 د پروژهسب

 پروژه

 پروژه

 پروژه

 سبد پروژه

 طرح

ساير  nپروژه  1پروژه 
 ها فعالیت
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صدور  امچنی  و اا،فرصت انتخاب و شناساییتوان  مدیریت سبد پروژه می سیستم اا  نق   از جمله

 اا را نام برد.پروژه مدیریت و 1اا هتأییدی

 طرح مديريت 2-7-2-2

 است. اادا  کحن راابرد  با شدهامسو اا فعالیت سایر و مرتبط اا پروژه از گروای عبارت از طر 

 .دستیابی به اادا  کحن است برا  شدهاماانگ و متمرک  اا فعالیت شام  طر  مدیریت

 پروژه آمريت 2-4

 سازمانی اایی از آمریتحوزه آن شام  پروژه آمریت .سازمان است کنتر  و ادایت چارچوب آمریت عبارت از

  د.نشونمی محدوداا مرتبط استند، اما به آن پروژه اا فعالیت با خاص طور به که است

 :را دربرگیرد زیر موضوعاتی از قبی  موارد تواند می پروژه آمریت

 ؛یمدیریت ساختار تعریف -الف 

 استفاده؛ مورد اا شناسیروش و اافرآیند اا،مشیطخ - ب

 گیر ؛تصمیم اختیارات  همحدود - پ

 ؛دارانسهام 9اا ییگوپاسخ و اامسئولیت - ت

 .اا به مقامات باتترمسائ  یا ریس  ارجاع و دایگ ارش مانند 3تعامحتی - ث

 .است پروژه 4راابر  کمیته یا پروژه حامی اب یا معموت پروژه مناسب آمریت حفظ مسئولیت

 عملیات و هاپروژه  2-5

خاطر  بهی مدیریت 3اا  نظام دیگر از پروژه مدیریت .گیردجا  می مدیریت کلی چارچوب در پروژه مدیریت

 است. متفاوت ااپروژهبودن  خصلت موقتی و منحصر به فرد

 عملیات صورت به یا اا عموماًکار ای  .داندانجام می معی  کاراایی اادا  کحن به رسیدن برا  ااسازمان 

 است: زیر شر  به عمدتا ااپروژه و عملیاتتفاوت  .ااستپروژهبه صورت  یا

پایدار   بر و شوندمی انجام تکرار  و مداوم اا فرآیند طری  از دایمی نسبتا اا تیم توسط عملیات -

 ؛متمرک  استند سازمان

 فرد به منحصر اقحم قاب  تحوی  و استند غیرتکرار شوند، و می انجام موقت اا تیم توسط ااپروژه -

 .کنندمی فراام

 پروژه سازمان و دارانسهام  2-8

 کافی ج ئیات با پروژه، سازمان جمله از پروژه، دارانا  موف  شود ای  است که سهام شر  ای  که پروژه

 و سازمان کحن اادا  اساس براا آن ابحغ و تعریف باید دارانسهام اا مسئولیت و اانق  .شوند توصیف

 است. شده داده نشان 4 شک  در پروژهمعمو  داران سهام .باشد پروژه

مدیریت  4 بند در شدهداده شر   پروژه مدیریت اا فرآیند طری  از پروژه در بایدداران سهام فصو  مشترک

 شوند.

                                                 
1-Approval    

2-Accountabilities    

3-Interactions   

4-Steering committee   

5-Disciplines   
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 ی استمرزاای و اختیار سطو  و اامسئولیت پروژه،  اانق  شام  که است یموقت  ساختار پروژه سازمان 

 ترتیبات به وابسته تواند می پروژه سازمان .شوند ابحغ و تعریف پروژهداران سهام برا  امه تزم است که

 .باشد پروژهداران سهام میان در موجود ترتیبات سایر یا بخشیبی  تجار ، حقوقی،

 :است زیر اا مسئولیت و اانق شام   معموتً پروژه سازمان

 ؛ستگوپاسخ پروژه تکمی  در مورد وکند می مدیریت و رابر را  پروژه اا فعالیت که پروژه، مدیر -الف

 ؛کندمی پشتیبانی پروژه اا فعالیت مدیریت و رابر  در پروژه مدیر از که پروژه، مدیریت تیم -ب

 .دادرا انجام می پروژه اا فعالیت که پروژه، تیم -پ

 :اا  زیر است ولیتئشام  مس معموتً پروژه آمریت

 و مسائ  و کندرا اتخاذ می 1کحن یمدیریت تصمیمات ،کندرا تفویض می پروژهاختیارات  که پروژه، حامی -

 ؛کندمی ح  ،استند پروژه مدیر اختیارات از فراترکه  را ااییتعارض 

آن سهیم  ، درپروژه به ارشدمدیریت  سطحرانمود در  ارائهاز طری   که پروژه، راابر  کمیتهایأت یا  -

 .است

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داران پروژهسهام -6شکل 

 اند: داران دیگر  نی  معرفی شدهسهام 4 شک در 

در  پروژه اقحم قاب  تحوی  پذیرش و پروژه ال امات کردن مشخص با که مشتر ، نمایندگان یا مشتریان -

 ؛پروژه نق  دارند

                                                 
1-Executive   

  کارکنان

 

 آمريت پروژه

 هیأت يا کمیته راهبري پروژه

 پروژه

شرکاي  حامي

 و کار کسب

 دفتر و کار

 پروژه يريتمد

هاي  گروه

اجتماعي 

 ويژه

  مشتريان

نهادهاي 

 مقرراتي
 

تأمین 

 کننده مالي

 کنندگانتأمین

 داران سهام

   

 تیم پروژه

 سازمان پروژه

 
 

 تیم مديريت پروژه

 مدير پروژه
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 ؛کنندمی کم  پروژه به پروژه منابع تامی  با که یکنندگانمی تا -

 آموزش استانداردساز ، ،آمریت جمله از اافعالیت از ا گسترده طیف عموماً که پروژه، مدیریت دفتر -

 .دادرا انجام می پروژه پای  و پروژه ری  برنامه پروژه، مدیریت

 پروژه کارکنان هايشايستگي  2-9

 خرد اادا  به دستیابی منظور به پروژه مدیریت اا فرآیند و اصو  در اایی راشایستگی باید وژهپر کارکنان

 کسب کنند. ،پروژه اادا  کحن و

اقحم  فراام کردن برا  خود تجربه و دان  از استفاده به قادر که ا  داردشایسته افراد به نیاز پروژه تیم ار

 تواندمی پروژه تیم مطلوب و موجود شایستگی مشخص میان  صلهار گونه فا .باشند پروژه تحوی قاب  

 .مورد توجه قرار گیرداایی را به پروژه تحمی  کند، از ای  رو تزم است ریس 

 :بند  کردموارد زیر طبقه به توانمی را پروژه مدیریت اا شایستگیحداق  

آشنایی مناسب با ادبیات  جمله از یافته،تساخا  به شیوه ااپروژه تحوی  برا  فنی، اا شایستگی -الف 

 استاندارد؛ ای  در شدهتعریف اا فرآیند و مفاایم پروژه، مدیریت

 پروژه؛ شدهتعریف مرزاا  داخ  در شخصی روابط با امراه رفتار ، اا شایستگی - ب

 ن.سازمادرون و برون  محیط داخ  در پروژه مدیریت به مربو  ،1بافتار  اا شایستگی - پ

 و مربیگر  آموزش، مانند ا حرفه بهساز  اا فرآیند طری  از توان یا سواد و مهارت افراد را می شایستگی

 .ارتقا داد سازمان خارج یا داخ  در اا  استادشاگرد  روش

 پروژه عمر چرخه  2-11

 .را برآورده کند  کنتر وآمریت  نیازاا  بتواند کهشوند می به ترتیبی انجام معموت ااپروژهبند   مرحله

بی  ای  مراح  برقرار  منطقی ا  توالیبایست چنان انتخاب شوند که  شروع و پایان ار ی  از ای  مراح  می

 طو  در پروژه مدیریتاثربخ  بودن  منظور به .را فراام کنند اقحم قاب  تحوی  ،منابع ازبا استفاده  وباشد 

 عمر چرخه مجموعا پروژه مراح  شود. انجام مرحله ار در باید اافعالیت از ا مجموعه پروژه، عمر چرخه

 .داد را تشکی  می پروژه

 از طری  نقا  پروژه خود مراح  .شودرا شام  می آن پایان تا پروژه شروع مدت زمان پروژه عمر چرخه

 .شود یتر تقسیم م اا  کوچ  باشد، به بخ  متفاوت سازمانی محیط به بسته تواندمی که گیر ،تصمیم

اقحم   بایست امه می ،مرحله آخری  پایان در .استند پروژه اب ار  برا  تسهی  راابر  گیر تصمیم نقا 

 .شده باشد پروژه تحوی  داده قاب  تحوی 

یا برا   پروژه ک  برا  پروژه مدیریت اا فرآیندبایست از  ، میآن عمر چرخه سراسر دربرا  مدیریت پروژه 

 .استفاده شود پروژه زیر یا تیم ار  برا ت  مراح  و ت 

 پروژه يقیدها  2-11

 که است خود ای  قیداا نی  مستق  از ام نیستند تزم اغلباز آن جا که  و دارد وجودقیداا  از مختلفی انواع

 ژهپرو ال امات باید پروژه اقحم قاب  تحوی  .برقرار کند قیداا دیگر برابر در خاصی توازنی بی  قید پروژه مدیر

 طور به قیداا .مرتبط باشد ا ینه و منابع ،بند زمان کیفیت، دامنه، مانند معی  قید ار با و را برآورده کند

                                                 
1-Contextual competencies     
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 دیگر محدودیت چند یا ی بر  است ممک  یکی در تغییر ار که طور  به دارا  ارتبا  درونی استند، کلی

 داشته پروژه مدیریت اا فرآیند داخ  اا گیر برتصمیم  تاثیر است ممک  قیداا رو، ای  از گذارد.ب تاثیر

 د.نباش

 پروژه موفقیت برا  قو  یبنیان معموتًقیداا  بر رو  پروژهکلید  داران سهام میان در اجماع به دستیابی

 .داد می  تشکی 

 است: زیر به شر قیداا ای   از برخی

 پروژه؛ برا  اد  تاریخ یا مدت -الف 

 پروژه؛ بودجه بودن موجود - ب

 مورد منابع دیگر و، اب ار اا،ارزیرساخت ،صالحم تجهی ات، امکانات، ،افراد مانند پروژه، منابع بودن موجود - پ

 پروژه؛ ال امات مرتبط با پروژه اا فعالیت انجام برا  نیاز

 ؛کارکنان ایمنی و سحمت به مربو  عوام  - ت

 ؛پذیرش مواجهه با ریس  سطح - ث

 پروژه؛ اکولوژیکی یا اجتماعی  اا  بالقوه آمده پی - ج

 قانونی. ال امات سایر و مقررات قوانی ، -چ 

 هافرآيندو  پروژه مديريت مفاهیم بین ارتباط  2-13

 تا 1-3 بنداا  در شدهداده شر  اا شایستگی و مفاایم مبتنی بر ییاافرآیند طری  از پروژه مدیریت

 در استفاده مورد اا فرآیند .به ام است مرتبط اا لیتفعا از ا مجموعه فرآیند یابد. تحق  می 3-11 

 :شوندمی بند طبقه عمده نوع سه به کلی طور به ااپروژه

  اا فعالیت چگونگی مدیریت و است پروژه مدیریت مخصوص که پروژه، مدیریت اا فرآیند -الف 

 ؛کنند تعیی  میرا  پروژه برا  شدهانتخاب

 محصو ،تدارک  و مشخصاتتعیی   و منجر به نیست، پروژه مدیریت به حصرمن که تحوی ، اا فرآیند - ب

 است؛ متفاوت دیگر  ا  به پروژه پروژهاز  به اقحم قاب  تحوی  بسته وشود می نتیجه، یا خدمت

 امور تدارکات، مانند اایی از طری  نظام و نیست پروژه مدیریت به منحصر که پشتیبانی، اا فرآیند - پ

و محصو   پروژه مدیریت اا فرآیند به  ارزشمند و، خدمات پشتیبانی بایسته ایمنی و بدار حسا مالی،

 .رساند می

 داشت توجه باید حا ، ای  با .مورد توجه قرار گرفته است پروژه مدیریت اا فرآیند تنها، استاندارد ای در 

و ارتبا   امپوشانی ام با وژهپر ی  طو  در تواند می پروژه مدیریت و پشتیبانی محصو ، اا فرآیند که

 .متقاب  داشته باشد
 

 پروژه مديريت هايفرآيند  6

 پروژه مديريت فرآيند کاربرد  6-1

مورد  دو ار یا مراح  ت  یا ت  پروژه ک  درکه باید  پروژه مدیریت  شده توصیه اا فرآیند ستانداردا ای در 

 اا پروژه را ب شده در ای  استانداردارائه  پروژه مدیریت اا فرآیند .استفاده قرار گیرد، مشخص شده است

مستل م   ،امث عنوان به دارد، توجه قاب  اماانگی به نیاز پروژه مدیریت استند. مناسب ااسازمان امه
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 برخیشود تا  گاای تزم می .با ام است استفادهمورد  اا  فرآیند ت  امسوکردن و ارتبا  دادن مناسب ت 

 اادا  سر بر تواف  و نندک برآوردهرا  دارانسهام  شدهتعریف ال امات کام  طور به شوند تا تکرار اافرآیند از

 حاص  شود. پروژه

را در  3-4 بند در شدهمشخص  اافرآیند دقت بهتر است با پروژه،داران سهام سایر با امراه پروژه، مدیران

 .اعما  کنند سازمان و پروژه نیازاا  مقتضا  به را ااآننظر بگیرند و 

 پروژه مراح  امه یا ااپروژه برا  امه سانیک طور به نیست تزم 3-4 بند در شدهداده شر   اافرآیند

 برا تزم  گیر  می ان سخت و مقتضی اا فرآیند تعیی از طری   باید پروژه مدیر بنابرای ، د.نشو اعما 

 ای  .را انتخاب کند پروژه اا  مرحله ت  ت  یا اا پروژه ت  ت  ی مختصمدیریت اا فرآیند، اعما 

 .مرتبط انجام گیرد سازمان اا مشیخط با مطاب  باید ساز  اختصاصی

 :است زیر اقداماتمستل م انجام  پروژه، یتموفق

 ؛است نیاز مورد پروژه اادا برآورده کردن  برا  که 3-4بند مطاب  مناسب اا فرآیند انتخاب -الف 

برآورده کردن  برا  اابرنامه و محصو  مشخصات تدوی  یا اصح  برا  معی  رویکرد  از استفاده - ب

 پروژه؛ ال امات و اادا 

 ؛دارانسهام سایر و مشتریان پروژه، حامی تامی  رضایت برا  ال امات با تمطابق - پ

 نیازمورد  عمناب و پروژه اا ریس  هب ضم  توجه ،قیداا  محدوده در پروژه دامنه کار مدیریت و تعریف - ت

 پروژه؛ اقحم قاب  تحوی  فراام کردن را ب

 .و مشتریان پروژه حامی تعهد جمله از ،دارا  نق  اا  سازمان ت  ت  از مناسب پشتیبانی کسب - ث

 وندر تعام  اا،فرآیند بی  روابط اا،آن اادا برحسب  و تعریف استاندارد ای  در پروژه مدیریت اا فرآیند

 ای در  ،به خاطر ایجاز .شوندتوصیف می فرآیند ار با مرتبط داداا برون و اولیه اا داددرون و اافرآیند

 .مشخص نشده است اولیه اا دادبرون مقصد یا و اولیه اا داددرون امه منبع استاندارد

 موضوعي هايگروه و يفرآيند هايگروه  6-3

 کلیات  6-3-1

 :نگریست پروژه مدیریت اا فرآیند به مختلف دیدگاه دو از توانمی

 پروژه؛ مدیریت برا  (مراجعه کنید 9-9-4 بند )به  فرآیند اا گروه عنوان به -

 موضوع. براساس اافرآیند آور جمع برا  کنید( مراجعه 3-9-4 بند )به موضوعی اا گروه عنوان به -

 3-4 بند در مفص  طور به اافرآیندار ی  ای   است. شده داده نشان 1 جدو  در مختلف بند گروه دو ای 

 است. شده توصیف
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هاي موضوعيها و گروهفرآيندهاي مديريت پروژه با ارجاعات متقابل به فرآيند -1جدول   

 هايگروه

 موضوعي

 يفرآيندهاي  گروه

 اختتام کنترل استقرار ريزي برنامه آغازگر

 ساز  یکپارچه
4-3-9  

 تدوی  منشور پروژه

4-3-3 

ا  ا  تدوی  برنامه 

 پروژه

4-3-4  

ادایت کاراا  

 پروژه

4-3-3  

کنتر  کاراا  

 پروژه

4-3-6  

 کنتر  تغییرات

4-3-3  

اختتام مرحله یا ک  

 پروژه

4-3-3  

اا   گردآور  درس

 آموخته شده

 دار سهام
4-3-2  

 داران تعیی  سهام
 

4-3-19  

 داران مدیریت سهام
  

  کار  دامنه

4-3-11 

 کار  تعریف دامنه 

4-3-19  

تدوی  ساختار 

 کار  تج یه

4-3-13 

 اا تعریف فعالیت 

 
4-3-19  

 کار  کنتر  دامنه
 

 منبع

4-3-13  

مشخص کردن تیم 

 هژپرو

4-3-16 

 برآورد منابع 

4-3-13  

 تعریف سازمان پروزه

4-3-13 

 بهساز  تیم پروژه 

4-3-12 

 کنتر  منابع 

4-3-99  

 مدیریت تیم پروژه

 

  زمان

4-3-91  

تعیی  توالی 

 اا فعالیت

4-3-99  

برآورد مدت زمان 

 اا فعالیت

4-3-93  

 بند  تدوی  زمان

 
4-3-94  

 بند  کنتر  زمان
 

  ا ینه

4-3-93  

 اا برآورد ا ینه

4-3-96 

 تنظیم بودجه 

 
4-3-93  

 اا کنتر  ا ینه
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يهاي موضوعها و گروهفرآيندهاي مديريت پروژه با ارجاعات متقابل به فرآيند -1ادامه جدول   

 

 هايگروه

 موضوعي

 يفرآيندهاي  گروه

 اختتام کنترل استقرار ريزي برنامه آغازگر

  ریس 

4-3-93  

 مشخص کردن

 ااریس 

4-3-92  

 ااارزیابی ریس 

4-3-39  

 ااتعدی  ریس 

4-3-31  

 ااکنتر  ریس 
 

  کیفیت
4-3-39  

 ری   کیفی برنامه

4-3-33 

اجرا  اطمینان از  

 کیفیت

4-3-34 

ا  کنتر  اجر 

 کیفی

 

  تدارکات
4-3-33  

 ری   تدارکات برنامه

4-3-36  

 انتخاب 

 گانکنندتأمی 

4-3-33 

اداره کردن  

 تدارکات

 

  ارتباطات
4-3-33  

 ری   ارتباطات برنامه

4-3-32  

 توزیع اطحعات

4-3-49  

 مدیریت ارتباطات
 

اا  موضوعی با  اا نیست بلکه نشان دادن ارتبا  گروه   برا  انجام فعالیتشمار مقصود از تدوی  ای  جدو  مشخص کردن ترتیب گاه -يادآوري

   است.فرآینداا   گروه

 

 يفرآيند گروه  6-3-3

 کلیات 6-3-3-1

 ،اافرآیند ای  .است اعما  قاب  پروژهک   یا پروژه مراح  را ب که است ااییفرآیند شام   فرآیند گروه ار

  اند. اند، به ام وابستهتوصیف شده 3-4بند  در اصلیداداا  برون و ادااددرون و ،امحتو ،مقصود که برحسب

 .خاصی نیستند  بوده و مختص حرفه کار  حوزه از مستق   فرآیند اا گروهای  

 بند موضوعی اا  گروهو ارتبا  آن با   فرآیند گروه ار اا فرآیندت   ت  تعام  تصاویر پیوست الف

 تنها  اا،تعام ای   .پیوست الف ذکر نشده است در  فرآیند تعامحت امه .دادرا نشان می 4-9-3 

 شود. تکرار تواند می اافرآیندی  از  ار .ستاافرآیند از ممک  منطقی دیدگاهی    داندهنشان

 ي آغازگرفرآيند گروه 6-3-3-3

 پروژه اادا  یا ژهپرو تا مرحله شود اا  مقدماتی به کار گرفته میفرآیند پروژهیا ک   مراح  شروع برا 

 .را بداد پروژه کار مجوز انجام پروژه مدیربه  وتعیی  شود 

  ريزيبرنامه يفرآيند گروه 6-3-3-2
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 باید ج ئیات ای  .گیردقرار می استفادهمورد  ری  برنامه ج ئیات تدوی  منظور به ری  برنامه اا فرآیند

 و گیر اندازه را پروژه عملکرد و، مدیریتمبنا  آن  بر را پروژه استقراربتوان  که مبناییخط برا  ایجاد

 کافی باشد. ،کرد کنتر 

  ي استقرارفرآيند گروه 6-3-3-6

 پروژه اقحم قاب  تحوی  تدارک از پشتیبانی و پروژه مدیریت اا فعالیت انجام برا  استقرار اا فرآیند

 .گیردقرار می استفادهمورد  پروژه اا برنامه با مطاب 

 ي کنترلفرآيند گروه 6-3-3-7

 برنامه پروژه استفاده  مطاب  پروژه عملکرد کنتر  و گیر اندازه پای ، برا  ،کنتر  اا فرآینداز 

 اا درخواست ل وم،در صورت  و فراام اصححی و پیشگیرانه اقدامات شود به ترتیبی که امکان انجاممی

 .ر شودمیس پروژه اادا  به دستیابی تا شود می  تهیه تغییر

 ي اختتامفرآيند گروه 6-3-3-4

اا   و فراام کردن درس پروژهک   یا پروژه ا  از خاتمه مرحله اختتام برا  رسمیت دادن به اا فرآیند 

 .عم  قرار گیرد مورد، ل وم صورت درمورد توجه و  که قرار است ا شدهآموخته

 روژهپ مديريت يفرآيند گروه تعامالت و متقابل ارتباطات 6-3-3-5

 بی  متقاب  وابستگی .پذیرداختتام پایان می  فرآیند گروه باو  شروع آغازگر  فرآیند گروه با پروژه مدیریت

، در 3 شک  طب  دیگر  فرآیند گروه ار با کنتر   فرآیند گروه که کندایجاب می  فرآیند اا گروه

 .ا  دارند ج یره کاربرد  ندرت به  فرآیند اا گروه .تعام  باشد

  مرحله در ار .برسد اتمام به پروژه تا شوندتکرار می پروژه  مرحله ار در معمو  طور به  فرآیند اا گروه

 نشانتعامحت  امه .باشد نیاز مورد است ممک   فرآیند اا گروه داخ  در اافرآیند از برخی یاامه  پروژه

 غالبا  فرآیند  ااگروه عم ، در .مصداق ندارد پروژه یا امه مراح  ااپروژه برا  امه ،3 شک  در شده داده

 است. شدهن داده نشان 3 شک  در که دارند تعام  و اند پوشانیام دارا  ،کنند عم  می ام مانا   به گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يفرآيند هايگروه تعامالت -7 شکل

ريزي برنامه آغازگر  

 استقرار

 اختتام

 کنترل
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 داداا برون و داداادرون لهجم از پروژه، مرزاا  داخ   فرآیند اا گروه میان تعام برا  نشان دادن 

 ج به  .داده شده است نشان 6 شک تر  در  با شر  کام  3 شک   ِفرآینداا  گروه داخ اا  فرآیند  نمونه

 گروهاا  درون ار فرآیندت   ت  طری  از مختلف  فرآیند اا گروه بی  ارتبا  ،کنتر   فرآیند گروه

 داده نشان 6 شک  در  فرآیند اا گروه سایر و کنتر   فرآیندگروه  بی  ارتبا  ارچند .  استفرآیند

 کنتر  برا آن صرفا  اا فرآیندزیرا  شود گرفته نظر در تواند مستق  میکنتر    فرآیند گروه است، شده

 کند.را نی  کنتر  می  فرآیند اا گروهت   گیرند و ت قرار نمی استفاده مورد پروژه،ک  
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دادهاي نمونه دادها و برون و درون يفرآيند هايگروه تعامالت-4 شکل

 دفتر ثیت ریس 

 

ريزي برنامه آغازگر  

 استقرار

 اختتام

 کنترل

اا   برنامه منشور پروژه

 پروژه

اا  آموخته شده از  درس

 اا  پیشی  پروژه

اا   درس

 آموخته شده

 اا  ثبت شده مسأله

اا  آموخته  درس

 شده

 اا  تغییر درخواست

 اا  ثبت شده مساله

اا  پیشرفت  داده

 پروژه

 تغییرات پذیرفته شده

 اا  پیشرفت پروژه  گ ارش

 دفتر ثبت ریس 

 اا  پروژه امهبرن

 اا  پیشرفت   گ ارش

 اا  تکمی  پروژه  گ ارش

 

 
 

 گ ارش توجیهی

 

 

 قرارداد

 

 
 

 

 کار   بیانیه

 

 
 

 
 
 

 

نتایج مرحله 

 پیشی 

گ ارش اتمام مرحله 

 یا ک  پروژه

 اقدامات اصححی

اا  پیشرفت  گ ارش

 پروژه

 شدهتغییرات پذیرفته

 شده

 پروژهاا  برنامه

 

 

 

 دي پروژهاطالعات کلی

 هاي فرآيندي اطالعات مبادله شده بین گروه ها هاي روي فلِش برچسب

 دادهاي نمونه دادها و برون درون  خطوط بريده

 هاي فرآيندي تعامل میان گروه   خطوط پر

           

 راهنما
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 يموضوع هايگروه       6-3-2

 کلیات  6-3-2-1

 برحسب اافرآیند ای  است. پروژهک   یا پروژه مراح  به قاب  اعما  اا فرآیند متشک  از موضوعی گروه ار

 استند. وابستهبه ام  وشوند تعریف می ،3-4 بند در اصلیداداا  برون و داداادرون و توضیحات اد ،

 استند. اا  خاص صنو  و حرفه یا حوزه کاربرد از مستق ی موضوعاا  گروه

 اا گروه بر اساس 9-9-4 بند  فرآیند گروه ار در اافرآیندار ی  از  تتعامح اا  پیوست الفشک در 

 ار .است شده داده نشان )الف( یوستپ در فرآیند تعامحت امه ترسیم شده است. 3-9-4 بند موضوعی

 شود. تکرار تواند می فرآیند

 سازييکپارچه  6-3-2-3

 اماانگی، وحدت، ترکیب، تعریف، شناسایی، برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  ساز یکپارچهموضوعی  گروه

 است. پروژه مرتبط با مختلف اا فرآیند و ااتفعالی اختتام و کنتر 

 دارسهام  6-3-2-2

 سایر و مشتریان پروژه، حامی مدیریت و شناسایی برا  نیاز مورد اا فرآیند شام دار سهام یموضوع گروه

 .است دارانسهام

 کار دامنه 6-3-2-6

 واست  اقحم قاب  تحوی  و کار تعریف و شناسایی برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  کار دامنه موضوعی گروه

 است. نیاز مورد اقحم قاب  تحوی  و کار تنها

 منبع 6-3-2-7

 پروژه کافی منابع آوردن دست به و شناسایی برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  منبع موضوعی گروه

 .ستاااب ار و اازیرساخت مواد، تجهی ات، امکانات، ،افراد مانند

 زمان 6-3-2-14

 برا  پیشرفت پای  و پروژه  اافعالیت بند زمان برا  نیاز مورد اا فرآیند شام زمان  موضوعی گروه

 .است کنتر اا  ا ینه

 هزينه 6-3-2-5

 کنتر  اا ا ینهرا  ب پیشرفت پای  وتدوی  بودجه  برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  ا ینه موضوعی گروه

 .است

 ريسک  6-3-2-8

 است.افرصت و ااتهدید مدیریت و شناسایی برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  ریس  ضوعیمو گروه

 کیفیت  6-3-2-9

 کنتر  و اطمینان از کیفیت ایجاد و ری  برنامه برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  کیفیت ضوعیمو گروه

 .است کیفیت

 تدارکات  6-3-2-11
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 یا خدمات محصوتت، آوردن دست به و ری  برنامه برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  تدارکات یموضوع گروه

 .است کنندهتامی  بطروا مدیریت و نتایج،

 ارتباطات 6-3-2-11

 به مربو  اطحعات توزیع و مدیریت ری  ،برنامه برا  نیاز مورد اا فرآیند شام  ارتباطات یموضوع گروه

 است. پروژه

 هافرآيند  6-2

 کلیات 6-2-1

اا  اولیه دادبرون و داداادرون ،توضیحات اد ، نظر از پروژه مدیریت اا فرآیند از ی  ار بند ای در 

 .توصیف شده است
 داده نمای  ااتوالی آن یا اامیت دتلت بر بدون اولیهداداا  برون و ااداددرون تری رایج تنها ،49 تا 9 جداو  در -يادآوري

 .شده است

 کرد. تکرار آن را توانمی فرآیندداد ار  رسانی برون روز برا  به

 یا پروژهسبد  ،طر  ،مشیخط طری  از پروژه مرزاا  از خارج تواند می پروژه اب تبطمر اا فرآیند از برخی

 .، کام  شوداست شده داده نشان 6 شک  در که سایر تمهیداتی
 کار واقعی شروعاز  قب  پروژه انتخاب اا فرآیند ؛کار و کسب تدوی  گ ارش توجیهی ؛سنجیامکان مطالعات انجام :هامثال

 قبلی. اا پروژه از شدهآموخته اا درس ؛پروژه

 ،ستااسازمانت  ت  اختیار  حیطه در پروژه مرزاا  داخ   اافرآیند نوع ای  حذ  یا گنجاندن چه اگر

 :معتبر است زیر فرضیات استاندارد، ای  اادا  برا 

 جدید پروژهرا برا  ایجاد  نیاز مورد اا فرآیندمجر ، دستور  سازمان که شودمی شروع زمانی پروژه -الف 

 ؛کندمی  کام 

 مقرر موعد از قب  پروژه یا است شده پذیرفته پروژه اقحم قاب  تحوی  که پذیردمی پایان زمانی پروژه - ب

 شده تکمی اختتام  اا فعالیت و شودمی داده تحوی  پروژه مستندات امه که زمانی و است، یافته خاتمه

 .است

 شدهنشان داده  مشخص، اا  کار  فص  مشترک با جداگانه عناصر صورت به اافرآیند، استاندارد ای  در

 ای  در کام  طور به تواننمی که ا  در تعام  استندبه شیوه و دارند امپوشانی عم ، در اافرآیند .است

چارچوب  ،ریس  ،نظر مورد اادا  مانند عواملی به بسته در حقیقت .اا پرداخت به ج ئیات آن استاندارد

 سازمان، پروژه مدیریت بلوغ ،مربو  به سواب  کار اطحعات منبع، بودن دسترس در پروژه، تیم تجربه ،زمانی

 . وجود دارد پروژه ی  مدیریت برا  شیوه ی  از بی  حوزه کاربرد  و صنعتال امات  امچنی  و

 پروژه منشور تدوين 6-2-3

 است: زیر شر  به پروژه منشور تدوی  از اد 

 پروژه؛ جدید مرحله  ی یا پروژه ی  رسمی صدور مجوز -الف 

 ؛و اختیارات او اامسئولیت و پروژه مدیر مشخص کردن -ب 
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 اقتصاد  اا جنبه و انتظار مورد اقحم قاب  تحوی  پروژه، اادا  کار، و کسب نیازاا  مستندساز  - پ

 ؛پروژه

 مرجع، قتضیم شرایط گونه ار باید وکند مرتبط می سازمان راابرد  اادا  ابرا  پروژه پروژه، منشور

  .در آن مشخص شود قیداا و اافرضیه تعهدات،

 است. شده فهرست 9 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 1اولیه دادهايبرون و دادهادرون پروژه: منشورتدوين  -3جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه کار بیانیه -

 قرارداد -

 قبلی مرحله مدارک یار گ ارش توجیهی کسب و کا -

 پروژه منشور -

 

 پروژه هايبرنامه تدوين  6-2-2

 :ساز  موارد زیر استمستند پروژه اا برنامه تدوی  از اد 

 است؛ انجام حا  در پروژه چرا - الف

 ؛چه کسی توسط و شد خوااد ارائه چی  چه - ب

 شد؛ خوااد ارائه چگونه - پ

 ؛داشت خوااد ا ا ینه چه - ت

 .شد خوااد بستهو  کنتر  ،مستقر چگونه پروژه - ث

تواند  می اابرنامه ای  .شود می تشکی  پروژه مدیریت برنامه و پروژه برنامه از معمو  طور به پروژه اا برنامه

 ا گ ینه چه کهای   گرفت  نظر در بدون اما ،شده در ی  مدرک باشندتلفی  یا جداگانه به صورت مدارکی

پارچه در  به صورت ی  را موضوعات دیگر و ا ینه زمان، ،دامنه باید پروژه اا برنامه ت،اس شده انتخاب

 .برگیرد

را  پروژه کنتر  و پای  ،انجام چگونگی که مدارکی است از ا مجموعه یا مدرک پروژه مدیریت برنامه

 طری  از پروژه از بخشی ای  امک پروژه عنوان به پروژه ک  در تواند می پروژه مدیریت برنامه کند.مشخص می

، پروژه مدیریت برنامهدر  .به کار رود کیفیت مدیریتبرنامه  یا ریس  مدیریت برنامه مانند تابعه، اا برنامه

 تغییر، کنتر مسائ ،  ،ریس  مدیریت برا اا  اجرایی روش و سازمان اا،مسئولیت اا،نق  معمو  طور به

، مطالب دیگر و ایمنی زیست، محیط بهداشت، کیفیت، بند ،هپیکر مدیریت ارتباطات، ا ینه، ،بند زمان

 .شودتعریف می ،نیاز برحسب

 و منابع ،ااا ینه ،بند زمان کیفیت، ،کار دامنه مثا  عنوان به پروژه، انجام برا مبنا خط حاو  پروژه برنامه

 داداا برون باید پروژه برنامه .اشندب پارچهی  کامحً و سازگار باید پروژه برنامه اا بخ  امه .ااست ریس 

 اا  تحش امه یاماانگ وساز   پارچه ی  تعریف، برا  تزم اقدامات و پروژه ری  برنامه اا فرآیند کلیه

                                                 
داداا  ثانویه مربو   داداا یا برون است. درون است که ج و اادا  اصلی پروژه یا محصوتت و فرآینداا  اصلی پروژه  منظور از اولیه در اینجا اقحمی - 1

 به محصوتت و فرآینداا  فرعی استند.
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 و حوزه کاربرد  به بسته پروژه برنامهمحتویات  .را دربرگیرد پروژه شدنبسته و کنتر  ،استقرار امرتبط ب

  بود. دخواا متفاوت پروژه پیچیدگی

سند  صورت به تواند می پروژه،مقتضی داران سهام با اماانگی طری  از سازمان، بنا به صححدید پروژه برنامه

 .است کار ارجاع داده دامنه برنامهبند  و  زمان مانند ،فرعی اا برنامه ا  باشد که به خحصهسند  یا تفصیلی

 و یکپارچه فرعی که قرار است اا  برنامهت   ت  یتمدیرگی چگون باید ،سند خحصه در صورت استفاده از

 .شود توصیف شوند در آن اماانگ

کار را  حا ، ای  با .ابحغ شود پروژهدر سرتاسر  مناسبداران سهام به و روز به هوارامبایست  می پروژهبرنامه 

 اا  اولیه و سطح بات خصیصت ازپله برنامه را  به پله فرآیند ای  .کرد شروع بات سطح برنامه ی  توان با می

 ای  .کندتر تبدی  می مشرو  و تردقی اا  کار  به بسته ،دیگر اقحم و بند زمان منبع، بودجه، ،کار دامنه

فراام  مدیریت اا  پروژه، کنتر  و اشرا  تزم را در باید چنان باشد که با توجه به ریس   کار اا  بسته

 کند.

 است. شده ذکر 3 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون پروژه:هاي تدوين برنامه -2جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه منشور -

 فرعی اا برنامه -

 قبلی اا پروژه از شدهآموخته اا درس-

 گ ارش توجیهی کسب و کار  -

 مصوب تغییرات -

 پروژه برنامه -

 پروژه مدیریت برنامه -

استفاده شده  3-3-4 مذکور در بند اا برنامه امه جا  به «پروژه اا برنامه»از اصطح   استاندارد ای  ادامه در -يادآوري

 است.

 پروژه کار هدايت  6-2-6

قاب   اقحم ارائه منظور به پروژه، اا برنامه در شدهتعریف کار عملکرد مدیریت ،پروژه کارادایت  از اد 

 تیم پروژه، مدیر پروژه، حامی بی  فص  مشترک مدیریت پروژهکار  ادایت .پروژه است مصوبتحوی  

بعد ، یا اقحم  پروژه کار در پروژه تیم توسط شده انجام کار سازدمی قادر که است پروژه تیم و پروژه مدیریت

 .ادغام شود پروژه نهایی قاب  تحوی 

فنی،  مختلف اا  مشترکفص  و کند ادایت شده راری  برنامه پروژه اا الیتفع عملکرد باید پروژه مدیر

 .مدیریت کند پروژه در را سازمانی و ادار 

 وضعیت بارهدر اطحعات .است پروژه برنامه طب  شدهاجرا  پارچهی  اا فرآیند  نتیجه ،اقحم قاب  تحوی 

 .شود می آور جمع32-3-4 بند از بخشی عنوان به اقحم قاب  تحوی 

 است. شده ذکر 4 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
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 اولیه دادهايبرون و دادهادرون پروژه:هدايت کار  -6جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات -

 پیشرفت اا داده -

 ثبت مسائ  -

 شدهآموخته اا سدر-

 

 پروژه کار کنترل  6-2-7

 .است پروژه اا برنامه با مطاب  پارچهی  ا شیوه به پروژه اا فعالیت تکمی  پروژه کار کنتر  از اد 

 که اایی استروند و اااندازه ارزیابی گیر ،اندازه عملکرد شام  و شود انجام پروژه طو  در باید فرآیند ای 

 استفاده ، آغاز کنند.عملکرد بهبود منظور به   رافرآیند تغییرات و دنگذارب تاثیر فرآیند بهبودبر  است ممک 

 مدیر ،پروژه حامی جمله از پروژه،داران سهامرا برا   پروژه عملکردکنونی  و دقی  شر  فرآیند ای  از مداوم

 کند.فراام می پروژه تیم و پروژه مدیریت تیم پروژه،

 است. شده ذکر 3 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون پروژه:کنترل کار  -7جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 پیشرفت اا داده -

 کیفیت کنتر  اا گیر اندازه -

 ریس  ثبت-

 ثبت مسائ  -

 تغییر اا درخواست -

 پیشرفت اا گ ارش -

 هپروژ تکمی  اا گ ارش -

 

 تغییرات کنترل 6-2-4

 ای  رد یا پذیرشت بخشیدن رسمیبرا   اقحم قاب  تحوی  و پروژه تغییرات کنتر  تغییرات، کنتر  از اد 

 .بیشتر است استقرار از قب  تغییرات

 کیفیت ا ینه، زمان، منابع، ،کار دامنه سود، نظر از ،شود ثبت تغییر اا درخواست است تزم پروژه طو  در

 تواند می تغییر درخواستگرفته شود.  استقرار یه پی  ازیدئتا و پیامد سنج  شود شوند، ارزیابی س ،ری و

  امه بهبر حسب اقتضا،  باید تصمیم ای  تغییر، پ  از تصویب .شود لغوآمد  در پی ارزیابی پی یا اصح 

 اقحم قاب  تحوی  تغییرات .شود غابح ،پروژه مستندات روزرسانی به ازجمله ،استقرار برا  ربطذ داران سهام

 شود. کنتر  بند هپیکر مدیریت ماننداجرایی  اا روش طری  از باید

 است. شده ذکر 6 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :تغییرات کنترل -4جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 وژهپر اا برنامه -

 تغییر اا درخواست -

 مصوب تغییرات -

 تغییرات ثبت -
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 پروژهکل  يا مرحله اختتام  6-2-5

 منظور به پروژه،  اافعالیت واا فرآیند کلیه اتمامید أیت ،پروژهک   یا پروژه ی  مرحله از اختتام از اد 

 .است پروژهک   یا پروژه ا  از مرحله بست 

 پروژهمرحله  اقحم قاب  تحوی  که شود حاص  اطمینان تا شود تصدی  باید اافعالیت و اافرآیند امه تکمی 

 امه .شده است فسخ، تکمی  از قب یا  تکمی  یا خاص پروژه مدیریت اا فرآیند و ه استشد ارائه پروژه یا

 شوند. صترخی منابع سایر و پروژه کارکنان امه و نافذ استاندارداا  با مطاب  و آور جمع باید پروژه مدارک

 امه یا اادا  از برخی که شود نداشته باشند، یا آشکار پروژه اقحم قاب  تحوی  به  نیاز دیگر مشتریان اگر

 فسخ ،خاص موارد در ج  شود. فسخ تکمی  از قب  پروژه باشد تزم است ممک تواند برآورده شود، اا نمیآن

 به را نتوان اقحم قاب  تحوی  اگر حتی ،باشد وژهپر مشابه اختتام اا فعالیت امانشام   باید پروژه ی 

 سازمانی ال امات با مطاب  و آور جمع باید یافتهخاتمه پروژه برا  مستندات  امه .تحوی  داد مشتریان

 .بایگانی شود

 است. شده ذکر 3 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايرونب و دادهادرون :مرحله جمع کردن پروژه -5جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پیشرفت اا گ ارش -

 قراردادمستندات  -

 پروژه تکمی  اا گ ارش -

 

 شدهکام  تدارکاتِ -

  پروژها  از  ک  یا مرحله اختتامش گ ار -

 شدهترخیص منابعِ -

 

 شده آموخته هايدرس آوريجمع  6-2-8

 از  مندبهره منظور به ،ااتجربه آور جمع و پروژه ارزیابی شده،آموخته ا ادرس آور جمع از اد 

 .آتی است و کنونی اا  پروژه

 و مدیریتی فنی، اا جنبهدرباره  شدهآموخته اا درس ،کلید داران سهام و پروژه تیم پروژه، طو  در

شده و  منتشر بایگانی، و ،مصوب ، تحلی ،ثبت باید شدهآموخته اا درس کنند.را مشخص می پروژه فرآیند

  تواند شده میآموخته اا درس معینی،  وسط در بنابرای ، .قرار گیرد استفاده مورد پروژه سراسردر 

 .مورد استفاده قرار گیرد پروژه کردن روزبهبوده و برا   پروژه مدیریت فرآیند ار داداا برون

 است. شده کرذ 3 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :شدههاي آموختهآوري درسجمع -8جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 پیشرفت اا گ ارش -

 مصوب تغییرات -

 شدهآموخته اا درس -

 ثبت مسائ  -

 ریس  ثبت-

 شدهآموخته اا درس مدارک -
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 دارانسهام مشخص کردن 6-2-9

 و هژگذار بر پروتاثیرمتأثر از، یا  اا سازمان یا ااگروه افراد، تعیی  ،دارانسهام مشخص کردن از اد 

 .ااستآن مشارکت  منافع و نحوه  بارهدر تزم اطحعات مستندساز 

 یا اخلید پروژهنسبت به  است ممک مشارکت داشته باشند،  پروژه در فعا  طور به است ممک  دارانسهام

به بند  بیشتر، اطحعات کسب برا  .اختیارات باشند ی ازمختلف سطو  در است ممک  وحساب شوند  خارجی

  مراجعه کنید. 3-3

 است. شده ذکر 2 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :دارانشناسايي سهام -9جدول

 اولیه هايدادبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه منشور -

 پروژه سازمان منشور -

 دارسهام ثبت -

 

 

 دارانمديريت سهام 6-2-11

 شام  فرآیند .استداران سهام انتظارات و نیازاا به مناسب توجه و درکداران سهام مدیریت از اد 

 .است مسائ  ح  وداران سهام مشخص کردن منافع از قبی  اایی فعالیت

 فص  و ح  امکان پروژه مدیر برا  که انگامی .دارد تضرور تدبیر و دیپلماسی، دارانسهام با مذاکره انگام

 سازمان با مطاب  باتتر، مقام ی  به مسائ  باشد تزم است ممک  وجود ندارد، ،دارانسهام به مربو  مسائ 

 .گرفته شود کم  هژبیرون از پرو افراد از یاارجاع شود  پروژه،

انجام  ،داشته باشند پروژه در ااآن است ممک  که یاثرات وداران سهام درباره یدقیق تحلی  و تج یه باید

 توان می ،فرآیند ای  از .ببردرا  استفاده حداکثر پروژه در اامشارکت آن از تواندب پروژه مدیر شود، تا

 .را تدوی  کردداران سهام شدهبند اولویت یمدیریت اا برنامه 

 است. شده ذکر 19 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :دارانمديريت سهام -11دولج

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 اندارسهام ثبت -

 پروژه اا برنامه -

 تغییر اا درخواست -

 

 کار دامنه تعريف  6-2-11

 ،اقحم قاب  تحوی  اادا ، جمله از پروژه، دامنه از یدستیابی روشن ،کار دامنه تعریف از اد 

 .است پروژه نهایی وضعیت تعیی  با مرزاا، و ال امات

 بیانیه .داشت خواادنق   سازمان راابرد  در اادا  کحن پروژه که سازدمی روش  پروژه، دامنه تعریف

 باید که منافعی و پروژه اامیت ابحغ ی امچن و پروژه آتی اتتصمیم برا  مبنایی عنوان به باید پروژه دامنه

 .تحق  یابد، مورد استفاده قرار گیرد پروژه آمی موفقیت انجام با
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 است. شده ذکر 11 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :کار تعیین دامنه -11جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه منشور -

 مصوب تغییرات -

 کار دامنه بیانیه -

 ال امات -

 

 کارتجزيه  ساختار ايجاد  6-2-13

 به باید که است کار  نمای  برا  مراتبی سلسله  تج یه چارچوب ارائه ،کار  تج یه ساختار ایجاد از اد 

 .شود تکمی  ،پروژه اادا  به دستیابی منظور

با  و در نتیجه ترکوچ کاراا   به پروژه کار تقسیم و بند سیمتق برا  را چارچوبی کار  تج یه ساختار

اقحم قاب   پروژه، مراح  در مثا ، عنوان به دتوانمی کار  تج یه ساختار .سازدفراام می بیشتر، کنتر قابلیت 

ج ئیات در سلسله مراتب تج یه کار، می ان تر  پایی  اا تیهدر  .بند  شودتقسیم مح  و نظام عمده، تحوی 

 قبی  از ااییمند مقولهروش ارزیابی برا  مراتبی سلسله  تج یه ساختاراا  سایر تدوی  .شود تر می بی 

 است. پذیر، امکانپروژه ا ینه حسابدار  و ریس  سازمان، ،اقحم قاب  تحوی 

 است. شده ذکر 19 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون :کار  ايجاد ساختار تجزيه -13جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 ال امات -

 مصوب تغییرات -

 کار  تج یه ساخت -

 کار  تج یه ساختار فرانگ -

 

 ها فعالیتتعريف  6-2-12

 منظور به باید که است ییاافعالیت امه مستندساز  و تعریف ،مشخص کردن ،اافعالیت تعریف از اد 

 شود. اجرا وبند  زمان پروژه اادا  به دستیابی

 کوچکتر، قطعات از استفاده طری  از را کار و شودمی شروع کارتج یه  ساختار سطح تری پایی  با فرآیند ای 

 کار شدن ستهب و کنتر  ،استقرار پروژه، ری  برنامه برا  مبنایی نمودن فراام منظور به اا،فعالیت نام به

 .سازدمستند می و تعریف شناسایی،

 است. شده ذکر 13 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرونها: تعريف فعالیت-12جدول 

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 کار  تج یه ساختار -

 کار  تج یه ساختار فرانگ -

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات -

 فعالیت فهرست -
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 کار دامنه کنترل 6-2-16

از  شده ایجاد منفی اثرات رساندن حداق  به و پروژه مثبت اثرات رساندن حداکثر به ،کار دامنهکنتر   اد 

  .است دامنه تغییراتطری  

مبنا  خط دامنه با دامنه کنونی وضعیت  ، مقایسهپروژه دامنه کنونی وضعیت تعیی  ،فرآیند ای کانون عم  

 از جلوگیر  برا  تزم تغییر درخواستگونه ارانجام  و دامنهبینی  پی  ،گونه تغییرات ار تعیی  برا  مصوب

 .است دامنه منفی آمداا  پی

 بر تغییرات ای  تاثیر کنتر  و دامنهدر  تغییراتایجادکننده  عوام  تاثیرگذار  بر چنی  با ام فرآیند ای 

 از تغییر اا درخواست امه پردازشاز  اطمینان برا  حصو  فرآیندای   .سر و کار دارد هپروژ اادا  رو 

است که در  تغییرات مدیریت فرآیندای    از دیگر موارد استفاده .گیردمورد استفاده قرار می 6-3-4 بند طری 

 خ ش را عموماً نشده کنتر تغییرات .کند عم  می کنتر  اا فرآیندپارچه با سایر  ای  مورد به صورت ی 

 .نامند می پروژه

 است. شده ذکر 14 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرون: دامنه کنترل -16جدول 

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پیشرفت اا داده -

 دامنه بیانیه -

 کار  تج یه ساختار -

 فعالیت فهرست -

 تغییر اا واستدرخ -

 

 

 پروژه تیم مشخص کردن 6-2-17

  .است پروژه تکمی  برا  نیاز مورد انسانی منابع آوردن دست به ،پروژه تیم مشخص کردن از اد 

 از وقت چه و چگونه امچنی  وقت استخدام و چگونه و چه پروژه تیم اعضا  کهکند  تعیی  باید پروژه مدیر

 استفاده از فکر به باید وجود ندارد، سازمان، داخ  در انسانی منابع که یدر صورت شد. مرخص خوااند پروژه

 امچنی  و اا،مسئولیت و اانق  تعهد، کار، مح بود.  دیگر اا  فرعی با سازمان قرارداد انعقاد یا دیگر منابع

 شود. تعیی  باید ارتباطات و دایگ ارش ال امات

 اما داشته باشد )امکان دارد چنی  ام نباشد( پروژه تیم اعضا  بانتخا بر مطل  کنتر  تواند می پروژه مدیر

 و اامهارت مانند یعوامل به باید امکان، صورت در پروژه، مدیر .دخی  باشد ااآن انتخاب در باید پروژه مدیر

 ااپروژه که جا آن از .توجه کند پروژه تیمتعیی   انگام در 1یگروا دینامی  و اا  شخصیتی تیپ ،تخصص

 طو  در مداوم طور به معمو  طور به فرآیند ای  ،شوندمی انجام تغییر حا  در محیطِ در معمو  طور به

 .شودمی انجام پروژه

 است. شده ذکر 13 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون

                                                 
1 - Group dynamics (group process) 
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 اولیه دادهايبرون و دادهادرونتعیین اعضاي تیم:  – 17جدول

 اولیه يدادهابرون اولیه دادهايدرون

 منابعمربو  به  ال امات -

 پروژه سازمان منشور -

 منابع موجود بودن -

 اا  پروژهبرنامه -

 اانق  توصیف -

 کارکنان تعیی  -

 کارکنان قرارداداا  -

 

 

 منابع برآورد 6-2-14

 شام تواند  می منابع ست.اافعالیت فهرست در فعالیت ار برا  نیاز مورد منابع تعیی  ،منابعبرآورد  از اد 

  .باشد اب ار و ااارزیرساخت مواد، تجهی ات، امکانات، ،افراد

 .شودمشارکت ثبت می پایان و شروع و ااواحد مبدا، از جمله منابع اا خصیصه

 .است شده ذکر 16 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرونبرآورد منابع:  – 14جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 فعالیت فهرست -

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات -

 منبع ال امات -

 منبع برنامه -

 

 پروژه سازمان تعريف  6-2-15

  اا،نق  است. پروژه در دخی  اا طر  امه از نیاز مورد تعهدات تمام حفظ پروژه سازمان اد 

  باید وشود  تعریف پروژه پیچیدگی و ماایت با مطاب  باید پروژه به مربو  اختیارات و اامسئولیت

 .قرار داد نظر مد را سازمان موجود اا مشیخط

 در مستقیم طور به که است افراد  دیگر و تیم اعضا  امه شناسایی شام  پروژه سازمانی ساختار تعریف

 دارند. نق  پروژه کار

 در تواند می اختیارات و اامسئولیت ای  است. پروژه تیاراتو اخ اامسئولیت واگذار  شام  فرآیند ای 

 ،مصوب کار انجام برا  اامسئولیت شام اا آن تعاریف .شوند تعریف کار  تج یه ساختار از یمناسب اا  تیه

 .است منابع تخصیص و کار پیشرفت  اداره

 .است شده ذکر 13 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرونتعريف سازمان پروژه:  – 15جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 کار  تج یه ساختار -

 منبع ال امات -

 دارانسهام ثبت -

 مصوب تغییرات-

 اانق  توصیف -

 پروژه سازمان منشور -
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 پروژه تیم بهسازي 6-2-18

 و انگی ه باید فرآیند ای  .به نحو مستمر است تیم اعضا  تعام  و عملکرد بهبود ،ژهپرو تیم بهساز  از اد 

 ببرد. بات را تیم عملکرد

 1مراجعه کنید( دارد. معیاراا  حداقلی 13-3-4بند  )به پروژه تیم اا شایستگی به بستگی فرآیندای  

 .تعریف شود ااتعارض و ااتفاام سوء نرساند حداق  را  بهب پروژه اوای  امان در باید قبو  قاب  رفتار

 .است شده ذکر 13 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرونبهسازي تیم پروژه:  – 18جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 کارکناناب صانت -

 منبع بودن موجود -

 منبع برنامه -

 اا نق  توصیف -

 تیم کردعمل -

 تیماز  ااارزشیابی -

 

 

 منابع کنترل  6-2-19

 پروژه کار انجام برا  نیاز مورد منابع پذیر دسترس از اطمینان حصو  ،منابع کنتر  از اد 

 است. پروژه ال امات تامی  منظور به تزم، اا به شیوهتخصیص آن و

 آب تجهی ات، خرابی مانند اجتناب قاب  غیر شرایط ناشی از منابع پذیر  دسترس در ییااامکان بروز تعارض

اا  فعالیت بند  مجددزمان تواند می شرایطی چنی  .وجود دارد فنی مشکحت یا کارگر  اعتصابات اوا، و

به منظور تسهی  تخصیص  .بعد  را ایجاب کند یا کنونی اا فعالیت برا  منابعدر ال امات  تغییر منجر به

 اا  اجرایی تدوی  شوند. اایی تزم است روشکمبود چنی  شناسایی منابع و برا 

 .است شده ذکر 12 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 

 اولیه دادهايبرون و دادهادرونکنترل منابع:  – 19جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 کارکناناب صانت -

 منابع بودن موجود -

  پیشرفتا  ا داده -

 منابعمربو  به  ال امات-

 تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات -

 

 

 پروژه تیم مديريت  6-2-31

 مسائ ، فص  و ح  بازخورد، ارائه تیم، عملکرد ساز بهینه ،پروژه تیم مدیریت از اد 

 است. پروژه موفقیت به دستیابی منظور به تغییرات،اماانگی  و ارتباطات تشوی 

                                                 
1-Ground rules   
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 ،مطر  بایدآمده مسائ  پی  .شود نظر تجدید منابعدر مورد ال امات  است ممک  پروژه، تیم مدیریت تودر پر

 .شود آموخته اا  پروژهدرس و فراام، ارزیابی سازمانی کارکنان عملکرداا  ارزشیابی برا  داداادرون

 .است شده ذکر 99 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 اولیه دادهايبرون و دادهادرونيت تیم پروژه: مدير – 31جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 پروژه سازمانی منشور -

 اانق  توصیف -

  پیشرفت اا داده -

 کارکنان عملکرد -

 کارکنان اا ارزشیابی -

 تغییر اا درخواست-

 اصححی اقدامات -

 

  هاالیتفع تعیین توالي 6-2-31

 است. پروژه اا فعالیت بی  منطقی روابط مستندساز  و گذار  شناسه ،اافعالیت تعیی  توالی از اد 

 بحرانی مسیربرا   ا شبکه نمودار تا اایی تعیی  شودوابستگی باید پروژهداخ    اافعالیت  امهبرا   

توالی  دارا  دیبا پروژه یافتنی دست و هبینانواقعبند  زمان از حمایت منظور به اافعالیت شود. تعیی 

 .باشند خارجی، اا وابستگی و درونی اا وابستگی، ااافت، قید افت، پ  پی  مبتنی بر منطقی

 .است شده ذکر 91 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونها: درونتوالي فعالیت – 31جدول

 اولیه دادهاينبرو اولیه دادهايدرون

 فعالیت فهرست -

 مصوب تغییرات -

 اافعالیت توالی -

 

  فعالیت مدت زمان برآورد 6-2-33

 .است پروژه در فعالیت ار تکمی  برا  نیاز مورد زمان برآورد فعالیت،زمان  مدت برآورد از اد 

 ا،اظرفیت اا،فعالیت بی  رابطه ،موجود منابع نوع و مقدار مانند موضوعاتی از یتابع فعالیتمدت زمان 

 تاثیرتائید  بر روند است ممک ادار   کاراا  .است امور ادار  و یادگیر  اا منحنی ری  ،برنامه اا تقویم

قرار گرفت   دسترس در و زمان پیشرفتبا  که شدبا  کار از متشک  است ممک تی آ اا فعالیت گذارد.ب

 و زمانی  قیداا بی   1اا غالباً معر  برآورد ا ینه و فایده مدت زمان .، ری تر خوااد شدبیشتر اطحعات

خط مبنا  نسبت شده روز به بینیپی منجر به  کهبرآورداا  مجدد ادوار   .استند منبع پذیر دسترس

 استند. فرآیند ای  از ج ئی شوند،می

 ممک  اا فعالیت انمربو  به مدت زم اا برآوردبند  و مشخص شدن مسیر بحرانی،  به محض انجام زمان 

مقرر شده نشان  اتمام تاریخ از بعدرا  پروژه اتمام تاریخ بحرانی مسیر اگر .داشته باشد بازبینی به نیاز است

 .داشته باشد تنظیم به نیاز است ممک  بحرانی مسیر در اافعالیت ،داد

                                                 
1-Trade-off    
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 .است شده ذکر 99 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برون: درونفعالیت مدت زمان برآورد  – 33جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 فعالیت فهرست -

 منابع ال امات -

 ا پیشینه اا داده -

 ا  حرفه استاندارداا  -

 مصوب تغییرات -

 فعالیتمدت  برآورداا  -

 

 بنديزمان تدوين  6-2-32

بند   مبنا  زمانخط ایجاد و پروژه اا فعالیت پایان و شروع اا زمان محاسبه ،بند زمان تدوی  از اد 

 .کلی است پروژه

اا  درونی را شناسایی وابستگی و عطف نقا  ،اابازه که شوندبند  میزمان منطقی ترتیب ی  با اافعالیت

 .شود فراام ا شبکهتا  کندمی

عمر پروژه ایجاد     کنتر  مدیریت در ک  چرخهوضو  کافی برا« فعالیت»در سلسله مراتب پروژه، سطح 

ا  از  شدهنسبت به معیار عینی تعریف به موقعبرا  ارزیابی پیشرفت واقعی  را بند  اب ار  کند. زمان می

 کند. موفقیت فراام می

 مبنا  بر بودجهو تنظیم  منابع تخصیص برا را  مبنایی که شودانجام می)فعالیت(  سطحای   در بند زمان

یا  وقوع ،اا  پروژهبرنامه تغییر کار، پیشرفت موازات به پروژه طو  در باید بند زمان .آوردفراام می زمان

 برآورد ل وم،در صورت  .ادامه یابد جدید اا ریس  شناسایی و شدهبینیپی  ریس   اارویدادعدم وقوع 

مصوبی برا  پروژه تدوی   بند یرد تا زمانبازنگر  شود و مورد تجدید نظر قرار گ بایستی منابع ومدت زمان 

 کند. عنوان خط مبنایی برا  ردیابی پیشرفت پروژه عم  به شود که بتواند

 .است شده ذکر 93 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون

 اولیه دادهايبرون و دادهادرون: بنديتدوين زمان – 32جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 فعالیت توالی -

 فعالیتمدت زمان  برآورد -

 بند زمان  قیداا -

 ریس  ثبت -

 مصوب تغییرات -

 بند زمان -

 

 بنديزمان کنترل 6-2-36

 .است مناسب اقداماتانجام  و بند تغییرات زمان پای  بند ،کنتر  زمان از اد 
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 مصوب بند  خط مبنا ا زمانب را آن ،بوده پروژه بند زمان کنونی وضعیت تعیی  باید فرآیند ای اد  

 از جلوگیر  برا  مناسب اقدامات گونه ارانجام  و اتمام اا تاریخ بینیپی  ،تغییرات گونه ار تعیی  برا 

مدیریت  6-3-4 بند مطاب  باید مبنا بند  خطزمان تغییرات امه .بند  مقایسه کندزمان نامطلوب اثرات

 شود.

 روز به، فعلی دان  و گذشته اا روند مبنا  بر و تدوی  مداوم طور به باید پایان در بند زمان اا بینیپی 

 .شود

 .است شده ذکر 94 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونبندي: درونکنترل زمان – 36جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 بند زمان -

 رفت اا  پیشداده -

 پروژه اا برنامه -

 تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات-

 

 ها هزينهبرآورد   6-2-37

 برا  و پروژه فعالیت ار تکمی  برا  نیاز مورد اا ا ینه از یتقریب آوردن دست به اا،ا ینهبرآورد  از اد 

 است. یکل صورت به پروژه

 یا تجهی اتکار  ساعات یاانسان  کار ساعات مانند گیر اندازه اا واحد حسب بر توانمی را ا ینه برآورد

باشد بایستی ای   طوتنی مدت زمان کار پروژه ارگاه ارز به ا ینه برآورددر صورت  بیان کرد. ارز قیمت

 شام  پروژهکه  در صورتی .در نظر گرفته شده باشد پو  زمانی ارزش انجام شود که ااییبرآورد به روش

 اایی کهپروژهدر  .اا  یادگیر  استفاده کرد توان از منحنی ، میباشد متوالی و تکرار  اا تفعالی از تعداد 

 .مشخص شود پروژه برنامه در استفاده مورد ارز اا  تباد نرخ ارتبا  دارند، بایستی ارز ی  از بی  با

صورت گیرد و ضم  ای  که اا تزم است برآورد  از ذخایر احتیاطی قطعیت عدم یا ااریس  با مقابله برا 

 شود. اضافه پروژه ا ینهاا  برآورد به شود ای  برآورداا باید به طور واضح مشخص می

 .است شده ذکر 93 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونبرآوردهاي هزينه: درون – 37جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 کار  تج یه ارساخت -

 فعالیت فهرست -

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات-

 ا ینه برآورداا  -

 

 

 بودجه تنظیم  6-2-34

 .است کار  تج یه ساختار قتضیم اا  تیه به پروژه بودجه توزیع ،بودجه تنظیم از اد 
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 را عملکردکند که اام میفر زمانمبنا   بر ا  را بودجه کار، شدهبند زمان اا  بازه به اابودجه تخصیص

 ،تعیی  شده باشد کار  دامنه که مستقیماً برگرفته از بودجه داشت  بینانه نگه واقع .کرد مقایسهبا آن  توانمی

ا  مشابه آنچه در برآورد پروژه  بودجه عموماً به شیوه است. ضرور  پروژه انجام مسئو  سازمان ار برا 

برآورد  ارتبا  تنگاتنگی دارند. ا ینه بند پروژه و بودجه  می  ا ینهشود. تخ بینی شده است توزیع می پی 

اا بند ، با مشخص کردن ای  که ا ینهکند، در حالی که بودجهکلی پروژه را تعیی  می  ا ینه، ا ینه

 کند. مدیریت عملکرد فراام می تمهید  برا  ،بایستی کجا و کی صر  شوند

 ارزیابی معیاراا  عینی قب  از تعیی  .تعیی  شود عملکردبرا   عینی ییبند  بایستی معیاراا انگام بودجه

جلوگیر   وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 1انحرا  از و دادقابلیت اعتماد را اف ای  می ،ا ینه عملکرد

 .کندمی

 اادا  را ب توان اند می سایر عناصر دامنه کار تخصیص نیافته یا اافعالیت به احتیاطی را که ذخایراقحم 

 وضو  به باید ریس  امراه و اقحم ای  .به کار برد شدهشناسایی اا ریس  پوش  یا یمدیریتکنتر  

 .شود مشخص

 .است شده ذکر 96 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونتدوين بودجه: درون – 34جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 کار  تج یه ساختار -

 ا ینه برآورداا  -

 بند زمان -

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات -

 بودجه -

 

 

 هاهزينهکنترل  6-2-35

 .تزم است اقداماتانجام  و ا ینه تغییرات پای  ،ااا ینهکنتر   از اد 

 تعیی خط مبنا به منظور  اا ا ینه اب آنمقایسه  پروژه، ا ینهکنونی  وضعیت تعیی  بایستی فرآیند ای 

 مقتضی اصححی و پیشگیرانه اقدامات گونه ار اجرا  و تکمی  در یشنهاد پ اا ا ینه بینیپی  ،تغییرات

 بایدخط مبنا  اا ا ینه در تغییرات امه .، مورد توجه قرار دادا ینه نامطلوب اثرات از اجتناب منظور به

 شود. مدیریت 6-3-4 بند با مطاب 

شده برآورد ا ینه و واقعی اا ا ینه ،شدهبند بودجه اا ا ینه جمله از عملکرد اا داده ،وع کارپ  از شر

 پیشرفت از قبی  بند زمان اا دادهاست که  تزم ا ینه عملکرد ارزیابی منظور به .شوندجمع می پایان در

 .آور  شودجمع تی،آ و کنونی اا شده فعالیتبینیپی  اتمام اا تاریخ و شدهبند زمان اا فعالیت

 یا یتجهی ات 9وامانی فنی، مشکحت دامنه،  نشدهبینیپی  تغییرات ضعیف، ری  برنامه از تواند تغییرات می

                                                 
1-Bias    

2-Failure 
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مستل م  اصححی اقدامات علت، از نظرصر  .ناشی شوند کنندهتامی  مشکحت جمله از خارجی، عوام  دیگر

 .خوااد بود مدت کوتاه جبرانی مهبرنا تدوی  یا ا ینه مبنا خط تغییر

 .است شده ذکر 93 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونهاي کنترل: درونهزينه – 35جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پیشرفت اا داده -

 پروژه اا برنامه -

 بودجه -

 واقعی اا ا ینه -

 شدهبینیی پ اا ا ینه -

 تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات -
 

 هاريسک مشخص کردن  6-2-38

 رخ در صورت ااست کهآن اا همشخص و ریس  بالقوهرخداداا   تعیی  اا،ریس  مشخص کردن از اد 

 باشد. داشته پروژه اادا  بر منفی یا مثبت ثیرأت تواند می ،دادن

موازات  به است ممک  ااریس  یاود ش شناخته است ممک  جدید اا  ریس زیرا است،  تکرار فرآیند ای 

 و «تهدید» پروژه رب بالقوه منفی تاثیر بااایی یابند. ریس  تغییر از طری  چرخه عمر آن پروژه پیشرفت

 باید شدهشناسایی اا ریس  امه شود.می تلقی «فرصت» پروژه بر احتمالی مثبت تاثیر با ااییریس 

 گیرند.مورد توجه قرار  39-3-4 بند با مطاب 

تیم مدیریت پروژه، تیم پروژه، مدیران ارشد، ، مشتریان پروژه، حامی پروژه، مدیر پروژه بایستی فرآیندای  در 

ی مشارکت اعضا  کمیته راابر  پروژه و کارشناسان موضوع کاربران، کارشناسان مدیریت ریس ، دیگر

 .داشته باشند

 .است شده ذکر 93 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونها: درونريسک شناسايي – 38جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 ریس  ثبت - پروژه اا برنامه -

 

 هاريسک ارزيابي 6-2-39

 .بعد  است اتاقدام برا  ااریس  بند اولویت و گیر اندازه اا،ریس  ارزیابی از اد 

 ریس  بروز صورت در ،پروژه اادا  برا تبعات منتجه  و ریس  ار وقوع احتما  برآورد شام  فرآیند ای 

 ریس  1روادار  و زمانی چارچوب مانند دیگر عوام  به توجه با، ارزیابی ای  با مطاب  ااریس  سپ  .است

 شوند.بند  میاولویت کلید داران سهام

 ریس  مدیریتاقدام  به نیاز تواندمی ااروند است. تکرار   فرآیند 31-3-4 بند با مطاب  ریس  ارزیابی

 . داد نشان را کمتر یا بیشتر

 .است شده ذکر 92 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون

                                                 
1-Tolerance 
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 دادهاي اولیهدادها و برونها: درونارزيابي ريسک – 39جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 ریس  ثبت -

 پروژه اا برنامه -

 شدهبند اولویت اا ریس  -

 هاتعديل ريسک 6-2-21

 را ب ااتهدید کاا  و اافرصت اف ای  منظور به اقدامات تعیی  و ااگ ینه وی تد اا،تعدی  ریس  اد 

 است. پروژه اادا 

 .داداا را مورد توجه قرار می بند  ریسزمان و بودجه یی دراافعالیت و منابع دادن قرار با فرآیند ای 

 برا  فهم قاب  پروژه، زمینه در گرایانهواقع موقع، به صرفه، به مقرون ،ریس  اب ناسبتم بایدتعدی  ریس  

 .شود داده تخصیصبوده و به فرد مناسبی  درگیر اا طر  امه

تدوی   یا از ریس  اباجتن ،ریس  اثرات کاا  ،ریس  از جلوگیر  برا  را تزم اقدامات تعدی  ریس  

 گیرد.، دربرمیگیرد قرار استفاده مورد ریس  بروز صورت در است نظر در اا  اقتضایی کهبرنامه

 .است شده ذکر 39 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونها: درونتعديل ريسک – 21جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 ریس  ثبت -

 پروژه اا برنامه -

 ریس به  پاسخ -

 تغییر اا درخواست -

 ها کنترل ريسک  6-2-21

است که آیا پاسخ به  نکته مشخص کردن ای  از طری  پروژه انقطاع رساندن حداق  به ریس  کنتر  از اد 

  .ریس  اجرا شده و اثربخ  بوده است یا نه

 پای  ،جدید اا ریس  تحلی  و تج یه و شناسایی ،شدهاساییشن اا ریس  ردیابی ای  اد  از طری 

 خشیباثر ارزیابی ضم  تعدی  ریس  رو  بر پیشرفت بازنگر  و اقتضایی اا برنامه برا  1آغازگر شرایط

 .یابداا، تحق  میآن

یدن به رس یا جدید ریس  انگام بروز پروژه، عمر چرخه سراسر در  ادوار صورت به باید پروژه اا ریس 

 .شود ارزیابی 9نقا  عطف

 .است شده ذکر 31 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونهاي کنترل: درونريسک – 21جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 ریس  ثبت -

 پیشرفت اا داده -

 پروژه اا برنامه -

 ریس به  پاسخ -

 تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات -

                                                 
1-Trigger conditions 

2-Milestone 
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 کیفي  ريزيبرنامه 6-2-23

 ، اقحم قاب  تحوی پروژهبرا   قاب  اعما  کیفیت اا استاندارد و ال امات تعیی  ،کیفی ری  برنامه از اد 

 است. پروژه اادا  بر مبتنی استاندارداا  و ال امات گی برآورده شدنچگون و پروژه

 است: زیر موارد شام  فرآیند ای 

تحق  یافته  اا  مرتبطاستاندارد و اادا مبنی بر ای  که داران سهام سایر و پروژه حامی با تواف  و تعیی  -

 ؛است

 مربو ؛ استاندارداا  به دستیابی برا  تزم منابع و ااتکنی  ،  اجراییااروش ،اااب ار تعیی  -

 ؛شدهری  مند برنامهنظام کیفی ا افعالیت اجرا  برا تزم  منابع و تکنی  ،شناسیروش تعیی  -

 مطاب  زمانی جدو  ی  در کنندگانمشارکت و اامسئولیت اا،بازنگر  نوع شام  کیفی ری  برنامه تدوی  -

 پروژه؛ کلی بند زمان با

 .کیفی ری  برنامه درکیفی  اطحعات امه تحکیم -

در چارچوب زمانی  کیفی  استاندارداادوی  غالباً ت ،پروژاا زمانی  قیداا وبودن  یموقت خاطر خصلت به

 محصو  کیفی پارامتراا  و کیفی استاندارداا  و تدوی  سازمانی پذیرش .شده مقدور نیستبینی پی 

  عنوان به و مجر  است سازمان مسئولیت عموماً پذیرش ای  باشد. پروژه مرزاا  از خارج در تواند می

به ترتیبی که توسط مدیریت ارشد مشخص شده  باید کیفی ری  مهبرنا کند.می عم  فرآیند ای  داددرون

 یا آن را دربرگیرد. است به خط مشی کیفی ارجاع داد

 .است شده ذکر 39 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونکیفي: درون ريزيبرنامه – 23جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 کیفیت ال امات -

 کیفیت مشیخط -

 مصوب تغییرات -

 کیفیت طر  -

 

 

 کیفیت تضمین انجام  6-2-22

 اا،فرآیندامه  شام  کیفیت تضمی  .است و اقحم قاب  تحوی  پروژهبازنگر   ،کیفیت تضمی از انجام  اد 

 .است کیفی ال امات کردن ردهبرآو برا  تزم منابع و ااتکنی  ،  اجراییااروش اب اراا،

 است: زیر موارد شام  فرآیند ای 

توسط  و شدهپذیرفته درک، ،ابحغ ،مورد نظر برا  تحق  استاندارداا  و اادا ای  که  از اطمینان حصو  -

 ؛شودمی رعایت پروژه سازمانمرتبط  اعضا 

 پروژه؛ اا پیشرفت زمان با ام کیفی برنامه اجرا  -

 ؛گیرندقرار می استفادهمورد  منابع و ااتکنی  ،  اجراییااروش اا،اب ار که ای  ن ازحصو  اطمینا -

 .سازداعما  را میسر می قاب  و استاندارداا  عملکردال امات  با انطباق کیفیت، تضمی 
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 یامجر   سازمان اا  دیگرطر  توسط پروژه مرزاا  از خارجاز  است ممک  کیفیت تضمی  اا ممی  

 به نیازنی   ورا ارزیابی  کیفی کنتر  و کیفیمدیریت  فرآیند عملکرد ااممی   .انجام شود مشتریان توسط

 .کنندرا تعیی  می تغییر اا درخواست یا گیرانه اصححی/پی  اقدام

 .است شده ذکر 33 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونانجام تضمین کیفیت: درون – 22جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 تغییر اا درخواست - کیفی ری  برنامه -

 

 

 کیفي کنترل انجام  6-2-26

  استاندارداا و ،ال امات پروژه،شده تعیی   اادا  یابی به می ان دست تعیی  ،کیفی کنتر  انجام از مقصود

 در باید فرآیند ای  .است رضایتبخ غیر  عملکرد حذ  اا راه و عل ،ن مشخص کردن آ به دنبا  و کیفی

 :را دربرگیرد زیر موارد و شود اعما  پروژه عمر چرخه طو  تمام

  و   اجراییااروش اب اراا،طری   از اانقص تشخیص و اافرآیند و اقحم قاب  تحوی  کیفیت پای  -

 ؛  معی ااتکنی 

 ؛اانقص محتم  عل  تحلی  و تج یه -

 تغییر؛ اا درخواست و پیشگیرانه اقدامات عیی ت -

 پروژه. سازمانمرتبط  اعضا  به تغییر اا درخواست و اصححی اقدامات ابحغ -

 .انجام شود مشتریان یامجر   سازمان دیگر اا طر  توسط پروژه مرزاا  از خارج تواند می کیفی کنتر 

تواند در صورت  نی  می و مشخص کند را محصو  فیتکی یا فرآیند عملکردضعف  عل  تواند می کیفی کنتر 

 .نامنطب  شود عملکرد حذ  برا  تغییر، درخواست یا گیرانه اصححی یا پی  اقدامات ل وم منجر به

 .است شده ذکر 34 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونانجام کنترل کیفي: درون – 26جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه هايداددرون

 پیشرفت اا داده -

 اقحم قاب  تحوی  -

 کیفی ری  برنامه -

 کیفی کنتر  اا گیر اندازه -

 شدهتصدی  اقحم قاب  تحوی  -

 بازرسی اا گ ارش -

  تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات -

 

 برنامه تدارکات  6-2-27

 تدارکات از قب  کلی فرآیند و مطلوب راابرد تدارکات مستندساز  و ری  برنامه ،برنامه تدارکات از اد 

 است.
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 ل اماتا و مشخصات تدوی  و تدارکات، اا یکردرو تعیی  ،تدارکات گیر تصمیم تسهی  برا  فرآیند ای 

 گیرد. مورد استفاده قرار می تدارکات

 .است شده ذکر 33 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونتدارکات طرح: درون – 27ولجد

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 درونی قابلیت و ظرفیت -

 موجود قرارداداا  -

 منبع ال امات -

 ریس  ثبت -

 تدارکات برنامه -

 برتر کنندگانتامی  فهرست -

 قطعات ساختنی یا خریدنی فهرست -

 

 

 کنندگانتامین انتخاب  6-2-24

 :از استعبارت  کنندگانتامی  انتخاب از اد 

 ال اماترا نسبت به  ااپیشنهاد به ترتیبی که بتوان کنندگانتامی  از اطحعات آور  از جمع اطمینان حصو  -

 ؛ارزیابی کرد شدهبیان

 ؛شدهداده اطحعات امه بررسی و بازنگر  -

 کنندگان.تامی  انتخاب -

فاکتور نهاد قیمت و ارسا  پی  پی  ،شرکت در م ایده/مناقصه ،انجام کار پیشنهاد اطحعات، برا  خواستدر

 که حاص  شود اطمینانتا  باشد ابهام بدون باید ،ی استند(مختلفاادا  کحن  خدمت در کدام ار که)

 باکنند و برآورده میرا  مشتریان نیازاا ، درخواست از خاصی نوع به پاسخ در آمده دست به اطحعات

مدارکی باشد که قرار  از یکامل شر  شام  باید درخواست .مطابقت دارند اجرا قاب  مقرراتی و قانونی ال امات

 .ااآن تسلیم تاریخ و ااآن اد امچنی   و ،مدارک کمیت و کیفیت فرمت، دامنه، مانند شود، ارائه است

ا  که کنندهتامی  برا  را کافی اطحعات باید شدهتسلیم مستندات ،شوندمی درخواستاایی پیشنهاد وقتی

 .، تامی  کندشود انتخاب قرار است،

 نهایی انتخاب .شود انجام ارزیابی شده برا انتخاب معیاراا  با مطاب  باید کنندهتامی  پیشنهاد ار ارزیابی

 دوره ی  است ممک انجام شود.  ،بهتر و سودمندتر است چه آن اساس بر ارزیابی معیاراا با توجه به  باید

 .قرارداد وجود داشته باشد نهایی شرایط سر بر تواف  و ربرت کنندهتامی  انتخاب بی  مذاکره

 .است شده ذکر 36 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونمديريت تدارکات: درون – 24جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 برنامه تدارکات -

 کنندگان برترفهرست تامی  -

 کنندگانمناقصه/م ایده تامی  -

 فهرست قطعات خریدنی یا ساختنی -

برا  اطحعات، پیشنهاد انجام کار، م ایده/مناقصه  درخواست -

 نهاد قیمت یا پی 

 اا  خریدقرارداداا یا سفارش -

 شدهکنندگان انتخابفهرست تامی  -
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 تدارکات اداره کردن  6-2-25

 است. کنندگانتامی  و خریدار بی  ارتبا  مدیریت ،تدارکات اداره کردن از اد 

 و منظم، طور به پیشرفت  ااگ ارش دریافت و کنندگانتامی  عملکرد بررسی و پای  شام  فرآیند ای 

موقع به عملکرد، کیفیت، قرارداد، عانوا جمله از پروژه، ال امات امه با انطباق ترویج برا  مناسب اقدامانجام 

 .است ایمنی و بودن

 رسد.می پایان به تواف  شدنبسته با و شودمی شروعقرارداد  مستندات صدور با فرآیند ای 

 .است شده ذکر 33 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برون: درونتدارکات اداره کردن – 25جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 قرارداداا یا خرید اا سفارش -

 پروژه اا برنامه -

 مصوب تغییرات -

 بازرسی اا گ ارش -

 تغییر اا درخواست -

 اصححی اقدامات -

 

 

 ريزي ارتباطاتبرنامه  6-2-28

 .است دارانسهام ارتباطات و اطحعاتنیازاا   تعیی  ری   ارتباطاتبرنامه از اد 

 عوام  است. متفاوت توزیع اا روش و اطحعاتی نیازاا  ابحغ شود، پروژه، اطحعات تزم است چه اگر

قبی   ال امی از اطحعات گونه ار  ارائه وبه اطحعات  دارانسهام نیازاا  شناسایی از: عبارتند پروژه موفقیت

 نیازاا. ای  اخت س برآورده مناسب اب ار تعیی  و ،مقرراتی یا یدولت ال امات

به طور ممک  است  سازمانی عوام  و مختلف اا فرانگ ،کارکنان جغرافیایی گیپراکند قبی  از یعوامل

 مراجعه کنید. 1-3-3به بند  بیشتر اطحعات کسب برا  گذارد.ب تاثیر ارتباطی بر ال اماتقاب  توجهی 

 و د،وش شروع تحلی ، و تج یه وداران سهام اساییشن از پ  پروژه ری  برنامه اوای  در فرآیند ای بهتر است 

 نیاز صورت در و بازنگر  منظم طور به باید ،پروژه طو  درمستمر  اثربخشی از اطمینان حصو  منظور به

داران سهام توسط راحتی به باید و کندمی مشخص را نیاز مورد اطحعات ،رسانیشود. برنامه اطحع نظر تجدید

 .پذیر باشددستیابی روژهپ سرتاسر در مقتضی

 .است شده ذکر 33 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونتدارکات مديريت: درون – 28جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 پروژه اا برنامه -

 دارثبت سهام -

 ااتوصیف نق  -

 مصوب تغییرات -

 برنامه ارتباطات -
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 اطالعات توزيع  6-2-29

 در شکلی که به پروژه،داران سهام برا  نیاز مورد اطحعات قاب  دسترسی کردن اطحعات توزیع از اد 

 اطحعات کسب برا  منتظره، غیر و خاص اا درخواست به گوییپاسخ ومشخص شده،  ارتباطات برنامه

 است.

 شود.  اضافه و ارائه است ممک  یگرد اطحعات و   اجراییااروش سازمانی، اا مشیخط

 .است شده ذکر 32 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونتوزيع اطالعات: درون – 29جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 اتارتباط برنامه -

 اا  پیشرفتگ ارش -

 اا  غیرمنتظرهدرخواست -

 شده عاطحعات توزی -

 

 

 ارتباطات مديريت  6-2-61

 فص  و ح  و پروژهداران سهام ارتباطی نیازاا  شدناز برآورده اطمینان حصو  ارتباطات مدیریت از اد 

 .در صورت بروز است آن به مربو  مسائ 

 بهداران سهام و پروژه تیم مختلف اعضا  چگونه که دارد بستگینکته  ای  به پروژه ی  شکست یا موفقیت

 :دکن تمرک  زیر موارد بر باید فرآیند ای  .کنندارتبا  برقرار می یکدیگر با خوبی

 خوب؛ ارتباطات طری  از مختلفداران سهام میان در امکار  و درک اف ای  -

 طرفانه؛بی و درست موقع،به اطحعات ارائه -

 مسائ  از پروژه منفی ثیرپذیر تا ریس  رساندن حداق  به برا  ارتباطات به مربو  مسائ  فص  و ح  -

 .ااتفاامسوءیا  دارانسهام نشدهح  مسائ  یا نامعلوم

 .است شده ذکر 49 جدو  در اولیه داداا برون و داداادرون
 دادهاي اولیهدادها و برونمديريت ارتباطات: درون – 61جدول

 اولیه دادهايبرون اولیه دادهايدرون

 ارتباطات برنامه -

 شده عات توزیعاطح -

 

 موقعاطحعات درست و به -

 اقدامات اصححی -
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الف پیوست  

 )اطالعاتي(

 موضوعي هايگروه به «يفرآيند  هاي گروه»هاي فرآيندنمايش ارتباط 

 اا گروه بر اساس 9-9-4 بند  فرآیند گروه ار در اافرآیندار ی  از  تتعامح 3تا الف 1الف اا در شک 

شده صرفا یکی ترسیم شده است. امه تعامحت نشان داده نشده است و تعامحت ترسیم 3-9-4 بند موضوعی

 نمایانند.اا  ممک  را بازمیفرآینداز چندی  دیدگاه منطقی ممک  از 

  اافرآینددر مورد  گیر تصمیم .استند اافرآیند منطقی توالیمثا  از  ی تنها  داندهنشاننی   اافل 

 فرآیند ار .گیرد، انجام میپروژه تیم یا پروژه مدیریت تیم پروژه، مدیرتوسط  ،ااآن خرو تقدم و تأ نیاز مورد

 شود. تکرار تواند می
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 آغازگر  هاي فرآينديگروه -1شکل الف
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 ريزي برنامه هاي فرآينديگروه -3شکل الف
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 استقرار يفرآيندهاي گروه -2شکل الف
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 کنترل يفرآيندهاي گروه -6ل الفشک
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 اختتام يفرآيندهاي گروه -7شکل الف

 


