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کلیاتوهدفاینراهنما 1-1
می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  پروژه  مدیریت  که  است  سال  صدها  نیست.  جدیدی  چیز  پروژه  مدیریت 

مثال هایی از ماحصل های۱ پروژه عبارت اند از:

اهرام جیزه۲ �

بازی های المپیک �

دیوار بزرگ چین �

تاج محل �

کودکان � کتاب  انتشار 

کانال پاناما �

توسعۀ هواپیماهای جت تجاری �

کسن فلج اطفال � وا

کرۀ ماه � ی  فرود انسان بر رو

اپلیکیشن ها یا برنامه های نرم افزاری تجاری �

دستگاه های قابل حمل برای استفاده از سامانۀ موقعیت یابی جهانی۳ )جی.پی .اس(  �

قرار دادن ایستگاه بین المللی فضایی در مدار زمین �
ماحصل های این پروژه ها، نتیجۀ به کارگیری شیوه ها۴، اصول، فرایندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت 
مهارت های  از  مجموعه ای  از  پروژه ها  این  مدیران  است.  بوده  کارشان  در  مدیران  و  رهبران  توسط  پروژه 
آن  از  یا  بودند  درگیر  پروژه  در  که  افرادی  سایر  و  مشتریان  رضایت  کسب  برای  کاربردی،  دانِش  و  کلیدی 
کرده اند. در اواسط قرن بیستم، مدیران پروژه  تالش برای به رسمیت شناختن  تأثیر می پذیرفتند، استفاده 

کتاب بم فراخور متن از هر دو واژه استفاده شده است.م(  Outcomes .1: )ماحصل یا نتیجم؛ در این 
کم هرم بزرگ از  کرانم غربی رود نیل واقع شده است. این شهر باستانی درواقع محلی است  کم در  Giza .2: )جیزه یا جیزا سومین شهر بزرگ مصر است 

اهرام ثالثم و همچنین چندین هرم و آثار باستانی از دوران مصر باستان در آن قرار دارد. م(
3. Global Positioning System (GPS) 
4. Practices 

مــــــقــــــدمــــــه1
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مدیریت پروژه به عنوان یک حرفه را آغاز نمودند. یک جنبه از این تالش، کسب توافق در مورد پیکرۀ دانشی۱ 
که مدیریت پروژه نامیده می شود. این پیکرۀ دانش، به عنوان پیکرۀ دانش مدیریت پروژه۲ معروف شده  بود 
دانش  پیکرۀ  برای  را  واژه ها  و  اصطالحات  نمودارها،  از  متشکل  مبنایی  پروژه۳،  مدیریت  انجمن  است. 
نمی تواند  به تنهایی  کتابی  هیچ  که  یافتند  در به سرعت  پروژه  مدیران  است.  کرده  تولید  پروژه  مدیریت 
کتاب راهنمای پیکرۀ  کل پیکرۀ دانش مدیریت پروژه باشد. بنابراین، انجمن مدیریت پروژه،  دربرگیرندۀ 

کرد. دانش مدیریت پروژه۴ را تدوین و منتشر 
که  می کند  تعریف  اصطالحی  به عنوان  را  پروژه  مدیریت  دانش  پیکرۀ  پروژه،  مدیریت  انجمن 
توصیف کنندۀ دانش موجود در حرفۀ مدیریت پروژه است. پیکرۀ دانش مدیریت پروژه، شیوه های مرسوم 
که در این  گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند، و همچنین شیوه های نوآورانه ای  که به طور  اثبات شده 

حرفه پدیدار می شوند را در بر می گیرد.
درحال  مدام  دانش،  پیکرۀ  این  است.  منتشرنشده  و  منتشرشده  مطالب  دربرگیرندۀ  دانش،  پیکرۀ 
کتاب راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه، زیرمجموعه ای از پیکرۀ دانش مدیریت پروژه را  تکامل است. 

گرفته است. که به عنوان شیوه ها ی مناسب۵، مورد تأیید عموم قرار  شناسایی و معرفی می کند 

که دانش و شیوه های تشریح شده، در بیشتر پروژه ها و  � کی از این است  عبارت » موردتأیید عموم6 «، حا
در اغلب اوقات، قابل به کارگیری بوده و در مورد ارزش و سودمندی آنها اتفاق نظر گسترده ای وجود دارد.

عبارت »شیوۀ مناسب« نیز، یعنی در خصوص اینکه به کارگیری این مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در  �
یادی از پروژه ها را در تحویل دادِن ارزش ها  فرایندهای مدیریت پروژه می تواند احتمال موفقیِت تعداد ز

کسب وکار، افزایش دهد، توافقی عمومی وجود دارد. و نتایج مورِد انتظار 
کار می کند تا شیوه های مناسِب موردتأیید عموم را برای هر  مدیر پروژه با تیم پروژه و سایر ذی نفعان7 
پروژه تعیین و از آنها استفاده کند. تعیین ترکیب مناسب فرایندها، ورودی ها، ابزارها، تکنیک ها، خروجی ها 
کاربسِت دانش  و مراحل چرخۀ حیات۸ برای مدیریت یک پروژه، در این راهنما با عنوان »سفارشی سازی۹« 

توصیف شده است.

1. Body of Knowledge (BOK) 
2. Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
3. Project Management Institute (PMI) 
4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
5. Good Practices 
6. Generally Recognized 
7. Stakeholders 
8. Life Cycle 
9. Tailoring 
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شیوه ها،  از  نظامی  متدولوژی،  دارد.  تفاوت  متدولوژی۱  با  پروژه  مدیریت  دانش  پیکرۀ  راهنمای 
می کنند.  کار  تخصصی۲  رشتۀ  یک  در  که  است  افرادی  توسط  استفاده شده  قواعد  و  یه ها  رو تکنیک ها، 
که براساس آن سازمان ها می توانند متدولوژی ها،  اما راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه، مبنایی است 
کاربسِت ]دانش[  یه ها۴، قواعد، ابزارها و تکنیک ها و مراحل چرخۀ حیات موردنیاز برای  خط مشی ها۳، رو

مدیریت پروژه را بسازند.

1-1-1استانداردمدیریتپروژه
که توسط یک نهاد معتبر،  این راهنما مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه۵ است. استاندارد، سندی است 
استانداردهای  از  یکی  به عنوان  تدوین شده است.  نمونه،  یا  به صورت یک مدل  اجماع عمومی  یا  عرف 
بر  مبتنی  فرایندی  از  استفاده  با  پروژه  مدیریت  استاندارد  آمریکا6،  استانداردهای  ملی  مؤسسۀ  موردتأیید 
پروژه،  مدیریت  استاندارد  است.  شده  تدوین  توازن  و  قانونمندی  بیان،  آزادی  عمومی،  اجماع  مفاهیِم 
عملِی  کاربسِت  و  پروژه  مدیریت  انجمن  پروژۀ  مدیریت  حرفه ای  توسعۀ  طرح های  برای  بنیادی  مرجعی 
پروژه  ]هر[  نیازهای  ساختن  برآورده  برای  باید  پروژه  مدیریت  که  ازآنجا است.  پروژه  مدیریت  ]دانش[ 
تا  هستند  مبتنی  توصیفی7  شیوه های  بر  دو  هر  راهنما،  و  استاندارد  این  شود،  سفارشی سازی  ]خاص[، 
کثر پروژه ها و در بیشتر  شیوه های تجویزی۸. بنابراین، این استاندارد، فرایندهایی را شناسایی می کند که در ا
مواقع، به عنوان شیوه های مناسب قلمداد می شوند. این استاندارد همچنین ورودی ها و خروجی هایی را 
که فرایندها یا  که معمواًل با این فرایندها مرتبط هستند. این استاندارد مستلزم آن نیست  شناسایی می کند 
کتاب راهنمای پیکرۀ دانش  شیوه های خاصی انجام شوند. استاندارد مدیریت پروژه به عنوان بخش ۲ در 

گنجانده شده است. مدیریت پروژه 
کتاب راهنمای پیکرۀ دانش مدیریت پروژه جزئیات بیشتری در مورد مفاهیم کلیدی، روندهای نوظهور، 
به کارگیرِی  چگونگی  مورد  در  اطالعاتی  و  پروژه  مدیریت  فرایندهای  سفارشی سازی  به  مربوط  مالحظات 
ابزارها و تکنیک ها در پروژه ها، فراهم می کند. مدیران پروژه ممکن است از یک یا بیشتر از یک متدولوژی، 

کنند. برای اجرای فرایندهای مدیریت پروژۀ توصیف شده در این استاندارد استفاده 

1. Methodology 
2. Discipline 
3. Policies 
4. Procedures 

5. The Standard for Project Management 
6. American National Standard Institute (ANSI) 
7. Descriptive Practices 
8. Prescriptive Practices 
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کامِل  و  جامع  طیف  و  است  پروژه  مدیریت  تخصصی  رشتۀ  به  منحصر  راهنما  این  محدودۀ۱ 
قرار  بحث  مورد  سطحی  در  فقط  طرح ها  و  پورتفولیوها  نمی گیرد.  بر  در  را  پروژه ها  و  طرح ها۳  پورتفولیوها۲، 
که با پروژه ها ارتباط و برهم کنش۴ دارند. انجمن مدیریت پروژه دو استاندارد دیگر نیز منتشر  گرفت  خواهند 

که به مدیریت پورتفولیوها و طرح ها می پردازند: می کند 

استاندارد مدیریت پورتفولیو �

استاندارد مدیریت طرح �

گانمتداول 2-1-1واژ
که توسط  واژگان متداول، یک عنصر ضروری هر رشتۀ حرفه ای است. فرهنِگ اصطالحات مدیریت پروژه۵  
که می توانند به صورت  انجمن مدیریت پروژه منتشر شده، ارائه کنندۀ واژگان تخصصی اساسی ای است 
گیرند.  مستمر توسط سازمان ها، مدیران پروژه، طرح و پورتفولیو و سایر ذی نفعان پروژه مورد استفاده قرار 
کتاب راهنمای حاضر، لغات  کرد. واژه نامۀ ]انتهای[  این فرهنِگ واژگان، در طول زمان تکامل پیدا خواهد 
یف آنها را در بر می گیرد. ممکن است واژگاِن مختص به صنایع  و اصطالحات این فرهنگ واژگان و تعار
گیرند؛ این نوع واژگان تخصصی در ادبیات  که در پروژه ها مورد استفاده قرار  مختلف نیز وجود داشته باشد 

هر صنعت، تعریف شده اند.

3-1-1اصولاخالقیورفتارحرفهای
حرفۀ  به  را  اعتماد  تا  می کند  منتشر  را  حرفه ای6  رفتار  و  اخالقی  اصول  نظام نامۀ  پروژه،  مدیریت  انجمن 
با  افراد  زمانی که  به ویژه  کند؛  کمک  هوشمندانه  تصمیمات  اتخاذ  در  افراد  به  و  کرده  القا  پروژه  مدیریت 
تا ارزش ها یا صداقت اخالقی خود  از آنها خواسته شود  که ممکن است  شرایط دشواری روبه رو می شوند 
که جامعۀ جهانی مدیریت پروژه به عنوان مهم ترین موارد تعریف  را مورد مصالحه قرار دهند. ارزش هایی 
کرده است عبارت اند از مسئولیت پذیری7، احترام۸، عدالت۹ و صداقت۱0. نظام نامۀ اصول اخالقی و رفتار 

کید می کند. حرفه اِی انجمن مدیریت پروژه، بر این چهار ارزش را به عنوان ارزش های بنیادین خود، تأ

1. Scope 
2. Portfolios 
3. Programs 

Intract .4: تعامل یا برهم کنش؛ بم فراخور متن از هر دو واژه استفاده شده است 
5. Lexicon of Project Management Terms 
6. Code of Ethics and Professional Conduct 
7. Responsibility
8. Respect 
9. Fairness 
10. Honesty 
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استانداردهای  و  ترجیحی۱  استانداردهای  ی  دو هر  شامل  حرفه ای  رفتار  و  اخالقی  اصول  نظام نامۀ 
اعضای  یعنی  دست اندرکاران۳،  که  است  رفتاری  توصیف کنندۀ  ترجیحی  استاندارهای  است.  الزامی۲ 
آن  تقویت  و  حفظ  به  تالش  داوطلبان،  یا  حرفه ای  گواهی نامه های  دارندگان  پروژه،  مدیریت  انجمن 
این  به  پایبندی  اما  نیست،  قابل اندازه گیری  به آسانی  ترجیحی  استانداردهای  به  پایبندی  گرچه  ا دارند. 
اختیاری  استانداردها  این  ]درواقع[  می رود-  انتظار  می دانند  حرفه ای  را  خود  که  افرادی  از  استانداردها، 
نیست. استانداردهای الزامی، الزامات شرکت یا بنگاه را می سازد و در برخی موارد، بروز رفتارهای مشخصی 

از طرف دست اندرکاران را محدود یا ممنوع می کنند.
پروژه  مدیریت  انجمن  اعضای  که  دست اندرکارانی  پروژه۴،  مدیریت  انجمن  اخالقی  بررسِی  کمیتۀ 
را  نمی کنند،  رفتار  استانداردها  این  مطابق  که  داوطلبانی  یا  حرفه ای  گواهی نامه های  دارندگان  هستند، 

کرد. یه های انضباطی خواهد  مشمول رو

2-1عناصربنیادی
کار در رشتۀ تخصصی مدیریت پروژه و درک آن را شرح می دهد. این بخش، عناصر بنیادی موردنیاز برای 

1-2-1پروژهها
کـه به منظـور خلـق محصـول، ]ارائـۀ[ خدمـت۵ یـا نتیجـه ای یکتـا بـر عهـده  یـک پـروژه تالشـی موقتـی اسـت 

می شـود. گرفتـه 

ساختن  � فراهم  یا  ایجاد  طریق  از  اهداف  تحقق  برای  پروژه ها  يکتا:  نتیجۀ  يا  خدمت  محصول، 
در  باید  ]پروژه[  کار  که  ماحصلی  به عنوان  هدف،  یک  می شوند.  گرفته  عهده  بر  دستاوردها6 
آن  به  باید  که  مقصودی  آید،  دست  به  باید  که  راهبردی  موقعیت  یک  شود،  هدایت  آن  راستای 
انجام  باید  که  خدمتی  یا  و  شود  تولید  باید  که  محصولی  شود،  کسب  باید  که  نتیجه ای  رسید، 
گیرد، تعریف می گردد. یک دستاورد عبارت است از هرگونه محصول، نتیجه یا قابلیِت انجام یک 
گردد تا یک فرایند، مرحله یا پروژه تکمیل شود. دستاورد ها  که باید تولید  خدمِت یکتا و قابل تأیید 

ممکن است ملموس یا ناملموس7 باشند.
کند: برآورده ساختن اهداف پروژه  ممکن است یک یا چند دستاورد زیر را تولید 

1. Aspirational Standards 
2. Mandatory Standards 

Practitioners .3: )دست اندرکاران یا متخصصان. بم فراخور متن از هر دو واژه استفاده شده است( 
4. PMI’s Ethics Review Committee 
5. Service 
6. Deliverables 
7. Tangible or Intangible 
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قلِم  � یا خود یک  قلم،  یا اصالح یک  ارتقا  قلِم۲ دیگر،  از یک  مؤلفه ای۱  که می تواند  یکتا  یک محصول 
نهایی جدید باشد )به عنوان مثال، اصالح یک نقص در یک قلم نهایی(،

که از تولید یا  � کسب وکار  کارکرِد۳  یک خدمت یا قابلیت انجام یک خدمت یکتا )به عنوان مثال، یک 
یع پشتیبانی می نماید(، توز

نتیجه ای یکتا از قبیل یک ماحصل یا یک سند )به عنوان مثال، یک پروژۀ تحقیقاتی در راستای توسعۀ  �
که آیا روند ]مثبتی[ وجود دارد یا ]تبییِن[ فرایند جدیدی برای جامعه مفید  کند  که بتواند تعیین  دانشی 

خواهد بود؟(

کاربردِی  � برنامۀ  یک  )به عنوان مثال،  نتیجه  یا  خدمت  محصول،  چند  یا  یک  از  یکتا  ترکیب  یک 
نرم افزاری، مستندات مربوط به آن و خدماِت پشتیبانی یا اطالع رسانی۴(.

عناصری تکرارپذیر ممکن است در برخی از دستاوردها و فعالیت های پروژه موجود باشند. اما این تکرار، 
را  اداری  به عنوان مثال، ساختمان های  به وجود نمی آورد.  تغییری  پروژه  کار  بنیادیِن  و  یکتا  ویژگی های  در 
می توان با مواد یکسان یا متفاوت و توسط تیم پروژۀ یکسان یا متفاوتی بنا نمود. بااین وجود، یکتایی هر پروژۀ 

ساختمانی با خصوصیات کلیدی )نظیر طراحی، مکان، شرایط، محیط، و افراد درگیر(، حفظ می گردد.
گرفته می شوند. ]انجام[ یک پروژه می تواند یک فرد یا یک  پروژه ها در تمامی سطوح سازمانی بر عهده 
از  چندگانه  سازمانِی  واحد های  یا  منفرد  سازمانی  واحد  یک  می تواند  پروژه  یک  گیرد.  بر  در  را  منفرد  گروه 

گیرد. چندین سازمان را در بر 
مثال هایی از پروژه، موارد زیر را در بر می گیرد ولی به آنها محدود نمی شود:

à توسعۀ یک ترکیب دارویی جدید برای بازار

à گسترش خدمات راهنمای تورهای مسافرتی

à ادغام دو سازمان

à کسب وکار در یک سازمان بهبود یک فرایند 

à خرید و نصب یک سامانۀ سخت افزاری جدید برای استفاده در یک سازمان

à کتشاف نفت در یک منطقه ا

à اصالح یک برنامۀ نرم افزاری مورد استفاده در یک سازمان

à انجام پژوهش برای توسعۀ یک فرایند ساخِت جدید

à احداث یک ساختمان

1. Components 
)مؤلفم ها یا اجزا بم فراخور متن از هر دو واژه استفاده شده است.( 

2. Item 
3. Function 

Help Desk Services .4: بم سیستم های راهنمای موجود بر روی نرم افزارها یا تارنماها اطالق می گردد. 
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که یک پروژه، یک شروع و پایان مشخص  � تالش موقت: ماهیت موقتی بودن پروژه ها نشان می دهد 
پروژه،  پایان  دارد.  کوتاهی  زمان  مدت  پروژه  که  نیست  آن  معنای  به  لزومًا  موقتی  ]صفت[  دارد. 

که یک یا چند مورد زیر مشخص شده باشد: زمانی فرامی رسد 

à اهداف پروژه محقق شده باشند؛

à اهداف پروژه محقق نخواهند شد یا نمی توانند محقق شوند؛

à سرمایه برای تخصیص به پروژه تمام شده یا دیگر در دسترس نیست؛

à  دیگر به پروژه نیازی نیست )به عنوان مثال مشتری دیگر نمی خواهد پروژه تکمیل شود، تغییر
در راهبرد یا اولویت بندی، باعث پایان دادن به پروژه می شود، مدیریت سازمان دستور پایان 

دادن به پروژه را صادر می کند(؛

à  منابع انسانی یا فیزیکی بیش از این در دسترس نیستند؛

à .پروژه به علت مسائل قانونی یا به صورت یک طرفه، فسخ شده و خاتمه می یابد
پروژه ها موقتی هستند اما دستاوردهای آنها ممکن است بعد از خاتمۀ پروژه ها نیز وجود داشته باشند. 
یست محیطی تولید  پروژه ها ممکن است دستاوردهایی با ماهیِت اجتماعی، اقتصادی، مواد و مصالح یا ز
انتظار می رود  که  کرد  یادبود ملی، دستاوردی خلق خواهد  بنای  پروژۀ احداِث یک  به عنوان مثال،  کنند. 

قرن ها باقی بماند.

کسب وکار،  � دیدگاه  از  هستند.  سازمان ها  در  تغییر  محرک  پروژه ها  هستند:  تغییر  محرک  پروژه ها 
یک  به  یافتن  دست  برای  دیگر  وضعیت  به  وضعیت  یک  از  سازمان  دادن  حرکت  پروژه،  هدف 
پروژه شروع شود، سازمان معمواًل  آنکه  از  )به تصویر ۱-۱ رجوع شود(. قبل  هدف مشخص است 
پروژه،  توسط  ایجادشده  تغییر  نتیجۀ مطلوِب حاصل  گرفته می شود.  نظر  در  در وضعیت جاری 

به صورت وضعیت آتی توصیف می شود.
که در آن چندین مرحله برای رسیدن به  گیرند  گذار را نیز در بر  برخی از پروژه ها، ممکن است وضعیت 
وضعیت آتی به صورت مستمر اجرا می شوند. تکمیل موفقیت آمیز پروژه به حرکت سازمان به وضعیت آتی 
و دستیابی آن به هدف مشخص منجر می شود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت پروژه و تغییر، 

کنید. به کتاب راهنمای عملی مدیریت تغییر در سازمان ها۱ مراجعه 

1. Managing Change in Organizations: A Practice Guide
)کتاب مذکور با همکاری مرکز تحمیمات و توسعم مدیریت پروژه و نیز انتشارات آریاناقلم با ترجمۀ علی بیاتی پیش ازاین بم چاپ رسیده است.( 
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تصویر ۱-۱ تغییر در وضعیت سازمان از طریق انجام یک پروژه

کسب وکار را به عنوان  � کسب وکار۱ می شوند: انجمن مدیریت پروژه، ارزش  پروژه ها موجب خلق ارزش 
کّمِی ناشی از یک ]کار یا[ تالش تجاری تعریف می کند. این منفعت  منفعِت خالِص قابل اندازه گیری 
می تواند ملموس، غیرملموس یا به هر دو شکل باشد. در تحلیل کسب وکار، ارزش کسب وکاْر بازگشت۲ 
در قالب عناصری همچون زمان، پول، کاال، یا عناصر غیرملموسی در عوِض چیزی مبادله شده، در نظر 

کسب وکار برای متخصصان۳ رجوع شود(. گرفته می شود )به ص. ۱۸۵ راهنمای عملی تحلیل 
که نتایِج یک پروژه خاص، برای ذی نفعانش فراهم  کسب وکار در پروژه ها به منفعتی اشاره دارد  ارزش 

می سازد. منفعت پروژه ها ممکن است ملموس، غیرملموس یا به هر دو شکل باشد.
نمونه هایی از عناصر ملموس عبارت اند از:

à دارایی های پولی

à ۴ارزش[ سهام سهام داران[

à تأسیسات

à ۵تجهیزات بادوام و ماندافزار

1. Business Value 
2. Return 
3. Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide 
4. Stockholder Equity 
5. Fixtures 
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à ابزارها

à سهم بازار
نمونه هایی از عناصر ناملموس عبارت اند از:

à ایجاد[ حسن نیت[

à ،نشان تجارِی۱ شناخته شده

à منفعت عمومی

à ۲ئم تجاری عال

à ،۳همسویِی راهبردی

à .شهرت

برآورده ساختن 
درخواست ها یا نیازهای 

ذی نفعان

اجرا یا تغییر
 راهبرد های فناورانه یا 
کسب وکار راهبردهای 

ایجاد، بهبود و یا رفِع 
نقِص محصوالت، 
فرایندها یا خدمات

پروژه

تحقق الزامات مقرراتی، 
قانونی و اجتماعی

تصویر ۱-۲ بستر آغاز پروژه

1. Brand 
2. Trademarks 
3. Strategic Alignment 


