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• تاريخچه مديريت پروژه:
دراوايل دھه ۵٠ميالدی،شخصی بCه نCام » «E.l DuPont de NemoursباھمکCاری نيCروی
دريايی امريکا يک کارمشترک مديريت پروژه)باترکيب يک نموداربرنامه ريزی پروژه وجCدول
زمان بندی رايانه ای( رابه انجام رساندند.اين دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتيم مستقل ولCی
باھدف يکسان آغازنمودنCد.ھCدف آنھCا بھينCه نمCودن برنامCه ريزی،زمCان بنCدی وھمCاھنگی پCروژه
ھابود.ھرچندنگرش آنھا برپروژه ھا شباھتی بCه يکديگرنداشCت ولCی درنھايCت بCه ايCن جمCع بنCدی
رسيدندکه بايدنحوه برنامه ريزی وفنون زمان بندی خCودرا بCه نحCوی بھينCه کننCدتاازمنابع نيCروی
انسانی،مواد وابزارخود بتوانند بھترين استفاده راببرند.
سيستم ،DuPontروش مسيربحرانی يا CPMنام گرفت.ھدف اين روش بھينCه نمCودن بCازدھی،
زمان بندی وھزينه ھCای پCروژه ھCای مھندسCی بCود.بCا اسCتفاده ازايCن روش انجCام پCروژه ھاتايCک
سCCوم وھزينCCه ھانيزبCCه مقCCدارقابل تCCوجھی کCCاھش يافCCت.درھمCCان ھنگCCام،نيروی دريCCايی سيسCCتمی
رابCCCCCرای برنامCCCCCه ريCCCCCزی وھمCCCCCاھنگی کارھCCCCCای بCCCCCيش از٣٠٠٠پيمانکاروشCCCCCرکتھای طCCCCCرف
قراردادخودابCCداع نمCCود.ايCCن پيمانکCCاران وشCCرکتھا مشCCغول تھيCCه وتوليCCدنوعی موشCCک زيردريCCايی
مجھز به کالھک اتمی به نامPolarisبودند.سيستم ابداعی ايشان فن بازنگری وارزشيابی برنامه
ياPERTنام گرفت.بکارگيری اين سيستم توليدموشک فوق را٢سال جلو انداخت.
موفقيت اين دوسيستم،ديگران رابرآن داشت تاروشھای ديگری ابداع کنند نام برخی ازاين روشھا
عبارتنداز:
روش ارزيCCابی پCCروژه يCCا  ،PEPکمتCCرين برآوردھزينCCه يCCا  ،LESSفCCن ازشCCيابی وبCCازنگری
گرافيکCCی يCCا GERTواخيCCرا روش ترسCCيم پيشCCنيازی يCCا.PDMدوروشCPMوPDMبيشCCترين
مقبوليت رادرميان داشCته انCد.اولCی درميCان مCديران ودومCی درميCان توليدکننCدگان نCرم افCزار.ايCن
روشھای نموداری جايگزين نمودارميلCه ای يCا bar chartمCی گردنCد.روش نمودارميلCه ای يCک
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روش سنتی با ترکيب فازھCای برنامCه ريCزی و زمCان بنCدی اسCت.روش برنامCه ريCزی شCبکه ای
يCاگرافيکی وظيفCCه برنامCه ريCCزی رااززمCان بنCCدی جCدانموده تCCاکنترل ونظCارت بھتCCری بCر پCCروژه
ھاايجادشود.وظيفه برنامه ريزی منتج به نمودارشبکه يانمودار برنامه ريزی شده و وظيفCه زمCان
بنCCدی يCCک جريCCان محاسCCباتی دسCCتی يCCا رايانCCه ای اسCCت کCCه براسCCاس نموداربرنامCCه ريCCزی بدسCCت
می آيد.

• تعاريف مديريت پروژه ازديدگاھھای مختلف:
 -١م4ديريت پ4روژه :مCديريت پCCروژه شCامل مھارتھا،ابزارھاوفراينCدھای مCCديريتی اسCت کCه مCCورد
نيCCازبرای اجCCرای موفقيCCت آميزپCCروژه مCCی باشCCد.بطCCورکلی مCCديريت پCCروژه شCCامل مCCوارد زيCCر
می باشد:

 -١مھارتھا

 -٣فرايندھا

 -٢ابزارھا

 -١مھارتھCCا :مجموعCCه ای ازمھCCارت وتجربCCه الزم بCCرای کCCاھش ميCCزان ريسCCک پCCروژه ودانCCش
تخصصی می باشدتاازاين طريق احتمال موفقيت پروژه افزايش يابد.
 -٢ابزارھا :مجموعه ای ازانواع متعددی ازابزارھا برای بھبود شانس وموفقيت پروژه می باشد
که اين ابزارھا شامل الگوھای مستندسازی،ثبت ونرم افزارھای برنامCه ريCزی و طراحCی وچCک
ليستھای مميزی وفرمھای بررسی می باشد.
 -٣فراينCCCدھا :مجموعCCCه ای ازتکنيکھاوفراينCCCدھای متعددمCCCديريتی بCCCرای کنتCCCرل زمان،کيفيCCCت و
ھزينه،تغييرات وريسک می باشد.
 -٢م4ديريت پ44روژه :فرايندمجموعCCه فعاليتھCای يکپارچCCه وبCCه ھCCم مCرتبط مCCی باشدولذاکسCCب نتيجCCه
ھريCCک ازمحCCدوده ھCCای مCCديريت پروژه،معمCCوال درسCCايرين نيزموثراسCCت.تعامCCل بCCين محCCدوده ھCCا
دارای نتCCايج مثبCCت ومنفCCی بCCرای ھريCCک ازآنCCان اسCCت.بCCه عنCCوان مثCCال تغييردرمحCCدوده کارغالبCCا
درافCCزايش ھزينCCه پCCCروژه موثراسCCت امCCا ايCCCن تCCاثيرمی توانددرروحيCCه مجريCCCان ويCCاحتی کيفيCCCت
محصول ياخدمت موردنظراثرمنفی داشته باشند،لذا دراين تعامالت می بايستی ھميشCه بCه اھCداف
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پروژه توجه نمود .موفقيت درمديريت پروژه،مستلزم مديريت برتعامل بين محدوده ھCا بCرای نيCل
به اھداف پروژه به بھترين روش ممکن می باشد.
 -٣مديريت پروژه :مجموعه ای ازفعاليتھاطرح ريزی شCده درجھCت کسCب نتيجCه ای معCين اسCت
که بايددرقالب يک مقياس زمانی مشخص وبااستفاده ازبودجه ای معين انجام شودوھمچنين پروژه
ھابايدازکارھای روزمره سازمان متمايزکنيم وازطريق اعمال روشھای صحيح مديريت پروژه به
بھبود عملکردھا بپردازيد.
 -۴مديريت پروژه :موافق استاندارد،PMIمديريت پروژه شامل بکارگيری چھارعامل اساسی-١:
دانش  -٢،مھارتھا -٣ ،ابزارھا -۴ ،تکنيکھای الزم دراداره جريان اجرای فعاليتھا،به منظوررفع
نيازھای پروژه است.نقش ابزارمناسب درپيشبرد اھداف مديريت پCروژه انکارناپذيراسCت.درواقCع
پCCس ازطراحCCی سيسCCتم مCCديريت پCCروژه درسCCازمان بکCCارگيری ابزارمناسCCب درايCCن سيسCCتم،يکی
ازمھمترين عوامل محقق کننده اھداف مديريت پروژه درسازمان است.
 -۵مديريت پروژه :برآوردن نيازھای تجCارت وصCنعت مCدرن درجھCان پرشCتاب امروز،نيCاز بCه
تمرکزبراولويتھا،استفاده ازروشھای بھترمديريت وقالبھای نوينی برای ارتباطات دارد.قرن بيست
ويکم بابودجه ھCای کمتروزمCان جديدھسCتند.بCرای رقابCت درايCن محCيط بايدکاربيشCتری رابامنCابع
کمتربه نتيجه رساند.اصل رقابت وتالش بCرای برتری،سCبب ظھورپديCده ھCای نودرھمCه بخشCھای
تجارت وصنعت شده،نيازبه تغييرونوآوری رابرھمگان مشخص کرده است،رقابت سCبب بھCادادن
بيشتربه ايده ھاوطرحھای نوشده است.برای بقادربين رقيبان بايد سريع تر،ارزانتروبھتربود.
اين چنين نوگرايی سبب تعريCف کارھCايی جديCدمی شCود،کارھايی کCه تابCه حCال انجCام نشCده اسCت
درھمCCان بCCاراول بايCCد بCCه درسCCتی انجCCام شوند،لذانيازاسCCت تاشCCمابه ابزارھCCای جديدمCCديريتی بCCرای
رويارويی بااين قبيل کارھا مجھزشويد.
پيروزی درپروژه بستگی به برقراری تعCادل مناسCبی بCين سCه عامCل مھCم زمCان انجCام کار،منCابع
مورداسCCCتفاده ونتCCCايج کاردرراسCCCتای ارائCCCه ی سCCCطح مناسCCCبی ازخCCCدمت بCCCه مشCCCتری دارد.پCCCروژه
درخدمت رضايتمندی مشتری اسCت،بنابراين سCه عامCل مھCم مCوردنظراو بايCد درنظرگرفتCه شCده،
٩

تعCادل مناسCCبی بCين آنھCCا برقرارشCود.اوعالقCCه دارد پCروژه اش درموعCCد مقرربCه پايCCان رسCد نتCCايج
مشخصات درخواستی را رعايت کنند و دقيقا آنچCه باشCد کCه اومCی خواسCته ودرآخراينکCه پCروژه
قيمCCت تمCCام شCCده ی مناسCCبی داشCCته باشCCد.آنچCCه کCCه قبالبCCرآن توافCCق شCCده،بودجه ی مناسCCبی بCCرايش
تخصيص داده شده است.سه موردفوق بيانگرسه عامل اساسی زمان،کيفيت وھزينه ھستند که بين
آنھاتعCCCCادلی برقراراسCCCCت بCCCCه عبCCCCارتی ھرگCCCCاه درمقCCCCداريکی تغييCCCCری ايجادشCCCCود،بقيه نيزتغييCCCCر
می کنند.نسبت بين اين سه عامCل خطCی نيسCت،گاھی ممکCن اسCت کCه بCرای کCاھش نصCف زمCان
اجراتاچھاربرابرھزينه ی استفاده ازمنابع راباالبرد.تصميم گيران،حاميان وصCاحبان پCروژه پCيش
ازآغازفازبرنامه ريزی پروژه بايدپروژه ای،فارغ ازانCدازه ی آن باسCه ويژگCی فCوق ارتبCاط دارد
ودرنھايت روشھای مديريت پروژه تنھا روی اين سه ويژگCی عمCل مCی کنندوسCعی درکنتCرل ايCن
سه مورددارند.
بديھی است مھمترين مسئله درشروع ھرپروژه،صرف نظرازنوع ووسعت کاری آن،داشCتن يCک
اسCCتراتژی صCCحيح ،کارآمCCد وعملCCی بCCرای پيشCCبرد ھرچCCه سريعتر،صCCحيح ترومقCCرون بCCه صCCرفه
ترپروژه بوده ومھمترين عامل برای نيل به اين ھدف دسترسی آسان وسريع به اطالعات صCحيح
می باشد.
بCCی شCCک شCCمانيزبه عنCCوان يCCک مديرکCCه مCCديريت راتوانCCايی اتخاذتصCCميم ھCCايی سCCريع وصCCحيح
می دانيد به لزوم داشتن ابزاری کارآمCدوقوی بCرای دسترسCی بCه اطالعCات جCامع وکCاربردی پCی
بCCرده ايCCد.ابCCزاری کCCه بCCاراه کCCاری ساده،دسترسCCی آسCCان بCCه کليCCه اطالعCCات محCCدوده کCCاری پCCروژه
رادرھرزمان دلخواه امکان پذيرنمايد.اين ابزارھامی بايستی دارای قابليتھای ذيل باشد:
 -١دربرگرفتن کل محدوده ی کاری پروژه.
 -٢دارابودن اطالعات جامع وکامل پروژه.
 -٣دسته بندی کلی وجزئی اطالعات پروژه بنابه نيازومحدوده ی کاری شرکت.
 -۴دارابودن قابليت ارائه انواع گزارشھای کاری بنابه نيازکاری.
 -۵آسان بودن کارکرد.
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»شناخت ويژگيھای مھم پروژه«
نکاتی که بايدمدنظرقرارگيرند:

ويژگيھا:
آغازوپايان مشخص:

 -١برخی پروژه ھا بايد به دفع4ات تک4رار ش4وند ام4ا از

ھرپروژه دارای يک مرحله شروع وي4ک مرحل4ه پاي4ان

آنجا که ابت4داوانتھای مش4خص دارن4د نم4ی ت4وان آنھ4ارا

است.

فرايند ناميد.
-٢تف44اوت ک44ارروزمزه ب44ا پ44روژه دراي44ن اس44ت ک44ه ک44ار
روزمره تکراری است وفرايند مربوطه پايان مشخصی
ندارد.

برنامه منظم:

 -١ي44ک برنام44ه ري44زی خ44وب ض44امن تکمي44ل پ44روژه در

ب4رای رس4يدن ب4ه اھ4داف پ4روژه ازي4ک برنام4ه م44نظم و

زمان مقرر و درقال4ب بودج4ه تعي4ين ش4ده اس4ت ونت4ايج

روشمند استفاده کرد.

موردنظررابه بارخواھدآورد.
 -٢ي44ک برنام44ه اث44ربخش الگ44ويی ب44رای ھ44دايت پ44روژه
دراختيارش44444444444ماقرارمی دھدوجزئيات،اق44444444444دامات الزم
رامشخص می کند.

منابع مجزا:

 -١برخ44ی پ44روژه ھاخ44ارج ازرون44دعادی زن44دگی ش44غلی

تخصيص زمان،نيروی انسانی الزم وبودجه باتوجه ب4ه

وبرخ4444ی ديگ4444ردرخالل آن انج4444ام م4444ی ش4444وندامادرھر

ارزش ھرپروژه انجام می شود.

صورت الزم است که منابع جداگانه ای به انجام پروژه
اختصاص می يابند.
-٢موفقيت آميزب4ودن ي4ک پ4روژه مس4تلزم آن اس4ت ک4ه
درمحدوده منابع تخصيصی انجام شود.

کارگروھی:

 -١تيمھای پروژه درعين حال که مسول تحق4ق اھ4داف

پروژه ھامعموال بايدبه صورت گروھی انجام شوند.

خودھس444444تندوازتحقق آنھ444444ا احس444444اس رض444444ايت م444444ی
کننددرمجموع کل سازمان رادرتحقق اھدافش ياری می

١١

دھند.
 -٢پ444روژه ھاچالش444ھاوتجربيات ت444ازه ای راپ444يش روی
کارکنان سازمان قرار می دھند.

اھداف تثبيت شده:

 -١ي44ک پ44روژه اغل44ب ب44ه ي44ک ش44يوه جدي44دانجام ک44ار

نتايج پروژه ھادرکيفيت ياعملکردنمودپيدامی کنند.

منتھی می شود ياچيزی راايج4ادمی کن4د ک4ه ق4بال وج4ود
نداشته است.
 -٢ھ444دفھا باي444د ب444رای کلي444ه اف444رادی ک444ه انج444ام پ444روژه
مشارکت دارند مشخص شده باشند.

١٢

فصل دوم:

 -داليل استفاده ازمديريت پروژه

 -اقدامات مديريتی

 -وظايف مديريت پروژه

 -کاربردھای مديريت پروژه

١٣

• داليل استفاده ازمديريت پروژه:
برخورد انعطاف پذيرومسCوالنه بانيازھCای درحCال تغييرمشCتريان ازجملCه نکCات مھمCی اسCت کCه
بايCCCCدبرمبنايی دردنيCCCCای پررقابCCCCت کسCCCCب وکارموردتوجCCCCه خCCCCاص قرارگيCCCCرد.مCCCCديريت پCCCCروژه
شمارادرتمرکزيافتن براولويتھا،بررسی عملکردھا،غلبه برمشکالت وسCازگاری بCاتغييرات يCاری
می دھد.عالوه براين بااستفاده ازمديريت پروژه بھترمCی توانيCد زمCام اموررادراختياربگيريCد وبCا
کمک تکنيکھا وابزارھای آزمايش شده آن راحتترمی توانيدگروھھای کاری رادرجھت رسيدن به
اھدافشCCCان درمحCCCدوده زمCCCانی وبودجCCCه تعيCCCين شCCCده رھبCCCری کنيCCCد.ھرچنCCCدممکن اسCCCت درابتCCCدای
امرسCCازماندھی يCCک پCCروژه زمCCان برباشCCد.امادربلندمCCدت موجCCب صCCرفه جCCويی دروقCCت وکCCاھش
ريسک شکست می شود.

• اقدامات مديريتی:
درزمCCCCان کاربردروشCCCCھای مCCCCديريت پروژه،اقCCCCدامات مCCCCديريتی متعCCCCددی بCCCCه صCCCCورت غريCCCCزی
مورداستفاده قرارمCی گيرنCد.درحاليکCه کتCب زيCادی درايCن خصCوص نوشCته شCده،ولی يCک درک
کلCCی ازآنھCCا وکاربردشCCان بCCرای يCCک مCCديريت پCCروژه کفايCCت مCCی کنCCد.خالصCCه اقCCداماتی کCCه مCCورد
استفاده قرارخواھدگرفت عبارتنداز:
 تحليل شبکه)ياتحليل گرافيکی( :نقشه عملياتی رابااستفاده ازيک نمودارگرافيکی بيان ميکند. مديريت برمبنای ھدف  :يک عمل فنCی اسCت کCه اھCداف راتعريCف نمCوده اسCت وروش منظمCیبرای برآوردعملکردومقايسCه آن بااھCداف پCروژه بيCان مCی کنCد.ايCن کاردربرنامCه ريCزی وکنتCرل
ونظارت پروژه کاربرددارد.
 مديريت برمبنای استثنا :يک عمل فنی ديگCری اسCت کCه مشCکالت خاصCی کCه بايCدمورد توجCهمديريت قرارگيردرابرجسته می نمايد.مطالعات انجام شده نشان مCی دھدکCه مCديريت نبايCددر يCک
زمان خودرابيش از٢٠درصدکل پروژه درگيرنمايد.

١٤

 تقلي44ل ھزين44ه :درايCCن روش سCCعی مCCی شCCودبدون تحميCCل ھزينCCه ھCCای زياد،زمCCان انجCCام وتکميCCلپروژه راکاھش داد.
 تخص444444يص من444444ابع :بCCCCCCرای انجCCCCCCام ھريCCCCCCک از فعاليتھCCCCCCای پCCCCCCروژه منCCCCCCابعی درنظرگرفتCCCCCCهمی شود .منظورازمنابع می تواندنيروی انسانی)کارکنان وکارگران(،اعتبارات مالی )ھزينه الزم
برای انجام فعاليتھا( ،لوازم،ابزارومواردباشد.
 ترازکردن منابع :دراين روش فعاليتھا به نحوی زمان بندی مCی شCوندتاازمنابع موجودبتCوان بCهصورت يکنواخت درطول پروژه استفاده نمود.

• وظايف مديريت پروژه:
ازسCCال،١٩٨١بCCاتالش موسسCCه مCCديريت پCCروژه يCCا،PIMمCCديريت پCCروژه بCCه صCCورت يCCک حرفCCه
مسCCتقل درآمCCده اسCCت.ايCCن موسسCCه برنامCCه ای تحCCت عنCCوانPMPيCCاگواھی مCCديريت پCCروژه خبCCره
راتدارک وپشتيبانی نمود.اين برنامه شامل داوطلبانی می شود که دارای سوابق تحصيلی وتجربCه
کCCCCCاری الزم بCCCCCوده وتخصCCCCCص کCCCCCافی درکالسCCCCCھایPMBOKبCCCCCه دسCCCCCت مCCCCCی آورنCCCCCد.
PMBOkاز٩موضوع تشکيل شده که به قرارزيراست:
 -١مديريت اھداف :نظارت برپروژه ازطريق اھداف ودستيابی ھای موردنظرکارفرما.
 -٢مديريت ھزينه :نظارت برھزينه ھای پروژه ازطريق تجمعی ،سCازماندھی وتحليCل اطالعCات
ونھايتا ارائه گزارش مالی.
 -٣مديريت زمان :برنامه ريزی،زمان بندی ونظارت برپروژه جھت دستيابی به اھداف زمانی.
 -۴مديريت نيروی انسانی :راھبردوھماھنگی افراد شرکت کننده درپروژه.
 -۵مديريت کيفيت :دستيابی به استانداردھای کيفی جھت ارتقاء کارايی پروژه.
 -۶مديريت پيمان /تامين :انتخاب،مذاکره وسفارش تھيه وخريدمواد،ابزاروخدمات.
 -٧مCCديريت ارتباطCCات :پخCCش اطالعCCات وداده ھابCCه صCCورت مسCCتمردرميان اعضCCاء تCCيم پCCروژه
ومديران پروژه.
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 -٨مديريت ريسک :مواجھه بCا درجCه نCامعلومی وعCدم اطمينCان ھCای موجCود درپCروژه ازطريCق
دانش وتجربه درشرايط خاص.
 -٩مديريت يکپارچه سازی :ھمگن کردن صحيح ھمه اجزاء ووظايف يک پروژه.

• کاربردھای مديريت پروژه:
بCCه کCCارگيری اصCCول مCCديريت پCCروژه درصنعت،مشCCاغل تجCCاری ودولتCCی افCCزايش يافتCCه اسCCت،
زيرااکنون ثابت شده که مديريت پروژه کی می تواند مشکالت وپيچيدگی ھای روزافزون پCروژه
ھاراحل کرده وبه انجام ھرچه بھترآنھا کمک نمايد.
پيشرفت وتغييرات سريع درزمينه صنايع وتجارت باعث شده روشھای کالسيک نتوانند خودرابCه
روزکنندوجوابگوی نيازھای روزھم نخواھدبود.دراين روندچنCدين روش جديدمCديريت ابCداع شCده
کCه بتواننCدھمواره خودرابCه روزنماينCد.ازجملCه ايCن روشCھا مCی تCوان ازروش مCديريت مشCارکتی
ومشارکت کارکنان ياPM/EIنام برد.روش مديريت مشارکتی ياPMعبارت است ازترکيب فنون
ومھارتھايی جھت آماده سازی کارکنان درتمام سCطوح ،بCازنگری ايجCاد فرصCت بCرای مشCارکت
فعCCال درفرايندمCCديريت کليCCدی کCCه بCCه موضCCوعات مربCCوط بCCه کارھCCامرتبط شCCده وبرآنھاتCCاثيرمی
گذارند.مشارکت کارکنان يCاEIعبCارت اسCت ازفراينCدی کCه کارکنCان درتمCام سCطوح ايCن فرصCت
راپيدامی کنند که درتمام جريانھای مديريتی کليدی که بCه موضCوعات مCرتبط باکارھCامربوط مCی
شوندمشارکت فعال نمايند.اين گروھھااغلب دوايرکيفی ناميده شده ودارای مسوليتھای بسيارمرتبط
به يکديگرھستندبه عبارت ديگرآنھا،بايد تقريبا درھمCه ابعادعمليCاتی ازجملCه :تعيCين ھCدف )اولCين
قدم در مديريت پروژه(،برنامه ريزی،سازماندھی )تقسCيم کارھCا( وتصCميم گيCری شCرکت نماينCد.
ھدف جCامع PE/EIيادوايرکيفی،ايجاديCک روش مCديريتی اسCت کCه کليCه کارکنCان يCک مجموعCه
رادرتمام سطوح،تشويق به ھمکاری وھماھنگی نموده تابه اھداف مشترک خودبرسند.
يکCCی ازاصCCولی تCCرين شCCعارھايی کCCCه شCCرکت ماشCCين سCCازی خورددراعمCCال روش PM/EIبCCCه
کاربرد،چنين است:

١٦

»مشCCCارکت کارکنCCCان روش زنCCCدگی ماسCCCت.مCCCا بايCCCد بCCCه يکCCCديگراطمينان کCCCرده وبCCCه ھCCCم احتCCCرام
بگذاريم«.
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فصل سوم:

فوايدومحدوديتھای مديريت پروژه

-

-

مراحل انجام پروژه

-

ايجاد چشم اندازبرای پروژه

-

چرخه حيات مديريت پروژه
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• فوايدومحدوديتھای پروژه:
اسCتفاده ازفنCCون مCديريت پCCروژه درراھنمCايی ونظCCارت برنحCوه اجCCرای پCروژه ھاباعCCث ايجاديCCک
اطمينان قبلCی جھCت تکميCل موفقيCت آميزپCروژه مCی گCردد.ھنCوزھم قضCاوتھای مCوردی ارزشCمند
بوده وکسب نتايج مطلوب حاصل کوششھای بی دريغ می باشد.
مھمتCCرين عامCCل موفقيCCت يCCک مCCديريت پCCروژه پشCCتيبانی کامCCل کليCCه سCCطوح مديريتی،مخصوصCCا
مCCديريت سCCطوح باالاسCCت وآنھابايCCد معتقدبCCه کليCCه اصCCول باشCCند.اگرچCCه مCCديريت پCCروژه نيازبCCه
کوشش،ھمکاری،مشارکت ودقت عمل داشCته وبCه ظاھرمشCکل مCی نمايCدولی اخCذ نتيجCه مطلCوب
ارزش آن راداردنقاط قوت مديريت پروژه به قرارزيراست:
 -١ارائه يک تصويرواضح ازدورنمای پروژه که قابل ارتبCاط مCی باشCند.بCااين تصويرمسCو ليCت
کليه افرادشرکت کننده درپروژه به روشنی مشخص می گردد.
 -٢کارکنان جديدرابه راحتی درجريان امورقرارداده وآنھاراباجزئيات امورآشنامی سازد.
 -٣کليه دست اندرکاران درپروزه راوادارمی سازدتابادقت بيشتری به جزئيات پروژه بپردازند.
 -۴حساب مشخصی رابرای ھريک ازمسولين فعاليتھای پروژه تشکيل می دھدتا بامراجعه به اين
حسابھا وضعيت ھريک رانظارت وبررسی نمود.
 -۵يک روش بسيارعالی برای تعريف روابCط بCين گروھھاوفعاليتھCای مختلCف يCک پCروژه ارائCه
می نمايد.
 -۶قادربه تصحيح به موقع پروژه درزمان وقوع تغييرات وياشرايط غيرقابل پيش بينی می باشد.
 -٧بامشارکت فعال وکارآموزی اعضای گروھھا،آنھا به توسعه حوزه ای خودھدايت می نمايد.
برای حصول نقاط قوت،پروژه بايدمحدوديتھای متعددی رااعمال نمود:
 -١برنامه پروژه نبايدپيچيده باشد.برای جلوگيری ازھرگونCه سCوء برداشCت بايددرحCدامکان سCاده
باشد.
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 -٢اعمCCال تغييCCرات درنموداربرنامCCه ريCCزی پCCروژه ممکCCن اسCCت بCCه زمCCان بيشCCتری بCCرای برنامCCه
ريزی مجددنيازداشته باشد.

»مراحل انجام پروژه«

آغازگران پروژه درمورديک چشم اندازمشترک توافق می کنند.

اعضای اصلی گروه اھداف ومقاصد رامشخص می کنند.

درمورداقدامات ومنابع ونحوه اولويت بندی آنھا تصميم گيری می شود.

برنامه پروژه توسط کليه افراد وگروھھای درگير پروژه تصويب می شود.

مديريت پروژه برنامه رااجراوگروه رادرجھت تحقق اھداف ھدايت می کنند.

برپيشرفت پروژه نظارت ودرصورت لزوم برنامه آن تجديدنظرمی شود.

پروژه درزمان مقررودرمحدوده بودجه تعيين شده باموفقيت خاتمه می يابد.

٢٠

» ايجاد چشم انداز برای پروژه«
برای ضرورت ايجاد تغيير داليل موجھی پيدا کنيد.

جلساتی رابا اعضای اصلی گروه وحامی پروژه ترتيب دھيد.

مشخص کنيدکه درحالت ايده آل،پروژه چه تغييری ايجاد خواھد کرد.

احتمال دستيابی به چشم انداز ايده آل راارزيابی کنيد.

يک بيانيه قابل تحقق برای چشم اندازخودتھيه کنيد.
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»چرخه حيات پروژه«
فراينداختتامی

اجرا ی فرايند
اختتامی

بررسی اتمام
پروژه

پايان

فراينداجرايی

فرايند برنامه ريزی

تھيه موارد
تحويلی

تھيه برنامه
پروژه

نظارت و
کنترل

تھيه برنامه
منابع

اجرای
مديريت زمان

تھيه برنامه
مالی

اجرای
مديريت ھزينه

تھيه برنامه
کيفی

اجرای مديريت
کيفيت

تھيه برنامه
ريسک

اجرای مديريت
تغييرات

تھيه برنامه
تاييد

اجرای مديريت
ريسک

تھيه برنامه
ارتباطات

اجرای مديريت
مسائل

تھيه برنامه
تدارکات

اجرای مديريت
تدارکات

عقدقرارداد با
تامين کننده

اجرای مديريت
تاييدات

بررسی فاز

فرايندآغازين

شروع

تھيه مستندات
کسب وکار
انجام مطالعات
امکان سنجی
تدوين حيطه
اختيارات)منشور(
جذب تيم
کاری پروژه
راه اندازی دفتر
مديريت پروژه
بررسی فاز

٢٢

فصل چھارم:

 فرايندھای پروژه تعامل بين فرايندھا فرايندھای اصلی وعمده فرايندھای فرعی وکمکی فرايندھای اجرايی فرايندھای کنترلی -فرايندھای اختتامی

٢٣

• فرايندھای پروژه :
برای اجرای ھرپروژه ،مجموعه ای ازفراينCدھای مختلCف صCورت مCی گيCرد .يCک فراينCد شCامل
»مجموعه فعاليتھای الزم االجرا برای حصول به يک نتيجCه مشCخص« اسCت.ايCن فرايندھاتوسCط
مجريان پروژه انجام می شود .اغلب اين فرايندھابه دو دسته ذيل تفکيک می گردند:
فراين44دھای م44ديريت پ44روژه :کCCه شCCامل تشCCريح وسCCازماندھی فعاليتھCCای پCCروژه مCCی باشCCد .ايCCن
فرايندھادراغلب پروژه ھا ودرزمانھای مختلف قابل اجرامی باشد.
فرايندھای تھيه محصول پروژه :که شامل تھيه،توليدوارائه محصول پروژه می باشد.اين فرايندھا
عمدتا درغالب تعيين چرخه حيات پروژه بيان می گردند.ازابتدا به انتھا پروژه تعامل مدلومی بين
دودسته فرايند فوق برقرارمی باشCد.بCه عنCوان نمونCه تعيCين محCدوده کCارپروژه بCدون درک کCافی
ازچگونگی تھيه،توليدوارائه محصول آن نمی باشد.

• گروھھای فرايند:
فرايندھای مديريت پروژه درقالب يکی ازپنج گروه ذيل انجام می شوند:
فرايندھای آغازين :تشخيص،تدوين وارائه مراحل وفعاليتھای الزم برای شروع پروژه می باشد.
فرايندھای برنامه ريزی :تبيين وتعيCين اھCداف وانتخCاب راھکاربھينCه بCرای کسCب نتCايج موفقيCت
آميزوايفای کامل تعھدات می باشد.
فرايندھای برنامه ريزی :تبيين وتعيCين اھCداف وانتخCاب راھکاربھينCه بCرای کسCب نتCايج موفقيCت
آميز وايفای کامل تعھدات می باشد.
فرايندھای اجرايی :مجموعه عمليات ھماھنگی بين کليه ارکان اجرائی پروژه مطابق برنامه می
باشند.
فرايندھای کنترلی :مجموعه فعاليتھای کسب اطمينان ازدستيابی به اھداف پروژه می باشد درايCن
فراينCCدھابرای جبCCران خطاھCCای احتمCCالی ازتکنيکھCCای ارزيCCابی عملکرد،انCCدازه گيCCری ،پيشCCرفت
وانجام اقدامات اصالحی درمواقع ضروری استفاده می شود.
٢٤

فراين44دھای اختت44امی :مجموعCCه فعاليتھCCای مطابقCCت مراحCCل اجراشCCده واھCCداف ازپCCيش تعيCCين شCCده
پروژه می باشد.
گروھھای فرايندی فوق ازطريق نتايج حاصله ازاجرای ھريک به يکديگر مرتبط می شCوند .ايCن
نتايج به صورت خروجی برخی وبه عنوان ورودی،مورداستفاده قرارمی گيرد.اين ارتباطات کCه
ازابتداتاانتھای پروژه به طور مداوم وچندسويه می باشد.
به عنCوان مثال،درابتCدا برنامھھCای اجرائCی پCروژه توسCط فراينCدھای برنامCه ريCزی مشCخص مCی
شود.سپس درادامھبادريافت نتايج فراينCدھای کنترلCی،اين برنامCه ھCا بCه روزآوری ودرفراينCدھای
اجرائی موثرمی گردند.
توضيح اين نکته ضروری است که»گروھھای فرايندی درمراحل مختلف پروژه،دارای فعاليتھای
موازی ھستندوھمزمان درسطوح مختلف وباشدت وکثرت متفاوت اجرامی شوند«.
پس گسستگی وجدائی آنھا ازيکديگر،برای يCک لحظCه نيزقابCل تصورنيسCت .ايCن اجCرای مCوازی
برخی ازفرايندھای مختلف با يکديگردرتصويرارائه شده است.
فرايندھای اجرايی

مرحله خاتمه

حجم وگستردگی فعاليتھا

فرايندھای آغازين

فرايندھای برنامه ريزی

فرايندھای کنترلی

فرايندھای اختتامی

مرحله شروع

زمان

٢٥

دريCCک مرحلCCه ازاجCCرای پروژه،نھايتCCا پCCس ازتعامCCل کCCافی بCCين فراينCCدھای مختلف،نتCCايج درقالCCب
خروجCی آن مرحلCه بطورکامCCل مشCخص مCCی شCود تCا بCCه عنCوان ورودی مرحلCCه بعCدمورد اسCCتفاده
قرارگيCCرد.بCCه عنCCوان مثCCال،خروجی مرحلCCه طراحCCی ومھندسCCی تھيه،توليدوارائCCه مCCدرک مھندسCCی
است ومی بايستی برای استفاده درمرحله بعد وبرای تھيه وتوليد محصول ويا ارائه خCدمتی مCورد
استفاده قرارگيرد.اما اين مCدارک بCرای اجرامCی بايCدازکيفيت الزم برخوردارباشCند.لCذا الزم اسCت
تاابتداموردبررسی دقيق قرارگرفته وپCس ازتاييدمورداسCتفاده قرارگيرنCد.درابتCدای شCروع ھريCک
ازمراحCCل پروژه،توجCCه کCCافی بCCه برخCCی ازفراينCCدھای آغCCازين درحفCCظ اھCCداف پCCروژه وتعھCCدات
مجريان بسيارموثراست.اين مراحل وفرايندھای آنھا تاحد زيادی بطورموازی اجرامی شوند.
به عنوان مثال :فرايندھای برنامه ريزی نCه تنھCا بCه بيCان دقيCق آنچCه کCه مCی بايسCت درھرمرحلCه
انجام شودمی پردازند،بلکه مطابق پيشرفت حاصل ازانجام کار،به صورت مداوم برنامCه اجرائCی
مرحله يامراحل بعدی رابه روزآوری نموده وبرنامه رامنطبق بCا نتCايج اجرائCی حاصCله وشCرايط
اجرائی می نمايد.
ايCCن بCCه روزآوری مCCداوم برنامCCه ھCCای دوره ھCCای بعCCد پCCروژه براسCCاس نتCCايج حاصCCله را»برنامCCه
ريزی غلطان« می نامند .بCدين ترتيCب برنامCه ريCزی بطورمشCخص فراينCدی تکرارپذيراسCت.بCه
مرورباتصCحيح مسCتمربرنامه ريCزی پCروژه ،انتظCارات متوليCان نيزمتناسCب بCا وضCعيت پCCروژه،
واقعبينانه می گردد.

• تعامل بين فرايندھا:
ھريCCک ازگروھھCCای فراينCCدی)پنجگانCCه( نيزازمجموعCCه فراينCCدھای کCCامال مشخصCCی تشCCکيل شCCده
اند،کCCCه بCCCا يکCCCديگرمرتبط ھسCCCتند.ايCCCن ارتبCCCاط بCCCه صCCCورت خروجCCCی ھريCCCک وورودی ديگCCCری
می باشد.ھريک ازفرايندھا ازسه بخش مجزای زيرتشکيل شده اند:
 -ورودی :شامل مدارک ومستندات ونتايج متخذه ازفرايندھای اجرائی ماقبل می باشد.

٢٦

 ابزاروتکنيکھ444ا :شCCCامل رويCCCه ھا،تکنيکھCCCا وابزارھCCCای الزم بCCCرای اسCCCتفاده ازوروديھCCCا،اجرایفرايندوکسب خروجی ھاست.
 -خروجی ھا :شامل مدارک ومستندات ونتايج حاصل ازاجرای فرايند می باشد.

• فرايندھای اصلی وعمده:
اجCرای برخCی ازفراينCدھای برنامCه ريCزی درکليCه پCCروژه ھCا ضCروری اسCت ولCزوم اجCرای آنھCCا
ورعايت تقدم وتاخربين آنان بديھی واجتناب ناپذيراست .به عنوان نمونه قبل ازتعريCف فعاليتھCای
يک پروژه،زمانبندی وبودجه آنھا عمالميسرنيست.
فراينCCدھای اصCCلی وعمCCده برنامCCه ريCCزی کCCه مCCی تواننCCد بطورمکرردرطCCول اجCCرای پCCروژه در
سازمانھای متعCددوھمچنين بCه مCوازات شCروع وادامCه يCک ياچنCد مرحلCه ازپCروژه تحقCق يابCد بCه
شرح ذيل ھستند:
 برنام44ه ري44زی مح44دوده :تCCدوين محCCدوده کارکCCه بCCه عنCCوان پايCCه اتخCCاذ کليCCه تصCCميمات درپCCروژهاست.
 تعري44ف مح44دوده :تشCCريح وتفکيCCک اھCCداف بلندمCCدت وکCCالن بCCه اھCCداف کوتCCاه مCCدت مشCCخص بCCهمنظورمديريت دقيق برآنھاست.
 تعريف فعاليتھا :تعيين دقيق فعاليتھCای قابCل انجCام بCرای حصCول بCه نتCايج واھCداف کوتCاه مCدتمی باشد.
 توالی فعاليتھا :بررسی وتدوين ارتباطات بين ھريک ازفعاليتھا باسايرين است. برآوردم44دت زم44ان فعاليتھ44ا :بCCرآورد مCCدت زمCCان الزم بCCرای اجCCرای ھريCCک از فعاليتھCCا بطCCورمستقل می باشد.
 تھي44ه زمانبن44دی :تجزيCCه وتحليCCل ارتبCCاط بCCين فعاليتھا،مCCدت زمCCان اجراومنCCابع موردنيازھريCCکازآنھا برای تھيه برنامه زمانبندی پروژه می باشد.

٢٧

 برنام44ه ري44زی م44ديريت ريس44ک :بCCا اتخاذتصCCميم درنحCCوه مواجھCCه بارويCCدادھای بالقوه،مخCCاطرهآميزوبرنامه موردنيازدرمديريت ريسک پروژه می باشد.
 برنام44ه ري44زی من44ابع ک44اری :بررسCCی وتعيCCين نCCوع وميCCزان کCCاری)شCCامل نيCCروی انسCCانی،مواد،ماشين آالت،ابزار(برای تحقق ھريک ازفعاليتھای پروژه است.
 برآوردھزينه :محاسبه وبرآوردکل بودجه موردنيازبرای اجرای پروژه می باشد. برنامه ريزی بودجه :تسھيم وتخصيص بودجه به ھرمجموعCه ازفعاليتھادرمحCدوده بودجCه کلCیپروژه است.
 تھي4ه برنام4ه پ4روژه :جمCع بندی،يکپارچCه سCازی ومستندسCازی فراينCدھای برشCمرده شCده فCCوقدريک مجموعه مدون وقابل ارائه می باشد.

• فرايندھای فرعی وکمکی:
استفاده ازمجموعه فرايندھای فرعی وکمکی بستگی زيادی به ماھيت پروژه دارد.به عنوان مثCال
شرايط اجرای بسياری ازپروژه ھا به نحوی است که نيازمند توجCه ويCژه بCه فاکتورھCای ريسCک
پروژه نيست .ولی دربرخی ازپروژه ھااين بعکس مCی باشCد.مجموعCه فراينCدھای فرعCی وکمکCی
ھمواره دراجرای فرايندھای برنامه ريزی موردتوجه بوده وبه شرح ذيل ھستند:
 برنامه ريزی کيفيت :تعيين استانداردھای موردقبول برای اجرای فعاليتھCاوتحقق اھCداف پCروژهوھمچنين تعيين روشھای به کارگيری آنھا درطول پروژه است.
 برنام44ه ري44زی س44ازمانی :تبيCCين وتCCدوين واگCCذاری مسCCوليتھا واختيCCارات الزم بCCه مجريCCان بCCرایاجرای پروژه وتعيين ارتباطات فی مابين می باشد.
 ج44ذب ني44رو :جCCذب وبCCه کCCارگيری منCCابع انسCCانی موردنيCCاز واختصCCاص بCCه انجCCام امورمشCCخصدرپروژه است.

٢٨

 برنامه ريزی ارتباطات :تدوين اقالم اطالعاتی درسيستم ارتباطات متوليان پCروژه و گروھھCایتوليدکننCCده ومصCCرف کننCCده اطالعCCات درسCCطوح مختلCCف وھمچنCCين روشCCھای ارسCCال ودريافCCت
اطالعات فی مابين آنھاست.
 تبي44ين ريس444ک :تعيCCين ريسCCCک احتمCCCالی مCCوثردراجرای پCCCروژه و تCCCدوين مشخصCCه ھCCCای آنھCCCامی باشد.
 تجزيه وتحليل کيفی ريسک :تجزيه وتحليل مشخصات ريسCک وتعيCين اولويCت ھريCک از آنھCادرتحقق اھداف پروژه می باشد.
 تجزيه وتحليل کمی ريسک :ارزيابی مقداری احتمال واثرريسک وتعيين سطح معنی دار بCودنآنھا برای اھداف پروژه می باشد.
 برنامه ريزی واکنش به ريسک :تدوين رويه ھا واجرای تکنيکھايی است که باتوجه به ريسکموجود،موجب افزايش فرصتھاوکاھش تھديدھا درپروژه می گردد.
 برنامه ري4زی ت4دارکات :تعيCين نيازمنCديھای پCروژه بCه کCاالوموادوچگونگی تحصCيل آنھCا بCرایاجرای پروژه می باشد.
 برنامه ريزی درخواستھا :تدوين دقيق مشخصات کاال وموادالزم برای تحقق ھريک ازفعاليتھCاوتعيين منابع بالقوه وتامين ودستيابی به آنھااست.

• فرايندھای اجرايی:
ارتباط وتعامل بين فرايندھای اجرايی رابه شرح ذيل ارائه نموده است:
 اجرای برنامه پروژه :انجام کليه فعاليتھا مطابق برنامه پروژه می باشد. اطمينان کيفي4ت :ارزيCابی کلCی ازنحCوه اجCراوتعيين بسCته مناسCب بCرای اجCرای پCروژه متناسCبباکيفيت موردتوجه دراستانداردھای به کارگرفته شده درپروژه می باشد.
 بھبودسازمان :تھيه وتدوين وبھبود نحوه استفاده ازمھارتھای فردی وگروھی،به منظورافزايشتوان اجرايی درپروژه می باشد.

٢٩

 توزيع اطالعات :تدوين اطالعات وتوزيع زمانمندومنظم اطالعات بين سCطوح مختلCف متوليCانپروژه است.
 درخواست :اخذ پيشنھادات فنی ومالی متناسب بانيازھای پروژه می باشد. انتخاب تامين کنندگان کاال :انتخاب منابع تامين کاالومواد ازبين سازندگان وفروشندگان است. عقدقرارداد وراھبردی پيمان :انجام مديريت کامل برارتباطات مجری باسازندگان وفروشندگانکاالوموادپروژه می باشد.

• فرايندھای کنترلی:
درطCCول اجCCرای پCCروژه ھمCCواره مCCی بايسCCتی کليCCه فعاليتھCCا مCCورد ارزيCCابی قرارگرفتCCه وبامقايسCCه
برنامCCه وعملکرد،اختالفCCات احتمCCالی مشCCخص گCCردد.شCCرايط ونحCCوه اقCCدامات کنترلCCی وفراينCCدھای
مربوطCCه دراغلCCب پCCروژه ھامشCCترک مCCی باشCCد.درھنگCCام اجCCرای تعھCCدات،اختالف بCCين برنامCCه و
عملکردتاحدی طبيعی است.اين اختالفات وانحرافات،دستيابی بCه نتCايج پCروژه رابCه مخCاطره مCی
اندازد.لCذاالزم اسCت تCا دائمCا بCا انجCام فراينCدھای کنترلی،برنامCه اجCرای پCروژه تعCديل و متناسCب
گCCCردد.اگرفعاليتھCCCايی بCCCه تعويCCCق افتCCCادمی بايسCCCتی مجCCCددا باتغييرزمانبنCCCدی وبودجCCCه بنCCCدی آنھCCCا
مسيراجرای پروژه رااصالح وبه سوی ھدف رھنمون ساخت.
دراجرای فراينCدھای کنترلی،اقCدامات پCيش گيرانCه)بCرای پCيش دسCتی درمواجھCه بامشCکالت( نيCز
می بايستی مدنظرمجريان قرارگيرد.
 کنترل يکپارچه تغييرات :ھماھنگی تغييرات درکليه ارکان ومشخصه ھای پروژه می باشد. مميزی دوره ای محدوده :مطابقت فعاليتھای اجرايی بامحدوده کارپروژه است. کنترل تغييرات محدوده :انجام اقدامات کنترلی برروی تغييرات محدوده کارپروژه است. -کنترل زمانبندی :انجام اقدامات کنترلی برروی تغييرات زمان اجرای فعاليتھای پروژه است.

٣٠

 کنت44رل کيفي44ت  :مشCCاھده بررسCCی وکنتCCرل نتCCايج فعاليتھCCای اجرايCCی بCCرای تعيCCين تناسCCب آنھCCا بCCااستفاده ازاستانداردھای کيفيت موردقبول دراجرای پروژه وشناسايی راه حلھای کCاھش اختالفCات
احتمالی وافزايش رعايت دقيق استانداردھای کيفيت می باشد.
 گزارش44ات عملک44رد :جمCCع آوری،پCCردازش وارائCCه مCCدون اطالعCCات عملکردپCCروژه بCCه صCCورتمCCCدون اسCCCت.درايCCCن گCCCزارش آخCCCرين وضCCCعيت پروژه،پيشCCCرفتھای حاصCCCله وپCCCيش بينCCCی ادامCCCه
کاردرمقطع گزارش ارائه می گردد.
 پيگيری وکنترل ريسک :پيگيری ريسک شناسايی شده کنترل ريسک باقی مانده ،تعيين ريسکجديCCدواطمينان ازاجCCرای برنامCCه ھCCای)کCCاھش( ريسCCک وارزيCCابی ميCCزان اثربخشCCی آنھCCا درتقليCCل
ريسک.

• فرايندھای اختتامی:
فرايندھای اختتامی شامل:
 خاتمه پيمان:بررسی وتجزيه وتحليل تعھدات وتالش درجھت خاتمه وتسويه پيمانھا و قردادھایپروژه می باشد.
 خاتمه اجراء :توليد،جمع آوری،تدوين وارائه اطالعات ومقايسه برنامCه وعملکCرد درچگCونگیاتمام مراحل پروژه است.

٣١

فصل پنجم:

-

-

نرم افزار )(P3

مدل بلوغ سازمانی مديريت پروژه )(OPM3

٣٢

• نرم افزار)Primavera Project Planner (P3
نCCرم افCCزار Planner(p3)Project PrimaveraکامCCل تCCرين وقدرتمنCCدترين ابزارمCCديريت
پCCروژه درمCCديريت زمCCان درجھCCان شCCناخته شCCده اسCCت p3.قادراسCCت تCCاپروژه ھCCای بسCCياربزرگ
وپيچيده رابدون ھيچگونه محدوديتی درتعريف واختصCاص منابع،بCه شCکل کCامال منعطCف وسCاده
برنامه ريزی وکنترل نمايد.
ھميشه سواالت متعددی برای مديران پروژه مطرح می شودکه بارزترين آنھا»:ايCن کCارکی تمCام
می شود؟«»،چه کسانی کاررا انجام می دھنCد؟«»،چCه اتفCاقی مCی خواھCدافتاداگر(What-if)....
« وازاين قبيل می باشد.
 P3پاسخ اين سواالت رابه سرعت وبه شکل صحيح ارائه خواھدنمود.کاربرد p3به راحتCی مCی
تواند اطالعات پروژه وفعاليتھای آن رادراين بانک اطالعCاتی جمCع آوری نمCوده وطCرق مختلفCی
آنھارادسته بندی کرده وبه نمايش درآورد.
ھمچنين بسادگی می تواندروی جزئيCات فعاليتھCای پCروژه متمرکزشCده ونتCايج کCارخودرا درقالCب
گزارش ونموداردرقالب گرافيکی دلخواه نمايش دھد.به کمCک ابزارھCای انعطCاف پCذيرp3ازقبيCل
٢۴کد فعاليت١۶ ،کد بخشھای اطالعCاتی دلخCواه ١٠کCد پCروژه  ١٩مرحلCه مرتCب سCازی داده ھCا
و٢٨مرحلCCه فيلتربCCه ھمCCراه  ٣١تقCCويم بCCرای برنامCCه ريCCزی فعاليتھCCامی تCCوان اطالعCCات پCCروژه
رادرقالبھای گوناگون دسCته بنCدی وتجزيCه وتحليCل کCرد:ايCن نCرم افزاربCرای ميCدان پCروژه توسCط
طراحCCانی کCCه خودمCCدير پCCروژه بCCوده اند،تھيCCه شCCده اسCCت ودقيقCCا بCCه ھمCCين دليCCل اسCCت کCCه غالCCب
نيازمندی ھای مديران پروژه رادربرنامه ريزی وکنترل طرحھاراپاسخ گو است.به کمک p3می
توان شبکه فعاليتھارا سريعادرقالب گرافيکCی تھيCه کCردوھمچنين امکCان انتخCاب نCوع فعCالی رابCه
سھولت امکان پذيرمی نمايد.
P3سازماندھی اطالعات پروژه راآسان نموده است ومی تواند شرايط موردنظرشما رابه فعاليتھا
تحويل کند.تحت شبکه بودن p3اين قابليت رابه آن بخشCيده اسCت تاکCاربران متعددبتواننCد درنقCاط
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مختلف وبه شکل ھمزمان يادرزمانھای دلخواه به بانک اطالعاتی يگانه p3متصل وپCروژه ھCای
خاص رابرنامه ريزی وکنترل نمايند.
امکان لينک :بازخوانی اطالعات واشتراک داده ھCای p3باسCاير نCرم افزارھCای مCديريت پCروژه
ھمچون MPsو Expeditionوجود دارد.
برخی ديگر ازقابليتھای اين نرم افزار به شکل خالصه عبارتند از:
• پيگيری عملکردمنابع وھزينه ھای پروژه به کمک  p3سھل وآسان است.
• P3می تواند محدوديت ھای مورد نظررا )کاربر( به فعاليتھااعمال کند.
• P3سازماندھی اطالعات پروژه راآسان نموده است.
• P3امکان انتخاب نوع فعاليتھا رابه کاربرمی دھد.
• امکان بھنگام نمودن پروژه درخارج ازمحيط کارگاه رافراھم می سازد.
• P3می تواندمحدوديتھای موردنظر کاربررابه فعاليتھا اعمال کند.
VersionجديCCCد p3تحCCCت عنCCCوان  p3eکCCCه مخفCCCف

Enterprise Planner Project

 PrimaveraمCCCی باشCCCدبه بازارآمCCCده کCCCه بCCCه مشCCCکل سCCCاختاری بCCCاويرايش گذشCCCته آن متفCCCاوت
اسCCت.باتوجCCه بCCه آنکCCه کمپCCانی پريمCCا راتمCCامی پيشCCتيبانی ھCCای خCCودرااز ويرايشCCھای خCCودرااز
ويرايشھای قبلی اين نرم افزار برداشته است ،بزودی p3eکامال جای p3راخواھدگرفت.
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• مدل بلوغ سازمانی مديريت پروژه ):(OPM3
درسCCال ٢٠٠٣انسCCتيتو مCCديريت پCCروژه امريکCCا) (PMIمCCدل اسCCتانداردوبلوغ سCCازمانی مCCديريت
پCCروژه  OPM3براسCCاس تجCCارب حاصCCله ازاجCCرای اسCCتاندارد  PMBOKارائCCه نمCCود.ايCCن مCCدل
جھCCCت کمCCCک بCCCه سCCCازمانھايی طراحCCCی شCCCدکه دارای فعاليتھCCCای پCCCروژه ای بCCCود وقصCCCد دارنCCCد
استراتژيھای خودرابا موفقيت به مرحله اجرا گذارند.
فرايند توسعه  : OPM3دارای پايCه ای قCوی اسCت کCه ازمطالعCه وپCژوھش ھمزمCان بCروی ٢٧
الگوی مختلف ايجادشده است.به شکل گسترده توسط دست اندرکاران کميته ھای بزرگ مCديريت
پروژه توسعه داده شده با مشارکت بيش از ٨٠٠شرکت حرفه ای از ٣۵کشورجھان گسترش پيCدا
نموده است.اين مدل متشکل ازسه عنصرکليدی متعادل باھم می باشند:
 -١دانش

 -٢ارزيابی

 -٣بھبود

 -١عنصر دانش که طی آن استفاده کننCده برمحتCوای اسCتاندارد و PMBOKمسCلط شCده وبCا ايCده
مديريت سازمانی وھمچنين بلوغ سازمانی مديريت پروژه ومتدولوژی مربوطه آشنامی گردد.
 -٢عنصرارزيابی که طی آن سازمان موقعيت جاری خودرابCا اسCتانداردو تعيCين نمCوده وضCعفھا
وقوتھای خودش راشناسايی می کند.دراين عنصرروشھا،فرايندھاورويه ھايی که يک سازمان می
تواندبا استفاده ازآنھا ميزان بلوغ خودش راارزيابی کند ارائه می گردد.
 -٣عنصCCربھبود کCCه ارائCCه دھنCCده مسCCيروفرايند حرکCCت ازوضCCع موجCCود بCCه وضCCعيت بلCCوغ يافتCCه
اسCت.درايCن عنصCر تغييCرات وبھبودھCCای اصCلی کCه منتھCی بCه افCCزايش بلCوغ وازبCين بCردن نقCCاط
ضعف مشخص شده درعنصرارزيابی است.
ھنراصCCلی مCCدل بلCCوغ سCCازمانی مCCديريت پCCروژه ايجادارتبCCاط منسCCجم بCCين دانCCش ،ارزيCCابی وبھبCCود
بايکديگراست.
 OPM3بCCرای اسCCتفاده درسCCازمانھايی کCCاربرد داردکCCه بطورمCCاھوی درگيرفعاليتھCCای مCCديريت
پCCروژه مCCی باشCCند.نقطCCه قCCوت ايCCن مCCدل اتصCCالی اسCCت کCCه بCCين برنامCCه ريCCزی اسCCتراتژيک واجCCرا
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برقرارنموده به صورتيکه نتCايج وخروجيھCای ھرپCروژه راقابCل پCيش بينی،قابCل اطمينCان وپايCدار
نموده وھبستگی بين نتايج موفقيت سازمان رابرقرار می نمايد.
OPM3رامی توان درسازمانھای مختلفی ازنظرصنعتی،اندازه،مکان جغرافيايی بکاربرد.
مبنای اصلی اين مCدل يCک سCری راھکاربرتراسCت کCه قCبال مCورد تاييدمتخصصCين وکارشناسCان
قرارگرفته است.
 OPM3مديريت پروژه سازمانی را به صورت زيرتعريف می کند:
» استفاده ھمزمان ازدانش ،مھارت،ابزاروتکنيک وفعاليتھای سازمانی وپروژه ای برای دستيابی
به اھCداف سCازمان ازطريCق پCروژه ھCا« .بCه عبCارت ديگرمCديريت نظCام منCد پCروژه ھCا ،برنامCه
ھا،پورتفوليوھادرراستای تحقق اھCداف کCالن اسCتراتژيک مCی باشCند.پCروژه ھا،برنامCه ھCا بخشCی
ازپورتفوليوھا ھرکدام يک قلمروازمديريت پروژه می باشد.
پروژه ھاوبرنامه ھا بخشی ازپورتفوليوی پروژه ھستند.ھرقلمروازمديريت پروژه شامل چھاربعد
می باشد که راھکارھای برتردراين چھاربعد قرارمی گيرند:
 -١استانداردسازی

 -٢سنجش

 -٣کنترل

-۴بھبودمستمر.

• شناخت اجزای مدل:OPM3
راھکاربرتر ):(Best Practice
• راه بھينه که درحال حاضربرای دستيابی به يک مقصد يا ھدف معCين توسCط صCنعت شCناخته
شده است.
• برای مديريت پروژه سازمانی راھکاربرتريعنی توانايی تحويل موفقيت آميزپروژه  ،سCازگار
وطبق پيش بينی راھبرھای تعيين شده ازطرف سازمان .راھکارھای برتربه توانمنديھا ونتCايج بCا
آنھا وابسته ھستند.
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توانمنديھا ): (Capabilities
مجموعCCه ای ازتوانمنCCديھاباعث مCCی شCCوند تادسCCتابی بCCه راھکارھCCای برتCCرممکن شCCود.وجوديCCک
مھارت باکمک نتيجه يا نتايجی که ازآن متصوراست شناسايی می شوند.

• نتايج وشاخص کليدی اندازه گيری ): (KPIS
معياری است که ھرسازمان با کمک آن بطورکمی وکيفی می تواندتعيين کندکه آيا نتيجCه مCرتبط
بايک توانمنCدی وجوددارديCا ميCزان وجCودآن چقدراسCت.شاخصCھای کليCدی عملکCرد ،دسCتيابی بCه
نتايج راتاييدمی کند.ممکن است يک راھکاربرتربه چند توانمنCدی وابسCته باشCد .وابسCتگی ممکCن
اسCCت ايCCن راھکارھCCای برترباشCCد،به ايCCن معنCCی کCCه يCCک راھکارتاحCCدی بCCه راھکCCار ديگروابسCCته
باشCCCد،درنتيجه حCCCداقل يکCCCی ازتوانمنCCCديھای درون يCCCک راھکاربرتربCCCه وجCCCود يCCCک توانمنCCCدی
درراھکارديگروابسCCCCته اسCCCCت.گCCCCاھی وابسCCCCتگی مشCCCCترک درميCCCCان توانمنCCCCديھای راھکارھCCCCای
برتروجوددارد.

• دسته بندی – نظراجمالی:
توانمنديھا بوسيله فرايندھای گروھی دسته بندی می شوند که به صورت زيربيان می گردند:
(IPECC): Initiating, Planing, Executing, Controlling, Closing
processes
راھکارھای برتربه دوروش زيردسته بندی می گردند:
(SMCI) : Standardize , Measure ,Control ,Continuously Improve
(PPP) : Project ,Program ,Portfolio
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»دسته بندی )«( IPECC

فرايندھای

فرايندھای

برنامه ريزی

آغازين

فرايندھای

فرايندھای
اجرايی

کنترل

فرايندھای
پايانی
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Best Practice

Capability

Outcome

KPI

Capability

Outcome

KPI

Capability

Outcome

KPI

«.دستيابی به نتايج راتاييد می کنند،»شاخصھای کليدی عملکرد
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Best
Practice
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Capability

Capability
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Capability
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Capability

Capability
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OPM3سازمان شما درمسير

33 %

Organization Relative Maturity

.اين نموداروضعيت کلی سازمان رادربلوغ مديريت پروژه نشان می دھد

OPM3سازمان درمسير
PPP/ SMCI
Portfolio
Program
Project

Standardize

Project Standardize-48%

Program Standardize-67% Portfolio Standardize-20%

Project Measure-53%

Program Measure-11

Portfolio Measure-0%

Project Control-50%

Program Control-0%

Portfolio Control0%

Project Improve-89%

Program Improve-0%

Portfolio Improve-0%

Measure

Control

Improve

.نمودارميله ای ميزان بلوغ سازمان رادرھردامنه ھمچنين درھرسطح بھبودنشان می دھد
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• دسته بندی : PPP
پروژه  :تالشی موقتی است کخ برای ايجاديک محصول،نتيجه وياخدمات منحصربه فرد صورت
می پذيرد.
برنامه :گروھی ازپروژه ھای مرتبط که به دليل منفعتی که ازمديريت ھماھنگ آنھCا حاصCل مCی
شودبه صورت ھم راستای مديريت می شوندونه جدا جدا.
پورتفوليو :به مجموعه ای ازپروژه ھاويابرنامه ھا ياکارھCای مCرتبط ديگCری گفتCه مCی شCود کCه
برای تسھيل مديريت اثربخش ودرجھت نيل به اھداف راھبردی دريک گروه قرارمی گيرند.
م44ديريت پ44روژه :بCCه کCCارگيری دانش،مھارتھا،ابزاروتکنيکھادرفعاليتھCCای پCCروژه بCCرای برطCCرف
کردن نيازمنديھای آن.
م44ديريت برنام44ه :مCCديريت متمرکزوھماھنCCگ يCCک برنامCCه بCCه منظوردسCCتيابی بCCه مزاياواھCCداف
استراتژيک برنامه.
مديريت پورتفوليو :يک فعاليت متمرکزمديريت کCه شCامل شCناخت،اولويت بندی،توسCعه،مديريت
وکنترل پروژه ھا برنامه ھاوسايرکارھای مرتبط برای دستيابی به اھداف استراتژيک خاص.

• دسته بندی ): (SMCI
سه فھرست راھنمادراستاندارد OPM3وجوددارد:
 -١فھرست راھنمای راھکاربرتر -حدود ۶٠٠راھکاربرتر.
 -٢فھرست راھنمای توانمنديھا.
 -٣فھرست راھنمای برنامه ريزی بھبود.

• گامھای  OPM3بطورخالصه:
 -١انجام ارزيابی.
CD -٢استاندارد <OPM3کاربرگ تحقيق:پاسخ بله– خيربه سواالت<گزارش تحقيق< دريافت
نتايج.
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 -٣برنامه  ٢فھرست آماده می کند:
الف( راھکارھايی که درسازمان وجودآنھا به اثبات رسيده است.
ب( راھکارھايی که درسازمان وجودندارند).به ترتيب عدد شناسه نمايش داده می شوند(

• ورود به روند بھبود:
به کارگيری راھکارھا با توجه به:
 -١امکان دستيابی

 -٢اولويت استراتژيک

 -٣سود

 -۴ھزينه

پCCCCCCCCCس ازتعيCCCCCCCCCين بھبودموردنظرواحCCCCCCCCCدھای مCCCCCCCCCرتبط بCCCCCCCCCاآن راھکارھامانندمCCCCCCCCCديريت،منابع
انسCCCCانی،آموزشIT،و ....بCCCCه فعاليCCCCت مCCCCی پردازندوباتخصCCCCيص بودجCCCCه وزمCCCCان بنCCCCدی مCCCCنظم
نقشھا،مسوليتھا راتخصيص می دھيم وبا ھربھبود برنامه ريزی شده،ماننديک پروژه برخورد می
کنيم.

• خالصه ونتيجه گيری:
فايده OPM3برای سازمان چيست؟
• به سازمان کمک می کندتا ميزان بالندگی سازمانی،مديريت پروژه خويش رامشخص کند.
• روشھايی که راھبردھارابه پروژه ھای موفق،منسجم وقابل پيش بينی منتھی می نمايد،معرفی
می کند.
• OPM3به افرادکمک می کندتاپروژه ھای درست وروشھای درست رابرگزيند.
• ازبين شکاف بين  Strategyو opm3و.Project
• بيشترسازمانھادارای فرايندھای برنامه ريزی شده راھبردی ھستند.
• Opm3سازمانھاراقادرمی سازدتاپروژه ھای خودراباراھبردھای تجاری ھماھنگ سازند.
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Organizational Project Management Processes

Continuously Improving

Increasing g
Maturity y

Controlling

Measuring

Standardizing

Portfolio.M

Program.M
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Project.M

سازمان شمادرمسير)پروژه،برنامه،سبد پروژه(OPM 3

Project

Portfolio

Program

Portfolio-8%

Program-22%

Project -57%

به کمک اين ھرم می توان ميزان نوع سازمان رادرھر ناحيه مشخص نمود.

سازمان شمادرمسير)استانداردکردن،اندازه گيری،کنترل،بھبود(OPM3
Improve-26%

Control-15%

Measure-21%

Standardize-39%

Standardize

Improve

Measure

Control

اين ھرم نيزميزان بلوغ سازمان رادرقبال ھرکدام ازسطوح فرايند بھبود نشان می دھد.
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فصل ششم:

 -فرايند برنامه ريزی محدوده پروژه ورودھای آن

 -خروجی ھای فرايند آغاز

 -مديريت محدوده پروژه

 -وروديھای فرايندکنترل کلی تغييرات

 -مديريت فرايندھای پروژه
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• فرايندبرنامه ريزی محدوده پروژه ووروديھای آن:
فراين44د برنام44ه ري44زی مح44دوده پ44روژه :برنامCCه ريCCزی محCCدوده عبCCارت اسCCت ازفرايندمستندسCCازی
وتفضيل فزاينده کارپروژه که محصول پروژه راتوليد می کند.

• وروديھای برنامه ريزی محدوده:
 -١ش44رح محص44ول :مشخصCCه ھCCای محصCCول ياخCCدمتی راکCCه پCCروژه درايجCCاد آنھCCا متعھCCد گرديCCده
است،مستندمی کند.
 -٢منشورپروژه :مدرکی است که بطوررسمی يک پروژه راتصويب می کند.
 -٣قيود :عواملی ھستندکه انتخابھای تيم مديريت پروژه رامحدودمی کند.
 -۴مفروضات :عواملی ھستندکه دربرنامه ريزی،صحيح،واقعی ياقطعی تلقی می شوند.

• ابزارھا وتکنيکھای فرايندآغاز:
 -١روشھای انتخاب پروژه  :روشھای انتخاب پروژه مشتمل بردرنظرگرفتن معيارتصميم گيری
ويک وسيله برای محاسبه ارزش درشرايط عدم اطمينان می باشد.روشھای انتخاب پروژه عموما
دريکی ازدودسته کلی زيرجای می گيرند.
• روشھای اندازه گيری سود:رويکردھای تطبيقی،مدلھای امتيازبندی،مشارکت سCود يCا مCدلھای
اقتصادی.
• روشCCھای بھينCCه سCCازی محCCدود:مCCدلھای رياضCCی کCCه ازالگوريتمھCCای برنامCCه ريCCزی خطCCی،
غيرخطی،پويا،اعدادصحيح وچندھدفه استفاده می کند.اغلب ازاين روشھابه عنوان مدلھای تصميم
گيری يادمی شود.
 -٢رای ص444احبنظران :اغلCCCب جھCCCت ارزيCCCابی وروديھCCCای ايCCCن فراينCCCد،رای صCCCاحبنظران نيCCCاز
خواھدبود.چنين صاحبنظرھايی،ازطريق منابع زيرقابل دسترس می باشند.
بخشھای درون سازمانی  :مشاوران  ،ذينفعان،انجمنھای فنی وحرفه ای،گروھھای صنعت.

٤٦

• خروجيھای فرايندآغاز:
 -١منش444ورپروژه :منشCCCوری اسCCCت کCCCه بطوررسCCCمی پCCCروژه تصCCCويب مCCCی کنCCCد.منشCCCورپروژه
دربرگيرنده مواردزيراست :نيازکسب وکار  ،شرح محصول
 -٢تعيين /انتصاب مدير پروژه :بطورمعمول،مديرپروژه بايستی تاآنجاکه ممکن است ،درپCروژه
زودتعيين ومنصوب گردد.
 -٣قيود :عواملی ھستندکه انتخاب تيم پروژه رامحدودمی کنند.
 -۴مفروض44444ات :عCCCCCواملی ھسCCCCCتندکه دربرنامCCCCCه ريCCCCCزی ،صCCCCCحيح،واقعی يCCCCCاقطعی تلقCCCCCی مCCCCCی
شوند.مفروضات برتمام جنبه ھای برنامه ريزی پروژه اثرمی گذارند.
»فرايند آغاز« :
 -١شرح محصول :اسنادشرح محصول درجھت جمع آوری ويژگيھای محصCول ياخCدماتی مCی
باشCCCCدکه پCCCCروژه آنھارابCCCCه وجCCCCودمی آورد.بسCCCCياری ازپCCCCروژه ھابCCCCه صCCCCورت انجCCCCام کCCCCارطی
انعقCCادقراردادبين سCCازمان وپيمانکارانجCCام مCCی گيCCرد.تحCCت چنCCين شرايطی،شCCرح اوليCCه محصCCول
معموالتوسط تحويل گيرنCده آن محصCول تھيCه مCی شCود.ھمچنانکCه پCروژه پCيش مCی رودجزئيCات
بيشتری درباره محصول ياخدمات پروژه حاصل می شود.
 -٢برنامه استراتژيک :ارآنجائيکه اھداف استراتژيک سازمان مجری پشتيبان تمام پروژه ھا می
باشد،بنابراين برای دستيابی به اين اھداف بايدبرنامه استراتژيک درتصميمات مربوطه به پCروژه
مدنظر قرارگرفته شود.
 -٣معيارھای انتخاب پروژه :معيارھای انتخاب پروژه معموالباتوجه به شرايط محصCول پCروژه
تعريف می شوند ومی توانندطيف وسيعی ازمالحظات مديريتی راپوشش دھند.
 -۴اطالعات گذشته :اين اطالعات حاصCل ازنتCايج عملکردھCا وتصCميمات اتخCاذ شCده درفازھCا و
مراحل قبلCی پCروژه مCی باشCند ومCی تواننCد درتاييCد يCا بررسCی ھرمرحلCه ازپCروژه مCورد اسCتفاده
قرارگيرند.
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• مديريت محدوده پروژه:
مCCديريت محCCدودپروژه شCCامل فراينCCدھايی اسCCت کCCه تضCCمين مCCی کننCCدپروژه شCCامل کارھCCای مCCورد
نيCCازوفقط کارھCCای موردنيCCازبرای تکميCCل موفCCق پCCروژه باشCCد.واژه محCCدوده درپCCروژه بCCه دو چيCCز
اطالق می شود:
محدوده محصول :شامل ويژگيھاووظايفی است که درخدمات ومحصول پروژه ديده می شود.
محدوده پروژه :شامل کاری است که بايددرجھت تحويل محصCول باويژگيھاووظCايف تعيCين شCده
آن انجام شودکه دراينجا مديريت محدوده پروژه می باشد.

 ابزارھاوتکنيکھاوخروجيھای فرايندکنترل کلی تغييرات:• ابزارھاوتکنيکھای فرايند کنترل کلی تغييرات:
 -١سيستم کنترل کلی تغييرات :سيستم کنترل کلی تغييرات مجموعه روشھای قابل اسCتناد رسCمی
مCCCی باشCCCد بطوريکCCCه ايCCCن سيسCCCتم مراحلCCCی راکCCCه درآن مسCCCتندات پCCCروژه ممکCCCن اسCCCت تغييCCCر
يابندراتعريف می کندبسياری ازسيستمھای کنترل تغييرات دارای ھيئCت کنتCرل تغييCرات)(CCB
ھسCCتندکه مشCCمول تاييCCد يCCا رددرخواسCCت تغييCCرات مCCی باشCCد.تغييCCرات درپCCروژه ممکCCن اسCCت بCCه
دوصCCورت پCCيش بينCCی شCCده وپCCيش بينCCی نشCCده باشCCند سيسCCتم کنتCCرل تغييCCرات بايCCد شCCامل روشCCھايی
باشدتاتغييرات پيش بينی شده که ازقبل تعريف شده اندبطور خودکار پذيرفته شوند.البته ھردونوع
تغييرات بايد مستندسازی شوند.
 -٢مديريت اعمال تغيي4رات :مCديريت اعمCال تغييCرات روشCی مCدرن بCرای ھCدايت ونظCارت فنCی
پروژه می باشدوشامل مواردزيرمی شود:
• تعيين وتدوين ويژگيھای فيزيکی وعملکرد ھرفعاليت ياسيستمی درپروژه.
• کنترل تغييرات درويژگيھای ھرفعاليت وسيستمی درپروژه.
• ثبت وگزارش تغييرات ووضعيت اجرايی آنھا.
• نظارت برانجام ھرفعاليت وسيستمی برای انطباق آنھابانيازھای پروژه.
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 -٣ارزيابی عملکرد :تکنيکھای ارزيابی عملکرد ازقبيل روش ارزش بدست آمده

) Earned

 (Valueارزيابی می کنندکه آيافعاليتھای پروژه طبق برنامه پيش بينی شده پيش می رونديانه.
 -۴برنامه ريزيھای ديگر :پروژه ھا به ندرت برطبق برنامه اجرا می شوند.تغييرات آتCی ممکCن
است شامل تخمين ھزينه ھای جديدمتوالی جديدفعاليت وديگرتنظيمات برنامه پروژه شوند.
 -۵سيستم اطالعاتی مديريت پروژه :ھمانطورکه قCبال توضCيح داده شدسيسCتم اطالعCات مCديريت
پCCروژه شCCامل ابزارھCCا وتکنيکھCCايی مCCی باشCCد کCCه بCCرای جمCCع آوری،ادغCCام وانتشCCار نتCCايج ديگCCر
فرايندھای مديريت پروژه مورداستفاده قرار می گيرد.

• خروجيھای فرايندکنترل کلی تغييرات:
 -١به روزآوری برنامه پروژه :به روزآوری برنامه پروژه ھرگونه تغييرات درمحتCوای برنامCه
پروژه ياجزئيات پيشتيبانی کننده راشامل می شود.
 -٢اقدامات اصالحی :اقداماتی ھستندکه برای انطباق اجCرای پCروژه بابرنامCه پCروژه انجCام مCی
شوند.
 -٣تجربي444ات حاص444ل ازپ444روژه :علCCCل ايجCCCادتغييرات درپCCCروژه وانجCCCام اقCCCدامات اصCCCالحی بايCCCد
مستندسازی شوند تا بتوان ازآنھا بCه عنCوان بانCک اطالعCاتی درطCول اجCرای پCروژه ودر پCروژه
ھای ديگراستفاده کرد.

• فرايند کنترل کلی تغييرات :
برای تحقق فرايندکنترل کلی تغييرات سه عامل زيربايددرنظرگرفته شود:
 -١سودمند بودن تغييرات.
 -٢اطمينان ازرخ دادن تغييرات.
 -٣مديريت زمان وچگونگی رخ دادن تغييرات.

• وروديھای فرايندکنترل کلی تغييرات:
 -١برنامه پروژه :برنامه پروژه مبنای اصلی کنترل تغييرات می باشد.
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 -٢گزارشات عملکرد :گزارشات عملکرد اطالعات وھشدارھايی رابCرای تCيم پCروژه فCراھم مCی
کندبطوريکه مشخص می شودچه مشکلی درآينده رخ خواھدداد.
 -٣درخواست تغييرات :درخواست تغييرات ممکن است به اشکال مختلفی رخ دھدازجمله شفاھی
يا کتبی ،مستقيم ياغيرمستقيم بامنشا خارجی ياداخلی.

• ابزارھاوتکنيکھای فراينداجرای برنامه پروژه :
 -١مھارتھای عمومی مديريت :مھارتھای عمومی مديريت ازجملCه ھCدايت ،برقCراری ارتباطCات
وبرگزاری جلسات بحث وگفتگوبرای اجرای موثرالزم ھستند.
-٢دان44ش ومھارتھ444ای الزم درب44اره نت444ايج پ44روژه :تCCCيم پCCروژه بايددسترسCCCی کCCافی بCCCه مجموعCCCه
مھارتھاودانشھای الزم درموردنتايج پروژه داشته باشد.
 -٣سيستم اعطای مسوليت :سيستم اعطای مسوليت روشی رسمی برای اعطCای اختيCارات مCی
باشد.بدين ترتيب تضمين می شودکه کارھا درزمان معين شده وبه ترتيب مناسب انجام می شوند.
 -۴جلسات بازنگری وضعيت پروژه :جلسات بازنگری وضعيت پروژه جلسات زمCان بنCدی شCده
ای ھستندکه برای مبادله اطالعات درباره وضعيت پروژه تشکيل می شوند.
 -۵سيستم اطالعاتی مديريت پروژه ) :(PMISسيستم اطالعCاتی مCديريت پCروژه شCامل ابزارھCا
وتکنيکھCCايی مCCی باشCCدکه بCCرای جمCCع آوری ،ادغCCام وانتشCCارنتايج ديگرفراينCCدھای مCCديريت پCCروژه
مورداستفاده قرارمی گيرد.
 -۶روشھای سازمانی.

• خروجيھای فراينداجرای برنامه پروژه:
 -١نتايج کار :ماحصل فعاليتھای انجام شده برای تکميل پروژه می باشند.
 -٢درخواست تغييرات :درخواست تغييرات اغلب ھنگام اجCرای پCروژه انجCام مCی شCوندومعموال
برای تغييرات درھزينه،زمانھای تخمين زده شده ومحدوده پروژه می باشند.

٥٠

• فراينداجرای برنامه پروژه:
 -١برنام444ه پ444روژه :انCCCواع برنامCCCه ھCCCای مCCCديريتی ورودی ايCCCن بخCCCش مCCCی باشندومعموالشCCCامل
مواردزيرمی شود:
• مصوبات،پروانه ھاومجوزھا.
• توصيفی ازروش يااستراتژی مديريت پروژه.
• بيان محدوده پروژه که شامل اقالم قابل تحويل پروژه واھداف پروژه می باشد.
• ساختارشکست کار) (WBSتاسطحی که درآن کنترل داشته باشيم.
• تخمين ھزينه ھا،تاريخ شروع فعاليتھا وتعيين مسوليتھا.
• وقايع کليدی وتاريخ پيش بينی شده برای تحقق ھريک ازآنھا.
• کارکنان کليدی وموردنياز.
• ريسک کليدی،شامل محدوديتھا وفرضيات،پاسخھای برنامه ريزی شده به ھرکدام ازآنھا.
• برنامه ھای فرعی پروژه مانندبرنامه مديريت زمانبندی وبرنامه مديريت محدوده پروژه.
• تصميمات کليدی برای شروع،ادامه وتوقف فعاليتھا.
 -٢جزئيات پشتيبانی کننده برنامه پروژه:اين جزئيات شامل موارد زيرمی شود:
• خروجيھای حاصل ازديگرفرايندھای پروژه که دربرنامه پروژه لحاظ نشده اند.
• اطالعات واسناد ديگری که درمدت اجرای برنامه پروژه ايجاد شده اند.
• اسنادفنی مانند نيازھا،طرحھا.
• مستندسازی استانداردھای مربوطه.
 -٣سياس44تھای س44ازمان :درھرپCCروژه ای بايدتاثيرسياسCCتھای مختلCCف سCCازمان برپCCروژه بررسCCی
شود.تعدادی ازاين سياستھاعبارتنداز:
• سياستھای مديريت کيفيت.
• سياستھای مربوط به مديريت امورکارکنان.
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• سياستھای کنترل مالی.
 -۴اقدامات اص4الحی :اقCداماتی ھسCتندکه بCرای انطبCاق اجCرای پCروژه بابرنامCه پCروژه انجCام مCی
شوند.
! نکته :تمامی اين مراحل باری خروجيھای فرايندتھيه برنامه پروژه نيز انجام می گيرد.

• فرايندتھيه برنامه پروژه:
ابزارھاوتکنيکھای فرايندتھيه برنامه پروژه عبارتند از:
 -١متدولوژی برنامه پ4روژه :متCدولوژی برنامCه پCروژه شCامل تمCامی روشCھای سCاخت يافتCه ای
است که برای ھدايت تيم پروژه درمدت زمان تھيه برنامه پروژه مورد استفاده قرارمی گيرد.
 -٢دانش ومھارتھای افراد درگيرپروژه :ھرفرد درگيردرپروژه دانش ومھارتھايی داردکه ممکن
است دراجرای برنامه پروژه مفيد باشد.تيم مديريت پروژه بايد محيطی راايجاد کند که درآن افراد
درگيردرپروژه بتوانند بطورمناسب شرکت کنند.
 -٣سيستم اطالعاتی مديريت پ4روژه) :(PMISسيسCتم اطالعCاتی مCديريت پCروژه شCامل ابزارھCا
وتکنيکھCCای مCCی باشCCندکه بCCرای جمCCع آوری،ادغCCام وانتشCCارنتايج ديگرفراينCCدھای مCCديريت پCCروژه
مورد استفاده قرارمی گيرد.

• مديريت فرايندھای پروژه:
بھترين روش برای مديريت فرايندھای پروژه است.پس کافی است فراينCدھای پCروژه را بشناسCيم
وبCCدانيم چCCه وروديھCCا وابزارھاوتکنيکھاوچCCه خروجيھCCايی دارنCCد.مCCثال بCCرای مCCديريت يکپCCارچگی
پروژه کافی است فرايندھای مربوطه رابشناسد.

• ارتباط فرايندھا:
درھرگCCCروه ازفرايندتوسCCCط وروديھاوخروجيھCCCايش بافراينCCCد ديگرارتبCCCاط دارد.بCCCدين ترتيCCCب ھCCCر
فرايندرامی توان باعناصرزيرتعريف کرد:
• وروديھا :اقالم قابل استنادی که عمليات بعدی برطبق آنھاانجام می گيرند.
٥٢

• ابزارھا وتکنيکھا :مکانيزمھايی ھستند که جھت ايجاد خروجيھا ازوروديھا به کارگرفته می
شوند.

•

خروجيھا :اقالم قابل استنادی که نتايج فرايندمی باشند.

پروژه ھامعموال مجموعه ای ازفرايندھامی باشند.اين فرايندھا به دودسته اند.
فرايندھای مديريت پروژه  :که شامل سازماندھا اجرای پروژه می باشند.
فرايندھای تھيه محصول :که شامل تعيين وتھيه محصول ياخدمات پروژه می باشند.
اين دودسته فرايندھادرسرتاسر اجرای پروژه درتعامل وارتباط بايکديگر می باشند.
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»تشريح مفاھيم«
• مديريت برمبنای استثناء :
روشی که درمديريت که برپايه آن،زيردستان رويدادھای استثنايی رابه آگاھی فرادستان خCود مCی
رسانندتاازاين طريق ازآنان درخواست کمک کنندويابرتصميم گيری شان اثربگذارند.
• مديريت برمبنای ھدف :
تاکييدبراھميت مجموعه ای اھداف برای ھرعضويک سازمان ونيزبخشھای مختلف آن سازمان.
• مديريت ريسک:
رويکCردی درمCديريت کCCه حفCظ داراييھCا وقCCدرت درآمCدی شCرکت تجCCاری دربرابCر احتمCال بCCروز
زيان رامدنظرقرارمی دھد.
• مديريت مشارکتی:
نCCوعی مCCديريت کCCه بردموکراسCCی صCCنعتی تاکيCCدودرآن کCCارگران فعاالنCCه دراداره ی امورسCCازمان
مربوط شرکت می کنند.
• مسيربحرانی :
عبارت است ازترتيب دادن عمليCاتی درپCروژه کCه درکوتCاه تCرين مCدت حاصCل شCده باشCدوموجب
ھزينه کمترنيزخواھدشد.
• پرت :
فن ارزشيابی وبازنگری برنامه .فن ويژه معروفی درتحليل مسيربحرانی.
• نمودارميله ای:
نوعی شيوه گرافيکی برای نشان دادن اطالعات آماری.
تحليل کارکنان سازمانی که کوشش داردالگوھاوگرايشھای استخدام شدگان خودراتعيين کند.
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• مديريت نيروی انسانی :
مسوليت مطلوبترين بھCره بCرداری ازکارکنCان يCک سCازمان کCه شCامل شناسايی،گزينش،اسCتخدام،
تربيت وپرورش نيروی انسانی درجھت تحقق اھداف موردنظرسازمان می شود.
• برنامه ريزی شبکه ای) تحليل شبکه( :
طيفی ازشيوه ھای روش مسيربحرانی برای برنامه ريزی وکنترل طرحھای پيچيده ازطريق ثبCت
اجزای آنھاونشان دادن اين اجزا به صورت نموداری درچھCارچوب شCبکه ای ازفعاليتھCای بCه ھCم
پيوسته که رويدادھا به صورت دايره وفعاليتھا به صورت پيکان است.
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» واژه نامه انگليسی  -فارسی«
مديريت برمبنای استثناء

Management by Exception

مديريت برمبنای ھدفء

by Objectives Management

مديريت ريسک

Risk Management

مديريت مشارکتی

Participative Management

مسيربحرانی

Critical Path

پرت

PERT

نمودارميله ای

Bar Chart

آناليزنيروی انسانی
مديريت نيروی انسان ی

Manpower Analysis
Human Resource Management

برنامه ريزی شبکه ای)تحليل شبکه(

Network Analysis

مديريت پروژه

Project management

ارزيابی پروژه

Project Evaluation

سيستم براوردھزينه وزمان

Less

بازنگری گرافيکی

GERP

ترسيم پيشتازی

PBM

برنامه غلطان

Rolling Program

مديريت ھزينه

Cost Management

مديريت زمان

Time Management

برنامه ريزی پروژه

Project Planning

مدل بلوغ سازمانی مديريت پروژه

OPM3

براوردزمانی

Time Estima
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»فھرست منابع«
• کتب :
ترجمه :مھندس حميدآالدپوش

 -١استانداردھای دانش مديريت پروژه
 -٢مديريت پروژه

تاليف:

 -٣مديريت پروژه

نويسندگان:اندی بروس،کن النگدان
مترجمان:سعيدعليمردانی،مھندس مھرداد بختياری

• سايتھا :
1- www.pm.sccblogspot.com
2- www.impa.ir

• فرھنگھا:
دکترسياوش مريدی

 -١فرھنگ مديريت کسب وکار
 -٢فرھنگ واژگان واصطالحات مديريت

دکترسيدمحمدعباس زادگان

 -٣فرھنگ لغCات واصCطالحات ومCديريت

دکترسيدحسCن ابطحCی -آرمCن مھCروژان-

محسن الله ای
عباس کحالزاده-عليرضاجباری-مجيدقادر

 -۴فرھنگ دوسويه جامع مديريت
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