
 در PMBOK خالصه اي از استاندارد  
پروژه مديريت 

بر اساس ويرايش پنجم استاندارد 

فريدون اقوامي پناه      : گردآوري   

بسمه تعالي
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:  مقدمه-۱
:PMBOKمعرفي   

PMBOK    اين استاندارد را موسسه بين  . يک استاندارد است که اجراي آن اختياري است
  ۱۹۶۱ در سال PMIموسسه .  تهيه و منتشر كرده است PMIالمللي و غير انتفاعي

.  براي بررسي صاحب نظران ارائه داد۱۹۸۷تاسيس شد و پيش نويس پم باک را در سال     
 ارائه شد و آخرين نسخه يعني ويرايش پنجم آن در      ۱۹۹۶نسخه اول استاندارد در سال  

.  ارائه گرديد۲۰۱۳سال 

: در ايران PMBOKکاربرد 
در پروژه هاي ايراني   PMBOKيکي از سوال هاي هميشگي اين است که مي توان از  

کمک گرفت يا خير؟  
E خارجي فراواني نيز بر       به دليل اينكه مديريت پروژه در ايران سيستماتيک نيست و پارامترهاي              :۱پاسخ

.کاربردي نخواهد داشت و فقط دردسر ايجاد مي کند            PMBOKآن اثر مي گذارند،      
E ۲پاسخ :PMBOK             را مي توان در پروژه هاي ايراني به کار برد.
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:  مقدمه-۱
  tailor سفارشي سازي، اختصاصي سازي يا به اصطالح انگليسي    :پاسخ استاندارد به اين پرسش

کردن استاندارد براي شرايط شرکت و پروژه است 
:هدف از ارائه استاندارد

نوان تجربه اي شناسايي و توصيف زير مجموعه اي از دانش مديريت پروژه كه عموما به ع      
. خوب در اجراي پروژه ها مورد پذيرش عام است   

:پروژه چيست
 انجام مي   منحصر به فرد است كه براي توليد محصول، خدمت و يا نتيجه اي    موقتي تالشي  
.گيرد

): Function( تفاوت پروژه و عمليات  
. پروژه منحصر به فرد است ولي عمليات جريان داشته و تكرار مي شود     -۱
ارت  هدف پروژه دستيابي به اهداف مورد نظر است ولي هدف عمليات تقويت تج          -۲
)Bussines (است .
راي عمليات اهداف    پروژه ها زمانيكه به اهداف مورد نظر مي رسند پايان مي يابند ولي ب            -۳

.جديدتر تعيين مي شود  
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:  مقدمه-۱
:مديريت پروژه چيست

روژه در راستاي رسيدن   كاربرد دانش ، مهارتها ، ابزارها و تكنيكهايي مرتبط با فعاليتهاي پ         
:به نيازهاي پروژه مي باشد كه شامل مراحل ذيل است      

 شناسايي نيازها    -۱
 تثبيت اهداف واضح و قابل حصول   -۲
 ايجاد توازن بين كيفيت ، محدوده ، زمان و هزينه پروژه       -۳

محدوديتهاي سه گانه
) نيازهاي در حال رقابت (

كيفيت

هزينه زمان
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:  مقدمه-۱
: يك اشتباه رايج

و كداميك از سه فرد زير   قطعات بدنه خودر    کارخانه توليد براي تعيين مدير پروژه احداث
را حائز شرايط الزم مي دانيد؟  

 کارخانه توليداحداث
وقطعات بدنه خودر

كارخانهتوليد  مدير
 سازيخودرو

توليد نرم افزار    مدير 
  پيش بيني وضعيت   براي

هوا  آب و
كارخانهتوليد  مدير

الستيك سازي 
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:  مقدمه-۱
:  (PMO)دفتر مديريت پروژه  

ليوهاي سازمان، يا   دفتر مديريت پروژه براي مديريت کالن تمام پروژه ها، طرح ها و پرتفو          
اختيارات و وظايف اين واحد در سازمان هاي مختلف        . زيرمجموعه اي از آن ها است

با اين حال   . يکسان نيست و به اين خاطر نمي توان ويژگي هايي کلي براي آن برشمرد     
 و استانداردهاي    معموال مديريت منابعي که بين پروژه ها مشترک هستند، تعيين راهکارها         

هاي بين پروژه ها      کلي، تعيين سياست ها، روال ها و الگوها و در نهايت هماهنگي ارتباط              
.  از وظايف اين واحد به شمار مي رود    

: عوامل محيطي سازمان
يرند، يعني تحت    هر پروژه محدوده اي دارد و عوامل فراواني خارج آن محدوده قرار مي گ      

به عنوان مثال قيمت ارز در پروژه  .  کنترل آن نيستند و در عين حال بر آن اثر مي گذارند   
به چنين  .  نيستهايي که خريد خارجي دارند تاثير فراواني دارد، ولي تحت کنترل پروژه       

. عواملي، عوامل محيطي سازمان گفته مي شود   
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:  مقدمه-۱
:سرمايه هاي فرآيندي سازمان  

اين عامل به   . ، سرمايه هاي فرآيندي سازمان است    PMBOKيکي ديگر از مفاهيم مهم        
مان گفته مي    تمام روال ها، سياست ها، دستورالعمل ها و اطالعات ذخيره شده در ساز          

.يد خواهد بودشود که بايد در پروژه ها به کار گرفته شوند يا به کارگيري آن ها مف           
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: حيات يك پروژهچرخه-۲

چرخه حيات درصورتيكه چرخه حيات محصول منجر به خلق ايده اي جديد شود ، دوباره   
. پروژه نيز فعال خواهد شد 

مرحله 
نهايي

مرحله 
آغازين مرحله مياني 

وروديها

فازها

خروجي هاي 
مديريت پروژه

اقالم قابل 
تحويل

ايده
تيم مديريت پروژه

منشور پروژه
بيانيه محدوده برنامه  خط مبنا گزارش پيشرفت

محصول 

تاييد نهايي
تحويل شدني ها
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:عمليات-چارت سازماني پروژه
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:عمليات-چارت سازماني پروژه
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:عمليات-چارت سازماني پروژه
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:فازهاي پروژه 
ن ها نيز نبايد    هر فاز پروژه يک تحويل شدني عمده پروژه را توليد مي کند که توليد آ        

تحويل شدني ها اجزايي از محصول نهايي پروژه هستند که       . همپوشاني زيادي داشته باشد  
ل ارزيابي    به تدريج تکميل مي شوند و تکميل بودن آن ها به لحاظ کيفي و کمي قاب                

بايد تمام مراحل مديريت     هر فاز، بايد مانند يک پروژه مديريت مي شود، يعني           . خواهد بود
. پروژه را براي هريک از فازها تکرار کرد  

ذي نفعان  
بر آن   و مي تواند   پروژه تاثير مي گيرد   ذي نفع به شخص يا سازماني گفته مي شود که از  

افرادي که   . کارفرما، بهره بردار، مشاور و پيمانکار از ذي نفعان رايج هستند        .  تاثير بگذارد 
ار نيز خواهند بود،  همسايگي پروژه باشند نيز از پروژه تاثير مي گيرند و معموال تاثيرگذ         در

سازمان هايي که محصولي مشابه محصول نهايي           . در نتيجه ذي نفع به شمار مي روند     
معموال سازمان هاي دولتي      . مي کنند نيز ممکن است ذي نفع به شمار روند       پروژه ايجاد 

مان محيط زيست    متعددي نيز بر پروژه تاثير مي گذارند؛ به عنوان مثال شهرداري و ساز   
تمام افرادي که در تيم پروژه مشغول به کار        .پروژه ها ذي نفع هستند   براي بسياري از

د و هيات     هستند، مديران ديگري که در سطوح مختلف در سازمان مشغول به کار هستن       
. مديره سازمان نيز ذي نفع هستند  
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حامي پروژه
يريت پروژه به    پيش از اين که مديريت پروژه به شکل مدرن امروزي تبديل شود، نقش مد   

امروزه فاصله بين مديران پروژه ها و مديران ارشد  . عهده مديران ارشد شرکت ها بود  
اين دو گروه     شرکت ها افزايش يافته است و به همين خاطر الزم است که ارتباطي بين           

اين   . رفته شودبرقرار شود تا قدرت و نفوذ مديران ارشد براي پيشبرد پروژه به کار گ   
اين فرد   . مي گرددارتباط در قالب گروه يا معموال فردي که حامي ناميده مي شود برقرار           
.ها دارد يا از مديران ارشد سازمان است يا به لحاظ سازماني فاصله کمي با آن           
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
ساختارشکستي دارد که به فهم بهتر و عملياتي شدن بهترِ آن کمک         PMBOKفرآيندهاي  

روژه    همانطور که بسياري اوقات الزم است عالوه بر ساختار شکست اصلي کار پ      .  مي کند 
نيز دو ساختار شکست تعريف کرده   PMBOKتعريف کرد،    ساختار شکست کاري ثانويه نيز  

:است
كار    ماهيت اين دسته بندي بر اساس. ي هستندفرآيند دسته  ۵شامل : گروه هاي فرآيندي  گروه هاي فرآيندي  

.فرآيندها به وجود مي آورند      درک بهتري براي پياده سازي انجام شده و 
انجام بر حسب موضوع دسته بندي  اين  . مي باشد    حوزه دانش ١۰ شامل: حوزه هاي دانشحوزه هاي دانش

. مهارت هاي الزم براي مديريت پروژه به وجود مي آورند      درک بهتري از انواع شده و 
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳

فرآيندهاي نظارت و كنترل

فرآيندهاي برنامه ريزي

فرآيندهاي اجرايي

فرآيندهاي آغازين فرآيندهاي اختتاميه
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
:گروه فرآيندي آغازش    -۳-۱

که براي شروع پروژه الزم   گفته مي شود  کارهايي مقدماتي       به انجام  گروه فرآيندي آغازش  
. در اين مرحله بايد منشور پروژه را تهيه و ذي نفعان را شناسايي کرد     . هستند

در واقع، هر پروژه با به تاييد رسيدن منشورش       . منشور پروژه از اسناد مهم پروژه است  
:ذيل در آن ثبت مي گردد   اطالعاتي   ي است كه منشور پروژه سند . رسميت مي يابد  

نام پروژه، کارفرما، پيمانکار، مشاوران و ساير ارکان پروژه                
نام حامي و مدير پروژه     

)آنچه قصد داريم با انجام پروژه محقق کنيم            (هدف پروژه  
انگيزه تجاري پروژه    

بودجه پروژه  
) مشخصات کلي محصول و احيانا کارهاي پروژه         (الزامات پروژه    
ت زمان اجراي      محدوديت هايي که براي انجام پروژه در نظر مي گيريم؛ مثال حداکثر مد                  (محدوديت ها  

..)پروژه، محدوديت هاي کيفيت، هزينه نهايي پروژه و        
معيارهاي پذيرش    
ريسک هاي کلي    

مايل ستون ها    
ذي نفعان مهم پروژه    
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
 : گروه فرآيندي برنامه ريزي    -۳-۲

برنامه ريزي پروژه منجر به  . برنامه ريزي يکي از مهم ترين جنبه هاي مديريت پروژه است  
اين   .  مهم ترينِ آن هاست   برنامه مديريت پروژه    تهيه مجموعه اي از اسناد مي شود که    

ا شبيه سازي شده کاملي از پروژه است که بايد پاسخ تمام مسايل پروژه ر           مدل  برنامه 
.اين مدل کامال پويا و در حال تغيير است       . بدهد 

ر مجموعه اي که گروهي از نتايج برنامه ريزي در برنامه مديريت پروژه و گروهي ديگر د            
PMBOK "برنامه   براي تهيه اين اسناد بايد شيوه . نامد ثبت مي شوند   مي " اسناد پروژه
براي هريک از اين حوزه ها برنامه اي    .  را مشخص کرد ...گستره، زمان، هزينه و      ريزي

الزامات و   بايد در اين مرحله    . مي دهد  مديريتي تنظيم مي شود که اين مسايل را توضيح   
که در زمان آغازش مشخص  را  هايي مانند محدوديت هاي منابع، زمان و هزينه        محدوديت 

. بعدي برنامه ريزي قرار داد شده بودند را تکميل و تدقيق کرد و آن را مبناي مراحل   
 هستند که بايد آن ها را نيز مستند کرد،       پيش فرض هايي بر برنامه ريزي حاکم   هميشه 

.ندزيرا تحليل ها، اصالح ها و تغييرهاي بعدي برنامه ها را تسهيل مي کن         
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
 :گروه فرآيندي اجرا   -۳-۳

برنامه   .  انجام دادند،در اين مرحله بايد کارهايي را که در زمان برنامه ريزي مشخص شده ا   
شيوه گردآوري و .  آن ها را توضيح مي دهند  انجام شوند و شيوه انجام   ها کارهايي که بايد       

د که تيم    مستندسازي درس هاي آموخته و سوابق پروژه را توضيح مي دهند؛ مي گوين     
، چگونه مانع    پروژه به چه صورت بايد گردآوري شود، جلسات به چه ترتيب برگزار شوند

و نارسايي ها     مشکالت شويد و اختالف ها را به چه صورت حل کنيد، تغييرات، ايرادها   بروز
  ...را به چه ترتيبي مديريت کنيد و    

عبارت خالصه مي    اگر برنامه ريزي به خوبي انجام شده باشد، گروه فرآيندي اجرا در يک     
.تحقق برنامه مديريت پروژه  : شود
واجه با  را حساب نشده آغاز نکنيد و حل مسايل و تصميم گيري ها را به زمان م       يکار

.  مسايل را از قبل بسنجيد و با آمادگي کامل به سراغ اجرا برويد     . آن ها موکول نکنيد 
 آينده  ارزيابي کنيد تا بدانيد که چه آينده اي در انتظارتان است و اگر اين      اجرا را نيز

. مطابق انتظار نيست، پيش از اين که دير شود به فکر چاره باشيد     
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
 : گروه فرآيندي نظارت و کنترل   -۳-۴

وقتي اين کار به خوبي انجام شود،      .  کارهاست ارزيابي دايمي  از الزمه هاي موفقيت، 
 شناسايي مي شوند و مي      از کنترل خارج شوند، يا پيش از اين که    پيش از وقوع  مشکالت 
. چاره بود توان به فکر

ند، تغييراتي   ممکن است برخي پيش فرض هاي حاکم بر برنامه ريزي درست از آب در نياي      
ديد شناسايي      در پروژه به وجود آيد، نارسايي هايي در برنامه کشف شود، ريسک هاي ج            

گروه نظارت و کنترل درخواست هاي       عوامل ديگري پيش بيايد که باعث شود          شوند يا  
اگر اين درخواست ها تاييد شوند به گروه برنامه ريزي ارسال مي شوند        . تغييري ثبت کند
در عين حال بايد مراقب باشيد     . برنامه ها منظور گردند صورت تاييد در   تا تحليل شده، در 

. که درخواست هاي تغييري که تاييد نشده اند در پروژه اعمال نشوند    
برنامه     را محاسبه و آن ها با مقادير      عملکرد واقعي  در زمان نظارت و کنترل بايد مقادير       

بايد    .  را نيز مشخص کنيد  انحراف هاي احتمالي در نهايت بايد      .  مقايسه کنيد ريزي شده
 مشخص شود و   ميزان تاثير آن ها در آينده پروژه انحراف هاي احتمالي را ارزيابي کنيد تا   

 کنيد و آن را در اگر آينده پيش بيني شده پروژه مطلوب نيست، بايد راه حل مناسبي پيدا   
 ارائه کنيد تا در صورت تاييد در برنامه ها و به تبع در اجرا لحاظ            درخواست تغييرقالب  
ست به ذي اطالعات عملکرد را نيز بايد به شيوه اي که در برنامه ها مشخص شده ا   . شوند

. نفعان گزارش دهيد و بازخوردهاي آن ها را دريافت کنيد     
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:  يك پروژهفرآيندهاي-۳
 : گروه فرآيندي خاتمه  -۳-۵

 فرآيندهاي گروه     پروژه با تکميل فعاليت ها و تحقق محصول پايان نمي يابد و حتما بايد              
 نيز بايد گروه     لغو شوداگر پروژه پيش از تکميل به هر دليل .  کردخاتمه را نيز اجرا

اگر پروژه به چند فاز تقسيم شده باشد، اين گروه فرآيندي در           . خاتمه را اجرا کرد رآينديف
در اين گروه بايد وضعيت پروژه يا فاز را بررسي کرد تا مطمئن             .  اجرا مي شودهر فاز پايان   

 را براي تکميل   تاييد رسمي کارفرما    در نهايت بايد      . تمام الزامات محقق شده اند  شويم که
 را هم در اين مرحله به  رضايت کارفرما  فراموش نکنيد که بايد  .  فاز يا پروژه نيز دريافت کرد    

 زيرمجموعه   تدارکات  پروژه را بايد تسويه کرد و تمام      حساب هاي مالي  . کرد  دقت ارزيابي
بايد ميزان   .   نيز در زمان خاتمه آزاد مي شوند منابع پروژه . پروژه يا فاز را نيز خاتمه داد  

. پروژه را تحليل و مستند و گزارش نهايي پروژه را تدوين و منتشر کنيد        موفقيت و کارآيي  
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 فرايندها و فعاليت هاي الزم جهت  ):Integration Management( مديريت يکپارچگي -۴
 فرايندها و فعاليت ها در گروه هاي  شناسايي، تعريف، ترکيب، يکسان سازي و هماهنگ سازي  

فرايندي مختلف مديريت پروژه
 فرايندهاي مورد نياز جهت اطمينان از     ):Scope Management( مديريت محدوده -۵

مديريت . مي شوداينکه پروژه تمام کارهاي مورد نياز را جهت دستيابي به موفقيت شامل 
يا نمي شود را در برمي  محدوده پروژه تعريف و کنترل چيزهايي که پروژه آنها را شامل مي شود  

.  گيرد
 فرايندهاي الزم جهت مديريت پروژه براي   ):Time Management(مديريت زمان -۶

تکميل به موقع آن  
 فرآيند تخمين هزينه، بودجه بندي و کنترل     ):Cost Management(مديريت هزينه -۷

هزينه به منظور تکميل پروژه با بودجه تاييد شده  

:PMBOK گانه ۱۰حوزه هاي 
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:PMBOK گانه ۱۰حوزه هاي 
 فرايندها و فعاليت هايي از سازمان اجرايي ) :Quality Management(مديريت کيفيت -۸

ازهاي متعهد شده است که سياست ها، اهداف و مسئوليت هاي کيفي را جهت برآورده سازي ني 
. تعيين مي کند

 فرايندهاي  ) :Human Resource Management(مديريت منابع انساني -۹
سازماندهي، مديريت و هدايت تيم پروژه

 فرايند توليد، جمع آوري،     ) :Communication Management(مديريت ارتباطات -۱۰
توزيع، ذخيره، بازيابي به موقع و مناسب اطالعات پروژه  

 فرايند هدايت برنامه ريزي مديريت ريسک،   ) :Risk Management( مديريت ريسک -۱۱
اهداف مديريت . باشدشناسايي، تحليل، برنامه ريزي واکنش و نظارت و کنترل ريسک پروژه مي  

 کاهش احتمال و شدت وقوع   ريسک پروژه افزايش احتمال و شدت وقوع ريسک هاي مثبت و
. ريسک هاي منفي مي باشد

 فرايندهاي الزم به منظور خريد    ) :Procurement Management(مديريت تدارکات -۱۲
يا جذب محصول، خدمت يا نتيجه مورد نياز از خارج از تيم پروژه  

 )Stockholder Management(  ت ذي نفعان پروژهيريمد-۱۳
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
  ممکن است پتانسيل   .  رايج ترين نارسايي در مديريت پروژه، يکپارچه نبودن آن است     

  اير حوزه ها  کافي مديريت هزينه، مديريت زمان، مديريت تدارکات، مديريت کيفيت و س          
   نداشته باشند و در سازمان وجود داشته باشد، ولي اين حوزه ها ارتباط کافي با يکديگر          

. در نتيجه محصول مناسب به وجود نياورند 
. ختلف استدر اين حوزه کارهايي انجام مي شود که ترکيبي از اقدامات حوزه هاي م        

نامه يکپارچه که    بايد برنامه هاي تمام حوزه ها را در اين حوزه يکپارچه کرد و اين بر       
تغييرات نيز در . پروژه ناميده مي شود را براي اجرا و کنترل به کار برد       برنامه مديريت 

 يا رد در تمام     همين حوزه کنترل مي شوند، زيرا تاثير تغييرات را بايد پيش از تاييد     
ا  در پايان،خاتمه پروژه يا فاز قرار مي گيرد که آن هم به تمام حوزه ه           . حوزه ها سنجيد
. مربوط مي شود
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
فرآيند تهيه منشور پروژه

اين سند پروژه را به صورت کالن معرفي مي کند و به   . منشور پروژه در فصل پيش توضيح داده شد
. آن رسميت مي دهد

فرآيند تهيه برنامه مديريت پروژه
در پايان قسمت . يه مي شوددر مرحله برنامه ريزي تعداد زيادي برنامه مديريتي و اسناد مختلف ته

فرآيند تهيه    مي شود طيعمده اي از اين اسناد در مجموعه اي که برنامه مديريت پروژه ناميده 
به اين ترتيب، برنامه مديريت پروژه سندي مفصل است .  مي شوندمديريت پروژه گردآوريبرنامه 

گروه فرآيندي اجرا محقق و  بايد مو به مو طيکه تقريبا تمام جنبه هاي پروژه را در بر مي گيرد و 
با توجه به اين مسئله، مشخص مي شود که برنامه  . طي فرآيندهاي نظارت و کنترل پيگيري شود

پروژه تهيه شود و تا پايان بدون تغيير  مديريت پروژه نمي تواند سندي ثابت باشد که در ابتداي
ژه را تغيير مي دهد و هر بار که فرآيندي از گروه برنامه ريزي اجرا شود برنامه مديريت پرو. بماند

انعکاس در برنامه مديريت پروژه در پروژه اجرا  در واقع تمام اصالحات و تغييرات پروژه پس از
. دخواهند ش
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
فرآيند هدايت و مديريت کار پروژه

رد و به همين خاطر در هدايت و مديريت اجراي پروژه نيز با تمام حوزه هاي دانش سر و کار دا
مديريت کار توضيح وظيفه فرآيند هدايت و.  حوزه دانش مديريت يکپارچگي پروژه قرار مي گيرد

نكته جالب اينكه . نمودهدايت و مديريت را اجرا، بايد برنامه مديريت پروژه : پروژه بسيار ساده است
.مديريت پروژه مشخص مي شودحتي شيوه هدايت و مديريت نيز در برنامه

 نيست که بتوان آن را کامال ماشيني  معيينوجه داشته باشيد که هيچگاه وضعيت به اندازه ايت
ن برنامه مديريت پروژه پيش برد و در نتيجه بايد از قضاوت کارشناسانه نيز براي عملياتي کرد   

نيز جنبه ماشيني دارند و مي توان از نرم افزارهاي   از سوي ديگر، قسمتي از کارها . کمک گرفت
PMISمناسب کمک گرفت  .

فرآيند نظارت و کنترل کار پروژه
 کارهاي پروژه را ارزيابي مي کند و اين ارزيابي را مبناي تاثيرها ٢فرآيند نظارت و کنترل کار پروژه 

. و اصالحاتي قرار مي دهد که مجموعا کنترل ناميده مي شوند
به عبارت ديگر، . م مي شودارزيابي هميشه در قالب مقايسه عملکرد واقعي و برنامه ريزي شده انجا 
  برنامه نباشند اگر نتايج مطابق. ارزيابي بدون برنامه امکان پذير يا حداقل به اندازه کافي موثر نيست

خواست تغيير به جريان بايد برنامه هاي اصالحي و پيشگيرانه مناسبي طراحي کرد و در قالب در 
.انداخت
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
فرآيند نظارت و کنترل کار پروژه 

: به ياد داشته باشيد که ارزيابي شامل دو مرحله مي شود             
مشخص کردن عملکرد پروژه تا زمان گزارش دهي       . ١
پيش بيني وضعيت آينده پروژه بر اساس واقعيت هاي قبلي        . ٢

کنوني ندارند يا           بسياري اوقات انحراف ها و مشکالت تاثير چنداني در وضعيت       . مرحله دوم اهميت فراواني دارد   
آينده پروژه بر اساس گذشته پيش           وقتي. حداقل درک اهميت آن ها از طريق تاثيرهاي فعلي شان ساده نيست            

براي اصالح آن ها در زودترين زمان ممکن به وجود            بيني شود، اثر واقعي آن ها نمايان مي شود و انگيزه کافي           
.مي آيد 

ريسک ها       شناسايي و گزارش دادن اين        .  ريسک هاي جديدي نيز کشف مي شوند         برخي اوقات در اين فرآيند     
فرآيندهاي مربوطه در حوزه        ريسک هاي کشف شده به      .  نيز به عهده فرآيند نظارت و کنترل کار پروژه است       

. ارزيابي و سپس برنامه ريزي شوند            مديريت ريسک فرستاده مي شوند تا به طور کامل شناسايي،               
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
فرآيند کنترل يکپارچه تغييرات

 ثابت و پيش بيني شده نيست  و شرايط به اندازه اي دقيق نيستندهيچگاه برنامه ها به اندازه اي 
 اساس همان برنامه ريزيکه بتوان در ابتداي کار کل پروژه را برنامه ريزي کرد و تا پايان بر 

 کند تا برنامه به همين دليل است که فرآيند برنامه ريزي تا اواخر پروژه ادامه پيدا  . پيش رفت
: مختلفي دارندمنشاء هايتغييرات .را اصالح کند

Øدگاهي برنامه ها نارسايي ها يا اشتباه هايي دارند که بايد اصالح شون  .
Øنشين ايده هاي قبلي  گاهي ايده هاي بهتري براي انجام کار به نظر مي رسد که مي توانند جا

که در برنامه ريزي به کار رفته اند بشوند  
Øگاهي نظر کارفرما يا مشتري تغيير مي کند .

:در مورد تغييرات دو نکته مهم وجود دارد
 ها را در تمام حوزه  تمام تغييرات را بايد در روندي از پيش طراحي شده تحليل کرد، اثر آن١.

 درخواست هاي تغيير تاييد شده در . كردهاي پروژه مشخص کرد و پس از آن تاييد يا رد   
درخواست هاي رد شده نيز . برنامه ها لحاظ مي شوند تا از آن طريق مبناي عمل قرار گيرند

. داليل رد در اسناد پروژه بايگاني مي شوند همراه با
يد مطابق با برنامه ها هيچ تغييري به طور مستقيم در پروژه اعمال نمي شود و اجرا همواره با ٢.

. را به کارگرفته مي شوندباشد؛ تغييرات در برنامه ها اعمال مي شوند و برنامه هاي جديد در اج
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)Integration Management( مديريت يکپارچگي  -۴
فرآيند خاتمه پروژه يا فاز

رخورد مي شود و تمام گروه خاتمه پروژه و فاز شبيه هم هستند، زيرا با هر فاز مانند يک پروژه ب
نيز  فرآيند خاتمه. به تفکيک براي آن اجرا مي شوند...( آغازش، برنامه ريزي، )هاي فرآيندي 

. براي پروژه و فاز يکسان است
: فرآيند در دو حالت انجام مي شود

Øاستکارهاي پروژه يا فاز تمام شده اند و کار آماده تحويل و پايان يافتن  .
Ø به هر دليل تصميم بر اين شده است که اجراي پروژه متوقف شود  .

عيت هاي اجرايي مقايسه شوند در فرآيند خاتمه پروژه يا فاز بايد يک بار خطوط مبناي پروژه با واق
 بايد ميزان رضايت ذي نفعان و محقق .است يا خير  تا مشخص شود که کاري از قلم افتاده  

و پروژه يا فاز را تحويل داد و تاييد  بايد حساب ها را تسويه کرد. شدن الزامات بررسي شوند
اين اسناد . در نهايت، بايد اسناد پروژه را نيز نهايي و بايگاني کرد . رسمي آن را نيز دريافت کرد

ه اي بايگاني يک سو سوابق پروژه و از سوي ديگر درس هاي آموخته هستند بايد به شيو که از
معموال در زمان خاتمه گزارشي نيز . بگيرند شوند که به راحتي در اختيار پروژه هاي بعدي قرار

. دتهيه مي شود که با نام هايي مانند گزارش پايان پروژه شناخته مي شون
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):Scope Management(مديريت محدوده -۵
کارهاي اجرايي  طي چند فرآيند به تدريج تعريف مي شود و بعد از آن گستره پروژهدر اين حوزه 
 اگر  ؟ مطابق گستره برنامه ريزي شده پيش رفته ايم  آيا  مي شوند تا مشخص شود که کنترل

مهم ترين خروجي اين .  شددر قالب درخواست تغيير اصالح خواهدانحرافي وجود داشته باشد 
. استساختار شکست کار پروژهحوزه، 

فرآيند برنامه ريزي مديريت گستره
 که در هرکدام از ساير اولين فرآينديبه جز حوزه يکپارچگي که طبيعت کمابيش متفاوتي دارد،  

مديريت  برنامه. ستحوزه ها انجام مي شود، فرآيندي براي تهيه برنامه مديريتي آن حوزه ا
.  گستره را مشخص مي کندبرنامه ريزي، نظارت و کنترلگستره شيوه 
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):Scope Management(مديريت محدوده -۵
فرآيند گردآوري الزامات

مي  گردآوري الزامات و انتظارات ذي نفعاندومين فرآيندي كه در مديريت محدود بايد انجام شود، 
 يك زبان مشترك مشخص شدن اين الزامات به تيم پروژه و ذينفعان كمك مي كند تا به .باشد
قوانين حاکم بر پروژه و   اين الزامات و انتظارات بايد با   البته بايد در نظر داشت که.برسند

 هستند، نه محصول پروژهالزامات معموال در خصوص .  باشدهمچنين قرارداد پروژه هماهنگ
اين اطالعات معموال منجر به مشخص شدن گستره محصول مي  به عبارت ديگر،. کار پروژه

تبديل گستره محصول به گستره پروژه در تخصص پيمانکار است، نه . شوند و نه گستره پروژه
گستره محصول را تهيه محصولي با مشخصات کامال تعيين شده بايد  براي. کارفرما و بهره بردار

. ودمن تبديل گستره پروژهدقت به  به 
اين سند الزامات را به تفکيک  .  تهيه مي شودسند الزامات ذينفعاندر پايان فرآيند، سندي با نام 

 با هم داشته الزامات ذينفعان تضادهاييگاهي ممکن است . ذي نفعان متفاوت ثبت مي کند
.باشند و رفع اين تضادها از وظايف تيم مديريت پروژه است

ماتريس مي توان ...  طراحي، ساخت ، تامين، نصب و تفكيك الزامات ذينفعان به حوزه مختلفبا 
. را تهيه نمود كه در پروژه هاي بزرگ بسيار مفيد است الزامات ذينفعان 
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فرآيند تعيين گستره

 را طبق گستره محصول و پروژه  به دقت مشخص شوند، مي توان  الزامات پروژهپس از اين که  
قسمت عمده گستره پروژه براي تحقق محصول هستند،  . برنامه مديريت گستره تعيين کرد

ت ديگر تحقق  ولي قسمتي از گستره نيز براي کنترل ريسک ها و تحقق کيفيت و به عبار      
گستره پروژه در سندي با نام بيانيه گستره پروژه . مناسب تر محصول در نظر گرفته مي شوند

. ي برسد ثبت مي شود و بايد به تاييد حامي پروژه و در صورت نياز ذينفعان اصل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


):Scope Management(مديريت محدوده -۵
فرآيند تهيه ساختار شکست کار

را طبق برنامه مديريت گستره و طي فرآيند ) WBS( ، بايد ساختار شکست کار تعيين گسترهپس از 
ساختار شکست کار در تمام حوزه هاي ديگر و به . تهيه ساختار شکست کار فراهم کرد

. مورد استفاده قرار خواهد گرفتحوزه زمانخصوص در 
فعاليت هاي  به عبارت ديگر،.  استگروه بندي سلسله مراتبي براي گستره پروژهساختار يک اين 

مبناي ساختار . کند  مديريت کارها را ساده تر كه ،پروژه را به گروه هايي تقسيم مي کند 
 است؛ يعني بايد ساختار شکست کار را طوري تنظيم کرد که  تحويل شدني هاشکست کار، 

شکست کار تحويل  سطوح باالي ساختار. در هر گروه تحويل شدني مشخصي نتيجه شود 
 کم اهميت تر را   شدني هاي عمده تر و مهم تر و سطوح پايين تحويل شدني هاي کوچک تر يا

سازمان، وظايف و امثال   تنظيم ساختار شکست کار بر اساس واحدهاي کاري. نشان مي دهند
. ست ه تحويل شدني ها،تنها معيار معتبركار درستي نمي باشد و آن ها 

در حوزه زمان وند عناصر آخرين سطح ساختار شکست کار که اصطالحا بسته کاري ناميده مي ش
هرکدام از   مي شوند؛ به عبارت ديگر مشخص مي شود که براي تحقق به تعدادي فعاليت تجزيه

. آن تحويل شدني ها چه کارهايي بايد انجام داد
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فرآيند مميزي گستره

 گستره و کيفيت جهت هرگاه يکي از تحويل شدني هاي پروژه کامل شود، بايد پيش از تحويل از 
. مي شود  انجامبررسي گستره تحويل شدني ها در قالب فرآيند مميزي گستره  . بررسي شود

.  امل بررسي مي شودطي اين فرآيند کامل بودن تحويل شدني و دارا بودن ويژگي ها به طور ک
و دريافت    تحويلراي اگر کامل باشد و از لحاظ کيفيت نيز در فرآيندهاي ديگر تاييد شود، ب

 براي اصالح آن صادر مي درخواست تغييري ارائه خواهد شد و در غير اين صورت تاييد کارفرما
. شود

فرآيند کنترل گستره
: کنترل مفهومي دو مرحله اي است. دايما بايد گستره پروژه را کنترل کرد

ارزيابي . ١
) در صورت لزوم(اصالح و پيش گيري . ٢

 خط مبناي گسترهبايد گستره قسمت هاي انجام شده پروژه را طي فرآيند کنترل گستره با 
باشد،  اگر انحرافي وجود داشته. سنجيد تا مشخص شود که کاري اضافه يا کم انجام نشده است 

. گيرانه طراحي کردبايد دليل آن را ريشه يابي کرد و بر آن اساس اقدامات اصالحي و پيش   
. مي شوند سالاقدامات در قالب درخواست تغيير به فرآيند کنترل يکپارچه تغييرات ار اين
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تکميل به    تضميني براي  را مديريت مي کند و  عملکرد زماني پروژهحوزه مديريت زمان پروژه، 

گروه هاي برنامه ريزي   اين حوزه نزديک ترين حوزه به مجموعه وظايف متعارف.  آن استموقع
 فراواني در افرادي كه در پروژه ها فعاليت دارند اصوال اطالعات.  و کنترل پروژه در ايران است

ارتباط بين اين حوزه و ساير دارند ولي بايد بدانند كه مهم ترين نكته، خصوص مديريت زمان 
 PMBOKمديريت مستقلِ زمان از ساير حوزه ها کامال از نظر . استحوزه هاي مديريت پروژه 

.  استمردود
.   است گردآوري مي شوددر اين حوزه ابتدا تمام اطالعاتي که براي تدوين مدل زمان بندي الزم 

ناي آن را ذخيره کرد پس از تهيه برنامه زمان بندي يا اصطالحا مدل زمان بندي، بايد خط مب
بعد از آن با شروع اجرا، بايد زمان . تا در ادامه کار عملکرد واقعي را با خط مبنا مقايسه کرد

ي سنجيد تا اگر انحرافي بندي را کنترل کرد، يعني مطابقت اجرا و برنامه ريزي را از جهت زمان
. وجود دارد در قالب درخواست تغيير اصالح گردد
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فرآيند برنامه ريزي مديريت زمان بندي

کارهاي حوزه زمان . حوزه استاولين کاري که بايد در هر حوزه انجام داد، تهيه برنامه مديريتي آن 
شيوه برنامه برنامه مديريت زمان بندي . نيز با برنامه ريزي مديريت زمان بندي آغاز مي شود

.  را مشخص مي کندريزي، نظارت و کنترل زمان
فرآيند تعريف فعاليت ها

در آن بخش فعاليتها را تا حد . به خاطر داريد كه ساختار شکست کار در حوزه گستره تدوين شد
حال وقت آن رسيده است كه فعاليتهاي مورد نياز . تشكيل بسته هاي كاري خرد كرديم

هرچه ريزتر باشند، برنامه دقيق تر  . اندازه کافي ريز كنيم  دستيابي به يك بسته کاري را به 
از طرف ديگر اگر از .  خواهد داشتتهيه برنامه و کنترل آن نياز به وقت بيشترخواهد بود، ولي 

 در  PMI.   و تالش ها هدر روندنتيجه خاصي اضافه نشود حدي ريزتر باشند، ممکن است 
 مدت زمان هيچ  استاندارد زمان بندي توصيه مي كند که فعاليت ها تا حدي ريز شوند که   

بزرگ تر از دو دوره کنترلي ) به جز برخي استثناها، مانند فعاليت هاي مديريتي(فعاليتي 
يت هاي معمولي به عنوان مثال اگر قرار است پروژه هر ماه کنترل شود، مدت زمان فعال. نباشد

.  ماه باشد۲نبايد بزرگ تر از 
.يما در حال تکرار مي باشنددر نظر داشته باشيد که اقدامات حوزه برنامه ريزي تا پايان پروژه دا
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فرآيند تعريف روابط فعاليت ها

مهم ترين عامل در    مناسب بودن روابط . فرآيند بايد روابط بين فعاليت ها را مشخص کرداين در 
توجه داشته . خرج دهيد  و بايد دقت فراواني در اين مرحله به کيفيت مدل زمان بندي است

 و حوزه هاي ديگري فقط در مديريت زمان اثر نداردباشيد که تعيين روابط بين فعاليت ها 
تحت تاثير زمان بندي و زمان  مانند هزينه را نيز تحت تاثير قرار مي دهد، زيرا جريان نقدينگي

. بندي نيز تحت تاثير روابط است
:چهار نوع رابطه بين دو فعاليت مي توان تعريف نمود

FS:  پس نياز نبايد پيش از پايان پيش نياز شروع شود
FF: پس نياز نبايد پيش از پايان پيش نياز پايان يابد
SS:  پس نياز نبايد پيش از شروع پيش نياز شروع شود
SF: پس نياز نبايد پيش از شروع پيش نياز پايان يابد

اگر تفاوت ماهيت . ترجيحي هستند و برخي از روابط از نوع اجتناب ناپذيربرخي از روابط از نوع 
هميشه مي توان براي روابط  شد، زيرا اصالح هاي بعدي ساده تر خواهندروابط ثبت شود، 

زماني که پروژه از نظر زماني عقب افتاده باشد . ترجيحي انتخاب هاي ديگري نيز در نظر گرفت
اگر . وابط ترجيحي استو الزم باشد که زمان بندي فشرده شود، يکي از راه ها تجديد نظر در ر

کنيد، در نظر داشته احساس کرديد که نمي توانيد رابطه کامال موثري بين دو فعاليت طراحي 
. باشيد که اين مشکل معموال با خردتر کردن فعاليت ها حل مي شود
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فرآيند تخمين منابع فعاليت ها

 است که براي انجام فعاليت ها نيروي انساني، مصالح، تجهيزات و ماشين آالتيمنظور از منابع، 
استفاده از . تخمين منابع مستقيما بر مدت زمان ها و هزينه ها تاثير مي گذارد. الزم هستند

از عواملي است که باعث بهبود مدل زمان بندي مي PMIمنابع اجباري نيست، ولي از نظر 
. منابع طي فرآيند تخمين منابع فعاليت ها برآورد مي شوند. شود

.يز مشخص کردهمزمان با تخمين منابع بايد تقويم هاي کاري منابع و فعاليت ها را ن
اين ساختار، ساختار . نندبسياري اوقات منابع را نيز در ساختاري سلسله مراتبي دسته بندي مي ک

.وجود اين ساختار کنترل منابع را بهبود مي دهد. شکست منابع ناميده مي شود
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فرآيند تخمين مدت زمان فعاليت ها

بايد مدت زمان الزم براي هر فعاليت را بر اساس  در فرآيند تخمين مدت زمان فعاليت ها
برنامه  البته اگر. مشخصات تعيين شده براي آن و به خصوص منابع اختصاص يافته تخمين زد
ارد و در نتيجه بايد منبع داشته باشد، ارتباطي دو طرفه بين تخصيصها و مدت زمانها وجود د

. يدچند بار برنامه ريزي را تکرار کرد تا به ترکيب مناسبي از اين دو رس
:  به شيوه هاي متفاوتي برآورد مي شوند فعاليتهامدت زمان

در اين حالت مدت زمان ها به طور کالن و بر اساس تجربه هاي قبلي و     : برآوردهاي مشابهتي
. مقايسه با پروژه هاي مشابه به دست مي آيند

مي در اين حالت بر اساس سوابق، فرمول هايي براي محاسبه مدت زمان تهيه : برآوردهاي پارامتري
زمان اجراي يك مثال،  به عنوان. شود و اين فرمول ها مبناي برآورد مدت زمان قرار مي گيرند

.  متر ديوار بر اساس برآورد مي شود۱۲۰۰متر مربع ديوار را داريم و زمان اجراي 
گاهي عدم قطعيت ها زيادتر از آن است که بتوان با خيالي آسوده عددي : برآوردهاي سه نقطه اي

در اين حالت توصيه مي شود که از . مشخص کرد به عنوان برآورد مدت زمان فعاليت
در برآورد سه نقطه اي . برآوردهاي سه نقطه اي يا ساير برآوردهاي احتماالتي استفاده شود

. محتمل برآورد مي شوند مقدار خوشبينانه، بدبينانه و
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فرآيند تهيه برنامه زمان بندي

 را طي برنامه زمان بندي و به عبارت ديگر مدل زمان بنديپس از انجام فرآيندهاي قبل، مي توان 
 که منجر به تجديد تسطيح منابعکارهايي از قبيل   . فرآيند تهيه برنامه زمان بندي تکميل کرد

 مي شوند نيز در همين مرحله انجام مي هزينه ها، مدت زمان ها و تخصيص هاي منابعنظر در 
. شوند

ي در اين خصوص وجود زمان بندي معموال بر اساس روش مسير بحراني انجام مي شود، ولي الزام
. ندارد و به عنوان مثال به روش زنجيره بحراني نيز اشاره مي کند

ه مطابق با الزامات بعد از تکميل مدل زمان بندي ممکن است مدت زمان هاي کليِ به دست آمد
فشرده سازي برنامه با دو . در اين صورت بايد برنامه را کوتاه تر و اصطالحا فشرده کرد. نباشند

: روش انجام مي شود
Crashing  : نجام کوتاه در اين روش مدت زمان فعاليت ها با افزايش منابع يا تغيير روش هاي ا
. انجام اين کار معموال هزينه ها را افزايش مي دهد. تر مي شوند

:Fast Tracking  انجام اين کار معموال . در اين روش همپوشاني فعاليت ها افزايش مي يابد
. ريسک دوباره کاري را افزايش مي دهد

. معموال براي فشرده سازي از ترکيبي از هر دو روش استفاده مي شود
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فرآيند کنترل زمان بندي

: فرآيند کنترل زمان بندي مانند تمام کنترل هاي ديگر دو مرحله دارد
اقدام. ٢                  ارزيابي. ١

 عملکرد واقعي را ثبت و نتايج آن را با خط مبناي زمان بندي    در مرحله ارزيابي بايد اطالعات 
  حداقل اطالعاتي که بايد در .  کردآينده را نيز پيش بينيدر مرحله بعد بايد . قايسه کردم

: ابتداي ارزيابي در برنامه زمان بندي ثبت کرد از اين قرارند
تاريخ هاي شروع و پايان واقعي

مانند کار انجام شده و باقيمانده،  (، يا مقادير ديگري معادل آنمدت زمان صرف شده و باقيمانده
)...پيشرف زماني، پيشرفت کار و 

  انحراف ها از حدياگر . پس از ارزيابي عملکرد زماني، انحراف هاي احتمالي مشخص مي شوند
  اقدامات اصالحي نيز تغيير به شمار  . بيشتر باشند، بايد اقدامات اصالحي در نظر گرفته شود 

 تا پس از ارزيابي بايد مطابق معمول به فرآيند کنترل يکپارچه تغييرات فرستاده شوندميروند و 
در  از سوي ديگر بايد علت انحراف ها ريشه يابي شود و. همه جانبه در برنامه ها اعمال شوند

هيچگاه فراموش نکنيد که  .صورت نياز اقداماتي پيش گيرانه نيز براي آن ها در نظر گرفته شود
ا بايد پيش بيني آينده ارزيابي با مقايسه عملکرد واقعي و برنامه ريزي تکميل نمي شود و حتم

.را نيز به آن اضافه کرد
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ياز پروژه با توجه به   جهت ايجاد يك برنامه زمانبندي الزم است ليست كليه فعاليتهاي مورد ن
 روابط پيش نيازي   اسكوپ پروژه تهيه شود، سپس مدت زمان اجراي هر فعاليت استخراج شود و

حال با ثبت يك تاريخ به عنوان شروع پروژه، زمانبندي . فعاليتها نسبت به يكديگر تعيين شوند
. پروژه ايجاد خواهد شد

روژه بر روي كاهش    به منظور كوتاه نمودن زمانبندي الزم است با شناسنايي مسير بحراني پ   
.زمانهاي مسير بحراني تمركز نمود
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): Time Management(مديريت زمان 
به منظور . ا خواهد شدبديهي است كه كاهش زمان اجراي فعالتها باعث افزايش هزينه اجراي آنه

نسبت به مهندسي  كاهش زمان اجراي پروژه الزم است پس از شناسايي مسير بحراني پروژه، 
.  نمودهزينه كاهش زمان اجراي هر فعالت آناليز و بهترين استراتژي را تعيين 
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اقعي پروژه را از و  پروژه را برنامه ريزي کرد و پس از آن عملکردهزينه و بودجهدر اين حوزه بايد 

 انحرافي وجود دارد در قالب درخواست تغييراصالح تا اگر نظر هزينه با برنامه ريزي سنجيد
.گردد

فرآيند برنامه ريزي مديريت هزينه ها
در حوزه هزينه نيز . حوزه استاولين کاري که بايد در هر حوزه انجام داد، تهيه برنامه مديريتي آن 

برنامه ريزي، نظارت و اين برنامه شيوه .  مديريت هزينه را تهيه کردبايد پيش از هر چيز برنامه 
.  را مشخص مي کندکنترل هزينه

فرآيند تخمين هزينه ها
برآوردها در ابتداي کار کامال .  کردهزينه فعاليت هاي پروژه را برآورددر فرآيند تخمين هزينه بايد 

ت بيشتري خواهند تخميني هستند و بعد از گذشت زمان و رسيدن به مرحله برنامه ريزي، دق 
 کرد، زيرا شيوه انجام فعاليت  در برآورد هزينه ها بايد گزينه هاي مختلف را نيز بررسي. داشت

برخي شيوه ها ممکن است . ها عالوه بر زمان و منابع، بر هزينه آن ها نيز تاثير مي گذارد  
در چنين حالتي اگر . هزينه اوليه بيشتري داشته باشند ولي در کل مقرون به صرفه باشند   

در . بهتر خواهد بودامکان سرمايه گذاري اوليه وجود داشته باشد، انتخاب چنين شيوه هايي 
با اصطالح تدارک شناخته  PMBOKمورد بسياري از کارها امکان برون سپاري که معموال در 

در اين حالت بايد هزينه ها و ريسک هاي هر دو حالت را نيز سنجيد و . مي شود نيز وجود دارد
از اين نظر تخمين هزينه ها با فرآيندهاي حوزه تدارکات نيز پيوند  . انتخاب مناسبي انجام داد

. مي خورد
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فرآيند تعيين بودجه

عناصر ساختار شکست نه  پس از تخمين هزينه فعاليت ها، بايد آن ها را با هم ترکيب کرد و هزي
پس از اين مرحله بايد حاشيه هاي اطميناني .  را مشخص کردهزينه کل پروژه و در نهايت کار

پروژه به  هپوشش دادن هزينه متناظر با ريسک هاي شناسايي شده و برنامه ريزي نشدبراي 
 در فصل ريسک خواهيد ديد که تمام ريسک هاي شناسايي شده .هزينه كل پروژه اضافه نمود

فعاليت ها منعکس  دررا برنامه ريزي نمي کنند و در نتيجه هزينه هاي متناظر با آن ها نيز
. نمي شود

 را نيز به دست جريان نقدينگيخط مبناي هزينه خروجي اصلي فرآيند است، ولي عالوه بر آن بايد 
در زمان شيوه توزيع هزينه هريک از فعاليت ها رابراي محاسبه جريان نقدينگي بايد . آورد

در هر تاريخ چه مقدار هزينه برنامه ريزي شده  کرد و مشخص کرد که بندي نهايي شده لحاظ
.  استراين نمودار مشخص مي کند که نقدينگي الزم براي پروژه در هر زمان چقد.  است

تغييراتي   الزم باشد که ممکن است جريان نقدينگي حاصله واقع بينانه نباشد و در اين صورت
هزينه يا  و )تسطيح منابع اتفاق مي افتدمشابه آن چه در مورد( به وجود آيد در زمان بندي

.  شوندها اصالح
بودجه پروژه برابر است . اقدام ديگري که طي اين فرآيند انجام مي شود، تعيين بودجه پروژه است

.با هزينه آن به عالوه حاشيه اطمينان مديريتي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


):Cost Management(مديريت هزينه  -۷
فرآيند کنترل هزينه ها

ابتدا بايد عملکرد مالي . يز برقرار استنو مرحله ارزيابي و اقدام در مورد فرآيند کنترل هزينه ها د
ات واقعي، استخراج نتايجپروژه را ارزيابي کرد و ارزيابي نيز مانند هميشه به معني ثبت اطالع 

بايد مشخص . در پايان بايد پيش بيني نيز کرد . کلي و مقايسه آن ها با خط مبناي هزينه است 
 لحاظ مالي چگونهشود که اگر روند پروژه به همين شکل ادامه پيدا کند، آينده پروژه از

. خواهد بود
راه حل هايي که انتخاب مي شوند و در . اگر ارزيابي انحراف نشان دهد، بايد به فکر چاره باشيم

نهايي  شوند قسمتقالب اقدامات اصالحي و پيش گيرانه به روند کنترل تغييرات سپرده مي  
هدف از کنترل هزينه اين است که هزينه هاي پروژه مطابق با  . کنترل هزينه را شکل مي دهد

ابزار اصلي در تمام ارزيابي هاي هزينه،    .پيش بيني ها باشند و دچار کمبود نقدينگي نشويم
. تحليل ارزش کسب شده است 
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  گستره محصول واين مشخصات .  مشخصاتي تعريف مي شود هر پروژهخروجيمحصول يا براي 

کيفيت  محصول يا کار مي تواند مشخصات تعيين شده را با.  را شکل مي دهندگستره پروژه
.  مي گيرد  قرارمديريت کيفيت مديريت اين مسئله در حوزه كه هاي مختلفي پياده سازي کند

اين است که  الزامات آنبه عنوان مثال فرض کنيد قرار است يک زيردريايي ساخته شود و يکي از 
را به آن عمق  زيردريايي ساخته شده. بتواند تا عمق مشخصي که بسيار زياد است نيز کار کند

يک زيردريايي   حال ممکن است. مي فرستيم و کار مي کند، پس از نظر گستره مشکلي ندارد
که زيردريايي   حاليفقط يک هفته بتواند در آن عمق کار کند و بعد از آن از هم بپاشد در      

. آن هاست تيتفاوت اين دو زيردريايي در کيف . ديگري ده سال در آن عمق دوام بياورد
دوم که  زيردريايي نظر شمابه نظر شما کداميک از دو زيردريايي گفته شده بهتر است؟ احتماال به 
براي  شايد زيردريايي صرفا. ده سال کار مي کند بهتر است؛ ولي اين پاسخ صحيح نيست

 در اين. داشته باشدماموريتي دو روزه در نظر گرفته شده باشد و بعد از آن نيز کاربردي ن    
. استکيفيت زياد از حد باال ساخته شود، منابع فراواني به هدر رفتهبا  زيردريايي صورت اگر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


) :Quality Management(مديريت کيفيت  -۸
د که محصول نهايي کيفيت محصول را کارفرما مشخص مي کند و پروژه بايد به نحوي انجام شو

. کيفيتي در همان حد داشته باشد، نه بيشتر و نه کمتر 
 کمي پيچيده تر کيفيت روش انجام کار  صحبت كرديم ولي محصولتا كنون در مورد کيفيت 

براي کار .  استدوباره کاري ها و تحقق کيفيت محصولکيفيت کار براي جلوگيري از . است
احتمال  باشد، کيفيت کار باالترهرچه . مي توان از ميزان کيفيت هاي مختلفي استفاده کرد

. هزينه متناظر با کيفيت نيز افزايش مي يابد مي شود، ولي  بروز مشکل و دوباره کاري کمتر
ترکيب هزينه    بايد اين مسئله سنجيده شود و حد مناسبي از کيفيت کار انتخاب شود که 

.  شودکيفيت و هزينه دوباره کاري هاي احتمالي بهينه
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فرآيند برنامه ريزي مديريت کيفيت

در فرآيند . ن آغاز مي شودحوزه کيفيت نيز مانند تمام حوزه هاي ديگر با تهيه برنامه مديريتي آ
.  کرد  کيفيت را مشخصبرنامه ريزي، نظارت و کنترلبرنامه ريزي مديريت کيفيت بايد شيوه 

الزامات را نيز با مشخص کردن  عميالتي  جنبه بايدنکته خاص در مورد اين برنامه اين است 
. داد پوشش تحقق آن ها آيين نامه ها و استانداردهاي مربوطه و شيوه، کيفيت

اين معيارها براي ارزيابي کيفيت به کار خواهند  .   استمعيارهاي کيفيتخروجي ديگر اين فرآيند، 
 كه بايد رسم رايج و مناسب در مديريت کيفيت، استفاده از چک ليستهاي كيفي است  . رفت

.داين چک ليست ها را نيز در زمان برنامه ريزي مديريت كيفيت، تهيه نمو
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فرآيند کنترل کيفيت

بازرسي عملي انفعالي است؛ اگر کارها انجام شوند و بعد از . بازرسي نيستمديريت کيفيت به معني 
است و بايد  کار از کار گذشته آن محصول ها بازرسي شوند، اشکاالت زماني کشف مي شوند که 

هدف از مديريت کيفيت اين است که کيفيت به شکلي غير .  کردهزينهبراي جبران آن ها 
توليد  محصول هايبايد روندي در پروژه پيش گرفته شود که بدانيم لذا . انفعالي حفظ شود

.  باشدنانشده کيفيت مناسب را دارند و اگر هم بازرسي مي کنيم، صرفا براي اطمي 
را مشخص مي   توليد محصول با كيفيتالزم براي برنامه مديريت کيفيت تمام اقدامات کيفيتي   

  اين کنترل نيز مانند تمام .  کندبر تحقق آن ها نظارتتنها کنترل کيفيت بايد کند و فرآيند 
بايد عالوه بر  نيز مانند معمول مرحله ارزيابيدر .  مي شودشامل ارزيابي و اقدامکنترل ها 

مي   در نهايت اگر مشکلي کشف .  کردتحليل عملکرد گذشته، عملکرد آينده را نيز پيش بيني
موضعي، به دنبال ريشه يابي مشکل و طراحي راه حل قطعي و شود، بايد به جاي راه حل هاي 

.  باشيماقدامات پيشگيرانه
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فرآيند تضمين کيفيت

:   استبه شرح ذيل PMBOKمعناي اين اصطالح در . اصطالح تضمين کيفيت معاني متفاوتي دارد
.ي مي کندتضمين کيفيت فرآيندي است که موثر بودن برنامه مديريت کيفيت را بررس

فرآيند کنترل کيفيت مسئول است که برنامه . روند کنترل کيفيت در ابتدا برنامه ريزي مي شود
 مناسب هستند؟  مورد نظر،ولي آيا برنامه ريزي ها براي تحقق کيفيت. ريزي ها را به کار بندد

. مسئله موضوع فرآيند تضمين کيفيت است اين
يعني متوجه شويم که با وجود رعايت    (نارسايي خاصي را کشف کنداگر فرآيند تضمين کيفيت  

درخواست ، اين مسئله را در قالب )برنامه مديريت کيفيت باز هم به کيفيت مناسب نمي رسيم
کنترل کيفيت   و پس از آن در تغيير پيشنهاد مي دهد تا پس از تاييد در برنامه ريزي کيفيت

مسئوليت تضمين کيفيت به رفع نارسايي ها محدود نمي شود، اين فرآيند . منعکس شود
آيا آنچه را انجام مي دهيم مي توانيم به شکل مناسب تري    . مسئول بهبود مستمر نيز هست

. ود؟ اگر پاسخي براي اين سوال پيدا شود نيز بايد درخواست تغيير صادر شنيز انجام دهيم
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زمان هاي مناسب  و بعد از آن در مشخص مي شونددر اين حوزه منابع انساني الزم براي پروژه 

توانايي  افزايش و هماهنگي نيروهاپس از استخدام بايد اقداماتي جهت . استخدام مي شوند
. کردعملکرد نيروها را نيز مديريت انجام داد و هاي گروهي

نقش ها و مسئوليت ها مشخص و مهم ترين مسئله در جنبه پروژه اي منابع انساني، اين است که 
ختصاص براي هر پروژه بايد نقش هايي طراحي کرد و اين نقش ها را به افراد ا . مستند باشند

نفر را گاهي مي توان چند نقش را به عهده يک نفر گذاشت يا براي يک نقش چند . داد
. مسئوليت ها نيز بايد به وضوح مشخص باشند. اختصاص داد

امکانات کاري و پرداخت حقوق تعهد هيچ سيستمي در قبال کارکنانش محدود به فراهم کردن 
زمينه را براي پيشرفت و تحقق  ؛ بلكه هر سيستمي در قبال کارکنانش تعهد دارد که نمي شود

. نيز فراهم کندشايستگي هايشان
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فرآيند برنامه ريزي مديريت منابع انساني

نظارت و  برنامه ريزي،يوه اولين کار، مطابق معمول، تهيه برنامه مديريت منابع انساني است که ش
. را مشخص مي نمايد کنترل منابع انساني

 شيوه مديريت کارکنان و از سوي ديگر نقش ها و مسئوليت هاي منابع انسانياين برنامه از يک سو 
 چگونه انجام استخدام و تعديل نيرواين برنامه بايد مشخص کند که . را در خود جاي مي دهد

اگر .  مناسب حکم فرما خواهد بودچه نظامي بر تشخيص و تشويق عملکردهاي مي شود و 
 نيز طي همين برنامه ريزي دوره هاپيش بيني مي شود که دوره هاي آموزشي الزم هستند،  

 نيز در همين زمان برنامه ريزي مي ايمني و بهداشت کارکنانمسايل . فرايند انجام خواهد شد
. شود

فرآيند گردآوري تيم پروژه
ريزي نيز مشارکت مي  گروهي از اعضاي تيم پروژه از ابتدا جذب مي شوند و در مرحله برنامه 

ي بسياري از افراد پس از تکميل برنامه ريزي و بر اساس برنامه ريزي هابا اين حال . کنند
. اين کار طي فرآيند گردآوري تيم پروژه انجام مي شود. انجام شده استخدام خواهند شد

 که در برنامه منابع انساني ارائه مي شود را دريافت مي کند و  نياز پروژه به منابع انسانياين فرآيند 
.  مي کندزمان هاي مناسب افراد الزم را جذببر آن اساس در 
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فرآيند بهبود تيم پروژه
و فرآيند بهبود تيم پروژه بهبود پس از جذب نيروها بايد آن ها را طي . استخدام نيرو کافي نيست

: اين بهبود در دو راستا انجام مي شود.  تا پروژه به خوبي پيش بروددادتوسعه 
آموزش

افزايش امکان کار گروهي
کن است آموزش هايي  فرقي ندارد که نيروهاي جذب شده تا چه اندازه خبره باشند؛ باز هم مم 

افراد مستقل از يکديگر کار  .بتوان در نظر گرفت که باعث بهبود عملکرد آن ها در پروژه شود
همکاري اگر خبره ترين کارشناس نيز در تيمي قرار گيرد که افرادش با يکديگر . نمي کنند 

پس از جذب نيروها بايد دايما  .نمي کنند، قسمت عمده اي از توانايي هايش عملي نخواهد شد
د و از اين طريق تالش کرد که حس و انگيزه مناسبي براي کار گروهي بين آن ها ايجاد کر

. عملکرد کل تيم پروژه را به حداکثر رساند 
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) :Human Resource Management(مديريت منابع انساني  -۹
فرآيند مديريت تيم پروژه

اصالحات احتمالي  کرد و بر اين اساس عملکرد افراد را ارزيابيطي فرآيند مديريت تيم پروژه بايد 
نيز حل  اختالف هاي بين افراد رااز سوي ديگر بايد .  دادرا در برنامه منابع انساني پيشنهاد

.کرد
فراد به کار خود اهميت اختالف الزاما نکته اي منفي نيست؛ وقتي اختالف به وجود مي آيد که ا

بي  آرامش دايمي و شديد معموال نشان دهندهبدهند و در مورد آن حساسيت داشته باشند؛ 
هاي اختالف جنبه هاي مثبت و منفي دارد و اگر به خوبي مديريت شود، جنبه . تفاوتي است

کند  مدير پروژه بايد فضايي ايجاد. منفي آن حداقل و جنبه هاي مثبت آن حداکثر مي شوند
 مناسبي از  نتيجهطرفين اختالف با رضايت کامل که اختالف ها به بهترين شکل حل شوند و 

. و آن را به کار گيرنداختالف عقيده خود به دست آورند
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)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
مدير پروژه هايي که وقت خود را به .   زمان خود را صرف ارتباطات کند درصد۹۰مدير پروژه بايد 

همين حوزه دچار جاي مديريت ارتباطات پروژه صرف مسايل فني پروژه مي کنند معموال در 
مشکالت که به عنوان مثال مشکل فني به نظر مي رسند، در اصل بسياري از . مشکل مي شوند
. هستندمشکل ارتباطات

در حاليكه اين حوزه فرصت کافي براي ارتباطات ندارند بسياري از مديران پروژه اعتقاد دارند که 
 و ذي نفعان را شناختدر اين حوزه بايد ابتدا . يكي از مهمترين وظايف مدير پروژه مي باشد

پس از آن بايد . هريک از آن ها چه کارهايي بايد انجام دادبعد از آن مشخص کرد که در قبال 
 و  مهمترين اين کارها گزارش دهي است يکي از . کارهاي الزم را در طول پروژه انجام داد

.  مي شودبرگزاري جلسات و بررسي انتظارات آن ها انجامگروهي ديگر نيز در قالب 
 انجام مي دوباره کاري هاي پرهزينه ايبسياري اوقات . اهميت فراواني در پروژه دارداطالع رساني 
حمايت گاهي اوقات . اگر در زمان مناسب اطالع رساني شده بود به وجود نمي آمدندشود که 

ه از عملکرد پروژه ذي نفعان عالقه مند و مهمي را از دست مي دهيم، صرفا به اين خاطر ک
ه کارفرماي پروژه ناراضي مي شود، صرفا به اين خاطر که عملکرد پروژه بگاهي . اطالع ندارند

دعاوي پروژه به بن بست مي  گاهي . شکل و در زمان مناسب به وي منعکس نشده است
. خورند، زيرا مذاکرات در قالب رسمي و صحيح انجام نشده بودند
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)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
فرآيند برنامه ريزي مديريت ارتباطات

 حوزه است كه محصول آن تهيه برنامه مديريت آناولين کاري که بايد در هر حوزه اي انجام داد، 
برنامه همراه با ساير برنامه هاي مديريتي و خطوط اين .  نام داردبرنامه مديريت ارتباطاتنيز 

برنامه ريزي، نظارت و کنترل اين برنامه شيوه .  قرار مي گيردمبنا در برنامه مديريت پروژه
اين برنامه نيز مانند برخي ديگر از برنامه هاي مديريتي عالوه بر .  را مشخص مي کندارتباطات

در اين برنامه بايد مشخص شود که کدام . جنبه مديريتي، جنبه اجرايي را نيز پوشش مي دهد
ي و در چه قالبي در     ذي نفعان نياز به چه اطالعاتي دارند و اين اطالعات بايد در چه زمان 

. اختيار آن ها قرار بگيرد
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)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
فرآيند مديريت ارتباطات

ني  گردآوري اطالعات و تبديل آن ها به گزارش ها و همچنين توزيع و بايگا اين فرآيند وظيفه 
گزارش عملکرد متفاوت با حجم معموال الزم است که چند نوع . کردن آن ها را به عهده دارد

نکته مهم در اين است که     . ها و ميزان تفصيل متفاوت براي گروه هاي متفاوت تهيه شود
 هاي مختلف را در  اطالعات به زمان و هزينه محدود نمي شود و بايد تمام خروجي هاي حوزه

. بگيرد
فرآيند کنترل ارتباطات

 را طي فرآيند کنترل ارتباطات تحت نظر داشته مناسب بودن عملکرد حوزه مديريت ارتباطاتبايد 
ذي نفعان اطالعاتي که نياز دارند را در زمان هاي مناسب  بايد مطمئن شويم که . باشيم

بازخوردهاي آن ها را نيز دريافت کنيم و از اين اطالعات براي بهبود     بايد . دريافت مي کنند
.  گزارشها استفاده کنيمدادن
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: معيارهاي سيستم ارتباطي مناسب 

)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
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: روشهاي متداول ايجاد ارتباط 

)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
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: مشكالت متداول در ايجاد ارتباط موثر در پروژه  

)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
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: مواقعي كه نياز به ارائه گزارش ويژه در پروژه مي باشد   

)Communication Management(مديريت ارتباطات  -۱۰
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
، در حالي که در ادبيات مديريت پروژه به      بار معنايي منفي دارد  در زبان فارسي ريسکعبارت 

يا منفي ) فرصت(اتفاقاتي غير قطعي در آينده است که مي توانند تاثيري مثبت معناي 
. بر پروژه بگذارند) تهديد(

بسياري از مشکالت که مي شد با ، فرصت ها و تهديدها به حال خود گذاشته شونداگر بنا باشد 
هاي با ارزشي که مي   هزينه يا توجه مختصر از بين بروند گريبان گيرمان خواهند شد و فرصت 

جذب به همين خاطر بايد اقداماتي براي . توانستند تبديل به منفعت شوند از بين خواهند رفت
.اين مجموعه اقدامات مديريت ريسک را تشکيل مي دهند.  آن ها انجام دادو دفع

ريسک ها را شناسايي پس از آن بايد .  را تعيين کرد  شيوه مديريت ريسکدر اين حوزه بايد ابتدا 
در ادامه مشخص مي .  هستند را انتخاب کردتحليل، ريسک هايي که مهم تر     و پس از کرد

نتايج اين   و کنترل داشتن ريسک هاي مهم چه کارهايي بايد انجام دادشود که براي تحت 
در پايان بايد نتايج اين . بخش معموال در برنامه هاي ديگر مانند زمان و هزينه لحاظ مي شوند

. دسنجيد تا در صورت بروز انحراف در قالب درخواست هاي تغيير اصالح شوناقدام ها را 
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند برنامه ريزي مديريت ريسک

برنامه مديريت ريسک مانند تمام برنامه . مديريت ريسک نيز با برنامه ريزي مديريتي آغاز مي شود
.  نجام خواهند شدهاي مديريتي ديگر، مشخص مي کند که اقدامات اين حوزه به چه ترتيبي ا

يي که در   روش شناسايي، بايد نقش ها و مسئوليت هاي مرتبط با ريسک و پارامترهاعالوه بر 
. آينده براي شناسايي و تحليل ريسک به کار خواهند رفت را مشخص کرد  

وجود آن  .  نا ميده مي شود  ساختار شکست ريسک      اين ساختار    
احتمال جا افتادن ريسک ها را کاهش مي دهد و کنترل آن            

اگر قرار است از ساختار          . ها را نيز ساده تر خواهد کرد   
شکست ريسک استفاده شود، بايد در زمان برنامه ريزي                

در مراحل بعد بايد ميزان تاثير و احتمال وقوع             . تدوين گردد 
اين دو پارامتر با مقاديري کمي           . ريسک ها را هم تعيين کرد     

يا کيفي مشخص مي شوند و اين مقادير را نيز بايد در            
به عنوان مثال اگر قصد       .  مرحله برنامه ريزي تعريف کرد       

داريم احتمال وقوع را با عبارت هايي مانند کم، متوسط و               
زياد مشخص کنيم، در مرحله برنامه ريزي بايد اين سه                 
عبارت را به وضوح و به شيوه اي موثر تعريف کنيم تا در             
آينده که قصد داريم از آن ها استفاده کنيم دچار مشکل             

.نشويم 
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند شناسايي ريسک ها

وان باقيمانده پس از اين که روش مديريت ريسک در مرحله برنامه ريزي مشخص شود، مي ت
در اين فرآيند بايد  .  آغاز کردفرآيند شناسايي ريسک هااقدامات حوزه مديريت ريسک را با 

تاثيري مثبت يا   تمام اتفاقات غيرقطعي که ممکن است در آينده بيفتند و در صورت وقوع  
تمام ذي نفعان را در شناسايي ريسک ها بايد .  منفي بر پروژه مي گذارند را مشخص کرد 

وند و بسياري از ريسک ها پس از برنامه ريزي اوليه و در خالل کار کشف مي ش. مشارکت داد
.به همين خاطر بايد اين فرآيند را به اقتضاي شرايط دوباره اجرا کرد

 ناميده مي شود ليست ريسک هابايد ريسک ها را همراه با توضيحات و مشخصاتشان در سندي که 
.  کردوقوع و ميزان تاثير ريسک ها را نيز در همين سند واردبايد احتمال . ثبت کرد

مان، هزينه و   بهتر است که ميزان تاثير ريسک ها را به تفکيک محدوديت هايي مانند ز معموال 
.  سنجيدکيفيت

فاده شود، بايد ريسک اگر برنامه مديريت ريسک حکم کند که از ساختار شکست ريسک ها نيز است
.  اين کار به کشف ريسک هاي باقيمانده کمک فراواني مي کند . ها را در اين ساختار قرار داد

. در هر حال دسته بندي ريسک ها در عمل اجتناب ناپذير به نظر مي رسد
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند تحليل کيفي ريسک

هدف از فرآيند تحليل کيفي ريسک ها  .  کردتحليل کيفيپس از شناسايي ريسک ها بايد آن ها را 
معموال تعداد ريسک هايي   . انتخاب ريسک هاي مهم براي برنامه ريزي واکنش به ريسک است

ن ها برنامه واکنش به که شناسايي مي شوند بسيار زياد هستند و اگر قرار باشد براي تک تک آ
ز سوي ديگر اين حد ريسک طراحي شود، نياز به انرژي و هزينه بسيار زيادي خواهد داشت و ا

به همين خاطر ريسک هاي . از صرف انرژي معموال محصول کار را بهبود چنداني نيز نمي دهد
.  شودمهم تر انتخاب مي شوند و فقط برنامه واکنش به اين ريسک ها طراحي مي

مي توان حاصل ضربي .  استترکيبي از احتمال وقوع و ميزان تاثيرمعيار تعيين اهميت ريسک ها، 
ه اهميتشان از حدي وزني از اين دو معيار را مبناي تعيين اهميت قرار داد و ريسک هايي ک  

.بيشتر بود را به فرآيند برنامه ريزي واکنش به ريسک فرستاد
پيش از اين  . گذارندريسک هايي که اهميت کمتر داشته باشند را نيز به طور کامل کنار نمي   

بر اساس اين ريسک ها که شناسايي شده اند و برنامه ريزي نمي شوند  توضيح داده شد که 
ماال زمان پروژه اضافه بايد حاشيه هاي اطمينان مناسبي در نظر گرفت و به هزينه پروژه و احت

تاثير و احتمال وقوع از سوي ديگر با تکرار فرآيند شناسايي ريسک ها در ادامه کار، ميزان . کرد
قبال کم اهميت به شمار  و ممکن است ريسک هايي که بازبيني مي شود تمام ريسک ها نيز 

 حاکم بر آن پيدا کرده مي رفتند و برنامه ريزي نشدند با شناخت بيشتري که از پروژه و شرايط
 شوند و به فرآيند برنامه ريزي واکنش ايم يا به خاطر تغيير شرايط، تبديل به ريسک هاي مهم

. به ريسک فرستاده شوند
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند تحليل کمي ريسک

 است که نياز به انرژي، هزينه و زمان بيشتري دارد پيشرفته تري از تحليل ريسکتحليل کمي نوع  
اگر فرآيند تحليل کمي ريسک نيز در برنامه مديريت  . و به همين خاطر انجام آن الزامي نيست

 را به ريسک هاي مهمي که در تحليل کيفي انتخاب شده اند  ريسک انتخاب شده باشد، بايد 
ميزان تاثير ترکيبي آن ها را در زمان، هزينه و ساير پارامترهاي  شيوه عددي تحليل کرد و  

. ها به دست آوردپروژه پيش از اعمال برنامه هاي واکنش به ريسک ها و پس از اعمال آن 
وضعيت ريسک ها بعد از برنامه  . بعد از اين فرآيند برنامه ريزي واکنش به ريسک انجام مي شود

 و در آن زمان بايد دوباره تحليل کمي را انجام داد تا ريزي واکنش به ريسک ها تغيير مي کند 
 و به واکنش هاي برنامه ريزي شده چه تاثيري بر کل پروژه مي گذارندمشخص شود که 

. عبارت ديگر برنامه ريزي ها تا چه حد موثر بوده اند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند برنامه ريزي واکنش به ريسک ها

 ها را طي فرآيند پس از اين که ريسک هاي مهم با تحليل کمي و کيفي مشخص شوند، بايد آن   
اکنون که مي دانيم اتفاقي ممکن است در .  برنامه ريزي واکنش به ريسک ها برنامه ريزي کرد

ز هم اکنون قصد داريم آينده بيفتد و در صورت وقوع تاثير قابل توجهي بر پروژه مي گذارد، ا 
؟ پاسخ به اين سوال برنامه واکنش به ريسک را مشخص مي چه کاري در قبال آن انجام دهيم

.کند
ي از کارکنان پروژه از به عنوان مثال اگر طبيعت پروژه طوري باشد که بدانيم ممکن است عده ا

يستم ايمني قوي ارتفاع سقوط کنند و کشته شوند، چه خواهيم کرد؟ يک راه اين است که س
اين   .  نرده کشي کنيمتري براي کارگاه در نظر بگيريم و به عنوان مثال اطراف پرتگاه ها را 

ممکن است با اين تغيير هنوز هم    . برنامه واکنش به ريسک احتمال وقوع را کاهش مي دهد 
در اين حالت مي توان کارگاه را بيمه . وضعيت پذيرفتني نباشد، زيرا ميزان تاثير آن زياد است

در اين مثال برنامه واکنش به  . نيز کرد تا در صورت وقوع حادثه، ميزان تاثير آن بسيار کم شود
.  مي دهنداحتمال وقوع و ديگري ميزان تاثير را کاهشريسک دو اقدام دارد که يکي از آن ها  

زينه هايي نيز در بر دارند  هرکدام از اين دو اقدام کارهايي به کارهاي پروژه اضافه مي کنند و ه
. که بايد در برنامه هاي زمان و هزينه درج شوند
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱

) فرصت(ريسک هاي مطلوب 
.در اين روش کاري مي کنند که وقوع ريسک حتمي شود: بهره بري
. در اين روش احتمال وقوع يا ميزان تاثير ريسک را افزايش مي دهند: بهبود

تحقق در اين روش مالکيت ريسک به فرد يا مجموعه اي که توانايي بيشتري در  : به اشتراک گذاري
شريک شدن با شرکتي متخصص در آن    (مشارکت هاي مدني . ريسک دارد گذاشته مي شود

. رايج ترين راه براي به اشتراک گذاري ريسک است) بخش از کار
! در اين روش کار خاصي انجام نمي شود: پذيرش

) تهديد(ريسک هاي نامطلوب 
. در اين روش علت ريسک را از بين مي برند تا اتفاق نيفتد : جلوگيري
. در اين روش احتمال وقوع يا ميزان تاثير ريسک کاهش داده مي شود: کاهش
بيمه رايج ترين راه براي انتقال ريسک  . در اين روش مسئوليت ريسک منتقل مي شود: انتقال

. است
!در اين روش کار خاصي انجام نمي شود: پذيرش
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)Risk Management( مديريت ريسک  -۱۱
فرآيند کنترل ريسک ها

وضعيت ريسک را زير نظر داشت، به اجراي برنامه هاي واکنش به در فرآيند کنترل ريسک ها بايد 
اگر ريسک جديدي . ريسک نظارت کرد و در نهايت در پي شناسايي ريسک هاي جديد نيز بود

بايد روند مديريت ريسک نيز در . کشف شود، بايد به فرآيند شناسايي ريسک ها فرستاده شود
 کنترل ارزيابي شود تا اگر نارسايي داشت، در قالب درخواست تغيير به فرآيند اين فرآيند 

.  فرستاده شوديکپارچه تغييرات
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) Procurement Management(مديريت تدارکات  -۱۲
 PMBOK تدارکات در بسياري از افراد تدارکات را به تامين تجهيزات مي شناسند، ولي مفهوم

هر کاال، خدمات يا دانشي که در قالب قرارداد خريداري مي شود . فراتر از اين موضوع است
مديريت قراردادهاي به عبارت ديگر مديريت تدارکات را مي توان  . تدارکات دانسته مي شود

. پايين دست دانست
ماهيت پروژه اي دارند، در نتيجه فرد يا شرکتي که طرف ديگر قرارداد  کارهاي تدارکاتي معموال 

 دهد و به عنوان مثال در ابتداي است نيز بايد کار را بر اساس فرآيندهاي مديريت پروژه انجام
... کار منشور پروژه تهيه کند و 

 و قسمت هايي از کار پروژه در قالب تدارکات انجام مي شوددر اين حوزه بايد مشخص شود که چه 
برنامه، کارهاي تدارکاتي را  بر اساسبعد از آن بايد . اسناد الزم براي هرکدام از آن ها تهيه شود

در پايان هر . نظارت کرد و درصورت نياز درخواست تغيير ارائه داد، به انجام آن ها آغاز کرد
.  داده شودخاتمهکارتدارکاتي نيز بايد قرارداد رسما 
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) Procurement Management(مديريت تدارکات  -۱۲
فرآيند برنامه ريزي مديريت تدارکات

برنامه ريزي، نظارت و کنترل هدف اصلي در فرآيند برنامه ريزي مديريت تدارکات تعيين شيوه  
 عالوه بر آن بايد مشخص کرد که چه کارهايي در قالب تدارکات انجام مي    .  استتدارکات
 دارد، زيرا بسياري از کارها را هم مي توان در  تحليل و بررسي فراوان  اين کار نياز به  . شوند

بايد با بررسي هاي کافي مشخص .  کردبرون سپاري و هم آن ها را  داخل تيم پروژه انجام داد
بايد به ريسک ها نيز توجه در اين انتخاب . کرد که کدام انتخاب به نفع شرکت و پروژه است

 دارند و بسياري از آن برون سپاري ها نقش فراواني در انتقال و اشتراک ريسک ها، زيرا داشت
.ها ريسک هاي ثانويه نيز ايجاد مي کنند
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) Procurement Management(مديريت تدارکات  -۱۲
فرآيند اجراي تدارکات

بايد . دارکات را انجام داددر فرآيند اجراي تدارکات بايد اقدامات مشخص شده در برنامه مديريت ت
شنده مناسب تر را فروشندگان بالقوه مکاتبه کرد، پيشنهادهاي آن ها را دريافت کرد، فروبا 

. انخاب کرد و در نهايت با او قرارداد بست
فرآيند کنترل تدارکات

پس از عقد قرارداد، آغاز مي شود و فرآيند کنترل تدارکات پس از فرآيند اجراي تدارکات، يعني  
. مي کندارتباط ها و کارهاي مربوط به تدارکات را اداره

 براي عملکرد فروشنده ارزيابي شود و در صورت نياز درخواست هاي تغييري در اين فرآيند بايد  
اگر طبق قرارداد بازرسي نيز پيش بيني شده باشد، بازرسي ها  . اصالح يا پيشگيري ارائه شود

پرداخت هاي به فروشنده نيز تحت همين فرآيند قرار . نيز در همين فرآيند انجام خواهند شد 
 دعاوي نيز در در نهايت، در بسياري از قراردادها امکان طرح دعاوي نيز وجود دارد و. مي گيرند

.اين فرآيند بررسي مي شوند
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) Procurement Management(مديريت تدارکات  -۱۲
فرآيند خاتمه تدارکات

پايان ممکن است با تکميل کار يا لغو   . هر قلم تدارکاتي با فرآيند خاتمه تدارکات پايان مي يابد
. قرارداد باشد، ولي در هر دو حالت بايد فرآيند را اجرا کرد

در نهايت بايد با . تمام کارها و تحويل شدني ها بررسي شده، تحويل گرفته مي شونددر اين فرآيند 
.  گردندتسويه حساب شود و ضمانت نامه هاي وي نيز آزادفروشنده 

اين . نده انجام مي شونداز آنجاكه اکثر کارهاي تدارکاتي خود در قالب پروژه اي از طريق فروش 
فرآيند . روشنده پايان يابندپروژه ها نيز هرکدام بايد با فرآيند خاتمه پروژه يا فاز در سيستم ف 

آيند خاتمه پروژه يا خاتمه تدارکات مجموعه کارهايي است که در شرکت خريدار و به تناظر فر
.فاز در شرکت فروشنده انجام مي شود
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) Stakeholder Management(مديريت ذي نفعان پروژه  -۱۳
فرآيند برنامه ريزي مديريت ذي نفعان

شيوه برنامه ريزي، ي که مطابق معمول همه چيز با برنامه ريزي مديريتي شروع مي شود؛ برنامه ا
 کرد؟ شناسايي خواهيمچگونه ذي نفعان را . نظارت و کنترل ذي نفعان را مشخص مي کند 

 را برنامه ريزي پاسخگويي به نيازها ؟ چگونه نيازهاي آن ها را استخراج خواهيم کردچگونه 
نرم افزارهايي براي  خواهيم کرد؟ چه اثربخشي پاسخ ها را ارزيابيخواهيم کرد؟ چگونه 

؟ اين ها نمونه هايي از سوال هايي هستند که بايد در مديريت اين کارها استفاده خواهيم کرد 
. اين برنامه پاسخ گويي شوند
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) Stakeholder Management(مديريت ذي نفعان پروژه  -۱۳
فرآيند شناسايي ذي نفعان

 و در صورت ناديده  ارتباط مناسبي با تمام ذي نفعان پروژه برقرار کند تيم مديريت پروژه بايد  
. گرفتن برخي از ذي نفعان، بايد انتظار مشکالت فراواني داشت

 دارد، يعني يکي فرآيندي آغازش قراراگر به ياد داشته باشيد فرآيند شناسايي ذي نفعان در گروه 
 اهميت بسيار باالي آن از اولين کارهايي است که در پروژه انجام مي شود؛ اين موضوع به خاطر

، لذا شناسايي ذي نفعان بايد مطابق با برنامه مديريت ذي نفعان انجام شودبا اين حال . است
انيم گروهي از برنامه الزم است که يک بار در ابتداي کار ذي نفعان را شناسايي کنيم تا بتو  
ذي نفعان انجام شد ريزي هاي اوليه را انجام دهيم و بعد از اين که برنامه ريزي مديريت    

. دوباره شناسايي ذي نفعان را با دقت باالتر تکرار کنيم
.  بايد ذي نفعان را تحليل نيز کرد  . شناسايي ذي نفعان به تهيه فهرستي از آن ها ختم نمي شود

چه ترتيبي مي توانند بر آن اثر ، به نوع ارتباط آن ها با پروژه چيستبايد مشخص کرد که 
استراتژي مديريت آن ها، يعني شيوه در نهايت بايد ...  و چه انتظارهايي از پروژه دارند، بگذارند

ذي نفعان پروژه بسياري از .  را نيز مشخص کردراضي نگه داشتن آن ها و جلب حمايتشان
 و بايد زمينه مناسب را براي جلب اين توانايي و تمايل بالقوه کمک کردن به پروژه را نيز دارند

.کمک ها فراهم کرد
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) Stakeholder Management(مديريت ذي نفعان پروژه  -۱۳
 فرآيند مديريت مشارکت ذي نفعان

فاهم هاي آن ها را برطرف دايما بايد با ذي نفعان ارتباط داشت، انتظارات آن ها را شناخت، سوت
 با جلب رضايت آن ها کرد، تناقض هايي که در انتظارها وجود دارد را برطرف کرد و در نهايت

به همين خاطر . زمينه را براي دريافت حمايت ايشان و موفقيت بيشترِ پروژه فراهم کرد
ر را بر اساس برنامه فرآيندي با نام مديريت مشارکت ذي نفعان پيش بيني شده است تا اين کا

.ريزي هاي انجام شده پيش ببرد
فرآيند کنترل مشارکت ذي نفعان

 که کنترل مشارکت ذي  مديريت ذي نفعان نيز مانند تمام حوزه هاي ديگر فرآيندي کنترلي دارد
اين فرآيند اثربخشي کارهاي اجرايي اين حوزه که در فرآيند مديريت  .  نفعان ناميده مي شود

ن شويم که اجرا مشارکت ذي نفعان انجام مي شود را زير نظر مي گيرد تا از يک سو مطمئ
نجام شده تا چه حد مطابق برنامه ريزي هاست و از سوي ديگر بدانيم که برنامه ريزي هاي ا

. موثر هستند تا اگر کمبودي دارند هرچه سريع تر اصالح شوند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


با تشكر از توجه شما
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