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 راهنمای کتاب مدیریت دانش پروژه 

 ( ®PMBOK)راهنمای 

 نسخه ششم 

  

  

 اطالع 

(، که در آن سند موجود در این مقاله یکی است، از طریق یک فرآیند توسعه استانداردهای اجماع PMIو استانداردهای مدیریتی پروژه ) PMIاستانداردهای 

، ین نشریه هستندداوطلبانه توسعه یافته است. این فرایند داوطلبان را جمع آوری می کند و یا از دیدگاه افرادی که عالقه مند به موضوعات مورد بحث در ا

فرایند را اداره می کند و قوانینی را برای ارتقاء عدالت در ایجاد توافق می گیرد، سند را نوشتن نمی کند و به طور مستقل  PMIجستجو می کند. در حالی که 

 مایی. تست، ارزیابی یا تأیید صحت یا کامل بودن هر گونه اطالعات یا اطمینان از هر قضاوتی که در آن وجود دارد استانداردها و انتشارات راهن

PMI یت هرگونه آسیب شخصی، خسارت وارده یا خسارت های دیگر هر نوع طبیعت را، صرف نظر از اینکه چه نوع خاص، غیر مستقیم، عواقب یا جبران، مسئول

ت نامه ای مخالفت می کند و هیچ ضمانت یا ضمانت یا ضمان PMIمستقیما یا غیر مستقیم از انتشار، استفاده از برنامه یا وابستگی به این سند، رد می کند. 

ک از اهداف یا را برای دقت و صحت هر گونه اطالعات منتشر شده در اینجا نمی کاهد و هیچ گونه ضمانت نامه ای مبنی بر این که اطالعات در این سند هر ی

ننده ها یا محصوالت یا خدمات متعهد نمی شود تا بر اساس این استاندارد یا راهنمای هر یک از تولید ک PMIنیازهای خاص شما را برآورده نمی سازد. 

 فروشندگان را تضمین کند. 

PMI  در انتشار و ساختن این سند در دسترس نیست، وظیفه ارائه خدمات حرفه ای یا سایر خدمات را برای و یا از طرف هر شخص یا نهاد ندارد، وPMI  نیز

می کند نیست. هر کس که از این سند استفاده می کند، باید به قضاوت مستقل  برای انجام هرگونه وظیفه ای که شخص یا نهاد آن را به شخص دیگری تحمیل

داردها در مورد خود متکی باشد یا در صورت نیاز، از مشاوره حرفه ای صالح در تعیین تعرفه های معقول در هر شرایطی استفاده کند. اطالعات و دیگر استان

است از منابع دیگر موجود باشد، که ممکن است کاربر بخواهد برای مشاهدات اضافی یا اطالعاتی که  موضوعاتی که تحت پوشش این نشریه قرار دارند ممکن

 این نشریه را پوشش نمی دهد، مشورت کند. 

PMI  .دارای قدرت نیست، و نه متعهد به تفتیش و یا تطابق با مطالب این سند استPMI بهداشتی  محصوالت، طرح ها یا تاسیسات را برای اهداف ایمنی یا

 PMIنباید به  تایید، تست یا بازرسی نمی کند. هر گواهی نامه یا سایر اظهارات مربوط به رعایت هر گونه اطالعات مربوط به سالمت یا ایمنی در این سند

 مربوط باشد و تنها مسئول گواهی دهنده یا سازنده این بیانیه است. 
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1  

 معرفی  
  از این راهنمایکلی و هدف  1.1 

 مدیریت پروژه جدید نیست این در صدها سال استفاده شده است. نمونه هایی از نتایج پروژه عبارتند از:  

  اهرام جیزا 

  ،بازی های المپیک 

  دیوار بزرگ چین 

  ،تاج محل 

  ،انتشار کتاب کودک 

  ،کانال پاناما 

  ،توسعه هواپیماهای جت تجاری 

  ،واکسن فلج اطفال 

  انسانها در ماه فرود می آیند 

  برنامه های کاربردی تجاری تجاری 

 ( دستگاه های قابل حمل برای استفاده از سیستم موقعیت یابی جهانیGPS و ،) 

  .قرار دادن ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین 

صول، فرایندها، ابزارها و تکنیک ها برای کارشان استفاده می کنند. مدیران نتایج این پروژه ها نتیجه رهبران و مدیران است که از شیوه های مدیریت پروژه، ا

یر قرار دهند. در این پروژه ها از مجموعه ای از مهارت های کلیدی و دانش کاربردی استفاده می کنند تا مشتریان و دیگر افراد درگیر در پروژه را تحت تأث

سمیت شناختن مدیریت پروژه را به عنوان یک حرفه آغاز کردند. یکی از جنبه های این کار، دستیابی به توافق اواسط قرن بیستم، مدیران پروژه تالش برای به ر

( شناخته می شود. موسسه مدیریت پروژه PMBOKبه عنوان دانش مدیریت پروژه ) BOK( به نام مدیریت پروژه بود. این BOKدر مورد محتوای دانش )

(PMI پایه ای از نمودارها و واژه نامه های )PMBOK  را تهیه کرد. مدیران پروژه به زودی متوجه شدند که هیچ کتاب واحد نمی تواند تمامPMBOK  را

 ( را منتشر کرده است. PMBOK® Guideیک راهنما برای دانش مدیریت پروژه ) PMIشامل شود. بنابراین، 

PMI ( تعریف دانش مدیریت پروژهPMBOK را به عنوان یک اصطالح معرفی می کند که دانش را در حرفه مدیریت پروژه تعریف می کند. دانش مدیریت )

 می آیند.  پروژه شامل شیوه های اثبات شده سنتی است که به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و شیوه های نوآورانه ای که در حرفه بوجود

 از مجموعه زیر یک ®PMBOKمنتشر شده و منتشر نشده است. این بدن دانش دائما در حال تکامل است. این راهنمای  ( شامل مطالبBOKبدن دانش )

 . است شده شناخته رسمیت به خوب عمل عنوان به کلی طور به که کند می مشخص را پروژه مدیریت دانش

 د ربه طور کلی شناخته شده است به این معنی است که دانش و شیوه های توصیف شده در اکثر پروژه ها بیشتر از زمان مورد استفاده قرار می گی

 و در مورد ارزش و سودمندی آنها هماهنگی وجود دارد. 
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 فرایندهای مدیریت پروژه می تواند احتمال موفقیت در به معنی توافق کلی است که استفاده از دانش، مهارت ها، ابزار و تکنیک ها برای  خوب

 بسیاری از پروژه ها را در ارائه ارزش های تجاری و نتایج مورد انتظار افزایش دهد. 

رد. تعیین ه قرار گیفادمدیر پروژه با تیم پروژه و سایر ذینفعان کار می کند تا با استفاده از روش های مناسب برای هر پروژه به طور کلی شناخته شده مورد است

استفاده از دانش که  "خمیر"یک ترکیب مناسب از فرایندها، ورودی ها، ابزارها، تکنیک ها، خروجی ها و مراحل چرخه زندگی برای مدیریت پروژه به عنوان 

 در این راهنما توضیح داده می شود. 

. روش شناسی یک سیستم از شیوه ها، تکنیک ها، رویه ها و قوانین مورد استفاده کسانی است که است شناسی روش از متفاوت ®PMBOKاین راهنمای 

تدولوژی ها، سیاست ها، رویه ها، قوانین، ابزارها و تکنیک ها م توانند می ها سازمان که است ای پایه ®PMBOKدر یک رشته کار می کنند. این راهنمای 

 و مراحل چرخه حیات مورد نیاز برای مدیریت پروژه را ایجاد کنند. 

 استاندارد برای مدیریت پروژه 1.1.1 

یا رضایت عمومی به عنوان یک مدل و یا [ است. استاندارد یک سند ایجاد شده توسط یک مرجع، سفارشی، 1این راهنما بر اساس استاندارد مدیریت پروژه ] 

( استاندارد، استاندارد مدیریت پروژه با استفاده از فرآیند مبتنی بر مفاهیم اجماع، باز ANSIبه عنوان مثال است. به عنوان استاندارد استاندارد ملی آمریکا )

و مدیریت  PMIبنیادی برای برنامه های توسعه حرفه ای مدیریت پروژه بودن، فرایندهای قانونی و تعادل ایجاد شد. استاندارد مدیریت پروژه یک مرجع 

های توصیفی، به  مدیریت پروژه است. از آنجایی که مدیریت پروژه نیاز به طراحی متناسب با نیازهای پروژه دارد، استاندارد و راهنمای هر دو براساس شیوه

هایی را که اکثر زمان ها در بسیاری از پروژه ها در نظر گرفته شده، شناسایی می کند. استاندارد جای شیوه های تجویزی است. بنابراین، استاندارد، پروسه 

استاندارد برای  همچنین ورودی ها و خروجی هایی است که معموال با آن فرآیندها همراه است. استاندارد نیازی نیست که هر فرآیند یا عملی خاص انجام شود.

 . است شده گنجانده( راهنمای ®PMBOKت دوم راهنمای مدیریت پروژه بدنه دانش )مدیریت پروژه به عنوان قسم

 مورد در اطالعاتی و پروژه مدیریت فرآیندهای سازی خنثی مالحظات ظهور، حال در روند کلیدی، مفاهیم مورد در بیشتری جزئیات ®PMBOKراهنمای 

می دهد. مدیران پروژه می توانند از یک یا چند روش برای پیاده سازی فرآیند های مدیریت پروژه که  ارائه ها پروژه در ها تکنیک و ابزارها از استفاده چگونگی

 در استاندارد مشخص شده اند استفاده کنند. 

ها تنها به درجه ای که با محدوده این راهنما محدود به رشته مدیریت پروژه است، نه طیف وسیعی از اوراق بهادار، برنامه ها و پروژه ها. نمونه کارها و برنامه 

 دو معیار دیگر را برای مدیریت اوراق بهادار و برنامه ها ارائه می دهد:  PMIپروژه ها ارتباط برقرار می کنند، خطاب می شوند. 

 [ و 2استاندارد برای مدیریت نمونه کارها ،] 

 [ 3استاندارد برای مدیریت برنامه .] 

  واژگان کلیدی 1.1.2 

[ واژگان حرفه ای پایه ای را 4] Lexicon of PMI Terms of Managementیک واژگان مشترک یک عنصر ضروری از یک رشته تخصصی است.  

 Lexicon اده قرار گیرد.فراهم می کند که می تواند به طور مداوم توسط سازمان ها، نمونه کارها، برنامه ها، و مدیران پروژه و سایر سهامداران پروژه مورد استف

همراه با تعاریف اضافی است. ممکن است سایر اصطالحات مربوط  Lexiconادامه خواهد داد تا در طول زمان تکامل یابد. واژه نامه این راهنما شامل واژگان در 

 به صنایع خاص در پروژه هایی که توسط ادبیات این صنعت تعریف شده است استفاده شود. 

  ر حرفه ایاصول اخالقی و رفتا 1.1.3 

 PMI Code of Ethics and Professional Ethics [5 را به منظور ایجاد اعتماد به نفس در حرفه مدیریت مدیریت و کمک به فرد در تصمیم گیری ]

. ارزش هایی که جامعه عاقالنه، به ویژه هنگامی که با شرایط دشوار مواجه می شود که ممکن است از فرد خواسته شود که از یکپارچگی یا ارزش های خود 

عنوان پایه گذاری  مدیریت پروژه جهانی را مهمترین وظیفه دانست، مسئولیت، احترام، عدالت و صداقت بود. این اخالق و رفتار حرفه ای، این چهار ارزش را به

 آن تأیید می کند. 
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د که ف می کنناصول اخالقی و رفتار حرفه ای شامل هر دو استانداردهای دلبستگی و استانداردهای اجباری می باشد. استانداردهای دلبستگی رفتار را توصی

به استانداردهای  ، صاحبان صدور گواهینامه یا داوطلبان هستند، تالش می کنند تا حمایت کنند. اگر چه پایبندیPMIتمرینکنندگان، که همچنین اعضای 

های اجباری استاندارد آرمانی به راحتی قابل اندازه گیری نیست، رفتار مطابق با این انتظار برای کسانی است که خود را حرفه ای می دانند، این اختیاری نیست.

، صاحبان صدور PMIنکنندگان که همچنین اعضای الزامات شرکت را ایجاد می کند و در برخی موارد رفتار تمرین کننده را محدود یا ممنوع می کند. تمری

 در معرض انضباط قرار خواهند گرفت.  PMIگواهینامه یا داوطلبان هستند و خود را مطابق با این استانداردها انجام نمیدهند، قبل از کمیته بررسی اخالق 

  عناصر پایه 1.2  

 مدیریت پروژه را شرح می دهد. این بخش عناصر پایه ای الزم برای کار در درون و درک رشته  

  پروژه ها 1.2.1 

 پروژه یک تالش موقت است که برای ایجاد یک محصول، خدمات یا نتیجه منحصر به فرد انجام می شود.  

 .پروژه ها برای رسیدن به اهداف با تولید محصوالت ارائه شده اند. یک هدف به عنوان یک نتیجه که  محصول، خدمات یا نتیجه منحصر به فرد

در آن کار باید هدایت شود، یک موقعیت استراتژیک که باید به دست آید، یک هدف که باید به دست آید، یک نتیجه حاصل شود، یک محصول 

ف می شود. یک تحویل به عنوان یک محصول، نتیجه یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اطمینان که باید تولید شود یا یک سرویس انجام شود، تعری

 تعریف شده برای انجام یک سرویس که برای تولید فرآیند، مرحله یا پروژه الزم است، تعریف شده است. تحویل ممکن است ملموس یا غیرمستقیم

 باشد. 

 ه زیر را ارائه دهد: تکمیل اهداف پروژه می تواند یک یا چند نتیج

  یک محصول منحصر به فرد است که می تواند یک جزء از یک آیتم دیگر، یک بهبود یا اصالح به یک آیتم یا یک آیتم جدید جدید در خود باشد

 )مثال اصالح یک نقص در یک آیتم انتها(؛ 

  یک سرویس منحصر به فرد یا یک قابلیت برای انجام یک سرویس )مثال یک کار تجاری که از تولید یا توزیع پشتیبانی می کند(؛ 

 د تا ریک نتیجه منحصر به فرد، مانند یک نتیجه یا سند )مثال یک پروژه تحقیقاتی که دانش را توسعه می دهد که می تواند مورد استفاده قرار گی

 یا روند وجود دارد یا یک فرایند جدید برای جامعه سودمند باشد(؛ و تعیین کند آ

 یک ترکیب منحصر به فرد از یک یا چند محصول، خدمات یا نتایج )به عنوان مثال، نرم افزار کاربردی، اسناد مرتبط با آن و سرویس های میز 

 کمک(. 

ژه وجود داشته باشد. این تکرار ویژگی های اساسی و منحصر به فرد کار پروژه را تغییر نمی عناصر تکراری ممکن است در برخی از پروژه ها و فعالیت های پرو 

ت. با این حال، هر دهد. به عنوان مثال، ساختمان های اداری را می توان با مواد مشابه یا مشابه ساخته شده و توسط تیم های مشابه یا متفاوت ساخته شده اس

 یدی )مانند محل، طراحی، محیط زیست، وضعیت، افراد درگیر( منحصر به فرد است. پروژه ساختمان با ویژگی های کل

ازمانی یا واحدهای پروژه ها در تمام سطوح سازمانی انجام می شود. یک پروژه می تواند یک فرد یا یک گروه را شامل شود. یک پروژه می تواند یک واحد واحد س

 امل شود. چندگانه سازمانی از سازمان های مختلف را ش

 نمونه هایی از پروژه ها شامل موارد زیر می شوند: 

  ،توسعه یک ترکیب دارویی جدید برای بازار 

  ،گسترش خدمات راهنمای تور 

  ادغام دو سازمان 

  بهبود فرآیند کسب و کار در یک سازمان 

  ،خرید و نصب سیستم سخت افزاری کامپیوتر جدید برای استفاده در یک سازمان 

 ت در یک منطقه بررسی نف 
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   تغییر یک برنامه نرم افزار کامپیوتری که در یک سازمان استفاده می شود 

  انجام تحقیق برای توسعه یک فرآیند تولید جدید و 

  ساخت یک ساختمان 

وتاه مدت نیست. پایان پروژه ماهیت موقت پروژه ها نشان می دهد که پروژه یک شروع و پایان قطعی دارد. موقت لزوما به معنای یک پروژه ک تالش موقت

 زمانی اتفاق می افتد که یکی یا بیشتر از موارد زیر درست باشد: 

  اهداف پروژه به دست آمده است؛ 

  اهداف نخواهد بود و یا نمی توانند برآورده شوند؛ 

  بودجه برای تخصیص به پروژه خسته شده یا دیگر در دسترس نیست 

 ،دیریت م نیازی به پروژه دیگر وجود ندارد )مثال مشتری دیگر نمی خواهد که پروژه کامل شود، تغییر در استراتژی یا اولویت پروژه به پایان برسد

 سازمانی جهت هدایت پروژه را فراهم می کند(؛ 

  منابع انسانی یا فیزیکی دیگر در دسترس نیستند؛ یا 

  .این پروژه به علت قانونی یا راحتی پایان می یابد 

عت ی، مادی یا طبیپروژه ها موقت هستند، اما نتایج آنها ممکن است فراتر از پایان پروژه باشد. پروژه ها ممکن است نتایج حاصل از طبیعت اجتماعی، اقتصاد

 ملی، یک تحول قابل پیش بینی برای قرن ها ادامه خواهد یافت. را تولید کنند. به عنوان مثال، یک پروژه برای ساختن یک بنای یادبود 

پروژه ها در سازمان تغییر می کنند. از یک دیدگاه تجاری، یک پروژه با هدف انتقال یک سازمان از یک ایالت به ایالت دیگر  پروژه ها در حال تغییر هستند 

بل از آغاز پروژه، سازمان معموال به عنوان موجود در وضعیت فعلی شناخته می شود. نتیجه (. ق1-1به منظور دستیابی به یک هدف خاص )نگاه کنید به شکل 

 دلخواه تغییری که توسط پروژه انجام می شود، به عنوان دولت آینده توصیف می شود. 

یدن به دولت آینده ایجاد می شود. اتمام برای برخی از پروژه ها، ممکن است شامل ایجاد یک دولت گذار بشویم که در آن مرحله چند مرحله ای برای رس

غییر، ه و تموفقیت آمیز پروژه منجر به سازماندهی به سوی دولت آینده و دستیابی به هدف خاص می شود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت پروژ

 [. 6به مدیریت تغییر در سازمان مراجعه کنید: راهنمای عملی ]

 

 ازمان از طریق یک پروژه. تغییر وضعیت س1-1شکل 

تعریف ارزش کسب و کار را به عنوان سود قابل اندازه گیری خالص حاصل از یک تالش تجاری می باشد.  PMI پروژه فعال کردن ایجاد ارزش کسب و کار.

شده بازگشت، در قالب عناصر مانند زمان، مزایا ممکن است ملموس، ناملموس یا هر دو باشد. در تجزیه و تحلیل کسب و کار، کسب و کار ارزش در نظر گرفته 

 [(. 7] 185پول، کاال، و یا ناملموس در ازای چیزی رد و بدل )نگاه کنید به تجزیه و تحلیل کسب و کار برای پزشکان: راهنمای تمرین، ص 
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روژه ها ممکن است ملموس، غیرمستقیم یا هر ارزش کسب و کار در پروژه ها به نفع آن است که نتایج یک پروژه خاص به ذینفعانش کمک می کند. مزیت پ

 دو باشد. 

 نمونه هایی از ملزومات ملموس عبارتند از: 

  دارایی های پولی 

  حقوق صاحبان سهام 

  سودمند 

  المپ ها 

  ابزار و 

  .سهم بازار 

 نمونه هایی از عناصر نامشهود عبارتند از:  

  ،حسن نیت 

  تشخیص نام تجاری 

  سود عمومی 

  عالئم تجاری 

  هماهنگی استراتژیک، و 

  .شهرت 

رهبران سازمان ها پروژه هایی را در واکنش به عوامل موثر بر سازمان هایشان آغاز می کنند. چهار فاکتور اساسی برای این عوامل وجود  زمینه آغاز پروژه. 

 (: 2-1دارد که زمینه پروژه را نشان می دهد )نگاه کنید به شکل 

 ،قانونی یا اجتماعی؛  دیدار با الزامات قانونی 

  رضایت درخواست یا نیازهای ذینفعان؛ 

  پیاده سازی یا تغییر استراتژیهای تجاری یا تکنولوژیکی؛ و 

  .ایجاد، بهبود و یا تعمیر محصوالت، فرایندها و یا خدمات 

 

 . زمینه آغاز پروژه2-1شکل 
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تاثیر می گذارد. رهبران به این عوامل پاسخ می دهند تا سازمان را پایدار نگه دارد. پروژه  این عوامل بر عملیات در حال انجام سازمان و استراتژی های تجاری 

 داف استراتژیک سازمان وها ابزارهایی را برای سازمان ها برای موفقیت تغییرات الزم برای مقابله با این عوامل فراهم می کنند. این عوامل در نهایت باید به اه

 وند پیدا کند. ارزش تجاری هر پروژه پی

 نشان می دهد که چگونه عوامل مثبت می تواند با یک یا چند دسته از عوامل اصلی سازگار شود.  1-1جدول 

 

 . نمونه هایی از عوامل که منجر به ایجاد یک پروژه می شود1-1جدول 
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 اهمیت مدیریت پروژه  1.2.2

طریق برنامه مناسب و مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه برای رفع نیازهای پروژه است. مدیریت پروژه از 

ها را به طور موثر و کارآمد اجرا ادغام فرایندهای مدیریت پروژه مشخص شده برای پروژه انجام می شود. مدیریت پروژه سازمان ها را قادر می سازد تا پروژه 

 کنند. 

 مدیریت پروژه موثر به افراد، گروه ها و سازمان های دولتی و خصوصی کمک می کند تا: 

  دیدار با اهداف کسب و کار؛ 

  انتظارات ذینفعان را رعایت کنید 

  قابل پیش بینی تر باشد 

  افزایش شانس موفقیت؛ 

  .محصوالت مناسب را در زمان مناسب تحویل دهید 

  حل مشکالت و مسائل 

  به موقع به خطرات پاسخ دهید؛ 

  بهینه سازی استفاده از منابع سازمانی؛ 

  شناسایی، بازیابی و یا پایان دادن به پروژه های شکست خورده؛ 

 نابع(. مدیریت محدودیت )به عنوان مثال، دامنه، با کیفیت، برنامه، هزینه ها، م 

  تعادل تأثیر محدودیت ها در پروژه )به عنوان مثال، افزایش دامنه ممکن است هزینه یا برنامه را افزایش دهد(؛ و 

  .مدیریت تغییر در شیوه ای بهتر 

 پروژه های مدیریت نشده و یا عدم مدیریت پروژه می تواند منجر به:  

  مهلتهای خالی 

  بیش از حد هزینه 

  کیفیت پایین 

  بازنگری 

  گسترش غیرقابل کنترل پروژه 

  ،افت شهرت برای سازمان 

  ذینفعان ناراضی و 

  .شکست در دستیابی به اهداف که پروژه انجام شد 

بندی زماناتنگتری، پروژه ها یک راه اصلی برای ایجاد ارزش و مزایای سازمان هستند. در محیط کسب و کار امروز، رهبران سازمانی باید بتوانند با بودجه تنگ

رکت ها ش کوتاهتر، کمبود منابع و فناوری به سرعت تغییر کنند. محیط کسب و کار پویا با سرعت شتاب تغییر است. برای حفظ رقابت در اقتصاد جهانی،

 مدیریت پروژه را به طور مداوم به ارزش تجاری ارایه می دهند. 

 ر سازمان ها باشد. این سازمان ها را قادر می سازد تا: مدیریت پروژه موثر و کارآمد باید یک شایستگی استراتژیک د

  ،نتایج پروژه های تی را به اهداف کسب و کار 

  در بازارهای خود به طور موثر رقابت کنید 

  حفظ سازمان، و 

 روژه ها پاسخ دهید )بخشبا توجه به اینکه برنامه های مدیریت پروژه را به درستی تنظیم می کنند، تغییرات در محیط کسب و کار را بر روی پ 

 را ببینید(.  4.2
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 ارتباط پروژه، برنامه، نمونه کارها و مدیریت عملیات  1.2.3

 بررسی اجمالی  1.2.3.1 

 کنند. یک پروژه ممکنبا استفاده از فرآیندها، ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه، سازمان ها برای پایبندی به اهداف و اهداف خود پایه های صحیح ایجاد می  

یا درون نمونه کارها. مدیران پروژه  است در سه سناریو جداگانه مدیریت شود: به عنوان یک پروژه مستقل )خارج از یک نمونه کارها یا برنامه(، درون یک برنامه

موعه ای از اهداف و با مدیران نمونه کارها و برنامه های در حال تعامل با یک پروژه در یک برنامه یا نمونه کارها. برای مثال، ممکن است برای انجام یک مج

ممکن است به یک برنامه گروه بندی شوند. یک برنامه به عنوان یک گروه اهداف یک سازمان برای پروژه های متعدد، مورد نیاز باشد. در این شرایط، پروژه ها 

 مدیریت آنها بهاز پروژه های مربوطه، برنامه های وابسته و فعالیت های برنامه تعریف شده به منظور هماهنگی به منظور بدست آوردن مزایایی که از طریق 

ها پروژه های بزرگ است. پروژه بسیار بزرگ می تواند به عنوان یک پروژه بزرگ شناخته شود.  صورت جداگانه قابل دسترسی نیست، تعریف می شود. برنامه

 میلیون و یا بیشتر مردم، و اجرا برای سال.  1میلیارد دالر یا بیشتر، تاثیر  1هزینه  megaprojectsبه عنوان یک راهنما، 

ت پرونده ها و پروژه های چندگانه که در هر زمان معین در حال اجرا هستند، استفاده کنند. برخی از سازمانها ممکن است از یک پروژکتور پروژه برای مدیری

 3-1ریف می شود. شکل نمونه کارها به عنوان پروژه ها، برنامه ها، اوراق بهادار تابعه و عملیات به عنوان یک گروه به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک تع

 گونه اوراق بهادار، برنامه ها، پروژه ها و عملیات در یک وضعیت خاص مرتبط هستند. یک مثال را نشان می دهد که چ

اوراق بهادار، برنامه  مدیریت برنامه و مدیریت نمونه کارها از مدیریت پروژه در چرخه های زندگی، فعالیت ها، اهداف، تمرکز و مزایا متفاوت است. با این حال،

(، که ممکن است منجر به 3-1ینفعان مشارکت می کنند و ممکن است نیاز به استفاده از همان منابع )نگاه کنید به شکل ها، پروژه ها و عملیات اغلب با ذ

دل برای دستیابی به تعادرگیری در سازمان شود. این نوع وضعیت، نیاز به هماهنگی درون سازمان را از طریق استفاده از نمونه کارها، برنامه ها و مدیریت پروژه 

 را در سازمان افزایش می دهد. کا

دیگر ها با یکیک ساختار نمونه نمونه را نشان می دهد که نشان دهنده روابط میان برنامه ها، پروژه ها، منابع مشترک و ذینفعان است. اجزاء نمونه کار 3-1شکل 

و اولویت ها می شود، گروه بندی می شوند. برنامه ریزی سازمانی  به منظور تسهیل حکمرانی موثر و مدیریت کار که کمک به دستیابی به استراتژی های سازمان

 ازمان ها اجازه می دهدو نمونه کارها با استفاده از اولویت بندی بر اساس ریسک، بودجه و مالحظات دیگر بر مولفه ها تاثیر می گذارد. نمایه نمونه کارها به س

عکس شده اند. این نمایه نمونه کارها نیز امکان پیاده سازی و هماهنگی نمونه کارها، برنامه ها و مدیریت که ببینند که اهداف استراتژیک در قالب نمونه های من

 ظار قرار گیرد. پروژه را فراهم می کند. این حکومت هماهنگ شده اجازه می دهد تا منابع انسانی، مالی و فیزیکی مجاز بر اساس عملکرد و مزایای مورد انت

 

 کارها، برنامه ها، پروژه ها و عملیات. نمونه 3-1شکل 
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 نگاهی به پروژه، برنامه و مدیریت نمونه کارها از دیدگاه سازمانی:  

  ؛ و "راه راست"مدیریت برنامه و پروژه بر روی اجرای برنامه ها و پروژه ها 

  تمرکز دارد.  "حق"مدیریت نمونه کارها بر روی انجام برنامه ها و پروژه های 

  

 . ها پروژه و ها برنامه بهادار، اوراق ازرائه یک مقایسه تطبیقی ا 2-1جدول 

 

 ها پروژه و ها برنامه کارها، نمونه. مرور تطبیقی 2-1جدول 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

17 
 

 مدیریت برنامه  1.2.3.2 

ترل، ن منافع و کنمدیریت برنامه به عنوان کاربرد دانش، مهارت ها و اصول به یک برنامه برای دستیابی به اهداف برنامه تعلق می گیرد و برای به دست آورد 

شاره دارد. مدیریت پروژه بر توسط مدیریت اجزای برنامه به صورت جداگانه قابل دسترسی نیست. جزء برنامه به پروژه ها و برنامه های دیگر در یک برنامه ا

ابل بین پروژه ی متقروی وابستگی های متقابل در یک پروژه تمرکز دارد تا رویکرد بهینه برای مدیریت پروژه را تعیین کند. مدیریت برنامه بر روی وابستگی ها

قدامات مربوط به این وابستگی متقابل برنامه و سطح پروژه ممکن ها و بین پروژه ها و سطح برنامه برای تعیین رویکرد بهینه برای مدیریت آنها متمرکز است. ا

 است شامل موارد زیر باشد: 

  هماهنگی با مسیر سازمانیافته یا استراتژیک که اهداف و اهداف برنامه و پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ 

  اختصاص دامنه برنامه به اجزای برنامه؛ 

 زای برنامه به بهترین نحو در خدمت برنامه؛ مدیریت وابستگی های متقابل میان اج 

  مدیریت خطرات برنامه که ممکن است چندین پروژه را در برنامه تاثیر گذارد؛ 

  محدودیت ها و درگیری هایی که بر پروژه های مختلف در برنامه تأثیر می گذارند را حل می کند؛ 

  مسائل حل شده بین پروژه های جزء و سطح برنامه؛ 

 خواست تغییر در یک چارچوب حاکمیت مشترک؛ مدیریت در 

  اختصاص بودجه در پروژه های مختلف در داخل برنامه؛ و 

  .تضمین بهره مندی از برنامه ها و پروژه های جزء 

و ادغام سیستم  یک نمونه از برنامه یک سیستم ارتباطی ماهواره ای جدید با پروژه های طراحی و ساخت ماهواره و ایستگاه های زمینی، راه اندازی ماهواره 

 است. 

 [. 3برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت برنامه، به استاندارد مدیریت برنامه مراجعه کنید ]

  

 رتفولیوپومدیریت  1.2.3.3

 ریف می شود. نمونه کارها به عنوان پروژه ها، برنامه ها، اوراق بهادار تابعه و عملیات به عنوان یک گروه به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک تع

نه کارها های نمومدیریت نمونه کارها به عنوان مدیریت متمرکز یک یا چند پرتفوی برای دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده است. برنامه ها یا پروژه 

 ممکن است لزوما وابسته به یکدیگر و یا به طور مستقیم مرتبط نیستند. 

 هدف مدیریت نمونه کارها این است که: 

 گیری های سرمایه گذاری سازمانی  راهنمای تصمیم 

  .انتخاب ترکیب مطلوب برنامه ها و پروژه ها برای رسیدن به اهداف استراتژیک 

  ارائه شفافیت تصمیم گیری 

  .اولویت بندی تیم و تخصیص منابع فیزیکی 

  .احتمال رعایت بازده مطلوب سرمایه گذاری را افزایش دهید 

 جزاء را مدیریت کنید. مدیریت یکپارچه ریسک مشخصات تمام ا 

 مدیریت نمونه کارها همچنین تایید می کند که نمونه کارها با استراتژی های سازمانی سازگار و هماهنگ است.  

 اهداف ینحداکثر کردن ارزش نمونه کارها مستلزم بررسی دقیق اجزای تشکیل دهنده نمونه کارها است. اجزاء اولویت بندی می شوند تا کسانی که بیشتر

 استراتژیک سازمان را در اختیار دارند، منابع مالی، تیمی و فیزیکی مورد نیاز را داشته باشند. 
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را شامل می به عنوان مثال، یک سازمان زیرساختی که هدف استراتژیک به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه گذاری های خود را دارد، می تواند نمونه هایی 

ای نفت و گاز، برق، آب، جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها است. از این ترکیب، سازمان می تواند برای مدیریت پروژه های مرتبط شود که حاوی ترکیبی از پروژه ه

 ام پروژه های آببه عنوان یک نمونه کارها انتخاب کند. تمام پروژه های برق را می توان به عنوان نمونه کارهای قدرت دسته بندی کرد. به همین ترتیب، تم

یروگاه را برای ممکن است به عنوان مجموعه ای از آب گروه بندی شوند. با این حال، زمانی که سازمان پروژه های مربوط به طراحی و ساخت نیروگاه و سپس ن

ای آب مشابه، جزء جزء جزء نمونه تولید انرژی کار می کند، این پروژه های مرتبط را می توان در یک برنامه گروه بندی کرد. بنابراین، برنامه قدرت و برنامه ه

 کارها ساختار زیرساخت ها می شود. 

 [. 2برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت نمونه کارها، نگاه کنید به استاندارد برای مدیریت نمونه کارها ]

 مدیریت عملیات  1.2.3.2 

 مدیریت عملیات یک منطقه است که خارج از حوزه مدیریت پروژه رسمی است که در این راهنما توضیح داده شده است.  

به  پاسخگوییمدیریت عملیات مربوط به تولید در حال حاضر کاال و / یا خدمات است. این تضمین می کند که با استفاده از منابع مطلوب مورد نیاز برای 

 ، عملیات تجاری ادامه یابد. این مربوط به مدیریت فرایندهایی است که مواد )اجزای، انرژی، و نیروی کار( را به خروجی )به عنوان مثال،خواسته های مشتری

 محصوالت، کاالها و / یا خدمات( تبدیل می کند. 

 عملیات و مدیریت پروژه  1.2.3.4 

نوان یک به عتغییرات در عملیات کسب و کار یا سازمان ممکن است تمرکز یک پروژه باشد، به ویژه هنگامی که تغییرات قابل توجهی در فعالیت های تجاری  

د دارد که در آن دو نتیجه از محصول یا ارائه خدمات جدید وجود دارد. عملیات در حال اجرا خارج از حوزه یک پروژه است؛ با این حال، نقطه متقاطع وجو

 ناحیه متقاطع هستند. 

 پروژه ها می توانند با عملیات در نقاط مختلف در طول چرخه عمر محصول، مانند؛ 

  هنگام ایجاد یک محصول جدید، ارتقاء یک محصول یا گسترش خروجی؛ 

  در حالی که بهبود عملیات و یا روند توسعه محصول؛ 

  در پایان چرخه زندگی محصول؛ و 

 ر مرحله بستن در ه 

ز نش به عملیات یا ادر هر نقطه، تحویل و دانش بین پروژه و عملیات برای اجرای کار تحویل داده می شود. این پیاده سازی از طریق انتقال منابع پروژه یا دا 

 طریق انتقال منابع عملیاتی به پروژه انجام می شود. 

  

 ( و استراتژی ها OPMمدیریت پروژه های سازمان ) 1.2.3.6

به دستیابی به اهداف  نمونه کارها، برنامه ها و پروژه ها با استراتژی های سازمانی هماهنگ می شوند و یا به آنها هدایت می شود و به نحوی که هر یک از آنها 

 استراتژیک کمک می کند: 

 ،اولویت دادن به کار و ارائه منابع مورد نیاز، اوراق بهادار با استراتژی های  مدیریت نمونه کارها با استفاده از انتخاب برنامه ها یا پروژه های مناسب

 سازمانی را به هم پیوند می دهد. 

  .مدیریت برنامه، اجزای برنامه را هماهنگ می کند و وابستگی های متقابل را کنترل می کند تا مزایای مشخص شده را درک کند 

 اف سازمانی را امکان پذیر می سازد. مدیریت پروژه، دستیابی به اهداف و اهد 
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 می شود که عامل اصلی در پرتفوی ها یا برنامه ها، پروژه ها ابزار دستیابی به اهداف و اهداف سازمان هستند. این اغلب در چارچوب یک برنامه استراتژیک انجام

(، می توان با OPMو پروژه ها از طریق استفاده از مدیریت پروژه سازمانی ) سرمایه گذاری در پروژه ها است. با مدیریت سیستماتیک اوراق بهادار، برنامه ها

به عنوان یک چارچوب است که در نمونه کارها، برنامه، و مدیریت پروژه با توانمندسازها سازمانی به  OPMاهداف تجاری استراتژیک سازمان سازگار شد. 

 است.  منظور دستیابی به اهداف استراتژیک یکپارچه تعریف شده

 OPMاین است که اطمینان حاصل شود که سازمان، پروژه های مناسب را انجام می دهد و منابع حیاتی را به طور مناسب اختصاص می دهد.  OPMهدف 

ائه داف و نتایج ارهمچنین کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که تمام سطوح در سازمان، دیدگاه استراتژیک را درک می کنند، ابتکاراتی که از دیدگاه، اه

 محیط سازمانی را نشان می دهد که در آن استراتژی، نمونه کارها، برنامه ها، پروژه ها و عملیات در تعامل هستند.  4-1شده پشتیبانی می کند. شکل 

 [. 8]، به پیاده سازی مدیریت پروژه های سازمان مراجعه کنید: یک راهنمای عملی OPMبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 

 . مدیریت پروژه سازمان4-1شکل 

  

 جزء راهنمای  1.2.2

ا ما این اجزا رپروژه ها شامل چندین مولفه کلیدی می شوند که وقتی که به طور موثر مدیریت می شود، به اتمام موفقیت آمیز آنها منجر می شود. این راهن 

 شناسایی و توضیح می دهد. اجزای مختلف در حین مدیریت پروژه به یکدیگر متصل می شوند. 

 شرح داده شده است. این اجزاء به طور کامل در بخش هایی که از جدول آمده است توضیح داده شده است.  3-1اجزاء کلیدی به طور خالصه در جدول 
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 PMBOK® Guide Components. توضیحات 3-1جدول 

PMBOK® توضیح مختصر کامپوننت کلید راهنمای 

 مجموعه ای از مراحل که پروژه از طریق شروع آن به پایان می رسد.  (1.2.4.1چرخه عمر پروژه )بخش 

 (1.2.4.2مرحله پروژه )بخش 
مجموعه ای از فعالیت های منطقی مربوط به پروژه که به تکمیل یک یا چند 

 تحویل می رسد. 

 (1.2.4.3دروازه فاز )بخش 
بازبینی در پایان مرحله ای که تصمیم گرفته شده برای ادامه دادن به مرحله 

 بعدی، ادامه دادن به تغییر یا پایان دادن به یک برنامه یا پروژه باشد. 

 (1.2.4.4فرایندهای مدیریت پروژه )بخش 
مجموعه ای از فعالیت های منظم جهت ایجاد یک نتیجه نهایی که در آن 

 برای ایجاد یک یا چند خروجی اعمال خواهد شد. یک یا چند ورودی 

 (1.2.4.5گروه فرایند مدیریت پروژه )بخش 

گروه منطقی ورودی های مدیریت پروژه، ابزار و تکنیک ها و خروجی ها. 

گروه های فرایند مدیریت پروژه عبارتند از: آغاز، برنامه ریزی، اجرای، نظارت 

 ریت پروژه مرحله ای از پروژه نیستند. و کنترل و بستن. گروه های فرایند مدی

 (1.2.4.6بخش دانش مدیریت پروژه )بخش 

یک منطقه مشخص مدیریت پروژه تعریف شده توسط الزامات دانش خود و 

از لحاظ فرآیندها، شیوه ها، ورودی ها، خروجی ها، ابزارها و تکنیک ها 

 توصیف شده است. 

  

  

 

 ها پروژه در کلید عوامل راهنمای ® PMBOK. رابطه بین 5-1شکل 
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 دوچرخه های زندگی در پروژه و توسعه  1.2.2.1 

ژه فراهم می یک چرخه عمر پروژه مجموعه ای از مراحل است که پروژه از طریق شروع آن تا اتمام آن گذر می کند. این چارچوب اساسی را برای مدیریت پرو 

دارند. تمام پروژه  کند. این چارچوب اساسی صرف نظر از کار پروژه خاص درگیر اعمال می شود. مراحل ممکن است پی در پی، تکرار شونده، یا با هم تداخل

 نگاشت.  5-1را می توان به چرخه زندگی عمومی نشان داده شده در شکل 

ر ، و یا دچرخه عمر پروژه می تواند پیش بینی و یا تطبیقی. در عرض یک چرخه عمر پروژه، به طور کلی یک یا چند فاز است که با توسعه محصول، خدمات

ر توسعه نامیده می شود. چرخه زندگی توسعه می تواند پیش بینی، تکرار شونده، افزایشی، تطبیقی، یا یک مدل نتیجه ارتباط وجود دارد. این یک چرخه عم

 ترکیبی: 

  اره اددر یک چرخه زندگی پیش بینی، محدوده پروژه، زمان، و هزینه در مراحل اولیه چرخه زندگی تعیین می شود. هر گونه تغییر در دامنه با دقت

 ی پیش بینی نیز ممکن است به عنوان چرخه زندگی آبشار ارجاع شود. می شود. چرخه زندگ

 عنوان  در چرخه زندگی تکرار شونده، محدوده پروژه به طور کلی در چرخه عمر پروژه اوایل تعیین می کند، اما زمان و برآورد هزینه طور معمول به

توسعه محصول از طریق یک سری از چرخه تکرار می شود، در حالی که درک تیم پروژه از محصول را افزایش می دهد تغییر یافتهاست. تکرار 

 افزایش پی در پی به عملکرد محصول اضافه کنید. 

 ددر چرخه زندگی افزایشی، تحویل از طریق یک سری از تکرارها بود که به ترتیب قابلیت در یک چهارچوب زمانی از پیش تعیین شده اضافه تولی 

 شده است. تحویل شامل قابلیت الزم و کافی برای تنها پس از تکرار نهایی کامل در نظر گرفته شود. 

  دامنه دقیق تعریف و قبل از شروع تکرار تایید شده است. چرخه زندگی تطبیقی باشد می افزایشی یا و شونده، تکرار چاالک،چرخه زندگی تطبیقی .

 را مشاهده کنید.  X3 ضمیمه. شود می رانده تغییر یا چابک عنوان به زندگی چرخه به نیز

 از پروژه ای است که به خوبی شناخته شده و یا مورد نیاز  چرخه زندگی ترکیبی ترکیبی از یک پیش بینی و چرخه زندگی سازگار است. این عناصر

 بالدنثابت کرده اند به دنبال یک چرخه عمر توسعه پیش بینی شده، و این عناصر هستند که هنوز در حال تکامل چرخه عمر توسعه تطبیقی 

 . کنید

وامل مقابله با ع آن است تا به تیم مدیریت پروژه برای تعیین بهترین چرخه زندگی برای هر پروژه. چرخه عمر پروژه باید به اندازه کافی انعطاف پذیر برای 

 مختلف موجود در پروژه. انعطاف پذیری چرخه زندگی ممکن است با انجام: 

 ه انجام شود، شناسایی فرایند یا فرآیندهای مورد نیاز در هر مرحل 

  ،انجام فرآیند یا فرآیندهای شناسایی شده در مرحله مناسب 

  .)تنظیم ویژگی های مختلف یک فاز )به عنوان مثال، معیارهای نام، مدت زمان، معیارهای خروج و ورود 

ل مجموعه ای از مراحل است که نشان چرخه عمر پروژه مستقل از چرخه عمر محصول، که ممکن است توسط یک پروژه تولید می شوند. چرخه عمر محصو

 دهنده تکامل یک محصول، از مفهوم از طریق تحویل، رشد، بلوغ است، و تا بازنشستگی. 

 فاز پروژه  1.2.2.2 

 با انواع ویژگی فاز پروژه مجموعه ای از فعالیت های پروژه منطقی مربوط که در تکمیل یک یا چند نقطه اوج تحویل است. مراحل در چرخه زندگی را می توان 

 های توصیف شده است. ویژگی ممکن است اندازه گیری و منحصر به فرد به مرحله خاص. ویژگی ممکن است شامل اما نه محدود به: 

  به عنوان مثال، فاز( نامA فاز ،B 2، فاز 1، فاز ،)فاز پیشنهاد ، 

 وژه(، تعداد )به عنوان مثال، سه مرحله در این پروژه، پنج مرحله در این پر 

  ،سه ماهه(،  1ماه،  1هفته،  1مدت زمان )به عنوان مثال 

  ،)منابع مورد نیاز )به عنوان مثال، مردم، ساختمان، تجهیزات 

  معیارهای ورود برای یک پروژه به حرکت به آن مرحله )به عنوان مثال، مصوبات مشخص مستند، اسناد مشخص تکمیل(، و 

  تکمیل فاز )به عنوان مثال، مصوبات مستند، تکمیل و تحویل مدارک، تکمیل تحویل(. معیارهای خروج برای یک پروژه برای 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

22 
 

م شده در آن پروژه ممکن است به فاز مجزا یا خرده مولفه جدا شده است. این مراحل یا خرده مولفه به طور کلی نام هایی که نشان می دهد نوع کار انجا 

 مل اما نه محدود به: مرحله داده می شود. مثال هایی از نام فاز شا

  ،توسعه 

  ،مطالعه امکان سنجی 

  ،نیاز مشتری 

  ،توسعه راه حل 

  ،طرح 

  ،نمونه اولیه 

  ،ساختن 

  ،تست 

  ،انتقال 

  ،راه اندازی 

  بررسی نقطه عطف، و 

  .درس های آموخته 

 مراحل پروژه ممکن است بر اساس عوامل مختلف از جمله تاسیس شده، اما نه محدود به:  

  نیازهای مدیریت در؛ 

  ماهیت پروژه؛ 

  ویژگی های منحصر به فرد از سازمان، صنعت، یا فن آوری؛ 

  عناصر پروژه از جمله، اما، فناوری، مهندسی، کسب و کار، فرآیند یا قانونی محدود نمی شود؛ و 

 )نقاط تصمیم گیری )به عنوان مثال، بودجه، پروژه بروید / بدون رفتن، و بررسی نقطه عطف . 

حی یا ات اصالبا استفاده از مراحل مختلف ممکن است بینش بهتر به مدیریت پروژه فراهم می کند. این همچنین فرصتی برای ارزیابی عملکرد پروژه و اقدام

 را ببینید(.  1.2.4.3پیشگیرانه الزم در مراحل بعدی فراهم می کند. یکی از اجزای اصلی مورد استفاده قرار گیرد با مراحل پروژه بررسی فاز )بخش 

  

  GATEفاز  1.2.2.3

 اما نه محدود به:  دروازه فاز است که در پایان یک مرحله برگزار می شود. عملکرد و پیشرفت این پروژه در مقایسه با پروژه ها و اسناد کسب و کار از جمله، 

  را ببینید(،  1.2.6.1مورد کسب و کار پروژه )بخش 

  را ببینید(،  4.1منشور پروژه )بخش 

  را ببینید(، و  4.2برنامه مدیریت پروژه )بخش 

  مراجعه کنید(.  1.2.6.2برنامه مدیریت مزایای )بخش 

 تصمیم )به عنوان مثال، به / بدون رفتن تصمیم( است به عنوان یک نتیجه از این مقایسه به ساخته شده است:  

  ،ادامه در مرحله بعد 

 مرحله بعدی با اصالح،  ادامه در 

  ،پایان این پروژه 

  باقی می ماند در فاز یا 

  .فاز و یا عناصر آن را تکرار کنید 
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از و یا خروج فاز بسته به سازمان، صنعت، و یا نوع کار، دروازه فاز ممکن است با اصطالحات دیگر مانند، بررسی فاز، دروازه مرحله، کشتن نقطه، و ورودی ف 

ده اسازمانها این بررسی به بررسی دیگر اقالم مربوط که فراتر از محدوده این راهنمای هستند، از جمله اسناد مربوط به محصول و یا مدل استف نامیده می شود.

 کنید. 

  

 فرایندهای مدیریت پروژه  1.2.2.2

 پروژه تولید یکچرخه عمر پروژه است با اجرای یک سری از فعالیت های مدیریت پروژه به عنوان فرآیندهای مدیریت پروژه اداره می شود. هر فرایند مدیریت  

ایج بل تحویل و یا نتیجه. نتیا چند خروجی از یک یا چند ورودی با استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه مناسب و تکنیک های. خروجی می تواند به یک کاالی قا

 یک نتیجه نهایی یک فرایند است. فرآیندهای مدیریت پروژه در صنایع اعمال در سطح جهانی. 

ه رخ می دهد فرآیندهای مدیریت پروژه ها منطقی از خروجی آنها تولید مرتبط است. فرآیندهای ممکن است فعالیت های با هم تداخل دارند که در طول پروژ

 د. خروجی یک فرایند به طور کلی در هر دو نتایج: داشته باش

  یک ورودی به فرآیند دیگر، و یا 

  .یک کاالی قابل تحویل پروژه یا پروژه فاز 

  

 یک مثال از چگونگی ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی با یکدیگر در طی یک فرآیند، و با فرآیندهای دیگر را نشان می دهد.  6-1شکل 

 

 فرآیند به عنوان مثال: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی. 6-1شکل 

  

 : تعداد تکرارها روند و تعامالت بین فرآیندهای ها بسته به نیازهای پروژه است. فرآیندهای به طور کلی به یکی از سه دسته تقسیم می شوند

 فرآیندهای توسعه منشور پروژه و بستن پروژه یا ست. فرآیندهای مورد استفاده یک بار و یا در نقاط از پیش تعریف شده در این پروژه ا

 فاز نمونه هستند. 

  .این فرایند به دست آوردن منابع انجام شده است به عنوان منابع مورد نیاز فرآیندهای هستند که دوره به عنوان مورد نیاز انجام می شود

 است. این فرایند رفتار تدارکات می باشد قبل از نیاز به آیتم تهیه انجام شده است. 

  .وژه رخ می فرایند تعریف فعالیت ها ممکن است در طول چرخه عمر پرفرآیندهای است که به طور مداوم در طول پروژه انجام شده است

وم از ادهد، به خصوص اگر این پروژه با استفاده برنامه ریزی موج نورد و یا یک رویکرد توسعه تطبیقی. بسیاری از فرایند های نظارت و کنترل مد

 شروع پروژه هستند، تا زمانی که آن را بسته است. 

یت پروژه منطقی گروه بندی می شوند انجام می شود. در حالی که روش های مدیریت پروژه از طریق نرم افزار مناسب و یکپارچه سازی فرآیندهای مدیر 

 گروه پردازش می کند.  Processبه پنج دسته با نام  گروه راهنمای ®PMBOKمختلف از فرآیندهای گروه بندی وجود دارد، 
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 پروژه رده فرآیند مدیریت  1.2.2.4

می  احل پروژهفرآیند مدیریت پروژه گروه گروه بندی منطقی از فرآیندهای مدیریت پروژه برای رسیدن به اهداف خاص پروژه است. گروه فرآیند مستقل از مر 

 باشد. فرآیندهای مدیریت پروژه به زیر پنج پروژه فرآیند مدیریت گروه گروه بندی می شوند: 

  یندهای انجام برای تعریف یک پروژه جدید و یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با به دست آوردن . آن دسته از فرآشروع فرایند گروه

 مجوز برای شروع این پروژه یا فاز. 

  .آن دسته از فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد دامنه پروژه، اصالح اهداف، و تعریف این دوره از عمل مورد نیاز برایفرایند برنامه ریزی گروه 

 رسیدن به اهداف است که این پروژه برای رسیدن به انجام شد. 

  .آن دسته از فرآیندهای انجام برای تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه. اجرای گروه فرایند 

  سی، و تنظیم پیشرفت و اجرای پروژه؛ شناسایی هر گونه . آن دسته از فرآیندهای مورد نیاز برای پیگیری، بررنظارت و کنترل فرآیند گروه

 مناطق که در آن تغییرات به طرح مورد نیاز است. و آغاز تغییرات مربوطه. 

  آن دسته از فرآیندهای انجام به طور رسمی تکمیل یا بستن پروژه، فاز، یا قرارداد. بستن فرآیند گروه . 

استفاده می شود. فرآیندهای مدیریت پروژه توسط ورودی های خاص و خروجی که در آن نتیجه یا نتیجه یک  نمودار جریان فرآیند در سراسر این راهنمای

اشد که همان می ب فرایند ممکن است تبدیل به ورودی به فرایند دیگر این است که لزوما در همان فرآیند گروه مرتبط است. توجه داشته باشید که گروه فرآیند

 ببینید( است.  1.2.4.2مراحل پروژه )بخش 

  

 پروژه حوزه های دانش مدیریت  1.2.2.6

نیاز  وردعالوه بر گروه فرآیند، فرآیندهای نیز با حوزه های دانش طبقه بندی شده. مساحت دانش یک منطقه مشخص از مدیریت پروژه تعریف شده توسط م 

 دانش خود و شرح داده شده در نظر آن را فرایندهای جزء، شیوه ها، ورودی ها، خروجی ها، ابزارها و تکنیک است. 

رتبط هستند، آنها به طور جداگانه از منظر مدیریت پروژه تعریف شده است. ده حوزه های دانش مشخص شده در این راهنما به در اگر چه مناطق دانش م

 بسیاری از پروژه بیشتر از زمان استفاده می شود. ده حوزه های دانش شرح داده شده در این راهنمای عبارتند از: 

  .الیت های برای شناسایی، تعریف، ترکیب، اتحاد و هماهنگی فرایندهای مختلف و فعالیت های مدیریت شامل فرآیندها و فعمدیریت پروژه ادغام

 پروژه در فرآیند مدیریت پروژه گروه. 

  .ا ب شامل فرایندهای مورد نیاز برای اطمینان از پروژه شامل تمام کار مورد نیاز، و تنها کار مورد نیاز، برای تکمیل پروژهپروژه مدیریت محدوده

 موفقیت. 

  .شامل فرایندهای مورد نیاز برای مدیریت از اتمام به موقع پروژه. پروژه مدیریت برنامه 

  .شامل فرایندهای درگیر در برنامه ریزی، محاسبه، بودجه بندی، تامین مالی، بودجه، مدیریت، و کنترل هزینه و پروژه را پروژه مدیریت هزینه

 است. می توان در بودجه مصوب به اتمام 

  .شامل فرایندهای برای ترکیب خط مشی کیفیت سازمان در خصوص برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه و کیفیت مدیریت کیفیت پروژه

 محصول مورد نیاز، به منظور دیدار با انتظارات ذینفعان. 

  .ی تکمیل موفقیت آمیز این پروژه است. شامل فرایندهای به شناسایی، کسب، و مدیریت منابع مورد نیاز برامدیریت منابع پروژه 

  .شامل فرایندهای الزم برای حصول اطمینان به موقع و مناسب برنامه ریزی، مجموعه، ایجاد، توزیع، ذخیره سازی، پروژه مدیریت ارتباطات

 بازیابی، مدیریت، کنترل، نظارت و وضع نهایی از اطالعات پروژه. 

  .شامل فرایندهای انجام برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی واکنش به اجرای پاسخ، و پروژه مدیریت ریسک

 خطر ابتال به نظارت بر روی یک پروژه. 

  .م پروژه. شامل فرایندهای الزم برای خرید و یا کسب محصوالت، خدمات، و یا نتایج مورد نیاز را از خارج از تیپروژه مدیریت تدارکات 
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  شامل فرایندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروه ها، و یا سازمان هایی که می تواند تاثیر و یا توسط پروژه نهفته، مدیریت پروژه ذینفعان .

نفعان ثر درگیر شدن ذیبه تجزیه و تحلیل انتظارات ذینفعان و تاثیر خود را بر روی این پروژه، و به توسعه استراتژی های مدیریت مناسب برای مو

 در تصمیم گیری های پروژه و اعدام. 

اشت و بهد نیازهای یک پروژه خاص ممکن است نیاز به یک یا بیشتر حوزه های دانش، برای مثال، ممکن است ساخت و ساز مدیریت مالی و یا مدیریت ایمنی

ارائه جزئیات بیشتر در مورد هر منطقه دانش. این جدول یک مرور  13ریق از ط 4محدوده مدیریت پروژه و حوزه های دانش نقشه. بخش  4-1است. جدول 

 شرح داده شده است.  13تا  4کلی از فرآیندهای اساسی در بخش های 

 . پروژه فرآیند مدیریت گروه و نقشه برداری منطقه دانش4-1جدول 
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 مدیریت پروژه داده ها و اطالعات  1.2.2.7

ار قابل توجهی از داده های جمع آوری شده است، تجزیه و تحلیل، و تبدیل شده است. داده های پروژه به عنوان یک نتیجه از در طول چرخه عمر پروژه، مقد 

 برای تبدیل فرآیندهای مختلف جمع آوری شده و در داخل تیم پروژه به اشتراک گذاشته. داده های جمع آوری شده در زمینه، جمع تجزیه و تحلیل، و تبدیل

 4.3عات پروژه در طول مراحل مختلف. اطالعات شفاهی ابالغ و یا ذخیره می شود و در فرمت های مختلف به عنوان گزارش توزیع شده است. بخش شدن اطال

 برای جزئیات بیشتر در مورد این موضوع را مشاهده کنید. 

های پروژه  داده های پروژه به طور منظم جمع آوری شده و در طول چرخه عمر پروژه تجزیه و تحلیل. تعاریف زیر شناسایی اصطالحات کلیدی در مورد داده

 و اطالعات: 

  .آن درصد از کار فیزیکی  مشاهدات اولیه و اندازه گیری مشخص در طول فعالیت های انجام شده برای انجام کار پروژه. مثالداده های عملکرد کار

ی اتکمیل، کیفیت و اندازه گیری عملکرد فنی، گزارش شروع و پایان تاریخ از فعالیت برنامه، تعداد درخواست تغییر، تعدادی از نقص، هزینه ه

مراجعه  4.3.2.2وژه )بخش ( و در اسناد پرPMISواقعی، مدت زمان واقعی، و غیره داده پروژه معموال در یک اطالعات مدیریت پروژه ثبت سیستم )

 کنید(. 

  .داده های عملکرد جمع آوری شده از مراحل مختلف کنترل، در زمینه تجزیه و تحلیل و یکپارچه بر اساس روابط در مناطق. اطالعات عملکرد کار

 بینی. نمونه هایی از اطالعات عملکرد وضعیت تحویل، وضعیت اجرای برای درخواست تغییر، و برآورد به تکمیل پیش 

  .نمایندگی فیزیکی یا الکترونیکی اطالعات عملکرد کار وارد شده در اسناد پروژه، که به منظور تولید تصمیم گیری و یا باال گزارش عملکرد کار

ه رونیکی، توصیبردن مسائل، اعمال، و یا آگاهی است. مثالها عبارتند از گزارش وضعیت، یادداشت ها، توجیه، یادداشت های اطالعات، داشبورد الکت

 نامه ها، و به روز رسانی. 

 جریان اطالعات پروژه در مراحل مختلف مورد استفاده در مدیریت پروژه نشان می دهد.  7-1شکل 

 

 . پروژه داده، اطالعات، و گزارش جریان7-1شکل 
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 خیاطی  1.2.4 

فاده توسط معموال، مدیران پروژه اعمال یک روش مدیریت پروژه به کار خود را. یک روش یک سیستم از شیوه ها، تکنیک ها، روش ها، و قوانین مورد است 

 کسانی که در یک رشته کار می کنند. این تعریف روشن می سازد که این راهنمای به خودی خود یک روش است. 

[ پروژه مراجع برای خیاطی توصیه می شود، چرا که این اسناد استاندارد شناسایی زیر مجموعه ای از بدن دانش مدیریت 1ای مدیریت ]این راهنما و استاندارد بر

به این معنا نیست که دانش توصیف همیشه باید یکنواخت به تمام پروژه ها استفاده شود.  "عمل خوب"پروژه را که عموما تمرین خوبی شناخته شده است. 

 صیه های روش خاص خارج از محدوده این راهنمای هستند. تو

 روش مدیریت پروژه ممکن است: 

  ،طراحی و توسعه توسط کارشناسان در داخل سازمان 

  ،خریداری شده از فروشندگان 

  به دست آمده از انجمن های حرفه ای، و یا 

  .به دست آمده از سازمان های دولتی 

ها، ابزارها، تکنیک ها، خروجی ها، و مراحل چرخه زندگی مناسب باید انتخاب شود برای مدیریت یک پروژه است. این  مدیریت پروژه فرآیندهای، ورودی 

، در ترکیبی آن فعالیت انتخاب به عنوان خیاطی مدیریت پروژه به پروژه شناخته شده است. مدیر پروژه همکاری با تیم پروژه، حامی، مدیریت سازمانی، و یا

 رخی موارد، این سازمان ممکن است نیاز به روش های مدیریت پروژه های خاص استفاده می شود. خیاطی. در ب

 مورد پروژه هر در ®PMBOKخیاطی الزم است، زیرا هر پروژه منحصر به فرد است. هر فرآیند، ابزار، روش، ورودی، خروجی و یا مشخص شده در راهنمای 

بتال به آدرس. اهمیت هر قید برای هر پروژه متفاوت است، و ا خطر و کیفیت، منابع، هزینه، بندی، زمان محدوده، از رقابت محدودیت باید خیاطی. است نیاز

 مدیر پروژه روش خیاط برای مدیریت این محدودیت بر اساس محیط زیست پروژه، فرهنگ سازمانی، نیازهای ذینفعان و سایر متغیرها. 

باید سطوح مختلف از حکومت است که ممکن است الزم باشد و در آن پروژه به کار گیرند در نظر بگیرید، و نیز با  در خیاطی مدیریت پروژه، مدیر پروژه نیز

یریت خیاطی توجه به فرهنگ سازمان است. عالوه بر این، در نظر گرفتن که آیا مشتری از پروژه های داخلی و خارجی را به این سازمان است ممکن است مد

 یر می گذارد. تصمیمات پروژه تاث

که در روش  روش مدیریت پروژه صدا به حساب ماهیت منحصر به فرد پروژه ها و اجازه می دهد خیاطی، تا حدی، توسط مدیر پروژه. با این حال، خیاطی است

 شامل هنوز هم ممکن است خیاطی اضافی برای یک پروژه داده شده است. 

  

 مدیریت پروژه اسناد کسب و کار  1.2.6

تعریف شده است. این دو سند  5-1مدیر پروژه نیاز به اطمینان حاصل شود که رویکرد مدیریت پروژه قطاری از قصد اسناد کسب و کار. این اسناد در جدول  

 وابسته و به صورت تکراری توسعه و نگهداری در طول چرخه حیات پروژه است. 

 . اسناد پروژه کسب و کار5-1جدول 

 تعریف کاراسناد پروژه کسب و 

 مورد کسب و کار پروژه

یک مطالعه امکان سنجی اقتصادی مستند مورد استفاده برای ایجاد اعتبار 

از مزایای یک جزء انتخاب فاقد تعریف کافی و است که به عنوان پایه ای 

 برای مجوز فعالیت های مدیریت پروژه بیشتر استفاده می شود. 

 پروژه به نفع طرح مدیریت
توضیح مستند تعریف فرآیندهای برای ایجاد، به حداکثر رساندن، و حفظ 

 مزایای ارائه شده توسط یک پروژه . 
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د ای حفظ مورضامن پروژه به طور کلی برای توسعه و نگهداری از پروژه سند مورد کسب و کار پاسخگو است. مدیر پروژه مسئول ارائه توصیه ها و نظارت بر

 رنامه مدیریت پروژه، منشور پروژه، و مدیریت پروژه مزایای معیار موفقیت طرح در تراز با یکدیگر و با اهداف و مقاصد سازمان است. کسب و کار پروژه، ب

ح برنامه ایا در سطمدیران پروژه مناسب برای پروژه های خود را خیاط اسناد مدیریت پروژه اشاره کرد. در برخی از سازمان، مورد کسب و کار و طرح مدیریت مز

متقابل از این اسناد  8-1 داشت. مدیران پروژه باید با مدیران برنامه مناسب کار برای اطمینان از پروژه اسناد مدیریت با اسناد برنامه تراز وسط قرار دارد. شکل

سناد مختلف در برابر چرخه عمر پروژه را نشان یک تقریب از چرخه زندگی از این ا 8-1کسب و کار مدیریت پروژه حیاتی و برآورد نیازها نشان می دهد. شکل 

 می دهد. 

 

 . روابط برخی نیازسنجی و کسب و کار بحرانی / اسناد پروژه8-1شکل 

  

 پروژه مورد کسب و کار  1.2.6.1

که به  ست و استمورد کسب و کار پروژه مطالعه امکان سنجی اقتصادی مستند مورد استفاده برای ایجاد اعتبار از مزایای یک جزء انتخاب فاقد تعریف کافی ا 

وژه. این کمک می کند عنوان پایه ای برای مجوز فعالیت های مدیریت پروژه بیشتر استفاده می شود. مورد کسب و کار فهرستی از اهداف و دالیل شروع پر

عمر پروژه  اندازه گیری موفقیت پروژه در پایان این پروژه در برابر اهداف پروژه. مورد کسب و کار یک سند کسب و کار پروژه ای است که در طول چرخه

بروید / بدون رفتن برای پروژه منجر استفاده می شود است. مورد کسب و کار ممکن است قبل از شروع پروژه استفاده می شود و ممکن است در یک تصمیم 

 شود. 

. آنها را به آدرس ارزیابی نیازهای اغلب مورد کسب و کار قبل. ارزیابی نیازهای شامل اهداف درک کسب و کار و اهداف، مسائل، و فرصت ها و توصیه پیشنهادات

 ت. نتایج حاصل از ارزیابی نیازهای ممکن است در سند مورد کسب و کار خالصه شده اس

مکن کسب و کار مفرایند تعریف نیاز کسب و کار، تجزیه و تحلیل وضعیت، توصیه، و تعریف معیارهای ارزیابی قابل اجرا به پروژه های هر سازمان است. مورد 

 است شامل، اما به مستند در بر داشت زیر نه محدود به: 
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 :نیازهای تجاری  

  .تعیین آنچه که باعث نیاز به اقدام 

  .بیانیه موقعیتی مستند مشکل کسب و کار و یا فرصت را به جمله ارزش به سازمان تحویل داده می شود پاسخ داده شوند 

  شناسایی ذینفعان تحت تاثیر قرار. و 

  .شناسایی دامنه 

 

 :تجزیه و تحلیل وضعیت  

  شناسایی استراتژی های سازمانی، اهداف و مقاصد؛ 

 گان( از مشکل و یا همکاران اصلی فرصت؛ شناسایی علت ریشه )بازدید کنند 

  تجزیه و تحلیل شکاف از قابلیت های مورد نیاز برای این پروژه در مقابل قابلیت های موجود در سازمان؛ 

  .شناسایی خطرات شناخته شده است 

  شناسایی عوامل بحرانی موفقیت؛ 

  عمل ممکن است ارزیابی می شود. شناسایی معیارهای تصمیم گیری است که توسط آن دوره های مختلف از 

  

 نمونه هایی از دسته معیارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل وضعیت عبارتند از: 

  به برآورده شود برای رسیدگی به مشکل یا فرصت است.  "نیاز"ضروری. این یک معیار است که 

  به برآورده شود برای رسیدگی به مشکل یا فرصت است.  "مورد نظر"دلخواه. این معیار این است که 

  .اختیاری. این معیار این است که الزم نیست. اجرای این معیار ممکن است تبدیل به یک تفاوت بین دوره های جایگزین از عمل است 

  

ل کسب و کار و یا فرصت در نظر گرفته شود. گزینه های دوره های مختلف عمل که ممکن است توسط شناسایی مجموعه ای از گزینه برای پرداختن به مشک 

ت زیر سه داشسازمان گرفته شده است. گزینه نیز ممکن است به عنوان سناریوهای کسب و کار توصیف کرد. برای مثال، یک مورد کسب و کار می تواند در بر 

 گزینه در حال حاضر: 

  .گزینه اشاره شده است. گزیده ای از این نتایج گزینه در این پروژه نیست که مجاز است.  "کسب و کار"این نیز به عنوان آیا هیچ چیز 

  آیا حداقل کار ممکن برای رسیدگی به مشکل یا فرصت. حداقل ممکن است با شناسایی مجموعه ای از معیارهای مستند که کلید در پرداختن به

 مشکل یا فرصت می شد. 

 د نیا بیشتر از حداقل کار ممکن برای رسیدگی به مشکل یا فرصت. این گزینه با حداقل مجموعه ای از معیارها و همه یا برخی از معیارهای مستآ

 دیگر. ممکن است بیش از یکی از این گزینه مستند در مورد کسب و کار وجود دارد. 

  

 :توصیه ها  

 دنبال در پروژه؛  در بیانیه ای که از گزینه توصیه می شود به 

  :اقالم به در بیانیه ممکن است شامل اما نه محدود به 

o  نتایج تجزیه و تحلیل برای گزینه بالقوه؛ 

o  محدودیت ها، مفروضات، خطرات، و وابستگی برای گزینه های بالقوه؛ و 

o  مراجعه کنید(.  1.2.6.4اقدامات موفقیت )بخش 
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  :یک روش پیاده سازی است که ممکن است شامل، اما نه محدود به 

  ،نقاط عطف 

  وابستگی، و 

  .نقش ها و مسئولیت ها 

  

 :ارزیابی  

 دبیانیه توصیف طرح برای اندازه گیری مزایای این پروژه ارائه خواهد شد. این باید هر جنبه در حال انجام عملیاتی از گزینه توصیه می شو 

 اولیه باشد.  فراتر از اجرای

می  ساییاین سند مورد کسب و کار بر اساس سنجش موفقیت و پیشرفت در سراسر چرخه عمر پروژه با مقایسه نتایج با اهداف و معیارهای موفقیت را شنا

 [. 7کند. مشاهده تجزیه و تحلیل کسب و کار برای پزشکان: راهنمای تمرین ]

  

 پروژه مزایای طرح مدیریت  1.2.6.2

رفته شود ر نظر گبرنامه مدیریت پروژه مزایای سند است که به توصیف چگونگی و زمانی که منافع پروژه تحویل داده خواهد شد، و مکانیسم هایی را که باید د 

 یا نتایج است که ارائه ارزش بهبرای اندازه گیری آن منافع توصیف می کند. یکی از مزایای پروژه به عنوان یک نتیجه از اقدامات، رفتار، محصوالت، خدمات، و 

ف وژه با تعریسازمان حمایت و همچنین به ذینفع در نظر گرفته شده پروژه تعریف شده است. توسعه طرح مدیریت مزایای آغاز می شود در اوایل چرخه عمر پر

 ، اما به مستند در بر داشت زیر نه محدود به: از مزایای هدف تحقق یابد. برنامه مدیریت مزایای توصیف عناصر کلیدی از مزایا و ممکن است شامل

  به عنوان مثال، ارزش محسوس و نامحسوس انتظار می رود تا اجرای پروژه به دست آورد؛ ارزش مالی است که به عنوان ارزش مزایای هدف(

 خالص فعلی بیان(؛ 

  راتژی کسب و کار سازمان(؛ )به عنوان مثال، چگونه به خوبی مزایای پروژه چین به استهمراستایی استراتژیک 

  به عنوان مثال، مزایای استفاده از فاز، کوتاه مدت، بلند مدت، و در حال انجام(. زمانی برای تحقق منافع( 

  به عنوان مثال، شخص پاسخگو به نظارت، ضبط، و گزارش مزایای متوجه سراسر بازه زمانی در طرح تاسیس(؛ صاحب مزایای( 

  اقدامات مورد استفاده قرار گیرد برای نشان دادن منافع متوجه شدم، اقدامات مستقیم و اقدامات غیر مستقیم(. )به عنوان مثال، متریک 

  به عنوان مثال، عوامل انتظار می رود در محل و یا به در شواهد باشد(؛ و مفروضات( 

  به عنوان مثال، خطرات برای تحقق منافع(. خطرات( 

، هزینه و سود ثبت در حال توسعه طرح مدیریت مزایای استفاده می کند از داده ها و اطالعات ثبت شده در مورد کسب و کار و نیاز به ارزیابی. به عنوان مثال

 ریت منافع و برنامه مدیریت پروژهشده تجزیه و تحلیل در اسناد نشان برآورد هزینه های در مقایسه با ارزش از مزایای متوجه توسط این پروژه است. برنامه مدی

ی شود. معیارهای شامل شرح چگونه ارزش کسب و کار ناشی از این پروژه بخشی از عملیات در حال انجام سازمان، از جمله معیارهای مورد استفاده قرار گیرد م

 ارائه تأیید ارزش کسب و کار و اعتبار از موفقیت این پروژه است. 

ح مدیریت پروژه مزایای یک فعالیت تکراری است. این سند مکمل طرح مورد کسب و کار، منشور پروژه و مدیریت پروژه. مدیر پروژه با توسعه و نگهداری از طر

 .قی مانده استضامن کار می کند به اطمینان حاصل شود که منشور پروژه، برنامه مدیریت پروژه و طرح مدیریت مزایای در تراز در طول چرخه حیات پروژه با

 [. 2[ برنامه و استاندارد برای مدیریت نمونه کارها ]3[، استاندارد برای مدیریت ]7مشاهده تجزیه و تحلیل کسب و کار برای پزشکان: راهنمای تمرین ]

  

 

 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

31 
 

 منشور پروژه و پروژه برنامه مدیریت  1.2.6.3

دار به اعمال منشور پروژه به عنوان یک سند صادر شده توسط حامی مالی پروژه که به طور رسمی اجازه وجود یک پروژه و فراهم می کند مدیر پروژه با اقت 

 منابع سازمانی فعالیت های پروژه تعریف شده است. 

 واهد شد، نظارت، و کنترل تعریف شده است. برنامه مدیریت پروژه به عنوان سند که توضیح می دهد چگونه این پروژه اجرا خ

 در پروژه یکپارچه سازی مدیریت برای اطالعات بیشتر در مورد منشور پروژه و طرح مدیریت پروژه را مشاهده کنید.  4بخش 

  

 اقدامات موفقیت پروژه  1.2.6.2

 است. یکی از چالش های رایج در مدیریت پروژه تعیین اینکه آیا یا نه یک پروژه موفق  

 شکان و محققانبه طور سنتی، معیارهای مدیریت پروژه زمان، هزینه، دامنه، و کیفیت از مهم ترین عوامل در تعریف موفقیت یک پروژه بوده است. اخیرا، پز

 تعیین کرده اند که موفقیت پروژه نیز باید با در نظر گرفتن نسبت به دستیابی به اهداف پروژه اندازه گیری شود. 

وضوح ن پروژه ممکن است ایده های مختلف به آنچه به عنوان اتمام موفقیت آمیز یک پروژه خواهد بود و چه عواملی مهم ترین هستند. این مهم به ذینفعا

 مستند اهداف پروژه و انتخاب اهداف که قابل اندازه گیری می باشد. سه سوال که ذینفعان کلیدی و مدیر پروژه باید به آنها پاسخ دهد: 

 موفقیت شبیه برای این پروژه؟  چه 

  چگونه به موفقیت اندازه گیری می شود؟ 

  چه عواملی ممکن است موفقیت تاثیر؟ 

 پاسخ به این سواالت باید مستند شده و بر توسط ذینفعان کلیدی و مدیر پروژه به توافق رسیدند. 

دود ا نه محموفقیت پروژه ممکن است شامل معیارهای اضافی مرتبط با استراتژی سازمانی و تحویل نتایج کسب و کار. این اهداف پروژه ممکن است شامل ام

 به: 

  تکمیل طرح مدیریت مزایای پروژه؛ 

  :نشست توافق اقدامات مالی مستند در مورد کسب و کار. این اقدامات مالی ممکن است شامل اما نه محدود به 

 ( ارزش فعلی خالصNPV ،) 

 ( بازگشت سرمایهROI ،) 

 ( نرخ بازده داخلیIRR ،) 

 ( دوره بازپرداختPBP و ،) 

 ( نسبت سود به هزینهBCR .) 

  

  نشست مورد کسب و کار اهداف غیر مالی؛ 

  لوازم حرکت یک سازمان را از وضعیت فعلی آن به حالت مورد نظر آینده؛ 

  برآورده ساختن شرایط قرارداد و شرایط؛ 

  نشست سازمانی استراتژی، اهداف و مقاصد؛ 

  دستیابی به رضایت ذینفعان؛ 

  .قابل قبول تصویب مشتری / کاربر نهایی 

  ادغام تحویل به محیط عملیاتی سازمان؛ 
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 توافق با کیفیت تحویل.  دستیابی به 

  در ضوابط حکومت؛ و 

  .)دستیابی به دیگر توافق اقدامات موفقیت یا معیارهای )به عنوان مثال، فرایند عملیاتی 

 تیم پروژه باید قادر به ارزیابی وضعیت پروژه، تعادل خواسته، و حفظ ارتباط فعال با ذینفعان به منظور ارائه یک پروژه موفق.  

مسیر  همسو با وقتی که تراز دلخواه برای کسب و کار برای یک پروژه ثابت است، این شانس را برای موفقیت پروژه تا حد زیادی افزایش این دلیل که پروژه

 استراتژیک سازمان است. 

دهد هنگامی که یک این امکان وجود دارد برای یک پروژه موفق است از نقطه نظر دامنه / برنامه / بودجه، و به ناموفق از نظر کسب و کار. این می تواند رخ 

 تغییر در نیازهای کسب و کار و یا محیط زیست بازار وجود دارد قبل از این پروژه به اتمام است. 
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2 

 محیطی که پروژه ها در آن کار می کنند  
  

 بررسی اجمالی  2.1

  

اشته بر روی پروژه دپروژه ها وجود دارند و در محیط هایی عمل می کنند که ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد. این تأثیرات می تواند تأثیر مطلوب یا نامطلوب 

 (. OPAs( و دارایی های سازمانی سازمانی )EEFsمحیطی سازمانی )باشد. دو دسته اصلی از تأثیرات عبارتند از عوامل 

EEF  .ها از محیط خارج از پروژه و غالبا خارج از شرکت ایجاد می شوندEEF  .ها ممکن است در سطح سازمان، نمونه کارها، برنامه یا پروژه تاثیر داشته باشند

 را ببینید.  2.2، بخش EEFبرای اطالعات بیشتر در مورد 

OPA  نشان می  1-2ها درون سازمان هستند. این ممکن است از خود سازمان، نمونه کارها، یک برنامه، یک پروژه دیگر یا ترکیبی از اینها بوجود آید. شکل

 مراجعه کنید.  2.3به بخش  OPAها. برای اطالعات بیشتر در مورد  OPAها و  EEFدهد که شکاف تاثیرات پروژه بر 

 

 تأثیرات پروژه. 1-2شکل 

  

ها نقش حیاتی در چرخه حیات پروژه ایفا می کنند. فاکتورهای سیستم که بر قدرت، نفوذ، منافع، شایستگی  OPAها و  EEFسیستم های سازمانی عالوه بر 

ه بخش قرار می گیرند )نگاه کنید ب و توانایی های سیاسی مردم در عمل در سیستم سازمانی تاثیر می گذارند، در بخش سیستم های سازمانی بیشتر مورد بحث

2.4 .) 

  



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

34 
 

2.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

( به شرایط، نه تحت کنترل تیم پروژه، که پروژه را تحت تأثیر، محدود کردن یا هدایت قرار می دهند، اشاره دارد. این EEFsفاکتورهای محیط سازمانی ) 

به عنوان ورودی برای بسیاری از فرآیندهای مدیریت پروژه، مخصوصا برای اکثر فرایندهای برنامه  EEFsشرایط می تواند داخلی و یا خارج از سازمان باشد. 

بت مکن است تاثیر مثریزی، در نظر گرفته می شود. این عوامل می توانند گزینه های مدیریت پروژه را افزایش دهند یا محدود کنند. عالوه بر این، این عوامل م

 ته باشد. یا منفی در نتیجه داش

EEFs  .در نوع یا طبیعت به طور گسترده ای متفاوت است. اگر این پروژه موثر باشد، باید این عوامل را مورد توجه قرار دادEEFs  شامل، اما محدود به عوامل

 نیست.  2.2.2و  2.2.1ذکر شده در بخش 

  

2.2.1 EEFS  داخلی به سازمان 

  

EEF  :های زیر درون سازمان هستند 

 .نمونه هایی از جمله دیدگاه، ماموریت، ارزش ها، باورها، هنجارهای فرهنگی، سبک رهبری، سلسله مراتب  فرهنگ سازمانی، ساختار و حکومت

 و روابط اقتدار، سبک سازمانی، اخالق و قانون رفتار است. 

  مجازی، سیستم های مشترک و محاسبات ابری است. توزیع جغرافیایی امکانات و منابع نمونه هایی از جمله مکان های کارخانه، تیم های 

 .نمونه هایی از قبیل امکانات موجود، تجهیزات، کانال های مخابراتی سازمان، سخت افزار فناوری اطالعات، در دسترس بودن و ظرفیت  زیر ساخت

 موجود است. 

 ستم ینرم افزار فناوری اطالعات مثال هایی شامل برنامه ریزی ابزارهای نرم افزاری، سیستم های مدیریت پیکربندی، اینترفیس های وب به سایر س

 های آنالین خودکار و سیستم های مجوز کار است. 

 ای در دسترس بودن منابع نمونه هایی از قبیل قرارداد و خرید محدودیت ها، ارائه دهندگان تأیید شده و قراردادی های قراردادی و قرارداد ه

 همکاری است. 

  .قابلیت کارکنان مثال هایی از تخصص، مهارت ها، شایستگی ها و دانش تخصصی موجود در منابع انسانی موجود است 

  

2.2.2 EEFS  خارج از سازمان 

 EEFs  .زیر برای سازمان خارجی هستند 

  .شرایط بازار نمونه هایی از جمله رقبا، به رسمیت شناختن نام تجاری و عالئم تجاری است 

  .تأثیرات و مسائل اجتماعی و فرهنگی. نمونه هایی از جمله آب و هوای سیاسی، کدهای رفتاری، اخالق و ادراکات هستند 

 است. محدودیت های قانونی نمونه هایی از قوانین و مقررات مربوط به امنیت، حفاظت از داده ها، رفتار تجاری، اشتغال و تدارکات کشور یا محلی  

 یگاه های پایگاه داده های تجاری مثالها شامل نتایج معیارهای ارزیابی، داده های برآورد هزینه استاندارد شده، اطالعات مطالعه ریسک صنعت و پا

 داده های خطر است. 

  .تحقیقات دانشگاهی. مثالها شامل مطالعات صنعت، انتشارات و نتایج معیارهای سنجش است 

 و استانداردهای دولت یا صنعت. نمونه هایی از جمله مقررات آژانس های نظارتی و استانداردها مربوط به محصوالت، تولید، محیط زیست، کیفیت 

 کارایی است. 

 ت مالی مثال ها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، تعرفه ها و موقعیت جغرافیایی. مالحظا 

  .عناصر محیطی فیزیکی نمونه هایی از جمله شرایط کاری، آب و هوا و محدودیت ها هستند 
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 دارایی های سازمانی  2.3

  

رویه ها و پایگاه های اطالعاتی خاص است که توسط سازمان انجام می شود و مورد  ( برنامه ها، فرآیندها، سیاست ها،OPAsدارایی های فرآیند سازمان )

 استفاده قرار می گیرد. این دارایی ها بر مدیریت پروژه تأثیر می گذارد. 

OPAs اجرای یا اداره پروژه استفاده  شامل هر گونه مصنوعات، تمرین یا دانش از هر یک از سازمان های انجام شده درگیر در پروژه می باشد که می تواند برای

ها ممکن است شامل برنامه های به پایان  OPAهمچنین شامل درس های سازمان یاد گرفته از پروژه های قبلی و اطالعات تاریخی است.  OPAsشود. 

ها درون  OPAدی هستند. از آنجا که ها برای بسیاری از فرآیندهای مدیریت پروژه ورو OPAرسیده، داده های خطر و داده های ارزش داده شده است. 

ت د. آنها ممکن اسسازمان هستند، اعضای تیم پروژه ممکن است قادر به به روز رسانی و اضافه کردن به دارایی های سازمانی در صورت نیاز در طول پروژه باشن

 به دو دسته تقسیم شوند: 

  فرآیندها، سیاست ها و رویه ها؛ و 

  .پایگاه های دانش سازمانی 

( PMOت پروژه )به طور کلی دارایی های گروه اول به عنوان بخشی از کار پروژه به روز نمی شود. فرایندها، سیاست ها و رویه ها معموال توسط دفتر مدیری 

ناسب مرتبط با به روز رسانی فرآیندها، سیاست ها و یا روش یا دیگر تابع خارج از پروژه ایجاد می شود. این می تواند تنها با پیروی از سیاست های سازمانی م

روژه تیم مدیریت پها. بعضی از سازمانها تیم را تشویق می کنند قالب ها، چرخه های زندگی و چک لیست های مربوط به پروژه را سفارشی کنند. در این موارد، 

 . باید این دارایی ها را متناسب با نیازهای این پروژه تطبیق دهد

ه، معیارهای عملکرد دارایی های رده دوم در طول پروژه با اطالعات پروژه به روز می شود. به عنوان مثال، اطالعات در مورد عملکرد مالی، درس های آموخته شد

 و مسائل و نقص ها به طور مداوم در طول پروژه به روز می شود. 

  

 پروسس ها، سیاست ها و روش ها  2.3.1

 فرایندها و روش های سازمان برای انجام کار پروژه شامل موارد زیر می شود:  

  :آغاز و برنامه ریزی 

  دستورالعمل ها و معیارهای برای تنظیم مجموعه ای از فرآیندهای و روش های استاندارد سازمان برای برآوردن نیازهای خاص پروژه؛ 

  استانداردهای سازمانی خاص مانند سیاست )به عنوان مثال، سیاست های منابع انسانی، سیاست های بهداشت و ایمنی، سیاست های امنیتی

 و محرمانه، سیاست های کیفیت، سیاست های تهیه و سیاست های زیست محیطی(؛ 

 دیریت پروژه، معیارهای برآورد، حسابرسی فرآیند، اهداف چرخه عمر محصول و پروژه، و روش ها و روش ها )به عنوان مثال، روش های م

 بهبود، چک لیست ها و تعاریف فرایند استاندارد برای استفاده در سازمان(؛ 

  ،الگوها )به عنوان مثال، طرح های مدیریت پروژه، اسناد پروژه، ثبت نام پروژه ها، قالب های گزارش، قالب های قرارداد، دسته های خطر

 انیه های خطر، تعاریف احتمال و تاثیر، ماتریس احتمال و تاثیر، و قالب های ثبت سهامداران(؛ و الگوهای بی

  لیست تامین کنندگان پیش صادر شده و انواع مختلف قراردادهای قراردادی )به عنوان مثال قیمت ثابت، هزینه قابل پرداخت، و قراردادهای

 زمان و مواد(. 

 

  :اجرای، نظارت و کنترل 
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 یر روش های کنترل، از جمله مراحل که توسط استانداردهای سازمان، سیاست ها، برنامه ها، و رویه ها و یا هر گونه اسناد پروژه تغییر تغی

 خواهد کرد، و چگونه هر گونه تغییرات مورد تایید و اعتبار است. 

  ماتریس ردیابی 

  مورد نیاز و بررسی پرداخت، کدهای حسابداری و مقررات قرارداد استاندارد(؛ روش های کنترل مالی )به عنوان مثال، گزارش زمان، هزینه های 

  مسائل و روش های مدیریت نقص )به عنوان مثال، تعریف مسئله و کنترل نقص، شناسایی و حل مسائل و نقص ها و موارد ردیابی اقدامات(؛ 

  کنترل دسترسی و مدیریت مجدد منابع؛ 

 عنوان مثال، فناوری ارتباطات خاص در دسترس، رسانه های ارتباطی مجاز، سیاست های ضبط سابقه، ویدئو  الزامات ارتباطات سازمانی )به

 کنفرانس، ابزار همکاری و الزامات امنیتی(؛ 

  روش های اولویت بندی، تصویب و صدور مجوز کار؛ 

  الگوها )به عنوان مثال ثبت ریسک، ثبت موضوع و تغییر ورود(؛ 

 تاندارد، دستورالعمل های کاری، معیارهای ارزیابی پیشنهادات و معیارهای اندازه گیری عملکرد؛ و دستورالعمل های اس 

  .مراحل تأیید و تأیید محصول، سرویس یا نتیجه 

 ال مجدد نتقبسته شدن دستورالعمل یا الزامات بسته شدن پروژه )مثال ممیزی پروژه نهایی، ارزیابی پروژه ها، پذیرش تحویل، بسته شدن قرارداد، ا

 و انتقال دانش به تولید و / یا عملیات(. 

  

 سازماندهی دانش سازمانی  2.3.2

  

  :مخزن دانش سازمانی برای ذخیره سازی و بازیابی اطالعات شامل موارد زیر می شود 

  مخازن دانش مدیریت پیکربندی حاوی نسخه های نرم افزاری و سخت افزاری و پایگاه های تمام استانداردهای سازمان، استانداردها، روش

 ها، و هر گونه اسناد پروژه؛ 

 ؛ مخازن اطالعات مالی حاوی اطالعاتی نظیر ساعات کار، هزینه های متحمل شده، بودجه ها و هر گونه افزایش هزینه پروژه 

 ناطالعات تاریخی و درسهای یاد شده برای ذخیره سازی اطالعات )به عنوان مثال پرونده ها و اسناد پروژه، تمام اطالعات مربوط به بسته شد 

پروژه و اسناد و مدارک، اطالعات مربوط به هر دو نتیجه تصمیم گیری انتخاب پروژه قبلی و اطالعات عملکرد قبلی پروژه و اطالعات مربوط 

 ه فعالیت های مدیریت ریسک(؛ ب

  مخازن داده ها و پرونده های مدیریت نقص شامل وضعیت و وضعیت نقص، اطالعات کنترل، مسئله و نقص، و نتایج عمل؛ 

  مخازن داده برای معیارهای مورد استفاده برای جمع آوری و به دست آوردن اطالعات اندازه گیری در فرایندها و محصوالت؛ و 

  از پروژه های قبلی )به عنوان مثال، محدوده، هزینه، برنامه، و مبنای اندازه گیری عملکرد، تقویم پروژه، نمودار برنامه شبکه برنامه، فایل پروژه

 رجیستر ریسک، گزارش ریسک، و ثبت سهام صاحبان(. 

  

 سیستم های سازمان  2.2

  

 بررسی اجمالی  2.2.1

سازمان در چارچوب ساختار و حکمرانی خود عمل می کنند. برای کارکردن به طور موثر و کارآمد، مدیر پروژه  پروژه ها در محدودیت های اعمال شده توسط 

ی، ، نفوذ، شایستگنیاز به درک اینکه در آن مسئولیت، حسابدهی و اقتدار درون سازمان وجود دارد. این درک کمک می کند تا مدیر پروژه به طور موثر از قدرت

 های سیاسی خود برای موفقیت کامل پروژه استفاده کند. رهبری و توانایی 
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تیجه گیری ن تعامل عوامل متعدد در یک سازمان فردی یک سیستم منحصر به فرد ایجاد می کند که پروژه را در این سیستم تاثیر می گذارد. سیستم سازمانی

 که در داخل سیستم عمل کنند. عوامل سیستم شامل اما نه محدود به:  قدرت، نفوذ، منافع، شایستگی و توانایی های سیاسی افراد را قادر می سازد

  عناصر مدیریتی 

  چارچوب حاکمیت و 

  انواع ساختار سازمانی 

دولوژی ادبیات، مت اطالعات کامل و توضیح فاکتورهای سیستم سازمانی و نحوه ترکیب این عوامل بر یک پروژه، فراتر از محدوده این راهنما است. رشته هایی با 

این عوامل و ارتباطات آنها را  ها و شیوه های مرتبط وجود دارد که این عوامل را عمیق تر از این درون این راهنما در نظر می گیرند. این بخش نمای کلی از

 فراهم می کند. 

رد به اجزای فاین مرور کلی با بحث در مورد سیستم ها آغاز می شود. یک سیستم مجموعه ای از اجزای مختلف است که می توانند نتایج را به تنهایی توسط 

اص یا گروهی از توابع مرتبط را فراهم می کند. تعامل اجزای سیستم دست آورند. جزء یک عنصر قابل شناسایی درون پروژه یا سازمان است که یک تابع خ

 های مختلف، فرهنگ و توانایی های سازمانی را ایجاد می کند. اصول مختلفی در رابطه با سیستم وجود دارد: 

  سیستم های پویا هستند 

  سیستم ها را می توان بهینه سازی کرد 

  اجزای سیستم را می توان بهینه سازی کرد 

  سیستم ها و اجزای آنها را نمی توان در یک زمان بهینه سازی کرد 

  .)سیستم ها در پاسخگویی غیر خطی هستند )تغییر در ورودی یک تغییر قابل پیش بینی در خروجی تولید نمی کند 

می دهد، رفتار سازگار در اجزای تشکیل شده  تغییرات چندگانه ممکن است در داخل سیستم و بین سیستم و محیط آن رخ دهد. هنگامی که این تغییرات رخ 

ارد، تعریف می داست که به نوبه خود به پویایی سیستم می افزاید. پویایی سیستم با تعامل بین اجزای بر اساس روابط و وابستگی هایی که بین اجزای وجود 

 شود. 

ررسی اقدامات بهینه سازی بین اجزای سازنده و سیستم، برای انجام اقدامات سیستم ها معموال مسئولیت مدیریت یک سازمان می باشد. مدیریت سازمان، به ب

ه مدیر پروژه، است ک مناسب برای دستیابی به بهترین نتایج برای سازمان، می پردازد. نتایج این بررسی بر پروژه مورد نظر تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، مهم

 ایج را در نظر بگیرد. عالوه بر این، مدیر پروژه باید چارچوب اداری سازمان را در نظر بگیرد. هنگام تعیین نحوه اجرای اهداف پروژه، این نت

  

2.4.2 FRAMEWORKS OF GOVERNMENT ORGANIZATION  

اخیر نشان می دهد که حکومت به ترتیب سازمانی یا سازمانی در تمام سطوح سازمان هایی طراحی شده است که به منظور تعیین و تأثیر  PMIتحقیقات  

 [ اشاره می کند. این پژوهش نشان می دهد که مفهوم حکومت چند بعدی است و: 9رفتار اعضای سازمان ]

 شود. و  شامل توجه مردم، نقش ها، سازه ها و سیاست ها می 

  .نیاز به هدایت و نظارت از طریق داده ها و بازخورد 

  

 فرایند مدیریت  2.2.2.1

 حکومتداری چارچوبی است که در آن سازمانها در سازمان تأمین می شوند. این چارچوب شامل موارد زیر می شود:  

  قوانین 

  ،سیاست های 
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  روش ها 

  استانداردها 

  روابط 

  سیستم ها و 

  فرآیندهای 

  

 این چارچوب بر چگونگی تاثیر گذاشته است: 

  اهداف سازمان تعیین و به دست می آیند 

  خطر کنترل و ارزیابی می شود و 

  عملکرد بهینه شده است 

  

 مدیریت پرونده ها، برنامه ها، و پروژه ها  2.2.2.2

کمیت مشترک را در راستای هماهنگ کردن مدیریت پروژه سازمانی [ یک چارچوب حا11مدیریت پورتفولیوها، برنامهها و پروژهها: یک راهنمای عملی ] 

(OPMو برنامه نمونه کارها، برنامه و مدیریت پروژه توصیف میکند. راهنمای عملی چهار حوزه حکومتی را برای هم ترازی، ریسک، عملکرد و ارت ) باطات

و تصمیم گیری. هر تابع دارای حاکمیت فرآیندها و فعالیت های حمایتی برای پروژه توصیف می کند. هر دامنه دارای توابع زیر است: نظارت، کنترل، ادغام 

 های مستقل یا پروژه هایی است که در محدوده نمونه کارها یا برنامه ها عمل می کنند. 

صول، خدمات و یا نتیجه ی منحصر به فرد را مدیریت پروژه به چارچوب، توابع و فرآیندهای اشاره دارد که فعالیت های مدیریت پروژه را هدایت می کند تا مح

 ارچوب حاکمیتبرای رسیدن به اهداف سازمانی، استراتژیک و عملیاتی هدایت کند. هیچ چارچوب مدیریتی وجود ندارد که در همه سازمان ها موثر باشد. یک چ

 ه شود. باید به فرهنگ سازمانی، انواع پروژه ها و نیازهای سازمان برای کارآیی در نظر گرفت

زیم: یک راهنمای برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مدیریت پروژه، از جمله پیاده سازی آن، به بررسی مدیریت نمونه کارها، برنامه ها و پروژه ها می پردا

 [. 11عملی ]

  

 عناصر مدیریت  2.2.3

نوع  و عناصر مدیریت اجزای تشکیل دهنده توابع کلیدی یا اصول مدیریت عمومی در سازمان می باشند. عناصر مدیریت عمومی بر اساس چارچوب مدیریتی 

 ساختار سازمانی انتخاب شده درون سازمان قرار می گیرند. 

 توابع کلیدی یا اصول مدیریت شامل موارد زیر می شوند: 

 از مهارت های تخصصی و در دسترس بودن برای انجام کار؛  بخش کار با استفاده 

  مجاز به انجام کار؛ 

  مسئولیت انجام کار به طور مناسب براساس ویژگیهای خاصی مانند مهارت و تجربه؛ 

  رشته فعالیت )به عنوان مثال، احترام به مقامات، مردم و قوانین(؛ 

 را برای هر اقدام یا فعالیت به فرد می دهد(؛  وحدت فرمان )به عنوان مثال، تنها یک نفر دستورات 

  وحدت جهت )به عنوان مثال، یک طرح و یک سر برای یک گروه از فعالیت هایی با همان هدف(؛ 

  اهداف عمومی سازمان ها بر اهداف فردی اهمیت می دهند؛ 

  برای کار انجام شده نسبتا پرداخت شده 
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  استفاده بهینه از منابع؛ 

 های ارتباطی؛  پاک کردن کانال 

  مواد مناسب برای فرد مناسب برای کار درست در زمان مناسب؛ 

  رفتار عادالنه و برابر با افراد در محل کار؛ 

  پاک کردن امنیت موقعیت های کاری؛ 

  ایمنی افراد در محل کار؛ 

  سهم بازجویی در برنامه ریزی و اجرای هر فرد؛ و 

  روحیه مطلوب 

مختلف را عملکرد این عناصر مدیریت به افراد منتخب درون سازمان اختصاص داده می شود. این افراد ممکن است توابع ذکر شده در ساختارهای سازمانی  

مدیریت خط به انجام دهند. به عنوان مثال، در ساختار سلسله مراتبی، سطوح افقی و عمودی درون سازمان وجود دارد. این سطوح سلسله مراتبی از سطوح 

د عملکرد نسطح مدیریت اجرایی برخوردار است. مسئولیت، مسئولیت پذیری و اقتدار اختصاص یافته به سطح سلسله مراتبی نشان می دهد چگونه فرد می توا

 ذکر شده را درون ساختار سازمانی انجام دهد. 

  

 انواع ساختار سازمانی  2.2.2

بهینه سازی  و نحوهتعیین نوع ساختار سازمانی مناسب نتیجه مطالعه اختالفات بین دو متغیر کلیدی است. متغیرها انواع ساختار سازمانی موجود برای استفاده  

خاص به دلیل متغیرهای  آنها برای یک سازمان خاص است. یک ساختار یک اندازه مناسب برای هر سازمان خاص وجود ندارد. ساختار نهایی برای یک سازمان

 2.4.4.3نمونه هایی از برخی از عوامل را در نظر گرفتن دو متغیر ارائه می شود. بخش  2.4.4.2و  2.4.4.1متعددی مورد توجه قرار گرفته است. بخش های 

 در مورد یک ساختار سازمانی است که در مدیریت پروژه شایع است. 

  

 انواع ساختار سازمانی  2.2.2.1

 انواع مختلفی از ساختار سازمانی و تاثیر آن در پروژه ها را مقایسه می کند.  1-2ه های سازمانی اشکال یا انواع مختلفی دارند. جدول ساز 

  

 عوامل سازنده انتخاب سازمانی  2.2.2.2

ر تجزیه و تحلیل نهایی سطح دیگری از اهمیت هر سازمان عوامل متعددی را برای درج در ساختار سازمانی خود در نظر می گیرد. هر عامل ممکن است د 

 ند. داشته باشد. ترکیبی از عامل، ارزش آن و اهمیت نسبی تصمیم گیران سازمان را با اطالعات مناسب برای ورود به تجزیه و تحلیل فراهم می ک

 عوامل انتخابی در انتخاب یک ساختار سازمانی شامل موارد زیر می شوند: 

 داف سازمانی درجه همگرایی با اه 

  قابلیت های تخصصی 

  فاصله کنترل، کارایی و اثربخشی 

  مسیر روشن برای افزایش تصمیمات 

  خط و محدوده اقتدار را پاک کنید 

  توانایی های نمایندگی 

  انتساب پاسخگویی 

  تعهد مسئولیت 
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  ،سازگاری طراحی 

  ،سادگی طراحی 

  کارایی عملکرد 

  مالحظات هزینه 

  مکان فیزیکی )به عنوان مثال، در مجاورت، منطقه ای و مجازی(، و 

  .)پاک کردن ارتباطات )مثال سیاست ها، وضعیت کار و دیدگاه سازمان 

 

Table 2-1. Influences of Organizational Structures on Projects 
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 دفتر مدیریت پروژه  2.2.2.3

( یک ساختار سازمانی است که استانداردهای فرایندهای مدیریت مربوط به پروژه را تسهیل می کند و به اشتراک گذاری منابع، PMOدفتر مدیریت پروژه ) 

می تواند از ارائه خدمات پشتیبانی مدیریت پروژه به مدیریت مستقیم یک یا چند پروژه  PMOروش ها، ابزارها و تکنیک ها را تسهیل می کند. مسئولیت های 

 ع باشد. متنو

 در سازمان وجود دارد. هر نوع در درجه کنترل و تأثیر آن بر پروژه های درون سازمان متفاوت است، از قبیل:  PMOچندین نوع 

  

  حمایتیPMOs  حمایتی از طریق تهیه الگوها، بهترین شیوه ها، آموزش، دسترسی به اطالعات و درس های آموخته شده از پروژه های دیگر، نقش

 کم است.  PMOبه عنوان مخزن پروژه عمل می کند. درجه کنترل ارائه شده توسط  PMOرا در پروژه ها ایفا می کنند. این نوع  مشورتی

  کنترل کنترلPMO  ها از طریق ابزارهای مختلف پشتیبانی می کند و نیاز به انطباق دارد. درجه کنترل ارائه شده توسطPMO  استمتوسط .

 مل موارد زیر باشد: سازگاری ممکن است شا

  تصویب چارچوب های مدیریت پروژه یا روش ها؛ 

  استفاده از قالب های خاص، فرم ها و ابزار؛ و 

  .سازگاری با چارچوب حکومتی 

  دستورالعمل دستورالعمل سازمانPMOs مستقیما مدیریت پروژه ها را کنترل می کند. مدیران پروژه به ،PMO  .اعطا شده و گزارش می دهند

 باال است.  PMOمیزان کنترل ارائه شده توسط 

  

 ی سازمانی نقشدفتر مدیریت پروژه ممکن است مسئولیت سازمان را در بر داشته باشد. این امر می تواند در حمایت از هماهنگی استراتژیک و ارائه ارزش ها

های استراتژیک سازمان ادغام می کند و ارزیابی می کند که اهداف استراتژیک در سطح باال اجرا می شوند. اطالعات و اطالعات را از پروژه  PMOداشته باشد. 

PMO )است.  ارتباط طبیعی بین اوراق بهادار سازمان، برنامه ها، پروژه ها و سیستم های اندازه گیری سازمانی )به عنوان مثال کارت امتیازی متوازن 

ممکن است به غیر از آنکه با هم اداره شوند مرتبط باشند. شکل خاص، عملکرد و ساختار سازمان مجاهدین  PMOداره شده توسط پروژه های حمایت شده یا ا

 خلق وابسته به نیازهای سازمان است که پشتیبانی می کند. 

ده کلیدی در طول عمر هر پروژه عمل کند تا آن سازمان مجاهدین خلق ممکن است قدرت داشته باشد که به عنوان یک شرکت ذینفع یکپارچه و تصمیم گیرن

 را با اهداف تجاری هماهنگ سازد. سازمان مجاهدین خلق ممکن است: 

  توصیه ها را تهیه کنید 

  انتقال دانش سرب 

  پروژه ها را خاتمه دهید و 

  .در صورت لزوم اقدامات دیگری انجام دهید 

 ه در راه های مختلفی که ممکن است شامل، اما نه محدود به: این است که به مدیران پروژ PMOیک عملکرد اولیه  

  مدیریت منابع مشترک در تمام پروژه های اداره شدهPMO ؛ 

  شناسایی و توسعه روش مدیریت پروژه، بهترین شیوه ها و استانداردها؛ 

  مربیگری، مشاوره، آموزش و نظارت؛ 

  پیگیری استانداردهای مدیریت پروژه، سیاست ها، رویه ها و قالب ها با استفاده از ممیزی پروژه؛ 

  توسعه و مدیریت پروژهای پروژه، رویه ها، الگوها و سایر اسناد مشترک )دارایی های سازمانی سازمانی(؛ و 

  هماهنگی در ارتباط با پروژه ها 
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 3  

 نقش مدیر پروژه  
 لی بررسی اجما 3.1 

دیران بسیاری از ممدیر پروژه، نقش رهبری یک تیم پروژه را در دستیابی به اهداف پروژه ایفا می کند. این نقش به وضوح در سراسر پروژه قابل مشاهده است.  

عالیت های ارزیابی و تجزیه و پروژه از زمان شروع آن از طریق بستن درگیر پروژه می شوند. با این حال، در برخی از سازمان ها، مدیر پروژه ممکن است در ف

هداف رای پیشبرد اتحلیل قبل از شروع پروژه دخالت داشته باشد. این فعالیت ها ممکن است شامل مشاوره با رهبران اجرایی و کسب و کار در مورد ایده هایی ب

ل مدیر پروژه نیز می تواند به مدیریت یا کمک در تجزیه و تحلی استراتژیک، بهبود عملکرد سازمانی و یا نیازهای مشتریان باشد. در بعضی از تنظیمات سازمانی،

ر یری دکسب و کار، توسعه کسب و کار و جنبه های مدیریت نمونه کارها برای یک پروژه دعوت شود. مدیر پروژه همچنین ممکن است در فعالیت های پیگ

پروژه ممکن است از سازمان به سازمان متفاوت باشد. در نهایت، نقش مدیریت پروژه  رابطه با تحقق مزایای تجاری از پروژه دخالت داشته باشد. نقش یک مدیر

 متناسب با سازمان به همان شیوه ای است که فرآیندهای مدیریت پروژه متناسب با پروژه طراحی شده است. 

 نقش هادی برای یک ارکستر بزرگ کمک کند:  یک مقایسه ساده ممکن است در درک نقش یک مدیر پروژه برای یک پروژه بزرگ با مقایسه آنها با

  عضویت و نقش ها یک پروژه بزرگ و یک ارکستر هر کدام شامل بسیاری از اعضای است، هر کدام نقش متفاوت ایفا می کنند. ارکستر بزرگ ممکن

ابزار مختلف را به بخش های  25 موسیقیدان داشته باشد که توسط یک سرپرست رهبری می شوند. این نوازندگان ممکن است 111است بیش از 

عضو پروژه را به رهبری  111اصلی مانند رشته ها، چوب های چوبی، برنج و کوبه ای بسازند. به طور مشابه، یک پروژه بزرگ ممکن است بیش از 

 نات را تحقق بخشند. مانند بخشمدیر پروژه داشته باشد. اعضای تیم ممکن است بسیاری از نقش های مختلف مانند طراحی، تولید، و مدیریت امکا

ا تشکیل عمده ای از ارکستر، آنها واحد های چندگانه یا گروه های کاری را در یک سازمان نشان می دهند. نوازندگان و اعضای پروژه تیم هر رهبر ر

 می دهند. 

  سرت ارکستر. دو رهبر باید دید کلی از محصوالت نتیجه پروژه یا کن -مسئولیت تیم مدیر پروژه و هادی هر دو مسوولیت تدریس تیم هایشان است

خود  تیم خود را به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و تکمیل آنها داشته باشند. دو رهبر با بررسی دیدگاه، ماموریت و اهداف سازمان های مربوطه

، مأموریت و اهداف مربوط به موفقیت در تکمیل برای ایجاد هماهنگی با محصوالت خود شروع می کنند. این دو رهبر تفسیر خود را از دیدگاه

  محصوالت خود ایجاد می کنند. رهبران از تفسیر خود برای برقراری ارتباط و ترویج تیم خود برای دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند.

  :دانش و مهارت 

 دارای دانش موسیقی، درک و تجربه باشد. هادی ارکستر را با  انتظار نمی رود هادی بتواند هر سازنده ای را در ارکستر بازی کند، اما باید

 رهبری، برنامه ریزی و هماهنگی از طریق ارتباطات فراهم می کند. هادی ارتباطات نوشتاری را در قالب نمرات موسیقی و برنامه های تمرینی

 واقعی با تیم ارتباط برقرار می کند. فراهم می کند. هادی همچنین با استفاده از یک باتوم و دیگر حرکات بدن در زمان 

 ژه وانتظار نمی رود که مدیر پروژه هر نقش در پروژه داشته باشد، اما باید دارای دانش مدیریت دانش، دانش فنی، درک و تجربه باشد. مدیر پر

اطات کتبی )به عنوان مثال، برنامه ها و تیم پروژه را با رهبری، برنامه ریزی و هماهنگی از طریق ارتباطات فراهم می کند. مدیر پروژه ارتب

  .برنامه های مستند شده( را فراهم می کند و در زمان واقعی با استفاده از جلسات و نشانه های کالمی یا غیر کالمی ارتباط برقرار می کند



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

43 
 

و مقاالت موجود در مورد این موضوع وجود دارد، این  باقی مانده از این بخش جنبه های کلیدی نقش مدیر پروژه را پوشش می دهد. در حالی که هزاران کتاب

یه ک اولبخش برای پوشش تمام طیف اطالعات در دسترس نیست. در عوض، آن را طراحی کرده است برای ارائه یک مرور کلی است که تمرین کننده را با در

 ارائه شده است.  از موضوع در آماده سازی برای مطالعات متمرکز در مورد جنبه های مختلف مورد بحث

 تعریف یک مدیر پروژه  3.2 

یا  عملیاتی نقش یک مدیر پروژه متفاوت از مدیریت یک مدیر یا مدیر عملیاتی است. به طور معمول، مدیر عملکرد، بر ارائه نظارت مدیریت برای یک واحد 

روژه فردی است که توسط سازمان انجام می شود تا تیمی را که مسئول کسب و کار متمرکز است. مدیران عامل مسئول تأمین فعالیتهای تجاری هستند. مدیر پ

 دستیابی به اهداف پروژه است هدایت کند. 

 حوزه مدیریت تاثیر پروژه  3.3 

 بررسی اجمالی  3.3.1 

شان می دهد و نماینده ارزش و مشارکت مدیران پروژه مسئولیت های زیادی را در حوزه نفوذ خود انجام می دهند. این نقش ها قابلیت های مدیر پروژه را ن 

 نشان داده شده است.  1-3حرفه ای مدیریت پروژه هستند. این بخش نقش نقش مدیر پروژه را در حوزه های مختلف نفوذ نشان می دهد که در شکل 

 

 . مثال از حوزه نفوذ مدیر پروژه1-3شکل 

 پروژه  3.3.2 

ی رقابتی در این پروژه مدیر پروژه تیم پروژه را برآورده می کند تا اهداف پروژه و انتظارات ذینفعان را برآورده سازد. مدیر پروژه کار می کند تا محدودیت ها 

 را با منابع موجود تعادل سازد. 

می کند. این شامل ارائه مسیر و ارائه چشم انداز موفقیت برای پروژه است. مدیر پروژه نیز نقش ارتباطی بین حامی پروژه، اعضای تیم و سایر سهامداران را ایفا 

ابتی سهامداران پروژه مدیر پروژه با استفاده از مهارت های نرم )به عنوان مثال، مهارت های بین فردی و توانایی مدیریت افراد( برای تعادل اهداف متضاد و رق
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ع به این معنی است که ذینفعان ذینفع از تصمیمات و اقدامات پروژه پشتیبانی می کنند حتی زمانی که توافق برای دستیابی به اجماع. در این زمینه، اجما

 . باشد نداشته وجود 111٪

 از ٪2که تحقیقات نشان می دهد که مدیران موفق پروژه ها به طور مداوم و موثر از مهارت های ضروری خاصی استفاده می کنند. تحقیقات نشان می دهد 

ی م زتمای مثبت، نگرش نمایش هنگام در ارتباطی های مهارت و روابط دادن نشان با را خود اند، شده تعیین تیم اعضای و کارفرمایان توسط که پروژه مدیران

 [. 12دهند ]

 ود به آن: توانایی برقراری ارتباط با ذینفعان، از جمله تیم و حامیان مالی، در سراسر جنبه های مختلف پروژه شامل موارد زیر می شود، اما نه محد

  .)ایجاد مهارت های ریز با استفاده از روش های مختلف )به عنوان مثال، کالمی، نوشته شده، و غیر کالمی 

  ایجاد، حفظ و پیوستن به برنامه ها و برنامه های ارتباطی؛ 

  برقراری ارتباط قابل پیش بینی و پیوسته؛ 

 به دنبال درک نیازهای ارتباطی ذینفعان پروژه )ارتباطات ممکن است تنها تحویل است که برخی از سهامداران دریافت تا زمانی که محصول یا 

 خدمات نهایی پروژه تکمیل شود(؛ 

 راری ارتباط مختصر، روشن، کامل، ساده، مناسب و مناسب؛ برق 

  از جمله اخبار مثبت و منفی مهم؛ 

  شامل کانال های بازخورد و 

 رمهارت های ارتباطی شامل توسعه شبکه های گسترده مردم در حوزه نفوذ مدیر پروژه می باشد. این شبکه ها شامل شبکه های رسمی مانند ساختا 

ستند. با این حال، شبکه های غیر رسمی که مدیران پروژه ها را توسعه، حفظ و پرورش مهم تر است. شبکه های غیر رسمی گزارشگری سازمانی ه

ازه می اج شامل استفاده از روابط ایجاد شده با افراد مانند کارشناسان موضوع و رهبران با نفوذ هستند. استفاده از این شبکه ها رسمی و غیر رسمی

 وژه به شرکت چند نفر در حل مسائل و مرور بوروکراسی مواجه می شوند در یک پروژه. دهد تا مدیر پر

  

 سازمان  3.3.3

ر یک ممکن است ب مدیر پروژه به طور فعال با دیگر مدیران پروژه ارتباط برقرار می کند. دیگر پروژه ها یا پروژه های مستقل که بخشی از یک برنامه هستند 

 پروژه تاثیر بگذارد اما به این موارد محدود نشوند: 

  تقاضای منابع مشابه 

  اولویت های سرمایه گذاری 

 ج ارائه شده، و دریافت یا توزیع نتای 

  .هماهنگی اهداف و اهداف پروژه با آن سازمان 

ی و مالی و انسانی، فنتعامل با دیگر مدیران پروژه به ایجاد تأثیر مثبتی برای انجام نیازهای مختلف پروژه کمک می کند. این نیازها ممکن است در قالب منابع 

ژه به دنبال راه هایی برای ایجاد روابط است که به تیم کمک می کند تا به اهداف و اهداف پروژه دست نتایج مورد نیاز تیم برای تکمیل پروژه باشد. مدیر پرو

 یابند. 

دیر پروژه نیز با حامی عالوه بر این، مدیر پروژه، نقش مهمی در سازمان دارد. مدیر پروژه در طول دوره پروژه با مدیران درون سازمان ارتباط برقرار می کند. م

 ای حل مسائل سیاسی و استراتژیک داخلی که ممکن است بر تیم یا حیات یا کیفیت پروژه تاثیر بگذارد، کار می کند. پروژه بر

کاری صریح یا ابتمدیر پروژه ممکن است در جهت افزایش توانمندی و توانمندی مدیریت پروژه در کل سازمان و درگیر شدن در انتقال دانش یا انتقال اطالعات 

 در مدیریت دانش پروژه( مشغول باشد. مدیر پروژه نیز کار می کند تا:  4.4)به بخش 
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  ارزش مدیریت پروژه را نشان دهید 

  پذیرش مدیریت پروژه در سازمان را افزایش دهید، و 

  .پیشرفت کارایی سازمان مجاهدین خلق در زمانی که در سازمان وجود دارد 

ر از چندین مدی مدیر پروژه می تواند با توجه به ساختار سازمانی می تواند به یک مدیر کارآمد گزارش دهد. در موارد دیگر، یک مدیر پروژه ممکن است یکی

بر عهده دارد. مدیر پروژه  یا یک مدیر پروژۀ یا پروگرام گزارش می دهد که در نهایت مسئولیت یک یا چند پروژه در سراسر سازمان را PMOپروژه باشد که به 

 کار می کند. مدیر پروژهبا همکاری تمام مدیران مربوطه برای دستیابی به اهداف پروژه و اطمینان از اجرای طرح مدیریت پروژه با برنامه نمونه کارها یا برنامه 

زیه و تحلیل کسب و کار شرکت دارند، همکاری می کند. در همچنین با همکاری سایر نقشها مانند مدیران سازمانی، کارشناسان موضوع و کسانی که در تج

 برخی موارد، مدیر پروژه ممکن است یک مشاور خارجی است که در یک نقش مدیریت موقت قرار گرفته است. 

  

 صنعت  3.3.2

ا اعمال أثیر بگذارد یمدیر پروژه در مورد روند فعلی صنعت آگاه است. مدیر پروژه این اطالعات را می گیرد و می بیند که چگونه می تواند بر پروژه های فعلی ت 

 کند. این روند شامل موارد زیر می شود: 

  توسعه محصول و فن آوری؛ 

  جدید و در حال تغییر بازار بازار؛ 

 انند مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت، مدیریت امنیت اطالعات(؛ استانداردها )م 

  ابزار پشتیبانی فنی؛ 

  نیروهای اقتصادی که بر روی پروژه فوری تاثیر می گذارند؛ 

  تأثیرات موثر بر رشته مدیریت پروژه؛ و 

  استراتژی بهبود فرآیند و پایداری 

  

 دیسپلیشن حرفه ای  3.3.4

برای مدیر پروژه بسیار مهم است. این پیشرفت حرفه ای در حرفه مدیریت مدیریت پروژه و در زمینه های دیگر که مدیر پروژه  انتقال مداوم و ادغام دانش 

 دارای تخصص موضوعی است ادامه دارد. این انتقال دانش و ادغام شامل موارد زیر می شود: 

  مشارکت دانش و تخصص به دیگران در حرفه در سطح محلی، ملی و جهانی )به عنوان مثال، جوامع عمل، سازمان های بین المللی(؛ و 

  :مشارکت در آموزش، ادامه تحصیل و توسعه 

  ،به عنوان مثال، دانشگاه( در حرفه مدیریت مدیریتPMI ؛) 

  ،مدیریت پیکربندی(؛ و در یک حرفه مرتبط )به عنوان مثال، مهندسی سیستم 

  .)در سایر حرفه ها )به عنوان مثال، فناوری اطالعات، هوا فضا 

  

 در میان شاخه ها  3.3.6

اب کند. یک مدیر پروژه حرفه ای می تواند جهت بر طرف کردن و آموزش حرفه ای های دیگر در مورد ارزش یک رویکرد مدیریت پروژه به سازمان را انتخ

د به عنوان یک سفیر غیر رسمی با آموزش سازمان به عنوان مزایای مدیریت پروژه با توجه به به موقع بودن، کیفیت، نوآوری و مدیریت مدیر پروژه می توان

 منابع انسانی خدمت می کند. 
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 کمیته مدیر پروژه  3.2

 بررسی اجمالی  3.2.1

 PMI Talent( را برای مهارت هایی که مدیران پروژه ها از طریق استفاده از مثلث PMCDاخیر، چارچوب توسعه مهارت های مدیر پروژه ) PMIمطالعات  

Triangle  نشان داده اند، مورد استفاده قرار داد. مثلث استعداد تمرکز بر سه مجموعه مهارت های کلیدی است:  2-3در شکل 

 ش. مدیریت پروژه فنی دانش، مهارت ها و رفتارهای مرتبط با حوزه های خاص پروژه، برنامه و مدیریت نمونه کارها. جنبه های فنی انجام یک نق 

  بکسرهبری. دانش، مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز برای هدایت، ایجاد انگیزه و هدایت یک تیم برای کمک به یک سازمان در دستیابی به اهداف 

 و کار خود. 

  .مدیریت استراتژیک و کسب و کار. دانش و تخصص در صنعت و سازمان که عملکرد را افزایش داده و نتایج کسب و کار را بهتر ارائه می دهد 

 

 ®PMI Talent Triangle. 2-3شکل 

نشان می دهد که آنها در بازار جهانی به طور فزاینده  PMIت در حالی که مهارت های مدیریت پروژه فنی به برنامه های مدیریت پروژه اختصاص دارد، تحقیقا 

 معتقدند کهپیچیده و رقابتی امروز کافی نیستند. سازمان ها به دنبال مهارت های اضافه شده در رهبری و هوش تجاری هستند. اعضای سازمان های مختلف 

ن کمک می کنند، پشتیبانی کنند. برای موثر ترین، مدیران پروژه باید تعادل این سه این صالحیت ها می توانند اهداف استراتژیک بلندمدت را که به خط پایی

 مجموعه مهارت داشته باشند. 

 مهارت های مدیریت فنی پروژه  3.2.2

ای برنامه ها یا پروژه ها مهارت های مدیریت فنی پروژه به عنوان مهارت هایی است که به طور موثر دانش دانش مدیریت پروژه را برای ارائه نتایج مطلوب بر 

وژه الزم را تعریف می کند. مهارت های مدیریت فنی پروژه های متعدد وجود دارد. زمینه های دانش در این راهنمای بسیاری از این مهارت های مدیریت پر

رد و جایی که بتواند دیگران را با تخصص مو بیان می کند. مدیران پروژه اغلب بر روی قضاوت کارشناسان به خوبی عمل می کنند. آشنایی با تخصص شخصی

 نیاز پیدا کند، برای موفقیت به عنوان مدیر پروژه بسیار مهم است. 

 با توجه به تحقیقات مدیران پروژه باال به طور قطع ثابت چند مهارت های کلیدی از جمله، اما نه محدود به، توانایی به: 

  برای هر پروژه ای که مدیریت می کند. این تمرکز ساده است و داشتن مصنوعات مناسب در دسترس تمرکز بر عناصر مدیریت فنی پروژه انتقادی

 است. در باالی لیست موارد ذیل است: 
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  ،عوامل موفقیت بحرانی برای این پروژه 

  ،برنامه 

  گزارش های مالی منتخب، و 

  ورود به سیستم 

  .هر دو ابزار، تکنیک ها و روش های سنتی و چابک را برای هر پروژه تطبیق دهید 

  .زمان را به طور کامل برنامه ریزی و اولویت بندی کنید 

  .مدیریت عناصر پروژه، شامل، اما نه محدود به برنامه، هزینه، منابع و خطرات 

 مهارت های مدیریت استراتژیک و کسب و کار  3.2.3

داماتی است مهارت های مدیریت استراتژیک و کسب و کار شامل توانایی دیدن سطح باالی نظارت بر سازمان و به طور موثر مذاکره و اجرای تصمیم ها و اق 

هارت ی و عملیات باشد. مکه از همکاری استراتژیک و نوآوری حمایت می کنند. این توانایی ممکن است شامل دانش کارکردی از سایر توابع مانند مالی، بازاریاب

نوان عهای مدیریت استراتژیک و کسب و کار ممکن است شامل توسعه و کاربرد تخصص های مربوط به محصول و صنعت باشد. این دانش کسب و کار نیز به 

 دانش دامنه شناخته شده است. مدیران پروژه باید در مورد کسب و کار به اندازه کافی آگاه باشند تا بتوانند: 

  جنبه های کسب و کار ضروری یک پروژه را به دیگران توضیح دهید؛ 

  کار با متخصصان پروژه، تیم و متخصصین موضوع برای ایجاد یک طرح مناسب تحویل پروژه؛ و 

  .استراتژی را به گونه ای اجرا کنید که ارزش کسب و کار پروژه را به حداکثر برساند 

مورد تخصص مدیران عملیاتی که کسب و کار را در سازمان خود انجام می دهند، به دنبال بهترین تصمیم گیری در  مدیران پروژه باید تصمیم بگیرند و در

ثیر می گذارد. بیشتر مورد موفقیت پروژه های خود باشند. این مدیران باید کار انجام شده در سازمان خود را بدانند و چگونه برنامه های پروژه بر این کار تا

 هد: وضیح دمی تواند در مورد موضوع پروژه بداند، بهتر است. حداقل مدیر پروژه باید به اندازه کافی آگاه باشد تا جنبه های زیر را برای سازمان ت مدیر پروژه

  استراتژی؛ 

  ماموریت؛ 

  اهداف و اهداف؛ 

  محصوالت و خدمات؛ 

  عملیات )به عنوان مثال، محل، نوع، فن آوری(؛ 

  بازار و شرایط بازار، مانند مشتریان، وضعیت بازار )یعنی رشد و یا کاهش(، و عوامل زمان به بازار و غیره؛ و 

  .)مسابقه )به عنوان مثال، چه، چه کسی، موقعیت در بازار 

 مدیر پروژه باید از دانش و اطالعات زیر در مورد سازمان برای اجرای پروژه اطمینان حاصل کند:  

  استراتژی 

  ماموریت 

  اهداف و اهداف 

  ،اولویت 

  تاکتیک، و 

  .)محصوالت یا خدمات )به عنوان مثال، محصوالت ارائه شده 

می کند  تعیینمهارت های استراتژیک و کسب و کار به مدیر پروژه کمک می کند تا تعیین کند که کدام عوامل تجاری باید در نظر گرفته شوند. مدیر پروژه 

 وامل عبارتند از: که چگونه این عوامل تجاری و استراتژیک می توانند بر پروژه اثر گذار باشند در حالی که درک ارتباط بین پروژه و سازمان. این ع

  خطرات و مسائل 
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  پیامدهای مالی 

 ه شده، فتهزینه در مقایسه با تجزیه و تحلیل مزایا )به عنوان مثال، ارزش فعلی خالص، بازده سرمایه گذاری(، از جمله گزینه های مختلف در نظر گر 

  ارزش کسب و کار 

  مزایای انتظارات و استراتژی های تحقق، و 

  .دامنه، بودجه، برنامه، و کیفیت 

د به طور پروژه بای با استفاده از این دانش کسب و کار، مدیر پروژه توانایی تصمیم گیری و توصیه های مناسب برای یک پروژه را دارد. با تغییر شرایط، مدیر

 پیوسته با حمایت کننده پروژه برای حفظ تجارت و استراتژی های پروژه هماهنگ شود. 

 مهارت های رهبری  3.2.2

مانند  مهارت های رهبری شامل توانایی هدایت، ایجاد انگیزه و هدایت یک تیم می شود. این مهارت ها ممکن است شامل نشان دادن قابلیت های اساسی 

تر ده پیچیده تر با کسب و کار بیشتر و بیشمذاکره، انعطاف پذیری، ارتباطات، حل مسائل، تفکر انتقادی و مهارت های بین فردی باشد. پروژه ها به طور فزاین

مشترک در همه پروژه  اجرا استراتژی خود را از طریق پروژه. مدیریت پروژه بیش از کار با اعداد، الگوها، نمودارها، نمودارها و سیستم های محاسباتی است. یک

 ها مردم است. افراد را می توان شمارش کرد، اما تعداد آنها نیست. 

 سرو کار داشتن با مردم  3.2.2.1

رهبر  تالش کند که یکبخش بزرگی از نقش مدیر پروژه شامل برخورد با مردم است. مدیر پروژه باید رفتار و انگیزه های افراد را مطالعه کند. مدیر پروژه باید  

های رهبری و کیفیت را در هنگام کار با تمام سهامداران خوب باشد، زیرا رهبری برای موفقیت پروژه ها در سازمان ها بسیار مهم است. مدیر پروژه مهارت 

 پروژه، از جمله تیم پروژه، تیم فرماندهی و حامیان پروژه، اعمال می کند. 

 کیفیت و مهارت های یک رهبر  3.2.2.2

 تحقیقات نشان می دهد که ویژگی ها و مهارت های یک رهبر شامل موارد زیر می شود:  

  به عنوان مثال، کمک به توصیف محصوالت، اهداف و اهداف پروژه؛ توانایی خواب و ترجمه این رویاها برای دیگران(؛ به عنوان یک چشم انداز( 

  خوشبین بودن و مثبت بودن 

  همکاری 

  :مدیریت روابط و درگیری با 

  ایجاد اعتماد؛ 

  رضایت نگرانی؛ 

  به دنبال توافق؛ 

  تعادل رقابت و اهداف مخالف؛ 

  اعمال متقاعد کردن، مذاکره، سازش و حل و فصل مهارت های حل؛ 

  توسعه و پرورش شبکه های شخصی و حرفه ای؛ 

  با توجه به دیدگاه بلند مدت که روابط به اندازه پروژه مهم هستند، و 

  .توسعه و کاربرد مداوم سیاست مداوم 

  :ارتباط با 

  درصد وقت خود را در یک پروژه در  91صرف زمان کافی برای ارتباط دادن )تحقیق نشان می دهد که مدیران پروژه های بزرگ حدود

 ارتباط با یکدیگر صرف می کنند(؛ 

  مدیریت انتظارات؛ 

  پذیرش بازخورد با مهربانی؛ 

  بازخورد سازنده؛ و 
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  درخواست و گوش دادن 

 ختاری خود را حفظ کنید(، مودبانه، دوستانه، مهربان، صادق، قابل اعتماد، وفادار و اخالقی. احترام )کمک به دیگران خودم 

  نشان دادن یکپارچگی و از لحاظ فرهنگی حساس، شجاع، حل کننده مشکل و قاطع؛ 

  دادن اعتبار به دیگران در صورت مواجه؛ 

  .یک یادگیرنده طول عمر است که نتیجه و عمل گرا است 

 وارد مهم، از جمله: تمرکز بر م 

  به طور مداوم به بررسی و تنظیم به عنوان ضروری به کار اولویت بندی؛ 

  پیدا کردن و استفاده از یک روش اولویت بندی که برای آنها و پروژه کار می کند؛ 

  تنوع اولویت های استراتژیک سطح باال، به ویژه در مورد عوامل موفقیت بحرانی برای این پروژه؛ 

  حفظ نظارت بر محدودیت های اولیه پروژه؛ 

  باقی مانده در اولویت های تاکتیکی انعطاف پذیر؛ و 

  .قادر به تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از اطالعات برای بدست آوردن مهم ترین اطالعات است 

 داشتن یک دید کلی و سیستمیک از پروژه، با در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی به طور مساوی؛  

 رقادر بودن به تفکر انتقادی )به عنوان مثال، استفاده از روش های تحلیلی برای رسیدن به تصمیم گیری( و شناسایی او به عنوان عامل تغیی . 

  .توانایی ساخت تیم های موثر، خدمتگزار، و لذت بردن و سهیم کردن شوخ طبعی به طور موثر با اعضای تیم 

 وردن چیزهایی انجام شده است سیاست، قدرت و بدست آ 3.2.2.3 

روژه کمک می رهبری و مدیریت در نهایت در مورد توانایی انجام کارهاست. مهارت ها و کیفیت ذکر شده به مدیر پروژه برای دستیابی به اهداف و اهداف پ

 . کند. در ریشه بسیاری از این مهارت ها و ویژگی ها توانایی مقابله با سیاست است. سیاست شامل نفوذ، مذاکره، استقالل و قدرت است

نیستند. بهتر است مدیر پروژه به درک اینکه سازمان چگونه کار می کند، احتمال  "منفی"یا  "مثبت"، "بد"یا  "خوب"سیاست و عناصر مرتبط با آن نه تنها 

از آن باید در متن پروژه،  بیشتری دارد که موفق شود. مدیر پروژه اطالعات مربوط به پروژه و منظره سازمانی را مشاهده و جمع آوری می کند. داده ها پس

جرای مناسب مردم درگیر، سازمان، و محیط زیست به طور کلی بررسی شود. این بررسی اطالعات و دانش الزم برای مدیریت پروژه را برای برنامه ریزی و ا

دیگران است. ورزش قدرت نیز مسئولیت حساسیت و ترین اقدامات فراهم می کند. اقدام مدیر پروژه نتیجه انتخاب نوع مناسب قدرت برای نفوذ و مذاکره با 

 دی که به فعالیت هایاحترام دیگران را بر عهده دارد. اقدام موثر مدیر پروژه، مستقل از کسانی است که درگیر آن هستند. اقدام مدیر پروژه موجب می شود افرا

 الزم برای اجرای اهداف پروژه اقدام کنند. 

دهنده فرد یا سازمان باشد. قدرت اغلب توسط ادراک افراد دیگر از رهبر پشتیبانی می شود. مدیران پروژه باید از روابطشان با قدرت می تواند با صفات نشان 

دارد. ران پروژه وجود دیگران آگاهی داشته باشند. روابط مدیران پروژه را قادر می سازد کارها را بر روی پروژه انجام دهند. انواع مختلف قدرت در اختیار مدی

اما نه محدود قدرت و استفاده از آن می تواند پیچیده با توجه به ماهیت آن و عوامل مختلف در بازی در یک پروژه پیچیده است. اشکال مختلف قدرت شامل 

 به: 

 )؛ موقتی )گاهی اوقات به عنوان رسمی، معتبر و مشروع( )به عنوان مثال، موقعیت رسمی در سازمان و یا تیم اعطا می شود 

  اطالعاتی )نظیر کنترل جمع آوری یا توزیع(؛ 

  ارجاع دهنده )به عنوان مثال، احترام یا تحسین دیگران برای فرد، اعتبار به دست آمده(؛ 

  وضعیتی )به عنوان مثال، به دلیل وضعیت منحصر به فرد مانند یک بحران خاص به دست آمده(؛ 

 اذبه(؛ شخصی یا کاریزماتیک )به عنوان مثال، جذابیت، ج 

  )ارتباطات )به عنوان مثال، در شبکه ها، ارتباطات و اتحاد ها شرکت می کند 

  کارشناس )مثال مهارت، اطالعات دارای تجربه، تجربه، آموزش، آموزش، صدور گواهینامه(؛ 

  پاداش گرا )به عنوان مثال، توانایی دادن ستایش، پول یا سایر موارد مورد نظر(؛ 

 عنوان مثال، توانایی اعمال نظم و انضباط یا پیامدهای منفی(؛  مجازات یا اجباری )به 
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  تسخیر )به عنوان مثال، استفاده از فلش یا دیگر زمینه های مشترک برای برنده شدن از طرف یا همکاری(؛ 

 رد نظر(؛ فشار مبتنی بر )به عنوان مثال، محدود کردن آزادی انتخاب یا حرکت به منظور دستیابی به انطباق با اقدام مو 

  مبتنی بر گناه )به عنوان مثال، اعمال تعهد یا حس وظیفه(؛ 

  متقاعد کننده )به عنوان مثال، توانایی ارائه استدالل هایی که مردم را به مسیر مورد نظر منتقل می کند(؛ و 

  )اجتناب از )به عنوان مثال، امتناع از شرکت 

نها در محدوده مدیران پروژه های بزرگ زمانی که به قدرت می رسند، فعاالنه و عمدی هستند. این مدیران پروژه برای به دست آوردن قدرت و اقتدار الزم آ

 سیاست ها، پروتکل ها و رویه های سازمانی به جای انتظار برای آن اعطا خواهد شد. 

 مقایسه رهبری و مدیریت  3.2.4  

 کری و مدیریت اغلب استفاده می شود تعویض. با این حال، آنها مترادف نیستند. مدیریت کلمه بیشتر مرتبط با هدایت شخص دیگری است که از یکلمات رهب

ث و ز طریق بحان انقطه به دیگری با استفاده از یک مجموعه شناخته شده رفتارهای مورد انتظار، از آن استفاده کند. در مقابل، رهبری شامل همکاری با دیگر

 گفتگو می شود تا آنها را از یک نقطه به نقطه دیگر هدایت کند. 

مدیریت و رهبری را در  1-3روشی که مدیر پروژه تصمیم به استخدام می دهد، یک تفاوت متمایز در رفتار، درک خود و نقش پروژه را نشان می دهد. جدول 

 چندین سطح مهم مقایسه می کند. 

به منظور موفقیت، رهبری و مدیریت را استخدام کنند. مهارت در یافتن تعادل مناسب برای هر وضعیت است. شیوه مدیریتی و رهبری اغلب  مدیران پروژه باید

 در سبک رهبری مدیر پروژه نشان داده می شود. 

 . مدیریت تیم و رهبری تیم در مقایسه1-3جدول 

 

  

 سبک رهبری  3.2.4.1

دد عمدیران پروژه ممکن است تیم خود را از بسیاری جهات هدایت کند. سبک مدیر پروژه، ممکن است یک ترجیح شخصی یا نتیجه ترکیبی از عوامل مت 

یرند ه قرار گوجمرتبط با پروژه باشد. سبک مدیریت یک مدیر پروژه ممکن است در طول زمان بر اساس عوامل بازی تغییر کند. عوامل عمده ای که باید مورد ت

 عبارتند از: 
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  ویژگی های رهبر )مثال نگرش، خلق، نیازها، ارزش ها، اخالق(؛ 

  ویژگی های عضو تیم )مثال نگرش، خلق و خو، نیازها، ارزش ها، اخالق(؛ 

  خصوصیات سازمانی )به عنوان مثال، هدف، ساختار و نوع کار انجام شده(؛ و 

 ضعیت اقتصادی و عناصر سیاسی(. مشخصات محیطی )مثال وضعیت اجتماعی، و 

 ند: پژوهش توصیف سبک های رهبری متعدد که مدیر پروژه می تواند اتخاذ کند. برخی از رایج ترین نمونه های این سبک ها شامل موارد زیر می شو

 Laissez-faire ن استفاده از سبک دست خاموش )به عنوان مثال، اجازه دادن به تیم تصمیم گیری خود و ایجاد اهداف خود، همچنین به عنوا

 اشاره(؛ 

  عملیات )به عنوان مثال، تمرکز بر اهداف، بازخورد، و انجام برای تعیین پاداش؛ مدیریت به استثنای(؛ 

  یگران؛ درهبر خدمتگزار )به عنوان مثال، نشان دهنده تعهد به خدمت و اولویت دادن دیگران است؛ تمرکز بر رشد، یادگیری، توسعه، استقالل و رفاه

 تمرکز بر روابط، جامعه و همکاری؛ رهبری ثانویه است و پس از خدمت ظهور می یابد(؛ 

 ه توج تحول )به عنوان مثال، توانمند سازی پیروان از طریق ویژگی ها و رفتارهای ایده آل، انگیزه الهام بخش، تشویق برای نوآوری و خالقیت، و

 فرد(؛ 

 Charismatic  به عنوان مثال، قادر به الهام بخش؛ انرژی با انرژی، شور و شوق، اعتماد به نفس، محکومیت های قوی(؛ و( 

 ( تعاملی .)به عنوان مثال، ترکیبی از معامالت، تحول، و کاریزماتیک 

 شخصیت  3.2.4.2 

 شخصیت به تفاوت های فردی در الگوهای مشخص تفکر، احساس و رفتار اشاره دارد. ویژگی های شخصیت یا صفات شامل اما نه محدود به:  

 ،نشان می دهد نگرانی های باز(؛  معتبر )به عنوان مثال، دیگران را برای آنچه و چه کسی قبول می کنند 

  مودب )مثال توانایی اعمال رفتار مناسب و اخالق(؛ 

  خالق )به عنوان مثال، توانایی تفکر انتزاعی، برای دیدن چیزهای مختلف، نوآوری(؛ 

  فرهنگی )به عنوان مثال، اندازه گیری حساسیت به سایر فرهنگ ها از جمله ارزش ها، هنجارها و باورها(؛ 

 سی )مثال توانایی درک احساسات و اطالعاتی که آنها ارائه می دهند و آنها را مدیریت می کنند؛ اندازه گیری مهارت های بین فردی(؛ احسا 

  فکری )به عنوان مثال، اندازه گیری هوش انسانی بر روی توانایی های چندگانه(؛ 

 مدیریت )به عنوان مثال، اندازه گیری عملکرد مدیریت و پتانسیل(؛  

  سیاسی )به عنوان مثال، اندازه گیری هوش سیاسی و ایجاد اتفاقات(؛ 

  خدمات گرا )به عنوان مثال، شواهد تمایل به خدمت به دیگران(؛ 

  اجتماعی )به عنوان مثال، توانایی درک و مدیریت مردم(؛ و 

  .)سیستمیک )به عنوان مثال، درایور برای درک و ساخت سیستم 

انایی هر کدام از این ویژگی ها را دارد تا موفق شود. هر پروژه، سازمان و وضعیت نیاز دارد که مدیر پروژه بر جنبه های مختلف شخصیت یک مدیر پروژه موثر تو

 تأکید کند. 

 اجرای یکپارچه  3.4 

 نقش مدیر پروژه در انجام یکپارچگی در پروژه دوگانگی است:  

 ونه مدیران پروژه نقش مهمی در همکاری با حامی پروژه ایفا می کنند تا اهداف استراتژیک را درک کنند و هماهنگی اهداف و نتایج پروژه با نم

 هایی از پروژۀ، برنامه ها و زمینه های تجاری را تضمین کنند. به این ترتیب، مدیران پروژه به ادغام و اجرای استراتژی کمک می کنند. 

 ندها، یمدیران پروژه مسئول هدایت تیم برای همکاری با یکدیگر برای تمرکز بر آنچه واقعا در سطح پروژه ضروری است. این امر از طریق ادغام فرآ

 دانش و مردم به دست می آید. 
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از  3.5.1روژه این راهنما درج شده است. بخش ادغام یک مهارت انتقادی برای مدیران پروژه است. این ادغام در عمق بیشتر در بخش مدیریت دانش ادغام پ 

با توجه به پیچیدگی و یکپارچگی نتیجه  3.5.4تمرکز بر یکپارچه سازی که می گیرد در سه سطح مختلف: سطح فرآیند، شناختی، و زمینه. بخش  3.5.4طریق 

 گیری می کند. 

 اجرای یکپارچه در سطح کار  3.4.1 

مجموعه ای از فرایندها و فعالیت هایی که برای رسیدن به اهداف پروژه انجام می شود، دیده شود. بعضی از این فرایندها  مدیریت پروژه ممکن است به عنوان 

یک مثال از این  ممکن است یک بار )به عنوان مثال، ایجاد اولیه منشور پروژه(، اما بسیاری دیگر همپوشانی دارند و چندین بار در طول پروژه رخ می دهند.

ند مدیریت فرآی ند همپوشانی است و وقوع چندگانه یک تغییر در یک مورد است که تاثیر دامنه، برنامه یا بودجه و نیاز به درخواست تغییر را دارد. چندینفرآی

ر سراسر ارچه کنترل تغییر دپروژه مانند فرآیند کنترل دامنه و فرایند کنترل انجام یکپارچه تغییر ممکن است درخواست تغییر را شامل شود. روند انجام یکپ

 پروژه برای ادغام درخواست تغییر رخ می دهد. 

زمانی که اگر چه تعریف مشخصی در مورد چگونگی ادغام فرایندهای پروژه وجود ندارد، واضح است که یک پروژه شانس کمی برای رسیدن به هدف خود دارد 

 نها در تعامل هستند. مدیر پروژه موفق به ادغام فرایندهای پروژه در جایی که آ

 یکپارچه سازی در سطح سازنده  3.4.2 

پروژه یا  روش های مختلفی برای مدیریت پروژه وجود دارد و روش انتخاب شده معموال به ویژگی های خاص پروژه بستگی دارد، از جمله اندازه آن، چقدر 

ه مهارت ها و توانایی های شخصی مدیر پروژه به شیوۀ مدیریت پروژه بستگی سازمان ممکن است پیچیده و فرهنگ سازمان انجام شده باشد. واضح است ک

 دارد. 

در این حوزه های  مدیر پروژه باید تالش کند تا در تمامی زمینه های دانش مدیریت پروژه مهارت الزم را بدست آورد. مدیر پروژه با در اختیار داشتن مهارت

پروژه برای ادغام فرایندها  دانش، تجربیات، بینش، رهبری و مهارت های مدیریت فنی و تجاری را به پروژه تحمیل می کند. در نهایت، از طریق توانایی مدیر

 در این مناطق دانش است که امکان دستیابی به نتایج مورد نظر پروژه را فراهم می آورد. 

 یکپارچه سازی در سطح کنش  3.4.3 

ت. فن آوری های جدید معرفی تغییرات زیادی در زمینه ای که در آن امروزه پروژه ها و پروژه ها در مقایسه با چند دهه گذشته پیش می رود، تغییر کرده اس 

انش و مردم شده اند. شبکه های اجتماعی، جنبه های چند فرهنگی، تیم های مجازی، و ارزش جدید بخشی از واقعیت جدیدی از پروژه های. به عنوان مثال د

مدیر پروژه پیامدهای این زمینه در برنامه ریزی یکپارچه سازی در چارچوب یک پروژه پیاده سازی متقابل کارکردی بزرگ مربوط به سازمان های مختلف است. 

 ارتباطات و مدیریت دانش برای هدایت تیم پروژه می داند. 

ترین گونه به بهمدیران پروژه نیاز به آگاهی از زمینه پروژه و این جنبه جدید زمانی که مدیریت ادغام. سپس مدیران پروژه می توانید تصمیم بگیرید که چ

 اصر جدید از محیط زیست در پروژه های خود را برای رسیدن به موفقیت. استفاده از این عن

 ادغام و پیچیدگی  3.4.2 

رای هیم اغلب ببرخی از پروژه های ممکن است به عنوان پیچیده اشاره کرد و دشوار است برای مدیریت در نظر گرفته. به عبارت ساده، پیچیده و پیچیده مفا 

 پیچیده و یا پیچیده استفاده می شود.  توصیف آنچه نظر گرفته می شود

گی: راهنمای پیچیدگی را در پروژه های نتیجه رفتار سازمان سیستم، رفتار انسان، و عدم قطعیت در محل کار در سازمان یا محیط آن است. در مرور پیچید

 [، این سه بعد پیچیدگی به عنوان تعریف می شود: 13تمرین ]

 اجزا و سیستم های.  رفتار سیستم. وابستگی متقابل 

  .رفتار انسانی. فعل و انفعال بین افراد و گروه های مختلف 

  .ابهام. عدم اطمینان از مسائل در حال ظهور و عدم درک یا گیجی 
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چیدگی حاوی پیپیچیدگی خود را یک درک از یک فرد بر اساس تجربه شخصی، مشاهده، و مهارت است. به جای پیچیده بودن، یک پروژه است با دقت بیشتری 

 به عنوان توصیف کرد. میزبانی وب، برنامه ها، و پروژه ها ممکن است عناصر از پیچیدگی باشد. 

 د از ویژگی و یا خواصهنگام نزدیک شدن به ادغام یک پروژه، مدیر پروژه باید عناصر هستند که هر دو در داخل و خارج از پروژه در نظر بگیرید. مدیر پروژه بای

 را بررسی کند. پیچیدگی به عنوان یک مشخصه یا اموال از یک پروژه به طور معمول به عنوان تعریف می شود: این پروژه 

  ،شامل قطعات متعدد 

  ،در اختیار داشتن یک تعداد اتصاالت بین قطعات 

  برگزاری نمایشگاه تعامالت پویا بین قطعات، و 

 ده شود ارفتار تولید به عنوان یک نتیجه این تعامالت است که نمی توان به عنوان مجموع ساده از قطعات )به عنوان مثال، رفتار ناشی از( توضیح د

 برگزاری نمایشگاه. 

و  ی در هنگام برنامه ریزی، مدیریتبررسی این آیتم های مختلف است که به نظر می رسد به پیچیده پروژه باید کمک مدیر پروژه شناسایی حوزه های کلید 

 کنترل پروژه برای اطمینان یکپارچه سازی. 
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 2  

 مدیریت یکپارچه سازی پروژه  
  

الیت های و فعمدیریت یکپارچه سازی پروژه شامل فرایندها و فعالیت هایی است که برای شناسایی، تعریف، ترکیب، ادغام و هماهنگ کردن فرآیندهای مختلف 

بیت، ارتباطات، و مدیریت پروژه در گروه های مدیریت فرآیند مدیریت پروژه می باشد. در زمینه مدیریت پروژه، ادغام شامل ویژگی های متحد سازی، تث

 ارتباطات است. این اقدامات باید از ابتدای پروژه تا پایان تکمیل شود. مدیریت یکپارچه سازی پروژه شامل انتخاب در مورد: 

  ،تخصیص منابع 

  تقسیم خواسته های رقابتی 

  بررسی هر روش جایگزین 

  با توجه به فرآیندهای مربوط به اهداف پروژه، و 

  .مدیریت وابستگی های متقابل در میان دانش های مدیریت پروژه 

 فرایندهای ادغام پروژه عبارتند از: 

فرایند ایجاد یک سند که به طور رسمی اجازه اجرای یک پروژه را می دهد و مدیر پروژه را با اقتدار برای اعمال منابع سازمانی  -ایجاد منشور پروژه  2.1

 فراهم می کند. برای فعالیت های پروژه 

 فرایند تعریف، تهیه و هماهنگی تمام اجزای برنامه و ادغام آنها در یک طرح مدیریت پروژه یکپارچه.  -طرح مدیریت پروژه را بسازید  2.2

ه اهداف ای دستیابی بفرآیند هدایت و انجام کار تعریف شده در طرح مدیریت پروژه و اجرای تغییرات تصویب شده بر -کار مستقیم و مدیریت پروژه  2.3

 پروژه. 

 روند استفاده از دانش موجود و ایجاد دانش جدید برای دستیابی به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمانی.  -مدیریت دانش پروژه  2.2

 ت. مدیریت پروژه تعریف شده اس روند ردیابی، بازبینی و گزارش پیشرفت کلی برای رفع اهداف عملکردی که در طرح -کار پروژه مانیتور و کنترل  2.4

روند بررسی تمام درخواستهای تغییر؛ تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات در نتایج، دارایی های سازمانی  -کنترل یکپارچه تغییر را انجام دهید  2.6

 سازمانی، اسناد پروژه و طرح مدیریت پروژه؛ و ارتباط دادن تصمیمات. 

 د تکمیل تمام فعالیت های پروژه، مرحله یا قرارداد. رون -بستن پروژه یا فاز  2.7

عریف تیک مرور کلی از فرایندهای ادغام پروژه را فراهم می کند. فرایندهای مدیریت یکپارچه سازی پروژه به صورت فرایندهای گسسته با رابطهای  1-4شکل  

 همپوشانی شوند، داده توضیح ®PMBOKهایی که نمیتوانند به طور کامل در راهنمای ارائه میشوند در حالیکه در عمل آنها با یکدیگر روبرو میشوند و در راه

 . باشند داشته
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 . بررسی ادغام مدیریت پروژه1-4شکل 

 مفاهیم کلیدی برای مدیریت یکپارچه سازی پروژه  

نه تحلیل هزیمدیریت ادغام پروژه به مدیران پروژه اختصاص دارد. در حالی که سایر زمینه های دانش ممکن است توسط متخصصان )به عنوان مثال، تجزیه و  

ن است که . مدیر پروژه ایها، کارشناسان برنامه ریزی، کارشناسان مدیریت ریسک( مدیریت شود، مسئولیت ادغام مدیریت پروژه نمی تواند منتقل یا انتقال یابد

 نتایج را در همه زمینه های دیگر ترکیب می کند و دارای دید کلی پروژه می باشد. مدیر پروژه در نهایت مسئول کل پروژه است. 
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دغام فرایندها در مدیریت پروژه ها و مدیریت پروژه ها به صورت طبیعت متداول هستند. برای مثال، برآورد هزینه مورد نیاز برای یک طرح احتمالی، شامل ا

یی می شناساهزینه پروژه، مدیریت پروژه برنامه، و دانش مناطق مدیریت ریسک پروژه است. هنگامی که خطرات اضافی مربوط به گزینه های مختلف کارکنان 

 شوند، یک یا چند از این فرایندها ممکن است بازبینی شوند. 

دیریت پروژه اغلب تکرار میشوند. برای مثال، گروه فرآیند برنامه ریزی، گروه مدیریت فرایندهای اجرایی را با یک پیوندهای میان فرآیندهای گروههای فرایند م

یشرفت ه محض پبرنامه مدیریت پروژه مستند در ابتدای پروژه فراهم می کند و سپس برنامه مدیریت پروژه را به روز رسانی می کند در صورتی که تغییرات ب

 هد. پروژه رخ می د

 مدیریت ادغام پروژه در مورد: 

  اطمینان از اینکه تاریخ تحویل محصول محصول، خدمات یا نتیجه؛ چرخه عمر پروژه و طرح مدیریت مزایا هم تراز هستند 

  ارائه یک طرح مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف پروژه؛ 

  اطمینان از ایجاد و استفاده از دانش مناسب به پروژه و در صورت لزوم؛ 

  مدیریت عملکرد و تغییرات فعالیت ها در طرح مدیریت پروژه؛ 

  تصمیم گیری های یکپارچه در مورد تغییرات کلیدی که بر پروژه تاثیر می گذارد؛ 

 هداف پروژه؛ اندازه گیری و نظارت بر پیشرفت پروژه و اقدام مناسب جهت رفع ا 

 رتبط؛ جمع آوری داده ها در مورد نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل داده ها برای به دست آوردن اطالعات و انتقال این اطالعات به ذینفعان م 

  تکمیل تمام کار پروژه و رسیدن به طور رسمی هر فاز، قرارداد و پروژه به طور کلی؛ و 

  لزوم مدیریت زمان انتقال فاز در صورت 

 پروژه پیچیده تر و انتظارات ذینفعان بیشتر متفاوت است، رویکرد پیچیده ای برای ادغام الزم است. 

 

 روند و شیوه های جدید در مدیریت یکپارچه سازی پروژه 

 ندهای ادغام شامل موارد زیر می شود: منطقه دانش دانش مدیریت ادغام پروژه نیاز به جمع آوری نتایج از همه مناطق دانش دیگر دارد. روند توسعه در فرای 

 پروژه  استفاده از ابزارهای خودکار حجم داده ها و اطالعاتی که مدیران پروژه نیاز به ادغام دارند ضروری است که از یک سیستم اطالعات مدیریت

(PMIS و ابزارهای خودکار برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل و استفاده از اطالعات برای دستیابی ) به اهداف پروژه و به دست آوردن مزایای پروژه

 استفاده شود. 

 هم م استفاده از ابزارهای مدیریت بصری. بعضی از تیم های پروژه، به جای برنامه های نوشته شده و سایر اسناد، برای گرفتن و نظارت بر عناصر

یت عپروژه، از ابزارهای مدیریت بصری استفاده می کنند. ایجاد عناصر کلیدی پروژه قابل مشاهده برای کل تیم، یک نمای کلی زمان واقعی از وض

 نند. ک پروژه را فراهم می کند، انتقال دانش را تسهیل می کند، و اعضای تیم و سایر سهامداران را قادر می سازد تا به شناسایی و حل مسائل کمک

 ه قال آن بمدیریت دانش پروژه. نیروی کار فزاینده تلفن همراه و موقت، نیاز به یک روند دقیق تر شناسایی دانش در طول چرخه عمر پروژه و انت

 مخاطبان هدف را دارد تا دانش از دست نرود. 

 ،عوت د گسترش مسئولیت های مدیر پروژه. مدیران پروژه از ابتدای پروژه و نهایی کردن آن، مانند پروژه توسعه کسب و کار پروژه و مدیریت مزایا

ه بوده است، اما مدیران پروژه بیشتر با آنها همکاری می کنند تا می شوند. از لحاظ تاریخی، این فعالیت ها مسئولیت مدیریت و اداره مدیریت پروژ

دیریت م به اهداف پروژه بیشتر برسند و مزایا را ارائه دهند. مدیران پروژه نیز در شناسایی و مشارکت بیشتر سهامداران شرکت می کنند. این شامل

 می باشد.  رابط ها با بخش های مختلف عملیاتی و عملیاتی و پرسنل ارشد مدیریت

  روش های ترکیبی بعضی از روش های مدیریت پروژه در حال تغییر است تا شیوه های جدیدی را با استفاده از جدید به کار ببرند. مثال هایی

یچیده در پ شامل استفاده از شیوه های چابک و دیگر تکرار؛ تکنیک های تجزیه و تحلیل کسب و کار برای مدیریت نیاز؛ ابزار برای شناسایی عناصر

 پروژه؛ و روش های مدیریت تغییر سازمانی برای آماده سازی برای انتقال خروجی پروژه به سازمان. 
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 دیدگاه های خشن 

ظات حبیق دهد. مالاز آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، مدیر پروژه ممکن است نیاز به شیوه ای که فرآیندهای مدیریت ادغام پروژه را اعمال می کند، تط 

 خیاطی شامل موارد زیر می شود: 

  چرخه زندگی پروژه یک چرخه عمر پروژه مناسب چیست؟ چه مراحل باید چرخه عمر پروژه را شامل شود؟ 

  چرخه زندگی توسعه چه چرخه و شیوه زندگی توسعه برای محصول، خدمات یا نتیجه مناسب است؟ یک رویکرد پیش بینی یا سازگاری مناسب

 گار باشد، آیا محصول باید به طور قدم و یا تکراری توسعه یابد؟ یک رویکرد ترکیبی بهتر است؟ است؟ اگر ساز

  رویکردهای مدیریت چه فرایندهای مدیریتی براساس فرهنگ سازمانی و پیچیدگی پروژه بر اساس مؤثرترین مؤلفه ها است؟ 

  مدیریت دانش. چگونه دانش را در این پروژه مدیریت می کند تا محیط کاری مشترک را تقویت کند؟ 

  تغییر دادن. چگونه تغییر در پروژه مدیریت می شود؟ 

  حکومت. چه کنترل های هیئت مدیره، کمیته ها و سایر سهامداران بخشی از پروژه است؟ شرایط الزم برای گزارش وضعیت پروژه چیست؟ 

 ه رسهای آموخته شده چه اطالعاتی باید در سرتاسر و در پایان پروژه جمع آوری شود؟ چگونه اطالعات تاریخی و درسهای آموخته شده برای پروژد

 های آینده قابل دسترسی خواهد بود؟ 

  مزایا چه زمانی و چگونه باید مزایا گزارش شود: در پایان پروژه یا در پایان هر تکرار یا مرحله؟ 

 صیه های محیط زیست / محیط زیست تو 

 می گیرندرویکردهای جالب و پر جنب و جوش، جذب اعضای تیم را به عنوان کارشناسان دامنه محلی در مدیریت ادغام ترویج می دهند. اعضای تیم تصمیم  

 چطور می بایست برنامه ها و اجزای سازنده را به هم متصل کنند 

در مفاهیم کلیدی مدیریت یکپارچگی اشاره شده، در یک محیط سازگار تغییر نمی کند، اما کنترل برنامه ریزی دقیق محصول  انتظارات مدیر پروژه، همانطور که

را دارد. این  تو تحویل به تیم منتقل می شود. تمرکز مدیر پروژه بر ایجاد یک محیط تصمیم گیری مشترک و اطمینان از اینکه تیم توانایی پاسخ به تغییرا

 ارکتی می تواند بیشتر تقویت شود، زمانی که اعضای تیم دارای یک پایگاه مهارت فراگیر هستند، نه یک تخصص باریک. روش مش

 فرآیند پروژه را توسعه دهید  2.1 

رای اعمال منابع سازمانی برای توسعه منشور پروژه، فرآیند ایجاد یک سند است که به طور رسمی اجازه اجرای یک پروژه را می دهد و مدیر پروژه را با اقتدار ب 

سمی د، رکورد رفعالیت های پروژه فراهم می کند. مزایای اصلی این فرآیند این است که ارتباط مستقیم بین پروژه و اهداف استراتژیک سازمان فراهم می کن

نقاط از پیش تعریف شده در این پروژه انجام شده است. ورودی پروژه را ایجاد می کند و تعهد سازمانی را به پروژه نشان می دهد. این فرآیند یک بار و یا در 

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد.  3-4نشان داده شده است. شکل  2-4ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 . منشور پروژه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-4شکل 
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 . منشور پروژه: نمودار جریان داده3-4شکل 

راهی مطلوب منشور پروژه مشارکت بین سازمان های انجام شده و درخواست کننده را ایجاد می کند. در مورد پروژه های خارجی، یک قرارداد رسمی معموال  

در یک سازمان برای اطمینان از تحویل مناسب در قرارداد استفاده  برای ایجاد توافق است. منشور پروژه هنوز هم می تواند برای ایجاد موافقت نامه های داخلی

ر که امکان پذیمی شود. منشور پروژه تصویب شده این پروژه را به طور رسمی آغاز می کند. یک مدیر پروژه شناسایی شده و به زودی در پروژه اعطا می شود 

شروع برنامه ریزی است. منشور پروژه می تواند توسط حامی مالی یا مدیر پروژه با همکاری است، در حالی که منشور پروژه در حال توسعه و همیشه قبل از 

. این درک بهتر برای نهاد آغازین توسعه یابد. این همکاری به مدیر پروژه امکان می دهد درک بهتر از هدف پروژه، اهداف و مزایای مورد انتظار را داشته باشد

 ت های پروژه امکان پذیر است. منشور پروژه مدیر پروژه را با اقتدار برای برنامه ریزی، اجرای و کنترل پروژه فراهم می کند. تخصیص منابع کارآمد برای فعالی
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یا (، و یا رئیس هیئت مدیره یا نماینده مجاز است. ابتکار PMOپروژه ها توسط یک نهاد خارج از پروژه، از جمله یک حامی، برنامه، یا دفتر مدیریت پروژه )

ار داخلی های کسب و کحامی مالی پروژه باید در سطح مناسب باشد تا بتواند تأمین منابع مالی و اختصاص منابع به پروژه را تامین کند. پروژه ها به دلیل نیاز

سنجی، مورد کسب و کار یا توصیف و یا تاثیرات خارجی آغاز می شود. این نیازها یا تأثیرات اغلب موجب ایجاد یک تجزیه و تحلیل نیازها، مطالعه امکان 

یک قرارداد محسوب وضعیتی که پروژه در آن قرار دارد. اجاره یک پروژه معتبر هماهنگی پروژه با استراتژی و کار مداوم سازمان است. منشور پروژه به عنوان 

 ت. نمی شود، زیرا هیچ گونه معامله ای و یا پولی در قبال خلق آن قول داده یا مبادله نشده اس

  

 طرح توسعه پروژه: ورودی  2.1.1

  

 مدارک کسب و کار  2.1.1.1

( منابع اطالعاتی در مورد اهداف پروژه و نحوه 1.2.6.2( و طرح مدیریت مزایا )توضیح داده شده در بخش 1.2.6.1مورد کسب و کار )شرح داده شده در بخش  

 به صورت دوره ای بررسی می شوند.سب و کار قبل از پروژه توسعه داده شده، آنها انجام این پروژه به اهداف تجاری می باشد. اگر چه اسناد ک

 ر امورد تجاری. مورد کسب و کار تصویب شده، و یا مشابه، سند تجاری است که معموال برای ایجاد منشور پروژه استفاده می شود. مورد کسب و ک

ط ساطالعات الزم را از یک دیدگاه تجاری توصیف می کند تا تعیین کند که آیا نتایج انتظار می رود یا خیر. این معموال برای تصمیم گیری تو

ها در مورد کسب و کار  costbenefitمدیران یا مدیران باالتر از سطح پروژه استفاده می شود. به طور معمول، نیاز کسب و کار و تجزیه و تحلیل 

سب مراجعه کنید. مورد ک 1.2.6.1موجود برای توجیه و ایجاد مرزهای برای پروژه. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مورد کسب و کار، به بخش 

 و کار در نتیجه یک یا چند مورد زیر ایجاد می شود: 

  تقاضای بازار )به عنوان مثال، یک تولید کننده خودرو مجاز به یک پروژه برای ساخت اتومبیل های با کارآمد تر سوخت در پاسخ به کمبود

 بنزین( 

 کن است توابع کارکنان را ترکیب کند و فرآیندهای ساده را نیاز سازمان )به عنوان مثال، با توجه به هزینه های باالی سربار، یک شرکت مم

 برای کاهش هزینه ها(، 

  )درخواست مشتری )به عنوان مثال، یک ابزار الکتریکی مجاز پروژه برای ساخت یک ایستگاه جدید برای خدمت به یک پارک صنعتی جدید 

  پروژه جدید برای توسعه بلیط الکترونیکی به جای بلیط کاغذی بر پیشرفت تکنولوژی )به عنوان مثال، یک شرکت هواپیمایی مجاز به یک

 اساس پیشرفت های تکنولوژیکی( 

  ،)الزام قانونی )به عنوان مثال، یک تولید کننده رنگ که مجاز به یک پروژه برای ایجاد دستورالعمل برای مدیریت مواد سمی است 

 ک پروژه برای کاهش اثرات زیست محیطی آن(، یا اثرات زیست محیطی )به عنوان مثال، یک شرکت مجاز به ی 

  ،نیاز اجتماعی )به عنوان مثال، یک سازمان غیر دولتی در یک کشور در حال توسعه مجاز به یک پروژه برای تامین سیستم های آب آشامیدنی

 توالت ها و آموزش بهداشت در جوامع رنج می برند که از میزان باالیی از وبا هستند(. 

روژه ها اسناد پروژه شامل اطالعات مناسب برای این پروژه از اسناد تجاری است. مدیر پروژه اسناد تجاری را به روز نمی کند یا اصالح نمی کند، زیرا آنمنشور پ 

 نیستند. با این حال، مدیر پروژه ممکن است توصیه کند. 

  

 توافقنامه  2.1.1.2

ها برای تعریف اهداف اولیه برای یک پروژه استفاده می شود. توافقنامه ها ممکن است به شکل قراردادها، . موافقت نامه 12.2.3.2شرح داده شده در بخش  

(، نامه های توافق نامه، نامه های قصد، توافقات کالمی، ایمیل یا سایر موافقت نامه SLA(، موافقت نامه های سطح خدمات )MOUsیادداشت های تفاهم )

 های کتبی باشد. به طور معمول، هنگامی که یک پروژه برای یک مشتری خارجی انجام می شود، یک قرارداد استفاده می شود. 
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2.1.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 ی توانند فرایند منشور پروژه را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: فاکتورهای محیط زیست سازمانی که م 

  )استانداردهای دولت یا صنعت )به عنوان مثال استانداردهای محصول، استانداردهای کیفیت، استانداردهای ایمنی و استانداردهای تولید 

  الزامات قانونی و قانونی و / یا محدودیت ها 

  شرایط بازار 

 و محیط زیست سیاسی،  فرهنگ سازمانی 

 ف چارچوب حاکمیت سازمانی )راه سازمانی برای ارائه کنترل، هدایت و هماهنگی از طریق افراد، سیاست ها و فرایندها برای پاسخگویی به اهدا

 استراتژیک و عملیاتی سازمان( و 

  .انتظارات متقاضیان و آستانه ریسک 

  

 دارایی های سازمانی  2.1.1.2

 موارد زیر می شوند:  فرایند سازمانی که می توانند بر روند فرایند منشور پروژه تأثیر بگذارند شاملدارایی های  

  سیاست ها، فرآیندها و رویه های استاندارد سازمانی؛ 

  نمونه کارها، برنامه و چارچوب حاکمیت پروژه )عملکرد و فرایندهای حکومتی برای ارائه راهنمایی و تصمیم گیری(؛ 

 نظارت و گزارش؛  روش های 

  قالب )به عنوان مثال، قالب منشور پروژه(؛ و 

  قبلیاطالعات تاریخی و مخزن یادگیری درس )به عنوان مثال، پرونده ها و اسناد پروژه، اطالعات در مورد نتایج تصمیم گیری انتخاب پروژه های 

 و اطالعات مربوط به عملکرد قبلی پروژه(. 

  

 : ابزار و تکنیک فرایند توسعه پروژه 2.1.2

  

 محاکمه محقق  2.1.2.1

رای ب قضاوت کارشناس به عنوان قضاوت ارائه شده براساس تخصص در یک منطقه کاربردی، منطقه دانش، نظم و انضباط، صنعت و غیره، به عنوان مناسب

فعالیت انجام شده تعریف شده است. چنین تخصصی ممکن است توسط هر گروه یا فردی که دارای تحصیالت تخصصی، دانش، مهارت، تجربه یا آموزش 

 هستند، فراهم کند. 

 موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  برای این فرایند، تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در

  استراتژی سازمانی 

  ،مدیریت مزایا 

  ،دانش فنی صنعت و منطقه تمرکز پروژه 

  برآورد طول مدت و بودجه، و 

  شناسایی ریسک 
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 طالعات جمع آوری ا 2.1.2.2

 استفاده قرار گیرند عبارتند از: تکنیک های جمع آوری داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد  

  طوفان مغزی این روش برای شناسایی لیست ایده ها در یک دوره کوتاه مدت استفاده می شود. این در محیط گروهی انجام می شود و توسط یک

 وتسهیل کننده هدایت می شود. طوفان مغزی شامل دو بخش است: تولید ایده و تجزیه و تحلیل. از طوفان مغزی می توان برای گردآوری داده ها 

 ها یا ایده ها از ذینفعان، متخصصان موضوع و اعضای تیم در هنگام توسعه منشور پروژه استفاده کرد.  راه حل

  شرح داده شده است. گروه های تمرکز با همکاران ذینفع و متخصصان موضوع درگیر می شوند تا در مورد  5.2.2.2گروه های تمرکز در بخش

 ضوعات در یک روش مکالمتری بیشتر از مصاحبه یک به یک، یاد بگیرند. ریسک درک پروژه، معیارهای موفقیت و سایر مو

  شرح داده شده است. مصاحبه ها برای به دست آوردن اطالعات در مورد الزامات، فرضیه ها یا محدودیت های سطح  5.2.2.2مصاحبه ها در بخش

 ستقیم به آنها استفاده می شود. باال، معیارهای تایید و سایر اطالعات ذینفع از طریق صحبت کردن به طور م

 مهارت های بین المللی و تیم  2.1.2.3

 استفاده قرار گیرند عبارتند از: مهارت های بین فردی و تیمی که می توانند برای این فرآیند مورد  

  ماهنگی با اهداف، معیارهای توصیف شده است. مدیریت اختالف می تواند برای کمک به ذینفعان در جهت ه 9.5.2.1مدیریت مناقصه. در بخش

 موفقیت، نیازهای سطح باال، توضیحات پروژه، نقاط عطف خالصه و سایر عناصر منشور استفاده شود. 

  تسهیالت تسهیل توانایی به طور موثر یک رویداد گروهی برای تصمیم گیری، راه حل یا نتیجه گیری موفق است. تسهیل کننده تضمین می کند

د دارد که شرکت کنندگان در درک متقابل دستیابی به آن را انجام می دهند که تمام مشارکت ها در نظر گرفته می شود و که مشارکت موثر وجو

س پنتیجه گیری ها یا نتایج به طور کامل بر اساس روند تصمیم گیری برای پروژه تعیین می شود و اقدامات و توافقات به دست آمده مناسب است 

 از آن رسیدگی شد. 

 شرح داده شده است. مدیریت جلسات شامل تهیه دستور کار، اطمینان از اینکه یک نماینده برای هر گروه  11.2.2.6یریت جلسه در بخش مد

 کلیدی ذینفع دعوت شده است، و آماده و ارسال پروتکل های پیگیری و اقدامات است. 

 جلسات  2.1.2.2 

 می شود تا اهداف پروژه، معیارهای موفقیت، نتایج کلیدی، نیازهای سطح باال، نقاط عطف خالصه و سایر برای این روند، جلسات با ذینفعان کلیدی برگزار 

 اطالعات خالصه را شناسایی کند. 

 فرایند توسعه پروژه: خروجی  2.1.3

 مزیت پروژه  2.1.3.1 

اجازه اجرای یک پروژه را می دهد و مدیر پروژه را با اقتدار برای اعمال منشور پروژه سند صادر شده توسط آغازگر پروژه یا حامی مالی است که به طور رسمی  

جه آن را در بر می گیرد، منابع سازمانی برای فعالیت های پروژه فراهم می کند. این اطالعات سطح باال در مورد پروژه و در مورد محصول، خدمات و یا نتی

 مانند: 

  هدف پروژه؛ 

 رهای موفقیت مرتبط؛ اهداف پروژه قابل سنجش و معیا 

  الزامات سطح باال؛ 

  شرح پروژه در سطح باال، مرزها، و نتایج مهم؛ 

  ریسک پروژه به طور کلی؛ 

  برنامه خالصه نقاط قوت؛ 

  منابع مالی پیشبینی شده؛ 
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  فهرست مشارکتکنندگان اصلی؛ 

  گیرد که پروژه موفقیت آمیز باشد و کسی که پروژه را امضا الزامات تصویب پروژه )یعنی آنچه که موفقیت پروژه را تعیین می کند، تصمیم می

 کند(؛ 

  معیارهای خروج پروژه )یعنی شرایطی که باید برای بستن یا لغو پروژه یا فاز انجام شود(؛ 

  مدیر پروژه اختصاص داده شده، مسئولیت و سطح اقتدار؛ و 

  .نام و صالحیت حامی یا شخص دیگری که مجوز منشور پروژه را صادر می کند 

ی رگیر در پروژه را تضمین مدر سطح باالیی، منشور پروژه یک درک مشترک توسط ذینفعان از نتایج کلیدی، نقاط قوت و نقش و مسئولیت های هر کس د

 کند. 

 ورودی احتماالت  2.1.3.2

وژه شور پرپیش فرض ها و محدودیت های استراتژیک و عملیاتی در سطح باال به طور معمول در مورد کسب و کار قبل از شروع پروژه مشخص می شود و به من

 و غیره. ورودی پیشجریان می یابد. مفاهیم فعالیت و کار پایین در طول پروژه بوجود می آیند مانند تعریف مشخصات فنی، برآوردها، برنامه ریزی، خطرات 

 چرخه عمر پروژه استفاده می شود. فرض برای ضبط تمام مفروضات و محدودیت ها در طول 

 ریت مدیریت پروژه را توسعه دهید طرح مدی 2.2

 یت کل این فرایند تولید یکطرح توسعه پروژه ها فرایند تعریف، تهیه و هماهنگی تمام اجزای برنامه و ادغام آنها در یک طرح مدیریت پروژه یکپارچه است. مز

در  ن شدهسند جامعی است که مبنای تمام کارهای پروژه را مشخص می کند و نحوه انجام کار را مشخص می کند. این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیی

نمودار جریان داده برای روند را نشان می  5-4نشان داده شده است. شکل  4-4پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها در شکل 

 دهد. 

 

 . طرح مدیریت پروژه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها4-4شکل 
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 . طرح مدیریت پروژه: نمودار جریان داده5-4شکل 

ی رنامه مدیریت پروژه بسته به منطقه کاربرد و پیچیدگطرح مدیریت پروژه، چگونگی اجرای، نظارت و کنترل پروژه را تعریف می کند و بسته می شود. محتوای ب 

 پروژه متفاوت است. 

دازه ید به انطرح مدیریت پروژه ممکن است سطح خالصه یا دقیق باشد. هر طرح جزء به اندازه مورد نیاز پروژه خاص توصیف شده است. طرح مدیریت پروژه با

 د. این چابکی ممکن است در صورت پیشرفت پروژه، اطالعات دقیقتری به دست آورد. باش everchangingکافی قوی برای پاسخ به محیط پروژه 

شود. بدین معنی است که الزم است حداقل مرجع پروژه برای دامنه، زمان و هزینه تعریف شود تا اجرای پروژه بتواند  baselinedطرح مدیریت پروژه باید 

لکرد را می توان مدیریت کرد. قبل از خطوط تعریف شده، این طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان چند اندازه گیری شود و با آن منابع مقایسه شود و عم

است، ممکن است تنها از طریق انجام یکپارچه تغییر  baselinedبار که الزم به روز شد. هیچ فرایندی رسمی در آن زمان الزم نیست. اما، هنگامی که آن را 

ه است. در نتیجه، درخواست تغییر ایجاد خواهد شد و تصمیم می گیرد هر زمانی که یک درخواست درخواست شود. این نتیجه در یک کنترل فرآیند تغییر کرد

 طرح مدیریت پروژه است که به تدریج توسط به روز رسانی های کنترل شده و تایید شده از طریق بستن پروژه گسترش یافته است. 

رنامه یا نمونه کارها وجود دارند باید یک طرح مدیریت پروژه را که با برنامه برنامه یا برنامه مدیریت منابع انسانی سازگار است، پروژه هایی که در چارچوب یک ب

( بررسی شود، CCBایجاد کند. برای مثال، اگر برنامه مدیریت برنامه نشان دهنده تمام تغییرات بیش از هزینه مشخص باشد، باید توسط هیئت مدیره تغییر )

 سپس این فرایند و هزینه آستانه باید در برنامه مدیریت پروژه تعریف شود. 

 طرح مدیریت مدیریت پروژه را بسازید: ورودی  2.2.1 

 مزیت پروژه  2.2.1.1 

وژه استفاده می کند. نوع و میزان اطالعات در شرح داده شده است. تیم پروژه از منشور پروژه به عنوان نقطه شروع برای برنامه ریزی اولیه پر 4.1.3.1در بند  

را  در مورد پروژهمنشور پروژه متفاوت است بسته به پیچیدگی پروژه و اطالعات شناخته شده در زمان ایجاد آن. حداقل، منشور پروژه باید اطالعات سطح باال 

 که در اجزای مختلف طرح مدیریت پروژه تعریف شده تعریف کند. 

 از سایر پروسس ها  خروجی 2.2.1.2 

توصیف شده اند برای ایجاد طرح مدیریت پروژه یکپارچه شده اند. برنامه های پایه و پایه  13تا  5خروجی های بسیاری از فرآیندهای دیگر که در بخش های  

اسناد ممکن است نیاز به به روز رسانی در طرح  که خروجی از فرایندهای برنامه ریزی دیگر هستند، ورود به این پروسه است. عالوه بر این، تغییرات در این

 مدیریت پروژه داشته باشد. 
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 2.2.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 حت تأثیر قرار دهند عبارتند از: فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند فرایند برنامه ریزی پروژه توسعه را ت 

  استانداردهای دولت یا صنعت )به عنوان مثال استانداردهای محصول، استانداردهای کیفیت، استانداردهای ایمنی و استانداردهای تولید(؛ 

  الزامات قانونی و قانونی و / یا محدودیت ها؛ 

 ن مثال، محیط زیست، ایمنی، خطر و یا توسعه بخش مدیریت دانش برای بازار عمودی )به عنوان مثال، ساخت و ساز( و / یا منطقه تمرکز )به عنوا

 نرم افزار چابک(؛ 

  ساختار سازمانی، فرهنگ، شیوه های مدیریت، و پایداری؛ 

 ف چارچوب حاکمیت سازمانی )راه سازمانی برای ارائه کنترل، هدایت و هماهنگی از طریق افراد، سیاست ها و فرایندها برای پاسخگویی به اهدا

 ی سازمان(؛ و استراتژیک و عملیات

  .)زیرساخت )به عنوان مثال، امکانات موجود و تجهیزات سرمایه 

  

 نی دارایی های سازما 2.2.1.2

 دارایی های فرایند سازمانی که می توانند بر فرایند برنامه مدیریت پروژه توسعه تأثیر بگذارند شامل موارد زیر هستند: 

  

  سیاست ها، فرآیندها و رویه های استاندارد سازمانی؛ 

  :طرح طرح مدیریت پروژه، از جمله 

  دستورالعمل ها و معیارها برای تنظیم مجموعه ای از فرآیندهای استاندارد سازمان برای برآوردن نیازهای خاص پروژه و 

 یارهای پذیرش. دستورالعمل بسته شدن پروژه یا الزامات مانند اعتبار سنجی محصول و مع 

 کرد و  تغییر روش های کنترل، از جمله مراحل که استانداردهای سازمانی رسمی، سیاست ها، برنامه ها، رویه ها و یا هر اسناد پروژه تغییر خواهد

 هر گونه تغییرات مورد تایید و تایید خواهد شد؛ 

  روش های نظارت و گزارش، روش های کنترل خطر و شرایط ارتباطی؛ 

 مودار عات پروژه از پروژه های مشابه مشابه )به عنوان مثال، محدوده، هزینه، برنامه ریزی و پایگاه های اندازه گیری عملکرد، تقویم پروژه، ناطال

 برنامه شبکه برنامه، و ثبت ریسک(؛ و 

  .اطالعات تاریخی و درس یاد شده مخزن 

 ا توسعه دهید: ابزار و تکنیک ها برنامه مدیریت پروژه ر 2.2.2

 محاکمه محقق  2.2.2.1

 موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش 

 ای جی هبا توجه به فرآیند مدیریت پروژه برای پاسخگویی به نیازهای پروژه، از جمله وابستگی ها و تعامالت بین این فرایندها و ورودی ها و خرو

 ضروری، 

  .در صورت نیاز، اجزای اضافی طرح مدیریت پروژه را توسعه دهید 

 دها؛ تعیین ابزار و تکنیک های مورد استفاده برای انجام این فراین 

  در حال توسعه جزئیات فنی و مدیریتی که در طرح مدیریت پروژه گنجانده شده است؛ 

  تعیین منابع و سطح مهارت الزم برای انجام کار پروژه؛ 

  تعریف سطح مدیریت پیکربندی برای اعمال در پروژه؛ 
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  تعیین اینکه کدام اسناد پروژه به فرآیند کنترل تغییر رسمی بستگی دارد؛ و 

 یت بندی کار بر روی پروژه برای اطمینان از اینکه منابع پروژه به کار مناسب در زمان مناسب اختصاص می یابد. اولو 

 جمع آوری اطالعات  2.2.2.2

 استفاده قرار گیرند عبارتند از: تکنیک های جمع آوری داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد 

  شده است. طغرا در اغلب موارد هنگام طراحی برنامه مدیریت پروژه برای جمع آوری ایده ها و راه حل  شرح داده 4.1.2.2طوفان مغزی در بخش

( یا SMEهای مربوط به رویکرد پروژه استفاده می شود. شرکت کنندگان شامل اعضای تیم پروژه می شوند، گرچه دیگر متخصصان موضوع )

 ذینفعان نیز ممکن است شرکت کنند. 

  توصیف شده است. بسیاری از سازمان ها دارای چک لیست های استاندارد شده موجود در تجربه خود و یا استفاده  11.2.2.2چک لیست در بخش

از چک لیست از صنعت هستند. یک چک لیست ممکن است مدیر پروژه را برای توسعه این طرح راهنمایی کند یا ممکن است به اطمینان از 

 که تمام اطالعات مورد نیاز در برنامه مدیریت پروژه گنجانده شده است، کمک کند. اطمینان از این 

  شرح داده شده است. گروه های متمرکز با هم به اشتراک ذینفعان برای بحث در مورد رویکرد مدیریت پروژه  5.2.2.2گروه های تمرکز در بخش

 و ادغام اجزای مختلف طرح مدیریت پروژه. 

 شرح داده شده است. مصاحبه ها برای کسب اطالعات خاص از ذینفعان برای توسعه طرح مدیریت پروژه یا هر جزء  5.2.2.2 مصاحبه ها در بخش

 برنامه یا سند پروژه استفاده می شود. 

 مهارت های بین المللی و تیم  2.2.2.3

 عبارتند از: وژه استفاده می شود مهارت های بین فردی و تیمی که در هنگام طراحی طرح مدیریت پر

  توصیف شده است. مدیریت اختالف ممکن است الزم باشد تا ذینفعان مختلف را در هماهنگی با تمام جنبه  9.5.2.1مدیریت مناقصه. در بخش

 های طرح مدیریت پروژه، متمرکز سازند. 

  جود دارد، که شرکت کنندگان رسیدن به شرح داده شده است. تسهیل تضمین می کند این است که مشارکت موثر و 4.1.2.3تسهیالت در بخش

ه ژیک درک متقابل، که همه مشترکان در نظر گرفته، و این که نتیجه گیری و یا نتایج کامل فروش در با توجه به فرایند تصمیم گیری برای پرو

 است. 

  ست به منظور توسعه، اتحاد و توافق . نشست مدیریت به اطمینان حاصل شود که جلسات متعددی که الزم ا11.2.2.6نشست مدیریت. در بخش

 بر برنامه مدیریت پروژه به خوبی اجرا الزم است. 

 جلسات  2.2.2.2

اه پروژه، و ایجاد ر برای این فرایند، جلسات استفاده می شود برای بحث در مورد رویکرد پروژه، تعیین کار چگونه اجرا خواهد شد برای به انجام رساندن اهداف 

 این پروژه خواهد شد نظارت و کنترل می شود. 

داف پروژه، به دست شروع مسابقه فوتبال جلسه پروژه است که معموال با پایان برنامه ریزی و آغاز اجرای همراه است. هدف آن است که برای برقراری ارتباط اه

ه بختلف در زمان، بسته آوردن تعهد تیم برای این پروژه، و نقش و مسئولیت های هر ذینفعان را توضیح دهد. شروع مسابقه فوتبال ممکن است در نقاط م

 مشخصات این پروژه رخ می دهد: 

 روع برای پروژه های کوچک، معموال تنها یک تیم است که انجام برنامه ریزی و اعدام وجود دارد. در این مورد، ضربه کردن مدت کوتاهی پس از ش

 رخ می دهد، در فرایند برنامه ریزی گروه، چرا که تیم درگیر در برنامه ریزی است. 

  لیه ریزی اودر پروژه های بزرگ، یک تیم مدیریت پروژه به طور معمول انجام اکثر برنامه ریزی، و باقی مانده از تیم پروژه است در زمانی که برنامه

 کشد.  کامل است، در آغاز توسعه / اجرای به ارمغان آورد. در این مثال، جلسه ضربه کردن محل با فرآیندها در اجرای فرآیند گروه طول می

 پروژه های چند معموال شامل خواهد نشست و پا زدن کردن در ابتدای هر مرحله. 
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 توسعه پروژه برنامه مدیریت: خروجی  2.2.3 

 طرح مدیریت پروژه  2.2.3.1 

و تحکیم تمام برنامه های تابعه  طرح مدیریت پروژه سند که توضیح می دهد چگونه این پروژه اجرا خواهد شد، تحت نظارت و کنترل، و بسته است. این ادغام 

 ست. مدیریت و خطوط، و سایر اطالعات الزم برای مدیریت پروژه است. نیازهای پروژه تعیین اجزای سازنده از برنامه مدیریت پروژه مورد نیاز ا

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: اجزای برنامه مدیر

  :برنامه های مدیریت جانبی 

  ایجاد چگونه محدوده تعریف خواهد شد، توسعه، نظارت و کنترل، و تایید شده است. 5.1.3.1برنامه مدیریت محدوده. در بخش . 

  ایجاد چگونه مورد نیاز تجزیه و تحلیل خواهد شد، مستند و اداره می شود. 5.1.3.2برنامه مدیریت مورد نیاز است. در بخش . 

  ایجاد معیارها و فعالیت های توسعه، نظارت، و کنترل برنامه. 6.1.3.1طرح مدیریت برنامه. در بخش . 

  ایجاد چگونه هزینه های برنامه ریزی شده خواهد، ساختار، و کنترل می شود. 7.1.3.1برنامه مدیریت هزینه. در بخش . 

  ایجاد چگونه یک سیاست 8.1.3.1طرح مدیریت کیفیت. در بخش .organization's استانداردهای خواهد شد در این  کیفیت، روش ها و

 پروژه اجرا شده است. 

  فراهم می کند راهنمایی در مورد چگونگی منابع پروژه باید طبقه بندی شده، اختصاص داده، مدیریت،  9.1.3.1طرح مدیریت منابع. در بخش

 و منتشر شده است. 

  وسط چه کسی اطالعات در مورد این پروژه خواهد شد اداره و منتشر . ایجاد چگونه، چه وقت و ت11.1.3.1برنامه مدیریت ارتباطات. در بخش

 شده است. 

  ایجاد چگونه فعالیت های مدیریت ریسک خواهد شد ساختار و انجام شده است. 11.1.3.1طرح مدیریت ریسک. در بخش . 

  رج از سازمان انجام به دست آوردن. . ایجاد چگونه تیم پروژه، کاالها و خدمات از خا12.1.3.1برنامه مدیریت تدارکات. در بخش 

  ایجاد چگونگی سهامداران خواهد شد در تصمیم گیری های پروژه و اعدام توجه به نیازهای 13.2.3.1طرح تعامل با صاحبان سهام. در بخش .

 خود، منافع، و تاثیر درگیر،. 

  :خطوط 

  نسخه تایید شده از بیانیه دامنه، 5.4.3.1پایه محدوده. در بخش .( ساختار شکست کارWBS و آن فرهنگ لغت ،)WBS  مرتبط، که به

 عنوان پایه ای برای مقایسه استفاده می شود. 

  نسخه تایید از مدل برنامه است که به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج واقعی استفاده می شود. 6.5.3.1پایه برنامه. در بخش . 

  ید از فاز زمان بودجه پروژه است که به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج واقعی استفاده می شود. . نسخه تای7.3.3.1پایه هزینه. در بخش 

 .ترین اجزای برنامه مدیریت پروژه به عنوان خروجی از فرایند تولید، هر چند برخی از آنها در طول این فرایند تولید می شوند. آن  اجزای اضافی

 نوان بخشی از این روند وابسته به این پروژه خواهد شد. با این حال، آنها اغلب شامل ولی نه محدود به: دسته از اجزا توسعه یافته به ع

  .تغییر برنامه مدیریت. توضیح می دهد چگونه درخواست تغییر در طول پروژه خواهد شد به طور رسمی مجاز و گنجانیده شده است 

  ،طرح مدیریت پیکربندی. توضیح می دهد چگونه اطالعات در مورد موارد این پروژه )که مورد( ثبت خواهد شد و به روز به طوری که محصول

 خدمات، و یا نتیجه از پروژه سازگار و / یا عمل باقی مانده است. 

 ه که در برابر اجرای پروژه برای اندازه گیری و مدیریت عملکرد هزینه یکپارچه برای کار پروژ-برنامه-پایه اندازه گیری عملکرد. یک طرح دامنه

 مقایسه شده است. 

  .چرخه عمر پروژه. او از سری فاز که یک پروژه از طریق عبور از شروع آن به بسته شدن آن است 

 الک، و یا یک مدل ترکیبی. رویکرد توسعه. او از رویکرد توسعه محصول، خدمات، و یا در نتیجه، مانند پیش بینی، تکرار شونده، چا 

  بررسی مدیریت. شناسایی نقاط در این پروژه زمانی که مدیر پروژه و ذینفعان مربوطه پیشرفت پروژه برای تعیین اینکه آیا عملکرد است به

 عنوان انتظار می رود، و یا اگر اقدامات پیشگیرانه و یا اصالحی الزم است بررسی می کند. 
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 دیریت پروژه یکی از اسناد و مدارک اولیه مورد استفاده برای مدیریت این پروژه است، دیگر اسناد پروژه نیز استفاده می شود. این اسناددر حالی که برنامه م

پروژه اجزای یک لیست نشان دهنده  1-4دیگر بخشی از برنامه مدیریت پروژه است. با این حال، آنها الزم را برای مدیریت پروژه به طور موثر می باشد. جدول 

 نامه مدیریت و اسناد پروژه است. بر

 . برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه1-4جدول 

 

 هدایت و مدیریت پروژه  2.3

ت. این پروژه اس هدایت و مدیریت پروژه فرآیند پیشرو و انجام کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و اجرای تغییرات مورد تایید برای رسیدن به اهداف

 وژه است. این روند طی اینمزیت اصلی این فرآیند این است که آن را فراهم مدیریت به طور کلی از کار پروژه و تحویل، در نتیجه بهبود احتمال موفقیت پر

نمودار جریان داده ها برای فرایند به  7-4نشان داده شده است. شکل  6-4پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 تصویر می کشد. 

 

 . هدایت و مدیریت پروژه کار: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی6-4شکل 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

68 
 

  

 

Figure 4-7. Direct and Manage Project Work: Data Flow Diagram 
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 جود اختصاصهدایت و مدیریت پروژه کار درگیر اجرای فعالیت های پروژه برنامه ریزی شده برای تکمیل تحویل پروژه و دستیابی به اهداف است. منابع مو

روژه های ناشی از تجزیه و تحلیل داده های عملکرد کار و اطالعات انجام می شود. داده شده، استفاده کارآمد خود توانسته است، و تغییرات در طرح های پ

نجام جام برای به اپروژه فرآیند کار هدایت و مدیریت به طور مستقیم توسط منطقه برنامه پروژه را تحت تاثیر قرار. تحویل به عنوان خروجی از فرآیندهای ان

 ریزی شده و برنامه ریزی شده در برنامه مدیریت پروژه.  رساندن کار پروژه تولید به عنوان برنامه

ه در این پروژه مدیر پروژه، همراه با تیم مدیریت پروژه، جهت عملکرد از فعالیت های پروژه برنامه ریزی شده و مدیریت رابط های مختلف فنی و سازمانی ک

یر تمامی تغییرات و به اجرای تغییرات مورد تایید: اقدامات اصالحی، اقدام پیشگیرانه، و / وجود داشته باشد. هدایت و مدیریت پروژه کار نیز نیاز به بررسی تاث

 یا تعمیر نقص. 

رد ل داده های عملکدر حین اجرای پروژه، داده های عملکرد کار جمع آوری و ابالغ به فرآیندهای کنترل قابل استفاده برای تجزیه و تحلیل. کار تجزیه و تحلی

 رد وضعیت تکمیل تحویل و دیگر جزئیات مربوط در مورد عملکرد پروژه فراهم می کند. داده های عملکرد کار نیز به عنوان یک استفاده ورودیاطالعات در مو

 ت. ینده اسکار آبه نظارت و کنترل فرآیند گروه، و می تواند به عنوان بازخورد استفاده می شود به درس های آموخته شده برای بهبود عملکرد از بسته های 

 هدایت و مدیریت پروژه: ورودی  2.3.1 

 طرح مدیریت پروژه  2.3.1.1 

 . هر جزئی از طرح مدیریت پروژه ممکن است یک ورودی به این فرایند است. 4.2.3.1در بخش  

 اسناد پروژه  2.3.1.2 

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل 

 .ورود به سیستم و تغییر وضعیت تمام درخواست های تغییر. 4.6.3.3در بخش  ورود به سیستم تغییر . 

 .درس های آموخته شده استفاده می شود برای بهبود عملکرد پروژه و برای جلوگیری از تکرار اشتباهات. 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 ک می کند تا شناسایی که در آن به مجموعه قواعد یا دستورالعمل پس از اعمال این تیم تراز وسط قرار دارد. ثبت نام کم

 .لیست نقطه عطف نشان می دهد تاریخ برنامه ریزی شده برای نقاط عطف خاص. 6.2.3.3در بخش  لیست نقطه عطف است . 

  ژه شامل گزارش عملکرد، وضعیت تحویل، و دیگر اطالعات تولید شده توسط این پروژه . ارتباطات پرو11.2.3.1ارتباطات پروژه می باشد. در بخش

 است. 

 .برنامه شامل حداقل لیست فعالیت های کار، مدت زمان آنها، منابع، و آغاز و پایان تاریخ برنامه ریزی شده. 6.5.3.2در بخش  زمان بندی پروژه . 

 .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی لینک محصول مورد نیاز به تحویل که آنها را برآورده سازد 5.2.3.2در بخش  مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 و کمک می کند تا به تمرکز بر روی نتایج نهایی. 

 .ثبت نام خطر ابتال به اطالعات در مورد تهدیدات و فرصت هایی که ممکن است اجرای پروژه تاثیر فراهم 11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک .

 می کند. 

 .این گزارش خطر ابتال به اطالعات بر منابع خطر کلی پروژه همراه با اطالعات خالصه در خطرات پروژه 11.2.3.2در بخش  گزارش ریسک .

 اسایی می کند. منحصر به فرد شن

 درخواست تغییر تایید  2.3.1.3

. درخواست تغییر تایید یک خروجی از انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند، و شامل کسانی که درخواست بررسی و برای پیاده سازی شده 4.6.3.1در بخش 

د شده است. درخواست تغییر تایید ممکن است یک اقدام اصالحی، ( زمانی که قابل اجرا تاییCCBتوسط مدیر پروژه و یا توسط هیئت مدیره کنترل تغییر )

ژه یا پروژه طرح پرویک اقدام پیشگیرانه، و یا یک ترمیم نقص. درخواست تغییر تایید برنامه ریزی شده و اجرا شده توسط تیم پروژه و می توانید هر منطقه از 

توانید اجزای برنامه مدیریت پروژه به طور رسمی تحت کنترل و یا اسناد پروژه را تغییر  مدیریت اثر می گذارد. درخواست تغییر مورد پذیرش همچنین می

 دهید. 
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 2.3.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 آیند کار شامل اما نه محدود به: عوامل زیست محیطی شرکت است که می تواند مستقیم تحت تاثیر قرار و مدیریت پروژه فر 

  ساختار سازمانی، فرهنگ، شیوه های مدیریت، و پایداری؛ 

  زیرساخت )به عنوان مثال، امکانات موجود و تجهیزات سرمایه(؛ و 

  .)آستانه خطر ذینفعان )به عنوان مثال، هزینه مجاز درصد تاخت و تاز کردن 

 دارایی های سازمانی  2.3.1.4

 آیند کار شامل اما نه محدود به: مستقیم تحت تاثیر قرار و مدیریت پروژه فردارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند 

  سیاست های سازمانی استاندارد، فرایندها و روش های؛ 

  شماره و مدیریت نقص روش تعریف موضوع و نقص کنترل، موضوع و نقص شناسایی و حل و فصل، و ردیابی مورد عمل؛ 

 دید کنندگان( حاوی موضوع تاریخی و وضعیت نقص، موضوع و نقص وضوح تصویر، و نتایج مورد عمل؛ شماره و پایگاه داده مدیریت نقص )باز 

  .پایگاه داده های اندازه گیری عملکرد استفاده می شود به جمع آوری و داده های اندازه گیری موجود در فرآیند ها و محصوالت 

  تغییر روش های کنترل و کنترل ریسک؛ و 

 پروژه های قبلی )به عنوان مثال، دامنه، هزینه، زمان، خطوط اندازه گیری عملکرد، تقویم پروژه، پروژه نمودارهای شبکه برنامه،  اطالعات پروژه از

 ثبت خطر، گزارش ریسک، و درس های مخزن به دست(. 

 هدایت و مدیریت پروژه: ابزارها و تکنیک های  2.3.2

 رجوع به خبرگان  2.3.2.1 

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: خصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو. ت4.1.2.1در بخش 

  ،دانش فنی در صنعت و تمرکز منطقه از پروژه 

  ،هزینه و مدیریت بودجه 

  ،حقوقی و تدارکات 

  قوانین و مقررات، و 

  .حکومت سازمانی 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 2.3.2.2

PMIS ( دسترسی به فناوری اطالعاتIT ابزار نرم افزار، مانند ابزار نرم افزار برنامه ریزی، سیستم مجوز کار، سیستم های مدیریت پیکربندی، جمع آوری )

 کند. جمع آوری اطالعات و سیستم های توزیع، و همچنین به عنوان رابط با سایر سیستم های خودکار آنالین مانند مخازن دانش شرکت های بزرگ فراهم می

 ( می تواند بخشی از این سیستم. KPIخودکار و گزارش در شاخص های کلیدی عملکرد )

 جلسات  2.3.2.3 

ت شامل اس جلسات استفاده می شود به بحث و پرداختن به موضوعات مربوط به این پروژه زمانی کارگردانی و مدیریت کار پروژه است. شرکت کنندگان ممکن

ناسب ن از مشارکت ممدیر پروژه، تیم پروژه و ذینفعان مناسب درگیر و یا متاثر از موضوعات مورد. هر شرکت کنندگان باید یک نقش تعریف شده برای اطمینا

روزانه،  standupsی داشته باشد. انواع جلسات شامل اما نه محدود به: ضربه کردن، فنی، حداکثر سرعت دویدن و یا برنامه ریزی تکرار، نوعی بازی فوتبال راگب

 راهبری، حل مسئله، به روز رسانی پیشرفت، و جلسات گذشته نگر است. 
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 هدایت و مدیریت پروژه: خروجی  2.3.3

 تحویل  2.3.3.1 

ود تا تکمیل شیک کاالی قابل تحویل هر محصول، نتیجه، و یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اثبات به انجام یک سرویس است که مورد نیاز است برای تولید 

 اند شامل اجزای برنامه مدیریت پروژه. فرایند، فاز، و یا پروژه است. تحویل به طور معمول نتایج پروژه و می تو

به عنوان ) تغییر کنترل استفاده شود پس از آن که اولین نسخه از تحویل کامل شده است. کنترل از نسخه های متعدد یا نسخه های یک کاالی قابل تحویل

 و روش های پشتیبانی شده است.  دیمثال، اسناد، بلوک های نرم افزار، و ساخت و ساز( است که توسط ابزارهای مدیریت پیکربن

 داده ها کار عملکرد  2.3.3.2

پایین ترین سطح  داده های عملکرد کار مشاهدات خام و اندازه گیری مشخص در طول فعالیت های در حال انجام برای انجام کار پروژه. داده ها اغلب به عنوان 

ده مشاهده شده است. داده ها از طریق اعدام کار جمع آوری و سرانجام به فرآیندهای کنترل از جزئیات که از آن اطالعات توسط فرآیندهای دیگر به دست آم

 برای تجزیه و تحلیل بیشتر است. 

ها(، اندازه گیری عملکرد فنی، شروع و پایان تاریخ از فعالیت  KPIنمونه هایی از داده های عملکرد کار شامل کار تکمیل شده، شاخص های کلیدی عملکرد )

ن مل شده، مدت زماامه، نقاط داستان های تکمیل شده، تحویل وضعیت، پیشرفت برنامه، تعداد درخواست تغییر، تعدادی از نقص، هزینه های واقعی متحبرن

 واقعی، و غیره 

 ورود به سیستم شماره  2.3.3.3

درگیری های که به طور غیر منتظره رخ می دهد و که نیاز به برخی در طول چرخه عمر یک پروژه، مدیر پروژه به طور معمول مشکالت، شکاف، اختالف، و یا 

ت طالعابی است. ااز اقدام به طوری که آنها عملکرد پروژه تاثیر نیست روبرو هستند. ورود به سیستم شماره یک سند پروژه که در آن تمام مسائل ثبت و ردیا

 در مورد مسائل ممکن است شامل: 

  ،نوع مقاله 

 شده و هنگامی که،  که موضوع مطرح 

  ،شرح 

  ،اولویت 

  ،کسی است که به اختصاص موضوع 

  ،هدف تاریخ قطعنامه 

  وضعیت و 

  .راه حل نهایی 

د به شود. وروورود به سیستم موضوع کمک خواهد کرد مدیر پروژه به طور موثر ردیابی و مدیریت مسائل، تضمین این که آنها مورد بررسی قرار گرفته و حل 

برای اولین بار به عنوان یک خروجی این فرآیند ایجاد شده است، اگر چه این مشکالت ممکن است در هر زمان در طول پروژه است. ورود به  سیستم مسئله

 رخه عمر پروژه به روز شد. سیستم مسئله به عنوان یک نتیجه از فعالیت های نظارت و کنترل در سراسر چ

 درخواست تغییر  2.3.3.2

درخواست  انجام،یک درخواست تغییر پیشنهاد رسمی برای تغییر هر سند، تحویل، یا پایه است. زمانی که مسائل پیدا شده است در حالی که کار پروژه در حال 

برنامه پروژه، و یا کیفیت پروژه  تغییر را می توان ارائه، که ممکن است سیاست های پروژه و یا روش ها، پروژه و یا دامنه محصول، هزینه های پروژه و یا بودجه،

در پروژه  عد از آنیا محصول نتایج را تغییر دهند. دیگر درخواست های تغییر پوشش اقدامات پیشگیرانه و یا اصالحی مورد نیاز برای ممانعت از تاثیر منفی ب

( 4.6وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش  است. هر ذینفع پروژه ممکن است یک تغییر را درخواست کنید. درخواست تغییر برای بررسی و
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وظف. تغییر درخواست پردازش شده است. تغییر درخواست را می توان از داخل یا خارج از پروژه آغاز و آنها می تواند اختیاری و یا از نظر قانونی / قرارداد م

 کن است شامل: مم

 .اهنگی مجدد عملکرد کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه. یک فعالیت عمدی است که هم اقدامات اصالحی 

 .یک فعالیت عمدی است که تضمین می کند عملکرد آینده کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه تراز وسط قرار دارد.  اقدام پیشگیرانه 

 .یک فعالیت عمدی به تغییر محصول نامنطبق و یا جزء محصول می باشد.  تعمیر نقص 

  تغییرات به طور رسمی اسناد پروژه، برنامه، و غیره، به منعکس کننده ایده و یا مطلب ویرایش و یا اضافی کنترل می شود.  رسانی.به روز 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  2.3.3.4

غییر. هر جزئی از طرح مدیریت پروژه ممکن هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست ت

 ان یک نتیجه از این فرایند است. است یک درخواست تغییر به عنو

 اسناد پروژه به روز رسانی  2.3.3.6

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

 .فهرست فعالیت ممکن است با فعالیت های اضافی و یا اصالح به روز انجام شود برای تکمیل کار پروژه است. 6.2.3.1در بخش  لیست فعالیت . 

 .مفروضات و محدودیت های جدید ممکن است اضافه شود، و وضعیت مفروضات و محدودیت های 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .

 موجود ممکن است به روز رسانی و یا بسته شد. 

 .هر درس به دست که عملکرد بهبود خواهد برای پروژه های فعلی یا آینده ثبت شده است به عنوان 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 موختنی است. آ

 .شرایط جدید ممکن است در طول این فرایند شناخته شده است. پیشرفت در مورد نیاز جلسه 5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز .

 همچنین می توانید به روز می شود. 

 .ر طول این فرایند به روز شد. . خطرات جدید ممکن است شناسایی شده و ریسک های موجود ممکن است د11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک

 خطرات در ثبت نام خطر از طریق فرآیندهای مدیریت ریسک ثبت شده است. 

 .که در آن اطالعات بیشتر در مورد سهامداران موجود و یا جدید به عنوان یک نتیجه این فرآیند جمع 13.1.3.1در بخش  ثبت نام ذینفعان .

 شده است. آوری، آن است که در ثبت نام ذینفعان ثبت 

 ند سازمانی دارایی به روز رسانی فرای 2.3.3.7

 یک نتیجه این فرآیند به روز شد. هر دارایی فرآیند سازمانی را می توان به عنوان 

 مدیریت پروژه مدیریت دانش  2.2

کمک به یادگیری سازمانی است. مزایای کلیدی این  مدیریت پروژه دانش فرآیند با استفاده از دانش موجود و ایجاد دانش جدید برای رسیدن به اهداف پروژه و

سازمانی  عملیات فرآیند که دانش سازمانی قبل قوی تر است به تولید و یا بهبود نتایج پروژه، و دانش ایجاد شده توسط این پروژه در دسترس برای حمایت از

نشان داده شده  8-4. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل و پروژه های آینده و یا مراحل است. این روند طی این پروژه انجام شده است

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  9-4است. شکل 
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 . مدیریت دانش پروژه: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی8-4شکل 

  

 

Figure 4-9. Manage Project Knowledge: Data Flow Diagram 
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)دانش است که شخصی و دشوار برای « ضمنی")دانش است که می تواند به آسانی با استفاده از کلمات، تصاویر مدون، و اعداد( و  "صریح"دانش عموما به 

انش با مدیریت دانش (. استفاده مجدد از دانش موجود و ایجاد دانش جدید: مدیریت د"می دانم که چگونه "بیان، مانند باورها، بینش، تجربه تقسیم شده، و 

ی دانش ضمنی و دانش صریح هر دو برای دو هدف می باشد. فعالیت های کلیدی که هر دو اهداف زیر بنای هستند به اشتراک گذاری دانش و یکپارچه ساز

 )دانش از حوزه های مختلف، دانش متنی، و دانش مدیریت پروژه(. 

ن است که یاین یک تصور غلط رایج این است که مدیریت دانش شامل فقط مستند پس از آن می توان آن را به اشتراک گذاشته. یکی دیگر از تصور نادرست ا

دانش صریح مدون  مدیریت دانش مستلزم فقط به دست آوردن درس های آموخته شده در پایان این پروژه، به منظور استفاده از آن در پروژه های آینده. فقط

د به تی می توانیمی توان در این راه به اشتراک گذاشته. اما دانش صریح مدون فاقد زمینه و به تفسیرهای مختلف باز است، بنابراین حتی اگر آن را به راح

شده در اما بسیار دشوار است به تدوین اشتراک گذاشته شود، آن است که همیشه درک نیست و یا مورد استفاده در راه حق. دانش ضمنی است زمینه ساخته 

 ک است. است. این در ذهن کارشناسان فردی و یا در گروه های اجتماعی و شرایط ساکن، و به طور معمول از طریق مکالمات و تعامالت بین افراد مشتر

سایر ذینفعان قبل از استفاده می شود، در طول و بعد از این از منظر سازمانی، مدیریت دانش است در مورد اطمینان از مهارت ها، تجربه و تخصص تیم پروژه و 

دیگران(، مهم ترین پروژه است. از آنجا که دانش ساکن در ذهن مردم و مردم را نمی توان مجبور به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند )و یا به توجه به دانش 

دم با انگیزه برای به اشتراک گذاشتن هستند خود دانش است. حتی بهترین ابزار مدیریت بخش از مدیریت دانش در حال ایجاد فضای اعتماد به طوری که مر

ل، دانش نند. در عمدانش و تکنیک های کار نخواهد کرد اگر مردم انگیزه نیست برای به اشتراک گذاشتن آنچه که می دانند و یا به توجه به آنچه دیگران می دا

دیریت دانش و فنون )فعل و انفعاالت بین مردم( و ابزارهای مدیریت اطالعات و تکنیک های )که در آن مردم بخشی از دانش با استفاده از ترکیبی از ابزارهای م

 ته شده است. صریح خود تدوین مستند آن را پس از آن می تواند به اشتراک گذاشته( به اشتراک گذاش

 مدیریت دانش پروژه: ورودی  2.2.1

  طرح مدیریت پروژه 2.2.1.1

 مه مدیریت پروژه ورودی می باشد. . تمام اجزای این برنا4.2.3.1در بخش 

 اسناد پروژه  2.2.1.2

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

 .ثبت نام درس های آموخته اطالعات در مورد شیوه موثر در مدیریت دانش فراهم می کند. 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست . 

 .تکالیف تیم پروژه اطالعاتی در مورد نوع شایستگی و تجربه موجود در پروژه و علم به این که ممکن 9.3.3.1در بخش  پروژه تکالیف تیم است .

 است گم کند. 

 .ساختار شکست منابع شامل اطالعات در مورد ترکیب تیم و ممکن است کمک به درک آنچه دانش 9.2.3.3در بخش  ساختار شکست منابع .

 موجود به عنوان یک گروه است و چه دانش از دست رفته است. 

 .ش آنها ممکن است. . ثبت نام ذینفعان شامل جزئیات در مورد اعضا، مشخص شده برای کمک به درک دان13.1.3.1در بخش  ثبت نام ذینفعان 

 تحویل  2.2.1.3

ود تا تکمیل شیک کاالی قابل تحویل هر محصول، نتیجه، و یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اثبات به انجام یک سرویس است که مورد نیاز است برای تولید 

 و می تواند شامل اجزای برنامه مدیریت پروژه.  فرایند، فاز، و یا پروژه است. تحویل معموال اجزاء محسوس تکمیل برای رسیدن به اهداف پروژه

 2.2.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 عوامل محیطی شرکت است که می تواند مدیریت پروژه فرآیند دانش شامل اما نفوذ محدود به:  
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 .وجود اعتماد، روابط کاری و فرهنگ بدون سرزنش به ویژه در مدیریت دانش مهم است. عوامل  سازمانی، ذینفعان، و فرهنگ مشتری می باشد

 دیگر عبارتند از ارزش قرار داده شده بر روی یادگیری و هنجارهای رفتاری اجتماعی است. 

 به اشتراک گذاری دانش.  توزیع جغرافیایی امکانات و منابع محل از اعضای تیم کمک می کند تا تعیین روش برای به دست آوردن و 

 .برخی از سازمان ها یک تیم یا فردی که دارای تخصص در مدیریت دانش است.  کارشناسان دانش سازمانی 

 .این خدمات عبارتند از محرمانه بودن اطالعات پروژه.  الزامات قانونی و مقرراتی و / یا محدودیت 

 سازمانی دارایی های  2.2.1.4

ش د دانپروژه است که اغلب در فرآیندها و روال تعبیه شده است. دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند مدیریت پروژه فرآیندانش در مورد مدیریت 

 شامل اما نفوذ محدود به: 

 .از داده این ممکن است شامل: محرمانه بودن و دسترسی به اطالعات؛ امنیت و حفاظت  سیاست های سازمانی استاندارد، فرایندها و روش

ها؛ سیاست های حفظ رکورد؛ استفاده از اطالعات کپی رایت؛ تخریب اطالعات طبقه بندی شده. فرمت و حداکثر اندازه فایل های. داده ها در 

 رجیستری و ابرداده؛ تکنولوژی مجاز و رسانه های اجتماعی؛ و غیره. 

 .این خدمات عبارتند از، برای مثال، توسعه کارکنان و آموزش سوابق، و چارچوب صالحیت که به رفتارهای دانش به اشتراک گذاری  کارکنان دولت

 مراجعه کنید. 

 .رسمی، نیازهای ارتباطی سفت و سخت برای به اشتراک گذاری اطالعات است. ارتباطات غیررسمی برای ایجاد دانش  نیازهای ارتباطی سازمانی

 د و یکپارچه سازی دانش در سراسر گروه های ذینفع گوناگون موثر تر است. جدی

 .این خدمات عبارتند از بررسی یادگیری قبل، در طی و بعد از پروژه و  رسمی دانش به اشتراک گذاری و به اشتراک گذاری اطالعات روش

 آموخته شده از پروژه های فعلی و پروژه های دیگر. مراحل پروژه؛ به عنوان مثال، شناسایی، جذب، و به اشتراک گذاری درس های 

 مدیریت پروژه مدیریت دانش: ابزارها و تکنیک های  2.2.2

 رجوع به خبرگان  2.2.2.1 

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو4.1.2.1در بخش 

  ،مدیریت دانش 

  ،مدیریت اطالعات 

  ،یادگیری سازمانی 

  دانش و مدیریت اطالعات، ابزار، و 

  .اطالعات مربوطه را از پروژه های دیگر 

 مدیریت دانش  2.2.2.2

نی، گذاری دانش ضمابزارهای مدیریت دانش و تکنیک های مردم ارتباط برقرار به طوری که آنها می توانند با هم کار کنند برای ایجاد دانش جدید، به اشتراک 

وژه، و سطح دغام دانش از اعضای تیم متنوع است. ابزارها و تکنیک های مناسب در یک پروژه در ماهیت پروژه، به ویژه درجه نوآوری درگیر، پیچیدگی پرو ا

 تنوع )از جمله تنوع رشته( در میان اعضای تیم بستگی دارد. 

 ابزارها و تکنیک های شامل اما نه محدود به: 

 به چه "جتماعی رسمی و شبکه های اجتماعی آنالین. انجمن های آنالین که در آن مردم می توانند سوال باز بپرسید ) شبکه، از جمله تعامل ا

 ( برای شروع مکالمات دانش به اشتراک گذاری با متخصصان مفید هستند. "کسی در مورد دانید ...؟

  )و گروههای ویژه؛ جوامع از عمل )جوامع گاهی اوقات به نام از عالقه و یا فقط جوامع 
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  جلسات، از جمله جلسات مجازی که در آن شرکت کنندگان می توانند در تعامل با استفاده از تکنولوژی ارتباطات؛ 

  سایه کار و معکوس سایه؛ 

  بحث و تبادل نظر مانند گروه های تمرکز؛ 

  حوادث دانش به اشتراک گذاری مانند سمینارها و کنفرانس ها؛ 

 از جمله جلسات حل مسئله و بررسی طراحی شده برای شناسایی درس های آموخته یادگیری؛ کارگاه های آموزشی ، 

  داستان گویی؛ 

  خالقیت و مدیریت ایده تکنیک؛ 

  نمایشگاه دانش و کافه. و 

  .آموزش که شامل تعامل بین زبان آموزان است 

 موثر ترین راه برای همه از این ابزار و تکنیک را می توان به صورت چهره به چهره و یا عمال، یا هر دو استفاده شده است. چهره به چهره تعامل است که معموال

 تفاده قرار گیرد به حفظ روابط. ساخت روابط اعتماد که مورد نیاز برای مدیریت دانش است. هنگامی که روابط برقرار شد، تعامل مجازی را می توان مورد اس

 مدیریت اطالعات  2.2.2.3 

ح ابهام، دانش صری اطالعات ابزارهای مدیریت و تکنیک های مورد استفاده برای ایجاد و اتصال مردم به اطالعات است. آنها برای به اشتراک گذاری ساده، بدون 

 ها عبارتند از اما نه محدود به: مدون موثر است. آن

  روش ها برای تدوین دانش صریح؛ برای مثال، برای تولید درسها به نوشته های به دست برای درس های آموخته شده ثبت نام. مواد و 

  .درس های آموخته شده ثبت نام 

  خدمات کتابخانه؛ 

  جمع آوری اطالعات، برای مثال یک جستجوی وب و خواندن مقاالت منتشر شده؛ و 

 ( پروژه سیستم اطالعات مدیریتPMIS در بخش .)سیستم های اطالعات مدیریت پروژه اغلب شامل سیستم های مدیریت اسناد است. 4.3.2.2 . 

تابع  "تماس با من"ز ابزارها و تکنیک های که اتصال مردم به اطالعات را می توان با اضافه کردن یک عنصر از تعامل، برای مثال افزایش یافته است، عبارتند ا

 ند در ارتباط با مؤلف از درس و برای مشاوره خاص به پروژه و زمینه خود را بپرسید . که کاربران می توان

بارات ع تعامل و پشتیبانی نیز کمک می کند مردم اطالعات مربوطه را پیدا. درخواست کمک است به طور کلی سریعتر و راحت تر در تالش برای شناسایی

خاب به دلیل از مردم نمی دانند که کلمات کلیدی و یا عبارات کلیدی به استفاده از دسترسی به اطالعات جستجو. عبارات جستجو اغلب دشوار است برای انت

 مورد نیاز می باشد. 

ها(، برای  SMEدانش و مدیریت اطالعات ابزارها و تکنیک های باید متصل شود به پروژه فرآیندها و صاحبان فرآیند. جوامع از عمل و کارشناسان موضوع )

موخته آ، ممکن است بینش است که منجر به کنترل فرآیند بهبود تولید؛ داشتن یک حامی داخلی می تواند اطمینان از بهبود اجرا می شوند. درس های مثال

 به روش پروژه پرداخته شده است.  شده را ثبت می شود مورد تجزیه و تحلیل برای شناسایی مسائل مشترک است که می تواند با تغییرات

  TEAMمهارت های فردی و  2.2.2.2

 ود عبارتند از اما نه محدود به: مهارت های بین فردی و تیم استفاده می ش

 .گوش دادن فعال را کاهش می دهد و باعث بهبود سوء تفاهم ارتباطات و به اشتراک گذاری دانش. 11.2.2.6در بخش  گوش دادن فعال . 

 .تسهیل کمک می کند تا به طور موثر هدایت یک گروه برای موفق تصمیم گیری، راه حل، یا نتیجه گیری. 4.1.2.3در بخش  تسهیل . 

 .رهبری برای ارتباط چشم انداز و الهام بخش تیم پروژه به تمرکز بر روی اهداف دانش و دانش مناسب است. 3.4.4در بخش  رهبری . 

 .ازه می دهد تا اتصاالت غیررسمی و روابط میان ذینفعان پروژه به تاسیس و شرایط را ایجاد برای به اشتراک . شبکه اج11.2.2.6در بخش  شبکه

 گذاشتن دانش ضمنی و صریح است. 
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 .آگاهی سیاسی کمک می کند تا مدیر پروژه برای برنامه ریزی ارتباطات بر اساس محیط پروژه و همچنین 11.1.2.6در بخش  آگاهی سیاسی .

 اسی این سازمان است. فضای سی

 مدیریت دانش پروژه: خروجی  2.2.3 

 درس های آموخته ثبت نام  2.2.3.1 

ارتباط  ردرس های آموخته شده ثبت نام می توانید دسته و شرح وضعیت باشد. درس ثبت به دست نیز ممکن است تاثیر، توصیه ها، و اقدامات پیشنهادی د 

 د. قق یاببا وضعیت باشد. درس های آموخته شده ثبت نام ممکن است چالش ها، مشکالت ضبط، خطرات و فرصت ها، و یا مطالب دیگر به عنوان مناسب تح

را به عنوان درس ثبت به دست به عنوان یک خروجی این فرآیند در پروژه اوایل ایجاد شده است. پس از آن به عنوان یک ورودی استفاده می شود و به روز 

شده است. دانش را می توان با خروجی در بسیاری از فرآیندهای در سراسر پروژه. افراد یا تیم های درگیر در کار نیز درگیر در گرفتن درس های آموخته 

 استفاده از فیلم ها، عکس، صدا، و یا دیگر ابزار مناسب است که اطمینان از بهره وری از درس اسیر مستند شده است. 

 در پایان یک پروژه یا فاز، اطالعات به یک دارایی فرایند سازمانی به نام منتقل درس مخزن به دست. 

 روز رسانی  مدیریت پروژه طرح به 2.2.3.2 

مکن پروژه م هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. هر جزئی از طرح مدیریت 

 است به عنوان یک نتیجه از این فرآیند به روز شد. 

 فرایند سازمانی دارایی به روز رسانی  2.2.3.3 

ز ایجاد دانش جدید است. برخی از این دانش مدون است، جاسازی شده در تحویل، یا تعبیه شده در بهبود فرآیندها و مراحل به عنوان یک نتیجه تمام پروژه ا 

ه های ال، اگر از ایدمث مدیریت فرایند پروژه دانش. دانش موجود نیز می تواند مدون کرد و یا جاسازی شده برای اولین بار به عنوان یک نتیجه از این روند؛ برای

 هر دارایی فرآیند سازمانی را می توان به عنوان یک نتیجه این فرآیند به روز شد. /موجود برای یک روش جدید در این پروژه سرنشین و پیدا شده به موفقیت است. 

 نظارت و کنترل پروژه کار  2.4 

زایای کلیدی . منظارت و کنترل پروژه کار روند ردیابی، بررسی و گزارش پیشرفت کلی برای رسیدن به اهداف عملکرد تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه است 

گونه  فته برای مقابله با هراین فرآیند هستند که آن را اجازه می دهد تا افراد ذینفع برای درک وضعیت فعلی این پروژه، به رسمیت شناختن اقدامات صورت گر

بزار و ت. ورودی، امسائل مربوط به عملکرد، و به دید به وضعیت پروژه های آینده با هزینه و زمانبندی پیش بینی است. این روند طی این پروژه انجام شده اس

 ها برای فرایند به تصویر می کشد.  نمودار جریان داده 11-4نشان داده شده است. شکل  11-4تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 

 . نظارت و کنترل پروژه کار: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی11-4شکل 
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 . مانیتور و کنترل پروژه کار: جریان داده ها نمودار11-4شکل 
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ندازه گیری، اندازه گیری و ارزیابی و روند به اثر بهبود مانیتورینگ از جنبه های مدیریت پروژه در سراسر پروژه انجام شده است. مانیتورینگ شامل جمع آوری، ا

نترل باشد. ک فرآیند. نظارت مستمر می دهد مدیریت پروژه بینش تیم را به سالمت از این پروژه و شناسایی هر زمینه که ممکن است توجه ویژه نیاز داشته

برنامه های عملیاتی برای تعیین اینکه آیا اقدامات صورت گرفته مسئله عملکرد حل و پیگیری  replanningشامل تعیین اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه و یا 

 ترل پروژه کار است در رابطه با: و فصل. فرآیند نظارت و کن

  مقایسه عملکرد واقعی پروژه را نسبت به طرح مدیریت پروژه؛ 

 پیشگیرانه نشان داد، و سپس توصیه این اقدامات در صورت لزوم؛  ارزیابی عملکرد دوره ای برای تعیین اینکه آیا هر گونه اقدامات اصالحی یا 

  .بررسی وضعیت ریسک های پروژه های فردی 

  حفظ دقیق، پایه اطالعات به موقع در مورد محصول پروژه )ها( و اسناد مرتبط خود را از طریق تکمیل پروژه؛ 

 رفت، و پیش بینی. ارائه اطالعات برای پشتیبانی از گزارش وضعیت، اندازه گیری پیش 

  ارائه پیش بینی های به روز رسانی هزینه های جاری و اطالعات برنامه فعلی؛ 

  .نظارت بر اجرای تغییرات مورد تایید به عنوان آنها رخ می دهد 

  ارائه گزارش های مناسب در پیشرفت پروژه و وضعیت به برنامه مدیریت زمانی که این پروژه بخشی از یک برنامه کلی است؛ و 

  .اطمینان از اینکه پروژه باقی می ماند با نیازهای کسب و کار تراز وسط قرار دارد 

 نظارت و کنترل پروژه کار: ورودی  2.4.1

 طرح مدیریت پروژه  2.4.1.1 

 هر جزئی از طرح مدیریت پروژه ممکن است یک ورودی برای این فرایند است. / . نظارت و کنترل کار پروژه شامل به دنبال در تمام جنبه های این پروژه. 4.2.3.1در بخش 

 اسناد پروژه  2.4.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل

 .ورود به سیستم فرض شامل اطالعات در مورد مفروضات و محدودیت های به عنوان مؤثر بر پروژه 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .

 شناخته شده است. 

 .ه برآوردهای مختلف استخراج شد و می . اساس برآوردهای نشان می دهد چگونه ب7.2.3.2و  6.4.3.2بیان شده در بخش  اساس تخمین می زند

 توان برای تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخ به واریانس. 

 .بر اساس عملکرد گذشته این پروژه، پیش بینی هزینه برای تعیین این پروژه است که در داخل تحمل 7.4.3.2در بخش  پیش بینی هزینه .

 واست تغییر الزم استفاده می شود. تعریف محدوده برای بودجه و برای شناسایی هر گونه درخ

 .ورود به سیستم مسئله استفاده می شود این است که سند و نظارت بر که مسئول حل و فصل مسائل 4.3.3.3در بخش  ورود به سیستم شماره .

 خاص توسط یک تاریخ مورد نظر است. 

 .اسخ موثر برای واریانس، و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه . درس ثبت به دست ممکن است اطالعات در پ4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست

 است. 

 .لیست نقطه عطف نشان می دهد تاریخ برنامه ریزی شده برای نقاط عطف خاص استفاده شده است 6.2.3.3در بخش  لیست نقطه عطف است .

 و برای بررسی اگر نقاط عطف برنامه ریزی شده برآورده شده است. 

 .این گزارش با کیفیت شامل مسائل مربوط به مدیریت کیفیت. توصیه هایی برای بهبود فرایند، پروژه، و 8.2.3.1در بخش  گزارش کیفیت .

 فرآیند از حاصل های یافته از ای خالصه و(. بیشتر و بازرسی، ٪111محصول؛ اقدامات اصالحی توصیه )شامل دوباره کاری، نقص / تعمیر اشکاالت، 

 . کیفیت کنترل

  ثبت نام خطر ابتال به اطالعات در مورد تهدیدات و فرصت های که در طول اجرای پروژه رخ داده فراهم می 11.2.3.1در بخش  ریسک.ثبت نام .

 کند. 
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 .این گزارش خطر ابتال به اطالعات در مورد خطرات کلی پروژه و همچنین اطالعات در خطرات فردی مشخص 11.2.3.2در بخش  گزارش ریسک .

 می کند. 

 بر اساس عملکرد گذشته این پروژه، پیش بینی برنامه برای تعیین این پروژه است که در داخل تحمل تعریف 6.6.3.2در بخش  بینی برنامه. پیش .

 محدوده برای برنامه و شناسایی هر گونه درخواست تغییر الزم استفاده می شود. 

 اطالعات کار عملکرد  2.4.1.3

رای کار جمع آوری و سرانجام به فرآیندهای کنترل. برای تبدیل شدن به کار اطالعات عملکرد، داده های عملکرد کار با داده های عملکرد کار از طریق اج

 ه است. مدیریت پروژه اجزای طرح، اسناد پروژه، و سایر متغیرهای پروژه مقایسه شده است. این مقایسه نشان می دهد که چگونه این پروژه انجام شد

لکرد کار را برای حوزه، زمان بندی، بودجه، و کیفیت در شروع این پروژه به عنوان بخشی از برنامه مدیریت پروژه تعریف شده است. داده خاص معیارهای عم

 کار.  عملکرد های عملکرد در طول این پروژه از طریق فرآیندهای کنترل جمع آوری شده و در مقایسه با طرح و متغیرهای دیگر را به ارائه یک زمینه برای

د به بودجه، کاری به عنوان مثال، داده های عملکرد کار بر روی هزینه ها ممکن است شامل وجوه که پرداخت شده. با این حال، به مفید باشد، که داده ها بای

یین اینکه آیا این پروژه در بودجه و یا اگر که انجام شد، منابع مورد استفاده برای انجام کار، و برنامه بودجه، مقایسه شود. این اطالعات اضافی زمینه برای تع

امه مدیریت پروژه می یک واریانس وجود دارد فراهم می کند. همچنین نشان می دهد میزان انحراف از برنامه ریزی، و با مقایسه آن را به آستانه واریانس در برن

تفسیر داده های عملکرد کار و اطالعات اضافی به عنوان یک کل یک زمینه که پایه و  توان آن را نشان می دهد اگر اقدامات پیشگیرانه و یا نیاز به اصالح دارد.

 وژه فراهم می کند فراهم می کند. اساس صدا برای تصمیم گیری پر

 مه موافقتنا 2.4.1.2

. توافق تدارکات شامل شرایط و ضوابط، و ممکن است موارد دیگری که خریدار مشخص در مورد آنچه که فروشنده به انجام و یا ارائه ترکیب. 12.2.3.2در بخش 

ی که زهای خاص پروژه در حالاگر پروژه برون سپاری بخشی از کار، مدیر پروژه نیاز به نظارت بر کار پیمانکار مطمئن است که تمام توافقات پاسخگویی به نیا

 رعایت سیاستهای تامین سازمانی است. 

 2.4.1.4 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 کار عبارتند اما نفوذ محدود به: عوامل محیطی شرکت است که می تواند مانیتور و روند کنترل پروژه  

 سیستم های اطالعات مدیریت پروژه مانند برنامه ریزی، هزینه، ابزار منابع، شاخص های عملکرد، پایگاه داده، سوابق پروژه، و امور مالی؛  

  ،به عنوان مثال، امکانات و تجهیزات( زیرساختorganization's  ؛)ارتباطات از راه دور کانال های موجود 

 و  سهامداران انتظارات و آستانه خطر؛ 

  .)دولت و یا استانداردهای صنعت )به عنوان مثال، مقررات نظارتی آژانس، استانداردهای محصول، استانداردهای کیفیت و استانداردهای کار 

 دارایی های سازمانی  2.4.1.6

 ه محدود به: ما تحت تاثیر قرار ندارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند مانیتور و روند کنترل پروژه کار شامل ا

  سیاست های سازمانی استاندارد، فرایندها و روش های؛ 

  روش های مالی کنترل )به عنوان مثال، هزینه و پرداخت مورد نیاز بررسی، کدهای حسابداری، و مفاد قرارداد استاندارد(؛ 

  نظارت و روش گزارش؛ 

  مورد عمل ردیابی؛روش های مدیریت شماره تعیین کنترل مسئله، شناسایی موضوع، و حل و 

  روش های مدیریت نقص تعیین کنترل نقص، شناسایی نقص، و حل و مورد عمل ردیابی؛ و 

  .پایگاه دانش سازمانی، در اندازه گیری فرایند خاص و درس مخزن به دست 
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 نظارت و کنترل پروژه کار: ابزارها و تکنیک های  2.4.2

 رجوع به خبرگان  2.4.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو. 4.1.2.1در بخش  

  ،تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده 

  ،تفسیر و بافتمندی از داده ها 

  ،تکنیک برای تخمین مدت زمان و هزینه ها 

  ،تجزیه و تحلیل روند 

  ،دانش فنی در صنعت و تمرکز منطقه از پروژه 

 و مدیریت ریسک ، 

  .مدیریت قرارداد 

 تحلیل داده ها  2.4.2.2

 رد عبارتند از اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده است که می تواند مورد استفاده قرار گی

 .تجزیه و تحلیل گزینه های جایگزین مورد استفاده برای انتخاب اقدامات اصالحی و یا ترکیبی از اقدامات اصالحی  تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد

 و پیشگیرانه برای اجرای هنگامی که یک انحراف رخ می دهد. 

 .ه در صورت انحراف از پروژه . تحلیل هزینه و سود برای تعیین بهترین اقدامات اصالحی از لحاظ هزین8.1.2.3در بخش  تحلیل هزینه و سود

 کمک می کند. 

 .ارزش کسب یک دیدگاه یکپارچه در حوزه، زمان بندی، و عملکرد هزینه فراهم می کند. 7.4.2.2در بخش  تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده . 

 .می توان آن را مورد استفاده . تحلیل علت ریشه در شناسایی دالیل اصلی از یک مشکل متمرکز است. 8.2.2.2در بخش  بررسی دلیل ریشه ای

 برای شناسایی دالیل انحراف و مناطق مدیر پروژه باید به منظور دستیابی به اهداف پروژه تمرکز می کنند. 

 .تجزیه و تحلیل روند به پیش بینی عملکرد آینده بر اساس نتایج گذشته استفاده می شود. به نظر می رسد پیش در این  تجزیه و تحلیل روند

انتظار می رود و هشدار می دهد مدیر پروژه جلوتر از زمان که ممکن است بعدها مشکالت در برنامه وجود دارد اگر روند  slippagesبرای پروژه 

لیل و حتاسیس باقی بماند. این اطالعات در دسترس به اندازه کافی در اوایل جدول زمانی پروژه ساخته شده است تا پروژه را هم تیم به تجزیه و ت

 صالح هر گونه ناهنجاریهای. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل روند می توان برای در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه توصیه می شود. ا

 .تجزیه و تحلیل واریانس بررسی تفاوت )یا واریانس( بین عملکرد برنامه ریزی شده و واقعی. این می تواند تخمین مدت  تجزیه و تحلیل واریانس

 زمان، برآورد هزینه، استفاده از منابع، نرخ منابع، عملکرد فنی، و معیارهای دیگر باشد. 

خاص خود را انجام داده است. در نظارت و کنترل پروژه کار، تحلیل واریانس به تجزیه و تحلیل واریانس ممکن است در هر منطقه دانش بر اساس متغیرهای 

ژه. این اجازه روی این پرو بررسی واریانس از دیدگاه یکپارچه با توجه به هزینه، زمان، فنی، و منابع واریانس در ارتباط با یکدیگر به یک نمای کلی از واریانس بر

 و یا اصالحی مناسب آغاز شود. نه می دهد تا برای اقدامات پیشگیرا

 

 تصمیم سازی  2.4.2.3

. رای گیری می تواند شامل تصمیم 5.2.2.4روش تصمیم گیری است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد شامل اما به رای گیری محدود نمی شود. در بخش  

 گیری بر اساس اتفاق نظر، اکثریت، یا کثرت. 
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 جلسات  2.4.2.2 

است چهره به چهره، مجازی، رسمی، غیررسمی و یا. آنها ممکن است شامل اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان پروژه در زمان مناسب. انواع  جلسات ممکن 

 جلسات عبارتند از اما به گروه های کاربری و جلسات بررسی محدود نمی شود. 

 نظارت و کنترل پروژه کار: خروجی  2.4.3 

 گزارش کار عملکرد  2.4.3.1 

است. گزارش  هاطالعات عملکرد کار ترکیبی است، ثبت، و در یک فرم فیزیکی یا الکترونیکی به منظور ایجاد آگاهی و تولید تصمیمات یا اقدامات توزیع شد 

روژه یمات، اقدامات، و یا آگاهی است. آنها به ذینفعان پعملکرد کار نمایندگی فیزیکی یا الکترونیکی اطالعات عملکرد کار در نظر گرفته شده برای تولید تصم

 از طریق فرآیندهای ارتباطات منتشر همانطور که در برنامه مدیریت ارتباطات پروژه تعریف شده است. 

رده ارزش ها و اطالعات، نمونه هایی از گزارش عملکرد کار شامل گزارش وضعیت و گزارش پیشرفت. گزارش عملکرد کار می تواند شامل نمودار به دست آو

نمودار، نمودار هیستوگرام نقص، اطالعات عملکرد قرارداد، و خالصه خطر است. آنها را می توان به عنوان  burndownخطوط روند و پیش بینی ها، ذخیره 

 ت مفید است. داشبورد، گزارش گرما، متوقف نمودار نور، و یا تضمینی دیگر برای ایجاد آگاهی و ایجاد تصمیمات و اقداما

  درخواست تغییر  2.4.3.2 

. به عنوان یک نتیجه از مقایسه نتایج برنامه ریزی شده به نتایج واقعی، درخواست تغییر ممکن است صادر شود به گسترش است، تنظیم، و 4.3.3.4در بخش 

راهنما هستند. تغییر درخواستها ممکن است جمع آوری و مدارک یا کاهش محدوده پروژه، دامنه محصول، و یا کیفیت مورد نیاز و برنامه و یا هزینه خطوط 

از طریق  بررسی و وضعمورد نیاز جدید ضروری. تغییرات می توانید برنامه مدیریت پروژه، اسناد پروژه، و یا تحویل کاال تاثیر می گذارد. درخواست تغییر برای 

 ممکن است شامل اما نه محدود به: ست. تغییرات ( پردازش شده ا4.6انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

 .یک فعالیت عمدی است که هماهنگی مجدد عملکرد کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه.  اقدامات اصالحی 

 .یک فعالیت عمدی است که تضمین می کند عملکرد آینده کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه تراز وسط قرار دارد.  اقدام پیشگیرانه 

 .یک فعالیت عمدی است که تغییر یک محصول نامنطبق و یا جزء محصول می باشد.  تعمیر نقص 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  2.4.3.3

و  ند نظارترآیهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. تغییرات مشخص در طول ف

 دیریت پروژه را تحت تاثیر قرار. کنترل پروژه کار ممکن است طرح کلی م

 اسناد پروژه به روز رسانی  2.4.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

 .ی هزینه های ناشی از این فرایند ضبط شده با استفاده از فرآیندهای مدیریت هزینه. . تغییرات در پیش بین7.4.3.2در بخش  پیش بینی هزینه 

 .مسائل جدید مطرح شده به عنوان یک نتیجه از این فرآیند در ورود به سیستم موضوع ثبت شده 4.3.3.3در بخش  ورود به سیستم شماره .

 است. 

 .درس ثبت به دست با پاسخ های موثر برای واریانس و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه به روز شد. 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست . 

 .خطرات جدید شناخته شده در طول این فرایند در ریسک در ثبت و مدیریت با استفاده از فرآیندهای 11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک .

 مدیریت ریسک. 

 .تغییرات در پیش بینی برنامه های ناشی از این فرایند ضبط شده با استفاده از فرآیندهای مدیریت برنامه. 6.6.3.2بخش در  پیش بینی برنامه . 
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 انجام یکپارچه کنترل تغییر  2.6

یریت پروژه؛ پروژه، و برنامه مد انجام یکپارچه تغییر کنترل روند بررسی تمام درخواست های تغییر است. تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات به تحویل، اسناد 

واست و حل و درخ و برقراری ارتباط از تصمیم گیری است. این فرایند بررسی همه درخواست برای تغییرات به اسناد پروژه، تحویل، و یا برنامه مدیریت پروژه

تن ه به در شیوه ای یکپارچه در نظر گرفته شود در حالی که پرداختغییر تعیین می کند. مزیت اصلی این فرآیند این است که آن را برای تغییرات مستند در پروژ

جام طی این پروژه ان ریسک پروژه کلی، که اغلب از تغییرات ایجاد شده بدون در نظر گرفتن اهداف پروژه کلی و یا برنامه های ناشی اجازه می دهد تا. این روند

نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می  13-4نشان داده شده است. شکل  12-4د در شکل شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآین

 کشد. 

 

 . انجام یکپارچه تغییر کنترل: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی12-4شکل 
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 . انجام یکپارچه تغییر کنترل: جریان داده ها نمودار13-4شکل 
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روژه و دامنه دوده پانجام فرایند یکپارچه تغییر کنترل از شروع پروژه از طریق تکمیل انجام و مسئولیت نهایی مدیر پروژه است. تغییر درخواست می توانید مح

گیر با این پروژه، درخواست محصول، و همچنین هر گونه مدیریت پروژه جزء طرح و یا هر سند پروژه تاثیر می گذارد. تغییرات ممکن است توسط هر ذینفع در

رداد، و زمینه و ممکن است در هر زمان در طول چرخه عمر پروژه رخ دهد. سطح اعمال کنترل تغییر مستقل از سطح برنامه، پیچیدگی پروژه خاص، الزامات قرا

 و محیطی که در آن طرح اجرا شده است. 

،  baselinedسط انجام فرایند یکپارچه تغییر کنترل کنترل می شود. هنگامی که این پروژه قبل از خطوط برقرار شد، تغییرات الزم نیست به طور رسمی تو

ت کنترل تح درخواست تغییر از طریق این فرایند است. به عنوان یک قاعده کلی، طرح مدیریت پیکربندی هر پروژه باید تعریف که پروژه مصنوعات نیاز به

 ر یک عنصر پیکربندی باید رسما کنترل شده و یک درخواست تغییر نیاز داشته باشد. پیکربندی قرار می گیرد. هر گونه تغییر د

یر درخواست غیاگر چه تغییرات ممکن است شفاهی آغاز، آنها باید در فرم نوشته شده ثبت و وارد شده به مدیریت تغییر و / یا سیستم مدیریت پیکربندی. ت

برآورد و اثرات برآورد هزینه قبل از تصویب نیاز داشته باشد. هر زمان که یک درخواست تغییر ممکن است هر یک ممکن است اطالعات در مورد اثرات برنامه 

ه تعویق د، باز خطوط پروژه برخورد، یک فرآیند کنترل تغییر یکپارچه رسمی است که همیشه مورد نیاز است. هر درخواست تغییر مستند باید هم مورد تایی

یک فرد مسئول، معموال حامی مالی پروژه و یا مدیر پروژه. فرد مسئول خواهد شد در برنامه مدیریت پروژه یا روشهای سازمانی شناخته  افتاده، یا رد توسط

 (، یک گروه به طور رسمی اجاره مسئولCCBشده است. هنگامی که مورد نیاز، انجام فرایند یکپارچه کنترل تغییرات شامل یک هیئت مدیره کنترل تغییر )

 بررسی، ارزیابی، تصویب، به تعویق انداختن، یا رد تغییرات به پروژه و برای ضبط و برقراری ارتباط از جمله تصمیم گیری است. 

پاسخ  یاز گزینه ها درخواست تغییر تایید می تخمین های جدید و یا تجدید نظر هزینه، توالی فعالیت، تاریخ برنامه، منابع مورد نیاز، و / یا تجزیه و تحلیل

خواست ت برای درریسک قرار دهند. این تغییرات می تواند تنظیمات به برنامه مدیریت پروژه و دیگر اسناد پروژه نیاز به. ضوابط و یا تایید ضامن ممکن اس

 هستند.  CCBمورد نیاز، مگر اینکه بخشی از  CCBتغییر خاصی پس از تایید 

 انجام کنترل تغییر یکپارچه: ورودی  2.6.1 

 طرح مدیریت پروژه  2.6.1.1 

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش  

  طرح مدیریت تغییر جهت فراهم می کند برای مدیریت فرایند کنترل تغییر و نقش ها و مسئولیت هیئت 4.2.3.1تغییر برنامه مدیریت. در بخش .

 ( مستند میسازد. CCBمدیره کنترل تغییر )

  طرح مدیریت پیکربندی توصیف موارد قابل تنظیم از پروژه و شناسایی موارد است که ثبت خواهد شد 4.2.3.1طرح مدیریت پیکربندی. در بخش .

 و به روز به طوری که محصول این پروژه سازگار و قابل عالج و درمان است. 

  محصول تعریف می کند.  . قبل از شروع درمان محدوده پروژه و5.4.3.1پایه محدوده. در بخش 

  قبل از شروع درمان برنامه به ارزیابی تاثیر تغییرات در برنامه پروژه استفاده می شود. 6.5.3.1پایه برنامه. در بخش . 

  قبل از شروع درمان هزینه شده است به منظور بررسی تاثیر تغییرات به هزینه های پروژه استفاده می شود7.3.3.1پایه هزینه. در بخش . . 

 اسناد پروژه  2.6.1.2

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

  اساس برآوردها نشان می دهد که چگونه تخمین مدت زمان، هزینه و منابع استخراج شد و می تواند 6.4.3.2اساس تخمین می زند. در بخش .

 برای محاسبه اثر تغییر در زمان، بودجه، و منابع است.  مورد استفاده

  ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی ارزیابی اثر تغییر در محدوده پروژه کمک می کند. 5.2.3.2مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی. در بخش . 

  لی و فردی پروژه درگیر شده توسط درخواست تغییر . این گزارش خطر ابتال به اطالعات بر منابع از خطرات ک11.2.3.2گزارش ریسک. در بخش

 ارائه شده است. 
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 گزارش کار عملکرد  2.6.1.3

. گزارش عملکرد کار عالقه خاصی به انجام فرایند یکپارچه کنترل تغییرات شامل در دسترس بودن منابع، برنامه و داده های هزینه، گزارش 4.5.3.1در بخش 

 نمودار.  burndownیا  burnupارزش به دست آورده، و 

 درخواست تغییر  2.6.1.2

( ممکن است شامل اقدام اصالحی، اقدام پیشگیرانه، 4.3.3.4بسیاری از فرآیندهای تولید درخواست تغییر به عنوان یک خروجی است. تغییر درخواست )در بخش 

نعکس کننده تغییر و یا ایده های اضافی و یا محتوا. تغییرات ممکن است تعمیرات نقص، همچنین به روز رسانی به طور رسمی کنترل اسناد و یا تحویل به م

پروژه گاهی اوقات تنها عملکرد در برابر پایه تحت تاثیر قرار است تاثیر نیست. تصمیم گیری در این تغییرات معموال توسط مدیر پروژه  -baselinesیا ممکن 

 ساخته شده است. 

روی خطوط پروژه به طور معمول باید شامل اطالعات در مورد هزینه اجرای تغییر، تغییرات در تاریخ برنامه ریزی شده، منابع درخواست تغییر که دارای تاثیر بر 

هستند. تنها تغییرات مورد  CCBتایید )در صورت وجود( و توسط مشتری یا ضامن، مگر اینکه بخشی از  CCBمورد نیاز، و خطرات. این تغییرات باید توسط 

 اید به یک خط مبنا تجدید نظر گنجانیده شده است. تایید ب

 2.6.1.4 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 عوامل محیطی شرکت است که می تواند انجام یکپارچه تغییر روند کنترل شامل اما نفوذ محدود به:  

  محدودیت های قانونی، مانند کشور و یا مقررات محلی؛ 

  دولت و یا استانداردهای صنعت )به عنوان مثال، استانداردهای محصول، استانداردهای کیفیت، استانداردهای ایمنی و استانداردهای کار(؛ 

  .الزامات قانونی و مقرراتی و / یا محدودیت 

 ت ها و فرآیندهای برای رسیدن به اهداف چارچوب حاکمیت سازمانی )راه ساخت یافته برای ارائه کنترل، جهت، و هماهنگی از طریق مردم، سیاس

 استراتژیک و عملیاتی سازمانی(؛ و 

  .قرارداد و خرید محدودیت 

 دارایی های سازمانی  2.6.1.6 

 کنترل شامل اما نفوذ محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند انجام یکپارچه تغییر روند 

 صالح تغییر روش های کنترل، از جمله مراحل است که توسط آن استانداردهای سازمانی، سیاست ها، برنامه ها، روش ها، یا هر گونه اسناد پروژه ا

 خواهد شد، و چگونه هر گونه تغییر خواهد شد مورد تایید و معتبر؛ 

  روش برای تصویب و صدور مجوز تغییر؛ و 

 حاوی نسخه و خطوط از همه سازمانی استانداردها، سیاست، روش ها، و اسناد رسمی پروژه.  مدیریت پیکربندی پایگاه دانش 

 انجام یکپارچه کنترل تغییر: ابزارها و تکنیک های  2.6.2 

 رجوع به خبرگان  2.6.2.1 

 گرفت:. تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آموزش در موضوعات زیر در نظر 4.1.2.1در بخش  

  ،دانش فنی صنعت و تمرکز منطقه از پروژه 

  ،قوانین و مقررات 

  ،حقوقی و تدارکات 

  مدیریت پیکربندی، و 

  .مدیریت ریسک 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

87 
 

 ابزار کنترل تغییر  2.6.2.2

دهای متمرکز نبه منظور تسهیل پیکربندی و مدیریت تغییر، ابزار دستی یا خودکار استفاده می شود. کنترل پیکربندی است به خصوصیات هر دو تحویل و فرآی 

 شده است. شده است، در حالی که کنترل تغییر بر شناسایی، مستند سازی، و تصویب یا رد تغییرات به اسناد پروژه، تحویل، و یا خطوط متمرکز 

های مدیریت  یتانتخاب ابزار باید به نیازهای ذینفعان پروژه شامل مالحظات سازمانی و محیطی و / یا محدودیت است. ابزارهای باید در بر داشت زیر فعال

 پیکربندی پشتیبانی: 

 .شناسایی و انتخاب یک آیتم پیکربندی به ارائه مبنایی برای که پیکربندی محصول تعریف شده است و تأیید شده،  شناسایی آیتم پیکربندی

 محصوالت و اسناد برچسب، تغییر مدیریت می شوند، و پاسخگویی نگهداری می شود. 

 .بندی است. اطالعات ضبط و گزارش در مورد هر یک از آیتم های پیکر ضبط و وضعیت گزارش مورد تنظیمات 

 .تایید پیکربندی و ممیزی پیکربندی اطمینان حاصل شود که ترکیب اقالم پیکربندی یک پروژه  انجام تنظیمات امنیتی آیتم و حسابرسی

ده شصحیح است و تغییرات مربوط ثبت نام، ارزیابی، تایید، ردیابی، و به درستی اجرا شده است. این تضمین می کند که الزامات عملکردی تعریف 

 در مستندات پیکربندی مالقات کرد. 

 دیریت تغییر و همچنین پشتیبانی: ابزارهای باید در بر داشت زیر فعالیت های م

 .شناسایی و انتخاب یک آیتم تغییر برای فرآیندهای یا اسناد پروژه.  شناسایی تغییرات  تغییراتDocument مستند تغییر را به یک .

 درخواست تغییر مناسب. 

 بررسی تغییرات؛ تصویب، رد، به تعویق انداختن و یا هر گونه تصمیم گیری دیگر در مورد تغییرات در اسناد  م بگیرید که در تغییرات.تصمی

 پروژه، تحویل، و یا خطوط راهنما هستند. 

 .ان. تایید که تغییرات ثبت نام، ارزیابی، تایید، و ردیابی و ارتباط نتایج نهایی به سهامدار تغییرات مسیر 

ه برد ک بابزارهای نیز برای مدیریت درخواست های تغییر و تصمیمات نتیجه استفاده می شود. مالحظات اضافی باید ساخته شود برای ارتباطات برای کم

 ست. ( عضو در وظایف خود را، و همچنین به توزیع تصمیمات را به ذینفعان مناسب اCCBکنترل تغییر )

 تحلیل داده ها  2.6.2.3

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل ا

 .این تکنیک برای ارزیابی تغییرات درخواستی و تصمیم بگیرید که پذیرفته می شوند استفاده 9.2.2.5در بخش  تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد .

 ت پذیرفته شده است. می شود، رد کرد، و یا نیاز به تغییر به نهای

 .این تجزیه و تحلیل برای تعیین اینکه آیا درخواست تغییر ارزش هزینه های مرتبط با آن است کمک 8.1.2.3در بخش  تحلیل هزینه و سود .

 می کند. 

 تصمیم سازی  2.6.2.2

 د به: تکنیک های تصمیم گیری است که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدو

 .رای گیری می تواند به شکل اتفاق نظر، اکثریت، یا کثرت به تصمیم گیری که آیا به پذیرش، تسلیم، و یا رد 5.2.2.4در بخش  رای گیری .

 درخواست تغییر است. 

 .در این روش تصمیم گیری، یک فرد مسئولیت تصمیم گیری برای کل گروه طول می کشد.  تصمیم گیری استبدادی 

  این روش با استفاده از یک ماتریس تصمیم به ارائه یک رویکرد تحلیلی 8.1.2.4در بخش  معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری است.چند .

 سیستماتیک برای ارزیابی تغییرات درخواستی با توجه به مجموعه ای از معیارهای از پیش تعریف شده. 
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 جلسات  2.6.2.4 

( است که مسئول جلسه و بررسی درخواست تغییر و تصویب، رد، و یا به تعویق انداختن درخواست CCBه کنترل تغییر )جلسات تغییر کنترل با هیئت مدیر 

از این نشست  ضروریتغییر برگزار می شود. بیشترین تغییرات به نوعی از تاثیر بر زمان، هزینه، منابع، و یا خطراتی دارند. ارزیابی تاثیر تغییرات یک بخش 

 ین هایی برای تغییرات درخواستی نیز ممکن است مورد بحث و ارائه شده است. در نهایت، تصمیم به صاحب درخواست یا گروه ابالغ شده است. است. جایگز

CCB  همچنین ممکن است فعالیت های مدیریت پیکربندی را بررسی کند. نقش ها و مسئولیت های این تخته ها به روشنی تعریف شده و بر توسط دست

مستند و ابالغ به سهامداران برای کسب اطالعات و پیگیری  CCBکاران مربوطه موافقت کرد و در طرح مدیریت تغییر مستند شده است. تصمیمات اندر

 اقدامات. 

 : خروجی INTEGRATEDانجام کنترل تغییر  2.6.3 

 درخواست تغییر تایید  2.6.3.1 

، و یا یک عضو تیم اختصاص داده پردازش شده است. به عنوان CCB( با توجه به طرح مدیریت تغییر توسط مدیر پروژه، 4.3.3.4تغییر درخواست )در بخش  

پروژه کار.  یریت فرایندیک نتیجه، تغییرات ممکن است مورد تایید، به تعویق افتاده، و یا رد کرد. درخواست تغییر تایید خواهد شد از طریق مستقیم اجرا و مد

 درخواست تغییر معوق یا رد به شخص یا گروه درخواست تغییر ابالغ شده است. 

 وضع تمام درخواست های تغییر در ورود به سیستم تغییر به عنوان یک به روز رسانی سند پروژه ثبت شده است. 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  2.6.3.2 

خرین ط تنها از آهر یک از اجزای به طور رسمی کنترل از برنامه مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند تغییر کرده است. تغییرات در خطو 

  افظت می کند.به جلو پایه ساخته شده است. عملکرد گذشته است تغییر نکرده است. این یکپارچگی خطوط و داده های تاریخی از عملکرد گذشته مح

 اسناد پروژه به روز رسانی  2.6.3.3 

یک  عنوانهر سند پروژه به طور رسمی کنترل ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند تغییر کرده است. یک سند پروژه ای است که به طور معمول به  

 فاده می شود این است که سند تغییراتی که در طول یک پروژه رخ دهد. نتیجه این فرآیند به روز ورود به سیستم تغییر است. ورود به سیستم تغییر است

 پروژه نزدیک یا فاز  2.7 

رنامه بایگانی می شود، کار بانتهای پروژه یا فاز روند نهایی تمام فعالیت برای این پروژه، فاز، یا قرارداد است. مزایای کلیدی این فرآیند پروژه یا فاز اطالعات  

ه ژمام است، و منابع تیم سازمانی منتشر می شوند به دنبال تالش های جدید. این فرآیند یک بار و یا در نقاط از پیش تعریف شده در این پروریزی شده به ات

یند به نمودار جریان داده ها برای فرا 15-4نشان داده شده است. شکل  14-4انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 تصویر می کشد. 
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Figure 4-14. Close Project or Phase: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs 
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 . انتهای پروژه یا فاز: جریان داده ها نمودار15-4شکل 

تمام است و پروژه اهداف خود را برآورده هنگام بسته شدن پروژه، مدیر پروژه به بررسی طرح مدیریت پروژه به اطمینان حاصل شود که همه کار پروژه به ا 

 کرده است. فعالیت های الزم برای بسته شدن اداری از پروژه یا فاز شامل اما نه محدود به: 

  :اقدامات و فعالیت های الزم برای برآوردن تکمیل و یا خروج معیار فاز و یا پروژه از قبیل 

  ساخت که برخی از تمام اسناد و تحویل تا به روز و تمام مسائل حل و فصل می شوند؛ 

  .تأیید تحویل و پذیرش رسمی از تحویل توسط مشتری 
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  اطمینان حاصل کرد که تمام هزینه به پروژه اتهام؛ 

  بسته شدن حساب های پروژه؛ 

 Reassigning  پرسنل؛ 

  خرید و فروش مواد پروژه بیش از حد؛ 

  جابجایی امکانات پروژه، تجهیزات، و منابع دیگر. و 

  .تشریح گزارش نهایی پروژه به عنوان با سیاست های سازمانی مورد نیاز است 

  :فعالیت های مربوط به تکمیل توافقات قراردادی قابل اجرا به پروژه یا پروژه فاز از جمله 

  ،تأیید پذیرش رسمی از کار فروشنده 

 ،نهایی ادعاهای باز  

  به روز رسانی پرونده به منعکس کننده نتایج نهایی، و 

  .آرشیو چنین اطالعاتی برای استفاده در آینده 

  :فعالیت های مورد نیاز 

  ،جمع آوری پروژه یا فاز سوابق 

  ،موفقیت پروژه حسابرسی یا شکست 

  ،مدیریت اشتراک گذاری دانش و انتقال 

  شناسایی درس های آموخته شده، و 

  پروژه بایگانی برای استفاده در آینده توسط سازمان است. اطالعات 

  .اقدامات و فعالیت های الزم را برای انتقال محصوالت پروژه، خدمات، و یا نتایج را به مرحله بعدی و یا به تولید و / یا عملیات 

  ،و ارسال آنها به واحد سازمانی مناسب است. جمع آوری هر گونه پیشنهاد برای بهبود و یا به روز رسانی سیاست ها و روش های سازمان 

  .اندازه گیری رضایت ذینفعان 

 ر موفقیتپروژه یا فاز نزدیک روند همچنین ایجاد روش های بررسی و مستند دالیل اقدامات صورت گرفته اگر یک پروژه است قبل از کامل شدن. به منظو

 مناسب در روند.  با همه ذینفعان رسیدن به این، مدیر پروژه نیاز به تعامل

 پروژه نزدیک یا مرحله اول: ورودی  2.7.1

 منشور پروژه  2.7.1.1 

 . منشور پروژه را مستند معیارهای موفقیت پروژه، الزامات تصویب، و خواهد شد که بر روی این پروژه ثبت نام کردن. 4.1.3.1در بخش 

 طرح مدیریت پروژه  2.7.1.2

 . تمام اجزای این برنامه مدیریت پروژه یک ورودی به این فرایند است. 4.2.3.1در بخش 

 اسناد پروژه  2.7.1.3 

 ن فرایند شامل اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است ورودی برای ای

 .ات و محدودیت های هدایت مشخصات فنی، برآورد، . ورود به سیستم فرض دارای سابقه از تمام مفروض4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض

 برنامه، خطرات، و غیره 

 .اساس برآوردهای به منظور ارزیابی چگونگی برآورد مدت زمان، هزینه، منابع، و 7.2.3.2و  6.4.3.2بیان شده در بخش  اساس تخمین می زند .

 کنترل هزینه در مقایسه با نتایج واقعی استفاده می شود. 

  ورود به سیستم و تغییر وضعیت تمام درخواست های تغییر در طول پروژه یا فاز. 4.6.3.3در بخش  سیستم تغییر.ورود به . 

 .ورود به سیستم مسئله استفاده می شود برای بررسی کنید که هیچ مسئله باز وجود دارد. 4.3.3.3در بخش  ورود به سیستم شماره . 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

92 
 

 .ای آموخته شده در مرحله یا پروژه خواهد شد قبل از اینکه به درس مخزن به دست وارد نهایی. . درس ه4.3.3.1در بخش  درس ثبت به دست 

 .لیست نقطه عطف نشان می دهد تاریخ نهایی که نقاط عطف پروژه انجام شده است. 6.2.3.3در بخش  لیست نقطه عطف است . 

 .و همه ارتباطات است که در طول پروژه ایجاد شده اند.  . ارتباطات پروژه شامل هر11.2.3.1در بخش  ارتباطات پروژه می باشد 

 .اندازه گیری کنترل کیفیت مستندسازی نتایج فعالیت های کنترل کیفیت و نشان دادن انطباق 8.3.3.1در بخش  اندازه گیری کنترل کیفیت .

 با الزامات کیفیت. 

 .را ممکن است شامل تمام مسائل تضمین کیفیت مدیریت و یا تشدید . اطالعات ارائه شده در گزارش کیفیت 8.2.3.1در بخش  گزارش کیفیت

 توسط تیم، توصیه هایی برای بهبود و خالصه ای از یافته های حاصل از فرآیند کنترل کیفیت. 

 .روژه. . اسناد و مدارک مورد نیاز استفاده می شود برای نشان دادن انطباق با محدوده پ5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز 

 .ثبت نام خطر ابتال به اطالعات بر روی خطرات که در طول پروژه رخ داده فراهم می کند. 11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک . 

 .این گزارش خطر اطالعاتی درباره وضعیت خطر و استفاده شده است به بررسی کنید که هیچ خطرات باز در 11.2.3.2در بخش  گزارش ریسک .

 دارد.  پایان پروژه وجود

  ACCEPTEDتحویل  2.7.1.2 

. تحویل پذیرفته ممکن است شامل مشخصات مورد تایید کاال، رسید تحویل و اسناد عملکرد کار. تحویل جزئی یا موقت نیز ممکن است 5.5.3.1در بخش  

 برای پروژه های مرحله به مرحله و یا لغو گنجانده شود. 

 اسناد کسب و کار  2.7.1.4 

 سب و کار شامل اما نه محدود به: . اسناد ک1.2.6در بخش  

 .مورد کسب و کار با اسناد و مدارک نیاز کسب و کار و تجزیه و تحلیل هزینه فایده ای که توجیه این پروژه است.  مورد تجاری 

 .برنامه مدیریت مزایای به تشریح مزایای هدف از این پروژه است.  برنامه مدیریت مزایای 

نامه رار است برای تعیین اینکه آیا عواقب مورد انتظار از مطالعه امکان سنجی اقتصادی برای توجیه این پروژه رخ داده است استفاده می شود. بمورد کسب و ک 

 مدیریت مزایای برای اندازه گیری که آیا مزایای این پروژه به عنوان برنامه ریزی شده به دست آمد استفاده شده است. 

 امه موافقتن 2.7.1.6 

. الزامات مورد نیاز برای بسته شدن تدارکات رسمی معموال در شرایط و ضوابط قرارداد تعریف شده و در طرح مدیریت تدارکات گنجانده 12.2.3.2در بخش  

 شده است. یک پروژه پیچیده ممکن است مدیریت قراردادهای متعدد به طور همزمان و یا در دنباله باشد. 

 اسناد تدارکات  2.7.1.7 

. برای بستن قرارداد، تمام اسناد و مدارک تهیه جمع آوری شده است، نمایه، و ب. اطالعات در برنامه قرارداد، دامنه، کیفیت، و عملکرد 12.3.1.4در بخش  

ه را ب"برنامه / طراحی و یا  "به عنوان ساخته شده"هزینه همراه با تمام اسناد و مدارک تغییر قرارداد، سوابق پرداخت، و نتایج بازرسی ها فهرست شده است. 

 هاسناد، راهنما، عیب یابی، و دیگر اسناد و مدارک فنی نیز باید به عنوان بخشی از اسناد تدارکات هنگام بسته شدن یک پروژه در نظر گرفت "عنوان توسعه یافته

 ابی پیمانکاران برای قراردادهای آینده استفاده می شود. شود. این اطالعات می تواند برای درس های آموخته اطالعات و به عنوان پایه ای برای ارزی

 دارایی های سازمانی  2.7.1.8 

 دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند پروژه یا فاز نزدیک روند شامل اما تحت تاثیر قرار نه محدود به:  

 س های آموخته، ممیزی پروژه نهایی، ارزیابی پروژه، امکان سنجی محصول، پروژه و یا بسته شدن فاز دستورالعمل و یا مورد نیاز )به عنوان مثال، در

 معیار پذیرش، بسته شدن قرارداد، انتقال منابع، ارزیابی عملکرد تیم، و انتقال دانش(. 
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  .مدیریت پیکربندی پایگاه دانش حاوی نسخه و خطوط از همه سازمانی استانداردها، سیاست، روش ها، و اسناد رسمی پروژه 

 پروژه نزدیک یا مرحله اول: ابزارها و تکنیک های  2.7.2 

 رجوع به خبرگان  2.7.2.1 

 . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفت: 4.1.2.1در بخش  

  ،کنترل مدیریت 

  ،حسابرسی 

  حقوقی و تدارکات، و 

  .قوانین و مقررات 

 ل داده ها تحلی 2.7.2.2

 تکنیک های تحلیل داده است که می تواند در پروژه خاتمه شامل استفاده می شود اما نه محدود به:  

 .بررسی اسناد و مدارک موجود اجازه خواهد داد که شناسایی آموخته ها و به اشتراک گذاری دانش برای 5.2.2.3در بخش  تجزیه و تحلیل سند .

 پروژه های آینده و بهبود دارایی های سازمانی. 

 .هبود عملکرد ژه کمک به باین تکنیک تجزیه و تحلیل روابط متقابل بین متغیرها پروژه های مختلف که به نتایج پرو تجزیه و تحلیل رگرسیون

 در پروژه های آینده است. 

 .تجزیه و تحلیل روند را می توان مورد استفاده قرار گیرد به اعتبار مدل مورد استفاده در سازمان و به 4.5.2.2در بخش  تجزیه و تحلیل روند .

 پیاده سازی تنظیمات برای پروژه های آینده. 

 .تجزیه واریانس را می توان به بهبود معیارهای سازمان با مقایسه آنچه در ابتدا برنامه ریزی شده بود 4.5.2.2در بخش  تجزیه و تحلیل واریانس .

 و نتیجه نهایی استفاده می شود. 

 جلسات  2.7.2.3

رسمی از اتمام قرارداد، برای جلسات استفاده می شود برای تایید است که تحویل پذیرفته شده است، به اعتبار که معیارهای خروج برآورده شده اند، برای  

دگان ممکن ارزیابی رضایت از سهامداران، به جمع آوری درس های آموخته شده، انتقال دانش و اطالعات از پروژه، و برای جشن گرفتن موفقیت. شرکت کنن

چهره به چهره، مجازی، رسمی، غیررسمی و یا.  است شامل اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان درگیر در و یا تحت تاثیر این پروژه است. جلسات ممکن است

 انواع جلسات شامل اما نه محدود به بستن کردن جلسات گزارش، مشتری جلسات جمع بندی، درس جلسات، و جلسات جشن به دست. 

 پروژه نزدیک یا مرحله اول: خروجی  2.7.3 

 اسناد پروژه به روز رسانی  2.7.3.1

ر را که همه اسناد پروژه ممکن است به روز شده و به عنوان نسخه نهایی به عنوان یک نتیجه از بسته شدن پروژه مشخص شده اند. عالقه خاص درس دفت 

 زایا، دقت ونهایی که شامل اطالعات نهایی در فاز یا بسته شدن پروژه به دست است. درس نهایی ثبت نام به دست می تواند شامل اطالعات در مدیریت م

 صحت مورد کسب و کار، پروژه و عمر توسعه چرخه، ریسک و مدیریت موضوع، تعامل با صاحبان سهام و دیگر فرایندهای مدیریت پروژه. 

 محصول نهایی، خدمات و یا انتقال صورت  2.7.3.2 

ز آن در ا یک محصول، خدمت یا نتیجه، یک بار توسط پروژه تحویل داده شود، ممکن است به بیش از یک گروه یا سازمانی که به کار گیرند، حفظ و حمایت 

 طول چرخه عمر آن متفاوت تحویل داده شد. 
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ه تولید مجاز بود )یا در مورد بسته شدن فاز، محصول میانی، خدمات، این خروجی اشاره به این انتقال از محصول، خدمات نهایی، و یا نتیجه است که این پروژه ب

 و یا نتیجه آن فاز( را از یک تیم را به دیگری. 

 گزارش نهایی  2.7.3.3 

 گزارش نهایی خالصه ای از عملکرد پروژه فراهم می کند. آن را می توانید مانند شامل اطالعات: 

 .توضیحات سطح خالصه ای از پروژه یا فاز  

  .اهداف و معیارهای بررسی دامنه استفاده می شود، و شواهدی وجود دارد که معیارهای تکمیل مواجه شدند 

 انس. یاهداف کیفیت، معیارهای برای ارزیابی پروژه و محصول با کیفیت، تأیید و تاریخ های تحویل نقطه عطف واقعی استفاده می شود، و دالیل وار 

 وده قابل قبول هزینه، هزینه های واقعی، و دالیل برای هر واریانس. اهداف هزینه، از جمله در محد 

  .خالصه ای از اطالعات را اعتبار سنجی برای نهایی محصول، خدمات، و یا نتیجه 

  آشنا نیست، نشاناهداف برنامه از جمله اینکه آیا نتایج به دست آمده از مزایای که این پروژه به آدرس انجام شد. اگر منافع در نزدیک این پروژه 

 دهنده درجه که به آنها به دست آمد و برآورد برای منافع آینده تحقق. 

  خالصه ای از چگونه محصول نهایی، خدمات، و یا نتیجه به دست نیازهای کسب و کار مشخص شده در طرح کسب و کار. اگر نیازهای کسب و کار

آنها به دست آمد و برآورد برای زمانی که نیازهای کسب و کار خواهد شد در آینده مالقات در نزدیک از پروژه آشنا نیست، نشان دهنده درجه که به 

 کرد. 

  .خالصه از هر گونه خطرات و یا مسائل در پروژه مواجه می شوند و چگونه با آنها شد 

 وز رسانی دارایی فرایند سازمانی به ر 2.7.3.2

 به: دارایی های فرآیند سازمانی که به روز می شوند شامل اما نه محدود 

 .مستندات ناشی از فعالیت های پروژه؛ به عنوان مثال، برنامه مدیریت پروژه؛ تقویم دامنه، هزینه، زمان و پروژه؛ و تغییر اسناد و مدارک اسناد پروژه 

 مدیریت. 

 .رد نیاز برای یک سازمان برای حفظ، استفاده و حمایت از محصول و یا خدمات ارائه شده توسط مدارک مو های عملیاتی و پشتیبانی از اسناد

 این پروژه است. این ممکن است اسناد جدید یا به روز رسانی به اسناد موجود است. 

 .ه تکمیل پروژه یا فاز و انتقال پروژ پروژه و یا بسته شدن فاز اسناد، متشکل از اسناد رسمی که نشان می دهد پروژه و یا بسته شدن فاز اسناد

ی اسناد سیا فاز تحویل تکمیل شده را به دیگران، از جمله به عنوان یک گروه عملیات و یا به مرحله بعدی. در بسته شدن پروژه، مدیر پروژه به برر

صورت وجود( به اطمینان حاصل شود که  ( و شرایط را )در5.5و مدارک فاز قبل، اسناد پذیرش مشتری از فرآیند محدوده اعتبارسنجی )بخش 

 هتمام نیازهای پروژه قبل از نهایی بسته شدن این پروژه تکمیل شده است. اگر پروژه قبل از تکمیل متوقف شد، مستندات رسمی نشان می دهد ک

 یگران است. چرا پروژه متوقف شد و رسمی تعریف روش برای انتقال تحویل به پایان رسید و ناتمام از پروژه لغو به د

 .آموخته ها و دانش به دست آمده در طول پروژه ها منتقل به درس مخزن برای استفاده توسط پروژه های آینده به دست.  درس مخزن به دست 
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 4  

 مدیریت محدوده پروژه  
  

کمیل پروژه با مدیریت پروژه شامل پروسه هایی است که الزم است تا اطمینان حاصل شود که پروژه شامل تمام کار مورد نیاز و تنها کار مورد نیاز برای ت

 موفقیت است. مدیریت محدوده پروژه عمدتا به تعریف و کنترل آنچه که در پروژه تعلق دارد متمرکز است. 

 ه پروژه عبارتند از: فرایندهای مدیریت محدود

  

 فرایند ایجاد یک طرح مدیریت محدوده که نحوه تعریف، اعتبار و کنترل پروژه و محدوده محصول را مشخص می کند.  -مدیریت دامنه برنامه  4.1

 ه. فرآیند تعیین، مستند سازی و مدیریت نیازها و الزامات ذینفعان برای برآوردن اهداف پروژ -جمع آوری الزامات  4.2

 فرآیند توسعه شرح مفصلی از پروژه و محصول.  -تعریف دامنه  4.3

 فرآیند تقسیم کردن پروژه های پروژه و کار پروژه به قطعات کوچکتر و قابل کنترل تر.  - WBSایجاد  4.2

 فرایند رسمیت دادن پذیرش پروژه های تکمیل شده پروژه.  -دامنه تأیید  4.4

 فرآیند نظارت بر وضعیت پروژه و محدوده محصول و مدیریت تغییرات در محدوده ابتدایی.  -دامنه کنترل  4.6

رائه ا یک مرور کلی از فرآیندهای مدیریت پروژه را ارائه می دهد. فرایندهای مدیریت محدوده پروژه به صورت فرایندهای گسسته با واسطهای تعریف 1-5شکل 

 مپوشانی دارند. ه باشند، دقیق کامال ®PMBOKیگر روبرو میشوند و در روشهایی که نمیتوانند در راهنمای میشوند در حالیکه در عمل، آنها با یکد
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 . اصول مدیریت پروژه1-5شکل 
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 مفاهیم کلیدی برای مدیریت محدوده پروژه 

 میتواند به موارد زیر اشاره کند:  "دامنه"در متن پروژه، اصطالح 

 ویژگی ها و توابع که محصول، سرویس یا نتیجه را مشخص می کنند.  دامنه محصول 

 .اهی گ "محدوده پروژه"کار انجام شده برای ارائه یک محصول، سرویس یا نتیجه با ویژگی ها و توابع مشخص شده است. اصطالح  محدوده پروژه

 اوقات به عنوان محدوده محصول شناخته می شود. 

ر امتداد یک پیوستار از رویکردهای پیش بینی شده در یک انتها تا رویکردهای انطباقی یا چاالک در کنار هم قرار گیرد. در یک چرخه عمر پروژه می تواند د 

ک چرخه عمر چرخه عمر پیش بینی شده، نتایج پروژه ها در ابتدای پروژه تعریف می شوند و هر گونه تغییر در دامنه به طور مداوم مدیریت می شود. در ی

ف شده و تعریار یا چابک، نتایج ارائه شده بر روی تکرارهای متعدد توسعه یافته است که در آن یک دامنه مفصل برای هر تکرار زمانی که شروع می شود، سازگ

 مورد تایید قرار می گیرد. 

ذینفعان در حال انجام است. دامنه کلی یک پروژه  پروژه هایی با چرخه عمر انطباق در نظر گرفته شده برای پاسخ به سطوح باالی تغییر و نیاز به مشارکت

، . در ابتدای یک تکرارشود می اشاره محصول افتادگی عقب یک عنوان به اوقات گاهی شود، می انجام کار و شود می تقسیم الزامات از ای مجموعه بهتطبیقی 

، تعریف وری الزاماتتیم برای تعیین اینکه بسیاری از آیتم های پر اهمیت در لیست تکرار در تکرار بعدی می تواند کار کند، کار خواهد کرد. سه پروسه )جمع آ

دها به سوی آغاز پروژه انجام می شود و در صورت لزوم ( برای هر تکرار تکرار می شوند. برعکس، در یک پروژه پیش بینی شده، این فرآینWBSدامنه و ایجاد 

 با استفاده از فرایند کنترل تغییر یکپارچه به روز می شود. 

د تایج ارائه شده ایجادر یک چرخه عمر سازگار یا چابک، حامیان و نمایندگان مشتری باید به طور مداوم با پروژه مشغول به کار شوند تا بازخوردی را در مورد ن

 رار تکرار مید و اطمینان حاصل شود که عدم توجه به محصول نیازهای جاری آنها را نشان می دهد. دو فرایند )محدوده تایید و دامنه کنترل( برای هر تککنن

ستمر وده کنترل روند مشوند. برعکس، در یک پروژه پیش بینی شده، محدوده اعتبار سنجی با بازبینی هر یک از مراحل و یا بررسی فاز اتفاق می افتد و محد

 است. 

 WBS( و فرهنگ لغت WBSدر پروژه های پیش بینی شده، محدوده پایه برای پروژه، نسخه تایید شده از اظهارات محدوده پروژه، ساختار شکسته کاری )

ی برای مقایسه در حین انجام فرایندهای مربوطه است. یک خط پایه را می توان تنها از طریق روش های کنترل رسمی تغییر تغییر داد و به عنوان مبنای

Scope Scope  وScope  کنترل و همچنین سایر فرآیندهای کنترل استفاده می شود. پروژه هایی که با چرخه های انطباق پذیرفته می شوند، از بازده )از

 دهند.  جمله نیازهای محصول و داستان های کاربر( استفاده می کنند تا نیازهای جاری خود را بازتاب

می شود. تکمیل دامنه پروژه بر اساس طرح مدیریت پروژه اندازه گیری می شود، در حالیکه تکمیل دامنه محصول بر اساس الزامات محصول اندازه گیری 

ات شدن توافق یا سایر مشخصبه عنوان یک شرط یا توانایی مورد نیاز است که در یک محصول یا خدمات حضور یابد یا در نتیجه برای برآورده  "الزام"اصطالح 

 مشخص شده به صورت رسمی تعریف شود. 

. یکی از نتایج است محدوده تایید فرآیند پذیرش پروژه های تکمیل پروژه است. نتایج تأیید شده حاصل از فرآیند کنترل کیفیت، ورودی به فرایند دامنه اعتبار

ضا شده و توسط سهامدار مجاز تایید شده است. بنابراین، صاحبان مشاغل باید در هنگام برنامه محدوده اعتبار سنجی پذیرفته شده است که به صورت رسمی ام

 ائه شود. ریزی )گاهی اوقات نیز به عنوان آغاز کار( درگیر شوند و برای ارزیابی عملکرد و تغییرات الزم توصیه های مربوط به کیفیت ارائه شده ار

 ژه پروژه روند و شیوه های جدید در مدیریت پرو 

ر می پیچیده تالزامات همیشه در مدیریت پروژه مورد توجه بوده و در حرفه بیشتر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با توجه به اینکه محیط جهانی  

ل فعالیت های یت و کنترشود، سازمان ها شروع به تشخیص اینکه چگونه از تجزیه و تحلیل کسب و کار به مزیت رقابتی خود استفاده می کنند، با تعیین، مدیر

اهنمای یاز: یک رمورد نیاز. فعالیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار ممکن است قبل از شروع پروژه و یک مدیر پروژه اختصاص داده شود. با توجه به مدیریت ن

ارها، در برنامه ریزی برنامه یا در یک پروژه گسسته آغاز [ فرایند مدیریت نیاز با ارزیابی نیازها آغاز می شود که ممکن است در برنامه ریزی نمونه ک14عملی ]

 شود. 
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پروژه شامل،  اصالح، مستند سازی و مدیریت نیازهای ذینفع در فرآیندهای مدیریت پروژه اهمیت دارد. روند و شیوه های در حال ظهور برای مدیریت محدوده

 و کار نیست. اما محدود به تمرکز در همکاری با متخصصان تجزیه و تحلیل کسب 

  تعیین مشکالت و شناسایی نیازهای تجاری؛ 

  شناسایی و راه حل های مناسب برای پاسخگویی به نیازهای آنها؛ 

  برای رفع نیازهای کسب و کار و پروژه اهداف، اهداف و اهداف شرکت را تعیین کنید، سند و مدیریت کنید. و 

  [. 7نهایی برنامه یا پروژه ]تسهیل اجرای موفقیت آمیز محصول، خدمات، یا نتیجه 

حفظ مزایا  بخشیدن و این فرآیند به پایان رسید با بسته شدن الزامات، که محصول، خدمات یا نتیجه را به گیرنده انتقال می دهد تا اندازه گیری، نظارت، تحقق

 در طول زمان باشد. 

ارت و تخصص تجزیه و تحلیل کسب و کار کافی اختصاص داده است. اگر یک تحلیلگر نقش با مسئولیت انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار باید به منابع با مه

مربوط  ه کارکسب و کار به یک پروژه اختصاص داده شود، فعالیت های مربوط به الزامات مسئولیت این نقش است. مدیر پروژه مسئول اطمینان از این است ک

 د و فعالیت های مربوط به الزامات در زمان و در بودجه و ارائه ارزش انجام می شود. به الزامات در برنامه مدیریت پروژه به حساب می آی

سئولیت های م ارتباط بین یک مدیر پروژه و تحلیلگر کسب و کار باید یک همکاری مشترک باشد. اگر پروژه ها و تحلیل گران کسب و کار به طور کامل نقش و

 اف پروژه درک کنند، یک پروژه احتمال بیشتری دارد که موفق شود. یکدیگر را برای موفقیت در دستیابی به اهد

 دیدگاه های خشن 

طی شامل موارد زیر از آنجایی که هر پروژه منحصر به فرد است، مدیر پروژه نیاز دارد که شیوه های مدیریت فرآیند مدیریت پروژه را اعمال کند. مالحظات خیا

 می شود: 

 .مان دارای سیستم مدیریت دانش و نیازهای رسمی یا غیر رسمی است؟ چه دستورالعمل باید مدیر پروژه برای آیا ساز دانش و مدیریت نیاز

 الزامات مورد نیاز برای استفاده مجدد در آینده تعیین کند؟ 

 آیا سازمان دارای خط مشی ها، رویه ها و دستورالعمل های مربوط به اعتبارسنجی رسمی یا غیر رسمی و سیاست های  اعتبار سنجی و کنترل

 مربوط به کنترل است؟ 

 آیا سازمان از شیوه های چابک در مدیریت پروژه ها استفاده می کند؟ آیا رویکرد توسعه تکراری یا افزایشی است؟ یک روش پیش  رویکرد توسعه

 بینی شده استفاده شده است؟ آیا رویکرد ترکیبی مولد است؟ 

  به استفاده از تکنیک های انعطاف پذیر، چابک و یا سایر  آیا مناطق پروژه با شرایط ناپایدار وجود دارد؟ آیا الزامات ناپایدار نیازپایداری الزامات

 تکنیک های انطباق را دارند تا زمانی که پایدار و به خوبی تعریف شوند؟ 

 .آیا سازمان دارای سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های حسابرسی رسمی و غیر رسمی است؟  حکومت 

  

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

امل می یی با الزامات در حال تکامل، ریسک باال و یا عدم اطمینان قابل توجه، دامنه اغلب در ابتدای پروژه درک نمی شود و یا در طول پروژه تکدر پروژه ها

 ای ایجاد روند براییابد. روش های مرسوم عمال زمان کمتری را صرف تالش برای تعریف و توافق در دامنه در مرحله اولیه پروژه می کنند و زمان بیشتری را بر

ت الزاما کشف و پاالیش مداوم خود صرف می کنند. بسیاری از محیط ها با نیازهای ظهور پیدا می کنند که اغلب شکاف بین نیازهای واقعی کسب و کار و

یه و انتشار نسخه ها به منظور اصالح مورد تجاری که در ابتدا بیان شده اند وجود دارد. بنابراین، روش های چابک هدفمند برای ساخت و بررسی نمونه های اول

 د. نیاز است. در نتیجه، محدوده در تمام پروژه تعریف شده و باز تعریف شده است. در رویکردهای چابک، الزامات عقب افتاده را تشکیل می دهن
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 مدیریت محدوده برنامه  4.1

که نحوه تعریف، اعتبار و کنترل پروژه و محدوده محصول را مشخص می کند. مزیت کل برنامه مدیریت محتوا فرایند ایجاد یک طرح مدیریت محدوده است  

ه پیش تعیین شد این فرآیند این است که راهنمایی و هدایت را در مورد چگونگی مدیریت محدوده در طول پروژه ارائه می دهد. این فرآیند یکبار یا در نقاط

نمودار جریان اطالعات فرآیند  3-5نشان داده شده است. شکل  2-5و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل در پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها 

 را نشان می دهد. 

 

 . مدیریت ابعاد برنامه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-5شکل 

 

 . مدیریت برنامه ریزی: نمودار جریان داده3-5شکل 
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ه جزء طرح یا برنامه مدیریت برنامه است که توصیف نحوه تعریف، توسعه، نظارت، کنترل و اعتبار سنجی محدوده تعیین می شود. توسعه طرح مدیریت دامن

(، آخرین برنامه های تصویب پذیرفته شده 4.1.3.1طرح مدیریت محدوده و جزئیات محدوده پروژه با تجزیه و تحلیل اطالعات مندرج در منشور پروژه )بخش 

 (. 2.2( و سایر عوامل مرتبط با محیط زیست سازمانی )بخش 2.3(، تاریخی اطالعات موجود در دارایی فرآیند سازمانی )بخش 4.2.3.1طرح مدیریت )بخش 

 مدیریت محدوده برنامه: ورودی  4.1.1 

 مزیت پروژه  4.1.1.1 

شرح داده شده است. منشور پروژه اهداف پروژه، توصیف پروژه سطح باال، مفروضات، محدودیت ها، و الزامات سطح باال را که پروژه در نظر  4.1.3.1در بند  

 دارد برآورده شود، مدارک می دهد. 

 طرح مدیریت پروژه  4.1.1.2 

 اما نه محدود به:  . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

 شرح داده شده است. چگونگی مدیریت پروژه و محصوالت محصول می تواند تحت تاثیر چگونگی سیاست،  8.1.3.1در بخش  طرح مدیریت کیفیت

 روش ها و استانداردهای کیفیت سازمان در پروژه قرار گیرد. 

 .پروژه از طریق آغاز تا پایان پروژه تعیین می شود تعیین می کند. چرخه عمر پروژه مجموعه ای از مراحل را که  شرح زندگی چرخه پروژه 

 رویکرد توسعه تعریف می کند که آیا آبشار، تکراری، انطباقی، چابک و یا یک روش توسعه ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد.  رویکرد توسعه 

4.1.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند فرایند مدیریت محدوده طرح را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: اما نه  

  ،فرهنگ سازمان 

  ،زیر ساخت 

  مدیریت پرسنل، و 

  شرایط بازار 

 دارایی های سازمانی  4.1.1.2

 برنامه تأثیر بگذارند، شامل موارد زیر می شوند:  دارایی های فرآیند سازمانی که می توانند بر فرایند مدیریت محدوده 

  سیاست ها و روش ها، و 

  .اطالعات تاریخی و درس های یاد شده مخازن 

 مدیریت محدوده برنامه: ابزار و تکنیک  4.1.2

 محاکمه محقق  4.1.2.1 

 توصیف شده باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موارد زیر در نظر گرفته شود:  4.1.2.1در بخش 

  پروژه های مشابه قبلی، و 

  اطالعات در صنعت، رشته و منطقه کاربرد 
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 تحلیل داده ها  4.1.2.2

استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر می شود اما به تحلیل های جایگزین محدود نمی شود.  تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها که می تواند برای این فرآیند مورد 

 . روش های مختلف جمع آوری الزامات، تعریف دامنه پروژه و محصول، ایجاد محصول، اعتبار دامنه و کنترل دامنه مورد ارزیابی قرار می گیرند

 جلسات  4.1.2.3

ای ژه، اعضتیم پروژه ممکن است در جلسات پروژه شرکت کند تا طرح مدیریت دامنه را توسعه دهد. شرکت کنندگان می توانند شامل مدیر پروژه، حامی پرو

  د مورد نیاز باشد.تیم پروژه ای انتخاب شده، ذینفعان انتخاب شده، هر کسی که مسئولیت هر یک از فرایندهای مدیریت دامنه را داشته باشد، و سایر موار

 مدیریت محدوده برنامه: خروجی  4.1.3

 برنامه مدیریت محدوده  4.1.3.1 

برنامه  ی یکطرح مدیریت دامنه جزء برنامه مدیریت پروژه است که توصیف نحوه تعریف، توسعه، نظارت، کنترل و اعتبار سنجی محدوده تعیین می شود. اجزا

 مدیریت محدوده عبارتند از: 

  برای تهیه یک اظهارنامه محدوده پروژه؛ فرایند 

  فرآیند که ایجادWBS  .را از بیانیه محدوده پروژه کامل می سازد 

  فرآیندی که چگونگی تصویب و نگهداری پایه محدوده را مشخص می کند. و 

  .فرآیند که مشخص می کند که چگونه پذیرش رسمی پروژه های تکمیل شده پروژه به دست می آید 

 طرح مدیریت دامنه می تواند رسمی یا غیر رسمی، به طور گسترده ای طراحی شده و یا بسیار دقیق، بر اساس نیاز پروژه. 

 الزامات برنامه مدیریت  4.1.3.2

به  ل می باشد. با توجهطرح مدیریت الزامات جزء برنامه مدیریت پروژه است که توصیف نحوه تجزیه و تحلیل، مستند سازی و مدیریت نیازهای پروژه و محصو

[، برخی از سازمان ها به عنوان یک طرح تجزیه و تحلیل کسب و کار به آن اشاره می کنند. 7تجزیه و تحلیل کسب و کار برای پزشکان: راهنمای عملی ]

 جزئیات برنامه مدیریت نیاز می تواند شامل موارد زیر باشد: 

  گزارش می شود؛ فعالیت های مورد نیاز برنامه ریزی، ردیابی و 

  وفعالیت های مدیریت پیکربندی مانند: چگونه تغییرات آغاز خواهد شد؛ چگونه اثرات تجزیه و تحلیل خواهد شد؛ چگونه آنها ردیابی، ردیابی 

 گزارش خواهند شد و همچنین سطح مجوز مورد نیاز برای تایید این تغییرات؛ 

  فرآیند اولویت بندی نیازمندی ها؛ 

 فاده شده و منطق استفاده از آنها؛ و معیارهای است 

  .ساختار ردیابی که نشان دهنده ویژگی های مورد نیاز در ماتریس ردیابی است 

 

 الزامات جمع آوری  4.2

نای است که مبجمع آوری الزامات فرآیند تعیین، مستند سازی و مدیریت نیازها و الزامات متقاضیان برای رسیدن به اهداف است. مزیت کل این فرآیند این  

ا ابزارها و تکنیک هتعریف محدوده محصول و دامنه پروژه را فراهم می کند. این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. ورودی ها، 

 هد. تصویر نمودار جریان فرآیند را نشان می د 5-5نشان داده شده است. شکل  4-4و خروجی های این فرایند در شکل 
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 . جمع آوری الزامات: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها4-5شکل 

 

ه طور خاص به الزامات محصول نمی پردازد، زیرا این محصوالت خاص هستند. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل کسب و کار ب ®PMBOKراهنمای  

[ اطالعات عمیق تر در مورد نیازهای محصول را فراهم می کند. موفقیت پروژه به طور مستقیم تحت تأثیر مشارکت فعاالن 7برای پزشکان: راهنمای عملی ]

ت عبارتند ار کشف و تجزیه نیازها به نیازهای پروژه و محصول و با توجه به تعیین، ثبت و مدیریت الزامات محصول، خدمات یا نتیجه پروژه است. الزامذینفعان د

 ده شود. الزاماتاز شرایط یا قابلیت هایی که الزم است در یک محصول، خدمات و یا در نتیجه برای برآورده شدن توافق یا دیگر مشخصات رسمی تحویل دا

 تجزیه و تحلیل وشامل نیازمندی ها و انتظارات محقق شده و مستند شده حامی، مشتری و سایر سهامداران می باشد. این الزامات باید مورد توجه قرار گیرد، 

 WBSزه گیری شود. الزامات پایه و اساس ثبت شده در جزئیات کافی باشد تا در محدوده ابتدایی محاسبه شود و زمانی که اجرای پروژه شروع می شود اندا

 می شود. هزینه، برنامه، برنامه ریزی کیفیت و تدارکات بر اساس این الزامات است. 
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 الزامات جمع آوری: ورودی  4.2.1 

 مزیت پروژه  4.2.1.1 

، دشرح داده شده است. منشور پروژه، توصیف پروژه سطح باال و الزامات سطح باال را که برای توسعه الزامات دقیق مورد استفاده قرار می گیر 4.1.3.1در بند  

 مستند می کند. 

 طرح مدیریت پروژه  4.2.1.2 

 به: . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

 طرح مدیریت دامنه شامل اطالعاتی در مورد چگونگی تعریف و توسعه دامنه پروژه 5.1.3.1در بخش  طرح مدیریت محدوده شرح داده شده .

 می شود. 

 شرح داده شده است. طرح مدیریت نیاز به اطالعات در مورد چگونگی جمع آوری، تجزیه و تحلیل  5.1.3.2در بخش  طرح مدیریت مورد نیاز

 ستند سازی نیازهای پروژه خواهد داشت. و م
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 شرح داده شده است. برنامه مشارکت ذینفعان برای درک نیازهای ارتباطی سهامداران و  13.2.3.1در بند  کنندگان طرح تعامل با مشارکت

 ود. سطح مشارکت ذینفعان برای ارزیابی و انطباق با سطح مشارکت ذینفعان در فعالیتهای مورد نیاز استفاده می ش

 اسناد پروژۀ  4.2.1.3

  نمونه هایی از اسناد پروژه که می توانند به عنوان ورودی برای این فرایند درنظر گرفته شوند عبارتند از:  

 شرح داده شده است. این فرضیه، فرضیه های مربوط به محصول، پروژه، محیط زیست، ذینفعان و عوامل دیگر را که  4.1.3.2در بند  اسقف ورود

 می تواند بر نیازهای مورد نظر تاثیر گذار باشد، شناسایی کرد. 

 ارائه اطالعات در مورد تکنیک های جمع آوری  شرح داده شده است. ثبت درس های آموخته شده برای 4.4.3.1در بخش  درسها ثبت نام کردند

 مؤثر نیاز به ویژه برای پروژه هایی است که با استفاده از یک روش تکراری یا انطباقی توسعه محصول مورد استفاده قرار می گیرند. 

 می توانند اطالعات را در مورد الزامات شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران برای شناسایی سهامدارانی که  13.1.3.1در بند  ثبت نام ذینفع

 ارائه دهند استفاده می شود. این همچنین شامل الزامات و انتظاراتی است که سهامداران برای این پروژه دارند. 

 مدارک کسب و کار  4.2.1.2

مورد کسب و کار است که می تواند معیارهای مورد نیاز،  . یک سند تجاری که می تواند بر روند پردازش مورد نیاز تأثیر بگذارد،1.2.6شرح داده شده در بخش  

 دلخواه و اختیاری را برای پاسخگویی به نیازهای کسب و کار توصیف کند. 

 توافقنامه  4.2.1.4

 . موافقت نامه ها می توانند شامل الزامات پروژه و محصول باشند. 12.2.3.2شرح داده شده در بخش  

4.2.1.6 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند بر روند فرآیند جمع آوری اطالعات تأثیر بگذارند اما شامل موارد زیر نمی شوند: 

  ،فرهنگ سازمان 

  ،زیر ساخت 

  مدیریت پرسنل، و 

  شرایط بازار 

 دارایی های سازمانی  4.2.1.7

 دارایی های فرایند سازمانی که می توانند در فرایند جمع آوری الزامات تأثیر بگذارند شامل موارد زیر می شوند: 

  سیاست ها و روش ها، و 

  .اطالعات تاریخی و درس های یاد شده مخزن با اطالعات از پروژه های قبلی 

 الزامات جمع آوری: ابزار و تکنیک ها  4.2.2

 قق محاکمه مح 4.2.2.1 

 شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  4.1.2.1در بخش 
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  ،تحلیل کسب و کار 

  ،احکام مورد نیاز 

  تجزیه و تحلیل مورد نیاز 

  مستندات مورد نیاز 

  الزامات پروژه در پروژه های مشابه مشابه 

  ترسیم نمودار 

  تسهیالت، و 

  .مدیریت مناقصه 

 جمع آوری اطالعات  4.2.2.2

 تکنیک های جمع آوری داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: 

 شرح داده شده است. طوفان مغزی یک تکنیک است که برای تولید و جمع آوری ایده های متعدد مربوط به  4.1.2.2در بخش  طوفان مغزی

 الزامات پروژه و محصول مورد استفاده قرار می گیرد. 

 ال نها به طور مستقیم. این معمومصاحبه یک رویکرد رسمی یا غیر رسمی است تا اطالعات را از ذینفعان به دست بیاورد با صحبت با آ مصاحبه ها

 با درخواست سواالت آماده و خود به خود و ضبط پاسخ ها انجام می شود. مصاحبه ها اغلب بر مبنای فردی بین مصاحبه کننده و مصاحبه شونده

با تجربه پروژه، حامیان صورت می گیرد، اما ممکن است شامل چندین مصاحبه کننده و / یا مصاحبه شونده باشد. مصاحبه با شرکت کنندگان 

 مالی، کارشناسان دیگر و کارشناسان موضوع می تواند به شناسایی و تعریف ویژگی ها و توابع محصوالت مورد نظر محصول کمک کند. مصاحبه ها

 نیز برای کسب اطالعات محرمانه مفید هستند. 

 موضوعی می گردند تا در مورد انتظارات و نگرش های خود  گروه های تمرکز با هم متخصصان ذینفع پیشین و متخصصین گروه های تمرکز

نسبت به یک محصول یا خدمات یا نتیجه پیشنهاد شده یاد بگیرند. یک مدرس آموزش دیده این گروه را از طریق یک بحث تعاملی هدایت می 

 کند که برای صحبت بیشتر از مصاحبه یک به یک طراحی شده است. 

 .پرسشنامه ها و نظرسنجی ها مجموعه ای از سواالت طراحی شده برای جمع آوری اطالعات از تعداد زیادی از  پرسشنامه ها و نظرسنجی ها

پاسخ دهندگان است. پرسشنامه ها و / یا نظرسنجی ها با مخاطبان گوناگون مناسب هستند، زمانی که یک چرخش سریع مورد نیاز است، زمانی 

 کنده می شوند و تجزیه و تحلیل آماری می تواند مناسب باشد. که پاسخ دهندگان از لحاظ جغرافیایی پرا

 شرح داده شده است. معیار سنجی شامل مقایسه محصوالت یا فرآیندها و شیوه های واقعی و یا برنامه ریزی شده  8.1.2.2در بخش  معیار سنجش

ی بهبود و ایجاد مبنایی برای اندازه گیری عملکرد است. سازمانها با سازمان های قابل مقایسه برای شناسایی بهترین شیوه ها، ایجاد ایده هایی برا

 در طول معیارهای مقایسه، می توانند داخلی یا خارجی باشند. 

 تحلیل داده ها  4.2.2.3

تحلیل  رتند از: اما نه تنها بهتوصیف شده است. تکنیک های تجزیه و تحلیل داده که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند عبا 4.5.2.2در بخش 

ستفاده مورد اسند محدود می شوند. تجزیه و تحلیل سند شامل بررسی و ارزیابی هر گونه اطالعات مستند مربوطه است. در این فرآیند، تجزیه و تحلیل سند 

از شود. طیف گسترده ای از اسناد و مدارک وجود دارد که می قرار می گیرد تا با تجزیه و تحلیل اسناد موجود و شناسایی اطالعات مربوط به الزامات، مورد نی

 تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا به نیازهای مربوطه پاسخ دهد. نمونه هایی از اسناد که ممکن است تحلیل شوند عبارتند از: 

  توافقنامه 

  طرح های کسب و کار؛ 

  فرآیند کسب و کار یا مستندات رابط؛ 

  مخازن قوانین کسب و کار؛ 

  روند جریان فعلی؛ 
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  ادبیات بازاریابی؛ 

  سیاههها مشکل / شماره؛ 

  سیاستها و روندها؛ 

  .اسناد و مدارک قانونی از قبیل قانون، قوانین، و یا احکام، و غیره 

  درخواست برای پیشنهاد؛ و 

  از موارد استفاده کنید 

 تصمیم سازی  4.2.2.2 

 یری که می توانند در فرآیند جمع آوری الزامات مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: تکنیک های تصمیم گ 

 رای دادن روش تصمیم گیری جمعی است و یک فرایند ارزیابی با جایگزینی های متعدد با نتیجه مورد انتظار در قالب اقدامات آتی  رأی دادن

و تعیین اولویت بندی محصوالت مورد استفاده قرار گیرند. نمونه هایی از روش رای گیری است. این تکنیک ها می توانند برای تولید، طبقه بندی 

 عبارتند از: 

 :یک تصمیم گیری که به موجب آن همه موافقت خود را در یک اقدام واحد انجام می شود.  اتفاق آرا 

 .داشتن یک اندازه گروهی با تعداد آید می دست به گروه اعضای از ٪51یک تصمیم با پشتیبانی دریافت شده از بیش از  اکثریت .

نامحدودی از شرکت کنندگان می تواند اطمینان حاصل کند که یک تصمیم گیری به جای آنکه یک کراوات را به دست آورد، اطمینان 

 حاصل شود. 

 د. این دست نیاورن تصمیم گیری که به موجب آن بزرگترین بلوک در یک گروه تصمیم می گیرد، حتی اگر اکثریت به چندگانگی

 روش معموال هنگامی استفاده می شود که تعدادی از گزینه های انتخاب شده بیش از دو باشد. 

 در این روش، یک فرد مسئول تصمیم گیری گروه می شود.  تصمیم گیری مستقل 

 .یارها مانند سیستماتیک برای ایجاد مع یک تکنیک که از یک ماتریس تصمیم برای ارائه رویکرد تحلیلی تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاری

 سطوح ریسک، عدم قطعیت و ارزیابی استفاده می کند، برای ارزیابی و رتبه بندی بسیاری از ایده ها. 

 نمایندگی اطالعات  4.2.2.4

 تکنیک های ارائه داده ای که می توانند برای این فرآیند استفاده شوند عبارتند از: 

 نمودارهای وابستگی اجازه می دهد تعداد زیادی از ایده ها را برای بررسی و تجزیه و تحلیل به گروه بندی.  نمودارهای وابستگی 

 .نقشه برداری ذهن، ایده هایی را ایجاد می کند که از طریق جلسات طوفان مغزی فردی، به یک نقشه واحد، منجر می شود  نقشه برداری ذهن

 یده های جدید را نشان دهد. تا منافع و تفاوت در درک و ایجاد ا

 مهارت های بین المللی و تیم  4.2.2.6

 شرح داده شده است. مهارت های بین فردی و تیمی که می توانند در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:  4.1.2.3در بخش 

 که روند رای گیری را برای ارزیابی ایده های مفیدی  روش گروهی اسمی موجب افزایش فشارهای روحی و روانی می شود تکنیک اسمی گروه

که برای افزایش فشارخون و یا تعیین اولویت بندی استفاده می شود، افزایش می دهد. روش اسمی گروه یک شکل طوفان مغزی شامل چهار مرحله 

 است: 

 د و می نویسد.یک سوال یا مشکل به گروه داده می شود. هر شخص به طور صریح ایده های خود را تولی 

 .ناظر می نویسد ایده ها در فلیپ چارت تا زمانی که همه ایده ثبت می شود 

  .ایده ثبت شده است مورد بحث قرار گرفته تا زمانی که همه اعضای گروه باید درک روشنی 
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  5حداقل و  1، با 5تا  1مقیاس افراد برای اختصاص دادن ایده های اولویتی خصوصی به طور خصوصی رای می دهند، معموال با استفاده از 

 باالترین هستند. رأی دهی ممکن است در بسیاری از دورها صورت گیرد تا در ایده ها کاهش یابد و تمرکز شود. پس از هر دور، آراء برآورده

 می شوند و باالترین ایده های به دست آمده را انتخاب می کنند. 

 نظارت و گفتگو راه مستقیم برای مشاهده افراد در محدوده خود و نحوه انجام وظایف و انجام وظایف و انجام فرایندها را فراهم  مشاهده / گفتگو

 یمی کنند. این به خصوص برای فرآیندهای دقیق مفید است، زمانی که افرادی که از این محصول استفاده می کنند دچار مشکل می شوند یا تمایل

شناخته می شود. این معموال توسط یک ناظر دیده می شود که یک کارشناس  "سایه شغل"مات خود ندارند. مشاهدات نیز به عنوان به بیان الزا

انجام شود که در واقع یک فرآیند یا روش را انجام می  "ناظر مشارکت کننده"کسب و کار در حال انجام کار است. همچنین می تواند توسط یک 

 ا برای کشف الزامات پنهان انجام دهد. دهد تا تجربه ای ر

 شرح داده شده است. تسهیالت با جلسات متمرکز مورد استفاده قرار می گیرد که ذینفعان کلیدی را با هم تعریف می  4.1.2.3در بخش  تسهیالت

وت های اکنند تا نیازهای محصول را تعریف کنند کارگاه ها می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا به سرعت نیازهای متقابل کارایی را مشخص و تف

ت اداران را آشتی دهند. به دلیل ماهیت گروه تعاملی خود، جلسات به خوبی تسهیل می تواند اعتماد ایجاد کند، روابط را تقویت کند و ارتباطسهام

و  لح میان شرکت کنندگان را بهبود بخشد، که می تواند منجر به افزایش توافق ذینفعان شود. عالوه بر این، مسائل را می توان قبل از آن کشف و

 فصل سریع تر از در جلسات فردی. 

 مهارت های تسهیل در شرایط زیر استفاده می شود، اما محدود به موارد زیر نیستند: 

 ( طراحی مشترک / توسعهJAD جلسات .)JAD  در صنعت توسعه نرم افزار استفاده می شود. این جلسات تسهیل شده با تمرکز بر آوردن

 توسعه به منظور جمع آوری الزامات و بهبود فرآیند توسعه نرم افزار متمرکز می شود. متخصصان موضوع کسب و کار و تیم 

 ( استقرار تابع کیفیتQFD ،در صنعت تولید .)QFD  یکی دیگر از روش های تسهیل است که به تعیین ویژگی های بحرانی برای توسعه محصول

( شناخته می شود. سپس این نیازها به VOCه عنوان صدای مشتری )با جمع آوری نیازهای مشتری، همچنین ب QFDجدید کمک می کند. 

 صورت عینی مرتب شده و اولویت بندی می شوند و برای دستیابی به اهداف تعیین می شود. 

 تان کاربر ست. داسداستان کاربر داستانهای کاربر، که کوتاه، توصیف متنی از قابلیت های مورد نیاز هستند، اغلب در یک کارگاه آموزشی مورد نیاز ا

 نقش شخص ثالث را مشخص می کند، که از ویژگی )نقش( بهره می برد، آنچه اهداء اهداف ذینفع را دارد، و سود به ذینفع )انگیزه(. 

 نمودار کنتراست  4.2.2.7

ند، تجهیزات، سیستم کامپیوتری، و غیره( و نمودار زمینه یک نمونه از یک مدل دامنه است. نمودارهای محتوا، با نشان دادن یک سیستم کسب و کار )فرآی

(. نمودارهای مقدماتی نشان 6-5نحوه برخورد مردم و سایر سیستم ها )بازیگران( با آن را با تصویری از محدوده محصول تصویر می کنند )نگاه کنید به شکل 

 و کار و بازیگر )ها( دریافت خروجی. دهنده ورودی به سیستم کسب و کار، بازیگر )ها( ارائه ورودی، خروجی از سیستم کسب 

 . نمودار محتوا6-5شکل 
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 نمونه اصلی 4.2.2.8 

مونه هایی از نمونه سازی یک روش برای به دست آوردن بازخورد اولیه در مورد الزامات است با ارائه یک مدل از محصول مورد انتظار قبل از ساختن آن. ن 

ینفعان اجازه می دهد تا با نمونه های اولیه محصوالتی با مقیاس کوچک، رایانه های دو بعدی و سه بعدی، مدل ها و یا شبیه سازی ها هستند. نمونه اولیه به ذ

مفهوم پیشرفت  استفاده از یک مدل محصول نهایی، به جای محدود کردن بحث در مورد بازنویسی انتزاعی از نیازهای خود، آزمایش کنند. نمونه های اولیه از

حمایت می کنند. هنگامی که چرخه بازخورد کافی انجام می پیشرفته در چرخه تکرار از ایجاد مدل، آزمایش کاربر، تولید بازخورد و تجدید نظر در نمونه اولیه 

 شود، الزامات حاصل از نمونه اولیه به اندازه کافی کامل برای حرکت به مرحله طراحی یا ساخت می باشد. 

Storyboarding ریخ ها در پروژه های متنوعی در یک روش نمونه برداری است که توالی یا ناوبری را از طریق یک سری تصاویر یا تصاویر نشان می دهد. بتا

رم افزار، در توسعه ن صنایع مختلف مانند فیلم، تبلیغات، طراحی آموزشی و پروژه های چابک و دیگر برنامه های توسعه نرم افزاری مورد استفاده قرار می گیرند.

 صفحه نمایش ها یا سایر رابط های کاربری نمایش دهند.  نمایشگاه ها از مدل هایی استفاده می کنند تا مسیرهای مسیریابی را از طریق صفحات وب،

 الزامات جمع آوری: خروجی  4.2.3 

 الزامات اسناد و مدارک  4.2.3.1 

ه شروع و ب اسناد و مدارک مورد نیاز توضیح می دهد چگونه نیازهای فردی پاسخگویی به نیاز کسب و کار برای پروژه. مورد نیاز ممکن است در سطح باال 

، الزامات باید بدون ابهام )قابل اندازه گیری و قابل  baselinedیج دقیق تر به عنوان اطالعات بیشتر در مورد الزامات شناخته شده است. قبل از اینکه تدر

شده  الزامات دسته بندی آزمون(، قابل ردیابی، کامل، مطابق، و قابل قبول به ذینفعان کلیدی. قالب سند مورد نیاز ممکن است از یک سند ساده لیست تمام

 ذینفعان و اولویت محدوده، به اشکال پیچیده تر شامل یک خالصه اجرایی، توصیف دقیق، و فایل پیوست. 

ه به به عنوان چگون بسیاری از سازمان ها دسته بندی مورد نیاز به انواع مختلف، مانند کسب و کار و فنی راه حل، سابق با اشاره به نیازهای ذینفعان و دومی 

. روه بندی می شوندآن نیاز دارد اجرا خواهد شد. مورد نیاز را می توان به طبقه بندی اجازه می دهد برای بررسی بیشتر و جزئیات به عنوان الزامات شفافی گ

 این طبقه بندی عبارتند از: 

 .این جمله مسائل مربوط به کسب و کار و یا فرصت ها، و دلیل این که چرا یک پروژه انجام شده است توصیف  نیازمندی های کسب و کار

 نیازهای سطح باالتر از سازمان به عنوان یک کل،. 

 .این نیازهای یک گروه ذینفع یا ذینفعان توصیف می کنند.  مورد نیاز ذینفعان 

 .ویژگی های محصول، خدمات، و یا نتیجه ای که کسب و کار و ذینفعان نیازهای برآورده توضیح دهید. این ویژگی ها، توابع، و  مورد نیاز راه حل

 مورد نیاز راه حل بیشتر به نیازهای کارکردی و غیر کارکردی گروه بندی می شوند: 

 صول مح الزامات عملکردی. الزامات عملکردی رفتار کاال توصیف می کنند. مثالها عبارتند از اقدامات، فرآیندها، داده ها، و تعامالت است که این

 باید اجرا کند. 

 حصول ز برای منیازمندیهای غیر عملیاتی. نیازمندیهای غیر عملیاتی مکمل الزامات عملکردی و شرایط زیست محیطی و یا کیفیت مورد نیا

 موثر باشد توصیف می کنند. مثالها عبارتند از: قابلیت اطمینان، امنیت، عملکرد، ایمنی، سطح خدمات، پشتیبانی بوده، احتباس / پاکسازی،

 و غیره 

 .به  ل از وضعیت فعلیاین توصیف قابلیت های موقت مانند تبدیل داده ها و آموزش مورد نیاز، نیاز به انتقا انتقال و آمادگی مورد نیاز است

 حالت مورد نظر آینده به عنوان است. 

 .این توصیف اقدامات، فرآیندها، و یا شرایط دیگر نیازهای پروژه برای دیدار با. مثالها عبارتند از تاریخ نقطه عطف، تعهدات  مورد نیاز پروژه

 قراردادی، محدودیت، و غیره 

 .ای مورد نیاز برای اعتبار بخشی به تکمیل موفقیت آمیز یک پروژه تحویل و یا تحقق سایر موارد این ضبط هر شرایط یا معیاره کیفیت مورد نیاز

 مورد نیاز پروژه. مثالها عبارتند از آزمون، گواهی نامه، امکان سنجی، و غیره 
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4.2.3.2 MATRIX  نیاز به قابلیت ردیابی 

د نیاز از منشاء خود را به تحویل است که آنها را ارضا کند. اجرای یک ماتریس نیاز به قابلیت ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی یک شبکه که لینک محصول مور 

ی یک ابزار برا ردیابی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که هر نیاز می افزاید: ارزش کسب و کار با پیوند آن به اهداف کسب و کار و پروژه. این برنامه

عمر پروژه، کمک به اطمینان حاصل شود که نیاز به تصویب در اسناد مورد نیاز در پایان این پروژه تحویل داده فراهم می  پیگیری مورد نیاز در طول چرخه

 کند. در نهایت، آن یک ساختار برای مدیریت تغییرات دامنه محصول فراهم می کند. 

 ردیابی مورد نیاز شامل اما نه محدود به:  

  نیازهای کسب و کار، فرصت ها، اهداف و مقاصد؛ 

  اهداف پروژه؛ 

  محدوده پروژه وWBS  تحویل؛ 

  طراحی محصول؛ 

  توسعه محصول؛ 

  استراتژی و آزمون سناریوهای؛ و 

  .ملزومات سطح باال به نیازهای دقیق تر است 

ثبت شده است. این ویژگی کمک به تعریف اطالعات کلیدی در مورد نیاز. ویژگی ویژگی های مرتبط با هر نیاز را می توان در ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی 

ندن، مالک، انمونه مورد استفاده در ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی ممکن است شامل: یک شناسه منحصر به فرد، یک توصیف متنی از نیاز، منطق برای گنج

به تعویق افتاده، اضافه شده، تایید، اختصاص داده، به اتمام(، و تاریخ وضعیت. ویژگی های اضافی به منبع، اولویت، نسخه، وضعیت فعلی )مانند فعال، لغو، 

نمونه ای از یک  7-5اطمینان حاصل شود که نیاز به رضایت سهامداران را برآورده کرده است ممکن است شامل ثبات، پیچیدگی، و معیارهای پذیرش. شکل 

 با ویژگی های مرتبط با آن فراهم می کند. ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی 
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  SCOPEتعریف  4.3 

یا تعریف محدوده روند در حال توسعه یک شرح مفصل از پروژه و محصول است. مزیت اصلی این فرآیند این است که آن را توصیف محصول، خدمات، و  

ده ها از نمودار جریان دا 9-5نشان داده شده است. شکل  8-5مرزهای نتیجه و معیارهای پذیرش. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در شکل 

 روند به تصویر می کشد. 

 

 . تعریف محدوده: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی8-5شکل 

 

 . تعریف محدوده: جریان داده ها نمودار9-5شکل 
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از اسناد و مدارک از آنجا که تمام الزامات مشخص شده در مورد نیاز جمع آوری ممکن است در این پروژه نشده است، روند محدوده تعریف الزامات پروژه نهایی 

 ا نتیجه. مورد نیاز توسعه در طول فرآیند مورد نیاز جمع آوری انتخاب می کند. این چارچوب، شرح مفصلی از پروژه و محصول، خدمات، و ی

ه پروژه، محدود آماده سازی یک بیانیه محدوده پروژه دقیق بر عمده تحویل، فرضیات و محدودیت های که در شروع پروژه مستند می سازد. در طول برنامه ریزی

امل رضیات و محدودیت ها به طور کپروژه تعریف و توصیف با ویژگی بیشتری به عنوان اطالعات بیشتر در مورد پروژه شناخته شده است. ریسک های موجود، ف

چشم  شونده، یک تجزیه و تحلیل و اضافه یا به روز رسانی در صورت لزوم. فرآیند حوزه تعریف می شود بسیار تکرار شونده. در پروژه های چرخه زندگی تکرار

مشخص می شود و برنامه ریزی دقیق برای تکرار بعدی است که  انداز سطح باال خواهد شد برای کل پروژه توسعه یافته، اما دامنه دقیق یک تکرار در یک زمان

 به عنوان کار پیشرفت در حوزه پروژه در حال حاضر انجام و تحویل. 

 : ورودی SCOPEتعریف  4.3.1

 منشور پروژه  4.3.1.1 

 . منشور پروژه در سطح باال شرح پروژه، ویژگی های محصول و الزامات تایید فراهم می کند. 4.1.3.1در بخش 

 طرح مدیریت پروژه  4.3.1.2

محدوده  ، که اسناد چگونه5.1.3.1. یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما به برنامه مدیریت دامنه محدود نمی همانطور که در بخش 4.2.3.1در بخش 

 پروژه تعریف خواهد شد، اعتبار، و کنترل شده است. 

 اسناد پروژه  4.3.1.3

 نمونه هایی از اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

 .دیت های مشخص در مورد محصول، پروژه، محیط زیست، . ورود به سیستم فرض مفروضات و محدو4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض

 سهامداران، و عوامل دیگر است که می تواند پروژه و محصول حوزه را تحت تاثیر قرار. 

 .اسناد و مدارک مورد نیاز مورد نیاز خواهد شد که به دامنه ثبت شناسایی می کند. 5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز . 

 .ثبت نام خطر شامل استراتژی های پاسخ که ممکن است محدوده پروژه تاثیر می گذارد، مانند کاهش و یا 11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک .

 تغییر پروژه و دامنه محصول به جلوگیری و یا کاهش خطر. 

 شرکت عوامل محیطی  4.3.1.2

 رار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند تعریف محدوده شامل اما تحت تاثیر ق

  ،فرهنگ سازمان 

  ،زیر ساخت 

  دولت پرسنل، و 

  .شرایط بازار است 

 دارایی فرایند سازمانی  4.3.1.4

 دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند تعریف محدوده شامل اما تحت تاثیر قرار نه محدود به: 

  سیاست ها، روش ها، و قالب برای یک بیانیه محدوده پروژه؛ 

  فایل های پروژه از پروژه های قبلی؛ و 

  .درس های آموخته شده از مراحل و یا پروژه های قبلی است 
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 : ابزارها و تکنیک های SCOPEتعریف  4.3.2 

 رجوع به خبرگان  4.3.2.1 

 . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش یا تجربه با پروژه های مشابه در نظر گرفته. 4.1.2.1در بخش  

 تحلیل داده ها  4.3.2.2 

ود نمی شود. نمونه ای از یک روش تجزیه و تحلیل داده ها است که می تواند در این فرایند استفاده می شود شامل اما به تجزیه و تحلیل گزینه های محد 

 شور استفاده می شود. تجزیه و تحلیل ها را می توان برای ارزیابی راه هایی برای دیدار با الزامات و اهداف مشخص شده در من

 تصمیم سازی  4.3.2.3 

. روش تصمیم گیری است که می تواند در این فرایند استفاده می شود شامل اما نه محدود به چند معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 5.1.2.2در بخش  

استفاده از یک ماتریس تصمیم به ارائه یک رویکرد تحلیلی ، چند معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری است یک تکنیک است که با 8.1.2.4است. در بخش 

 سیستماتیک برای ایجاد ضوابط، از جمله الزامات و برنامه و بودجه، و منابع، به منظور اصالح پروژه و محصول آزادی عمل برای پروژه. 

  TEAMمهارت های فردی و  4.3.2.2 

ی و تیم تسهیل شده است. تسهیل در کارگاه ها و جلسات کار با ذینفعان کلیدی که انواع انتظارات . یک مثال از یک روش مهارت های فرد4.1.2.3در بخش  

  رزهای.و یا زمینه های تخصص استفاده می شود. هدف این است که برای رسیدن به درکی متقابل کارکردی و مشترک از تحویل پروژه و پروژه و محصول م

 تجزیه و تحلیل محصول  4.3.2.4 

یه و تحلیل محصول را می توان برای تعریف محصوالت و خدمات. این شامل پرسیدن سوال در مورد یک محصول یا خدمت و تشکیل پاسخ به توصیف تجز 

 استفاده، ویژگی ها، و دیگر جنبه های مربوط به آنچه در جریان است تحویل داده می شود. 

روش برای ترجمه محصول یا خدمات توضیحات سطح باال را به تحویل معنی دار است. مورد نیاز در  هر منطقه نرم افزار دارای یکی یا به طور کلی پذیرفته

دود نه مح سطح باال را دستگیر و تجزیه به سطح جزئیات مورد نیاز برای طراحی محصول نهایی است. نمونه هایی از روش تجزیه و تحلیل محصول شامل اما

 به: 

  ،تفکیک محصوالت 

  ،تجزیه و تحلیل مورد نیاز 

  ،تجزیه و تحلیل سیستم 

  ،مهندسی سیستم ها 

  تجزیه و تحلیل ارزش، و 

  .مهندسی ارزش 

 : خروجی SCOPEتعریف  4.3.3

 بیانیه محدوده پروژه  4.3.3.1 

روژه و دامنه در این بیانیه محدوده پروژه شرح محدوده پروژه، تحویل عمده، فرضیات و محدودیت است. در این بیانیه محدوده پروژه کل دامنه، از جمله پ

هم می کند. ممکن محصول، مستند میسازد. آن را توصیف انتقال پروژه در جزئیات. همچنین یک درک مشترک از محدوده پروژه در میان ذینفعان پروژه فرا

ار تیم دقیق تر، کاست محرومیت دامنه صریح است که می تواند در مدیریت انتظارات ذینفعان کمک داشته باشد. این تیم پروژه را قادر به انجام برنامه ریزی 
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ل و یا در خارج از مرزهای این پروژه شامل فراهم می پروژه را هدایت در طول اجرا، و پایه برای ارزیابی اینکه آیا درخواست برای تغییرات یا کار اضافی در داخ

 کند. 

کارایی تیم درجه و سطح از جزئیات که بیانیه محدوده پروژه کار است که انجام خواهد شد و کار است که از مطالعه حذف می تواند کمک به تعیین میزان 

 یانیه محدوده پروژه، به طور مستقیم یا با ارجاع به اسناد دیگر، شامل موارد زیر است: مدیریت پروژه می تواند محدوده کلی پروژه کنترل تعریف می کند. دقیق ب

 .به تدریج شرح و تفصیل ویژگی های محصول، خدمات، و یا در نتیجه توصیف شده در منشور پروژه و الزامات اسناد  توضیحات دامنه محصوالت

 و مدارک است. 

 .هر محصول، نتیجه، و یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اثبات به انجام یک سرویس است که مورد نیاز است برای تولید شود تا تکمیل  تحویل

 حفرایند، فاز، و یا پروژه. تحویل همچنین شامل نتایج جانبی، مانند گزارش مدیریت پروژه و اسناد و مدارک. این تحویل ممکن است در یک سط

 در جزئیات بزرگ توصیف کرد.  خالصه و یا

 .مجموعه ای از شرایط است که الزم است به مالقات کرد قبل از تحویل پذیرفته شده است.  مالک پذیرش 

 .شناسایی آنچه از پروژه حذف شدند. به صراحت بیان آنچه است از دامنه برای پروژه مدیریت انتظارات ذینفعان کمک می کند  محرومیت پروژه

 خزش محدوده را کاهش دهد.  و می توانید

ر هر یک متفاوت اگرچه منشور پروژه و پروژه بیانیه دامنه گاهی اوقات شامل یک درجه خاصی از افزونگی به عنوان درک، آنها را در سطح از جزئیات موجود د

ز اجزای حوزه پروژه. این مولفه ها به تدریج در طول اطالعات، در حالی که بیانیه محدوده پروژه شامل یک شرح مفصل ا highlevelاست. منشور پروژه شامل 

 برخی از عناصر کلیدی برای هر سند.  1-5پروژه پرداخته شده است. جدول 
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 اسناد پروژه به روز رسانی  4.3.3.2

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

 .ورود به سیستم فرض با مفروضات اضافی و یا محدودیت هایی که در طول این فرایند مشخص شد به 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .

 روز شد. 

 .اسناد و مدارک مورد نیاز ممکن است با الزامات اضافی و یا تغییر به روز شد. 5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز . 

 ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی ممکن است به روز میشود تا به روز رسانی در اسناد و 5.2.3.2در بخش  ریس قابلیت ردیابی.مورد نیاز مات .

 مدارک مورد نیاز. 

 .که در آن اطالعات بیشتر در مورد سهامداران موجود و یا جدید به عنوان یک نتیجه این فرآیند جمع 13.1.3.1در بخش  ثبت نام ذینفعان .

 وری، آن است که در ثبت نام ذینفعان ثبت شده است. آ

  WBSایجاد  4.2

روند تقسیم تحویل پروژه و کار پروژه به کوچکتر، قطعات قابل کنترل تر است. مزیت اصلی این فرایند این است که این چارچوب آنچه تحویل  WBSدرست 

یند روجی این فرآ، و خداده می شود فراهم می کند. این فرآیند یک بار و یا در نقاط از پیش تعریف شده در این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها

 نمودار جریان داده ها از روند به تصویر می کشد.  11-5نشان داده شده است. شکل  11-5در شکل 

 

 : ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجیWBS. درست 11-5شکل 

 

 : جریان داده ها نمودارWBS. درست 11-5شکل 
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ت. از اس است تجزیه سلسله مراتبی از دامنه کل کار باید توسط تیم پروژه برای به انجام رساندن اهداف پروژه و ایجاد تحویل مورد نیاز انجام شده WBSاز 

WBS  .سازماندهی و دامنه کل پروژه را تعریف می کند و نشان دهنده کار مشخص شده در حال حاضر تصویب بیانیه محدوده پروژه 

، که بسته های کاری به نام موجود است. بسته کار را می توان به گروه با استفاده از فعالیت WBSبرنامه ریزی شده است در پایین ترین سطح از اجزای این کار 

که در نتیجه فعالیت ، کار به کار محصوالت و یا تحویل WBSهای که در آن کار برنامه ریزی شده است و تخمین زده، نظارت، و کنترل می شود. در زمینه از 

 و به فعالیت خود. 

 : ورودی WBSایجاد  4.2.1

 طرح مدیریت پروژه  4.2.1.1 

خواهد  WBS، اسناد برنامه مدیریت دامنه چگونه 5.1.3.1یکی از اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما به برنامه مدیریت دامنه محدود نمی شود. در بخش 

 شد از بیانیه محدوده پروژه ایجاد شده است. 

 اسناد پروژه  4.2.1.2

 نمونه هایی از اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

 .انجام خواهد شد و کار است که از مطالعه حذف شدند توصیف  . در این بیانیه محدوده پروژه کار است که5.3.3.1در بخش  بیانیه محدوده پروژه

 می کند. 

 .جزئیات مورد نیاز توصیف چگونه نیازهای فردی پاسخگویی به نیاز کسب و کار برای پروژه. 5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز . 

 شرکت عوامل محیطی  4.2.1.3

که مربوط به ماهیت پروژه هستند محدود  WBSند عبارتند از اما به استانداردهای صنعت خاص رو WBSعوامل محیطی شرکت است که می تواند درست 

 خدمت می کنند.  WBSنمی شود. این استانداردها صنعت خاص ممکن است به عنوان منابع مرجع خارجی برای ایجاد 

 دارایی فرایند سازمانی  4.2.1.2

 شامل اما تحت تاثیر قرار نه محدود به:  WBSرست روند دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند د

  سیاست ها، روش ها، و قالب برایWBS ؛ 

  فایل های پروژه از پروژه های قبلی؛ و 

  .درس های آموخته شده از پروژه های قبلی 

 : ابزارها و تکنیک های WBSایجاد  4.2.2

 رجوع به خبرگان  4.2.2.1 

 . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش یا تجربه با پروژه های مشابه در نظر گرفته. 4.1.2.1در بخش 

 تجزیه  4.2.2.2

ریف شده در عتجزیه روش مورد استفاده برای تقسیم و تقسیم محدوده پروژه و پروژه قابل تحویل را به بخشهای کوچکتر بیشتر کنترل است. بسته کار کار ت 

که هزینه و مدت زمان را می توان تخمین و مدیریت. سطح تجزیه است که اغلب توسط درجه ای از کنترل مورد نیاز را به طور  WBSترین سطح از پایین 

ه های به بست ه راموثر مدیریت پروژه هدایت می شود. سطح جزئیات برای بسته های کار با اندازه و پیچیدگی پروژه متفاوت خواهد بود. تجزیه از کار کل پروژ

 کار به طور کلی شامل فعالیت های زیر است: 
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  ،شناسایی و تحلیل تحویل و کار مرتبط 

  ساختار و سازماندهیWBS ، 

  تجزیه سطوحWBS  ،باالیی را به اجزای دقیق سطح پایین تر 

  در حال توسعه و اختصاص کد شناسایی به اجزایWBS و ، 

 ل مناسب است. تایید است که به درجه ای از تجزیه تحوی 

 نشان داده شده است.  12-5را از طریق سطح بسته کار پایین تجزیه در شکل  WBSبا برخی از شاخه های  WBSیک قسمت از یک  

 

 تجزیه را از طریق بسته های کاری WBS. نمونه 12-5شکل 

ممکن است از طریق روش های مختلف ایجاد شده است. برخی از روش های محبوب عبارتند از رویکرد باال به پایین، استفاده از دستورالعمل  WBSساختار 

در را می توان  WBS. رویکرد پایین به باال را می توان به خرده مولفه گروه استفاده می شود. ساختار WBSهای سازمان خاص، و استفاده از قالب های 

 تعدادی از فرم ها، مانند نمایندگی: 

 کل با استفاده از مراحل چرخه عمر پروژه به عنوان سطح دوم از تجزیه، با محصول و پروژه قابل تحویل درج شده در سطح سوم، همانطور که در ش

 ؛ 5/13نشان داده شده است 

 ؛ و5/14شکل نشان داده شده است  با استفاده از تحویل عمده به عنوان سطح دوم از تجزیه، همانطور که در 

    زیراجزاهاIncorporating  که ممکن است توسط سازمان های خارج از تیم پروژه، توسعه یافته مانند کار قرارداد. فروشنده پس از آن توسعه

WBS  .قرارداد حمایت به عنوان بخشی از کار قرارداد 
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 نمونه سازماندهی شده توسط فاز WBS. 13-5شکل 

 

 نمونه با تحویل عمده WBS. 14-5شکل 
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نمایندگی  WBSسطح باال نیاز به تقسیم کار را برای هر یک از تحویل یا خرده مولفه به اجزای اساسی ترین آن، که در آن اجزای  WBSتجزیه اجزای 

ممکن  WBSن به داستان های کاربر تجزیه می شود. از محصوالت قابل اثبات، خدمات و یا نتایج. اگر یک رویکرد چابک استفاده می شود، حماسه را می توا

یین که عاست به عنوان یک طرح کلی، یک چارت سازمانی، یا روش های دیگر که برای شناسایی یک شکست سلسله مراتبی ساختار. صحت از تجزیه نیاز به ت

زم و کافی هستند. تحویل مختلف می تواند سطوح مختلف تجزیه کسانی که برای تکمیل مربوطه تحویل در سطح باالتر ال WBSدر سطح پایین تر اجزای 

شتری از تجزیه. بی است. برای رسیدن به یک بسته کار، کار برای برخی از تحویل نیاز به تنها به سطح بعدی تجزیه شود، در حالی که برخی دیگر نیاز به میزان

برنامه ریزی، مدیریت و کنترل کار افزایش یافته است. با این حال، تجزیه بیش از حد می  به عنوان کار به سطح بیشتری از جزئیات تجزیه می شود، توانایی

 . WBSتلف از تواند به تالش مدیریت خلط، استفاده ناکارآمد از منابع منجر شود، کاهش بهره وری در انجام کار، و داده مشکل جمع آوری بیش از سطوح مخ

ویل و یا فرعی که بسیار به آینده انجام خواهد شد امکان پذیر است. تیم مدیریت پروژه معموال منتظر می ماند تا تجزیه ممکن است برای یک کاالی قابل تح

می توان توسعه یافته است. این روش گاهی به برنامه ریزی موج به عنوان نورد اشاره شده  WBSتحویل و یا فرعی است موافقت کرد، به طوری که اطالعات از 

 است. 

هیچ  که نشان دهنده تمام محصوالت و پروژه کار، از جمله کار مدیریت پروژه. مجموع از کار در پایین ترین سطح باید به سطوح باالتر رول به طوری WBSاز 

 درصد نامیده می شود.  111چیز از سمت چپ و هیچ کار اضافی انجام می شود. این است که گاهی اوقات حکومت 

 WBS[. این استاندارد شامل نمونه صنعت خاص از قالب 15نسخه دوم ] -، به تمرین استاندارد مراجعه ساختار شکست کار WBSبرای اطالعات مشخصی از 

 است که می تواند به پروژه های خاص در یک منطقه کاربرد خاص طراحی شده است. 

 : خروجی WBSایجاد  4.2.3

 4.2.3.1 BASELINE SCOPE  

مرتبط با آن، که می تواند تنها از طریق روش های کنترل تغییر رسمی  WBS، و فرهنگ لغت WBSقبل از شروع درمان دامنه نسخه تایید از بیانیه دامنه، 

 عبارتند از:  تغییر است و به عنوان پایه ای برای مقایسه استفاده می شود. این جزئی از طرح مدیریت پروژه است. قطعات خطوط راهنمای حوزه پروژه

 .(. 5.3.3.1در این بیانیه محدوده پروژه شامل شرح محدوده پروژه، تحویل عمده، فرضیات و محدودیت )بخش  بیانیه محدوده پروژه 

 WBS از .WBS  است تجزیه سلسله مراتبی از دامنه کل کار باید توسط تیم پروژه برای به انجام رساندن اهداف پروژه و ایجاد تحویل مورد نیاز

 نشان دهنده یک تعریف به طور فزاینده دقیق کار پروژه.  WBSانجام شده است. هر سطح نزولی از 

 .پایین ترین سطح از  بسته کارWBS اسه منحصر به فرد است. این شناسه ارائه یک ساختار برای جمع سلسله مراتبی از یک بسته کار با یک شن

هزینه ها، برنامه، و منابع اطالعات و به شکل یک کد حساب. هر بسته کار بخشی از یک حساب کنترل است. حساب کنترل یک نقطه کنترل 

قایسه با ارزش به دست آورده برای اندازه گیری عملکرد است. حساب مدیریت که در آن دامنه، بودجه و برنامه به صورت مجتمع هستند و در م

 کنترل دارای دو یا بیشتر بسته های کاری، هر چند هر بسته کار با یک حساب کنترل تک همراه است. 

 .ار زیر شکست کحساب کنترل ممکن است شامل یک یا دو بسته برنامه ریزی است. بسته برنامه ریزی یک جزء ساختار  برنامه ریزی بسته

 حساب کنترل و باالتر بسته کار با شناخته شده است محتوای کار اما بدون فعالیت برنامه ریزی دقیق. 

  فرهنگ لغتWBS . فرهنگ لغتWBS  یک سند است که تحویل دقیق، فعالیت، و اطالعات برنامه ریزی در مورد هر یک از مؤلفهها درWBS 

است فرآیندهای  WBSپشتیبانی می کند. بسیاری از اطالعات موجود در فرهنگ لغت  WBSد که یک سن WBSفراهم می کند. فرهنگ لغت 

 ممکن است شامل، اما نه محدود به:  WBSدیگر ایجاد شده و در مرحله بعد به این سند اضافه شده است. اطالعات در فرهنگ لغت 

  ،کد شناسه حساب 

  ،شرح کار 

  ،مفروضات و محدودیت ها 

 سازمان مسئول ، 

  ،نقاط عطف برنامه 
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  ،فعالیت های برنامه همراه است 

  ،منابع مورد نیاز 

  ،برآورد هزینه 

  ،کیفیت مورد نیاز 

  ،مالک پذیرش 

  مراجع فنی و 

  .اطالعات شرایط 

 اسناد پروژه به روز رسانی  4.2.3.2

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

 .ورود به سیستم فرض با مفروضات اضافی و یا محدودیت های که در طول فرایند درست 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .WBS 

 مشخص شد به روز شد. 

  اسناد و مدارک مورد نیاز ممکن است به روز رسانی شامل تغییرات مورد تایید ناشی از روند 5.2.3.1در بخش  نیاز.اسناد و مدارک مورد .

 . WBSدرست 

  SCOPEاعتبار  4.4

و  روند پذیرشاعتبارسنجی محدوده روند رسمی پذیرش تحویل پروژه به اتمام است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن عینیت به ارمغان می آورد به 

نوان مورد نیاز احتمال محصول نهایی، خدمات را افزایش می دهد، و یا نتیجه پذیرش توسط اعتبار هر تحویل. این فرایند دوره ای در طول پروژه انجام به ع

 اده ها از روند به تصویر می کشد. نمودار جریان د 16-5نشان داده شده است. شکل  15-5است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در شکل 

 

 . اعتبارسنجی محدوده: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی15-5شکل 
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 . اعتبارسنجی محدوده: جریان داده ها نمودار16-5شکل 

وسط ش رسمی از تحویل تتحویل شده به دست آمده از فرایند کنترل کیفیت با مشتری بررسی یا ضامن برای اطمینان از آنها رضایت بخش تکمیل و پذیر

، ژه منطقه دانشمشتری یا ضامن دریافت کرده اند. در این فرایند، خروجی به دست آمده به عنوان یک نتیجه از فرآیندهای برنامه ریزی در حوزه مدیریت پرو

از فرآیندهای اعدام در سایر حوزه های دانش، هستند مانند اسناد و مدارک مورد نیاز یا پایه دامنه، و همچنین به عنوان داده های عملکرد کار به دست آمده 

 پایه و اساس انجام اعتبار سنجی و برای پذیرش نهایی. 

یل ول با صحت تحواین فرایند محدوده اعتبار آن را از روند کنترل کیفیت در که سابق است در درجه اول با پذیرش تحویل نگران، در حالی که دومی در درجه ا

دو فرایند  م، اگر چهو رعایت شرایط کیفیت مشخص شده برای تحویل نگران است، متفاوت است. کنترل کیفیت به طور کلی قبل از محدوده اعتبارسنجی انجا

 ممکن است به صورت موازی انجام می شود. 

 : ورودی SCOPEاعتبار  4.4.1

 طرح مدیریت پروژه  4.4.1.1 

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش 
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 .طرح مدیریت پروژه مشخص می پذیرش رسمی از تحویل پروژه به اتمام بدست خواهد آمد. 5.1.3.1در بخش  برنامه مدیریت محدوده . 

 .طرح مدیریت مورد نیاز توضیح می دهد چگونه الزامات پروژه معتبر می باشند. 5.1.3.2در بخش  برنامه مدیریت مورد نیاز است . 

 .طیف این است که نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام  . قبل از شروع درمان5.4.3.1در بخش  پایه محدوده

 پیشگیرانه ضروری است. 

 اسناد پروژه  4.4.1.2

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

 .س های آموخته شده پیش از آن در پروژه را می توان به مراحل بعد از آن در پروژه برای بهبود کارایی : در4.4.3.1در بخش  درس ثبت نام دست

 و اثربخشی تحویل اعتبار استفاده شده است. 

 .اطالعات ارائه شده در گزارش کیفیت را ممکن است شامل تمام مسائل تضمین کیفیت مدیریت و یا تشدید 8.2.3.1در بخش  گزارش کیفیت .

 ت. ستوسط تیم، توصیه هایی برای بهبود و خالصه ای از یافته های حاصل از فرآیند کنترل کیفیت. این اطالعات قبل از پذیرش کاال بررسی شده ا

 مورد نیاز به نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام پیشگیرانه ضروری 5.2.3.1در بخش  نیاز. اسناد و مدارک مورد .

 است. 

 .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی شامل اطالعات در مورد نیاز، از جمله چگونه آنها تایید 5.2.3.2در بخش  مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 خواهد شد. 

 تحویل تایید شده  4.4.1.3

 تحویل تایید شده تحویل پروژه که در حال اتمام است و برای صحت از طریق فرایند کنترل کیفیت بررسی می شود. 

 ملکرد داده ها کار ع 4.4.1.2

وره . داده های عملکرد کار می توانید درجه انطباق با الزامات، تعداد عدم انطباق، شدت عدم انطباق، و یا تعداد چرخه اعتبار سنجی در یک د4.3.3.2در بخش 

 از زمان انجام می شود. 

 : ابزارها و تکنیک های SCOPEاعتبار  4.4.2

 بازرسی  4.4.2.1 

 . بازرسی شامل فعالیت هایی مانند اندازه گیری، بررسی، و اعتبار برای تعیین اینکه آیا کار و تحویل پاسخگوی نیازها و معیارهای پذیرش8.3.2.3در بخش 

ین شرایط مختلف محصول می باشد. بازرسی گاهی اوقات بررسی، بررسی محصول، و تکمیل فرم سفارش نامیده می شود. در برخی از زمینه های کاربرد، ا

 دارای معانی منحصر به فرد و خاص است. 

 تصمیم سازی  4.4.2.2

. نمونه ای از تصمیم گیری است که ممکن است در این فرایند استفاده می شود شامل اما به رای گیری محدود نمی شود. رای گیری استفاده 5.2.2.4در بخش 

 توسط تیم پروژه و سایر ذینفعان انجام شده است.  می شود برای رسیدن به نتیجه زمانی که اعتبار سنجی

 : خروجی SCOPEاعتبار  4.4.3

  ACCEPTEDتحویل  4.4.3.1 
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رش یتحویل که با معیارهای پذیرش به طور رسمی امضا و تایید شده توسط مشتری و یا ضامن. اسناد رسمی دریافت شده از مشتری یا ضامن تصدیق پذ

 ( فرستاده می شود. 4.7ذینفعان رسمی انتقال پروژه به انتهای پروژه یا فرایند فاز )بخش 

 اطالعات کار عملکرد  4.4.3.2

ار شامل اطالعات در مورد پیشرفت پروژه، مانند که تحویل پذیرفته شده و که پذیرفته شده است و دلیل این که چرا. این اطالعات مستند اطالعات عملکرد ک

 توصیف و ابالغ به ذینفعان.  11.3.3.1است که در بخش 

 درخواست تغییر  4.4.3.3

با دالیل عدم پذیرش این تحویل. کسانی که تحویل ممکن است یک درخواست تغییر برای تحویل به اتمام که به طور رسمی پذیرفته نشده اند مستند، همراه 

 ( پردازش شده است. 4.6( برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 4.3.3.4تعمیر نقص است. درخواست تغییر )در بخش 

 اسناد پروژه به روز رسانی  4.4.3.2

 است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای 

 .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 کرد به روز شد. همچنین روش های که برای اعتبار تحویل خوبی کار می 

 .مستندات مورد نیاز ممکن است با نتایج واقعی از فعالیت های اعتبار سنجی به روز شد. عالقه 5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز .

 خاص است که نتایج واقعی بهتر از نیاز و یا که در آن یک نیاز لغو شد است. 

 .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی با نتایج حاصل از اعتبار سنجی، از جمله روش استفاده 5.2.3.2در بخش  مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 می شود و نتیجه به روز شد. 

4.6 SCOPE  کنترل 

ست که کنترل محدوده روند نظارت بر وضعیت پروژه و دامنه محصول و مدیریت تغییرات خطوط راهنمای حوزه پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این ا

 17-5در شکل  خطوط راهنمای حوزه پروژه در سراسر پروژه داشت. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند

 نمودار جریان داده ها از روند به تصویر می کشد.  18-5نشان داده شده است. شکل 

 

 . کنترل محدوده: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی17-5شکل 
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 . کنترل محدوده: جریان داده ها نمودار18-5شکل 

ود اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه از طریق انجام فرایند یکپارچه تغییر کنترل کنترل محدوده پروژه را تضمین تمام تغییرات درخواست شده و توصیه می ش

را ببینید(. کنترل محدوده نیز استفاده می شود برای مدیریت تغییرات واقعی زمانی که آنها رخ می دهد و با کنترل فرآیند دیگر یکپارچه  4.6پردازش )بخش 

 ژه دامنه بدون تنظیمات به زمان، هزینه و منابع است که به عنوان خزش محدوده اشاره شده است. شده است. گسترش افسار گسیخته به محصول یا پرو

 تغییر اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین، برخی از انواع کنترل فرآیند تغییر برای هر پروژه الزامی است. 

 4.6.1 SCOPE CONTROL ورودی : 

 طرح مدیریت پروژه  4.6.1.1 

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش  

 .اسناد برنامه مدیریت دامنه چگونه پروژه و محصول حوزه کنترل خواهد شد. 5.1.3.1در بخش  برنامه مدیریت محدوده . 

 .الزامات پروژه موفق خواهد شد. . طرح مدیریت مورد نیاز توضیح می دهد چگونه 5.1.3.2در بخش  برنامه مدیریت مورد نیاز است 

 .طرح مدیریت تغییر فرآیند برای مدیریت تغییر در پروژه تعریف می کند. 4.2.3.1در بخش  تغییر برنامه مدیریت . 

 .طرح مدیریت پیکربندی آن موارد است که با قابلیت تنظیم هستند، کسانی که مواردی که نیاز به 4.2.3.1در بخش  طرح مدیریت پیکربندی .

 کنترل تغییر رسمی، و این فرایند را برای کنترل تغییرات چنین موارد تعریف می کند. 
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 .قبل از شروع درمان طیف این است که نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام 5.4.3.1در بخش  پایه محدوده .

 پیشگیرانه ضروری است. 

 .هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش به دست آورده، قبل از شروع درمان اندازه گیری عملکرد 4.2.3.1خش در ب پایه اندازه گیری عملکرد .

 است به نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام پیشگیرانه ضروری است. 

 اسناد پروژه  4.6.1.2 

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به:  

 .درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده به بهبود کنترل 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 دامنه. 

 .اسناد و مدارک مورد نیاز برای تشخیص هر گونه انحراف در توافق دامنه را برای این پروژه یا 5.2.3.1بخش  در اسناد و مدارک مورد نیاز .

 محصول است. 

 .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی کمک می کند تا برای تشخیص تاثیر هر گونه تغییر و یا 5.2.3.2در بخش  مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 ر روی اهداف پروژه. همچنین ممکن است ارائه وضعیت از الزامات بودن کنترل می شود. انحراف از دامنه ب

 داده ها کار عملکرد  4.6.1.3

 تبار، و تکمیلداده های عملکرد کار می توانید تعدادی از درخواست های تغییر را دریافت کرد، تعداد درخواست پذیرفته شده است، و تعداد تحویل شده، اع

 باشد. 

 دارایی فرایند سازمانی  4.6.1.2

 دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند کنترل محدوده شامل اما تحت تاثیر قرار نه محدود به: 

  موجود دامنه رسمی و غیر رسمی، سیاست های مرتبط با کنترل، روش ها، دستورالعمل ها؛ و 

 نظارت و روش ها و قالب گزارش مورد استفاده قرار گیرد . 

4.6.2 SCOPE CONTROL ابزارها و تکنیک های : 

 تحلیل داده ها  4.6.2.1 

 تکنیک های تحلیل داده است که می تواند در روند محدوده های کنترل شامل استفاده می شود اما نه محدود به: 

 .تجزیه و تحلیل واریانس برای مقایسه پایه به نتایج واقعی و تعیین اگر واریانس است در مقدار 4.5.2.2در بخش  تجزیه و تحلیل واریانس .

 آستانه و یا اگر اقدام اصالحی یا پیشگیرانه مناسب است استفاده می شود. 

 .ان برای تعیین اینکه آیا عملکرد در حال بهبود . تجزیه و تحلیل روند بررسی عملکرد پروژه در طول زم4.5.2.2در بخش  تجزیه و تحلیل روند

 است و یا به وخامت است. 

( و تصمیم گیری که آیا اقدام اصالحی یا پیشگیرانه 5.4.3.1جنبه های مهم کنترل محدوده پروژه شامل تعیین علت و میزان واریانس نسبت به پایه دامنه )بخش 

 مورد نیاز است. 

4.6.3 SCOPE CONTROL خروجی : 

 اطالعات کار عملکرد  4.6.3.1 
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در مورد چگونه پروژه و دامنه محصول در حال انجام در مقایسه با خطوط راهنمای  contextualizedاطالعات عملکرد کار تولید شامل اطالعات همبسته و 

چگونه آنها را تحت تاثیر برنامه و یا هزینه، و پیش بینی از  حوزه پروژه. این می تواند دسته از تغییرات دریافت عبارتند از، دامنه شناسایی واریانس و علل آنها،

 عملکرد حوزه آینده است. 

 درخواست تغییر  4.6.3.2 

. تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه ممکن است در یک درخواست تغییر به دامنه و برنامه خطوط و یا سایر اجزای برنامه مدیریت پروژه است. 4.3.3.4در بخش  

 ( پردازش شده است. 4.6درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

 طرح به روز رسانی  مدیریت پروژه 4.6.3.3 

خواست درهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک  

 تغییر برای برنامه مدیریت پروژه شامل نیاز اما نه محدود به: 

 .یریت حوزه ممکن به روز میشود تا یک تغییر در نحوه دامنه اداره می شود. . طرح مد5.1.3.1در بخش  برنامه مدیریت محدوده 

 .تغییرات در خطوط راهنمای حوزه پروژه در پاسخ به تغییرات مصوب در دامنه، بیانیه دامنه، 5.4.3.1در بخش  پایه محدوده .WBS و یا ،

اند آنقدر شدید است که یک پایه دامنه تجدید نظر مورد نیاز است گنجانیده شده است. در برخی موارد، واریانس حوزه می تو WBSفرهنگ لغت 

 برای ارائه یک مبنای واقعی برای اندازه گیری عملکرد. 

 .تغییرات در پایه برنامه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد دامنه، منابع، و یا برنامه گنجانیده شده است. در 6.5.3.1در بخش  پایه برنامه .

واریانس برنامه می تواند آنقدر شدید است که پایه برنامه تجدید نظر مورد نیاز است برای ارائه یک مبنای واقعی برای اندازه گیری  برخی موارد،

 عملکرد. 

 .تغییرات در پایه هزینه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد دامنه، منابع، و یا هزینه گنجانیده شده است. در 7.3.3.1در بخش  پایه هزینه .

زه گیری ابرخی موارد، واریانس هزینه می تواند آنقدر شدید است که یک پایه هزینه تجدید نظر مورد نیاز است برای ارائه یک مبنای واقعی برای اند

 کرد. عمل

 .تغییرات در پایه اندازه گیری عملکرد در پاسخ به تغییرات مصوب در محدوده، عملکرد برنامه، و 4.2.3.1در بخش  پایه اندازه گیری عملکرد .

ید دیا برآورد هزینه گنجانیده شده است. در برخی موارد، واریانس عملکرد می تواند آنقدر شدید است که یک درخواست تغییر مطرح است به تج

 نظر در پایه اندازه گیری عملکرد برای ارائه یک مبنای واقعی برای اندازه گیری عملکرد. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  4.6.3.2

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

 .درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که کارآمد و در کنترل دامنه، از جمله علل واریانس و 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 اقدامات اصالحی انتخاب موثر هستند به روز شد. 

 .شد.  . اسناد و مدارک مورد نیاز ممکن است با الزامات اضافی و یا تغییر به روز5.2.3.1در بخش  اسناد و مدارک مورد نیاز 

 .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی ممکن است به روز میشود تا به روز رسانی در اسناد و 5.2.3.2در بخش  مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 مدارک مورد نیاز. 
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 6  

 مدیریت برنامه ریزی پروژه  
  

 تند از: مدیریت زمان برنامه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت زمانبندی کامل پروژه می باشد. فرایندهای مدیریت برنامه زمانی پروژه عبار

 امه پروژه. فرآیند ایجاد سیاست ها، رویه ها و اسنادی برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجرای و کنترل برن -برنامه ریزی مدیریت برنامه  6.1

 فرایند شناسایی و مستند سازی اقدامات خاصی که باید برای تولید نتایج پروژه انجام شود.  -تعریف فعالیت ها  6.2 

 روند شناسایی و مستند سازی روابط میان فعالیت های پروژه.  -فعالیت های دنباله ای  6.3 

 ای کاری مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های فردی با منابع برآورد شده. روند برآورد تعداد دوره ه -برآورد طول مدت فعالیت  6.2 

روند تجزیه و تحلیل توالی فعالیت، مدت زمان، نیاز منابع، و محدودیت های برنامه برای ایجاد مدل برنامه پروژه برای اجرای  -برنامه ریزی را بسازید  6.4 

 پروژه و نظارت و کنترل. 

 رآیند نظارت بر وضعیت پروژه برای به روز رسانی برنامه پروژه و مدیریت تغییرات به برنامه اولیه. ف -برنامه کنترل  6.6 

  

ای ط هیک مرور کلی از فرآیندهای مدیریت پروژه را ارائه می دهد. فرآیندهای مدیریت پروژه برنامه ریزی شده به عنوان فرایندهای گسسته با واس 1-6شکل 

دقیق باشند،  کامال ®PMBOKحالیکه، در عمل، آنها با یکدیگر روبرو می شوند و در روش هایی که نمی توانند در راهنمای  تعریف ارائه می شوند در

 همپوشانی دارند. 
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 . مرور برنامه مدیریت پروژه1-6شکل 

 مفاهیم کلیدی برای مدیریت پروژۀ برنامه   

محدوده پروژه  برنامه ریزی پروژه یک طرح دقیق را ارائه می دهد که نشان می دهد که چگونه و چه زمانی پروژه ها محصوالت، خدمات و نتایج تعریف شده در 

 ود. را ارائه می دهد و به عنوان ابزار ارتباطی، مدیریت انتظارات سهامداران و به عنوان پایه ای برای گزارش عملکرد استفاده می ش
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ت تاریخ، مد تیم مدیریت پروژه یک روش زمان بندی را انتخاب می کند، مانند مسیر بحرانی یا رویکرد چابک. سپس داده های خاص پروژه مانند فعالیت ها،

ه ژه وارد می شوند. نتیجه یک برنامزمان، منابع، وابستگی ها و محدودیت های برنامه ریزی شده، به یک ابزار برنامه ریزی برای ایجاد یک برنامه زمانی برای پرو

یک مرور کلی برنامه ریزی را نشان می دهد که نشان می دهد که چگونه روش برنامه ریزی، ابزار برنامه ریزی و خروجی ها از فرایندهای  2-6پروژه است. شکل 

 مدیریت پروژه برنامه ریزی می کنند تا یک مدل برنامه را ایجاد کنند. 

وان نوچکتر، تعریف فعالیت ها، فعالیت های توالی، برآورد طول فعالیت ها و توسعه مدل برنامه، به گونه ای بسیار نزدیک است که آنها را به عبرای پروژه های ک

ود، زا ارائه می شجیک فرایند واحد مشاهده می شود که می تواند توسط یک فرد در طول مدت نسبتا کوتاه انجام شود. این فرآیندها در اینجا به عنوان عناصر م

 [. 2ارائه شده است ] Practice for Schedulingزیرا ابزار و تکنیک های هر فرایند متفاوت هستند. برخی از این فرایندها به طور کامل در استاندارد 

 از خطر و فعالیت های ارزش افزوده تنظیم شود.  در صورت امکان، برنامه پروژه دقیق باید در طول پروژه انعطاف پذیر باقی بماند تا دانش مورد نیاز، درک بیشتر

 

 . مرور اجمالی برنامه ریزی2-6شکل 
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 روند و شیوه های جدید در مدیریت برنامه ریزی پروژه  

ود، یف می شبا سطوح باالیی از عدم اطمینان و غیر قابل پیش بینی در یک بازار سریع و سریع رقابت آمیز که در آن محدوده طوالنی مدت دشوار است تعر

را تعریف  هداشتن یک چارچوب متنی برای تصویب موثر و خلق شیوه های توسعه برای پاسخ دادن به تغییر نیازهای محیط زیست. برنامه ریزی انطباق برنام

 منعکس کند.  می کند، اما اذعان می کند که وقتی کار شروع می شود، اولویت ها ممکن است تغییر کند و برنامه باید این دانش جدید را

 برخی از شیوه های در حال ظهور برای روش های برنامه ریزی پروژه عبارتند از: 

 .این یک شکل برنامه ریزی موج نورد بر اساس چرخه زندگی سازگار است، مانند رویکرد چابک برای  برنامه ریزی عاطفی با عقب ماندگی

ی گتوسعه محصول. الزامات در داستان های کاربر مستند می شوند که بعدا قبل از ساخت و ساز مورد اولویت بندی و تصحیح قرار می گیرند و ویژ

ر شده بوجود می آیند. این رویکرد اغلب برای ارائه ارزش افزوده به مشتری یا زمانی که چندین تیم های محصول با استفاده از دوره های زمانی کا

ری امی توانند همزمان تعداد زیادی از ویژگی هایی را ایجاد کنند که دارای چندین وابستگی متقابل هستند. این روش زمانبندی مناسب برای بسی

ه گسترده و فزاینده از چرخه های انطباق برای توسعه محصول است. مزیت این روش این است که از از پروژه ها است که نشان دهنده استفاد

 تغییرات در طول چرخه عمر توسعه انتظار می رود. 

 این رویکرد، که معموال در سیستم  برنامه زمانبندی بر اساس تقاضاKanban ه استفاده می شود، بر پایه نظریه محدودیت ها و مفاهیم برنام

نامه رریزی مبتنی بر کشش از تولید ناب است تا کار تیمی را در حال پیشرفت محدود کند تا تقاضا را در مقابل توانایی تحویل تیم تضمین کند. ب

ک رکورد یریزی بر اساس تقاضا به برنامه ای که قبال برای توسعه محصول یا افزایش محصول توسعه داده نشده است، تکیه نمی کند، بلکه کار را از 

ه می شود دیا صفر کار کوتاه می کند تا بالفاصله پس از در دسترس بودن منابع انجام شود. برنامه ریزی تقاضای تقریبا اغلب برای پروژه هایی استفا

ه باشند ندازه و دامنکه محصول را در محیط های عملیاتی یا پایدار به طور پیوسته تحریک می کنند و جایی که وظایف می توانند نسبتا مشابه با ا

 یا می توانند با اندازه و محدوده همراه باشند. 

 دیدگاه های خشن 

شد. مالحظات از آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، ممکن است مدیر پروژه ممکن است نیاز به برنامه ریزی فرایندهای برنامه مدیریت پروژه داشته با 

 خیاطی شامل موارد زیر می شود: 

 مناسب ترین چرخه زندگی چطور است که برنامه ای دقیق تر را فراهم می کند؟  چرخه زندگی رویکرد 

 عوامل موثر بر طول مدت )مانند همبستگی بین منابع موجود و بهره وری آنها( چیست؟  در دسترس بودن منابع 

 سرعت یا ردیابی پیشرفت )مانند ارزش خرید، درصد چگونگی حضور پیچیدگی پروژه، عدم اطمینان تکنولوژیکی، نوآوری محصول،  ابعاد پروژه

 کامل، شاخص های قرمز مایل به سبز )توقف نور(( بر سطح مورد نظر کنترل تاثیر خواهد گذاشت؟ 

 .احتی رآیا فن آوری مورد استفاده برای توسعه، ضبط، انتقال، دریافت و ذخیره اطالعات مربوط به مدل پروژه است و آیا به  پشتیبانی از فناوری

 قابل دسترسی است؟ 

 [. 16برای اطالعات بیشتر در مورد برنامه ریزی، به استاندارد تمرین برای برنامه ریزی مراجعه کنید ] 

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

د چرخه ها بازخور رویکردهای سازگاری از چرخه های کوتاه برای انجام کار استفاده می کنند، نتایج را بررسی می کنند و در صورت لزوم سازگار می شوند. این

ه یزی مبتنی بر کشف، همانطور کسریع در مورد رویکرد و مناسب بودن نتایج ارائه می دهند و عموما به عنوان برنامه ریزی تکراری و بر اساس تقاضا، برنامه ر

 در بخش در مورد روند کلیدی و اقدامات تازه در مدیریت برنامه های پروژه مورد بحث قرار می گیرد. 

برنامه  در سازمان های بزرگ ممکن است مخلوطی از پروژه های کوچک و طرح های بزرگی وجود داشته باشد که نیاز به نقشه های بلند مدت برای مدیریت

اشد. برای ی فنی( بی این برنامه ها با استفاده از عوامل پویشگر )به عنوان مثال اندازه تیم، توزیع جغرافیایی، رعایت قوانین، پیچیدگی سازمانی و پیچیدگها
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یش بینی ز رویکرد پرسیدگی به چرخه زندگی کامل تحویل برای سیستم های بزرگتر و گسترده تر، ممکن است باید طیف وسیعی از تکنیک های استفاده ا

ا روش باشد ی شده، رویکرد انطباقی یا ترکیبی از هر دو را داشته باشد. این سازمان ممکن است نیاز به ترکیب شیوه های مختلفی از روش های اصلی داشته

 هایی را که قبال انجام داده است، اتخاذ کند و چند اصل و روش از تکنیک های سنتی بیشتری را اتخاذ کند. 

این حال،  . باش مدیر پروژه براساس مدیریت پروژه ها با استفاده از چرخه زندگی پیش بینی شده یا مدیریت پروژه ها در محیط های سازگار تغییر نمی کندنق

 ه طور موثر اعمال کنند. برای موفقیت در استفاده از رویکردهای انطباقی، مدیر پروژه باید با ابزارها و تکنیک ها آشنا شود تا بدانند چگونه آنها را ب

 زمانبندی طرحمدیریت  6.1 

ین است. مزیت اصلی ا برنامه برنامه ریزی برنامه فرآیند ایجاد سیاست ها، رویه ها و اسنادی برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجرای و کنترل برنامه پروژه

ده کبار یا در نقاط پیش تعیین شفرآیند این است که راهنمایی و هدایت در مورد چگونگی برنامه ریزی پروژه را در طول پروژه مدیریت می کند. این فرآیند ی

نمودار جریان داده برای روند را  4-6نشان داده شده است. شکل  3-6در پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فرایند در شکل 

 نشان می دهد. 

 

 وجی ها. برنامه ریزی مدیریت برنامه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خر3-6شکل 
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 : ورودی زمانبندی طرحمدیریت  6.1.1 

 مزیت پروژه  6.1.1.1

 شرح داده شده است. منشور پروژه مقطع خالصه مقدماتی را تعیین می کند که بر مدیریت برنامه زمان بندی پروژه تاثیر می گذارد.  4.1.3.1در بند  

 طرح مدیریت پروژه  6.1.1.2 

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.3.2.1شرح داده شده در بخش  

 طرح مدیریت دامنه توضیح می دهد چگونه دامنه تعریف و توسعه خواهد شد، که 5.1.3.1شرح داده شده در بخش  طرح مدیریت محدوده .

 اطالعاتی در مورد چگونگی برنامه ریزی توسعه ارائه می دهد. 

 رویکرد توسعه محصول به تعریف رویکرد برنامه ریزی، تخمین تکنیک ها، ابزار برنامه ریزی و 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  وسعهرویکرد ت .

 تکنیک های کنترل برنامه کمک می کند. 

 6.1.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 برنامه تمرکز کنند عبارتند از:  فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند بر روند برنامه مدیریت 

  فرهنگ سازمانی و ساختار 

  در دسترس بودن منابع تیم و مهارت ها و در دسترس بودن منابع فیزیکی 

  نرم افزار برنامه ریزی 

  دستورالعمل ها و معیارهای برای خلق مجموعه ای از فرآیندهای و روش های استاندارد سازمان برای برآوردن نیازهای خاص پروژه و 

  .پایگاه داده های تجاری مانند داده های تخمینی استاندارد شده 

 دارایی های سازمانی  6.1.1.2

 ند شامل موارد زیر می شوند: مدیریت برنامه زمانی برنامه تاثیر گذار باشدارایی های فرآیند سازمانی که می توانند بر فرایند 

  اطالعات تاریخی و مخزن یادآوری درس؛ 

  برنامه توسعه رسمی و غیررسمی موجود، سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مربوط به مدیریت و کنترل؛ 

  قالب ها و فرم ها؛ و 

  .ابزار نظارت و گزارش دادن 

 دیریت برنامه ریزی: ابزار و تکنیک م 6.1.2

 محاکمه محقق  6.1.2.1 

 مشابه مشابه در نظر گرفته شود:  توصیف شده باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در پروژه های 4.1.2.1در بخش 

  برنامه توسعه، مدیریت و کنترل؛ 

 بینی کننده یا تطبیقی(؛  روش های برنامه ریزی )به عنوان مثال، چرخه زندگی پیش 

  نرم افزار برنامه ریزی؛ و 

  .صنعت خاصی که پروژه توسعه یافته است 
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 تحلیل داده ها  6.1.2.2

ود. محدود نمی ش تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها که می تواند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر می شود اما به تحلیل های جایگزین

د این همچنین می توان تجزیه و تحلیل های جایگزین می تواند شامل تعیین نحوه استفاده از روش برنامه یا نحوه ترکیب روش های مختلف در پروژه باشد.

طح ناسب بین سشامل تعیین اینکه چقدر برنامه ریزی دقیق است، مدت زمان امواج برای برنامه ریزی موج نورد و چگونگی بررسی و به روزرسانی آن. تعادل م

 ژه رسیده باشد. جزئیات مورد نیاز برای مدیریت برنامه و مقدار زمان الزم برای نگه داشتن آن تا تاریخ باید برای هر پرو

 جلسات  6.1.2.3 

روژه، ر پتیم پروژه ممکن است جلسات برنامه ریزی را برای توسعه برنامه مدیریت برنامه نگه دارد. شرکت کنندگان در این جلسات ممکن است شامل مدی 

یزی و اجرای برنامه ها را داشته باشد، و سایر موارد مورد حامی پروژه، اعضای تیم پروژه ای انتخاب شده، ذینفعان انتخاب شده، هر کسی که مسئولیت برنامه ر

 نیاز باشد. 

 خروجی: زمانبندی طرحمدیریت  6.1.3 

 طرح مدیریت برنامه  6.1.3.1

امه ممکن مدیریت برنبرنامه مدیریت برنامه جزء برنامه مدیریت پروژه است که معیارها و فعالیت های توسعه، نظارت و کنترل برنامه را تعیین می کند. برنامه  

 . است به صورت رسمی یا غیررسمی، بسیار دقیق و یا به طور گسترده براساس نیاز پروژه باشد و شامل آستانه کنترل مناسب باشد

 تواند موارد زیر را ایجاد کند:  برنامه مدیریت برنامه می

 .روش برنامه ریزی و ابزار برنامه ریزی که برای توسعه مدل برنامه پروژه مورد استفاده قرار می گیرند مشخص می  برنامه توسعه برنامه پروژه

 شود. 

 .مان بندی برای انتشار، امواج و تکرار مشخص می شود. دوره های دوره هنگام استفاده از چرخه عمر انطباق، دوره های ز طول آزادی و تکرار

ای دوره ای است که طی آن تیم به طور پیوسته در جهت تکمیل یک هدف کار می کند. زمان بوکس کمک می کند تا به حداقل رساندن دامنه 

 دیگر زمانی که اجازه می دهد.  خزش به عنوان نیروی تیم برای پردازش ویژگی های اساسی ابتدا، و سپس ویژگی های

 سطح دقت طیف قابل قبولی که در تعیین برآورد های زمان واقعی فعالیت استفاده می شود را مشخص می کند و ممکن است شامل  سطح دقت

 مقدار احتمالی باشد. 

 .رای اندازه گیری زمان، یا متر، لیتر، تن، کیلومتر، هر واحد اندازه گیری )مانند ساعت کارکنان، روز کارکنان، یا هفته ها ب واحدهای اندازه گیری

 یا متر مکعب برای اندازه گیری مقدار( برای هر یک از منابع تعریف شده است. 

 .پیوندهای رویه های سازمانی ( ساختار تجزیه کارWBS چارچوب برنامه مدیریت برنامه را فراهم می کند، که اجازه می دهد 5.4( )بخش )

 تا هماهنگی با برآوردها و برنامه های حاصل شود. 

 .فرآیند مورد استفاده برای به روز رسانی وضعیت و ثبت پیشرفت پروژه در مدل برنامه در هنگام اجرای  برنامه نگهداری مدل برنامه پروژه

 شده است.  پروژه تعریف

 آستانه های واریانس برای عملکرد برنامه مانیتورینگ ممکن است مشخص شود که مقدار توافق شده از تغییرات مجاز باشد تا پیش  آستانه کنترل

 از انجام اقدامات الزم باشد. آستانه ها معموال به صورت درصد انحراف از پارامترهای تعیین شده در طرح پایه بیان می شوند. 

 ررات اندازه گیری عملکردمق ( مقررات مدیریت ارزشEVM یا دیگر مقررات اندازه گیری فیزیکی اندازه گیری عملکرد تعیین شده است. به )

 عنوان مثال، برنامه مدیریت برنامه ممکن است مشخص کند: 

  قوانین برای ایجاد درصد کامل 

  تکنیک هایEVM مل و غیره( مورد استفاده قرار می گیرند )برای اطالعات دقیق تر، به استاندارد )به عنوان مثال پایه، فرمول ثابت، درصد کا

 [ 17تمرینی برای مدیریت ارزش ارزش اشاره شده است( ]
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 ( اندازه گیری های عملکرد برنامه ریزی از قبیل واریانس برنامهSV( و شاخص عملکرد برنامه )SPI برای ارزیابی میزان تغییرات در برنامه )

 برنامه اصلی استفاده شده است. پایه 

 فرمت ها و فرکانس برای گزارش های برنامه های مختلف تعریف شده است.  فرمت های گزارش 

 . فعالیت های تعریف شده 6.2

ت که بسته رآیند این استعریف فعالیت ها فرایند شناسایی و مستند سازی اقدامات خاصی است که برای تولید نتایج پروژه باید انجام شود. مزیت اصلی این ف 

ل کند. این فرایند در طوهای کاری را به فعالیت های برنامه ریزی می کند که پایه ای برای برآورد، برنامه ریزی، اجرای، نظارت و کنترل کار پروژه را فراهم می 

نمودار جریان داده ای فرآیند را  6-6یش داده می شود. شکل نما 5-6پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 نشان می دهد. 

 

 . تعریف فعالیت ها: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها5-6شکل 
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 : ورودی DEFINEفعالیت های  6.2.1

 طرح مدیریت پروژه  6.2.1.1

 د به: شامل اما نه محدو. اجزای طرح مدیریت پروژه 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

 برنامه مدیریت برنامه، روش برنامه ریزی، مدت زمان امواج برای برنامه ریزی موج نورد 6.1.3.1برنامه شرح داده شده در بخش  برنامه مدیریت .

 و سطح جزئیات الزم برای مدیریت کار را تعریف می کند. 

 شرح داده شده است. پروژه  5.4.3.1در بخش  مقیاس پایهWBS تحویل، محدودیت ها و مفروضاتی که در حوزه پایه مستند شده اند در حین ،

 تعریف فعالیت ها به صراحت در نظر گرفته می شوند. 

6.2.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 فاکتورهای محیط زیست سازمانی که بر فرایند تعریف فعالیت ها تأثیر می گذارند عبارتند از: 

 ازمانی فرهنگ ها و ساختار س 

  اطالعات تجاری را از پایگاه داده های تجاری منتشر کرده و 

 ( سیستم اطالعات مدیریت پروژهPMIS .) 

 دارایی های سازمانی  6.2.1.3

 گذارند شامل موارد زیر می شوند: دارایی های فرآیند سازمانی که می توانند بر روند فرایند تعریف تاثیر ب

  ،درس های آموخته شده مخزن حاوی اطالعات تاریخی در مورد لیست فعالیت های استفاده شده توسط پروژه های مشابه مشابه 

  فرآیندهای استاندارد شده 

  قالب هایی که حاوی یک لیست فعالیت های استاندارد یا بخشی از یک لیست فعالیت از یک پروژه قبلی و 

 سیاست ها، روش ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ریزی فعالیت های رسمی و غیررسمی، مانند روش برنامه ریزی زمانی که در حال توسعه 

 تعاریف فعالیت در نظر گرفته می شود. 

  

  DEFINE: TOOLS AND TECHNIQUESفعالیت های  6.2.2

 محاکمه محقق  6.2.2.1

 ار انجام شده در نظر گرفته شود. شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی از پروژه های مشابه و کشرح داده  4.1.2.1در بخش 

 تجزیه  6.2.2.2

توصیف شده است. تجزیه یک روش است که برای تقسیم و تقسیم دامنه پروژه و تحویل پروژه به بخش های کوچکتر و قابل کنترل تر  5.4.2.2در بخش 

تها به جای نتایج لیاستفاده می شود. فعالیت ها نشان دهنده تالش الزم برای تکمیل یک بسته کاری است. فرآیند تعریف فعالیتها نتیجه نهایی را به عنوان فعا

 ( انجام می شود. 5.4)بخش  WBSارائه می دهد، همانطور که در فرایند ایجاد 

دیکشنری به عنوان پایه ای برای توسعه لیست  WBSو  WBSرا می توان به صورت پیوسته یا همزمان، با  WBSو  WBSلیست فعالیت ها، فرهنگ لغت 

به فعالیت های مورد نیاز برای تولید بسته های کاری تقسیم می شود. اعضای تیم درگیر در تجزیه  WBSر فعالیت های نهایی توسعه داد. هر بسته کاری د

 می تواند نتایج بهتر و دقیقتری را به همراه داشته باشد. 
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 برنامه ریزی غواصی رولینگ  6.2.2.3

وتاه مدت انجام می شود، به طور دقیق برنامه ریزی شده است، در حالی برنامه ریزی رولینگ یک روش برنامه ریزی تکراری است که در آن کارهایی که در ک

برنامه ریزی  یزی، وکه کار در آینده در سطح باالتری قرار می گیرد. این یک شکل از پیشرفت های پیشرفته قابل اجرا برای بسته های کاری، بسته های برنامه ر

ر است. بنابراین، کار می تواند در سطوح مختلف جزئیات با توجه به جایی که در چرخه عمر پروژه وجود آزاد شدن در هنگام استفاده از رویکرد چابک یا آبشا

د. همانطور رسدارد. در طی برنامه ریزی استراتژیک اولیه زمانی که اطالعات کمتر تعریف می شود، بسته های کاری ممکن است به سطح شناخته شده جزئیات ب

 ی توان به فعالیت ها تجزیه کرد. ی آینده در کوتاه مدت شناخته شده است، بسته های کاری را مکه بیشتر در مورد رویدادها

 جلسات  6.2.2.2

یی اجلسات ممکن است چهره به چهره، مجازی، رسمی یا غیر رسمی باشد. جلسات ممکن است با اعضای تیم یا متخصصین موضوعی تعریف شود تا فعالیته

 ت تعریف شود. تکمیل کار الزم اس که برای

 : خروجی DEFINEفعالیت های  6.2.3

 لیست فعالیت  6.2.3.1

نند، استفاده می کلیست فعالیت شامل فعالیت های برنامه های مورد نیاز پروژه می باشد. برای پروژه هایی که از برنامه ریزی موج نورد یا تکنیک های چابک 

عنوان پروژه پیشرفت می کند. لیست فعالیت شامل یک شناسه فعالیت و یک محدوده شرح کار برای هر لیست فعالیت به صورت دوره ای به روز می شود به 

 نند که چه کاری باید انجام شود. فعالیت با جزئیات کافی است تا اطمینان حاصل شود که اعضای تیم پروژه می دا

 اعتیاد به فعالیت  6.2.3.2

ایی مولفه های متعدد مرتبط با هر فعالیت گسترش می دهد. اجزاء برای هر فعالیت در طول زمان تکامل می ویژگی های فعالیت توضیح فعالیت را با شناس

و برچسب فعال یا نام است. پس از تکمیل، ممکن است شامل  WBSیابند. در مراحل ابتدایی پروژه، شامل شناسه فعالیت منحصر به فرد )شناسه(، شناسه 

(، نیازهای منابع، تاریخ تحویل، محدودیت ها و 6.3.2.3شرح فعالیت، فعالیت های پیشین، فعالیت های جانشین، روابط منطقی، منجر و عقب نشینی )بخش 

نظر، تقویم پروژه فعالیت اعطا کرد و نوع تالش مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی مفروضات باشد. ویژگی های فعالیت را می توان برای شناسایی محل کار مورد 

مورد استفاده های فعالیت برای توسعه برنامه ها و برای انتخاب، مرتب کردن و مرتب سازی فعالیت های برنامه ریزی شده در روش های مختلف در گزارش ها 

 قرار می گیرد 

 لیست دلخواه  6.2.3.3 

ف یک نقطه یا رویداد مهم در یک پروژه است. یک لیست عطف، تمام مراحل پروژه را مشخص می کند و نشان می دهد که آیا مرحله عطف اجباری نقطه عط 

اد یا رویدا یک نقطه است، مانند موارد مورد نیاز قرارداد یا اختیاری، مانند آنهایی که براساس اطالعات تاریخی است. نقطه عطف به مدت صفر است زیرا آنه

 مهم هستند. 

 تغییر درخواست  6.2.3.2

شرح داده شده است. هنگامی که پروژه پایه ریزی شده است ، پیشرفت پیشرفت های تحویل داده شده به فعالیت ها ممکن است کارهایی را  4.3.3.4در بند 

. درخواست های تغییر برای بررسی و توزیع از طریق انجام یک فرآیند که ابتدا در ابتدای پروژه نبود، نشان دهد. این ممکن است باعث تغییر درخواست شود

 ( پردازش می شوند. 4.6غییر )بخش کنترل یکپارچه ت

 روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  به 6.2.3.4

از ود. کامپوننت هایی که ممکن است نیهر گونه تغییر در طرح مدیریت پروژه، از طریق فرایند کنترل تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر انجام می ش

 به درخواست تغییر برای طرح مدیریت پروژه را شامل شوند اما شامل نمی شوند: 
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 شرح داده شده است. در طول پروژه، بسته های کاری به طور مداوم به فعالیت ها تعمیم می دهند. این  6.5.3.1در بخش  برنامه ریزی اولیه

ف برنامه های طفرایند ممکن است کارهایی را انجام دهد که در ابتدای برنامه اولیه قرار نگرفته است، و نیاز به تغییر در تاریخ تحویل یا سایر نقاط ع

 ی از برنامه ریزی اولیه هستند، نشان می دهد. مهم که بخش

 شرح داده شده است. تغییرات در هزینه پایه در پاسخ به تغییرات تایید شده در فعالیت های برنامه گنجانده شده  7.3.3.1در بخش  پایه هزینه

 است. 

 فعالیت های دنباله دار  6.3

ط میان فعالیت های پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این است که توالی منطقی کار را برای به فعالیت های دنباله ای روند شناسایی و مستند سازی رواب

 رها و تکنیک ها ودست آوردن بیشترین کارایی با توجه به تمام محدودیت های پروژه تعریف می کند. این فرایند در طول پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزا

 نمودار جریان اطالعات فرایند را نشان می دهد.  8-6نشان داده شده است. شکل  7-6ل خروجی های این فرایند در شک

 

 . فعالیت های توالی: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها7-6شکل 
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اید طراحی بهر فعالیت به جز اولین و آخرین باید به حداقل یک پیشینی و حداقل یک فعالیت جانشین با یک رابطه منطقی مناسب متصل شود. روابط منطقی 

تیابی نامه واقعی و قابل دسشده برای ایجاد یک برنامه پروژه واقع بینانه. ممکن است الزم باشد که از زمان سرب و یا وقفه بین فعالیتها برای حمایت از یک بر

ی دنباله ای رآیند فعالیت هاپروژه استفاده شود. توالی می تواند با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه یا با استفاده از تکنیک های دستی یا خودکار انجام شود. ف

 انتشار خط مشی برنامه ریزی است. ای متمرکز بر تبدیل فعالیت های پروژه از یک لیست به یک نمودار به عنوان اولین قدم بر

 فعالیت های دنباله ای: ورودی  6.3.1

 طرح مدیریت پروژه  6.3.1.1

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1شرح داده شده در بخش 

 برنامه مدیریت برنامه، روش استفاده شده و سطح دقت را با سایر معیارهای مورد نیاز 6.1.3.1برنامه شرح داده شده در بخش  برنامه مدیریت .

 برای پیگیری فعالیت ها تعریف می کند. 

 شرح داده شده است. پروژه  5.4.3.1در بخش  مقیاس پایهWBSد شده اند به طور ، تحویل، محدودیت ها و مفروضاتی که در حوزه پایه مستن

 صریح در حالی که فعالیت های توالی را در نظر گرفته اند، در نظر گرفته می شود. 

 اسناد پروژۀ  6.3.1.2

 د زیر می شود: اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، شامل موار

 است. ویژگی های فعالیت ممکن است یک دنباله ی ضروری از رویدادها یا روابط پیشین شرح داده شده  6.2.3.2در بخش  ویژگی های فعالیت

 یا جانشین را تعریف کند، همچنین تعریف سررشته و وقفه و روابط منطقی بین فعالیت ها را توصیف می کند. 

 ه ریزی شده مورد نیاز در پروژه است که باید شرح داده شده است. لیست فعالیت شامل تمام فعالیت های برنام 6.2.3.1در بخش  لیست فعالیت

 توالی شوند. وابستگی ها و محدودیت های دیگر برای این فعالیت ها می توانند توالی فعالیت ها را تحت تاثیر قرار دهند. 

 ست بر روند فعالیت شرح داده شده است. فرضیه ها و محدودیت هایی که در این فرض ثبت شده اند ممکن ا 4.1.3.2در بند  پیش فرض ورود

نامه رهای توالی، ارتباط بین فعالیت ها و نیاز به رهبری و عقب مانده تاثیر بگذارند و ممکن است خطرات پروژه های فردی را که ممکن است بر ب

 زمانبندی پروژه تاثیر بگذارد را تحت تاثیر قرار دهد. 

 زمانی ممکن است تاریخ های برنامه ریزی شده برای نقاط عطف مشخص شرح داده شده است. لیست مقطع  6.2.3.3در بخش  لیست دلخواه

 داشته باشد، که ممکن است بر فعالیت های دنباله ای تأثیر بگذارد. 

6.3.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 حت تاثیر قرار دهند عبارتند از: عوامل محیطی سازمانی که می توانند فرآیند فعالیت های سری را ت

  استانداردهای دولت یا صنعت 

 ( سیستم مدیریت اطالعات پروژهPMIS ،) 

  ابزار برنامه ریزی، و 

  .سیستم های مجوز کار سازمان 

 دارایی های سازمانی  6.3.1.2

 حت تأثیر قرار دهند عبارتند از: دارایی های فرایند سازمانی که می توانند فرآیند فعالیت های توالی را ت

  طرح های نمونه کارها و برنامه ها و وابستگی ها و روابط پروژه؛ 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

138 
 

  سیاست ها، روش ها و دستورالعمل های مربوط به برنامه ریزی فعالیت های رسمی و غیررسمی، مانند روش های برنامه ریزی که در حال توسعه

 روابط منطقی در نظر گرفته می شود؛ 

 ده سازی شبکه ها برای فعالیت های پروژه استفاده شوند. اطالعات مربوط به ویژگی های فعالیت در قالب قالب هایی که می توانند برای تسریع آما

 ها همچنین می توانند حاوی اطالعات توصیفی اضافی مفید در فعالیت های توالی باشند. و 

 را یاد بگیرد.  درس های یاد شده مخزن که حاوی اطالعات تاریخی است که می تواند بهینه سازی روند توالی 

 فعالیت های دنباله ای: ابزار و تکنیک ها  6.3.2

 روش دیاگرام اجرایی  6.3.2.1

یک تکنیک برای ساخت یک مدل برنامه است که در آن فعالیت ها توسط گره ها نشان داده شده است و به صورت  PDM (Diverting Priority)روش 

 شان دادن دنباله ای که در آن فعالیت ها انجام می شود، استفاده می شود. گرافیکی توسط یک یا چند روابط منطقی برای ن

PDM  انشین جشامل چهار نوع وابستگی یا روابط منطقی است. فعالیت پیشین فعالیتی است که منطقی قبل از فعالیت وابسته در یک برنامه می آید. فعالیت

نشان داده شده  9-6در شکل  دیگر در یک برنامه قرار می گیرد. این روابط در زیر تعریف شده و فعالیت وابسته است که به صورت منطقی بعد از یک فعالیت

 است: 

 ( پایان به شروعFS .) یک رابطه منطقی است که در آن فعالیت یک جانشین نمیتواند شروع شود تا یک فعالیت پیشین به پایان برسد. به عنوان

 مثال، نصب سیستم عامل بر روی یک کامپیوتر )جانشین( نمی تواند شروع شود تا سخت افزار کامپیوتر جمع آوری شده )سلف(. 

 ( پایان به پایانFF .) در آن یک فعالیت جانشین نمیتواند پایان یابد تا زمانی که یک فعالیت پیشین به پایان برسد. برای یک رابطه منطقی که

 مثال، نوشتن یک سند )سلف( الزم است قبل از ویرایش سند )جانشین( پایان یابد. 

 ( شروع به شروعSS). فی آغاز شود. به عنوان مثال، بتن یک رابطه منطقی که در آن فعالیت یک جانشین نمی تواند شروع شود تا فعالیت سل

 سطحی )جانشین( نمی تواند شروع شود تا زمانی که بنیاد )بنیاد( پر شود آغاز می شود.

  شروع به پایان(SF.)  یک رابطه منطقی که در آن فعالیت یک جانشین نمیتواند پایان یابد تا فعالیت سلفی آغاز شود. برای مثال، یک سیستم

 انشین( باید قبل از اینکه سیستم پرداخت قبضهای قابل قبول باشد )پیشینی( را تعطیل کند. پرداخت جدید حساب )ج

 PDMبه ندرت مورد استفاده قرار می گیرد، اما شامل فهرست کامل انواع ارتباطات  SFبیشترین نوع استفاده از رابطه مقدماتی است. رابطه  PDM FSدر 

 می شود. 

(. روابط چندگانه بین فعالیت های مشابه توصیه نمی شود، بنابراین FFو  SSدو فعالیت می تواند دو روابط منطقی در یک زمان داشته باشد )به عنوان مثال 

 تصمیم گیری باید برای انتخاب رابطه با بیشترین تأثیر باشد. حلقه های بسته نیز در روابط منطقی توصیه نمی شود. 

 

 ( اولویتPDMانواع ارتباطات ) .9-6شکل 
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 تعیین و تعیین وابستگی  6.3.2.2 

گی دارای وابستگی ها ممکن است با ویژگی های زیر مشخص شوند: اجباری یا اختیاری، داخلی یا خارجی )همانطور که در زیر شرح داده شده است(. وابست

زیر استفاده شود: وابستگی های اجباری خارجی، وابستگی های اجباری داخلی، وابستگی چهار ویژگی است، اما دو مورد می تواند در یک زمان در روش های 

 یا وابستگی های داخلی اختیاری.  های خارجی اختیاری

 وابستگی های اجباری آنهایی هستند که به لحاظ قانونی یا قراردادی مورد نیاز یا ذاتی کار هستند. وابستگی های اجباری  وابستگی های اجباری

اغلب شامل محدودیت های فیزیکی مانند پروژه ساخت و ساز می شود، جایی که ساختن فوقانی ساختمان ممکن است تا زمانی که بنیاد ساخته 

ژه الکترونیک، جایی که نمونه اولیه باید ساخته شود قبل از اینکه بتوان آن را آزمایش کرد. وابستگی های اجباری گاهی نشده باشد، یا در یک پرو

اوقات به عنوان منطق سخت یا وابستگی های سخت به آن اشاره می شود. وابستگی های فنی ممکن است اجباری نباشد تیم پروژه تعیین می کند 

ند تعیین توالی فعالیت های اجباری می باشند. وابستگی اجباری نباید با اختصاص محدودیت برنامه در ابزار برنامه ریزی که وابستگی در طول فرآی

 اشتباه گرفته شود. 

 .وابستگی اختیاری گاهی اوقات به عنوان منطق ترجیح، منطق ترجیحی، یا منطق نرم نامیده می شود. وابستگی اختیاری بر  وابستگی اختیاری

س دانش از بهترین شیوه در یک منطقه کاربرد خاص و یا برخی از جنبه های غیر معمول از پروژه که در آن یک توالی خاص مورد نظر ایجاد اسا

ل وشده است، حتی اگر ممکن است دیگر توالی قابل قبول وجود دارد. به عنوان مثال، به طور کلی پذیرفته بهترین شیوه توصیه می کنند که در ط

و ساز، برق کار باید پس از اتمام کار لوله کشی شروع می شود. این سفارش است اجباری و هر دو فعالیت ها ممکن است در همان زمان )به ساخت 

مل اصورت موازی( رخ می دهد، اما انجام فعالیت های در نظم ترتیبی را کاهش می دهد به طور کلی ریسک پروژه. وابستگی اختیاری باید به طور ک

 ید از آنها می توانند مقادیر دلخواه شناور کل ایجاد و می تواند گزینه های برنامه ریزی بعد محدود می کند. هنگامی که تکنیک های ردیابمستن

 در یسریع به کار می شوند، این وابستگی اختیاری باید بررسی شود و برای اصالح و یا حذف نظر گرفته شود. تیم پروژه تعیین می کند که وابستگ

 طول فرآیند تعیین توالی فعالیت های اختیاری می باشد. 

 .وابستگی خارجی شامل رابطه بین فعالیت های پروژه و  وابستگی خارجیnonproject  فعالیت. این وابستگی ها خارج از کنترل تیم پروژه

تحویل از سخت افزار از یک منبع خارجی یا جلسات هستند. به عنوان مثال، فعالیت های آزمایش در یک پروژه نرم افزاری ممکن است وابسته به 

 مزیست محیطی دولتی ممکن است نیاز به برگزار می شود قبل از آماده سازی سایت می توانید بر روی یک پروژه ساخت و ساز آغاز خواهد شد. تی

 د. مدیریت پروژه تعیین می کند که وابستگی در طول فرآیند تعیین توالی فعالیت های خارجی هستن

 .وابستگی داخلی شامل یک رابطه اولویت بین فعالیت های پروژه و به طور کلی در داخل کنترل تیم پروژه. برای مثال، اگر این  وابستگی داخلی

د نتیم می تواند یک ماشین را تست کنید تا زمانی که آن را جمع آوری، یک وابستگی اجباری داخلی وجود دارد. تیم مدیریت پروژه تعیین می ک

 که وابستگی در طول فرآیند تعیین توالی فعالیت های داخلی هستند. 

 منجر می شود و وقفه  6.3.2.3

داری ا سرب مقدار زمان یک فعالیت جانشین می توان با توجه به یک فعالیت سلف پیشرفته است. به عنوان مثال، در یک پروژه برای ساخت یک ساختمان

هفته قبل از اتمام لیست پانچ برنامه ریزی شده. این امر می تواند به عنوان یک پایان به شروع  2ه ریزی شود برای شروع جدید، محوطه سازی می تواند برنام

. سرب اغلب به عنوان یک ارزش منفی برای تاخیر در نرم افزار 16/11هفته سرب نشان داده شده است همانطور که در شکل نشان داده شده است  2با یک 

 ارائه شده است. برنامه ریزی 

 

 . نمونه هایی از سرب و تاخیر11-6شکل 
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یش پ تاخیر مقدار زمان یک فعالیت جانشین خواهد شد با توجه به یک فعالیت سلف تاخیر است. برای مثال، یک تیم نویسندگی فنی ممکن است ویرایش

روزه نشان داده  15می توان به عنوان یک رابطه شروع به شروع با تاخیر روز پس از شروع به نوشتن آن آغاز خواهد شد. این را  15نویس یک پرونده بزرگ 

. تاخیر همچنین می توانید در پروژه دیاگرام های شبکه برنامه نشان داده می شود همانطور که 16/11شده است همانطور که در شکل نشان داده شده است 

روز تاخیر( حتی اگر جبران  11)شروع به شروع به عالوه  SS + 10)که توسط نامگذاری نشان داد نشان داده  Iو  Hدر رابطه بین فعالیت های  11-6در شکل 

 است نمایش داده نمی شود نسبت به یک مقیاس زمانی(. 

اید منطق سرنخ ها و وقفه ب تیم مدیریت پروژه وابستگی که ممکن است نیاز به یک سرب یا تاخیر به دقت تعریف رابطه منطقی تعیین می کند. استفاده از

 ود. د مستند شبرنامه جایگزین نیست. همچنین، تخمین مدت زمان انجام هر گونه سرنخ ها یا وقفه شامل نمی شود. فعالیت ها و مفروضات مربوط به آنها بای

 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 6.3.2.2

تمایز به انواع مختلف  نظیم دنباله ای از فعالیت های. وارد کردن روابط منطقی، سرب و تاخیر ارزش؛ وقابلیت برای کمک به برنامه ریزی، سازماندهی، و ت

 وابستگی. 

 فعالیت های دنباله: خروجی  6.3.3

 پروژه نمودار شبکه برنامه  6.3.3.1 

ت. شکل روژه اسنمودار پروژه شبکه برنامه یک نمایش گرافیکی از روابط منطقی، همچنین به عنوان وابستگی اشاره شده است، از جمله فعالیت برنامه ریزی پ

ست. دیریت پروژه تولید شده انشان می دهد یک نمودار پروژه شبکه برنامه. یک نمودار شبکه پروژه برنامه به صورت دستی و یا با استفاده از نرم افزار م 6-11

ی مورد استفاده این می تواند شامل جزئیات پروژه کامل، و یا یک یا چند فعالیت به طور خالصه. روایت خالصه می توانید نمودار را همراهی و رویکرد اساس

 در روایت است. برای توالی فعالیت توصیف می کنند. هر توالی فعالیت غیر معمول در داخل شبکه باید به طور کامل 

مسیر.  ییفعالیت هایی که فعالیت های سلف های متعدد نشان می دهد همگرایی مسیر. فعالیت هایی که فعالیت های جانشین متعدد نشان می دهد یک واگرا

وانید فعالیت های متعدد را تحت فعالیت ها با همگرا و واگرا در معرض خطر بیشتری هستند به عنوان آنها توسط فعالیت های متعدد آسیب دیده و یا می ت

است که به نام یک واگرایی مسیر، آن را به  Kتاثیر قرار. فعالیت من است که به نام همگرایی مسیر، آن را به عنوان بیش از یک سلف، در حالی که فعالیت 

 یک جانشین.  عنوان بیش از

 اسناد پروژه به روز رسانی  6.3.3.2

 است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که ممکن 
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 .ویژگی فعالیت ممکن است یک دنباله الزم از حوادث و یا سلف یا جانشین روابط تعریف شده، و همچنین 6.2.3.2در بخش  فعالیت ویژگی های .

 لیت ها است. به عنوان سرب تعریف توصیف و تاخیر و روابط منطقی بین فعا

 .فهرست فعالیت ممکن است با تغییر در روابط بین فعالیت های پروژه در طول فعالیت های توالی تأثیر داشته 6.2.3.1در بخش  لیست فعالیت .

 است. 

 .مفروضات و محدودیت های ثبت شده در ورود به سیستم فرض ممکن است نیاز به بر اساس توالی، 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .

تعیین رابطه، و منجر می شود و وقفه به روز می شود، و ممکن است منجر به خطرات پروژه منحصر به فرد است که ممکن است برنامه زمانبندی 

 پروژه تاثیر می دهد. 

  تاریخ برنامه ریزی شده برای نقاط عطف خاص ممکن است با تغییر در روابط بین فعالیت های پروژه 6.2.3.3در بخش  عطف است.لیست نقطه .

 در طول فعالیت های توالی تأثیر داشته است. 

 زمان های تخمین فعالیت  6.2

فعالیت های فردی با منابع برآورد شده است. مزیت اصلی این فرآیند این است  برآورد مدت زمان فعالیت روند برآورد تعداد دوره های کار مورد نیاز برای تکمیل

وجی این فرآیند در که آن را فراهم مقدار زمان هر فعالیت خواهد برای تکمیل کنند. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خر

 ر جریان داده ها از روند به تصویر می کشد. نمودا 13-6نشان داده شده است. شکل  12-6شکل 

 

 

 

 . برآورد مدت زمان فعالیت: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی12-6شکل 
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 . برآورد مدت زمان فعالیت درسایت: جریان داده ها نمودار13-6شکل 

  

م منابع. عوامل دیگری که برآورد مدت زمان فعالیت با استفاده از اطالعات از محدوده کار، انواع منابع مورد نیاز و یا سطح مهارت، مقادیر منابع برآورد، و تقوی

ثابت، تالش یا محل کار ثابت،  ممکن است تخمین مدت زمان عبارتند از محدودیت ها برای مدت زمان، تالش های درگیر، و یا نوع منابع )مثال، مدت زمان

ی در ص یا گروهتعدادی از منابع ثابت(، و همچنین به عنوان تکنیک های تجزیه و تحلیل شبکه برنامه استفاده می شود. ورودی برای برآورد مدت زمان از شخ

تدریج به تفصیل شرح داده، و این روند در نظر کیفیت و  تیم پروژه که بیشترین آشنایی را با ماهیت کار در فعالیت خاص است سرچشمه. برآورد مدت زمان به

طول مدت  در دسترس بودن داده های ورودی. به عنوان مثال، داده ها به عنوان مفصل تر و دقیق در مورد مهندسی پروژه و کار طراحی، دقت و کیفیت در

 برآورد بهبود در دسترس هستند. 

برآورد میزان تالش مورد نیاز برای تکمیل کار فعالیت و میزان منابع موجود برآورد برای تکمیل فعالیت. این تخمین  فرآیند برآورد فعالیت مدت زمان نیاز به یک

ر مناسب است. د ها استفاده می شود به تخمین تعداد دوره های کار )مدت زمان فعالیت( مورد نیاز برای تکمیل فعالیت با استفاده از پروژه و منابع تقویم

ن تعیی موارد، تعداد منابع که انتظار می رود در دسترس برای انجام یک فعالیت، همراه با مهارت مهارت از آن منابع، ممکن است مدت زمان فعالیت بسیاری از

ابطه خطی یا ر "مخط مستقی"می کند. تغییر به یک منبع رانندگی اختصاص داده شده به فعالیت معموال یک اثر در مدت زمان داشته باشند، اما این یک ساده 

شده از زمان نیست. گاهی اوقات، طبیعت ذاتی کار )یعنی محدودیت ها برای مدت زمان، تالش های درگیر، و یا تعدادی از منابع( یک مقدار از پیش تعیین 

انی تخمین مدت زمان نظر گرفتن زمساعته( است. عوامل دیگر برای در  24برای کامل بدون در نظر گرفتن تخصیص منابع )به عنوان مثال، یک تست استرس 

 عبارتند از: 
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 هنگامی که یکی از عوامل )به عنوان مثال، منابع( را برای تعیین تالش مورد نیاز برای تولید یک واحد از کار افزایش یافته قانون بازده نزولی .

از که یک عامل شروع به عملکرد را افزایش می دهد به است در حالی که همه عوامل دیگر ثابت باقی می ماند، یک نقطه در نهایت که در آن شده 

 تدریج کوچکتر و یا کاهش خواهد رسید در خروجی. 

 .افزایش تعداد منابع به دو برابر تعداد اصلی از منابع همیشه زمان به نصف کاهش می دهد، آن را به عنوان ممکن است مدت  تعدادی از منابع

، و در برخی از نقطه اضافه کردن منابع بسیار زیادی به فعالیت ممکن است مدت زمان با توجه به انتقال زمان اضافی به علت خطر را افزایش دهد

 دانش را افزایش می دهد ، منحنی، هماهنگی اضافی، و عوامل دیگر درگیر یادگیری است. 

 .ه عنوان مثال، افزایش در خروجی یک کارخانه این نیز ممکن است نقش مهمی در تعیین برآورد مدت زمان بازی کند. ب پیشرفت در تکنولوژی

 تولید ممکن است از طریق خرید از آخرین پیشرفت در فن آوری، که ممکن است مدت زمان و منابع نیازهای تاثیر به دست آورد. 

 .تنها در آخرین لحظه ممکن است زمانی که مردم شروع به خود اعمال  -یا تعویق  -مدیر پروژه نیز نیاز به سندرم دانشجو آگاه  انگیزه کارکنان

 قبل از موعد مقرر و قانون که در آن کار گسترش می یابد، برای پر کردن زمان در دسترس برای تکمیل آن پارکینسون است. 

 برآورد مدت زمان فعالیت مستند.  همه داده ها و مفروضات است که تخمین مدت زمان پشتیبانی برای هر

 ت درسایت: ورودی زمان های تخمین فعالی 6.2.1

 وژه طرح مدیریت پر 6.2.1.1

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش 

 .طرح مدیریت برنامه روش مورد استفاده، و همچنین سطح دقت و صحت و معیارهای مورد نیاز برای 6.1.3.1در بخش  طرح مدیریت برنامه .

 تخمین مدت زمان فعالیت تعریف می کند. 

 .قبل از شروع درمان دامنه شامل فرهنگ لغت 5.4.3.1در بخش  پایه محدوده .WBS که شامل جزئیات فنی که می توانید تالش و مدت زمان ،

 برآورد اثر بگذارد. 

 اسناد پروژه  6.2.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل

 .ده و یا روابط جانشین، و همچنین به عنوان سرب تعریف . ویژگی فعالیت ممکن است سلف تعریف ش6.2.3.2در بخش  فعالیت ویژگی های

 شده و تاخیر و روابط منطقی بین فعالیت هایی که ممکن است تخمین مدت زمان تاثیر توصیف می کنند. 

 .میشود. . فهرست فعالیت شامل تمام فعالیت های برنامه های مورد نیاز بر روی این پروژه، که تخمین زده 6.2.3.1در بخش  لیست فعالیت

 وابستگی ها و محدودیت های دیگر برای این فعالیت ها می توانید تخمین مدت زمان را تحت تاثیر قرار. 

 .مفروضات و محدودیت های ثبت شده در ورود به سیستم فرض ممکن است منجر به خطرات پروژه 4.1.3.2در بخش  ورود به سیستم فرض .

 بندی پروژه تاثیر می دهد. منحصر به فرد است که ممکن است برنامه زمان

 .درس پیش از آن در پروژه با توجه به تالش و تخمین مدت زمان را می توان به مراحل بعدی در این 4.4.3.1در بخش  درس ثبت به دست .

 پروژه به منظور بهبود دقت و صحت از تالش و مدت زمان برآورد اعمال به دست. 

 .ت نقطه عطف ممکن است تاریخ برای نقاط عطف خاص که ممکن است تخمین مدت زمان تاثیر . لیس6.2.3.3در بخش  لیست نقطه عطف است

 برنامه ریزی شده. 

 .این پروژه کارکنان است که افراد مناسب به تیم اختصاص داده شده است. 9.3.3.1در بخش  پروژه تکالیف تیم است . 

 .اختار سلسله مراتبی از منابع مشخص شده توسط دسته منابع و نوع منبع . ساختار شکست منابع یک س9.2.3.3در بخش  ساختار شکست منابع

 فراهم می کند. 
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 .تقویم منابع را تحت تاثیر قرار مدت زمان فعالیت های برنامه به دلیل در دسترس بودن منابع خاص، نوع منابع، 9.2.1.2در بخش  تقویم منابع .

 و منابع را با ویژگی های خاص. تقویم منابع مشخص و زمانی که و چه مدت منابع پروژه شناسایی خواهد در طول پروژه در دسترس باشد. 

 .فعالیت منابع مورد نیاز برآورد خواهد بر طول مدت فعالیت دارند، از سطح به آن منابع اختصاص یافته به 9.2.3.1در بخش  منابع مورد نیاز .

منابع به یک  lowerskilledفعالیت های دیدار با الزامات قابل توجهی طول مدت ترین فعالیت ها را تحت تاثیر قرار. برای مثال، اگر اضافی و یا 

ص داده، ممکن است به دلیل افزایش ارتباطات، آموزش، و نیازهای هماهنگی منجر به برآورد مدت زمان طوالنی تر کاهش بهره وری فعالیت اختصا

 و یا بهره وری. 

 .ریسک های پروژه های فردی ممکن است انتخاب منابع و در دسترس بودن اثر می گذارد. به روز رسانی به 11.2.3.1در بخش  ثبت نام ریسک .

 ، از پاسخ طرح خطر گنجانده شده است. 11.5.3.2سک در با اسناد پروژه به روز رسانی، در بخش ری

 شرکت عوامل محیطی  6.2.1.3

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند برآورد فعالیت مدت زمان شامل ا

 رجع، پایگاه های داده مدت زمان برآورد و دیگر داده های م 

  ،معیارهای بهره وری 

  انتشار اطالعات تجاری، و 

  .محل سکونت از اعضای تیم 

 دارایی فرایند سازمانی  6.2.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند برآورد فعالیت مدت زمان شامل ا

  ،اطالعات مدت زمان تاریخی 

  ،تقویم پروژه 

  ،سیاست برآورد 

  زمانبندی روش و 

  .درس مخزن به دست 

 زمان های تخمین فعالیت درسایت: ابزارها و تکنیک های  6.2.2 

 رجوع به خبرگان  6.2.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو4.1.2.1در بخش  

  کنترل. توسعه برنامه، مدیریت، و 

  تخصص در برآورد؛ و 

  .رشته و یا دانش نرم افزار 

 برآورد مشابه  6.2.2.2

ابه است. وژه های مشبرآورد مشابه یک تکنیک برای تخمین مدت زمان و یا هزینه یک فعالیت یا یک پروژه با استفاده از داده های تاریخی از یک فعالیت و یا پر

ی از یک پروژه مشابه قبلی، از قبیل مدت زمان، بودجه، اندازه، وزن، و پیچیدگی، به عنوان مبنایی برای برآورد پارامتر و یا برآورد مشابه با استفاده از پارامترها

رآورد مدت زمان همان اندازه برای یک پروژه آینده است. تخمین مدت زمان، این تکنیک در مدت زمان واقعی قبلی، پروژه های مشابه به عنوان مبنایی برای ب

مدت  خمینپروژه فعلی متکی است. این یک رویکرد ارزش برآورد ناخالص، گاهی اوقات برای تفاوت شناخته شده در پروژه های پیچیده تنظیم کرده است. ت

 زمان مشابه اغلب برای تخمین مدت زمان پروژه زمانی که یک مقدار محدود از اطالعات دقیق در مورد پروژه وجود دارد. 
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 هست به طور کلی کم هزینه تر و وقت گیر تر از روش های دیگر کمتر است، اما آن را نیز کمتر دقیق است. برآورد مدت زمان مشابه می توان ببرآورد مشابه ا

زمانی  ن ترینمیناکل پروژه و یا به بخش های از یک پروژه به کار گرفته و ممکن است در رابطه با دیگر روش برآورد استفاده می شود. برآورد مشابه قابل اط

 رد باید از تخصص مورد نیاز است. است که فعالیت های قبلی در واقع مشابه و نه فقط در ظاهر، و اعضای تیم پروژه تهیه برآو

 پارامتری برآورد  6.2.2.3

ترهای تاریخی است. برآورد پارامتری یک روش برآورد که در آن یک الگوریتم مورد استفاده برای محاسبه هزینه و یا مدت زمان بر اساس داده ها و پروژه پارام

خت و ساز( برای محاسبه برآورد برآورد پارامتری با استفاده از یک ارتباط آماری بین داده های تاریخی و متغیرهای دیگر )به عنوان مثال، قطعه مربع در سا

 پارامترهای فعالیت، از قبیل هزینه، بودجه، و مدت زمان. 

ل، مدت زمان در مدت زمان می تواند کمی با ضرب مقدار کار به شده توسط تعدادی از ساعات کار در هر واحد از کار انجام شده تعیین می شود. به عنوان مثا

نقاشی های ضرب در تعداد ساعات کاری در نقاشی برآورد، و یا در نصب و راه اندازی کابل، متر از کابل ضرب در تعداد  یک پروژه طراحی شده توسط تعدادی از

 1111ساعت ) 41متر  1111متر از کابل در ساعت است، مدت زمان مورد نیاز برای نصب  25ساعات کاری در هر متر. اگر منابع اختصاص داده قادر به نصب 

 متر( است.  25قسیم بر متر در ساعت ت

توان به کل  ری میاین تکنیک می تواند سطوح باالتری از دقت بسته به پیچیدگی و اطالعات زمینه ای ساخته شده را به مدل تولید کند. برآورد برنامه پارامت

 د اعمال می شود، در ارتباط است. پروژه و یا به بخش های از یک پروژه با سایر روش های برآور

 برآورد سه نقطه  6.2.2.2

ند تا می کدقت برآورد مدت زمان تک نقطه ممکن است با در نظر گرفتن عدم قطعیت برآورد و خطر بهبود یافته است. با استفاده از تخمین سه نقطه کمک 

 ی برای مدت زمان یک فعالیت است: تعریف یک محدوده تقریب

  ( به احتمال زیادTM  .)یت بر اساس، با توجه به منابع به احتمال زیاد به اختصاص داده می شود، بهره وری آنها، این برآورد بر طول مدت فعال

 انتظارات واقع بینانه از در دسترس بودن برای فعالیت، وابستگی به دیگر شرکت کنندگان، و وقفه. 

  ( خوش بینانهTO  .) .مدت زمان فعالیت در تجزیه و تحلیل از بهترین حالت برای فعالیت است 

  ( بدبینTP  .) .مدت زمان در تجزیه و تحلیل بدترین حالت برای فعالیت است 

مورد استفاده توزیع مثلثی  ، قابل محاسبه است. یک فرمول معمول TEبسته به توزیع فرض از ارزش در محدوده سه برآوردها، مدت زمان انتظار می رود، 

 . TE ( =TO  +TM  +TP  / )3     است: 

وزیع تاستفاده شده است که از دادههای تاریخی کافی وجود ندارد و یا هنگام استفاده از داده قضاوت. برآورد مدت زمان بر اساس سه نقطه با یک توزیع مثلثی 

 اطراف مدت زمان انتظار می رود.  فرض ارائه مدت زمان انتظار و روشن وسیعی از عدم اطمینان در

 برآورد پایین به باال  6.2.2.4

. هنگامی که مدت زمان یک فعالیت می WBSاجزای  lowerlevelپایین به باال یک روش تخمین مدت زمان پروژه و یا هزینه شده توسط گرد برآورد است 

ت. این رد شده استواند با درجه معقولی از اعتماد به نفس نمی شود تخمین زده، کار در فعالیت است به جزئیات بیشتر تجزیه می شود. مدت زمان جزئیات برآو

رم توانید نتخمین ها و سپس به یک مقدار کل برای هر یک از مدت زمان فعالیت در جمع شده است. فعالیت ها ممکن است یا ممکن است بین آنها را که می 

 زکه منعکس و مستند در مورد نیاز برآورد شده اافزار و استفاده از منابع را تحت تاثیر قرار ندارد. اگر وابستگی وجود دارد، این الگوی استفاده از منابع است 

 فعالیت. 

 تحلیل داده ها  6.2.2.6

 تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:  
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  .های؛  مختلف قابلیت منابع و یا مهارت تجزیه و تحلیل گزینه های جایگزین مورد استفاده برای مقایسه سطوحتجزیه و تحلیل گزینه ها باشد

(؛ ابزار های مختلف )دستی در مقابل خودکار(؛ و، اجاره، و یا خرید تصمیم گیری در 6.5.2.6تکنیک های فشرده سازی برنامه ریزی )در بخش 

 بهینه برای انجام کار پروژه. مورد منابع است. این اجازه می دهد تا تیم به وزن منابع، هزینه و مدت زمان متغیر برای تعیین یک روش 

  .تجزیه و تحلیل رزرو به تعیین میزان احتمالی و مدیریت ذخیره مورد نیاز برای این پروژه استفاده می شود. برآورد مدت تجزیه و تحلیل رزرو

الی زمان ممکن است شامل ذخایر احتمالی، گاهی اوقات به عنوان ذخایر برنامه اشاره شده است، به حساب برای عدم اطمینان برنامه. ذخایر احتم

ین زده در پایه برنامه، که برای شناسایی خطرات که پذیرفته می شوند اختصاص داده است. ذخایر احتمالی با شناخته شده هستند مدت زمان تخم

 زناشناخته، که ممکن است تخمین زده می شود برای این مقدار نامعلومی از دوباره کاری در ارتباط است. ذخیره احتمالی ممکن است یک درصد ا

رد یا یک عدد ثابت از دوره های کار. ذخایر احتمالی ممکن است از فعالیت های فردی جدا شده و جمع شده است. از آنجا مدت زمان فعالیت برآو

که اطالعات دقیق تر در مورد این پروژه در دسترس می شود، ذخیره احتمالی ممکن است استفاده شود، کاهش می یابد، و یا حذف شده است. 

 ناد و مدارک برنامه شناخته شده است. احتمالی باید به وضوح در اس

رای اهداف برآورد نیز ممکن است برای میزان ذخیره مدیریت برنامه برای پروژه تولید می شود. ذخایر مدیریت یک مقدار مشخص از بودجه پروژه نکردن ب

ه یت در نظر گرفته شده برای رسیدگی به ناشناخته ناشناختکنترل مدیریت هستند و برای کار پیش بینی نشده است که در دامنه پروژه می باشد. ذخایر مدیر

ه ژه است. بسته باست که می تواند یک پروژه را تحت تاثیر قرار. ذخیره مدیریت در پایه برنامه شامل نیست، اما آن را بخشی از الزامات کلی مدت زمان پرو

 یه برنامه نیاز داشته باشد. ه پاشرایط قرارداد، استفاده از ذخایر مدیریت ممکن است یک تغییر ب

 تصمیم سازی  6.2.2.7

. تصمیم گیری تکنیک های است که می تواند در این فرایند استفاده می شود عبارتند از اما به رای گیری محدود نمی شود. یکی تنوع در 5.2.2.4در بخش 

ام مشت از پنج )همچنین مشت به پنج نامیده می شود(. در این روش، روش رای گیری است که اغلب در پروژه های چابک مبتنی بر استفاده شده است به ن

ج انگشت نمدیر پروژه تیم برای نشان دادن سطح خود را از حمایت برای یک تصمیم گیری با نگه داشتن یک مشت بسته )نشان می دهد هیچ پشتیبانی( تا پ

گه می دارد تا کمتر از سه انگشت، عضو تیم این فرصت را به بحث در مورد هر گونه )که نشان دهنده پشتیبانی کامل( می پرسد. اگر یکی از اعضای تیم ن

شت( و یا موافق به اعتراض با تیم داده شده است. مدیر پروژه ادامه روند مشت از پنج تا زمانی که تیم رسیدن به اجماع )همه نگه می دارد تا سه یا چند انگ

 را به تصمیم بعدی. حرکت در 

 ات جلس 6.2.2.8

رنامه دویدن و یا ب تیم پروژه می توانند در جلسات به منظور برآورد مدت زمان فعالیت نگه دارید. هنگام استفاده از یک رویکرد چابک، به انجام حداکثر سرعت

ر روی یتم ها تیم مرتکب به کار بریزی تکرار جلسات به بحث در مورد وضعیت سفارشات کاال اولویت بندی )داستان های کاربر( و تصمیم بگیرید که از این آ

بر اساس  آوردهایدر تکرار های آینده الزم است. تیم را تجزیه می کند داستان های کاربر به وظایف سطح پایین است، با تخمین در ساعت، و سپس تایید که بر

رار برگزار شد و توسط مالک محصول، تیم اسکرام و مدیر ظرفیت تیم در طول مدت )تکرار( دست یافتنی است. این جلسه است که معموال در روز اول از تک

 پروژه شرکت کردند. نتیجه جلسه شامل یک جمع تکرار، و همچنین مفروضات، نگرانی ها، خطرات، وابستگی، تصمیمات و اقدامات. 

 زمان های تخمین فعالیت درسایت: خروجی  6.2.3 

 برآورد مدت زمان  6.2.3.1 

ورد مدت زمان انجام برآورد مدت زمان ارزیابی کمی از تعداد احتماال از دوره های زمانی که مورد نیاز برای تکمیل یک فعالیت، یک فاز یا یک پروژه است. برآ 

وسیعی از نتایج طیف است. برآورد مدت زمان ممکن است شامل برخی از نشانه های که  6.3.2.3هیچ گونه وقفه را شامل نمی شود همانطور که در بخش 

 ممکن است. مثال: 

  روز(. یا 5)با فرض یک هفته کار  را 12 از بیش و روز 8 حداقل کرد خواهد فعالیت که دهد می نشان که روز، 2 ±هفته  2طیف وسیعی از 

  احتمال A15٪ هفته یا کمتر است.  3 کرد خواهد فعالیت یعنی ٪85 احتمال باال دهد می نشان که هفته، 3 از بیش از 
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 اساس برآورد  6.2.3.2

شن و کامل مقدار و نوع اطالعات اضافی حمایت برآورد مدت زمان توسط منطقه برنامه متفاوت باشد. صرف نظر از سطح از جزئیات، مدارک باید یک درک رو 

 از نحوه برآورد مدت زمان مشتق شده بود فراهم می کند. 

 تخمین مدت زمان ممکن است شامل:  حمایت از جزئیات برای 

  ،)اسناد اساس برآورد )به عنوان مثال، چگونه آن را توسعه داده شد 

  ،مستندات از همه فرضیات ساخته شده 

  ،مستندات از هر گونه محدودیت های شناخته شده است 

  ،شده برآورد مقادیر از وسیعی طیف بین زمان مدت که دهد می نشان( ٪11 ±نشانه ای از طیف وسیعی از برآورد ممکن )به عنوان مثال)،  

  نشانه ای از سطح اعتماد به نفس از برآورد نهایی، و 

  .مستندات از پروژه های فردی خطر موثر بر این برآورد 

 اسناد پروژه به روز رسانی  6.2.3.3

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

 .برآورد مدت زمان فعالیت تولید شده در طی این فرایند مستند به عنوان بخشی از فعالیت های ویژگی 6.2.3.2در بخش  فعالیت ویژگی های .

 های. 

 .این شامل فرضیات ساخته شده در حال توسعه برآورد مدت زمان، مانند سطوح مهارت منابع و در 4.1.3.2خش در ب ورود به سیستم فرض .

یزی دسترس بودن، و همچنین به عنوان یک اساس برآوردهای برای مدت زمان. عالوه بر این، محدودیت ناشی از روش برنامه ریزی و ابزار برنامه ر

 نیز ثبت شده است. 

 درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که کارآمد و در حال توسعه تالش و مدت زمان برآورد موثر 4.4.3.1در بخش  ت.درس ثبت به دس .

 بودند به روز شد. 

 توسعه برنامه  6.4

 ل برنامه برای اجرای پروژه و نظارتتوسعه برنامه فرآیند تجزیه و تحلیل توالی فعالیت، مدت زمان، منابع مورد نیاز، و محدودیت های برنامه برای ایجاد یک مد

د. این روند ی باشو کنترل است. مزیت اصلی این فرآیند این است که آن را تولید یک مدل برنامه با تاریخ برنامه ریزی شده برای تکمیل فعالیت های پروژه م

نمودار جریان داده ها از  15-6نشان داده شده است. شکل  14-6طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در شکل 

 روند به تصویر می کشد. 

 

 . توسعه برنامه: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی14-6شکل 
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 . توسعه برنامه: جریان داده ها نمودار15-6شکل 

روژه و نقاط یت های پدر حال توسعه یک برنامه پروژه قابل قبول فرآیند تکرار شونده است. مدل برنامه برای تعیین شروع و پایان تاریخ برنامه ریزی برای فعال 

 زمان، برآورد منابع و ذخایرعطف بر اساس بهترین اطالعات در دسترس است استفاده می شود. توسعه برنامه می توانید بررسی و تجدید نظر در برآورد مدت 

تعریف نقاط  ازبرنامه نیاز به ایجاد یک برنامه طرح مصوب که می تواند به عنوان یک پایه برای پیگیری پیشرفت خدمت می کنند. مراحل کلیدی آن عبارتند 

ان تاریخ تعیین شده اند، آن است که مشترک به کارکنان عطف پروژه، شناسایی و تعیین توالی فعالیت ها، و برآورد مدت زمان. هنگامی که شروع فعالیت و پای

قویم تضاد با تپروژه اختصاص یافته به فعالیت های مرور فعالیت های خود اختصاص داده. کارکنان تایید می کند که شروع و پایان تاریخ در حال حاضر هیچ 

ظایف و در نتیجه هنوز هم معتبر است. برنامه است سپس تجزیه و تحلیل برای تعیین منابع و یا فعالیت های اختصاص داده شده بر روی پروژه های دیگر و یا و

. بازنگری و حفظ مدل برنامه ریزی پروژه برای  baselinedدرگیری با روابط منطقی و در صورت تسطیح منابع قبل از برنامه مورد نیاز است مورد تایید و 

 شرح داده شده است.  6.7ادامه می دهد، همانطور که در بخش حفظ یک برنامه واقع بینانه در طول مدت پروژه 

 ندارد مراجعه برای برنامه ریزی. برای کسب اطالعات درباره برنامه ریزی مشخص تر، به تمرین استا

 توسعه برنامه: ورودی  6.4.1

 طرح مدیریت پروژه  6.4.1.1

 دود به: . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه مح4.2.3.1در بخش 
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 .طرح مدیریت برنامه روش برنامه ریزی و ابزار مورد استفاده برای ایجاد برنامه و چگونه برنامه قابل 6.1.3.1در بخش  طرح مدیریت برنامه .

 محاسبه می باشد شناسایی می کند. 

 .دامنه بیانیه، 5.4.3.1در بخش  پایه محدوده .WBS و فرهنگ لغت ،WBS  جزئیات بیشتر در مورد تحویل پروژه هستند که در هنگام ساخت

 مدل برنامه در نظر گرفته است. 

 اسناد پروژه  6.4.1.2

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

  .جزئیات مورد استفاده برای ساخت مدل برنامه فراهم می کند.  . ویژگی های فعالیت6.2.3.2در بخش فعالیت ویژگی های 

  .فهرست فعالیت شناسایی فعالیت هایی است که در مدل برنامه گنجانده خواهد شد. 6.2.3.1در بخش لیست فعالیت . 

  .جر به خطرات پروژه . مفروضات و محدودیت های ثبت شده در ورود به سیستم فرض ممکن است من4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض

 منحصر به فرد است که ممکن است برنامه زمانبندی پروژه تاثیر می دهد. 

  .مقدار و نوع اطالعات اضافی حمایت برآورد مدت زمان توسط منطقه برنامه متفاوت باشد. صرف نظر 6.4.3.2در بخش اساس تخمین می زند .

 نحوه برآورد مدت زمان مشتق شده بود فراهم می کند.  از سطح از جزئیات، مدارک باید یک درک روشن و کامل از

  .برآورد مدت زمان شامل ارزیابی کمی از تعداد به احتمال زیاد از دوره های کار که مورد نیاز خواهد بود 6.4.3.1در بخش برآورد مدت زمان .

 برای تکمیل یک فعالیت. این خواهد شد مورد استفاده برای محاسبه برنامه. 

  درس پیش از آن در پروژه با توجه به توسعه مدل برنامه را می توان به مراحل بعدی در این پروژه به کار 4.4.3.1در بخش آموخته. درس های .

 گرفته برای بهبود اعتبار مدل برنامه به دست. 

  .لیست نقطه عطف تاریخ برای نقاط عطف خاص برنامه ریزی کرده است. 6.2.3.3در بخش لیست نقطه عطف است . 

  .نمودار شبکه پروژه برنامه شامل روابط منطقی از اسالف و که استفاده می شود برای محاسبه 6.3.3.1در بخش پروژه نمودار شبکه برنامه .

 برنامه. 

  .تیم پروژه که تعیین کنید کدام منابع برای هر یک از فعالیت اختصاص داده است. . تکالیف 9.3.3.1در بخش پروژه تکالیف تیم است 

  .تقویم منابع حاوی اطالعات به در دسترس بودن منابع در طول پروژه می باشد. 9.2.1.2بیان شده در بخش تقویم منابع . 

  .ار منابع مورد نیاز برای هر یک از فعالیت مورد استفاده برای ایجاد . مورد نیاز منابع فعالیت شناسایی نوع و مقد9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز

 مدل برنامه. 

  .ثبت نام خطر فراهم می کند جزئیات مربوط به تمام ریسک های شناسایی شده، و ویژگی های خود، که 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

ر ذخایر برنامه با استفاده از تاثیر خطر انتظار می رود یا به معنای منعکس شده مدل برنامه را تحت تاثیر قرار. اطالعات ریسک مربوط به برنامه د

 است. 

 موافقتنامه  6.4.1.3

انجام به تعهدات  . فروشندگان ممکن است یک ورودی به برنامه زمانبندی پروژه آنها به عنوان توسعه جزئیات چگونه آنها را کار پروژه12.2.3.2در بخش 

 قراردادی است. 

 شرکت عوامل محیطی  6.4.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند برنامه توسعه شامل ا

  دولت یا صنعت استانداردها و 

  .کانالهای ارتباطی 
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 دارایی فرایند سازمانی  6.4.1.4 

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند برنامه توسعه شامل ا

  زمانبندی روش حاوی سیاست های حاکم بر توسعه مدل برنامه و تعمیر و نگهداری، و 

  .)تقویم پروژه )بازدید کنندگان 

 توسعه برنامه: ابزارها و تکنیک های  6.4.2 

 تجزیه و تحلیل شبکه برنامه  6.4.2.1

استفاده برای تولید مدل برنامه ریزی پروژه است. این استخدام چند روش دیگر مانند روش مسیر بحرانی )در  تجزیه و تحلیل شبکه برنامه روش فراگیر مورد

شامل اما نه محدود  (. تجزیه و تحلیل اضافی6.5.2.4( و تکنیک های مدل سازی )در بخش 6.5.2.3(، تکنیک های بهینه سازی منابع )در بخش 6.5.2.2بخش 

 به: 

  ذخایر برنامه به منظور کاهش احتمال لغزش برنامه زمانی که مسیرهای چندگانه در یک نقطه در زمان همگرا و یا هنگامی که بررسی نیاز به جمع

 چندین مسیر از یک نقطه در زمان واگرا، به منظور کاهش احتمال لغزش برنامه. 

 اسخ پ بررسی شبکه برای دیدن اگر مسیر بحرانی تا به فعالیت های در معرض خطر و یا موارد سرب طوالنی که استفاده از ذخایر برنامه و یا اجرای

 های خطر ضروری برای کاهش خطر در مسیر بحرانی. 

 است.  مه زنده توسعه یافتهتجزیه و تحلیل شبکه برنامه یک فرایند تکراری است که به کار تا زمانی که یک مدل برنا

 روش مسیر بحرانی  6.4.2.2

ه و ک تجزیروش مسیر بحرانی برای برآورد حداقل مدت زمان پروژه و تعیین میزان انعطاف پذیری برنامه در مسیر شبکه منطقی در مدل برنامه. این تکنی

ریخ های پایان اواخر برای همه فعالیت بدون توجه به هر گونه محدودیت منابع با تحلیل شبکه برنامه محاسبه اوایل شروع، پایان زود هنگام، اواخر شروع، و تا

. در این مثال، طوالنی ترین مسیر شامل 16/16انجام یک تجزیه و تحلیل پاس به جلو و عقب از طریق شبکه برنامه، همانطور که در شکل نشان داده شده است 

مسیر بحرانی است. مسیر بحرانی دنباله ای از فعالیت های است که نشان دهنده طوالنی ترین مسیر از  ACDز ، و بنابراین دنباله ای اDو  A ،Cفعالیت های 

ه شروع در تیجطریق یک پروژه، که تعیین کوتاه ترین مدت زمان پروژه امکان پذیر است. طوالنی ترین مسیر دارای کمترین کل شناور معموال صفر است. در ن

تاریخ لزوما برنامه پروژه نیست؛ بلکه آنها را نشان می دهد دوره های زمانی است که در آن فعالیت می تواند اجرا شود، با استفاده از  اوایل و اواخر و پایان

ورد م بحرانیپارامترهای یک مدل برنامه برای مدت زمان فعالیت، روابط منطقی، منجر، نشدم، و دیگر محدودیت های شناخته شده وارد شده است. روش مسیر 

 برنامه. استفاده برای محاسبه مسیر بحرانی )بازدید کنندگان( و مقدار شناور تام و آزاد و یا انعطاف پذیری برنامه در مسیر شبکه منطقی در مدل 

یه آن مدید از تاریخ شروع اولبر روی هر مسیر شبکه، شناور و یا برنامه کل انعطاف پذیری توسط مقدار زمانی که یک فعالیت برنامه می تواند با تاخیر و یا ت

حرانی ر مسیر ببدون به تاخیر انداختن تاریخ پایان پروژه و یا نقض محدودیت برنامه اندازه گیری شد. یک مسیر بحرانی به طور معمول با صفر شناور کل د

اور کل مثبت، صفر یا منفی بسته به محدودیت اجرا، مسیر بحرانی ممکن است شن Sequencingمشخص می شود. همانطور که با اولویت رسم نمودار روش 

اس طول محاسبه پهای اعمال شده اند. شناور کل مثبت است که ناشی از پاس رو به عقب از یک محدودیت برنامه این است که بعد از تاریخ پایان اوایل که در 

دودیت در اواخر تاریخ است مدت زمان و منطق نقض کرده است. رو به جلو محاسبه شده است محاسبه می شود. شناور کل منفی ناشی شده است که یک مح

است. شبکه  تتجزیه و تحلیل شناور منفی یک تکنیک است که کمک می کند تا برای پیدا کردن راه ممکن شتاب از آوردن یک برنامه با تاخیر در مسیر بازگش

سته های نرم افزاری اجازه می دهد تا کاربر را به تعریف پارامترهای مورد استفاده برنامه ممکن است مسیرهای چندگانه نزدیک به بحرانی است. بسیاری از ب

طقی )زمانی وابط منبرای تعیین مسیر بحرانی )بازدید کنندگان(. تنظیمات به مدت زمان فعالیت )زمانی که منابع بیشتر و یا دامنه کمتر را می توان مرتب(، ر

ر و وقفه، و یا دیگر محدودیت های برنامه ممکن است الزم باشد به تولید مسیرهای شبکه با یک صفر و یا در کل مثبت که روابط اختیاری بود برای شروع(، منج

ود اختن تاریخ شروع زشناور. هنگامی که شناور کل و شناور آزاد محاسبه شده است، شناور آزاد مقدار زمان که یک فعالیت برنامه را می توان بدون به تاخیر اند

 روز است.  5، 16-6، در شکل Bاز هر جانشین و یا نقض محدودیت برنامه تاخیر است. به عنوان مثال شناور آزاد برای فعالیت  هنگام
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 . به عنوان مثال از روش مسیر بحرانی16-6شکل 

 بهینه سازی منابع  6.4.2.3

ر دسترس کمتر از د بهینه سازی منابع مورد استفاده برای تنظیم شروع و پایان تاریخ از فعالیت برای تنظیم استفاده از منابع برنامه ریزی شده به مساوی یا

امل اما ه عرضه و تقاضای منابع شبودن منابع. نمونه هایی از تکنیک های بهینه سازی منابع است که می تواند مورد استفاده برای تنظیم مدل برنامه با توجه ب

 نه محدود به: 

 .تکنیکی که در آن شروع و پایان تاریخ بر اساس محدودیت منابع با هدف برقراری تعادل بین تقاضا برای منابع با عرضه در دسترس  تسطیح منابع

اص و خ تنظیم می شود. تسطیح منابع را می توان مورد استفاده قرار گیرد که به اشتراک گذاشته و یا منابع انتقادی مورد نیاز تنها در زمان های

، مانند زمانی که یک منبع شده است به دو یا چند فعالیت های در طول  overallocatedقادیر محدود در دسترس هستند، یا در حال یا در م

(، و یا یک نیاز به نگه داشتن استفاده از منابع در یک سطح 17-نشان داده شده است  6همان دوره زمانی اختصاص داده )همانطور که در شکل 

. تسطیح منابع اغلب می تواند باعث مسیر بحرانی اصلی را تغییر دهید. شناور در دسترس است برای منابع تسطیح استفاده می ثابت وجود دارد

 شود. در نتیجه، مسیر بحرانی از طریق برنامه پروژه ممکن است تغییر کند. 

 .مورد نیاز برای منابع در این پروژه باید از برخی از  یک تکنیک است که فعالیت های یک مدل برنامه به طوری که الزامات صاف کردن منابع

وژه رمحدودیت منابع از پیش تعریف شده تجاوز نمی کند تنظیم می کند. در صاف کردن منابع، به عنوان مخالف به منابع بدون درز، مسیر بحرانی پ

عالیت ها ممکن است تنها در شناور آزاد و کل آنها به تعویق افتاد. را تغییر نداده است و تاریخ اتمام ممکن است به تاخیر انداخت. به عبارت دیگر، ف

 صاف کردن منابع ممکن است قادر به بهینه سازی تمامی منابع. 
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 . تسطیح منابع17-6شکل 

 تحلیل داده ها  6.4.2.2

  تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:

 چه اگر تجزیه و تحلیل سناریو فرایند ارزیابی سناریوهای به منظور پیش بینی اثر خود را، مثبت یا منفی، در  اگر تجزیه و تحلیل سناریو. چه

تجزیه و تحلیل شبکه برنامه با  "اتفاقی می افتد؟ Xاگر وضعیت به نمایندگی سناریو "اهداف پروژه است. این تجزیه و تحلیل سوال این است، 

استفاده از برنامه برای محاسبه حاالت مختلف، نظیر تاخیر تحویل جزء اصلی، گسترش مدت زمان مهندسی خاص، و یا معرفی انجام شده است 

چه اگر می توان به بررسی امکان سنجی برنامه عوامل خارجی، مانند اعتصاب و یا تغییر در روند صدور مجوز است. نتیجه تجزیه و تحلیل سناریو 

 ره. ظریزی پروژه تحت شرایط مختلف استفاده می شود، و در آماده سازی ذخایر برنامه و پاسخ در نظر دارد برای رسیدگی به تاثیر شرایط غیر منت

 .عدم قطعیت برای ارزیابی تاثیر بالقوه خود را در  مدل های شبیه سازی اثر ترکیبی از خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از شبیه سازی

را ببینید(، که در آن خطرات و  11.4.2.5دستیابی به اهداف پروژه می باشد. تکنیک شبیه سازی رایج ترین تجزیه و تحلیل مونت کارلو )بخش 

می شود. شبیه سازی شامل محاسبه چند مدت زمان  دیگر منابع از عدم قطعیت هستند برای محاسبه نتایج برنامه که ممکن است پروژه ها استفاده

ندگی ایبسته کار با مجموعه های مختلف از مفروضات فعالیت، محدودیت ها، خطرات، مسائل، و یا با استفاده از سناریوهای توزیع احتمال و دیگر نم

احتمال دستیابی به یک تاریخ مورد نظر خاص )به  یک توزیع احتمال برای یک پروژه با 18-6را ببینید(. شکل  11.4.2.4از عدم قطعیت )بخش 

 پایان به مه ماه 13 شده تعیین تاریخ از قبل یا و در پروژه این که ٪11عنوان مثال، پروژه تاریخ پایان( نشان می دهد. در این مثال، به احتمال 

 . دارد وجود دارد وجود مه ماه 28 پروژه این تکمیل از درصد 91 احتمال به که حالی در برساند،
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 . به عنوان مثال توزیع احتمال یک نقطه عطف هدف18-6شکل 

 زمانبندی دیدن تمرین استاندارد. برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه شبیه سازی مونت کارلو برای مدل برنامه استفاده می شود، برای  

 منجر می شود و وقفه  6.4.2.4

. آگهی و وقفه اصالحات اعمال شده در طول تجزیه و تحلیل شبکه به منظور توسعه یک برنامه زنده با تنظیم زمان شروع فعالیت های جانشین 6.3.2.3در بخش 

ندها حدودی که فرایاست. آگهی های در شرایط محدود استفاده می شود برای پیشبرد یک فعالیت جانشین با توجه به فعالیت های سلف، و وقفه در شرایط م

 یا تاثیر منابع استفاده می شود. نیاز به یک دوره مجموعه ای از زمان به سپری شدن بین اسالف و بدون کار و 

 فشرده سازی برنامه  6.4.2.6

دیدار با محدودیت های  تکنیک های فشرده سازی زمانبندی برای کوتاه کردن و یا سرعت بخشیدن مدت زمان برنامه بدون کاهش محدوده پروژه به منظور

شناور است.  حداقلبرنامه استفاده می شود، تاریخ، و یا دیگر اهداف برنامه تحمیل شده است. روش مفید تجزیه و تحلیل شناور منفی است. مسیر بحرانی یک با 

و در مقایسه  19-6ای فشرده سازی برنامه در شکل با توجه به نقض محدودیت یا تاریخ تحمیل کرده است، شناور کل می تواند تبدیل به منفی است. تکنیک ه

 عبارتند از: 

  .روش مورد استفاده برای کوتاه کردن مدت زمان برنامه را برای حداقل هزینه افزایشی با اضافه کردن منابع است. نمونه هایی از مرحله توفنده

تحویل به فعالیت در مسیر بحرانی. توفنده تنها برای فعالیت های در  عبارت تصویب اضافه کاری، در آوردن منابع اضافی، و یا پرداخت برای تسریع

 نمسیر بحرانی که در آن منابع اضافی خواهد مدت زمان فعالیت در کوتاه کار می کند. توفنده همیشه یک جایگزین مناسب تولید نمی کند و ممک

 است در معرض خطر و / یا هزینه شود. 

  .نامه که در آن فعالیت و یا مراحل به طور معمول در توالی انجام می شود به صورت موازی برای حداقل روش فشرده سازی برردیابی سریع

ی ببخشی از مدت زمان آنها انجام شده است. به عنوان مثال در حال ساخت پایه و اساس یک ساختمان قبل از تکمیل تمام نقشه های معماری. ردیا

ش خطر منجر شود. ردیابی سریع تنها در زمانی که فعالیت ها می توان به کوتاه شدن مدت زمان همپوشانی سریع ممکن است در دوباره کاری و افزای

فزایش اپروژه در مسیر بحرانی. با استفاده از هدایت در صورت شتاب برنامه معموال تالش های هماهنگی بین فعالیت های مربوط و خطر با کیفیت را 

 ریع نیز ممکن است هزینه پروژه را افزایش دهد. می دهد افزایش می دهد. ردیابی س
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 . برنامه فشرده سازی مقایسه19-6شکل 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 6.4.2.7

ر اساس تاریخ ب. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه شامل نرم افزار برنامه ریزی که بخشند روند ایجاد یک مدل برنامه با تولید شروع و پایان 4.3.2.2در بخش 

 بکه، منابع، و مدت زمان فعالیت. ورودی از فعالیت ها، دیاگرام های ش

  RELEASE AGILEبرنامه ریزی  6.4.2.8

ل ماه( بر اساس نقشه راه محصول و چشم انداز محصول برای تکام 6تا  3برنامه ریزی انتشار باشگاه سطح باال جدول زمانی خالصه ای از برنامه انتشار )معموال 

م گیری تیم برای تصمیکاال فراهم می کند. برنامه ریزی انتشار باشگاه نیز تعیین تعداد تکرارها و یا دوی سرعت در انتشار، و اجازه می دهد تا صاحب محصول و 

 چقدر نیاز به توسعه و چه مدت آن را به یک محصول رهاشدنی بر اساس اهداف کسب و کار، وابستگی، و موانع را . 

د ی کنکه ویژگی های نشان دهنده ارزش به مشتری، جدول زمانی فراهم می کند یک برنامه زمانبندی پروژه را آسان تر درک آن را به عنوان تعریف م از آنجا

 که از ویژگی های خواهد شد و در پایان هر تکرار، که دقیقا عمق اطالعات مشتری است که به دنبال در دسترس باشد. 

 چشم انداز محصول، نقشه راه محصول، برنامه ریزی آزادی، و برنامه ریزی تکرار نشان می دهد.رابطه بین  21-6شکل 
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 . رابطه بین محصوالت چشم انداز، برنامه ریزی انتشار، و برنامه ریزی تکرار21-6شکل 

 توسعه برنامه: خروجی  6.4.3  

6.4.3.1 BASELINE  برنامه 

برنامه است که می تواند تنها از طریق روش های کنترل تغییر رسمی تغییر است و به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج پایه برنامه نسخه تایید یک مدل  

ظارت و ان پایه. در نواقعی استفاده می شود. این قابل قبول و تایید شده توسط سهامداران مناسب به عنوان پایه برنامه با تاریخ های شروع ابتدا و تاریخ پای

زء از ک جمان برنامه یکنترل، تاریخ پایه تأیید میشود، به شروع واقعی در مقایسه و پایان تاریخ برای تعیین اینکه آیا واریانس رخ داده است. قبل از شروع در

 برنامه مدیریت پروژه است. 

 زمان بندی پروژه  6.4.3.2

تاریخ برنامه ریزی شده، مدت زمان، نقاط عطف، و منابع مرتبط است. حداقل، برنامه زمانبندی برنامه پروژه خروجی از یک مدل برنامه ارائه که فعالیت های با 

شود،  اولیه انجام میپروژه شامل یک تاریخ شروع برنامه ریزی شده و تاریخ پایان برنامه ریزی شده برای هر فعالیت. اگر برنامه ریزی منابع است که در مراحل 

قی می ماند تا تکالیف منابع تایید شده است و برنامه ریزی شده شروع و پایان تاریخ تاسیس شده است. این فرایند معموال بعد از برنامه ریزی پروژه اولیه با

( رخ می دهد. مدل برنامه ریزی پروژه هدف نیز ممکن است با شروع هدف تعریف شده و پایان هدف برای هر 4.2.3.1تکمیل طرح مدیریت پروژه )بخش 

ف، طسعه یافته است. برنامه پروژه ممکن است به صورت خالصه ارائه شده است، گاهی اوقات به عنوان برنامه کارشناسی ارشد و یا برنامه نقطه عفعالیت تو

کی ارائه شده، با فیمراجعه کرده و یا ارائه شده در جزئیات. اگر چه یک مدل زمانبندی پروژه را می توان در فرم جدولی ارائه، آن است که در اغلب موارد گرا

 استفاده از یک یا بیشتر از فرمت های زیر: 

 .همچنین شناخته شده به عنوان نمودار گانت، نمودار میله نشان دهنده اطالعات برنامه که در آن فعالیت ها بر روی محور عمودی  نمودار میله

شان ن ذکر شده، تاریخ در محور افقی نشان داده شده و مدت زمان فعالیت به عنوان میله بارفیکس با توجه به شروع و پایان تاریخ قرار داده شده

است. نمودار میله نسبتا آسان به خواندن و مورد استفاده هستند. بسته به مخاطب، شناور می توان به تصویر کشیده است یا نه. برای داده شده 

ست اکنترل و مدیریت ارتباطات، گسترده تر، خالصه فعالیت جامع تر بین نقاط عطف و یا در سراسر بسته های کاری وابسته چندگانه استفاده شده 

ساختار ارائه شده  WBSاست که در یک فرمت  21-6ارش نمودار میله نمایش داده شود. به عنوان مثال خالصه قسمت برنامه از شکل و در گز

 است. 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

156 
 

 .این نمودار شبیه به نوار نمودار، اما تنها شناسایی شروع برنامه ریزی و یا تکمیل تحویل عمده و رابط کلیدی خارجی.  نمودار نقطه عطف است

 است.  21-6ان مثال بخش برنامه نقطه عطف از شکل به عنو

 .این نمودار معموال در فرمت فعالیت بر روی گره نمودار نشان دادن فعالیتها و روابط بدون یک مقیاس زمانی ارائه  پروژه نمودار شبکه برنامه

نشان داده شده است، و یا ارائه شده در  11-6 شده است، گاهی اوقات به عنوان یک نمودار منطق محض اشاره شده است، همانطور که در شکل

 یک نمودار شبکه برنامه کوچک هم فرمت است که گاهی اوقات یک نمودار میله منطق نامیده می شود، به عنوان برای برنامه ریزی دقیق در شکل

پروژه و حیاتی فعالیت های برنامه مسیر این نشان داده شده است. این نمودار با کسب اطالعات تاریخ فعالیت، معموال هر دو منطق شبکه  6-21

 پروژه نشان می دهد. این مثال همچنین نشان میدهد که چگونه هر بسته کار به عنوان یک سری از فعالیت های مرتبط برنامه ریزی شده. ارائه

انی و کافه ها که نشان دهنده زمان فعالیت یکی دیگر از پروژه نمودار شبکه برنامه نمودار منطقی کوچک است. این نمودارها شامل یک مقیاس زم

از ها با روابط منطقی است. طراحی شده اند برای نشان دادن ارتباط بین فعالیت های که در آن هر تعداد از فعالیت ها ممکن است در همان خط 

 نمودار را به ترتیب ظاهر می شود. 

ر حال اجرا، با کار در حال پیشرفت گزارش از طریق به عنوان از تاریخ و یا وضعیت تاریخ. برای نشان می دهد ارائه برنامه برای یک پروژه نمونه د 21-6شکل 

( یک برنامه 2( یک برنامه نقطه عطف به عنوان یک نمودار نقطه عطف، )1نشان دهنده ارائه برنامه در اشکال ) 21-6یک مدل برنامه ریزی پروژه ساده، شکل 

نیز بصری روابط بین سطوح مختلف از  21-6( برنامه ریزی دقیق به عنوان یک پروژه برنامه مرتبط نمودار نمودار میله. شکل 3خالصه به عنوان یک نمودار، و )

 برنامه ریزی پروژه نشان می دهد. جزئیات 
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 اطالعات برنامه  6.4.3.3

امه است. داده برنامه شامل، حداقل، نقاط عطف برنامه، فعالیت های داده برنامه برای مدل برنامه ریزی پروژه جمع آوری اطالعات برای توصیف و کنترل برن

متفاوت است.  برنامه، ویژگی های فعالیت، و اسناد و مدارک از همه مفروضات و محدودیت های شناخته شده است. مقدار داده های اضافی توسط منطقه برنامه

 به عرضه: اطالعات اغلب به عنوان حمایت از جزئیات شامل اما نه محدود 

  منابع مورد نیاز توسط مدت زمان، اغلب در قالب یک هیستوگرام منابع؛ 

  برنامه جایگزین، نظیر بهترین حالت و یا در بدترین حالت، نه منابع وارد و یا منابع مسطح، و یا با یا بدون تاریخ تحمیل و 

  .ذخایر برنامه کاربردی 

 بوطه. امه، و یا دیگر اطالعات مراز قبیل نمودار هیستوگرام منابع، پیش بینی جریان نقدی، سفارش و تحویل برن برنامه زمان بندی نیز می تواند شامل مواردی 

 پروژه تقویم  6.4.3.2

در  هز روز کتقویم پروژه روز کاری و شیفت که برای فعالیت های برنامه ریزی در دسترس هستند شناسایی می کند. این دوره های زمانی در روز یا بخشی ا

تقویم  یک دسترس برای تکمیل فعالیت های برنامه ریزی از دوره های زمانی که برای کار در دسترس نیست متمایز می کند. مدل برنامه ممکن است بیش از

 ت به روز می شود. پروژه ممکن اس پروژه نیاز به برای دوره های کار مختلف اجازه می دهد برای برخی از فعالیت برای محاسبه برنامه پروژه. تقویم

 درخواست تغییر  6.4.3.4

. تغییرات به محدوده پروژه و یا برنامه زمانبندی پروژه ممکن است در درخواست تغییر به خطوط راهنمای حوزه پروژه، و / یا سایر اجزای 4.3.3.4در بخش 

( پردازش شده است. اقدامات پیشگیرانه 4.6ه تغییر کنترل فرآیند )بخش برنامه مدیریت پروژه است. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچ

  ممکن است شامل تغییر توصیه می شود برای از بین بردن و یا کاهش احتمال واریانس برنامه منفی است.

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  6.4.3.6

فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک درخواست هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل  

 تغییر برای برنامه مدیریت پروژه شامل نیاز اما نه محدود به: 

  .طرح مدیریت برنامه ممکن است به روز میشود تا یک تغییر در راه برنامه توسعه داده شد و موفق 6.1.3.1در بخش طرح مدیریت برنامه .

 خواهد شد. 

  .تغییرات در پایه هزینه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد دامنه، منابع، و یا هزینه گنجانیده شده است. در 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

زه گیری ابرخی موارد، واریانس هزینه می تواند آنقدر شدید است که یک پایه هزینه تجدید نظر مورد نیاز است برای ارائه یک مبنای واقعی برای اند

 رد. عملک

 اسناد پروژه به روز رسانی  6.4.3.7

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .نظر دیگر . ویژگی فعالیت به روز می شوند که شامل هر منابع مورد نیاز تجدید نظر شده و هر تجدید 6.2.3.2در بخش فعالیت ویژگی های

 تولید شده توسط فرآیند توسعه برنامه. 

  .ورود به سیستم فرض ممکن است با تغییرات به فرضیات در مدت زمان، استفاده از منابع، تعیین توالی 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 و یا اطالعات دیگر است که به عنوان یک نتیجه از توسعه مدل برنامه نشان داد به روز شد. 

  .تعداد و در دسترس بودن منابع، همراه با وابستگیهای فعالیت می تواند در یک تغییر برآوردهای مدت 6.4.3.1در بخش برآورد مدت زمان .

  ی است.نزمان منجر شود. اگر تجزیه و تحلیل منابع تسطیح تغییر منابع مورد نیاز، پس از آن تخمین مدت زمان به احتمال زیاد نیاز به به روز رسا
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  .درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که کارآمد و در حال توسعه مدل برنامه موثر بودند به روز 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 شد. 

  .جزیه و . تسطیح منابع می تواند اثر مهمی در برآوردهای اولیه برای انواع و مقدار منابع مورد نیاز است. اگر ت9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز

 تحلیل منابع تسطیح تغییر منابع مورد نیاز، پس از آن منابع مورد نیاز هستند به روز شد. 

  .ثبت نام خطر ممکن است نیاز به بهروزرسانی میشود و فرصت یا تهدید درک شده از طریق فرضیات برنامه 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 ریزی. 

 برنامه کنترل  6.6

ت سنظارت بر وضعیت این پروژه برای به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه و مدیریت تغییرات پایه برنامه است. مزیت اصلی این فرآیند این ا برنامه کنترل روند

 22-6ر شکل د که پایه برنامه است که در طول این پروژه داشت. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند

 نمودار جریان داده ها از روند به تصویر می کشد.  23-6نشان داده شده است. شکل 

 

 

 

 . برنامه کنترل: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی22-6شکل 
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 . کنترل برنامه: جریان داده ها نمودار23-6شکل 

هر گونه تغییر به پایه برنامه تنها می تواند از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند به روز رسانی مدل برنامه نیاز به دانستن عملکرد واقعی به روز است. 

 ه کنترل تغییرات، نگران است با: ( تایید شده است. برنامه کنترل، به عنوان یک جزء از انجام فرایند یکپارچ4.6)بخش 

  ،تعیین وضعیت فعلی برنامه پروژه 

 برنامه،  موثر بر عواملی که ایجاد تغییرات 

  ،بازنگری ذخایر برنامه الزم 

  تعیین و در صورت برنامه ریزی پروژه تغییر کرده است 

  .مدیریت تغییرات واقعی به عنوان آنها رخ می دهد 

 برنامه کنترل است در رابطه با:  هنگامی که یک رویکرد چابک استفاده شده است،

 ار کل کار را تحویل داده و در برابر برآورد از کار تکمیل شده برای چرخه زمان سپری شده تعیین وضعیت فعلی برنامه ریزی پروژه با مقایسه مقد

 پذیرفته؛ 

  ،انجام مروری )بررسی برنامه ریزی برای ضبط درس های آموخته شده( برای اصالح فرآیندها و بهبود در صورت لزوم 

 Reprioritizing  برنامه کاری باقی مانده است )جمع(؛ 

 ،به تعیین میزان که در آن تحویل تولید می شوند، اعتبار، و پذیرفته شده )سرعت( در زمان داده شده در هر تکرار )توافق مدت زمان چرخه کار 

 ماه(.  1هفته یا  2طور معمول 

  تعیین که برنامه پروژه تغییر کرده است. و 

  .مدیریت تغییرات واقعی به عنوان آنها رخ می دهد 
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رفت شکار در حال قرارداد، به روز رسانی به طور منظم و وضعیت نقطه عطف از پیمانکاران و تامین کنندگان یک وسیله برای تضمین کار در حال پیهنگامی که 

ل شود اصحاست به عنوان توافق برای اطمینان از برنامه تحت کنترل است. بررسی وضعیت برنامه ریزی و تکمیل فرم سفارش باید انجام شود تا اطمینان 

 ر دقیق و کامل هستند. گزارش پیمانکا

 برنامه کنترل: ورودی  6.6.1

 طرح مدیریت پروژه  6.6.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای برنامه مدیر4.2.3.1در بخش 

  .مدیریت برنامه توصیف فرکانس که برنامه به روز خواهد شد، چگونه ذخیره استفاده خواهد شد، و 6.1.3.1در بخش طرح مدیریت برنامه .

 چگونه برنامه توان کنترل خواهد شد. 

  .روری م پیشگیرانه ض. قبل از شروع درمان برنامه با نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدا6.5.3.1در بخش پایه برنامه

 است. 

  .این پروژه 5.4.3.1در بخش پایه محدوده .WBS تحویل، محدودیت، و مفروضات مستند در خطوط راهنمای حوزه پروژه ها به صراحت که ،

 نظارت و کنترل پایه برنامه در نظر گرفته. 

  .رزش به دست آورده پایه اندازه گیری عملکرد است به نتایج . هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل ا4.2.3.1در بخش پایه اندازه گیری عملکرد

 واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام پیشگیرانه ضروری است. 

 اسناد پروژه  6.6.1.2 

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل

  .درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده به بهبود کنترل 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 برنامه. 

  .ی . مدل برنامه ممکن است بیش از یک تقویم پروژه نیاز به برای دوره های کار مختلف اجازه می دهد برای برخ6.5.3.4در بخش تقویم پروژه

 از فعالیت برای محاسبه پیش بینی برنامه. 

  .برنامه زمانبندی پروژه اشاره به نسخه های اخیر با نمادهای نشان می دهد به روز رسانی، تکمیل فعالیت 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 ها، و فعالیت های از تاریخ نشان داد آغاز شده است. 

  .نابع نشان می دهد در دسترس بودن از تیم و منابع فیزیکی. . تقویم م9.2.1.2در بخش تقویم منابع 

  .برنامه زمان بندی بررسی می شود و به روز در روند برنامه کنترل. 6.5.3.3در بخش برنامه زمان بندی . 

 داده ها کار عملکرد  6.6.1.3

ه فعالیت را آغاز کرده اند، پیشرفت خود را )به عنوان مثال، مدت زمان . داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت پروژه مانند ک4.3.3.2در بخش 

 ، و کدام فعالیت به پایان رسید. واقعی، باقی مانده مدت زمان و درصد فیزیکی کامل(

 دارایی فرایند سازمانی  6.6.1.2

 ه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند کنترل برنامه شامل اما تحت تاثیر قرار ن

  .موجود برنامه رسمی و غیر رسمی سیاست ها، روش ها، و دستورالعمل مربوط به کنترل 

  ابزار کنترل برنامه. و 

  .نظارت و روش گزارش مورد استفاده قرار گیرد 
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 برنامه کنترل: ابزارها و تکنیک های  6.6.2 

 تحلیل داده ها  6.6.2.1

 ستفاده می شود اما نه محدود به: برای این فرایند شامل اتکنیک های تحلیل داده که می تواند  

  .7.4.2.2در بخش تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده( اندازه گیری عملکرد برنامه مانند واریانس برنامه .SV( و شاخص عملکرد برنامه )SPI )

 برای ارزیابی میزان تنوع به پایه برنامه اصلی استفاده می شود. 

  تکرارburndown  .این نمودار آهنگ کار است که باقی می ماند در جمع تکرار تکمیل شود. این است که به تجزیه و تحلیل واریانس نمودار

مراجعه کنید(. یک خط روند پیش بینی می توان مورد  6.4.2.8بر اساس کار متعهد از برنامه ریزی تکرار )بخش  burndownبا توجه به ایده آل 

ی واریانس به احتمال زیاد در تکرار تکمیل و انجام اقدامات مناسب در طول دوره از تکرار. یک خط مورب به نمایندگی از استفاده برای پیش بین

و روزانه کار واقعی ثابت است و سپس رسم شده است. یک خط روند است و سپس محاسبه برای پیش بینی اتمام بر اساس  burndownایده آل 

 نمودار.  burndownیک نمونه از تکرار است  24-6کار باقی مانده است. شکل 

 

 نمودار Burndown. تکرار 24-6شکل 

  .عملکرد بررسی اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه در برابر پایه برنامه مانند شروع و پایان تاریخ، درصد کامل، مرور عملکرد

 و باقی مانده مدت زمان برای کار در حال پیشرفت. 

  .رای تعیین اینکه آیا عملکرد در حال بهبود . تجزیه و تحلیل روند بررسی عملکرد پروژه در طول زمان ب4.5.2.2در بخش تجزیه و تحلیل روند

خ یاست و یا به وخامت است. تکنیک های تجزیه و تحلیل گرافیکی برای درک عملکرد به روز و برای مقایسه به اهداف عملکرد آینده در قالب تار

 اتمام با ارزش است. 

  .س در شروع و پایان تاریخ واقعی در مقابل برنامه ریزی شده، برنامه تجزیه و تحلیل واریانس به نظر می رسد در واریانتجزیه و تحلیل واریانس

ش خریزی شده در برابر مدت زمانی واقعی، و واریانس در شناور. بخشی از تحلیل واریانس تعیین علت و میزان واریانس نسبت به پایه برنامه )ب

به اتمام است، و تصمیم گیری که آیا اقدام اصالحی یا پیشگیرانه مورد نیاز را ببینید(، برآورد پیامدهای که واریانس برای کار در آینده  6.5.3.1

یر خاست. به عنوان مثال، یک تاخیر عمده در هر گونه فعالیت نمی در مسیر بحرانی ممکن است اثر کمی در برنامه کلی پروژه، در حالی که یک تا

 ت اقدام فوری نیاز داشته باشد. بسیار کوتاه در یک فعالیت مهم و یا نزدیک به بحرانی ممکن اس

  .چه اگر تجزیه و تحلیل سناریو برای ارزیابی سناریوهای مختلف توسط خروجی از فرآیندهای 6.5.2.4در بخش چه اگر تجزیه و تحلیل سناریو .

 فاده می شود. پروژه مدیریت ریسک برای آوردن مدل برنامه به ترازی با برنامه مدیریت پروژه و پایه مورد تایید هدایت است
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 روش مسیر بحرانی  6.6.2.2 

. مقایسه پیشرفت در طول مسیر بحرانی می تواند کمک به تعیین وضعیت برنامه. واریانس در مسیر بحرانی تاثیر مستقیم بر تاریخ پایان 6.5.2.2در بخش  

 رنامه را تشخیص دهد. خطر ابتال بپروژه خواهد داشت. بررسی پیشرفت فعالیت در مسیر بحرانی نزدیک می تواند 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 6.6.2.3

 ش. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه شامل نرم افزار برنامه ریزی که توانایی پیگیری تاریخ برنامه ریزی تاریخ واقعی در مقابل، به گزار4.3.2.2در بخش 

 رنامه ریزی پروژه فراهم می کند. و به پیش بینی اثرات تغییرات به مدل ب واریانس به و پیشرفت ساخته شده در برابر پایه برنامه،

 بهینه سازی منابع  6.6.2.2

 . تکنیک های بهینه سازی منابع شامل برنامه ریزی از فعالیت ها و منابع مورد نیاز توسط این فعالیت ها در حالی که در نظر گرفتن هر دو6.5.2.3در بخش 

 زمان در پروژه است.  ودن منابع ودر دسترس ب

 منجر می شود و وقفه  6.6.2.4

زی با ت به ترامنجر می شود و وقفه تنظیم است که در طول تجزیه و تحلیل شبکه های اعمال شده به پیدا کردن راه هایی را به فعالیت های پروژه که در پش

د، محوطه سازی می توان تنظیم برای شروع قبل از کار خارج از ساختمان طرح هستند. به عنوان مثال، در یک پروژه برای ساخت یک ساختمان اداری جدی

فاصله پس الاست که با افزایش زمان سرب در رابطه به پایان رسید، و یا یک تیم نگارش فنی می توانید شروع ویرایش تنظیم پیش نویس یک پرونده بزرگ ب

 کاهش زمان تاخیر نوشته شده است. از سند با حذف یا 

 فشرده سازی برنامه  6.6.2.6

را ببینید( استفاده می شود برای پیدا کردن راه هایی را به فعالیت های پروژه که در پشت به ترازی با طرح  6.5.2.6تکنیک های فشرده سازی برنامه )بخش 

 مه را برای کار باقی مانده است. های ردیابی سریع توفنده و یا برنا

 برنامه کنترل: خروجی  6.6.3

 اطالعات کار عملکرد  6.6.3.1

 خ و مدت. اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه کار پروژه انجام شده است در مقایسه با پایه برنامه. واریانس در آغاز و پایان تاری4.5.1.3در بخش 

( و SVو تحلیل با استفاده از به دست آورده ارزش، ) زمان را می توان در سطح حساب سطح بسته کار و کنترل محاسبه شده است. برای پروژه های تجزیه

(SPI مستند شده است.  4.5.3.1( برای گنجاندن در گزارش عملکرد کار )بخش )ببینید 

 پیش بینی ها برنامه  6.6.3.2

هستند.  ن از پیش بینیبه روز رسانی برنامه پیش بینی برآورد یا پیش بینی از شرایط و وقایع در آینده این پروژه را بر اساس اطالعات و دانش موجود در آن زما

طالعات در بر پروژه عملکرد گذشته پیش بینی ها به روز شده و اطالعات عملکرد کار ارائه به عنوان پروژه اجرا شده است بر اساس درخواست صدور مجدد. این ا

نین اطالعات و عملکرد مورد انتظار در آینده بر اساس اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه. این می تواند شامل به دست آورده شاخص های عملکرد ارزش، و همچ

 پروژه در آینده تأثیر می گذارد. برنامه ذخیره است که می تواند این 

 درخواست تغییر  6.6.3.3

. تحلیل واریانس برنامه، و همچنین بررسی گزارش پیشرفت، نتایج حاصل از اندازه گیری عملکرد، و اصالحات به محدوده پروژه و یا برنامه 4.3.3.4در بخش 

وضع  درخواست تغییر برای بررسی وزمانبندی پروژه، ممکن است در درخواست تغییر به پایه برنامه، پایه دامنه نتیجه، و / یا سایر اجزای برنامه مدیریت پروژه . 
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( پردازش شده است. اقدامات پیشگیرانه ممکن است شامل تغییر توصیه می شود برای از بین بردن و 4.6از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

 واریانس برنامه منفی است. یا کاهش احتمال 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  6.6.3.2

غییر تتغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک درخواست هر گونه 

 به:  برای برنامه مدیریت پروژه شامل نیاز اما نه محدود

  .ود تا یک تغییر در راه برنامه اداره می شود. . طرح مدیریت برنامه ممکن است به روز میش6.1.3.1در بخش طرح مدیریت برنامه 

  .تغییرات در پایه برنامه در پاسخ به درخواست های تغییر تصویب مربوط به تغییر در محدوده پروژه، منابع، و یا 6.5.3.1در بخش پایه برنامه .

کننده تغییرات ناشی از تکنیک های فشرده سازی  تخمین مدت فعالیت گنجانیده شده است. قبل از شروع درمان برنامه ممکن است روز به منعکس

 برنامه و یا مسائل مربوط به عملکرد. 

  .تغییرات در پایه هزینه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد دامنه، منابع، و یا هزینه گنجانیده شده است. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 

  .تغییرات در پایه اندازه گیری عملکرد در پاسخ به تغییرات مصوب در محدوده، عملکرد برنامه، و 4.2.3.1در بخش پایه اندازه گیری عملکرد .

 یا برآورد هزینه گنجانیده شده است. در برخی موارد، واریانس عملکرد می تواند آنقدر شدید است که یک درخواست تغییر مطرح است به تجدید

 کرد برای ارائه یک مبنای واقعی برای اندازه گیری عملکرد. نظر در پایه اندازه گیری عمل

 اسناد پروژه به روز رسانی  6.6.3.4

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

  .به تجدید نظر مفروضات در توالی فعالیت، مدت زمان، و بهره وری را . عملکرد برنامه ممکن است نیاز 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض

 نشان دهد. 

  .عملکرد برنامه ممکن است نیاز به تجدید نظر که تخمین مدت زمان توسعه داده شد نشان می دهد. 6.4.3.2در بخش اساس تخمین می زند . 

  .یک های که در حفظ برنامه مؤثر بودند، علل واریانس، و اقدامات . درس ثبت به دست می توان با تکن4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 اصالحی که برای پاسخ به برنامه واریانس استفاده شد به روز شد. 

  .ببینید( خواهد شد از مدل برنامه جمعیت با داده برنامه به روز شده برای منعکس  6.5.3.2یک برنامه پروژه به روز شده )بخش زمان بندی پروژه

 تغییرات برنامه و مدیریت پروژه تولید می شود. کردن 

  .تقویم منابع به روز می شوند تا تغییرات به استفاده از تقویم منابع که در نتیجه از منابع بهینه سازی، فشرده 9.2.1.2در بخش تقویم منابع .

 سازی برنامه، و اقدامات اصالحی و یا پیشگیرانه بود. 

  .برنامه ثبت نام ریسک و پاسخ معرض خطر در درون آن، ممکن است بر اساس خطرات که ممکن است با 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 توجه به برنامه ریزی تکنیک های فشرده سازی بوجود می آیند به روز شد. 

  .مدت زمان باقی مانده تایید  . جدید دیاگرام های شبکه برنامه پروژه ممکن است توسعه یافته برای نمایش6.5.3.3در بخش برنامه زمان بندی

ایان پو تغییرات به برنامه تایید شده است. در برخی موارد، پروژه تاخیر برنامه می تواند آنقدر شدید است که یک برنامه هدف جدید با شروع و 

 اندازه گیری پیشرفت است. تاریخ پیش بینی شده مورد نیاز است به ارائه اطالعات واقعی برای کارگردانی کار، اندازه گیری عملکرد، و 
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7  

 مدیریت هزینه هزینه پروژه  
اند در تا پروژه بتو مدیریت هزینه پروژه شامل فرایندهای درگیر در برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی، تامین مالی، بودجه، مدیریت و کنترل هزینه ها می شود 

 بودجه مورد تأیید قرار گیرد. فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه عبارتند از: 

 رایند تعریف هزینه های پروژه برآورد شده، بودجه بندی شده، مدیریت، نظارت و کنترل می شود. ف -مدیریت هزینه را برنامه ریزی کنید  7.1 

 روند تکمیل تقریبی از منابع پولی مورد نیاز برای تکمیل کار پروژه.  -برآورد هزینه ها  7.2

 ی کاری برای ایجاد یک خط مشی پایه مجاز. روند جمع آوری هزینه های برآورد شده از فعالیت های فردی یا بسته ها -تعیین بودجه  7.3

 روند نظارت بر وضعیت پروژه برای به روز رسانی هزینه های پروژه و مدیریت تغییرات در هزینه اولیه.  -هزینه های کنترل  7.2

به صورت فرایندهای گسسته با واسطهای یک مرور کلی از فرایندهای مدیریت هزینه پروژه را فراهم می کند . فرایندهای مدیریت هزینه پروژه  1-7شکل  

 شوند، داده توضیح ®PMBOKتعریف ارائه میشوند، در حالی که در عمل آنها با یکدیگر روبرو میشوند و در روشهایی که نمیتوانند به طور کامل در راهنمای 

 . این فرایندها با یکدیگر و با فرآیندهای دیگر در زمینه های دیگر ارتباط برقرار می کنند. باشند داشته همپوشانی

ن یک نند به عنوادر بعضی از پروژه ها، به ویژه آنهایی که از محدوده کوچکتر هستند، تخمین هزینه و بودجه بندی هزینه ها، به شدت مرتبط هستند و می توا 

می تواند توسط یک فرد در یک دوره نسبتا کوتاه انجام شود. آنها در اینجا به عنوان فرآیندهای متمایز معرفی می شوند، زیرا فرایند واحد مشاهده شوند که 

 5.3 هم است )به بخشابزار و تکنیک ها برای هر یک متفاوت هستند. توانایی تأثیر هزینه ها در مراحل اولیه پروژه بیشتر است، و تعریف محدوده اولیه در آن م

 مراجعه کنید(. 
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 . بررسی اجمالی مدیریت هزینه پروژه1-7شکل 

 مفاهیم کلیدی مدیریت هزینه پروژه 

روژه را در میمات پمدیریت هزینه پروژه عمدتا مربوط به هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های پروژه می باشد. مدیریت هزینه پروژه باید تأثیر تص

ورد استفاده، نگهداری و حمایت از محصول، خدمات یا نتیجه پروژه مورد بررسی قرار دهد. برای مثال، محدود کردن تعدادی از بررسی هزینه های بعدی در م

 های طراحی می تواند هزینه پروژه را کاهش دهد، اما می تواند هزینه های عملیاتی محصول را افزایش دهد. 

این است که ذینفعان مختلف هزینه های پروژه را با روش های مختلف و در زمان های مختلف اندازه گیری  یکی دیگر از جنبه های مدیریت هزینه، تشخیص

رار سفارش قمی کنند. به عنوان مثال، هزینه اقالم خریداری شده ممکن است اندازه گیری شود، زمانی که تصمیم گیری در مورد خرید یا مرتکب شده است، 

شده است، یا هزینه واقعی برای اهداف حسابداری پروژه ثبت شده یا ثبت شده است. در بسیاری از سازمان ها پیش بینی و تحلیل  داده شده، اقالم تحویل داده

 نگامیرا انجام دهد. ه عملکرد مالی آینده محصول پروژه در خارج از پروژه انجام می شود. در دیگران، مانند پروژه های سرمایه، مدیریت هزینه می تواند این کار

الی م که چنین پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل ها شامل می شوند، مدیریت هزینه پروژه ممکن است فرآیندهای اضافی و بسیاری از تکنیک های مدیریت

 عمومی مانند بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی تخمین شده و تجزیه و تحلیل بازپرداخت سرمایه را مورد توجه قرار دهد. 

 تارهای جدید در مدیریت هزینه پروژه روند و رف

 ( باشد. ES( است تا شامل مفهوم برنامه به دست آمده )EVMدر راستای مدیریت هزینه پروژه، روند شامل گسترش ارزش مدیریت ارزش )
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 ES  فرمت تئوری و عملEVM  است. نظریه برنامه کسب شده جایگزین اقدامات واریانس برنامه ای که درEVM  ارزش برنامه  -سنتی )ارزش به دست آمده

، اگر مقدار برنامه ES-AT( مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از معادله جایگزین برای محاسبه واریانس برنامه ای ATو زمان واقعی ) ESریزی شده( با 

رت دیگر، این پروژه بیش از برنامه ریزی شده در یک زمان معین به دست باشد، پروژه پیش از برنامه در نظر گرفته می شود. به عبا 1به دست آمده بیش از 

است. این نشان دهنده کارایی است که کار انجام شده است.  ES / AT( با استفاده از معیارهای برنامه به دست آمده SPIآورده است. شاخص عملکرد برنامه )

تاریخ تکمیل پروژه، با استفاده از برنامه های به دست آمده، زمان واقعی و مدت تخمین زده  نظریه برنامه کسب شده همچنین فرمول هایی برای پیش بینی

 می شود. 

 دیدگاه های خشن  

اطی د. مالحظات خیاز آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، مدیر پروژه ممکن است نیاز به شیوه نحوه استفاده از فرآیندهای مدیریت هزینه پروژه داشته باش 

 مل موارد زیر می شود: شا

  .آیا سازمان دارای مدرک رسمی مدیریت و پایگاه داده مالی است که مدیر پروژه مورد استفاده قرار می گیرد و به راحتی قابل مدیریت دانش

 دسترسی است؟ 

  .به بودجه بندی، روش ها و  آیا سازمان دارای پیش بینی های هزینه های رسمی یا غیر رسمی و سیاست های مربوطبرآورد و بودجه بندی

 دستورالعمل های موجود است؟ 

  آیا سازمان از مدیریت ارزش در مدیریت پروژه ها استفاده می کند؟ مدیریت ارزش کسب شده 

  آیا سازمان از روش های چابک در مدیریت پروژه ها استفاده می کند؟ چطور این برآورد هزینه تاثیر می گذارد؟استفاده از رویکرد چابک  

  .آیا سازمان دارای سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های حسابرسی رسمی و غیر رسمی است؟ حکومت 

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

ل قیق به دلیپروژه هایی با سطوح باالی عدم اطمینان یا کسانی که در آن محدوده هنوز به طور کامل تعریف نشده است، ممکن است از محاسبه هزینه های د

وژه، که کار پرتغییرات مکرر بهره مند شوند. در عوض، روش های تخمینی سبک وزن را می توان برای تولید یک پیش بینی سریع و پیش بینی هزینه های 

زمان  زمان فقط درپس از آن می تواند به راحتی تنظیم شود به عنوان تغییرات بوجود می آیند. برآوردهای دقیق برای افق های برنامه ریزی کوتاه مدت در یک 

 است. 

نظیم می شوند تا در محدودیت های هزینه قرار در مواردی که پروژه های متنوع متغیر نیز به بودجه های شدید محدود می شوند، محدوده و برنامه اغلب ت

 گیرند. 

 مدیریت هزینه هزینه  7.1

ایی و راهنم مدیریت هزینه برنامه فرایند تعریف هزینه های پروژه محاسبه، بودجه بندی، مدیریت، نظارت و کنترل است. مزیت کل این فرآیند این است که

طول پروژه ارائه می دهد. این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. ورودی  هدایت را در مورد چگونگی مدیریت هزینه پروژه در

 نمودار جریان داده فرایند را نشان می دهد.  3-7نشان داده شده است. شکل  2-7ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 ودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها. برنامه مدیریت هزینه: ور2-7شکل 
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د د تا عملکرتالش های برنامه ریزی مدیریت هزینه در اوایل برنامه ریزی پروژه صورت می گیرد و چارچوب برای هر فرایند مدیریت هزینه را تعیین می کن 

به آن در برنامه مدیریت هزینه ثبت شده اند. طرح مدیریت هزینه جزء فرایندها کارآمد و هماهنگ شود. فرایندهای مدیریت هزینه و ابزار و تکنیک های مربوط 

 برنامه مدیریت پروژه است. 

 مدیریت هزینه هزینه: ورودی  7.1.1 

 مزیت پروژه  7.1.1.1 

توسعه می یابد. منشور پروژه  . منشور پروژه منابع مالی پیش تدارکاتی را فراهم می کند که هزینه های پروژه های دقیق آن4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

 همچنین نیازهای تایید پروژه را که بر مدیریت هزینه های پروژه تاثیر می گذارد، تعریف می کند. 

 طرح مدیریت پروژه  7.1.1.2 

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

  برنامه مدیریت برنامه ها معیارها و فعالیت های توسعه، نظارت و کنترل برنامه را تعیین 6.1.3.1ر بخش شرح داده شده دبرنامه مدیریت برنامه .

 می کند. برنامه مدیریت برنامه ها، فرآیندهای و کنترل هایی است که برآورد هزینه و مدیریت تأثیر می گذارد. 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت ریسک روشی را برای شناسایی، تحلیل و نظارت بر خطرات فراهم  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

 می کند. طرح مدیریت ریسک فرایندها و کنترل هایی را فراهم می کند که بر پیش بینی هزینه ها و مدیریت تأثیر می گذارد. 

  

7.1.1.3 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 ی محیط زیست سازمانی که می توانند فرایند مدیریت هزینه را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: فاکتورها 

  .فرهنگ و ساختار سازمانی می تواند بر مدیریت هزینه تاثیر بگذارد 

  .شرایط بازار توصیف می کند که محصوالت، خدمات و نتایج در بازارهای منطقه ای و جهانی در دسترس هستند 

 برای هزینه های پروژه از بیش از یک کشور تامین می شود.  نرخ ارز 

 ع اباطالعات تجاری منتشر شده از قبیل اطالعات هزینه هزینه منابع اغلب از پایگاه های تجاری قابل دسترسی است که مهارت ها و هزینه های من

م می کند. لیست قیمت های فروشنده منتشر شده منبع دیگری از انسانی را دنبال می کند و هزینه های استاندارد برای مواد و تجهیزات را فراه

 اطالعات هستند. 

  .سیستم اطالعات مدیریت پروژه امکان جایگزینی برای مدیریت هزینه را فراهم می کند 

  .تفاوت های بهره وری در نقاط مختلف جهان می تواند تاثیر زیادی بر هزینه پروژه ها داشته باشد 

 دارایی های سازمانی  7.1.1.2

 دارایی های فرایند سازمانی که می توانند فرایند مدیریت هزینه را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از:  

 )؛ روش های کنترل مالی )به عنوان مثال، گزارش زمان، هزینه های مورد نیاز و بررسی پرداخت، کدهای حسابداری و مقررات قرارداد استاندارد 

 عات تاریخی و درس یاد شده مخزن؛ اطال 

  پایگاه های داده های مالی؛ و 

  .سیاست های موجود، روش ها و دستورالعمل های مرتبط با هزینه های رسمی و غیر رسمی موجود 
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 مدیریت هزینه هزینه: ابزار و تکنیک  7.1.2

 محاکمه محقق  7.1.2.1

 ه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موارد زیر در نظر گرفته شود: توصیف شده باید از افراد یا گرو 4.1.2.1در بخش  

  پروژه های مشابه مشابه؛ 

  اطالعات در صنعت، رشته و منطقه کاربرد 

  برآورد هزینه و بودجه؛ و 

  مدیریت ارزش کسب شده 

 تحلیل داده ها  7.1.2.2

ود. محدود نمی ش تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها که می تواند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر می شود اما به تحلیل های جایگزین

. این مین مالی با بدهیتجزیه و تحلیل جایگزین می تواند شامل بررسی گزینه های بودجه استراتژیک نظیر: خودگردان، بودجه با حقوق صاحبان سهام یا تأ

 همچنین می تواند شامل بررسی راه هایی برای به دست آوردن منابع پروژه مانند ساخت، خرید، اجاره یا اجاره دادن باشد. 

 جلسات  7.1.2.3 

مدیر پروژه، حامی پروژه،  تیم پروژه ممکن است جلسات برنامه ریزی را برای توسعه طرح مدیریت هزینه برگزار کند. شرکت کنندگان ممکن است شامل 

 شد. اعضای تیم پروژه ای انتخاب شده، ذینفعان انتخاب شده، هر کسی که مسئولیت هزینه های پروژه را داشته باشد، و سایر موارد مورد نیاز با

 مدیریت هزینه هزینه: خروجی  7.1.3 

 طرح مدیریت هزینه  7.1.3.1

یت هزینه و ابزار طرح مدیریت هزینه جزء برنامه مدیریت پروژه است و نحوه برنامه ریزی، ساختار و کنترل هزینه های پروژه را شرح می دهد. فرایندهای مدیر 

 و تکنیک های مربوط به آن در برنامه مدیریت هزینه ثبت شده اند. 

 ا ایجاد کند: به عنوان مثال، طرح مدیریت هزینه می تواند موارد زیر ر 

  .هر واحد مورد استفاده در اندازه گیری ها )مانند ساعت کارکنان، روز کارکنان یا هفته ها برای اندازه گیری زمان، متر، واحدهای اندازه گیری

 ه است. لیتر، تن، کیلومتر، یا متر مکعب برای اندازه گیری مقدار و یا مبلغ واحد به صورت ارز( برای هر یک از منابع تعریف شد

  دالر(، بر اساس محدوده فعالیت ها  1111دالر آمریکا به  995.59این میزان میزان برآورد هزینه ها را به باال یا پایین )به عنوان مثال، سطح دقت

 و میزان پروژه، محاسبه می شود. 

  و ممکن است شامل  شود می تعیین گرایانه واقع های هزینه تعیین در استفاده مورد( ٪11 ±محدوده قابل قبول )به عنوان مثال، سطح دقت

 مقدار احتمالی باشد. 

  .پیوندهای رویه های سازمانی( ساختار تجزیه کارWBS چارچوب برنامه مدیریت هزینه را فراهم می کند، که امکان هماهنگی 5.4( )بخش )

حسابداری هزینه پروژه استفاده می شود، حساب کنترل نامیده  که برای WBSبا تخمین ها، بودجه ها و کنترل هزینه ها را فراهم می آورد. جزء 

 می شود. هر حساب کنترل یک کد منحصر به فرد یا شماره حساب )ها( دارد که به طور مستقیم به سیستم حسابداری سازمان انجام می شود. 

  یک مقدار توافق شده از تغییرات مجاز باشد تا پیش آستانه های متغیر برای نظارت بر عملکرد هزینه ممکن است مشخص شود تا آستانه کنترل

 از انجام برخی از اقدامات مجاز باشد. آستانه ها معموال به صورت درصد انحراف از طرح پایه بیان می شوند. 

  مقررات اندازه گیری عملکرد( ارزش ارزش کسب شدهEVM قواعد اندازه گیری عملکرد تعیین می شود. به عنوان مثال، طرح مدیریت )

 هزینه ممکن است: 
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  تعریف نقاط درWBS  که در آن اندازه گیری حساب های کنترل انجام خواهد شد؛ 

  تکنیک هایEVM  به عنوان مثال، نقاط عطف وزن، فرمول ثابت، درصد کامل و غیره( را به کار ببرید؛ و( 

 ی ردیابی و معادالت محاسبات روشهاEVM ( را برای محاسبه تخمین پیش بینی شده در تکمیلEAC برای ارائه یک بررسی معتبر از )

EAC  .پایین تا باال تعریف کنید 

 فرمت ها و فرکانس گزارش های مختلف هزینه تعریف می شوند.  فرمت های گزارش 

 .مدیریت هزینه شامل موارد زیر می شود:  جزئیات بیشتر در مورد فعالیت های توضیحات بیشتر 

  شرح گزینه های استراتژیک استراتژیک 

  روش برای حساب برای نوسانات نرخ ارز ارز، و 

  روش ضبط هزینه پروژه 

 [. 17ویرایش دوم ] -برای اطالعات بیشتر در مورد مدیریت ارزش به دست آمده، مراجعه به استاندارد تمرین برای مدیریت سود ارزشمند  

 هزینه های برآورد شده  7.2  

پولی مورد  آن منابع هزینه های برآورد شده، فرایند توسعه تقریبی هزینه های منابع مورد نیاز برای تکمیل کار پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این است که

ها و خروجی های این فرایند در شکل نیاز برای پروژه را تعیین می کند. این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک 

 تصویر نمودار جریان فرآیند را نشان می دهد.  5-7نمایش داده می شود. شکل  7-4

 

 . برآورد هزینه ها: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها4-7شکل 
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 . هزینه های برآورد: نمودار جریان داده5-7شکل 

نه های احتمالی منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت است. این پیش بینی است که بر اساس اطالعات شناخته شده در تخمین هزینه یک ارزیابی کمی از هزی

اری و های تج یک نقطه معینی در زمان است. برآورد هزینه شامل شناسایی و در نظر گرفتن گزینه های هزینه ای برای شروع و تکمیل پروژه می باشد. هزینه

 وژه. رنظر گرفته شود ، مانند خرید در مقابل خرید، خرید در مقابل اجاره، و به اشتراک گذاری منابع برای دستیابی به هزینه های مطلوب برای پخطرات باید در 

دازه گیری دیگر مانند برآورد هزینه ها به طور کلی در واحدهای برخی از ارزها )یعنی دالر، یورو، ین و غیره( بیان می شود، گرچه در بعضی موارد واحد های ان

 ساعت کارکنان یا روز کارکنان برای تسهیل مقایسه ها با حذف اثرات نوسانات ارز. 

ار رد آزمایش قربرآورد هزینه ها باید در طول دوره پروژه مورد بازبینی و تصحیح قرار گیرد تا جزئیات بیشتری را در صورت موجود بودن و پیش بینی ها مو

ژه با افزایش پروژه از طریق چرخه عمر پروژه افزایش می یابد. به عنوان مثال، یک پروژه در مرحله آغازین ممکن است برآورد تقریبی قدر دهد. دقت برآورد پرو

(ROM در محدوده )-به . بعدا در پروژه، به عنوان اطالعات بیشتر شناخته شده، تخمین های قطعی می تواند محدوده دقت را باشد داشته ٪75+  تا ٪25-

. در برخی از سازمانها، دستورالعمل هایی وجود دارد در مورد چگونگی انجام چنین پاالیش هایی و میزان اطمینان یا دقت که انتظار کند محدود ٪11+  تا 5٪

 می رود. 

تجهیزات، خدمات و تسهیالت، و همچنین  هزینه های برآورد شده برای تمام منابع است که به پروژه پرداخته می شود. این شامل، اما محدود به کار، مواد،

یت یا به صورت مقوله های خاص مانند هزینه تورم، هزینه های تامین مالی، و یا هزینه های احتمالی محدود نمی شود. برآورد هزینه ممکن است در سطح فعال

 خالصه ارائه شود. 

 هزینه های برآورد شده: ورودی  7.2.1

 طرح مدیریت پروژه  7.2.1.1

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1ح داده شده در بخش شر

  شرح داده شده است. طرح مدیریت هزینه توصیف روش های تخمین زنی است که می تواند مورد استفاده  7.1.3.1در بخش طرح مدیریت هزینه

 قرار گیرد و سطح دقت و صحت مورد نیاز برای برآورد هزینه. 
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  شرح داده شده است. طرح مدیریت کیفیت، توصیف فعالیت ها و منابع ضروری برای تیم مدیریت پروژه  8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت

 برای دستیابی به اهداف کیفیت تعیین شده برای پروژه است. 

  شرح داده شده است. محدوده حوزه شامل عبارت شرح پروژه،  5.4.3.1در بخش مقیاس پایهWBS  وWBS  .است 

  ( محدودیت های مالی را به صورت دوره ای برای هزینه بودجه پروژه یا سایر مفروضات و 5.3.3.1بیانیه محدوده پروژه. بیانیه دامنه )بخش

 محدودیت های مالی نشان می دهد. 

  .ساختار شکست کارWBS  فراهم می کند.  ( روابط بین تمام پروژه های پروژه و اجزای مختلف آنها را5.4.3.1)بخش 

  فرهنگ لغتWBS فرهنگ لغت .WBS  ( و اظهارات دقیق مربوط به کار، شناسایی نتایج ارائه شده و توضیح کار در هر مولفه 5.4.3)بخش

WBS  .مورد نیاز برای تولید هر تحویل را فراهم می کند 

 اسناد پروژۀ  7.2.1.2

 اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر می شود:  

  شرح داده شده است. درسهایی که قبال در پروژه مورد مطالعه قرار گرفته اند با توجه به توسعه پیش  4.4.3.1در بخش درسها ثبت نام کردند

 بینی هزینه ها می توانند در مراحل بعدی پروژه مورد استفاده قرار گیرند تا دقت و صحت برآورد هزینه ها را بهبود بخشد. 

  .اده شده است. برنامه شامل نوع، کمیت و مقدار زمان است که تیم و منابع فیزیکی در پروژه فعال شرح د 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه

( برآورد هزینه ها زمانی که منابع برای یک واحد زمانی هزینه می شود و زمانی که نوسانات فصلی در هزینه 6.4.3.1هستند. تخمین مدت )بخش 

ین اطالعات مفیدی را برای پروژه هایی که هزینۀ تأمین مالی )شامل هزینه های بهره را شامل می ها وجود دارد، تاثیر می گذارد. برنامه همچن

 شود( فراهم می کند. 

  توصیف شده است. الزامات منابع، انواع و مقادیر منابع مورد نیاز برای هر بسته کاری یا فعالیت را مشخص می کند.  9.2.3.1در بند الزامات منابع 

  توصیف شده است. ثبت ریسک شامل جزئیات ریسک پروژه های فردی است که شناسایی شده و اولویت بندی شده  11.2.3.1ند در بثبت ریسک

است و برای آن پاسخ های احتمالی مورد نیاز است. ثبت ریسک اطالعات مفصلی را فراهم می کند که می تواند برای تخمین هزینه ها استفاده 

 شود. 

7.2.1.3 ENTERPRISE وامل محیطی ع 

 فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند بر روند فرآیند برآورد هزینه تاثیر بگذارند شامل موارد زیر هستند: 

  .این شرایط توصیف می کند که چه محصوالت، خدمات و نتایج در بازار موجود است، چه کسی و تحت چه شرایط و شرایطی. وضعیت بازار

 نطقه ای و یا جهانی به شدت بر هزینه منابع تاثیر می گذارد. شرایط عرضه و تقاضای م

  .اطالعات هزینه هزینه منابع اغلب از پایگاه های تجاری قابل دسترسی است که مهارت ها و هزینه های منابع اطالعات تجاری منتشر شده

ز ا انسانی را ردیابی می کند و هزینه های استاندارد برای مواد و تجهیزات را فراهم می کند. لیست قیمت های فروشنده منتشر شده منبع دیگری

 اطالعات هستند. 

 برای پروژه های بزرگ در مقیاس بزرگ که چندین سال طول می کشد با ارزهای مختلف، نوسانات ارزها و تورم باید در فرایند . نرخ ارز و تورم

 هزینه برآورد شود. 

 دارایی های سازمانی  7.2.1.2

 دارایی های فرایند سازمانی که می توانند فرایند هزینه برآورد را تحت تأثیر قرار دهند عبارتند از: 

 زینه برآورد سیاست ها ه 

  هزینه برآورد قالب ها 

  .اطالعات تاریخی و درس یاد شده مخزن 
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 هزینه های پیش بینی شده: ابزارها و تکنیک ها  7.2.2

 محاکمه محقق  7.2.2.1

  توصیف شده باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موارد زیر در نظر گرفته شود: 4.1.2.1در بخش 

  پروژه های مشابه مشابه؛ 

  اطالعات در صنعت، رشته و منطقه کاربرد و 

  روش های تخمین هزینه 

 ارزیابی آنالوگ  7.2.2.2

. برآورد هزینه مشابه با استفاده از مقادیر یا صفات یک پروژه قبلی که شبیه به پروژه فعلی است. ارزش ها و ویژگی های پروژه 6.4.2.2شرح داده شده در بخش 

ا ویژگی های پروژه، ها می توانند شامل موارد زیر باشند: محدوده، هزینه، بودجه، مدت زمان و مقیاس های مقیاس )مانند اندازه، وزن(. مقایسه این ارزش ها ی

 مشابه برای پروژه فعلی می شود.  مبنای برآورد پارامتر یا اندازه گیری

 برآورد پارامتریک  7.2.2.3

ف شده است. برآورد پارامتریک از یک رابطه آماری بین داده های تاریخی مربوطه و سایر متغیرها )به عنوان مثال، فیلم های مربعی در توصی 6.4.2.3در بخش 

ای ه گی و دادهساخت و ساز( برای محاسبه برآورد هزینه برای کار پروژه استفاده می شود. این تکنیک می تواند سطوح باالیی از دقت را با توجه به پیچید

ایر روش های برآورد، اعمال اساسی ساخته شده در مدل تولید کند. برآورد هزینه پارامتریک می تواند به یک پروژه کل یا بخش هایی از یک پروژه، همراه با س

 شود. 

 برآورد نزولی  7.2.2.2

زینه بسته های کاری یا فعالیت های فردی به باالترین سطح شرح داده شده است. برآورد پایینتر یک روش تخمین یک جزء از کار است. ه 6.4.2.5در بخش 

حت ص جزئیات مشخص می شود. سپس هزینه های مفصلی خالصه شده و یا به سطوح باالتر برای اهداف گزارشگری و ردیابی بعدی اضافه می شود. هزینه و

 ای فعالیت فردی یا بسته کاری قرار می گیرد. برآورد هزینه پایین به باال به طور معمول تحت تاثیر اندازه یا سایر ویژگی ه

 امتیاز سه گانه  7.2.2.4 

. دقت برآورد هزینه تک نقطه ممکن است با در نظر گرفتن عدم اطمینان و خطر و استفاده از سه برآورد برای تعیین یک 6.4.2.4شرح داده شده در بخش  

 برای هزینه فعالیت، بهبود یابد: محدوده تقریبی 

  ( به احتمال زیادcM  ) .هزینه فعالیت، بر مبنای ارزیابی تالش واقعی برای کار مورد نظر و هزینه های پیش بینی شده است 

  ( خوش بینیcO  .) .هزینه بر اساس تجزیه و تحلیل بهترین سناریو برای فعالیت 

  ( بدبینیcP  .)ت. هزینه بر اساس تجزیه و تحلیل از بدترین سناریو برای فعالی 

، می تواند با استفاده از فرمول محاسبه شود. دو فرمول معمول استفاده  cEبسته به توزیع فرض شده در مقادیر در محدوده سه تخمین، هزینه مورد انتظار، 

 شده توزیع مثلثی و بتا هستند. فرمولها عبارتند از: 

  .توزیع مثلثیCE ( =CO  +CM  +CP / )3  

  .توزیع بتاcE  ( =cO  +4cM  +cP  / )6  

 رود. برآورد هزینه براساس سه امتیاز با توزیع فرض شده، هزینه پیشنهادی را ارائه می دهد و میزان عدم قطعیت را در اطراف هزینه انتظار می  
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 تحلیل داده ها  7.2.2.6 

 ر گیرند عبارتند از: تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ای که می توانند در فرآیند هزینه برآورد مورد استفاده قرا 

 .تجزیه و تحلیل جایگزین روشی است که برای ارزیابی گزینه های مشخص شده به منظور انتخاب گزینه ها یا  تجزیه و تحلیل جایگزین

ی تاثیرات کیفرویکردهای مورد استفاده برای اجرای و انجام کار پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. یک مثال می تواند هزینه ها، برنامه ها، منابع و 

 جاد یک تحویل ارزیابی کند. خرید را در مقایسه با ای

 هزینه ممکن است شامل ذخایر احتمالی )گاهی اوقات کمک های احتمالی( به حساب عدم قطعیت هزینه باشد.  تجزیه و تحلیل رزرو برآورد

ان بخشی از بودجه ذخایر احتمالی بودجه در ابتدای هزینه است که برای خطرات شناخته شده اختصاص داده می شود. ذخایر احتمالی اغلب به عنو

 مورد نظر برای شناخت شناخته شده شناخته می شود که می تواند بر یک پروژه تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، ممکن است پیش بینی می شود که

ته ین مقدار ناشناخبرای برخی از نتایج پروژه ها بازنگری شود، در حالی که میزان این بازنگری ناشناخته است. ممکن است ذخایر احتمالی برای ا

 تجدیدنظر تخمین زده شود. ذخایر احتمالی را می توان در هر سطح از فعالیت خاص به کل پروژه ارائه داد. رزرو احتمالی ممکن است یک درصد

 از هزینه برآورد شده، یک شماره ثابت باشد، یا ممکن است با استفاده از روش های کمی تجزیه و تحلیل توسعه یابد. 

اید الی بوان اطالعات دقیق تر در مورد پروژه در دسترس می باشد، ممکن است ذخیره احتمالی مورد استفاده قرار گیرد، کاهش یابد یا حذف شود. احتمبه عن 

 در اسناد هزینه به وضوح مشخص شود. ذخایر احتمالی بخشی از هزینه پایه و الزامات کلی مالی برای پروژه است. 

 ( ممکن است برای تهیه تخمین استفاده شود. این شامل ارزیابی تأثیر 8.1.2.3پیش بینی های مربوط به هزینه های کیفیت )بخش  هزینه کیفیت

های دهزینه سرمایه گذاری اضافی در انطباق با هزینه عدم انطباق است. این همچنین می تواند به کاهش هزینه های کوتاه مدت در مقایسه با پیام

 در چرخه عمر محصول اشاره کند. مشکالت مکرر 

 ( PMISسیستم اطالعات مدیریت پروژه ) 7.2.2.7

. سیستم اطالعات مدیریت پروژه می تواند شامل صفحه گسترده، نرم افزار شبیه سازی و ابزارهای تحلیل آماری برای کمک 4.3.2.2شرح داده شده در بخش 

هزینه  برآورد برخی از تکنیک های برآورد هزینه را ساده کرده و در نتیجه، امکان بررسی سریع گزینه های به برآورد هزینه باشد. چنین ابزارهایی، استفاده از

 را تسهیل می کند. 

 تصمیم سازی  7.2.2.8

شرح  5.2.2.4دادن. در بخش تکنیک های تصمیم گیری که می توانند در فرآیند هزینه های برآورد مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: اما نه محدود به رای 

ای تکنیک ها برداده شده است، رای گیری یک فرایند ارزیابی است که دارای گزینه های متعدد با یک نتیجه مورد انتظار در قالب اقدامات آینده است. این 

 رآوردهای در حال ظهور مفید است. جذب اعضای تیم برای بهبود دقت برآورد و تعهد به ب

 ای برآورد: خروجی هزینه ه 7.2.3

 برآورد هزینه  7.2.3.1

ی خطرات شناسایبرآورد هزینه شامل ارزیابی کمی از هزینه های احتمالی مورد نیاز برای تکمیل کار پروژه می باشد، همچنین موارد احتمالی برای حسابرسی 

واند به صورت خالصه یا در جزئیات ارائه شود. هزینه های برآورد شده شده و مدیریت هزینه برای پوشش کارهای غیر برنامه ریزی شده. برآورد هزینه ها می ت

وری اطالعات و مقوله برای تمام منابع است که برای برآورد هزینه اعمال می شود. این شامل، اما محدود به کار مستقیم، مواد، تجهیزات، خدمات، امکانات، فن آ

ره(، هزینه تورم، نرخ ارز یا هزینه احتمالی هزینه نیست. هزینه های غیر مستقیم، در صورتی که در های خاص مانند هزینه های مالی )شامل هزینه های به

 برآورد پروژه گنجانده شوند، می توانند در سطح فعالیت یا در سطوح باالتر قرار گیرند. 
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 اساس تخمینی  7.2.3.2

د بر حسب منطقه کاربرد متفاوت است. صرفنظر از سطح جزئیات، مستندات حمایتی باید مقدار و نوع اطالعات اضافی که از برآورد هزینه پشتیبانی می کنن

 چگونگی برآورد هزینه حاصل شود.  درک دقیق و کامل از

 ارد زیر باشد: جزئیات پشتیبانی برای برآورد هزینه ممکن است شامل مو

  ،)مستندات بر اساس برآورد )یعنی چگونگی توسعه آن 

  مستند سازی تمام مفروضات ساخته شده 

  مستندسازی هر محدودیت شناخته شده 

  ،مستند سازی ریسک های شناسایی شده در هنگام برآورد هزینه ها 

  ،11،111نشان دادن طیف وسیعی از تخمین های احتمالی )به عنوان مثال US $ (± 10٪ برای نشان دادن این است که مورد انتظار می رود )

 ین یک طیف وسیعی از ارزش ها(، و هزینه ب

  .نشان دادن سطح اطمینان برآورد نهایی 

 اسناد پروژهای به روز می شود  7.2.3.3

 اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه انجام این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  شرح داده شده است. در طول فرایند برآورد هزینه، ممکن است فرضیه های جدیدی ایجاد شود، ممکن است  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

محدودیت های جدید شناسایی شوند، و فرضیه ها یا محدودیت های موجود ممکن است بازنگری و تغییر یابد. ورودی پیش فرض باید با این 

 اطالعات جدید به روز شود. 

 شرح داده شده است. ثبت درس های آموخته شده را می توان با تکنیک هایی که در برآورد هزینه ها  4.4.3.1در بخش ا ثبت نام کردند درسه

 کارآمد و موثر بود به روز می شود. 

  توصیف شده است. ثبت ریسک ممکن است زمانی که پاسخ های مناسب ریسک انتخاب شده و در طول فرآیند  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 هزینه برآورد شده توافق شده، به روز شود. 

 تعیین بودجه  7.3

د یک خط مشی اساسی مجاز است. مزیت کل این تعیین بودجه، روند جمع آوری هزینه های برآورد شده از فعالیت های فردی یا بسته های کاری برای ایجا

عیین شده در ش تفرآیند این است که تعیین کننده هزینه پایه ای است که می تواند عملکرد پروژه را کنترل و کنترل کند. این فرآیند یکبار یا در نقاط پی

تصویر نمودار جریان فرآیند را  7-7نشان داده شده است. شکل  6-7کل پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در ش

 نشان می دهد. 

تمالی است، بودجه پروژه شامل تمام وجوه مجاز برای اجرای پروژه می باشد. خط مشی هزینه نسخه پشتیبان از بودجه پروژه زمانی است که شامل ذخایر اح

 اما ذخایر مدیریتی را شامل نمی شود. 
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 . تعیین بودجه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها6-7شکل 
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 تعیین بودجه: ورودی  7.3.1 

 طرح مدیریت پروژه  7.3.1.1

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

  شرح داده شده است. طرح مدیریت هزینه توضیح می دهد که چگونه هزینه های پروژه را به بودجه پروژه  7.1.3.1در بخش طرح مدیریت هزینه

 ساخت. 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت منابع اطالعاتی را در مورد نرخ )پرسنل و دیگر منابع(، برآورد هزینه  9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 ینه های پیش بینی شده برای ارزیابی بودجه کلی پروژه ارائه می دهد. های سفر و سایر هز

  شرح داده شده است. محدوده حوزه شامل توضیحات محدوده پروژه،  5.4.3.1در بخش مقیاس پایهWBS  وWBS  اطالعات فرهنگی برای

 ارزیابی و مدیریت هزینه است. 

 اسناد پروژۀ  7.3.1.2

 می توانند به عنوان ورودی برای این فرایند درنظر گرفته شوند عبارتند از:  نمونه هایی از اسناد پروژه که

  توصیف شده است. جزئیات پشتیبانی برای ارزیابی هزینه های موجود در مبنای تخمین ها، باید هر فرضیه  6.4.3.2در بخش اساس برآوردها

 ای را که مربوط به گنجاندن یا حذف هزینه های غیر مستقیم یا دیگر در بودجه پروژه است را مشخص کند. 

  .هزینه برای هر فعالیت در یک بسته کاری برای جمع آوری تخمین هزینه برای شرح داده شده است. تخمین  7.2.3.1در بخش برآورد هزینه

 هر بسته کاری جمع می شود. 

  .شرح داده شده است. برنامه پروژه شامل تاریخ شروع و پایان برنامه برای فعالیت های پروژه، نقاط قوت،  6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه

 این اطالعات را می توان برای جمع آوری هزینه ها در دوره های تقویم مورد استفاده قرار داد.  بسته های کاری و حساب های کنترل است.

  توصیف شده است. ثبت ریسک باید بررسی شود تا چگونگی جمع آوری هزینه های پاسخ ریسک را بررسی کند. به  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 می شود.  11.5.3.3ه در بخش روز رسانی ثبت ریسک شامل به روز رسانی مدارک پروژ

 مدارک کسب و کار  7.3.1.3

 . اسناد تجاری که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر می شود: 1.2.6شرح داده شده در بخش  

  .مورد کسب و کار عوامل مهم موفقیت پروژه را شناسایی می کند، از جمله عوامل موفقیت مالی. مورد تجاری 

  طرح مدیریت مزایا شامل مزایای هدف، مانند محاسبات ارزش خالص فعلی، زمانبندی برای تحقق مزایا و معیارهای مرتبط طرح مدیریت مزایا

 با مزایا است. 

 توافقنامه  7.3.1.2

ا شامل . شرایط اطالعات و هزینه های مربوط به محصوالت، خدمات، یا نتایج شده اند و یا خریداری خواهد شد قابل اجرا ر12.2.3.2در بخش شرح داده شده 

 می شوند که تعیین بودجه. 

 شرکت عوامل محیطی  7.3.1.4

خ ارز محدود نمی شود. برای پروژه های بزرگ که گسترش سال های عوامل محیطی شرکت است که می تواند برآورد روند هزینه را تحت تاثیر قرار شامل اما نر

 متعدد را با ارزهای مختلف، نوسانات ارز نیاز به درک و ساخته شده را به فرآیند تعیین بودجه. 
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 دارایی فرایند سازمانی  7.3.1.6 

 حدود به: تاثیر قرار نه مدارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند تعیین فرایند بودجه شامل اما تحت  

  .موجود هزینه های رسمی و غیررسمی سیاست ها، روش ها، و دستورالعمل های مربوط به بودجه 

  .اطالعات تاریخی و درس مخزن به دست 

  هزینه ابزار بودجه؛ و 

  .گزارش روش 

 تعیین بودجه: ابزارها و تکنیک های  7.3.2

 رجوع به خبرگان  7.3.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو .4.1.2.1در بخش 

  قبلی پروژه های مشابه؛ 

  اطالعات در صنعت، نظم و انضباط، و منطقه برنامه؛ 

  اصول مالی؛ و 

  .نیاز بودجه و منابع است 

 زینه گردآوری ه 7.3.2.2

)مانند حسابهای  WBSجمع شده است. برآورد هزینه بسته کار پس از آن برای سطوح باالتر جزئی از  WBSا برآورد هزینه توسط بسته های کار مطابق ب

 ت جمع آوری شده، برای کل پروژه. شاهد( و در نهای

 تحلیل داده ها  7.3.2.3

تجزیه و تحلیل، که می تواند ذخایر مدیریت برای پروژه  روش تجزیه و تحلیل داده است که می تواند در تعیین روند بودجه استفاده شامل اما نه محدود به رزرو

د. ذخایر ه می باشایجاد. ذخایر مدیریت یک مقدار از بودجه پروژه نکردن برای اهداف کنترل مدیریت هستند و برای کار پیش بینی نشده است که در دامنه پروژ

می تواند یک پروژه را تحت تاثیر قرار. ذخیره مدیریت در پایه هزینه شامل نیست،  مدیریت در نظر گرفته شده برای رسیدگی به مجهوالت ناشناخته است که

ده، از نی نشاما بخشی از بودجه پروژه و بودجه مورد نیاز به طور کلی است. هنگامی که یک میزان ذخایر مدیریت استفاده شده است به صندوق کار پیش بی

 یک تغییر تصویب به پایه هزینه.  پایه هزینه اضافه شده است، در نتیجه نیاز بهنظر میزان ذخیره مدیریت استفاده می شود برای 

 بررسی اطالعات تاریخی  7.3.2.2

امترهای( )پاربررسی اطالعات تاریخی می تواند در توسعه تخمین پارامتری و یا تخمین مشابه کمک کند. اطالعات تاریخی ممکن است شامل پروژه ویژگی های 

مدل ریاضی برای پیش بینی هزینه های کل پروژه. این مدل ها ممکن است ساده یا پیچیده )به عنوان مثال، ساخت و ساز خانه های مسکونی  به منظور توسعه

داگانه، ظیم جعوامل تناست در هزینه های خاص در هر فوت مربع از فضای مبتنی بر( )به عنوان مثال، یک مدل از هزینه یابی توسعه نرم افزار با استفاده از چند 

 که هر کدام دارای نقاط متعدد در درون آن(. 

 بل اعتماد در هنگام عبارتند از: هر دو هزینه و دقت مدل های مشابه و پارامتری می توانید به طور گسترده ای متفاوت است. آنها به احتمال زیاد به قا

  ،اطالعات تاریخی مورد استفاده برای توسعه مدل دقیق است 

 ای استفاده شده در مدل به آسانی قابل اندازه گیری، و پارامتره 

  .مدل های مقیاس پذیر هستند، به طوری که آنها را برای پروژه های بزرگ، پروژه های کوچک، و مراحل یک پروژه از کار 
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  LIMITبودجه آشتی  7.3.2.4 

این پروژه آشتی. واریانس بین محدودیت بودجه و هزینه های برنامه ریزی گاهی اوقات هزینه های بودجه باید با هر گونه محدودیت بودجه در تعهد بودجه برای 

 رنامه ریزی پروژه انجام می شود. تغییر زمان از کار به سطح خارج نرخ هزینه های ضروری. این کار با قرار دادن محدودیت های تاریخ تحمیل برای کار به ب

 تامین مالی  7.3.2.6

منابع تامین مالی مستلزم کسب بودجه برای پروژه های. این معمول است برای زیرساخت های بلند مدت، صنعتی، و پروژه های خدمات عمومی به دنبال 

 خارجی بودجه. اگر یک پروژه است که به خارج تامین می شود، نهاد مالی ممکن است شرایط خاصی که نیاز به مالقات شود. 

 جه: خروجی تعیین بود 7.3.3 

 7.3.3.1 BASELINE  هزینه 

می نترل تغییر رسقبل از شروع درمان هزینه نسخه تایید از فاز زمان بودجه پروژه است، به استثنای هر ذخایر مدیریت، که تنها می توان از طریق روش های ک

د. قبل از شروع درمان هزینه به عنوان یک جمع بندی از بودجه تصویب تغییر کرده است. آن را به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج واقعی استفاده می شو

 شده برای فعالیت های برنامه های مختلف توسعه یافته است. 

 بخشالی )نشان می دهد که اجزای مختلف از بودجه پروژه و هزینه پایه. برآورد هزینه برای فعالیت های مختلف پروژه، همراه با هر گونه ذخایر احتم 8-7شکل 

ی احتمال را ببینید( برای این فعالیت ها، به هزینه های بسته بندی کار در ارتباط خود جمع شده است. برآورد هزینه بسته کار، همراه با هر ذخایر 7.2.2.6

ه از آنجا که برآورد هزینه ک برآورد شده برای بسته کار می کنند، به حساب کنترل جمع شده است. در مجموع، حساب کنترل پایه هزینه را تشکیل می دهند.

 معموال در قالب یک پایه هزینه را ایجاد می کنند به طور مستقیم به فعالیت های برنامه گره خورده است، این را قادر می سازد یک فاز هم از پایه هزینه، که

. برای پروژه های که از مدیریت ارزش کسب شده، پایه هزینه است که به عنوان پایه 9 -7نمایش داده شده، به عنوان در شکل نشان داده شده است  Sمنحنی 

 اندازه گیری عملکرد می شود. 

 ذخایر مدیریت بوجود می آیند، فرایند کنترل تغییر ( به پایه هزینه اضافه شده به تولید بودجه پروژه. تغییرات ضمانت استفاده از7.2.2.3ذخایر مدیریت )بخش 

 استفاده می شود برای به دست آوردن تایید به حرکت وجوه مدیریت ذخیره قابل اجرا به پایه هزینه. 

 

 . پروژه قطعات بودجه8-7شکل 
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 الزامات پروژه بودجه  7.3.3.2 

ن مثال، سه ماهه، ساالنه( از پایه هزینه مشتق شده است. قبل از شروع درمان هزینه خواهد شد مجموع مورد نیاز بودجه و الزامات تامین وجه دوره )به عنوا 

ه به ه، کهزینه های پیش بینی شده به عالوه بدهی قابل پیش بینی. بودجه اغلب در مقادیر افزایشی رخ می دهد، و ممکن است به طور مساوی توزیع نشد

مجموع منابع مالی مورد نیاز آن شامل هزینه پایه به عالوه مدیریت ذخایر، در صورت وجود هستند. مورد نیاز ظاهر می شود.  9-7عنوان مراحل در شکل 

 نبع )بازدید کنندگان( از بودجه. سرمایه گذاری ممکن است شامل م

 اسناد پروژه به روز رسانی  7.3.3.3

 مل به روز شده اما نه محدود به: فرایند شااسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این  

  .برآورد هزینه به روز شده برای ثبت هر گونه اطالعات اضافی. 7.2.3.1در بخش برآورد هزینه . 

  .هزینه های برآورد شده برای هر فعالیت ممکن است به عنوان بخشی از برنامه زمانبندی پروژه ثبت شده 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 . است

  .خطرات جدید شناخته شده در طول این فرایند در ریسک در ثبت و مدیریت با استفاده از فرآیندهای 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 مدیریت ریسک. 
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 هزینه ها را کنترل  7.2

رات پایه هزینه شده است. مزیت اصلی این فرآیند این هزینه ها کنترل روند نظارت بر وضعیت این پروژه برای به روز رسانی هزینه های پروژه و مدیریت تغیی 

نشان  11-7شکل است که پایه هزینه است در طول پروژه داشت. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در 

  نمودار جریان داده ها از روند به تصویر می کشد. 11-7داده شده است. شکل 

 

 . هزینه ها کنترل: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی11-7شکل 

 

 . هزینه ها کنترل: جریان داده ها نمودار11-7شکل 
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نجام یکپارچه تغییر به روز رسانی بودجه نیاز به آگاهی از هزینه های واقعی صرف شده تا به امروز. هر گونه افزایش در بودجه مجاز تنها می تواند از طریق ا 

( تایید شده است. نظارت بر هزینه های بودجه بدون توجه به ارزش کار برای این قبیل هزینه ها انجام شده است ارزش کمی به پروژه، 4.6کنترل فرآیند )بخش 

ل کاری که برای این قبی به غیر از برای پیگیری از خروج وجوه. بخش عمده ای از تالش کنترل هزینه شامل تجزیه و تحلیل رابطه بین مصرف بودجه پروژه و

 وع درمان هزینه مورد تایید است. هزینه ها انجام می شود. کلید کنترل هزینه های موثر مدیریت قبل از شر

 کنترل هزینه پروژه شامل: 

  موثر بر عواملی که ایجاد تغییرات در پایه هزینه مجاز؛ 

 می کردند؛  اطمینان از اینکه تمامی درخواست های تغییر در در به موقع عمل 

  .مدیریت تغییرات واقعی زمان و به عنوان آنها رخ می دهد 

  اطمینان از اینکه مخارج هزینه انجام بودجه مجاز توسط دوره تجاوز نمی کند، جزءWBS .فعالیت، و در مجموع برای پروژه ، 

 ت. نظارت بر عملکرد هزینه برای منزوی کردن و درک واریانس از پایه هزینه تایید شده اس 

  نظارت بر عملکرد کار برابر بودجه صرف؛ 

  جلوگیری از تغییرات تایید نشده از بودن در هزینه و یا استفاده از منابع گزارش شده شامل؛ 

  اطالعات سهامداران مناسب از تمام تغییرات مورد تایید و هزینه های مرتبط؛ و 

  .آوردن هزینه های انتظار در حد قابل قبول 

 هزینه ها کنترل: ورودی  7.2.1

 طرح مدیریت پروژه  7.2.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای برنامه مدیر4.2.3.1در بخش   

  .طرح مدیریت هزینه توضیح می دهد چگونه هزینه های پروژه خواهد شد مدیریت و کنترل می شود. 7.1.3.1در بخش برنامه مدیریت هزینه . 

  .قبل از شروع درمان هزینه شده است با نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 پیشگیرانه ضروری است. 

  .ی عملکرد . هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش به دست آورده، قبل از شروع درمان اندازه گیر4.2.3.1در بخش پایه اندازه گیری عملکرد

 است به نتایج واقعی نسبت به تعیین اگر تغییر، اقدامات اصالحی، و یا اقدام پیشگیرانه ضروری است. 

 اسناد پروژه . 7.2.1.2

. 4.4.3.1ش . در بخنمونه هایی از اسناد پروژه ای است که می توان در نظر گرفته به عنوان ورودی برای این فرایند شامل اما به درس محدود نمی ثبت نام دست

 عمال شده به بهبود کنترل هزینه. درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه ا

 الزامات پروژه بودجه  7.2.1.3

 نی شده به عالوه بدهی پیش بینی. . الزامات تامین مالی پروژه شامل هزینه پیش بی7.3.3.2در بخش 

 داده ها کار عملکرد  7.2.1.2

. داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت پروژه مانند که هزینه شده اند مجاز، متحمل شده، صورتحساب، و پرداخت می 4.3.3.2در بخش  

 شود. 

 دارایی فرایند سازمانی  7.2.1.4  

 نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند هزینه ها کنترل شامل اما تحت تاثیر قرار  
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  .موجود هزینه های رسمی و غیررسمی سیاست ها، روش ها، و دستورالعمل مربوط به کنترل 

  ابزار کنترل هزینه. و 

  .نظارت و روش گزارش مورد استفاده قرار گیرد 

 هزینه ها کنترل: ابزارها و تکنیک های  7.2.2

 رجوع به خبرگان  7.2.2.1

 ها کنترل شامل اما نه محدود به: متخصصان در طول فرآیند هزینه . نمونه هایی از 4.1.2.1در بخش  

  ،تجزیه و تحلیل واریانس 

  ،تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده 

  پیش بینی و 

  .آنالیز مالی 

 تحلیل داده ها  7.2.2.2  

 تکنیک های تحلیل داده است که می تواند مورد استفاده برای کنترل هزینه ها شامل اما نه محدود به:  

  

 ( تجزیه و تحلیل ارزش کسب شدهEVA .) تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده قبل از شروع درمان اندازه گیری عملکرد در مقایسه با زمان

توسعه و نظارت بر سه  EVMادغام پایه دامنه با پایه هزینه و پایه برنامه به شکل پایه اندازه گیری عملکرد.  EVMبندی و هزینه عملکرد واقعی. 

 بعد کلیدی برای هر بسته کار و حساب کنترل: 

  .ارزش برنامه ریزی شده( ارزش برنامه ریزی شدهPV بودجه مجاز اختصاص یافته به کار برنامه ریزی شده است. این است که )

( انجام می شود، از جمله ذخیره مدیریت WBSودجه مجاز برنامه ریزی شده برای کار به یک جزء ساختار فعالیت یا کار شکست )ب

نیست. این بودجه توسط فاز در طول عمر این پروژه اختصاص داده، اما در یک نقطه داده شده در زمان، ارزش برنامه ریزی شده کار 

( PMBاست که گاهی اوقات به عنوان پایه اندازه گیری عملکرد ) PVه است تعریف می کند. مجموع از فیزیکی است که باید انجام شد

 ( شناخته شده است. BACنامیده می شود. ارزش کل برنامه ریزی شده برای این پروژه نیز به عنوان بودجه در تکمیل )

  .ارزش کسب شده( ارزش کسب شدهEVاندازه گیری کار از نظر بودجه م ) جاز برای این کار بیان انجام شده است. این بودجه در

اندازه گیری نمی تواند بیشتر  EVمربوط می شود، و  PMBاندازه گیری باید به  EVارتباط با کار مجاز است که تکمیل شده است. از 

د. معیارهای اندازه گیری اغلب برای محاسبه درصد کامل از یک پروژه استفاده می شو EVمجاز برای یک جزء. از  PVاز بودجه 

، هر دو به صورت تدریجی EVبرای اندازه گیری کار در حال پیشرفت است. مدیران پروژه نظارت  WBSپیشرفت باید برای هر جزء 

 برای تعیین وضعیت فعلی و در مجموع برای تعیین دراز مدت روند عملکرد. 

  .هزینه واقعی( هزینه واقعیACهزینه های متحمل شده برا ) ی تحقق کار بر روی یک فعالیت در طول یک دوره زمانی خاص انجام

 PVنیاز دارد تا در تعریف به آنچه در  ACاندازه گیری است. در  EVشده است. این کل هزینه های متحمل شده در انجام کار که 

تنها، و یا تمام هزینه ها از جمله  )به عنوان مثال، ساعت مستقیم تنها، هزینه های مستقیم EVبودجه شد و اندازه گیری شده در 

 اندازه گیری خواهد شد.  EVخواهد هیچ حد باالیی دارند. هر آنچه که صرف برای رسیدن به  ACهزینه های غیر مستقیم(. در 

  .تجزیه و تحلیل واریانس، همانطور که در 4.5.2.2در بخش تجزیه و تحلیل واریانس .EVM  استفاده می شود، توضیح است )علت، تاثیر، و

( واریانس. VAC = BAC - EAC( و واریانس در تکمیل )SV = EV - PV(، برنامه )CV = EV - ACاقدامات اصالحی( برای هزینه )

لیل ارزش به دست آورده رسمی هزینه و برنامه واریانس اندازه گیری اغلب مورد تجزیه و تحلیل است. برای پروژه های با استفاده از تجزیه و تح

نه و ینیست، واریانس تجزیه و تحلیل مشابه می توان با مقایسه هزینه برنامه ریزی شده علیه هزینه های واقعی به شناسایی واریانس بین پایه هز

نسبت به پایه برنامه و هر گونه  عملکرد پروژه های واقعی انجام می شود. تجزیه و تحلیل بیشتر را می توان برای تعیین علت و میزان واریانس
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نبه مهم جاقدامات اصالحی یا پیشگیرانه انجام شود. اندازه گیری عملکرد هزینه برای ارزیابی میزان تنوع به پایه قیمت اصلی استفاده می شود. یک 

 ام اصالحی یا پیشگیرانه مورد نیاز استاز کنترل هزینه پروژه شامل تعیین علت و میزان واریانس نسبت به پایه هزینه تصمیم گیری شود و اقد

مراجعه کنید(. محدوده درصد از واریانس قابل قبول گرایش به کاهش به عنوان کار بیشتر انجام شده است. نمونه هایی از تحلیل  7.3.3.1)بخش 

 واریانس شامل اما نه محدود به: 

  .واریانس برنامه( برنامه واریانسSVاست اندازه گیری عملکرد ب ) رنامه به عنوان تفاوت بین ارزش به دست آورده و ارزش برنامه

ریزی شده بیان شده است. این مقدار که توسط آن پروژه جلوتر یا عقب تر از تاریخ تحویل برنامه ریزی شده، در یک نقطه داده شده 

( منهای ارزش برنامه EVبه دست آورده )در زمان است. این اندازه گیری از عملکرد برنامه بر روی یک پروژه است. آن را به ارزش 

متریک مفید است که در آن می تواند نشان دهد هنگامی که یک پروژه در پشت  EVA( برابر است. واریانس برنامه PVریزی شده )

را که همه از ارزش در نهایت برابر صفر زمانی که پروژه به اتمام است چ EVAافتادن و یا جلوتر از برنامه پایه آن است. واریانس برنامه 

( برنامه ریزی و CPMبرنامه ریزی شده خواهد به دست آورده شده است. واریانس برنامه بهتر است در رابطه با روش مسیر بحرانی )

 . SV = EV - PVمدیریت ریسک استفاده می شود. معادله: 

  .انحراف هزینه( هزینه واریانسCVاست که مقدار کسری بودجه یا مازاد در نق ) طه داده شده در زمان، به عنوان تفاوت بین ارزش

به دست آورده است و هزینه واقعی بیان شده است. این اندازه گیری از عملکرد هزینه بر روی یک پروژه است. آن را به ارزش به دست 

( BACبین بودجه در تکمیل )( برابر است. انحراف هزینه در پایان این پروژه خواهد شد تفاوت AC( منهای هزینه واقعی )EVآورده )

منفی اغلب  CVو مقدار واقعی به سر برد. رقم به خصوص مهم است، زیرا نشان دهنده رابطه عملکرد فیزیکی به هزینه های سر برد. 

 . CV = EV - ACدشوار است برای این پروژه به بهبود است. معادله: 

  .شاخص عملکرد برنامه( شاخص عملکرد برنامهSPIاندازه گ ) یری بهره وری برنامه بیان شده به عنوان نسبت ارزش به دست آورده

به ارزش برنامه ریزی شده است. این اقدامات که چگونه موثر تیم پروژه است انجام این کار است. گاهی اوقات در ارتباط با شاخص 

نشان می دهد کار  1.1کمتر از  SPIقدار ( برای پیش بینی برآورد تکمیل پروژه نهایی استفاده می شود. یک مCPIعملکرد هزینه )

نشان می دهد که کار بیش از برنامه ریزی شده بود به پایان رسید. از  1.1بزرگتر از  SPIکمتر از برنامه ریزی شده بود به پایان رسید. 

ر یا عیین اینکه آیا این پروژه جلوتاندازه گیری تمام کار پروژه، عملکرد در مسیر بحرانی نیز نیاز به تجزیه و تحلیل برای ت SPIآنجا که 

 . SPI = EV / PVبرابر است. معادله:  PVبه  EVنسبت  SPIعقب تاریخ پایان برنامه ریزی شده خود را به پایان برساند. که 

  .شاخص عملکرد هزینه( شاخص عملکرد هزینهCPI اندازه گیری بهره وری هزینه منابع بودجه است، به عنوان یک نسبت ارزش )

مهم ترین متریک و اندازه گیری بهره وری هزینه برای  EVAبه دست آورده به هزینه های واقعی بیان شده است. است در نظر گرفته 

اخت و تاز برای کار به پایان رسید. مقدار شاخص نشان می دهد هزینه ت 1.1به اتمام کار. مقدار شاخص تورم مصرف کننده کمتر از 

به  EVهزینه عملکرد به روز است. شاخص بهای مصرف کننده نسبت  underrunنشان می دهد  1.1تورم مصرف کننده بیشتر از 

AC  :برابر است. معادلهCPI = EV / AC . 

  .د پروژه در طول زمان برای تعیین اینکه آیا عملکرد در حال بهبود . تجزیه و تحلیل روند بررسی عملکر4.5.2.2در بخش تجزیه و تحلیل روند

 BACاست و یا به وخامت است. تکنیک های تجزیه و تحلیل گرافیکی برای درک عملکرد به روز و برای مقایسه به اهداف عملکرد آینده در قالب 

 از روند روشهای تجزیه و تحلیل شامل اما نه محدود به: ( و تاریخ اتمام با ارزش است. نمونه هایی EACدر مقابل برآورد در تکمیل )

 .در تجزیه و تحلیل ارزش به دست آورده، سه پارامتر ارزش برنامه ریزی شده، ارزش به دست آورده، و هزینه های واقعی  نمودار

با  12-7جمعی. شکل می تواند نظارت و گزارش در هر دو صورت دوره های دوره )معموال هفتگی یا ماهانه( و بر اساس یک ت

 برای یک پروژه است که بیش از بودجه و بعد از زمان برنامه انجام شده است.  EVمنحنی برای نمایش داده ها -Sاستفاده از 
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 . مقدار به دست آمده، برنامه ریزی شده ارزش، و هزینه های واقعی12-7شکل 

  .عنوان پروژه پیشرفت، تیم پروژه ممکن است یک پیشپیش بینی ( بینی برای برآورد در تکمیلEAC که ممکن است از )

دیگر قابل دوام،  BAC( بر اساس عملکرد پروژه متفاوت را توسعه دهد. اگر آن آشکار می شود که BACبودجه در تکمیل )

ه بر شامل ساخت بینی از شرایط و حوادث در آینده پروژ EACپیش بینی در نظر بگیرید. پیش بینی  EACمدیر پروژه باید 

اساس اطالعات عملکرد فعلی و دانش های دیگر موجود در آن زمان از پیش بینی است. پیش بینی ها تولید شده، به روز رسانی، 

( است که ارائه به عنوان پروژه اجرا شده است. اطالعات عملکرد 4.3.3.2و صدور مجدد بر اساس داده های عملکرد کار )بخش 

 کرد گذشته و هر اطالعاتی که این پروژه در آینده تأثیر می گذارد. کار را پوشش می دهد پروژه عمل

EACs ( معموال در هزینه های واقعی صرف شده برای کار تکمیل شده، به عالوه یک برآورد بر برای تکمیلETC کار باقی مانده. آن وقت در تیم پروژه است )

، بر اساس تجربه خود را به روز است. تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده به خوبی کار میکند ETCبرای پیش بینی آنچه که آن را ممکن است روبرو به انجام 

شایع ترین کتابچه راهنمای کاربر، از پایین به باال جمع شده  EACمورد نیاز است. روش های پیش بینی  EACدر رابطه با پیش بینی های دستی از هزینه 

 توسط مدیر پروژه و تیم پروژه است. 

کمیل ت پایین به باال مدیر پروژه ایجاد شده بر هزینه های واقعی و تجربه های متحمل شده برای کار تکمیل شده، و نیاز به یک برآورد جدید برای EACروش 

 + از پایین به باال و غیره.  EAC = ACکار پروژه باقی مانده است. معادله: 

محاسبه نمایندگی سناریوهای مختلف خطر مقایسه شده است. در زمان  EACsوسیعی از  است که به سرعت با طیف EACکتابچه راهنمای مدیر پروژه 

، تنها EACsبه سرعت ارائه بسیاری از آماری  EVMتجمعی معموال استفاده می شود. در حالی که داده  SPIو  CPI، مقادیر شاخص EACمحاسبه ارزش 

 از روش شایع تر ها به شرح زیر:  سه نفر

o  پیش بینیEAC این روش رای کار و غیره در نرخ بودجه انجام شده است. بEAC  عملکرد واقعی پروژه تا به امروز )چه مطلوب

یا نامطلوب( است که توسط هزینه های واقعی نشان می پذیرد، و پیش بینی کرد که همه کار و غیره در آینده خواهد شد در نرخ 

فته تنها پذیر بودجه انجام می شود. هنگامی که عملکرد واقعی نامطلوب است، این فرض که عملکرد آینده بهبود خواهد یافت باید

 . EAC = AC + (BAC - EV)می شود زمانی که با تجزیه و تحلیل ریسک پروژه پشتیبانی می شود. معادله: 
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o  پیش بینیEAC  .این روش فرض می شود که برای کار و غیره در شاخص تورم مصرف کننده در حال حاضر انجام شده است

داشت به ادامه در آینده است. کار و غیره در نظر گرفته شده است که در همان آنچه که پروژه تا به امروز تجربه می توان انتظار 

 . EAC = BAC / CPI( که متحمل شده توسط پروژه تا به امروز انجام شود. معادله: CPIتجمعی شاخص عملکرد هزینه )

o  پیش بینیEAC  برای کار و غیره در نظر گرفتن عواملSPI  .پیش بینی، کار و غیره  در اینو شاخص تورم مصرف کننده

خواهد شد در نرخ بهره وری است که هر دو هزینه و برنامه شاخص های عملکردی در نظر انجام می شود. این روش مفید ترین 

در  SPIزمانی که برنامه پروژه یک عامل تأثیر تالش و غیره است. تغییرات این وزن روش شاخص تورم مصرف کننده و شاخص 

 EAC، و یا برخی نسبت های دیگر( با توجه به قضاوت مدیر پروژه است. معادله: 51/51، 81/21عنوان مثال، مقادیر مختلف )به 

= AC + [(BAC - EV) / (CPI × SPI)] . 

  .ت ی. در کنترل هزینه، تجزیه و تحلیل رزرو استفاده می شود برای نظارت بر وضعیت های احتمالی و مدیر7.2.2.6در بخش تجزیه و تحلیل رزرو

پروژه  روی اینذخایر برای این پروژه برای تعیین اینکه آیا این ذخایر هنوز مورد نیاز و یا اگر ذخایر اضافی نیاز به درخواست شود. به عنوان کار بر 

گامی عکس، هنپیشرفت می کند، این ذخایر استفاده می شود به عنوان برنامه ریزی شده به پوشش هزینه های خطر و یا پاسخ احتماالت دیگر. بر

نوان عکه فرصت را دستگیر و در نتیجه صرفه جویی در هزینه، بودجه ممکن است به مقدار احتمالی اضافه شده است، یا گرفته شده از این پروژه به 

 حاشیه / سود. 

اد کردن منابع برای پروژه یا عملیات دیگر. اگر خطرات شناسایی شده اتفاق نمی افتند، ذخایر احتمالی استفاده نشده ممکن است از بودجه پروژه حذف به آز

 بودجه پروژه اضافه را نشان دهد. تجزیه و تحلیل ریسک اضافی در طول این پروژه ممکن است نیاز به درخواست است که ذخایر اضافی به 

7.2.2.3 TO-COMPLETE  شاخص عملکرد 

( اندازه گیری عملکرد هزینه مورد نیاز است که با منابع باقیمانده شده است به منظور پاسخگویی به یک هدف مدیریت TCPIشاخص عملکرد به کامل )

محاسبه شاخص عملکرد هزینه است که بر روی  TCPIمشخص به دست آورد، بیان شده به عنوان نسبت هزینه به پایان کار برجسته به باقی مانده بودجه. 

دیگر قابل دوام، مدیر پروژه باید  BACبه دست آورد. اگر آن آشکار می شود که  EACیا  BACی دیدار با هدف مدیریت مشخص، مانند کار باقی مانده برا

EAC  ،پیش بینی در نظر بگیرید. پس از تصویبEAC  ممکن استBAC  در محاسبهTCPI  جایگزین. معادله برایTCPI  بر اساسBAC: (BAC - 

EV) / (BAC - AC) . 

TCPI  نشان داده است. معادله برای  13-7است مفهومی که در شکلTCPI  است در پایین سمت چپ به عنوان کار باقی مانده است )تعریف شده به عنوان

BAC  منهایEV ( تقسیم بر وجوه باقی مانده )که می تواند به صورتBAC  منهایAC یا ،EAC  منهایAC .نشان داده شده است ) 

نشان داده شده است(، همه کار آینده این پروژه نیاز به بالفاصله در طیف  13-7اگر تجمعی شاخص تورم مصرف کننده کمتر از پایه )همانطور که در شکل 

ز عملکرد مجاز باقی بماند. این که آیا این سطح ا BAC( به درون 13منعکس  -7انجام شود )همانطور که در خط باالی شکل  TCPI (BAC)وسیعی از 

عملکرد به دست یافتنی است تماس قضاوت بر اساس تعدادی از مالحظات، از جمله خطر، زمان باقی مانده در این پروژه، و عملکرد فنی است. این سطح از 

ارائه  1-7در جدول  EVMاست. فرمول  EACبر  TCPI: معادله برای (EV BAC) (EAC - AC)/  -نمایش داده شود.  TCPI( خط EACعنوان )

 (TCPI. به کامل شاخص عملکرد )13-7شکل     شده است. 
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 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 7.2.2.2 

(، برای نمایش روند AC، و PV ،EV) EVM. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه اغلب استفاده می شود برای نظارت بر سه بعد 4.3.2.2در بخش  

 یج پروژه نهایی امکان پذیر است. وسیعی از نتاگرافیکی، و به پیش بینی طیف 

 هزینه ها کنترل: خروجی  7.2.3

 اطالعات کار عملکرد  7.2.3.1

ینه . اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه کار پروژه انجام شده است در مقایسه با پایه هزینه. واریانس در کار انجام شده و هز4.5.1.3در بخش 

، شاخص تورم CVآورده، های کار در سطح حساب سطح بسته کار و کنترل ارزیابی شده است. برای پروژه های با استفاده از تجزیه و تحلیل ارزش به دست 

 ( مستند شده است. 4.5.3.1ر )بخش برای گنجاندن در گزارش عملکرد کا TCPI، و EAC ،VACمصرف کننده، 
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 پیش بینی ها هزینه  7.2.3.2

 است مستند و ابالغ به ذینفعان.  از پایین به باال EACمحاسبه و یا یک مقدار  EACدر هر دو صورت یک مقدار 

 درخواست تغییر  7.2.3.3

. تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه ممکن است در یک درخواست تغییر به هزینه و زمانبندی خطوط راهنما هستند و یا اجزای دیگر از برنامه 4.3.3.4در بخش 

 ش شده است. ( پرداز4.6آیند )بخش مدیریت پروژه است. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  7.2.3.2

واست تغییر درخهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک 

 وژه شامل نیاز اما نه محدود به: برای برنامه مدیریت پر

 تغییرات در طرح مدیریت هزینه، مانند تغییرات برای کنترل آستانه یا سطح مشخص از دقت مورد 7.1.3.1در بخش هزینه.  برنامه مدیریت .

 نیاز در مدیریت هزینه پروژه، در پاسخ به بازخورد از ذینفعان مربوطه گنجانیده شده است. 

  .تغییرات در پایه هزینه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد دامنه، منابع، و یا هزینه گنجانیده شده است. در 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

زه گیری ابرخی موارد، واریانس هزینه می تواند آنقدر شدید است که یک پایه هزینه تجدید نظر مورد نیاز است برای ارائه یک مبنای واقعی برای اند

 رد. عملک

  .تغییرات در پایه اندازه گیری عملکرد در پاسخ به تغییرات مصوب در محدوده، عملکرد برنامه، و 4.2.3.1در بخش پایه اندازه گیری عملکرد .

د ییا برآورد هزینه گنجانیده شده است. در برخی موارد، واریانس عملکرد می تواند آنقدر شدید است که یک درخواست تغییر مطرح است به تجد

 نظر در پایه اندازه گیری عملکرد برای ارائه یک مبنای واقعی برای اندازه گیری عملکرد. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  7.2.3.4

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 

  .عملکرد هزینه ممکن است نیاز به تجدید نظر فرضیات بر بهره وری منابع و عوامل دیگر موثر بر عملکرد 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 هزینه نشان می دهد. 

  .عملکرد هزینه ممکن است نیاز به دوباره مبنای اصلی از برآوردها نشان می دهد. 6.4.3.2در بخش اساس تخمین می زند . 

  .آورد هزینه ممکن است نیاز به به روز می شود تا منعکس کننده بهره وری هزینه واقعی برای این پروژه است. . بر7.2.3.1در بخش برآورد هزینه 

  .درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که در حفظ بودجه، تحلیل واریانس مؤثر بودند، تجزیه و 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 قدامات اصالحی که برای پاسخ به هزینه واریانس استفاده شد به روز شد. تحلیل ارزش به دست آورده، پیش بینی، و ا

  .ثبت نام خطر ممکن است به روز اگر واریانس هزینه عبور کرده اند، و یا به احتمال زیاد برای عبور، آستانه 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 هزینه. 
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 8  

 مدیریت کیفیت پروژه  
ل برای ومدیریت کیفیت پروژه شامل فرآیندهای ترکیب سیاست های کیفیت سازمان در زمینه برنامه ریزی، مدیریت و کنترل نیازهای کیفیت پروژه و محص 

 می گیرد. دیدار با اهداف ذینفعان است. مدیریت کیفیت پروژه نیز از فعالیت های بهبود مستمر فرآیند به عنوان انجام شده از طرف سازمان انجام 

 فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه عبارتند از: 

فرآیند شناسایی الزامات و / یا استانداردهای کیفیت برای پروژه و تحویل آن و مستند سازی نحوه اجرای پروژه با  -برنامه ریزی مدیریت کیفیت  8.1 

 انطباق با الزامات و / یا استانداردهای کیفیت را نشان می دهد. 

 فرایند ترجمه طرح مدیریت کیفیت به فعالیت های کیفیت قابل اجرا که سیاست های کیفیت سازمان را در این پروژه ادغام می کند.  -ریت کیفیت مدی 8.2

مطابق  و فرآیند نظارت و ضبط نتایج اجرای فعالیت های مدیریت کیفیت برای ارزیابی عملکرد و اطمینان از خروج پروژه کامل، درست -کیفیت کنترل  8.3

 انتظارات مشتری است. 

ف ییک نمای کلی از فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه ارائه می دهد. فرایندهای مدیریت کیفیت پروژه به صورت فرایندهای گسسته با واسطهای تعر 1-8شکل  

 شوند، داده توضیح ®PMBOKطور کامل در راهنمای ارائه میشوند در حالیکه در عمل آنها با یکدیگر همپوشانی دارند و در روشهایی که نمیتوانند به 

 . عالوه بر این، این فرایندهای کیفیت ممکن است در صنایع و شرکت ها متفاوت باشد. باشند داشته همپوشانی

 

 . بررسی کیفیت مدیریت پروژه1-8شکل 
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 هیک نمای کلی از ورودی ها و خروجی های اصلی فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه و ارتباطات این فرایندها در ناحیه دانش مدیریت کیفیت پروژ 2-8شکل    

کیفیت در طول  یارائه می دهد. فرآیند مدیریت کیفیت طرح مربوط به کیفیت کارایی است که باید داشته باشد. مدیریت کیفیت مربوط به مدیریت فرآیندها

ه پس از ک پروژه است. در طول فرایند مدیریت کیفیت، الزامات کیفیت مشخص شده در فرآیند مدیریت کیفیت طرح، به ابزار آزمون و ارزی تبدیل می شوند

یت برای اطمینان ج کار با الزامات کیفآن در طول فرآیند کیفیت کنترل برای تأیید این الزامات کیفیت مطابقت می یابد. کیفیت کنترل مربوط به مقایسه نتای

ه قرار فاداز نتیجه قابل قبول است. دو خروجی اختصاصی به منطقه دانش دانش مدیریت کیفیت پروژه وجود دارد که توسط سایر زمینه های دانش مورد است

 می گیرد: نتایج ارزیابی شده و گزارش های کیفیت. 

 

 فرآیند مدیریت کیفیت پروژه . پروژه های بین المللی مدیریت2-8شکل 

 مفاهیم کلیدی مدیریت کیفیت پروژه 

ال می شود. اندازه مدیریت کیفیت پروژه به مدیریت پروژه و نتایج پروژه می پردازد. این امر در مورد تمام پروژه ها، صرف نظر از ماهیت ارائه شده آن، اعم 

صاص دارد. به عنوان مثال، مدیریت کیفیت پروژه های ارائه شده توسط نرم افزار ممکن است از گیری های کیفی و تکنیک ها به نوع پروژه های تولیدی اخت

د فیت می توانرویکردهای مختلف و اندازه گیری های مورد استفاده در هنگام ساخت یک نیروگاه هسته ای استفاده کند. در هر صورت، عدم رعایت الزامات کی

 داران پروژه داشته باشد. مثال: عواقب جدی منفی برای هر یک از سهام

  احتیاج به نیاز مشتری با بیش از حد تیم پروژه ممکن است منجر به کاهش سود و افزایش سطح ریسک پروژه، خسارت کارکنان، اشتباهات و یا

 تجدید نظر شود. 

  اهداف برنامه ریزی پروژه با عجله بازرسی های کیفی برنامه ریزی شده ممکن است سبب خطاهای ناشناخته، کاهش سود و افزایش خطرات پس

 از پیاده سازی شود. 

مورد  تی برآورده شدهدرجه ای است که مجموعه ای از ویژگی های ذا"کیفیت و درجه یک مفاهیم مشابه نیست. کیفیت به عنوان یک نتیجه تحویل یا تحویل 

[.(. درجه به عنوان یک قصد طراحی، یک دسته بندی است که به نتایج ارائه شده با استفاده از همان کاربردی، اما ویژگی های فنی ISO 9000 [18) "نیاز

رد نیاز هر دو از کیفیت و درجه است. در مختلف اختصاص داده شده است. مدیر پروژه و تیم مدیریت پروژه مسئول مدیریت عیب های مربوط به ارائه سطح مو

  : الحالی که یک سطح کیفی که نتواند نیازهای کیفیت را برآورده کند همیشه یک مشکل است، یک محصول با کیفیت پایین ممکن است مشکل نباشد. مث

 ول قص آشکار( مشکل باشد. در این مثال، محصممکن است یک محصول با کیفیت پایین )یک با تعداد محدودی از ویژگی ها( با کیفیت باال )بدون ن

 برای هدف کلی استفاده از آن مناسب است. 

 ت یاگر یک محصول با درجه باال )یکی با ویژگی های متعدد( با کیفیت پایین )نقص های بسیاری( ممکن است مشکل باشد. در اصل، با توجه به کیف

 می شود.  پایین، یک ویژگی با درجه باال بی اثر و یا ناکارآمد

. هزینه جلوگیری یپیشگیری بیش از بازرسی ترجیح داده می شود. بهتر است که کیفیت را به نتایج ارائه دهیم، نه به منظور یافتن مسائل کیفیت در حین بازرس

 از اشتباهات عموما بسیار کمتر از هزینه تصحیح اشتباهات است که از طریق بازرسی یا در حین استفاده یافت می شود. 
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نترل کپروژه و منطقه صنعت، تیم پروژه ممکن است نیاز به دانش کار فرآیندهای کنترل آماری برای ارزیابی داده های موجود در خروجی های کیفیت  بسته به

 داشته باشد. تیم باید تفاوت های بین جفت های زیر را بداند: 

  مشتریان(؛ پیشگیری )اشتباهات نگهداری از فرایند( و بازرسی )اشتباهات را از دست 

 ق انمونه برداری مشخص )نتیجه هم مطابق یا مطابقت ندارد( و نمونه برداری متغیر )نتیجه بر اساس یک مقیاس پیوسته است که میزان درجه انطب

 را ارزیابی می کند(؛ و 

 Tolerances ک فرایند آماری ثابت یا عملکرد )محدوده مشخصی از نتایج قابل قبول( و محدودیت های کنترل )که مرزهای تنوع مشترک را در ی

 فرایند شناسایی می کند(. 

( شامل تمام هزینه هایی است که در طول عمر محصول با سرمایه گذاری در جلوگیری از عدم مطابقت با الزامات، ارزیابی محصول یا COQهزینه کیفیت ) 

شود. هزینه های خراب اغلب به داخل )توسط تیم پروژه( و خارجی )طبقه بندی  سرویس برای انطباق با الزامات و عدم انجام الزامات )تجدیدنظر( شامل می

برخی از نمونه ها را در هر منطقه  8.1.2.3شده توسط مشتری( طبقه بندی می شوند. هزینه های شکست نیز هزینه های کم کیفیت نامیده می شود. بخش 

ری از نقص می کنند که از مزایای زندگی در محصول برخوردار است. از آنجا که پروژه ها موقت ارائه می دهد. سازمان ها تصمیم به سرمایه گذاری در پیشگی

 ، یا عملیات است. PMOدر مورد چرخه عمر محصول اغلب نگرانی از مدیریت برنامه، مدیریت نمونه کارها،  COQهستند، تصمیمات مربوط به 

 وجود دارد:  پنج سطح مدیریت کیفیت به طور موثر موثر به شرح زیر 

 از دست  ،معموال، گران ترین رویکرد این است که مشتری بتواند نقص را پیدا کند. این رویکرد می تواند منجر به مسائل مربوط به گارانتی، یادآوری

 دادن اعتبار و هزینه های مجدد شود. 

 ه نشناسایی و تصحیح نقص ها قبل از ارائه محصوالت به مشتری به عنوان بخشی از فرایند کنترل کیفیت ارسال می شود. فرایند کنترل کیفیت هزی

 های مربوطه است که عمدتا هزینه های ارزیابی و هزینه های خرابی داخلی است. 

  فقط نقص های خاص. استفاده از تضمین کیفیت برای بررسی و اصالح روند خود و نه 

  .کیفیت را به برنامه ریزی و طراحی پروژه و محصول اضافه کنید 

  .ایجاد یک فرهنگ در سراسر سازمان که آگاه و متعهد به کیفیت در فرایندها و محصوالت است 

 روند و شیوه های جدید در مدیریت کیفیت پروژه 

ن تنوع و ارائه نتایجی هستند که با الزامات ذینفع تعریف شده مطابقت دارند. روند مدیریت کیفیت رویکردهای مدیریت کیفیت مدرن به دنبال به حداقل رساند

 پروژه شامل موارد زیر می شود: 

  .درک، ارزیابی، تعریف و مدیریت موارد مورد نیاز برای دستیابی به انتظارات مشتریان. این نیاز به ترکیبی از انطباق با الزامات رضایت مشتری

یط محی اطمینان از تولید آنچه تولید شده است( و آمادگی برای استفاده )محصول یا سرویس نیاز دارد تا نیازهای واقعی را برآورده سازد(. در )برا

 های چابک، مشارکت ذینفعان با تیم تضمین می کند که رضایت مشتری در طول پروژه حفظ می شود. 

 .چک-انجام-چرخه برنامهپیشرفت متداوم-( عملPDCA پایه ای برای بهبود کیفیت است که توسط )Shewhart  تعریف شده و اصالح شده

(، شش سیگما و لین شش سیگما ممکن است کیفیت TQMتوسط دمینگ. عالوه بر این، طرح های بهبود کیفیت مانند مدیریت کیفیت جامع )

 کیفیت مدیریت پروژه و همچنین کیفیت محصول نهایی، خدمات و یا نتیجه را بهبود بخشد. 

  موفقیت نیازمند مشارکت همه اعضای تیم پروژه است. مدیریت مسئولیت خود را در زمینه کیفیت، مسئولیت مربوط به ارائه مسئولیت مدیریت

 در ظرفیت های مناسب را حفظ می کند.  منابع مناسب

  .یک سازمان و تامین کنندگان آن وابستگی متقابل دارند. روابط مبتنی بر مشارکت و همکاری با تامین همکاری سودمند با تامین کنندگان

وتاه بلندمدت را برای سودهای ک کننده برای سازمان و تامین کنندگان بیشتر از مدیریت عرضه کننده سنتی سودمند است. سازمان باید ترجیحات

 هایمدت ترجیح دهد. روابط دو جانبه سودمند توانایی هر دو سازمان و تامین کنندگان را برای ایجاد ارزش برای یکدیگر افزایش می دهد، پاسخ 

 مشترک به نیازهای مشتری و انتظارات را افزایش می دهد و هزینه ها و منابع را بهینه می کند. 
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 ای خشن دیدگاه ه 

 : رد زیر می شودهر پروژه منحصر به فرد است؛ بنابراین، مدیر پروژه نیاز دارد که روشهای مدیریت کیفیت پروژه را به کار بندد. مالحظات خیاطی شامل موا 

  کدام سیاست ها و روش های کیفیت در سازمان وجود دارد؟ کدام ابزار، تکنیک ها و قالب های کیفیت در سازمان پیروی از سیاست و ممیزی

 استفاده می شود؟ 

  آیا استانداردهای کیفیت خاصی در صنعت وجود دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد؟ آیا محدودیت های خاص استانداردها و رعایت مقررات

 ا قانونی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؟ دولتی، قانونی ی

  .بهبود کیفیت در پروژه چگونه خواهد بود؟ آیا در سطح سازمانی یا در سطح هر پروژه مدیریت می شود؟ پیشرفت مداوم 

  .آیا یک محیط مشترک برای سهامداران و تامین کنندگان وجود دارد؟ مشارکت ذینفعان 

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

 د. به منظور حرکت به تغییرات، روش های چابک برای کیفیت مکرر و بررسی مراحل ساخته شده در طول پروژه، به جای پایان پروژه، تماس می گیرن

 Retrospectives ی مسائل را دنبال می کنند و سپس به بررسیتکرار می شود به طور منظم بر اثربخشی فرآیندهای کیفیت بررسی می شود. آنها علت اصل 

اید آنها را ادامه یا راه های جدید برای بهبود کیفیت می پردازند. پس از آن، هر یک از فرآیندهای محاکمه، برای تعیین اینکه آیا آنها در حال کار هستند و ب

 جدید تنظیم کنند یا باید از استفاده حذف شوند، ارزیابی می شود. 

تسریع مکرر و تکاملی، روش های چابک در دسته های کوچک تمرکز تمرکز می کنند و شامل عناصر بسیاری از نتایج پروژه می شود. سیستم های  به منظور

 دسته ای کوچک هدف آن را کشف ناسازگاری و مسائل کیفیت در اوایل در چرخه عمر پروژه زمانی که هزینه های کلی تغییر کمتر است. 

 یفیت برنامه مدیریت ک 8.1 

زامات و رعایت المدیریت کیفیت طرح فرایند شناسایی الزامات و / یا استانداردهای کیفیت برای پروژه و تحویل آن است و مستند سازی نحوه اجرای پروژه با  

دیریت و تأیید کیفیت در سراسر پروژه ارائه استانداردهای کیفیت را نشان می دهد. مزیت اصلی این فرآیند این است که راهنمایی و هدایت را در مورد نحوه م

نشان داده شده است. شکل  8.3می دهد. این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد.  8.4

 

 امه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها. مدیریت کیفیت برن3-8شکل 
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 . مدیریت کیفیت طرح: نمودار جریان داده4-8شکل 

دن رآورده شبرنامه ریزی کیفیت باید به موازات سایر فرایندهای برنامه ریزی انجام شود. به عنوان مثال، تغییرات پیشنهاد شده در تحویل به منظور ب  

 ست نیاز به هزینه یا برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل ریسک دقیق از تاثیر به برنامه داشته باشد. استانداردهای کیفیت ممکن ا

ه ممکن تند کتکنیک های برنامه ریزی کیفیت که در اینجا مورد بحث قرار می گیرند، مواردی است که اغلب در پروژه ها استفاده می شود. بسیاری دیگر هس

 اطق کاربردی خاص مفید باشند. است در پروژه های خاص یا در من

 مدیریت کیفیت برنامه: ورودی  8.1.1  

 مزیت پروژه  8.1.1.1

شرح داده شده است. منشور پروژه، توصیف پروژه و مشخصات محصول را در سطح باال ارائه می دهد. همچنین شامل الزامات تایید پروژه،  4.1.3.1در بند  

 رهای موفقیت مرتبط با آن است که مدیریت کیفیت پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد. اهداف پروژه قابل اندازه گیری و معیا

 طرح مدیریت پروژه  8.1.1.2 

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

  شرح داده شده است. طرح مدیریت نیازها روشی را برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت الزامات  5.1.3.2در بخش طرح مدیریت مورد نیاز

 ارائه می دهد که برنامه مدیریت کیفیت و معیارهای کیفیت مرجع است. 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت ریسک روشی را برای شناسایی، تحلیل و نظارت بر خطرات فراهم  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

 می کند. اطالعات در طرح مدیریت ریسک و برنامه مدیریت کیفیت با همکاری با موفقیت موفقیت محصول و پروژه را در بر می گیرد. 

  شرح داده شده است. برنامه مشارکت ذینفعان، روش برای ثبت نیازهای و انتظارات ذینفعان  13.2.3.1در بند طرح تعامل با مشارکتکنندگان

 را فراهم می کند که پایه ای برای مدیریت کیفیت فراهم می کند. 
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  شرح داده شده است.  5.4.3.1در بخش مقیاس پایهWBS ته می شود در همراه با تحویل های مستند شده در بیانیه پروژه محدوده در نظر گرف

ارهای یحالی که تعیین کدام استانداردها و اهداف مناسب برای پروژه و که پروژه های تحویل و فرایندها تحت بررسی کیفیت. بیانیه دامنه شامل مع

توجهی افزایش یا پذیرش برای نتایج ارائه شده است. تعریف معیارهای پذیرش می تواند هزینه های کیفیت و هزینه های پروژه را به طور قابل 

 کاهش دهد. رضایت همه معیارهای پذیرش، نیازهای ذینفعان را برآورده می کند. 

 اسناد پروژۀ  8.1.1.3

 اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر می شود:  

  شرح داده شده است. این فرض منطق تمام فرضیه ها و محدودیت های مربوط به الزامات کیفیت و انطباق  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 استاندارد را دارد. 

  شرح داده شده است. مستندات مورد نیاز شامل الزاماتی است که باید پروژه و محصول برای دستیابی به  5.2.3.1در بخش مستندات مورد نیاز

 درات متقاضیان انجام شود. اجزاء اسناد مورد نیاز عبارتند از: اما نه تنها به کیفیت پروژه و کیفیت محصول محدود نمی شود. الزامات مورانتظا

 استفاده توسط تیم پروژه برای کمک به برنامه ریزی در مورد نحوه کنترل کیفیت در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. 

 شرح داده شده است. ماتریس ردیابی مورد نیاز، ملزومات محصول را به نتایج ارائه می دهد و به  5.2.3.2در بخش یاز ماتریس ردیابی مورد ن

 د. اطمینان از هر نیاز در مستندات مورد نیاز تست می شود. ماتریس یک مرور کلی از تست های مورد نیاز برای تایید الزامات را فراهم می کن

  توصیف شده است. ثبت ریسک حاوی اطالعاتی درباره تهدیدات و فرصت هایی است که ممکن است بر نیازهای  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 کیفیت تأثیر بگذارد. 

  شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران به شناسایی سهامدارانی که عالقه خاصی به کیفیت و یا  13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 ی کیفیت دارند، کمک می کند تا با تأکید بر نیازها و انتظارات مشتریان و حمایت کننده های پروژه. تاثیر آنها بر رو

8.1.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند فرآیند مدیریت کیفیت طرح را تحت تاثیر قرار دهند عبارتند از:  

  مقررات آژانس های دولتی؛ 

  قوانین، استانداردها و دستورالعمل های خاص منطقه کاربردی؛ 

  توزیع جغرافیایی؛ 

  ساختار سازمانی؛ 

  شرایط بازار 

  شرایط کار یا کار پروژه یا تحویل آن؛ و 

  ادراکات فرهنگی 

 دارایی های سازمانی  8.1.1.4

 ثیر قرار دهند عبارتند از: دارایی های فرایند سازمانی که می توانند فرایند مدیریت کیفیت را تحت تا

  سیستم مدیریت کیفیت سازمان شامل سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل ها؛ 

  قالب های کیفیت مانند ورق های چک، ماتریس ردیابی و دیگران؛ و 

  .پایگاه داده های تاریخی و درس های یاد شده مخزن 

 مدیریت کیفیت برنامه: ابزار و تکنیک  8.1.2

 محاکمه محقق  8.1.2.1
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 شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  4.1.2.1در بخش 

  ،تضمین کیفیت 

  ،کنترل کیفیت 

  اندازه گیری های کیفیت 

  بهبود کیفیت و 

  سیستم های کیفیت 

 جمع آوری اطالعات  8.1.2.2

 ک های جمع آوری داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: تکنی

  معیار سنجی شامل مقایسه عملیات پروژه یا برنامه ریزی شده یا استانداردهای کیفیت پروژه با پروژه های قابل مقایسه با شناسایی معیار سنجش

بهبود و ایجاد مبنایی برای اندازه گیری عملکرد است. پروژه های معطوف ممکن است در داخل سازمان بهترین شیوه ها، ایجاد ایده هایی برای 

 Benchmarkingانجام دهنده یا خارج از آن وجود داشته باشد، یا می تواند در یک منطقه کاربرد کاربردی یا سایر زمینه های کاربردی باشد. 

 اجازه می دهد تا برای تجزیه و تحلیل از پروژه ها در منطقه کاربرد نرم افزار های مختلف و یا صنایع مختلف ساخته شده است. 

  شرح داده شده است. مغز طوفان می تواند برای جمع آوری داده ها خالقانه از یک گروه از اعضای تیم یا  4.1.2.2در بخش طوفان مغزی

 توسعه طرح مدیریت کیفیت که به بهترین وجه متناسب با آینده پروژه استفاده شود. متخصصان موضوع برای 

  شرح داده شده است. نیازهای و انتظارات کیفی پروژه و محصول، به طور ضمنی و صریح، رسمی و غیر رسمی، می  5.2.2.2در بخش مصاحبه ها

متخصصان موضوع شناسایی شود. مصاحبه ها باید در محیط اعتماد و محرمانه انجام تواند با مصاحبه با شرکت کنندگان با تجربه پروژه، ذینفعان و 

 شود تا مشارکت های صادقانه و بی طرفانه را تشویق کنند. 

 تحلیل داده ها  8.1.2.3 

 تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ای که می توانند برای این فرآیند استفاده شوند عبارتند از:  

  

 سود یک ابزار تجزیه و تحلیل مالی است که برای برآورد نقاط قوت و ضعف جایگزین به -تجزیه و تحلیل هزینهزینه و سود تجزیه و تحلیل ه

کمک خواهد کرد مدیر پروژه تعیین اینکه  costbenefitمنظور تعیین بهترین جایگزین از نظر مزایای ارائه شده استفاده می شود. تجزیه و تحلیل 

ری و آیا فعالیت های برنامه ریزی شده با کیفیت مقرون به صرفه. مزایای اصلی در برآورده شدن نیازهای کیفی عبارتند از: بازنگری کمتر، بهره

ه برای هر فعالیت کیفیت، هزینه گام کیفیت را بسود -باالتر، هزینه های پایین، افزایش رضایت ذینفعان و افزایش سودآوری. تجزیه و تحلیل هزینه

 سود مورد انتظار مقایسه می کند. 

  هزینه کیفیت( هزینه کیفیتCOQ 5-8( مربوط به یک پروژه شامل یک یا چند هزینه زیر می شود )شکل  :)مثال هایی برای هر گروه هزینه 

  هزینه های مربوط به پیشگیری از کیفیت پایین در محصوالت، خدمات تحویل، و یا خدمات پروژه خاص. هزینه های پیشگیری 

  هزینه های مربوط به ارزیابی، اندازه گیری، حسابرسی و تست محصول، محصول یا خدمات پروژه خاص. هزینه های ارزیابی 

  .)باق محصوالت، خدمات تحویل، یا خدمات به نیازها و هزینه های مربوط به عدم انطهزینه های خرابی )داخلی / خارجی

 انتظارات ذینفعان. 

COQ  ی مبهینه است که بازتاب مناسب تعادل برای سرمایه گذاری در هزینه پیشگیری و ارزیابی برای جلوگیری از هزینه های خراب است. مدل ها نشان

رمایه گذاری در هزینه های پیشگیرانه / ارزیابی اضافی نه سودمند و نه مقرون به صرفه دهند که هزینه های مطلوب برای پروژه ها وجود دارد، جایی که س

 نیست. 

  



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

195 
 

 

 . هزینه کیفیت5-8شکل 

 تصمیم سازی  8.1.2.2 

ی چند ضلعی م گیریک روش تصمیم گیری که می تواند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد شامل موارد زیر می شود، اما نه تنها به تجزیه و تحلیل تصمی 

ی مناسب کلیدی و گزینه ها محدود نمی شود . ابزار تجزیه و تحلیل تصمیمات چندگانه )به عنوان مثال، ماتریس اولویت بندی( می تواند برای شناسایی مسائل

ای همه جایگزین ه برای اولویت بندی به عنوان مجموعه ای از تصمیم ها برای پیاده سازی استفاده شود. معیارهای اولویت بندی و وزن گذاری قبل از اینکه به

نمره رتبه بندی می شوند. همانطور که در این فرآیند  موجود برای رسیدن به نمره ریاضی برای هر جایگزین مورد استفاده قرار گیرند. سپس جایگزین ها با

 استفاده می شود، می تواند به اولویت بندی معیارهای کیفی کمک کند. 

 نمایندگی اطالعات  8.1.2.4 

 رآیند استفاده شوند عبارتند از: تکنیک های ارائه داده ای که می توانند برای این ف 

  نمودارهای نمودار جریانFlowcharts یز به عنوان نقشه های فرایندی نامیده می شوند زیرا توالی مراحل و گزینه های شاخه ای که برای ن

یک فرآیند وجود دارد که یک یا چند ورودی را به یک یا چند خروجی تبدیل می کند نمایش داده می شود. نمودارها نشان می دهد که فعالیت 

های موازی و نظم کلی پردازش توسط نقشه برداری جزئیات عملیاتی در یک زنجیره ارزش افقی ها، نقاط تصمیم گیری، حلقه های شاخه ای، مسیر

)تامین کننده، ورودی، پردازش، خروجی و مشتریان( شناخته شده است،  SIPOCموجود است. یک نسخه از یک زنجیره ارزش، که به عنوان یک 

ر درک و برآورد هزینه کیفیت برای یک روند مفید باشد. اطالعات با استفاده از نشان داده شده است. نمودار جریان ممکن است د 6-8در شکل 

منطق شاخه کاری و فرکانس های مرتبط مرتبط به دست می آید تا تخمین ارزش پولی مورد انتظار برای کار سازگاری و عدم انطباق مورد نیاز 

جریان برای نشان دادن مراحل در یک فرایند استفاده می شوند، گاهی اوقات جریان  برای ارائه خروجی مطابق با انتظار باشد. هنگامی که نمودارهای

یفیت ای کهای فرآیند یا نمودار جریان روند را می نامند و می توان آنها را برای بهبود فرایند و نیز شناسایی نقص های کیفیت و یا جابجایی چک ه

 استفاده کرد. 

  مدل های داده منطقی نمایشی بصری از داده های سازمان هستند که در زبان تجاری به کار می روند و مستقل از هر تکنولوژی مدل داده منطقی

 یخاص است. مدل داده منطقی می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا شناسایی شود که آیا یکپارچگی داده ها یا دیگر مسائل مربوط به کیفیت م

 تواند بوجود آید. 

  نمودار ماتریس ها کمک می کند تا قدرت روابط بین عوامل، علل و اهداف مختلف بین سطرها و ستون هایی که ماتریس را نمودار ماتریس

ن مثال، اتشکیل می دهند، پیدا کند. مدیر پروژه می تواند با استفاده از اشکال مختلف نمودارهای ماتریسی، بسته به چند عامل مقایسه شود. به عنو

L، T ،Y ،X ،C .و سقف شکل. در این فرآیند آنها شناسایی معیارهای کیفی کلیدی که برای موفقیت پروژه مهم هستند را تسهیل می کند ، 
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  .شرح داده شده است. نقشه برداری ذهن یک روش نمودار است که برای سازماندهی بصری اطالعات  5.2.2.3در بخش نقشه برداری ذهن

ذهنی در کیفیت اغلب در اطراف یک مفهوم کیفیت واحد ایجاد می شود که به عنوان یک تصویر در مرکز صفحه چشم استفاده می شود. نقشه 

ن کانداز خالی کشیده می شود، که نمایه های ایده هایی مانند تصاویر، کلمات و بخش هایی از کلمات اضافه شده است. روش نقشه برداری ذهن مم

 کیفی پروژه، محدودیت ها، وابستگی ها و روابط کمک کند. است در جمع آوری سریع نیازهای 

 

Figure 8-6. The SIPOC Model 

 تست و برنامه ریزی بازرسی  8.1.2.6

مچنین هت ذینفعان، و در طی مرحله برنامه ریزی، مدیر پروژه و تیم پروژه، چگونگی تست یا بازرسی محصول، تحویل یا خدمات را برای دیدار با نیازها و انتظارا

موارد زیر  لنحوه دستیابی به هدف برای عملکرد محصول و قابلیت اطمینان، تعیین می کند. تست ها و بازرسی ها وابسته به صنعت هستند و می توانند شام

یدانی و آزمایش های غیر ایش های مباشند: آزمایش های آلفا و بتا در پروژه های نرم افزاری، آزمون های قدرت در پروژه های ساختمانی، بازرسی در تولید، آزم

 مهندسی. 

 جلسات  8.1.2.7

روژه، اعضای پتیم پروژه ممکن است جلسات برنامه ریزی را برای توسعه طرح مدیریت کیفیت برگزار کند. شرکت کنندگان می توانند شامل مدیر پروژه، حامی 

 . ، و سایر موارد مورد نیاز باشدفعالیت های مدیریت کیفیت پروژه را داشته باشد تیم پروژه ای انتخاب شده، ذینفعان انتخاب شده، هر کسی که مسئولیت

 مدیریت کیفیت: خروجی  8.1.3

 طرح مدیریت کیفیت  8.1.3.1

یت می یفک طرح مدیریت کیفیت جزء برنامه مدیریت پروژه است که توصیف نحوه استفاده از سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل ها برای دستیابی به اهداف

یت کیفیت مدیرباشد. این فعالیت ها و منابع الزم را برای تیم مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف کیفیت تعیین شده برای پروژه توصیف می کند. طرح 

شود.  امات پروژه تعیین میممکن است رسمی یا غیر رسمی، دقیق و یا به طور گسترده طراحی شده است. سبک و جزئیات برنامه مدیریت کیفیت بر اساس الز

رسی می ن برطرح مدیریت کیفیت باید در ابتدای پروژه مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات بر اساس اطالعات دقیق است. مزایای ای

 ست که توسط تجدیدنظر ایجاد شده است. تواند شامل تمرکز دقیق تر بر گزاره ارزش پروژه، کاهش هزینه ها و بیش از حد برنامه ریزی های زمانی ا
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 ممکن است شامل موارد زیر باشد: طرح مدیریت کیفیت 

  استانداردهای کیفیتی که توسط پروژه استفاده می شود؛ 

  اهداف کیفیت پروژه؛ 

  نقش و مسئولیت های کیفیت؛ 

  نتایج و فرآیندهای پروژه مورد بررسی کیفیت؛ 

  فعالیت های مدیریت کیفیت و مدیریت کیفیت برنامه ریزی شده برای این پروژه؛ 

  ابزار کافی که برای پروژه استفاده می شود؛ و 

  .رویه های مهم مربوط به پروژه، مانند برخورد با عدم تطابق، رویه های اصالحی اقدامات و روش های بهبود مستمر 

 معیارهای کیفیت  8.1.3.2 

کیفیت به طور خاص یک ویژگی پروژه یا محصول را شرح می دهد و چگونگی فرآیند کنترل کیفیت صحت برآورده شدن آن را بررسی می کند. یک ماتریس  

، میزان شکست، تعداد نقص ها CPIبعضی از معیارهای کیفیت عبارتند از: درصد وظایف تکمیل شده در زمان، عملکرد هزینه های اندازه گیری شده توسط 

ک یایی شده در روز، خرابی کل در هر ماه، اشتباهات در هر خط کد، امتیاز رضایت مشتری و درصد مورد نیاز تحت پوشش توسط طرح تست به عنوان شناس

 اندازه از پوشش تست. 

 به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  8.1.3.3 

ازمان از طریق یک درخواست تغییر انجام می شود. کامپوننت هایی که ممکن است نیاز هر گونه تغییر در طرح مدیریت پروژه، از طریق فرایند کنترل تغییر س 

 به درخواست تغییر برای طرح مدیریت پروژه را شامل شوند اما شامل نمی شوند: 

  شرح داده شده است. تصمیم گیری در مورد روش مدیریت کیفیت ممکن است نیاز به تغییر در رویکرد  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

 مورد توافق برای مدیریت ریسک در پروژه داشته باشد و این در برنامه مدیریت ریسک ثبت می شود. 

  ریت کیفیت خاصی اضافه شود، ممکن است مبنای محدوده ممکن است شرح داده شده است. اگر در فعالیتهای مدی 5.4.3.1در بخش مقیاس پایه

همچنین نیازهای کیفیت را ثبت می کند، که ممکن است نیاز به به روز رسانی  WBSبه عنوان یک نتیجه از این فرایند تغییر کند. فرهنگ لغت 

 داشته باشد. 

 اسناد پروژهای به روز می شود  8.1.3.2

 وز شود، شامل موارد زیر می شود: در نتیجه انجام این فرایند به ر اسناد پروژه که ممکن است

  شرح داده شده است. درس ثبت شده با اطالعاتی در مورد چالش های موجود در فرایند برنامه ریزی  4.4.3.1در بخش درسها ثبت نام کردند

 کیفیت به روز می شود. 

  شرح داده شده است. در مواردی که الزامات کیفیت توسط این فرایند مشخص می شود، آنها در  5.2.3.2در بخش ماتریس ردیابی مورد نیاز

 ماتریس ردیابی الزامات مورد نیاز ثبت می شوند. 

  ندهای از فرایتوصیف شده است. خطرات جدید شناسایی شده در این فرایند در ثبت ریسک ثبت می شود و با استفاده  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 مدیریت ریسک مدیریت می شود. 

  شرح داده شده است. در جایی که اطالعات بیشتر در مورد سهامداران موجود یا جدید جمع آوری  13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 شده در نتیجه این روند، آن را در ثبت سهامداران ثبت می شود. 
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 مدیریت کیفیت  8.2

ند. کمدیریت کیفیت فرایند ترجمه طرح مدیریت کیفیت به فعالیت های کیفیت اجرایی است که سیاست های کیفیت سازمان را در این پروژه ادغام می  

. مدیریت دهمزایای اصلی این فرآیند این است که احتمال رعایت اهداف کیفیت و همچنین شناسایی فرآیندهای بی اثر و علل کیفیت پایین را افزایش می د

در طول پروژه  دکیفیت با استفاده از داده ها و نتایج حاصل از فرایند کیفیت کنترل برای نشان دادن کیفیت کلی وضعیت پروژه به ذینفعان است. این فراین

 انجام می شود. 

 نمودار جریان اطالعات فرایند را نشان می دهد.  8-8نشان داده شده است. شکل  7-8ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل  

 

 . مدیریت کیفیت: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها7-8شکل 

 

 . مدیریت کیفیت: نمودار جریان اطالعات8-8شکل 
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ر کار تضمین کیفیت آن است که د مدیریت کیفیت است که گاهی اوقات به نام تضمین کیفیت، اگر چه مدیریت کیفیت دارای یک تعریف گسترده تر از 

nonproject استفاده می شود. در مدیریت پروژه، تمرکز تضمین کیفیت بر روی فرآیندهای مورد استفاده در پروژه است. تضمین کیفیت در مورد استفاده از 

نفعان است که محصول نهایی نیازها، انتظارات و نیازهای آنها پروسه های پروژه به طور موثر است. این شامل پیروی و تطابق با استانداردها برای اطمینان از ذی

دیریت مرا برآورده می کند. مدیریت کیفیت شامل تمام فعالیت های تضمین کیفیت و همچنین مربوط به جنبه های طراحی محصول و بهبود فرآیند است . 

 ی گیرند. کیفیت کار را در زیر دسته کار انطباق در هزینه چارچوب با کیفیت قرار م

 به:  کمک می کند که این فرایند کیفیت مدیریت پیاده سازی مجموعه ای از اعمال و برنامه ریزی شده و فرآیندهای تعریف شده در برنامه مدیریت کیفیت پروژه به

  ،طراحی یک محصول مطلوب و بالغ با اجرای دستورالعمل های طراحی خاص که جنبه خاص از محصول 

  ساخت اعتماد به نفس است که یک خروجی در آینده خواهد شد به گونه ای که از شرایط خاص و انتظارات از طریق ابزارهای تضمین کیفیت و

 روش های مانند ممیزی کیفیت و تجزیه و تحلیل شکست های تکمیل شده، 

 کیفیت را از این پروژه، و  تأیید کنید که فرآیندهای کیفیت استفاده می شود و استفاده از آنها به اهداف 

  .بهبود بهره وری و اثربخشی فرآیندها و فعالیت برای دستیابی به نتایج و عملکرد بهتر و افزایش رضایت ذینفعان 

ت کیفیت دیریمدیر پروژه و تیم پروژه ممکن است بخش تضمین کیفیت سازمان، و یا توابع دیگر سازمانی استفاده کنید، برای اجرای برخی از فعالیت های م

فیت و تکنیک یمانند تجزیه و تحلیل شکست، طراحی آزمایشات، و بهبود کیفیت. بخش تضمین کیفیت معموال تجربه متقابل سازمانی در استفاده از ابزار با ک

 ها و یک منبع خوب برای پروژه. 

، مدیریت سازمان انجام، و حتی مشتری می باشد. همه این نقش در مدیر پروژه، تیم پروژه، حامی مالی پروژه-مدیریت کیفیت در نظر گرفته شده کار همه

ژه ومدیریت کیفیت در پروژه، هر چند نقش در اندازه و تالش متفاوت است. سطح مشارکت در تالش مدیریت کیفیت ممکن بین صنایع و سبک مدیریت پر

یم در طول پروژه انجام شده، اما در پروژه های سنتی، مدیریت کیفیت است متفاوت است. در پروژه های چابک، مدیریت کیفیت است که توسط تمام اعضای ت

 که اغلب مسئولیت اعضای تیم خاص. 

 مدیریت کیفیت: ورودی  8.2.1

 طرح مدیریت پروژه  8.2.1.1

طرح مدیریت کیفیت سطح قابل قبولی ، 8.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت کیفیت محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش 

ت یریاز پروژه و کیفیت محصول تعریف می کند و توضیح می دهد چگونه برای اطمینان از این سطح از کیفیت در تحویل و فرآیندهای آن است. طرح مد

 اقدامات اصالحی به پیاده سازی.  کیفیت نیز توصیف چه چیزی را با محصوالت نامنطبق و

 روژه اسناد پ 8.2.1.2

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به: 

  .درس پیش از آن در پروژه با توجه به کیفیت مدیریت را می توان به مراحل بعد از آن در پروژه برای 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 کیفیت اعمال به دست.  بهبود کارایی و اثربخشی مدیریت

  .اندازه گیری کنترل کیفیت استفاده می شود برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت فرآیندها و 8.3.3.1در بخش اندازه گیری کنترل کیفیت .

جاد ند مورد استفاده برای ایتحویل این پروژه در برابر استانداردهای سازمان انجام و یا الزامات مشخص شده. اندازه گیری کنترل کیفیت نیز می توا

 فرآیندهای اندازه گیری و اعتبار اندازه گیری واقعی برای تعیین سطح خود را از صحت مقایسه کنید. 

  .معیارهای کیفیت به عنوان بخشی از فرایند کنترل کیفیت تأیید شده است. این فرایند کیفیت مدیریت با 8.1.3.2در بخش معیارهای کیفیت .

 ین معیارهای کیفیت به عنوان اساس برای توسعه سناریوهای تست برای پروژه و تحویل آن و به عنوان پایه ای برای طرح های بهبود. استفاده از ا

  .گزارش ریسک در فرآیند کیفیت مدیریت مورد استفاده برای شناسایی منابع خطر کلی پروژه و رانندگان 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

 معرض خطر کلی است که می تواند اهداف کیفیت از پروژه تاثیر می گذارد.  مهم قرار گرفتن در
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 دارایی فرایند سازمانی  8.2.1.3 

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند کیفیت مدیریت شامل ا 

  سیستم مدیریت کیفیت سازمانی است که شامل سیاست ها، روش ها، و دستورالعمل؛ 

  .قالب با کیفیت مانند ورق های چک، ماتریس ردیابی، طرح آزمون، اسناد آزمون، و دیگران 

  نمایش نتایج: از ممیزی های قبلی؛ و 

  .درس مخزن با اطالعات از پروژه های مشابه به دست 

 ابزارها و تکنیک های  مدیریت کیفیت: 8.2.2

 جمع آوری اطالعات  8.2.2.1

را ببینید( محدود نمی شود. چک لیست یک  11.2.2.2روش جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند استفاده شامل اما به چک لیست )بخش 

ای از مراحل مورد نیاز انجام شده است و یا به چک کردن یک لیست از ابزار ساخت یافته، معموال جزء خاص، مورد استفاده برای کنترل کنید که یک مجموعه 

رد های الزامات شده است راضی است. بر اساس نیاز و شیوه های پروژه، چک لیست ممکن است ساده یا پیچیده. بسیاری از سازمان ها چک لیست استاندا

برخی از زمینه های کاربرد، چک لیست نیز موجود است از انجمن های حرفه ای و یا ارائه موجود برای اطمینان از سازگاری در وظایف اغلب انجام می شود. در 

 . دهندگان خدمات تجاری هستند. چک لیست کیفیت باید معیارهای پذیرش در خطوط راهنمای حوزه پروژه ترکیب

 تحلیل داده ها  8.2.2.2

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .این تکنیک به ارزیابی گزینه های مشخص شده در سفارش را انتخاب کنید که گزینه های با 9.2.2.5در بخش تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد .

 کیفیت های مختلف و یا روش های مناسب ترین برای استفاده استفاده می شود. 

  .تجزیه و تحلیل اسناد مختلف تولید به عنوان بخشی از خروجی فرآیندهای کنترل پروژه، مانند گزارش 5.2.2.3در بخش تجزیه و تحلیل سند .

ارج خ های با کیفیت، گزارش آزمون، گزارش عملکرد، و تجزیه و تحلیل واریانس، می توانید به نقطه و تمرکز بر فرایندهای که ممکن است از کنترل

 ا به خطر اندازد مورد نیاز و یا انتظارات ذینفعان. شود و ممکن است در جلسه مشخص ر

  .تجزیه و تحلیل فرآیند شناسایی فرصت برای بهبود فرآیند. این تجزیه و تحلیل نیز مورد بررسی قرار مشکالت، محدودیت تجزیه و تحلیل فرآیند

 ها، و غیر ارزش افزوده فعالیت هایی است که در طول یک فرایند رخ می دهد. 

 تحلیل ع( لت ریشهRCA .) ،ریشه علت تجزیه و تحلیل یک تکنیک تحلیلی مورد استفاده برای تعیین دلیل اصلی اساسی است که باعث واریانس

نقص، و یا خطر است. یک علت ریشه ممکن است بیش از یک واریانس، نقص، و یا خطر زمینه ساز. همچنین ممکن است به عنوان یک تکنیک 

ی مشکل و حل آنها استفاده می شود. وقتی که تمام علل ریشه برای یک مشکل برداشته شود، مشکل می کند عود برای شناسایی علل ریشه ا

 نیست. 

 تصمیم سازی  8.2.2.3

. 8.1.2.4روش تصمیم گیری است که می تواند برای این فرایند استفاده شامل اما نه محدود به چند معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری است. در بخش 

. تصمیم شودچند معیاری تصمیم گیری برای ارزیابی معیارهای مختلف هنگام بحث در مورد جایگزین است که پروژه تاثیر و یا کیفیت محصول استفاده می 

خه عمر، ینه چرگیری پروژه می تواند شامل انتخاب از میان سناریوهای اجرای مختلف و یا تامین کنندگان. تصمیم گیری محصوالت می تواند شامل ارزیابی هز

 برنامه، رضایت ذینفعان، و خطرات مرتبط با حل نقص محصول می باشد. 
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 نمایش اطالعات  8.2.2.2

 ستفاده می شود اما نه محدود به: طالعات است که می تواند برای این فرایند شامل اتکنیک های نمایش ا 

  .نمودار میل می توانید علل بالقوه نقص را به گروه های نمایش مناطق است که باید در اکثر متمرکز سازماندهی 5.2.2.5در بخش نمودار میل .

 کنند. 

  .به عنوان نمودار استخوان ماهی، چرا، چرا نمودارها، و یا نمودار ایشیکاوا شناخته شده است.  نمودار علت و اثر نیزنمودار علت و معلول است

این نوع نمودار را تجزیه می کند علل بیانیه مشکل شناسایی شده را به شاخه های گسسته، کمک به شناسایی علت اصلی و یا ریشه مشکل. شکل 

 یک نمونه از نمودار علت و معلول است.  8-9

 فلوچارت نشان یک سری از مراحل که منجر به نقص. 8.1.2.5در بخش چارت. فلو . 

  .نمودار هیستوگرام نشان یک نمایش گرافیکی از داده های عددی. نمودار هیستوگرام می توانید تعدادی از نقص در هر تحویل نمودار هیستوگرام

 ناسازگار است، و یا دیگر نمایندگی از پروژه یا محصول نقص.  نشان می دهد، یک رتبه بندی از علت نقص، تعداد دفعاتی هر فرآیند

  .نمودار ماتریس به دنبال نشان دادن قدرت روابط میان عوامل، علل و اهداف که بین ردیف ها و ستون که 8.1.2.5در بخش نمودار ماتریس .

 ماتریس شکل وجود داشته باشد. 

  .نمودار پراکندگی یک گراف است که نشان می دهد ارتباط بین دو متغیر است. نمودار پراکنده می توانید یک رابطه بین هر نمودار پراکنده

 عنصر از یک فرایند، محیط زیست، یا فعالیت در یک محور و یک نقص کیفیت در محور دیگر نشان می دهد. 

 

 . علت و اثر نمودار9-8شکل 

 تفتیش  8.2.2.4 

ا باختار، فرایند مستقل مورد استفاده برای تعیین اگر فعالیت های پروژه مطابق با سازمانی و پروژه سیاست، فرایندها و روش کار. حسابرسی حسابرسی س 

حسابرس  یکبا کیفیت است که معموال توسط یک تیم خارجی به پروژه، انجام گرفت به عنوان بخش حسابرسی داخلی سازمان، سازمان بنادر و دریانوردی، و یا 

 ممکن است شامل اما نه محدود به: خارجی به سازمان است. اهداف حسابرسی کیفیت 

  شناسایی تمام خوب و بهترین شیوه در حال اجرا؛ 

  شناسایی تمام عدم انطباق، شکاف، و کاستی؛ 

 ؛ به اشتراک گذاری شیوه های خوب معرفی یا به اجرا در پروژه های مشابه در سازمان و / یا صنعتی 

  فعاالنه ارائه کمک به شیوه ای مثبت برای بهبود اجرای فرآیندهای برای کمک به افزایش بهره وری تیم؛ و 

  .سهم برجسته از هر ممیزی در درس مخزن سازمان به دست 
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فیت یتالش های بعدی برای اصالح هر گونه کمبود در کاهش هزینه با کیفیت و افزایش اسپانسر یا مشتری پذیرش محصوالت پروژه منجر شود. ممیزی ک  

 ممکن است برنامه ریزی و یا تصادفی، و ممکن است توسط حسابرسان داخلی یا خارجی انجام شده است. 

 ت تغییر تصویب جمله به روز رسانی، اقدامات اصالحی، تعمیرات نقص، و اقدامات پیشگیرانه اعالم. ممیزی کیفیت می تواند از اجرای درخواس

  Xطراحی برای  8.2.2.6 

( مجموعه ای از دستورالعمل های فنی است که ممکن است در طول طراحی یک محصول برای بهینه سازی یک جنبه خاص از  DFX)  Xطراحی برای  

می تواند جنبه های مختلف توسعه محصول،  DFXدر  Xمی توانید کنترل و یا حتی بهبود ویژگی های نهایی محصول است.  DFXطراحی کاربردی است. 

ممکن است در کاهش هزینه،  DFXمانند قابلیت اطمینان، استقرار، نصب و راه اندازی، تولید، هزینه، خدمات، قابلیت استفاده، ایمنی، و با کیفیت. با استفاده از 

 هبود کیفیت، عملکرد بهتر، و رضایت مشتری است. ب

 حل مساله  8.2.2.7 

 / یا منطقیحل مشکل مستلزم پیدا کردن راه حل برای مسائل و یا چالش. این می تواند اطالعات جمع آوری اضافی، تفکر انتقادی، خالق، روش های کمی و  

د کنترل نباشد. حل موثر و سیستماتیک مشکل یک عنصر اساسی در تضمین کیفیت و بهبود کیفیت است. مشکالت می تواند به عنوان یک نتیجه از فرآی

اهد کرد از مک خوکیفیت و یا از ممیزی کیفیت بوجود می آیند و می تواند با یک فرایند و یا تحویل در ارتباط است. با استفاده از روش حل مسئله ساختار ک

 به طور کلی شامل عناصر زیر است: بین بردن مشکل و توسعه یک راه حل طوالنی مدت. روش حل مسئله 

  ،تعریف مشکل 

 ایی ریشه علت، شناس 

  ،تولید راه حل های ممکن 

  ،انتخاب بهترین راه حل 

  اجرای راه حل، و 

  .تأیید به اثربخشی راه حل 

 روش های بهبود کیفیت  8.2.2.8

-ریت است. طرحمدیبهبود کیفیت می تواند رخ دهد یافته ها و توصیه از فرآیندهای کنترل کیفیت، یافته های ممیزی کیفیت، و یا حل مسئله در روند کیفیت 

 ارزیابی فرصت های بهبود هستند.  عمل و شش سیگما دو تا از رایج ترین ابزار بهبود کیفیت استفاده برای تجزیه و تحلیل و-بررسی-اجرا

 مدیریت کیفیت: خروجی  8.2.3

 گزارش های با کیفیت  8.2.3.1

ده را می توان با فرآیندهای دیگر و ادارات استفاده می شود را اقدامات اصالحی به منظور گزارش کیفیت می تواند گرافیکی، عددی، و یا کیفی. اطالعات ارائه ش

دید توسط شدستیابی به انتظارات کیفیت پروژه می باشد. اطالعات ارائه شده در گزارش کیفیت را ممکن است شامل تمام مسائل مربوط به مدیریت کیفیت ت

(. بیشتر و بازرسی، ٪111ژه، و محصول؛ اقدامات پیشنهادهای اصالحی )از جمله دوباره کاری، نقص / تعمیر اشکاالت، تیم؛ توصیه هایی برای بهبود فرایند، پرو

 . کیفیت کنترل فرآیند از حاصل های یافته از ای خالصه و

 آزمایش و ارزیابی اسناد  8.2.3.2 

دستیابی  ارزیابیتست و ارزیابی اسناد را می توان بر اساس نیازهای صنعت و قالب سازمان ایجاد شده است. آنها ورودی به فرایند کنترل کیفیت هستند و به  

 ت ردیابی. یاز به قابلیبه اهداف کیفیت استفاده می شود. این اسناد ممکن است به عنوان بخشی از سند شامل چک لیست اختصاص داده شده و دقیق ماتریس ن
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 درخواست تغییر  8.2.3.3

. اگر تغییرات در طول فرآیند کیفیت مدیریت رخ می دهد که تاثیر هر یک از اجزای برنامه مدیریت پروژه، اسناد پروژه، و یا پروژه و یا 4.3.3.4در بخش  

 . 4.6ام فرایند یکپارچه کنترل تغییرات را دنبال همانطور که در بخش تعریف مدیریت محصول فرآیندهای، مدیر پروژه باید یک درخواست تغییر ارائه و انج

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  8.2.3.2 

خواست درهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک  

 ژه شامل نیاز اما نه محدود به: برنامه مدیریت پروتغییر برای 

  .رویکرد توافق به کیفیت مدیریت ممکن است نیاز به توجه به نتایج واقعی اصالح شود. 8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت . 

  .قبل از شروع درمان دامنه ممکن است به عنوان یک نتیجه از فعالیت های مدیریت کیفیت خاص تغییر دهید. 5.4.3.1در بخش پایه محدوده . 

  .قبل از شروع درمان ممکن است برنامه به عنوان یک نتیجه از فعالیت های مدیریت کیفیت خاص تغییر دهید. 6.5.3.1در بخش پایه برنامه . 

  .قبل از شروع درمان هزینه ممکن است به عنوان یک نتیجه از فعالیت های مدیریت کیفیت خاص تغییر دهید. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 

 اسناد پروژه به روز رسانی  8.2.3.4

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  مسائل جدید مطرح شده به عنوان یک نتیجه از این فرآیند در ورود به سیستم موضوع ثبت شده 4.3.3.3در بخش سیستم شماره. ورود به .

 است. 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 برای کیفیت مدیریت خوبی کار می کرد به روز شد. همچنین روش های که 

  .خطرات جدید شناخته شده در طول این فرایند در ریسک در ثبت و مدیریت با استفاده از فرآیندهای 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 مدیریت ریسک. 

 کنترل کیفی  8.3

کیفیت به منظور ارزیابی عملکرد و حصول اطمینان از خروجی پروژه کامل، درست کنترل کیفیت فرایند نظارت و ضبط نتایج اجرای فعالیت های مدیریت 

دی برای ن کلیاست، و دیدار با انتظارات مشتری است. مزیت اصلی این فرآیند تایید است که تحویل پروژه و کار دیدار با الزامات مشخص شده توسط ذینفعا

پروژه انجام آنچه آنها به انجام نظر گرفته شد. این خروجیهای نیاز به تطابق با همه قابل اجرا استانداردها،  پذیرش نهایی. فرایند کنترل کیفیت تعیین اگر خروجی

 ند طی این پروژه انجام شده است. الزامات، مقررات، و مشخصات. این رو

 به تصویر می کشد نمودار جریان داده از روند.  11-8نشان داده شده است. شکل  11-8ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در شکل 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

214 
 

 

 . کنترل کیفیت: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی11-8شکل 

 

 . کنترل کیفیت: جریان داده ها نمودار11-8شکل 

دازه گیری کامل، رعایت، و مناسب برای استفاده از یک محصول یا خدمات قبل از پذیرش کاربر و تحویل نهایی انجام می شود. فرایند کنترل کیفیت برای ان 

ول ندرج در طاین است که با اندازه گیری تمام مراحل، ویژگی انجام می شود، و متغیرهای استفاده شده به منظور بررسی انطباق و یا تطابق با مشخصات م

 رنامه ریزی. مرحله ب

 ه شده است. کنترل کیفیت باید در طول پروژه انجام به طور رسمی نشان می دهد، با داده های قابل اعتماد، که ضامن و / یا معیار پذیرش مشتری برآورد
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بهداشت، حمل و نقل، و  سطح تالش برای کنترل کیفیت و درجه پیاده سازی ممکن است بین صنایع و سبک مدیریت پروژه متفاوت است. در داروسازی،

انداردهای ممکن تصنایع هسته ای، برای مثال، ممکن است روش های کنترل کیفیت سختگیرانه تر در مقایسه با دیگر صنایع و تالش مورد نیاز برای دیدار با اس

م در طول چرخه عمر پروژه انجام شده است. است گسترده است. برای مثال، در پروژه های چاالک، فعالیت کنترل کیفیت ممکن است توسط تمام اعضای تی

خص تیم مش در پروژه های مبتنی بر مدل آبشار، فعالیت های کنترل کیفیت در زمان های خاص انجام شده، نسبت به پایان این پروژه یا فاز، توسط اعضای

 شده است. 

 کنترل کیفی: ورودی  8.3.1 

 طرح مدیریت پروژه  8.3.1.1

، طرح مدیریت کیفیت تعیین میکند 8.1.3.1ژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت کیفیت محدود نمی شود. در بخش . پرو4.2.3.1در بخش  

 که چگونه کنترل کیفیت خواهد شد در این پروژه انجام شده است. 

 اسناد پروژه  8.3.1.2 

 نظر گرفته اما نه محدود به:  شامل دراسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند  

  .درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده به بهبود کنترل 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 کیفیت. 

  .متریک کیفیت به طور خاص توصیف یک پروژه یا محصول ویژگی و چگونه فرایند کنترل کیفیت انطباق 8.1.3.2در بخش معیارهای کیفیت .

 آن را تأیید کنید. 

  .تست و ارزیابی اسناد برای ارزیابی دستیابی به اهداف کیفیت استفاده می شود. 8.2.3.2در بخش تست و ارزیابی اسناد . 

 یید درخواست تغییر تا 8.3.1.3

ده ش. به عنوان بخشی از انجام فرایند یکپارچه کنترل تغییرات، به روز رسانی تغییر ورود به سیستم نشان می دهد که برخی از تغییرات تایید 4.6.3.1در بخش 

ل رنامه تجدید نظر شده. تکمیو برخی از آنها نیست. درخواست تغییر تایید ممکن است شامل تغییرات مانند نقص تعمیرات، روش های کار تجدید نظر، و ب

ره، و ید، دوباامل تایتغییر جزئی ممکن است در تناقضات و تاخیر بعد به دلیل مراحل ناقص و یا اصالحات شود. اجرای تغییرات مورد تایید باید تایید، به طور ک

 به عنوان گواهی درست است. 

 تحویل دادنی ها  8.3.1.2

جه، و یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اثبات به انجام یک سرویس است که مورد نیاز است برای تولید شود تا تکمیل یک کاالی قابل تحویل هر محصول، نتی

یانیه یف شده در بعرفرایند، فاز، و یا پروژه است. تحویل است که خروجی را از مستقیم و مدیریت فرایند کار پروژه بازرسی و در مقایسه با معیارهای پذیرش ت

 پروژه. محدوده 

 داده ها کار عملکرد  8.3.1.4

. داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت محصول مانند مشاهدات، معیارهای کیفیت، و اندازه گیری برای عملکرد فنی، و 4.3.3.2در بخش 

 عملکرد برنامه و عملکرد هزینه.  همچنین اطالعات مربوط به کیفیت پروژه بر

 مل محیطی شرکت عوا 8.3.1.6

 عوامل محیطی شرکت که می تواند روند کنترل کیفیت شامل اما تحت تاثیر قرار نه محدود به: 
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  پروژه سیستم اطالعات مدیریت؛ نرم افزار مدیریت کیفیت را می توان مورد استفاده برای ردیابی خطاها و تغییرات در فرآیندها یا تحویل؛ 

  مقررات آژانس های دولتی؛ و 

  .قوانین، استانداردها و دستورالعمل های خاص به منطقه نرم افزار 

 دارایی فرایند سازمانی  8.3.1.7 

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند کنترل کیفیت شامل ا 

  استانداردهای کیفیت و سیاست؛ 

 ک لیست، و غیره و. قالب با کیفیت، برای مثال، ورق های چک، چ 

  .شماره و گزارش نقص روش ها و سیاست های ارتباطی است 

 کنترل کیفی: ابزارها و تکنیک های  8.3.2

 جمع آوری اطالعات  8.3.2.1

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .چک لیست در مدیریت فعالیت های کنترل کیفیت در یک شیوه ای سازمان یافته کمک کند. 11.2.2.2در بخش چک لیست . 

  .ورق های چک نیز به عنوان ورقه های شمارش شناخته شده و مورد استفاده برای سازماندهی حقایق را به شیوه ای ورق های را بررسی کنید

مورد یک مشکل کیفیت بالقوه را تسهیل کند. آنها به ویژه برای جمع آوری داده ها ویژگی های در است که مجموعه موثر از اطالعات مفید در 

-8حالی که انجام بازرسی برای شناسایی نقص مفید هستند. به عنوان مثال، اطالعات مربوط به فرکانس و یا عواقب نقص جمع آوری شده. شکل 

 را ببینید.  12

 

  .نقشه های مهندسی به طور  11مل انتخاب بخشی از یک جمعیت مورد عالقه برای بازرسی )برای مثال، انتخاب نمونه آماری شانمونه آماری

(. نمونه گرفته شده است برای اندازه گیری کنترل و بررسی کیفیت. فرکانس و اندازه های نمونه باید در طول فرآیند 75تصادفی از یک لیست از 

 مدیریت کیفیت طرح تعیین می شود. 

  .نظرسنجی ها ممکن است مورد استفاده برای جمع آوری اطالعات در مورد رضایت مشتری پس از استقرار محصول و یا پرسشنامه و نظرسنجی

و می تواند  COQخدمات. هزینه مورد نقص مشخص شده در نظر سنجی ممکن است در نظر گرفته شود هزینه های شکست خارجی در مدل 

 هزینه سازمان داشته باشند. پیامدهای گسترده ای برای 
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 تحلیل داده ها  8.3.2.2 

 تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:  

  .عملکرد بررسی اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل معیارهای کیفیت را تعریف شده توسط فرآیند مدیریت کیفیت طرح در مرور عملکرد

 برابر نتایج واقعی. 

 ( تحلیل علت ریشهRCA .) تحلیل علت ریشه استفاده می شود برای شناسایی منبع از نقص. 8.2.2.2در بخش . 

 بازرسی  8.3.2.3

 نبررسی یک محصول کار برای تعیین اینکه آیا آن را به استانداردهای مستند مطابق است. نتایج بازرسی به طور کلی شامل اندازه گیری و ممکبازرسی پس از 

ت مکن اسسی ماست در هر سطح انجام شده است. نتایج حاصل از یک فعالیت واحد را می توان بازرسی، و یا محصول نهایی این پروژه می تواند بازرسی. بازر

ظور یز به منبه نام بررسی، کارشناسی، ممیزی، و یا تکمیل فرم سفارش. در برخی از زمینه های کاربرد، این شرایط دارای معانی مشخص و دقیق. بازرسی ن

 سی تعمیرات نقص استفاده می شود. برر

 ارزیابی تست / محصوالت  8.3.2.2

ارائه اطالعات هدف مورد کیفیت محصول و یا خدمات تحت آزمون مطابق با الزامات پروژه است. هدف از تست تحقیقات سازمان یافته و ساختارمند صورت به 

نیاز به بررسی هر آزمایش برای پیدا کردن خطاها، نقص ها، اشکاالت، و یا دیگر مشکالت عدم انطباق در محصول و یا خدمات. نوع، مقدار و میزان آزمون مورد 

کیفیت پروژه و در طبیعت از این پروژه، زمان، بودجه و محدودیت های دیگر بستگی دارد. تست را می توان در سراسر پروژه در پایان یک نیاز بخشی از برنامه 

 باقی عدم انطاین پروژه در تحویل نهایی انجام شده، به عنوان اجزای مختلف پروژه در دسترس است، و. آزمایش های اولیه کمک می کند تا شناسایی مشکالت

 و کاهش هزینه های تعمیر قطعات نامنطبق کمک می کند. 

جعبه سفید،  زمینه های کاربرد مختلف نیاز به آزمون های مختلف. به عنوان مثال، تست نرم افزار ممکن است شامل آزمایش واحد، تست ادغام، جعبه سیاه،

ست ممکن است شامل قدرت سیمان، آزمون کارایی بتن، آزمایش های غیر تست رابط، آزمون رگرسیون، تست آلفا، و غیره در پروژه های ساخت و ساز، ت

ی گرمخرب در ساخت و ساز سایت های برای آزمایش کیفیت سازه های بتنی سخت شده، و آزمون خاک. در توسعه سخت افزار، تست ممکن است شامل غربال

 سوختگی در، تست سیستم، و بیشتر. زیست محیطی استرس، آزمایش 

 نمایش اطالعات  8.3.2.4

 تکنیک های نمایش اطالعات است که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به: 

  .نمودار علت و اثر ها برای شناسایی اثرات احتمالی نقص کیفیت و خطاها. 8.2.2.4در بخش نمودار علت و معلول است . 

  .نمودار کنترل برای تعیین اینکه آیا یا نه یک فرایند پایدار است یا دارای عملکرد قابل پیش بینی استفاده می شود. حدود مشخصات باال نمودار کنترل

دودیت و پایین بر روی مورد نیاز را بر اساس و منعکس کننده حداکثر و حداقل مقادیر مجاز. باال و حدود کنترل کمتر از حدود مشخصات هستند. مح

سب ممکن منانترل با استفاده از محاسبات آماری و اصول در نهایت ایجاد قابلیت طبیعی برای یک فرایند پایدار تعیین می شود. مدیر پروژه و ذینفعان ک

ه در خارج است محدودیت های کنترل آماری محاسبه برای شناسایی نقاط که در آن اقدامات اصالحی گرفته خواهد شد برای جلوگیری از عملکرد است ک

ر چه یر خروجی. اگاز محدوده کنترل باقی مانده است استفاده کنید. نمودار کنترل را می توان مورد استفاده قرار گیرد برای نظارت بر انواع مختلفی از متغ

ر هزینه است استفاده شود برای نظارت ب استفاده اغلب برای پیگیری فعالیت های تکراری مورد نیاز برای تولید مقدار زیادی تولید، نمودار کنترل نیز ممکن

 ند. و برنامه واریانس، حجم، فرکانس تغییرات دامنه، و یا دیگر نتایج مدیریت برای کمک به تعیین اگر فرآیندهای مدیریت پروژه در کنترل دار

  .جزء نشان می دهد. . نمودار هیستوگرام می توانید تعدادی از نقص های منبع و یا 8.2.2.4در بخش نمودار هیستوگرام 

  .نمودار پراکنده می توانید عملکرد برنامه ریزی شده بر روی یک محور و عملکرد واقعی در محور دوم نشان 8.2.2.4در بخش نمودار پراکنده .

 می دهد. 
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 جلسات  8.3.2.6 

 ند کنترل کیفیت استفاده می شود: جلسات زیر ممکن است به عنوان بخشی از فرای 

  همه درخواست تغییر تصویب باید بررسی کنید که به آنها به عنوان تایید شده اجرا شد. این بررسی همچنین درخواست تغییرتایید بررسی .

 باید بررسی کنید که تغییرات جزئی در حال اتمام است و همه قطعات به درستی اجرا شده است، مورد آزمایش قرار، تکمیل و تایید شده. 

 .جلسه برگزار شده توسط یک تیم پروژه به بحث در مورد:  مروری / درس آموخته است 

  ،عناصر موفق در این پروژه / فاز 

  ،چه چیزی می تواند بهبود یافته است 

  چه به عنوان سمبل در پروژه در حال انجام و چه در پروژه های آینده، و 

  .چه برای اضافه کردن به دارایی فرآیند سازمان است 

 جی کنترل کیفی: خرو 8.3.3

 کیفیت  اندازه گیری کنترل 8.3.3.1

 یر شده است. کیفیت مشخص شد دستگ اندازه گیری کنترل کیفیت نتایج مستند از فعالیت های کنترل کیفیت می باشد. آنها باید در قالب که در طرح مدیریت

 تحویل تایید شده  8.3.3.2 

رودی و هدف از فرایند کنترل کیفیت به منظور تعیین صحت تحویل است. نتایج حاصل از انجام فرایند کنترل کیفیت هستند تحویل که تبدیل شدن به یک 

 دارد، آنها ممکن( برای پذیرش رسمی تأیید شده است. اگر هر گونه درخواست تغییر یا بهبود مربوط به تحویل وجود 5.5به فرایند محدوده اعتبارسنجی )بخش 

 .  reverifiedاست تغییر، بازرسی، و 

 کرد اطالعات کار عمل 8.3.3.3

. اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد الزامات پروژه تحقق، علل رد، دوباره کاری مورد نیاز، توصیه هایی برای اقدامات اصالحی، 4.5.1.3در بخش 

 ت، و نیاز به تنظیمات روند. کیفیلیست تحویل شده، وضعیت از معیارهای 

 درخواست تغییر  8.3.3.2

. اگر تغییرات در طول فرآیند کنترل کیفیت که ممکن است هر یک از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا پروژه اسناد تاثیر رخ می دهد، مدیر 4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده4.6و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش  پروژه باید یک درخواست تغییر را ارسال کنید. درخواست تغییر برای بررسی

 است. 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  8.3.3.4

واست تغییر درخهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک 

 است.  8.1.3.1همانطور که در بخش برای برنامه مدیریت پروژه نیاز شامل اما به طرح مدیریت کیفیت محدود نمی شود، 

 اد پروژه به روز رسانی اسن 8.3.3.6

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .چند بار در تحویل است که مورد نیاز با کیفیت برآورده نمی به عنوان یک موضوع مستند شده است. 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره . 
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  .درس ثبت به دست است که با اطالعات به منبع نقص کیفیت و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 همچنین روش های که به خوبی کار می کرد به روز شد. 

  .دیریت با استفاده از فرآیندهای . خطرات جدید شناخته شده در طول این فرایند در ریسک در ثبت و م11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک

 مدیریت ریسک. 

  .تست و ارزیابی اسناد ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرآیند به منظور ایجاد آزمایش های 8.2.3.2در بخش تست و ارزیابی اسناد .

 آینده موثر تر تغییر یافتهاست. 
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 5  

 مدیریت منابع انسانی  
اصل ها اطمینان حمدیریت منابع پروژه شامل مراحل شناسایی، به دست آوردن و مدیریت منابع مورد نیاز برای اتمام موفقیت آمیز پروژه می باشد. این فرایند

 می کنند که منابع مناسب برای مدیر پروژه و تیم پروژه در زمان و مکان مناسب در دسترس خواهد بود. 

 پروژه عبارتند از:  فرآیندهای مدیریت منابع

 فرآیند تعیین نحوه ارزیابی، به دست آوردن، مدیریت و استفاده از منابع فیزیکی و تیمی.  -مدیریت منابع انسانی را برنامه ریزی کنید  5.1

 وژه. روند ارزیابی منابع تیمی و نوع و مقادیر مواد، تجهیزات و منابع الزم برای انجام کار پر -برآورد منابع فعال  5.2

 فرایند به دست آوردن اعضای تیم، امکانات، تجهیزات، مواد، منابع، و سایر منابع الزم برای تکمیل کار پروژه.  -منابع را بدست آورید  5.3

 روند بهبود صالحیت ها، تعامل اعضای تیم و محیط تیم کلی برای افزایش عملکرد پروژه.  -تیم را توسعه دهیم  5.2

 روند ردیابی عملکرد عضو تیم، ارائه بازخورد، حل مسائل و مدیریت تغییرات تیم برای بهینه سازی عملکرد پروژه.  -مدیریت تیم  5.4

فرآیند حصول اطمینان از اینکه منابع فیزیکی اختصاص داده شده و اختصاص یافته به این پروژه به صورت برنامه ریزی در دسترس  -منابع کنترل  5.6

 بر برنامه ریزی نسبت به استفاده واقعی از منابع و انجام اقدامات اصالحی در صورت لزوم.  هستند، همچنین نظارت

 یک مرور کلی از فرایندهای مدیریت منابع پروژه را فراهم می کند . فرایندهای مدیریت منابع پروژه به صورت فرایندهای گسسته با واسطهای 1-9شکل  

 شوند، داده توضیح ®PMBOKآنها با یکدیگر روبرو میشوند و در راههایی که نمیتوانند به طور کامل در راهنمای  تعریف ارائه میشوند در حالیکه در عمل،

 . باشند داشته همپوشانی
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 . بررسی اجمالی مدیریت منابع پروژه1-9شکل 

منابع فیزیکی وجود دارد. منابع فیزیکی شامل تجهیزات، تمایز میان مهارت ها و صالحیت های الزم برای مدیریت پروژه برای مدیریت منابع تیم در مقابل  

ن ه باشند، ممکمواد، امکانات و زیرساخت ها هستند. منابع یا پرسنل تیم به منابع انسانی اشاره دارند. پرسنل ممکن است مجموعه مهارت های متنوعی داشت

نوان پروژه پیشرفت اضافه یا حذف شوند. برخی از همپوشانی بین مدیریت پروژه است تمام یا نیمه وقت اختصاص داده شوند و ممکن است از پروژه تیم به ع

 ( بر زیرمجموعه ذینفعانی که تیم پروژه را تشکیل می دهند تمرکز می کند. 9( وجود دارد. این بخش )بخش 13منابع و مدیریت ذینفعان پروژه )بخش 

 مفاهیم کلیدی برای مدیریت منابع انسانی  

ر می اتیم پروژه متشکل از افرادی است که نقش و مسئولیت های اختصاص یافته ای دارند که به طور خالصه برای دستیابی به یک هدف مشترک پروژه ک 

ای خاصی و مسئولیت هکنند. مدیر پروژه باید تالش های الزم را در دستیابی، مدیریت، ایجاد انگیزه و توانمند سازی تیم پروژه سرمایه گذاری کند. اگرچه نقش 

ین در حبرای اعضای تیم پروژه اختصاص داده شده است، مشارکت تمام اعضای تیم در برنامه ریزی و تصمیم گیری پروژه مفید است. مشارکت اعضای تیم 

 برنامه ریزی، تخصص خود را به روند می بخشد و تعهد خود را به پروژه تقویت می کند. 

ر تیم پروژه باشد. مدیر پروژه، عالوه بر فعالیت های مدیریت پروژه مانند شروع، برنامه ریزی، اجرای، نظارت و کنترل، و بسته شدن مدیر پروژه باید رهبر و مدی

، از ر می دهندامراحل مختلف پروژه، مسئول تشکیل تشکیل تیم به عنوان یک گروه موثر است. مدیر پروژه باید از جنبه های مختلفی که تیم را تحت تاثیر قر

 جمله: 
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  محیط تیم 

  ،مکان های جغرافیایی اعضای تیم 

  ارتباط بین سهامداران 

  ،مدیریت تغییر سازمان 

  ،سیاست داخلی و خارجی 

  مسائل فرهنگی و منحصر به فرد سازمانی، و 

  .عوامل دیگری که می تواند عملکرد پروژه را تغییر دهد 

روژه ت. مدیر پبه عنوان یک رهبر، مدیر پروژه نیز مسئول فعال سازی مهارت ها و صالحیت های تیم است و در عین حال حفظ و بهبود رضایت و انگیزه تیم اس

 پایبند هستند.  باید از رفتار حرفه ای و اخالقی آگاه شود و از آنها اطمینان حاصل شود و اطمینان حاصل شود که همه اعضای تیم به این رفتارها

میز پروژه به آ مدیریت منابع فیزیکی در تخصیص و استفاده از منابع فیزیکی )مواد، تجهیزات و منابع، برای مثال( متمرکز شده است که برای تکمیل موفقیت

ر حال حاضر و در آینده معقول(، تنظیمات منابع الزم روش کارآمد و موثر مورد نیاز است. برای انجام این کار، سازمانها باید اطالعات مربوط به نیازهای منابع )د

آمیز پروژه  قیترا برای پاسخگویی به این خواسته ها و تامین منابع داشته باشند. عدم مدیریت و کنترل منابع به طور موثر، یک منبع خطر برای تکمیل موف

 است. مثال: 

  منجر به تاخیر در تولید محصول نهایی شود، عدم تأمین تجهیزات و زیرساخت های حیاتی در زمان ممکن است 

  ترتیب مواد با کیفیت پایین ممکن است به کیفیت محصول آسیب برساند و باعث می شود میزان باالی فراخوانی یا بازنگری، و 

 دیگر، ممکن است  نگه داشتن موجودی بیش از حد ممکن است هزینه های عملیاتی باال را کاهش دهد و سود سازمان را کاهش دهد. از سوی

 منجر به عدم تقاضای مشتریان شود و همچنین سود سازمان را کاهش دهد. 

 ترویج و عملکردهای جدید در مدیریت منابع انسانی 

که باعث  ندسبک های مدیریت پروژه از یک ساختار فرماندهی و کنترل برای مدیریت پروژه ها و رویکرد مدیریتی مشترک و حمایت کننده تر استفاده می کن

اده از منابع نه سازی استفمی شود تیم ها با اعطای تصمیم گیری به اعضای تیم توانمند شوند. عالوه بر این، روش های مدیریت منابع انسانی مدرن به دنبال بهی

 است. روند و شیوه های در حال ظهور برای مدیریت منابع پروژه عبارتند از: 

  .با توجه به ماهیت کمیابی منابع حیاتی، در برخی از صنایع، چندین روند در چند سال گذشته محبوب شده است. روش های مدیریت منابع

( و سایر TOC(، نظریه محدودیت ها )TPM(، کایزن، کلیه خدمات نگهداری مولد )JITاستین )ادبیات گسترده در مورد مدیریت ناب، تولید ج

ا بر طبق روش ها وجود دارد. یک مدیر پروژه باید تعیین کند که آیا سازمان انجام دهنده یک یا چند ابزار مدیریت منابع را اتخاذ کرده و پروژه ر

 آن انطباق داده است. 

 ( هوش هیجانیEI .)ر پروژه باید با بهبود ورودی )به عنوان مثال، خود مدیریت و خودآگاهی( و خروجی )به عنوان مثال، مدیریت ارتباطات( مدی

یا تبدیل شدن  EIشخصی سرمایه گذاری کند. تحقیقات نشان می دهد که تیم های پروژه ای که موفق به ایجاد گروه  EIتوانایی های شخصی در 

 ی شوند موثرتر هستند. عالوه بر این، کاهش در گردش کارکنان وجود دارد. به یک گروه صالح احساسی م

  افزایش استفاده از رویکردهای چابک به طور عمده برای اجرای پروژه های فناوری اطالعات موجب شده است که تیم تیم های خود سازماندهی

پروژه هایی که تیم های خودمراقبتی دارند، مدیر پروژه )که ممکن است  خود سازماندهی شود، جایی که تیم با عدم کنترل متمرکز کار می کند. در

به عنوان مدیر پروژه نامیده نشود(، تیم را با محیط زیست و پشتیبانی مورد نیاز تضمین می کند و تیم را به انجام کار می رساند. تیم 

selforganizing ارشناسان موضوع، که به طور مداوم به محیط در حال تغییر موفق معموال از متخصصان تعمیم تشکیل شده است، به جای ک

 وفق دهند و در آغوش بازخورد سازنده. 

  .جهانی سازی پروژه ها نیاز به تیم های مجازی که در یک پروژه کار می کنند، مورد نیاز است، اما در تیم های مجازی / تیم های توزیع شده

آوری های ارتباطی مانند ایمیل، کنفرانس های صوتی، رسانه های اجتماعی، جلسات مبتنی بر  یک سایت قرار نمی گیرند. در دسترس بودن فن

وب و کنفرانس های ویدئویی، تیم های مجازی را امکان پذیر ساخته است. مدیریت تیم های مجازی مزایای منحصر به فردی دارد، مانند داشتن 
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جغرافیایی قرار نداشته باشد، کارکنانی را که از ادارات خانه کار می کنند و از جمله  تخصص در یک تیم پروژه حتی اگر کارشناس در یک منطقه

افرادی که دارای محدودیت های حرکتی یا معلولیت هستند، استفاده می کند. چالش های مدیریت تیم های مجازی عمدتا در حوزه ارتباطات، از 

دانش و تجربه بین اعضای تیم، و مشکالت در ردیابی پیشرفت و بهره وری، اختالف جمله احساس ممکن از انزوا، شکاف در به اشتراک گذاری 

 منطقه زمانی و تفاوت های فرهنگی است. 

 دیدگاه های خشن 

ات خیاطی شامل از آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، مدیر پروژه باید مسیری را که در فرایند مدیریت منابع پروژه اعمال می شود، تطبیق دهد. مالحظ

 موارد زیر می شود: 

  پس زمینه تنوع در تیم چیست؟ تنوع 

  مکان فیزیکی اعضای تیم و منابع فیزیکی چیست؟ مکان فیزیکی 

  چه منابع ویژه ای در صنعت مورد نیاز است؟ منابع خاص صنعتی 

  اعضای تیم برای این پروژه چگونه خواهد شد؟ آیا منابع تیمی تمام وقت یا نیمه وقت در پروژه است؟ خرید اعضای تیم 

  سعه گروه وجود دارد یا نیاز به ایجاد آنها چگونه توسعه تیم برای این پروژه مدیریت می شود؟ آیا ابزارهای سازمانی برای مدیریت تومدیریت تیم

 جدید است؟ آیا اعضای گروه دارای نیازهای خاص هستند؟ آیا تیم نیاز به آموزش ویژه ای برای مدیریت تنوع دارد؟ 

  چه رویکرد چرخه زندگی در مورد پروژه استفاده می شود؟ چرخه زندگی 

 

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

با  selforganizingمتغیرهای باال از ساختارهای گروهی بهره مند می شوند که تمرکز و همکاری را به حداکثر می رساند، مانند تیم های پروژه هایی با 

 متخصصان تعمیم یافته. 

ز ی سریع فعالیت های متمایهمکاری برای افزایش بهره وری و تسهیل حل مسئله نوآورانه در نظر گرفته شده است. تیم های همکاری ممکن است یکپارچه ساز

 کنند.  کار را تسهیل کنند، ارتباطات را افزایش دهند، اشتراک دانش را افزایش دهند، و عالوه بر مزایای دیگر، انعطاف پذیری کار را نیز فراهم

پروژه ها با درجه باالیی از تغییرپذیری و اگر چه مزایای همکاری نیز در محیط های پروژه های دیگر اعمال می شود، تیم های همکاری اغلب برای موفقیت 

 تغییرات سریع اهمیت دارند، زیرا زمان کمتری برای وظیفه و تصمیم گیری متمرکز وجود دارد. 

رضه و نهایی سریع عبرنامه ریزی برای منابع فیزیکی و انسانی در پروژه هایی با متغیرهای بسیار قابل پیش بینی است. در این محیط ها، توافق برای روش های 

 برای کنترل هزینه ها و دستیابی به برنامه ها بسیار مهم است. 
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 مدیریت منابع انسانی  5.1

ند این است ن فرآیبرنامه ریزی منابع مدیریت فرایند تعریف نحوه برآورد، به دست آوردن، مدیریت و استفاده از منابع تیم و منابع فیزیکی است. مزیت کل ای 

یش تعیین یند یکبار یا در نقاط پکه رویکرد و سطح تالش مدیریتی مورد نیاز برای مدیریت منابع پروژه را براساس نوع و پیچیدگی پروژه ایجاد می کند. این فرآ

نمودار جریان داده برای  3-9نشان داده شده است. شکل  2-9شده در پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فرایند در شکل 

 روند را نشان می دهد. 

 

 و خروجی ها. برنامه ریزی منابع مدیریت: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، 2-9شکل 

 

 . مدیریت منابع انسانی: نمودار جریان داده3-9شکل 

ی شود. منابع م برنامه ریزی منابع برای تعیین و شناسایی روش برای اطمینان از اینکه منابع کافی برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه در دسترس است استفاده  

خدمات و تسهیالت باشد. برنامه ریزی منابع موثر باید منابع کمیاب در دسترس بودن یا رقابت را پروژه ممکن است شامل اعضای تیم، منابع، مواد، تجهیزات، 

 در نظر بگیرد و برنامه ریزی کند. 
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منابع مورد  برای همان این منابع را می توان از طریق دارایی های داخلی سازمان و یا خارج از سازمان از طریق فرایند تهیه می شود. پروژه های دیگر می توانند

و دیگر مناطق  نیاز برای پروژه در همان زمان و مکان رقابت کنند. این ممکن است به طور قابل توجهی بر هزینه های پروژه، برنامه ریزی، خطرات، کیفیت،

 پروژه تاثیر بگذارد. 

 مدیریت منابع انسانی: ورودی  5.1.1 

 مزیت پروژه  5.1.1.1

است. منشور پروژه، توصیف و الزامات پروژه را در سطح باال فراهم می کند. همچنین دارای فهرست مشارکتکنندگان اصلی، شرح داده شده  4.1.3.1در بند  

 ذارد. نقاط عطف خالصه و منابع مالی پیش تدارکاتی است که ممکن است بر مدیریت منابع پروژه تأثیر بگ

 طرح مدیریت پروژه  5.1.1.2

 . اجزای طرح مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

  شرح داده شده است. طرح مدیریت کیفیت کمک می کند تا سطح منابع مورد نیاز برای دستیابی و  8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت

 حفظ سطح تعریف شده کیفیت و رسیدن به معیارهای پروژه را تعیین کند. 

  شرح داده شده است. پایه محدوده تعیین کننده نتایجی است که انواع و مقادیر منابع را مدیریت می کند که باید  5.4.3.1در بخش مقیاس پایه

 مدیریت شوند. 

 اسناد پروژۀ  5.1.1.3

 ود: ته شود، شامل موارد زیر می شاسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرف 

  .شرح داده شده است. برنامه زمانی برنامه زمانی مورد نیاز منابع را نشان می دهد.  6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه 

  شرح داده شده است. الزامات نوع و میزان منابع مورد نیاز پروژه را تعیین می کند و ممکن است تحت  5.2.3.1در بخش مستندات مورد نیاز

 قرار گیرد. تأثیر مدیریت آنها 

  توصیف شده است. ثبت ریسک حاوی اطالعاتی درباره تهدیدات و فرصت هایی است که ممکن است بر برنامه ریزی  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 منابع تأثیر بگذارد. 

  ه ویژه ای به منابع مورد شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران به شناسایی سهامدارانی که عالق 13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

ثیر انیاز پروژه دارند، کمک می کند. این همچنین به شناسایی ذینفعان کمک می کند که می توانند در استفاده از یک نوع منابع بیش از دیگری ت

 بگذارند. 

5.1.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 فاکتورهای محیطی سازمانی که می توانند بر مدیریت برنامه ریزی منابع تاثیر بگذارند، شامل موارد زیر می شوند:  

  فرهنگ سازمانی و ساختار 

  توزیع جغرافیایی امکانات و منابع 

  شایستگی منابع موجود و در دسترس بودن، و 

  شرایط بازار 
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 دارایی های سازمانی  5.1.1.4

 گذارند شامل موارد زیر می شوند: های فرآیند سازمانی که می توانند بر مدیریت برنامه ریزی منابع تاثیر بدارایی  

  ،سیاست ها و رویه های منابع انسانی 

  سیاست ها و روش های مدیریت منابع فیزیکی 

  سیاست های ایمنی 

  سیاست های امنیتی 

  قالب برای طرح مدیریت منابع، و 

  اطالعات تاریخی برای پروژه های مشابه 

 مدیریت منابع انسانی: ابزار و تکنیک  5.1.2 

 محاکمه محقق  5.1.2.1

 موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش   

 ازمان؛ مذاکره برای بهترین منابع درون س 

  مدیریت استعداد و توسعه پرسنل؛ 

  تعیین سطح مقدماتی تالش برای رسیدن به اهداف پروژه؛ 

  تعیین الزامات گزارش براساس فرهنگ سازمانی؛ 

  برآورد زمان هدایت مورد نیاز برای کسب، بر اساس درسهای آموخته شده و شرایط بازار؛ 

 داری و انتشار منابع شناسایی خطرات مرتبط با برنامه های خرید، نگه 

  مطابق با مقررات دولتی و قانونی اتحادیه؛ و 

  .مدیریت فروشندگان و تالش تدارکاتی برای اطمینان از اینکه مواد و لوازم مورد نیاز در دسترس هستند 

 نمایندگی اطالعات  5.1.2.2 

شامل، اما محدود به نمودار نیستند. فرمت های مختلف برای ثبت و اعمال نقش تکنیک های نمایش داده شده که می توانند برای این فرآیند استفاده شوند،  

انند ریسک، ته، مو نقش اعضای تیم وجود دارد. بیشتر به قالب سلسله مراتبی، ماتریس یا متمرکز تبدیل می شود. برخی از تکالیف پروژه در برنامه های وابس

ه است. صرف نظر از روش استفاده شده برای مستند سازی نقش اعضای تیم، هدف این است که اطمینان کیفیت، و یا برنامه های مدیریت ارتباطات ذکر شد

بی تحاصل شود که هر بسته کاری دارای صاحب یک صراحت است و تمام اعضای تیم درک صحیح از نقش و مسئولیت های آنها دارند. یک فرمت سلسله مرا

 تند سازی مسئولیت های دقیق است. استفاده شود، در حالی که فرمت متن مبتنی بر متن بهتر برای مس ممکن است برای نشان دادن نقشهای سطح باال

  ساختار نمودار سازمانی سنتی می تواند برای نشان دادن موقعیت ها و روابط در فرمت گرافیکی، از باال به پایین نمودارهای سلسله مراتبی

 استفاده شود. 

 ( ساختار شکستگی کارWBS .)WBS  طراحی شده است تا نشان دهد که چگونه نتایج تحویل پروژه به بسته های کاری تقسیم می شوند و راهی برای

 نشان دادن زمینه های مسئولیت در سطح باال فراهم می کنند. 

 ( ساختار شکست سازمانیOBS .) در حالی کهWBS  ،نشان دهنده شکسته شدن نتایج پروژه استOBS  براساس بخش های موجود، واحدهای یا

ات یا تیم های موجود سازمان، با فعالیت های پروژه یا بسته های کاری ذکر شده در هر بخش تنظیم می شود. یک بخش عملیاتی مانند فن آوری اطالع

 ببیند.  OBSخرید، می تواند تمامی مسئولیت های پروژه خود را با نگاه کردن به بخشی از آن 

 ساختار تجزیه منابع یک لیست سلسله مراتبی از تیم و منابع فیزیکی مرتبط با نوع و نوع منابع است که برای برنامه ریزی، مدیریت تجزیه منابع  ساختار

ندازه اطالعات به ا و کنترل کار پروژه مورد استفاده قرار می گیرد. هر سطح نزولی )پایین( یک توضیح به طور فزاینده ای مفصل از منابع را نشان می دهد تا

 ( مورد استفاده قرار گیرد تا اجازه کار، برنامه ریزی، نظارت و کنترل شود. WBSکافی کوچک باشد تا در ساختار شکست کار )
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  یک تخصیص ماتریسRAM  نشان می دهد که منابع پروژه اختصاص داده شده به هر بسته کاری است. این برای نشان دادن ارتباط بین بسته

ها را می توان در سطوح مختلف توسعه داد. به عنوان  RAMهای کاری یا فعالیت ها و اعضای تیم پروژه استفاده می شود. در پروژه های بزرگتر، 

های پایین تر در  RAMتعریف کند.  WBSاند مسئولیت های تیم پروژه، گروه یا واحد را در هر بخش از یک سطح باال می تو RAMمثال، 

داخل گروه برای تعیین نقش ها، مسئولیت ها و سطوح قدرت برای فعالیت های خاص استفاده می شود. قالب ماتریس نشان می دهد تمام فعالیت 

یک فعالیت است. این همچنین تضمین می کند که تنها یک نفر برای هر یک از مسئولیت ها پاسخگو های مرتبط با یک فرد و همه افراد مرتبط با 

 RACIیک  RAMباشد، برای جلوگیری از سردرگمی در مورد اینکه در نهایت چه کسی مسئول یا دارای مسئولیت کار است. یک مثال از 

نشان داده شده است. نمودار نمونه نشان می دهد که کار در ستون  4-9شکل )مسئول، پاسخگو، مشورت و اطالع رسانی( نمودار است، که در 

 گزینه سمت چپ به عنوان فعالیت انجام می شود. منابع اختصاص داده شده را می توان به عنوان افراد یا گروه ها نشان داد. مدیر پروژه می تواند

یک ابزار مفید برای استفاده از اطمینان  RACIی پروژه انتخاب کنید. یک نمودار تعیین، به عنوان مناسب برا "منابع"و  "سرب"های دیگر، مانند 

 از واگذاری نقش ها و مسئولیت ها است که تیم شامل منابع داخلی و خارجی است. 

  ن شکل کلی ایمسئولیت های عضو تیمی که نیاز به شرح دقیق را می توان در قالب های متمرکز مشخص کرد . معموال در فرمت های متن گرا

اسناد اطالعاتی نظیر مسئولیت ها، قدرت، صالحیت ها و مدارک ارائه می دهند. اسناد با نام های مختلف شامل توصیف موقعیت و فرم های 

هنگامی  همسئولیت مسئولیت شناخت شناخته می شوند. این اسناد می تواند به عنوان قالب برای پروژه های آینده مورد استفاده قرار گیرد، به ویژ

 که اطالعات با استفاده از درس های آموخته شده در طول پروژه فعلی به روز می شود. 

 

 نمودار RACI. نمونه 4-9شکل 

 تئوری سازمان  5.1.2.3

معمول شناسایی شده در تئوری نظریه سازمان اطالعاتی در مورد نحوه رفتار افراد، تیم ها و واحدهای سازمانی ارائه می دهد. استفاده موثر از تکنیک های  

نظریه های  سازمانی می تواند مقدار زمان، هزینه و تالش الزم برای ایجاد خروجی فرایندهای مدیریت منابع و کاهش کارایی برنامه ریزی را کاهش دهد.

طح بلوغ تیم در طول کل دوره زندگی پروژه سازمانی مناسب ممکن است توصیه هایی را برای استفاده از یک سبک رهبری انعطاف پذیر که به تغییرات س

 سازمانی پروژه تاثیر می گذارد.  سازگار باشد، توصیه می کند. مهم است بدانیم که ساختار سازمان و فرهنگ سازمان بر ساختار

 جلسات  5.1.2.2

 تیم پروژه ممکن است جلسات را برای برنامه ریزی مدیریت منابع برای این پروژه برگزار کند.  

 مدیریت منابع انسانی: خروجی  5.1.3  

 طرح مدیریت منابع انسانی  5.1.3.1

ن ارائه می دهد. ای برنامه مدیریت منابع جزء برنامه مدیریت پروژه است که راهنمایی در مورد نحوه طبقه بندی، اختصاص، مدیریت و آزاد سازی منابع پروژه را 

ت شامل ممکن اس ه مدیریت منابع فیزیکی با توجه به مشخصات پروژه تقسیم شود. طرح مدیریت منابعممکن است بین طرح مدیریت مدیریت تیم و برنام

 موارد زیر باشد: 
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  روش ها برای شناسایی و تعیین مقدار تیم و منابع فیزیکی مورد نیاز. شناسایی منابع 

  کی برای پروژه. راهنمایی در مورد چگونگی به دست آوردن تیم و منابع فیزیبه دست آوردن منابع 

  :نقش ها و مسئولیت ها 

  .عملکردی که توسط فردی در پروژه اتخاذ شده یا اختصاص داده می شود. نمونه هایی از نقش های پروژه مهندس عمران، تحلیلگر نقش

 کسب و کار و هماهنگ کننده تست است. 

  .حقوق استفاده از منابع پروژه، تصمیم گیری، امضای موافقت نامه ها، پذیرش نتایج و تأثیر دیگران برای انجام کار پروژه است. نمونه قدرت

هایی از تصمیماتی که نیاز به اقتدار روشن دارند شامل انتخاب یک روش برای تکمیل فعالیت، معیار پذیرش کیفیت و نحوه پاسخ به واریانس 

 باشد. اعضای تیم بهتر کار می کنند زمانی که سطوح اقتدار فردی آنها مسئولیت های فردی خود را برآورده می کند. پروژه می 

  .وظایف و کارهای تعیین شده که اعضای تیم پروژه به منظور تکمیل فعالیت های پروژه انجام می شود. مسئولیت 

  .مهارت و ظرفیت مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های تعیین شده در محدودیت های پروژه. اگر اعضای تیم پروژه صالحیت های صالحیت

 الزم را نداشته باشند، عملکرد می تواند به خطر افتاده باشد. هنگامی که چنین ناهماهنگی شناسایی می شود، پاسخ های فعال مانند آموزش،

 مه یا تغییر دامنه آغاز می شود. استخدام، تغییرات برنا

  .یک نمودار سازماندهی پروژه یک نمایشگر گرافیکی از اعضای تیم پروژه و روابط گزارشگری آنها است. این می تواند نمودار سازمانی پروژه

ان مثال، نمودار سازماندهی پروژه براساس نیازهای پروژه رسمی یا غیر رسمی باشد، بسیار دقیق و یا به طور گسترده ای طراحی شده است. به عنو

 نفره دارد.  21نفر، جزئیات بیشتری نسبت به یک طرح سازمان پروژه برای یک پروژه داخلی و  3111برای یک تیم پاسخگویی به فاجعه 

  .در نهایت آزاد شود راهنمایی در مورد اینکه چگونه منابع تیم پروژه باید تعریف، کارکنان، مدیریت ومدیریت منابع انسانی تیم پروژه . 

 .استراتژی های آموزشی برای اعضای تیم  آموزش 

 روش های توسعه تیم پروژه.  توسعه تیم 

 روش های حصول اطمینان از منابع فیزیکی کافی در صورت نیاز در دسترس می باشد و دریافت منابع فیزیکی برای نیازهای پروژه  کنترل منابع

 ورد مدیریت موجودی، تجهیزات و منابع در طول دوره عمر پروژه است. بهینه می شود. شامل اطالعات در م

 کدام شناخت و پاداش به اعضای تیم داده می شود و زمانی که آنها داده می شوند .  طرح شناخت 

5.1.3.2 TEAM CHARTER  

 ممکن است شامل موارد زیر باشد:  کند. منشور تیم منشور تیم یک سند است که ارزش تیم، قراردادها و دستورالعمل های عملیاتی تیم را تعیین می 

  ارزش تیم 

  دستورالعمل های ارتباطی 

  ،معیارهای تصمیم گیری و فرآیند 

  ،روند حل و فصل اختالف 

  دستورالعمل مالقات و 

  توافقنامه تیم 

هد تعهد به رهنمود های روشن باعث کاهش سوء تفاهم و افزایش منشور تیم، انتظارات واضحی را در مورد رفتار قابل قبول اعضای تیم پروژه ایجاد می کند. تع

ارزش هایی را که  بهره وری می شود. بحث در مورد زمینه هایی نظیر کدهای رفتار، ارتباطات، تصمیم گیری و مالقات با آداب، به اعضای تیم اجازه می دهد تا

ی که تیم آن را توسعه می دهد یا حداقل فرصتی برای کمک به آن دارد. همه اعضای تیم برای یکدیگر اهمیت دارند، کشف کنند. منشور تیم بهتر است زمان

رک طمینان از دپروژه مسئولیت تضمین قواعد مستند شده در منشور تیم را به عهده دارند. منشور تیم می تواند به صورت دوره ای بررسی و به روز شود تا ا

 دغام اعضای جدید تیم باشد. ی و امستمر از قوانین زمین تیم و جهت گیر
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 اسناد پروژهای به روز می شود  5.1.3.3

 وز شود، شامل موارد زیر می شود: اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه انجام این فرایند به ر 

  شرح داده شده است. پیش فرض ورود با فرض های مربوط به در دسترس بودن، الزامات تدارکات، و موقعیت  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 منابع فیزیکی و همچنین مجموعه مهارت ها و در دسترس بودن منابع تیمی به روز می شود. 

  سترسی به تیم و منابع فیزیکی یا سایر خطرات شناخته شده توصیف شده است. ثبت ریسک با خطرات مرتبط با د 11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 مربوط به منابع به روز می شود. 

 منابع فعال در دسترس است  5.2

نوع،  نآیند این است که آبرآورد منابع فعال، فرایند برآورد منابع تیم و نوع و مقادیر مواد، تجهیزات و منابع الزم برای انجام کار پروژه است. مزیت کل این فر 

ی ها، ابزارها و کمیت و ویژگی های منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه را شناسایی می کند. این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. ورود

 د. نمودار جریان داده فرایند را نشان می ده 6-9نمایش داده می شود. شکل  5-9تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 . برآورد منابع فعالیت: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها5-9شکل 
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 ند هزینه برآورد شده است. مثال: فرآیند منابع برآورد شده با هماهنگی با فرایندهای دیگر، مانند فرای

 ترس فروشندگان محلی است. اگر استخر کار داخلی تیم پروژه ساخت و ساز باید با قوانین ساختمان محلی آشنا باشد. چنین دانش اغلب در دس

فاقد تجربه با تکنیک های ساخت و ساز غیر معمول و تخصصی باشد، هزینه های اضافی برای یک مشاور ممکن است موثر ترین راه برای اطمینان 

 از دانش کدهای ساختمان محلی باشد. 

 ک ی تیم طراحی خودرو باید با آخرین تکنیک های مونتاژ خودکار آشنا شود. دانش الزم را می توان با استخدام یک مشاور، با ارسال یک طراح به

 سمینار در مورد رباتیک، یا با وارد کردن فرد از تولید به عنوان عضو تیم پروژه، به دست آورد. 

 منابع درآمد ارزی: ورودی  5.2.1 

 طرح مدیریت پروژه  5.2.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای طرح مدیر4.2.3.1شرح داده شده در بخش 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت منابع، روشی را برای شناسایی منابع مختلف مورد نیاز برای پروژه  9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 اندازه گیری منابع مورد نیاز برای هر فعالیت تعریف می کند و این اطالعات را جمع آوری می کند. تعریف می کند. همچنین روش هایی را برای 

  شرح داده شده است. پایه محدوده دامنه پروژه و محصول مورد نیاز برای رفع اهداف پروژه را مشخص می کند. این  5.4.3.1در بخش مقیاس پایه

 را هدایت می کند.  دامنه نیازهای هر دو تیم و منابع فیزیکی

 اسناد پروژۀ  5.2.1.2

 اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، شامل موارد زیر می شود:  

  ویژگی های فعالیت منبع منبع اولیه برای استفاده در برآورد منابع تیم و فیزیکی الزم 6.2.3.2شرح داده شده در بخش ویژگی های فعالیت .

ا و هبرای هر فعالیت در لیست فعالیت فراهم می کند. نمونه هایی از ویژگی ها عبارتند از: الزامات منابع، تاریخ تحویل، محل فعالیت، فرضیه 

 محدودیت ها. 

 شرح داده شده است. لیست فعالیت فعالیت هایی را که منابع را نیاز دارند مشخص می کند.  6.2.3.1در بخش فعالیت  لیست 

  شرح داده شده است. این فرض ورود ممکن است اطالعاتی در مورد عوامل بهره وری، در دسترس بودن، برآورد  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 ته باشد که بر ماهیت و تعداد منابع تیم و فیزیکی تأثیر می گذارد. هزینه ها و رویکردهای کار داش

  .شرح داده شده است. هزینه منابع ممکن است بر انتخاب منابع از دیدگاه میزان کمیت و سطح مهارت تأثیر  7.2.3.1در بخش برآورد هزینه

 بگذارد. 

  یک تقویم منابع روزهای کاری، تغییرات، شروع و پایان ساعت های کار عادی، تعطیالت آخر هفته و تعطیالت عمومی را زمانی که هر تقویم منابع

یت لیک از منابع خاص در دسترس است تعیین می کند. اطالعاتی در مورد اینکه منابع )مانند منابع تیمی، تجهیزات و مواد( در طول یک دوره فعا

ی شده به طور بالقوه در دسترس هستند، برای ارزیابی استفاده از منابع استفاده می شود. تقویم منابع همچنین مشخص می کند که چه برنامه ریز

مدت و چه مدت، شناسایی تیم و منابع فیزیکی در طول پروژه در دسترس خواهد بود. این اطالعات ممکن است در سطح فعالیت و یا پروژه است. 

 نظر گرفتن ویژگی های مانند تجربه منابع و / یا سطح مهارت، و همچنین نقاط مختلف جغرافیایی. این شامل در 

  .ثبت نام خطر توصیف خطرات فردی است که می تواند انتخاب منابع و در دسترس بودن اثر می گذارد. 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک . 

 شرکت عوامل محیطی  5.2.1.3

 منابع شامل اما نفوذ محدود به:  ی تواند روند برآورد فعالیتعوامل محیطی شرکت که م 

  ،محل منابع 
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  ،در دسترس بودن منابع 

  ،مهارت های منابع تیم 

  ،فرهنگ سازمانی 

  انتشار برآورد اطالعات، و 

  .شرایط بازار است 

 دارایی فرایند سازمانی  5.2.1.2

 منابع شامل اما نفوذ محدود به:  فعالیتدارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند برآورد  

  ،سیاست ها و رویه در مورد نیروی انسانی 

  سیاست ها و رویه مربوط به لوازم و تجهیزات و 

  .اطالعات تاریخی در مورد انواع منابع مورد استفاده برای کار مشابه بر روی پروژه های قبلی است 

 برآورد فعالیت منابع: ابزارها و تکنیک های  5.2.2

 رجوع به خبرگان  5.2.2.1

 . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آموزش در تیم و برنامه ریزی منابع فیزیکی و برآورد در نظر گرفته. 4.1.2.1در بخش   

 برآورد پایین به باال  5.2.2.2  

. تیم فیزیکی و منابع در سطح فعالیت برآورد و سپس جمع به توسعه تخمین می زند برای بسته های کاری، حساب کنترل، و سطح پروژه 6.4.2.5در بخش  

 خالصه. 

 برآورد مشابه  5.2.2.3 

عنوان مبنایی برای برآورد یک پروژه آینده است. آن را به . برآورد مشابه با استفاده از منابع اطالعاتی در مورد از یک پروژه مشابه قبلی به 6.4.2.2در بخش  

 را تشخیص دهد.  WBSعنوان روش برآورد سریع استفاده می شود و می تواند مورد استفاده قرار گیرد که مدیر پروژه فقط می توانید چند سطح باالی 

 پارامتری برآورد  5.2.2.2 

یک الگوریتم یا یک ارتباط آماری بین داده های تاریخی و متغیرهای دیگر برای محاسبه مقادیر منابع مورد نیاز . برآورد پارامتری استفاده از 6.4.2.3در بخش  

 1ساعت برنامه نویسی و به آن نیاز دارد به آن پایان در  4111برای یک فعالیت، بر اساس داده ها و پروژه پارامترهای تاریخی. برای مثال، اگر یک فعالیت نیاز 

ساعت در سال( نیاز دارد. این تکنیک می تواند سطوح باالتری از دقت بسته به پیچیدگی و اطالعات زمینه ای ساخته  2111را دو نفر به کد )هر کار  سال، آن

 شده را به مدل تولید کند. 

 تحلیل داده ها  5.2.2.4 

و تحلیل گزینه های محدود نمی شود. تجزیه و تحلیل گزینه های جایگزین  روش تجزیه و تحلیل داده های مورد استفاده در این فرایند شامل اما به تجزیه 

ت های سیاری از فعالیبرای ارزیابی گزینه های شناخته شده به منظور انتخاب گزینه های استفاده شده یا روش هایی برای استفاده به اجرا و انجام کار پروژه. ب

د از استفاده از سطوح مختلف قابلیت منابع و یا مهارت ها، اندازه و یا نوع از ماشین آالت مختلف، ابزار های دارای گزینه های متعدد برای انجام. آنها عبارتن

تصمیم گیری در مورد منابع است. تجزیه و تحلیل جایگزین در ارائه بهترین راه حل برای انجام  rent- orbuy-مختلف )دستی در مقابل خودکار(، و مطمئن

 در درون محدودیت های تعریف شده کمک می کند. فعالیت های پروژه، 
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 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 5.2.2.6 

. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه می تواند شامل نرم افزار مدیریت منابع است که می تواند کمک به طرح، سازماندهی و مدیریت استخر 4.3.2.2در بخش  

ته به پیچیدگی از نرم افزار، ساختار شکست منابع، در دسترس بودن منابع، نرخ منابع و تقویم منابع مختلف را می توان تعریف منابع و توسعه برآورد منابع. بس

 برای کمک به بهینه سازی استفاده از منابع. 

 جلسات  5.2.2.7  

(، سطح مهارت  LOEمدیر پروژه ممکن است جلسات برنامه ریزی با مدیران عملیاتی به منظور برآورد منابع مورد نیاز در هر فعالیت، سطح تالش )نگه دارید  

ای تیم پروژه، سهامداران از منابع تیم، و مقدار مواد مورد نیاز. شرکت کنندگان در این جلسات ممکن است شامل مدیر پروژه، حامی مالی پروژه، انتخاب اعض

 انتخاب شده، و دیگران به عنوان مورد نیاز است. 

 برآورد فعالیت منابع: خروجی  5.2.3 

 منابع مورد نیاز  5.2.3.1

ع برآورد تعیین مناب منابع مورد نیاز شناسایی نوع و مقدار منابع مورد نیاز برای هر بسته کار و یا فعالیت در یک بسته کار است و می تواند جمع آوری برای  

، و این پروژه به عنوان یک کل. میزان جزئیات و سطح از ویژگی منابع شرح مورد نیاز می تواند با منطقه برنامه متفاوت WBSشده برای هر بسته کار، هر شاخه 

می شود ساخته شده بودند، در دسترس بودن آنها، و چه  باشد. اسناد و مدارک منابع مورد نیاز، می توانید از فرضیات است که در تعیین نوع از منابع استفاده

 مقدار مورد نیاز باشد. 

 اساس برآورد  5.2.3.2 

. مقدار و نوع اطالعات اضافی حمایت برآورد منابع با منطقه برنامه متفاوت باشد. صرف نظر از سطح از جزئیات، مدارک باید یک درک روشن 6.4.3.2در بخش  

 منابع مشتق شده بود فراهم می کند.  و کامل از نحوه برآورد

 ای برآورد منابع ممکن است شامل: حمایت از جزئیات بر

  ،روش مورد استفاده برای توسعه برآورد 

  ،)منابع مورد استفاده برای توسعه از برآورد )مانند اطالعات از پروژه های مشابه قبلی 

  ،مفروضات مرتبط با برآورد 

  ،محدودیت های شناخته شده است 

  ،وسیعی از برآوردها 

  سطح اعتماد به نفس از برآورد، و 

  .مستندات از ریسک های شناسایی شده موثر بر برآورد 

  

 منابع ساختار شکست  5.2.3.3

به عنوان مثال( است. نمونه هایی از دسته منابع عبارتند از اما به  7-9ساختار شکست منابع یک نمایش سلسله مراتبی از منابع با دسته بندی و نوع )شکل  

د نیاز، و یا دیگر نیروی کار، مواد، تجهیزات، و تجهیزات محدود نمی شود. انواع منابع ممکن است شامل سطح مهارت، سطح کالس، گواهی نامه های مور

ا یک ایند آن راطالعات به عنوان مناسب به پروژه. در مدیریت منابع طرح، ساختار شکست منابع برای هدایت طبقه بندی برای پروژه استفاده شد. در این فر

 سند تکمیل که استفاده می شود برای به دست آوردن و نظارت بر منابع است. 
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 نابع. نمونه ساختار شکست م7-9شکل 

 اسناد پروژه به روز رسانی  5.2.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا 

  .ویژگی های فعالیت با منابع مورد نیاز به روز شد. 6.2.3.2در بخش فعالیت ویژگی های . 

  .ورود به سیستم فرض با فرض در ارتباط با نوع و مقدار منابع مورد نیاز به روز شد. عالوه بر این، هر 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 گونه محدودیت های منابع وارد شده از جمله قراردادهای جمعی چانه زنی، ساعت مداوم از عمل، مرخصی برنامه ریزی شده، و غیره 

  .درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که کارآمد و موثر در توسعه برآورد منابع، و اطالعات در 11.2.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 آن تکنیک های که کارآمد و موثر نبودند به روز شد. 

 به دست آوردن منابع  5.3

گر منابع الزم برای تکمیل کار پروژه است. مزیت اصلی این فرایند این به دست آوردن منابع روند اخذ اعضای تیم، امکانات، تجهیزات، مواد، تجهیزات، و دی 

به عنوان مورد نیاز  است که آن طرح ها و راهنمای انتخاب منابع و آنها را اختصاص به فعالیت های مربوطه می باشند. این فرایند دوره ای در طول پروژه انجام

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  9-9نشان داده شده است. شکل  8-9ند در شکل است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآی

 

 . به دست آوردن منابع: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی8-9شکل 
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 . به دست آوردن منابع: جریان داده ها نمودار9-9شکل 

خارجی به سازمان پروژه انجام شده است. منابع داخلی به دست آورد )اختصاص( از مدیران عملیاتی و یا منابع مورد نیاز برای این پروژه می تواند داخلی یا   

 منابع. منابع خارجی از طریق فرآیندهای تهیه به دست آورد. 

ط نل مقاطعه کار فرعی، یک محیتیم مدیریت پروژه ممکن است یا ممکن کنترل مستقیم بر انتخاب منابع به دلیل قراردادهای دسته جمعی، استفاده از پرس

وردن منابع پروژه در نظر پروژه ماتریس، روابط گزارش دهی داخلی و خارجی، و یا دالیل دیگر ندارد. این مهم است که عوامل زیر در طول فرایند به دست آ

 گرفته: 

 رای ارائه تیم های مورد نیاز و منابع فیزیکی برای پروژه. مدیر پروژه و یا تیم پروژه باید به طور موثر مذاکره و دیگران نفوذ که در یک موقعیت ب 

 .شکست برای به دست آوردن منابع الزم برای این پروژه ممکن است برنامه پروژه، بودجه، رضایت مشتری، کیفیت، و خطرات را تحت تاثیر قرار 

 منابع ناکافی و یا قابلیت کاهش احتمال موفقیت و، در یک سناریوی بدترین حالت، می تواند در لغو پروژه منجر شود. 

  دسترس نیست به دلیل محدودیت های مانند عوامل اقتصادی و یا انتساب به پروژه های دیگر، تیم مدیر پروژه یا پروژه اگر منابع تیم هستند در

رهای اممکن است الزم باشد به او واگذار منابع جایگزین، شاید با شایستگی و یا هزینه های مختلف. منابع جایگزین مجاز ارائه هیچ تخطی از معی

 اجباری، و یا دیگر وجود دارد.  خاص حقوقی، مقرراتی،

اثیر واهد بود به سند تاین عوامل باید در نظر گرفته شود و برای در مراحل برنامه ریزی پروژه اختصاص داده است. مدیر پروژه یا پروژه تیم مدیریت مورد نیاز خ

 پروژه، برنامه های آموزشی، و دیگر برنامه مدیریت پروژه است.  در دسترس نبودن منابع مورد نیاز در برنامه پروژه، بودجه پروژه، ریسک پروژه، کیفیت

 به دست آوردن منابع: ورودی  5.3.1 

 طرح مدیریت پروژه  5.3.1.1

 به: . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود 4.2.3.1در بخش  

  .طرح مدیریت منابع راهنمایی در مورد نحوه به دست آوردن منابع برای پروژه فراهم می کند. 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع . 

  .طرح مدیریت تدارکات است اطالعات مربوط به منابع خواهد شد که از خارج از پروژه به دست 12.1.3.1در بخش برنامه مدیریت تدارکات .

 ه تدارکات خواهد شد با دیگر کار پروژه و ذینفعان درگیر در تهیه منابع یکپارچه شده است. آورد. این شامل اطالعات در مورد نحو

  .قبل از شروع درمان هزینه بودجه کلی برای فعالیت های پروژه فراهم می کند. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 
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 اسناد پروژه  5.3.1.2 

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به:  

  .برنامه پروژه فعالیت نشان می دهد و شروع برنامه ریزی شده و پایان خود را برای تاریخ برای کمک به 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 دسترس است و به دست آورد. تعیین زمانی که منابع نیاز به در 

  .تقویم منابع مستند در دوره های زمانی که هر یک از منابع مورد نیاز برای این پروژه برای پروژه در دسترس 9.3.3.3در بخش تقویم منابع .

از منابع، از جمله محدوده  است. ایجاد یک برنامه قابل اعتماد بستگی به داشتن یک درک خوب از در دسترس بودن و برنامه محدودیت های هر یک

صیل فهای زمانی، ساعت کار، زمان تعطیالت، تعطیالت محلی، برنامه تعمیر و نگهداری و تعهدات به پروژه های دیگر. تقویم منابع به تدریج به ت

عنوان مورد نیاز هر زمان که این  شرح داده و به روز در پروژه است. هنگامی که به عنوان یک خروجی این فرآیند ایجاد، آنها استفاده می شود به

 فرایند تکرار می شود. 

  .منابع مورد نیاز شناسایی که منابع نیاز به دست آورد. 9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز . 

  .شود در این . ثبت نام سهامداران ممکن است به نیاز و یا انتظارات برای منابع خاص سهامداران آشکار می 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان

 پروژه که نیاز به در روند منابع به دست آوردن در نظر گرفته شود استفاده می شود. 

 شرکت عوامل محیطی  5.3.1.3 

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند منابع به دست آوردن شامل ا

 ودن، سطح شایستگی، و تجربه قبلی برای منابع تیم و هزینه های منابع؛ اطالعات موجود در منابع سازمانی از جمله در دسترس ب 

  شرایط بازار؛ 

  ساختار سازمانی؛ و 

  .مکان های جغرافیایی 

 دارایی فرایند سازمانی  5.3.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند منابع به دست آوردن شامل ا 

  سیاست ها و رویه های کسب، اختصاص، و اختصاص منابع به پروژه. و 

  .اطالعات تاریخی و درس مخزن به دست 

 به دست آوردن منابع: ابزارها و تکنیک های  5.3.2

 تصمیم سازی  5.3.2.1

اما نه محدود به چند معیاری تجزیه و تحلیل  . تصمیم گیری تکنیک های است که می تواند در روند منابع به دست آوردن استفاده شامل5.2.2.4در بخش  

است. معیارهای انتخاب اغلب به انتخاب منابع پروژه فیزیکی، و یا تیم پروژه استفاده می شود. با استفاده از یک  8.1.2.4تصمیم گیری، همانطور که در بخش 

ستفاده قرار به سرعت و یا نمره منابع بالقوه )برای مثال، انتخاب بین منابع تیم چند معیاری ابزار تجزیه و تحلیل تصمیم گیری، معیارهای توسعه یافته و مورد ا

های معیارهای  داخلی و خارجی(. معیارهای با توجه به اهمیت و ارزش نسبی آن را وزن می تواند برای انواع مختلف منابع تغییر کرده است. برخی از نمونه

 گیرد عبارتند از: استفاده قرار  انتخاب است که می تواند مورد

  .بررسی کنید که منابع در دسترس است که به کار بر روی این پروژه در مدت زمان مورد نیاز است. دسترسی 

  .نگارش دوباره اگر هزینه اضافه کردن منابع است که در داخل بودجه تجویز می شوند. هزینه 

  .بررسی کنید که عضو تیم را فراهم می توان مورد نیاز این پروژه است. قابلیت 
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 برخی از معیارهای انتخاب است که برای منابع تیم منحصر به فرد هستند عبارتند از: 

  .بررسی کنید که عضو تیم دارای تجربه مرتبط که به موفقیت پروژه کمک خواهد کرد. تجربه 

  .دانش مربوط به مشتری، پروژه های اجرا شده مشابه، و تفاوت های ظریف از محیط زیست پروژه.  در نظر بگیرید اگر عضو تیمدانش 

  .تعیین اگر عضو تیم تا به مهارت های مربوط به استفاده از یک ابزار پروژه. مهارت ها 

  .تعیین اگر عضو تیم است که توانایی کار با دیگران به عنوان یک تیم منسجم. نگرش 

 تیم محل عضو، منطقه زمان، و قابلیت های ارتباطی در نظر بگیرید. مللی است. عوامل بین ال 

  TEAMمهارت های فردی و  5.3.2.2

. بسیاری از پروژه های نیاز 12.2.2.5یک مهارت فردی و تیمی که می توان برای این فرایند استفاده می شود شامل اما به مذاکره محدود نمی شود. در بخش 

 به مذاکره برای منابع مورد نیاز است. تیم مدیریت پروژه ممکن است نیاز به مذاکره با: 

  .ین پروژه دریافت بهترین منابع ممکن در بازه زمانی مورد نیاز و تا زمانی که مسئولیت های خود را اطمینان حاصل شود که امدیران عاملی

 کامل است. 

  .مناسب اختصاص دهید و یا به اشتراک گذاشتن منابع کمیاب و یا دیگر تیم های مدیریت پروژه در داخل سازمان انجام شده است

 تخصصی. 

 .فراهم می کند که تیم خاص مناسب، کمیاب، تخصصی، واجد شرایط، گواهی، و یا دیگر یا منابع  سازمان های خارجی و تامین کنندگان

 فیزیکی است. توجه ویژه باید به سیاست خارجی مذاکره، شیوه ها، فرآیندها، دستورالعمل ها، حقوقی، و دیگر معیارهای داده شده. 

را در تخصیص منابع مذاکره ایفا می کند، به عنوان نشانی از سیاست های سازمان های درگیر. به توانایی تیم مدیریت پروژه برای نفوذ در دیگران نقش مهمی 

ترین منابع برای این پروژه عنوان مثال، متقاعد کردن بدهید کاربردی در مورد دید باال از پروژه ممکن است او را تحت تاثیر قرار داده و یا او را به او واگذار به

 قابت. بیش از آنهایی که ر

 قبل از تکلیف  5.3.2.3  

رخ دهد در  دهنگامی که منابع فیزیکی یا تیم برای یک پروژه در پیش تعیین می کند، آنها از پیش تعیین شده در نظر گرفته می شود. این وضعیت می توان 

ل از انتساب ی است. قبصورتی که پروژه در نتیجه منابع خاص به عنوان بخشی از یک طرح رقابتی و یا اگر این پروژه وابسته به تخصص افراد خاص است شناسای

ابع یریت مننیز ممکن است اعضای تیم که در حال حاضر اختصاص داده شده است در توسعه پروژه فرآیند منشور و یا فرآیندهای دیگر قبل از اولیه طرح مد

 کامل شده است عبارتند از. 

 گروه های مجازی  5.3.2.2 

زمانی که دستیابی اعضای تیم پروژه. تیم های مجازی می تواند به عنوان گروه هایی از مردم با یک هدف استفاده از تیم های مجازی امکانات جدید ایجاد  

میل، مشترک که نقش خود را با زمان کم و یا هیچ صورت جلسه را صرف انجام به صورت تعریف شده است. در دسترس بودن فن آوری ارتباطات مانند ای

ن زی ایجلسات مبتنی بر وب، و ویدئو کنفرانس ساخته شده است تیم های مجازی امکان پذیر است. مدل تیم مجا کنفرانس صوتی، رسانه های اجتماعی،

 امکان را به را می سازد: 

  .تشکیل تیم از مردم از همان سازمان که در مناطق گسترده جغرافیایی زندگی می کنند 

 ست در منطقه جغرافیایی یکسان نیست؛ اضافه کردن تخصص ویژه ای به یک تیم پروژه حتی اگر متخصص ا 

  .ترکیب کارکنان که از دفاتر خانه کار می کنند 

  .تشکیل تیم از افرادی که کار شیفت های مختلف، چند ساعت یا روز 

  افراد با محدودیت تحرک و یا معلولیت شامل؛ 
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 ر. و حرکت به جلو با پروژه هایی که برگزار شده است و یا لغو به دلیل هزینه های سف 

  .صرفه جویی در هزینه دفاتر و تمام تجهیزات فیزیکی مورد نیاز برای کارکنان 

اطات، یل ارتببرنامه ریزی ارتباطات به طور فزاینده در یک محیط مجازی تیم مهم است. زمان اضافی ممکن است مورد نیاز برای تنظیم انتظارات روشن، تسه

 اشتراک گذاری اعتبار در موفقیت. امل افرادی در تصمیم گیری، درک تفاوت های فرهنگی، و به توسعه پروتکل های برای حل و فصل درگیری، ش

 به دست آوردن منابع: خروجی  5.3.3

 تکالیف منابع فیزیکی  5.3.3.1

 ژه استفاده می شود. مستندات از تکالیف منابع فیزیکی ثبت مواد، تجهیزات، منابع، مکان ها، و منابع فیزیکی دیگر خواهد شد که در طول پرو 

  TEAMپروژه های اجرا شده  5.3.3.2  

دایرکتوری  مل یکمستندات از تکالیف تیم ثبت اعضای تیم و نقش آنها و مسئولیت برای پروژه. مستندات می توانید مانند نمودار سازمانی پروژه و برنامه شا 

 تیم پروژه و نام قرار داده شده به برنامه مدیریت پروژه،. 

 منابع تقویم  5.3.3.3  

در  خاص تقویم شناسائی منبع روزهای کاری، شیفت، شروع و پایان ساعات معمول کسب و کار، تعطیالت آخر هفته، و تعطیالت عمومی که هر یک از منابع 

شده به طور بالقوه در دسترس است برای  دسترس است. اطالعات که در آن منابع )مانند منابع تیم، تجهیزات و مواد( در طول یک دوره فعالیت برنامه ریزی

رس ه در دستبرآورد بهره برداری از منابع استفاده می شود. تقویم منابع نیز مشخص و زمانی که و برای چه مدت تیم و منابع فیزیکی مشخص در طول پروژ

ویژگی های مانند تجربه منابع و / یا سطح مهارت، و همچنین  خواهد بود. این اطالعات ممکن است در سطح فعالیت و یا پروژه است. این شامل در نظر گرفتن

 نقاط مختلف جغرافیایی. 

 درخواست تغییر  5.3.3.2 

 ی. هنگامی که تغییرات به عنوان یک نتیجه از انجام فرایند منابع به دست آوردن رخ می دهد )به عنوان مثال، اثرات به برنامه( و یا زمان4.3.3.4در بخش  

یر. درخواست ید اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه تاثیر هر یک از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا پروژه اسناد، مدیر پروژه نیاز به ارائه یک درخواست تغتوصیه می شو

 ( پردازش شده است. 4.6تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

 ه روز رسانی مدیریت پروژه طرح ب 5.3.3.4 

است که  ت پروژههر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات از برنامه مدیری 

 مل به روز شده اما نه محدود به: ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .طرح مدیریت منابع ممکن است روز به منعکس کننده تجربه واقعی در کسب منابع برای پروژه، از جمله 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع .

 درس های آموخته شده در کسب منابع در این پروژه که تحت تاثیر قرار چگونه منابع به بعد در این پروژه به دست آورد در اوایل. 

  .قبل از شروع درمان هزینه ممکن است به عنوان یک نتیجه از استفاده از منابع برای پروژه تغییر دهید. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 

 اسناد پروژه به روز رسانی  5.3.3.6 

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا 

 درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.4.3.1در بخش ت به دست. درس ثب .

 همچنین روش های که برای دستیابی به منابع خوبی کار می کرد به روز شد. 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

228 
 

  .ترس بودن منابع مورد نیاز است. . تغییرات در برنامه پروژه ممکن است از در دس6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه 

  .منابع به دست آورد در طول این فرایند در ساختار شکست منابع ثبت شده است. 9.2.3.3در بخش ساختار شکست منابع . 

  .مستندات منابع مورد نیاز به روز میشود تا منابع به دست آورد برای این پروژه است. 9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز . 

 خطرات جدید شناخته شده در طول این فرایند در ریسک در ثبت و مدیریت با استفاده از فرآیندهای 11.2.3.1در بخش ریسک.  ثبت نام .

 مدیریت ریسک. 

  .ثبت نام ذینفعان است و با هر سهامداران جدید و هر گونه اطالعات جدید در مورد سهامداران موجود است 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 به عنوان یک نتیجه از این فرآیند به دست آمده است به روز شود.  که

 شرکت محیط زیست عوامل به روز رسانی  5.3.3.7 

 عوامل محیطی شرکت که به روز می شوند شامل اما نه محدود به: 

  در دسترس بودن منابع در درون سازمان، و 

  .میزان منابع مصرفی سازمان که استفاده شده اند 

 فرایند سازمانی دارایی به روز رسانی  5.3.3.8

ص منابع و تخصی دارایی های فرآیند سازمانی که به عنوان یک نتیجه از فرآیند منابع به دست آوردن شامل به روز شده اما به اسناد مربوط به کسب، اختصاص 

 محدود نمی شود. 

 توسعه تیم  5.2 

اعضای تیم، و محیط زیست کلی تیم به منظور افزایش عملکرد پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این است که  توسعه تیم روند صالحیت های بهبود، تعامل 

ن روند طی شود. ایآن را در بهبود کار تیمی، مهارت های فردی افزایش یافته و شایستگی، کارکنان با انگیزه، کاهش ساییدگی، و بهبود عملکرد کلی پروژه می 

 شده است. این پروژه انجام 

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  11-9نشان داده شده است. شکل  11-9ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 

 . توسعه تیم: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی11-9شکل 
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 . توسعه تیم: جریان داده ها نمودار11-9شکل 

اال و بنیاز به مهارت های الزم برای شناسایی، ایجاد، نگهداری، ایجاد انگیزه، سرب، و الهام بخش تیم های پروژه برای دستیابی به عملکرد تیم مدیران پروژه 

سئولیت ی ترین مبرای رسیدن به اهداف این پروژه است. کار گروهی یک فاکتور بسیار مهم برای موفقیت پروژه است و توسعه تیم های پروژه موثر یکی از اصل

تیبانی رد به موقع و پشهای مدیر پروژه است. مدیران پروژه باید محیطی که تسهیل کار گروهی و به طور مستمر انگیزه تیم با ارائه چالش ها و فرصت، ارائه بازخو

 رفتارها به دست آورد:  رگیری اینصورت نیاز، و شناخت و عملکرد خوب پاداش ایجاد کنید. عملکرد تیم باال را می توان با به کا

  ،با استفاده از ارتباطات باز و موثر 

  ،ایجاد فرصت های تیم سازی 

  ،در حال توسعه اعتماد در میان اعضای تیم 

  ،مدیریت تعارض در شیوه ای سازنده 

  حل مسائل تشویق های مشترک، و 

  .تشویق تصمیم گیری مشترک است 

ان های در زب مدیران پروژه در محیط زیست جهانی کار می کند و در پروژه های است که با تنوع فرهنگی کار می کنند. اعضای تیم اغلب تجربه صنعت متنوع،

د در مدیریت پروژه بای یا هنجار فرهنگی که ممکن است متفاوت از یک مادری خود کار می کنند. تیم "زبان تیم"مختلف ارتباط برقرار، و گاهی اوقات با یک 

در یک  interdependentlyتفاوت های فرهنگی سرمایه گذاری، تمرکز بر توسعه و حفظ تیم پروژه در طول چرخه عمر پروژه، و ترویج همکاری با یکدیگر 

تیم و عملکرد پروژه. از آن نیاز به  فضای اعتماد متقابل است. در حال توسعه تیم پروژه بهبود مهارت های مردم، شایستگی های فنی، محیط زیست و کلی

 یم پروژه شامل اما نه محدود به: روشن، ارتباطات به موقع، موثر و کارآمد بین اعضای تیم در سراسر زندگی از این پروژه است. اهداف در حال توسعه یک ت

 ر حالی که کاهش هزینه ها، کاهش برنامه ها، و بهبود بهبود دانش و مهارت اعضای تیم برای افزایش توانایی خود را برای تکمیل تحویل پروژه، د

 کیفیت؛ 

  بهبود احساس اعتماد و شرایط را در میان اعضای تیم برای باال بردن روحیه، درگیری پایین تر، و افزایش کار گروهی؛ 

 ( :بهبود بهره وری فردی و تیمی، روحیه تیمی و هم1ایجاد یک فرهنگ تیم پویا، منسجم و جمعی برای )( اجازه می دهد متقابل آموزش 2کاری؛ و )

 و راهنمایی بین اعضای تیم برای به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص؛ و 

  .توانمند سازی تیم برای شرکت در تصمیم گیری و مالکیت راه حل ارائه شده به بهبود بهره وری تیم برای نتایج موثر و کارآمد 
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[، که شامل پنج مرحله تکامل که تیم ممکن است از طریق رفتن. 21، 19نردبان ] Tuckmanتوسعه تیم است یکی از مدل های مورد استفاده برای توصیف 

ل به مراحاگر چه آن است که مشترک برای این مرحله به منظور رخ می دهد، آن را غیر معمول نیست برای یک تیم به گیر در یک مرحله خاص و یا پسرفت 

 ممکن است یک مرحله را رد کنید.  در گذشته با هم کار اولیه. پروژه با اعضای تیمی که

  .این مرحله است که در آن اعضای تیم دیدار و در مورد پروژه و نقش ها و مسئولیت های رسمی خود را یاد بگیرند. اعضای تیم تمایل به تشکیل

 مستقل و در این مرحله باز نمی شود. 

  .در طول این مرحله، تیم آغاز می شود برای رسیدگی به کار پروژه، راه حل های فنی و رویکرد مدیریت پروژه. اگر اعضای تیم مشترک و طوفان

 یا به ایده ها و دیدگاه های مختلف باز نمی شود، محیط زیست می تواند معکوس شود. 

 Norming .تنظیم عادات کار و رفتار خود را برای حمایت از تیم. اعضای تیم یاد بگیرند  در این مرحله، اعضای تیم شروع به همکاری با یکدیگر و

 که به اعتماد به یکدیگر. 

  .تیم هایی که رسیدن به عملکرد مرحله انجام به عنوان یک واحد به خوبی سازمان یافته. آنها به هم وابسته هستند و از طریق مسائل کار انجام

 هموار و به طور موثر. 

  اختتامAdjourning . در این مرحله، تیم کامل کار و از پروژه حرکت می کند. این به طور معمول رخ می دهد زمانی که کارکنان از این پروژه

 منتشر به عنوان تحویل تکمیل و یا به عنوان بخشی از انتهای پروژه یا فرایند فاز. 

اعضای تیم  کتطول مدت مرحله خاصی بستگی به پویایی تیم، اندازه تیم و رهبری تیم است. مدیران پروژه باید یک درک خوب از پویایی تیم به منظور به حر

 خود را از طریق تمام مراحل در شیوه ای موثر است. 

 توسعه تیم: ورودی  5.2.1  

 طرح مدیریت پروژه  5.2.1.1

، طرح مدیریت منابع راهنمایی در ارائه 9.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت منابع محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش  

راهم مدیریت تیم پروژه ف پروژه پاداش اعضای تیم، بازخورد، آموزش های اضافی، و اقدامات انضباطی به عنوان یک نتیجه از ارزیابی عملکرد تیم و دیگر اشکال

 می کند. طرح مدیریت منابع نیز ممکن است شامل معیارهای ارزیابی عملکرد تیم. 

 اسناد پروژه  5.2.1.2 

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به:  

  .ش از آن در پروژه با توجه به در حال توسعه تیم را می توان به مراحل بعدی در این پروژه به . درس پی4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 منظور بهبود عملکرد تیم اعمال به دست. 

  .برنامه پروژه را تعریف می کند چگونه و چه زمانی برای ارائه آموزش به تیم پروژه و توسعه شایستگی های 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 د نیاز در مراحل مختلف. این شناسایی نیاز به استراتژی توسعه تیم بر اساس تغییرات، در صورت وجود، در طول اجرای پروژه. مور

  .تکالیف تیم پروژه تیم و عضو نقش ها و مسئولیت شناسایی. 9.3.3.1در بخش پروژه تکالیف تیم است . 

  .مانی که اعضای تیم پروژه می توانید در فعالیت های توسعه تیم شرکت کنند. همچنین . تقویم منابع شناسایی ز9.2.1.2در بخش تقویم منابع

 نشان در دسترس بودن تیم در طول کل پروژه کمک می کند. 

  .منشور تیم است که در آن دستورالعمل های عامل تیم مستند. ارزش تیم و دستورالعمل های عملیاتی ساختار 9.1.3.2در بخش منشور تیم .

 توضیح می دهد چگونه تیم با هم کار را فراهم خواهد کرد.  است که
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 شرکت عوامل محیطی  5.2.1.3 

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند توسعه تیم شامل ا 

  سیاستهای مدیریت منابع انسانی در مورد استخدام و خاتمه، بررسی عملکرد کارکنان، توسعه کارکنان و سوابق آموزش و شناخت و پاداش؛ 

  مهارت های عضو تیم، شایستگی، و دانش تخصصی؛ و 

  .توزیع جغرافیایی اعضای تیم 

 دارایی فرایند سازمانی  5.2.1.2

 می تواند روند توسعه تیم را تحت تاثیر قرار شامل اما به اطالعات تاریخی محدود نیست و این درس مخزن به دست. دارایی های فرآیند سازمانی که  

 توسعه تیم: ابزارها و تکنیک های  5.2.2 

 اشتراک مکانی  5.2.2.1

 Colocation کی به منظور افزایش توانایی خود به عنوان یک تیم است شامل قرار دادن بسیاری یا همه از فعال ترین اعضای تیم پروژه در همان مکان فیزی

 Colocationاستراتژی  انجام دهد. اشتراک مکانی می تواند موقت مانند در زمان مهم استراتژیک در طول پروژه، و یا می توانید برای کل پروژه ادامه خواهد داد.

 راحتی دیگر که افزایش ارتباط و حس تعلق به جامعه.  است می تواند شامل یک اتاق جلسه تیمی، مکان مشترک به برنامه ها، و

 گروه های مجازی  5.2.2.2 

 ز اعضای تیم به تامیناستفاده از تیم های مجازی می تواند مزایای مانند استفاده از منابع ماهر تر، کاهش هزینه، سفر و جابجایی هزینه های کمتر، و مجاورت ا 

ی تواند ط تیم آنالین که در آن تیم مکنندگان، مشتریان یا سایر ذینفعان کلیدی به ارمغان بیاورد. تیم های مجازی می توانند از تکنولوژی برای ایجاد یک محی

 فایل های ذخیره، استفاده از مکالمات موضوعات به بحث در مورد مسائل، و نگه داشتن یک تقویم تیم استفاده کنید. 

 فن اوری ارتباطات  5.2.2.3 

. فن آوری ارتباطات در پرداختن به مسائل توسعه تیم در مهم است نمییابند تیم و مجازی. این کمک می کند ساخت یک محیط هماهنگ 11.1.2.3در بخش  

د کن است موربرای نمییابند تیم و درک بهتر برای تیم های مجازی، به ویژه کسانی که در مناطق مختلف. نمونه هایی از فناوری های ارتباطی است که مم

 استفاده قرار گیرد عبارتند از: 

  .یک مخزن مشترک برای به اشتراک گذاری اطالعات )به عنوان مثال، وب سایت، نرم افزار همکاری و یا اینترانت( پورتال اشتراک گذاشته شده

 برای تیم پروژه مجازی موثر است. 

  .ارتباط موثر با تیم های مجازی است. ویدئو کنفرانس یک روش مهم برای برقراری کنفرانس ویدیویی 

  .ارتباطات در یک تیم با استفاده از کنفرانس صوتی یکی دیگر از تکنیک برای ایجاد رابطه و اعتماد به نفس در تیم های مجازی کنفرانس صوتی

 است. 

  .ارتباطات منظم با استفاده از ایمیل و چت یک روش نیز موثر است. ایمیل / چت 

  TEAMهای فردی و مهارت  5.2.2.2

 ستفاده می شود اما نه محدود به: مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل ا 

  .مدیر پروژه نیاز به حل و فصل اختالفات در به موقع و در راه سازنده به منظور دستیابی به یک تیم باال 9.5.2.1در بخش مدیریت تعارض .

 داشتند. 
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  .یک مهارت موثر مورد استفاده در این فرایند جمع آوری اطالعات مربوطه است و انتقادی برای رسیدگی به مسائل 9.5.2.1در بخش موثر بر .

 مهم و رسیدن به توافق در حالی که حفظ اعتماد متقابل است. 

  .تصمیم گیری و تشویق آنها به طور مستقل کارانگیزش ارائه یک دلیل برای کسی عمل می کنند. تیم ها تقویت آنها برای مشارکت در انگیزه 

 انگیزه. 

  .مذاکره میان اعضای تیم استفاده می شود برای رسیدن به اجماع بر روی نیازهای پروژه. مذاکره می تواند 12.2.2.5در بخش مذاکره است .

 اعتماد و هماهنگی میان اعضای تیم ساخت. 

  .که موجب افزایش روابط اجتماعی این تیم و ایجاد یک محیط کاری مشترک و تعاونی. فعالیت تیم سازی در حال انجام فعالیت های تیم سازی

دقیقه در یک جلسه بررسی وضعیت به خارج سایت، حرفه ای و رویداد تسهیل طراحی شده برای بهبود  5های تیم می تواند از یک آیتم دستور کار 

سازی است برای کمک به اعضای تیم های فردی به طور موثر با هم کار کنند. استراتژی  روابط بین فردی متفاوت است. هدف از فعالیت های تیم

طات و های تیم سازی هستند به خصوص با ارزش زمانی که اعضای تیم از مکان های از راه دور بدون استفاده از چهره به چهره به کار گیرند. ارتبا

د روابط کاری خوبی کمک کند. در حالی که تیم سازی در طی مراحل اولیه از یک پروژه فعالیت های رسمی می تواند در ایجاد اعتماد و ایجا

روهی گضروری است، باید آن را یک فرایند مداوم است. تغییرات در یک محیط پروژه اجتناب ناپذیر است، و به مدیریت آنها به طور موثر، یک تالش 

پروژه باید به طور مستمر نظارت بر عملکرد تیم و عملکرد برای تعیین اینکه آیا هر گونه  سازی مداوم و یا تمدید ممکن است استفاده شود. مدیر

 اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از مشکالت تیم های مختلف درست است. 

 شناخت و پاداش  5.2.2.4 

ته است. یافبخشی از فرایند توسعه تیم شامل شناخت و پاداش رفتار مطلوب. طرح اصلی برای مردم با ارزش است در طول فرآیند مدیریت منابع طرح توسعه 

ر رسمی، در طول پاداش موثر خواهد بود تنها در صورتی که نیاز است که توسط آن فرد ارزش برآورده سازد. تصمیمات پاداش ساخته می شوند، رسمی یا غی

 فرایند مدیریت تیم پروژه. تفاوت های فرهنگی باید در نظر گرفته می شود زمانی که تعیین شناخت و پاداش. 

پول به عنوان یک مردم با انگیزه هستند زمانی که آنها احساس آنها در سازمان ارزش و این ارزش از پاداش داده شده به آنها نشان داده است. به طور کلی، 

ک ژه توسط یبه ملموس از هر سیستم پاداش مشاهده است، اما پاداش نامشهود می تواند به همان اندازه و یا حتی بیشتر موثر باشد. اکثر اعضای تیم پروجن

ست. یک استراتژی خوب فرصت برای رشد، به انجام رساندن، قدردانی می شود، و اعمال مهارت های حرفه ای خود را برای دیدار با چالش های جدید با انگیزه ا

 برای مدیران پروژه این است که به شناخت تیم در طول چرخه حیات پروژه به جای انتظار تا این پروژه تکمیل شود. 

 آموزش  5.2.2.6 

هایی از روش های  آموزش شامل تمام فعالیت های طراحی شده برای افزایش شایستگی از اعضای تیم پروژه. آموزش می تواند رسمی یا غیر رسمی. نمونه 

یم اعضای ت آموزشی شامل کالس درس، آنالین، مبتنی بر کامپیوتر، آموزش ضمن خدمت از یکی دیگر از پروژه از اعضای تیم، مشاوره، و مربیگری است. اگر

است. آموزش برنامه ریزی می گیرد به عنوان  پروژه فاقد مدیریت و فنی مهارت های الزم، از جمله مهارت را می توان به عنوان بخشی از کار پروژه توسعه یافته

ریت ر طول مدیدر طرح مدیریت منابع بیان شده است. آموزش برنامه ریزی نشده می گیرد به عنوان یک نتیجه از مشاهده، گفتگو، و پروژه ارزیابی عملکرد د

ه و یا توسط سازمان انجام پشتیبانی اگر مهارت اضافه میشوند ممکن تیم پروژه انجام شده است. هزینه های آموزش را می توان در بودجه پروژه گنجانده شد

 است برای پروژه های آینده مفید است. این ممکن است توسط در خانه و یا توسط مربیان خارجی انجام شده است. 

 ارزیابی فردی و تیمی  5.2.2.7 

ق نقاط قوت و ضعف. این مدیران پروژه ابزار کمک به ارزیابی ترجیحات اعضای تیم، آرمان، ابزار ارزیابی فردی و تیم را مدیر پروژه و پروژه بینش تیم به مناط 

ی نگرشی، ارزیاب نحوه پردازش و سازماندهی اطالعات، چگونه آنها تصمیم گیری، و چگونه آنها با مردم ارتباط برقرار کند. ابزار های مختلف مانند نظرسنجی

نایی، و گروه های تمرکز در دسترس هستند. این ابزار می تواند درک بهتر، اعتماد، تعهد، و ارتباطات میان اعضای تیم خاص، مصاحبه ساخت یافته، آزمون توا

 را فراهم کند و تسهیل تیم سازنده تر در طول پروژه. 

 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

233 
 

 جلسات  5.2.2.8 

رکت کنندگان شامل مدیر پروژه و تیم پروژه. انواع جلسات جلسات استفاده می شود به بحث و پرداختن به موضوعات مربوط برای توسعه این تیم است. ش 

 شامل اما نه محدود به پروژه جلسات جهت گیری، جلسات طراحی تیمی، و جلسات تیم توسعه. 

 توسعه تیم: خروجی  5.2.3 

 ارزیابی های تیمی عملکرد  5.2.3.1

اجرا می شوند، تیم مدیریت پروژه را می سازد ارزیابی رسمی یا غیر رسمی  Colocationبه عنوان تالش های توسعه تیم پروژه مانند آموزش، ایجاد تیم، و  

ایش هداف پروژه را افزاز اثربخشی تیم پروژه. استراتژی ها و فعالیت های توسعه تیم موثر هستند انتظار می رود افزایش عملکرد این تیم، که احتمال تحقق ا

 می دهد. 

 است شامل شاخص هایی مانند: ممکن ارزیابی کارآیی یک تیم 

  ،بهبود در مهارت های که به افراد امکان انجام تکالیف به طور موثر 

  ،بهبود در صالحیت است که کمک به اعضای تیم انجام بهتر به عنوان یک تیم 

  کاهش نرخ گردش کارکنان، و 

  .افزایش انسجام تیم که در آن اعضای تیم به اشتراک گذاری اطالعات و تجارب آشکارا و کمک به یکدیگر برای بهبود عملکرد کلی پروژه 

ییرات ، و یا تغبه عنوان یک نتیجه از انجام یک ارزیابی از عملکرد کلی تیم، تیم مدیریت پروژه می توانید شناسایی آموزش های خاص، آموزش، مشاوره، کمک

ص شده در فت مشخمورد نیاز به منظور بهبود عملکرد تیم است. این نیز باید شناسایی منابع مناسب و یا مورد نیاز الزم برای رسیدن به و پیاده سازی پیشر

 ارزیابی باشد. 

 درخواست تغییر  5.2.3.2  

تیم و یا اگر اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه توصیه می شود تحت تاثیر هر یک . اگر درخواست تغییر عنوان یک نتیجه از انجام توسعه روند 4.3.3.4در بخش  

ه تغییر فرآیند کنترل کاز اجزای برنامه مدیریت پروژه یا پروژه اسناد رخ می دهد، مدیر پروژه نیاز به ارسال یک درخواست از تغییر و انجام را دنبال یکپارچه 

 تعریف شده است.  4.6در بخش 

 ریت پروژه طرح به روز رسانی مدی 5.2.3.3 

خواست درهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک  

 است.  9.1.3.1بخش تغییر برای برنامه مدیریت پروژه نیاز شامل اما به طرح مدیریت منابع محدود نمی شود، همانطور که در 

 اسناد پروژه به روز رسانی  5.2.3.2 

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به:  

  .ی تواند اجتناب شده و . درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها م4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 همچنین روش های که برای توسعه تیم خوبی کار می کرد به روز شد. 

  .فعالیت برای توسعه تیم پروژه ممکن است در تغییرات برنامه زمانبندی پروژه منجر شود. 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه . 

  .سعه در تغییرات . هنگامی که نتایج تیم تو9.3.3.1در بخش پروژه تکالیف تیم استagreedupon  تکالیف، این تغییرات در اسناد تکالیف تیم

 پروژه ثبت شده است. 

  .تقویم منابع به روز شده برای منعکس در دسترس بودن منابع برای پروژه. 9.2.1.2در بخش تقویم منابع . 
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  .منشور تیم ممکن است روز به منعکس کننده تغییرات توافق دستورالعمل های عامل تیم است که از توسعه تیم 9.1.3.2در بخش منشور تیم .

 گردد. 

 شرکت محیط زیست عوامل به روز رسانی  5.2.3.4 

 ه: مل به روز شده اما نه محدود بعوامل محیطی شرکت که به عنوان یک نتیجه از توسعه روند تیم پروژه شا 

  توسعه کارکنان سوابق طرح، و 

  .ارزیابی مهارت است 

 ند سازمانی دارایی به روز رسانی فرای 5.2.3.6 

 مل به روز شده اما نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که به عنوان یک نتیجه از روند تیم توسعه شا

  مورد نیاز آموزش و 

  .ارزیابی کارکنان 

  

 مدیریت تیم  5.4

ت اصلی این مزی مدیریت تیم روند عملکرد اعضای تیم ردیابی است، ارائه بازخورد، حل و فصل مسائل و تغییرات مدیریت تیم برای بهینه سازی عملکرد پروژه. 

 ه است. فرایند این است که آن را تحت تاثیر قرار رفتار تیم، مدیریت تعارض، و مسائل برطرف می شود. این روند طی این پروژه انجام شد

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  13-9نشان داده شده است. شکل  12-9ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل  

 

 . مدیریت تیم: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی12-9شکل 
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 . مدیریت تیم: جریان داده ها نمودار13-9شکل 

کرد های با عمل مدیریت تیم پروژه نیاز به انواع مدیریت و مهارت های رهبری برای ترویج کار گروهی و یکپارچه سازی تالش های اعضای تیم برای ایجاد تیم  

ز ارائه باید تکالیف چالش انگی باال. مدیریت تیم شامل ترکیبی از مهارت های با تاکید ویژه بر ارتباطات، مدیریت تعارض، مذاکره، و رهبری است. مدیران پروژه

 به اعضای تیم و ارائه شناخت برای کارایی باال. 

یم با . اعضای تمدیر پروژه باید حساسیت به هر دو تمایل و توانایی اعضای تیم به انجام کار خود و مدیریت و سبک رهبری خود را بر این اساس تنظیم کنید

 کسانی که توانایی و تجربه نشان داده است نیاز داشته باشد.  توانایی کم مهارت نظارت خواهد فشرده تر از

 مدیریت تیم: ورودی  5.4.1 

 طرح مدیریت پروژه  5.4.1.1

، طرح مدیریت منابع راهنمایی در مورد 9.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت منابع محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش   

 نابع تیم پروژه باید مدیریت و سرانجام آزاد فراهم می کند. چگونگی م

 اسناد پروژه  5.4.1.2 

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به:  

  .مسائل در این دوره از مدیریت تیم پروژه بوجود می آیند. ورود به سیستم مسئله را می توان مورد 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 استفاده قرار گیرد به سند و نظارت بر که مسئول حل و فصل مسائل خاص توسط یک تاریخ مورد نظر است. 
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  .آن در پروژه را می توان به مراحل بعد از آن در پروژه برای بهبود کارایی . درس های آموخته شده پیش از 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 و اثربخشی مدیریت تیم اعمال می شود. 

  .تکالیف تیم پروژه نقش ها و مسئولیت اعضای تیم را تشخیص دهد. 9.3.3.1در بخش پروژه تکالیف تیم است . 

  .نه این تیم تصمیم گیری، هدایت جلسات، و حل و فصل درگیری فراهم می کند. . منشور تیم راهنمایی برای چگو9.1.3.2در بخش منشور تیم 

 گزارش کار عملکرد  5.4.1.3  

. گزارش عملکرد کار نمایندگی فیزیکی یا الکترونیکی اطالعات عملکرد کار در نظر گرفته شده برای تولید تصمیمات، اقدامات، و یا آگاهی 4.5.3.1در بخش 

ت که می تواند با مدیریت تیم پروژه کمک شامل نتایج از کنترل زمانبندی، کنترل هزینه، کنترل کیفیت و اعتبار دامنه. اطالعات از است. گزارش عملکرد اس

  گزارش عملکرد و پیش بینی مرتبط در تعیین نیازهای آینده منابع تیم، شناخت و پاداش، و به روز رسانی به طرح مدیریت منابع کمک می کند.

 ارزیابی های تیمی عملکرد  5.4.1.2 

عمال ا. تیم مدیریت پروژه را می سازد ارزیابی رسمی یا غیر رسمی در حال انجام عملکرد تیم پروژه. به طور مداوم ارزیابی عملکرد تیم پروژه، 9.4.3.1در بخش  

 یم است. را می توان به حل و فصل مسائل، تغییر ارتباطات، رسیدگی به تعارض و بهبود تعامل ت

 شرکت عوامل محیطی  5.4.1.4 

 عوامل محیطی شرکت که می تواند روند مدیریت تیم را تحت تاثیر قرار شامل اما به سیاستهای مدیریت منابع انسانی محدود نمی شود.  

 دارایی فرایند سازمانی  5.4.1.6  

 تاثیر قرار نه محدود به:  دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند مدیریت تیم شامل اما تحت

  ،گواهی تقدیر 

  پوشاک شرکت، و 

  .دیگر حق ویژه سازمانی است 

 مدیریت تیم: ابزارها و تکنیک های  5.4.2

  TEAMمهارت های فردی و  5.4.2.1

 مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل استفاده می شود اما نه محدود به: 

  .تعارض در محیط پروژه اجتناب ناپذیر است. منابع منازعه شامل منابع کمیاب، اولویت برنامه ریزی، و سبک کار شخصی. تیم مدیریت تعارض

 قوانین زمین، هنجارهای گروه، و جامد شیوه های مدیریت پروژه، مانند برنامه ریزی ارتباطات و تعریف نقش، کاهش میزان درگیری. 

هره وری بیشتر و روابط کاری مثبت است. هنگامی که به درستی مدیریت، اختالف نظر می تواند به افزایش خالقیت و تصمیم نتایج مدیریت تعارض موفق در ب

هیل اید تسگیری بهتر منجر شود. اگر تفاوت تبدیل شدن به یک عامل منفی، اعضای تیم پروژه در ابتدا مسئول وضوح خود را. اگر درگیری، مدیر پروژه ب

ت بخش کمک کند. تعارض باید در اوایل و معموال در خصوصی خطاب، با استفاده از یک روش مستقیم مشترک. اگر درگیری مخرب ادامه می رزولوشن رضای

 دهد، طرزالعمل های رسمی استفاده می شود، از جمله اقدامات انضباطی. 

ای حل و فصل درگیری بستگی دارد. مدیران مختلف پروژه ممکن است از روش موفقیت مدیران پروژه در مدیریت تیم پروژه خود را اغلب در توانایی خود را بر

 های مختلف حل تعارض استفاده کنید. عواملی که روش حل تضاد عبارتند از: 
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  ،اهمیت و شدت درگیری 

  ،فشار زمان برای حل مناقشه 

  ،قدرت نسبی مردم درگیر در جنگ 

  اهمیت حفظ یک رابطه خوب و 

  .انگیزه برای حل و فصل مناقشه بر روی بلند مدت و یا کوتاه مدت است 

 پنج تکنیک های کلی برای حل و فصل درگیری وجود دارد. هر روش است محل و استفاده از آن: 

 .یگران و یا توسط دعقب نشینی از وضعیت درگیری واقعی یا بالقوه. به تعویق انداختن این موضوع را به بهتر آماده  برداشت / جلوگیری از

 حل شود. 

 .با تاکید بر موارد توافق به جای مناطق تفاوت؛ اذعان موقعیت یک به نیازهای دیگران برای حفظ هماهنگی و روابط.  صاف / جای دهد 

 .جزئی حل  جستجو برای راه حل هایی که به برخی از درجه ای از رضایت به همه احزاب به منظور به طور موقت و یا سازش / آشتی کنند

 . lose-و فصل مناقشه. این رویکرد گاهی اوقات در نتیجه از دست دادن وضعیت 

 .با کنار زدن دیدگاه فرد را در هزینه دیگران؛ ارائه تنها برنده از دست دادن راه حل، معموال از طریق یک موقعیت قدرت  نیروی / مستقیم

 باخت منجر می شود. -به یک وضعیت برد اجرا برای حل و فصل یک اورژانس است. این رویکرد اغلب

 .ترکیب دیدگاههای متعدد و بینش از دیدگاه های مختلف؛ نیاز به یک نگرش تعاونی و گفت و گو باز است  همکاری / مشکل را حل کند

 که به طور معمول به اجماع و تعهد منجر می شود. این رویکرد می تواند در یک موقعیت برنده شود. 

  .تصمیم گیری، در این زمینه، شامل توانایی مذاکره و سازمان و تیم مدیریت پروژه، به جای مجموعه ای از ابزار شرح داده شده در تصمیم سازی

 تصمیم گیری مجموعه ای از ابزار را تحت تاثیر قرار. چند دستورالعمل برای تصمیم گیری عبارتند از: 

  ،تمرکز بر اهداف به خدمت گرفته شود 

 فرایند تصمیم گیری،  پیروی از یک 

  ،بررسی عوامل محیطی 

  ،تجزیه و تحلیل اطالعات موجود 

  تحریک خالقیت تیم، و 

  .برای ریسک حساب 

  .هوش هیجانی توانایی شناسایی، ارزیابی، و مدیریت احساسات شخصی فرد از خود و افراد دیگر، و همچنین به عنوان احساسات هوش هیجانی

است. این تیم می تواند هوش هیجانی به کاهش تنش و افزایش همکاری های شناسایی، ارزیابی و کنترل احساسات جمعی از گروه های از مردم 

 از اعضای تیم پروژه، پیش بینی اقدامات خود، اذعان نگرانی های خود را، و پیگیری مسائل خود استفاده کنید. 

  .از آنجا که مدیران پروژه اغلب کم و یا هیچ قدرت مستقیم بر اعضای تیم در یک محیط ماتریس دارند، توانایی خود را برای تاثیر گذاری موثر بر

 بر ذینفعان در اساس به موقع مهم است که موفقیت پروژه است. مهارت های موثر بر کلیدی عبارتند از: 

  قابلیت متقاعد کننده؛ 

 وقعیت؛ واضح بیان نقاط و م 

  سطح باالیی از مهارت های گوش دادن فعال و موثر؛ 

  آگاهی از، و توجه به از دیدگاه های مختلف در هر وضعیت. و 

  .جمع آوری اطالعات مربوط به مسائل و رسیدن به توافق در حالی که حفظ اعتماد متقابل است 

  .است. رهبری توانایی منجر به یک تیم و الهام بخش آنها برای انجام کارهای پروژه های موفق الزم است رهبران با مهارت های رهبری قوی رهبری

. خود را به خوبی است. این شامل طیف گسترده ای از مهارت ها، توانایی ها و اقدامات. رهبری از طریق تمام مراحل چرخه عمر پروژه مهم است

فاده قرار گیرد به عنوان برای هر وضعیت یا تیم مورد نیاز وجود دارد. این تئوری های چندگانه رهبری تعریف سبک رهبری است که باید مورد است

 امر به ویژه مهم است که این چشم انداز و الهام بخش تیم پروژه برای دستیابی به عملکرد باال است. 
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 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 5.4.2.2 

 ر. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه می تواند مدیریت منابع یا نرم افزار برنامه ریزی که می تواند برای مدیریت و هماهنگی اعضای تیم د4.3.2.2در بخش 

 سراسر فعالیت های پروژه، استفاده شود. 

 مدیریت تیم: خروجی  5.4.3 

 درخواست تغییر  5.4.3.1 

رخواست تغییر عنوان یک نتیجه از انجام مدیریت فرایند تیم یا زمانی توصیه می شود اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه تاثیر هر . هنگامی که د4.3.3.4در بخش 

 ی بررسی و وضع ازیک از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا پروژه اسناد رخ می دهد، مدیر پروژه نیاز به ارسال یک درخواست از تغییر است. درخواست تغییر برا

 ( پردازش شده است. 4.6طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

تواند  ن اختالل میبرای مثال، تغییرات نیروی انسانی، چه از طریق انتخاب یا رویدادهای غیر قابل کنترل ساخته شده، می توانید تیم پروژه را مختل کند. ای

ییرات نیروی انسانی شامل حرکت مردم به تکالیف مختلف، برون سپاری برخی از کار، و یا به جای اعضای باعث برنامه به لغزش و یا بودجه به بیش از شود. تغ

 تیم که ترک کنند. 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  5.4.3.2

ه عات از برنامه مدیریت پروژه است کهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قط

 ممکن است یک درخواست تغییر برای برنامه مدیریت پروژه نیاز شامل اما نه محدود به: 

  .طرح مدیریت منابع به روز میشود تا تجربه واقعی در مدیریت تیم پروژه. 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع . 

  .تغییرات در برنامه پروژه ممکن است الزم باشد برای منعکس کردن راه تیم انجام شده است. 6.5.3.1در بخش پایه برنامه . 

  .تغییرات به پروژه هزینه پایه ممکن است الزم باشد برای منعکس کردن راه تیم انجام شده است. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 

 اسناد پروژه به روز رسانی  5.4.3.3

 روژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پ 

  .مسائل جدید مطرح شده به عنوان یک نتیجه از این فرآیند در ورود به سیستم موضوع ثبت شده 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 است. 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 همچنین روش های که برای مدیریت تیم خوبی کار می کرد به روز شد. 

  .تکالیف تیم پروژه ثبت شده است.  . اگر تغییر به تیم مورد نیاز است، این تغییرات در اسناد9.3.3.1در بخش پروژه تکالیف تیم است 

 شرکت محیط زیست عوامل به روز رسانی  5.4.3.2

 عوامل محیطی شرکت که به عنوان یک نتیجه از روند تیم مدیریت شامل به روز شده اما نه محدود به: 

  ورودی به ارزیابی عملکرد سازمانی، و 

  .مهارت پرسنل 
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 کنترل منابع  5.6

ین نظارت همچنمنابع کنترل فرایند تضمین این که منابع فیزیکی اختصاص داده و اختصاص داده شده به این پروژه در دسترس به عنوان برنامه ریزی شده، و 

این  ع اختصاص یافته بهبر برنامه ریزی شده در مقابل استفاده واقعی از منابع و اقدام اصالحی را ضروری است. مزیت اصلی این فرآیند تضمین این که مناب

شده است. پروژه در زمان مناسب و در جای مناسب در دسترس هستند و منتشر می شوند، هنگامی که دیگر مورد نیاز است. این روند طی این پروژه انجام 

 تصویر می کشد.  نمودار جریان داده ها برای فرایند به 15-9نشان داده شده است. شکل  14-9ورودی و خروجی این فرآیند در شکل 

 

 . منابع کنترل: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی14-9شکل 

 

Figure 9-15. Control Resources: Data Flow Diagram 
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در زمان مناسب، محل  دیپروژه با یبرا ازیبه طور مداوم در تمام مراحل پروژه و در طول چرخه عمر پروژه انجام شود. منابع مورد ن دیکنترل منابع با ندیفرا

ا است. ه رساختیامکانات و ز د،موا زات،یمانند تجه یکیزیمنابع کنترل مربوط به منابع ف ندی. فرآابدیادامه  ریپروژه بدون تاخ یمناسب و مقدار مناسب برا

 قرار دارند. تیریمد میت ندیدر فرا میت یاعضا

پروژه های استفاده می شود. بسیاری دیگر که ممکن است در پروژه های خاص و یا در برخی زمینه تکنیک های کنترل منابع در اینجا مورد بحث آن اغلب در 

 های کاربرد تواند مفید وجود دارد. 

ستفاده ا دتا با مروربه روز رسانی تخصیص منابع نیاز به دانستن آنچه منابع واقعی تا به امروز استفاده شده است و آنچه مورد نیاز است هنوز. این است که عم

 از عملکرد تا به امروز انجام شده است. منابع کنترل است در رابطه با: 

  ،مخارج منابع مانیتورینگ 

  ،شناسایی و برخورد با منابع کمبود / مازاد در به موقع 

  ،اطمینان از اینکه منابع استفاده می شود و منتشر توجه به طرح و پروژه نیازها 

  ،اطالعات سهامداران مناسب در صورت هر گونه مسائل با منابع مربوطه بوجود می آیند 

  موثر بر عواملی که می تواند منابع ایجاد تغییر بهره برداری و 

  .مدیریت تغییرات واقعی به عنوان آنها رخ می دهد 

 ( تایید شده است. 4.6یق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش هر گونه تغییر مورد نیاز به برنامه و یا هزینه خطوط را می توان تنها از طر

 

 کنترل منابع: ورودی  5.6.1

 طرح مدیریت پروژه  5.6.1.1

، طرح مدیریت منابع راهنمایی در مورد 9.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت منابع محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش   

 نگی منابع فیزیکی باید استفاده شود، کنترل، و در نهایت منتشر شد. چگو

 اسناد پروژه  5.6.1.2  

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به:  

  .ائلی مانند کمبود منابع، تاخیر در تامین مواد خام، و یا نمرات . ورود به سیستم مسئله برای تعریف مس4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره

 پایین از مواد خام است. 

  .درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده به بهبود کنترل 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 منابع فیزیکی است. 

  .تکالیف منابع فیزیکی بهره برداری از منابع مورد انتظار توصیف همراه با جزئیات مانند نوع، مقدار، 9.3.3.1در بخش تکالیف منابع فیزیکی .

 محل، و این که آیا منابع داخلی به سازمان یا برون سپاری است. 

  .برنامه پروژه منابع مورد نیاز، زمانی که آنها مورد نیاز است، و محل که در آنها مورد نیاز است نشان می 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 دهد. 

  .ساختار شکست منابع مرجع در مورد هر منبع باید تعویض شود و یا در طول دوره از پروژه 9.2.3.3در بخش ساختار شکست منابع .reacquired 

 ند. فراهم می ک

  .منابع مورد نیاز شناسایی مورد نیاز مواد، تجهیزات، منابع، و منابع دیگر. 9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز . 

  .ثبت نام خطر خطرات فردی که می تواند تجهیزات، مواد، و یا منابع تاثیر شناسایی می کند. 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک . 
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 داده ها کار عملکرد  5.6.1.3 

 . داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت پروژه مانند تعداد و نوع منابع مورد استفاده شده است. 4.3.3.2بخش در 

 موافقتنامه  5.6.1.2 

زمانی که جدید، منابع  . موافقتنامه ساخته شده در چارچوب این پروژه می باشد که پایه و اساس تمام منابع خارج از سازمان و باید اقدامات12.2.3.2در بخش 

 ناخواسته مورد نیاز و یا زمانی که مسائل را با منابع در حال حاضر بوجود می آیند را تعریف کنیم. 

 دارایی فرایند سازمانی  5.6.1.4

 دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند منابع کنترل شامل اما نفوذ محدود به: 

  ،سیاست های مربوط به کنترل منابع و تخصیص 

  روش تشدید برای دست زدن به مسائل درون سازمان انجام و 

  .درس مخزن از پروژه های مشابه قبلی به دست 

 کنترل منابع: ابزارها و تکنیک های  5.6.2

 تحلیل داده ها  5.6.2.1

 تکنیک های تحلیل داده است که می تواند در این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:   

  .ها را می توان تجزیه و تحلیل برای انتخاب بهترین وضوح برای اصالح واریانس در استفاده از 9.2.2.5در بخش تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد .

برای اضافه کاری و یا منابع تیم اضافی را می توان در برابر تحویل با تاخیر یا تحویل مرحله به مرحله  منابع. جایگزین مانند پرداخت های اضافی

 وزن داشت. 

  .این تجزیه و تحلیل به منظور تعیین بهترین اقدامات اصالحی از لحاظ هزینه در صورت انحراف از پروژه 8.1.2.3در بخش تحلیل هزینه و سود .

 کمک می کند. 

 عملکرد بررسی اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل بهره برداری از منابع برنامه ریزی شده به بهره برداری از منابع واقعی. لکرد. مرور عم

بع را اهزینه و کار اطالعات برنامه در عملکرد نیز می تواند تجزیه و تحلیل شود برای کمک به تشخیص مسائل است که می تواند بهره برداری از من

 تحت تاثیر قرار. 

  .عنوان پروژه پیشرفت، تیم پروژه ممکن است تجزیه و تحلیل روند استفاده کنید، بر اساس اطالعات 4.5.2.2در بخش تجزیه و تحلیل روند .

 زمان است و میعملکرد فعلی، برای تعیین منابع مورد نیاز در مراحل آینده این پروژه است. تجزیه و تحلیل روند بررسی عملکرد پروژه در طول 

 تواند برای تعیین اینکه آیا عملکرد در حال بهبود است و یا رو به وخامت استفاده می شود. 

 حل مساله  5.6.2.2

. حل مشکل ممکن است مجموعه ای از ابزار است که کمک می کند تا مدیر پروژه برای حل مشکالتی که در طول فرایند منابع کنترل بوجود 8.2.2.7در بخش 

ر مان منتشیند استفاده کنید. این مشکل می تواند از داخل سازمان آمده )ماشین آالت و یا زیرساخت های بخش دیگر در سازمان استفاده می شود و در زمی آ

ب و هوا ورشکسته یا نشده است، مواد که به دلیل شرایط نگهداری نامناسب، و غیره آسیب دیده( از خارج از سازمان )تامین کننده عمده که رفته است و یا آ

 بد است که منابع آسیب دیده(. مدیر پروژه باید گام های روشمند برای مقابله با حل مسئله، که می تواند شامل استفاده از: 

  .شناسایی مشکل. مشخص این مشکل است 

  .تعریف مشکل. فرار از آن به کوچکتر، مشکالت قابل کنترل است 

  .تحقیق کردن. جمع آوری داده ها 
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  .تجزیه و تحلیل. یافتن علت ریشه ای این مشکل است 

 .حل. راه حل مناسب از انواع آنهایی که در دسترس را انتخاب نمایید 

  راه حل است. تعیین اینکه آیا مشکل برطرف شده است. مقابله 

  TEAMمهارت های فردی و  5.6.2.3  

شناخته شده است، شایستگی های شخصی می باشد. مهارت های بین فردی و تیم  "نرم،مهارت های "مهارت های فردی و گروهی، گاهی اوقات به عنوان  

 فاده در این فرآیند عبارتند از: های مورد است

  .مدیر پروژه ممکن است نیاز به مذاکره برای منابع اضافی فیزیکی، تغییرات در منابع فیزیکی، و یا هزینه های 12.2.2.5در بخش مذاکره است .

 مربوط به منابع است. 

  .مؤثر بر می تواند کمک به مدیر پروژه حل مشکالت و به دست آوردن منابع مورد نیاز را در یک موقع. 9.5.2.1در بخش موثر بر . 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 5.6.2.2

. سیستم های اطالعات مدیریت پروژه می تواند مدیریت منابع یا نرم افزار برنامه ریزی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای 4.3.2.2در بخش   

 ل کار بر روی فعالیت های مناسب در زمان و مکان مناسب باشد. نظارت بر استفاده از منابع کمک می کند که اطمینان حاصل شود که منابع مناسب حا

 کنترل منابع: خروجی  5.6.3 

 اطالعات کار عملکرد  5.6.3.1

لیت ا. اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه کار پروژه با مقایسه منابع مورد نیاز و تخصیص منابع به منابع استفاده در سراسر فع4.5.1.3در بخش  

 های پروژه در حال پیشرفت. این مقایسه می توانید شکاف در دسترس بودن منابع که نیاز به نشان می دهد. 

 تغییر  درخواست 5.6.3.2 

 ه. هنگامی که درخواست تغییر عنوان یک نتیجه از انجام فرایند منابع کنترل و یا هنگامی که توصیه می شود، اصالحی، یا اقدامات پیشگیران4.3.3.4در بخش  

تغییر است. درخواست تغییر پردازش برای تاثیر هر یک از اجزای برنامه مدیریت پروژه یا پروژه اسناد رخ می دهد، مدیر پروژه نیاز به ارسال یک درخواست از 

 (. 4.6بررسی و تعیین تکلیف از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  5.6.3.3 

طعات که ممکن است یک درخواست هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. ق 

 وژه شامل نیاز اما نه محدود به: تغییر برای برنامه مدیریت پر

  .طرح مدیریت منابع به روز میشود تا تجربه واقعی در مدیریت منابع پروژه است. 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع . 

  .الزم باشد برای منعکس کردن راه منابع پروژه در حال اداره می شود. . تغییرات در برنامه پروژه ممکن است 6.5.3.1در بخش پایه برنامه 

  .تغییرات به پروژه هزینه پایه ممکن است الزم باشد برای منعکس کردن راه منابع پروژه در حال اداره می شود. 7.3.3.1در بخش پایه هزینه . 

 اسناد پروژه به روز رسانی  5.6.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شااسناد پروژه ای است که ممکن 

  .ورود به سیستم فرض ممکن است با مفروضات جدید در مورد تجهیزات، مواد، تجهیزات، و دیگر منابع 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 فیزیکی به روز شد. 
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  .سائل جدید مطرح شده به عنوان یک نتیجه از این فرآیند در ورود به سیستم موضوع ثبت شده . م4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره

 است. 

  .درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که در تدارکات مدیریت منابع، ضایعات موثر بودند به روز، 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 اسخ به منابع واریانس استفاده شد. استفاده از واریانس، و اقدامات اصالحی که برای پ

  .تکالیف منابع فیزیکی پویا و در معرض تغییر با توجه به در دسترس بودن، پروژه، سازمان، محیط 9.3.3.1در بخش تکالیف منابع فیزیکی .

 زیست، و یا عوامل دیگر. 

  .زم باشد برای منعکس کردن راه منابع پروژه استفاده . تغییرات در ساختار شکست منابع ممکن است ال9.2.3.3در بخش ساختار شکست منابع

 می شود. 

  .ثبت نام خطر با هر گونه خطرات جدید در ارتباط با در دسترس بودن منابع، استفاده، و یا دیگر خطرات 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 منابع فیزیکی به روز شد. 
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12  

 مدیریت ارتباطات پروژه 
 الیت هایی طراحیمدیریت ارتباطات پروژه شامل فرآیندهای الزم برای اطمینان از نیازهای اطالعات پروژه و ذینفعان آن از طریق توسعه مصنوعات و اجرای فع 

ز ژی برای اطمینان اشده برای دستیابی به اطالعات موثر می باشد. مدیریت ارتباطات پروژه متشکل از دو بخش است. بخش اول در حال توسعه یک استرات

 ارتباط است برای سهامداران موثر است. بخش دوم فعالیت هایی را برای اجرای استراتژی ارتباطات انجام می دهد. 

 فرایندهای مدیریت ارتباطات پروژه عبارتند از: 

های ارتباطی پروژه بر اساس نیازهای اطالعات هر روند توسعه یک رویکرد مناسب و برنامه ریزی برای فعالیت  -برنامه ریزی ارتباطات مدیریت  12.1 

 یک از سهامداران یا گروه ها، دارایی های سازمانی موجود و نیازهای پروژه. 

 پروسه تضمین جمع آوری، ایجاد، توزیع، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، نظارت و نهایی اطالعات پروژه به موقع و مناسب.  -مدیریت ارتباطات  12.2

 پروسه اطمینان از نیازهای اطالعات پروژه و ذینفعان آن برآورده شده است.  -ظارت بر ارتباطات ن 12.3

ی ایک مرور کلی از فرایندهای مدیریت ارتباطات پروژه ارائه می دهد. فرایندهای مدیریت ارتباطات پروژه به صورت فرایندهای گسسته با واسطه 1-11شکل  

 شوند، داده توضیح ®PMBOKدر عمل آنها با یکدیگر روبرو میشوند و در راههایی که نمیتوانند به طور کامل در راهنمای تعریف ارائه میشوند در حالیکه 

 . باشند داشته همپوشانی

 

 . بررسی ارتباطات پروژه1-11شکل 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

245 
 

 مفاهیم کلیدی برای مدیریت ارتباطات پروژه  

م سات باشد. مکانیسارتباطات تبادل اطالعات، در نظر گرفته شده یا غیر داوطلبانه است. اطالعات مبادله می تواند در قالب ایده ها، دستورالعمل ها یا احسا 

 هایی که می توانند اطالعات را رد و بدل کنند عبارتند از: 

  .فرم نوشته شده یا فیزیکی یا الکترونیکی 

  چهره به چهره یا از راه دور. صحبت کرد به صورت 

  .)رسمی یا غیر رسمی )به عنوان مقاله رسمی و یا رسانه های اجتماعی 

  .از طریق حرکات تن صدا و عالمت چهره 

  .از طریق رسانه ها تصاویر، اقدامات، یا حتی فقط انتخاب کلمات 

 نی داری در معنای هر یک از این کلمات و عبارات وجود دارد. انتخاب کلمات اغلب بیش از یک کلمه برای بیان ایده وجود دارد؛ تفاوت مع 

ی، گزارش های ارتباطات وسایلی را که می توان از طریق فعالیت های ارتباطی مانند جلسات و سخنرانی ها یا مصنوعات مانند ایمیل ها، رسانه های اجتماع

 پروژه یا اسناد پروژه انجام داد، به وسیله اطالعات ارسال یا دریافت می کنند. 

دیگر سهامداران پروژه، هر دو داخلی )در همه سطوح سازمانی( و خارج از سازمان، ارتباط می دهند. ارتباط  مدیران پروژه اغلب وقت خود را با اعضای تیم و

ا ه موثر یک پل بین ذینفعان مختلف ایجاد می کند که ممکن است دارای زمینه های مختلف فرهنگی و سازمانی و همچنین سطوح مختلف تخصص، دیدگاه

 و منافع باشند. 

 تباطی ابعاد زیادی دارند، از جمله اما نه محدود به: فعالیت های ار

 تمرکز بر ذینفعان درون پروژه و درون سازمان. داخلی  

  تمرکز بر ذینفعان خارجی مانند مشتریان، فروشندگان، پروژه های دیگر، سازمان ها، دولت، عموم مردم، و طرفداران محیط زیست. خارجی 

  به طور منظم و آتی(، جلسات برنامه و دقیقه، جلسات ذیصالح، و سخنرانی ها.  گزارش ها، جلسات رسمی )هر دورسمی 

  فعالیت های ارتباطی عمومی با استفاده از ایمیل ها، رسانه های اجتماعی، وب سایت ها و بحث های غیر رسمی غیر رسمیad hoc . 

  ت و محتوای پیام تاثیر می گذارد: موقعیت ذینفع یا گروه در رابطه با تیم پروژه بر فرمتمرکز سلسله مراتبی 

  .سهامداران ارشد مدیریت بطرف باال 

  تیم و دیگران که به کار پروژه کمک خواهند کرد. پایین پایین 

  همکاران مدیر پروژه یا تیم. افقی 

  گزارش ساالنه؛ به رگوالتورها یا نهادهای دولتی گزارش می دهد. رسمی 

  ارتباطات که بر ایجاد و حفظ مشخصات و شناخت پروژه و ایجاد روابط قوی بین تیم پروژه و ذینفعان آن با استفاده از ابزارهای انعطاف غیر رسمی

 پذیر و غالبا غیر رسمی تمرکز دارد. 

  .وب سایت، انتشار رسانه ها. کالمی )کلمات و صدای انفعال( و غیر کالمی )زبان بدن و اعمال(، رسانه های اجتماعی و نوشته شده و دهان 

طور گسترده ای ارتباطات روابط الزم برای موفقیت پروژه ها و برنامه ها را توسعه می دهد. فعالیت های ارتباطی و مصنوعات برای حمایت از ارتباطات به   

رسال و دریافت اطالعات آگاهانه یا ناخودآگاه از طریق متفاوت است، از ایمیل ها و گفتگو های غیر رسمی تا جلسات رسمی و گزارش های منظم پروژه. عمل ا

عه امل توسکلمات، عبارات صورت، حرکات و سایر اقدامات صورت می گیرد. در ارتباط با موفقیت مدیریت ارتباط با مشارکت پروژه با ذینفعان، ارتباط ش

معه مشارکت کننده و استفاده از مهارت ها برای افزایش کارایی ارتباطات برنامه استراتژی ها و برنامه هایی برای مصنوعات ارتباطی مناسب و فعالیت ها با جا

 ریزی شده و سایر موارد خاص است. 
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، آن استراتژی دو بخش برای ارتباط موفق وجود دارد. بخش اول شامل ایجاد یک استراتژی ارتباطی مناسب بر اساس نیازهای پروژه و ذینفعان پروژه است. از

نوان استراتژی ارتباطات یک برنامه مدیریت ارتباطات برای اطمینان از اینکه پیام های مناسب برای سهامداران در فرمت های مختلف و ابزارهای مختلف به ع

قسمت دوم ارتباطات موفق. ارتباطات پروژه محصول فرایند برنامه ریزی  -تعریف شده است، توسعه یافته است. این پیام ها ارتباطات پروژه را تشکیل می دهند 

زی، بازیابی، مدیریت، ردیابی و مدیریت این مصنوعات است که توسط برنامه مدیریت ارتباطات مطرح شده است که مجموعه جمع آوری، ایجاد، انتشار، ذخیره سا

 ارتباطی را تعریف می کند. سرانجام، استراتژی ارتباطات و برنامه مدیریت ارتباطات پایه ای برای نظارت بر تاثیر ارتباطات خواهد بود. 

از روش ها، پیام ها و پیام های توسعه یافته از فرایند برنامه ریزی  ارتباطات این پروژه با تالش برای جلوگیری از سوء تفاهم و سوء تفاهم و با انتخاب دقیق

 پشتیبانی می شود. 

های غیر  از ارتباطات نوشته شده در نوشتن پیام های نوشته شده یا گفتاری سنتی )رسانه 5Csناسازگاری ها می تواند کاهش یابد، اما از طریق استفاده از 

 اجتماعی( حذف نمی شود: 

 استفاده نادرست از دستور زبان یا اشتباه نادرست می تواند حواس پرتی باشد و همچنین می تواند اعوجاج در درست و امالیی.  دستور زبان

 پیام را نشان دهد و اعتبار را کاهش دهد. 

  .یک پیام مختصر و خوب، فرصت را برای سوء تفاهم از قصد پیام کاهش می دهد. بیان دقیق و حذف کلمات اضافی 

 اطمینان حاصل کنید که نیازها و منافع مخاطبان در پیام به کار گرفته شده است. و بیان دقیق به نیازهای خواننده هدایت شده است.  هدف 

  .مانند معرفی و خالصه ایده ها در طول نوشتن. « نشانگرها»جریان منطقی منطقی ایده ها و استفاده از جریان منطقی منسجم از ایده 

 کنترل جریان کلمات و ایده ها ممکن است شامل گرافیک یا خالصه ای باشد. مات و ایده ها. کنترل جریان کل 

5Cs رتباطی پشتیبانی می شود، مانند: ارتباطات نوشته شده توسط مهارت های ا 

  ماندن در ارتباط با سخنران و خالصه گفتگو برای اطمینان از مبادله اطالعات موثر است. گوش دادن به طور فعال 

  .توسعه آگاهی تیم از تفاوت های فرهنگی و شخصی برای کاهش سوء تفاهم و افزایش توانایی آگاهی از تفاوت های فرهنگی و شخصی

 ارتباطات. 

  .در حال مذاکره با ذینفعان، انتظارات متضاد در میان سهامداران را کاهش می دهد. شناسایی، تنظیم و مدیریت انتظارات متقاضیان 

  ارتقاء مهارت های تمام اعضای تیم در فعالیت های زیر: ارتقاء مهارت ها 

  متقاعد کردن یک فرد، یک تیم یا یک سازمان برای انجام اقدام؛ 

  انگیزه دادن مردم و ارائه تشویق یا اطمینان؛ 

  مربیگری برای بهبود عملکرد و دستیابی به نتایج مطلوب؛ 

  مذاکره برای دستیابی به موافقت نامه های قابل قبول بین طرفین و کاهش تایید یا تاخیر تصمیم گیری؛ و 

  .حل منازعه برای جلوگیری از تأثیرات متضاد 

 تباطی موثر و ایجاد ارتباط موثر ویژگی های اساسی فعالیت های ار

  تعریف اهداف آن؛  -واضح بودن هدف از ارتباط 

 ورد گیرنده ارتباطات، نیازهای مالقات و ترجیحات؛ و درک بیشتر در م 

  .نظارت و سنجش اثربخشی ارتباطات 

 روند و رفتارهای جدید در مدیریت ارتباطات پروژه 

برای  اطی مناسبدر کنار تمرکز بر ذینفعان و شناخت ارزش پروژه ها و سازمان های مشارکت موثر ذینفعان می بینیم که توسعه و پیاده سازی راهبردهای ارتب 

 حفظ روابط موثر با سهامداران حیاتی است. روند و شیوه های در حال ظهور برای مدیریت ارتباطات پروژه عبارتند از: 
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  جامعه مشارکت کننده هر پروژه شامل افرادی، گروه ها و سازمان هایی است که تیم پروژه برای تحویل ذینفعان در بررسی پروژه. مشارکت

و  هموفقیت آمیز اهداف پروژه و نتایج سازمانی ضروری است. یک استراتژی ارتباطی موثر نیاز به بررسی منظم و به موقع از جامعه مشارکت کنند

 برای مدیریت تغییرات در عضویت و نگرش آن دارد.  به روز رسانی

  جلسات پروژه باید شامل ذینفعان خارج از پروژه و حتی سازمان، در صورت مناسب باشد. تمریناتی که در مشارکت ذینفعان در جلسات پروژه

ل جلسات مالقات کوتاه مدت، روزمره است، جایی رویکردهای چاالک موجود است، می تواند به تمام انواع پروژه ها اعمال شود. تمرینات اغلب شام

 که دستاوردها و مسائل روز قبل و برنامه های کار روز جاری، با تیم پروژه و ذینفعان اصلی مورد بحث قرار می گیرد. 

  .ی شخصی تغییرمحاسبات اجتماعی به شکل زیرساخت ها، خدمات رسانه های اجتماعی و دستگاه هاافزایش استفاده از محاسبات اجتماعی 

کرده است که چگونه سازمان ها و مردمشان ارتباط برقرار می کنند و تجارت می کنند. محاسبات اجتماعی رویکردهای مختلفی را برای همکاری 

و  منافعبا زیرساخت فناوری عمومی به کار می گیرد. شبکه های اجتماعی نشان می دهد که چگونه کاربران شبکه های روابط ایجاد می کنند تا 

ا سطح عمیق ب فعالیت های آنها را با دیگران بررسی کند. ابزار رسانه های اجتماعی نه تنها می تواند تبادل اطالعات را پشتیبانی کند، بلکه روابط را

 تر اعتماد و جامعه ایجاد می کند. 

  ن پروژه، از همه تکنولوژی ها گزینش و انتخاب می کند استراتژی ارتباطی استاندارد برای ارتباطات ذینفعارویکردهای چندگانه برای ارتباط

ری وو ترجیحات فرهنگی، عملی و شخصی را برای زبان، رسانه، محتوا و تحویل احترام می گذارد. در صورت مناسب، رسانه های اجتماعی و دیگر فنا

ی ارتباط با ذینفعان نسل های مختلف و فرهنگ ها های محاسباتی پیشرفته ممکن است شامل شود. رویکردهای متنوع مانند این برای برقرار

 موثرتر است. 

 دیدگاه های خشن 

ت خیاطی حظااز آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، تیم پروژه باید مسیری را که فرآیندهای مدیریت ارتباطات پروژه اعمال می شود، تطبیق دهد. مال 

 شامل موارد زیر می شود: 

  .نندگان در داخل یا خارج از سازمان، یا هر دو؟ آیا شرکت کسهامداران 

  مکان فیزیکی اعضای تیم چیست؟ آیا تیم محصور شده است ؟ آیا تیم در همان منطقه جغرافیایی است؟ آیا تیم در چندین منطقه مکان فیزیکی

 زمانی توزیع شده است؟ 

  چه تکنولوژی برای توسعه، ضبط، انتقال، بازیابی، ردیابی و ذخیره سازی آثار ارتباطی در دسترس است؟ چه فن آوری مناسب فن آوری ارتباطات

 ترین و موثر برای ارتباط با ذینفعان است؟ 

  ی گزبان عامل اصلی در فعالیت های ارتباطی است. یک زبان استفاده شده است؟ یا زبان های زیادی استفاده می شود؟ آیا برای مقابله با پیچیدزبان

 اعضای تیم از گروه های مختلف زبان، مجوزهای الزم صادر شده است؟ 

  .تفاده می شود؟ آیا سازمان یک مخزن مدیریت دانش رسمی دارد؟ آیا مخزن اسمدیریت دانش 

 توصیه های محیط زیست / محیط زیست 

ن تر ارتباط دهد. ایمحیط پروژه با توجه به عناصر مختلف ابهام و تغییر، نیازمند ذاتی است که ارتباطات در حال تحول و در حال ظهور را به طور مکرر و سریع 

 تیم و اعضای تیم محرمانه می شود.  باعث تسهیل دسترسی اعضای تیم به اطالعات، ایستگاه های مکرر بازرسی

ظر سهامداران در ن عالوه بر این، مصنوعات پروژه را به شیوه ای شفاف ارسال و نظارت بر مشارکت کنندگان به طور منظم به منظور ارتقاء ارتباط با مدیریت و

 گرفته شده است. 
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  PLANمدیریت ارتباطات  12.1 

از  عات هر یکمدیریت ارتباطات برنامه ریزی شده فرآیند ایجاد یک رویکرد مناسب و برنامه ریزی برای فعالیت های ارتباطی پروژه بر اساس نیازهای اطال 

موثر و کارآمد با ذینفعان  سهامداران یا گروه ها، دارایی های سازمانی موجود و نیازهای پروژه است. مزیت کل این فرآیند یک رویکرد مستند به منظور به طور

های فرایند در شکل  با ارائه اطالعات مربوطه به موقع است. این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد.  3-11نشان داده شده است. شکل  11-2

 

 . مدیریت ارتباطات برنامه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-11شکل 

 

 . مدیریت ارتباطات برنامه: نمودار جریان داده3-11شکل 

اید . این بیابد یک برنامه مدیریت موثر ارتباطی که نیازهای اطالعات متنوع سهامداران پروژه را به رسمیت می شناسد، در اوایل چرخه عمر پروژه توسعه می   

 به طور منظم بررسی و اصالح شود در صورت لزوم، هنگامی که جامعه مشارکت کننده تغییر می کند یا در ابتدای هر مرحله از پروژه جدید. 

 در اکثر پروژه ها، برنامه ریزی ارتباطات بسیار زود، در طی شناسایی ذینفعان و توسعه طرح مدیریت پروژه انجام می شود. 

ن، وه بر ایه تمام پروژه ها نیاز به ارتباط اطالعات پروژه دارند، نیازهای اطالعات و روش های توزیع ممکن است به طور گسترده ای متفاوت باشد. عالدر حالی ک

به  یت ارتباطات برنامه بایدروش های ذخیره سازی، بازیابی و نهایی اطالعات پروژه باید در طول این فرایند مورد توجه و تایید قرار گیرد. نتایج فرآیند مدیر

 طور منظم در طول پروژه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز الزم است تا اطمینان از کاربرد عملی ادامه یابد. 
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 : ورودی PLANمدیریت ارتباطات  12.1.1 

 مزیت پروژه  12.1.1.1

شرح داده شده است. منشور پروژه لیست اصلی مشارکت کنندگان را مشخص می کند. این ممکن است حاوی اطالعاتی درباره نقش و  4.1.3.1در بند  

 مسئولیت ذینفعان باشد. 

 طرح مدیریت پروژه  12.1.1.2 

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای طرح مدیر4.2.3.1شرح داده شده در بخش  

  شرح داده شده است. راهنمایی در مورد چگونگی طبقه بندی، اختصاص، مدیریت و آزاد شدن منابع تیم  9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 ارائه می دهد. اعضای تیم و گروه ها ممکن است نیازهای ارتباطی داشته باشند که باید در برنامه مدیریت ارتباطات مشخص شود. 

  شرح داده شده است. برنامه تعامل با مشارکت کنندگان، استراتژی های مدیریتی مورد نیاز  13.2.3.1در بند طرح تعامل با مشارکتکنندگان

 برای مشارکت مؤثر با ذینفعان را مشخص می کند. این استراتژی ها اغلب از طریق ارتباطات انجام می شود. 

 اسناد پروژۀ  12.1.1.3

 ته شود، شامل موارد زیر می شود: که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفاسناد پروژه  

  شرح داده شده است. مستندات مورد نیاز می تواند شامل ارتباطات ذینفعان پروژه باشد.  5.2.3.1در بخش مستندات مورد نیاز 

  نام سهامداران برای برنامه ریزی فعالیت های ارتباطی با سهامداران استفاده  شرح داده شده است. ثبت 13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 می شود. 

12.1.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 حت تاثیر قرار دهند عبارتند از: فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند فرآیند مدیریت ارتباطات برنامه را ت

  فرهنگ سازمانی، چارچوب سیاسی و چارچوب حاکمیت؛ 

  سیاست های مدیریت پرسنل؛ 

  آستانه ریسک ذینفع؛ 

  .کانال های ارتباطی، ابزار و سیستم های تاسیس شده 

  روند، شیوه یا عادات جهانی، منطقه ای یا محلی؛ و 

  توزیع جغرافیایی امکانات و منابع 

 دارایی های سازمانی  12.1.1.4

 رار دهند عبارتند از: های فرآیند سازمانی که می توانند فرآیند مدیریت ارتباطات برنامه را تحت تاثیر ق دارایی

  سیاست ها و رویه های سازمانی برای رسانه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ 

  سیاست ها و روش های سازمانی برای صدور، ریسک، تغییر و مدیریت داده ها؛ 

 مانی؛ الزامات ارتباطات ساز 

  دستورالعمل های استاندارد برای توسعه، تبادل، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات؛ 

  اطالعات تاریخی و درس یاد شده مخزن؛ و 

  .داده های اطالعاتی و ارتباطات متقابل و اطالعات از پروژه های قبلی 
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  PLAN: TOOLS AND TECHNIQUESمدیریت ارتباطات  12.1.2

 محاکمه محقق  12.1.2.1

 موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش 

  سیاست و ساختارهای قدرت در سازمان؛ 

  محیط زیست و فرهنگ سازمان و سایر سازمان های مشتری؛ 

 غییر سازمانی؛ رویکرد و شیوه های مدیریت ت 

  صنعت یا نوع تحویل پروژه؛ 

  فناوری ارتباطات سازمانی؛ 

  سیاست ها و رویه های سازمانی در مورد الزامات قانونی ارتباطات شرکتی؛ 

  سیاست ها و رویه های سازمانی در ارتباط با امنیت؛ و 

  .مشارکت کنندگان، از جمله مشتریان یا حامیان مالی 

 ت ارتباطات ل الزاماتجزیه و تحلی 12.1.2.2

ه و تحلیل از برای تجزیتجزیه و تحلیل نیازهای ارتباطی نیازهای اطالعاتی ذینفعان پروژه را تعیین می کند. این الزامات با ترکیب نوع و فرمت اطالعات مورد نی

 ارزش این اطالعات تعریف می شود. 

 فاده قرار می گیرند عبارتند از: ارتباطی پروژه مورد استمنابع اطالعاتی که معموال برای شناسایی و تعریف نیازهای 

  اطالعات و ارتباطات مورد نیاز صاحبان سهام از طریق ثبت نام سهامداران و برنامه مشارکت ذینفعان؛ 

  تعداد کانال های ارتباطی بالقوه یا مسیرها، از جمله ارتباطات یک به یک، یک به چند و بسیاری از افراد؛ 

 مانی؛ نمودار ساز 

  سازماندهی پروژه و مسئولیت ذینفعان، روابط و وابستگی های متقابل؛ 

  رویکرد توسعه؛ 

  رشته ها، بخش ها و تخصص های مربوط به پروژه؛ 

  لجستیک تعداد افرادی که با این پروژه درگیر خواهند شد و در آن مکان ها؛ 

  نیازهای اطالعات داخلی )مثال هنگام برقراری ارتباط درون سازمان(؛ 

  نیازهای اطالعات خارجی )مثال هنگام برقراری ارتباط با رسانه ها، عمومی، یا پیمانکاران(؛ و 

  الزامات قانونی 

 فن اوری ارتباطات  12.1.2.3

اری العات و همکروش های مورد استفاده برای انتقال اطالعات بین ذینفعان پروژه ممکن است به طور قابل توجهی متفاوت باشد. روش های رایج برای تبادل اط 

 شامل گفتگوها، جلسات، اسناد نوشته شده، پایگاه های داده، رسانه های اجتماعی و وب سایت ها می باشد. 

 بر انتخاب فناوری ارتباطات تأثیر بگذارند عبارتند از: عواملی که می توانند 

  فوریت، فرکانس و فرمت اطالعاتی که باید در اختیار آنها قرار گیرد ممکن است از پروژه تا پروژه متفاوت باشد و همچنین فوریت نیاز به اطالعات

 در فازهای مختلف پروژه. 

  .وژی که برای توزیع مصنوعات ارتباطات پروژه مورد نیاز است، باید سازگار، در دسترس تکنولدر دسترس بودن و قابلیت اطمینان تکنولوژی

 و در دسترس همه ذینفعان در سراسر پروژه باشد. 
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  .انتخاب فن آوری های ارتباطی باید برای شرکت کنندگان پروژه مناسب باشد و برنامه های مناسب آموزشی باید در صورت راحتی در استفاده

 مه ریزی شوند. لزوم برنا

  این که آیا تیم بر اساس چهره به چهره یا در یک محیط مجازی دیدار خواهد کرد یا خیر؟ آیا آنها در یک یا چند منطقه زمانی قرار محیط پروژه

د جنبه های مختلف خواهند گرفت؟ آیا آنها از چندین زبان برای ارتباط استفاده خواهند کرد؟ و در نهایت، آیا عوامل محیطی دیگر پروژه مانن

 فرهنگ وجود دارد که ممکن است کارآیی ارتباط را محدود کند. 

 .برخی از جنبه های در نظر گرفتن عبارتند از:  حساسیت و محرمانه بودن اطالعات 

 باشد.  این که اطالعاتی که باید ارسال شود حساس یا محرمانه است. اگر چنین است، ممکن است اقدامات امنیتی اضافی مورد نیاز 

  .سیاست های رسانه های اجتماعی برای کارمندان برای اطمینان از رفتار مناسب، امنیت و حفاظت از اطالعات اختصاصی 

 مدل های ارتباطی  12.1.2.2

افی دهند که شامل عنصر اضمدل های ارتباطی می توانند فرایند ارتباطی را در فرم پایه اساسی ترین آنها )فرستنده و گیرنده( در یک فرم تعاملی تر نشان 

هر  دگیدادن پیچی بازخورد )فرستنده، گیرنده و بازخورد(، یا یک مدل پیچیده تر است که شامل انسان عناصر فرستنده )ها( یا گیرنده )ها( و تالش برای نشان

 ارتباطی که شامل افراد است. 

  .این مدل ارتباطات را به عنوان یک فرآیند توصیف می کند و متشکل از دو طرف است که به مدل ارتباطی فرستنده / گیرنده اصلی نمونه

احل رعنوان فرستنده و گیرنده تعریف می شود. این مدل مربوط به اطمینان از این است که پیام تحویل داده شود، و نه درک شود. دنباله ای از م

 در یک مدل ارتباطی پایه است: 

  نمادها، مانند متن، صدا یا برخی رسانه های دیگر برای انتقال )ارسال( کدگذاری می شود. پیام به رمزگذاری 

  پیام از طریق یک کانال ارتباطی ارسال می شود. انتقال این پیام ممکن است با عوامل مختلف فیزیکی مانند فناوری پیام ارسالی

ناآشنا یا زیرساخت ناکافی مواجه شود. سر و صدا و دیگر عوامل ممکن است وجود داشته باشد و به از دست دادن اطالعات در انتقال و 

 / یا دریافت پیام کمک کند. 

 داده ها دریافت شده توسط گیرنده ترجمه شده به یک فرم مفید برای گیرنده. ایی رمزگش 

  .این مدل همچنین ارتباطات را به عنوان یک فرایند متشکل از دو طرف، فرستنده و گیرنده توصیف می کند، اما مدل ارتباطی تعاملی نمونه

امل هر گونه دخالت یا مانعی است که ممکن است درک پیام از جمله منحرف کننده نیاز به اطمینان از درک پیام را می گیرد. در این مدل، نویز ش

 ند از: تگیرنده، تغییرات در درک گیرنده ها یا عدم وجود دانش یا عالقه مناسب را به خطر بیندازد. مراحل اضافی در یک مدل ارتباطی تعاملی عبار

  .یید( دریافت پیام را اعالم کند، اما این لزوما به معنای توافق یا درک پیام پس از دریافت پیام، گیرنده ممکن است پیام )تأاذعان

 نیست، صرفا آنکه دریافت شده است. 

  هنگامی که پیام دریافت شده رمزگشایی شده و درک می شود، گیرنده، اندیشه ها و ایده ها را به یک پیام متصل بازخورد / پاسخ

اصلی انتقال می دهد. اگر فرستنده تصور می کند که بازخورد مطابق با پیام اصلی است، ارتباط می کند و سپس این پیام را به فرستنده 

 شرح داده شود.  11.2.2.6برقرار شده است. در برقراری ارتباط بین افراد، بازخورد میتواند از طریق گوش دادن فعال، در بخش 

پیام است، اطمینان حاصل شود که اطالعاتی که در حال ارسال شدن است، واضح و کامل است و به عنوان بخشی از فرآیند ارتباطات، فرستنده مسئول انتقال 

آن است. این  هتایید پیام به درستی تفسیر شده است. گیرنده مسئول اطمینان از اطمینان از دریافت کامل اطالعات، صحیح تفسیر و تأیید یا پاسخ مناسب ب

 ماال سر و صدا و موانع دیگری برای ارتباط موثر وجود دارد. اجزاء در محیطی قرار می گیرند که احت

ر واند از تفاوت دارتباطات میان فرهنگی چالش هایی را برای اطمینان از این که معنای پیام را درک کرده است، ارائه می دهد. تفاوت سبک های ارتباطی می ت

سیت ناشی شود . افراد از فرهنگ های مختلف با استفاده از زبان های مختلف )به عنوان روش های کار، سن، ملیت، رشته ی حرفه ای ، قومیت، نژاد یا جن

 مثال، اسناد طراحی فنی، سبک های مختلف( با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و انتظار می روند و پروتکل های مختلفی داشته باشند. 
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مطرح می کند که خود پیام و نحوه انتقال آن تحت تأثیر وضعیت عاطفی فعلی فرستنده،  نشان داده شده است این ایده را 4-11مدل ارتباطی که در شکل 

پیام  ردانش، پس زمینه، شخصیت، فرهنگ و تعصبات قرار می گیرد. به طور مشابه، دانش، پس زمینه، شخصیت، فرهنگ، و تعصبات حالت احساسی گیرنده ب

 به موانع یا سر و صدا کمک خواهد کرد.  های دریافت شده و تفسیر شده تأثیر خواهد گذاشت و

ین کمک کند. ااین مدل ارتباطی و پیشرفتهای آن می تواند در ایجاد راهبردهای ارتباطی و برنامه های فردی یا حتی گروه کوچک به ارتباطات گروهی کوچک 

 نیست.  برای سایر مصنوعات ارتباطی مانند ایمیل ها، پیام های پخش یا رسانه های اجتماعی مفید

 

Figure 10-4. Communication Model for Cross-Cultural Communication 

 روش های ارتباطی  12.1.2.4

 طبقه بندی چندین روش ارتباطی وجود دارد که برای اشتراک اطالعات بین سهامداران پروژه استفاده می شود. این روش ها به طور گسترده ای به شرح زیر 

 شوند:  می

  بین دو یا بیشتر احزاب، یک مبادله چند منظوره از اطالعات را در زمان واقعی انجام می دهند. این مصنوعات ارتباطی مانند ارتباطات تعاملی

 جلسات، تماس تلفنی، پیام فوری، برخی از اشکال رسانه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس را استخدام می کند. 

  ا توزیع مستقیم به گیرندگان خاص که نیاز به دریافت اطالعات دارند. این اطمینان را می دهد که اطالعات ارسال یارتباطات را فشار دهید

توزیع می شود اما اطمینان حاصل نمی شود که مخاطبان مورد نظر آن را درک یا درک کرده باشند. مصنوعات ارتباط با فشار شامل حروف، 

 ، ایمیل های صوتی، وبالگ ها، و انتشارات مطبوعاتی است. یادداشت ها، گزارش ها، ایمیل ها، فکس ها

  برای مجموعه های اطالعاتی پیچیده و یا برای مخاطبان بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به دریافت کنندگان برای ارتباطات را بکشید

عبارتند از پورتال های وب، سایت های اینترانت، آموزش دسترسی به محتوا به صالحدید خود با توجه به روش های امنیتی است. این روش ها 

 های یادگیری درس، یا مخزن دانش. الکترونیکی، پایگاه

 تباطات مورد استفاده قرار گیرد: رویکردهای مختلف باید برای پاسخگویی به نیازهای اصلی ارتباطات تعریف شده در برنامه مدیریت ار

 .اطالعات بین افراد، معموال چهره به چهره است.  ارتباط بین فردی 

 در داخل گروه ها حدود سه تا شش نفر رخ می دهد.  ارتباط گروه کوچک 

 یک سخنران تنها با یک گروه از افراد صحبت می کند.  ارتباطات عمومی 

 .د دارد که برای آن اطالعات در نظر گرفته شده ارتباط کم بین فرد یا گروه ارسال پیام و گروه های بزرگ و گاهی ناشناس وجو ارتباط جمعی

 است. 

 .پشتیبانی از روابط در حال ظهور ارتباطات بسیاری از افراد با پشتیبانی تکنولوژی محاسبات اجتماعی  شبکه ها و ارتباطات محاسبات اجتماعی

 و رسانه ها. 
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 ممکن است شامل موارد زیر باشند: مصنوعات و روش های ارتباطی 

 النات، تابلو اع 

  خبرنامه / مجله / مجالت الکترونیکی 

  ،نامه به کارکنان / داوطلبان 

  مطبوعات 

  گزارش ساالنه 

  ایمیل ها و اینترانت ها 

  )پورتال وب و سایر مخازن اطالعات )برای ارتباطات کشیدن 

  مکالمات تلفنی 

  سخنرانیها 

  ،جلسات تیم / جلسات گروهی 

  گروه های تمرکز 

 یر رسمی بین سهامداران مختلف جلسات رسمی یا غ 

  گروه های مشورتی یا انجمن های کارکنان، و 

  فناوری محاسبات اجتماعی و رسانه 

 ی و تیم مهارت های بین الملل 12.1.2.6

 مهارت های بین فردی و تیمی که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: 

  تکنیک مورد استفاده برای ارزیابی سبکهای ارتباطی و شناسایی روش ارتباطی ترجیحی، فرمت و محتوا برای فعالیت ارزیابی سبک ارتباطی

 شهای ارتباطی برنامه ریزی شده. اغلب با ذینفعان غیرفعال استفاده می شود، این ارزیابی ممکن است از ارزیابی مشارکت ذینفعان )که در بخ

 برای شناسایی شکاف در مشارکت ذینفعان که نیاز به فعالیت های ارتباطی و ارتباطات متفاوتی دارد. شرح داده شده است(  13.2.2.5

  آگاهی سیاسی به مدیر پروژه اجازه می دهد تا ارتباطات را بر اساس محیط پروژه و نیز محیط سیاسی سازمان برنامه ریزی کند. آگاهی سیاسی

رسمی و غیر رسمی، و همچنین تمایل به عمل در این ساختارها است. شناخت راهبردهای سازمان،  آگاهی سیاسی مربوط به شناخت روابط قدرت،

 دانستن اینکه چه کسی دارای قدرت و نفوذ در این عرصه است و توانایی برقراری ارتباط با این ذینفعان، همه جنبه های آگاهی سیاسی است. 

  .افراد، گروه ها و سازمان ها و سازگاری استراتژی ارتباطات پروژه با توجه به این تفاوت آگاهی فرهنگی درک تفاوت های بین آگاهی فرهنگی

 ها است. این آگاهی و هر گونه اقدامات بعدی باعث کاهش سوء تفاهم و سوء تفاهم می شود که ممکن است ناشی از تفاوت های فرهنگی در جامعه

رهنگی کمک مدیر پروژه برای برنامه ریزی ارتباطات بر اساس تفاوت های فرهنگی و مشارکت کننده پروژه باشد. آگاهی فرهنگی و حساسیت ف

 الزامات سهامداران و اعضای تیم. 

 نمایش اطالعات  12.1.2.7

. 13.2.2.5بخش  رروش نمایش اطالعات است که می تواند برای این فرایند استفاده شامل اما به یک ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام محدود نمی شود. د

، نمایش شکاف بین سطح تعامل موجود و مطلوب از سهامداران فردی، می توان آن را بیشتر 6-13ماتریس ارزیابی ذینفعان تعامل، نشان داده شده در شکل 

 . تجزیه و تحلیل شکاف سطح تعامل در این فرایند به شناسایی نیازهای ارتباطی اضافی )فراتر از گزارش های منظم( به عنوان یک روش برای بستن هر گونه

 جلسات  12.1.2.8

ایمیل و وب جلسات پروژه می تواند شامل مجازی )الکترونیکی جلسات( یا جلسات چهره به چهره، و می تواند با فن آوری سند همکاری، از جمله پیام های 

تگو با تیم پروژه برای تعیین مناسب ترین راه برای به روز رسانی و برقراری سایت پروژه پشتیبانی می شود. روند برنامه مدیریت ارتباطات نیاز به بحث و گف

 ینفعان مختلف برای کسب اطالعات. ارتباط اطالعات پروژه، و در پاسخ به درخواست از ذ
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 ارتباطات برنامه مدیریت: خروجی  12.1.3

 برنامه ارتباطات مدیریت  12.1.3.1 

برنامه مدیریت پروژه است که توضیح می دهد چگونه ارتباطات پروژه برنامه ریزی شده خواهد، ساختار، اجرا، و نظارت برنامه مدیریت ارتباطات یک جزء از 

 خشی است. طرح شامل اطالعات زیر: برای اثرب

  نیازهای ارتباطی ذینفعان؛ 

  .اطالعات منتقل شود، از جمله زبان، قالب، محتوا، و سطح از جزئیات 

  فرآیندهای تشدید؛ 

 لیل برای توزیع که اطالعات؛ د 

  مدت و فرکانس برای توزیع اطالعات مورد نیاز و دریافت اذعان یا پاسخ، در صورت؛ 

  فرد مسئول برای برقراری ارتباط اطالعات؛ 

  .فرد مسئول برای اجازه انتشار اطالعات محرمانه 

  شخص یا گروه هایی که به اطالعات، از جمله اطالعات در مورد نیازهای خود، الزامات و انتظارات دریافت می کنید؛ 

 جتماعی؛ مواد و روش ها یا فن آوری های مورد استفاده برای انتقال اطالعات، مانند یادداشت ها، ایمیل، منتشر شده در مطبوعات و یا رسانه های ا 

 ه برای فعالیتهای ارتباطی، از جمله زمان و بودجه؛ منابع اختصاص یافت 

 وان نروش برای به روز رسانی و اصالح برنامه مدیریت ارتباطات به عنوان پروژه پیشرفت و توسعه، مانند زمانی که تغییرات جامعه ذینفعان به ع

 پروژه از طریق مراحل مختلف حرکت می کند. 

  .واژه نامه اصطالحات رایج 

 ن از جریان اطالعات در این پروژه، گردش با توالی ممکن است از مجوز، لیستی از گزارش ها، برنامه مالقات، و غیره؛ و نمودار جریا 

  محدودیت های به دست آمده از قانون خاص یا مقررات، تکنولوژی، سیاست های سازمانی، و غیره 

جلسات، و پیام های ایمیل می باشد. استفاده از -Eبرنامه مدیریت ارتباطات می تواند دستورالعمل ها و قالب برای جلسات پروژه وضعیت، جلسات تیم پروژه، 

 ها به در پروژه استفاده می شود. یک وب سایت پروژه و نرم افزار مدیریت پروژه را می توان شامل اگر این 

 وژه طرح به روز رسانی مدیریت پر 12.1.3.2

واست تغییر درخهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک 

ل شود. طرح تعامل با صاحبان سهام به روز شده ، اعما13.2.3.1برای برنامه مدیریت پروژه نیاز شامل اما به طرح تعامل با صاحبان سهام است که در بخش 

 وژه و اعدام را تحت تاثیر قرار. است تا منعکس کننده هر فرآیندها، ابزار، و یا تکنیک های که تعامل ذینفعان در تصمیم گیری های پر

 اسناد پروژه به روز رسانی  12.1.3.3

 مل به روز شده اما نه محدود به: انجام این فرایند شااسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از 

  .برنامه پروژه ممکن است روز به منعکس کننده فعالیت های ارتباطی. 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه . 

  .13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان.The  .ذینفعان ثبت نام ممکن است روز به منعکس کننده ارتباطات برنامه ریزی شده 
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 مدیریت ارتباطات  12.2

از اطالعات  مدیریت ارتباطات حصول اطمینان از به موقع و مناسب جمع آوری، ایجاد، توزیع، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، نظارت، و موضع گیری نهایی  

روند طی این پروژه انجام پروژه است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن را قادر می سازد جریان اطالعات کارآمد و موثر بین تیم پروژه و ذینفعان. این 

 شده است. 

ی ، آن را باید برافرآیند مدیریت ارتباطات شناسایی تمام جنبه های ارتباط موثر، از جمله انتخاب فن آوری های مناسب، روش ها، و تکنیک های. عالوه بر این

ا و تکنیک به جای نیازهای در حال تغییر از سهامداران و پروژه. انعطاف پذیری در فعالیت های ارتباطات اجازه می دهد، اجازه می دهد تنظیمات در روش ه

نمودار جریان داده ها از روند مدیریت ارتباطات به تصویر می  6-11نشان داده شده است. شکل  5-11ورودی، ابزارها، تکنیک، و خروجی این فرآیند در شکل 

 کشد. 

 

 و خروجی. مدیریت ارتباطات: ورودی، ابزار و تکنیک، 5-11شکل 

 

 . ارتباطات مدیریت: جریان داده ها نمودار6-11شکل 
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تولید شده و این فرایند فراتر از توزیع اطالعات مربوط می رود و به دنبال اطمینان حاصل شود که اطالعات مخاطب به پروژه سهامداران شده است مناسب  

مچنین فرصت برای سهامداران را به درخواست برای کسب اطالعات بیشتر، روشن، و فرمت شده و دریافت شده توسط مخاطبان در نظر گرفته. این سرویس ه

 بحث و گفتگو. تکنیک و مالحظات برای مدیریت ارتباطات موثر شامل اما نه محدود به: 

 ط موثر است. ترکیب حلقه های بازخورد به ارائه فرصت هایی برای تعامل / مشارکت و حذف موانع به ارتباگیرنده. -مدل های فرستنده 

  .تصمیم گیری در مورد استفاده از مصنوعات ارتباطات برای رفع نیازهای خاص پروژه، مانند زمانی که برای برقراری ارتباط در انتخاب رسانه

شار از ف نوشتن مقابل به صورت خوراکی، هنگامی که برای آماده سازی یک یادداشت رسمی در مقابل یک گزارش رسمی، و هنگامی که به استفاده

 / کشش گزینه ها و انتخاب تکنولوژی مناسب است. 

  .استفاده مناسب از فعال در برابر منفعل صدا، ساختار جمله، و انتخاب کلمه. نوشتن به سبک 

  .آماده سازی یک دستور کار، دعوت شرکت کنندگان ضروری است، و حصول اطمینان از آنها شرکت کنند. 11.2.2.6در بخش نشست مدیریت .

 برخورد با درگیری های درون جلسه و یا ناشی از ناکافی پیگیری دقیقه و اقدامات، یا حضور مردم اشتباه است. 

  .آگاهی از تاثیر زبان بدن و طراحی بصری. ارائه شده است 

  .ایجاد اجماع و غلبه بر موانع مانند پویایی گروه دشوار است، و حفظ عالقه و شور و شوق در میان اعضای گروه. 4.1.2.3در بخش تسهیل . 

  .ن موانع که منفی درک تاثیر می . گوش دادن فعاالنه شامل تصدیق، روشن و تایید، درک، و از بین برد11.2.2.6در بخش گوش دادن فعال

 گذارد. 

 مدیریت ارتباطات: ورودی  12.2.1

 طرح مدیریت پروژه  12.2.1.1

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش   

  .فیزیکی مورد نیاز توصیف می کند. . طرح مدیریت منابع ارتباطات است که برای مدیریت تیم و یا منابع 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع 

  .برنامه مدیریت ارتباطات توضیح می دهد چگونه ارتباطات پروژه برنامه ریزی شده خواهد، 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات .

 ساختار، نظارت، و کنترل می شود. 

  .عامل با صاحبان سهام توضیح می دهد چگونه سهامداران شرح داده شده در جزئیات. طرح ت 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام

 خواهد شد از طریق استراتژی های ارتباطی مناسب مشغول اند. 

 اسناد پروژه  12.2.1.2 

 اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته اما نه محدود به  

  .ورود به سیستم تغییر برای ارتباط تغییرات و تایید شود، به تعویق افتاده، و درخواست تغییر به ذینفعان 4.6.3.3در بخش ورود به سیستم تغییر .

 نهفته را رد کرد. 

  .اطالعات در مورد مسائل به سهامداران تحت تاثیر ابالغ شده است. 4.6.3.3در بخش ورود به سیستم شماره . 

  .درس پیش از آن در پروژه با توجه به مدیریت ارتباطات را می توان به مراحل بعد از آن در پروژه برای 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 بهبود کارایی و اثربخشی ارتباطات و فرایند ارتباطات اعمال به دست. 

  .بهبود پروژه و محصول و بهبود فرآیند. این  . اطالعات در گزارش کیفیت را شامل مسائل مربوط به کیفیت،8.2.3.1در بخش گزارش کیفیت

 اطالعات به کسانی که می توانند اقدامات اصالحی به منظور دستیابی به انتظارات کیفیت پروژه را فرستاده. 

  .های  . این گزارش خطر ارائه اطالعات در مورد منابع خطر کلی پروژه، همراه با اطالعات خالصه در ریسک11.2.3.2در بخش گزارش ریسک

 پروژه های فردی شناخته شده است. این اطالعات به صاحبان خطر و سایر ذینفعان نهفته ابالغ شده است. 
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  .ثبت نام ذینفعان شناسایی افراد، گروه ها، و یا سازمان است که انواع مختلفی از اطالعات نیاز دارند. 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان . 

 گزارش کار عملکرد  12.2.1.3

. گزارش عملکرد کار به ذینفعان پروژه از طریق این فرایند گردش در طرح مدیریت ارتباطات تعریف شده است. نمونه هایی از گزارش عملکرد 4.5.3.1در بخش 

و پیش بینی ها، کار شامل گزارش وضعیت و گزارش پیشرفت. گزارش عملکرد کار می تواند شامل نمودار به دست آورده ارزش ها و اطالعات، خطوط روند 

نمودار، نمودار هیستوگرام نقص، اطالعات عملکرد قرارداد، و خالصه خطر است. آنها را می توان به عنوان داشبورد، گزارش گرما، متوقف  burndownذخیره 

 اد تصمیمات و اقدامات مفید است. نمودار نور، و یا تضمینی دیگر برای ایجاد آگاهی و ایج

 محیطی شرکت عوامل  12.2.1.2

 حت تاثیر قرار اما نه محدود به: عوامل محیطی شرکت است که می تواند این فرایند شامل ت

  فرهنگ سازمانی، جو سیاسی، و چارچوب حکومت؛ 

  سیاست های دولت پرسنل؛ 

  آستانه خطر ذینفعان؛ 

  .تاسیس کانال های ارتباطی، ابزار، و سیستم های 

  روند جهانی، منطقه ای، و یا محلی و شیوه های و یا عادات؛ و 

  .توزیع جغرافیایی از امکانات و منابع است 

 دارایی فرایند سازمانی  12.2.1.4

 حت تاثیر قرار اما نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی است که می توانید این فرایند شامل ت

 ه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ سیاست های شرکت ها و روش برای رسان 

  سیاست شرکت های بزرگ و روش برای موضوع، خطر، تغییر، و مدیریت داده ها؛ 

  مورد نیاز ارتباطات سازمانی؛ 

  دستورالعمل های استاندارد برای توسعه، ارز، ذخیره و بازیابی اطالعات؛ و 

 دست.  اطالعات تاریخی از پروژه های قبلی، از جمله درس های مخزن به 

 مدیریت ارتباطات: ابزارها و تکنیک های  12.2.2

 فن اوری ارتباطات  12.2.2.1

. عواملی که تکنولوژی عبارتند از اینکه آیا تیم در مجاورت ، محرمانه بودن هر اطالعاتی که نیاز به اشتراک گذاشته می شود، منابع در 11.1.2.3در بخش 

 ور معمول انجام تاثیر می گذارد. سازمان روشی که در آن جلسات و بحث ها به طدسترس به اعضای تیم، و چگونه فرهنگ 

 روش های ارتباطی  12.2.2.2

و انتظارات خود را  . انتخاب روش های ارتباطی باید از انعطاف پذیری در صورت اجازه می دهد که عضویت جامعه ذینفعان تغییر و یا نیازها11.1.2.5در بخش 

 تغییر دهید. 

 مهارت های ارتباطی  12.2.2.3 

 تکنیک های ارتباطی است که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:  
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  .ترکیبی از مهارت های ارتباطی طراحی شده است که عواملی مانند وضوح هدف در پیام های کلیدی، روابط موثر و به اشتراک صالحیت ارتباطات

 گذاری اطالعات و رفتارهای رهبری می داند. 

  .ملی بین ز ارتباط تعافیدبک اطالعات در مورد واکنش به ارتباطات، یک کاالی قابل تحویل، و یا یک وضعیت است. فیدبک پشتیبانی ابازخورد

 مدیر پروژه، تیم و همه ذینفعان پروژه دیگر. مثالها عبارتند از آموزش، مشاوره و مذاکره. 

  .نمونه هایی از ارتباط غیر کالمی شامل زبان مناسب بدن برای انتقال معنی از طریق حرکات، تن صدا، و حاالت صورت. معکوس و از غیر کالمی

ی مهم هستند. اعضای تیم باید از چگونه آنها را بیان خود هر دو از طریق آنها چه می گویند و چه آنها می گویند تماس با چشم نیز تکنیک ها

 نیست آگاه باشند. 

  .هارائه تحویل رسمی از اطالعات و / یا اسناد است. ارائه روشن و موثر از اطالعات پروژه به ذینفعان مربوطه می تواند شامل، اما نارائه شده است 

 محدود به: 

  گزارش پیشرفت و به روز رسانی اطالعات به سهامداران؛ 

  اطالعات پس زمینه به حمایت از تصمیم گیری؛ 

  اطالعات عمومی در مورد طرح و اهداف آن، برای اهداف باال بردن مشخصات از کار این پروژه و تیم. و 

 ه. اطالعات خاص با هدف افزایش درک و حمایت از کار و اهداف پروژ 

  ویل را در بر داشت زیر به حساب: ارائه موفق خواهد بود که محتوای و تح

  مخاطبان، انتظارات خود را، و نیازهای. و 

  .نیازها و اهداف تیم پروژه و پروژه 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 12.2.2.2

حاصل شود که سهامداران به راحتی می توانید بازیابی اطالعات آنها را در راه به . سیستم های اطالعات مدیریت پروژه می تواند اطمینان 4.3.2.2در بخش  

 بزارها، از جمله: موقع نیاز دارند. اطالعات پروژه مدیریت و توزیع با استفاده از انواع ا

  .اداری، رابط وب، پورتال پروژه نرم افزار مدیریت پروژه، مالقات و مجازی نرم افزار پشتیبانی ابزارهای مدیریت پروژه های الکترونیکی

 تخصصی و داشبورد، و ابزارهای مدیریت کار مشترک. 

  .ایمیل، فکس، و پست صوتی. صوتی، تصویری و وب کنفرانس. و وب سایت و انتشار وب. مدیریت ارتباطات الکترونیکی 

  .کاربردی، که این فرصت را به تعامل با ذینفعان و به وب سایت ها و انتشار وب؛ ها و وبالگ ها و برنامه های مدیریت رسانه های اجتماعی

 شکل جوامع آنالین. 

 گزارش پروژه  12.2.2.4

ارائه اطالعات در  گزارش پروژه عمل جمع آوری و توزیع اطالعات پروژه است. اطالعات پروژه به گروه های بسیاری از سهامداران توزیع و باید سازگار باشد به

جزئیات برای هر نوع از ذینفعان. فرمت ممکن است از یک ارتباط ساده برای گزارش های سفارشی بیشتر استادانه درست شده و یک سطح مناسب، فرمت، و 

 و روند کنترل ارائه متغیر است. اطالعات ممکن است به طور منظم و یا به صورت استثنا آماده شده است. در حالی که گزارش عملکرد کار خروجی از مانیتور

 نواع دیگر ارتباطات مورد پروژه. کار، پیشرفت این فرآیند آگهی تک کاره گزارش، ارائه پروژه ها، وبالگ ها، و اپروژه 

  TEAMمهارت های فردی و  12.2.2.6

 مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل استفاده می شود اما نه محدود به:   
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  .تکنیک های گوش دادن فعال شامل تصدیق، روشن و تایید، درک، و از بین بردن موانع که منفی درک تاثیر می گذارد. گوش دادن فعال 

  .9.5.2.1در بخش مدیریت تعارض . 

 .11.1.2.6در بخش  آگاهی فرهنگی . 

  .و کارآمد. مراحل زیر باید برای برنامه  مدیریت جلسه اقداماتی را برای اطمینان جلسات اهداف مورد نظر خود را به طور موثرنشست مدیریت

 ریزی جلسه استفاده می شود: 

  .تهیه و توزیع دستور کار بیان اهداف این نشست است 

  .اطمینان حاصل کنید که جلسات شروع و در آن زمان منتشر به پایان برساند 

  .اطمینان حاصل کنید که شرکت کنندگان مناسب دعوت و شرکت کنند 

 اقامت در موضوع . 

  .مدیریت انتظارات، مسائل، و درگیری در این جلسه 

  .ضبط تمام اعمال و کسانی که مسئولیت تکمیل عملکرد اختصاص داده شده است 

  .ا بپشتیبانی از شبکه در برقراری ارتباط با دیگران به تبادل اطالعات و توسعه اطالعات تماس. شبکه ارائه مدیران پروژه و تیم های خود را شبکه

رسی به سازمان های غیررسمی برای حل مشکالت، اقدامات سهامداران خود را تحت تاثیر قرار، و افزایش حمایت ذینفعان برای کار و نتایج دست

 این پروژه، در نتیجه بهبود عملکرد. 

  .خود را در طول پروژه می . آگاهی سیاسی کمک مدیر پروژه در تعامل با ذینفعان مناسب برای حفظ حمایت 11.1.2.6در بخش آگاهی سیاسی

 باشد. 

  

 جلسات  12.2.2.7

 طی و ارتباطات پشتیبانی می کند. جلسات اقدامات تعریف شده در برنامه و استراتژی های ارتبا

 مدیریت ارتباطات: خروجی  12.2.3

 پروژه ارتباطات  12.2.3.1

یر اعملکرد، وضعیت تحویل، پیشرفت برنامه، هزینه های متحمل شده، سخنرانیها، و سمصنوعات ارتباطات پروژه ممکن است شامل اما نه محدود به: گزارش 

 اطالعات مورد نیاز ذینفعان. 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  12.2.3.2

که  برنامه مدیریت پروژه استهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات از 

 مل به روز شده اما نه محدود به: ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .زمانی که تغییرات به رویکرد ارتباطات پروژه به عنوان یک نتیجه این فرایند ساخته شده، این 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات .

 تغییرات در طرح ارتباطات پروژه منعکس شده است. 

  .نتیجه از این فرایند به . ذینفعان نیازهای ارتباطی و توافق استراتژیهای ارتباطی به عنوان یک 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام

 روز شد. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  12.2.3.3

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا
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  .ونه مسائل ارتباطی بر روی این پروژه، و یا . ورود به سیستم مسئله به روز میشود تا هر گ4.3.3.3بیان شده در بخش ورود به سیستم شماره

 چگونه هر گونه ارتباطات به تاثیر مسائل فعال استفاده شده است. 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند و چگونه آنها می تواند اجتناب شده و 4.3.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 رد و چه به خوبی برای مدیریت ارتباطات کار نمی به روز شد. همچنین روش های که به خوبی کار می ک

  .برنامه پروژه ممکن است روز به منعکس کننده وضعیت فعالیت های ارتباطی. 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه . 

  .ثبت نام خطر به روز شده است به تصرف خطرات مرتبط با ارتباطات مدیریت. 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک . 

  .ثبت نام ذینفعان می توان به روز رسانی شامل اطالعات مربوط به فعالیت های ارتباطی با ذینفعان پروژه. 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان . 

  

 ند سازمانی دارایی به روز رسانی فرای 12.2.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرایند شا

  اسناد پروژه مانند مکاتبات، یادداشت ها، صورتجلسات و اسناد دیگر استفاده می شود بر روی این پروژه؛ و 

  برنامه ریزی شده و گزارش ها و ارائه پروژه هایad hoc . 

 نظارت بر ارتباطات  12.3

تی این پروژه است و سهامداران آن هستند دیدار کرد. مزیت اصلی این فرایند جریان اطالعات مطلوب نظارت بر ارتباطات حصول اطمینان از نیازهای اطالعا

کنیک ها، و است که در طرح مدیریت ارتباطات و طرح تعامل با صاحبان سهام تعریف شده است. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و ت

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  8-11شان داده شده است. شکل ن 7-11خروجی های فرآیند در شکل 

 

 . نظارت بر ارتباطات: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی7-11شکل 
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 . نظارت بر ارتباطات: جریان داده ها نمودار8-11شکل 

تقال پروژه و رای اننظارت بر ارتباطات تعیین اگر برنامه ریزی شده مصنوعات و فعالیت های ارتباطی اثر مورد نظر از افزایش یا تثبیت پشتیبانی سهامداران ب

ب که پیام مناسب را با محتوای مناسنتایج مورد انتظار را داشته اند. تاثیر و عواقب ارتباطات پروژه باید به دقت مورد بررسی و نظارت به اطمینان حاصل شود 

است از روش )به معنی همان برای فرستنده و گیرنده( است به مخاطب حق تحویل داده، از طریق کانال راست، و در زمان مناسب. نظارت بر ارتباطات ممکن 

رسی داده ها را از ورود به سیستم موضوع، و یا ارزیابی های مختلف، مانند نظر سنجی رضایت مشتری نیاز، درس جمع آوری به دست، مشاهدات از این تیم، بر

 . 13.2.2.5تغییرات در ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام در بخش 

ط از بااثربخشی ارت فرآیند نظارت بر ارتباطات می تواند یک تکرار از مدیریت ارتباطات طرح را آغاز کند و / یا مدیریت فرآیندهای ارتباطات به منظور بهبود

ائل و یا تباطات. مسطریق برنامه ها و فعالیت های ارتباطی اضافی و احتماال اصالح شده است. چنین تکرار نشانگر طبیعت مداوم از فرآیندهای پروژه مدیریت ار

 ست تجدید نظر فوری را آغاز کند. شاخص های عملکرد کلیدی، خطرات، و یا درگیری ممکن ا

 ودی : ورMONITORارتباطات  12.3.1

 طرح مدیریت پروژه  12.3.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای برنامه مدیر4.2.3.1در بخش 

  .طرح مدیریت منابع می توان برای درک سازمان پروژه های واقعی و هر گونه تغییر از طریق درک نقش 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع .

 ها و مسئولیت ها و نمودار سازمانی پروژه. 

  .اطالعات در به موقع.  . برنامه مدیریت ارتباطات شامل برنامه فعلی برای جمع آوری، ایجاد، و توزیع11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات

 آن را شناسایی اعضای تیم، سهامداران، و این کار درگیر در فرآیند ارتباطات. 

  .طرح تعامل با صاحبان سهام شناسایی استراتژی های ارتباطی است که برنامه ریزی شده 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام .

 برای تعامل با ذینفعان. 

 ژه اسناد پرو 12.3.1.2

  در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل
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  .ورود به سیستم موضوع تاریخ این پروژه، یک رکورد از مسائل تعامل با صاحبان سهام فراهم می کند، 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 و چگونه آنها حل و فصل شد. 

  .درس پیش از آن در پروژه به دست می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده به بهبود اثربخشی 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 ارتباطات. 

  .فراهم می کند اطالعات مربوط به ارتباطات است که توزیع شده است. 11.2.3.1در بخش ارتباطات پروژه می باشد . 

 داده ها کار عملکرد  12.3.1.3

 است. . داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به نوع و مقدار از ارتباطات است که در واقع توزیع شده 4.3.3.2در بخش 

 شرکت عوامل محیطی  12.3.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند نظارت بر ارتباطات شامل ا

  سازمانی، جو سیاسی، و چارچوب حکومت؛ فرهنگ 

  .تاسیس کانال های ارتباطی، ابزار، و سیستم های 

  جهانی، منطقه ای، و یا محلی روند، شیوه های، و یا عادات؛ و 

  .توزیع جغرافیایی از امکانات و منابع است 

 دارایی فرایند سازمانی  12.3.1.4

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: روند نظارت بر ارتباطات شامل ادارایی های فرآیند سازمانی است که ممکن است 

  سیاست های شرکت ها و روش برای رسانه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ 

  مورد نیاز ارتباطات سازمانی؛ 

  دستورالعمل های استاندارد برای توسعه، ارز، ذخیره و بازیابی اطالعات؛ 

  اطالعات تاریخی و درس مخزن از پروژه های قبلی به دست؛ و 

  .ذینفعان و ارتباطات داده ها و اطالعات از پروژه های قبلی 

 : ابزارها و تکنیک های MONITORارتباطات  12.3.2

 رجوع به خبرگان  12.3.2.1

 موضوعات زیر در نظر گرفت:  زش در. تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو4.1.2.1در بخش 

  ارتباط با مردم، جامعه و رسانه ها، و، در یک محیط بین المللی، بین گروه های مجازی؛ و 

  .ارتباطات و سیستم های مدیریت پروژه 

 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 12.3.2.2

استاندارد برای مدیر پروژه را به تصرف، ذخیره، و توزیع اطالعات به ذینفعان داخلی . سیستم های اطالعات مدیریت پروژه مجموعه ای از ابزار 4.3.2.2در بخش 

 ر و اثر بخشی آن تحت نظارت است. و خارجی با اطالعات مورد نیاز با توجه طرح ارتباطات فراهم می کند. اطالعات موجود در سیستم برای ارزیابی اعتبا
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 نمایش اطالعات  12.3.2.3

(، که می تواند اطالعات 13.2.2.5اطالعات است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد شامل اما به ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام )بخش روش نمایش 

ت در اطاارتب در مورد اثر بخشی فعالیت های ارتباطی ارائه محدود نمی شود. این است که با بررسی تغییرات بین تعامل مورد نظر و در حال حاضر و تنظیم

 صورت لزوم به دست آورد. 

  TEAMمهارت های فردی و  12.3.2.2

است.  5.2.2.6مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرایند استفاده می شود عبارتند از اما به مشاهده / گفتگو محدود نمی همانطور که در بخش 

ناسب ترین راه برای به روز رسانی و برقراری ارتباط عملکرد پروژه، و در پاسخ به درخواست از بحث و گفت و گو با تیم پروژه کمک می کند تا تعیین م

ه سائل مربوط بسهامداران برای کسب اطالعات. نظارت و گفتگو را قادر می سازد مدیر پروژه برای شناسایی مسائل در این تیم، درگیری بین مردم، و یا م

 عملکرد فردی است. 

 جلسات  12.3.2.4

وشندگان، فر ،چهره به چهره و یا جلسات مجازی برای تصمیم گیری استفاده می شود؛ در پاسخ به درخواست ذینفع؛ و داشتن بحث و گفتگوی با تامین کنندگان

 و سایر ذینفعان پروژه. 

 : خروجی MONITORارتباطات  12.3.3

 اطالعات کار عملکرد  12.3.3.1

عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه ارتباطات پروژه با مقایسه ارتباطات است که در مقایسه با کسانی که برنامه ریزی شده . اطالعات 4.5.1.3در بخش 

 ررسی اثربخشی ارتباطات می داند. به اجرا در آمد انجام. همچنین نظرات خود را در ارتباطات، مانند نتایج ب

 درخواست تغییر  12.3.3.2

فرآیند نظارت بر ارتباطات اغلب در نیاز به تنظیم، عمل، و مداخله در فعالیت های ارتباطی تعریف شده در برنامه مدیریت ارتباطات می . 4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده است. 4.6آیند )بخش شود. تغییر درخواست ها از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 ست تغییر ممکن است در نتیجه در: این درخوا

 رایشهای نیازهای ارتباطی ذینفعان، از جمله سهامداران اطالعات توزیع، محتوا و یا قالب، و روش توزیع؛ و وی 

  .روش جدید برای از بین بردن تنگناها 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  12.3.3.3

طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک درخواست تغییر هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از 

 وژه شامل نیاز اما نه محدود به: برای برنامه مدیریت پر

  .برنامه مدیریت ارتباطات با اطالعات جدید به روز برای ایجاد ارتباط موثر تر است. 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات . 

  .طرح تعامل با صاحبان سهام به روز شده است تا منعکس کننده وضعیت واقعی از سهامداران، 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام .

 نیازهای ارتباطی خود را، و اهمیت آنها. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  12.3.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا 
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  .ورود به سیستم مسئله ممکن است با اطالعات جدید در مورد مسائل مطرح شده، پیشرفت خود را، 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 و حل و به روز شود. 

  .یل اقدامات اصالحی انتخاب شده، و درس . درس ثبت به دست ممکن است با علل مسائل به روز شده، دال4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 های دیگر ارتباطی به عنوان مناسب به دست. 

  .ثبت نام ذینفعان ممکن است با نیازهای ارتباطی ذینفعان تجدید نظر به روز شد. 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان . 
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11  

 مدیریت ریسک پروژه  
ر ریسک در بمدیریت ریسک پروژه شامل فرایندهای برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، پیاده سازی پاسخ، و نظارت 

 برای بهینه سازییک پروژه می باشد. اهداف مدیریت ریسک پروژه عبارتند از: افزایش احتمال و تاثیر خطرات مثبت و کاهش احتمال و تاثیر خطرات منفی 

 شانس موفقیت پروژه. 

 فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه عبارتند از: 

 فرایند تعریف نحوه انجام فعالیت های مدیریت ریسک برای یک پروژه.  -مدیریت ریسک را برنامه ریزی کنید  11.1 

 ی پروژه و مستند سازی ویژگی های آن. فرآیند شناسایی خطرات پروژه های فردی و نیز منابع ریسک کل -شناسایی خطرات  11.2

روند ارزیابی خط مشی پروژه های فردی برای تجزیه و تحلیل بیشتر یا اقدام با ارزیابی احتمال وقوع و تأثیر آن و همچنین  -انجام تحلیل کیفی کیفی  11.3

 ویژگی های دیگر. 

فرایند عددی تجزیه و تحلیل اثر ترکیبی از خطرات پروژه مشخص شده و سایر منابع نااطمینی در اهداف پروژه  -انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک  11.2

 کلی. 

فرایند توسعه گزینه ها، انتخاب استراتژی ها و توافق در مورد اقدامات برای رفع خطرات کلی پروژه و همچنین  -برنامه ریزی پاسخ های ریسک  11.4

 . ریسک پروژه های فردی

 فرایند اجرای طرح های واکنش ریسک پذیرفته شده.  -پیاده سازی پاسخ های ریسک  11.6

فرایند نظارت بر اجرای طرح های واکنش ریسک پذیرفته شده، ردیابی خطرات شناسایی، شناسایی و تحلیل خطرات جدید و  -ریسک های مانیتور  11.7

 ارزیابی اثربخشی فرآیند خطر در طول پروژه. 

 یک مرور کلی از فرایندهای مدیریت ریسک پروژه ارائه می دهد. فرایندهای مدیریت ریسک پروژه به صورت فرایندهای گسسته با رابطهای تعریف 1-11ل شک  

 همپوشانی باشند، دقیق کامال ®PMBOKارائه میشوند در حالیکه در عمل آنها با یکدیگر همپوشانی دارند و در روشهایی که نمیتوانند در این راهنمای 

 . دارند
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 . بررسی اجمالی مدیریت ریسک پروژه1-11شکل 

 مفاهیم کلیدی مدیریت ریسک پروژه 

 در زمینه محدودیتهمه پروژه ها خطرناک هستند، زیرا آنها منحصر به فرد هستند و با پیچیدگی های مختلفی که هدف آن ارائه مزایا هستند. آنها این کار را  

ا ب انجام می دهند، در حالیکه پاسخ به انتظارات متقاضیان ممکن است متناقض و تغییر کند. سازمان ها باید به منظور ایجاد ارزش در حالی که ها و مفروضات

 هم زدن ریسک و پاداش، ریسک پروژه را به شیوه ای کنترل شده و عمدا انجام دهند. 

ه توسط فرآیندهای مدیریت پروژه دیگر مورد توجه قرار نگرفته است. در صورت عدم مدیریت، مدیریت ریسک پروژه با هدف شناسایی و مدیریت خطراتی ک

ریسک  یتاین خطرات ممکن است باعث شود که پروژه از طرح کنار گذاشته شود و به دستیابی به اهداف مشخص شده پروژه نرسد. در نتیجه، اثربخشی مدیر

 است.  پروژه به طور مستقیم با موفقیت پروژه مرتبط

اهمیت دادن به خطر در هر پروژه در دو سطح وجود دارد. هر پروژه شامل خطرات فردی است که می تواند بر دستیابی به اهداف پروژه تاثیر بگذارد. همچنین 

آیندهای مدیریت ریسک پروژه هر خطرناک بودن پروژه کلی، که از ترکیبی از خطرات پروژه های فردی و سایر منابع نااطمینی ایجاد می شود، اهمیت دارد. فر

 دو سطح ریسک را در پروژه ها بیان می کنند و این به شرح زیر تعریف می شود: 
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  ریسک پروژه فردی یک رویداد یا شرایط نامطمئن است که در صورتی رخ می دهد که تاثیر مثبت یا منفی بر روی یک یا چند هدف پروژه داشته

 باشد. 

  ریسک پروژه به طور کلی اثر نااطمینی بر روی پروژه به عنوان یک کل است که ناشی از همه منابع نااطمینی از جمله خطرات فردی است که

 نمایندگی مخاطبین را در معرض تغییرات در نتیجه پروژه، مثبت و منفی قرار می دهد. 

ه مثبت یا منفی داشته باشند. مدیریت ریسک پروژه با هدف استفاده یا افزایش خطرات مثبت خطرات پروژه های فردی می توانند در صورت وقوع، اهداف پروژ

 فزایش)فرصت ها( در حالی که اجتناب یا کاهش خطرات منفی )تهدید( است. تهدیدات غیرمنتظره ممکن است منجر به مسائل یا مشکالت مانند تاخیر، ا

. فرصت هایی که گرفته می شوند می توانند به مزایایی چون کاهش زمان و هزینه، بهبود عملکرد یا شهرت هزینه، کمبود عملکرد یا از دست دادن شهرت شود

 منجر شوند. 

دگان تنوع نخطر کلی پروژه همچنین می تواند مثبت یا منفی باشد. مدیریت ریسک کلی پروژه با هدف کاهش ریسک پروژه در محدوده قابل قبول با کاهش ران

 انندگان تغییرات مثبت و حداکثر رساندن احتمال دستیابی به اهداف کلی پروژه است. منفی، ارتقاء ر

ه ریزی ا در برنامدر طول عمر پروژه ریسک ها ادامه پیدا می کنند، بنابراین فرایندهای مدیریت ریسک پروژه باید به صورت تکراری انجام شود. ریسک در ابتد

مورد توجه قرار می گیرد. ریسک نیز باید تحت نظارت و مدیریت به عنوان پروژه پیشرفت کند تا اطمینان حاصل پروژه بوسیله شکل گیری استراتژی پروژه 

 شود که پروژه در مسیر حرکت می کند و خطرات ناگهانی خطاب می شود. 

ابی به اهداف پروژه قابل قبول است. این توسط برای مدیریت ریسک به طور موثر در یک پروژه خاص، تیم پروژه باید بداند که میزان ریسک پذیری در دستی

ر قابل قبول یآستانه های خطر قابل اندازه گیری تعریف شده است که منعکس کننده ریسک پذیری سازمان و ذینفعان پروژه می باشد. آستانه ریسک میزان تغی

ویل داده شده و در تعریف سطوح تاثیرات خطر برای این پروژه منعکس شده در اطراف هدف پروژه را بیان می کند. آنها به صراحت بیان شده و به تیم پروژه تح

 است. 

 روند و شیوه های جدید در مدیریت ریسک پروژه 

سترده گتمرکز مدیریت ریسک پروژه گسترش می یابد تا اطمینان حاصل شود که تمام انواع ریسک در نظر گرفته شده است و خطرات پروژه در یک چارچوب 

 مدیریت ریسک پروژه عبارتند از:  شود. روند و شیوه های در حال ظهور برای تر درک می

  اکثر پروژه ها تنها بر روی خطرات متمرکز هستند که حوادث آینده نامعقول هستند که ممکن است رخ دهد یا ممکن خطرات غیر رویدادی

نده کلیدی ممکن است در طول پروژه از کسب و کار بیرون بیاید، است رخ دهد. نمونه هایی از خطرات مبتنی بر رویداد عبارتند از: یک فروش

مشتری ممکن است پس از تکمیل طراحی نیازها را تغییر دهد، یا یک قراردادی متعارف ممکن است پیشرفت های فرآیندهای عملیاتی استاندارد 

 را پیشنهاد دهد. 

 ز خطرات غیر رویدادی وجود دارد: و مدیریت شوند. دو نوع اصلی ا به رسمیت شناخته شده است که خطرات غیر رویدادی باید شناسایی

 عدم اطمینان در مورد برخی از ویژگی های کلیدی یک رویداد یا فعالیت یا تصمیم برنامه ریزی شده وجود دارد. نمونه  خطر تغییرپذیری

 هایی از خطرات متغیر عبارتند از: بهره وری ممکن است باالتر یا پایین تر از هدف باشد، تعداد اشتباهاتی که در طول آزمایش ها یافت می

 متر از حد انتظار باشد، یا شرایط آب و هوایی ناگهانی ممکن است در مرحله ساخت و ساز رخ دهد. شود ممکن است باالتر یا ک

 عدم اطمینان در مورد آنچه ممکن است در آینده رخ دهد. مناطق پروژه ای که دانش ناقص ممکن است بر توانایی پروژه  خطر ناهماهنگی

: عناصر مورد نیاز یا راه حل فنی، تحوالت آینده در چارچوب های قانونی یا پیچیدگی برای دستیابی به اهداف آن تأثیر بگذارد عبارتند از

 سیستماتیک ذاتی در پروژه. 

 خطرات متغیری را می توان با استفاده از تجزیه و تحلیل مونت کارلو، با طیف تغییرات منعکس شده در توزیع احتمالی، و سپس اقدامات برای

خطرات ناگسستنی بوسیله تعریف مناطقی که کمبود دانش یا درک آن وجود دارد، مدیریت می شود و سپس با پر کاهش گسترش نتایج احتمالی. 

کردن شکاف با دست آوردن ورودی کارشناس خارجی یا ارزیابی مناسب با بهترین شیوه ها، مدیریت می شود. همگام بودن با توسعه افزایشی، 

 قرار گرفته است.  نمونه سازی یا شبیه سازی نیز مورد توجه
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  .وجود خطر اضطراری، با آگاهی رو به رشد از به اصطالح نامعلوم ناشناخته، روشن می شود. اینها خطراتی هستند که تنها انعطاف پذیری پروژه

 ز به هر پروژه دارد:شد. این نیا پس از وقوع اتفاق می افتد. از طریق ایجاد انعطاف پذیری پروژه می توان از خطرات ناشی از بحران برخوردار

  سطح مناسب بودجه و شرایط احتمالی خطرات ناشی از اوراق بهادار عالوه بر بودجه ریسکی خاص برای خطرات شناخته شده؛ 

  فرآیندهای پروژه انعطاف پذیر است که می تواند در مواجهه با خطرات ناگهانی در حالی که جهت گیری کلی جهت اهداف پروژه را

 ز جمله مدیریت تغییر قوی؛ شامل می شود، ا

  . تیم پروژه توانمند که دارای اهداف واضح است و اعتماد به عمل می کند که در شرایط محدود شده از کار انجام شود 

  بررسی مکرر عالئم هشدار دهنده زود هنگام برای شناسایی خطرات ناگهانی در اسرع وقت؛ و 

  پاک کردن اطالعات از ذینفعان برای روشن کردن مناطقی که در آن طرح یا استراتژی پروژه را می توان در پاسخ به خطرات ناگهانی

 تنظیم کرد. 

  .پروژه ها در یک زمینه سازمانی وجود دارند و ممکن است بخشی از یک برنامه یا نمونه کارها باشند. خطر در هر یک مدیریت یکپارچه ریسک

این سطوح وجود دارد و ریسک ها باید در سطح مناسب و مدیریت قرار داشته باشند. برخی از خطرات شناسایی شده در سطوح باالتر به تیم  از

 یریتپروژه برای مدیریت ارجاع می شوند و برخی از خطرات پروژه ممکن است به سطح باالتر افزایش یابد، اگر بهترین آنها در خارج از پروژه مد

. یک رویکرد هماهنگ در مدیریت ریسک سازمانی، تطبیق و هماهنگی در نحوه مدیریت ریسک در همه سطوح را تضمین می کند. این باعث شود

 می شود تا کارایی ریسک در ساختار برنامه ها و اوراق بهادار افزایش یابد و ارزش بیشتر برای یک سطح معینی از خطر را فراهم کند. 

  

 دیدگاه های خشن 

ت خیاطی شامل از آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، ضروری است که روش های مدیریت پروژه های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد. مالحظا

 موارد زیر می شود: 

  آیا اندازه پروژه با توجه به بودجه، مدت زمان، دامنه یا اندازه تیم، نیازمند روش دقیقتری برای مدیریت ریسک است؟ یا به اندازه اندازه پروژه

 کافی کوچک است تا یک فرآیند خطر ساده را توجیه کند؟ 

  دید، توافق تجاری، رابط ها یا وابستگی های آیا یک رویکرد ریسک قوی مورد نیاز توسط سطح باالیی از نوآوری، تکنولوژی جپیچیدگی پروژه

 خارجی است که پیچیدگی پروژه را افزایش می دهد؟ یا پروژه به اندازه کافی ساده است که روند کاهش ریسک کافی باشد؟ 

  فرصت های دستیابی به چقدر پروژه مهم استراتژیک است؟ آیا میزان خطر برای این پروژه افزایش یافته است، زیرا هدف آن ایجاد اهمیت پروژه

 موفقیت است، بلوک های قابل توجهی را برای عملکرد سازمانی یا شامل نوآوری های اصلی محصول است؟ 

  آیا این یک پروژه آبشار است که در آن فرایندهای ریسک می تواند به طور پیوسته و تکراری دنبال شود یا آیا پروژه به یک رویکرد رویکرد توسعه

 تدای هر تکرار و همچنین در طی اجرای آن خطور می کند، رعایت شده است؟ چابک که در اب

ر طرح د تطبیق فرایندهای مدیریت ریسک پروژه برای برآوردن این مالحظات بخشی از فرایند مدیریت ریسک برنامه است و نتایج تصمیم گیری های خیاطی

 مدیریت ریسک ثبت می شود. 

  وصیه های محیط زیست / محیط زیستت

ز روش فاده امحدوده های متنوع متغیر، با تعریف، باعث عدم اطمینان و ریسک بیشتر می شود. برای رسیدگی به این موضوع، پروژه های مدیریت شده با است

دهند و اطمینان حاصل های انطباق، از مرور مکرر محصوالت کار افزایشی و تیم های پروژه متقابل استفاده می کنند تا سرعت بخشیدن به دانش را افزایش 

، تجزیه و شود که خطر درک و مدیریت می شود. هنگام انتخاب محتویات هر تکرار، در معرض خطر قرار می گیرد، و در طول هر تکرار، خطرات نیز شناسایی

 تحلیل و مدیریت می شوند. 

هداری می شود، و در صورت پیشرفت پروژه، بر اساس درک بهتر در معرض عالوه بر این، الزامات به عنوان یک سند زندگی که به طور منظم به روز می شود، نگ

 فعلی، ممکن است دوباره کار شود. خطر 
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  PLANمدیریت ریسک  11.1

ند که ک مدیریت ریسک برنامه فرایند تعریف نحوه انجام فعالیت های مدیریت ریسک برای یک پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این است که تضمین می

ده در پیش تعیین شدرجه، نوع و دید مدیریت ریسک با هر دو ریسک و اهمیت پروژه به سازمان و سایر سهامداران متناسب است. این فرآیند یکبار یا در نقاط 

نمودار جریان داده برای روند را  3-11نشان داده شده است. شکل  2-11پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فرآیند در شکل 

 نشان می دهد. 

 

 

 . مدیریت ریسک برنامه: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-11شکل 

 

 مدیریت ریسک برنامه: نمودار جریان داده. 3-11شکل 

  

دا در یند را بعفرآیند مدیریت ریسک برنامه باید زمانی آغاز شود که یک پروژه درک شود و باید در اوایل پروژه تکمیل شود. ممکن است الزم باشد این فرآ

روژه به طور قابل توجهی تغییر کند، یا اگر بررسی بعدی در مورد اثربخشی چرخه عمر پروژه دوباره مشاهده کنید، مثال در یک تغییر فاز عمده، یا اگر دامنه پ

 ریسک پروژه نیاز به اصالح دارد. مدیریت ریسک تعیین کند که فرآیند مدیریت 
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 : ورودی PLANمدیریت ریسک  11.1.1

 مزیت پروژه  11.1.1.1

 ، و خطرات. highlevelپروژه و مرزهای، الزامات  highlevelشرح داده شده است. منشور پروژه را مستند شرح  4.1.3.1در بند 

 وژه طرح مدیریت پر 11.1.1.2

. در برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه، تمام برنامه های مدیریت فرعی تأیید شده باید در نظر گرفته شود تا طرح مدیریت 4.2.3.1شرح داده شده در بخش 

 ه تاثیر گذارد. موجود در سایر اجزای برنامه مدیریت پروژه ممکن است بر روند مدیریت ریسک برنامریسک سازگار با آنها باشد. روش شناسی 

 اسناد پروژۀ  11.1.1.3

د نیست که در بناسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند درنظر گرفته شود، شامل موارد ذیل می باشد، اما محدود به ثبت نام ذینفعان 

ا رشرح داده شده است. ثبت نام سهامداران حاوی جزئیات ذینفعان پروژه است و کلیه نقش های پروژه ها و نگرش آنها نسبت به ریسک این پروژه  13.1.3.1

 تانه ریسک برای پروژه مفید است. ارائه می دهد. این در تعیین نقش و مسئولیت های مدیریت ریسک در پروژه، و همچنین تعیین آس

11.1.1.2 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

ن یا ازماس عوامل محیطی سازمانی که می توانند بر روند مدیریت ریسک برنامه تأثیر بگذارند اما شامل محدودیت های آستانه ریسک کلی تعیین شده توسط

 سهامداران کلیدی نمی شوند. 

 دارایی های سازمانی  11.1.1.4

 حت تاثیر قرار دهند عبارتند از: می توانند فرآیند مدیریت ریسک برنامه را تدارایی های فرایند سازمانی که  

  سیاست ریسک سازمانی؛ 

  دسته های خطر، احتماال به ساختار ریسک تجزیه و تحلیل می شوند؛ 

  تعاریف متداول مفاهیم و مفاهیم ریسک؛ 

  فرمت اشکال ریسک؛ 

 ک؛ قالب برای طرح مدیریت ریسک، ثبت ریسک و گزارش ریس 

  نقش ها و مسئولیت ها؛ 

  سطوح اقتدار برای تصمیم گیری؛ و 

  .درس های یاد شده مخزن از پروژه های مشابه مشابه 

 مدیریت ریسک: ابزار و تکنیک  11.1.2

 محاکمه محقق  11.1.2.1

 وضوعات زیر در نظر گرفته شود: م شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش  

  آشنایی با رویکرد سازمان در مدیریت ریسک، از جمله مدیریت ریسک سازمانی، در این مورد انجام می شود؛ 

  مدیریت ریسک به نیازهای خاص یک پروژه؛ وTypes   .از خطر وجود دارد که به احتمال زیاد به در پروژه های در همان منطقه مواجه شود 
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 تحلیل داده ها  11.1.2.2

ان )بخش صصتکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند، شامل محدودیت هایی هستند که به تحلیل متخ 

 ( محدود نمی شود تا ریسک پذیری سهامداران پروژه را تعیین کند. 13.1.2.3

 جلسات  11.1.2.3 

ت ریسک ممکن است به عنوان بخشی از جلسه شروع پروژه توسعه یابد یا یک جلسه برنامه ریزی خاص برگزار شود. شرکت کنندگان ممکن است طرح مدیری 

ن . دیگراتندشامل مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه انتخاب شده، سهامداران کلیدی یا اعضای تیمی باشند که مسئول مدیریت روند مدیریت ریسک در پروژه هس

ت به شرک خارج از سازمان نیز ممکن است در صورت نیاز دعوت شوند، از جمله مشتریان، فروشندگان و تنظیم کننده ها. یک تسهیل کننده ماهر می تواند

فاتی که ل اختالکنندگان کمک کند تا با توجه به وظیفه متمرکز شوند، در مورد جنبه های کلیدی رویکرد ریسک، شناسایی و غلبه بر منابع مناقشات و ح

 ممکن است بوجود آید. 

 مراجعه کنید(.  11.1.3.1)به بخش برنامه ریزی برای انجام فعالیت های مدیریت ریسک در این جلسات تعریف شده و در طرح مدیریت ریسک ثبت شده است 

 : خروجی PLANمدیریت ریسک  11.1.3

 طرح مدیریت ریسک  11.1.3.1

مدیریت پروژه است که نحوه تشکیل فعالیت های مدیریت ریسک و انجام آن را توصیف می کند. طرح مدیریت ریسک ممکن طرح مدیریت ریسک جزء برنامه 

 رخی از یا تمام موارد زیر باشد: است شامل ب

  رویکرد کلی به مدیریت ریسک در این پروژه را توضیح می دهد. استراتژی ریسک 

  روشی خاص، ابزارها و منابع داده ای را که برای انجام مدیریت ریسک در پروژه استفاده می شود، تعریف می کند. روش شناسی 

  .اعضای تیم سرب، پشتیبانی و ریسک مدیریت را برای هر نوع فعالیتی که در طرح مدیریت ریسک شرح داده شده تعریف نقش ها و مسئولیت ها

 شخص می کند. می کند و مسئولیت های آنها را م

  .شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام فعالیت های مربوط به مدیریت ریسک پروژه. پروتکل ها برای استفاده از ذخایر احتمالی و منابع مالی

 مدیریت را ایجاد می کند. 

  .می دهد و فعالیت های مدیریت ریسک  تعریف زمانی و چگونگی فرایندهای مدیریت ریسک پروژه را در طول چرخه عمر پروژه انجامزمان سنجی

 برای گنجاندن در برنامه را ایجاد می کند. 

  وسیله ای برای گروه بندی خطرات پروژه های شخصی را فراهم کنید. یک روش معمول برای ساختن دسته های ریسک با دسته های خطر

مراجعه کنید(. یک  4-11ه خطر است )به عنوان مثال در شکل ( است که نشان دهنده سلسله مراتبی از منابع بالقوRBSساختار ریسک شکست )

RBS  به تیم پروژه کمک می کند تا طیف وسیعی از منابع را که ممکن است خطرات پروژه های فردی ایجاد شود، در نظر بگیرد. این می تواند

عمومی برای تمام پروژه ها استفاده  RBSت یک هنگام شناسایی خطرات و یا دسته بندی خطرات شناسایی مفید باشد. این سازمان ممکن اس

مناسب طراحی کند.  RBSبرای انواع مختلف پروژه ها وجود داشته باشد، یا این پروژه ممکن است یک  RBSکند، یا ممکن است چندین فریم 

که ممکن است به صورت یک  استفاده نمی شود، یک سازمان می تواند از یک چارچوب طبقه بندی ریسک استفاده کند RBSدر جایی که یک 

 لیست ساده از دسته ها یا یک ساختار بر اساس اهداف پروژه باشد. 
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 (RBS. استخراج از ساختار تجزیه ریسک نمونه )4-11شکل 

  

  اشتغال ریسک سهامداران کلیدی در پروژه در برنامه ریسک مدیریت ریسک ثبت شده است، زیرا آنها اطالعات مربوط اشتغال در معرض خطر

طراف ابه فرایند مدیریت ریسک برنامه را اعالم می کنند. به طور خاص، ریسک اشتغال ذینفعان باید به عنوان آستانه ریسک قابل اندازه گیری در 

ین آستانه ها سطح قابل قبولی از کل مخاطرات پروژه را تعیین می کنند و همچنین برای اطالع رسانی از تعاریف احتمال هر هدف پروژه بیان شود. ا

 و اثرات مورد استفاده در ارزیابی و اولویت بندی خطرات پروژه های خاص استفاده می شود. 

  .به موضوع پروژه اختصاص دارد و منعکس کننده ریسک پذیری و تعاریف احتمال خطر و سطوح تاثیر گذاریتعاریف احتمال خطر و تاثیرات ،

ف یآستانه های سازمان و ذینفعان کلیدی است. این پروژه ممکن است تعاریف خاصی از سطوح احتمال و تاثیر را ایجاد کند یا ممکن است با تعار

ات مورد نیاز برای فرایند مدیریت ریسک پروژه است، با سطوح عمومی ارائه شده از سوی سازمان آغاز شود. تعداد سطوح نشان دهنده میزان جزئی

مثالی از تعاریف  1-11بیشتر مورد استفاده برای رویکرد ریسک بیشتر )معموال پنج سطح( و کمتر برای یک فرایند ساده )معموال سه(. جدول 

برای ارزیابی هر دو تهدید و فرصت ها با تفسیر تعریفات تاثیر به  احتمال و اثرات را در برابر سه هدف پروژه ارائه می دهد. این مقیاس ها می تواند

 عنوان منفی برای تهدید )تاخیر، هزینه اضافی، و کمبود عملکرد( و مثبت برای فرصت ها )کاهش زمان و یا هزینه و افزایش عملکرد(. 
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 . مثال تعاریف برای احتمال و اثرات1-11جدول 

  .شرح داده شده است. قوانین اولویت بندی ممکن است توسط سازمان تعیین شده باشد قبل از  11.3.2.6 در بخشماتریس احتمال و تاثیر

و  پروژه و در دارایی های فرآیند سازمانی قرار گیرد یا ممکن است به پروژه خاص طراحی شده باشد. فرصت ها و تهدیدها در یک ماتریس احتمال

ت تاثیر بر فرصت ها و تعاریف منفی تأثیر برای تهدید مطرح شده است. شرایط توصیفی )مانند بسیار مؤثر مشترک با استفاده از تعریف های مثب

ود، می می شباال، باال، متوسط، کم و بسیار کم( یا مقادیر عددی را می توان برای احتمال و تاثیر استفاده کرد. از آنجائیکه مقادیر عددی استفاده 

حتمال احتمال برای هر ریسک ضرب کرد که این امر می تواند اولویت نسبی خطرات فردی را در هر سطح اولویت توان آن ها را برای دادن نمره ا

 ارائه شده است که همچنین یک طرح نمره ی احتمال عددی را نشان می دهد.  5-11بررسی کند. یک مثال ماتریس احتمال و تاثیر در شکل 

 

 با طرح نمره دهی. مثال ماتریس احتمال و تاثیر 5-11شکل 

  فرآیند گزارش دهی تعریف می کند که چگونه نتایج فرایند مدیریت ریسک پروژه مستند، تجزیه و تحلیل و ارتباط داده فرمت های گزارش

ای خواهد شد. این قسمت از طرح مدیریت ریسک، محتوای و قالب رکورد ریسک و گزارش ریسک، و همچنین هرگونه خروجی مورد نیاز از فراینده

 مدیریت ریسک پروژه را توصیف می کند. 

  اسناد ردیابی چگونه فعالیت های ریسک ثبت می شود و چگونه پروسه های مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ردیابی 

 شناسایی خطرها  11.2

ایند فرشناسایی خطرات، روند شناسایی خطرات پروژه های فردی و نیز منابع ریسک کلی پروژه است و مستند سازی ویژگی های آنها است. مزیت کل این 

خ ته شده پاسمستند سازی خطرات پروژه های فردی و منابع ریسک پروژه است. همچنین اطالعات را با هم جمع می کند تا تیم پروژه بتواند به خطرات شناخ

 7-11نشان داده شده است. شکل  6-11دهد. این فرایند در طول پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرآیند در شکل 

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد. 
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 . شناسایی خطرات: نمودار جریان داده7-11شکل 
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هر دو خطرات پروژه های فردی و منابع ریسک پروژه را در نظر می گیرند. شرکت کنندگان در فعالیت های شناسایی ریسک ممکن است ریسک های شناسایی 

اربران ه، کشامل موارد زیر باشند: مدیر پروژه، اعضای تیم پروژه، متخصص ریسک پروژه )در صورت اختصاص(، مشتریان، متخصصین موضوع خارج از تیم پروژ

رای ب، سایر مدیران پروژه، مدیران عملیاتی، سهامداران و ریسک کارشناسان مدیریت در سازمان. در حالیکه این پرسنل اغلب شرکت کنندگان اصلی نهایی

د تا بتواند وششناسایی ریسک هستند، تمام ذینفعان پروژه باید تشویق شوند تا خطرات پروژه های فردی را شناسایی کنند. مهم است که تیم پروژه را شامل 

 احساس مالکیت و مسئولیت را برای خطوط پروژه مشخص شده، سطح خطر کلی پروژه و اقدامات مربوط به ریسک مربوطه ایجاد و حفظ کند. 

ح و وضوهنگام توصیف و ضبط خطرات پروژه های فردی، یک فرمت سازگار باید برای اظهارات ریسک استفاده شود تا اطمینان حاصل شود که هر ریسک به 

ان بخشی ویکپارچگی درک شده است تا از تجزیه و تحلیل موثر و توسعه ریسک ها پشتیبانی کند. صاحبان خطر برای خطرات پروژه های فردی ممکن است بعن

ضبط  کن است شناسایی واز فرایند شناسایی ریسک ها نامزد شوند و در جریان روند انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی تأیید شوند. پاسخهای خطر اولیه مم

 شود و به عنوان بخشی از روند پاسخ ریسک برنامه بررسی و تایید شوند. 

 کند و شناسایی خطرات یک فرآیند تکراری است، زیرا ممکن است خطرات پروژه های فردی به گونه ای رخ دهد که پروژه از طریق چرخه عمر خود پیشرفت

انس تکرار و مشارکت در هر چرخه شناسایی ریسک بر حسب شرایط تغییر خواهد کرد و این در برنامه مدیریت سطح ریسک کلی پروژه نیز تغییر کند. فرک

 عریف می شود. ریسک ت

 شناسایی خطرها: ورودی  11.2.1

 طرح مدیریت پروژه  11.2.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای طرح مدیر4.2.3.1شرح داده شده در بخش 

 شرح داده شده است. طرح مدیریت نیاز می تواند اهداف پروژه را مشخص کند که به ویژه در معرض  5.1.3.2در بخش مورد نیاز  طرح مدیریت

 خطر هستند. 

  برنامه مدیریت برنامه ممکن است مناطقی را شناسایی و ابهام ایجاد کند. 6.1.3.1شرح داده شده در بخش برنامه مدیریت برنامه . 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت هزینه ممکن است مناطقی را شناسایی و ابهام ایجاد کند.  7.1.3.1در بخش طرح مدیریت هزینه 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت کیفیت می تواند مناطقی را که نااطمینانی یا ابهام دارند شناسایی  8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت

 ه های کلیدی ایجاد شده است که ممکن است باعث ایجاد خطر شود. کند و یا اینکه فرضی

  شرح داده شده است. طرح مدیریت منابع انسانی ممکن است مناطقی را که نااطمینانی یا ابهام دارند  9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 طر شود. شناسایی کند یا اینکه فرضیه های کلیدی ایجاد شده است که ممکن است باعث ایجاد خ

  شرح داده شده است. طرح مدیریت ریسک اطالعاتی در مورد نقش و مسئولیت های مربوط به ریسک  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

ارائه می دهد، نشان می دهد که چگونه فعالیت های مدیریت ریسک در بودجه و برنامه در نظر گرفته شده است، و دسته های ریسک را توصیف 

 (. 4-11ه ممکن است به عنوان یک ساختار تجزیه خطر بیان شود )شکل می کند، ک

  شرح داده شده است. خط مشی محدوده شامل نتایج و معیارهای پذیرش است که برخی از آنها ممکن است خطر  5.4.3.1در بخش مقیاس پایه

 ت روش های شناسایی ریسک استفاده شود. است که می تواند به عنوان یک چارچوب برای ساخ WBSرا افزایش دهند. همچنین شامل 

  شرح داده شده است. برنامه ریزی پایه ممکن است برای شناسایی نقاط عطف و تاریخ های تحویل مندرج  6.5.3.1در بخش برنامه ریزی اولیه

 که در معرض عدم اطمینان یا ابهام قرار دارند بررسی شود یا اینکه فرضیه های کلیدی ایجاد شده است که ممکن است باعث ایجاد خطر شود. 

  شرح داده شده است. هزینه پایه ممکن است برای شناسایی هزینه ها یا نیازهای مالی که ناخواسته یا ابهام وجود  7.3.3.1در بخش پایه هزینه

 دارد، یا اینکه فرض های کلیدی ایجاد شده است که ممکن است باعث ایجاد خطر شود، بررسی شود. 

 اسناد پروژۀ  11.2.1.2

  ته شود، شامل موارد زیر می شود: این فرایند در نظر گرفاسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای  
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  شرح داده شده است. فرضیه ها و محدودیت هایی که در ورود به اصل ثبت شده اند ممکن است منجر به  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 خطرات پروژه های فردی شوند و همچنین ممکن است بر میزان ریسک کلی پروژه تاثیر بگذارد. 

 شرح داده شده است. برآورد هزینه ارزیابی کمی از هزینه های پروژه را نشان می دهد، که به صورت ایده آل  7.2.3.1در بخش آورد هزینه. بر

به عنوان یک محدوده بیان می شود و میزان خطر را نشان می دهد، در حالیکه بازنگری ساخت یافته از اسناد ممکن است نشان دهد که تخمین 

 ی نیست و خطراتی برای پروژه می باشد. فعلی کاف

  .شرح داده شده است. برآورد طول مدت، ارزیابی کمی از طول پروژه را ارائه می دهد که به صورت  6.4.3.1در بند مدت زمان تخمین می زند

ر یافته از اسناد ممکن است نشان ایده آل به عنوان یک محدوده بیان می شود، که نشان دهنده میزان ریسک است، در صورتی که بازنگری ساختا

 دهنده برآورد فعلی کافی و خطراتی برای پروژه باشد. 

  مسائل ثبت شده در مجله موضوع ممکن است منجر به خطرات پروژه های فردی شود و 4.3.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم .

 همچنین ممکن است بر میزان خطر کلی پروژه تاثیر بگذارد. 

  شرح داده شده است. درسهایی که درمورد ریسک شناسایی شده از مراحل پیشین پروژه یاد گرفته می  4.4.3.1در بخش ثبت نام کردند درسها

 شود، بررسی می شود تا مشخص شود آیا خطرات مشابه ممکن است در طی باقیمانده پروژه دوباره تکرار شود. 

  ه است. مستندات مورد نیاز الزامات پروژه را مشخص می کند و به تیم اجازه می دهد تا شرح داده شد 5.2.3.1در بخش مستندات مورد نیاز

 شناسایی کسانی را که می توانند در معرض خطر باشند. 

  ل به توصیف شده است. الزامات منابع ارزیابی کمی از نیازهای منابع پروژه را ارائه می دهد، که به صورت ایده آ 9.2.3.1در بند الزامات منابع

صورت یک محدوده بیان می شود و میزان ریسک را نشان می دهد، در حالیکه بازنگری ساخت یافته از اسناد ممکن است نشان دهد که تخمین 

 فعلی کافی نیست و خطراتی برای پروژه می باشد. 

  که افراد یا گروه ها ممکن است در شناسایی شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران نشان می دهد  13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 خطرات پروژه شرکت کنند. این همچنین جزئیات افرادی است که در دسترس هستند به عنوان صاحبان خطر عمل می کنند. 

 توافقنامه  11.2.1.3

ردادها ممکن است اطالعاتی از قبیل تاریخ نقطهای، . در صورتی که این پروژه نیاز به تهیه منابع خارجی داشته باشد، قرا12.2.3.2شرح داده شده در بخش 

 ها را ارائه دهند، داشته باشند. نوع قرارداد، معیارهای پذیرش و جوایز و جریمه هایی که می توانند تهدیدات و فرصت 

 مدارک تدارکات  11.2.1.2

اسناد تهیه اولیه باید به عنوان خرید کاالها و خدمات خارج از سازمان مورد شرح داده شده است. اگر پروژه نیازمند تهیه منابع خارجی باشد،  12.3.1.4در بند 

که مستندات بررسی قرار گیرد، ممکن است خطر کلی پروژه را افزایش یا کاهش دهد و ممکن است خطرات پروژه های فردی دیگری را به وجود آورد. همانطور 

ریخ را می توان برای ریسک ها مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال، گزارش عملکرد کارکنان، درخواست تهیه در طول پروژه به روز می شود، بیشترین اسناد تا

 فته و اطالعات مربوط به بازرسی. تغییر تغییر یا

11.2.1.4 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 عبارتند از:  حت تاثیر قرار دهندفاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند فرایند شناسایی ریسک را ت

  مطالب منتشر شده، از جمله پایگاه داده های ریسک تجاری یا چک لیست ها 

  ،مطالعات علمی 

  نتیجه های محک زنی و 

  .مطالعات صنعت از پروژه های مشابه 
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 دارایی فرایند سازمانی  11.2.1.6

 رات عبارتند اما نفوذ محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند شناسایی این خط

  ،فایل های پروژه، از جمله داده های واقعی 

  ،کنترل سازمانی و فرآیند پروژه 

  فرمت بیانیه ریسک، و 

  .چک لیست از پروژه های مشابه قبلی است 

 شناسایی خطرات: ابزارها و تکنیک های  11.2.2

 رجوع به خبرگان  11.2.2.1

از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی از پروژه های مشابه و یا مناطق کسب و کار در نظر گرفته. کارشناسان از جمله باید توسط  . تخصص باید4.1.2.1در بخش 

صص های تخمدیر پروژه شناسایی و دعوت به نظر گرفتن تمام جنبه ریسک های پروژه های فردی و همچنین منابع خطر کلی پروژه، بر اساس تجربه و زمینه 

 ید در نظر گرفته در این فرایند. خود است. تعصب کارشناسان باقبلی 

 جمع آوری اطالعات  11.2.2.2

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .لیست جامع از ریسک های پروژه های فردی و منابع  را ببینید( برای به دست آوردن یک 4.1.2.2هدف از طوفان مغزی )بخش طوفان مغزی

حت ت خطر کلی پروژه. تیم پروژه معموال انجام طوفان مغزی، اغلب با مجموعه ای چند رشته ای از کارشناسان که بخشی از این تیم نیست. ایده ها

ز تکنیک های ساخت یافته تر است. دسته بندی ها از هدایت یک تسهیل تولید، یا در یک جلسه طوفان فکری رایگان فرم یا یکی که با استفاده ا

خطر، از جمله در یک ساختار شکست ریسک، می تواند به عنوان یک چارچوب استفاده می شود. توجه خاص باید به تضمین این که ریسک های 

 ل شکل گرفته منجر پرداخت می شود. شناسایی شده از طریق طوفان فکری به وضوح شرح داده، از روش می تواند در ایده هایی که بطور کام

  .چک لیست یک لیست از اقالم، اعمال، و یا نقاط در نظر گرفته شود. این است که اغلب به عنوان یک یادآوری استفاده می شود. چک چک لیست

ته شده اند توسعه یافته است. آنها لیست خطر بر اساس اطالعات تاریخی و دانش است که از پروژه های مشابه و از منابع دیگری از اطالعات انباش

یک راه موثر برای گرفتن درس های آموخته شده از پروژه های تکمیل شده مشابه، فهرست خطرات پروژه فرد خاص که قبال رخ داده است و که 

را حفظ و یا ممکن  ممکن است مربوط به این پروژه می باشد. سازمان ممکن است یک چک لیست ریسک بر اساس پروژه های تکمیل شده خود

است چک لیست خطر عمومی از صنعت استفاده کنید. در حالی که یک چک لیست ممکن است سریع و ساده برای استفاده، غیر ممکن است برای 

ساختن یک مدرسه جامع و مراقبت باید انجام شود برای اطمینان از چک لیست استفاده نمی شود برای جلوگیری از تالش شناسایی ریسک 

 هناسب. تیم پروژه نیز باید آیتم هایی که در چک لیست ظاهر نمی شود را کشف کنید. عالوه بر این، چک لیست باید از زمان به زمان بررسی بم

 روز رسانی اطالعات جدید و همچنین حذف یا بایگانی اطالعات منسوخ شده است. 

  .ا می توان با مصاحبه با شرکت کنندگان تجربه پروژه، سهامداران، و کارشناسان ریسک های پروژه های فردی و منابع خطر کلی پروژه رمصاحبه ها

ببینید( باید در یک محیط اعتماد و محرمانه به تشویق مشارکت صادقانه و بی طرفانه انجام  5.2.2.2موضوع شناخته شده است. مصاحبه ها )بخش 

 شده است. 

 تحلیل داده ها  11.2.2.3

 ستفاده می شود اما نه محدود به: ه می تواند برای این فرایند شامل اتکنیک های تحلیل داده ک

  .ببینید( معموال برای کشف علل که منجر به یک مشکل، و توسعه اقدامات پیشگیرانه.  8.2.2.2تحلیل علت ریشه )بخش بررسی دلیل ریشه ای

کل )برای مثال، پروژه ممکن است با تاخیر و یا بیش از بودجه( و کاوش می توان آن را مورد استفاده برای شناسایی تهدیدات با شروع با بیانیه مش
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 نکه تهدید ممکن است در آن مشکل رخ شود. روش های مشابه می توان برای پیدا کردن فرصت با شروع با یک بیانیه سود )به عنوان مثال، زایما

 حقق است. زودرس و یا تحت بودجه( و کاوش که فرصت ممکن است در آن سود در حال ت

  .هر پروژه و برنامه مدیریت پروژه خود را درک و بر اساس مجموعه ای از مفروضات و در یک سری از فرض و تجزیه و تحلیل محدودیت

 تمحدودیت های توسعه یافته است. این ها اغلب در حال حاضر در پایه دامنه و پروژه تخمین گنجانیده شده است. فرض و تجزیه و تحلیل محدودی

 بررسی اعتبار مفروضات و محدودیت های که برای تعیین خطر ابتال به این پروژه در برخواهد داشت. تهدید ممکن است از بی دقتی، بی ثباتی، به

تناقض، و یا نبودن مفروضات شناخته شده است. محدودیت ها ممکن است منجر به فرصت ها از طریق از بین بردن و یا استراحت یک عامل محدود 

 ه که اجرای یک پروژه یا فرایند را تحت تاثیر قرار می دهد. کنند

  تجزیه و تحلیلSWOT .( این روش به بررسی پروژه از هر یک از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهاSWOT دیدگاه. برای شناسایی )

ریسک، آن است که مورد استفاده برای افزایش وسعت خطرات مشخص شده توسط از جمله خطرات داخلی تولید می شود. روش با شناسایی نقاط 

پس از آن  SWOTقوت و ضعف سازمان شروع می شود، با تمرکز در هر دو پروژه، سازمان، یا منطقه کسب و کار به طور کلی. تجزیه و تحلیل 

 لبرای شناسایی هر گونه فرصت برای این پروژه که ممکن است از نقاط قوت بوجود می آیند، و هر گونه تهدید ناشی از ضعف است. تجزیه و تحلی

 همچنین به بررسی درجه ای که نقاط قوت سازمانی ممکن است تهدید افست و تعیین می کند که نقاط ضعف ممکن است فرصت های مانع است. 

  .خطرات ممکن است از یک بررسی ساختار اسناد پروژه، از جمله شناسایی کردند، اما به، برنامه، مفروضات، 5.2.2.3در بخش تجزیه و تحلیل سند .

پروژه، و  محدودیت ها، فایل های پروژه های قبلی، قراردادها، توافقنامه، و اسناد و مدارک فنی محدود نمی شود. عدم اطمینان و یا ابهام در اسناد

 همچنین تناقضات در یک سند و یا بین اسناد مختلف، ممکن است از شاخص های خطر در این پروژه است. 

  

  TEAMمهارت های فردی و  11.2.2.2

تسهیل بهبود می مراجعه کنید(.  4.1.2.3مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرایند استفاده می شود شامل اما به تسهیل محدود نمی )بخش 

 رکتدهد بسیاری از تکنیک های مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه های فردی و منابع خطر کلی پروژه. تسهیل ماهر می تواند کمک به ش

ن، شود توصیف خطر روش کنندگان باقی می ماند بر روی کاری که شناسایی ریسک متمرکز شده است، از روش در ارتباط با روش دنبال دقت، اطمینان حاصل

 اتی که ممکن است بوجود می آیند. شناسایی و غلبه بر منابع از تعصب، و حل و فصل هر اختالف

 لیست سریع  11.2.2.4

 نابعمفهرست سریع یک لیست از پیش تعیین شده از خطر که ممکن است منجر به خطرات پروژه منحصر به فرد می دهد و همچنین می تواند به عنوان که 

ای کنیک هخطر کلی پروژه عمل می کنند. لیست سریع می تواند به عنوان یک چارچوب برای کمک به تیم پروژه را در تولید ایده در هنگام استفاده از ت

روژه های پ شناسایی خطر استفاده می شود. دسته خطر در پایین ترین سطح از ساختار شکست ریسک را می توان به عنوان یک لیست سریع برای ریسک های

تصادی، اق فردی استفاده می شود. برخی از چارچوب استراتژیک شایع تر است مناسب برای شناسایی منابع خطر کلی پروژه، برای مثال دسته هاون )سیاسی،

دم اطمینان، ع )نوسانات، VUCA)فنی، زیست محیطی، تجاری، عملیاتی، سیاسی(، و یا  TECOPاجتماعی، تکنولوژیکی، حقوقی، زیست محیطی(، 

 پیچیدگی، ابهام(. 

 جلسات  11.2.2.6

طوفان  زبه انجام شناسایی ریسک، تیم پروژه ممکن است یک جلسه تخصصی انجام )اغلب یک کارگاه خطر نامیده می شود(. ترین کارگاه خطر شامل نوعی ا

ح فرآیند ریسک تعریف شده در طرح مدیریت ریسک گنجانده ببینید(، اما دیگر تکنیک های شناسایی خطر ممکن است بسته به سط 4.1.2.2مغزی )بخش 

 ر شرکت میشده است. استفاده از یک تسهیل ماهر اثر از جلسه را افزایش دهد. همچنین ضروری است به اطمینان حاصل شود که افراد مناسب در کارگاه خط

اسان موضوع، فروشندگان، نمایندگان مشتری، و یا سایر ذینفعان پروژه. کارگاه کنند. در پروژه های بزرگتر، ممکن است مناسب به دعوت اسپانسر پروژه، کارشن

 عه از تیم پروژه محدود شده است. های آموزشی ریسک برای پروژه های کوچکتر ممکن است به یک زیر مجمو
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 شناسایی خطرات: خروجی  11.2.3

 ریسک  11.2.3.1

خ سثبت نام خطر قطاری از جزئیات ریسک های پروژه های فردی شناخته شده است. نتایج حاصل از تحلیل خطر کیفی، طرح پاسخ خطر، پیاده سازی پا

د دومح ریسک، و نظارت بر خطرات در ریسک در ثبت به عنوان کسانی که پروسه ها در طول پروژه انجام شده است. ثبت نام خطر ممکن است اطالعات خطر

 و یا گسترده بسته به متغیرهای پروژه مانند اندازه و پیچیدگی باشد. 

 مکن است شامل، اما نه محدود به: پس از اتمام فرآیند شناسایی خطرات، محتوای ثبت نام خطر م

  .ریسک های هر یک از ریسک پروژه منحصر به فرد یک شناسه منحصر به فرد در ریسک در آورده شده استفهرست خطرات مشخص شده .

ست کن اشناسایی شده در جزئیات به اندازه به عنوان مورد نیاز برای اطمینان از درک بدون ابهام است. در بیانیه ای که خطر ابتال به ساختار مم

 مورد استفاده برای تشخیص خطرات ناشی از علت خود )ها( و اثر خود را )ها(. 

  .است در طول شناسایی روند خطرات شناسایی شده است، صاحب خطر در ثبات خطر ثبت شده  که یک دارنده خطر بالقوهصاحبان خطر بالقوه

 است. این خواهد بود که در طول انجام ریسک کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل را تایید کرد. 

  .ت، آن را در معرض خطرکه در آن یک واکنش خطر بالقوه است در طول فرآیند شناسایی خطرات شناسایی شده اسفهرست پاسخ خطر بالقوه 

 ثبت نام ثبت شده است. این خواهد بود که در طول برنامه فرآیند پاسخ ریسک را تایید کرد. 

داده های اضافی ممکن است برای هر خطر شناسایی شده ثبت شده، بسته به فرمت خطر ثبت نام مشخص شده در طرح مدیریت ریسک. این ممکن است 

روه خطر، وضعیت خطر جاری، یک یا چند علل، یک یا چند اثرات آن بر اهداف، باعث خطر )حوادث یا شرایط که نشان می شامل: یک عنوان خطر کوتاه، گ

مرجع از فعالیت های آسیب دیده ، و اطالعات زمان )زمانی که خطر شناسایی شده بود، هنگامی که ممکن  WBSدهد که خطر در مورد به رخ می دهد(، 

 ت(. است خطر رخ می دهد، که ممکن است آن را دیگر مناسب باشد، و چه آخرین مهلت برای اقدام اس

 گزارش خطر  11.2.3.2

، همراه با اطالعات خالصه در ریسک های پروژه های فردی شناخته شده است. این گزارش خطر این گزارش خطر ارائه اطالعات در مورد منابع خطر کلی پروژه

اسخ خطر، پ است به تدریج در طول فرایند پروژه مدیریت ریسک توسعه یافته است. نتایج حاصل از تحلیل خطر کیفی، انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک، طرح

نیز در گزارش ریسک شامل به عنوان آن دسته از فرآیندهای در حال تکمیل. پس از اتمام فرآیند شناسایی  پیاده سازی پاسخ ریسک، و نظارت بر خطرات

 مکن است شامل، اما نه محدود به: خطرات، اطالعات در گزارش ریسک م

  منابع خطر کلی پروژه، نشان می دهد که مهم ترین رانندگان قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی هستند؛ و 

 طالعات خالصه در خطرات پروژه منحصر به فرد شناسایی شده، از جمله تعدادی از تهدیدات مشخص و فرصت ها، توزیع مخاطرات در سراسر ا

 دسته خطر، سنجش و روندها، و غیره 

 ش مشخص شده در طرح مدیریت ریسک. اطالعات اضافی ممکن است در گزارش ریسک شامل، بسته به نیاز گزار

 اد پروژه به روز رسانی اسن 11.2.3.3

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرآیند شا

  .در طول شناسایی روند خطرات، فرضیات جدید ممکن است ساخته شده، محدودیت های جدید ممکن 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

است شناخته شده، و مفروضات یا محدودیت های موجود ممکن است بازبینی و تغییر کرده است. ورود به سیستم فرض باید با این اطالعات جدید 

 به روز شد. 
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  .ورود به سیستم موضوع باید به روز می شود برای گرفتن هر گونه مسائل جدید کشف و یا تغییر در 4.3.3.3ر بخش دورود به سیستم شماره .

 مسائل در حال حاضر وارد سایت شوید. 

  .د ر. درس ثبت به دست می توان با اطالعات در مورد تکنیک که در شناسایی خطرات به منظور بهبود عملک4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 در مراحل بعدی یا پروژه های دیگر موثر بودند به روز شد. 

 انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی  11.3

ها و خداد آنانجام کیفی تحلیل خطر و خطرپذیری روند اولویت بندی ریسک های پروژه های فردی برای تجزیه و تحلیل و یا اقدام دیگری ارزیابی احتمال ر 

دیگر است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن تمرکز تالش ها در خطرات با اولویت باال. این روند طی این پروژه انجام شده  تاثیر و همچنین ویژگی های

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  9-11نشان داده شده است. شکل  8-11است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 

 . انجام تجزیه و تحلیل خطر کیفی: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی8-11شکل 

 

 . انجام تجزیه و تحلیل خطر کیفی: جریان داده ها نمودار9-11شکل 
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رات اف پروژه اگر خطانجام کیفی تجزیه و تحلیل خطر ارزیابی اولویت پروژه های فردی شناسایی خطرات با استفاده از احتمال رخداد آنها، تاثیر مربوطه در اهد  

ی این ارزیابی موثر نیازمند شناسایرخ می دهد، و عوامل دیگر. چنین ارزیابی ذهنی به عنوان آنها در ادراکات خطر توسط تیم پروژه و سایر ذینفعان است. بنابر

سایی اصریح و مدیریت نگرش خطر شرکت کنندگان اصلی در انجام ریسک کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل. ادراک خطر تعصب معرفی به ارزیابی ریسک های شن

شود برای حمایت از انجام کیفی فرآیند تجزیه و  شده، بنابراین توجه باید به شناسایی تعصب و اصالح برای آن پرداخت. که در آن یک تسهیل استفاده می

 یتحلیل خطر، پرداختن تعصب یک بخش کلیدی از نقش تسهیل کننده است. ارزیابی کیفیت اطالعات موجود در ریسک های پروژه های فردی نیز کمک م

 کند برای روشن ارزیابی اهمیت هر یک از ریسک به این پروژه است. 

ل خطر ایجاد اولویت نسبی ریسک های پروژه منحصر به فرد برای پاسخ طرح خطر. این شناسایی صاحب یک خطر برای هر خطر انجام کیفی تجزیه و تحلی

اس اس چه کسی مسئولیت برنامه ریزی یک پاسخ مناسب خطر و حصول اطمینان از آن اجرا شده است را. انجام کیفی تحلیل خطر و خطرپذیری نیز پایه و

 تحلیل کمی ریسک اگر این فرآیند مورد نیاز است می گذارد.  برای انجام تجزیه و

غلب، در انجام فرآیند تجزیه و تحلیل خطر کیفی است به طور منظم در طول چرخه عمر پروژه انجام، به عنوان در طرح مدیریت ریسک تعریف شده است. ا

 از شروع هر تکرار انجام شد. قبل یک محیط توسعه سریع، انجام فرایند تحلیل خطر و خطرپذیری کیفی است 

 انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی: ورودی  11.3.1  

 طرح مدیریت پروژه  11.3.1.1

است. عالقه خاص در این فرایند نقش ها و مسئولیت برای  11.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل طرح مدیریت ریسک که در بخش 4.2.3.1در بخش  

ودجه برای مدیریت ریسک، می برنامه فعالیت برای مدیریت ریسک، دسته خطر )که اغلب در یک ساختار شکست ریسک تعریف شده(، انجام مدیریت ریسک، ب

ده برنامه طراحی ش تعاریف احتمال و ضربه، احتمال و ماتریس تاثیر ، و آستانه خطر سهامداران. این ورودی معموال به این پروژه در طول فرآیند مدیریت ریسک

صویب قبل ی تت. اگر آنها در دسترس نیست، آنها ممکن است در طول انجام ریسک کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل توسعه و ارائه شده به حامی مالی پروژه برااس

 از استفاده. 

 اسناد پروژه  11.3.1.2  

 ما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل در نظر گرفته ا 

  .ورود به سیستم فرض برای شناسایی، مدیریت و نظارت بر مفروضات کلیدی و محدودیت های که 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 ممکن است این پروژه را تحت تاثیر قرار استفاده می شود. این ممکن است ارزیابی از اولویت ریسک های پروژه های فردی اطالع. 

 ثبت نام خطر شامل جزئیات هر یک از ریسک پروژه های فردی شناخته خواهد شد که در طول انجام ریسک 11.2.3.1در بخش ریسک.  ثبت نام .

 کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل ارزیابی شده است. 

  .این شامل جزئیات ذینفعان پروژه که ممکن است به عنوان صاحبان خطر نامزد شده است. 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان . 

 شرکت عوامل محیطی  11.3.1.3 

 حدود به: شرکت عوامل محیطی که می تواند تاثیر انجام تجزیه و تحلیل خطر کیفی شامل اما نه م 

  مطالعات صنعت از پروژه های مشابه، و 

  .مطالب منتشر شده، از جمله پایگاه های داده ریسک تجاری و یا چک لیست 

 دارایی فرایند سازمانی  11.3.1.2

 انجام شده مشابه محدود نمی شود. دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند تاثیر انجام تجزیه و تحلیل خطر کیفی شامل اما به اطالعات از پروژه های  
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 و تحلیل ریسک کیفی: ابزارها و تکنیک های  انجام تجزیه 11.3.2

 رجوع به خبرگان  11.3.2.1

 . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفت: 4.1.2.1در بخش 

  قبلی پروژه های مشابه، و 

  .تجزیه و تحلیل ریسک کیفی 

د ب در این فراینخطر را تسهیل یا مصاحبه به دست آمده. امکان نظرات کارشناسی بودن مغرضانه باید به حساقضاوت کارشناس اغلب از طریق کارگاه های 

 گرفته شده است. 

 جمع آوری اطالعات  11.3.2.2

ه اختار یا نیمه ساختار یافتتکنیک های جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند استفاده عبارتند از اما به مصاحبه محدود نمی شود. مصاحبه س 

 ( می تواند برای ارزیابی احتمال و اثرات ریسک های پروژه های فردی، و همچنین عوامل دیگر استفاده می شود. مصاحبهکننده باید محیطی از5.2.2.2)بخش 

 اعتماد و محرمانه در تنظیم مصاحبه ترویج برای تشویق ارزیابی بیطرفانه و صادقانه. 

 لیل داده ها تح 11.3.2.3 

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده است که می تواند در طول این فرایند شامل ا 

  .ارزیابی ریسک کیفیت داده درجه ای که داده ها در مورد پروژه های فردی خطرات دقیق و قابل اعتماد به عنوان داده ریسک ارزیابی کیفیت

 پایه ای برای تجزیه و تحلیل ریسک کیفی است ارزیابی می کند. استفاده از داده های ریسک با کیفیت پایین ممکن است به یک تجزیه و تحلیل

کمی به پروژه منجر شود. اگر کیفیت داده غیر قابل قبول است، ممکن است الزم باشد برای جمع آوری اطالعات  ریسک کیفی است که به استفاده از

است. کیفیت داده ریسک ممکن است از طریق یک پرسشنامه اندازه گیری ادراکات ذینفعان پروژه از ویژگی های مختلف، که ممکن است شامل 

ارزیابی شده است. میانگین وزنی انتخاب ویژگی کیفیت داده سپس می تواند تولید شود که به یک نمره کامل، عینیت، ربط بودن و بهنگام بودن 

 کلی کیفیت. 

  .ارزیابی احتمال خطر احتمال که یک ریسک خاص رخ خواهد داد نظر می گیرد. ارزیابی اثرات ریسک اثر بالقوه احتمال خطر و ارزیابی اثرات

عنوان برنامه، هزینه، کیفیت، و یا عملکرد داند. اثرات برای تهدید مثبت و منفی برای فرصت خواهد بود. احتمال و  در یک یا چند هدف پروژه را به

ی یتاثیر برای هر ریسک پروژه های فردی شناسایی ارزیابی شده است. خطرات را می توان در مصاحبه ها و یا جلسات با شرکت کنندگان برای آشنا

ثبت خطر انتخاب را ارزیابی کردند. اعضای تیم پروژه و افراد آگاه خارجی به این پروژه ها شامل. در سطح احتمال برای هر با انواع ریسک در دفتر 

خطر و تاثیر آن بر هر هدف در طول مصاحبه یا جلسه بررسی قرار گرفت. تفاوت در سطح احتمال و تاثیر درک شده توسط سهامداران به انتظار 

ها باید بررسی کرد. جزئیات توضیحی، از جمله مفروضات توجیه سطح اختصاص داده، نیز ثبت شده است. احتمال خطر و  می رود، و این تفاوت

(. خطرات با احتمال کم و تاثیر ممکن است در معرض خطر 1-11اثرات با استفاده از تعاریف داده شده در این طرح مدیریت ریسک ارزیابی )جدول 

 لیست سازمان دیده بان برای نظارت های بعدی گنجانده شده است.  ثبت نام به عنوان بخشی از

  .تیم پروژه ممکن است ویژگی های دیگر از خطر )عالوه بر احتمال و ضربه( نظر گرفتن زمانی که اولویت بندی بررسی پارامترهای ریسک است

 یها عبارتند اما نه محدود به: ریسک های پروژه منحصر به فرد برای تجزیه و تحلیل و عمل بیشتر است. این ویژگ

  .دوره زمان که در آن یک واکنش به خطر است که به منظور اجرا می شود، موثر است. یک دوره کوتاه نشان می دهد فوریت باال. ضرورت 

  .د نزدیکی باال. دوره از زمان قبل از خطر ممکن است تاثیر بر یک یا چند هدف پروژه داشته باشد. یک دوره کوتاه نشان می دهنزدیکی 

  .مدت زمان که ممکن است پس خطر سپری رخ داده است قبل از تاثیر آن کشف شده است. یک دوره کوتاه نشان می دهد خواب خواب

 کم است. 
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  .سهولت که صاحب خطر )یا داشتن سازمان( می تواند از بروز و یا تاثیر خطر را مدیریت کند. که در آن مدیریت آسان است، اداره باال اداره

 است. 

  .درجه ای که صاحب خطر )یا داشتن سازمان( قادر به کنترل نتیجه خطر است. که در آن نتیجه می تواند به راحتی کنترل، کنترل کنترل

 باال است. 

  .سهولت که نتایج حاصل از خطر اتفاق می افتد، و یا در مورد به رخ بودن، می توان شناسایی و به رسمیت شناخته شده. که در آن کشف

 وقوع خطر را می توان به آسانی تشخیص داده، کشف باال است. 

  .مربوط می شود. که در آن یک خطر است که  که تا چه حد در معرض خطر است به دیگر خطرات پروژه منحصر به فرداتصال به کامپیوتر

 به بسیاری خطرات دیگر متصل شود، اتصال باال است. 

  .پتانسیل برای خطر به یک اثر مثبت یا منفی بر اهداف استراتژیک سازمان است. که در آن خطر را به یک اثر عمده ای تاثیر استراتژیک

 بر اهداف استراتژیک، تاثیر استراتژیک باال است. 

 درجه ای که یک خطر درک شده است به ماده توسط یک یا چند ذینفعان. که در آن یک خطر به عنوان بسیار مهم درک شده، رابت. ق

 قرابت باال است. 

 ها ارزیابی احتمال و تاثیر کند. در نظر گرفتن برخی از این ویژگی می تواند یک اولویت بندی قوی تر از خطرات تر ممکن است توسط تن

  TEAMمهارت های فردی و  11.3.2.2

مراجعه کنید(. تسهیل بهبود می  4.1.2.3مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل استفاده می شود اما به تسهیل محدود نمی )بخش 

باقی می ماند بر روی کاری که تجزیه و تحلیل دهد تجزیه و تحلیل کیفی ریسک های پروژه های فردی است. تسهیل ماهر می تواند کمک به شرکت کنندگان 

، و حل ع از تعصبریسک متمرکز شده است، از روش در ارتباط با روش دقت دنبال کنید، رسیدن به اجماع در ارزیابی احتمال و اثرات، شناسایی و غلبه بر مناب

 اتی که ممکن است بوجود می آیند. و فصل هر اختالف

 طبقه بندی خطر  11.3.2.4

(، منطقه از پروژه متاثر )به 4-11(؛ شکل RBSرات به پروژه را می توان با منابع خطر طبقه بندی )به عنوان مثال، با استفاده از ساختار شکست ریسک )خط

ل، فاز پروژه، بودجه پروژه و(، و یا دیگر دسته مفید )به عنوان مثا 5/14، 5/13، 5/12(؛ نگاه کنید ارقام WBSعنوان مثال، با استفاده از ساختار شکست کار )

ندی بقه بو نقش ها و مسئولیت( برای تعیین مناطق از پروژه به اثرات عدم اطمینان قرار گرفته است. خطرات همچنین می توانید با علل ریشه مشترک ط

 خواهد شد. دسته ها خطر که ممکن است برای پروژه استفاده می شود در طرح مدیریت ریسک تعریف شده است. 

خ معرض خطر ه پاسروه بندی خطرات را به دسته می تواند به توسعه از پاسخ ریسک موثر تر با تمرکز توجه و تالش در مناطق از باالترین ریسک، و یا با توسعگ

 گی به گروه از خطرات مرتبط شود. عمومی برای رسید

 نمایش اطالعات  11.3.2.6

 ستفاده می شود اما نه محدود به: ول این فرایند شامل اتکنیک های نمایش اطالعات است که می تواند در ط

  .یک ماتریس احتمال و تاثیر یک شبکه برای نقشه برداری احتمال هر یک از وقوع خطر و تاثیر آن بر اهداف پروژه که احتمال و ماتریس تاثیر

-11خطر رخ می دهد است. این ماتریس ترکیبی از احتمال و تاثیر اجازه می دهد که ریسک های پروژه های فردی به به دو گروه اولویت )شکل 

خص می کند. خطرات را می توان برای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی پاسخ ریسک بر اساس احتمال و تاثیر آنها را ببینید( تقسیم می شود مش 5

 بیشتر اولویت بندی. احتمال وقوع برای هر ریسک پروژه های فردی است و همچنین تاثیر آن بر یک یا چند هدف پروژه ارزیابی صورت وقوع، با

ر برای این پروژه به عنوان در طرح مدیریت ریسک مشخص شده است. خطرات پروژه فردی به سطح اولویت بر استفاده از تعاریف احتمال و تاثی

 اساس ترکیبی از احتمال ارزیابی و تاثیر خود را اختصاص داده، با استفاده از یک ماتریس احتمال و تاثیر. 
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ثال، هزینه، زمان، و دامنه( با داشتن احتمال جداگانه و ماتریس تاثیر یک سازمان می تواند یک خطر به طور جداگانه برای هر هدف )به عنوان م

ا در ببرای هر ارزیابی کنند. روش دیگر، ممکن راه برای تعیین یک سطح اولویت کلی برای هر خطر یا با ترکیب ارزیابی برای اهداف مختلف، و یا 

 قرار است توسعه دهد.  نظر گرفتن باالترین سطح اولویت در نظر گرفتن که هدف تحت تاثیر

  .که در آن خطرات استفاده از بیش از دو پارامتر طبقه بندی شده است، احتمال ماتریس و تاثیر را نمی توان مورد استفاده نمودار سلسله مراتبی

که در آن هر یک از ریسک به  قرار گیرد و دیگر نمایندگی های گرافیکی مورد نیاز است. برای مثال، یک نمودار حباب نمایش سه بعد از داده ها،

، و به اندازه حباب، بیان کرد. نمودار مثال حباب در شکل y، مقدار محور xعنوان یک دیسک )حباب( رسم شده، و سه پارامتر توسط ارزش محور 

 است. و ارزش ضربه ارائه شده توسط اندازه حباب رسم شده  yو  xنشان داده شده است، با کشف و نزدیکی در محور  11-11

 

 . به عنوان مثال نمودار حباب نمایش کشف، مجاورت، و ضربه ارزش11-11شکل 

 جلسات  11.3.2.7

بحث  هبه انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی، تیم پروژه ممکن است یک جلسه تخصصی انجام )اغلب یک کارگاه خطر نامیده می شود( اختصاص داده شده ب

شناخته شده است. اهداف این جلسه شامل بررسی از خطرات قبال شناسایی شده، ارزیابی احتمال و اثرات )و احتماال سایر در مورد خطرات پروژه های فردی 

یسک رپارامترهای ریسک(، طبقه بندی و اولویت بندی. صاحب یک خطر، که مسئول برنامه ریزی یک پاسخ مناسب و خطر برای گزارش پیشرفت در مدیریت 

د به هر ریسک پروژه های فردی به عنوان بخشی از انجام ریسک کیفی فرآیند تحلیل اختصاص داده است. در این جلسه ممکن است با خواهد بود، خواهد ش

حث ول بمرور و تایید احتمال و فلس ضربه به برای تجزیه و تحلیل استفاده می شود شروع می شود. در این جلسه همچنین ممکن است خطرات اضافی در ط

 اهر اثر از جلسه را افزایش دهد. و این را باید برای تجزیه و تحلیل ثبت شده است. استفاده از یک تسهیل مشناسایی، 

 انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی: خروجی  11.3.3

 اسناد پروژه به روز رسانی  11.3.3.1  

 ه روز شده اما نه محدود به: مل باسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا
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  .در طول انجام کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل خطر، فرضیات جدید ممکن است ساخته شده، محدودیت 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

ا فرض باید ب های جدید ممکن است شناخته شده، و مفروضات یا محدودیت های موجود ممکن است بازبینی و تغییر کرده است. ورود به سیستم

 این اطالعات جدید به روز شد. 

  .ورود به سیستم موضوع باید به روز می شود برای گرفتن هر گونه مسائل جدید کشف و یا تغییر در 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 مسائل در حال حاضر وارد سایت شوید. 

  .ثبت نام خطر است که با اطالعات جدید تولید شده در طول انجام ریسک کیفی فرآیند تجزیه و تحلیل به 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

، روز شد. به روز رسانی به ریسک در ممکن است شامل ارزیابی احتمال و اثرات برای هر ریسک پروژه های فردی، سطح اولویت آن و یا نمره خطر

عات خطر ضرورت یا طبقه بندی خطر، و یک لیست سازمان دیده بان برای خطرات اولویت پایین و یا خطرات نیاز بیشتر صاحب خطر نامزد، اطال

 تحلیل و بررسی. 

  .این گزارش خطر به روز میشود تا از مهم ترین خطرات پروژه های فردی )معموال کسانی که با باالترین 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

 ، و همچنین به عنوان یک لیست اولویت بندی شده از تمام خطرات مشخص شده بر روی این پروژه و یک نتیجه گیری خالصه. احتمال و تاثیر(

 انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک  11.2

هداف بع از عدم قطعیت در اانجام کمی تجزیه و تحلیل خطر روند عددی تجزیه و تحلیل اثر ترکیبی از خطرات پروژه منحصر به فرد شناسایی شده و دیگر منا

سک یکلی پروژه است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن صورت کمی قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی، و همچنین می تواند اطالعات کمی ر

ایی که از آن استفاده شود، آن است که در اضافی برای حمایت از برنامه ریزی پاسخ ریسک فراهم می کند. این فرآیند برای هر پروژه مورد نیاز نیست، اما ج

نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می  12-11نشان داده شده. شکل  11-11طول پروژه انجام شده است. ورودی و خروجی این فرآیند در شکل 

 کشد. 

 

 . انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی11-11شکل 
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 . انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک: جریان داده ها نمودار12-11شکل 

ر مورد خطرات و د انجام کمی تجزیه و تحلیل خطر برای تمام پروژه مورد نیاز نیست. انجام تجزیه و تحلیل قوی بستگی به در دسترس بودن داده با کیفیت باال

وان یک پایه پروژه زمینه صدا برای وسعت، برنامه، و هزینه. تجزیه و تحلیل کمی ریسک معموال نیاز فردی پروژه و دیگر منابع از عدم قطعیت، و همچنین به عن

ای یک بربه نرم افزار خطر و تخصص خاص در توسعه و تفسیر مدل های ریسک. همچنین مصرف زمان اضافی و هزینه. استفاده از تجزیه و تحلیل کمی ریسک 

ک پروژه مشخص شده است. به احتمال زیاد مناسب برای پروژه های بزرگ و یا پیچیده، استراتژیک پروژه های مهم، پروژه خواهد شد در طرح مدیریت ریس

اد روش قابل اعتمپروژه های که برای آن نیازمندی قراردادهای است، و یا پروژه که در آن یک ذینفعان کلیدی آن نیاز دارد. تجزیه و تحلیل کمی ریسک تنها 

  طر کلی پروژه را از طریق بررسی اثر جمع آوری شده در نتایج پروژه از تمام خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از عدم قطعیت است.برای ارزیابی خ

تحلیل  ه ویانجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک با استفاده از اطالعات مربوط به مخاطرات پروژه منحصر به فرد است که توسط انجام ریسک کیفی فرآیند تجز

 به عنوان داشتن یک پتانسیل قابل توجهی را تحت تاثیر قرار دهد اهداف پروژه مورد بررسی قرار گرفته است. 

لی و خطرات ک خروجی از انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک به عنوان ورودی به برنامه ریزی فرآیند پاسخ ریسک، به ویژه در پاسخ به توصیه سطح ریسک پروژه

تفاده می شود. تجزیه و تحلیل کمی ریسک ممکن است زیر برنامه ریزی فرآیند پاسخ ریسک انجام می شود، به منظور تعیین اثربخشی به کلید فردی اس

 در زمینه کاهش ریسک پروژه کلی.  احتمال زیاد از پاسخ برنامه ریزی شده

 انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک: ورودی  11.2.1

 طرح مدیریت پروژه  11.2.1.1

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش   

  .طرح مدیریت ریسک مشخص می کند که تجزیه و تحلیل کمی ریسک برای پروژه مورد نیاز است. 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

 همچنین بسیاری از منابع در دسترس برای تجزیه و تحلیل و فرکانس انتظار می رود از تجزیه و تحلیل. 
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  .قبل از شروع درمان دامنه نقطه شروع که از آن اثر خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از عدم قطعیت 5.4.3.1در بخش پایه محدوده .

 ارزیابی می شوند شرح می دهد. 

  .ع از عدم قطعیت می . قبل از شروع درمان برنامه نقطه شروع که از آن اثر خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر مناب6.5.3.1در بخش پایه برنامه

 تواند ارزیابی شود توصیف می کند. 

  .قبل از شروع درمان هزینه نقطه شروع که از آن اثر خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از عدم قطعیت می 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 تواند ارزیابی شود توصیف می کند. 

 اسناد پروژه  11.2.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  ه می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شاملاسناد پروژه ای است ک 

  .مفروضات ممکن است ورودی به تجزیه و تحلیل کمی ریسک اگر آنها به عنوان میگیرد که خطر به 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

 پروژه اهداف ارزیابی تشکیل می دهد. اثر محدودیت نیز ممکن است در طول یک تجزیه و تحلیل کمی ریسک مدل سازی شود. 

  .اساس برآوردهای استفاده در برنامه ریزی از این پروژه ممکن است در تنوع مدل 7.2.3.2و  6.4.3.2بیان شده در بخش اساس تخمین می زند .

در طول یک فرایند تجزیه و تحلیل کمی ریسک منعکس شده است. این ممکن است شامل اطالعات بر روی هدف، طبقه بندی برآورد است، دقت 

 فرض، روش و منبع آن است. 

  .د هزینه نقطه شروع که از آن هزینه تنوع ارزیابی شده است فراهم می کند. . برآور7.2.3.1در بخش برآورد هزینه 

  .7.4.3.2در بخش پیش بینی هزینه( پیش بینی مانند برآورد پروژه برای تکمیل .ETC( برآورد در تکمیل ،)EAC( بودجه در تکمیل ،)BAC ،)

تجزیه و تحلیل ریسک هزینه کمی برای تعیین سطح اعتماد به نفس  ( ممکن است در مقایسه با نتایج حاصل ازTCPIو به کامل شاخص عملکرد )

 در ارتباط با دستیابی به این اهداف. 

  .برآورد مدت زمان نقطه شروع که از آن تنوع برنامه ارزیابی شده است فراهم می کند. 6.4.3.1در بخش برآورد مدت زمان . 

  .ر این پروژه تعیین اهداف برنامه که در برابر نتایج یک تجزیه و تحلیل ریسک برنامه . رویدادهای مهم د6.2.3.3در بخش لیست نقطه عطف است

 کمی نسبت می دهند، به منظور تعیین سطح اطمینان مرتبط با دستیابی به این اهداف. 

  .منابع مورد نیاز نقطه شروع که از آن تنوع ارزیابی شده است فراهم می کند9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز . . 

  .ثبت نام خطر شامل جزئیات ریسک های پروژه های فردی به عنوان ورودی برای تجزیه و تحلیل کمی 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 ریسک استفاده می شود. 

  .این گزارش خطر منابع ریسک پروژه کلی و وضعیت ریسک پروژه کلی فعلی توصیف می کند. 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک . 

 پیش بینی ممکن است به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خطر برنامه کمی برای تعیین سطح اطمینان 6.6.3.2در بخش ی برنامه. پیش بین .

 مرتبط با دستیابی به این اهداف مقایسه شده است. 

 شرکت عوامل محیطی  11.2.1.3

 خطر کمی شامل اما نه محدود به:  تحلیلعوامل محیطی شرکت است که می تواند تحت تاثیر قرار انجام فرآیند تجزیه و 

  مطالعات صنعت از پروژه های مشابه، و 

  .مطالب منتشر شده، از جمله پایگاه های داده ریسک تجاری و یا چک لیست 

 دارایی فرایند سازمانی  11.2.1.2

 پروژه های انجام شده مشابه است. دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند تحت تاثیر قرار انجام فرآیند تجزیه و تحلیل خطر کمی شامل اطالعات از 
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 انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک: ابزارها و تکنیک های  11.2.2

 رجوع به خبرگان  11.2.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو. تخصص باید از 4.1.2.1در بخش 

  ،ترجمه اطالعات در خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از عدم قطعیت به ورودی عددی برای مدل تجزیه و تحلیل کمی ریسک 

 ابع از عدم قطعیت، انتخاب نمایندگی مناسب ترین از عدم قطعیت به مدل خطرات خاص و یا سایر من 

  ،تکنیک های مدل سازی که در زمینه این پروژه مناسب هستند 

  شناسایی که ابزار مناسب خواهد بود برای تکنیک های مدل سازی را انتخاب و 

  .تفسیر خروجی از تجزیه و تحلیل کمی ریسک 

 جمع آوری اطالعات  11.2.2.2

استفاده برای تولید ورودی برای تجزیه و تحلیل کمی ریسک، نقاشی بر روی ورودی که شامل خطرات ببینید( ممکن است مورد  5.2.2.2مصاحبه ها )بخش 

ز اعتماد د محیطی اپروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از عدم قطعیت. این بسیار مفید است که در آن اطالعات از کارشناسان مورد نیاز است. مصاحبهکننده بای

 یق مشارکت صادقانه و بی طرفانه. به ترویج به تشوو محرمانه بودن در طول مصاح

  TEAMمهارت های فردی و  11.2.2.3

مراجعه کنید(. تسهیل ماهر برای  4.1.2.3مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل استفاده می شود اما به تسهیل محدود نمی )بخش 

اختصاصی مربوط به اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان مفید است. کارگاه های آموزشی آسان می تواند اثر از جمع آوری داده های ورودی در یک کارگاه خطر 

 از روش های طریق ایجاد یک درک روشنی از هدف این ورکشاپ، ایجاد اجماع در میان شرکت کنندگان، حصول اطمینان از تمرکز مستمر بر کار، و با استفاده

 ا منابع از تعصب را بهبود بخشد. تالفات میان فردی و یخالق برای مقابله با اخ

 تضمینی از عدم قطعیت  11.2.2.2

ز ا تجزیه و تحلیل کمی ریسک نیاز به ورودی به یک مدل تجزیه و تحلیل کمی ریسک است که منعکس کننده ریسک های پروژه های فردی و دیگر منابع

 عدم قطعیت. 

از به منابع برای فعالیت برنامه ریزی شده نامشخص است، طیف وسیعی از مقادیر ممکن را می توان در مدل به عنوان یک که در آن مدت زمان، هزینه، و یا نی

ته است. ع های گسستوزیع احتمال ارائه شده است. این ممکن است به اشکال مختلف. شایع ترین استفاده از می مثلثی، نرمال، لگ نرمال، بتا، لباس، و یا توزی

 باید در هنگام انتخاب یک توزیع احتمال مناسب برای منعکس کردن طیف وسیعی از مقادیر ممکن برای فعالیت برنامه ریزی شده انجام شود. مراقبت 

ت های ریسک های پروژه های تکی با توزیع احتمال پوشانده شده است. روش دیگر، خطرات ممکن است در مدل به عنوان شاخه احتمالی، که در آن فعالی

ی یک شبیه ساز ختیاری به مدل اضافه شده به نمایندگی از زمان و / یا هزینه تاثیر ریسک باید آن رخ می دهد، و این شانس که این فعالیت ها در واقع درا

رنامه ریزی شده اجرا خاص رخ می دهد شامل مسابقات احتمال خطر است. شاخه مفید برای خطرات است که ممکن است به طور مستقل از هر گونه فعالیت ب

شان ن رخ می دهد. که در آن خطرات مرتبط هستند، به عنوان مثال، با یک علت مشترک و یا یک وابستگی منطقی، همبستگی در مدل مورد استفاده برای

 دادن این رابطه است. 

 ق پروژه نشان داده شود. منابع دیگر از عدم اطمینان نیز ممکن است با استفاده از شاخه به توصیف مسیرهای جایگزین از طری

 تحلیل داده ها  11.2.2.4 

 ود به: تکنیک های تحلیل داده است که می تواند در طول این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محد
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  .تجزیه و تحلیل کمی ریسک با استفاده از یک مدل است که شبیه سازی اثر ترکیبی از خطرات پروژه منحصر به فرد و دیگر منابع از شبیه سازی

ت کارلو نعدم قطعیت برای ارزیابی تاثیر بالقوه خود را در دستیابی به اهداف پروژه می باشد. شبیه سازی معموال با استفاده از تجزیه و تحلیل مو

 یشده است. هنگامی که در حال اجرا یک تجزیه و تحلیل مونت کارلو برای ریسک هزینه، شبیه سازی با استفاده از برآورد هزینه پروژه. هنگامانجام 

 که در حال اجرا یک تجزیه و تحلیل مونت کارلو برای خطر برنامه، نمودار شبکه برنامه و مدت زمان تخمین استفاده می شود. تجزیه و تحلیل

 برنامه کمی یکپارچه با استفاده از هر دو ورودی. خروجی یک مدل تجزیه و تحلیل کمی ریسک است. -ک هزینهریس

، برآورد هنرم افزار کامپیوتر استفاده شده است به تکرار مدل تجزیه و تحلیل کمی ریسک چند هزار بار. مقادیر ورودی )به عنوان مثال، برآورد هزین

تمالی( به طور تصادفی برای هر تکرار انتخاب شده است. خروجی نشان دهنده طیف وسیعی از نتایج ممکن برای این مدت زمان، یا وقوع شاخه اح

ک ه در آن یپروژه )به عنوان مثال، پروژه تاریخ پایان، هزینه پروژه در تکمیل(. خروجی های معمول عبارتند از یک هیستوگرام ارائه تعداد تکرارها ک

منحنی( به نمایندگی از احتمال دست یافتن به هر نتیجه خاص یا کمتر -Sبیه سازی، و یا یک توزیع احتمال تجمعی )نتیجه خاص حاصل از ش

 نشان داده شده است.  13-11منحنی از تجزیه و تحلیل ریسک هزینه مونت کارلو در شکل -Sاست. به عنوان مثال 

 

 از تحلیل خطر و خطرپذیری هزینه کمی S. به عنوان مثال منحنی 13-11شکل 

رین تأثیر تبرای تجزیه و تحلیل ریسک برنامه کمی، آن را نیز ممکن است به انجام تجزیه و تحلیل حساسیت که تعیین می کند که عناصر از مدل ریسک بیش

ه با آن عنصر در مسیر بحرانی در طول شبیه سازی به را بر روی پروژه مسیر بحرانی. شاخص حساسیت برای هر عنصر در مدل ریسک، می دهد که فرکانس ک

رنامه ش های بنظر می رسد محاسبه، معموال به عنوان درصد بیان شده است. خروجی از یک تجزیه و تحلیل حساسیت اجازه می دهد تا تیم پروژه به تمرکز تال

 ه کلی پروژه. وه بر عملکرد برنامریزی واکنش خطر در این فعالیت ها با باالترین اثر بالق

  .تجزیه و تحلیل حساسیت که برای تعیین ریسک های پروژه های فردی و یا منابع دیگر از عدم قطعیت از تجزیه و تحلیل میزان حساسیت

 . کتاثیرات بالقوه ترین نتایج پروژه کمک می کند. این ارتباط تغییرات در نتایج پروژه با تغییرات در عناصر مدل تجزیه و تحلیل کمی ریس

یک صفحه نمایش معمولی از تجزیه و تحلیل حساسیت نمودار گردباد، که ارائه ضریب همبستگی محاسبه شده برای هر عنصر از مدل تحلیل کمی 

ع، نوت ریسک است که می تواند نتیجه پروژه را تحت تاثیر قرار است. این می تواند خطرات پروژه های فردی، فعالیت های پروژه با درجه باالیی از

نشان  14-11و یا منابع خاص از ابهام باشد. موارد توسط نزولی قدرت همبستگی، به ظاهر گردباد معمولی دستور داد. نمودار مثال گردباد در شکل 

 داده شده است. 
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 . به عنوان مثال گردباد نمودار14-11شکل 

  .درخت های تصمیم گیری استفاده می شود برای حمایت از مجموعه ای از بهترین از چندین دوره جایگزین تجزیه و تحلیل درخت تصمیم گیری

از عمل است. مسیرهای جایگزین از طریق پروژه در درخت تصمیم گیری با استفاده از شاخه به نمایندگی تصمیمات و یا حوادث مختلف، که هر 

وط به پروژه های فردی )از جمله هر دو تهدیدها و فرصتها( نشان داده. پایان نقاط شاخه در درخت کدام می تواند هزینه های مرتبط و خطرات مرب

 تصمیم گیری نشان دهنده نتیجه از زیر آن مسیر خاص، که می تواند منفی یا مثبت. 

بررسی قرار گرفت. به عنوان مثال یک درخت تصمیم با محاسبه ارزش پولی انتظار می رود هر شاخه، اجازه می دهد راه های مطلوب انتخاب شود 

 . 15-11درخت تصمیم گیری است که در شکل نشان داده شده است 
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  .نمودار تاثیر کمک های گرافیکی برای تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است. نمودار نفوذ نشان دهنده یک پروژه و یا نمودار نفوذ است

اشخاص، نتایج و تاثیرات، همراه با روابط و اثرات بین آنها. که در آن یک عنصر در نمودار نفوذ  وضعیت در پروژه به عنوان یک مجموعه ای از

ه از ادنامشخص به عنوان یک نتیجه از وجود خطرات پروژه های فردی و یا منابع دیگر از عدم قطعیت است، این را می توان در نمودار نفوذ با استف

شده است. نمودار نفوذ است و سپس با استفاده از روش شبیه سازی، مانند تجزیه و تحلیل مونت کارلو، نشان  محدوده و یا توزیع های احتمال ارائه

 می دهد که عناصر بیشترین اثر را در نتایج کلیدی ارزیابی می شود. خروجی از یک نمودار نفوذ شبیه به دیگر روش های تحلیل کمی ریسک، از

 منحنی و نمودار گردباد هستند. -Sجمله 

 انجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک: خروجی  11.2.3

 اسناد پروژه به روز رسانی  11.2.3.1

محدود نمی شود. این گزارش  11.2.3.2اسناد پروژه است که می تواند در نظر گرفته به عنوان خروجی برای این فرایند شامل اما به گزارش ریسک در بخش  

 ن کار به طور معمول عبارتند از: ز خواهد شد تا منعکس کننده نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی ریسک. با ایخطر به رو

 .ریسک پروژه به طور کلی در دو اقدامات کلیدی منعکس شده است:  بررسی مواجهه کلی ریسک پروژه 

 اشانس موفقیت پروژه، نشان داده شده با احتمال این که این پروژه اهداف اصلی خود دست یابد )به عنوان مثال، تاریخ پایان مورد نیاز و ی 

 نقاط عطف موقت، مورد نیاز هدف هزینه، و غیره( با توجه به شناسایی ریسک های پروژه های فردی و دیگر منابع از عدم قطعیت. و 

 ذاتی باقی مانده در پروژه در زمان تجزیه و تحلیل انجام شده، نشان داده شده با طیف وسیعی از نتایج پروژه امکان پذیر است.  درجه تغییرات 

 .خروجی کلیدی از تجزیه و تحلیل کمی ریسک با یک تفسیر روایتی از نتایج ارائه شده، مانند  تجزیه و تحلیل احتماالتی مفصل از پروژهS-

 منحنی، نمودار گردباد، و تجزیه و تحلیل حساسیت، با هم. نتایج دقیق ممکن است از یک تجزیه و تحلیل کمی ریسک ممکن است شامل: 

  میزان ذخیره احتمالی مورد نیاز برای ارائه به سطح مشخصی از اعتماد به نفس؛ 

  که بیشترین تأثیر را بر روی پروژه مسیر بحرانی؛ و شناسایی ریسک های پروژه های فردی و یا منابع دیگر عدم اطمینان است 

  .از عوامل اصلی خطر کلی پروژه، با بیشترین اثر را در عدم قطعیت در نتایج پروژه 

 .این ضمیمه شامل فهرست خطرات پروژه منحصر به فرد که بزرگترین تهدید مطرح  لیست اولویت بندی ریسک های پروژه های فردی است

 ترین فرصت به پروژه، به عنوان تجزیه و تحلیل حساسیت نشان داد. و یا ارائه بزرگ

 .عنوان تجزیه و تحلیل است که در زمان های مختلف در طول چرخه عمر پروژه های  موضوعات داغ در نتایج تجزیه و تحلیل کمی ریسک

 مکرر، روند ممکن است آن مشهود است که اطالع برنامه ریزی پاسخ معرض خطر است. 

  این گزارش خطر ممکن است پاسخ های پیشنهادی به سطح قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی یا  معرض خطر توصیه می شود.پاسخ

 حکلید خطرات پروژه منحصر به فرد در حال حاضر، بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کمی ریسک. این توصیه ها ورودی به فرایند پاسخ طر

 خطر تشکیل می دهد. 

 پاسخهای طرح خطر  11.4

برای  چنینپاسخ طرح ریسک روند در حال توسعه گزینه، انتخاب استراتژی ها، و توافق بر رسیدگی به اعمال قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی، و هم

مقابله با ریسک پروژه کلی و خطرات پروژه درمان خطرات پروژه منحصر به فرد است. مزیت اصلی این فرآیند این است که آن را شناسایی راه های مناسب برای 

ژه وند طی این پروهای فردی است. این فرایند همچنین منابع و فعالیت های درج اختصاص به اسناد پروژه و طرح مدیریت پروژه به عنوان مورد نیاز است. این ر

نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر  17-11ن داده شده. شکل نشا 16-11انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 می کشد. 
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 . طرح پاسخ ریسک: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی16-11شکل 

 

 . طرح پاسخ ریسک: جریان داده ها نمودار17-11شکل 

روژه پ پاسخ معرض خطر موثر و مناسب می تواند تهدیدات فردی به حداقل رساندن، حداکثر رساندن فرصت های فردی، و کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک

رایی امه های اجکلی. پاسخ معرض خطر نامناسب می تواند اثر معکوس دارند. هنگامی که خطرات شناسایی شده اند، مورد تجزیه و تحلیل، و اولویت بندی، برن

به دلیل  یافته، یا باید توسط مالک خطر نامزد دریافت جایزه برای پرداختن به هر ریسک پروژه های فردی تیم پروژه در نظر می شود به اندازه کافی مهم توسعه

پاسخ مناسب به سطح فعلی خطر کلی پروژه در نظر  تهدید آن را به اهداف پروژه و یا فرصت آن را مطرح می کند ارائه می دهد. مدیر پروژه نیز باید چگونه به

 بگیرید. 
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، و موافقت کردپاسخ ریسک باید به اهمیت خطر مناسب باشد، مقرون به صرفه در مقابله با چالش، واقع بینانه در زمینه پروژه، از سوی تمام احزاب درگیر 

مختلف است که اغلب مورد نیاز است. استراتژی و یا ترکیبی از استراتژی به احتمال متعلق به یک فرد مسئول. انتخاب پاسخ معرض خطر بهینه از گزینه های 

ی پروژه های ازیاد می تواند موثر باشد باید برای هر خطر انتخاب شده است. تکنیک های تصمیم گیری ساختار ممکن است برای انتخاب مناسب ترین پاسخ. بر

ی استفاده از یک مدل بهینه سازی ریاضی یا تجزیه و تحلیل گزینه های واقعی به عنوان پایه ای برای تجزیه بزرگ و یا پیچیده، آن را ممکن است مناسب برا

 و تحلیل اقتصادی قوی تر از استراتژی های پاسخ معرض خطر جایگزین. 

ان، در صورت لزوم. برنامه احتمالی )و یا طرح اقدامات خاص توسعه یافته برای اجرای توافق استراتژی پاسخ معرض خطر، از جمله استراتژی اولیه و پشتیب

ز خطرات ثانویه نی مجدد( را می توان برای اجرای توسعه اگر استراتژی انتخاب شده معلوم می شود که به طور کامل موثر و یا اگر خطر را پذیرفته رخ می دهد.

پاسخ معرض خطر بوجود می آید. اندوخته احتیاطی است که اغلب برای  باید مشخص شود. خطرات ثانویه خطرات که به عنوان یک نتیجه مستقیم اجرای یک

 که استفاده از آن را آغاز کند.  زمان و یا هزینه اختصاص داده است. اگر توسعه یافته، آن ممکن است شامل شناسایی از شرایط است

 پاسخهای طرح خطر: ورودی  11.4.1

 طرح مدیریت پروژه  11.4.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: اجزای برنامه مدیر. 4.2.3.1در بخش 

  .طرح مدیریت منابع استفاده شده است برای کمک به تعیین چگونگی استفاده از منابع اختصاص داده 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع .

 شده به توافق پاسخ خطر خواهد شد با دیگر منابع پروژه هماهنگ شده است. 

  .نقش مدیریت ریسک و مسئولیت ها و آستانه خطر در این فرایند استفاده می شود. 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک . 

  .قبل از شروع درمان هزینه اطالعاتی در مورد صندوق های احتمالی است که اختصاص داده شده به پاسخگویی به 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 خطرات. 

 اسناد پروژه  11.4.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل اسناد پروژه

  .درس های آموخته شده در مورد پاسخ های ریسک موثر مورد استفاده در مراحل اولیه این پروژه برای 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 باقی مانده از پروژه مفید ارائه می شوند.  تعیین اینکه آیا واکنش های مشابهی ممکن است در طول

  .برنامه است برای تعیین چگونگی توافق پاسخ خطر خواهد شد در کنار دیگر فعالیت های پروژه برنامه 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه .

 ریزی شده استفاده می شود. 

  .نابع است که می تواند به توافق پاسخ معرض خطر اختصاص داده نشان . تکالیف تیم پروژه می تواند م9.3.3.2در بخش پروژه تکالیف تیم است

 می دهد. 

  .تقویم منابع شناسایی زمانی که منابع بالقوه موجود برای به پاسخ معرض خطر توافق اختصاص داده می شود. 9.2.1.2در بخش تقویم منابع . 

  .رات پروژه منحصر به فرد است که شناسایی شده اند و اولویت بندی، و . ثبت نام خطر شامل جزئیات از خط11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک

برای آن پاسخ معرض خطر مورد نیاز است. سطح اولویت برای هر خطر می تواند کمک به راهنمای انتخاب پاسخ معرض خطر مناسب است. به 

ی های پاسخ بسیار فعال است. تهدیدها و فرصت های در منطقه با عنوان مثال، تهدید با اولویت باال و یا فرصت ممکن است اقدام اولویت و استراتژ

الی ماولویت پایین ممکن است اقدام مدیریت فعال فراتر از بودن در ثبت نام خطر به عنوان بخشی از لیست تماشا و یا اضافه کردن یک ذخیره احت

 قرار داده شده نیاز ندارد. 

ثبت نام خطر صاحب خطر نامزد دریافت جایزه برای هر خطر شناسایی می کند. همچنین ممکن است شامل پاسخ های خطر اولیه پیش از آن در 

فرآیند مدیریت ریسک پروژه شناخته شده است. ثبت نام خطر ممکن است داده های دیگر در خطرات مشخص شده است که می تواند در پاسخ 
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یزی، از جمله علل ریشه، باعث خطر و عالئم هشدار دهنده، خطرات نیاز به پاسخ در کوتاه مدت، و خطرات که در آن نیاز به معرض خطر برنامه ر

 تجزیه و تحلیل اضافی شناسایی شده است کمک کند. 

  .ژی پاسخ معرض خطر . این گزارش خطر ارائه سطح فعلی ریسک کلی از پروژه ای است که انتخاب استرات11.2.3.2در بخش گزارش ریسک

 اطالع. این گزارش خطر نیز ممکن است خطرات پروژه های فردی در اولویت لیست و ارائه تجزیه و تحلیل اضافی از توزیع ریسک های پروژه های

 فردی که ممکن است انتخاب پاسخ معرض خطر اطالع. 

  .لقوه برای پاسخ معرض خطر است. . ثبت نام ذینفعان شناسایی صاحبان با13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان 

 شرکت عوامل محیطی  11.4.1.3

 ز ذینفعان کلیدی محدود نمی شود. عوامل محیطی شرکت است که می تواند برنامه ریزی فرآیند پاسخ ریسک عبارتند از، اما به ریسک پذیری و آستانه ا

 دارایی فرایند سازمانی  11.4.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: می تواند برنامه پاسخ ریسک فرآیند شامل ادارایی های فرآیند سازمانی است که 

  قالب برای طرح مدیریت ریسک، ریسک، و گزارش ریسک؛ 

  پایگاه داده های تاریخی؛ و 

  .درس مخازن از پروژه های مشابه به دست 

 طرح واکنش خطر: ابزارها و تکنیک های  11.4.2

 رجوع به خبرگان  11.4.2.1

 صی در موضوعات زیر در نظر گرفت: . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخص4.1.2.1خش در ب

  ،استراتژی های پاسخ تهدید 

  ،استراتژی های پاسخ فرصت 

  استراتژی های پاسخ مشروط، و 

  .استراتژی های پاسخ ریسک پروژه به طور کلی 

مربوط به یک ریسک پروژه فرد خاص، برای مثال، که در آن دانش فنی متخصص مورد نیاز ورودی کارشناس ممکن است از افراد با موضوع خاص تخصص 

 است به دنبال. 

 جمع آوری اطالعات  11.4.2.2 

ببینید( محدود نمی شود. توسعه پاسخ  5.2.2.2تکنیک های جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند استفاده عبارتند از اما به مصاحبه )بخش  

نید( با صاحبان را ببی 5.2.2.2به ریسک های پروژه های فردی و خطر کلی پروژه ممکن است در طول مصاحبه ساخت یافته و یا نیمه ساخت یافته )بخش 

رای ترویج بخطر انجام شده است. سایر ذینفعان ممکن است در صورت لزوم مصاحبه شود. مصاحبهکننده باید محیطی از اعتماد و محرمانه در تنظیم مصاحبه 

 تشویق تصمیمات بیطرفانه و صادقانه. 

  TEAMمهارت های فردی و  11.4.2.3 

مراجعه کنید(. استفاده از تسهیالت  4.1.2.3ی این فرایند استفاده می شود شامل اما به تسهیل محدود نمی )بخش مهارت های فردی و تیمی که می توان برا 

شناسایی را بهبود می دهد در حال توسعه پاسخ به ریسک های پروژه های فردی و خطر کلی پروژه. تسهیل ماهر می تواند کمک به صاحبان خطر درک خطر، 

 پاسخ خطر احتمالی جایگزین، یک استراتژی پاسخ مناسب را انتخاب کنید، و شناسایی و غلبه بر منابع تعصب.  و مقایسه استراتژی های
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 استراتژی برای تهدید  11.4.2.2 

 دهای در نظر گرفته، به شرح زیر: پنج استراتژی جایگزین ممکن است برای مقابله با تهدی 

  .تشدید زمانی مناسب است که تیم پروژه یا حامی مالی پروژه موافق است که یک تهدید است خارج از محدوده پروژه یا که پاسخ تشدید می شود

ت، یپیشنهادی اقتدار مدیر پروژه تجاوز. خطرات تشدید در سطح برنامه، سطح نمونه کارها، و یا دیگر بخش مربوط به سازمان در سطح پروژه مدیر

ه تعیین که باید در مورد تهدید اطالع و ارتباط جزئیات به آن شخص و یا بخشی از سازمان است. مهم این است که مالکیت تهدید و نه. مدیر پروژ

 نتشدید است توسط حزب مربوطه در سازمان پذیرفته شده است. تهدید معموال به سطح که منطبق بر اهداف خواهد بود که تحت تاثیر قرار اگر ای

افزایش یافته است. تهدید تشدید بیشتر توسط تیم پروژه پس از تشدید نظارت نیست، اگر چه ممکن است آنها در ثبت نام خطر تهدید رخ داده 

 برای اطالعات ثبت شده است. 

  .ت ن ممکن اساجتناب از خطر زمانی است که تیم پروژه عمل می کند از بین بردن تهدید و یا حفاظت از پروژه از تاثیر آن است. ایاجتناب کردن

مدیریت  حبرای تهدید با اولویت باال با احتمال باال از وقوع و تاثیر زیادی منفی مناسب است. اجتناب ممکن است شامل تغییر برخی از جنبه های طر

صفر است. صاحب  پروژه و یا تغییر هدف این است که در معرض خطر به منظور از بین بردن تهدید به طور کامل، کاهش احتمال وقوع آن وقوع به

ز بین خطر نیز ممکن است اقدام به جدا اهداف پروژه از تاثیر خطر را اگر آن را به رخ می شد. نمونه هایی از اقدامات اجتناب ممکن است شامل ا

 رد نیاز، به دست آوردنبردن علت از یک تهدید، گسترش برنامه، تغییر استراتژی پروژه، و یا کاهش دامنه. برخی از خطرات را می توان با روشن مو

 اطالعات، بهبود ارتباطات، و یا کسب تخصص اجتناب شود. 

  .انتقال شامل انتقال مالکیت از یک تهدید به یک شخص ثالث برای مدیریت ریسک و به تحمل تاثیر چنانچه تهدید رخ می دهد. انتقال انتقال

در معرض خطر است. انتقال را می توان با طیف وسیعی از اقدامات، که ریسک اغلب شامل پرداخت یک حق بیمه خطر به حزب در نظر گرفتن 

مسئولیت  و شامل اما به استفاده از بیمه، اوراق قرضه عملکرد، ضمانت نامه، تضمین، و غیره موافقتنامه ممکن است مورد استفاده برای انتقال مالکیت

 . برای خطرات مشخص شده را به شخص دیگری محدود نمی به دست آورد

  .در کاهش ریسک، اقدام به کاهش احتمال وقوع و / یا تاثیر یک تهدید است. عمل کاهش اولیه است که اغلب موثر تر از تالش برای تعمیر کاهش

ز اآسیب پس از تهدید رخ داده است. اتخاذ فرآیندهای پیچیده کمتر، انجام تست های بیشتر، و یا یک فروشنده با ثبات تر انتخاب نمونه هایی 

را ببینید( به کاهش خطر ابتال به پوسته پوسته شدن  5.2.2.8اقدامات مربوط به تعدیل است. کاهش خطر ممکن است توسعه نمونه اولیه )بخش 

تا از یک مدل در مقیاس نیمکت از یک فرآیند و یا محصول باشد. که در آن امکان پذیر نمی باشد برای کاهش احتمال، پاسخ کاهش ممکن است 

از عوامل که درایو شدت هدف قرار دادن را کاهش دهد. به عنوان مثال، طراحی افزونگی را به یک سیستم ممکن است تاثیر از شکست و  تاثیر

 ناکامی جزء اصلی را کاهش دهد. 

  .پذیرش ریسک اذعان وجود تهدید، اما هیچ اقدام پیشگیرانه گرفته شده است. این استراتژی ممکن است برای تهدید با اولویت پایین تایید کنید

ش رمناسب، و آن را نیز ممکن است به تصویب رسید که در آن است ممکن و یا مقرون به صرفه برای برخورد با تهدید در هر راه دیگری نیست. پذی

ه صورت فعال یا غیر فعال. استراتژی رایج ترین پذیرش فعال است که برای ایجاد یک ذخیره احتمالی، از جمله مقدار از زمان، پول، و می توانند ب

 لیا منابع برای رسیدگی به تهدید اگر آن رخ می دهد. پذیرش منفعالنه شامل هیچ عمل فعال جدا از بررسی دوره ای تهدیدی برای اطمینان حاص

 ن را تغییر نمی داد. شود که آ

 استراتژی برای فرصت  11.4.2.4

 فرصت در نظر گرفته، به شرح زیر: پنج استراتژی جایگزین ممکن است برای مقابله با 

  .این استراتژی پاسخ معرض خطر زمانی مناسب است که تیم پروژه یا حامی مالی پروژه موافق است که یک فرصت است خارج تشدید می شود

ط به واز محدوده پروژه یا که پاسخ پیشنهادی اقتدار مدیر پروژه تجاوز. فرصت های تشدید در سطح برنامه، سطح نمونه کارها، و یا دیگر بخش مرب

مدیریت، و نه. مدیر پروژه تعیین که باید در مورد این فرصت را اطالع داده و ارتباط جزئیات به آن شخص و یا بخشی از سازمان در سطح پروژه 

سازمان است. مهم این است که مالکیت فرصت را تشدید می باشد توسط طرف مربوطه در سازمان پذیرفته شده است. فرصت های معموال به سطح 
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ود که تحت تاثیر قرار اگر فرصت رخ داده افزایش یافته است. فرصت را تشدید بیشتر توسط تیم پروژه پس از تشدید که منطبق بر اهداف خواهد ب

 نظارت نیست، اگر چه ممکن است آنها در ثبت نام خطر برای اطالعات ثبت شده است. 

  .آن سازمان می خواهد به اطمینان حاصل شود که این استراتژی بهره برداری ممکن است برای فرصت های با اولویت باال که در بهره برداری

ق افرصت را متوجه شده است انتخاب شده است. این استراتژی به دنبال گرفتن سود در ارتباط با یک فرصت خاص با تضمین این که آن را قطعا اتف

 پروژه در سازمان ترین استعداد منابع اختصاص املش است ممکن برداری بهره های پاسخ از هایی نمونه. ٪111می افتد، افزایش احتمال وقوع به 

 استفاده از فن آوری های جدید و یا ارتقاء فن آوری به منظور کاهش هزینه و مدت زمان.  با یا و است، اتمام به زمان کاهش منظور به

  .به اشتراک گذاری شامل انتقال مالکیت یک فرصت را به شخص ثالث به طوری که آن سهام برخی از سود اگر فرصت رخ می اشتراک گذاری

دهد. این مهم است که به انتخاب مالک جدید از یک فرصت به اشتراک گذاشته دقت به طوری که آنها بهترین قادر به ضبط این فرصت به نفع 

ی خطر اغلب شامل پرداخت یک حق بیمه خطر به حزب در نظر گرفتن فرصت. نمونه هایی از اقدامات به اشتراک پروژه می باشد. به اشتراک گذار

 گذاری شامل تشکیل مشارکت خطر به اشتراک گذاری، تیم، شرکت های خاص، و یا سرمایه گذاری مشترک. 

  .ا تاثیر یک فرصت است. عمل افزایش اولیه است که اغلب موثر تر از استراتژی افزایش استفاده شده است برای افزایش احتمال و / یرا باال ببرد

تالش برای بهبود سود پس از فرصت رخ داده است. احتمال وقوع یک فرصت ممکن است با تمرکز توجه بر روی علل آن افزایش یافته است. که در 

درایو اندازه از سود بالقوه هدف قرار دادن افزایش می دهد. نمونه  آن ممکن است برای افزایش احتمال، پاسخ افزایش ممکن است تاثیر از عوامل که

 هایی از فرصت افزایش شامل اضافه کردن منابع بیشتر به یک فعالیت را به پایان برساند در اوایل. 

  .ولویت رای فرصت های کم اپذیرش یک فرصت وجود آن اذعان اما هیچ اقدام پیشگیرانه گرفته شده است. این استراتژی ممکن است بتایید کنید

مناسب، و همچنین ممکن است به تصویب رسید که در آن است ممکن و یا مقرون به صرفه برای رسیدگی به یک فرصت در هر راه دیگری نیست. 

ان، مله مقدار از زمپذیرش می توانند به صورت فعال یا غیر فعال. استراتژی رایج ترین پذیرش فعال است که برای ایجاد یک ذخیره احتمالی، از ج

ه را ب پول، و یا منابع را به استفاده از این فرصت را اگر آن رخ می دهد. پذیرش منفعالنه شامل هیچ عمل فعال جدا از بررسی دوره ای این فرصت

 اطمینان حاصل شود که آن را تغییر نمی داد. 

 استراتژی های پاسخ مشروط  11.4.2.6

طراحی شده فقط اگر حوادث خاص رخ می دهد. برای برخی از خطرات، آن را برای تیم پروژه به ایجاد یک طرح واکنش که  برخی از پاسخ های برای استفاده

اتی ست. اتفاقباشد، فقط تحت شرایط از پیش تعریف شده خاص اجرا، اگر اعتقاد بر این است که وجود خواهد داشت هشدار کافی برای اجرای این طرح مناسب ا

اسخ خطر ود. پب کرده دنبال و تعریف باید فروشنده، یک با باالتر اولویت آوردن دست به یاش احتمالی، مانند از دست رفته نقاط عطف متوسط که باعث واکن

جموعه ای از برنامه شناسایی شده با استفاده از این روش اغلب برنامه های احتمالی و یا برنامه های مجدد به نام و شناسایی شامل تحریک حوادث است که م

 های در اثر. 

 استراتژی برای ریسک پروژه کلی  11.4.2.7

خ معرض ای پاسپاسخ ریسک باید برنامه ریزی شده و نه تنها برای ریسک های پروژه های فردی اجرا بلکه برای رسیدگی به خطر کلی پروژه. همان استراتژی ه

 ند به خطر کلی پروژه اعمال شود: فردی استفاده نیز می تواخطر هستند که برای مقابله با ریسک های پروژه های 

  .که در آن سطح خطر کلی پروژه به طور قابل توجهی منفی و خارج است از توافق بر آستانه خطر برای این پروژه، یک استراتژی اجتناب کردن

 نبرای جلوگیری از ممکن است به تصویب رسید. این شامل گرفتن عمل متمرکز به منظور کاهش اثر منفی عدم اطمینان بر روی این پروژه به عنوا

ژه تماس در آستانه. نمونه ای از اجتناب در سطح کلی پروژه شامل حذف عناصر در معرض خطر از دامنه از پروژه. که در آن یک کل و آوردن پرو

 اممکن نیست تا این طرح به تماس در آستانه، این پروژه ممکن است لغو شود. این نشان دهنده درجه افراطی ترین اجتناب از خطر و باید آن ر

 نها در صورتی که سطح کلی از تهدید است، و باقی خواهد ماند، غیرقابل قبول است. مورد استفاده قرار ت

  .که در آن سطح خطر کلی پروژه مثبت و خارج است از توافق بر آستانه خطر برای این پروژه، بهره برداری استراتژی ممکن است به بهره برداری

اثر مثبت از عدم قطعیت بر روی این پروژه به عنوان یک کل. یک مثال از بهره  تصویب رسید. این شامل گرفتن عمل متمرکز به تصرف خود در
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طر ه خبرداری در سطح کلی پروژه شامل افزودن عناصر باال نفع دامنه به پروژه برای اضافه کردن ارزش یا مزایای به سهامداران. روش دیگر آستان

 ور استفاده از امکانات تغییر یافتهاست. برای این پروژه ممکن است با توافق ذینفعان کلیدی به منظ

  .اگر سطح خطر کلی پروژه باال است اما این سازمان قادر به آن را مقابله مؤثر است، یک شخص ثالث ممکن است انتقال / به اشتراک بگذارید

قال مورد نیاز است، که ممکن است برای مدیریت خطر به نمایندگی از سازمان است. که در آن خطر کلی پروژه منفی است، یک استراتژی انت

 پرداخت یک حق بیمه خطر باشد. در مورد ریسک پروژه کلی مثبت باال، مالکیت ممکن است به منظور بهره مندی از مزایای مرتبط با به اشتراک

اندازی یک ساختار کسب و کار مشترک گذاشته. نمونه هایی از هر دو انتقال و به اشتراک بگذارید استراتژی برای خطر کلی پروژه شامل اما به راه 

ی دکه در آن خریدار و فروشنده را به اشتراک خطر کلی پروژه، راه اندازی یک شرکت سرمایه گذاری مشترک و یا خاص، یا قرارداد به عناصر کلی

 محدود نمی این پروژه است. 

  .نه سازی شانس دستیابی به اهداف پروژه است. استراتژی این استراتژی شامل تغییر سطح خطر کلی پروژه برای بهیکاهش / افزایش دهد

کاهش استفاده شده است که در آن خطر کلی پروژه منفی است، و افزایش شامل زمانی که آن را مثبت است. نمونه هایی از کاهش یا افزایش 

 تغییر تخصیص منابع، تنظیم بار تحویل، و غیره پروژه، تغییر دامنه و مرزهای این پروژه، اصالح اولویت پروژه،  replanningاستراتژی شامل 

  .که در آن هیچ استراتژی پاسخ معرض خطر فعال ممکن است به رسیدگی خطر کلی پروژه، سازمان ممکن است انتخاب کنید برای تایید کنید

آستانه. پذیرش می توانند به  agreeduponادامه این پروژه به عنوان در حال حاضر تعریف شده است، حتی اگر خطر کلی پروژه در خارج از 

مان، زصورت فعال یا غیر فعال. استراتژی رایج ترین پذیرش فعال است که برای ایجاد یک ذخیره کلی احتمالی برای این پروژه، از جمله مقدار از 

هیچ عمل فعال جدا از بررسی دوره ای  پول، و یا منابع در صورتی که پروژه بیش از آستانه آن مورد استفاده قرار گیرد. پذیرش منفعالنه شامل

 سطح خطر کلی پروژه را به اطمینان حاصل شود که آن را تغییر نمی داد. 

 تحلیل داده ها  11.4.2.8

برای  ردر گیتعدادی از استراتژی های پاسخ معرض خطر جایگزین ممکن است در نظر گرفته شود. تکنیک های تحلیل داده است که می تواند مورد استفاده قرا

 معرض خطر شامل اما نه محدود به: انتخاب یک استراتژی مورد نظر پاسخ 

  .یک مقایسه ساده از ویژگی های و الزامات گزینه های پاسخ معرض خطر جایگزین می توانید به یک تصمیم که تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد

 مناسب ترین پاسخ است منجر شود. 

  .اثربخشی استراتژی های پاسخ معرض خطر -اگر اثر یک ریسک پروژه فردی را می توان در شرایط پولی کمی، سپس هزینهتحلیل هزینه و سود

ببینید( تعیین می شود. نسبت )تغییر در سطح تاثیر( تقسیم بر )هزینه پیاده  8.1.2.3جایگزین می توان با استفاده تحلیل هزینه و سود )بخش 

 استراتژی پاسخ، با نسبت باالتر نشان دهنده واکنش موثرتری.  سازی( می دهد اثربخشی هزینه

 تصمیم سازی  11.4.2.5

ی تجزیه یارتصمیم گیری تکنیک های است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای انتخاب یک استراتژی پاسخ معرض خطر شامل اما نه محدود به چند مع

ا چند استراتژی های پاسخ خطر ممکن است در دست بررسی است. تکنیک های تصمیم گیری می تواند (. یک ی8.1.2.4و تحلیل تصمیم گیری )در بخش 

ک رویکرد یکمک به اولویت بندی استراتژی های پاسخ معرض خطر است. چند معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم با استفاده از ماتریس تصمیم گیری برای ارائه 

گیری های کلیدی، ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها، و انتخاب یک گزینه مورد نظر. معیارهای انتخاب پاسخ خطر سیستماتیک برای ایجاد معیارهای تصمیم 

دیت های زمان ممکن است شامل اما هزینه پاسخ محدود نمی شود، اثر به احتمال زیاد از پاسخ در تغییر احتمال و / یا ضربه، در دسترس بودن منابع، محدو

، و خواب(، سطح تاثیر اگر در معرض خطر رخ می دهد، اثر پاسخ در خطرات مرتبط، معرفی خطرات ثانویه، و غیره استراتژی های بندی )ضرورت، نزدیکی

 ب اصلی ثابت می شود بی اثر است. مختلف ممکن است بعدا در این پروژه انتخاب شده اگر انتخا

 پاسخهای طرح خطر: خروجی  11.4.3

 درخواست تغییر  11.4.3.1



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

298 
 

. پاسخ معرض خطر برنامه ریزی شده ممکن است در یک درخواست تغییر به هزینه و زمانبندی خطوط راهنما هستند و یا اجزای دیگر از 4.3.3.4بخش در 

 ( پردازش شده است. 4.6آیند )بخش برنامه مدیریت پروژه است. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  11.4.3.2

واست تغییر درخهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک 

 وژه شامل نیاز اما نه محدود به: برای برنامه مدیریت پر

  .تغییرات در طرح مدیریت برنامه، از قبیل تغییرات منابع بارگیری و بدون درز، یا به روز رسانی به 6.1.3.1در بخش طرح مدیریت برنامه .

 استراتژی برنامه، گنجانیده شده است. 

  .ا، همچنین به . تغییرات در طرح مدیریت هزینه، مانند تغییرات حسابداری هزینه، ردیابی، و گزارش ه7.1.3.1در بخش برنامه مدیریت هزینه

 روز رسانی به استراتژی بودجه و چگونه ذخایر احتمالی مصرف می شود، گنجانیده شده است. 

  .تغییرات در طرح های مدیریت کیفیت، مانند تغییرات به روش های مورد نیاز برای جلسه، روش های 8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت .

 ، در ترکیب هستند. مدیریت کیفیت، و یا فرآیندهای کنترل کیفیت

  .تغییرات در طرح مدیریت منابع، مانند تغییرات به تخصیص منابع، همچنین به روز رسانی به استراتژی 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع .

 منابع، گنجانیده شده است. 

  .ر ساختن یا خرید تصمیم یا قرارداد نوع )ها(، . تغییرات در طرح مدیریت تدارکات، مانند تغییرات د12.1.3.1در بخش برنامه مدیریت تدارکات

 در ترکیب هستند. 

  .تغییرات در خطوط راهنمای حوزه پروژه در پاسخ به تغییرات مصوب در دامنه که ممکن است از توافق پاسخ 5.4.3.1در بخش پایه محدوده .

 معرض خطر بوجود می آیند گنجانیده شده است. 

  .ییرات در پایه برنامه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد برنامه که ممکن است از توافق پاسخ معرض خطر . تغ6.5.3.1در بخش پایه برنامه

 بوجود می آیند گنجانیده شده است. 

  .تغییرات در پایه هزینه در پاسخ به تغییرات مصوب در برآورد هزینه که ممکن است از توافق پاسخ معرض خطر 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 وجود می آیند گنجانیده شده است. ب

  اسناد پروژه به روز رسانی 11.4.3.3

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .در برنامه ریزی فرآیند پاسخ خطر، فرضیات جدید ممکن است ساخته شده، محدودیت های جدید 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

ممکن است شناخته شده، و مفروضات یا محدودیت های موجود ممکن است بازبینی و تغییر کرده است. ورود به سیستم فرض باید با این اطالعات 

 جدید به روز شد. 

  .پیش بینی هزینه ممکن است به عنوان یک نتیجه از پاسخ معرض خطر برنامه ریزی شده را تغییر دهید. 7.4.3.2ر بخش دپیش بینی هزینه . 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد پاسخ های خطر که ممکن است برای مراحل آینده این پروژه یا 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 است. پروژه های آینده مفید روز شده 

  .فعالیت های مربوط به توافق پاسخ معرض خطر ممکن است به برنامه زمانبندی پروژه اضافه شده است. 6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه . 

  .هنگامی که پاسخ را تایید کرد، منابع الزم باید به هر عمل همراه با یک طرح واکنش خطر اختصاص 9.3.3.2در بخش پروژه تکالیف تیم است .

ه ینداده است. این منابع شامل پرسنل مناسب واجد شرایط و با تجربه برای اجرای توافق عمل )معموال در عرض تیم پروژه( بودجه و زمان کمک هز

 منابع فنی مورد نیاز برای تکمیل عمل است.  خاص برای عمل، و هر گونه
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  .ثبت نام خطر روز شده است که پاسخ های خطر مناسب انتخاب شده و مورد توافق است. به روز رسانی به 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 ریسک در ممکن است شامل اما نه محدود به: 

  .توافق استراتژی های پاسخ 

  اقدامات خاص برای پیاده سازی استراتژی پاسخ انتخاب شده؛ 

  ماشه شرایط، عالئم و نشانه های هشدار دهنده وقوع خطر؛ 

  فعالیت های بودجه و برنامه مورد نیاز برای اجرای پاسخ های انتخاب؛ 

  برنامه های احتمالی و خطر باعث که پاسخ برای اعدام آنها؛ 

 فاده از زمانی خطر وجود دارد که رخ داده است و پاسخ اولیه ثابت می شود ناکافی؛ جانشین در نظر دارد برای است 

  احتمال خطر که انتظار می رود پس از پاسخ های برنامه ریزی شده در نظر گرفته شده باقی می ماند، و همچنین کسانی که که به عمد

 پذیرفته شده است. و 

  اجرای یک پاسخ معرض خطر بوجود می آیند. خطرات ثانویه که به عنوان یک نتیجه مستقیم 

  .این گزارش خطر ممکن است به روز رسانی به ارائه توافق پاسخ به کلی قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

 جرای این پاسخ مورد انتظار است. و با اولویت باال خطرات موجود، همراه با تغییرات انتظار می رود که ممکن است به عنوان یک نتیجه از ا

 پیاده سازی پاسخهای خطر  11.6

اسخ معرض پپیاده سازی پاسخ ریسک روند اجرای توافق برنامه های پاسخ معرض خطر است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن تضمین می کند که توافق 

معرض خطر، به حداقل رساندن تهدیدات پروژه های فردی، و به حداکثر رساندن فرصت  خطر اعدام به عنوان به منظور رسیدگی به کل پروژه قرار گرفتن در

نشان داده  18-11های پروژه های فردی برنامه ریزی شده. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل 

 فرایند به تصویر می کشد. نمودار جریان داده ها برای  19-11شده. شکل 

 

 . پیاده سازی پاسخ ریسک: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی18-11شکل 
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ریت ه مدیتوجه مناسب به پیاده سازی فرآیند پاسخ ریسک اطمینان خواهد داد که توافق پاسخ معرض خطر در واقع اجرا می شود. یک مشکل مشترک با پروژ

در  دریسک است که تیم های پروژه صرف تالش در شناسایی و تجزیه و تحلیل خطرات و توسعه پاسخ معرض خطر، و سپس پاسخ های خطر توافق و مستن

 ثبت نام ریسک و خطر گزارش، اما هیچ اقدامی انجام شده است برای مدیریت خطر است. 

 های فردی فعاالنه اداره می شود. فقط اگر صاحبان خطر را به سطح مورد نیاز از تالش برای اجرای توافق پاسخ خواهد ریسک کلی پروژه و تهدیدها و فرصت 

 پیاده سازی پاسخهای خطر: ورودی  11.6.1

 طرح مدیریت پروژه  11.6.1.1

، طرح مدیریت ریسک لیست نقش ها 11.1.3.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت ریسک محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش 

این اطالعات استفاده شده است که تخصیص صاحبان برای توافق پاسخ معرض خطر  و مسئولیت از اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان برای مدیریت ریسک.

 کاست. طرح مدیریت ریسک نیز سطح از جزئیات برای روش مدیریت ریسک برای پروژه تعریف می کند. همچنین آستانه خطر برای پروژه بر اساس ریس

 است برای رسیدن به مشخص می کند. پاسخ های خطر الزم پذیری سهامداران کلیدی، که تعریف هدف قابل قبول است که اجرای 

 اسناد پروژه  11.6.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل

  .ا می توان به مراحل بعد از آن در پروژه . درس پیش از آن در پروژه با توجه به اجرای پاسخ های خطر ر4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 اعمال شده به بهبود اثربخشی این فرآیند به دست. 

  .ثبت نام خطر ثبت توافق پاسخ خطر برای هر خطر فردی و صاحبان نامزد دریافت جایزه برای هر یک از 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 طرح پاسخ. 

  .این گزارش خطر شامل یک ارزیابی از قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی فعلی، و همچنین به عنوان 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

 استراتژی پاسخ معرض خطر توافق. همچنین خطرات عمده پروژه های فردی با پاسخ برنامه ریزی شده خود توصیف می کند. 

 دارایی فرایند سازمانی  11.6.1.3

 یفرآیند سازمانی است که می تواند پیاده سازی فرآیند پاسخ ریسک عبارتند از، اما به درس محدود نمی مخزن از پروژه های مشابه که نشان م دارایی های

 اثربخشی پاسخ معرض خطر به دست.  دهد تکمیل

 پیاده سازی پاسخهای خطر: ابزارها و تکنیک های  11.6.2

 رجوع به خبرگان  11.6.2.1

. تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی در نظر گرفته به اعتبار و یا تغییر پاسخ های خطر در صورت لزوم، و تصمیم بگیرید که 4.1.2.1در بخش 

 یوه ای کارآمد ترین و موثر است. چگونه برای اجرای آنها در ش

  TEAMمهارت های فردی و  11.6.2.2

این فرآیند شامل استفاده می شود اما به موثر بر محدود نمی شود. برخی از اقدامات پاسخ معرض خطر ممکن  مهارت های فردی و تیمی که می توان برای

است نیاز  ممکن است توسط افراد خارج از تیم پروژه فوری یا که دیگر خواسته های رقابتی متعلق به. مدیر پروژه و یا فرد مسئول برای تسهیل فرآیند ریسک

 نیاز است.  را ببینید( برای تشویق صاحبان خطر نامزد به اقدام الزم در آن مورد 9.5.2.1به ورزش موثر )بخش 
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 ( PMISپروژه سیستم اطالعات مدیریت ) 11.6.2.3

های پاسخ . سیستم های اطالعات مدیریت پروژه می تواند شامل برنامه، منابع و نرم افزار هزینه به اطمینان حاصل شود که توافق برنامه 4.3.2.2در بخش 

 لیت های پروژه یکپارچه شده است. ریسک و فعالیت های مرتبط با آنها به این پروژه در کنار دیگر فعا

 پیاده سازی پاسخهای خطر: خروجی  11.6.3

 درخواست تغییر  11.6.3.1

راهنما هستند و یا اجزای دیگر از برنامه مدیریت . اجرای پاسخ های خطر ممکن است در یک درخواست تغییر به هزینه و زمانبندی خطوط 4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده است. 4.6آیند )بخش پروژه است. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 اسناد پروژه به روز رسانی  11.6.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: یند شااسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرا

  .که در آن مسائل به عنوان بخشی از پیاده سازی فرآیند پاسخ خطر شناسایی شده، آنها در ورود به 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 سیستم موضوع ثبت شده است. 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند که اجرای پاسخ های خطر و چگونه آنها 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 می تواند اجتناب شده، و همچنین روش های که برای اجرای پاسخ های خطر به خوبی کار کرده به روز شد. 

  .ا تایید کرد، منابع الزم باید به هر عمل همراه با یک طرح واکنش خطر . هنگامی که پاسخ خطر ر9.3.3.2در بخش پروژه تکالیف تیم است

اختصاص داده است. این منابع شامل پرسنل شایسته و باتجربه برای اجرای توافق عمل )معموال در عرض تیم پروژه(، یک بودجه خاص و کمک 

 . هزینه زمان برای عمل، و هر گونه منابع فنی مورد نیاز برای تکمیل عمل است

  .ثبت نام خطر ممکن است به روز میشود تا هر گونه تغییرات به قبال توافق پاسخ معرض خطر ریسک های 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 پروژه های فردی که پس از آن به عنوان یک نتیجه از اجرای فرآیند پاسخ ریسک ساخته شده است. 

  .کن است به روز میشود تا هر گونه تغییرات به قبال توافق پاسخ سایرین در معرض خطر . این گزارش خطر مم11.2.3.2در بخش گزارش ریسک

 کلی ریسک پروژه که بعدا به عنوان یک نتیجه از اجرای فرآیند پاسخ ریسک ساخته شده است. 

  MONITORخطرات  11.7

بی خطرات نظارت بر روند نظارت بر اجرای توافق برنامه های پاسخ معرض خطر، ردیابی خطرات مشخص شده، شناسایی و تحلیل خطرات جدید، و ارزیا

رفتن رار گد قاثربخشی فرآیند ریسک در طول پروژه است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن را قادر می سازد تصمیمات پروژه به اطالعات فعلی در مور

جی های فرآیند در معرض ریسک پروژه کلی و خطرات پروژه های فردی استوار است. این روند طی این پروژه انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خرو

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  21-11نشان داده شده. شکل  21-11در شکل 

 

 مانیتور: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی . خطرات21-11شکل 
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 . نظارت بر خطرات: جریان داده ها نمودار21-11شکل 

ای جدید، داوم بربه منظور اطمینان حاصل شود که تیم پروژه و ذینفعان کلیدی از سطح فعلی قرار گرفتن در معرض خطر آگاه هستند، کار پروژه باید به طور م

حصر به فرد از رده خارج و برای تغییر در سطح خطر کلی پروژه با استفاده از نظارت نظارت بر روند خطرات. این فرایند خطرات تغییر، و خطرات پروژه من

 ای پروژه برای تعیین اینکه آیا: مانیتور با استفاده از اطالعات عملکرد تولید شده در طول اجر

  ،پاسخ معرض خطر اجرا موثر هستند 

  ،سطح خطر کلی پروژه تغییر کرده است 

  ،وضعیت ریسک های پروژه های فردی شناسایی تغییر کرده است 

  ،جدید ریسک های پروژه های فردی بوجود آمده اند 

  رویکرد مدیریت ریسک همچنان مناسب است 

  ،مفروضات پروژه هنوز هم معتبر است 

  ،سیاست ها و روش مدیریت ریسک در حال قرار 

 تمالی برای هزینه و یا برنامه نیاز به اصالح و ذخایر اح 

  .استراتژی پروژه همچنان معتبر است 

 : ورودی MONITORخطرات  11.7.1

 طرح مدیریت پروژه  11.7.1.1

. طرح مدیریت ریسک راهنمایی در 11.3.1.1. پروژه اجزای برنامه مدیریت شامل اما به طرح مدیریت ریسک محدود نمی شود. در بخش 4.2.3.1در بخش 

و فرمت های گزارش فراهم مورد چگونگی و زمانی که خطرات باید بررسی شود، که سیاست ها و رویه باید به دنبال آن، نقش ها و مسئولیت در روند نظارت، 

 می کند. 

 اسناد پروژه  11.7.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که باید به عنوان ورودی برای این فرایند شامل
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  .روز شده اند و  . ورود به سیستم مسئله استفاده شده است برای دیدن اگر هر یک از مسائل باز به4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره

 ضرورت به روز رسانی به ثبت نام ریسک است. 

  .درس مربوط به ریسک در پروژه های قبلی را می توان به مراحل بعدی در این پروژه استفاده شده است. 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست . 

  .از شناسایی ریسک های پروژه های فردی، صاحبان . ثبت نام خطر دارای ورودی کلیدی است که عبارتند 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک

خطر، اقدامات پیاده سازی خاص توافق پاسخ ریسک و. همچنین ممکن است جزئیات دیگر از جمله اقدامات کنترل برای ارزیابی اثربخشی برنامه 

 بان از خطرات با اولویت پایین فراهم می کند. های پاسخ، عالئم و نشانه های هشدار دهنده خطر، احتمال خطر و ثانویه، و یک لیست سازمان دیده 

  .این گزارش خطر شامل یک ارزیابی از قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی فعلی و همچنین استراتژی 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

 . پاسخ معرض خطر توافق. همچنین خطرات فردی عمده با پاسخ برنامه ریزی شده و صاحبان خطر توصیف می کند

 داده ها کار عملکرد  11.7.1.3

. داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت پروژه مانند پاسخ معرض خطر که اجرا شده است، خطرات که رخ داده است، خطرات 4.3.3.2در بخش 

 د و کسانی که بسته شده اند است. که فعال هستن

 گزارش کار عملکرد  11.7.1.2

ارش عملکرد کار اطالعات از اندازه گیری عملکرد است که می تواند مورد تجزیه و تحلیل به ارائه کار پروژه اطالعات عملکرد جمله تجزیه . گز5.3.1 4در بخش 

 لکرد. ظارت بر خطرات مربوط به عمو تحلیل واریانس، داده ارزش به دست آورده، و داده های پیش بینی کند. این اطالعات می تواند مربوط به زمانی که ن

 : ابزارها و تکنیک های MONITORخطرات  11.7.2

 تحلیل داده ها  11.7.2.1

 دود به: تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه مح

  .تجزیه و تحلیل عملکرد فنی دستاوردهای فنی در حین اجرای پروژه به برنامه از دستاورد های فنی مقایسه می تجزیه و تحلیل عملکرد فنی

امات دکند. از آن نیاز به تعریف هدف، اقدامات سنجش از عملکرد فنی، که می تواند به مقایسه نتایج واقعی علیه اهداف استفاده می شود. این اق

ن، بار معامله، تعدادی از نقص تحویل داده، ظرفیت ذخیره سازی، و غیره انحراف می تواند تاثیر بالقوه تهدید یا عملکرد فنی ممکن است شامل وز

 فرصت باشد. 

  .در طول اجرای پروژه، برخی از خطرات پروژه های فردی ممکن است با اثرات مثبت یا منفی بر بودجه 7.2.2.6در بخش تجزیه و تحلیل رزرو .

مان در و یا برنامه ذخایر احتمالی رخ می دهد. تجزیه و تحلیل رزرو مقدار مقایسه ذخایر احتمالی باقی مانده به میزان خطر باقی مانده در هر ز

 burndownن اگر ذخیره باقی مانده کافی است. این ممکن است با استفاده از نمایش های مختلف گرافیکی، از جمله ابالغ پروژه به منظور تعیی

 نمودار. 

 تفتیش  11.7.2.2

روژه مدیر پ. ممیزی خطر یک نوع از حسابرسی است که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به در نظر گرفتن اثر فرآیند مدیریت ریسک. 8.2.2.5در بخش 

 نبرای تضمین این که ممیزی خطر هستند در یک فرکانس مناسب انجام، همانطور که در طرح مدیریت ریسک پروژه، تعریف شده است. ممیزی خطر ممک

نتخاب است ا است در طول جلسات معمول بررسی پروژه گنجانده شده و یا ممکن است بخشی از یک جلسه بررسی ریسک را تشکیل میدهند، و یا تیم ممکن

 یف قبل از ممیزی انجام شده است. کنید برای برگزاری جلسات حسابرسی خطر جداگانه. قالب برای حسابرسی خطر و اهداف آن باید به روشنی تعر
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 جلسات  11.7.2.3

سک به طور منظم برنامه ریزی شده و باید جلسات است که می تواند در طول این فرایند استفاده عبارتند از اما به بررسی خطر محدود نمی شود. بررسی ری

ست در ابررسی و مستند اثربخشی پاسخ معرض خطر در برخورد با خطر کلی پروژه و با خطرات پروژه های فردی شناخته شده است. بررسی ریسک نیز ممکن 

ثانویه ای که از توافق پاسخ معرض خطر بوجود می  شناسایی ریسک های پروژه های فردی جدید، نتیجه، ارزیابی مجدد از خطرات فعلی )از جمله خطرات

 ای اجرایآیند(، از بسته شدن خطراتی که منسوخ شده است، مسائلی است که به عنوان نتیجه از خطرات بوجود آمده که رخ داده است، و شناسایی درس بر

به دست می شود. بررسی خطر ممکن است به عنوان بخشی از یک جلسه در مراحل در حال انجام در پروژه در حال حاضر و یا در پروژه های مشابه در آینده 

 طرح مدیریت ریسک مشخص شده است.  وضعیت پروژه های دوره ای و یا یک جلسه بررسی خطر اختصاصی انجام می شود برگزار شد، به عنوان در

 : خروجی MONITORخطرات  11.7.3

 اطالعات کار عملکرد  11.7.3.1

 . اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه مدیریت ریسک پروژه با مقایسه خطرات فردی که با انتظار که چگونه آنها را رخ می دهد4.5.1.3در بخش 

 برنامه ریزی و اجرای پاسخ پاسخ. رخ داده است انجام شده است. این اطالعات نشان می دهد که اثر بخشی فرآیند 

 ست تغییر درخوا 11.7.3.2

. این فرایند خطرات مانیتور ممکن است در یک درخواست تغییر به هزینه و زمانبندی خطوط راهنما هستند و یا اجزای دیگر از برنامه 4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده است. 4.6مدیریت پروژه است. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

ه خطرات پروژه ی بمی تواند شامل درخواست توصیه می شود اقدامات اصالحی و پیشگیرانه برای رسیدگی به سطح فعلی خطر کلی پروژه یا برای رسیدگ تغییر

 های فردی است. 

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  11.7.3.3

سازمان از طریق یک درخواست تغییر. این ممکن است هر یک از اجزای طرح  هر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر

 دیریت پروژه را تحت تاثیر قرار. م

 اسناد پروژه به روز رسانی  11.7.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .در نظارت بر روند خطرات، فرضیات جدید ممکن است ساخته شده، محدودیت های جدید ممکن 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض .

است شناخته شده، و مفروضات یا محدودیت های موجود ممکن است بازبینی و تغییر کرده است. ورود به سیستم فرض با این اطالعات جدید به 

 روز شد. 

  .که در آن مسائل به عنوان بخشی از فرایند خطرات مانیتور شناسایی، این در ورود به سیستم موضوع 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره .

 ثبت شده است. 

  .درس های آموخته شده ثبت نام با هر درس مربوط به ریسک به روز در طول بررسی خطر به طوری که 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 پروژه استفاده می شود و یا در پروژه های آینده به دست.  این را می توان در مراحل بعدی

  .ثبت نام خطر با اطالعات در مورد خطرات پروژه های فردی تولید شده در طول فرآیند خطرات مانیتور به 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

و یا خطراتی که متوجه شد، به روز رسانی پاسخ  روز شد. این ممکن است شامل اضافه کردن خطرات جدید، به روز رسانی خطرات منسوخ شده

 های خطر، و غیره. 
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  .به عنوان اطالعات جدید از طریق فرایند خطرات مانیتور در دسترس می شود، گزارش ریسک به روز شده 11.2.3.2در بخش گزارش ریسک .

است تا منعکس کننده وضعیت فعلی از خطرات عمده پروژه های فردی و سطح فعلی خطر کلی پروژه. این گزارش خطر همچنین ممکن است 

پاسخ و صاحبان، و نتیجه گیری و توصیه. همچنین ممکن است شامل  agreeduponمنحصر به فرد باال، شامل اطالعات مربوط به خطرات پروژه 

 نتیجه گیری از ممیزی خطر در مورد اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک. 

 ارایی به روز رسانی فرایند سازمانی د 11.7.3.4

 ر به روز شامل اما نه محدود به: انیتودارایی های فرآیند سازمانی که به عنوان یک نتیجه از روند خطرات م

  قالب برای طرح مدیریت ریسک، ریسک، و گزارش ریسک؛ و 

  .ساختار شکست ریسک 
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12  

 مدیریت پروژۀ خرید  
تیم پروژه می باشد. مدیریت تدارکات پروژه مدیریت تدارکات پروژه شامل فرآیندهای الزم برای خرید یا خرید محصوالت، خدمات یا نتایج مورد نیاز از خارج از 

( یا توافقنامه MOAsشامل فرآیندهای مدیریت و کنترل مورد نیاز برای ایجاد و مدیریت قراردادهایی مانند قرارداد، سفارشات خرید، یادداشت توافقنامه )

نیاز برای این پروژه ممکن است اعضای تیم پروژه، مدیریت، یا بخشی ( می باشد. پرسنل مجاز برای تهیه کاالها و / یا خدمات مورد SLAسطح خدمات داخلی )

 از بخش خرید سازمان، در صورت لزوم باشند. 

 فرایندهای مدیریت تدارکات پروژه عبارتند از: 

 وه. فرآیند مستند سازی تصمیمات خرید پروژه، مشخص کردن رویکرد و شناسایی فروشندگان بالق -برنامه مدیریت تدارکات  12.1 

 روند دریافت پاسخ های فروشنده، انتخاب یک فروشنده و صدور قرارداد.  -انجام وظایف  12.2

 روند مدیریت روابط خرید، نظارت بر عملکرد قرارداد، ایجاد تغییرات و تصحیح به صورت مناسب و بستن قرارداد.  -سفارشات کنترل  12.3

می توانند  ند وفرایندهای تهیه شده به صورت فرایندهای گسسته با رابطهای تعریف شده ارائه می شوند. در عمل، فرایندهای تدارکات می توانند پیچیده باش  

. فرآیندهای شندبا دقیق کامال ®PMBOKبا یکدیگر و با فرآیندهای دیگر در زمینه های دانش در روش های تعامل باشند که نمی توانند در راهنمای 

 توصیف شده در این بخش از دیدگاه جایی که کاال یا خدمات از خارج از پروژه به دست می آید نوشته شده است. 

ای هیک مرور کلی از فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه را ارائه می دهد. فرایندهای مدیریت تدارکات پروژه به صورت فرایندهای گسسته با واسط 1-12شکل 

ح داده شوند، توضی ®PMBOKیف ارائه میشوند در حالیکه در عمل آنها با یکدیگر همپوشانی دارند و در روشهایی که نمیتوانند به طور کامل در راهنمای تعر

 همپوشانی داشته باشند . 
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 بررسی تدارکات پروژه 1-12شکل 

 م کلیدی برای مدیریت پروژۀ خرید مفاهی

د پروژه نبایبیش از سایر فرآیندهای مدیریت پروژه، ممکن است تعهدات قانونی و مجازات های قانونی مرتبط با فرآیند تدارکات وجود داشته باشد. مدیر 

در مورد  ت هوشمندانه ایمتخصص آموزش دیده در قوانین و مقررات مدیریت تدارکات باشد، بلکه باید به اندازه کافی با فرایند تدارکات آشنا باشد تا تصمیما

ست که مجاز به انجام قراردادها و روابط قراردادی ایجاد شود. مدیر پروژه معموال مجاز به امضای قرارداد حقوقی قانونی برای سازمان نیست؛ این برای کسانی ا

 این کار هستند. 

خریدار و فروشنده. موافقت نامه ها می توانند به همان  -فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه شامل توافقهایی هستند که رابطه بین دو طرف را توضیح دهند 

ند. المللی پیچیده باشاندازه خرید یک مقدار مشخصی از ساعات کار با یک کار مشخص شده باشد، یا می توانند به عنوان قرارداد چند ساله ساختمانی بین 

ن المللی در ملی و بی رویکرد قرارداد و قرارداد خود باید سادگی یا پیچیدگی نتایج یا تالشهای الزم را منعکس کند و باید به شیوه ای مطابق با قوانین محلی،

 مورد قراردادها نوشته شود. 

از جمله انتقال دانش از فروشنده به خریدار. هر چیزی که در قرارداد نمی تواند قانونی اعمال  قرارداد باید نتایج و نتایج مورد انتظار را به روشنی بیان نماید،

ه بدون توجه به اینکشود. هنگام کار در سطح بین المللی، مدیران پروژه باید به خاطر داشته باشند که اثر فرهنگ و قوانین محلی بر قراردادها و اجرای آنها 

 ست، می باشد. چطور قرارداد نوشته شده ا

را شامل کند. قرارداد خرید شامل شرایط و ضوابط می شود و ممکن است مشخصات دیگر خریدار را در مورد آنچه که فروشنده انجام می دهد یا ارائه می دهد 

ام کار با اداره تهیه شده برای اطمینان این مسئولیت تیم مدیریت پروژه است تا اطمینان حاصل کند که تمام برنامه های خرید با نیازهای خاص پروژه در هنگ

 ، یا سفارش خرید باشد. MOA، درک، SLAاز پیگیری سیاست های تدارکاتی سازمان پیگیری می شوند. بسته به منطقه کاربرد، قرارداد می تواند قراردادی، 

را مشخص می کنند و مشخص است که چه کسی دارای مجوز  اکثر سازمانها سند سیاست ها و رویه ها را مشخص می کنند که به طور خاص قوانین تدارکات

نه تدارکات، مانند این قرارداد ها از طرف سازمان است. در سراسر جهان، سازمان ها از نام های مختلف برای ادارات یا بخش هایی استفاده می کنند که در زمی

 این حال، مسئولیت ها به احتمال زیاد مشابه هستند.  خرید، قراردادن، خرید و یا خرید، مسائل مربوط به خرید را دارند. با
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گسترده تر،  د تأییداگر چه تمام اسناد پروژه ممکن است به نوعی بررسی و تصویب باشد، طبیعتا از لحاظ قانونی قرارداد به این معنی است که آن را تحت فرآین

بررسی و تایید این است که اطمینان حاصل شود که قرارداد به طور مناسب محصوالت، اغلب شامل بخش حقوقی خواهد شد. در تمام موارد، تمرکز اصلی پروسه 

غلب ین بخش ها اخدمات یا نتایجی را که فروشنده موافقت می کند ارائه دهد، در حالی که مطابق با قوانین و مقررات مربوط به خرید است، توصیف می کند. ا

 کان استفاده از استاندارد زبان قانونی قانونی را می دهد. جداول یا ضمیمه های جداگانه ای هستند که ام

ت در هر یک پروژه پیچیده ممکن است شامل مدیریت چندین قرارداد همزمان یا به صورت متوالی باشد. در چنین مواردی، هر چرخه عمر قرارداد ممکن اس

مکن است در بسیاری از سطوح در هر یک از پروژه ها و بین سازمان های داخلی و مرحله از چرخه عمر پروژه شروع و پایان یابد. روابط خریدار و فروشنده م

 خارجی سازمان به دست آمده وجود داشته باشد. 

احب ن است صبسته به منطقه کاربرد، فروشنده ممکن است به عنوان یک قراردادی، فروشنده، ارائه دهنده خدمات یا تامین کننده شناخته شود. خریدار ممک

ه عنوان نهایی، یک قراردادی متعارف، سازمان به دست آوردن، درخواست کننده خدمات یا خریدار باشد. فروشنده می تواند در طول عمر قرارداد اول ب محصول

 ا قراردادی قرارداد مشاهده شود. یک پیشنهاد دهنده، سپس به عنوان منبع انتخاب شده و سپس به عنوان فروشنده ی

 مدیریت کند. در اینگونه موارد:  کار را به عنوان یک پروژه دعوت کننده می تواند

  خریدار مشتری به قراردادی های فرعی، تامین کنندگان و ارائه دهندگان خدمات می شود و بنابراین یک شرکت کلیدی پروژه از منظر فروشنده

 است. 

 نجام کار یا ارائه خدمات باشد. تیم مدیریت پروژه فروشنده ممکن است مربوط به تمام فرایندهای مربوط به ا 

 ( شرایط و ضوابط قرارداد و بیانیه کار اجباریSOW به بسیاری از فرایندهای مدیریت فروشنده تبدیل شده است. در واقع قرارداد می تواند شامل )

را محدود کند )مثال تصویب خرید از  ورودی ها )مثال مهمترین نتایج، نقاط عطف اصلی، اهداف هزینه( باشد یا می تواند گزینه های تیم پروژه

 تدارکات ممکن است نام های دیگر، مانند بیانیه فنی از کار داشته باشد.  SOWمورد نیاز است(.  ITتصمیمات کارکنان اغلب در پروژه های ادغام 

 ن تبدیل شود. فروشنده خود می تواند به خریدار محصوالت، خدمات و مواد پایین تر از قراردادی ها و تامین کنندگا 

می شود  ه تصوردر این بخش، فرض بر این است که خریدار یک آیتم برای پروژه به تیم پروژه اختصاص داده شده و / یا بخشی از سازمان بزرگتر است. فروشند

ها، نقش فروشنده ممکن است توسط یک گروه که خدمات و / یا مواد را به پروژه ارائه می دهد و معموال خارج از سازمان انجام می شود. برای بعضی از پروژه 

 قرارداد، بخشی یا عملکردی که بخشی از سازمان انجام می شود اما خارج از پروژه پر شود. برای پروژه های بزرگتر و پیچیده تر، فروشنده ممکن است پس از

 از تیم پروژه ای یکپارچه شود. 

کسانی که بدون خرید، قرارداد و یا بخش تهیه، مدیر پروژه می تواند نقش مقام خرید را برای مذاکره و برای سازمان های کوچک و یا شرکت های راه اندازی و 

قش می شود که نقراردادها مستقیما )خرید غیر متمرکز( بگیرد. برای سازمان های بالغ بیشتر، وظایف خرید و قرارداد واقعی، توسط یک بخش جداگانه انجام 

 ره و امضای قرارداد )خرید متمرکز( می باشد. ویژه ای برای خرید، مذاک

نده یک پیمانکار در قراردادهای بین المللی، قواعد حقوقی که تحت آن قراردادها اداره می شوند، به وضوح در قرارداد بیان می شود. در بیشتر موارد، فروش

 رابطه رسمی قراردادی مواجه است. خارجی است که با یک 

 و شیوه های جدید در مدیریت خرید روند 

وفقیت پروژه ها را تعدادی از روندهای عمده در ابزارهای نرم افزاری، ریسک، فرایندها، تدارکات و فن آوری با صنایع مختلف وجود دارد که می تواند میزان م

 از:  یریت تدارکات پروژه عبارتندتحت تاثیر قرار دهد. روند و شیوه های در حال ظهور برای مد

  پیشرفت قابل توجهی در توسعه ابزارها برای مدیریت مراحل تهیه و اجرای پروژه وجود دارد. ابزارهای آنالین برای تهیه اکنون پیشرفت در ابزار

نها به و تکمیل آ خریداران را تنها نقطه ای می دانند که می توان آنها را تبلیغ کرد و فروشندگان را با یک منبع واحد برای پیدا کردن اسناد تهیه

( در BIMصورت آنالین به مشتریان ارائه می دهند. در زمینه ساخت و ساز / مهندسی / زیرساخت، استفاده روزافزون از مدل اطالعات ساختمان )

کند. این رویکرد می تواند ابزارهای نرم افزاری نشان داده است که مقدار قابل توجهی از زمان و هزینه پروژه ها را با استفاده از آن صرفه جویی می 
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به طور قابل توجهی کاهش ادعاهای ساخت و ساز، در نتیجه کاهش هر دو هزینه ها و برنامه. شرکت های بزرگ و دولت های جهان در سراسر 

 در پروژه های بزرگ می کنند.  BIMجهان شروع به استفاده از 

  روند افزایشی در مدیریت ریسک، نوشتن قراردادهایی است که به طور دقیق ریسک های خاص را برای آن دسته از مدیریت ریسک پیشرفته تر

اشخاصی که قادر به مدیریت آنها هستند اختصاص داده است. هیچ پیمانکار قادر به مدیریت تمام خطرات احتمالی عمده در یک پروژه نیست. 

ست که پیمانکاران بر آن نظارت ندارند، مانند تغییر خط مشی های شرکت در سازمان خرید، تغییر شرایط خریدار مورد نیاز برای قبول خطراتی ا

 قانونی و سایر خطرات ناشی از پروژه. قراردادها ممکن است مشخص کنند که مدیریت ریسک باید به عنوان بخشی از قرارداد انجام شود. 

  یشرفت چشمگیری در در چند سال گذشته پتغییر فرایندهای قراردادmegaprojects  داشته است، به ویژه در زمینه توسعه زیرساخت ها و

ن انکاراپروژه های مهندسی. پروژه های چند میلیارد دالری در حال حاضر رایج است. بخش بزرگی از این موارد شامل قرارداد های بین المللی با پیم

از پروژه هایی هستند که فقط از پیمانکاران محلی استفاده می کنند. به طور فزاینده، قراردادی  متعدد از بسیاری از کشورها است و ذاتا خطرناک تر

فاده از تبا مشتری در فرآیند تدارکات کار می کند تا از تخفیف ها از طریق خرید کم و یا سایر مالحظات خاص استفاده کند. برای این پروژه ها، اس

 مللی به رسمیت شناخته شده است به منظور کاهش مشکالت و ادعاهای در هنگام اجرای. فرم های قراردادی استاندارد بین ال

  .از آنجا که بسیاری از مهندسی های بزرگ، پروژه های زیربنایی ساخت و ساز از طریق پیمانکاران بین المللی انجام لجستیک و مدیریت زنجیره تامین

وژه سایت پرمی شود، مدیریت جریان مواد برای تکمیل موفقیت آمیز حیاتی می شود. برای آیتم های بلند مدت، هر دو تولید اقالم و حمل و نقل آنها به 

ماه پیش داشته باشد. در پروژه های ساخت و  3تا  2رانندگان. در حوزه فناوری اطالعات، یک آیتم بلند مدت ممکن است نیاز به سفارش تبدیل به برنامه 

های سال قبل یا بیشتر. برای این پروژه ها، آیتم های بلند مدت ممکن است قبل از قرارداد 2یا  1ساز پیچیده، اقالم بلند مدت ممکن است نیاز به سفارش 

بل از شرونده قخریداری دیگر برای برآوردن تاریخ تکمیل پروژه برنامه ریزی شده تهیه شود. ممکن است قرارداد برای این مواد، تجهیزات و یا تجهیزات پی

 دیریت زنجیره تامیناینکه طراحی نهایی محصول خود به پایان برسد، بر اساس الزامات شناخته شده طراحی شده در سطح باال، ممکن است شروع شود. م

ابع ثانویه، ه منمنطقه ای است که از سوی تیم پروژه پیمانکار افزایش می یابد. منابع اولیه تامین منابع نه تنها در ابتدای پروژه شناسایی می شوند بلک

 مللی برای خرید حداقل حداقل درصد مواد وپشتیبان گیری نیز به طور کلی شناسایی می شوند. بسیاری از کشورها در سراسر جهان از پیمانکاران بین ال

 منابع از فروشندگان محلی استفاده می کنند. 

  .پروژه های تحت پوشش دولتی در حال افزایش است. روند در زیرساخت ها و پروژه های ساخت و ساز تجاری استفاده از فناوری و روابط متقابل

رتباطات و روابط ذینفع است. در طول ساخت و ساز، یک یا چند وب کم در سایت نصب شده است، فناوری از جمله دوربین های وب )وب کم( برای بهبود ا

ده های با به روز رسانی دوره ای به وب سایت عمومی در دسترس است. پیشرفت در پروژه می تواند توسط تمام سهامداران در اینترنت مشاهده شود. دا

تحقق ادعا، تجزیه و تحلیل امکان پذیر است. بعضی از پروژه ها کشف کرده اند که استفاده از وب کم ها  ویدئویی نیز می توانند ذخیره شوند، در صورت

در مورد  منازعات مربوط به کار ساخت و ساز در سایت را به حداقل برساند، چرا که وب کم رویدادهای را ثبت کرده است، بنابراین نباید اختالف نظر

 واقعیت ها وجود داشته باشد. 

  هر فروشنده برای محیط زیست سازمان مناسب نیست. بنابراین، برخی از پروژه ها قبل از تعهد کامل به بخش بزرگی از محدوده پروژه، تعهدات دادگاه

ن به خریدار چندین نامزد فروشندگان را برای محصوالت اولیه و محصوالت کار بر مبنای پرداخت می پذیرند. این باعث تسریع حرکت دادن با اجازه داد

 برای ارزیابی شرکای بالقوه می شود، در حالی که همزمان پیشرفت در کار پروژه انجام می شود. 

 دیدگاه های خشن 

ات یق دهد. مالحظاز آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، مدیر پروژه ممکن است نیاز به روشی که فرآیندهای مدیریت تدارکات پروژه را اعمال می کند، تطب

 رد زیر می شود: خیاطی شامل موا

  آیا یک تدارک اصلی وجود دارد و آیا در زمان های مختلف با فروشندگان مختلف وجود دارد که به پیچیدگی های خرید پیچیدگی تدارکات

 افزوده می شوند؟ 

  آیا خریداران و فروشندگان در همان محل، یا به طور منطقی نزدیک، یا در مناطق مختلف، کشورهای یا قاره ها هستند؟ مکان فیزیکی 

  آیا قوانین و مقررات محلی در مورد فعالیت های خریداری با سیاست های تدارکات سازمان ترکیب شده اند؟ چطور حاکمیت و محیط قانونی

 را تحت تاثیر قرار می دهد؟ این نیازهای حسابرسی قرارداد 

  .آیا قراردادی هایی وجود دارند که قادر به انجام کار هستند؟ در دسترس بودن پیمانکاران 
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 وصیه های محیط زیست / محیط زیست ت

ات مدل تهیه تدارک در محیط های چابک، فروشندگان خاص ممکن است برای گسترش تیم استفاده شوند. این روابط همکاری مشترک می تواند منجر به یک

 مشترک که در آن هر دو خریدار و فروشنده با ریسک و پاداش مربوط به یک پروژه سهم داشته باشند. 

داد حاکم رد، یک قرارپروژه های بزرگتر ممکن است یک رویکرد انطباقی برای برخی از نتایج ارائه شده و یک رویکرد پایدار برای دیگر بخش ها باشد. در این موا

( ممکن است برای مشارکت کلی استفاده شود، در حالی که کار انطباقی در یک ضمیمه یا مکمل قرار می گیرد. این اجازه MSAند قرارداد خدمات اصلی )مان

 رخ دهد بدون تاثیر قرارداد کلی. می دهد تا تغییرات در محدوده انطباق 

 مدیریت برنامه های خرید  12.1

د مستند سازی تصمیمات مربوط به تهیه پروژه است، مشخص کردن رویکرد و شناسایی فروشندگان بالقوه. مزیت اصلی این برنامه مدیریت تدارکات فرآین

ی و چگونگی به فرآیند این است که تعیین می کند که آیا کاالها و خدمات را از خارج از پروژه بدست آورده و در صورت لزوم، چه باید بدست آورد و چگونگ

. محصوالت و خدمات ممکن است از سایر قسمت های سازمان انجام شده یا از منابع خارجی تهیه شود. این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش دست آوردن آن

ان نمودار جری 3-12نشان داده شده است. شکل  2-12تعیین شده در پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 اطالعات فرآیند را نشان می دهد. 

 

 

 . برنامه مدیریت تدارکات: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-12شکل 
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م پروژه با که تیتعیین نقش و مسئولیت های مربوط به تهیه باید در اوایل فرایند مدیریت تدارکات برنامه انجام شود. مدیر پروژه باید اطمینان حاصل کند  

یا تهیه و همچنین تخصص خرید در سطح مورد نیاز برای پروژه کار می کند. شرکت کنندگان در فرآیند تدارکات ممکن است شامل پرسنل از اداره خرید 

 برنامه مدیریت تدارکات ثبت شود. پرسنل از اداره حقوقی سازمان خرید باشد. این مسئولیت ها باید در 

 مراحل معمول ممکن است: 

 ( تهیه بیانیه های تهیه کارSOW( یا شرایط مرجع )TOR .را آماده کنید ) 

  .برای تعیین بودجه، یک برآورد هزینه باال را آماده کنید 

  فرصت را تبلیغ کنید 

  .فهرست کوتاهی از فروشندگان واجد شرایط را شناسایی کنید 

  تهیه اسناد و تهیه اسناد 

  .تهیه و ارائه پیشنهادات توسط فروشنده 

  .ارزیابی فنی پیشنهادات شامل کیفیت را انجام دهید 

  .ارزیابی هزینه پیشنهادات را انجام دهید 

  .ارزیابی کیفیت و هزینه های نهایی را برای انتخاب پیشنهاد پیروزی آماده کنید 

  .نهایی کردن مذاکرات و امضای قرارداد بین خریدار و فروشنده 

ام شده م گیری های انجالزامات برنامه زمان بندی پروژه می تواند به طور قابل توجهی در استراتژی در فرایند مدیریت تدارکات برنامه تاثیر گذار باشد. تصمی

میم گیری های رد شده و تصدر زمینه توسعه برنامه مدیریت تأمین می تواند بر برنامه زمانبندی پروژه تأثیر بگذارد و با فرآیند برنامه توسعه، فرایند منابع برآو

 خرید و یا خریداری یکپارچه شود. 
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 مدیریت پالن تدارکات: ورودی  12.1.1

 روژه مزیت پ 12.1.1.1

 خالصه و منابع مالی پیشین است.  شرح داده شده است. منشور پروژه حاوی اهداف، شرح پروژه، نقاط عطف 4.1.3.1در بند 

 مدارک کسب و کار  12.1.1.2

 . اسناد تجاری عبارتند از: 1.2.6شرح داده شده در بخش 

  .استراتژی تدارکات و پرونده کسب و کار باید هماهنگ باشد تا اطمینان حاصل شود که پرونده کسب و کار باقی می ماند. مورد تجاری 

  طرح مدیریت مزایا توصیف می کند زمانی که انتظار می رود مزایای پروژه های خاص در دسترس قرار گیرد، که تاریخ های طرح مدیریت مزایا

 ا در اختیار شما قرار می دهد. تدارکات و زبان قرارداد ر

 طرح مدیریت پروژه  12.1.1.3

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای طرح مدیر4.2.3.1شرح داده شده در بخش 

  طرح مدیریت دامنه توضیح می دهد چگونه دامنه کار توسط پیمانکاران از طریق 5.1.3.1شرح داده شده در بخش طرح مدیریت محدوده .

 مرحله اجرایی پروژه مدیریت می شود. 

  شرح داده شده است. طرح مدیریت کیفیت شامل استانداردهای صنعتی قابل اجرا و کدهای مورد نیاز  8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت

مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت در قرارداد اشاره خواهد شد. این اطالعات ممکن  RFPژه است. این اطالعات در اسناد مناقصه مانند پرو

 است در پیش داوری تامین کننده یا به عنوان بخشی از معیارهای انتخاب استفاده شود. 

  طرح مدیریت منابع اطالعاتی در مورد منابع و اجزای خریداری شده یا اجاره می شرح داده شده است.  9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 شود، همراه با هر پیش فرض یا محدودیتی که بر تهیه تأثیر می گذارد. 

  شرح داده شده است. رشته محدوده شامل بیانیه محدوده،  5.4.3.1در بخش مقیاس پایهWBS  و فرهنگ لغتWBS  ،است. در اوایل این پروژه

( TOR( و شرایط مرجع )SOWمحدوده پروژه هنوز هم می تواند تکامل یابد. عناصر محدوده ای که شناخته شده اند برای توسعه بیانیه کار )

 استفاده می شوند. 

 اسناد پروژۀ  12.1.1.2

 شود، شامل موارد زیر می شود:  اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته

  شرح داده شده است. این لیست از نقاط عطف اصلی نشان می دهد هنگامی که فروشندگان مورد نیاز برای ارائه  6.2.3.3در بخش لیست دلخواه

 نتایج خود را. 

  .رت ها و توانایی های تیم پروژه و در توصیف شده است. تخصیص تیم پروژه شامل اطالعات در مورد مها 9.3.3.2در بخش تخصیص تیم پروژه

 دسترس بودن آنها برای حمایت از فعالیت های خریداری می شود. اگر تیم پروژه مهارت هایی را برای انجام فعالیت های خریداری که مسئولیت

 آن را دارند، نداشته باشد، باید منابع اضافی به دست آید یا آموزش الزم باشد یا هر دو. 

 شرح داده شده است. مستندات مورد نیاز می تواند شامل موارد زیر باشد:  5.2.3.1در بخش  د نیازمستندات مور 

  الزامات فنی که فروشنده باید برآورده کند، و 

  الزامات با مفاد قراردادی و قانونی که ممکن است شامل بهداشت، ایمنی، امنیت، عملکرد، محیط زیست، بیمه، حقوق

 مالکیت معنوی، فرصت اشتغال، مجوز، مجوز و سایر شرایط غیر فنی باشد. 
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  محصول را از مبدأ خود به مقادیری که آنها شرح داده شده است. ماتریس ردیابی الزامات الزامات  5.2.3.2در بخش ماتریس ردیابی مورد نیاز

 را برآورده می کند، پیوند می دهد. 

  توصیف شده است. الزامات منابع حاوی اطالعاتی در مورد نیازهای خاص مانند منابع تیم و فیزیکی است که ممکن  9.2.3.1در بند الزامات منابع

 است الزم باشد به دست آورد. 

  توصیف شده است. ثبت ریسک فهرستی از خطرات را همراه با نتایج تجزیه و تحلیل ریسک و برنامه ریزی خطرات  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 احتمالی فراهم می کند. برخی از خطرات از طریق یک قرارداد خریداری منتقل می شوند. 

  مربوط به شرکت کنندگان پروژه و منافع آنها در شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران جزئیات  13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 پروژه را شامل می شود، از جمله آژانس های نظارتی، پرسنل قراردادی و پرسنل قانونی. 

12.1.1.4 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 حت تاثیر قرار دهند عبارتند از: فاکتورهای محیطی سازمانی که می توانند فرایند مدیریت تدارکات را ت

  شرایط بازار 

  محصوالت، خدمات و نتایج موجود در بازار؛ 

  فروشندگان، از جمله عملکرد گذشته یا شهرت خود؛ 

  شرایط و ضوابط معمول برای محصوالت، خدمات و نتایج یا برای صنعت خاص؛ 

  الزامات محلی منحصر به فرد، مانند الزامات قانونی برای کارگران محلی یا فروشندگان؛ 

  مشاوره حقوقی در خصوص خرید؛ 

  سیستم های مدیریت قرارداد، از جمله روش های کنترل تغییر قرارداد؛ 

  سیستم تولید چند سطحی از فروشندگان پیش داوری بر اساس تجربه قبلی؛ و 

  .حسابداری مالی و سیستم پرداخت قرارداد 

 دارایی های سازمانی  12.1.1.6

ردادی که توسط سازمان استفاده می شود نیز بر تصمیم گیری برای فرایند مدیریت تدارکات برنامه تأثیر می گذارد. دارایی های انواع مختلف توافقنامه های قرا

  حت تأثیر قرار دهند عبارتند از: فرآیند سازمانی که می توانند فرایند مدیریت تدارکات را ت

  بررسی شده اند می توانند مراحل مورد نیاز برای تبلیغ این فرصت را ساده لیستی از فروشندگان که به درستی لیست فروش پیش فروش شده

 کرده و زمان بندی روند فرآیند انتخاب فروشنده را کوتاه تر کنند. 

  .اکثر سازمانها سیاست های خرید رسمی و سازمان های خریداری می کنند. سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های تدارکات رسمی

ین پشتیبانی خریداری در دسترس نیست، تیم پروژه باید هر دو منابع و تخصص را برای انجام چنین فعالیت های خریداری تامین هنگامی که چن

 کند. 

  کلیه روابط قراردادی قانونی به طور کلی به یکی از دو خانواده گسترده تقسیم می شود: قیمت ثابت یا هزینه قابل پرداخت. همچنین، نوع قرارداد

 هانواع گسستنوع ترکیبی سوم معموال استفاده می شود به نام قرارداد زمان و مواد وجود دارد. انواع قراردادهای محبوب تر در استفاده زیر به عنوان 

 مورد بحث قرار می گیرند، اما در عمل، یک یا چند نوع را به یک تدارک تنها ترکیب نمی کند. 

  این نوع قراردادها شامل تنظیم یک قیمت کلی ثابت برای یک محصول یا خدمات تعریف شده یا نتیجه ارائه می قراردادهای ثابت قیمت

د که الزامات به خوبی تعریف شده و تغییرات قابل توجهی در دامنه مورد انتظار نباشد. شود. این قراردادها باید زمانی مورد استفاده قرار گیر

 انواع قرارداد ثابت قیمت عبارتند از: 

 ( ثابت قیمت ثابتFFP.)  نوع قراردادی که اغلب استفاده می شودFFP  است. اکثر سازمان های خریدی این مزیت را دارند زیرا

 می شود و تغییری نیست مگر اینکه دامنه کار تغییر کند. قیمت کاالها در ابتدا تعیین 
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 ( هزینه تحریم قیمت ثابتFPIF.)  این قیمت ثابت قیمت به خریدار و فروشنده برخی از انعطاف پذیری در آن اجازه می دهد تا

معمول، چنین انگیزه های مالی  برای انحراف از عملکرد، با انگیزه های مالی وابسته به رسیدن به معیارهای توافق شده است. به طور

، سقف قیمت تعیین می شود و تمام هزینه FPIFمربوط به هزینه، برنامه ریزی، و یا عملکرد فنی فروشنده می باشد. در قراردادهای 

 های باالی سقف قیمت مسئول فروشنده می باشد. 

 ( قیمت ثابت با تنظیمات قیمت اقتصادیFPEPA .)شود هر زمانی که دوره عملکرد فروشنده به مدت  این نوع زمانی استفاده می

قابل توجهی از سال ها می رسد یا اگر پرداخت ها با یک ارز متفاوت انجام شود. این یک قرارداد ثابت قیمت است، اما با مقررات خاص 

یا ییرات تورم و یا افزایش هزینه )اجازه می دهد تا تنظیمات نهایی از پیش تعریف شده به قیمت قرارداد به علت شرایط تغییر، مانند تغ

 کاهش( برای کاالهای خاص. 

 این نوع قرارداد شامل پرداخت )بازپرداخت هزینه( به فروشنده برای تمام هزینه های واقعی مشروع که برای  قراردادهای هزینه بازپرداخت

کاری  انجام کار کامل انجام می شود، به همراه هزینه ای که نماینده سود فروشنده می باشد. این نوع باید مورد استفاده قرار گیرد اگر محدوده

 ل توجهی در هنگام اجرای قرارداد تغییر یابد. تنوع می تواند شامل موارد زیر باشد: انتظار می رود که به طور قاب

 ( هزینه به اضافه هزینه ثابتCPFF .) فروشنده برای تمام هزینه های مجاز برای انجام کار قراردادی بازپرداخت می شود و یک

هزینه ثابت باقیمانده درصدی از هزینه های پیش بینی شده پروژه پیش بینی می شود. مقادیر هزینه تغییر نمی کند مگر اینکه دامنه 

 پروژه تغییر کند. 

 ( هزینه هزینه انگیزشیCPIF .)تمام هزینه های مجاز برای انجام کار قراردادی بازپرداخت می شود و هزینه های  فروشنده برای

، CPIFانگیزشی پیش بینی شده را بر اساس اهداف عملکرد خاصی که در قرارداد مشخص شده است دریافت می کند. در قراردادهای 

دو خریدار و فروشنده هزینه های سه گانه را از خروج  اگر هزینه های نهایی کمتر یا بیشتر از هزینه های تخمین زده اصلی باشد، هر

بیش از / زیر هدف هزینه ها بر اساس عملکرد  81/21بر اساس یک فرمول تقسیم هزینه پیشنهادی پیشنهادی ، به عنوان مثال، تقسیم 

 واقعی فروشنده. 

 ( هزینه هزینه به عالوه هزینهCPAF .)رداخت می شود، اما اکثر هزینه ها بر اساس فروشنده برای تمام هزینه های مشروع بازپ

رضایت برخی معیارهای عملکرد ذهنی خاصی که در قرارداد تعریف شده و درج شده اند، به دست می آیند. تعیین مبلغ صرفا بر اساس 

 تعیین ذهنی عملکرد فروشنده توسط خریدار است و به طور کلی تجدید نظر نیست. 

 ( قراردادهای زمان و موادT & M .) قراردادهای زمان و مواد )همچنین به معنای زمان و وسایل( یک نوع ترکیبی از قرارداد قراردادی با

 هجنبه های قرارداد هزینه قابل پرداخت و قیمت ثابت است. آنها اغلب برای تقویت کارکنان، کسب کارشناسان و هر گونه حمایت بیرونی استفاد

 وان به سرعت تجویز کرد. می شود که بیانیه دقیق کار را نمی ت

 مدیریت پروژه های برنامه ریزی: ابزار و تکنیک  12.1.2

 محاکمه محقق  12.1.2.1

 شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  4.1.2.1در بخش 

  تدارکات و خرید 

  نوع قرارداد و اسناد قرارداد، و 

  مقررات و مقررات مربوط 

 جمع آوری اطالعات  12.1.2.2

صنعت  ل بررسیتکنیک جمع آوری داده ها که می تواند برای این فرآیند استفاده شود، شامل تحقیقات بازار نمی شود بلکه محدود می شود. تحقیق بازار شام

ای تدارکاتی می توانند اطالعاتی را که در کنفرانس ها، بررسی های آنالین و منابع مختلف برای شناسایی قابلیت و توانایی های فروشنده خاص است. تیم ه

صالح در حالی که های بازار به دست آورده اند، استفاده کنند. این تیم همچنین می تواند اهداف تدارکاتی خاص را برای استفاده از فن آوری های بالغ بر ا

 خطرات ناشی از وسعت فروشندگان است که بتواند مواد یا خدمات مورد نظر را فراهم کند، تدوین کند. متعادل کردن 
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 تحلیل داده ها  12.1.2.3 

 تحلیل ساخته وتکنیک های تجزیه و تحلیل اطالعاتی که می توانند برای این فرآیند استفاده شوند، شامل تجزیه و تحلیل، خرید و یا خرید نیستند. تجزیه  

ه است. ی خریداری شدشده و یا خرید استفاده می شود برای تعیین اینکه آیا کار یا تحویل می تواند بهترین با تیم پروژه انجام شود و یا باید از منابع خارج

تخصص تخصصی، تمایل به  عوامل دخیل در تصمیم گیری خرید یا خرید عبارتند از تخصیص منابع فعلی سازمان و مهارت ها و توانایی های آنها، نیاز به

 گسترش تعهدات اشتغال دائمی و نیاز به تخصص مستقل. همچنین شامل ارزیابی خطرات مربوط به هر تصمیم خرید یا خرید می شود. 

جریان نقدی تنزیل (، IRR(، نرخ بازده داخلی )ROIساختن یا خرید تجزیه و تحلیل ممکن است دوره بازپرداخت استفاده کنید، بازگشت سرمایه گذاری )

(، و یا تکنیک های دیگر به منظور تصمیم بگیرید که آیا چیزی را بخشی از پروژه قرار BCA(، سود / تجزیه و تحلیل هزینه )NPVشده، ارزش خالص فعلی )

 دهید یا آن را از خارج خریداری کنید. 

 تجزیه و تحلیل انتخاب منابع  12.1.2.2 

ش انتخاب، اولویت بندی تقاضای رقابت برای پروژه الزم است. از آنجایی که روش های انتخاب رقابتی ممکن است به فروشندگان قبل از تصمیم گیری بر روی رو 

ه هیه شده باشد، بنیاز داشته باشند تا مقدار زیادی از زمان و منابع را به موقع سرمایه گذاری کنند، این روش خوبی است که شامل روش ارزیابی در اسناد ت

 مول استفاده می شود عبارتند از: وری که داوطبان می دانند چگونه ارزیابی خواهند شد. روش های انتخاب معط

  .روش حداقل هزینه ممکن است برای تدارکات از طبیعت استاندارد و یا روال که در آن شیوه ها و استانداردهای خوبی تثبیت کمترین هزینه

 و خوبی تعریف شده انتظار می رود، که می تواند در هزینه های مختلف اجرا مناسب است. وجود دارد و که از آن یک نتیجه خاص 

  .روش صالحیت تنها انتخاب اعمال می شود هنگامی که زمان و هزینه از یک فرآیند انتخاب کامل حس را ندارد چرا که ارزش خرید مدارک تنها

نسبتا کوچک است. خریدار ایجاد یک لیست کوتاه و انتخاب داوطلب را با بهترین اعتبار، مدارک تحصیلی، تجربه، تخصص، زمینه های تخصص و 

 منابع باشد. 

 از شرکت انتخاب خواسته است برای ارائه یک پیشنهاد با هر دو جزئیات فنی و هزینه و پس از  ین نمره پیشنهاد فنی مبتنی بر کیفیت.باالتر

اس کیفیت سآن دعوت به مذاکره قرارداد اگر پیشنهاد فنی ثابت می کند قابل قبول است. با استفاده از این روش، پیشنهادات فنی برای اولین بار بر ا

ی خود لز راه حل های فنی ارائه شده ارزیابی شده است. فروشنده که پیشنهاد فنی باالترین رتبه را مشاهده کنید انتخاب شده است اگر پیشنهاد ماا

 را می توان مذاکره و پذیرفته شده است. 

  .روش کیفیت و هزینه مبتنی بر اجازه می دهد تا هزینه به عنوان یک عامل در فرآیند انتخاب گزینه گنجانده شده کیفیت و هزینه مبتنی بر

ایسه قاست. به طور کلی، هنگامی که خطر و / یا عدم قطعیت برای پروژه ها بزرگتر است، با کیفیت باید یک عنصر کلیدی می شود که تا هزینه در م

 با. 

  .ک فروشنده خاص برای آماده سازی پیشنهادات فنی و مالی، که پس از آن مذاکره می پرسد. از آنجا که هیچ رقابت وجود خریدار یتنها منبع

 دارد، این روش قابل قبول است تنها هنگامی که به درستی توجیه و باید به عنوان یک استثنا مشاهده شده است. 

  .دسترس برای فروشندگان دعوت در  روش ثابت بودجه نیاز به افشای بودجه دربودجه ثابتRFP  .و انتخاب پیشنهاد فنی عالی رتبه در بودجه

ید از آنجا که فروشندگان در معرض محدودیت هزینه، آنها را از محدوده و کیفیت پیشنهاد خود را به آن بودجه وفق دهند. بنابراین خریدار با

فروشنده قادر به انجام وظایف در بودجه خواهد بود. این روش مناسب است تنها  اطمینان حاصل شود که بودجه سازگار با ایجاد و آن است که

 زمانی که افشانده است دقیقا تعریف شده، بدون هیچ تغییری پیش بینی می شوند و بودجه ثابت است و نمی توان بیش از حد. 

 جلسات  12.1.2.4

کردن استراتژی خرید بدون جلسات تبادل اطالعات اضافی با پیشنهاد دهندگان بالقوه ارائه تحقیقات به تنهایی ممکن است اطالعات خاص به تدوین و فرموله 

 طرف سودمند یا نمی دهد. با همکاری داوطلبان بالقوه، سازمان و خرید مواد اولیه و یا خدمات ممکن است به نفع حالی که فروشنده می تواند یک رویکرد دو

 می تواند به تعیین استراتژی برای مدیریت و نظارت بر تهیه استفاده می شود.  محصول را تحت تاثیر قرار. مالقات ها
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 طرح مدیریت تدارکات: خروجی  12.1.3 

 برنامه تدارکاتی مدیریت  12.1.3.1

ناقصه های ملی، مطرح مدیریت تدارکات شامل فعالیت های در طول فرایند تهیه انجام می شود. باید سند آیا مناقصه های بین المللی رقابتی، مناقصه رقابتی  

ار و برنامه ریزی پروژه تراز وسط قرمحلی، و غیره، باید انجام شود. اگر پروژه از خارج تامین مالی، منابع و دسترس بودن بودجه باید با برنامه مدیریت تدارکات 

 دارد. 

 می توانید برای شامل راهنمایی:  طرح مدیریت تدارکات 

  چگونه تهیه خواهد شد با جنبه های دیگر این پروژه، از جمله توسعه برنامه زمانبندی پروژه و کنترل فرآیند هماهنگ؛ 

  جدول زمانی از فعالیت های تدارکاتی کلیدی؛ 

 ات مورد استفاده قرار گیرد به مدیریت قرارداد؛ معیارهای تدارک 

  نقش ذینفعان و مسئولیت مربوط به خرید کاال، از جمله قدرت و محدودیت های تیم پروژه که سازمان انجام یک بخش تدارکات؛ 

  .محدودیت ها و مفروضات است که می تواند برنامه ریزی شده تدارکات را تحت تاثیر قرار 

 ها قانونی و ارز که در آن پرداخت خواهد شد.  صالحیت این دادگاه 

  تعیین اینکه آیا برآوردهای مستقل استفاده خواهد شد و اینکه آیا آنها به عنوان معیارهای ارزیابی مورد نیاز؛ 

  برخی از انواع ریسک مسائل مربوط به مدیریت ریسک از جمله شناسایی الزامات مورد نیاز برای ضمانت اجرا و یا قراردادهای بیمه برای کاهش

 پروژه؛ و 

  .فروشندگان شایسته و در صورت وجود، مورد استفاده قرار گیرد 

 و بر نیازهای هر پروژه بر اساس. برنامه مدیریت تدارکات می تواند رسمی یا غیر رسمی، می تواند بسیار دقیق و یا گسترده قاب، 

 استراتژی خرید  12.1.3.2

یا خرید کامل است و تصمیم ساخته شده است برای به دست آوردن از خارج از پروژه، یک استراتژی خرید باید مشخص شود. هنگامی که تجزیه و تحلیل را 

 هد از طریق مراحل تهیه پیش است. هدف از استراتژی خرید برای تعیین روش زایمان پروژه، نوع توافق الزام آور حقوقی )بازدید کنندگان(، و چگونه تهیه خوا

  .روش تحویل خدمات حرفه ای در مقابل پروژه های ساختمانی متفاوت است. روش های تحویل 

 ،روش های تحویل عبارتند از: ارائه دهنده خریدار / خدمات با انعقاد قرارداد، خریدار / ارائه دهنده خدمات با  برای خدمات حرفه ای

 ائه دهنده خدمات، و خریدار / ارائه دهنده خدمات به عنوان نماینده. انعقاد قرارداد مجاز سرمایه گذاری مشترک بین خریدار و ار

 ،برای ساخت و ساز صنعتی یا تجاری ( روش های تحویل پروژه شامل اما نه محدود به: کلید در دست، طراحی ساختDB طراحی ،)

 ران است. (، و دیگBOOT(، ساخت انتقال خود به کار گیرند )DBO(، طراحی ساخت، )DBBپیشنهاد ساخت )

 .انواع پرداخت قرارداد جداگانه از روش های تحویل پروژه هستند و با سیستم های مالی داخلی سازمان خرید هماهنگ  انواع پرداخت قرارداد

ا، هزینه به باشد. آنها عبارتند از اما به این نوع قرارداد عالوه تغییرات نه محدود به: یکجا، شرکت ها قیمت ثابت، هزینه به عالوه جایزه هزینه ه

 ینه، زمان و مواد، هزینه هدف، و دیگران. عالوه انگیزه هز

 مناسب هستند که به نوع کار قابل پیش بینی است و الزامات به خوبی تعریف شده و به احتمال زیاد به  قراردادهای با قیمت ثابت

 تغییر دهید. 

 ا نه به خوبی تعریف شده است.مناسب هستند زمانی که کار در حال تحول، به احتمال زیاد به تغییر، ی هزینه به عالوه قرارداد 

  وIncentives  .جوایز ممکن است مورد استفاده برای هماهنگ اهداف خریدار و فروشنده 

 .استراتژی تدارکات همچنین می تواند شامل اطالعات در مورد مراحل خرید. اطالعات ممکن است شامل:  مراحل تدارکات 

 ز و اهداف خاص از هر مرحله؛ توالی یا توقف تدریجی از تهیه، شرح هر یک از فا 

  شاخص های عملکرد تدارکات و نقاط عطف که در نظارت بر استفاده می شود؛ 
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  .معیار برای حرکت از فاز به فاز 

  نظارت و ارزیابی طرح برای ردیابی پیشرفت؛ و 

  .فرایند برای انتقال دانش برای استفاده در مراحل بعدی 

 اسناد مناقصه  12.1.3.3

ی زمانی به طور کل اسناد مناقصه استفاده می شود برای درخواست پیشنهاد از فروشندگان آینده نگر است. واژه هایی مانند پیشنهاد، مناقصه، و یا نقل قول ها

ر حالی که یک مدت مانند که تصمیم گیری انتخاب گزینه است بر اساس قیمت )به عنوان در هنگام خرید اقالم تجاری و یا استاندارد( استفاده می شود، د

ستفاده می اپیشنهاد است به طور کلی استفاده می شود که مالحظات دیگری از قبیل قابلیت های فنی و یا فنی رویکرد مهم ترین. اصطالحات تدارکات خاص 

 شود ممکن است با صنعت و محل تهیه متفاوت است. 

ی توانید یک درخواست برای اطالعات، درخواست برای نقل قول، درخواست برای پیشنهاد، و یا دیگر بسته به کاال و یا خدمات مورد نیاز، اسناد مناقصه را م

 فاده از آنها در زیر ارائه شده: اسناد تدارکات مناسب باشد. شرایط مربوط به است

 ( درخواست برای اطالعاتRFI .)RFI ست آورد از فروشندگان مورد استفاده شده است که اطالعات بیشتر در مورد کاالها و خدمات به د

 خواهد دنبال داشته باشد.  RFPیا  RFQنیاز است. این به طور معمول توسط یک 

 ( درخواست برای نقل قولRFQ .)RFQ  است که معموال استفاده می شود که اطالعات بیشتر در مورد نحوه فروشندگان می الزامات را

 هد مورد نیاز است. برآورده سازد و / یا چه مقدار از آن هزینه خوا

 ( درخواست برای پیشنهادRFP .)RFP  استفاده شده است که یک مشکل در این پروژه وجود دارد و راه حل آسانی نیست. این است که

 اسناد است و قوانین خرید سخت برای پاسخ محتوای، جدول زمانی، و فروشنده است.  "درخواست برای"رسمی ترین 

شامل  این اسناد اسناد ساختارهای خریدار تدارکات به منظور تسهیل پاسخ دقیق و کامل از هر فروشنده آینده نگر و به منظور تسهیل ارزیابی آسان از پاسخ.

 شرح فرم مورد نظر از پاسخ، افشانده شدن تدارکات مربوطه، و هر گونه مقررات قراردادی مورد نیاز است. 

قیق دجزئیات اسناد تدارکات باید مطابق با ارزش، و خطرات مرتبط با، تهیه برنامه ریزی شده باشد. اسناد تدارکات مورد نیاز به اندازه کافی پیچیدگی و سطح از 

 ر برای برآوردنتبرای اطمینان از سازگار باشد، پاسخ های مناسب، اما انعطاف کافی برای اجرای نظر گرفتن هر فروشنده پیشنهادات خود را برای راه های به

 الزامات است. 

 بیانیه تهیه کار  12.1.3.2

( برای هر تهیه شده است از پایه محدوده پروژه توسعه یافته و تنها آن بخش از محدوده پروژه است که به درون قرارداد مرتبط SOWدر این بیانیه از کار )

زئیات کافی اجازه می دهد فروشندگان آینده نگر برای تعیین اینکه آیا آنها قادر به ارائه گنجانده شود تعریف می کند. افشانده شدن توصیف آیتم تدارکات در ج

ساس فرم. اطالعات محصوالت، خدمات، یا نتایج است. جزئیات کافی می تواند متفاوت باشد در ماهیت مورد، نیازهای خریدار، و یا قرارداد انتظار می رود بر ا

 مشخصات، مقدار مورد نظر، سطح کیفیت، داده های عملکرد، دوره عملکرد، محل کار، و سایر موارد مورد نیاز باشد. موجود در یک افشانده می توانید 

س از پروژه افشانده شدن تدارکات باید واضح، کامل، و مختصر باشد. این شامل یک شرح هر گونه خدمات وثیقه مورد نیاز، از جمله گزارش عملکرد و یا پ

 برای آیتم تهیه کرده است. افشانده می توان تجدید نظر به عنوان مورد نیاز به عنوان آن را از طریق فرایند تهیه حرکت می کند تا به یک پشتیبانی عملیاتی

 توافق نامه امضا شده گنجانیده شده است. 

به طور  TORمشابه برای ایجاد تدارکات، یک ( است که گاهی اوقات زمانی که پیمانکاری برای خدمات استفاده می شود. TORشرایط عبارت از مرجع )

 معمول شامل این عناصر: 

  وظایف پیمانکار موظف است نسبت به انجام و همچنین شرایط هماهنگی مشخص شده؛ 

  .استاندارد پیمانکار انجام خواهد شد که قابل اجرا به این پروژه می باشد 

  .داده است که باید برای تصویب ارائه شود 
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 ز تمام داده ها و خدمات خواهد شد که به پیمانکار توسط خریدار برای استفاده در انجام قرارداد ارائه، در صورت؛ و لیست مفصل ا 

  .تعریف برنامه برای ارائه اولیه و زمان بررسی / تایید مورد نیاز است 

 معیارهای انتخاب منبع  12.1.3.4

ن حاصل شود که این پیشنهاد انتخاب را به بهترین کیفیت برای خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند. معیار در انتخاب معیارهای ارزیابی، خریدار به دنبال اطمینا

 ممکن است شامل اما نه محدود به: انتخاب منبع 

  قابلیت و ظرفیت؛ 

  هزینه محصول و چرخه عمر هزینه؛ 

  تاریخ های تحویل؛ 

  مهارت های فنی و رویکرد؛ 

  تجربه مرتبط خاص؛ 

  .کفایت طرح رویکرد و کار پیشنهادی در پاسخ به افشانده شدن 

  مدارک تحصیلی کارکنان کلیدی، در دسترس بودن، و صالحیت؛ 

  .ثبات مالی شرکت 

  تجربه مدیریت؛ و 

  .مناسب بودن برنامه انتقال دانش، از جمله آموزش 

مورد نیاز، به عنوان مثال، مشارکت اتباع در میان کارکنان کلیدی ارائه شده  "محتوای محلی"برای پروژه های بین المللی، معیارهای ارزیابی ممکن است شامل 

 است. 

سازمان خرید است. معیارهای  معیارهای خاص ممکن است یک نمره عددی، کد رنگ، و یا شرح نوشته شده است که چگونه به خوبی با فروشنده ارضا نیازهای

رارداد ضای قخواهد شد بخشی از یک سیستم وزن است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به عنوان یک فروشنده واحد است که خواسته خواهد شد که به ام

 یک از پیشنهاد را انتخاب کنید.  به هرو ایجاد یک دنباله مذاکره با رتبه بندی تمام پیشنهادات توسط نمرات ارزیابی وزن اختصاص داده شده 

 ساختن یا خرید تصمیم گیری  12.1.3.6

 ی شود. به از منابع خارج خریدار نتایج تجزیه و تحلیل را یا خرید در یک تصمیم گیری که آیا کار خاص می تواند بهترین توسط تیم پروژه انجام شود و یا نیاز

 برآورد هزینه مستقل  12.1.3.7

ر د ات بزرگ، سازمان تهیه ممکن است برای انتخاب هم آماده برآورد مستقل خود را و یا یک برآورد هزینه تهیه شده توسط یک برآوردگر حرفه ایبرای تدارک

ا یا مبهم، ید خارج به عنوان یک معیار در پاسخ پیشنهاد خدمت می کنند. تفاوت های مهم در برآورد هزینه می شود نشان می دهد که افشانده تدارکات کمبو

 خ به طور کامل برای ایجاد تهیه. این که فروشندگان آینده نگر هم اشتباه بود و یا موفق به پاس

 درخواست تغییر  12.1.3.8

. تصمیم گیری است که شامل محصوالت تهیه، خدمات، منابع یا یک درخواست تغییر نیاز داشته باشد. تصمیم گیری های دیگر در طول 4.3.3.4در بخش 

گر اجزای ه آن، و دیرنامه ریزی تدارکات همچنین می توانید نیاز برای درخواست تغییر دیگری ایجاد کنید. تغییرات در برنامه مدیریت پروژه، برنامه های تابعب

( 4.6بخش آیند )یر کنترل فرممکن است در درخواست تغییر که اقدامات تدارکات تاثیر شود. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغی

 پردازش شده است. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  12.1.3.5

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به: 
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  .درس ثبت به دست است و با هر درس الزم در مورد مقررات و انطباق، جمع آوری داده ها، تجزیه و 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 تحلیل داده ها، و تجزیه و تحلیل انتخاب منبع به روز شد. 

  .به ارائه نتایج خود را.  . این لیست از نقاط عطف مهم نشان می دهد که انتظار می رود فروشندگان6.2.3.3در بخش لیست نقطه عطف است 

  .اسناد و مدارک مورد نیاز عبارتند از: 5.2.3.1در بخش اسناد و مدارک مورد نیاز . 

  الزامات فنی است که فروشنده مورد نیاز است برای برآورده سازد، و 

 یست، بیمه، حقوق مالکیت مورد نیاز با مفاهیم قراردادی و حقوقی که ممکن است شامل بهداشت، ایمنی، امنیت، عملکرد، محیط ز

 معنوی، فرصت اشتغال برابر، مجوز، مجوز، و سایر موارد مورد نیاز غیر فنی. 

  .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی محصول از لینک مورد نیاز منشاء آنها به تحویل است که 5.2.3.2در بخش مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 آنها را برآورده سازد. 

 هر فروشنده تایید همراه با مجموعه ای منحصر به فرد خود را از خطرات، بسته به سازمان فروشنده، طول 11.2.3.1در بخش ک. ثبت نام ریس .

 مدت قرارداد، محیط خارجی، روش زایمان پروژه، نوع قرارداد خودرو انتخاب و نهایی توافق قیمت. 

  .هر گونه اطالعات اضافی بر سهامداران، به ویژه سازمان های نظارتی، پرسنل قرارداد و . ثبت نام ذینفعان با 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان

 پرسنل قانونی به روز شد. 

 ند سازمانی دارایی به روز رسانی فرای 12.1.3.12

دود واجد شرایط محدارایی های فرآیند سازمانی که به عنوان یک نتیجه از فرآیند مدیریت تدارکات طرح به روز را شامل میشود اما به اطالعات در فروشندگان 

 نمی شود. 

، برای پروژه های بزرگ، تدارکات برای پروژه های با چند تدارکات و تدارکات نسبتا ساده است، برخی از این خروجی ممکن است ترکیب شود. با این حال

یک لیست نشان دهنده انواع  1-12پیچیده و که در آن بسیاری از کارها توسط پیمانکاران انجام می شود، انواع مختلفی از اسناد و مدارک وجود دارد. جدول 

ی از تدارکات، این لیست باید در نظر گرفته شود تجویزی، بلکه معمول اسناد مورد استفاده در تدارکات و برخی از مطالب خود را است. با توجه به ماهیت حقوق

ودیت های قانونی آن را باید به عنوان یک طرح کلی از انواع اسناد و محتویات مورد نیاز برای انجام تدارکات استفاده می شود. سازمان، محیط زیست، و محد

 ن پروژه است. مورد نیاز برای ای دیکته اسناد تدارکات مورد نیاز و اطالعات
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 تدارکات رفتار  12.2

ط اجد شرایرفتار تدارکات روند اخذ پاسخ فروشنده، یک گزینه انتخاب، و اعطای یک قرارداد است. مزیت اصلی این فرایند این است که آن یک فروشنده و

مله قرارداد رسمی هستند. این فرایند دوره ای در طول پروژه انجام انتخاب و شرایط قانونی برای تحویل اجرا می کند. نتایج پایان از روند توافقات تاسیس از ج

نمودار جریان داده  5-12نشان داده شده است. شکل  4-12به عنوان مورد نیاز است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند رفتار تدارکات در شکل 

 ها برای فرایند به تصویر می کشد. 

 

Figure 12-4. Conduct Procurements: Inputs, Tools & Techniques, and Outputs 

 

Figure 12-5. Conduct Procurements: Data Flow Diagram 
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 تدارکات رفتار: ورودی  12.2.1

 طرح مدیریت پروژه  12.2.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای برنامه مدیر4.2.3.1در بخش   

  .طرح مدیریت حوزه توضیح می دهد چگونه دامنه کلی کار است موفق خواهد، از جمله حوزه انجام 5.1.3.1در بخش برنامه مدیریت محدوده .

 شده توسط فروشندگان. 

  .طرح مدیریت مورد نیاز توضیح می دهد چگونه مورد نیاز تجزیه و تحلیل خواهد شد، مستند 5.1.3.2در بخش برنامه مدیریت مورد نیاز است .

شود. طرح مدیریت مورد نیاز ممکن است شامل چگونه فروشندگان مورد نیاز آنها تحت شرایط برای راضی نگهداشتن آنها را مدیریت  و اداره می

 کند. 

  .برنامه مدیریت ارتباطات توضیح می دهد چگونه ارتباطات بین خریداران و فروشندگان انجام 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات .

 خواهد شد. 

  .طرح مدیریت ریسک یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است و توضیح می دهد چگونه فعالیت های 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

 مدیریت ریسک خواهد شد ساختار و برای این پروژه انجام شده است. 

  .ول فرآیند رفتار تدارکات انجام می شود. . طرح مدیریت تدارکات شامل فعالیت های در ط12.1.3.1در بخش برنامه مدیریت تدارکات 

  .طرح مدیریت پیکربندی آن موارد است که با قابلیت تنظیم هستند، کسانی که مواردی که نیاز به 5.6.1.1در بخش طرح مدیریت پیکربندی .

ریت ی و فرآیندهای برای فروشندگان مدیکنترل تغییر رسمی، و این فرایند را برای کنترل تغییرات چنین موارد تعریف می کند. این شامل فرمت ها

 پیکربندی در راه است که سازگار با رویکرد خریدار ارائه. 

  .قبل از شروع درمان هزینه شامل بودجه برای خرید و همچنین هزینه های مرتبط با مدیریت فرایند تهیه و 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 فروشندگان. 

 اسناد پروژه  12.2.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  ژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شاملاسناد پرو

  .درس پیش از آن در پروژه با توجه به انجام تدارکات را می توان به مراحل بعد از آن در پروژه اعمال شده 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 به بهبود بهره وری از این فرایند به دست. 

  .لیت های تدارکاتی. پس از آن . برنامه پروژه شناسایی تاریخ شروع و پایان فعالیت های پروژه، از جمله فعا6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه

 مقدار که تحویل پیمانکار به علت است. 

  .اسناد و مدارک مورد نیاز عبارتند از: 5.2.3.1در بخش اسناد و مدارک مورد نیاز . 

  الزامات فنی با فروشنده مورد نیاز برای برآورده سازد، و 

  مورد نیاز با مفاهیم قراردادی و حقوقی که ممکن است شامل بهداشت، ایمنی، امنیت، عملکرد، محیط زیست، بیمه، حقوق مالکیت

 معنوی، فرصت اشتغال برابر، مجوز، مجوز، و سایر موارد مورد نیاز غیر فنی. 

  .به فرد خود را از خطرات، بسته به سازمان فروشنده، طول  . هر فروشنده تایید همراه با مجموعه ای منحصر11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک

 مدت قرارداد، محیط خارجی، روش زایمان پروژه، نوع قرارداد خودرو انتخاب و نهایی توافق قیمت. 

  .این سند شامل تمام جزئیات در مورد اعضا، مشخص شده. 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان . 
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 اسناد تدارکات  12.2.1.3 

اری ج مستندات تدارکات فراهم می کند یک رکورد نوشته شده مورد استفاده در رسیدن به شرایط حقوقی، و ممکن است شامل اسناد قدیمی که به پروژه 

 مستندات تدارکات می تواند شامل: است. 

  .اسناد تدارکات شامل 12.1.3.3در بخش اسناد مناقصه .RFI ،RFP ،RFQ و یا دیگر اسناد ارسال شده به فروشندگان به طوری که آنها می ،

 توانید یک پاسخ پیشنهاد توسعه. 

  .12.1.3.4در بخش بیانیه تدارکات کار می کنند( در این بیانیه تهیه کار .SOW فروشندگان فراهم می کند با یک مجموعه به وضوح اعالم )

 ها می توانید یک پاسخ سنجش فراهم می کند. کرد از اهداف، شرایط الزم و نتایج که از آن

  .برآورد هزینه مستقل هستند یا توسعه یافته در داخل و یا با استفاده از منابع خارجی و ارائه بررسی 12.1.3.7در بخش برآورد هزینه مستقل .

 معقول بودن در برابر پیشنهادهای ارسال شده توسط داوطلبان. 

  .این معیارها توصیف چگونه طرح پیشنهاد شد مورد بررسی، از جمله معیارهای ارزیابی و وزن. برای 12.1.3.5 در بخشمعیارهای انتخاب منبع .

کاهش ریسک، خریدار ممکن است تصمیم به امضای موافقتنامه با بیش از یک گزینه برای کاهش آسیب های ناشی از یک فروشنده داشتن تنها 

 ی. مشکالتی که تاثیر این پروژه به طور کل

 پیشنهادات فروشنده  12.2.1.2

ک یا موفق تخاب یپیشنهادات سازنده، فروشنده، آماده در پاسخ به یک بسته سند تدارکات، اطالعات اولیه که توسط یک نهاد ارزیابی استفاده می شود برای ان

ت، تمرین خوبی است برای نیاز است که آن را جدا از پیشنهاد تر مناقصه )فروشندگان( تشکیل می دهد. اگر فروشنده در حال رفتن به ارائه یک پیشنهاد قیم

رید را خسازمان  فنی باشد. بدن ارزیابی بررسی هر یک از پیشنهاد ارسال با توجه به معیارهای انتخاب منبع و فروشنده است که می تواند بهترین مورد نیاز

 برآورده انتخاب می کند. 

 شرکت عوامل محیطی  12.2.1.4

 عوامل محیطی شرکت که می تواند روند رفتار تدارکات را تحت تاثیر قرار عبارتند از: 

  قوانین و مقررات در تدارکات محلی؛ 

  قوانین و مقررات محلی اطمینان حاصل کرد که تدارکات عمده شامل فروشندگان محلی؛ 

  محیط اقتصادی خارجی محدود فرآیندهای تهیه؛ 

  شرایط بازار؛ 

  اطالعات مربوط به تجربه گذشته مرتبط با فروشندگان، هر دو خوب و بد؛ 

  قراردادهای قبلی حال حاضر در محل؛ و 

  .سیستم های مدیریت قرارداد 

 دارایی فرایند سازمانی  12.2.1.6

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند رفتار تدارکات شامل ا

  فهرست فروشندگان ترجیح داده است کهprequalified  ،شده اند 

  ،سیاست های سازمانی که انتخاب یک فروشنده را تحت تاثیر قرار 

  الگوهای سازمانی خاص و یا دستورالعمل ها است که راه توافقات پیش نویس و ساخته شده است را تعیین خواهد کرد، و 

 ندهای صورتحساب و پرداخت. سیاست های مالی و روش های مورد فرآی 
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 تدارکات رفتار: ابزارها و تکنیک های  12.2.2

 رجوع به خبرگان  12.2.2.1

  تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آموزش در موضوعات زیر در نظر گرفت: 4.1.2.1در بخش 

  ارزیابی پیشنهاد؛ 

  موضوع فنی یا موضوع؛ 

  . زمینه های کاربردی مربوطه مانند امور مالی، مهندسی، طراحی، توسعه، مدیریت زنجیره تامین، و غیره 

  صنعت محیط نظارتی؛ 

  قوانین، مقررات، و الزامات انطباق؛ و 

  .مذاکره است 

 ت تبلیغا 12.2.2.2

لیست موجود از فروشندگان بالقوه اغلب می توان با قرار دادن تبلیغات در نشریات تبلیغات ارتباط با کاربران و یا کاربران بالقوه از یک محصول، خدمت یا نتیجه. 

ا ارسال یگردش عمومی مانند روزنامه انتخاب شده و یا در نشریات تجاری تخصص گسترش یافته است. ترین حوزه های قضایی دولت نیاز تبلیغات عمومی و 

 ین در انتظار قراردادهای دولتی. آنال

 فرانس پیشنهاد کن 12.2.2.3

ن بالقوه قبل از اکنفرانس پیشنهاد )کنفرانس پیمانکار نیز نامیده می شود، کنفرانس ها فروشنده، و کنفرانس قبل از داوطلبی( جلسات بین خریدار و فروشندگ

رمان رک روشنی و مشترک تهیه و مناقصه دپیشنهاد است. آنها مورد استفاده برای اطمینان حاصل شود که تمام قراردادیان آینده نگر را د submittalاز 

 ترجیحی دریافت خواهید کرد. 

 تحلیل داده ها  12.2.2.2

ان از آنها رای اطمینروش تجزیه و تحلیل داده است که می تواند برای این فرایند استفاده شامل اما به ارزیابی پیشنهاد محدود نمی شود. پیشنهادات ارزیابی ب

 د دیگر که در بسته پیشنهاد رفت. ور کامل به اسناد مناقصه، صورت خرید از کار، معیارهای انتخاب منبع، و اسناکامل است و پاسخ را به ط

  TEAMمهارت های فردی و  12.2.2.4

ات ذاکره تدارکمهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرایند استفاده می شود عبارتند از مذاکره. مذاکره یک بحث با هدف رسیدن به توافق است. م

است. زبان سند نهایی  روشن ساختار، حقوق و تعهدات طرفین و شرایط دیگر از خرید به طوری که توافق دو جانبه را می توان قبل از امضای قرارداد رسیده

 می شود. نشان دهنده همه توافقات. مذاکره نتیجه گیری با یک سند قرارداد امضا یا دیگر قرارداد رسمی که می تواند توسط خریدار و فروشنده اجرا 

گر اعضای تیم مدیریت پروژه ممکن است مذاکرات باید توسط یک عضو از تیم تدارکات است که قدرت را به امضای قرارداد منجر شده است. مدیر پروژه و دی

 ئه کمک به عنوان مورد نیاز است. در طول مذاکره برای ارا

 تدارکات رفتار: خروجی  12.2.3

 فروشندگان منتخب  12.2.3.1

ویب نهایی رزیابی هستند. تصفروشندگان انتخاب کسانی که در نظر گرفته شده است که در یک محدوده رقابتی بر اساس نتایج حاصل از پیشنهاد یا پیشنهاد ا

 پیچیده، با ارزش باال، تدارکات در معرض خطر خواهد به طور کلی نیاز سازمانی تایید مدیریت ارشد قبل از جایزه. 
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 موافقتنامه  12.2.3.2

زم خریدار به فروشنده را جبران کند؛ و نشان قرارداد به توافق دوجانبه اتصال است که فروشنده به ارائه محصوالت مشخص، خدمات، و یا نتایج را ملزم است؛ مل

 ممکن است شامل اما نه محدود به: دهنده یک رابطه حقوقی است که موضوع را برای اصالح در دادگاه. اجزای اصلی در شرایط یک سند متفاوت خواهد بود، و 

  بیانیه تدارکات از کار و یا تحویل عمده؛ 

  .برنامه، نقاط عطف، و یا تاریخ که یک برنامه مورد نیاز است 

  گزارش عملکرد؛ 

  .قیمت گذاری و شرایط پرداخت 

  بازرسی، کیفیت، و پذیرش معیارهای؛ 

  گارانتی و پشتیبانی محصول آینده؛ 

  مشوق ها و مجازات؛ 

  بیمه و عملکرد اوراق قرضه؛ 

  مصوبات مقاطعه کار فرعی تابع؛ 

  شرایط و مقررات کلی؛ 

  تغییر دست زدن به درخواست؛ و 

  .بند فسخ و مکانیزم حل اختالف جایگزین 

 درخواست تغییر  12.2.3.3

 ارچهپ. تغییر درخواست ها به برنامه مدیریت پروژه، برنامه های تابعه آن، و دیگر قطعات برای بررسی و تعیین تکلیف از طریق انجام فرایند یک4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده است. 4.6نترل )بخش تغییر ک

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  12.2.3.2

ست که ت پروژه اهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات از برنامه مدیری

 وژه نیاز شامل اما نه محدود به: ه مدیریت پرممکن است یک درخواست تغییر برای برنام

  .ممکن است تغییرات به پروژه مورد نیاز با توجه به تغییرات مشخص شده توسط فروشندگان 5.1.3.2در بخش برنامه مدیریت مورد نیاز است .

 وجود دارد. 

  .فروشندگان ممکن است استانداردهای کیفیت جایگزین یا راه حل های جایگزین که تاثیر روش کیفیت 8.1.3.1در بخش طرح مدیریت کیفیت .

 تعریف شده در برنامه مدیریت کیفیت ارائه دهد. 

  .عنوان سمبل نیازها و . به عنوان فروشنده استخدام، برنامه مدیریت ارتباطات به روز شده است به 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات

 رویکردهای ارتباطات خود را. 

  .هر شرایط و فروشنده تا مجموعه خود را از خطرات که ممکن است به روز رسانی به طرح مدیریت 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

 ریسک است. خطرات خاص به ریسک در گنجانیده شده است. 

  .به روز رسانی ممکن است بسته به نتایج حاصل از عقد قرارداد و مذاکرات فرآیندهای مورد نیاز . 12.1.3.1در بخش برنامه مدیریت تدارکات

 است. 

  .از 5.4.3.1در بخش پایه محدوده .WBS  پروژه و تحویل مستند در خطوط راهنمای حوزه پروژه هستند به هنگام انجام فعالیت های تدارکاتی

 در طول فرایند تهیه را تغییر دهید. در نظر گرفته. هر یک یا همه این ممکن است 

  .اگر تغییرات تحویل ایجاد شده توسط فروشندگان که تاثیر عملکرد کلی برنامه ریزی پروژه وجود دارد، برنامه پایه 6.5.3.1در بخش پایه برنامه .

 ممکن است نیاز به روز رسانی می شود و مورد تایید به منعکس کننده انتظارات فعلی است. 
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 پیمانکار و مواد قیمت می تواند اغلب در طول تحویل یک پروژه را تغییر دهید. این تغییرات می تواند به دلیل مواد 7.3.3.1در بخش زینه. پایه ه .

 و قیمت نیروی کار ایجاد شده توسط محیط زیست برای خارجی اقتصادی نوسان رخ می دهد و نیاز به پایه هزینه گنجانیده شود. 

 پروژه به روز رسانی  اسناد 12.2.3.4 

 اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شامل به روز شده اما نه محدود به:  

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش مواجه می شوند در حالی که انجام تدارکات و چگونه آنها 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 می تواند اجتناب شده و همچنین روش های که به خوبی کار می کرد به روز شد. 

  .اسناد و مدارک مورد نیاز عبارتند از: 5.2.3.1در بخش اسناد و مدارک مورد نیاز . 

  الزامات فنی است که فروشنده مورد نیاز است برای برآورده سازد، و 

  مورد نیاز با مفاهیم قراردادی و حقوقی که ممکن است شامل بهداشت، ایمنی، امنیت، عملکرد، محیط زیست، بیمه، حقوق مالکیت

 معنوی، فرصت اشتغال برابر، مجوز، مجوز، و سایر موارد مورد نیاز غیر فنی. 

 به عنوان فروشنده به طرح پروژه گنجانیده شده، الزامات ثبت نام و ماتریس قابلیت 5.2.3.2در بخش ماتریس قابلیت ردیابی.  مورد نیاز .

 ردیابی ممکن است بسته به قابلیت های فروشنده خاص را تغییر دهید. 

  .از فروشندگان به روز می شود. . تقویم منابع برنامه ممکن است نیاز به بسته به قابل 9.2.1.2در بخش تقویم منابع 

  .هر فروشنده تایید همراه با مجموعه ای منحصر به فرد خود را از خطرات، بسته به سازمان فروشنده، طول 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

پروسه عقد قرارداد، که منعکس  مدت قرارداد، محیط خارجی، روش زایمان پروژه، نوع قرارداد خودرو انتخاب و نهایی توافق قیمت. تغییرات در طول

 کننده خطرات خاص هر فروشنده به ریسک در ساخته شده است. 

  .این سند شامل تمام جزئیات در مورد اعضا، مشخص شده. ثبت نام ذینفعان به روز شده است به عنوان 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 قرارداد با فروشندگان خاص ساخته شده است. 

  فرایند سازمانی دارایی به روز رسانی 12.2.3.6

 ات می تواند شامل به روز رسانی: المان ها از دارایی فرایند سازمانی است که می تواند به عنوان یک نتیجه از روند رفتار تدارک

  لیست فروشندگان آینده نگر وprequalified ؛ و 

  .اطالعات مربوط به تجربه مرتبط با فروشندگان، هر دو خوب و بد 

 ت کنترل تدارکا 12.3

. مزیت از قرارداد کنترل تدارکات فرایند مدیریت روابط تهیه می باشد. نظارت بر عملکرد قرارداد، و ایجاد تغییرات و اصالحات به عنوان مناسب. و بسته شدن

ین می کند که هر دو فروشنده و عملکرد خریدار نیازهای پروژه را با توجه به شرایط توافق قانونی است. این روند طی اصلی این فرایند این است که آن تضم

به تصویر می کشد  7-12نشان داده شده است. شکل  6-12این پروژه انجام به عنوان مورد نیاز است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی این فرآیند در شکل 

 یان داده نمودار جر
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 . تدارکات کنترل: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی6-12شکل 

 

Figure 12-7. Control Procurements: Data Flow Diagram 
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ردادی خود را هر دو خریدار و فروشنده اداره قرارداد خرید برای اهداف مشابه. هر مورد نیاز است برای اطمینان حاصل شود که هر دو طرف به تعهدات قرا 

م از اقدامات صورت برآورده و حقوق قانونی خود را محافظت می شود. ماهیت حقوقی رابطه باعث می شود آن را ضروری است که تیم مدیریت پروژه از مفاهی

مدیریت در میان  گرفته در هنگام کنترل هر تدارکات آگاه است. در پروژه های بزرگتر با ارائه دهندگان متعدد، از جنبه های کلیدی دولت قرارداد ارتباطات

 ارائه دهندگان مختلف است. 

وان عملکرد سازمانی است که جدا از این پروژه است. در حالی که یک مدیر از آنجا که از جنبه های حقوقی، بسیاری از سازمان درمان دولت قرارداد به عن

 تدارکات ممکن است در تیم پروژه باشد، این فرد به طور معمول به یک سرپرست از بخش های مختلف گزارش می دهد. 

کنندگان( و یکپارچه سازی خروجی از این فرایندها را به کنترل تدارکات شامل استفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه مناسب برای رابطه قراردادی )بازدید 

  مدیریت کلی پروژه. این ادغام اغلب در سطوح مختلف زمانی که فروشندگان متعدد و محصوالت مختلف، خدمات، یا نتایج وجود دارد رخ می دهد.

 عالیت های اداری ممکن است شامل: ف

 کات مجموعه ای از داده ها و مدیریت سوابق پروژه، از جمله نگهداری از سوابق دقیق از عملکرد فیزیکی و مالی و ایجاد شاخص های عملکرد تدار

 اندازه گیری؛ 

  پاالیش از برنامه های تدارک و برنامه؛ 

  سازی گزارش های دوره ای به سازمان، تنظیم برای جمع آوری، تحلیل و گزارش داده ها پروژه های مرتبط با تهیه و آماده 

  مانیتورینگ محیط تدارکات به طوری که می توان اجرای تسهیل و یا تنظیمات ساخته شده است؛ و 

  .پرداخت فاکتورها 

قوقی ان از اخالق، مشاور حکیفیت کنترل، از جمله استقالل و اعتبار از ممیزی های تدارکات، به قابلیت اطمینان از سیستم تدارکات بسیار مهم است. کد سازم

 کند. آن، و خارجی ترتیبات مشاوره حقوقی از جمله هر گونه ابتکارات در حال انجام مبارزه با فساد می تواند به کنترل تدارکات مناسب کمک می 

ط پرداخت تعریف شده در عقد کند و کنترل تدارکات دارای یک جزء مدیریت مالی است که شامل پرداخت نظارت به فروشنده. این تضمین می کند که شرای

طه ابجبران خسارت به پیشرفت فروشنده مرتبط به عنوان در قرارداد تعریف شده است. نگرانی اصلی در هنگام ساخت پرداخت است که اطمینان حاصل ر

خروجی و تحویل به جای ورودی مانند ساعات کار  نزدیکی پرداخت های انجام شده به کار انجام شده است. یک قراردادی که نیاز به پرداخت مربوط به پروژه

 دارای کنترل بهتر است. 

به طور  اصالحاتی موافقتنامه را می توان در هر زمان قبل از قرارداد بستن با رضایت متقابل، مطابق با شرایط کنترل تغییر از شرایط اصالح شده است. چنین

 معمول در نوشتن دستگیر شده است. 

 : ورودی CONTROLتدارکات  12.3.1

 طرح مدیریت پروژه  12.3.1.1

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای برنامه مدیر4.2.3.1در بخش 

  .طرح مدیریت مورد نیاز توضیح می دهد چگونه مورد نیاز پیمانکار مورد تجزیه و تحلیل 5.1.3.2در بخش برنامه مدیریت مورد نیاز است .

 خواهد شد، مستند و اداره می شود. 

  .طرح مدیریت ریسک توضیح می دهد چگونه فعالیت های خطر ایجاد شده توسط فروشندگان خواهد 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

 ای این پروژه انجام شده است. شد ساختار و بر

  .طرح مدیریت تدارکات شامل فعالیت های در طول فرآیند تدارکات کنترل انجام شود. 12.1.3.2در بخش برنامه مدیریت تدارکات . 

  .اهد شد. . طرح مدیریت تغییر شامل اطالعات در مورد چگونه تغییرات فروشنده ایجاد پردازش خو4.2.3.1در بخش تغییر برنامه مدیریت 
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  .اگر 6.5.3.1در بخش پایه برنامه .slippages  ایجاد شده توسط فروشندگان که تاثیر عملکرد کلی پروژه وجود دارد، برنامه ممکن است نیاز به

 روز رسانی می شود و مورد تایید به منعکس کننده انتظارات فعلی است. 

 اسناد پروژه  12.3.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  عنوان ورودی به این فرایند شاملاسناد پروژه است که می تواند به 

  .ورود به سیستم فرض فرض هایی که در طول فرایند تهیه شده اند را مستند. 4.1.3.2در بخش ورود به سیستم فرض . 

  .به منظور بهبود عملکرد پیمانکار و  . درس پیش از آن در پروژه به دست می تواند بیشتر همراه در پروژه4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 فرایند تهیه اعمال می شود. 

  .این لیست از نقاط عطف مهم نشان می دهد که انتظار می رود فروشندگان به ارائه نتایج خود را. 6.2.3.3در بخش لیست نقطه عطف است . 

  .ها و محصوالت دیگر تطابق هستند را تشخیص دهد.  . گزارش کیفیت می تواند فرآیندهای فروشنده، روش8.2.3.1در بخش گزارش کیفیت 

  .اسناد و مدارک مورد نیاز عبارتند از: 5.2.3.1در بخش اسناد و مدارک مورد نیاز . 

  الزامات فنی با فروشنده مورد نیاز برای برآورده سازد، و 

  مورد نیاز با مفاهیم قراردادی و حقوقی که ممکن است شامل بهداشت، ایمنی، امنیت، عملکرد، محیط زیست، بیمه، حقوق

 مالکیت معنوی، فرصت اشتغال برابر، مجوز، مجوز، و سایر موارد مورد نیاز غیر فنی. 

  .یابی محصول از لینک مورد نیاز منشاء آنها به تحویل است که . ماتریس نیاز به قابلیت رد5.2.3.2در بخش مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی

 آنها را برآورده سازد. 

  .هر فروشنده تایید همراه با مجموعه ای منحصر به فرد خود را از خطرات، بسته به سازمان فروشنده، طول 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 مدت قرارداد، محیط خارجی، روش زایمان پروژه، نوع قرارداد خودرو انتخاب و نهایی توافق قیمت. 

  .طالعات در مورد ذینفعان شناسایی شده، از جمله اعضای تیم قرارداد، فروشندگان . ثبت نام ذینفعان شامل ا13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان

 انتخاب شده، مأمورین عقد قرارداد، و سایر ذینفعان که در تدارکات است. 

 موافقتنامه  12.3.1.3

 ررسیاز این توافقنامه مربوطه بررسی به منظور ب. موافقتنامه تفاهم بین احزاب، از جمله درک از وظایف هر یک از طرفین می باشد. هدف 12.2.3.2در بخش 

 شرایط و ضوابط مالقات کرد. 

 اسناد تدارکات  12.3.1.2

ار لکرد کمستندات تدارکات شامل سوابق حمایت کامل برای مدیریت فرآیندهای تهیه. مستندات تدارکات شامل بیانیه کار، اطالعات پرداخت، اطالعات عم

 و دیگر مکاتبات.  ها،پیمانکار، طرح ها، نقشه 

 درخواست تغییر تایید  12.3.1.4

(، قیمت گذاری، و شرح محصوالت، SOW. درخواست تغییر تایید می توانید تغییرات به شرایط و شرایط قرارداد، از جمله بیانیه تهیه کار )4.6.3.1در بخش 

کات به طور رسمی در نوشتن مستند و قبل از اینکه از طریق فرایند تدارکات کنترل خدمات و یا نتایج را به فراهم شود شامل موارد. همه تغییرات مربوط به تدار

دگان ز دیگر فروشناجرا تایید شده است. در پروژه ها و برنامه های پیچیده، درخواست تغییر ممکن است از فروشندگان درگیر با پروژه ای است که می توانید ا

 ه باشد. ار فروشندگان متعدد داشتباید قابلیت شناسایی، برقراری ارتباط و حل و فصل تغییراتی که تحت تاثیر کدرگیر را تحت تاثیر قرار است. این پروژه 
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 داده ها کار عملکرد  12.3.1.6

. داده های عملکرد کار شامل داده گزینه در مورد وضعیت پروژه مانند عملکرد فنی. فعالیت هایی که شروع کرده اند، در حال پیشرفت 4.3.3.2در بخش 

بگیرید که پرداخت  هستند، و یا تکمیل کرده اند و و هزینه های که متحمل و یا متعهد شده است. داده های عملکرد کار میتواند شامل اطالعات در فاکتورها

 شده است. 

 شرکت عوامل محیطی  12.3.1.7 

 اما نفوذ محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند تدارکات کنترل شامل 

  ،قرارداد سیستم کنترل تغییر 

  ،شرایط بازار 

  مدیریت مالی و حساب های سیستم قابل پرداخت، و 

  .خرید کد سازمان از اخالق 

 دارایی فرایند سازمانی  12.3.1.8

 ، سیاستهای خرید محدود نمی شود. دارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند تدارکات را تحت تاثیر قرار کنترل شامل اما

 : ابزارها و تکنیک های CONTROLتدارکات  12.3.2

 رجوع به خبرگان  12.3.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: گروه ها با دانش تخصصی و یا آموتخصص باید از افراد یا  4.1.2.1در بخش 

  . زمینه های کاربردی مربوطه مانند امور مالی، مهندسی، طراحی، توسعه، مدیریت زنجیره تامین، و غیره 

  قوانین، مقررات، و الزامات انطباق؛ و 

  .دولت ادعا می کند 

 دولت ادعا  12.3.2.2

بالقوه سازنده این تغییرات درخواست که در آن خریدار و فروشنده نمی تواند توافق بر جبران خسارت برای تغییر رسیدن یا نمی تواند  تغییرات رقابت و تغییرات

نهایت  درتالفات و توافق می کنید که تغییر رخ داده است می باشد. این رقابت تغییرات ادعاهای نامیده می شود. زمانی که آنها نمی توان حل و فصل، آنها اخ

ا حل و فصل تجدید نظر شود. ادعاهای مستند، پردازش، نظارت، و در طول چرخه عمر قرارداد، معموال با توجه به شرایط قرارداد. اگر طرفین خودشان ادع

ت همه ادعاها و اختالفا ( به طور معمول روش در قرارداد تاسیس زیر گرفته می شود. حل و فصلADRنیست، ممکن است به مطابق با حل اختالف جایگزین )

 از طریق مذاکره روش ارجح است. 

 تحلیل داده ها  12.3.2.3

 ات کنترل شامل اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده است که می تواند مورد استفاده برای نظارت و تدارک

  .یت، منابع، برنامه، و عملکرد هزینه در برابر شرایط. این بررسی عملکرد برای اندازه گیری قرارداد، مقایسه، و تجزیه و تحلیل کیفمرور عملکرد

 موارد شامل شناسایی بسته های کاری که پیش رو یا پشت برنامه، بیش از و یا در زیر بودجه، و یا باید منابع و یا کیفیت مسائل. 

 ( تجزیه و تحلیل ارزش کسب شدهEVA .) برنامه و واریانس هزینه همراه با برنامه و عملکرد هزینه شاخص ها به منظور 7.4.2.2در بخش .

 تعیین میزان واریانس از هدف محاسبه می شود. 
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  .4.5.2.2در بخش تحلیل روند( تجزیه و تحلیل روند می تواند یک برآورد پیش بینی در تکمیل .EAC برای عملکرد هزینه برای دیدن اگر )

 را مشاهده کنید.  EACبرای جزئیات بیشتر در مورد روش  7.4.2.2رد در حال بهبود است و یا رو به وخامت را توسعه دهد. عملک

 بازرسی  12.3.2.2

از کار خود عی قبازرسی برای بررسی ساختار یافته از کاری که توسط پیمانکار انجام شده است. این ممکن است یک بررسی ساده از تحویل یا بررسی فیزیکی وا

اطمینان از  داشته باشد. در یک پروژه ساخت و ساز / مهندسی / زیرساخت ها، بازرسی شامل تکمیل فرم سفارش از سایت با هر دو خریدار و پیمانکار برای

 ک متقابل از کار در حال پیشرفت. در

 تفتیش  12.3.2.4

فرایند تهیه. حقوق و تعهدات مربوط به ممیزی باید در قرارداد خرید توصیف کرد. نمایش است. ممیزی یک بررسی ساختار یافته از  8.2.2.5ممیزی در بخش 

 زم به ارمغان آورد، هنگامی که. نتیجه مشاهدات ممیزی باید به توجه مدیر پروژه خریدار و مدیر پروژه فروشنده برای تنظیمات به پروژه ال

 : خروجی CONTROLتدارکات  12.3.3

 تدارکات بسته  12.3.3.1

 رای بسته شدنخریدار، معموال از طریق مدیر تدارکات مجاز خود، فروشنده با اطالع کتبی و رسمی که قرارداد تکمیل شده است فراهم می کند. مورد نیاز ب

به طور معمول، همه تحویل باید در زمان ارائه  تدارکات رسمی معموال در شرایط و ضوابط قرارداد تعریف شده و در طرح مدیریت تدارکات گنجانده شده است.

اید همه پروژه ب شده است و با الزامات فنی و کیفیت، نباید ادعاهای برجسته و یا فاکتورها، و تمام پرداخت نهایی باید ساخته شده است باشد. تیم مدیریت

 بل از بسته شدن تایید کرده اند. تحویل ق

 اطالعات کار عملکرد  12.3.3.2

 ط. اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد نحوه فروشنده با مقایسه تحویل دریافت انجام، عملکرد فنی به دست آورد، و هزینه های مربو4.5.1.3بخش در 

 ده برای کار انجام پذیرفته است. و در برابر بودجه افشان

 به روز رسانی تدارکات اسناد  12.3.3.3

است به روز رسانی شامل قرارداد با تمام برنامه حمایت از، درخواست تغییرات قرارداد تایید نشده، و درخواست تغییر تایید  مستندات تدارکات است که ممکن

اسناد و مدارک فنی و دیگر اطالعات عملکرد کار مانند تحویل، گزارش عملکرد گزینه ها و ضمانت  -sellerشده است. مستندات تدارکات همچنین شامل هر 

 ه قرارداد توسعه یافته است. ، اسناد مالی از جمله فاکتورها و سوابق پرداخت، و نتایج بازرسی های مربوط بنامه ها

 درخواست تغییر  12.3.3.2

رکات، یزی مدیریت تدا. تغییر درخواست ها به برنامه مدیریت پروژه، برنامه های تابعه آن، و دیگر اجزاء مانند پایه هزینه، پایه برنامه، و برنامه ر4.3.3.4در بخش 

 ( پردازش شده است. 4.6ممکن است از فرایند تدارکات کنترل شود. درخواست تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فرآیند )بخش 

ده، که طرف دیگر در نظر می گیرد یک درخواست اما تغییرات حل نشده می تواند شامل جهت ارائه شده توسط خریدار یا اقدامات انجام شده توسط فروشن

ر رف دیگر منجتغییر سازنده به قرارداد. از آنجا که هر یک از این تغییرات سازنده ممکن است توسط یک حزب مورد مناقشه و می تواند به یک ادعا علیه ط

 مستند به اسناد مکاتبات پروژه.  شود، از جمله تغییرات منحصر به فرد شناسایی و
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 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  12.3.3.4

واست تغییر درخهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات که ممکن است یک 

 وژه شامل نیاز اما نه محدود به: برای برنامه مدیریت پر

  .هر شرایط و فروشنده تا مجموعه خود را از خطرات که ممکن است به روز رسانی به طرح مدیریت 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

ریسک است. اگر خطرات غیر منتظره قابل توجهی در طول اجرای قرارداد رخ می دهد، این طرح مدیریت ریسک ممکن است به روز رسانی است. 

 است. خطرات خاص به ریسک در گنجانیده شده 

  .طرح مدیریت تدارکات شامل فعالیت های در طول فرایند تهیه انجام می شود. به روز رسانی 12.1.3.1در بخش برنامه مدیریت تدارکات .

 ممکن است بسته به نتایج حاصل از عملکرد فروشندگان در طول اجرای کار مورد نیاز است. 

  .قابل توجهی ایجاد شده توسط فروشندگان که تاثیر عملکرد کلی برنامه ریزی پروژه وجود دارد، . اگر تغییرات برنامه 6.5.3.1در بخش پایه برنامه

ر تاخیر ابرنامه پایه ممکن است نیاز به روز رسانی می شود و مورد تایید به منعکس کننده انتظارات فعلی است. خریدار باید از هر گونه اثرات آبش

 روشندگان دیگر تاثیر آگاه باشند. برنامه ایجاد شده توسط یک فروشنده که ف

  .پیمانکار و هزینه های مادی می تواند اغلب در طول تحویل یک پروژه را تغییر دهید. این تغییرات می تواند به 7.3.3.1در بخش پایه هزینه .

 به پایه هزینه گنجانیده شود. دلیل مواد و قیمت نیروی کار ایجاد شده توسط محیط زیست برای خارجی اقتصادی نوسان رخ می دهد و نیاز 

 ه به روز رسانی اسناد پروژ 12.3.3.6

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .ه، و هزینه از اقالم تهیه موثر بودند . درس ثبت به دست می توان با تکنیک های که در حفظ وسعت، برنام4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

اده استف به روز شد. که در آن واریانس رخ داده است، ثبت نام باید اقدامات اصالحی است که برای پاسخ به واریانس و چگونه موثر آن اقدامات مورد

ی از عود. اطالعات اضافی در مورد چگونگی بهبود قرار گرفت نشان می دهد. اگر هر گونه ادعا وجود ندارد، اطالعات باید مستند شود برای جلوگیر

 فرایند تهیه همچنین می توانید ثبت شود. 

  .به عنوان کار پیشرفت توسط پیمانکاران، ممکن است تغییرات به منابع مورد نیاز ناشی از کار در حال انجام 9.2.3.1در بخش منابع مورد نیاز .

 شده نیست.  است که در مطابق با برنامه کار برنامه ریزی

  .ماتریس نیاز به قابلیت ردیابی با اطالعات در مورد مورد نیاز است که راضی شده اند به 5.2.3.2در بخش مورد نیاز ماتریس قابلیت ردیابی .

 روز شد. 

  .ازمان فروشنده، طول . هر فروشنده تایید همراه با مجموعه ای منحصر به فرد خود را از خطرات، بسته به س11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک

ک در مدت قرارداد، محیط خارجی، روش زایمان پروژه، نوع قرارداد خودرو انتخاب و نهایی توافق قیمت. تغییرات در طول اجرای این پروژه به ریس

 ساخته شده است، به عنوان خطرات اوایل دیگر ممکن است قابل اجرا باشد و خطرات جدید رخ می دهد. 

  .به عنوان کار پیشرفت از طریق فاز اجرا، پیمانکاران و تامین کنندگان ممکن است تغییر کند. این تغییرات 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 باید در ثبت نام ذینفعان منعکس شده است. 

 ند سازمانی دارایی به روز رسانی فرای 12.3.3.7

 مل به روز شده اما نه محدود به: نتیجه از روند تدارکات کنترل شادارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند به عنوان یک 

  .همه ی پرداخت باید مطابق با شرایط قرارداد خرید و شرایط ساخته شده است. برنامه پرداخت و درخواست 
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  .انایی فروشنده به ادامه انجام فروشنده اسناد ارزیابی عملکرد توسط خریدار آماده و اسناد و مدارک توعملکرد فروشنده اسناد ارزیابی است

ت نده اسکار بر روی قرارداد فعلی، نشان می دهد که آیا فروشنده می تواند به انجام کار بر روی پروژه های آینده، و یا نرخ چگونه به خوبی فروش

 انجام کار پروژه یا در گذشته انجام شده است. 

  فروشندهPrequalified  .لیست به روز رسانیPrequalified  )لیست گزینه لیستی از فروشندگان بالقوه که به قبال واجد شرایط )تایید

 سمی باشد. این لیست خواهد شد با توجه به نتایج فرآیند کنترل تدارکات به روز به دلیل فروشندگان می تواند رد صالحیت و از لیست بر اسا

 عملکرد ضعیف حذف می شود. 

  .آموخته شده باید در درس آرشیو مخزن به منظور بهبود تدارکات در پروژه های آینده به دست. در پایان  درس هایدرس مخزن به دست

ا یقرارداد، از نتایج واقعی از تهیه با نتایج پیش بینی شده در طرح مدیریت تدارکات اصلی مقایسه شده است. این درس به دست دولت است که آ

 فراهم می کند دالیل نبودند. اهداف پروژه به دست آمد و، اگر نه، 

  .مجموعه ای کامل از اسناد و مدارک قرارداد های نمایه شده، از جمله قرارداد بسته، برای آماده گنجاندن با فایل های پروژه نهایی. فایل تدارکات 
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 13  

 مدیریت ذینفعان پروژه  
یا تحت تاثیر  گذاشته مدیریت مشارکتکنندگان پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروهها یا سازمانهایی میباشند که میتوانند بر پروژه اثر

مشارکت ذینفعان در تصمیمات پروژه و  قرار گیرند، برای تحلیل انتظارات سهامداران و تاثیر آنها در پروژه، و ایجاد راهبردهای مدیریت مناسب برای مؤثر بودن

برای ایجاد  ه، و ایجاد استراتژیاعدام این فرایندها از کار تیم پروژه برای تجزیه و تحلیل انتظارات متقاضیان، ارزیابی میزان تاثیر آن بر پروژه یا تاثیر آن بر پروژ

 ای کار پروژه مشارکت مؤثر ذینفعان در حمایت از تصمیمات پروژه و برنامه ریزی و اجر

 فرآیندهای مدیریت مشارکت کننده پروژه عبارتند از: 

روند شناسایی ذینفعان پروژه به طور منظم و تجزیه و تحلیل و مستند سازی اطالعات مربوط به منافع، مشارکت، وابستگی  -شناسایی صاحبان سهام  13.1 

 متقابل، تاثیر و تاثیر بالقوه بر موفقیت پروژه. 

فرآیند توسعه رویکردها برای دخالت ذینفعان پروژه بر اساس نیازها، انتظارات، منافع و  -ه نویسی مشارکتکنندگان را برنامه ریزی کنید برنام 13.2

 تاثیر بالقوه آن بر پروژه. 

ائل و ظارات آنها، رسیدگی به مسفرآیند برقراری ارتباط و مشارکت با ذینفعان برای پاسخگویی به نیازها و انت -مدیریت مشارکت صاحبان سهام  13.3

 مشارکت مشارکت ذینفعان مناسب است. 

فرآیند نظارت بر روابط صاحبان مشاغل پروژه و طراحی استراتژی برای مشارکت ذینفعان از طریق اصالح استراتژی  -مانیتور شدن مشارکتکنندگان  13.2

 ها و برنامه های تعامل. 

مدیریت فرآیند ذینفع پروژه را ارائه می دهد. فرایندهای فرایند مدیریت ذینفع پروژه به عنوان فرایندهای گسسته با یک مرور کلی از فرآیندهای  1-13شکل 

 باشند، دقیق کامال ®PMBOKواسطهای تعریف ارائه میشوند در حالیکه در عمل، آنها با یکدیگر روبرو میشوند و در راههایی که نمیتوانند در راهنمای 

 .  دارند همپوشانی
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 . بررسی اجمالی مدیریت مدیریت ذینفعان1-13شکل 

 دی برای مدیریت سهامداران پروژه مفاهیم کلی

کن است از ذینفعان مم هر پروژه دارای ذینفعانی است که با تاثیر مثبت یا منفی بر روی پروژه تاثیر می گذارد یا می توانند آن را تحت تاثیر قرار دهند. برخی

. تحقیقات درا برای تأثیر بر کار یا نتایج پروژه داشته باشند. دیگران ممکن است تأثیر قابل توجهی بر پروژه و نتایج مورد انتظار خود داشته باشنتوانایی محدودی 

ته نشان می دهد. و تحقیقات علمی در مورد بالهای پروژه های عمومی، اهمیت رویکرد ساختاری را در شناسایی، اولویت بندی و مشارکت همه ذینفعان برجس

اشد. برای ت بتوانایی مدیر پروژه و تیم برای صحیح شناسایی و مشارکت همه ذینفعان در یک راه مناسب می تواند به معنای تفاوت در موفقیت پروژه و شکس

شکیل پروژه تعیین شده و تیم شروع به تافزایش شانس موفقیت، فرایند شناسایی و تعامل با متقاضیان باید در اسرع وقت پس از تصویب منشور پروژه، مدیر 

 دهد. 

، از جمله مدارانرضایت ذینفع باید به عنوان یک هدف پروژه شناسایی و مدیریت شود. کلیدی برای مشارکت موثر ذینفع، تمرکز روی ارتباط مداوم با تمام سها

مدیریت منافع متضاد و ایجاد مشارکت مناسب متقاضیان در تصمیمات و  اعضای تیم، برای درک نیازها و انتظارات آنها، رسیدگی به مسائل در صورت وقوع،

 فعالیت های پروژه است. 

ود، فعالیت می شفرآیند شناسایی و مشارکت ذینفعان برای بهره برداری از پروژه تکراری است. اگر چه فرآیندهای مدیریت پروژه متقابل تنها یک بار توصیف 

 های زیر مورد بررسی قرار گیرد:  مل باید بصورت منظم و حداقل در زمانهای شناسایی، اولویت بندی و تعا

  ،این پروژه از طریق مراحل مختلف در چرخه زندگی خود 

  ذینفعان فعلی دیگر در کار پروژه دخالت نمی کنند و یا ذینفعان جدید عضو انجمن ذینفعان پروژه می شوند یا 

  .تغییرات قابل توجهی در سازمان یا جامعه مشارکت گسترده وجود دارد 

 ر شدن با مشارکت سازندگان پروژه روند و شیوه های جدید درگیر درگی

نظیر  هایی تعاریف گسترده ای از ذینفعان در حال توسعه است که دسته های سنتی کارکنان، تامین کنندگان و سهامداران را گسترش می دهد تا شامل گروه

ند آنها درک می کن -تنظیم کننده ها، گروه های البی، محیط زیست، سازمان های مالی، رسانه ها و کسانی که به سادگی اعتقاد دارند که آنها ذینفع هستند 

 ا نتایج پروژه قرار خواهد گرفت. که آنها تحت تأثیر کار ی

 ژه عبارتند از: یریت ذینفعان پروروند و شیوه های در حال ظهور برای مد
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  شناسایی تمام سهامداران، نه تنها یک مجموعه محدود؛ 

  اطمینان از اینکه تمام اعضای تیم درگیر فعالیتهای مشارکت ذینفعان هستند؛ 

  بررسی به طور منظم جامعه مشارکت کننده، اغلب همزمان با بررسی خطرات پروژه های فردی؛ 

 یجاد همکاری بیشتر تحت تأثیر کار یا نتایج پروژه قرار می گیرند. ایجاد همکاری تأکید بیشتری بر ذینفعان مشاوره با ذینفعانی که از طریق مفهوم ا

 ذینفع در تیم را به عنوان شرکای ایجاد می کند؛ و 

 حمایت فعال از  گرفتن ارزش مشارکت موثر ذینفعان، مثبت و منفی. ارزش مثبت می تواند بر اساس توجه به مزایای حاصل از سطح باالتری از

راخوانی به ف ذینفعان، به ویژه ذینفعان قدرتمند باشد. ارزش منفی را می توان با اندازه گیری هزینه های واقعی از ذینفعان غالبا به دست آورد، منجر

 محصول یا از دست دادن اعتبار سازمانی یا پروژه. 

 دیدگاه های خشن 

یاطی ت خکن است مدیر پروژه، نیاز به شیوه ای از فرایند مدیریت فرآیند مدیریت ذینفعان داشته باشد. مالحظااز آنجا که هر پروژه منحصر به فرد است، مم

 شامل موارد زیر می شود: 

  چند ذینفع وجود دارد؟ فرهنگ درون جامعه ذینفعان چگونه متفاوت است؟ تنوع ذینفع 

  .روابط درون جامعه ذینفع چقدر پیچیده است؟ شبکه های بیشتری که یک سهامدار یا گروه سهامی در آن شرکت پیچیدگی روابط ذینفعان

 می کنند، پیچیده تر شبکه های اطالعاتی و اطالعات غلط که ممکن است ذینفع دریافت کنند. 

  .ی شود تا اطمینان حاصل شود که بهترین ارزش از چه تکنولوژی ارتباطی در دسترس است؟ چه مکانیسم هایی پشتیبانی مفن اوری ارتباطات

 تکنولوژی به دست می آید؟ 

 وصیه های محیط زیست / محیط زیست ت

به موقع،  میم گیریپروژه هایی که درجه باالیی از تغییرات را تجربه می کنند نیاز به تعامل فعال و مشارکت با ذینفعان پروژه دارند. برای تسهیل بحث و تص

 هم گیری، تیم های انطباقی با ذینفع مستقیما به جای گذر از الیه های مدیریت مشارکت می کنند. اغلب اطالعات مشتری، کاربر و توسعه دهندمولد و تصمی

وژه، پر لدر یک فرایند هماهنگی پویا است که منجر به مشارکت بیشتر سهامداران و رضایت بیشتر میشود. تعامالت منظم با جامعه مشارکت کننده در طو

 ه. کاهش خطر، ایجاد اعتماد و پشتیبانی از تنظیمات پیش از آن در چرخه پروژه، در نتیجه کاهش هزینه ها و افزایش احتمال موفقیت برای پروژ

ی هر ذینفع برا به منظور تسریع به اشتراک گذاری اطالعات در داخل و در سراسر سازمان، روش های چابک شفافیت تهاجمی را ترویج می کنند. قصد دعوت از

ییر ل مربوط به پروژه تغانجام جلسات و بررسی و یا ارسال مصنوعات پروژه در فضاهای عمومی، به حداکثر رساندن هرگونه ناهماهنگی، وابستگی یا سایر مسائ

 می شود. 

 افراد ذیصالح را شناسایی کنید  13.1

منظم و تجزیه و تحلیل و مستند سازی اطالعات مربوط به منافع، دخالت، وابستگی متقابل، شناسایی مشارکتکنندگان، روند شناسایی ذینفعان پروژه به طور 

ی یا گروه هر متقاض تاثیر و تاثیر بالقوه بر موفقیت پروژه است. مزیت اصلی این فرآیند این است که تیم پروژه را قادر می سازد تا تمرکز مناسب برای تعامل

نشان  2-13د به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فرایند در شکل ذینفعان را شناسایی کند. این رون

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد.  3-13داده شده است. شکل 
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 . شناسایی ذینفعان: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها2-13شکل 

 

 . شناسایی صاحبان سهام: نمودار جریان داده3-13شکل 

 

ود، لزوم، تکرار می شاین فرآیند اغلب برای اولین بار در یک پروژه رخ می دهد یا قبل یا در همان زمان منشور پروژه توسعه یافته و تایید شده است. در صورت 

قابل توجه در پروژه یا سازمان رخ می دهد. هر بار فرایند شناسایی تکرار می شود، برای شناسایی اما باید در ابتدای هر مرحله انجام شود و هنگامی که یک تغییر 

 ذینفعان مربوطه پروژه، باید اجزای طرح پروژه مدیریت و اسناد پروژه را مشورت کرد. 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

337 
 

 شناسایی شرکت های ذیصالح: ورودی  13.1.1 

 مزیت پروژه  13.1.1.1

ی درباره مسئولیت ه است. منشور پروژه لیست اصلی مشارکت کنندگان را مشخص می کند. این ممکن است حاوی اطالعاتشرح داده شد 4.1.3.1در بند  

 ذینفعان باشد. 

 مدارک کسب و کار  13.1.1.2

 ی در مورد سهامداران پروژه است. در اولین تکرار فرآیند مشارکت کنندگان شناسایی، مورد کسب و کار و طرح مدیریت مزایا منابع اطالعات

  .مورد کسب و کار اهداف پروژه را مشخص می کند و یک لیست اولیه از ذینفعان تحت تاثیر 1.2.6.1شرح داده شده در بخش مورد تجاری .

 پروژه را شناسایی می کند. 

  بینی شده برای به دست آوردن مزایای ادعا  شرح داده شده است. طرح مدیریت مزایا طرح طرح پیش 1.2.6.2در بخش طرح مدیریت مزایا

راین بشده در مورد کسب و کار را توصیف می کند. ممکن است افراد و گروه هایی را که از تحویل نتایج پروژه بهره مند شوند شناسایی کنند و بنا

 به عنوان ذینفع در نظر گرفته می شوند. 

 طرح مدیریت پروژه  13.1.1.3

. طرح مدیریت مدیریت در دسترس نیست زمانی که ابتدا ذینفعان را شناسایی کنید؛ با این حال، هنگامی که توسعه یافته 4.2.3.1 شرح داده شده در بخش 

 ت پروژه شامل، اما نه محدود به: است، اجزای طرح مدیری

  رتبط است. اطالعات موجود در برنامه شرح داده شده است. ارتباطات و مشارکت ذینفعان به شدت م 11.1.3.1در بند طرح مدیریت ارتباطات

 مدیریت ارتباطات منبع دانش در مورد سهامداران پروژه است. 

  شرح داده شده است. برنامه مشارکت ذینفعان، استراتژی های مدیریتی و اقداماتی را که برای  13.2.3.1در بند طرح تعامل با مشارکتکنندگان

 کند. مشارکت مؤثر ذینفع الزم است، شناسایی می 

 اسناد پروژۀ  13.1.1.2 

ز مرحله که پروژه ابعید است که هر اسناد پروژه، ورودی برای تشخیص اولیه ذینفعان باشد. با این حال شناسایی ذینفعان در سراسر پروژه رخ می دهد. هنگامی 

اسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر راه اندازی گذشته است، اسناد بیشتر در دسترس می باشد و در طول پروژه استفاده می شود. 

 ته شود، شامل موارد زیر می شود: گرف

  مجله تغییر ممکن است یک ذینفع جدید را معرفی کند یا ماهیت رابطه 4.6.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم را تغییر دهید .

 ذینفعان موجود با پروژه را تغییر دهد. 

  مسائل مربوط به مسائل مربوط به مسائل مربوط به موضوعی که ممکن است ذینفعان جدید 4.3.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم .

 را به پروژه معرفی کنند یا نوع مشارکت ذینفعان را تغییر دهند. 

  ت مربوط به ذینفعان بالقوه را ارائه دهند شرح داده شده است. الزامات می توانند اطالعا 5.2.3.1در بخش مستندات مورد نیاز 

 

 توافقنامه  13.1.1.4

 ذیصالح باشد.  . احزاب توافقنامه ذینفعان پروژه هستند. این توافقنامه می تواند شامل مراجع12.2.3.2شرح داده شده در بخش 
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13.1.1.6 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 حت تأثیر قرار دهند عبارتند از: شناسایی شرکت کنندگان را تفاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند روند 

  فرهنگ سازمانی، چارچوب سیاسی و چارچوب حاکمیت؛ 

  استانداردهای دولت یا صنعت )مقررات، استانداردهای محصول و کدهای رفتار(؛ 

  روندهای جهانی، منطقه ای یا محلی، و شیوه ها یا عادت ها؛ و 

  و منابع توزیع جغرافیایی امکانات 

 دارایی های سازمانی  13.1.1.7

 هند، شامل موارد زیر می شوند: دارایی های فرایند سازمانی که می توانند فرآیند شرکت کنندگان شناسایی را تحت تأثیر قرار د

  قالب ها و دستورالعمل های ثبت نام شرکت های ذینفع 

  صاحبان سهام از پروژه های قبلی ثبت نام می کنند و 

  .درس های یاد شده مخزن را با اطالعات در مورد ترجیحات، اقدامات و دخالت ذینفعان به دست آورد 

 ذینفعان ذینفع: ابزارها و تکنیک ها  13.1.2

 محاکمه محقق  13.1.2.1

 در نظر گرفته شود:  موضوعات زیر شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش 

  ،درک ساختارهای سیاسی و قدرت در سازمان 

  آگاهی از محیط زیست و فرهنگ سازمان و دیگر سازمان های متاثر از جمله مشتریان و محیط زیست گسترده تر 

  آگاهی از صنعت یا نوع تحویل پروژه، و 

  .آگاهی از مشارکت اعضای تیم فردی و تخصص 

 جمع آوری اطالعات  13.1.2.2

 قرار گیرند عبارتند از: تکنیک های جمع آوری داده ها که می توانند برای این فرآیند مورد استفاده 

  .شرح داده شده است. پرسشنامه ها و نظرسنجی ها می توانند شامل بررسی های یک به یک،  5.2.2.2در بخش پرسشنامه ها و نظرسنجی ها

 جلسات گروه تمرکز یا سایر روش های جمع آوری اطالعات است. 

  تواند شامل طوفان شرح داده شده است. طوفان مغزی که برای شناسایی ذینفعان مورد استفاده قرار میگیرد، می 4.1.2.2در بخش طوفان مغزی

 مغزی و نوشتن مغز باشد. 

  تکنیک جمع آوری داده ها و خالقیت است که از گروه هایی مانند اعضای تیم یا متخصصان موضوع درج شده است. طوفان مغزی 

  در نظر بگیرند اصالح طوفان مغزی که به شرکت کنندگان اجازه می دهد زمان را به طور جداگانه قبل از جلسه خالقیت گروهنوشتن مغز .

 اطالعات را می توان در گروه های چهره به چهره و یا با استفاده از محیط های مجازی پشتیبانی شده توسط تکنولوژی جمع آوری شده است. 

 تحلیل داده ها  13.1.2.3

 رآیند استفاده شوند عبارتند از: تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ای که می توانند برای این ف 
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 میزان، »تجزیه و تحلیل سهامداران، لیستی از ذینفعان و اطالعات مربوطه مانند موقعیت آنها در سازمان، نقش ها در پروژه، ه و تحلیل متقابل تجزی

تواند  یمانتظارات، نگرش ها )سطح پشتیبانی آنها برای پروژه( و عالقه آنها به اطالعات در مورد این پروژه را نشان می دهد. سهم مشارکتکنندگان 

 شامل موارد زیر باشد، اما محدود به ترکیبی از موارد زیر نمی شود: 

  .یک فرد یا گروه می تواند با تصمیم مربوط به پروژه و یا نتایج آن تحت تاثیر قرار گیرد. عالقه 

  .)انونی یک کشور حقوق قانونی مانند بهداشت و ایمنی شغلی می تواند در چارچوب قحقوق )حقوق قانونی یا حقوق اخالقی

 تعریف شود. حقوق اخالقی ممکن است شامل مفاهیم حفاظت از سایت های تاریخی یا پایداری محیطی باشد. 

  .یک فرد یا گروه دارای یک دارایی قانونی است. مالکیت 

  دانش تخصصی، که می تواند از طریق تحویل مؤثر اهداف پروژه، نتایج سازمانی یا دانش ساختارهای قدرت سازمان، سودمند دانش

 باشد. 

  .تأمین منابع مالی یا منابع دیگر، از جمله منابع انسانی، یا حمایت از پروژه در روش های غیرمترقبه مانند حمایت از طریق مشارکت

 اقدام به عنوان یک بافر بین پروژه و ساختارهای قدرت سازمان و سیاست آن.  ترویج اهداف پروژه یا

  شرح داده شده است. ارزیابی مستندات پروژه در دسترس و درسهایی که از پروژه های قبلی گرفته شده  5.2.2.3در بخش تجزیه و تحلیل سند

 است برای شناسایی ذینفعان و دیگر اطالعات پشتیبانی می کند. 

 نمایندگی اطالعات  13.1.2.2

و  شه برداریتکنیک ارائه ی داده که ممکن است در این فرآیند مورد استفاده قرار گیرد شامل، اما محدود به نمایه سازی / نمایندگی ذینفعان نیست. نق 

ذینفعان به تیم کمک می کند تا روابط را با نمایندگی صاحبان سهام یک روش دسته بندی سهامداران با استفاده از روش های مختلف است. دسته بندی 

 کند. روش های معمول عبارتند از: ذینفعان پروژه مشخص 

  .هر یک از این تکنیک ها، گروهی از ذینفعان را بر اساس سطح قدرت )قدرت(، شبکه قدرت / بهره، شبکه قدرت / نفوذ، یا شبکه تاثیر / نفوذ

، توانایی تأثیر بر نتایج پروژه )نفوذ( یا توانایی ایجاد تغییرات در پروژه، حمایت می کند. برنامه ریزی یا سطح نگرانی در مورد نتایج پروژه )عالقه(

تعارف اعدام. این مدل های طبقه بندی برای پروژه های کوچک یا برای پروژه هایی با روابط ساده بین ذینفعان و پروژه ها و یا در داخل جامعه م

 مفید است. 

  ین یک پاالیش از مدل های شبکه ای است که قبال ذکر شده است. این مدل ترکیبی از عناصر شبکه به یک مدل سهبعدی است امکعب ذینفع

م هکه می تواند برای مدیران و تیم های پروژه در شناسایی و جذب جامعه مشارکت کننده مفید باشد. این مدل یک مدل با ابعاد چندگانه را فرا

 ثالث را به عنوان یک نهاد چند بعدی بهبود می بخشد و به توسعه راهبردهای ارتباطی کمک می کند.  می کند که تصویر جامعه

  دود حطبقه های ذینفع را بر مبنای ارزیابی قدرت خود )سطح اقتدار یا توانایی تأثیر بر نتایج پروژه(، فوریت )نیاز به توجه فوری، یا زمان ممدل مهم

م ذینفع در نتیجه(، و ) مشروعیت )مشارکت آنها مناسب است(. اقتباس از مدل برجسته ای است که جایگزین نزدیکی یا مربوط به میزان باالی سها

د مفی برای مشروعیت است )اعمال به تیم و اندازه گیری سطح خود را از مشارکت با کار پروژه(. مدل برجسته برای جوامع پیچیده ای از سهامداران

 پیچیده ای از روابط درون جامعه وجود دارد. همچنین در تعیین اهمیت نسبی ذینفعان مشخص شده است.  است و یا در آن شبکه های

  طبقه بندی ذینفعان را با توجه به تاثیر آنها در کار پروژه یا تیم پروژه خود طبقه بندی می کند. ذینفعان می توانند به روش های زیر جهت نفوذ

 طبقه بندی شوند: 

  یریت ارشد سازمان انجام شده یا سازمان مشتری، کمپین حمایت کننده و رهبر( ) مدبطرف باال 

  تیم یا متخصصان کمک دانش و مهارت های در ظرفیت های موقت(،پایین پایین(  

 گروه های ذینفع و نمایندگان آنها در خارج از تیم پروژه، مانند تامین کننده، ادارات دولتی، عمومی، کاربران نهایی، و تنظیم  بیرونی(

 کننده(، یا 
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  همساالن از مدیر پروژه، مانند دیگر مدیران پروژه و یا مدیران میانی که در رقابت برای منابع پروژه کمیاب یا که همکاری سمت چپ(

 یر پروژه در به اشتراک گذاری منابع و یا اطالعات هستند(. با مد

  اهداف اولویت بندی سهامداران ممکن است برای پروژه هایی با تعداد زیادی از سهامداران الزم باشد، در حالی که عضویت جامعه اولویت بندی

 یا درون جامعه مشارکت کننده پیچیده است. مشارکت کننده اغلب تغییر می کند یا زمانی که روابط بین ذینفعان و تیم پروژه 

 جلسات  13.1.2.4

ای و گروه ه جلسات برای توسعه درک ذینفعان قابل توجه پروژه استفاده می شود. آنها می توانند از طریق کارگاه های کمک رسانی، بحث های هدایت گروهی

 د. یه و تحلیل داده ها اقدام کنننه ای اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و تجزمجازی با استفاده از تکنولوژی های الکترونیکی یا تکنولوژی های رسا

 شناسایی شرکت های ذیصالح: خروجی  13.1.3

 ثبت نام شخص ثالث  13.1.3.1

یر است که شامل موارد ز خروجی اصلی فرآیند مشارکت کنندگان شناسایی ثبت نام ذینفعان است. این سند حاوی اطالعات مربوط به ذینفعان مشخص شده

 می شود: 

  نام، موقعیت سازمان، موقعیت مکانی و جزئیات تماس و نقش در پروژه. اطالعات شناسایی 

  الزامات عمده، انتظارات، پتانسیل تأثیرگذاری بر نتایج پروژه و مرحله چرخه عمر پروژه که اکثر سهامداران بیشترین نفوذ یا اطالعات ارزیابی

 د. تاثیر را دارن

  داخلی / خارجی، ضربه / نفوذ / قدرت / عالقه، باال / پایین / به سمت چپ / به سمت باال، و یا هر مدل طبقه بندی طبقه بندی صاحبان سهام

 دیگر انتخاب شده توسط مدیر پروژه. 

 تغییر درخواست  13.1.3.2

شرح داده شده است. در اولین تکرار شناسایی ذینفعان هیچ درخواست تغییری وجود نخواهد داشت. همانطور که شناسایی ذینفعان در سراسر  4.3.3.4در بند 

پروژه یا اسناد  پروژه همچنان ادامه دارد، سهامداران جدید یا اطالعات جدید در مورد سهامداران ممکن است باعث تغییر درخواست محصول، طرح مدیریت

 پروژه شوند. 

 ( پردازش می شود. 4.6تغییر )بخش درخواست تغییر برای پردازش و بازبینی پروسه پردازش یکپارچه 

 روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  به 13.1.3.3

پروژه نمی شود. همانطور که پروژه پیشرفت می  هنگامی که سهامداران در ابتدای یک پروژه شناسایی می شوند، به روز رسانی های مربوط به برنامه مدیریت

مکن است که مکند، هر گونه تغییر در طرح مدیریت پروژه، از طریق یک فرایند کنترل تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر می یابد. کامپوننت هایی 

 ا شامل شوند اما شامل نمی شوند: نیاز به درخواست تغییر برای طرح مدیریت پروژه ر

  شرح داده شده است. ذینفعان جدید شناسایی می توانند تأثیر فعالیت های مورد نیاز برنامه ریزی،  5.1.1.2در بخش طرح مدیریت مورد نیاز

 ردیابی و گزارش را تحت تاثیر قرار دهند. 

  ارتباطی توافق شده در برنامه مدیریت شرح داده شده است. الزامات ارتباطات متقابل و راهبردهای  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ارتباطات

 ارتباطات ضبط می شود. 

  شرح داده شده است. در جایی که نیازهای ارتباطات ذینفعان و استراتژی های ارتباطی توافق شده بر  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

 شود. روی رویکرد مدیریت ریسک پروژه تاثیر می گذارد، این در طرح مدیریت ریسک منعکس می 
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  شرح داده شده است. استراتژی های ارتباطی متقابل برای ذینفعان مشخص شده در برنامه  13.2.3.1در بند طرح تعامل با مشارکتکنندگان

 مشارکت ذینفعان ثبت شده است. 

 اسناد پروژهای به روز می شود  13.1.3.2

 امل موارد زیر می شود: شاسناد پروژه که ممکن است در نتیجه انجام این فرایند به روز شود، 

  شرح داده شده است. بخش عمده ای از اطالعات مربوط به قدرت نسبی، عالقه و مشارکت ذینفعان بر پایه  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 ط است نیز واردفرضیه هاست. این اطالعات به ورودی پیش فرض وارد شده است. عالوه بر این، هر محدودیتی که با تعامل با ذینفعان خاص مرتب

 شده است. 

  مسائل جدید مطرح شده در نتیجه این فرآیند در مجله شماره ثبت می شوند. 4.3.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم . 

  توصیف شده است. خطرات جدید شناسایی شده در این فرایند در ثبت ریسک ثبت می شود و با استفاده از فرایندهای  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 مدیریت ریسک مدیریت می شود. 

  PLANمشارکت ذینفعان  13.2

ر اساس نیازها، انتظارات، منافع و تاثیر بالقوه پروژه است. مزیت برنامه برنامه ریزی مشارکت کنندگان در فرایند توسعه رویکردها برای دخالت ذینفعان پروژه ب

 کلیدی این است که یک برنامه عملی را برای موثر با ذینفعان فراهم می کند. این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. 

 نمودار جریان داده برای روند را نشان می دهد.  5-13ده است. شکل نشان داده ش 4-13ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی های فرآیند در شکل 

 

 . برنامه نویسی مشارکتکنندگان: ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها، و خروجی ها4-13شکل 
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به طور ناگهانی تغییر جامعه  یک طرح مؤثر که نیازهای اطالعات متنوع ذینفعان پروژه را به رسمیت می شناسد، در اوایل چرخه عمر پروژه ایجاد می شود و

توسط فرایند  جامعه ذینفع به طور منظم بررسی و به روز می شود. اولین نسخه برنامه تعامل با سهامداران پس از آنکه جامعه متشکل از سهامداران اولیه

عه ه روز می شود تا منعکس کننده تغییرات در جامشناسایی متقاضی شناسایی شده است، توسعه یافته است. طرح تعامل با مشارکت کنندگان به طور منظم ب

 ست اما شامل موارد زیر نمی شود: ذینفعان باشد. شرایط ماشه معمولی که نیازمند به روز رسانی این طرح ا

  هنگامی که آغاز یک مرحله جدید از پروژه است؛ 

  هنگامی که تغییرات در ساختار سازمان یا درون صنعت وجود دارد؛ 

  هنگامی که افراد یا گروه های جدید به ذینفع تبدیل شوند، ذینفعان فعلی دیگر بخشی از جامعه مشارکت کننده یا اهمیت ذینفعان خاص به

 تغییرات موفقیت پروژه نیستند. و 

 مند بررسی استراتژی های هنگامی که خروجی های دیگر حوزه های فرایند پروژه، مانند مدیریت تغییر، مدیریت ریسک یا مدیریت موضوع، نیاز

 مشارکت با مشارکت کنندگان است. 

 که شناسایی شده اند تغییر کند.  نتایج این تنظیمات ممکن است به اهمیت نسبی ذینفعانی

 : ورودی PLANمشارکت ذینفعان  13.2.1

 مزیت پروژه  13.2.1.1

به هدف پروژه، اهداف و معیارهای موفقیت است که می تواند در هنگام برنامه ریزی شرح داده شده است. منشور پروژه حاوی اطالعات مربوط  4.1.3.1در بند 

 ا ذینفعان مورد توجه قرار گیرد. چگونگی تعامل ب

 طرح مدیریت پروژه  13.2.1.2

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: . اجزای طرح مدیر4.2.3.1شرح داده شده در بخش 
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  رح داده شده است. طرح مدیریت منابع ممکن است شامل اطالعات مربوط به نقش و مسئولیت های ش 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع

 تیم و دیگر سهامداران ذکر شده در ثبت نام ذینفعان باشد. 

  ا هر دو شرح داده شده است. استراتژی های ارتباطی برای مدیریت ذینفعان و برنامه های اجرایی آنه 11.1.3.1در بند طرح مدیریت ارتباطات

 ورودی به اطالعات و دریافت کنندگان اطالعات از فرایندهای مدیریت ذینفعان پروژه است. 

  شرح داده شده است. طرح ریسک مدیریت ممکن است شامل آستانه ریسک یا نگرش های خطر باشد  11.1.3.1در بند طرح مدیریت ریسک

 که می تواند در انتخاب استراتژی مشارکت بهینه سهامداران کمک کند. 

 پروژۀ  اسناد 13.2.1.3

 ما محدود به موارد زیر نمی شود: به ویژه پس از برنامه ریزی اولیه، شامل، ااسناد پروژه که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند در نظر گرفته شود، 

  شرح داده شده است. این فرضیه حاوی اطالعاتی درباره فرض و محدودیت است و ممکن است به ذینفعان  4.1.3.2در بند پیش فرض ورود

 خاص مرتبط باشد. 

  لیست تغییرات حاوی تغییرات در محدوده اصلی پروژه است. معموال به ذینفعان 4.6.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم را تغییر دهید .

 تخاص پیوند می دهد، زیرا آنها به دسته هایی از درخواست تغییرات خاص، تصمیم گیری در مورد درخواست تغییر و یا تحت تاثیر اجرای تغییرا

 تأیید می شوند. 

  مدیریت و حل مسائل موجود در مجله موضوع نیاز به ارتباطات بیشتر با ذینفعان مورد نیاز 4.3.3.3شرح داده شده در بخش ورود به سیستم .

 است. 

  .شرح داده شده است. این برنامه شامل فعالیتهایی است که ممکن است با ذینفعان خاص به عنوان صاحبان  6.5.3.2در بخش زمان بندی پروژه

 شوند.  یا اجرایی مرتبط

  توصیف شده است. ثبت ریسک شامل خطرات شناخته شده پروژه می شود و معموال آنها را به سهامداران خاص به  11.2.3.1در بند ثبت ریسک

 عنوان صاحبان خطر یا به عنوان تحت تاثیر قرار می دهند. 

  فهرست ذینفعان پروژه شامل اطالعات طبقه بندی اضافی و شرح داده شده است. ثبت نام سهامداران  13.1.3.1در بند ثبت نام مشارکت کننده

 سایر اطالعات را فراهم می کند. 

 توافقنامه  13.2.1.2

. در هنگام برنامه ریزی برای تعامل پیمانکاران و تامین کنندگان، هماهنگی معموال شامل همکاری با گروه تهیه / قرارداد در 12.2.3.2شرح داده شده در بخش 

 ان به طور موثر مدیریت می شوند. شود تا اطمینان حاصل شود که قراردادی ها و تامین کنندگسازمان می 

13.2.1.4 ENTERPRISE  عوامل محیطی 

 شوند:  فاکتورهای محیط زیست سازمانی که می توانند بر نفوذ شرکت های برنامه ریزی تاثیر بگذارند، شامل موارد زیر می

  فرهنگ سازمانی، چارچوب سیاسی و چارچوب حاکمیت؛ 

  سیاست های مدیریت پرسنل؛ 

  اشتهای مخاطره آمیز؛ 

  کانال های ارتباطی تاسیس شده؛ 

  روند، شیوه یا عادات منطقه ای یا محلی جهانی. و 

  توزیع جغرافیایی امکانات و منابع 
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 دارایی های سازمانی  13.2.1.6

 دهند، شامل موارد زیر می شوند:  سازمانی که می توانند فرآیند مشارکت در برنامه را تحت تاثیر قراردارایی های فرایند 

  خط مشی و رویه های شرکت برای رسانه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ 

  خط مشی ها و روش های شرکت برای موضوع، خطر، تغییر، و مدیریت داده ها؛ 

  الزامات ارتباطات سازمانی؛ 

 رالعمل های استاندارد برای توسعه، تبادل، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات؛ دستو 

  درس های آموخته مخزن با اطالعات در مورد تنظیمات، اقدامات و دخالت ذینفعان؛ و 

  .ابزارهای نرم افزاری مورد نیاز برای حمایت از مشارکت موثر ذینفعان 

  PLAN: TOOLS AND TECHNIQUESمشارکت ذینفعان  13.2.2

 محاکمه محقق  13.2.2.1

 موضوعات زیر در نظر گرفته شود:  شرح داده شده است. تخصص باید از افراد یا گروه هایی با دانش تخصصی یا آموزش در 4.1.2.1در بخش 

  ،سیاست و ساختارهای قدرت در سازمان و خارج از سازمان 

  ،محیط و فرهنگ سازمان و خارج از سازمان 

  ،تکنیک های تحلیلی و ارزیابی برای استفاده از فرایندهای مشارکت ذینفعان 

  ابزار و استراتژیهای ارتباطی و 

 ه بدانش از پروژه های قبلی ویژگی های ذینفعان و گروه های ذینفع و سازمان های مرتبط با پروژه فعلی که ممکن است در پروژه های مشابه مشا

 دخیل باشد. 

 ری اطالعات جمع آو 13.2.2.2

. نتایج حاصل از تجزیه و 8.1.2.2روش جمع آوری داده ها است که می تواند برای این فرایند استفاده شامل اما به تعیین معیار محدود نمی شود. در بخش  

 د در سطح جهانی مقایسه شده است. تحلیل ذینفعان با اطالعات از سازمان های دیگر و یا پروژه های دیگر که در نظر گرفته شو

 تحلیل داده ها  13.2.2.3

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .اتژی . تجزیه و تحلیل فرضیات و محدودیت های فعلی ممکن است به منظور خیاط استر11.2.2.3در بخش فرض و تجزیه و تحلیل محدودیت

 الزم مناسب انجام شده است. 

  .تحلیل علت ریشه شناسایی دالیل اساسی برای سطح حمایت از سهامداران پروژه به منظور انتخاب 8.2.2.2در بخش بررسی دلیل ریشه ای .

 استراتژی مناسب در جهت بهبود سطح خود را از تعامل. 

 تصمیم سازی  13.2.2.2

واند برای این فرایند استفاده عبارتند از اما به اولویت بندی / رتبه بندی محدود نمی شود. مورد نیاز ذینفعان نیاز به تصمیم گیری تکنیک های است که می ت

 ده. ش در باالی لیست اولویت بندیدر اولویت قرار گیرد و رتبه، به عنوان انجام سهامداران خود را دارند. سهامداران با بیشترین عالقه و باالترین تاثیر را اغلب 

 نمایش اطالعات  13.2.2.4

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های نمایش اطالعات که ممکن است در این فرآیند شامل ا
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  .نقشه برداری ذهن است مورد استفاده قرار بصری سازماندهی اطالعات در مورد ذینفعان و ارتباط آنها با 5.2.2.3در بخش نقشه برداری ذهن .

 یکدیگر و سازمان است. 

  .ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام از مقایسه بین سطح تعامل کنونی سهامداران و سطح تعامل مورد تعامل ذینفعان ماتریس ارزیابی

نشان داده شده است. سطح تعامل ذینفعان  6-13ظر مورد نیاز برای تحویل پروژه موفق. یکی از راه های طبقه بندی سطح تعامل ذینفعان در شکل ن

 می تواند به عنوان زیر طبقهبندی کرد: 

 .ابر هر تغییراتی که ممکن است به . آگاهی از پروژه و پتانسیل اثرات اما مقاوم در برمقاوم غافل. بی خبر از پروژه و اثرات بالقوه

 عنوان یک نتیجه از کار یا نتایج این پروژه رخ دهد. این ذینفعان غیر حمایتی از کار و یا نتایج این پروژه خواهد شد. 

 .با آگاهی از پروژه است، اما نه حمایت و نه غیر حمایتی.  خنثی 

 .و نتایج آن است. آگاهی از پروژه و پتانسیل اثرات و حمایت از کار  حمایتی 

 .با آگاهی از پروژه و اثرات بالقوه و به طور فعال در تضمین این که این پروژه یک موفقیت است مشغول اند.  منتهی شدن 

نشان دهنده سطح است که تیم پروژه به عنوان ضروری ارزیابی برای اطمینان از  Dنشان دهنده سطح تعامل فعلی هر یک از ذینفعان و  C، 6-13در شکل 

دن م. از بسته شموفقیت پروژه )مورد نظر(. شکاف بین موجود و مطلوب برای هر ذینفعان را در سطح ارتباطات الزم را به طور موثر تعامل با ذینفعان مستقی

 ست. تعامل نظارت ذینفعان ااین شکاف بین موجود و مطلوب یک عنصر اساسی از 

 

 جلسات  13.2.2.6

بان نامه تعامل با صاحجلسات استفاده می شود به بحث و تجزیه و تحلیل داده های ورودی از فرایند برنامه ریزی تعامل با صاحبان سهام و به منظور توسعه بر

 سهام صدا. 

 طرح تعامل با صاحبان سهام: خروجی  13.2.3

 ن تعامل طرح ذینفعا 13.2.3.1

 لد از سهامدارانطرح تعامل با صاحبان سهام یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است که به شناسایی استراتژی ها و اقدامات مورد نیاز برای ترویج مشارکت مو

 ژه و انتظارات ذینفعان. در تصمیم گیری و اعدام است. این می تواند رسمی یا غیر رسمی و بسیار دقیق و یا گسترده قاب، بر اساس نیازهای پرو

 ن با افراد یا گروه از ذینفعان. طرح تعامل با صاحبان سهام ممکن است شامل اما نه محدود به استراتژی های خاص محدود شده است یا روش برای درگیر شد

 مدیریت ذینفعان تعامل  13.3

به نیازها و انتظارات خود، مسائل و ایجاد مشارکت ذینفعان مناسب است. مزیت اصلی  مدیریت ذینفعان نامزدی، فرآیند ارتباط و کار با ذینفعان برای پاسخگویی

جام شده است. این فرآیند این است که اجازه می دهد مدیر پروژه برای افزایش حمایت و به حداقل رساندن مقاومت از ذینفعان. این روند طی این پروژه ان

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  8-13نشان داده شده است. شکل  7-13ند در شکل ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآی
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 . مدیریت ذینفعان تعهد: ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی7-13شکل 

 

 . مدیریت ذینفعان تعهد: جریان داده ها نمودار8-13شکل 

 

 مل فعالیت هایی مانند: مدیریت ذینفعان تعهد شا

  تعامل ذینفعان در مراحل پروژه مناسب برای به دست آوردن، اعالم، و یا حفظ ادامه تعهد خود را به موفقیت این پروژه؛ 

  ،مدیریت انتظارات ذینفعان از طریق مذاکره و ارتباطات 

  پیش بینی مسائل آینده که ممکن است توسط ذینفعان مطرح؛ و خطاب به هر گونه خطرات و یا نگرانی های بالقوه مربوط به مدیریت ذینفعان و 

  .روشن و مسائل که شناسایی شده اند حل و فصل 

ین پروژه، و مدیریت تعامل با صاحبان سهام کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که سهامداران به وضوح درک اهداف پروژه، اهداف، منافع، و خطرات برای ا

 اهد موفقیت پروژه را باال ببرد. را خوهمچنین چگونه سهم خود 
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 مدیریت ذینفعان در صحنه: ورودی  13.3.1

 طرح مدیریت پروژه  13.3.1.1

 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش 

  .برنامه مدیریت ارتباطات توصیف روش، فرمت، و فن آوری های مورد استفاده برای ارتباطات 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات .

 ذینفعان. 

  .طرح مدیریت ریسک توصیف دسته خطر، اشتهای ریسک، و فرمت های گزارش است که می تواند 11.1.3.1در بخش طرح مدیریت ریسک .

 حبان سهام. مورد استفاده برای مدیریت تعامل با صا

  .طرح تعامل با صاحبان سهام راهنمایی و اطالعات بر مدیریت انتظارات ذینفعان فراهم می 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام .

 کند. 

  .طرح مدیریت تغییر را توصیف مراحل ارائه، ارزیابی و اجرای تغییرات به پروژه. 4.2.3.1در بخش تغییر برنامه مدیریت . 

 اسناد پروژه  13.3.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه است که می تواند به عنوان ورودی به این فرایند شامل

  .تغییر درخواست و وضعیت خود را در ورود به سیستم تغییر مستند و ابالغ به ذینفعان مناسب است. 4.6.3.3در بخش ورود به سیستم تغییر . 

 هر پروژه و یا ذینفعان نگرانی در ورود به سیستم شماره، و همچنین هر گونه اقدام عملی اختصاص 4.3.3.3در بخش . ورود به سیستم شماره .

 داده های مرتبط با مدیریت این موضوع ثبت شده است. 

  .وان به مراحل بعد از آن در . درس پیش از آن در پروژه با توجه به مدیریت تعامل با صاحبان سهام را می ت4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست

 پروژه برای بهبود کارایی و اثربخشی این فرآیند اعمال به دست. 

  .ثبت نام ذینفعان لیست ذینفعان پروژه و هر گونه اطالعات مورد نیاز برای اجرای این طرح مشارکت 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 ذینفعان فراهم می کند. 

 شرکت عوامل محیطی  13.3.1.3

 عان تعهد شامل اما نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند تاثیر مدیریت ذینف

  فرهنگ سازمانی، جو سیاسی و ساختار حکومت از سازمان؛ 

  سیاست های دولت پرسنل؛ 

  آستانه خطر ذینفعان؛ 

  کانال های ارتباطی تاسیس؛ 

 د، شیوه های، و یا عادات؛ و جهانی، منطقه ای، و یا محلی رون 

  .توزیع جغرافیایی از امکانات و منابع است 

 دارایی فرایند سازمانی  13.3.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: دارایی های فرآیند سازمانی است که می تواند مدیریت فرایند ذینفعان تعهد شامل ا

  سیاست های شرکت ها و روش برای رسانه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ 

  سیاست شرکت های بزرگ و روش برای موضوع، خطر، تغییر، و مدیریت داده ها؛ 

  مورد نیاز ارتباطات سازمانی؛ 
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  دستورالعمل های استاندارد برای توسعه، ارز، ذخیره و بازیابی اطالعات؛ و 

  های مشابه قبلی است. اطالعات تاریخی از پروژه 

 مدیریت ذینفعان در صحنه: ابزارها و تکنیک های  13.3.2

 رجوع به خبرگان  13.3.2.1

 زش در موضوعات زیر در نظر گرفت: . تخصص باید از افراد یا گروه ها با دانش تخصصی و یا آمو4.1.2.1در بخش 

  .سیاست و قدرت ساختار در سازمان و خارج از سازمان 

 و فرهنگ سازمان و خارج از سازمان.  محیط زیست 

  روش های تحلیلی و ارزیابی می شود برای فرآیندهای تعامل با صاحبان سهام استفاده می شود؛ 

  روش های ارتباطی و استراتژی؛ 

  ویژگی های ذینفعان، گروه های ذینفع، و سازمان های درگیر در پروژه فعلی که ممکن است در پروژه های قبلی درگیر شده است؛ و 

  .مدیریت مورد نیاز، مدیریت فروشندگان و مدیریت تغییر 

 مهارت های ارتباطی  13.3.2.2

تباطات در طول مدیریت تعامل با صاحبان سهام استفاده می شود. تیم مدیریت پروژه روش های ارتباطی مشخص شده برای هر سهامدار در برنامه مدیریت ار

روش  هبا استفاده از بازخورد برای کمک به درک واکنش ذینفعان به فعالیت های مختلف مدیریت پروژه و تصمیم گیری های کلیدی. فیدبک ممکن است ب

 زیر جمع آوری، اما نه محدود به: های 

  غیر رسمی، گفتگو؛ رسمی و 

  ،شناسایی شماره و بحث 

  ،جلسات 

  گزارش پیشرفت، و 

  .نظرسنجی ها 

  TEAMمهارت های فردی و  13.3.2.3

 ستفاده می شود اما نه محدود به: مهارت های فردی و تیمی که می توان برای این فرآیند شامل ا

  .مدیر پروژه باید اطمینان حاصل شود که درگیری ها در به موقع حل شود. 9.5.2.1در بخش مدیریت تعارض . 

  .آگاهی فرهنگی استفاده می شود برای کمک به مدیر پروژه و تیم به برقراری ارتباط موثر با در نظر گرفتن 11.1.2.6در بخش آگاهی فرهنگی .

 تفاوت های فرهنگی و الزامات ذینفعان. 

 مذاکره استفاده می شود برای رسیدن به حمایت و یا شرایط که کار این پروژه و یا نتایج آن را حمایت می 12.2.2.5در بخش . مذاکره است .

 کند و به حل و فصل درگیری های درون تیم و یا با سایر ذینفعان. 

  .کار و نگرش اعضای تیم پروژه و سایر ذینفعان باقی  . مشاهده / گفتگو استفاده شده است که در تماس با این5.2.2.6در بخش مشاهده / گفتگو

 بماند. 

  .آگاهی سیاسی از طریق درک روابط قدرت در داخل و اطراف این پروژه به دست آورد. 11.1.2.6در بخش آگاهی سیاسی . 

 قوانین زمین  13.3.2.2

 عان،. یر ذینفقوانین زمین، تعریف شده در منشور تیم با توجه به تعامل با صاحبان سهام تعیین رفتار مورد انتظار برای اعضای تیم پروژه، و همچنین سا
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 جلسات  13.3.2.4

سهام. انواع جلسات که مفید به عنوان  . جلسات استفاده می شود به بحث و رسیدگی به هر موضوع و یا نگرانی در مورد تعامل با صاحبان11.1.2.8در بخش 

 د عبارتند از، اما نه محدود به: بخشی از این رون

  ،تصمیم سازی 

  ،قطعنامه شماره 

  ،آموخته ها و مرور آثار 

  ،پروژه ضربه کردن 

  برنامه ریزی با حداکثر سرعت دویدن، و 

  .به روز رسانی وضعیت 

 مدیریت ذینفعان در صحنه: خروجی  13.3.3

 درخواست تغییر  13.3.3.1

 . به عنوان یک نتیجه از مدیریت تعامل با صاحبان سهام، تغییرات به محدوده پروژه و یا دامنه محصول ممکن است پدیدار شود. همه درخواست4.3.3.4در بخش 

 . ( پردازش شده است4.6آیند )بخش های تغییر برای بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  13.3.3.2

ست که ت پروژه اهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات از برنامه مدیری

 به:  وژه نیاز شامل اما نه محدودممکن است یک درخواست تغییر برای برنامه مدیریت پر

  .برنامه مدیریت ارتباطات به روز شده است تا منعکس کننده نیازهای ذینفعان جدید یا تغییر. 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات . 

  .طرح تعامل با صاحبان سهام به روز شده است تا منعکس کننده استراتژی های مدیریت 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام .

 جدید یا تغییر مورد نیاز را به طور موثر تعامل ذینفعان. 

 اسناد پروژه به روز رسانی  13.3.3.3

 به روز شده اما نه محدود به: مل اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .ورود به سیستم تغییر ممکن است بر اساس هر گونه درخواست تغییر به روز شد. 4.6.3.3در بخش ورود به سیستم تغییر . 

  .د به . ورود به سیستم مسئله ممکن است به روز میشود تا به روز رسانی به، و یا توسعه، ورود ورو4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره

 سیستم این مسئله است. 

  .درس ثبت به دست با روش های موثر یا بی اثر به مدیریت تعامل با صاحبان سهام به طوری که اطالعات 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 را می توان در پروژه فعلی و یا پروژه های آینده استفاده می شود به روز شود. 

  .ثبت نام ذینفعان ممکن است بر اساس اطالعات جدید به سهامداران در مورد مسائل حل و فصل، تغییرات 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 مورد تایید، و وضعیت پروژه عمومی ارائه شده به روز شد. 

13.2 MONITOR  ذینفعان تعامل 

راتژی برای درگیر شدن ذینفعان از طریق اصالح استراتژی الزم و برنامه است. مزیت مانیتور ذینفعان تعهد روند نظارت بر روابط ذینفعان پروژه و خیاطی است

تغییرات  ابد پروژه واصلی این فرآیند این است که آن را حفظ و یا بهره وری و اثربخشی فعالیت تعامل با صاحبان سهام را افزایش می دهد به عنوان تکامل می ی
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-13نشان داده شده است. شکل  9-13انجام شده است. ورودی، ابزار و تکنیک ها، و خروجی های فرآیند در شکل محیط آن است. این روند طی این پروژه 

 نمودار جریان داده ها برای فرایند به تصویر می کشد.  11

 

 ورودی، ابزار و تکنیک، و خروجی. نظارت بر ذینفعان تعهد: 9-13شکل 

 

 داده ها نمودار . مانیتور ذینفعان تعهد: جریان11-13شکل 

13.2.1 MONITOR  ذینفعان در صحنه: ورودی 

 طرح مدیریت پروژه  13.2.1.1
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 . اجزای برنامه مدیریت پروژه شامل اما نه محدود به: 4.2.3.1در بخش   

  .طرح مدیریت منابع شناسایی روش برای مدیریت از اعضای تیم. 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع . 

  .برنامه مدیریت ارتباطات برنامه ها و استراتژی های ارتباطات به سهامداران این پروژه را توصیف 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات .

 میکند. 

  .تعریف می کند که برنامه ای برای مدیریت نیازهای ذینفعان و انتظارات. 13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام . 

 اسناد پروژه  13.2.1.2

 در نظر گرفته اما نه محدود به:  اسناد پروژه ای است که می تواند به عنوان ورودی برای این فرایند شامل

  .اسناد ورود به سیستم مسئله تمام مسائل شناخته شده مربوط به پروژه و ذینفعان. 4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره . 

  .درس های آموخته شده پیش از آن در پروژه را می توان در مراحل بعدی از پروژه به منظور بهبود کارایی 4.4.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 و اثربخشی از درگیر شدن سهامداران اعمال می شود. 

  .می شود که در برنامه مدیریت  . این خدمات عبارتند از ارتباطات پروژه که به سهامداران توزیع11.2.3.1در بخش ارتباطات پروژه می باشد

 ارتباطات و طرح تعامل با صاحبان سهام تعریف شده است. 

  .ثبت نام خطر شامل ریسک های شناسایی شده برای این پروژه، از جمله آنهایی که مربوط به تعامل با 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک .

 ی از پاسخ بالقوه است. صاحبان سهام و فعل و انفعاالت، طبقه بندی می کنند، و لیست

  .ثبت نام ذینفعان شامل اطالعات ذینفعان که شامل اما به شناسایی ذینفعان، ارزیابی، و طبقه بندی محدود 13.1.3.1در بخش ثبت نام ذینفعان .

 نمی شود. 

 داده ها کار عملکرد  13.2.1.3

 می باشد و سطح خود و نوع تعامل. پروژه مانند که سهامداران حمایت از این پروژه . داده های عملکرد کار شامل اطالعات مربوط به وضعیت 4.3.3.2در بخش 

 شرکت عوامل محیطی  13.2.1.2

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عوامل محیطی شرکت که می تواند روند مانیتور ذینفعان تعهد شامل ا

  فرهنگ سازمانی، جو سیاسی، و چارچوب حکومت؛ 

  سیاست های دولت پرسنل؛ 

  آستانه خطر ذینفعان؛ 

  کانال های ارتباطی تاسیس؛ 

  جهانی، منطقه ای، و یا محلی روند، شیوه های، و یا عادات؛ و 

  .توزیع جغرافیایی از امکانات و منابع است 

 دارایی فرایند سازمانی  13.2.1.4

 ما تحت تاثیر قرار نه محدود به: عان تعهد شامل ادارایی های فرآیند سازمانی که می تواند روند مانیتور ذینف

  سیاست های شرکت ها و روش برای رسانه های اجتماعی، اخالق و امنیت؛ 

  سیاست شرکت های بزرگ و روش برای موضوع، خطر، تغییر، و مدیریت داده ها؛ 

  نیاز ارتباطات سازمانی؛ 

 زیابی اطالعات؛ و دستورالعمل های استاندارد برای توسعه، ارز، ذخیره و با 
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  .اطالعات تاریخی از پروژه های قبلی 

13.2.2 MONITOR  ذینفعان در صحنه: ابزارها و تکنیک های 

 تحلیل داده ها  13.2.2.1

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های تحلیل داده که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .تجزیه و تحلیل ها را می توان به ارزیابی گزینه های برای پاسخ به واریانس در نتایج مورد 9.2.2.5در بخش تجزیه و تحلیل گزینه ها باشد .

 نظر از تعامل با صاحبان سهام استفاده می شود. 

  .ا م است که ب. تحلیل علت ریشه می توان برای تعیین دلیل اصلی زمینه ای که تعامل با صاحبان سها8.2.2.2در بخش بررسی دلیل ریشه ای

 داشتن اثر برنامه ریزی شده نیست استفاده می شود. 

  .تجزیه و تحلیل ذینفعان برای تعیین موقعیت از گروه های ذینفع و افراد در هر زمان خاص در این 13.1.2.3در بخش تجزیه و تحلیل ذینفعان .

 پروژه کمک می کند. 

 تصمیم سازی  13.2.2.2

 به: تکنیک های تصمیم گیری است که می تواند برای این فرایند شامل استفاده می شود اما نه محدود 

  .معیارهای تعامل با صاحبان سهام موفق به اولویت بندی و وزن برای 8.1.2.4در بخش چند معیاری تجزیه و تحلیل تصمیم گیری است .

 شناسایی انتخاب مناسب ترین. 

  .رای گیری را می توان برای انتخاب بهترین پاسخ برای واریانس در تعامل با صاحبان سهام. 5.2.2.4در بخش رای گیری . 

 نمایش اطالعات  13.2.2.3

. ماتریس 13.2.2.3روش نمایش اطالعات مورد استفاده در این فرآیند شامل اما به یک ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام محدود نمی شود. در بخش 

 ات در سطح تعامل برای هر ذینفع. تعامل با صاحبان سهام نظارت تعامل با صاحبان سهام از طریق ردیابی تغییر ارزیابی

 مهارت های ارتباطی  13.2.2.2

 ستفاده می شود اما نه محدود به: تکنیک های ارتباطی است که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .می شود برای اطمینان حاصل شود که اطالعات به سهامداران دریافت و درک است.  . فیدبک استفاده11.2.2.3در بخش بازخورد 

  .ارائه اطالعات شفاف به سهامداران فراهم می کند. 11.2.2.3در بخش ارائه شده است . 

  TEAMمهارت های فردی و  13.2.2.4

 ستفاده می شود اما نه محدود به: مهارت های فردی به که می تواند برای این فرایند شامل ا

  .گوش دادن فعال استفاده می شود برای کاهش سوء تفاهم ها و سوءتفاهم است. 11.2.2.6در بخش گوش دادن فعال . 

  .آگاهی فرهنگی و حساسیت فرهنگی کمک مدیر پروژه برای برنامه ریزی ارتباطات بر اساس تفاوت های 11.1.2.6در بخش آگاهی فرهنگی .

 فرهنگی و الزامات سهامداران و اعضای تیم. 

  .ام بخش ذینفعان . تعامل با صاحبان سهام موفق نیاز به مهارت های رهبری قوی برای برقراری ارتباط چشم انداز و اله3.4.4در بخش رهبری

 برای حمایت از کار و نتایج پروژه. 
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  .شبکه تضمین می کند دسترسی به اطالعات در مورد سطح تعامل از ذینفعان. 11.2.2.6در بخش شبکه . 

  .این  . آگاهی سیاسی استفاده می شود برای درک استراتژی های سازمان، درک که قدرت و نفوذ برخوردار در11.1.2.6در بخش آگاهی سیاسی

 عرصه، و به منظور توسعه یک توانایی برقراری ارتباط با این ذینفعان. 

 جلسات  13.2.2.6

عامل سطح تانواع جلسات شامل جلسات وضعیت، جلسات سرپایی، مروری، و جلسات دیگر به عنوان بر در طرح تعامل با صاحبان سهام برای نظارت و ارزیابی 

دیگر توسط چهره به چهره و یا صدا به صدای تعامالت محدود شده است. در حالی که تعامل چهره به چهره ایده آل با صاحبان سهام موافقت کرد. جلسات 

 دد برای اتصال و انجام یک جلسه. هستند، می توانند بسیار گران. راه دور و تکنولوژی پر کردن شکاف و ارائه روش های متع

13.2.3 MONITOR  ذینفعان در صحنه: خروجی 

 اطالعات کار عملکرد  13.2.3.1

. اطالعات عملکرد کار شامل اطالعات در مورد وضعیت تعامل با صاحبان سهام، مانند سطح حمایت پروژه در حال حاضر و در مقایسه با سطح 4.5.1.3در بخش 

 ی تعریف شده است. یا ابزار دیگر مورد نظر از تعامل به عنوان در ماتریس ارزیابی تعامل با صاحبان سهام، مکعب ذینفعان،

 درخواست تغییر  13.2.3.2

. درخواست تغییر ممکن است اقدامات اصالحی و پیشگیرانه به منظور بهبود سطح فعلی تعامل با صاحبان سهام باشد. درخواست تغییر برای 4.3.3.4در بخش 

  ( پردازش شده است.4.6آیند )بخش بررسی و وضع از طریق انجام یکپارچه تغییر کنترل فر

 مدیریت پروژه طرح به روز رسانی  13.2.3.3

ست که ت پروژه اهر گونه تغییر به برنامه مدیریت پروژه می رود از طریق کنترل فرآیند تغییر سازمان از طریق یک درخواست تغییر. قطعات از برنامه مدیری

 ییر نیاز شامل اما نه محدود به: ممکن است یک درخواست تغ

  .مسئولیت تیم برای فعالیت های تعامل با صاحبان سهام ممکن است نیاز به روز رسانی می شود. 9.1.3.1در بخش طرح مدیریت منابع . 

  .استراتژی های ارتباطی این پروژه ممکن است نیاز به روز رسانی می شود. 11.1.3.1در بخش برنامه مدیریت ارتباطات . 

  .عات در مورد جامعه ذینفعان پروژه ممکن است نیاز به روز رسانی می شود. . اطال13.2.3.1در بخش طرح تعامل با صاحبان سهام 

 سناد پروژه به روز رسانی ا 13.2.3.2

 مل به روز شده اما نه محدود به: اسناد پروژه ای است که ممکن است به عنوان یک نتیجه از انجام این فرایند شا

  .ود به موضوع را نشان می دهد نگرش ذینفعان و ممکن است نیاز به روز رسانی می . اطالعات در ور4.3.3.3در بخش ورود به سیستم شماره

 شود. 

  .درس ثبت به دست با اطالعات در مورد چالش ها و چگونه آنها می تواند اجتناب شده به روز شد. 4.3.3.1در بخش درس ثبت به دست .

 می کرد، و کسانی که به خوبی کار نمی به روز شد.  همچنین با روش های که برای درگیر شدن سهامداران بهینه خوبی کار

  .ثبت نام خطر ممکن است نیاز به با پاسخ به خطرات ذینفعان به روز می شود. 11.2.3.1در بخش ثبت نام ریسک . 

  .ثبت نام ذینفعان است که با اطالعات به عنوان یک نتیجه از نظارت ذینفعان و به روز رسانی 13.1-13.1.12در بخش ثبت نام ذینفعان .

ngagement . 
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1     

 معرفی 
فرایند  استفاده از یکاین استاندارد با  استاندارد یک سند است که توسط یک مجوز، سفارشی یا رضایت عمومی به عنوان یک مدل یا نمونه تعیین شده است.

این استاندارد، فرایندهایی را که اکثر اوقات در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار  مبتنی بر مفاهیم اجماع، باز بودن، فرایند صحیح و تعادل ایجاد شده است.

اهیم کلیدی مدیریت پروژه را شامل ارتباط مدیریت پروژه با این بیشتر مف این فرایندها توسط گروه فرآیند سازماندهی شده است. می گیرد، توصیف می کند.

همچنین اطالعات مربوط به چرخه عمر  استراتژی و اهداف سازمانی، حاکمیت، مدیریت نمونه کارها، مدیریت برنامه، محیط پروژه و موفقیت پروژه می داند.

بخش های  اهیم کلیدی را مورد بحث و ارائه اطالعات متنی در مورد مدیریت پروژه.مف 1بخش  پروژه، سهامداران پروژه و نقش مدیر پروژه را پوشش می دهد.

همچنین  6تا  2بخش های  تعاریف برای هر یک از پنج گروه فرآیند را ارائه می دهند و فرآیندهای موجود در آن گروه های فرایند را توصیف می کنند. 6تا  2

این استاندارد به عنوان پایه و چارچوب راهنمای راهنمای دانش  هر فرایند مدیریت پروژه شرح می دهند. مزایای کلیدی، ورودی ها و خروجی ها را برای

 محیط زمینه، مورد در بیشتر توضیحات ارائه با استاندارد این در را اطالعاتی ® PMBOKراهنمای  ( عمل می کند.PMBOK® Guideمدیریت پروژه )

ناسایی ش پروژه، مدیریت فرآیند های خروجی و ها ورودی از توصیفی ®PMBOKعالوه بر این، راهنمای  .دهد می گسترش پروژه مدیریت در تأثیرات و

  ابزارها و تکنیک ها را ارائه می دهد و مفاهیم کلیدی و روند در حال ظهور مرتبط با هر منطقه دانش را مورد بحث قرار می دهد.

 پروژه ها و مدیریت پروژه  1.1

ماهیت موقت پروژه ها یک شروع و پایان قطعی را  تالش موقت است که برای ایجاد یک محصول، خدمات یا نتیجه منحصر به فرد انجام می شود.پروژه یک 

ود، توقف شپایان پروژه زمانی اتفاق می افتد که اهداف به دست آمده و یا زمانی که پروژه م موقت لزوما به معنای یک پروژه کوتاه مدت نیست. نشان می دهد.

 تصمیم برای خاتمه دادن به یک پروژه نیاز به تایید و زیرا اهداف آن نمی توانند یا نمی توانند تحقق یابد یا زمانی که نیاز به پروژه دیگر وجود نداشته باشد.

  مجوز یک مقام صالحیتدار دارد.

مدیریت پروژه از طریق  فعالیت های پروژه است تا نیازهای پروژه را برآورده سازد. مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های مربوط به

  برنامه مناسب و ادغام فرایندهای مدیریت پروژه مشخص شده برای پروژه انجام می شود.

  مدیریت پروژه معموال شامل موارد زیر می شود:

  شناسایی نیازهای پروژه؛ 

  ها و انتظارات ذینفعان؛ رسیدگی به نیازهای مختلف، نگرانی 

  ایجاد و حفظ ارتباط فعال با ذینفعان؛ 

  مدیریت منابع؛ و 

  :تعادل محدودیت های پروژه های رقابتی که شامل موارد زیر می شوند 

  ،محدوده 

  ،برنامه 

  ،هزینه 

  ،کیفیت 
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  منابع و 

  .خطر 

  بندی محدودیت های پروژه تاثیر خواهد گذاشت.شرایط پروژه بر نحوه اجرای هر فرآیند مدیریت پروژه و چگونگی اولویت 

 

 روابط در میان نمونه کارها، برنامه ها و پروژه ها  1.2

ریت مدی ریف می شود.نمونه کارها به عنوان پروژه ها، برنامه ها، اوراق بهادار وابسته، و عملیات به صورت هماهنگ به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک تع

مدیریت نمونه کارها بر حصول اطمینان از اینکه پروژکتور سازگار با  مدیریت متمرکز یک یا چند پرتفوی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است.نمونه کارها 

عت اشد که در طبینمونه کارها ممکن است شامل کارهایی ب اهداف سازمان و ارزیابی مولفه های نمونه کارها برای بهینه سازی تخصیص منابع است، تمرکز دارد.

  عملیاتی هستند.

 یی که از طریقیک برنامه به عنوان پروژه های وابسته، برنامه های وابسته و فعالیت های برنامه تعریف شده به منظور هماهنگی برای به دست آوردن مزایا

 بط با برنامه در خارج از محدوده پروژه های گسسته در برنامه.برنامه ها عبارتند از کار مرت مدیریت آنها به صورت جداگانه در دسترس نیست، تعریف می شود.

ای مدیریت اجز مدیریت برنامه کاربرد دانش، مهارت ها و اصول به یک برنامه برای دستیابی به اهداف برنامه و به دست آوردن مزایا و کنترل است که توسط

  ممکن است شامل کارهایی باشند که در طبیعت عملیاتی هستند. برنامه ها برنامه های مرتبط به صورت جداگانه قابل دسترس نیست.

یت وابستگی مدیر کند.مدیریت برنامه از طریق تصویب، تغییر، یا پایان دادن به پروژه ها و مدیریت وابستگی متقابل آنها، از استراتژی های سازمانی حمایت می 

  متقابل پروژه ممکن است در میان سایر اقدامات زیر باشد:

  محدودیت منابع و / یا درگیری هایی که بر اجزای برنامه تاثیر می گذارند حل می شود؛ 

  سازگاری با استراتژی های سازمان که اهداف و اهداف برنامه را تحت تاثیر قرار می دهد 

  مدیریت مسائل و استفاده از مدیریت تغییر در یک ساختار حکومتی مشترک؛ 

 اند بر یک یا چند مولفه تأثیر بگذارد؛ و ریسک پروژه و برنامه که می تو 

  .مدیریت مزایای برنامه با به طور موثر تجزیه و تحلیل، توالی و نظارت بر وابستگی متقابل مولفه ها 

 ر یک نمونه کارها.یا د در یک برنامه؛ یک پروژه ممکن است در سه سناریوی جداگانه مدیریت شود: به عنوان یک پروژه مستقل )خارج از مجموعه یا برنامه(؛

  مدیریت پروژه با برنامه های مدیریتی و نمونه کارها در تعامل است، زمانی که یک پروژه در یک مجموعه یا برنامه باشد.

ها با یکدیگر به اجزاء نمونه کار نشان می دهد یک ساختار نمونه کارها نمونه نشان می دهد روابط از اجزای، منابع و سهامداران به اشتراک گذاشته. 1-1شکل 

برنامه ریزی سازمانی و نمونه  منظور تسهیل حکمرانی و مدیریت مؤثر آن کار و دستیابی به استراتژی های سازمان و اولویت های آنها گروه بندی می شوند.

سازمانها اجازه می دهد کلیه دیدگاه ها را در  این به کارها با استفاده از اولویت بندی بر اساس ریسک، بودجه و مالحظات دیگر بر مولفه ها تاثیر می گذارد.

ین ا و اجازه منابع انسانی، مالی و یا فیزیکی. نمونه کارها، برنامه ها و حکومتداری پروژه را مستحق نمایید. مورد اهداف استراتژیک در نمونه کارها نشان دهند.

دهد که استراتژی های سازمانی و اولویت ها مرتبط هستند و ارتباط بین پرتفوی ها و نشان می  1-1شکل  منابع بر اساس عملکرد و مزایای انتظار می رود.

  این روابط همیشه به طور سلسله مراتبی نیستند. برنامه ها، بین پرتفوی ها و پروژه ها و بین برنامه ها و پروژه های فردی دارند.

این چارچوبی را فراهم  که از نمونه کارها، برنامه ها و مدیریت پروژه استفاده می کند. ( یک چارچوب اجرای استراتژی استOPMمدیریت پروژه های سازمان )

حقق ی پایدار را تمی کند که سازمان ها را قادر می سازد تا به طور مداوم و قابل پیش بینی در استراتژی سازمانی، عملکرد بهتر، نتایج بهتر و مزیت رقابت

  بخشند.
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 رها، برنامه، و رابط های مدیریت پروژهمثال نمونه کا .1-1شکل 

 پیوند دادن نظارت بر سازمان و مدیریت پروژۀ  1.3

حکومت سازمانی  و نمونه کارها، برنامه و مدیریت پروژه. (؛OPMمدیریت پروژه سازمانی ) انواع مختلف حکومتداری از جمله حکومتداری سازمانی وجود دارد؛

حکومت سازمانی  ترل از طریق سیاست ها و فرآیندهای را جهت رسیدن به اهداف استراتژیک و عملیاتی فراهم کند.راه سازمانی است که جهت هدایت و کن

اصول حاکمیت سازمانی، تصمیم گیری ها و  معموال توسط یک هیئت مدیره برای اطمینان از پاسخگویی، عدالت و شفافیت به ذینفعان آن انجام می شود.

  میت اوراق بهادار، برنامه ها و پروژه ها تأثیر داشته و به نحوی زیر تاثیرگذار باشد:فرایندها می تواند بر حاک

  اجرای قانونی، نظارتی، استانداردها و الزامات انطباق 

  تعریف مسئولیت های اخالقی، اجتماعی و محیطی و 

  .تعیین خط مشی های عملیاتی، قانونی و خطر 

فرآیندهای است که فعالیت های مدیریت پروژه را هدایت می کند تا محصول، خدمات و یا نتیجه ی منحصر به فرد حکومتداری پروژه چارچوب، عملکردها و 

  حاکمیت در سطح پروژه شامل موارد زیر است: را برای رسیدن به اهداف سازمانی، استراتژیک و عملیاتی ایجاد کند.

  هدایت و نظارت بر مدیریت کار پروژه؛ 

 است ها، استانداردها و دستورالعمل ها؛ تضمین پیروی از سی 

  ایجاد نقش های حکومتی، مسئولیت ها و مقامات؛ 

  تصمیم گیری در مورد افزایش خطر، تغییرات و منابع )به عنوان مثال تیم، مالی، فیزیکی، امکانات(؛ 

  اطمینان از مشارکت ذینفعان مناسب؛ و 

  عملکرد مانیتورینگ 

ن پروژه را با ساختار، فرایندها، نقش ها، مسئولیت ها، مسئولیت ها و مدل های تصمیم گیری برای مدیریت پروژه فراهم می چارچوب حاکمیت پروژه، ذینفعا

  عناصر یک چارچوب حاکمیت پروژه عبارتند از: اما محدود به اصول یا فرآیندهای برای: کند.

  گیت های مرحله یا بررسی مرحله؛ 

 سائل؛ شناسایی، تشدید و رفع خطرات و م 

  تعریف نقش ها، مسئولیت ها و مقامات؛ 

  فرایند مدیریت دانش پروژه و گرفتن درس های آموخته شده؛ 
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  تصمیم گیری، حل مسئله و تشدید موضوعاتی که فراتر از اقتدار مدیر پروژه می باشد؛ و 

 ت. بررسی و تصویب تغییرات در پروژه و تغییرات محصول که فراتر از اختیار مدیر پروژه اس 

 موفقیت پروژه و مدیریت مزایا  1.2

پیش از شروع یک پروژه، یک مورد کسب و  پروژه ها برای دستیابی به فرصت های تجاری که با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ شده اند، آغاز شده است.

مورد کسب و کار،  برای موفقیت پروژه، طراحی شده است.کار اغلب برای مشخص کردن اهداف پروژه، سرمایه گذاری مورد نیاز، و معیارهای مالی و کیفی 

  مبنای اندازه گیری موفقیت و پیشرفت در طول چرخه عمر پروژه را با مقایسه نتایج با اهداف و معیارهای موفقیت مشخص می کند.

  پروژه ها معموال به عنوان یک نتیجه از یک یا چند مالحظات استراتژیک زیر آغاز می شوند:

  ،تقاضای بازار 

  نیاز فرصت استراتژیک / کسب و کار 

  نیاز اجتماعی 

  توجه به محیط زیست 

  ،درخواست مشتری 

  ،پیشرفت تکنولوژیکی 

  الزام قانونی یا قانونی، و 

  مشکل موجود یا پیش بینی شده 

طرح مدیریت مزایا ممکن  و چگونه اندازه گیری می شود.یک طرح مدیریت مزایا شرح می دهد که چگونه و چه زمانی مزایای پروژه تحویل داده خواهد شد 

  است شامل موارد زیر باشد:

 ارزش واقعی کسب و کار ملموس و غیرمترقبه که توسط اجرای محصول، خدمات یا نتیجه به دست می آید.  مزایای هدف 

 .چگونه پروژه مزایا پشتیبانی و  هم راستایی استراتژیکalign سازمان.  با استراتژی های تجاری 

 برای به دست آوردن مزایا. مزایای فاز: کوتاه مدت، بلند مدت و در حال انجام است.  مدت زمان 

 .شخص پاسخگو یا گروهی که نظارت، ثبت و گزارش می دهد، منافع را در طول زمان تعیین شده در برنامه نشان می دهد.  صاحب مزایا 

 .یم به منظور نشان دادن منافع حاصل شده است. اندازه گیری های مستقیم و غیرمستق معیارهای 

 خطرات مرتبط با دستیابی به مزایای هدف.  خطرات 

در بسیاری از موارد، موفقیت محصول، خدمات یا نتیجه تا زمانی که پروژه  موفقیت پروژه بر اساس اهداف پروژه و معیارهای موفقیت اندازه گیری می شود.

به عنوان مثال، افزایش سهم بازار، کاهش هزینه های عملیاتی یا موفقیت یک محصول جدید ممکن است در هنگام  کامل نشده است شناخته شده نیست.

(، کمیته نظارت بر نمونه کارها یا فعالیت های دیگر کسب و کار درون PMOدر این شرایط، دفتر مدیریت پروژه ) انتقال پروژه به عملیات شناخته نشود.

  در یک زمان بعد ارزیابی کند تا تعیین کند که آیا نتایج اهداف کسب و کار را برآورده می کند. سازمان باید موفقیت را

 عالوه بر این، هر دو اسناد پس از تکمیل پروژه، ارجاع می شوند. هر دو مورد کسب و کار و طرح مدیریت مزایا قبل از شروع پروژه توسعه داده شده است.

به طور مناسب، این اسناد تجاری ممکن است به برخی از فرایندهای  پروژه یا اجزای طرح مدیریت پروژه در نظر گرفته می شوند.بنابراین، آنها به جای اسناد 

  مرتبط با مدیریت پروژه، مانند ایجاد منشور پروژه منجر شود.

 سیکل زندگی پروژکتور  1.4

فاز پروژه یک مجموعه ای از فعالیت های منطقی مربوط  روع آن تا اتمام آن گذر می کند.یک چرخه عمر پروژه مجموعه ای از مراحل است که پروژه از طریق ش

نام، تعداد و مدت زمان فاز پروژه با توجه به  فازها می توانند پیوسته، تکراری یا همپوشانی باشند. به پروژه است که به تکمیل یک یا چند تحویل می رسد.

مراحل زمانی با محدودیت شروع و پایان یا کنترل  درگیر در پروژه، ماهیت پروژه و حوزه کاربرد آن تعیین می شود. نیازهای مدیریت و کنترل سازمان )ها(
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در نقطه کنترل، اسناد پروژه و اسناد کسب و کار بر  )گاهی اوقات به عنوان بررسی فازی، دروازه فاز، دروازه کنترل یا سایر اصطالحات مشابه( نامیده می شود.

در آن زمان، عملکرد پروژه با طرح مدیریت پروژه مقایسه می شود تا تعیین شود که آیا پروژه باید تغییر کند، خاتمه یابد  حیط فعلی بازبینی می شوند.اساس م

  یا همانطور که برنامه ریزی شده ادامه یابد.

در حالی که هر پروژه  وسعه و یا فن آوری مورد استفاده قرار گیرد.چرخه عمر پروژه می تواند تحت تاثیر جنبه های منحصر به فرد سازمان، صنعت، روش ت

چرخه زندگی چارچوب اساسی برای  دارای یک شروع و پایان است، نتایج خاص و کارهایی که انجام می دهند به طور متنوعی بسته به پروژه متفاوت است.

  کند.مدیریت پروژه را بدون در نظر گرفتن کار خاصی که دارد، فراهم می 

  نگاه کنید(: 2-1اگر چه پروژه ها در اندازه و میزان پیچیدگی آنها متفاوت هستند، یک پروژه معمولی می تواند به ساختار چرخه عمر پروژه زیر )به شکل 

  شروع پروژه 

  سازماندهی و آماده سازی 

  انجام کار، و 

  بستن پروژه 

 

 تصویر کلی یک چرخه زندگی پروژه .2-1شکل 

  چرخه عمر عمومی معموال ویژگی های زیر را نشان می دهد:ساختار 

  ایان به پسطوح هزینه و نیروی انسانی در ابتدای کار کم است، به همان اندازه که کار انجام می شود، افزایش می یابد، و به سرعت به عنوان پروژه

 می رسد. 

  این عوامل در چرخه حیات پروژه کاهش می یابد، زیرا تصمیمات رسیده و نشان داده شده است.  3-1خطر ابتدائی ترین پروژه است که در شکل

 به عنوان نتایج پذیرفته شده است. 

 است و با  رتوانایی ذینفعان برای تاثیر گذاری بر ویژگی های نهایی محصول پروژه، بدون تأثیر قابل توجهی بر هزینه و برنامه، در شروع پروژه باالت

هزینه های ایجاد تغییرات و خطاها را اصالح می کند که به طور کامل با تکمیل پروژه  3-1یل، کاهش می یابد. شکل پیشرفت پروژه به سوی تکم

 ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. 

 

 تأثیر متغیرها در طول زمان .3-1شکل 
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 سهامداران پروژه  1.6

تأثیر، تحت تاثیر قرار گرفتن یا تصور خود را از تصمیم، فعالیت یا نتیجه یک پروژه تحت تأثیر مشارکت کننده یک فرد، گروه یا سازمان است که ممکن است  

 اشند.طالع بذینفعان پروژه ممکن است در داخل یا خارج از پروژه باشند، آنها ممکن است فعاالنه درگیر شوند، منفعالنه درگیر شوند یا از پروژه بی ا قرار دهد.

  بارتند از:نمونه هایی از ذینفعان ع ت تأثیر مثبت یا منفی بر روی پروژه داشته باشند، یا پروژه مثبت یا منفی را تحت تاثیر قرار دهند.ذینفعان پروژه ممکن اس

  :ذینفعان داخلی 

  حامی مالی 

  ،مدیر منابع 

 ( دفتر مدیریت پروژهPMO ) 

  کمیته رهبری نمونه کارها 

  ،مدیر برنامه 

  مدیران پروژه پروژه های دیگر، و 

  .اعضای تیم 

  :ذینفعان خارجی 

  مشتریان 

  کاربران نهایی 

  تامین کنندگان 

  سهامداران 

  بدن تنظیم کننده، و 

  رقبا 

 

 نمونه هایی از متقاضیان پروژه .4-1شکل 
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از مشارکت گاه به گاه در نظرسنجی ها و گروه های متمرکز به  مشارکت متقاضیان می تواند نمونه هایی از سهامداران پروژه را نشان می دهد. 4-1شکل 

نوع و سطح مشارکت پروژه می تواند طی دوره چرخه عمر  حمایت کامل پروژه که شامل تامین مالی، سیاسی و یا سایر انواع پشتیبانی می باشد، متفاوت باشد.

ت ذینفعان و مدیریت موثر انتظارات پروژه و مشارکت در کل چرخه عمر پروژه برای موفقیت بنابراین، با موفقیت شناسایی، تحلیل، و مشارک پروژه تغییر کند.

  پروژه حیاتی است.

 نقش مدیر پروژه  1.7 

روابط گزارشگری مدیر پروژه بر  مدیر پروژه فردی است که توسط سازمان انجام می شود تا تیمی را که مسئول دستیابی به اهداف پروژه است رهبری کند. 

  اساس ساختار سازمانی و مدیریت پروژه استوار است.

  عالوه بر مهارت های فنی خاص و مهارت های مدیریت کلی مورد نیاز برای پروژه، مدیران پروژه باید دارای حداقل ویژگی های زیر باشند:

 ی مدیریت پروژه به طور موثر؛ دانش در مورد مدیریت پروژه، محیط کسب و کار، جنبه های فنی و سایر اطالعات مورد نیاز برا 

  مهارت های مورد نیاز برای به طور موثر منجر به تیم پروژه، هماهنگ کردن کار، همکاری با ذینفعان، حل مسائل و تصمیم گیری ها؛ 

  توانایی های توسعه و مدیریت محدوده، برنامه ها، بودجه ها، منابع، خطرات، برنامه ها، ارائه ها و گزارش ها؛ و 

  .ویژگی های دیگر مورد نیاز برای مدیریت موفق پروژه، مانند شخصیت، نگرش، اخالق و رهبری 

  مدیران پروژه بر مهارت های بین فردی مهم، شامل، اما نه محدود به: مدیران پروژه از طریق تیم پروژه و دیگر ذینفعان کار را انجام می دهند.

  ،رهبری 

  ساخت تیم 

  انگیزش 

 برقراری ارتباط  

  تأثیرگذاری 

  ،تصمیم سازی 

  آگاهی سیاسی و فرهنگی 

  ،مذاکره 

  تسهیل کننده 

  مدیریت درگیری، و 

  مربیگری 

مدیر پروژه باید نیازها، نگرانی ها و  یکی دیگر از جنبه های موفقیت رضایت ذینفعان است. هنگامی که اهداف پروژه به دست آمده، مدیر پروژه موفق می شود.

برای موفقیت، مدیر پروژه باید رویکرد پروژه، چرخه زندگی و فرایندهای مدیریت پروژه  را برای ارضای ذینفعان ذینفع مورد توجه قرار دهد. انتظارات ذینفعان

  را در راستای برآورده ساختن نیازهای پروژه و محصول، انطباق دهد.

 زمینه های دانش مدیریت پروژه  1.8

یک منطقه دانش مجموعه  نه ها یا زمینه های تخصص هستند که معموال در مدیریت پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرند.زمینه های دانش مدیریت پروژه زمی 

نیازهای یک  منطقه دانش در اکثر پروژه ها اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. 11این  ای از فرآیندهای مربوط به یک موضوع خاص در مدیریت پروژه است.

  منطقه دانش عبارتند از: 11 مکن است به مناطق دانش بیشتر نیاز داشته باشد.پروژه خاص م

 .مدیریت یکپارچه سازی پروژه شامل فرایندها و فعالیت هایی است که برای شناسایی، تعریف، ترکیب، ادغام  مدیریت یکپارچه سازی پروژه ها

 گروه های مدیریت فرآیند مدیریت پروژه می باشد. و هماهنگ کردن فرآیندهای مختلف و فعالیت های مدیریت پروژه در 
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 .مدیریت پروژه شامل پروسه هایی است که الزم است تا اطمینان حاصل شود که پروژه شامل تمام کار مورد نیاز و تنها  مدیریت دامنه پروژه

 کار مورد نیاز برای تکمیل پروژه با موفقیت است. 

 .مدیریت زمان برنامه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت زمانبندی کامل پروژه می باشد.  برنامه ریزی پروژه 

 .مدیریت هزینه پروژه شامل فرآیندهای مربوط به برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی، تامین مالی، بودجه، مدیریت و کنترل  مدیریت هزینه پروژه

 ه مورد تأیید تکمیل شود. هزینه ها می شود تا پروژه بتواند در بودج

 .مدیریت کیفیت پروژه شامل فرآیندهای ترکیب سیاست های کیفیت سازمان در مورد برنامه ریزی، مدیریت و کنترل  مدیریت کیفیت پروژه

 نیازهای کیفیت پروژه و محصول است تا انتظارات ذینفعان را برآورده سازد. 

 .مدیریت منابع پروژه شامل مراحل شناسایی، به دست آوردن و مدیریت منابع مورد نیاز برای اتمام موفقیت آمیز پروژه می  مدیریت منابع پروژه

 باشد. 

 .مدیریت ارتباطات پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای اطمینان برنامه ریزی، جمع آوری، ایجاد، توزیع، ذخیره  مدیریت ارتباطات پروژه

 ، مدیریت، کنترل، نظارت و نهایی اطالعات پروژه است. سازی، بازیابی

 .مدیریت ریسک پروژه شامل فرایندهای برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی پاسخ، پیاده  مدیریت ریسک پروژه

 سازی پاسخ، و نظارت بر ریسک در یک پروژه می باشد. 

 .ارکات پروژه شامل فرآیندهای الزم برای خرید یا خرید محصوالت، خدمات یا نتایج مورد نیاز از خارج از مدیریت تد مدیریت تدارکات پروژه

 تیم پروژه می باشد. 

 .مدیریت مشارکتکنندگان پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروهها یا سازمانهایی میباشند که  مدیریت ذینفعان پروژه

ژه اثر گذاشته یا تحت تاثیر قرار گیرند، برای تحلیل انتظارات سهامداران و تاثیر آنها در پروژه، و ایجاد راهبردهای مدیریت مناسب میتوانند بر پرو

 برای مؤثر بودن مشارکت ذینفعان در تصمیمات پروژه و اعدام 

 گروه های مدیریت پروژه پروژه  1.5

فرایندهای مدیریت پروژه در پنج  رای پاسخگویی به اهداف پروژه مورد استفاده قرار می گیرد، شرح می دهد.این استاندارد فرایندهای مدیریت پروژه را که ب

  گروه فرآیند مدیریت پروژه گروه بندی می شوند:

 .گروه فرآیند شروع ( فرآیندES انجام برای تعریف یک پروژه جدید و یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با به دست آوردن مجوز برای )

 شرح داده شده است.  2شروع این پروژه یا فاز. فرایندهای شروع در بخش 

 گروه فرآیند برنامه ریزی ( فرآیندESمورد نیاز برای ایجاد دامنه پروژه، اصالح اهداف، و تعریف این )  دوره از عمل مورد نیاز برای رسیدن به

 شرح داده شده است.  3اهداف است که این پروژه برای رسیدن به انجام شد. فرایندهای برنامه ریزی در بخش 

 اجرای گروه فرآیند ( فرآیندES انجام برای تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه. فرآیندهای ) اجرا در

 شرح داده شده است.  4بخش 

 .گروه فرآیند نظارت و کنترل ( فرآیندES مورد نیاز برای پیگیری، بررسی، و تنظیم پیشرفت و اجرای پروژه؛ هر ناحیه ای را که در آن )

 شرح داده شده است.  5بخش تغییرات در برنامه مورد نیاز است شناسایی کنید. و تغییرات مربوطه را آغاز کنید. مراحل نظارت و کنترل در 

 گروه فرآیند بسته شدن ( فرآیندES انجام به طور رسمی تکمیل و یا بستن یک پروژه، فاز، یا قرارداد. فرآیند بسته شدن در بخش )شرح داده  6

 شده است. 

ا تمرکز صنعت )مانند ساخت و ساز، هوا فضا، ارتباطات این پنج گروه فرعی مستقل از زمینه های کاربردی )مانند بازاریابی، خدمات اطالعاتی، یا حسابداری( ی

تعداد تکرارهای فرآیند و تعامالت بین فرآیندها  فرایندهای فردی در گروههای فرآیند اغلب قبل از تکمیل مرحله یا یک پروژه تکرار می شوند. راه دور( هستند.

  ته تقسیم می شوند:فرایندها عموما به یکی از سه دس بر اساس نیاز پروژه متفاوت است.
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 .در حال توسعه منشور پروژه و بسته شدن پروژه یا فاز نمونه هایی  فرآیندهای استفاده شده یک بار یا در نقاط پیش تعریف شده در پروژه

 هستند. 

 .ز است انجام می به دست آوردن منابع زمانی که منابع مورد نیا فرایندهایی که به صورت دوره ای به صورت مورد نیاز انجام می شوند

 شود. قبل از نیاز به کاالی خریداری، انجام وظیفه انجام خواهد شد. 

 .تعریف فعالیت ها ممکن است در طول چرخه عمر پروژه رخ دهد، به ویژه  فرایندهایی که به طور مداوم در طول پروژه انجام می شود

 هنگامی که پروژه با استفاده از برنامه ریزی موج یا یک رویکرد انطباق توسعه. 

  بسیاری از فرایندهای نظارت و کنترل از ابتدای پروژه تا زمانی که بسته شده است ادامه دارد.

به عنوان مثال، طرح مدیریت پروژه  ورودی به یک فرایند دیگر می شود یا یک مرحله تحویل پروژه یا مرحله پروژه است.خروجی یک فرایند به طور کلی یک 

ه در آن به ایی کو اسناد پروژه )به عنوان مثال ثبت ریسک، ماتریس تخصیص مسئولیت، و غیره( تولید شده در گروه فرایند برنامه ریزی، به گروه فرآیند اجر

  نمونه ای از نحوه چگونگی گروه های فرآیند را در یک پروژه یا مرحله با هم هماهنگ می کند. 4-1شکل  می شود، ارائه می شود. روزرسانی

ه وممکن است که تمام گر اگر پروژه به فاز تقسیم شود، فرآیندها در گروه های فرآیند در هر مرحله در تعامل هستند. گروههای فرآیند فازهای پروژه نیستند.

همانطور که پروژه ها به مرحله های متمایز از قبیل توسعه  نشان داده شده است. 5-1های فرآیند را می توان در یک فاز نشان داد، همانطور که در شکل 

ند در هر مرحله تا زمانی که مفهوم، مطالعه امکان سنجی، طراحی، نمونه اولیه، ساخت، یا تست و ... پرداخته می شود، فرایندهای در هر یک از گروه های فرآی

  معیار تکمیل آن مرحله راضی است

 

 مثال از تعامالت فرآیند گروه در یک پروژه یا فاز .5-1شکل 

 

  پروسه که به گروههای فرعی و مناطق دانش مربوط می شود ، نشان می دهد . 49   1-1جدول 
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 دانشگروه فرآیند مدیریت پروژه و نقشه برداری  .1-1جدول 

 

1.12 ENTERPRISE  عوامل محیطی و دارایی های سازمانی 

این تأثیرات می تواند تأثیر مطلوب یا نامطلوب بر روی پروژه داشته  پروژه ها وجود دارند و در محیط هایی عمل می کنند که ممکن است بر آنها تأثیر بگذارد. 

  (.OPAs( و دارایی های سازمانی سازمانی )EEFsسازمانی )دو دسته اصلی از تأثیرات عبارتند از عوامل محیطی  باشد.

EEFs .این عوامل به شرایطی اطالق می شود که تحت کنترل تیم پروژه نیستند، که پروژه را  از محیط خارج از پروژه و اغلب خارج از شرکت ایجاد می شود

راهنمای  2.2)به بخش  ، نمونه کارها، برنامه، و یا سطح پروژه تاثیر می گذارد.ممکن است در شرکت EEFs تحت تأثیر، محدود کردن یا هدایت قرار می دهند.

PMBOK® مورد در بیشتر اطالعات برای EEF .مثال هایی  مراجعه کنید.( یک مجموعه از عوامل مانند فرهنگ سازمانی داخلی، ساختار و حکمرانی است

  ارزش ها، باور ها، هنجارهای فرهنگی، سلسله مراتب، و روابط اقتدار است.در این زمینه شامل، اما نه محدود به: دید، ماموریت، 

OPA .این ممکن است از خود شرکت، نمونه کارها، یک برنامه، یک پروژه دیگر، یا ترکیبی از اینها بوجود آید. ها درون سازمانی هستند OPAs  ،برنامه ها

ثالها م این دارایی ها بر مدیریت پروژه تأثیر می گذارد. خاص و مورد استفاده توسط سازمان انجام می شود. فرآیندها، سیاست ها، رویه ها و پایگاه های اطالعاتی

مراجعه  OPA)برای اطالعات بیشتر در  .شده یاد شده یاد مخازن و قبلی های پروژه از اطالعات ها، قالب کنترل، های روش تغییر •شامل موارد زیر می شوند: 

  (.®PMBOKراهنمای  2.3کنید به بخش 
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 خنثی سازی مصنوعات طرح  1.11 

مدیر پروژه و تیم  ها می باشد. OPAها و  EEFمفاد اصطالح در این زمینه شامل پروسه های مدیریت پروژه، ورودی ها، ابزارها، تکنیک ها، خروجی ها،  

این فعالیت انتخاب و سازگاری به عنوان خیاط شناخته می  پروژه خاص خود انتخاب و تطبیق می دهند.مدیریت پروژه، مصنوعات مناسب را برای استفاده در 

  بنابراین، هر فرآیند، ورودی، ابزار، تکنیک یا خروجی در هر پروژه نیازی نیست. خیاطی الزم است چرا که هر پروژه منحصر به فرد است؛ شود.

 طرح های مدیریتی این اجزای بسیاری مانند برنامه های مدیریت تابعه، مبانی و شرح چرخه عمر پروژه را دارد. ت.طرح مدیریت پروژه شایع ترین مصنوعات اس

تغییر،  مدیریت فرعی، برنامه هایی هستند که با یک جنبه خاص یا منطقه دانش پروژه، به عنوان مثال، یک برنامه مدیریت زمان، برنامه مدیریت ریسک و طرح

طرح مدیریت پروژه یک طرح ورودی و طرح مدیریت  شی از خیاطی شناسایی اجزای طرح مدیریت پروژه مورد نیاز برای یک پروژه خاص است.بخ مرتبط است.

به جای فهرست کردن اجزای طرح پروژه های فردی در جداول ورودی / خروجی، نمونه  پروژه است که خروجی بسیاری از فرایندها در این استاندارد است.

اجزای احتمالی  از اجزای که ممکن است ورودی باشند یا به عنوان خروجی ها به روز شوند، در زیر جداول ورودی / خروجی برای هر فرایند ذکر شده اند. هایی

مه مدیریت پروژه نیستند که این ورودی ها و خروجی ها مورد نیاز نیستند و تنها ورودی ها یا به روز رسانی های مربوط به برنا فقط به عنوان نمونه آمده است.

  مدیر پروژه می تواند در آن فرایند خاص استفاده کند.

مورد  پروژهطرح مدیریت پروژه یکی از مصنوعات پروژه اصلی است، اما اسنادی دیگر وجود ندارد که بخشی از طرح مدیریت پروژه نیستند که برای مدیریت 

شبیه به اجزای طرح مدیریت پروژه، اسناد پروژه مورد نیاز برای یک فرایند به پروژه فردی  پروژه نامیده می شود. این اسناد دیگر اسناد استفاده قرار می گیرند.

سناد پروژه ا مدیر پروژه برای شناسایی اسناد پروژه مورد نیاز برای فرآیند و اسناد پروژه که به عنوان خروجی فرایند به روز می شود، پاسخگو است. بستگی دارد.

  شده در زیر جداول ورودی / خروجی در این استاندارد نمونه هایی از اسناد پروژه هستند و نه فهرست جامع. ذکر

این فهرست کامل نیست، اما نمایه ای از انواع اسناد را که اغلب برای کمک به  لیست نمایشی از اجزای طرح مدیریت پروژه و اسناد پروژه است. -2-1جدول 

  ده می شود ارائه می دهد.مدیریت پروژه استفا

 طرح مدیریت پروژه و اسناد پروژه .2-1جدول 

 

نمونه هایی از اسناد  اسناد تجاری اسنادی هستند که عموما در بیرون از پروژه ایجاد می شوند و به عنوان ورودی برای پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.

  استفاده از اسناد کسب و کار به فرهنگ شرکت و فرآیند آغاز پروژه بستگی دارد. تجاری عبارتند از طرح کسب و کار و مزایا.

اندارد در این است فاکتورهای محیط زیست سازمانی که بر پروژه و فرایندهای سازمانی موجود در پروژه تأثیر می گذارد بستگی به محیط پروژه و پروژه دارند و

  ذکر نشده اند.
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  گروه فرآیند آغازگر 
 روع پروژه یا فازگروه فرآیند آغازگر شامل آن فرآیندهای انجام شده برای تعریف یک پروژه جدید یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با اخذ مجوز برای ش

بحث در مورد چگونگی مشارکت آنها هدف از گروه فرآیند آغاز کردن، ترتیب انتظارات ذینفعان و اهداف پروژه، اطالع رسانی به ذینفعان دامنه و اهداف و  است.

در فرآیندهای شروع، دامنه اولیه تعریف شده است و منابع مالی  در پروژه و مراحل مرتبط با آن می تواند به اطمینان از دستیابی به انتظارات آنها کمک کند.

 ی شود.اگر قبال تعیین نشده باشد، مدیر پروژه منصوب م اسایی می شوند.افراد متعهد که بر نتایج کلی پروژه تاثیر گذار و تاثیر گذارند شن اولیه متعهد هستند.

وقتی منشور پروژه تصویب شد، این پروژه به طور رسمی مجاز است، و مدیر پروژه مجاز است  این اطالعات در منشور پروژه و ثبت نام ذینفعان ثبت شده است.

  باشد. برای اعمال منابع سازمانی برای فعالیت های پروژه مجاز

و کار، مزایا و مزایای اصلی این گروه فرایند این است که تنها پروژه هایی که با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ شده اند، مجاز می باشند و مورد کسب 

در این سازمان ها، مدیر  عریف مزایا است.در برخی از سازمان ها، مدیر پروژه در حال توسعه پرونده تجاری و ت ذینفعان از ابتدای پروژه در نظر گرفته شده است.

(، PMOدر سازمان های دیگر، پروژه های پیش از پروژه توسط حامی پروژه، دفتر مدیریت پروژه ) پروژه به طور کلی به نوشتن این منشور پروژه کمک می کند؛

می کند که این پروژه توسط حامی مالی یا سایر ادارات دولتی مورد تایید این استاندارد فرض  کمیته نظارت بر پروژۀ و یا سایر گروه های ذینفع انجام می شود.

  قرار گرفته است و قبل از تأیید پروژه، اسناد تجاری مورد بررسی قرار گرفته اند.

نمونه هایی از اسناد  ر می گیرند.اسناد تجاری اسنادی هستند که عموما در خارج از پروژه ایجاد می شوند، اما به عنوان ورودی برای پروژه مورد استفاده قرا

  نشان دهنده حامی و اسناد کسب و کار در ارتباط با فرایندهای آغازین است. 1-2شکل  تجاری حاوی مورد کسب و کار و طرح مدیریت مزایا است.

 

 مرزهای پروژه .1-2شکل 

هنگامی که این کار انجام می شود، اطالعات از فرایندهای گروه فرآیند  .توضیح داده شد، پروژه ها اغلب به فاز تقسیم می شوند 1.5همانطور که در بخش  

بازبینی فرایندهای شروع در ابتدای هر مرحله کمک می کند تا پروژه  شروع به بررسی مجدد می شود تا اطمینان حاصل شود که اطالعات هنوز معتبر هستند.

ظارات نفوذ، رانندگان، انت منشور پروژه، اسناد تجاری و معیارهای موفقیت تأیید شده است. ای رسیدگی.را متمرکز به کسب و کار مورد نیاز برای انجام پروژه بر

  و اهداف سهامداران پروژه بررسی می شود.
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 پذیرش تحویل همچنین احتمال درگیر شدن با حامیان مالی، مشتریان و دیگر سهامداران در طول آغاز، یک درک مشترک از معیارهای موفقیت ایجاد می کند.

  زمانی که پروژه کامل است و رضایت ذینفعان در طول پروژه نیز افزایش می یابد.

  می باشد. 2.2تا  2.1گروه فرآیند شروع شامل فرایندهای مدیریت پروژه مشخص شده در بخش های 

 

 گروه فرآیند شروع .2-2شکل 

  فرآیند پروژه را توسعه دهید 2.1

فرآیند ایجاد یک سند است که به طور رسمی به وجود یک پروژه اجازه می دهد و مدیر پروژه را با اقتدار برای اعمال منابع سازمانی برای توسعه منشور پروژه،  

رسمی  ردمزایای اصلی این فرآیند این است که ارتباط مستقیم بین پروژه و اهداف استراتژیک سازمان فراهم می کند، رکو فعالیت های پروژه فراهم می کند.

 ورودی ها و خروجی این فرآیند یک بار یا در نقاط پیش تعریف شده در پروژه انجام می شود. پروژه را ایجاد می کند و تعهد سازمانی را به پروژه نشان می دهد.

  نشان داده شده است. 3-2های این فرایند در شکل 

 

 منشور پروژه: ورودی ها و خروجی ها .3-2شکل 

  الح را شناسایی کنیدافراد ذیص 2.2

ی متقابل، تگشناسایی صاحبان سهام، روند شناسایی ذینفعان پروژه به طور منظم و تجزیه و تحلیل و مستند سازی اطالعات مربوط به منافع، مشارکت، وابس

ا سازد تا تمرکز مناسب برای تعامل هر یک از سهامداران یمزیت اصلی این فرایند این است که تیم پروژه را قادر می  تاثیر و تاثیر بالقوه بر موفقیت پروژه است.

نمایش داده می  4-2ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. گروه ذینفعان را شناسایی کند.

  شود.

 

 شناسایی ذینفعان: ورودی ها و خروجی ها .4-2شکل 
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  وژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پر 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.2.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

 برنامه مدیریت ارتباطات، و  

 طرح تعامل با مشارکتکنندگان  

  نمونه های پروژۀ نمونه 2.2.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

 تغییر ورود  

 شماره مجله، و  

 مستندات مورد نیاز  

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.2.3

  به عنوان یک نتیجه از این فرایند به روز شوند، شامل موارد زیر می شوند:نمونه هایی از اجزای برنامه مدیریت پروژه که ممکن است 

 ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز  

 ،طرح مدیریت ارتباطات  

 طرح مدیریت ریسک، و  

 طرح تعامل با مشارکتکنندگان  

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.2.2

  فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شوند:نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این 

 پیش فرض ورود  

 شماره مجله، و  

 ثبت ریسک  
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 گروه برنامه ریزی  
دستیابی  اتی که برایگروه فرآیند برنامه ریزی شامل آن فرایندهایی است که کل دامنه تالش را تعیین می کنند، اهداف را تعریف و اصالح می کنند و روند اقدام

فرآیندهای گروه فرایند برنامه ریزی، اجزای طرح مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد استفاده برای اجرای پروژه  به این اهداف ضروری است را توسعه می دهد.

 همانطور که اطالعات فی داشته باشد.ماهیت یک پروژه ممکن است نیاز به استفاده از حلقه های بازخورد تکرار برای تجزیه و تحلیل اضا را توسعه می دهند.

تغییرات قابل توجهی که در طی چرخه عمر پروژه رخ می  بیشتر یا ویژگی های پروژه جمع آوری و درک می شود، برنامه ریزی های اضافی مورد نیاز است.

این روند مداوم طرح مدیریت پروژه  ند آغازگر را داشته باشد.دهد ممکن است نیاز به بازنگری در یک یا چند فرایند برنامه ریزی و احتماال یکی یا هر دو فرای

ارت مزیت کل این گروه فرایند عب به نام پیشرفت پیشرفته نامیده می شود که نشان می دهد برنامه ریزی و مستند سازی فعالیت های تکراری یا مداوم است.

  است از تعریف مسیر اقدام برای موفقیت کامل پروژه یا مرحله.

الش هنگامی که ت مدیریت پروژه به دنبال ورود و تشویق مشارکت ذینفعان در حین برنامه ریزی پروژه و توسعه طرح مدیریت پروژه و اسناد پروژه است. تیم

وژه را ل، عملکرد پردر طول پروژه، فرآیند نظارت و کنتر های برنامه ریزی اولیه تکمیل می شود، نسخه تایید شده طرح مدیریت پروژه، پایه محسوب می شود.

  به خط مبنا مقایسه می کند.

  می شود. 3.24تا  3.1( شامل فرایندهای مدیریت پروژه مشخص شده در بخش های 1-3گروه فرایند برنامه ریزی )شکل 

 

 گروه فرآیند برنامه ریزی .1-3شکل 
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 طرح مدیریت مدیریت پروژه را توسعه دهید  3.1

مزیت کل این فرایند تولید  ریف، تهیه و هماهنگی تمام اجزای برنامه و ادغام آنها در یک طرح مدیریت پروژه یکپارچه است.طرح توسعه پروژه ها فرایند تع 

این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده  یک سند جامعی است که مبنای تمام کارهای پروژه را مشخص می کند و نحوه انجام کار را مشخص می کند.

  نشان داده شده است. 2-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  نجام می شود.در پروژه ا

 

 طرح مدیریت پروژه: ورودی ها و خروجی ها .2-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  مدیریت محدوده برنامه 3.2 

 مزیت کل محتوا فرایند ایجاد یک طرح مدیریت محدوده است که نحوه تعریف، اعتبار و کنترل پروژه و محدوده محصول را مشخص می کند.برنامه مدیریت 

ه داین فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین ش این فرآیند این است که راهنمایی و هدایت را در مورد چگونگی مدیریت محدوده در طول پروژه ارائه می دهد.

  نمایش داده می شود. 3-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  در پروژه انجام می شود.

 

 برنامه مدیریت محتوا: ورودی ها و خروجی ها .3-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدامیک از اجزای طرح مدیریت پروژه ضروری است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.2.1 

  هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: نمونه 

  ،طرح مدیریت کیفیت 

  شرح زندگی چرخه پروژه، و 

  رویکرد توسعه 

  الزامات جمع آوری 3.3

مزیت کل این فرآیند این است که مبنای تعریف  است.جمع آوری الزامات فرایند تعیین، ثبت و مدیریت نیازهای و الزامات ذینفعان برای رسیدن به اهداف 

ورودی ها و خروجی های این فرایند  این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. محدوده محصول و دامنه پروژه را فراهم می کند.

  نمایش داده می شود. 4-3در شکل 
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 و خروجی ها جمع آوری الزامات: ورودی ها .4-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.3.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  ،طرح مدیریت محدوده 

  طرح مدیریت شرایط مورد نیاز، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.3.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  محدوده تعریف 3.2

مزیت کل این فرآیند این است که آن محصول، سرویس یا مرزهای نتیجه و معیارهای  تعریف دامنه فرآیند توسعه یک شرح مفصلی از پروژه و محصول است.

نمایش  5-3شکل ورودی ها و خروجی های این فرایند در  این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. پذیرش را توصیف می کند.

  داده می شود.

 

 تعریف محدوده: ورودی ها و خروجی ها .5-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.2.1

  برای این فرایند باشد شامل اما نه به برنامه مدیریت محدوده محدود می شود.یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی 
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  نمونه های پروژۀ نمونه 3.2.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  مستندات مورد نیاز، و 

  ثبت ریسک 

  ه روز می شوداسناد پروژهای ب 3.2.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  مستندات مورد نیاز 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  WBSایجاد  3.4

مزیت کل این فرآیند این است که  پروژه به اجزای کوچکتر و قابل کنترل تر است.( فرآیند تقسیم پروژه های پروژه و کار WBSایجاد ساختار شکست کار )

ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. چارچوبی از آنچه باید تحویل داده شود.

  نشان داده شده است. 3-6

 

 : ورودی ها و خروجی هاWBSایجاد  .6-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.4.1

  دوده محدود می شود.یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه به برنامه مدیریت مح

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.4.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  اظهارنامه محدوده پروژه و 

  مستندات مورد نیاز 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.4.3

  به روز شود، شامل موارد زیر می شود:سند پروژه که ممکن است در نتیجه این روند 

  پیش فرض ورود و 

  مستندات مورد نیاز 
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  PLANمدیریت برنامه  3.6

این  مزیت اصلی است. برنامه برنامه ریزی برنامه فرآیند ایجاد سیاست ها، رویه ها و اسنادی برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجرای و کنترل برنامه پروژه

این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده  که راهنمایی و هدایت در مورد چگونگی برنامه ریزی پروژه را در طول پروژه مدیریت می کند.فرآیند این است 

  نشان داده شده است. 7-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  در پروژه انجام می شود.

 

 و خروجی ها مدیریت زمان برنامه ریزی: ورودی ها .7-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام اجزای طرح مدیریت پروژه ضروری است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.6.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت محدوده، و 

  رویکرد توسعه 

 تعریف فعالیت  3.7

سته مزیت اصلی این فرآیند این است که ب تعریف فعالیت ها فرایند شناسایی و مستند سازی اقدامات خاصی است که برای تولید نتایج پروژه باید انجام شود.

ول این فرایند در ط نترل کار پروژه را فراهم می کند.های کاری را به فعالیت های برنامه ریزی می کند که پایه ای برای برآورد، برنامه ریزی، اجرای، نظارت و ک

  نشان داده شده است. 8-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  پروژه انجام می شود.

 

 تعریف فعالیت ها: ورودی ها و خروجی ها .8-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدامیک از اجزای طرح مدیریت پروژه ضروری است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.7.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  برنامه مدیریت زمان، و 

  مقیاس پایه 

 به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  3.7.2 

  روز شود، شامل موارد زیر می شود: اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به 
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  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  فعالیت های دنباله دار 3.8

مزیت اصلی این فرآیند این است که توالی منطقی کار را برای به  فعالیت های دنباله ای روند شناسایی و مستند سازی روابط میان فعالیت های پروژه است.

ورودی ها و خروجی های این  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. کارایی با توجه به تمام محدودیت های پروژه تعریف می کند.دست آوردن بیشترین 

  نشان داده شده است. 9-3فرایند در شکل 

 

 فعالیت های توالی: ورودی ها و خروجی ها .9-3شکل 

  ت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیری

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.8.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  برنامه مدیریت زمان، و 

  مقیاس پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.8.2

  ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:نمونه هایی از اسناد پروژه که 

  ویژگی های فعالیت 

  لیست فعالیت 

  پیش فرض ورود و 

  لیست دلخواه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.8.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  ویژگی های فعالیت 

 الیت لیست فع 

  پیش فرض ورود و 

  لیست دلخواه 
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  مدت فعالیت فعالیت 3.5

ت مزیت کل این فرآیند این اس برآورد فعالیت دوره ها فرایند برآورد تعداد دوره های کاری مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های فردی با منابع برآورد شده است.

-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. فراهم می کند.که آن مقدار زمان را برای هر فعالیت برای تکمیل 

  نشان داده شده است. 11

 

 برآورد طول مدت فعالیت: ورودی و خروجی .11-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.5.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  برنامه مدیریت زمان، و 

  مقیاس پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.5.2

  موارد زیر می شود:نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل 

  ویژگی های فعالیت 

  لیست فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  انتصاب تیم پروژه 

  ساختار تجزیه منابع 

  تقویم منابع 

  الزامات منابع و 

  ثبت ریسک 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.5.3

  روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این 

  ویژگی های فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  درسها ثبت نام کردند 
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  برنامه ریزی 3.12

و  ی پروژه و نظارتبرنامه ریزی توسعه فرایند تجزیه و تحلیل توالی فعالیت، مدت، نیاز منابع، و محدودیت های برنامه برای ایجاد یک مدل برنامه برای اجرا

یند در طول این فرا مزیت کل این فرآیند این است که یک مدل برنامه را با تاریخ برنامه ریزی شده برای تکمیل فعالیت های پروژه ایجاد می کند. کنترل است.

  نشان داده شده است. 11-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  پروژه انجام می شود.

 

 ی ها و خروجی هابرنامه ریزی: ورود .11-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.12.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  برنامه مدیریت زمان، و 

  مقیاس پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.12.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  ویژگی های فعالیت 

  لیست فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  اساس برآوردها 

  مدت زمان تخمین می زند 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  جدول برنامه پروژه نمودار شبکه 

  انتصاب تیم پروژه 

  تقویم منابع 

  الزامات منابع و 

  ثبت ریسک 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 3.12.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  برنامه مدیریت زمان، و 

  پایه هزینه 
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  اسناد پروژهای به روز می شود 3.12.2 

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  ویژگی های فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  مدت زمان تخمین می زند 

  درس های آموخته ثبت نام 

  الزامات منابع و 

  ثبت ریسک 

  مدیریت هزینه هزینه 3.11

مزیت کل این فرآیند این است که راهنمایی و  هزینه برنامه فرایند تعریف هزینه های پروژه محاسبه، بودجه بندی، مدیریت، نظارت و کنترل است.مدیریت 

دی ورو م می شود.این فرآیند یک بار یا در نقاط پیش تعریف شده در پروژه انجا هدایت را در مورد چگونگی مدیریت هزینه پروژه در طول پروژه ارائه می دهد.

  نشان داده شده است. 12-3ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 برنامه مدیریت هزینه: ورودی ها و خروجی ها .12-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدامیک از اجزای طرح مدیریت پروژه ضروری است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.11.1

  طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:نمونه هایی از اجزای 

  برنامه مدیریت زمان، و 

  طرح مدیریت ریسک 

  هزینه های برآورد شده 3.12

ولی مورد که آن منابع پ مزیت اصلی این فرآیند این است هزینه های برآورد شده، فرآیند توسعه تقریبی از منابع پولی مورد نیاز برای تکمیل کار پروژه است.

نشان داده  13-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. نیاز برای پروژه را تعیین می کند.

  شده است.

 

 هزینه های برآورد: ورودی ها و خروجی ها .13-3شکل 

  جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام
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  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.12.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت هزینه 

  طرح مدیریت کیفیت، و 

  مقیاس پایه 

  نمونهنمونه های پروژۀ  3.12.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  الزامات منابع و 

  ثبت ریسک 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.12.3

  شامل موارد زیر می شود:اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، 

  پیش فرض ورود 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت ریسک 

 تعیین بودجه  3.13

مزیت کل این  تعیین بودجه، روند جمع آوری هزینه های برآورد شده از فعالیت های فردی یا بسته های کاری برای ایجاد یک خط مشی اساسی مجاز است. 

ه در این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شد هزینه پایه ای است که می تواند عملکرد پروژه را کنترل و کنترل کند. فرآیند این است که تعیین کننده

  نمایش داده می شود. 14-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  پروژه انجام می شود.

 

 تعیین بودجه: ورودی ها و خروجی ها .14-3شکل 

  تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.13.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت هزینه 

  طرح مدیریت منابع و 

  مقیاس پایه 
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  نمونه های پروژۀ نمونه 3.13.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  اساس برآوردها 

  ،برآورد هزینه 

  برنامه پروژه، و 

  ثبت ریسک 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.13.3 

  شود، شامل موارد زیر می شود:اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز  

  ،برآورد هزینه 

  برنامه پروژه، و 

  ثبت ریسک 

  مدیریت کیفیت برنامه 3.12

زامات و رعایت المدیریت کیفیت طرح فرایند شناسایی الزامات و / یا استانداردهای کیفیت برای پروژه و تحویل آن است و مستند سازی نحوه اجرای پروژه با 

مزیت اصلی این فرآیند این است که راهنمایی و هدایت را در مورد نحوه مدیریت و تأیید کیفیت در سراسر پروژه ارائه  را نشان می دهد. استانداردهای کیفیت

  ست.نشان داده شده ا 15-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه انجام می شود. می دهد.

 

 برنامه مدیریت کیفیت: ورودی ها و خروجی ها .15-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.12.1

  عبارتند از: نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مشارکت با مشارکت کنندگان و 

  مقیاس پایه 

 نمونه های پروژۀ نمونه  3.12.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  پیش فرض ورود 

  مستندات مورد نیاز 
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  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 3.12.3

  نمونه هایی از اجزای برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرایند به روز شوند، شامل موارد زیر می شوند:

  طرح مدیریت ریسک، و 

  مقیاس پایه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.12.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  مدیریت منابع انسانی 3.14

ه مزیت کل این فرآیند این است ک تعریف نحوه برآورد، به دست آوردن، مدیریت و استفاده از منابع فیزیکی و تیم است. برنامه ریزی منابع مدیریت فرایند

عیین این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش ت رویکرد و سطح تالش مدیریتی مورد نیاز برای مدیریت منابع پروژه را بر اساس نوع و پیچیدگی پروژه ایجاد می کند.

  نشان داده شده است. 16-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  ر پروژه انجام می شود.شده د

 

 برنامه مدیریت منابع: ورودی ها و خروجی ها .16-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 روژه اجزای برنامه مدیریت پ 3.14.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  طرح مدیریت کیفیت، و 

  مقیاس پایه 

 اسناد پروژۀ  3.14.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  ،زمان بندی پروژه 
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  مستندات مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.14.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود و 

  ثبت ریسک 

  منابع فعال در دسترس است 3.16

مزیت کل این فرآیند این است که آن نوع،  منابع تیم و نوع و مقادیر مواد، تجهیزات و منابع الزم برای انجام کار پروژه است. برآورد منابع فعال، فرایند برآورد

ورودی ها و خروجی  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. کمیت و ویژگی های منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه را شناسایی می کند.

  نمایش داده می شود. 17-3ای این فرایند در شکل ه

 

 برآورد منابع فعالیت: ورودی ها و خروجی ها .17-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.16.1 

  روژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پ 

  طرح مدیریت منابع و 

  مقیاس پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.16.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  ویژگی های فعالیت 

  لیست فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  ،برآورد هزینه 

  تقویم منابع، و 

  ثبت ریسک 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.16.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 
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  ویژگی های فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  درسها ثبت نام کردند 

  PLANمدیریت ارتباطات  3.17

برنامه ریزی شده است در حال توسعه یک رویکرد مناسب و برنامه ریزی برای فعالیت های ارتباطی پروژه بر اساس نیازهای اطالعات هر یک مدیریت ارتباطات 

عان مد با ذینفمزیت کل این فرآیند یک رویکرد مستند به منظور به طور موثر و کارآ از سهامداران یا گروه ها، دارایی های سازمانی موجود و نیازهای پروژه است.

نمایش  18-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. با ارائه اطالعات مربوطه به موقع است.

  داده می شود.

 

 برنامه مدیریت ارتباطات: ورودی ها و خروجی ها .18-3شکل 

  کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.17.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت منابع و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  نهنمونه های پروژۀ نمو 3.17.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  مستندات مورد نیاز، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 3.17.3

  شامل، اما نه محدود به برنامه تعامل با ذینفعان است.جزء برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرایند به روز شود، 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.17.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  برنامه پروژه، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

 

 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

383 
 

  PLANمدیریت ریسک  3.18

مزیت اصلی این فرآیند این است که تضمین می کند که  تعریف نحوه انجام فعالیت های مدیریت ریسک برای یک پروژه است. مدیریت ریسک برنامه فرایند

این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه  درجه، نوع و دید مدیریت ریسک با ریسک و اهمیت پروژه به سازمان و سایر سهامداران سازگار است.

  نشان داده شده است. 19-3ورودی و خروجی این فرایند در شکل  شود. انجام می

 

 برنامه مدیریت ریسک: ورودی ها و خروجی ها .19-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.18.1 

مدیریت ریسک پروژه باید تمامی اجزای موجود در طرح مدیریت پروژه را در نظر بگیریم تا اطمینان حاصل شود که مدیریت ریسک مطابق با در برنامه ریزی  

  نیاز پروژه باشد.

 نمونه های پروژۀ نمونه  3.18.2 

  به ثبت نام ذینفعان محدود می شود.یک نمونه از یک سند پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرآیند باشد شامل اما نه تنها  

 شناسایی خطرها  3.15 

ند مزیت اصلی این فرآی شناسایی خطرات، روند شناسایی خطرات پروژه های فردی و نیز منابع ریسک کلی پروژه است و مستند سازی ویژگی های آنها است. 

عات را با هم جمع می کند تا تیم پروژه بتواند به طور مناسب به خطرات همچنین اطال مستند سازی خطرات پروژه های فردی و منابع ریسک پروژه است.

  نمایش داده می شود. 21-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. شناخته شده پاسخ دهد.

 

 شناسایی خطرات: ورودی ها و خروجی ها .21-3شکل 

  می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. نیازهای پروژه تعیین

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.15.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

  برنامه مدیریت زمانبندی 

  طرح مدیریت هزینه 
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  ،طرح مدیریت کیفیت 

  طرح مدیریت منابع 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  محدوده پایه 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

 نمونه های پروژۀ نمونه  3.15.2 

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  پیش فرض ورود 

 ورد هزینه، برآ 

  مدت زمان تخمین می زند 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز 

  الزامات منابع و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.15.3 

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  پیش فرض ورود 

  شماره مجله، و 

  درسها ثبت نام کردند 

  انجام تجزیه و تحلیل خطر کیفی 3.22

أثیر آن و سایر وع و تانجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی، فرایند اولویت بندی خطرات پروژه های فردی برای تجزیه و تحلیل بیشتر یا اقدام با ارزیابی احتمال وق

ا ورودی ه این فرایند در طول پروژه انجام می شود. اصلی این فرآیند این است که آن را تمرکز بر روی خطرات پر اهمیت می کند.مزیت  ویژگی ها می باشد.

  نشان داده شده است. 21-3و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 انجام تحلیل کیفی کیفی: ورودی ها و خروجی ها .21-3شکل 

  کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.22.1 

  یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه محدود به برنامه مدیریت ریسک است. 
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 نمونه های پروژۀ نمونه  3.22.2 

  هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: نمونه 

  پیش فرض ورود 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.22.3 

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  پیش فرض ورود 

  شماره مجله 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 

  تجزیه و تحلیل خطر کمیت را انجام دهید 3.21

 وژه است.رانجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک فرایند عددی تجزیه و تحلیل اثر ترکیبی از خطوط پروژه مشخص شده و سایر منابع نااطمینی بر اهداف کلی پ

است که مقدار کل مخاطرات پروژه را کم می کند و همچنین می تواند اطالعات ریسکی کمی را برای پشتیبانی از برنامه ریزی مزیت اصلی این فرآیند این 

  نشان داده شده است. 22-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. پاسخ ریسک فراهم کند.

 

 ل کمی ریسک: ورودی ها و خروجی هاانجام تحلی .22-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  3.21.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

 ریسک،  طرح مدیریت 

  محدوده پایه 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.21.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  اساس برآوردها 
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  ،برآورد هزینه 

  پیش بینی هزینه 

  مدت زمان تخمین می زند 

  لیست نقطه عطف 

  الزامات منابع 

  ثبت ریسک 

  گزارش خطر، و 

  پیش بینی های برنامه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.21.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود اما به گزارش ریسک محدود نمی شود.

 ریسک های خطرناک  3.22 

 ریسکریزی پاسخ های ریسک فرایند توسعه گزینه ها، انتخاب استراتژی ها و توافق در مورد اقدامات برای رفع مخاطره در معرض خطر پروژه و نیز برنامه  

این  مزیت اصلی این فرآیند این است که شناسایی راه های مناسب برای رفع خطرات کلی پروژه و خطرات پروژه های فردی است. پروژه های فردی است.

این فرایند در طول پروژه انجام  فرآیند منابع را نیز اختصاص می دهد و فعالیت ها را در اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه به صورت مورد نیاز قرار می دهد.

  نشان داده شده است. 23-3ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  می شود.

 

 ریسک: ورودی ها و خروجی ها برنامه ریزی پاسخ های .23-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.22.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

 طرح مدیریت منابع  

  طرح مدیریت ریسک، و 

  پایه هزینه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.22.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  انتصاب تیم پروژه 

  تقویم منابع 

  ثبت ریسک 
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  گزارش خطر، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 3.22.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  برنامه مدیریت زمانبندی 

  طرح مدیریت هزینه 

  ،طرح مدیریت کیفیت 

  طرح مدیریت منابع 

  طرح مدیریت تدارکات 

  محدوده پایه 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 3.22.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  پیش بینی هزینه 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  انتصاب تیم پروژه 

 یسک، و ثبت ر 

  گزارش ریسک 

  مدیریت برنامه های خرید 3.23

لی این مزیت اص برنامه مدیریت تدارکات فرآیند مستند سازی تصمیمات مربوط به تهیه پروژه، مشخص کردن رویکرد و شناسایی فروشندگان بالقوه است.

بدست آورده و در صورت لزوم، چه باید بدست آورد و چگونگی و چگونگی به فرآیند این است که تعیین می کند که آیا کاالها و خدمات را از خارج از پروژه 

این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش  محصوالت و خدمات ممکن است از سایر قسمت های سازمان انجام شده یا از منابع خارجی تهیه شود. دست آوردن آن.

  نشان داده شده است. 24-3فرایند در شکل  ورودی ها و خروجی های این تعیین شده در پروژه انجام می شود.

 

 برنامه مدیریت تدارکات: ورودی ها و خروجی ها .24-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 
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  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.23.1 

  که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه

  ،طرح مدیریت محدوده 

  ،طرح مدیریت کیفیت 

  طرح مدیریت منابع و 

  مقیاس پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.23.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  لیست نقطه عطف 

  انتصاب تیم پروژه 

  مستندات مورد نیاز 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  الزامات منابع 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

 اسناد پروژهای به روز می شود  3.23.3

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  مستندات مورد نیاز 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  PLANمشارکت ذینفعان  3.22

مزیت  است. پروژهالقوه برنامه برنامه ریزی مشارکت کنندگان در فرایند توسعه رویکردها برای دخالت ذینفعان پروژه بر اساس نیازها، انتظارات، منافع و تاثیر ب

ورودی ها و  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. کل این است که یک برنامه عملی برای تعامل با سهامداران به طور موثر فراهم می کند.

  نمایش داده می شود. 25-3خروجی های این فرایند در شکل 

 

 ها و خروجی ها برنامه نویسی مشارکتکنندگان: ورودی .25-3شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.
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  اجزای برنامه مدیریت پروژه 3.22.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح مدیریت ریسک 

  نمونه های پروژۀ نمونه 3.22.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  تغییر ورود 

  شماره مجله 

  ،زمان بندی پروژه 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 
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2  

 گروه فرآیند اجرایی 
وه فرایند این گر ت.گروه فرآیند اجرایی متشکل از آن فرآیندهای انجام شده برای تکمیل کار تعریف شده در طرح مدیریت پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه اس

مزیت کل این گروه فرایند این  پروژه با توجه به برنامه مدیریت پروژه است.شامل هماهنگی منابع، مدیریت مشارکت ذینفعان و ادغام و اجرای فعالیت های 

بخش بزرگی از بودجه، منابع و زمان پروژه در اجرای فرآیندهای  است که کار مورد نیاز برای برآوردن الزامات و اهداف پروژه با توجه به برنامه انجام می شود.

در صورت تایید، درخواست تغییر ممکن است  گروه فرآیند اجرایی ممکن است درخواستهای تغییر ایجاد کند. فرایندهای گروه فرآیند اجرایی صرف می شود.

رایی گروه فرآیند اج یک یا چند فرایند برنامهریزی را ایجاد کند که منجر به یک طرح مدیریت تغییر یافته، اسناد پروژه و احتماال خط مشی جدید خواهد شد.

  می شود. 4.11تا  4.1ندهای مدیریت پروژه مشخص شده در بخش های ( شامل فرای1-4)شکل 

 

 اجرای گروه فرآیند .1-4شکل 
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 کار مستقیم و مدیریت پروژه  2.1

اهداف پروژه ه ی بکار مستقیم مستقیم و مدیریت پروژه فرایند هدایت و انجام کار تعریف شده در طرح مدیریت پروژه و اجرای تغییرات تأیید شده برای دستیاب 

این  شد.بخمزیت اصلی این فرآیند این است که مدیریت کلی کار پروژه و تحویل پروژه را فراهم می کند، بنابراین احتمال موفقیت پروژه را بهبود می  است.

  نشان داده شده است. 2-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  فرایند در طول پروژه انجام می شود.

 

 کار مستقیم و مدیریت پروژه: ورودی ها و خروجی ها .2-4شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.1.1

  هر جزء طرح مدیریت پروژه ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد.

  پروژۀ نمونهنمونه های  2.1.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  تغییر ورود 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  ،ارتباطات پروژه 

  ،زمان بندی پروژه 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 

  برنامه مدیریت پروژهبه روز رسانی  2.1.3

  هر جزء از طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به روز شود.

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.1.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  لیست فعالیت 

  پیش فرض ورود 

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز 
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  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  مدیریت دانش پروژه 2.2

ن مزایای کلیدی ای مدیریت دانش پروژه، روند استفاده از دانش موجود و ایجاد دانش جدید برای دستیابی به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمانی است.

 ته دانش سازمانی پیشین، به منظور تولید یا بهبود نتایج پروژه، توانمند است و دانش ایجاد شده توسط این پروژه برای پشتیبانی از عملیافرآیند این است ک

شان داده ن 3-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. سازمانی و پروژه ها یا مراحل بعدی در دسترس است.

  شده است.

 

 مدیریت دانش پروژه: ورودی و خروجی .3-4شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  2.2.1

  تمام اجزای طرح مدیریت پروژه ممکن است ورودی برای این روند باشد. 

 اسناد پروژۀ  2.2.2 

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  درس های آموخته ثبت نام 

  انتصاب تیم پروژه 

  ساختار تجزیه منابع 

  معیارهای انتخاب منبع و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.2.3

  هر جزء از طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به روز شود.

  مدیریت کیفیت 2.3

مزیت  ند.کمدیریت کیفیت فرایند ترجمه طرح مدیریت کیفیت به فعالیت های کیفیت اجرایی است که سیاست های کیفیت سازمان را در این پروژه ادغام می 

رایند در این ف که احتمال رعایت اهداف کیفیت را افزایش می دهد و همچنین شناسایی فرآیندهای نامناسب و علل کیفیت پایین.اصلی این فرآیند این است 

  نشان داده شده است. 4-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  طول پروژه انجام می شود.
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 مدیریت کیفیت: ورودی ها و خروجی ها .4-4شکل 

  پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای  

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.3.1

  .یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه به برنامه مدیریت کیفیت محدود می شود

 نمونه های پروژۀ نمونه  2.3.2 

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  درس های آموخته ثبت نام 

  اندازه گیری های کنترل کیفیت 

  معیارهای کیفیت و 

  گزارش ریسک 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.3.3

  پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: اجزاء طرح مدیریت

  ،طرح مدیریت کیفیت 

  محدوده پایه 

  ،برنامه ریزی اولیه 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.3.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت ریسک 

  ACQUIREمنابع  2.2 

فرآیند  مزیت اصلی این به دست آوردن منابع، فرایند به دست آوردن اعضای تیم، امکانات، تجهیزات، مواد، منابع و سایر منابع الزم برای تکمیل کار پروژه است. 

این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می  می کند و آنها را به فعالیت های مربوطه اختصاص می دهد. این است که آن را انتخاب و منابع را هدایت

  نشان داده شده است. 5-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  شود.
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 منابع به دست آورد: ورودی ها و خروجی ها .5-4شکل 

  جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  2.2.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  طرح مدیریت منابع 

  طرح مدیریت تدارکات، و 

  پایه هزینه 

  نمونهنمونه های پروژۀ  2.2.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  زمان بندی پروژه 

  تقویم منابع 

  الزامات منابع و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.2.3

  فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این 

  طرح مدیریت منابع و 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.2.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  ساختار تجزیه منابع 

  تقویم منابع 

  الزامات منابع 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 
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  تیم توسعه 2.4

یمی، مزیت اصلی این فرآیند این است که به بهبود کار ت توسعه تیم فرایند بهبود صالحیت، تعامل تیم عضو و محیط تیم کلی برای افزایش عملکرد پروژه است.

 ود.این فرایند در طول پروژه انجام می ش نگیزه کارکنان، کاهش خستگی و بهبود عملکرد کلی پروژه منجر می شود.بهبود مهارت های بین فردی و شایستگی، ا

  نشان داده شده است. 6-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل 

 

 تیم را توسعه دهید: ورودی ها و خروجی ها .6-4شکل 

  برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء  

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.4.1

  ست.یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل، اما محدود به برنامه مدیریت منابع محدود نی

  نمونه های پروژۀ نمونه 2.4.2

  اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:نمونه هایی از 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  انتصاب تیم پروژه 

  تقویم منابع، و 

  منشور تیم 

 به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  2.4.3

  از این فرایند به روز شود، شامل، اما نه به برنامه مدیریت منابع محدود است.جزء برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه  

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.4.2 

  یک سند پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  انتصاب تیم پروژه 

 نابع، و تقویم م 

  منشور تیم 
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  مدیریت تیم 2.6

ین فرآیند مزیت اصلی ا مدیریت تیم فرایند ردیابی عملکرد عضو تیم، ارائه بازخورد، حل مسائل و مدیریت تغییرات تیم برای بهینه سازی عملکرد پروژه است.

 ورودی ها و خروجی این فرایند در طول پروژه انجام می شود. می کند.این است که بر رفتار تیم تاثیر می گذارد، مناقشه را مدیریت می کند و مسائل را حل 

  نشان داده شده است. 7-4های این فرآیند در شکل 

 

 مدیریت تیم: ورودی ها و خروجی ها .7-4شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

 رنامه مدیریت پروژه اجزای ب 2.6.1 

  ست.یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل، اما محدود به برنامه مدیریت منابع محدود نی 

  نمونه های پروژۀ نمونه 2.6.2

  زیر می شود:نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  تخصیص تیم پروژه، و 

  منشور تیم 

 به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه  2.6.3 

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.6.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  .تخصیص تیم پروژه 
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  مدیریت ارتباطات 2.7

اصلی  مزیت ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، نظارت و نهایی اطالعات پروژه به موقع و مناسب است. مدیریت ارتباطات فرایند تضمین جمع آوری، ایجاد، توزیع،

 ورودی ها و خروجی این فرایند در طول پروژه انجام می شود. این فرآیند این است که موجب انتقال اطالعات کارآمد و موثر بین تیم پروژه و ذینفعان می شود.

  نشان داده شده است. 8-4های این فرایند در شکل 

 

 مدیریت ارتباطات: ورودی ها و خروجی ها .8-4شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.7.1

  فرایند باشند عبارتند از:نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این 

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

2.7.2 EXAMPLE DOCUMENTS PROJECT  

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  تغییر ورود 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  گزارش کیفیت 

  گزارش خطر، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.7.3

  نمونه هایی از اجزای برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرایند به روز شوند، شامل موارد زیر می شوند:

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.7.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 
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  ،زمان بندی پروژه 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  پاسخگویی به خطرات احتمالی 2.8

مزیت اصلی این فرآیند این است که تضمین می کند که پاسخ های مورد  پاسخگویی به ریسک ها، فرایند اجرای طرح های واکنش ریسک پذیرفته شده است.

حداقل رساندن تهدیدات پروژه های فردی و به توافق در مورد ریسک ها به صورت برنامه ریزی شده به منظور رفع مخاطره در معرض خطر کلی پروژه، به 

نشان  9-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. حداکثر رساندن فرصت های پروژه های فردی انجام شود.

  داده شده است.

 

 پیاده سازی پاسخ های ریسک: ورودی ها و خروجی ها .9-4شکل 

  پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  2.8.1 

  یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه محدود به برنامه مدیریت ریسک است. 

 پروژۀ نمونه  نمونه های 2.8.2 

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.8.3

  می شود:اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  انتصاب تیم پروژه 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 

  دستورالعمل های اجرایی 2.5

مزیت اصلی این فرآیند این است که یک فروشنده واجد  تدارکات انجام شده، روند دریافت پاسخ های فروشنده، انتخاب یک فروشنده و صدور قرارداد است.

ورودی ها و خروجی های  این روند به صورت دوره ای در طول پروژه انجام می شود. انتخاب می کند و قرارداد قانونی را برای تحویل به اجرا می گذارد.شرایط 

  نشان داده شده است. 11-4این فرایند در شکل 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

399 
 

 

 دستورالعمل های انجام شده: ورودی ها و خروجی ها .11-4شکل 

  می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. نیازهای پروژه تعیین

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.5.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  ،طرح مدیریت محدوده 

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

 اطات، طرح مدیریت ارتب 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مدیریت تدارکات 

  طرح مدیریت پیکربندی، و 

  پایه هزینه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 2.5.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  مستندات مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.5.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

  ،طرح مدیریت کیفیت 

  ،طرح مدیریت ارتباطات 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مدیریت تدارکات 

  محدوده پایه 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 
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 اسناد پروژهای به روز می شود  2.5.2 

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز 

 مورد نیاز،  ماتریس ردیابی 

  تقویم منابع 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  مدیریت مشارکت ذی نفعان 2.12

د و ئل را حل کننمدیریت مشارکت با مشارکت کنندگان، فرآیند برقراری ارتباط و مشارکت با ذینفعان است تا نیازها و انتظارات آنها را برآورده سازد، مسا

مزیت اصلی این فرآیند این است که به مدیر پروژه امکان افزایش حمایت و کاهش مقاومت در برابر سهامداران را می  تقویت کنند.مشارکت ذینفعان مناسب را 

  نمایش داده می شود. 11-4ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. دهد.

 

 سهام: ورودی ها و خروجی هامدیریت مشارکت صاحبان  .11-4شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 2.12.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  ،طرح مدیریت ارتباطات 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مشارکت با مشارکت کنندگان و 

  مدیریت تغییر طرح 

  نمونه های پروژۀ نمونه 2.12.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  تغییر ورود 

  شماره مجله 

 درس های آموخته ثبت نام، و  

  ثبت نام مشارکت کننده 
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  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 2.12.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  اسناد پروژهای به روز می شود 2.12.2

  پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:اسناد 

  تغییر ورود 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 
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 4  

 گروه  فرآیندنظارت و کنترل  
ر آن هر ناحیه ای را که د نیاز برای ردیابی، بررسی و تنظیم پیشرفت و عملکرد پروژه می باشد.گروه فرایند نظارت و کنترل متشکل از آن فرآیندهای مورد 

نظارت بر جمع آوری داده های عملکرد پروژه، تولید معیارهای عملکرد، و  و تغییرات مربوطه را آغاز کنید. تغییرات در برنامه مورد نیاز است شناسایی کنید.

کنترل، مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده، تجزیه و تحلیل واریانس، ارزیابی روند برای بهبود روند،  عملکرد است. گزارش دهی و انتشار اطالعات

مزیت کل این گروه فرآیند این است که عملکرد پروژه در فواصل  ارزیابی گزینه های احتمالی و توصیه های مربوط به اصالحی مناسب در صورت نیاز است.

گروه  د.می شو نظم، رویدادهای مناسب یا زمانی که شرایط استثنایی رخ می دهد برای شناسایی و اصالح تفاوت ها در برنامه مدیریت پروژه محاسبه و تحلیلم

 فرآیند نظارت و کنترل همچنین شامل موارد زیر است:

  ارزیابی درخواست تغییر و تصمیم گیری در مورد پاسخ مناسب؛ 

 ری و پیشگیری از پیشگیری از مشکالت احتمالی؛ پیشنهاد پیشگی 

  نظارت بر فعالیت های پروژه مداوم در برابر برنامه مدیریت پروژه و خط مشی های پروژه؛ و 

  .تأثیر عوامل که می تواند فرایند کنترل تغییر را رفع کند، بنابراین تنها تغییرات تایید شده اعمال می شود 

ظارت گروه فرایند ن دیگر سهامداران را با درک وضعیت پروژه و شناسایی هر منطقه ای که نیاز به توجه بیشتری را فراهم می کند.نظارت مستمر تیم پروژه و 

 تگروه فرایند نظار و کنترل کارهای انجام شده در هر منطقه دانش، هر فرآیند گروه، هر مرحله چرخه زندگی و پروژه را به طور کلی کنترل و کنترل می کند.

  می باشد. 5.12تا  5.1( شامل فرآیندهای مدیریت پروژه مشخص شده در بخش های 1-5و کنترل )شکل 

 

 گروه فرآیند نظارت و کنترل .1-5شکل 
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 کار پروژه نظارت و کنترل  4.1 

زیت م یین شده در طرح مدیریت پروژه است.نظارت و کنترل کار پروژه روند ردیابی، بازبینی و گزارش پیشرفت کلی برای برآورده کردن اهداف عملکردی تع 

ر گونه ه هاصلی این فرآیند این است که به ذینفعان اجازه می دهد تا وضعیت فعلی پروژه را درک کنند، به رسمیت شناختن اقداماتی که برای رسیدگی ب

 این فرایند در طول پروژه انجام می ی هزینه ها و برنامه ریزی ها.مسائل مربوط به عملکرد انجام شده، و دیدگاه های مربوط به وضعیت پروژه آینده با پیش بین

  نشان داده شده است. 2-5ورودی ها و خروجی ها برای این فرایند در شکل  شود.

 

 کار پروژه مانیتور و کنترل: ورودی ها و خروجی ها .2-5شکل 

  ناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اس 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 4.1.1

  هر جزء طرح مدیریت پروژه ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد.

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.1.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  اساس برآوردها 

  پیش بینی هزینه 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  گزارش های کیفیت 

  ثبت ریسک 

  گزارش خطر، و 

  پیش بینی های برنامه 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.1.3

  شود. هر جزء از طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به روز

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.1.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش بینی هزینه 

  شماره مجله 
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  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  پیش بینی های برنامه 

 کنترل کنترل تغییرات را اجرا کنید  4.2

تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات در نتایج، دارایی های سازمانی سازمانی، اسناد  یکپارچه کنترل تغییر روند بررسی تمام درخواست های تغییر است؛انجام  

 یا طرح مدیریت پروژه این فرایند تمام درخواست های مربوط به تغییرات را برای اسناد پروژه، نتایج و و ارتباط دادن تصمیمات. پروژه و طرح مدیریت پروژه؛

مزیت اصلی این فرآیند این است که اجازه می دهد تا تغییرات مستند در پروژه به صورت  بررسی می کند و قطعنامه های درخواست تغییر را تعیین می کند.

ایند در این فر و برنامه های کلی پروژه است.یکپارچه در حالی که رسیدگی به ریسک پروژه کلی، که اغلب ناشی از تغییرات انجام شده بدون توجه به اهداف 

  نشان داده شده است. 3-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  طول پروژه انجام می شود.

 

 انجام یکپارچه کنترل تغییر: ورودی و خروجی .3-5شکل 

  مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.2.1 

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  تغییر مدیریت طرح 

  طرح مدیریت پیکربندی 

  محدوده پایه 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.2.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  اساس برآوردها 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز، و 

  گزارش ریسک 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.2.3

  ود.هر جزء از طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به روز ش

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.2.2

یک سند پروژه که به طور معمول در نتیجه این روند به روز می شود، ورود به  هر سند پروژه به صورت رسمی کنترل می شود به عنوان یک نتیجه از این روند.

  استفاده می شود.ورودی تغییر برای سند تغییراتی که در یک پروژه رخ می دهد  سیستم تغییر است.
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  محدوده معتبر 4.3

مزیت اصلی این فرآیند این است که آن را به روند پذیرش عینی می رساند و با اعتبار هر تحویل،  محدوده تایید فرآیند پذیرش پروژه های تکمیل پروژه است.

ورودی ها و خروجی های این  ای در طول پروژه انجام می شود. این روند به صورت دوره احتمال محصول نهایی، خدمات یا پذیرش نتیجه را افزایش می دهد.

  نمایش داده می شود. 4-5فرایند در شکل 

 

 محدوده تایید: ورودی ها و خروجی ها .4-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  پروژهاجزای برنامه مدیریت  4.3.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  ،طرح مدیریت محدوده 

  طرح مدیریت شرایط مورد نیاز، و 

  مقیاس پایه 

 نمونه های پروژۀ نمونه  4.3.2

  موارد زیر می شود: نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل 

  درس های آموخته ثبت نام 

  گزارش های کیفیت 

  مستندات مورد نیاز، و 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.3.3

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شوند:

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز، و 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  حوزه کنترل 4.2

مزیت اصلی این فرآیند این است که پایه  محدوده کنترل فرایند نظارت بر وضعیت پروژه و محدوده محصول و مدیریت تغییرات در محدوده مبنایی است.

  نمایش داده می شود. 5-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  ین فرایند در طول پروژه انجام می شود.ا محدوده در تمام پروژه ها حفظ می شود.



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

416 
 

 

 دامنه کنترل: ورودی ها و خروجی ها .5-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.2.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  ،طرح مدیریت محدوده 

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

  تغییر مدیریت طرح 

  طرح مدیریت پیکربندی 

  محدوده پایه، و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

  ونه های پروژۀ نمونهنم 4.2.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز، و 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.2.3

  نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در

  ،طرح مدیریت محدوده 

  محدوده پایه 

  ،برنامه ریزی اولیه 

  هزینه پایه و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.2.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  مستندات مورد نیاز، و 

  ماتریس ردیابی مورد نیاز 
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  دستورالعمل کنترل 4.4

ت که مزیت اصلی این فرآیند این اس برنامه کنترل روند نظارت بر وضعیت پروژه برای به روز رسانی برنامه پروژه و مدیریت تغییرات به برنامه ریزی شده است.

نشان داده  6-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. در تمام پروژه ها حفظ می شود.برنامه ریزی برنامه 

  شده است.

 

 برنامه کنترل: ورودی ها و خروجی ها .6-5شکل 

  ز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیا

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.4.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از: 

  برنامه مدیریت زمانبندی 

  ،برنامه ریزی اولیه 

  محدوده پایه، و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.4.2

  اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:نمونه هایی از 

  درس های آموخته ثبت نام 

  تقویم پروژه 

  ،زمان بندی پروژه 

  تقویم منابع، و 

  اطالعات برنامه 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.4.3

  ه روز شود، شامل موارد زیر می شود:اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند ب

  برنامه مدیریت زمانبندی 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  هزینه پایه و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

 اسناد پروژهای به روز می شود  4.4.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود: 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

418 
 

  پیش فرض ورود 

  اساس برآوردها 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،زمان بندی پروژه 

  تقویم منابع 

  ثبت ریسک، و 

  اطالعات برنامه 

  هزینه های کنترل 4.6

ین امزیت اصلی این فرآیند  هزینه های کنترل فرایند نظارت بر وضعیت پروژه برای به روز رسانی هزینه های پروژه و مدیریت تغییرات در هزینه اولیه است.

نشان داده  7-5ورودی ها و خروجی های این فرآیند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. است که پایه هزینه در تمام پروژه ها حفظ می شود.

  شده است.

 

 هزینه های کنترل: ورودی ها و خروجی ها .7-5شکل 

  پروژه ضروری است. نیازهای پروژه تعیین می کند که کدامیک از اجزای طرح مدیریت

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 4.6.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت هزینه 

  هزینه پایه، و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

 نمونه های پروژۀ نمونه  4.6.2 

  ممکن است یک ورودی برای این فرایند شامل اما محدود به ثبت نام درس است.یک نمونه از یک سند پروژه که  

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.6.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  طرح مدیریت هزینه 

  هزینه پایه، و 

  ارزیابی عملکرد پایه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.6.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:
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  پیش فرض ورود 

  اساس برآوردها 

  ،برآورد هزینه 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت ریسک 

 کیفیت کنترل  4.7 

فعالیت های مدیریت کیفیت برای ارزیابی عملکرد و اطمینان از خروج پروژه کامل، صحت و انتظارات مشتری کیفیت کنترل روند نظارت و ضبط نتایج اجرای  

رایند در این ف مزیت کل این فرآیند این است که تأییدیه های پروژه و کار مطابق با الزامات ذکر شده توسط سهامداران اصلی برای پذیرش نهایی باشد. است.

  نشان داده شده است. 8-5ورودی ها و خروجی های این فرآیند در شکل  شود.طول پروژه انجام می 

 

 کنترل کیفیت: ورودی و خروجی .8-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.7.1 

  یریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه به برنامه مدیریت کیفیت محدود می شود.یک نمونه از یک جزء طرح مد 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.7.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  درس های آموخته ثبت نام 

  معیارهای کیفیت و 

  اسناد تست و ارزیابی 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.7.3

  جزء برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این فرایند به روز شود، شامل، اما محدود به برنامه مدیریت کیفیت نیست.

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.7.2

  مکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:اسناد پروژه که م

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  اسناد تست و ارزیابی 
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  منابع کنترل 4.8

نامه ریزی باشند و همچنین نظارت بر برمنابع کنترل فرآیند تضمین این است که منابع فیزیکی اختصاص داده شده به پروژه به صورت برنامه ریزی در دسترس 

مزیت اصلی این فرآیند این است که اطمینان حاصل شود که منابع اختصاص  شده در مقابل استفاده واقعی از منابع و انجام اقدامات اصالحی در صورت لزوم.

این فرایند در طول پروژه انجام می  نیاز نیست آزاد می شوند.یافته به زمان مناسب و در جای مناسب برای پروژه در دسترس هستند و زمانی که دیگر مورد 

  نشان داده شده است. 9-5ورودی ها و خروجی های این فرآیند در شکل  شود.

 

 منابع کنترل: ورودی ها و خروجی ها .9-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 4.8.1

  ست.یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل، اما محدود به برنامه مدیریت منابع محدود نی

 نمونه های پروژۀ نمونه  4.8.2

  د شامل موارد زیر می شود:نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باش 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  تخصیص منابع فیزیکی 

  زمان بندی پروژه 

  ساختار تجزیه منابع 

  الزامات منابع و 

  ثبت ریسک 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.8.3

  روز شود، شامل موارد زیر می شود:جزء برنامه مدیریت پروژه که ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به 

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.8.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 
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  تخصیص منابع فیزیکی 

  ساختار تجزیه و تحلیل منابع، و 

  ثبت ریسک 

  ارتباطات مانیتور 4.5

مزیت کل این فرایند جریان اطالعات مطلوب است که در برنامه مدیریت  مانیتورینگ ارتباطات، فرایند اطمینان از نیازهای اطالعات پروژه و ذینفعان آن است.

نشان داده  11-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. متقاضی تعریف شده است.ارتباطات و برنامه تعامل با 

  شده است.

 

 نظارت بر ارتباطات: ورودی ها و خروجی ها .11-5شکل 

  ز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیا

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 4.5.1

  نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

 نمونه های پروژۀ نمونه  4.5.2

  پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:نمونه هایی از اسناد 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ارتباطات پروژه 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.5.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.5.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 
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  درس های آموخته ثبت نام، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  خطرات مانیتور 4.12

شی خر ریسک، فرایند نظارت بر اجرای طرح های واکنش ریسک پذیرفته شده، ردیابی خطرات شناسایی، شناسایی و تحلیل خطرات جدید و ارزیابی اثربنظارت ب

و خطرات مزیت اصلی این فرآیند این است که تصمیمات پروژه را براساس اطالعات جاری در مورد مخاطرات کلی پروژه  فرایندهای خطر در طول پروژه است.

  نشان داده شده است. 11-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  این فرایند در طول پروژه انجام می شود. پروژه های فردی می پذیرد.

 

 ریسک های مانیتور: ورودی ها و خروجی ها .11-5شکل 

  پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد  

  

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.12.1

  یک نمونه از یک جزء طرح مدیریت پروژه که ممکن است یک ورودی برای این فرایند باشد شامل اما نه محدود به برنامه مدیریت ریسک است. 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.12.2

  های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.12.3

  هر جزء از طرح مدیریت پروژه ممکن است به عنوان یک نتیجه از این روند به روز شود.

  شوداسناد پروژهای به روز می  4.12.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  پیش فرض ورود 

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  گزارش ریسک 
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  خرید و فروش کنترل 4.11

لی این مزیت اص رات و تصحیح به صورت مناسب و بسته شدن قرارداد است.تدارکات کنترل روند مدیریت روابط خرید، نظارت بر عملکرد قرارداد و ایجاد تغیی

طول  این فرآیند در فرآیند این است که تضمین می کند که هر دو عملکرد فروشنده و خریدار مطابق با شرایط قرارداد حقوقی با الزامات پروژه مطابقت دارند.

  نشان داده شده است. 12-5ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  پروژه انجام می شود، زمانی که خرید فعال می شود.

 

 سفارشات کنترل: ورودی ها و خروجی ها .12-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است. 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 4.11.1

  طرح مدیریت پروژه که ممکن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:نمونه هایی از اجزای 

  ،طرح مدیریت شرایط مورد نیاز 

  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مدیریت تدارکات 

  مدیریت تغییر طرح و 

  برنامه ریزی اولیه 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.11.2

  پروسه باشد شامل موارد زیر می شود: نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این

  پیش فرض ورود 

  درس های آموخته ثبت نام 

  لیست نقطه عطف 

  گزارش های کیفیت 

  مستندات مورد نیاز 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  

  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.11.3

  ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:اجزاء طرح مدیریت پروژه که 
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  ،طرح مدیریت ریسک 

  طرح مدیریت تدارکات 

  برنامه ریزی اولیه، و 

  پایه هزینه 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.11.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

 ای آموخته ثبت نام درس ه 

  الزامات منابع 

  ،ماتریس ردیابی مورد نیاز 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 

  مشارکت ذینفع نظارت 4.12

ستراتژی ااصالح نظارت بر مشارکت صاحبان سهام، فرایند نظارت بر روابط صاحبان مشاغل پروژه و استراتژی های خیاطی برای درگیر شدن با ذینفعان از طریق 

مزیت اصلی این فرآیند این است که حفظ و یا افزایش بهره وری و کارآیی فعالیت های مشارکت ذینفعان، به عنوان پروژه تکامل  ها و برنامه های تعامل است.

  نمایش داده می شود. 13-5کل ورودی ها و خروجی های این فرایند در ش این فرایند در طول پروژه انجام می شود. یافته و محیط زیست تغییر می کند.

 

 نظارت بر مشارکت صاحبان سهام: ورودی ها و خروجی ها .13-5شکل 

  نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.

 اجزای برنامه مدیریت پروژه  4.12.1

  ن است ورودی های این فرایند باشند عبارتند از:نمونه هایی از اجزای طرح مدیریت پروژه که ممک 

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  نمونه های پروژۀ نمونه 4.12.2

  نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ،ارتباطات پروژه 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 
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  به روز رسانی برنامه مدیریت پروژه 4.12.3

  اجزاء طرح مدیریت پروژه که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  طرح مدیریت منابع 

  برنامه مدیریت ارتباطات، و 

  طرح تعامل با مشارکتکنندگان 

  اسناد پروژهای به روز می شود 4.12.2

  اسناد پروژه که ممکن است در نتیجه این روند به روز شود، شامل موارد زیر می شود:

  شماره مجله 

  درس های آموخته ثبت نام 

  ثبت ریسک، و 

  ثبت نام مشارکت کننده 
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6  

  شدن گروه فرآیند بسته 
این گروه فرآیند تأیید می کند که فرآیندهای  ( انجام به طور رسمی کامل یا نزدیک به یک پروژه، فاز، یا قرارداد.ESروند اختتامیه گروه متشکل از روند )

سمی تأیید کند که مرحله پروژه یا تعریف شده در تمام گروه های فرآیند به پایان می رسد تا پروژه و یا مرحله را به طور مناسب متوقف کنند و به صورت ر

در حالی که تنها یک فرایند در این گروه  مزیت کل این گروه فرآیند این است که مراحل، پروژه ها و قراردادها به طور مناسب بسته می شوند. پروژه کامل است.

  حفظ می شود. Process Groupبنابراین، اصطالح  بسته باشند.فرآیند وجود دارد، سازمانها ممکن است فرآیندهای خود را با پروژه، مرحله یا قرارداد 

  جه قرار دهد.این گروه فرآیند همچنین ممکن است به بسته شدن زود هنگام پروژه، به عنوان مثال، پروژه های لغو شده یا پروژه های لغو شده را مورد تو

  می شود. 6.1ه شده در بخش ( شامل فرایند مدیریت پروژه شناخت1-6گروه فرآیند بسته شدن )شکل 

 

  پروژه یا مرحله بسته 6.1 

مزایای اصلی این فرآیند عبارتند از: اطالعات پروژه یا فاز بایگانی می  بستن پروژه یا فاز، فرآیند نهایی کردن تمام فعالیت های پروژه، مرحله یا قرارداد است. 

این فرآیند یکبار یا در نقاط پیش تعیین شده در پروژه  برای پیگیری تالش های جدید آزاد می شود.شود، کار برنامه ریزی شده تکمیل شده و منابع سازمانی 

  نشان داده شده است. 2-6ورودی ها و خروجی های این فرایند در شکل  انجام می شود.

 

 بستن پروژه یا فاز: ورودی ها و خروجی ها .2-6شکل 
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  برنامه مدیریت پروژه و اسناد پروژه مورد نیاز است.نیازهای پروژه تعیین می کند که کدام جزء 

  اجزای برنامه مدیریت پروژه 6.1.1

  تمام اجزای طرح مدیریت پروژه ممکن است ورودی های این پروسه باشد.

  نمونه های پروژۀ نمونه 6.1.2

  شود: نمونه هایی از اسناد پروژه که ممکن است ورودی های این پروسه باشد شامل موارد زیر می

 پیش فرض ورود  

 اساس برآوردها  

 تغییر ورود  

 شماره مجله  

 درس های آموخته ثبت نام  

 لیست نقطه عطف  

 ،ارتباطات پروژه  

 اندازه گیری های کنترل کیفیت  

 گزارش های کیفیت  

 مستندات مورد نیاز  

 ثبت ریسک، و  

 گزارش ریسک  

  اسناد پروژهای به روز می شود 6.1.3

  پروژه ای که ممکن است در نتیجه این فرایند به روز شود، شامل، اما محدود به ثبت نام درس نیست.هر گونه اسناد 
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  X1پیوست 

 تغییرات شش جلد 
 A Guide to Knowledge Management Project (PMBOK® Guide) -Fifthهدف این تکمیلی، ارائه خالصه ای از تغییرات ایجاد شده در 

Edition  برای ایجادPMBOK® Guide-Sixth Edition  .است 

X1.1  دامنه تکمیلی 

 شامل موارد زیر است:  PMBOK® Guide-Sixth Editionمحدوده مورد تایید 

  :زیر را بررسی کنید و تعیین کنید که آیا مواد در مجالت جدید گنجانده شده یا حذف شوند یا خیر، و مسیر را دنبال کنید 

  ضمیمه 13تا  1تمام مطالب مربوط به بخش های ،A1  و واژه نامه که در طول توسعهA  راهنمای به مدیریت دانش پروژه

(PMBOK® Guide) -Fifth Edition  

  ضمیمه 13تا  1همه نظرات و بازخوردهای مربوط به بخش های ،A1  و واژه نامهA  راهنمای کتاب مدیریت دانش پروژه )راهنمای

PMBOK® )- توسط انتشار و توسعه ابتدای از که پنجم نسخه PMI  .دریافت شده است 

  مرور، تفسیر و تطبیق مناسب با استانداردISO 21500  .را در توسعه استاندارد تضمین کنید  هماهنگEnsure  با هر استاندارد دیگر مربوط

PMI  .بنیادی 

  در نتیجه نتایج تحقیق در خصوص تعیین نقش مدیر پروژه و سایر مطالعات تحقیقاتیPMI  .در مورد مناسب بودن آن را در نظر بگیرید 

 کردن، حذف و تغییرات در نسخه ششم و احتماال برای ورود استراتژیک به مجالت آینده.  بررسی، انجام و تجزیه و تحلیل تحقیق برای اضافه 

ح ایجاد یکپارچگی و وضوبا توجه به این دستورالعمل، تیم به روز رسانی، با تدوین و استاندارد سازی فرآیندها، ورودی ها، ابزارها و تکنیک ها و خروجی ها، به 

 بیشتر متمرکز شد. 

X1.2  مقررات هماهنگی بین شرایط شرط بندی وPMI LEXICON  از شرایط مدیریت پروژه 

از شرایط مدیریت پروژه و هماهنگی با سایر  PMI Lexicon با مطابق ®PMBOKبرای اطمینان از این که اصطالحات استفاده شده در راهنمای 

 ود: مربوطه، نسخه ششم به دنبال این قوانین تجاری ب PMIاستانداردهای 

  برای اصطالحات موجود در هر دوPMBOK® Guide  وLexicon Lexicon تعریف از ،PMI Lexicon  .استفاده می شود 

  در مواردی که در دستورالعملPMBOK® فاده می شود در استLexicon Lexicon  یافت نمی شود، اما در سایر استانداردهایPMI  مربوطه

 PMIیافت می شود، تعاریف اصطالحات باید یکسان باشند. اگر تعاریف با استانداردهای مربوطه همخوانی نداشته باشند، این اصطالح به گروه 

Lexicon  .برای کمک به ایجاد یک تعریف عمومی قابل قبول افزایش یافته است 

X1.3  مقررات ورود و خروج کاال 

 رای ارائه اطمینان در نظم و اطالعات درون ورودی ها و خروجی ها برای هر فرآیند مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گرفت: قوانین کسب و کار زیر ب
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  :قوانین اساسی 

  .ورودی هر اسنادی است که کلیدی برای روند است 

  خروجی باید یک ورودی به فرایند مدیریت پروژه دیگر باشد، مگر اینکه خروجی یک خروجی پایانه باشد یا درون ورودی دیگری مانند

 اسناد پروژه تعبیه شود. 

  .ورودی ها باید از خروجی فرایند مدیریت پروژه دیگر خارج شوند، مگر اینکه ورودی از خارج از پروژه باشد 

 ژه: قوانین اسناد پرو 

  هنگامی که اسناد پروژه خاص شناسایی می شوند، اولین بار آنها را به عنوان خروجی خاص فهرست می کنند. بعدها، آنها را به عنوان

 در فهرست خروجی ذکر شده و در روایت بخش توضیح داده شده است.  "به روز رسانی اسناد پروژه"

  فهرست شده است و اسناد خاص پروژه در بخش روایت شرح داده  "سناد پروژها"هنگامی که هر سند پروژه یک ورودی است، اصطالح

 شده است. 

  :قوانین برنامه مدیریت پروژه 

  برای آن دسته از فرایندهای برنامه ریزی که یک طرح فرعی را ایجاد می کنند، منشور پروژه اولین ورودی است و طرح مدیریت پروژه

 دومین ورودی است. 

 به روز رسانی برنامه "ه ای از طرح مدیریت پروژه را ایجاد می کند جزء خاص را لیست می کند. بعدها، اجزاء به عنوان فرایندی که مولف

 در فهرست خروجی ذکر شده و در روایت بخش شرح داده شده است.  "مدیریت پروژه

  برنامه مدیریت پروژه که ممکن است در نظر هنگامی که برنامه مدیریت پروژه به عنوان یک ورودی فرآیند عمل می کند، اجزای خاص

 گرفته شود، در روایت بخش شرح داده شده است. 

  :قوانین تکرار 

  .اگر منشور پروژه یک ورودی است، اولین ورودی است 

  هنگامی که برنامه مدیریت پروژه یک ورودی یا خروجی است، برنامه های مدیریت زیرمجموعه به ترتیب بخش های راهنمای

PMBOK® پایه ها و سپس هر برنامه دیگر، ذکر شده است.  آن از پس و خروجی، یک عنوان به شود می تولید آن در که 

  .اسناد پروژه به ترتیب حروف الفبا فهرست شده اند 

  .فاکتورهای محیط زیستی سازمانی و دارایی های سازمانی سازماندهی شده در این فهرست ذکر شده است 

  :هنگامی که به روز رسانی یک خروجی هستند، آنها در دنباله زیر ذکر شده است 

  به روز رسانی طرح طرح مدیریت پروژه 

  به روزرسانی اسناد پروژه و 

  به روز رسانی دارایی های سازمانی 

X1.4  قوانین و مقررات استفاده از ابزارها و تکنیک ها 

گیرد. بر اساس  نسخه ششم تالش برای کاهش تعداد ابزارها و تکنیک ها با تمرکز بر آنهایی که در اغلب پروژه ها در اکثر پروژه ها مورد استفاده قرار می

شده  اولین بار آن را ذکرتحقیقات دانشگاهی و بازار تعدادی از ابزارها و تکنیک ها حذف شدند. به منظور کاهش تکرار یک ابزار یا تکنیک توصیف شده است 

 است و پردازش های بعدی با استفاده از آن ابزار و یا تکنیک اشاره به شرح قبلی است. 

ار یا که برای آن ابزدر نسخه ششم، برخی از ابزار و تکنیک های معمول مورد استفاده قرار گرفتند. نه همه ابزارها و تکنیک ها در یک گروه قرار می گیرند، بل

ای هایی که بخشی از یک گروه هستند، گروه ذکر شده است و سپس نمونه هایی از ابزار و تکنیک های آن گروه در روایت شرح داده شده است. گروه تکنیک ه

 ابزار و تکنیک ها عبارتند از: 

  ،جمع آوری اطالعات 

  ،تحلیل داده ها 

  نمایندگی داده 
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  ،تصمیم سازی 

  مهارت های ارتباطی و 

 فردی و تیمی  مهارت های بین 

را بر اساس گروه تعیین می کند، در صورت لزوم، و پروسه هایی را که در آنها استفاده می شود،  PMBOKتمام ابزارها و تکنیک های راهنمای  X6ضمیمه 

 لیست می کند. 

X1.5  طرح مدیریت پروژه 

زایی در فرآیند برنامه توسعه پروژه توسعه داده می شود. آنها شامل طرح مدیریت هر جزء برنامه مدیریت پروژه در یک فرآیند جداگانه ایجاد نمی شود. چنین اج

 تغییر، برنامه مدیریت پیکربندی، مبنایی برای اندازه گیری عملکرد، چرخه عمر پروژه، رویکرد توسعه و بررسی مدیریت می باشد. 

X1.6  مقدمه  - 1بخش 

مطابقت دارد،  PMIعات مقدماتی در مورد پروژه ها، برنامه ها و اوراق بهادار که با سایر استانداردهای پایه بخش مقدمه به طور قابل توجهی بازنویسی شد. اطال

العات یک برداشت باقی می ماند. با این حال، اطالعات جدید در مورد پروژه ها و چرخه های زندگی توسعه، مراحل پروژه، و گیت های فازی وجود دارد. این اط

زمینه انتخاب رویکردهای توسعه از پیش بینی، تکراری، افزایشی و انطباقی، بر اساس ماهیت پروژه فراهم می کند. اطالعات جدید در مورد  سطح باال را در

 اسناد تجاری حاوی مورد کسب و کار و طرح مدیریت مزایا است. 

X1.7  محیطی که پروژه ها در آن کار می کنند  - 2بخش 

به طور قابل توجهی بازنویسی شد. اطالعات در مورد دارایی های سازمانی سازمانی و عوامل محیطی سازمانی باقی می ماند. با این حال،  2محتوای بخش 

 محتوای جدید در حکومت، عناصر مدیریتی و انواع ساختار سازمانی وجود دارد. 

X1.8  نقش مدیر پروژه  - 3بخش 

ه نقش مدیر پروژه را در تیم مشخص می کند. این شامل اطالعات در مورد حوزه نفوذ و صالحیت مدیران پروژه می شود. استعداد این یک بخش جدید است ک

دیریت فنی پروژه و مهارت های رهبری مورد بحث قرار م های مهارت کار، و کسب و استراتژیک مدیریت های مهارت بر تاکید با ®PMI Triangleمدرک 

ازی س می گیرد. سبک های رهبری و شخصیت نیز به عنوان بخشی از این بخش بحث شده است. بخش نهایی این بخش بر روی مدیر پروژه به عنوان یکپارچه

 تمرکز دارد. 

X1.9 چابک  

روش های مداوم و انطباقی در مدیریت پروژه ها بیشتر شده است. نسخه ششم شامل مقدمه ای  از استفاده ،®PMBOKاز آنجا که نسخه پنجم راهنمای 

 مانند ،®PMBOKبوده است. برخی از ابزارها و تکنیک های خاص چابک در راهنمای  13تا  4برای مالحظات محیط های سازگار در ابتدای بخش های 

استفاده از رویکردهای چابک، تطبیقی، تکراری و ترکیبی را از منظر گروه های فرایند مدیریت پروژه  X3 و تکرار معرفی شده اند. ضمیمه Sprint ریزی برنامه

 توصیف می کند. 

X1.10  منطقه دانش زمینه مواد اولیه 

 هر بخش بخش دانش شامل مواد استاندارد شده قبل از معرفی اولین فرآیند است. مواد در زیر زیر ارائه شده است: 

  مفاهیم کلیدی مرتبط با منطقه خاص دانش را جمع آوری می کند. این اطالعات در نسخه های قبلی ارائه شده است؛ در این  کلیدی.مفاهیم

 تدوین شده است.  X4نسخه، آن را برای همبستگی بین زمینه های دانش تثبیت شده و ارائه شده است. این مفاهیم کلیدی در ضمیمه 
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 در حال ظهور حرفه مدیریت پروژه همچنان در حال تکامل است. با این حال، هدف از  روند و اقداماتPMBOK® به که است راهنمای 

این است که توصیف آنچه در بسیاری از پروژه ها در عمل به خوبی عمل می کند. این بخش برخی از گرایش ها یا شیوه  نیست؛ صنعت رهبری

 شناسایی می کند، اما در اکثر پروژه ها ممکن نیست.  های در حال ظهور را که اتفاق می افتد

 نسخه ششم بر اهمیت تطبیق همه جنبه های پروژه با نیازهای سازمان، محیط، سهامداران و سایر متغیرها تاکید دارد. این بخش  مالحظات خام

تدوین شده  X5د. این مالحظات خیاطی در ضمیمه مواردی را مشخص می کند که مدیر پروژه می تواند هنگام طراحی پروژه خود را در نظر بگیر

 است. 

 .این بخش برخی از حوزه هایی را که در آن روش های انطباقی می تواند از رویکردهای پیش بینی  مالحظات محیط های سازگار / سازگار

 شده در منطقه دانش خاص متفاوت باشد، شناسایی می کند. 

X1.11  منطقه دانش و تغییرات فرآیند 

 نام دو ناحیه علمی تغییر یافته است تا دقیق تر نشان دهنده کار انجام شده است. 

  ه کمدیریت زمان پروژه به مدیریت پروژه برنامه تغییر یافت تا منعکس شود که برنامه پروژه در طول پروژه تعریف و مدیریت می شود، در حالی

 زمان مدیریت نمی شود. 

 در نسخه ششم قرار دارند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی پروژه دانش به مدیریت منابع پروژه تغییر یافت.  منابع و منابع فیزیکی هر دو تیم 

دانش  ناطقیک فرایند حذف شد و سه فرایند جدید اضافه شد تا منعکس کننده تغییرات در نحوه مدیریت پروژه ها در عمل باشد. یکی از فرایندهای بین م

 ت در زیر خالصه شده و در بخش مربوط به دانش دانش مورد بحث قرار گرفته است: منتقل شد. این تغییرا

  ( 4.4مدیریت دانش پروژه )بخش-Added . 

  مدیریت پروژه منابع.  -( 6.4برآورد منابع فعال )بخش 

  ( 9.6منابع کنترل )بخش-Added . 

  ( 11.6پیاده سازی پاسخ های خطر )بخش-Added . 

  کاهش یافته است.  -( 12.4تعطیالت بسته )بخش 

و  رت، تسهیلچندین نام فرایند برای بهبود سازگاری در فرآیند ها و بهبود وضوح تغییر داده شد. تحقیقات نشان می دهد که مدیران پروژه تمایل به نظا

دهای ارتباطات کنترل، ریسک های کنترل و دخالت مدیریت بیش از کنترل دارند، به ویژه در فرایندهایی که شامل تعامل با افراد است. بنابراین، نام فراین

روسه را خالصه پگیرنده های کنترل به نظارت بر ارتباطات، نظارت بر ریسک ها و نظارت بر مشارکت صاحبان مشاغل تغییر یافت. لیست زیر تمام تغییرات نام 

 می کند: 

  تغییر برای مدیریت کیفیت.  -( 8.2تضمین کیفیت )بخش 

 تغییر به برنامه ریزی منابع مدیریت.  -( 9.1نابع انسانی مدیریت )بخش برنامه ریزی م 

  برای به دست آوردن منابع تغییر یافته است.  -( 9.2بدست آوردن تیم پروژه )بخش 

  تغییر به منظور توسعه تیم.  -( 9.3تیم پروژه را توسعه دهیم )بخش 

  تغییر مدیریت تیم  -( 9.4مدیریت تیم پروژه )بخش 

  تغییر برای نظارت بر ارتباطات  -( 11.3ارتباطات کنترل )بخش 

  تغییر جهت کنترل ریسک ها.  -( 11.6ریسک های کنترل )بخش 

  تغییر به منظور برنامه ریزی مشارکتکنندگان ذینفع.  -( 13.2برنامه مدیریت ذینفعان )بخش 

  ت صاحب نظران تغییر داده شده است. برای نظارت بر مشارک -( 13.4کنترل دخیل در مشارکتکنندگان )بخش 
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X1.12  تغییرات مدیریت یکپارچه سازی پروژۀ  - 2بخش 

ر پروژه ها د یک فرآیند جدید مدیریت دانش پروژه اضافه شد. این نتیجه بسیاری از نظرات معلق از نسخه پنجم است که نشان می دهد نیاز به مدیریت دانش 

گیری در ر نیاز به یاداست. خروجی کلیدی این فرایند ثبت نام درس است. این ثبت نام در بسیاری از فرایندها در نسخه ششم استفاده می شود. این تاکید ب

 طول پروژه به طور مداوم به جای انتظار برای پایان دادن به منعکس است. 

در تمام  مزایا اسناد تجاری منحصر به فرد است و منحصر به فرد است. مقدمه ای از اسناد کسب و کار، اهمیت اقلیتی که نسبت به مورد کسب و کار و مدیریت

 می شود. فعالیت های بسته شدن اداری برای تهیه و تدارکات در فرایند بستن یا فاز جذب شده است.  پروژه ها متمرکز است، برجسته

 را خالصه می کند:  4فرایندهای بخش  X1-1انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

 تغییرات 4. بخش X1-1جدول 

 

X1.13  تغییرات مدیریت پروژه در حوزه پروژه  - 4بخش 

هم تراز  ادیتیم ششم نسخه با تجزیه و تحلیل استاندارد برای تجزیه و تحلیل کسب و کار همکاری کرد تا اطمینان حاصل شود که هر دو استانداردهای بنی

 شده اند، هرچند که این دوگانه نیستند. هیچ تغییری در پردازش نام ضروری نبود. 

 انجام شد.  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

X1.14  تغییرات مدیریت پروژۀ برنامه  - 6بخش 

یست، یریت ناز پروژه مدیریت زمان تا مدیریت پروژه برنامه ریزی شده است. تحقیقات نشان دهنده حمایت از تغییر نام به عنوان مدیران پروژه زمان مد 6بخش 

آورد منابع فعالیت یند برتعریف و مدیریت برنامه پروژه. با توجه به تغییر در تمرکز و تغییر نام پروژه مدیریت منابع انسانی پروژه به مدیریت منابع پروژه، فرآ آنها

م و متن مربوطه به روز شده است تا مفاهی از این منطقه دانش به مدیریت منابع پروژه منتقل شد. برخی از مفاهیم چابک در فرآیند برنامه توسعه یافتند. ارقام

 برنامه ریزی شده در بخش را توضیح دهد. 

 را خالصه می کند:  6فرآیندهای بخش  X1-2انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

 تغییرات 6. بخش X1-2جدول 
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X1.15  ه مدیریت پروژه تغییرات هزین - 7بخش 

 انجام شد.  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

X1.16  تغییرات مدیریت کیفیت پروژه  - 8بخش 

ال شناسایی بتحقیق علمی و تحقیقاتی در مورد انجام فرایند تضمین کیفیت انجام شد. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از ابزار و تکنیک های کیفی که ق

تمرکز  رپروژه های امروز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار نمی گیرند. این حرفه در مدیریت کیفیت با استفاده از برنامه مدیریت کیفیت بیشتشده اند در 

 می کند. بنابراین، انجام فرآیند تضمین کیفیت، فوکوس را تغییر داد و نام به مدیریت کیفیت تغییر یافت. 

 را خالصه می کند:  8فرآیندهای بخش  X1-3انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1مندرج در بخشهای تغییرات مطابق با اطالعات 

 تغییرات 8. بخش X1-3جدول 

 

X1.17  تغییرات مدیریت منابع پروژه پروژه  - 5بخش 

ر منابع، منابع و دیگ نسخه ششم، دامنه این بخش را از تمرکز قبلی خود بر منابع انسانی گسترش داد تا تمام منابع را شامل شود. برای تمایز بین منابع انسانی

 ده در این منطقه دانش از مدیریت زمانبرای اشاره به منابع انسانی استفاده می شود و اصطالح به منابع دیگر اشاره دارد. فرآیند منابع برآورد ش termاصطالح 

از تیم توسعه و مدیریت تیم حذف شد، به این معنا است که تنها تیمی که مدیر  "پروژه"پروژه منتقل شد و یک منبع کنترل فرآیند جدید اضافه شد. کلمه 

 پروژه نگران توسعه و مدیریت تیم پروژه است. 

 را خالصه می کند:  9فرایندهای بخش  X1-4انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1 تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای

 تغییرات 9. بخش X1-4جدول 

 

X1.18  تغییرات مدیریت ارتباطات پروژه  - 12بخش 

ردن، مانند تسهیل جلسه، نشان می دهد که ارتباط برقرار ک "ارتباط"تمایز ظریف اما مهم در این بخش در مورد ارتباطات پروژه ساخته شده است. اصطالح 

نشانگر مفاهیم ارتباطی مانند یادداشت ها، سخنرانی ها و ایمیل ها است. از آنجا که امکان کنترل  "ارتباطات"دادن اطالعات و گوش دادن فعال است. اصطالح 

 تغییر کرده است.  Monitor Communicationsچگونگی و زمان ارتباط افراد وجود ندارد، نام فرایند ارتباطات کنترل به 

 را خالصه می کند:  11فرآیندهای بخش  X1-5انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 
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 تغییرات 11. بخش X1-5جدول 

 

X1.19 تغییرات مدیریت ریسک پروژه  -11 بخش 

ن فرایند یتأکید بیشتر بر ریسک پروژه در کل فرایندهای مدیریت ریسک در هم آمیخته شده است. یک فرایند جدید، پیاده سازی پاسخ ریسک، اضافه شد. ا

د خطر یک پاسخ جدی بخشی از گروه فرآیند اجرایی است. فرایند جدید بر اهمیت نه تنها برنامه ریزی پاسخ های ریسک، بلکه اجرای آنها نیز تأکید می کند.

به منظور نشان دادن این است که اگر خطرات شناسایی شده است که خارج از محدوده اهداف پروژه هستند، آنها باید به شخص مربوطه یا  "افزایش یافته"

ند؛ با این حال، آنها را می توان تحت بخشی از سازمان منتقل شوند. از آنجا که خطرات حوادث یا شرایط آینده نامشخص هستند، آنها نمی توانند کنترل شو

 تغییر نام یافت.  Monitor Risksنظارت. بنابراین، خطرات کنترل فرآیند به نام 

 را خالصه می کند:  11پروسه های بخش  X1-6انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

 تغییرات 11. بخش X1-6جدول 

 

 X1.20  پروژه در مناقصه پروژه  تغییرات مدیریت -12بخش 

 ان در کشورهایبخش عمده ای از اطالعات در این منطقه دانش به روز شده است تا منعکس کننده یک دیدگاه جهانی تر باشد. بسیاری از پروژه ها با سهامدار

 مختلف و یا سازمان هایی با دفاتر در چندین کشور انجام می شود. 

 عموال اینازار نشان می دهد که تعداد اندکی از مدیران پروژه در حقیقت از خرید خارج می شوند. کسی که در قراردادها، تدارکات و ادارات قانونی متحقیقات ب

العات نترل منتقل شد. اطاختیار دارد. بنابراین، اطالعات مربوط به سفارشات نزدیک در مورد ارزیابی تمام تکمیل شده و مقایسه آن با قرارداد، به سفارشات ک

 مربوط به اداری، ارتباطات و پرونده ها برای بستن پروژه یا مرحله انتقال داده شد. 

 را خالصه می کند:  12فرآیندهای بخش  X1-7انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

 تغییرات 12. بخش X1-7جدول 
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 X1.21  تغییرات مدیریت ذینفعان پروژه  - 13بخش 

به ندرت، اگر  ژهبا توجه به تحقیقات و عملیات فعلی، تغییر در تمرکز بر روی مشارکت ذینفعان به جای مدیریت ذینفع صورت گرفت. از آنجایی که مدیران پرو

 شد.  تغییر نام داده« نظارت بر مشارکتکنندگان»تا کنون توانایی کنترل ذینفعان داشته باشند، کنترل مدیریت مشارکت کننده به نام 

 را خالصه می کند:  13فرآیندهای بخش  X1-8انجام شد. جدول  X1.11تا  X1.1تغییرات مطابق با اطالعات مندرج در بخشهای 

 تغییرات 13. بخش X1-8جدول 

 

X1.22  واژه نامه 

برای روشن کردن معنی و بهبود کیفیت و دقت هر یک از ترجمه ها به روز شد. شرایطی که در نسخه  PMBOK® Guide-Sixth Editionواژه نامه 

 ششم مورد استفاده قرار نمی گیرند یا متفاوت از استفاده روزمره استفاده نمی شود، حذف شدند. 
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  X3پیوست 
AGILE ،ITERATIVE ،ADAPTIVE  و محیط زیست پروژهHybrid  

ه محیط پروژه و این افزونه به تفاوت های ظاهری این که چگونه گروه های فرایند مدیریت پروژه شرح داده شده در استاندارد برای مدیریت پروژه با توجه ب

 چرخه زندگی انجام می شود، بررسی می شود. 

 پروژه در که مختلفی عوامل با بتواند تا باشد پذیر انعطاف کافی اندازه به باید پروژه زندگی چرخه" که کند می بیان ® PMBOKراهنمای  1.4.2.1بخش 

اطالعات دقیق تر و دقیق تر به دست می آیند . این توانایی  که ای گونه به هستند، تکامل حال در که است هایی پروژه ماهیت این ".کند مقابله دارد، وجود

 انتظارات ذینفع، مرتبط تر است.  تکامل و انطباق در محیط هایی با درجه باالیی از تغییر و عدم اطمینان یا با تفاوت های گسترده ای از تفسیر و

X3.1  ادامه دوره های زندگی پروژکتور 

 را پروژه عمر چرخه راهنمای ®PMBOKبرای درک کاربرد فرآیند در پروژه های انطباقی، پیوسته چرخه های زندگی پروژه باید تعریف شود. دیکشنری 

 ت که با توسعهاس فاز چند یا یک معموال پروژه، عمر چرخه یک در. کند می توصیف "کند می عبور آن تکمیل تا ابتدای از که ای پروژه مراحل از ای مجموعه"

 اری،تکر ،(چابک)محصول، خدمات یا نتیجه. اینها چرخه عمر توسعه نامیده می شوند. چرخه عمر توسعه می تواند پیش بینی )برنامه ریزی شده(، تطبیقی 

 . باشد ترکیبی یا افزایشی

چگونه ریسک و هزینه مدیریت می شود، مالحظات برنامه ریزی شده  راه های مختلفی را که در آن نیازها و برنامه ها مورد بررسی قرار می گیرند، X3-1شکل 

 و نحوه دخالت ذینفعان اصلی را براساس نوع چرخه زندگی که مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد. 

 

 از چرخه های زندگی پروژه X3-1 .Continuumشکل 

اساس  قیق برچرخه عمر پروژه پیش بینی شده با تأکید بر مشخصات الزامات و برنامه ریزی دقیق در مراحل ابتدایی یک پروژه مشخص می شود. برنامه های د

یزی شده است. الزامات و محدودیت های شناخته شده ممکن است خطر و هزینه را کاهش دهند. نقاط عطف برای دخالت کلیدی سهامداران همچنین برنامه ر

 . به عنوان اجرای طرح دقیق، برنامه های نظارت و کنترل بر تغییرات محدود می شود که ممکن است بر محدوده، برنامه یا بودجه تأثیر بگذارد

و  ها مشخص می شود. ریسکچرخه زندگی بسیار انطباقی یا چابک برای پروژه ها با تکیه بر پیشرفت مورد نیاز بر اساس برنامه ریزی تکراری و اجرای چرخه 

اسخ که امکان پ هزینه توسط تکامل مترقی برنامه های اولیه کاهش می یابد. ذینفعان اصلی به طور مداوم درگیر می شوند و بازخورد مکرر را فراهم می کنند

 سریع تر به تغییرات را فراهم می کند و همچنین منجر به کیفیت بهتر می شود. 

رخه عمر زندگی اعمال می شود: )الف( ریسک و هزینه ها با تکامل تکراری برنامه های اولیه کاهش می یابد؛ و )ب( ذینفعان کلیدی مالحظات زیر به مرکز چ

 دارند.  هفرصت بیشتری برای درگیر شدن در چرخه های افزایشی، تکراری و چابک از طرف شرکت کنندگان در مراحل پروژه چرخه های بسیار پیش بینی کنند
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عمر پروژه در مرکز چرخه عمر زندگی تمایل به نزدیک تر شدن با طرف پیش بینی یا چابکی پیوستگی بسته به نحوه مشخص شدن شرایط، چگونگی  چرخه

 د. ننده کریسک و هزینه ها و ماهیت مشارکت کلیدی ذینفعان است. پروژه هایی که در این بخش از پیوستگی می توانند از روش های ترکیبی پروژه استفا

 یرند،الزم به ذکر است که چرخه های زندگی پیچیده و پیچیده است. اغلب مراحل مختلف در یک پروژه مشخص، چرخه های مختلف زندگی را به کار می گ

 ام متفاوت می توانند اجرا شوند. درست همانطور که پروژه های متمایز در یک برنامه مشخص، هر کد

X3.2  مراحل پروژه 

 می پایان به تحویل چند یا یک تکمیل در که کند می پروژه به مربوط منطقی های فعالیت از ای مجموعه" را فازها ®PMBOKهنمای را 1.2.4.2بخش 

 اده شده است. د رضایت مرحله این برای تکمیل معیارهای که زمانی تا مرحله هر در فرآیند گروه هر در فرایندهای. کند می تعریف را "رسد

 X3.2.2و  X3.2.1 های بخش در که کنند می استفاده پروژه فاز روابط تکراری الگوی دو از شوند، می استفاده تر پیچیدهپروژه هایی که در قسمت تطبیقی 

 داده شده است. شرح 

X3.2.1  مراحل پیاده سازی مرحله ای 

تجزیه می شوند. هر تکرار از پروسه های مربوط به مدیریت پروژه استفاده می کند. این تکرار  Iterationsپروژه های انطباق اغلب به دنباله ای از مراحل به نام 

 از پیش توافق شده، مدت زمان سازگار است که با برنامه ریزی کمک می کند.  timeboxedایجاد یک آهنگ از قابل پیش بینی، 

د. سربار الزم برای مدیریت پروژه ها با درجه های باالیی از پیچیدگی، عدم اطمینان و تغییرات انجام گروه های فرایندی بارها و بارها باعث ایجاد سربار می شو

 نشان داده شده است.  X3-2ضروری است. سطح تالش برای مراحل تکرار در شکل 

 

 . سطح تالش برای گروه های فرآیند در طول دوره های تکرارX3-2شکل 

X3.2.2  مراحل پیوسته ادامه دادن 

یک ا الهام از تکنژه هایی که بسیار سازگار هستند، اغلب تمام گروه های فرایند مدیریت پروژه را به طور پیوسته در طول چرخه عمر پروژه انجام می دهند. بپرو

ر می وع می شود، برنامه تغیینامیده می شود، که تصدیق می کند که وقتی کار شر "برنامه ریزی مداوم و انطباقی"های تفکر ناب، این رویکرد اغلب به عنوان 

بازرسی  ه هایکند و برنامه باید این دانش جدید را منعکس کند. قصد این است که به شدت تصحیح و بهبود همه عناصر طرح مدیریت پروژه، فراتر از ایستگا

 نشان داده شده است.  X3-3. تعامل گروههای فرآیند در این رویکرد در شکل Iterationsپیشونده مرتبط با 

 

 . رابطه گروههای فرآیند در فصول پیوستهX3-3شکل 
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اشتن گروه این رویکردهای بسیار انطباقی به طور مداوم وظایف را از یک لیست اولویت کاری انجام می دهند. هدف این است که به طور مکرر سر و کار د

تکراری به حداقل برساند. سیستم های مداوم کشیدن را می توان به عنوان میکروتیرات ها با تاکید  مدیریت فرآیند را از بین بردن شروع و پایان فعالیت های

رند تا آنها را در مسیر بر حداکثر کردن زمان موجود در اجرا و نه مدیریت انجام داد. با این وجود، آنها نیاز به برنامه ریزی، ردیابی و مکانیزم تنظیم خود دا

 تغییرات قرار دهد. و سازگاری با حرکت 

X3.3 های فرآیند در محیط های متناسب  گروه 

د. برخی از همانطور که در بخش قبلی نشان داده شده است، هر یک از گروه های فرایند مدیریت پروژه در پروژه های در سراسر چرخه عمر پروژه رخ می ده

 و بسیار سازگار وجود دارد.  باقیتغییرات در چگونگی تعامل گروههای فرآیند در چرخه زندگی انط

X3.3.1  گروه فرآیند آغازگر 

ا شروع پروژه ی فرایندهای آغازین، آن دسته از فرایندهایی هستند که برای تعیین یک پروژه جدید یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با اخذ مجوز برای

ویایی یت های رقابتی و تغییر پفاز انجام می شوند. پروژه های انطباق به طور مکرر مجددا به تصویب و تصویب منشور پروژه می پردازند. با پیشرفت پروژه، اولو

ام می شود ممکن است محدودیت های پروژه و معیارهای موفقیت را منسوخ سازد. به همین دلیل، فرایندهای شروع به طور منظم در پروژه های انطباقی انج

 ین اطالعات است. تا اطمینان حاصل شود که پروژه در حال حرکت در محدودیت ها و به سوی اهداف است که منعکس کننده آخر

ازخوردی ، و بپروژه های انطباقی به شدت بر یک مشتری متخصص و یا نماینده مشتری تعیین شده که می توانند نیازها و خواسته های دولت را برآورده کنند

ن در ابتدای پروژه، با اجرای فرآیندهای اجرایی را در مورد تحوالت در حال ظهور به طور پیوسته و مستمر ارائه می دهند. شناسایی این سهامدار یا سایر ذینفعا

قبال ذکر  و نظارت و کنترل، متقابل مکرر را به وجود می آورد. بازخورد مربوطه تضمین می کند که خروجی های پروژه درست تحویل می شود. همانطور که

 سازگار انجام می شود.  چرخه عمر شد، یک فرآیند شروع به طور معمول بر روی هر یک از چرخه تکرار یک پروژه

X3.3.2  گروه برنامه ریزی 

روژه ه اهدافی است که پفرایندهای برنامه ریزی، فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد محدوده پروژه، اصالح اهداف و تعیین مسیر اقدامات مورد نیاز برای دستیابی ب

 برای انجام آن تعیین شده است. 

پروژه ها  ینچرخه عمر پروژه بسیار پیش بینی شده به طور کلی با تغییرات چندگانه در حوزه پروژه و هماهنگ سازی مشارکتکنندگان باال مشخص می شود. ا

می دهد و به تدریج الزامات از برنامه ریزی دقیق پیش رو بهره مند می شوند. از طرف دیگر، یک مجموعه از برنامه های سطح باال را برای نیازهای اولیه توسعه 

ت، به ت اسمربوط به سطح مناسب جزئیات برای چرخه برنامه ریزی را توسعه می دهد. بنابراین، چرخه های زندگی پیش بینی کننده و انطباق کننده متفاو

 نحوی که برنامه ریزی انجام می شود و زمانی که انجام می شود. 

االیی از پیچیدگی و عدم اطمینان قرار دارند، باید به تعداد زیادی از اعضای تیم و ذینفعان در فرآیندهای برنامه ریزی، عالوه بر این، پروژه هایی که در سطح ب

 از ورودی به برنامه ریزی باشد.  شامل شود. قصد دارد غلبه بر عدم قطعیت با ترکیب یک گروه گسترده

X3.3.3  گروه فرآیند اجرایی 

 : فرآیندهای انجام شده برای تکمیل کار تعریف شده در طرح مدیریت پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه. فرآیندهای اجرا عبارتند از

ی انجام کار کار در چرخه های چابک، تکراری و انطباقی پروژه ها به صورت تکراری هدایت و مدیریت می شود. هر تکرار یک دوره زمانی کوتاه و مشخص برا

ات از عملکرد یا طراحی است. بر اساس تظاهرات، ذینفعان مربوطه و تیم بررسی های گذشته را انجام می دهند. تظاهرات و بررسی است و پس از آن یک تظاهر

ت. این جلسات اس کمک می کند تا پیشرفت را در برابر طرح بررسی کند و تعیین کند که آیا تغییرات در فضای پروژه، برنامه ریزی و یا فرایند اجرایی ضروری

کرد ا رویهمچنین به مدیریت مشارکت ذینفعان با نشان دادن افزایش کار انجام شده و بحث در مورد کارهای آینده کمک می کند. گذشته نگر به مسائل ب

ی مدیریت دانش پروژه و اجرای اجازه می دهد تا به موقع شناسایی و مورد بحث قرار گیرد، همراه با ایده هایی برای بهبود. مروری می باشد یک ابزار اصلی برا

 توسعه تیم از طریق بحث از آنچه در حال کار است و حل مسئله مبتنی بر تیم. 
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یزان عت توسعه، صرف، مدر حالی که کار از طریق تکرار کوتاه انجام، آن را نیز ردیابی و مدیریت در برابر بلند مدت زمانبندی تحویل پروژه. موضوعات داغ از سر

 تیم دانش از استفاده بهکه در سطح تکرار ردیابی خالصه و تعمیم در سطح پروژه برای پیگیری عملکرد اتمام. هدف روش بسیار تطبیقی نقص، و ظرفیت تیم 

کار انتخاب مدیر پروژه و تعیین توالی، اهداف سطح باالتر توضیح داده شده و اعضای تیم به قدرت خود سازماندهی وظایف  یک جای به. کار اتمام برای تخصصی

 خاص به عنوان یک گروه به بهترین دیدار آن اهداف. این امر منجر به ایجاد برنامه های عملی با سطح باالیی از خرید از اعضای تیم. 

 مترقی های شآزمای با حال، این با. قدرت تیم حالت این به رسیدن از قبل تکالیف و مربیگری باید معمول طور بهه بسیار تطبیقی تیم سایت کار بر روی پروژ

 شود.  می بررسی مربیگری بدون انجام به آورد دست به نیاز مورد های مهارت که این تعیین برای نگر گذشته از بخشی عنوان به ها تیم کوتاه، تکرار محدوده در

X3.3.4  نظارت و کنترل فرآیند گروه 

ناطق که ونه منظارت و کنترل فرآیندهای آن دسته از فرآیندهای مورد نیاز برای پیگیری، بررسی، و تنظیم پیشرفت و اجرای پروژه می باشد. شناسایی هر گ

 در آن تغییرات به طرح مورد نیاز است. و آغاز تغییرات مربوطه. 

 کمک با را ارک و کسب نماینده یک توسط که است جمع. جمع حفظ با را عملکرد و پیشرفت تنظیم و بررسی، مسیر، رویکردهایتکرار شونده، چابک و تطبیقی 

سب و لویت کاو اساس بر را بعدی تکرار برای جمع باالی از کار. بندی اولویت کند می فراهم فنی وابستگی مورد در اطالعات و زند می تخمین که پروژه تیم از

ی و بر این زیابکار و ظرفیت تیم کشیده است. درخواست ها برای تغییر و نقص گزارش آن توسط نماینده کسب و کار در مشاوره با این تیم برای ورودی فنی ار

 اساس در جمع از کار اولویت بندی. 

با نرخ بسیار باالیی از تغییر است که تمایل به پایمال هر گونه تالش برای درخواست تغییر  این تک لیست از کار و تغییرات رویکرد در پروژه محیط سرچشمه وز

فراهم می کند یک محل واحد برای  resequencedجدا از کار در اصل برنامه ریزی شده. ترکیب این جریان کار را به جمع تک است که می تواند به راحتی 

 وژه، انجام کنترل تغییر، و اعتبار دامنه. سهامداران برای مدیریت و کار کنترل پر

حاسبه میزان نقص م به عنوان وظایف اولویت بندی و تغییرات از جمع کشیده و تکمیل از طریق تکرار، روند، و معیارهای در کار انجام شده، تالش برای تغییر و

یم و پیشرفت در برابر دامنه اصلی توسط اندازه گیری تعداد آثار تغییر و تالش می شود. با نمونه برداری پیشرفت اغلب از طریق تکرار کوتاه، اقدامات ظرفیت ت

 ست. نقص اصالح ساخته شده است. این اجازه می دهد تا برآورد هزینه، زمان و دامنه به بر اساس نرخ پیشرفت واقعی و تغییر اثرات ساخته شده ا

روند )رادیاتور درباره( به اشتراک گذاشته برای برقراری ارتباط به پیشرفت، مسائل سهم، فعالیتهای  این معیارها و بینی با ذینفعان پروژه از طریق نمودار ها

 مر، و مدیریت انتظارات ذینفعان. بهبود مست

X3.3.5  بستن روند گروه 

ار بر روی تکرار شونده، تطبیقی، و پروژه های فرآیندهای اختتامیه فرآیندهای انجام به طور رسمی تکمیل و یا بستن یک پروژه، فاز، یا قرارداد می باشد. ک

ا فاز است، پروژه یچابک اولویت است نسبت به انجام موارد باالترین ارزش کسب و کار است. بنابراین، اگر اختتامیه گروه فرایند قبل از موعد مقرر بسته یک 

است. این اجازه می دهد تا بسته شدن زودرس می شود کمتر از یک شکست احتمال زیاد است که برخی از ارزش کسب و کار مفید تاکنون ایجاد خواهد شده 

 به دلیل هزینه های غرق شده و بیشتر از یک تحقق منافع اولیه، پیروزی سریع، و یا اثبات مفهوم برای کسب و کار. 
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  X4ضمیمه 
 خالصه مفاهیم کلیدی برای حوزه های دانش  

. می توان آن را به عنوان 13-4هدف از این آپاندیس است که به ارائه خالصه ای از بخش های در مفاهیم کلیدی برای هر یک از حوزه های دانش در بخش  

ی توسط کسان کمک برای پزشکان پروژه، یک چک لیست از اهداف یادگیری برای ارائه دهندگان آموزش های مدیریت پروژه، و یا به عنوان یک کمک مطالعه

 صدور گواهینامه استفاده می شود. که آماده شدن برای 

X4.1  مفاهیم کلیدی برای مدیریت پروژه ادغام 

 پروژه یکپارچه سازی عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای مدیریت  

  مدیریت پروژه یکپارچه سازی مسئولیت خاص از مدیر پروژه است و نمی توان آن را واگذار می شود و یا منتقل شده است. مدیر پروژه یکی که

ک نوان یترکیبی از نتایج از تمام حوزه های دانش دیگر را به ارائه یک نمای کلی از این پروژه است. مدیر پروژه در نهایت مسئول این پروژه به ع

 کل است. 

  .پروژه ها و مدیریت پروژه های طبیعت یکپارچه هستند، با انجام وظایف بیشتر شامل بیش از یک منطقه دانش 

  روابط فرایند درون مدیریت پروژه گروه و بین فرآیند مدیریت پروژه 

  :مدیریت پروژه ادغام در مورد 

 روژه و طرح مزایای تحقق تراز وسط قرار دارد؛ اطمینان از اینکه خرما به علت از تحویل پروژه، چرخه عمر پ 

  .ارائه یک برنامه مدیریت پروژه برای دستیابی به اهداف پروژه 

  اطمینان از ایجاد و استفاده از دانش مناسب به و از پروژه؛ 

  مدیریت عملکرد پروژه و تغییرات را به فعالیت های پروژه؛ 

  تأثیر پروژه؛ تصمیم گیری در مورد یکپارچه تغییرات کلیدی 

  اندازه گیری و نظارت بر پیشرفت و اقدام مناسب؛ 

  جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطالعات پروژه به ذینفعان مربوطه؛ 

  تکمیل تمام کار پروژه و به طور رسمی بسته شدن هر مرحله، قرارداد، و این پروژه به عنوان یک کل؛ و 

  .مدیریت انتقال فاز در صورت لزوم 

X4.2  مفاهیم کلیدی برای مدیریت پروژهSCOPE  

 دیریت محدوده پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای م

  محدوده می تواند به دامنه محصول مراجعه کنید )ویژگی ها و توابع است که مشخص یک محصول، خدمت یا نتیجه(، و یا به محدوده پروژه )کار

 و یا نتیجه با ویژگی های مشخص و توابع(.  انجام شده برای ارائه یک محصول، خدمات،

  چرخه عمر پروژه محدوده در امتداد یک پیوستار از پیش بینی به انطباقی یا چاالک. در یک چرخه زندگی است که با استفاده از یک رویکرد

ل ، تحویعاخباری، تحویل پروژه در ابتدای این پروژه تعریف شده و هر گونه تغییر در دامنه به تدریج اداره می شود. در یک رویکرد انطباقی یا سری

 می تکرار متعدد که در آن یک دامنه دقیق تعریف شده است و مورد تایید برای هر تکرار زمانی که شروع توسعه یافته. 

 ه گرفتند. پس از اتمام محدوده پروژه در برابر برنامه مدیریت پروژه اندازه گیری شد. پس از اتمام دامنه محصول در برابر الزامات محصول را انداز 
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X4.3 کلیدی برای مدیریت پروژه برنامه  مفاهیم 

 مفاهیم کلیدی برای مدیریت پروژه برنامه عبارتند از: 

 یف ربرنامه ریزی پروژه یک برنامه ریزی دقیق فراهم می کند که نشان دهنده چگونگی و زمانی که این پروژه را به محصوالت، خدمات، و نتایج تع

 شده در محدوده پروژه ارائه کرده است. 

  .برنامه پروژه به عنوان یک ابزار برای برقراری ارتباط، مدیریت انتظارات ذینفعان، و پایه ای برای گزارش عملکرد استفاده می شود 

  ز ادر صورت امکان، طرح برنامه های دقیق باید انعطاف پذیر در سراسر پروژه باقی مانده است به تنظیم برای دانش به دست آمده، افزایش درک

 فعالیت های ارزش افزوده.  خطر، و

X4.4 کلیدی برای مدیریت پروژه هزینه  مفاهیم 

 مدیریت هزینه پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای 

 ه در پروژ پروژه مدیریت هزینه در درجه اول با هزینه منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های پروژه نگران است، اما آن را نیز باید اثر تصمیمات

 ینه در محدوده زمانی معین پس از آن از با استفاده از، نگهداری و حمایت از تحویل پروژه در نظر بگیرید. هز

 ذینفعان مختلف خواهد هزینه های پروژه به روش های مختلف و در زمان های مختلف اندازه گیری. مورد نیاز ذینفعان برای هزینه های مدیریت 

 باید به صراحت در نظر گرفته. 

  پیش بینی و تجزیه و تحلیل عملکرد مالی آینده نگر از محصول پروژه ممکن است در خارج از طرح اجرا شده، یا آن را ممکن است بخشی از

 مدیریت هزینه پروژه. 

X4.5 کلیدی برای مدیریت کیفیت پروژه  مفاهیم 

 مدیریت کیفیت پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای 

 درس مدیریت پروژه و تحویل پروژه. آن را به تمام پروژه های اعمال می شود، صرف نظر از ماهیت تحویل است. اقدامات مدیریت کیفیت پروژه آ

 کیفیت و تکنیک های خاص به نوع تحویل توسط پروژه تولید. 

  نیازدرجه ای که مجموعه ای از ویژگی های ذاتی برآورده مورد "کیفیت و درجه مفهوم متفاوت هستند. کیفیت است" (ISO 9000 درجه یک .)

ت یدسته بندی اختصاص داده شده به تحویل داشتن استفاده کاربردی مشابه اما ویژگی های فنی متفاوت است. مدیر پروژه و تیم مسئول برای مدیر

 تجارت آف در ارتباط با ارائه سطح مورد نیاز از هر دو کیفیت و درجه می باشد. 

 ست. بهتر است برای طراحی با کیفیت به تحویل، به جای پیدا کردن مسائل با کیفیت در طول بازرسی. هزینه پیشگیری بیش از بازرسی ارجح ا

  جلوگیری از اشتباهات به طور کلی بسیار کمتر از هزینه از اصالح اشتباهات زمانی که آنها توسط بازرسی یا در طول مدت استفاده شده است.

 نه گیری آشنا. نسبت نمونه )نتیجه هر دو مطابق یا مطابقت ندارد( و نمونه برداری متغیر )در نتیجه در مقیاس مدیران پروژه ممکن است نیاز به نمو

 پیوسته که درجه انطباق اندازه گیری امتیاز(. 

  بسیاری از پروژه های ایجاد تحمل و محدودیت های کنترل برای پروژه و محصول اندازه گیری. تلرانس )محدوده مشخص از نتایج قابل قبول( و

 محدودیت های کنترل )از مرزهای تنوع مشترک در یک فرایند آماری با ثبات و یا عملکرد فرایند(. 

 ( هزینه کیفیتCOQشامل تمام هزینه در طول ع ) ،مر محصول توسط سرمایه گذاری های متحمل شده در جلوگیری از عدم انطباق با الزامات

 یتارزیابی محصول و یا خدمات برای انطباق آن با نیازهای و عدم تأمین احتیاجات )دوباره کاری(. هزینه کیفیت است که اغلب مورد توجه مدیر

 نوردی، و یا عملیات. برنامه، مدیریت نمونه کارها، به سازمان بنادر و دریا

 تمدیریت کیفیت موثر ترین زمانی که کیفیت را به برنامه ریزی و طراحی پروژه و محصول، و هنگامی که فرهنگ سازمانی آگاه و متعهد به کیفی 

 است گنجانیده شده است به دست آورد. 
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X4.6  مفاهیم کلیدی برای مدیریت پروژه منابع 

 مدیریت منابع پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای  

 (. لیتمنابع پروژه شامل هر دو منابع فیزیکی )تجهیزات، مواد، امکانات و زیرساخت( و منابع تیم )افراد با نقش های پروژه اختصاص داده و مسئو 

  .مهارت ها و شایستگی های مختلف مورد نیاز برای مدیریت منابع تیم مقابل منابع فیزیکی 

 اری ذمدیر پروژه باید هر دو رهبر و مدیر تیم پروژه، و باید تالش مناسب در کسب، مدیریت، ایجاد انگیزه، و توانمندسازی اعضای تیم سرمایه گ

 کند. 

 ریت تغییر دیمدیر پروژه باید مانند محیط زیست تیم، موقعیت جغرافیایی از اعضای تیم، از تیم تأثیرات آگاه باشند ارتباطی در میان ذینفعان، م

 سازمانی، سیاست داخلی و خارجی، مسائل فرهنگی، و منحصر به فرد سازمانی است. 

  .مدیر پروژه مسئول فعاالنه در حال توسعه مهارت های تیم و تواناییها و ظرفیتهای در حالی که حفظ و بهبود رضایت تیم و انگیزه است 

 ابع فیزیکی مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه در یک راه کارآمد و موثر متمرکز مدیریت منابع فیزیکی است در تخصیص و استفاده از من

 شده است. شکست در مدیریت و منابع کنترل موثر ممکن است شانس تکمیل این پروژه، موفقیت را کاهش دهد. 

X4.7 یدی برای ارتباطات مدیریت پروژه مفاهیم کل 

 باطات عبارتند از: ژه مدیریت ارتمفاهیم کلیدی برای پرو

 را می  اتارتباط فرایند تبادل اطالعات، در نظر گرفته شده و یا غیر ارادی، بین افراد و / یا گروه است. ارتباطات توصیف وسیله ای است که اطالع

اجتماعی، گزارش پروژه، و یا اسناد  توان ارسال یا دریافت، یا از طریق فعالیت ها، مانند جلسات و سخنرانیها، یا مصنوعات، مانند ایمیل، رسانه های

 و مدارک پروژه. پروژه مدیریت ارتباطات هر دو آدرس فرایند ارتباطات، و همچنین مدیریت فعالیت های ارتباطات و مصنوعات است. 

 ه همه ، پس از آن حیاتی است کارتباط موثر ایجاد یک پل بین سهامداران متنوع است که تفاوت به طور کلی تاثیر یا نفوذ بر اجرای پروژه یا نتیجه

 ارتباطات روشن و مختصر است. 

  .فعالیت های ارتباطی شامل داخلی و خارجی، رسمی و غیر رسمی، مکتوب و شفاهی 

 حتوای و م ارتباطات را می توان به سمت باال به سهامداران ارشد مدیریت به همساالن کارگردانی، رو به پایین را به اعضای تیم، یا افقی. این قالب

 پیام را تحت تاثیر قرار. 

 ل توسعه استراتژی ها و برنامه برای ارتباطات رخ می آگاهانه یا ناخودآگاه از طریق کلمات، حاالت چهره، حرکات و اقدامات دیگر. این شامل حا

 مصنوعات ارتباطات مناسب، و استفاده از مهارت به منظور افزایش کارآیی. 

  .تالش الزم است برای جلوگیری از سوء تفاهم ها و سوءتفاهم و روش ها، رسوالن، و پیام باید به دقت انتخاب شده است 

 یرنده از ارتباطات، و نظارت اثربخشی. ارتباطات مؤثر بستگی به تعریف هدف ارتباط، درک گ 

X4.8 یم کلیدی برای مدیریت پروژه خطر مفاه 

 پروژه مدیریت ریسک عبارتند از:  مفاهیم کلیدی برای

  .تمام پروژه های مخاطره آمیز است. سازمان انتخاب می کنید به ریسک پروژه به منظور ایجاد ارزش، در حالی که تعادل ریسک و پاداش 

 یریت ریسک با هدف شناسایی و مدیریت ریسک که توسط دیگر فرایندهای مدیریت پروژه تحت پوشش نیست. پروژه مد 

  خطر در دو سطح در هر پروژه وجود دارد: ریسک پروژه های فردی یک رویداد نامشخص و یا شرط این است که، اگر آن رخ می دهد، یک اثر مثبت

روژه به طور کلی تاثیر عدم اطمینان بر روی این پروژه به عنوان یک کل، برآمده از تمام منابع از عدم یا منفی در یک یا چند اهداف پروژه. ریسک پ

 یقطعیت از جمله خطرات فردی، به نمایندگی از قرار گرفتن در معرض از سهامداران به پیامدهای تغییرات در نتیجه پروژه، هر دو مثبت و منف

 گی به هر دو سطح خطر در پروژه های. است. پروژه مدیریت ریسک فرایند رسید

  ا یریسک های پروژه های فردی می تواند یک اثر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه در صورت بروز دارند. ریسک پروژه کلی همچنین می توانید مثبت

 منفی باشد. 

 اید مکررا انجام شده است. خطرات ادامه خواهد داد در طول عمر پروژه به ظهور، لذا فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه ب 
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  به منظور مدیریت ریسک به طور موثر در یک پروژه خاص، تیم پروژه نیاز به دانستن چه سطحی از قرار گرفتن در معرض خطر در تعقیب اهداف

 پروژه قابل قبول است. این است که با آستانه خطر قابل اندازه گیری است که منعکس کننده ریسک پذیری سازمان و پروژه ذینفعان تعریف شده

 است. 

X4.9 لیدی برای مدیریت پروژه تدارکات مفاهیم ک 

 یریت تدارکات پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای مد

  .مدیر پروژه باید به اندازه کافی آشنا با فرایند تهیه به تصمیم گیری هوشمند در مورد قراردادها و روابط قراردادی باشد 

 یدار و فروشنده. موافقتنامه می تواند ساده و یا پیچیده، و رویکرد تهیه باید به درجه ای از تدارکات شامل توافق هایی که توصیف رابطه بین خر

 پیچیدگی را منعکس کند. توافق می تواند یک قرارداد، یک موافقت نامه سطح خدمات، شناخت، تفاهم نامه توافق یا سفارش خرید. 

 رد قرارداد را رعایت کنند. موافقتنامه باید با قوانین محلی، ملی و بین المللی در مو 

 ینان ممدیر پروژه باید اطمینان حاصل شود که تمام تدارکات پاسخگویی به نیازهای خاص این پروژه، در حالی که کار با متخصصان تدارکات برای اط

 از سیاست های سازمانی دنبال می شوند. 

 د تصویب گسترده تر در معرض، و اغلب درگیر بخش حقوقی، به اطمینان حاصل ماهیت قانونی الزام آور به توافق به معنی آن خواهد شد به یک رون

قررات و مشود که آن را به اندازه کافی توصیف محصوالت، خدمات، یا نتایج است که فروشنده از موافقت به ارائه، در حالی که در انطباق با قوانین 

 در تدارکات. 

  شامل طور همزمان و یا در دنباله. رابطه خریدار و فروشنده ممکن است در بسیاری از سطوح در یک پروژه پیچیده ممکن است قراردادهای متعدد

 یک پروژه بین سازمان های داخلی و خارجی به سازمان کسب وجود داشته باشد، و. 

X4.10 لیدی برای مدیریت پروژه ذینفعان مفاهیم ک 

 یریت ذینفعان پروژه عبارتند از: مفاهیم کلیدی برای مد

 نایی هر پروژه دارای سهامداران که توسط ضربه دیده یا می توانید پروژه را در راه مثبت یا منفی تاثیر می گذارد. برخی سهامداران خواهد توا

 محدودی برای نفوذ در محل کار و یا نتایج پروژه دارند. دیگران تأثیر قابل توجهی در این پروژه و نتایج مورد انتظار را داشته باشد. 

 توانایی مدیر پروژه و تیم به درستی شناسایی و تعامل با همه ذینفعان در یک راه مناسب می توانید تفاوت بین موفقیت و شکست پروژه باشد.  

 صبرای افزایش شانس موفقیت، روند شناسایی ذینفعان و تعامل باید در اسرع وقت پس از منشور پروژه تایید شده است آغاز، مدیر پروژه اختصا 

 اده شده است، و این تیم شروع به شکل. د

  روژه پکلید تعامل با صاحبان سهام موثر تمرکز بر ارتباط مستمر با همه ذینفعان است. رضایت ذینفعان باید شناسایی و مدیریت به عنوان یک هدف

 کلیدی است. 

 رسی شود و به روز به طور معمول، به خصوص زمانی که این فرایند شناسایی و درگیر شدن سهامداران به نفع پروژه تکرار شونده است، و باید بر

 پروژه وارد فاز جدید حرکت می کند، و یا اگر تغییرات قابل توجهی در سازمان یا جامعه ذینفعان بزرگ وجود دارد. 
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  X5ضمیمه 

 حظات خیاطی برای حوزه های دانش خالصه مال

. از آنجا که هر پروژه 13از طریق  4خالصه ای از بخش های خیاطی مفاهیم برای هر یک از حوزه های دانش در بخش هدف از این آپاندیس است که به ارائه 

نون، و ابزار و فمنحصر به فرد است، این اطالعات را می توان مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به پزشکان در تعیین چگونگی به خیاط فرآیندهای، ورودی، 

 قه دانش کاربردی کمک کند. پروژه. این اطالعات همچنین می توانید تعیین درجه سختی که باید به فرایندهای مختلف در یک منط خروجی برای یک

X5.1  مدیریت یکپارچه سازی پروژه ها 

 پروژه ها شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت یکپارچه سازی 

  .چرخه عمر پروژه مناسب چیست؟ چه فاز باید در چرخه عمر پروژه را تشکیل می دهند؟ چرخه عمر پروژه 

  .چه توسعه چرخه زندگی و روش برای کاال، خدمات و یا نتیجه مناسب است؟ آیا مناسب رویکرد اخباری یا انطباقی؟ اگر چرخه عمر توسعه

 روش ترکیبی بهترین؟  تطبیقی، باید محصول تدریجی و یا مکررا توسعه یافته می شود؟ یک

  .فرآیندهای مدیریت چیست موثر ترین بر اساس فرهنگ سازمانی و پیچیدگی پروژه؟ روش های مدیریت 

  .چگونه دانش در پروژه به منظور ترویج یک محیط کاری مشترک مدیریت می شود؟ مدیریت دانش 

  .چگونه تغییر خواهد کرد در این پروژه موفق؟ تغییر دادن 

  .ی از پروژه چه تخته، کمیته ها، و سایر ذینفعان کنترل هستند؟ پروژه الزامات گزارش وضعیت چیست؟ بخشحکومت 

  .چه اطالعاتی باید در سراسر و در پایان این پروژه جمع آوری شده؟ چگونه اطالعات تاریخی و درسهای آموخته شده در درس های آموخته

 دسترس به پروژه های آینده ساخته شده است؟ 

 کی و چگونه باید منافع گزارش شود: در پایان این پروژه و یا در پایان هر تکرار یا فاز؟ ید. فوا 

X5.2  مدیریت پروژهSCOPE  

 ده پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت محدو

  .آیا سازمان دانش و مدیریت مورد نیاز سیستم های رسمی یا غیر رسمی؟ دستورالعمل ها باید مدیر پروژه ایجاد برای دانش و الزامات مدیریت

 نیازهای در آینده مورد استفاده مجدد قرار؟ 

  .رالعمل؟ آیا سازمان سیاست های موجود رسمی یا غیر رسمی اعتبار سنجی و کنترل های مربوط به، روش، و دستواعتبار سنجی و کنترل 

  .آیا سازمان استفاده از روش های چابک در مدیریت پروژه های؟ رویکرد توسعه تکرار شونده و یا افزایشی؟ یک رویکرد استفاده از روش چاالک

 اخباری استفاده می شود؟ یک روش ترکیبی مولد باشد؟ 

  .ا و دستورالعمل های؟ آیا سازمان دارند حسابرسی و حاکمیت سیاست رسمی یا غیر رسمی، رویه هحکومت 

X5.3  پروژه مدیریت برنامه 

 زی پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت برنامه ری

  .رویکرد چرخه زندگی مناسب ترین که اجازه می دهد تا برای یک برنامه ریزی دقیق چیست؟ رویکرد چرخه عمر 

  .عوامل موثر بر مدت زمان، مانند ارتباط بین در دسترس بودن منابع و بهره وری چیست؟ مدت زمان و منابع 
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  .چگونه حضور پیچیدگی پروژه، عدم اطمینان تکنولوژیک، اخبار محصول، سرعت و یا ردیابی پیشرفت، )مانند مدیریت ارزش کسب ابعاد پروژه

 در سطح مورد نظر از کنترل؟  شده، درصد کامل، قرمز زرد سبز )نور توقف( شاخص( تاثیر را

  .آیا تکنولوژی مورد استفاده برای توسعه، ضبط، انتقال، دریافت و فروشگاه پروژه اطالعات مدل برنامه و آن را به آسانی در پشتیبانی فن آوری

 دسترس است؟ 

X5.4  پروژه مدیریت هزینه 

 نه پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت هزی

  .آیا سازمان یک مدیریت دانش رسمی و پایگاه داده مالی مخزن است که یک مدیر پروژه مورد نیاز است برای استفاده است و به مدیریت دانش

 راحتی در دسترس؟ 

  .آیا سازمان سیاست های موجود رسمی یا غیر رسمی برآورد هزینه و بودجه مربوط به، روش، و دستورالعمل؟ برآورد و بودجه 

 آیا استفاده سازمان مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه های؟ یریت ارزش کسب شده. مد 

  .آیا سازمان روشهای چابک در مدیریت پروژه های؟ این هزینه تاثیر چگونه برآورد می کند؟ استفاده از روش چاالک 

  .و دستورالعمل های؟  آیا سازمان دارند حسابرسی و حاکمیت سیاست رسمی یا غیر رسمی، رویه هاحکومت 

X5.5  کیفیت پروژه مدیریت 

 یت پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت کیف

  .چه سیاست های با کیفیت و روش در سازمان وجود دارد؟ چه کیفیت ابزارها، تکنیک ها و قالب در این سازمان پیروی از سیاست و حسابرسی

 استفاده می شود؟ 

  .آیا استانداردهای کیفی خاص در صنعت است که باید به کار گرفته شوند وجود دارد؟ آیا دولتی، قانونی، و یا استاندارد و پیروی از مقررات

 محدودیت های قانونی خاص که نیاز به در نظر گرفته شود وجود دارد؟ 

  .سازمانی و یا در سطح هر پروژه مدیریت می شود؟ چگونه به بهبود کیفیت در این پروژه موفق؟ آیا در سطح پیشرفت مداوم 

  .است یک محیط مشترک با ذینفعان و تامین کننده وجود دارد؟ تعامل با صاحبان سهام 

X5.6  پروژه مدیریت منابع 

 بع پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت منا

  تنوع. پس زمینه تنوع تیم چیست؟ 

  مکان فیزیکی. مکان فیزیکی از اعضای تیم و منابع فیزیکی چیست؟ 

  منابع صنعت خاص. چه منابع خاص در در صنعت مورد نیاز است؟ 

  کسب اعضای تیم. چگونه اعضای تیم برای این پروژه به دست آورد؟ آیا تمام وقت منابع تیم یا پاره وقت در پروژه؟ 

 وسعه مدیریت برای پروژه؟ آیا ابزار سازمانی برای مدیریت توسعه تیم و یا آنهایی که جدید نیاز به برقرار توسعه و مدیریت تیم. چگونه است تیم ت

 شود؟ این تیم نیاز به آموزش خاص برای مدیریت تنوع؟ 

  چرخه زندگی نزدیک می شود. چه رویکرد چرخه عمر خواهد شد بر روی این پروژه استفاده می شود؟ 

X5.7 تباطات یت پروژه ارمدیر 

 ارتباطات شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی پروژه مدیریت 

  سهامداران. آیا سهام داران داخلی و خارجی به سازمان، یا هر دو؟ 
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 مکان فیزیکی. مکان فیزیکی از اعضای تیم چیست؟ آیا تیم در مجاورت ؟ آیا تیم در همان منطقه جغرافیایی. آیا تیم در مناطق زمانی مختلف 

 توزیع شده؟ 

 به صرفه  رونفن آوری ارتباطات. چه تکنولوژی موجود است به منظور توسعه، ضبط، انتقال، بازیابی، پیگیری، و مصنوعات از فروشگاه ارتباطی؟ مق

 برای برقراری ارتباط به سهامداران چه فن آوری مناسب ترین هستند؟ 

 د؟ آیا وزبان. زبان یک عامل اصلی در نظر گرفتن در فعالیت های ارتباطی است. تنها یک زبان استفاده می شود؟ و یا بسیاری از زبان استفاده می ش

 اعضای تیم از گروه زبان های گوناگون؟  کمک هزینه ساخته شده است برای تنظیم به پیچیدگی از

  مدیریت دانش. آیا سازمان یک مخزن مدیریت دانش رسمی؟ آیا مخزن استفاده می شود؟ 

X5.8  پروژه مدیریت ریسک 

 سک پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت ری

 و اندازه تیم نیاز به یک رویکرد دقیق تر به مدیریت ریسک؟ و یا آن را به اندازه کافی  اندازه پروژه. سایز این پروژه در نظر بودجه، مدت زمان، دامنه

 کوچک برای توجیه یک فرآیند ریسک ساده شده؟ 

  پیچیدگی پروژه. یک روش خطر قوی خواستار شده توسط سطوح باالیی از نوآوری، تکنولوژی جدید، ترتیبات تجاری، رابط، و یا وابستگی خارجی

 افزایش پیچیدگی پروژه؟ یا پروژه به اندازه کافی ساده است که یک فرایند کاهش خطر کفایت خواهد کرد است؟  که باعث

  اهمیت پروژه. پروژه چگونه استراتژیک مهم است؟ آیا سطح خطر برای این پروژه افزایش می یابد چونکه با هدف تولید فرصت های دستیابی به

 به عملکرد سازمانی، یا شامل نوآوری بزرگ محصول؟  موفقیت، آدرس بلوک قابل توجهی را

 د چابک ررویکرد توسعه. آیا این یک پروژه آبشار که در آن فرایندهای خطر را می توان به ترتیب و به صورت تکراری به دنبال، و یا پروژه یک رویک

 که در آن خطر است که در آغاز هر تکرار و همچنین در حین اجرای خطاب دنبال؟ 

X5.9  پروژه مدیریت تدارکات 

 ات پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت تدارک

  .آیا یکی تدارکات اصلی و یا تدارکات متعدد وجود دارد در زمان های مختلف با فروشندگان مختلف است که اضافه کردن به پیچیدگی خرید

 پیچیدگی از تدارکات هستند؟ 

  .آیا خریداران و فروشندگان در همان محل و یا منطقی نزدیک و یا در محدوده های زمانی مختلف، کشورها یا قارهها؟ مکان فیزیکی 

  .آیا قوانین و مقررات محلی در مورد فعالیت های تدارکاتی با سیاستهای خرید سازمان یکپارچه شده است؟ چگونه این حکومت و محیط نظارتی

 د نیاز حسابرسی؟ تاثیر می گذارد قرارداد مور

  .آیا پیمانکاران در دسترس است که قادر به انجام کار وجود دارد؟ در دسترس بودن پیمانکاران 

X5.10  مدیریت پروژه ذینفعان 

 ان پروژه شامل اما نه محدود به: مالحظات برای خیاطی مدیریت ذینفع 

  .چگونه بسیاری از سهامداران وجود دارد؟ فرهنگ در جامعه ذینفعان چگونه متنوع است؟ تنوع ذینفعان 

  .روابط درون جامعه ذینفعان چگونه پیچیده است؟ شبکه های بیشتر گروه های ذینفع یا ذینفعان شرکت در، پیچیده پیچیدگی روابط ذینفعان

 فت خواهید کرد. تر شبکه های اطالعات و اطالعات غلط ذینفعان ممکن است دریا

  .چه تکنولوژی ارتباطات در دسترس است؟ چه ساز و کارهای حمایت در محل برای اطمینان حاصل شود که بهترین مقدار از فن اوری ارتباطات

 تکنولوژی به دست آورد؟ 
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  X6ضمیمه 

 ابزارها و تکنیک های 
X6.1  معرفی 

PMBOK® Guide -  راهنمای ویرایش ششم ابزارها و تکنیک های ارائه متفاوت از نسخه های قبلی. مناسب از کجا، این گروه نسخه ابزارها و تکنیک های

ن رساندن ای توسط هدف خود را. نام گروه را توصیف هدف چه باید انجام شود و ابزارها و تکنیک های در گروه نشان دهنده روش های مختلف برای به انجام

میان روش هدف. به عنوان مثال، جمع آوری داده ها یک گروه با هدف جمع آوری اطالعات و اطالعات است. طوفان مغزی، مصاحبه ها و تحقیقات بازار در 

 های است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد به جمع آوری داده ها و اطالعات می باشد. 

ت، وضعیت، سازمان، و زیس محیط نیازهای به ®PMBOKاین رویکرد نشان دهنده تاکید در نسخه ششم بر اهمیت خیاطی اطالعات ارائه شده در راهنمای 

 یا پروژه. 

 استفاده مورد تواند یم که است های تکنیک و ابزارها تنها این. ششم ویرایش - دارد وجود ®PMBOKابزار فردی و تکنیک های در راهنمای  132در فاصله 

یاری از پروژههای بیشتر از زمان را نشان دهد. بعضی از بس در خوبی تمرین شود گرفته نظر در که های تکنیک و ابزار این آنها. است پروژه یک مدیریت برای

 . ®PMBOKآنها یک بار ذکر شده و برخی به نظر می رسد چند بار در راهنمای 

ق دارد )در تعل برای کمک به پزشکان در شناسایی که در آن ابزارها و تکنیک های خاص استفاده می شود، این ضمیمه شناسایی هر ابزار و تکنیک، گروه به آن

 شده داده شرح راهنمای در تکنیک یا ابزار یک آن در که فرایند این. است شده ذکر ®PMBOK( که در آن است در راهنمای  ESصورت لزوم( و فرایند ) 

رجع است. فرایند ممکن م است شده داده شرح آن در که روند به را آن است، شده ذکر روش یا ابزار آن در که فرایندهای دیگر در. است برجسته حروف نوع در

 ند خاص مورد استفاده قرار گیرد. است لفاظی بیشتر در مورد چگونگی یک ابزار یا روش در یک فرای

X6.2  ابزارها و تکنیک های رده 

 : شود می استفاده ®PMBOKابزارها و تکنیک های زیر گروه ها در سراسر راهنمای 

  .مورد استفاده برای جمع آوری داده ها و اطالعات از منابع گوناگون. نه ابزار جمع آوری داده ها و تکنیک های تکنیک های جمع آوری داده ها

 وجود دارد. 

  .ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و تکنیک های  27مورد استفاده برای سازماندهی، ارزیابی، و ارزیابی داده ها و اطالعات. تکنیک های تحلیل داده

 وجود دارد. 

  .15برای نشان دادن ارائه های گرافیکی و یا روش های دیگر استفاده می شود برای انتقال داده ها و اطالعات. تکنیک های نمایش اطالعات 

 ابزار نمایش اطالعات و تکنیک های وجود دارد. 

  .برای انتخاب یک دوره از عمل از گزینه های مختلف. دو ابزار و تکنیک های تصمیم گیری وجود دارد. تصمیم گیری تکنیک های 

  .مورد استفاده برای انتقال اطالعات بین ذینفعان. دو ابزار مهارت های ارتباطی و تکنیک وجود دارد. مهارت های ارتباطی 

  .ابزار مهارت های فردی و تیم ها و تکنیک  17مورد استفاده برای به طور موثری باعث و تعامل با اعضای تیم و سایر ذینفعان. فردی و تیم مهارت

 وجود دارد. 

 ابزار گروه بندی نشده و تکنیک وجود دارد.  61
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 . طبقه بندی و شاخص از ابزارها و تکنیکX6-1جدول 
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 واژه نامه 
 اجزاء و استثناها  1

 ن واژه نامه شامل اصطالحاتی که: ای

  سیر ممنحصر به فرد و یا نزدیک به منحصر به فرد برای مدیریت پروژه )به عنوان مثال، پروژه بیانیه دامنه، بسته کار، ساختار شکست کار، روش

 بحرانی(. 

 مثال،  وانمنحصر به فرد نیست به مدیریت پروژه، اما استفاده متفاوت و یا با یک مفهوم محدودتر در مدیریت پروژه از استفاده عمومی روزمره )به عن

 در اوایل تاریخ شروع(. 

 نامه به طور کلی شامل نمی شود:  این واژه

  .برنامه منطقه خاص شرایط 

 روژه است که به هیچ وجه مواد از استفاده روزمره )به عنوان مثال، روز تقویم، تاخیر( متفاوت نیست. اصطالحات مورد استفاده در مدیریت پ 

  .عبارات ترکیبی که به معنی از معانی قطعات روشن است 

  .مدل زمانی که معنای از نوع از مدت پایه روشن است 

 ه مهم نیست. این می توانید یک لیست از نمونه هایی است که هر یک مدت اصطالحاتی که تنها یک بار استفاده می شود و برای درک نقطه از جمل

 تعریف شده در واژه نامه نباشد شامل میگردد. 

 کلمات اختصاری رایج    2 

 AC        واقعی هزینه      /BAC بودجه در تکمیل    /CCB برد کنترل تغییر     /COQ هزینه های کیفیت     /CPAF  هزینه به عالوه هزینه

               جایزه

CPFF هزینه به عالوه هزینه های ثابت  /CPI شاخص عملکرد هزینه   /CPIF هزینه به عالوه هزینه تشویقی  /CPM    بحرانی مسیر روش  

CV واریانس هزینه    /EAC برآورد در تکمیل    /EF تاریخ پایان اوایل    /ES تاریخ شروع اوایل   /ETC برآورد به تکمیل    /EV ارزش به دست آورده    

EVM مدیریت ارزش کسب شده    /FF پایان به پایان    /FFP از قیمت شرکت ثابت    /FPEPA قیمت ثابت با قیمت تعدیل اقتصادی   

FPIF پایان به شروع به دعوت به مناقصه /    قیمت ثابت هزینه تشویقیLF تاریخ پایان اواخر    /LOE سطح از تالش   /LS تاریخ شروع اواخر  

OBS  ساختار شکست سازمانی /PDM روش اولویت رسم نمودار    /PMBOK پمباک     /PV ارزش برنامه ریزی شده    /QFD گسترش عملکرد کیفیت   

RACI مسئولیت تخصیص ماتریس              رم /    مسئول، پاسخگو، مشورت و اطالع  /RBS ساختار شکست ریسک  /RFI درخواست برای اطالعات         

RFP درخواست برای پیشنهاد      /RFQ درخواست برای نقل قول       /SF  افشانده بیانیه کار/ شروع به پایان    /SPI شاخص عملکرد برنامه    

   واریانس برنامه SV/  شروع به شروع              اس اس 

 نقاط قوت ، ضعف، فرصت و تهدیدات زمان و قرارداد مواد واریانس ساختار شکست کار در تکمیل  
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 تعاریف    3 

ات ه شامل کلمبسیاری از کلمات تعیین شده در اینجا گسترده تر، و در برخی موارد مختلف، تعاریف فرهنگ لغت. در برخی موارد، یک اصطالح مفرد واژه نام

 )به عنوان مثال، علت ریشه تجزیه و تحلیل(. 

 ذیرفته شده است. مجموعه ای از شرایط است که الزم است به مالقات کرد قبل از تحویل پمالک پذیرش.  

محصوالت، نتایج، و یا قابلیت تولید شده توسط یک پروژه و اعتبار توسط مشتری پروژه و یا حامیان مالی به عنوان معیارهای پذیرش تحویل پذیرفته شده. 

 مشخص شده خود را. 

 در سیستم مدیریت کیفیت، دقت ارزیابی صحت است. دقت. 

 آوردن اعضای تیم، امکانات، تجهیزات، مواد، تجهیزات، و دیگر منابع الزم برای تکمیل کار پروژه.  فرایند به دستبه دست آوردن منابع. 

 اخذ منابع انسانی و مادی الزم برای انجام فعالیت های پروژه. کسب داللت بر هزینه منابع، و لزوما مالی نیست. اکتساب، حاکمیت. 

 متمایز، بخش برنامه ریزی شده از کار در طول دوره از یک پروژه انجام شده است. فعالیت. 

ویژگی های متعدد مرتبط با هر یک از فعالیت برنامه است که می تواند در لیست فعالیت های گنجانده شده است. ویژگی فعالیت شامل فعالیت ویژگی ها. 

 ، روابط منطقی، منجر می شود و وقفه، منابع مورد نیاز، تحمیل تاریخ، محدودیت، و مفروضات. کدهای فعالیت، فعالیت های سلف، جانشین فعالیت ها

 ساعت در واحدهای تقویم بین شروع و پایان یک فعالیت برنامه. همچنین مدت زمان را مشاهده کنید. مدت فعالیت. 

 انی که مورد نیاز برای تکمیل یک فعالیت. ارزیابی کمی از تعداد احتماال از دوره های زممدت فعالیت تخمین می زند. 

جدولبندی مستند از فعالیت های برنامه است که نشان می دهد شرح فعالیت، شناسه فعالیت، و دامنه به اندازه کافی دقیق از شرح کار فهرست فعالیت. 

 اعضای تیم پروژه درک آنچه کار است که انجام شود. 

 ( را مشاهده کنید. PDMت رسم نمودار )روش اولوی(. AONفعالیت بر روی گره )

 هزینه متوجه متحمل شده برای کار بر روی یک فعالیت در طول یک دوره زمانی خاص انجام شده است. (. ACهزینه واقعی )

ر د ساعت در واحدهای تقویم بین تاریخ شروع واقعی از فعالیت های برنامه و یا تاریخ داده ها از برنامه زمانبندی پروژه اگر فعالیت برنامهمدت زمان واقعی. 

 حال پیشرفت و یا از تاریخ پایان واقعی است اگر فعالیت برنامه کامل است. 

 فزایشی. چرخه عمر پروژه است که تکرار شونده و یا اچرخه عمر تطبیقی. 

 یک تکنیک است که اجازه می دهد تا تعداد زیادی از ایده های به دو گروه برای بررسی و تجزیه و تحلیل طبقه بندی می شود. میل نمودارها. 

امه از شرایط، توافق های (، نMOUهر سند یا ارتباطی که نیت اولیه از یک پروژه تعریف می کند. این می تواند به شکل یک قرارداد، تفاهم نامه )توافق نامه. 

 شفاهی، ایمیل، و غیره را 

 روش برای ارزیابی گزینه های شناخته شده به منظور انتخاب گزینه ها یا استفاده نزدیک به استفاده از به اجرا و انجام کار پروژه. تحلیل جایگزین. 

پروژه با استفاده از داده های تاریخی از یک فعالیت و یا پروژه های مشابه  یک تکنیک برای برآورد مدت زمان و یا هزینه یک فعالیت یا یکبرآورد مشابه. 

 است. 
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تکنیک های مختلف مورد استفاده برای ارزیابی، تجزیه و تحلیل، و یا پیش بینی نتایج بالقوه بر اساس تغییرات احتمالی پروژه و یا تکنیک های تحلیلی. 

 دیگر است. متغیرهای محیطی و ارتباط آنها با متغیرهای 

 یک عامل در فرایند برنامه ریزی است که در نظر گرفته می شود درست است، واقعی، و یا خاص، بدون اثبات و یا تظاهرات. فرض. 

 یک سند پروژه استفاده می شود برای ضبط تمام مفروضات و محدودیت در طول چرخه عمر پروژه است. فرض ورود. 

 ری کیفیت که شامل توجه به حضور )یا عدم وجود( برخی از این ویژگی )ویژگی( در هر یک از واحد تحت بررسی است. روش اندازه گینسبت نمونه برداری. 

 حق اعمال منابع پروژه، صرف منابع مالی، تصمیم گیری، یا به مصوبات. قدرت. 

 با کار به عقب از طریق مدل برنامه از تاریخ پایان پروژه. روش روش مسیر بحرانی برای محاسبه شروع دیر و تاریخ پایان اواخر به عقب منتقل می کند. 

 ریک صفحه نمایش گرافیکی از اطالعات مربوط به برنامه. در نمودار میله ای معمولی، فعالیت های برنامه و یا اجزای ساختار شکست کار ها دنمودار میله ای. 

مدت زمان فعالیت به عنوان میله بارفیکس تاریخ قرار داده شده نشان داده شده است. همچنین سمت چپ نمودار ذکر شده، خرما در باال نشان داده شده است، و 

 گانت چارت را مشاهده کنید. 

نسخه تایید شده از محصول کار است که می تواند تنها از طریق روش های کنترل تغییر رسمی تغییر است و به عنوان پایه ای برای مقایسه در شروع مطالعه. 

 یج واقعی استفاده می شود. به نتا

پشتیبانی از اسناد، خالصه ای از جزئیات مورد استفاده در ایجاد برآورد پروژه مانند مفروضات، محدودیت، سطح جزئیات، محدوده، و سطح اساس برآورد. 

 اعتماد به نفس. 

ای به کسانی که از سازمان قابل مقایسه با شناسایی بهترین شیوه، تولید معیار مقایسه محصوالت واقعی یا برنامه ریزی شده، فرایندها، و شیوه هتعیین معیار. 

 ایده هایی برای بهبود و ارائه مبنایی برای اندازه گیری عملکرد است. 

 توضیح مستند تعریف فرآیندهای برای ایجاد، به حداکثر رساندن، و حفظ مزایای ارائه شده توسط یک پروژه یا برنامه. مزایای برنامه مدیریت. 

 همه اسناد استفاده می شود به درخواست اطالعات، نقل قولها، و یا پیشنهادات از فروشندگان آینده نگر است. اسناد داوطلبی. 

ن آینده نگر قبل از آماده سازی یک پیشنهاد و یا پیشنهاد برای اطمینان از تمام فروشندگان آینده نگر را درک جلسات با فروشندگاکنفرانس پیشنهاد. 

 روشنی و مشترک از خرید. همچنین به عنوان کنفرانس پیمانکار، کنفرانس ها فروشنده، یا کنفرانس های قبل از داوطلبی شناخته شده است. 

 (. WBSمان پروژه و یا هزینه از جمع زدن برآورد از اجزای سطح پایین تر از ساختار شکست کار )روش تخمین مدت زپایین به باال. 

 برآورد تایید شده برای پروژه و یا هر شکست کار جزء ساختار و یا هر فعالیت برنامه. بودجه. 

 مجموع تمام بودجه برای کار به منظور انجام شود. (. BACبودجه در تکمیل )

 ذخیره کنید. بافر شده است.  

یه ایک مطالعه امکان سنجی اقتصادی مستند مورد استفاده برای ایجاد اعتبار از مزایای یک جزء انتخاب فاقد تعریف کافی و است که به عنوان پمورد تجاری.  

 ای برای مجوز فعالیت های مدیریت پروژه بیشتر استفاده می شود. 

 بل سنجش به دست آمده از تالش کسب و کار. به نفع ممکن است ملموس، ناملموس، یا هر دو. سود خالص قاارزش کسب و کار. 

 روش تجزیه است که ردیابی اثر نامطلوب به علت اصلی آن کمک می کند. علت و معلول نمودار. 

 ود. اصالح به هر تحویل، مدیریت پروژه جزء طرح، و یا سند پروژه به طور رسمی کنترل می شتغییر دادن. 
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 یک فرآیند به موجب آن تغییرات به اسناد، تحویل و یا خطوط در ارتباط با پروژه شناسایی شده اند، مستند، تایید، و یا رد کرد. تغییر کنترل. 

ه، و برای ضبط و یک گروه به طور رسمی اجاره مسئول بررسی، ارزیابی، تصویب، به تأخیر انداختن، یا رد تغییرات به پروژ(. CCBتغییر انجمن کنترل )

 برقراری ارتباط تصمیم گیری است. 

مجموعه ای از روش های است که توضیح می دهد چگونه تغییرات به تحویل پروژه و اسناد و مدارک مدیریت و کنترل می سیستم کنترل را تغییر دهید. 

 شود. 

 حمایت می کنند.  CCBابزار دستی یا خودکار برای کمک به تغییر و / یا مدیریت پیکربندی. حداقل، ابزار باید فعالیت های تغییر ابزار کنترل. 

 یک لیست جامع از تغییرات ارسال در طول پروژه و وضعیت فعلی خود را. ورود به سیستم تغییر. 

ایجاد هیئت مدیره کنترل تغییر، اسناد و مدارک میزان قدرت خود، و توضیح می دهد چگونه یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است که تغییر برنامه مدیریت. 

 سیستم کنترل تغییر اجرا خواهد شد. 

 یک پیشنهاد رسمی برای تغییر یک سند، تحویل، یا پایه. درخواست تغییر. 

 منشور پروژه را مشاهده کنید. منشور.  

 سیستماتیک مواد با استفاده از یک لیست برای دقت و کامل بررسی است.  یک تکنیک برایتجزیه و تحلیل چک لیست.  

 ورق چوب خط حساب کردن است که می تواند به عنوان یک چک لیست که جمع آوری داده ها استفاده می شود. چک شیت . 

ی در نظر گرفتن، جبران خسارت، و یا پرداخت تحت شرایط درخواست، تقاضا، یا ادعا از حقوق توسط فروشنده در برابر یک خریدار، و یا بالعکس، براادعا. 

 قرارداد الزام آور حقوقی، از جمله برای یک تغییر مورد مناقشه است. 

 فرآیند پردازش، رفع، و برقراری ارتباط ادعاهای قرارداد. اداره ادعا می کند. 

 قرارداد.  روند نهایی تمام فعالیت برای این پروژه، فاز یاانتهای پروژه یا فاز. 

 ( انجام به طور رسمی تکمیل و یا بستن یک پروژه، فاز، یا قرارداد.  ESفرآیند ) بستن فرآیند گروه. 

 (. WBSیک سیستم شماره استفاده منحصر به فرد شناسایی هر جزئی از ساختار شکست کار )کد حساب. 

 نفعان و شرایط الزم برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد. روند تعیین، مستند سازی، و مدیریت نیازهای ذیجمع آوری مورد نیاز. 

Colocation  .یک استراتژی قرار دادن سازمانی که در آن اعضای تیم پروژه به طور فیزیکی نزدیک به یک دیگر واقع به منظور بهبود ارتباطات، روابط است

 کاری و بهره وری است. 

 سیستماتیک روش، روش، و یا روند مورد استفاده برای انتقال اطالعات میان ذینفعان پروژه. روش های ارتباطی. 

 شرح، قیاس، و یا طرح کلی استفاده برای نشان چگونه فرایند ارتباطات خواهد شد برای این پروژه انجام شده است. مدل های ارتباطات. 

ای تعیین نیازهای اطالعاتی ذینفعان پروژه از طریق مصاحبه، کارگاه های آموزشی، مطالعه درس یک تکنیک تحلیلی برتجزیه و تحلیل ارتباط مورد نیاز. 

 های آموخته شده از پروژه های قبلی، و غیره 

مورد  یک جزء از طرح پروژه، برنامه و یا مدیریت نمونه کارها که توضیح می دهد چگونه، چه زمان و توسط چه کسی اطالعات درطرح مدیریت ارتباطات. 

 این پروژه خواهد شد اداره و منتشر شده است. 
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 روش برای شناسایی ترجیح ارتباطات روش، قالب، و محتوا برای سهامداران برای فعالیت های ارتباطی برنامه ریزی شده. ارزیابی سبک های ارتباطی. 

 ابزار خاص، سیستم ها، برنامه های کامپیوتری، و غیره، مورد استفاده برای انتقال اطالعات میان ذینفعان پروژه. فن اوری ارتباطات. 

 فرایند به دست آوردن پاسخ های فروشنده، یک گزینه انتخاب، و اعطای یک قرارداد. رفتار تدارکات. 

توصیف چگونگی شناسایی و برای مصنوعات پروژه حساب تحت کنترل پیکربندی، و  یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است که بهطرح مدیریت پیکربندی. 

 چگونه به ثبت و گزارش تغییرات به آنها. 

 مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای ردیابی مصنوعات پروژه و نظارت و کنترل تغییرات را به این مصنوعات است. سیستم مدیریت پیکربندی. 

 مدیریت کیفیت، انطباق یک مفهوم کلی از ارائه نتایج که در محدوده که تعریف تنوع قابل قبول برای یک مورد نیاز با کیفیت سقوط است.  در سیستمانطباق. 

 یک عامل محدود کننده که اجرای یک پروژه، برنامه، نمونه کارها، یا فرایند تاثیر می گذارد. محدودیت. 

منه محصول نشان دادن یک سیستم کسب و کار )فرآیند، تجهیزات، سیستم های کامپیوتری، و غیره(، و چگونه مردم یک تصویر بصری از دانمودارها زمینه. 

 و سایر سیستم های )بازیگران( با آن ارتباط برقرار. 

 ثیر قرار دهد. یک رویداد یا اتفاقی است که می تواند از اجرای پروژه ای است که ممکن است برای با ذخیره اختصاص تحت تااحتمالی. 

 زمان و یا پول در برنامه و یا هزینه پایه برای خطرات شناخته شده با استراتژی های پاسخ به صورت فعال اختصاص داده است. ذخیره احتمالی. 

 پاسخ های ارائه شده که ممکن است در صورتی که یک ماشه خاص رخ می دهد استفاده می شود. استراتژی های پاسخ مشروط. 

 زینهقرارداد به توافق دوجانبه اتصال است که فروشنده ملزم به ارائه محصول و یا خدمات مشخص شده و یا منجر شده و ملزم خریدار به پرداخت هاد. قرارد

 برای آن است. 

 اد. سیستم مورد استفاده برای جمع آوری، پیگیری، رسیدگی، و ارتباط تغییرات را به یک قراردقرارداد تغییر سیستم کنترل. 

مکن است، و ممقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده، تجزیه و تحلیل واریانس، ارزیابی موضوعات به اثر بهبود فرایند، ارزیابی گزینه های کنترل. 

 توصیه اقدام اصالحی مناسب به عنوان مورد نیاز است. 

زینه های واقعی، و برنامه به صورت مجتمع هستند و در مقایسه با ارزش به دست آورده یک نقطه کنترل مدیریت که در آن دامنه، بودجه، هکنترل حساب. 

 برای اندازه گیری عملکرد. 

یک صفحه نمایش گرافیکی داده های فرایند در طول زمان و در برابر محدودیت های کنترل تاسیس، که دارای یک مرکزی که در تشخیص نمودار کنترلی. 

 ه طرف حد کنترل کمک می کند. یک روند از ارزش رسم ب

 روند نظارت بر وضعیت این پروژه برای به روز رسانی هزینه های پروژه و مدیریت تغییرات پایه هزینه. هزینه ها کنترل. 

ا بر روی نمودار این منطقه از سه انحراف معیار تشکیل شده در هر دو طرف خط مرکزی و یا میانگین توزیع نرمال داده ها رسم رمحدودیت های کنترل. 

 کنترل، که نشان دهنده تغییرات مورد انتظار در داده ها. همچنین حدود مشخصات را مشاهده کنید. 

 فرایند مدیریت روابط تدارکات، نظارت بر عملکرد قرارداد، ایجاد تغییرات و اصالحات به عنوان مناسب، و بسته شدن از قرارداد. تدارکات کنترل. 

نظارت و ضبط نتایج اجرای فعالیت های مدیریت کیفیت برای ارزیابی عملکرد و اطمینان از خروجی پروژه کامل، درست است، و دیدار روند کنترل کیفیت. 

 با انتظارات مشتری. 
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و  نامه ریزی شده،این فرایند از حصول اطمینان از منابع فیزیکی اختصاص داده و اختصاص داده شده به این پروژه در دسترس به عنوان برمنابع کنترل. 

 همچنین نظارت بر برنامه ریزی شده در مقابل استفاده واقعی از منابع و انجام اقدامات اصالحی در صورت لزوم. 

 روند نظارت بر وضعیت این پروژه برای به روز رسانی برنامه زمانبندی پروژه و مدیریت تغییرات پایه برنامه. برنامه کنترل. 

 .  baaselineروند نظارت بر وضعیت پروژه و دامنه محصول و مدیریت تغییرات به دامنه محدوده کنترل. 

 یک فعالیت عمدی است که هماهنگی مجدد عملکرد کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه. اقدام اصالحی. 

پروژه و یا برای یک حساب  WBSسطح داده شده در  جمع های سطح پایین تر برآورد هزینه در ارتباط با بسته های کاری مختلف برای یکتجمع هزینه. 

 کنترل هزینه شده است. 

نسخه تایید از فاز زمان بودجه پروژه، به استثنای هر ذخایر مدیریت، که می تواند تنها از طریق روش های کنترل تغییر رسمی تغییر در شروع مطالعه هزینه. 

 عی استفاده می شود. است و به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج واق

 ابزار تجزیه و تحلیل مالی مورد استفاده برای تعیین مزایای ارائه شده توسط یک پروژه در برابر هزینه های آن است. تحلیل هزینه و سود. 

زی شده خواهد، ساختار، و یک جزء از یک طرح پروژه یا مدیریت برنامه ای است که توضیح می دهد چگونه هزینه های برنامه ریبرنامه مدیریت هزینه. 

 کنترل می شود. 

تمام هزینه در طول عمر محصول توسط سرمایه گذاری در جلوگیری از عدم انطباق با الزامات، ارزیابی از محصول و یا خدمات برای (.  COQهزینه کیفیت ) 

 انطباق آن با نیازهای و عدم برآورده کردن نیازهای متحمل می شود. 

 اندازه گیری بهره وری هزینه منابع بودجه به عنوان نسبت ارزش به دست آورده به هزینه های واقعی بیان شده است. (. CPI) شاخص کارایی هزینه

یک دسته از قرارداد که شامل پرداخت به فروشنده برای تمام هزینه مشروع واقعی موجب کار تکمیل (. CPAFهزینه به عالوه جایزه هزینه قرارداد )

 ه یک هزینه جایزه به نمایندگی گزینه سود. شده، به عالو

یک نوع از قرارداد هزینه بازپرداخت که در آن خریدار فروشنده برای هزینه های مجاز فروشنده )هزینه های (. CPFFهزینه به عالوه ثابت هزینه قرارداد )

 زپرداخت. مجاز که توسط قرارداد تعریف شده است( به عالوه یک مقدار ثابت از سود )هزینه( با

یک نوع از قرارداد هزینه بازپرداخت که در آن خریدار فروشنده برای هزینه های مجاز فروشنده )هزینه (. CPIFهزینه به عالوه قرارداد تشویقی هزینه )

 د تعریف شده است. های مجاز که توسط قرارداد تعریف شده( بازپرداخت، و فروشنده سود خود را بدست آورده اگر آن را مطابق معیارهای عملکر

یک نوع از قرارداد مربوط به پرداخت به فروشنده برای هزینه های واقعی فروشنده، به عالوه هزینه معموال به نمایندگی سود هزینه بازپرداخت قرارداد. 

 فروشنده است. 

بین ارزش به دست آورده است و هزینه واقعی بیان شده  مقدار کسری بودجه یا مازاد در نقطه داده شده در زمان، به عنوان تفاوت(. CVواریانس هزینه )

 است. 

 روش مورد استفاده برای کوتاه کردن مدت زمان برنامه را برای حداقل هزینه افزایشی با اضافه کردن منابع است. توفنده. 

 روند تقسیم تحویل پروژه و کار پروژه به کوچکتر، قطعات بیشتر کنترل. . WBSدرست 

رایند ا فاستانداردها، قوانین، و یا آزمون های که در آن یک قضاوت یا تصمیم گیری می تواند بر اساس و یا توسط آن یک محصول، خدمات، نتیجه، و یشاخص. 

 را می توان مورد بررسی قرار. 

 عیین کوتاه ترین مدت ممکن است. دنباله ای از فعالیت های است که نشان دهنده طوالنی ترین مسیر از طریق یک پروژه، که تمسیربحرانی. 
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 هر گونه فعالیت در مسیر بحرانی در یک برنامه زمانبندی پروژه. انتقادی فعالیت مسیر. 

 یک روش برای تخمین حداقل مدت زمان پروژه و تعیین میزان انعطاف پذیری برنامه در مسیر شبکه منطقی در مدل برنامه. (. CPMروش مسیر بحرانی )

 ه، درهم و برهم، اندازه گیری و فرآوری نشده و یا مشاهدات خام. گسستداده ها. 

 تکنیک های مورد استفاده برای سازماندهی، ارزیابی، و ارزیابی داده ها و اطالعات. تکنیک های تحلیل داده. 

 یک نقطه در زمان زمانی که وضعیت این پروژه ثبت شده است. تاریخ داده. 

 تکنیک های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها و اطالعات از منابع گوناگون. تکنیک های جمع آوری داده ها. 

 ارائه های گرافیکی و یا روش های دیگر استفاده می شود برای انتقال داده ها و اطالعات. تکنیک های نمایش اطالعات. 

 گزینه های مختلف.  تکنیک های مورد استفاده برای انتخاب یک دوره از عمل ازتصمیم گیری تکنیک های. 

روش رسم نمودار و محاسبه برای ارزیابی پیامدهای زنجیره ای از گزینه های متعدد در حضور عدم قطعیت تجزیه و تحلیل درخت تصمیم گیری است. 

 است. 

 ترل. روش مورد استفاده برای تقسیم و تقسیم محدوده پروژه و پروژه قابل تحویل را به بخشهای کوچکتر بیشتر کنتجزیه. 

 نقص و یا کمبود در یک جزء پروژه که در آن است که جزء الزامات و یا مشخصات خود را برآورده نمی کنند و باید هم تعمیر و یا جایگزین. کاستی. 

 یک فعالیت عمدی به تغییر محصول نامنطبق و یا جزء محصول می باشد. تعمیر نقص. 

 اقدامات خاص برای تولید تحویل پروژه انجام شود.  فرایند شناسایی و مستندسازیتعریف فعالیت ها. 

 روند در حال توسعه یک شرح مفصل از پروژه و محصول. تعریف محدوده. 

از، و یا ف هر محصول، نتیجه، و یا قابلیت منحصر به فرد و قابل اثبات به انجام یک سرویس است که مورد نیاز است برای تولید شود تا تکمیل فرایند،تحویل. 

 وژه. پر

 رابطه منطقی را مشاهده کنید. وابستگی.  

 این فرایند از جمع هزینه های برآورد شده از فعالیت های فردی و یا بسته های کاری برای ایجاد یک پایه هزینه مجاز است. تعیین بودجه.  

روش مورد استفاده برای ایجاد و تکامل محصول، خدمات، و یا نتیجه در طول چرخه عمر پروژه، مانند پیش بینی، تکرار شونده، افزایشی، رویکرد توسعه. 

 چاالک، و یا یک روش ترکیبی. 

ا اقتدار به اعمال منابع سازمانی روند در حال توسعه یک سند که به طور رسمی اجازه وجود یک پروژه و فراهم می کند مدیر پروژه بتوسعه منشور پروژه. 

 فعالیت های پروژه. 

فرایند تعریف، آماده سازی و هماهنگی تمام اجزای طرح و تحکیم آنها را به یک برنامه مدیریت پروژه یکپارچه شده ایجاد برنامه توسعه مدیریت پروژه. 

 است. 

بع مورد نیاز، و محدودیت های برنامه برای ایجاد مدل برنامه ریزی پروژه برای اجرای پروژه فرآیند تجزیه و تحلیل توالی فعالیت، مدت زمان، مناتوسعه برنامه. 

 و نظارت و کنترل. 

 این فرایند از تواناییها و ظرفیتهای بهبود، تعامل اعضای تیم، و محیط زیست کلی تیم به منظور افزایش عملکرد پروژه. توسعه تیم. 
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 ه اطالعات با ارتباط منطقی که کمک در درک. رویکرد به ارائرسم نمودار تکنیک. 

این فرایند از پیشرو و انجام کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و اجرای تغییرات برای رسیدن به اهداف این پروژه را هدایت و مدیریت پروژه کار. 

 تصویب کرد. 

گیری شده و که بازده خروجی خاص. ]توجه: تالش گسسته یکی از سه مدیریت ارزش  یک فعالیت است که می تواند برنامه ریزی شده و اندازهتالش گسسته. 

 ( انواع فعالیت های مورد استفاده برای اندازه گیری عملکرد کار است.[ EVMکسب شده )

روژه که در آن یک توالی خاص یک رابطه است که بر اساس دانش از بهترین شیوه در یک منطقه کاربرد خاص و یا یک جنبه از این پوابستگی اختیاری. 

 مورد نظر ایجاد شده است. 

 روند جمع آوری مجموعه ای از اطالعات و بررسی آن به منظور تعیین دقت و کامل. نظرات مستندات. 

شده است. کنتراست با  تعداد کل دوره های کار مورد نیاز برای تکمیل یک جزء فعالیت یا شکست کار ساختار، در ساعت، روز، هفته و یا بیانمدت زمان. 

 تالش. 

در روش مسیر بحرانی، اولین نقطه ممکن است در زمانی که بخش های ناتمام یک فعالیت برنامه می توانید پایان بر روی (. EFتاریخ پایان زود هنگام )

 منطق شبکه برنامه، تاریخ داده، و هر گونه محدودیت های برنامه است. 

روش مسیر بحرانی، اولین نقطه ممکن است در زمانی که بخش های ناتمام یک فعالیت برنامه می توانید شروع به در منطق در (. ESتاریخ شروع زودرس )

(. اندازه گیری از کار در شرایط بودجه مجاز برای این کار بیان اجرا EVشبکه برنامه، تاریخ داده، و هر گونه محدودیت های برنامه است. ارزش کسب شده )

 نمودند. 

 یک روش که ترکیبی از محدوده، زمان بندی و اندازه گیری منابع برای ارزیابی عملکرد پروژه و پیشرفت است. مدیریت ارزش کسب شده. 

ا مدت است بتعداد واحدهای نیروی کار مورد نیاز جهت فعالیت برنامه و یا شکست کار جزء ساختار، اغلب در ساعت، روز، هفته و یا بیان شده است. کنترتالش. 

 زمان. 

توانایی شناسایی، ارزیابی، و مدیریت احساسات شخصی فرد از خود و افراد دیگر، و همچنین به عنوان احساسات جمعی از گروه های از مردم هوش هیجانی. 

 است. 

 مونه کارها. شرایط، نه تحت کنترل فوری از این تیم، که نفوذ، محدود، یا هدایت پروژه، برنامه، و یا نعوامل محیطی شرکت. 

 ارزیابی کمی از مقدار احتمال یا نتیجه یک متغیر، مانند هزینه های پروژه، منابع، تالش، و یا مدت زمان. تخمین زدن. 

 روند برآورد تعداد دوره های کار مورد نیاز برای تکمیل فعالیت های فردی را با منابع برآورد شده است. برآورد مدت زمان فعالیت. 

 روند برآورد منابع تیم و نوع و مقدار مواد، تجهیزات، و تجهیزات الزم برای انجام کار پروژه. فعالیت.  برآورد منابع

 کل هزینه مورد انتظار از تکمیل کار به عنوان مجموع هزینه های واقعی به تاریخ و برآورد به تکمیل بیان شده است. (. EACبرآورد در تکمیل )

 سعه یک تقریب از منابع پولی مورد نیاز برای تکمیل کار پروژه. روند در حال توبرآورد هزینه. 

 هزینه مورد انتظار را به پایان برساند همه کار پروژه باقی مانده است. (. ETCبرآورد به کامل شدن )

 کارگردانی، مدیریت، انجام و انجام کار پروژه؛ ارائه تحویل؛ و ارائه کار اطالعات عملکرد. اجرا کردن. 

 آن دسته از فرآیندهای انجام برای تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه. گروه فرایند.  اجرای
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قضاوت ارائه بر اساس تخصص در یک منطقه برنامه، منطقه دانش، نظم و انضباط، صنعت، و غیره، به عنوان مناسب برای فعالیت در حال رجوع به خبرگان. 

 ام است. تخصص ممکن است توسط هر گروه یا فرد با آموزش تخصصی، دانش، مهارت، تجربه، و یا آموزش ارائه شده است. انج

 دانش است که می تواند با استفاده از نمادها مانند کلمات، اعداد، و تصاویر مدون. دانش صریح. 

 رابطه بین فعالیت های پروژه و فعالیت های غیر پروژه. وابستگی خارجی. 

 برنامه جایگزین شامل مجموعه ای جایگزین از اقدامات و وظایف موجود در صورتی که طرح اولیه نیاز به دلیل مسائل مربوط به، خطرات، و یاطرح مجدد. 

 علل دیگر کنار گذاشته شود. 

روش فشرده سازی برنامه که در آن فعالیت و یا مراحل به طور معمول در توالی انجام می شود به صورت موازی برای حداقل بخشی از مدت ردیابی سریع. 

 زمان آنها انجام شده است. 

 نشان دهنده سود به عنوان یک جزء غرامت به یک فروشنده. هزینه. 

عالیت برنامه است. واقعی، برنامه ریزی شده، برآورد، برنامه ریزی شده، در اوایل، اواخر، پایه، هدف، یا یک نقطه در زمان ارتباط با تکمیل یک فتاریخ پایان. 

 در حال حاضر: معموال با یکی از موارد زیر واجد شرایط است. 

 به پایان رسید. رابطه منطقی که در آن یک فعالیت جانشین نمی تواند پایان تا زمانی که یک فعالیت سلف (. FFپایان به پایان )

 رابطه منطقی که در آن یک فعالیت جانشین نمی تواند شروع تا زمانی که یک فعالیت سلف به پایان رسید. (. FSپایان به شروع )

ف شده( می یک نوع از قرارداد قیمت ثابت که در آن خریدار با فروشنده یک مقدار مجموعه ای )که توسط قرارداد تعری(. FFPشرکت قرارداد قیمت ثابت )

 پردازد، بدون در نظر گرفتن هزینه های فروشنده است. 

 علت و معلول نمودار را ببینید. نمودار استخوان ماهی. 

توافقنامه ای که مجموعه هزینه خواهد شد که برای یک محدوده تعریف شده کار پرداخت می شود صرف نظر از هزینه و یا تالش برای قرارداد قیمت ثابت. 

 است. ارائه آن 

یک نوع از قرارداد که در آن خریدار با فروشنده یک مقدار مجموعه ای )که توسط قرارداد تعریف شده( می (. FPIFثابت قیمت قرارداد تشویقی هزینه )

 پردازد، و فروشنده می تواند مقدار اضافی اگر فروشنده معیارهای عملکرد تعریف به دست آورند. 

قرارداد قیمت ثابت، اما با یک شرط خاص اجازه می دهد برای تنظیم نهایی از پیش تعریف (. FPEPAقیمت قرارداد )هزینه ثابت با اقتصادی تعدیل 

 شده به قیمت قرارداد با توجه به شرایط تغییر، مانند تغییرات تورم، و یا افزایش هزینه )یا کاهش( برای کاالهای خاص. 

 اور آزاد را مشاهده کنید. شناور کل و شنشناور. نیز نامیده می شود شل.  

 تصویر در یک فرمت نمودار از ورودی ها، اقدامات روند، و خروجی های یک یا چند پردازش در یک سیستم. نمودار گردش کار.  

و کارشناسان موضوع به مورد انتظارات و نگرش آنها در مورد یک محصول،  prequalifiedروش استخراج که به ارمغان می آورد با هم سهامداران گروه تمرکز. 

 خدمت یا نتیجه پیشنهاد یاد بگیرند. 

 برآورد یا پیش بینی شرایط و حوادث در آینده این پروژه را بر اساس اطالعات و دانش موجود در آن زمان از پیش بینی است. پیش بینی. 

ر بحرانی برای محاسبه اوایل شروع و تاریخ پایان اوایل با کار جلو را از طریق مدل برنامه از تاریخ شروع پروژه و یا روش روش مسیبه جلو منتقل می کند. 

 یک نقطه داده شده در زمان. 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

451 
 

ه ا نقض محدودیت برنامه بمقدار زمانی که یک فعالیت برنامه را می توان بدون به تاخیر انداختن تاریخ شروع زود هنگام از هر جانشین و یسهام شناور آزاد. 

 تعویق افتاد. 

ساختار سازمانی که در آن کارمندان است زمینه های تخصصی و مدیر پروژه گروه بندی می شوند اقتدار را به او واگذار و اعمال منابع سازمان کاربردی. 

 محدود کرده است. 

منابع مالی پروژه در برابر هر گونه محدودیت در تعهد بودجه برای این پروژه برای این فرایند از مقایسه هزینه برنامه ریزی شده از بودجه محدود آشتی. 

 شناسایی هر گونه واریانس بین محدودیت بودجه و هزینه های برنامه ریزی شده. 

نشان داده شده است، و طول مدت یک نمودار از اطالعات برنامه که در آن فعالیت ها بر روی محور عمودی ذکر شده، خرما بر روی محور افقی گانت چارت . 

 فعالیت نشان داده شده به عنوان میله بارفیکس با توجه به شروع و پایان تاریخ قرار داده است. 

 دسته یا رتبه مورد استفاده برای تشخیص مواردی که استفاده همان تابعی اما همان الزامات برای کیفیت به اشتراک بگذارند. مقطع تحصیلی. 

 انتظارات در مورد رفتار قابل قبول توسط اعضای تیم پروژه. . قوانین زمین

 یک نمودار که نمایش گرافیکی از داده های عددی نشان می دهد. هیستوگرام. 

 شده است.  اسناد و داده ها بر روی پروژه های قبلی از جمله فایل های پروژه، سوابق، مکاتبات، بسته قراردادها و پروژه های بستهاطالعات تاریخی است. 

 فرایند شناسایی خطرات فردی و همچنین منابع خطر کلی و مستند سازی ویژگی های آنها. شناسایی خطرات. 

فرایند شناسایی ذینفعان پروژه به طور منظم و تجزیه و تحلیل و مستند سازی اطالعات الزم در مورد منافع خود، مشارکت، وابستگی شناسایی ذینفعان. 

 ، و تاثیر بالقوه بر موفقیت پروژه. های متقابل، نفوذ

 روند اجرای توافق برنامه های پاسخ معرض خطر است. پیاده سازی پاسخ ریسک. 

 "بعد از پایان"و  "شروع زودتر از"یک تاریخ ثابت تحمیل شده بر یک فعالیت برنامه و یا برنامه نقطه عطف، معموال در قالب یک تاریخ تحمیل شده است. 

 تاریخ. 

 مجموعه ای از مشوق های مالی مربوط به هزینه، زمان، و یا عملکرد فنی از فروشنده. هزینه تشویقی. 

 پیش از زمانی چهارچوب یک در قابلیت ترتیب به که بود تکرارها از سری یک طریق از تحویل آن در کهچرخه عمر پروژه تطبیقی چرخه عمر افزایشی. 

 . شود گرفته نظر در کامل نهایی تکرار از پس تنها برای کافی و الزم قابلیت شامل تحویل. است شده تولید اضافه شده تعیین

 . رفرایند با استفاده از یک شخص ثالث برای به دست آوردن و تجزیه و تحلیل اطالعات برای حمایت از پیش بینی هزینه، زمان، و یا موارد دیگبرآورد مستقل. 

 یک نمایش گرافیکی از شرایط نشان تأثیرات علی، زمان سفارش از حوادث، و دیگر روابط میان متغیرها و نتایج. تحت تاثیر قرار نمودار. 

 داده های سازمان یافته و یا ساختار، پردازش برای یک هدف خاص به آن را معنی دار، ارزشمند و مفید در زمینه های خاص. اطالعات. 

فرایندها و روش های مورد استفاده برای جمع آوری، ذخیره، و توزیع اطالعات بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان امکانات، سیستم های مدیریت اطالعات. 

 از اطالعات در قالب فیزیکی یا الکترونیکی. 

دست آوردن مجوز برای شروع  آن دسته از فرآیندهای انجام برای تعریف یک پروژه جدید و یا یک مرحله جدید از یک پروژه موجود با بهشروع فرایند گروه. 

 این پروژه یا فاز. 
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ز یک هر آیتم، چه داخلی و چه خارجی به این پروژه که توسط یک فرایند قبل از آن درآمد حاصل از فرایند مورد نیاز است. ممکن است یک خروجی اورودی. 

 فرآیند سلف. 

 نداردهای مستند مطابقت دارد. بررسی یک محصول کار برای تعیین اینکه آیا آن را به استابازرسی. 

 مهارت های مورد استفاده به طور موثر منجر و تعامل با اعضای تیم و سایر ذینفعان. فردی و مهارت های تیم. 

 مهارت های مورد استفاده برای ایجاد و حفظ روابط با افراد دیگر. مهارت های بین فردی. 

 اطالعات از سهامداران با صحبت کردن به آنها را به طور مستقیم.  یک روش رسمی یا غیر رسمی به استخراجمصاحبه ها. 

به طور کلی، این مدت معادل درخواست برای پیشنهاد است. با این حال، در برخی از مناطق برنامه، آن را ممکن است (. IFBدعوت نامه برای داوطلبی )

 یک مفهوم محدودتر و یا مشخص تر است. 

 تی است که ممکن است تاثیر بر اهداف پروژه است. شرط فعلی یا موقعیموضوع. 

 یک سند پروژه که در آن اطالعات مربوط به مسائل ثبت شده است و تحت نظارت است. شماره ورود. 

برآورد هزینه چرخه زندگی پروژه که در آن محدوده پروژه به طور کلی در چرخه عمر پروژه اوایل تعیین می کند، اما زمان و چرخه زندگی تکرار شونده. 

شود، در طور معمول به عنوان درک تیم پروژه از محصول را افزایش می دهد تغییر یافتهاست. تکرار توسعه محصول از طریق یک سری از چرخه تکرار می 

 حالی که افزایش پی در پی به عملکرد محصول اضافه کنید. 

 شهود، و بینش است که مردم را به استفاده از حس تجربیات و اطالعات جدید.  مخلوطی از تجربه، ارزش ها و اعتقادات، اطالعات زمینه،دانش. 

 مقدار زمان به موجب آن یک فعالیت جانشین خواهد شد با توجه به یک فعالیت سلف به تعویق افتاد. تاخیر. 

در روش مسیر بحرانی، آخرین نقطه ممکن در زمانی که بخش های ناتمام یک فعالیت برنامه می توانید پایان بر روی منطق شبکه (. LFتاریخ پایان اواخر )

 برنامه، تاریخ اتمام پروژه، و هر گونه محدودیت های برنامه است. 

ام یک فعالیت برنامه می توانید شروع به در منطق شبکه در روش مسیر بحرانی، آخرین نقطه ممکن در زمانی که بخش های ناتم(. LSتاریخ شروع دیر )

 برنامه، تاریخ اتمام پروژه، و هر گونه محدودیت های برنامه است. 

 مقدار زمان به موجب آن یک فعالیت جانشین می توان با توجه به یک فعالیت سلف پیشرفته. رهبری. 

ونه حوادث پروژه خطاب شد یا باید در آینده به منظور بهبود عملکرد آینده خطاب به دانش در طول یک پروژه نشان می دهد که چگدرس های آموخته. 

 دست آورد. 

یک سند پروژه استفاده می شود به دانش رکورد در طول یک پروژه به دست آورد به طوری که می توان آن را در این پروژه در درس های آموخته ثبت نام. 

 ه به درس مخزن به دست. حال حاضر استفاده می شود و وارد شد

 فروشگاه اطالعات تاریخی در مورد درس در پروژه های به دست. درس مخزن آموخته. 

 یک فعالیت که محصوالت نهایی قطعی تولید نمی کند و توسط گذشت زمان اندازه گیری شد. (. LOEسطح از تالش )

 چرخه عمر پروژه را مشاهده کنید. چرخه زندگی.  

سند مورد استفاده برای ضبط و توصیف یا داللت آیتم های انتخاب شده مشخص در طول اجرای یک فرآیند یا فعالیت. معموال با یک یک وارد شوید.  

 تغییردهنده، مانند مسئله، تغییر، موضوع، و یا فرض استفاده می شود. 
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  یک وابستگی بین دو فعالیت، و یا بین یک فعالیت و یک نقطه عطف.رابطه منطقی است. 

روند جمع آوری و سازماندهی اطالعات در مورد محصول مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها را در برابر گزینه های در دسترس ساختن یا خرید تجزیه و تحلیل. 

 از جمله خرید و یا ساخت داخلی از محصول است. 

 تصمیمات اتخاذ شده در مورد خرید خارجی و یا تولید داخلی از یک محصول. ساختن یا خرید تصمیم گیری. 

مدیریت ارتباطات حصول اطمینان از به موقع و مناسب جمع آوری، ایجاد، توزیع، ذخیره سازی، بازیابی، مدیریت، نظارت، و موضع گیری مدیریت ارتباطات. 

 نهایی از اطالعات پروژه است. 

( برای مقاصد کنترل مدیریت برگزار شد، که برای کار پیش PMBاز برنامه بودجه پروژه یا پروژه خارج از پایه اندازه گیری عملکرد )یک مقدار مدیریت بانک. 

 بینی نشده است که در دامنه پروژه می باشد. 

 توانایی برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل افراد یا گروه از مردم برای رسیدن به اهداف خاص. مهارتهای مدیریتی. 

 روند استفاده از دانش موجود و ایجاد دانش جدید برای رسیدن به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمانی است. مدیریت پروژه دانش. 

 به فعالیت های با کیفیت اجرایی است که سیاستگذاری های مربوط به کیفیت سازمان به این پروژه است.  روند ترجمه طرح مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت. 

 فرایند ارتباط و کار با ذینفعان برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات خود، مسائل و ایجاد مشارکت ذینفعان مناسب است. مدیریت ذینفعان نامزدی. 

 کرد اعضای تیم، ارائه بازخورد، مسائل حل و فصل، و مدیریت تغییرات تیم برای بهینه سازی عملکرد پروژه. روند ردیابی عملمدیریت تیم. 

 رابطه است که قرارداد مورد نیاز و یا ذاتی در طبیعت کار. وابستگی اجباری. 

قاط عطف برنامه کلیدی است. همچنین نگاه کنید به یک برنامه پروژه سطح خالصه که شناسایی تحویل و مولفه ساختار شکست کار و نزمان بندی اصلی. 

 برنامه نقطه عطف. 

ابزار مدیریت کیفیت و کنترل مورد استفاده برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها در ساختار سازمانی در ماتریس ایجاد شده است. نمودار ماتریس نمودارها. 

 و اهداف که بین ردیف ها و ستون که ماتریس شکل وجود داشته باشد. ماتریس به دنبال نشان دادن قدرت روابط بین عوامل، علل 

هر ساختار سازمانی که در آن پروژه سهام بدهید مسئولیت با مدیران کاربردی برای اختصاص دادن اولویت و برای کارگردانی کار افراد سازمان ماتریس. 

 اختصاص داده شده به این پروژه است. 

 ا، تکنیک ها، روش ها، و قوانین مورد استفاده توسط کسانی که در یک رشته کار می کنند. یک سیستم از شیوه هروش. 

 نقطه قابل توجه و یا رویداد در یک پروژه، برنامه، و یا نمونه کارها. نقطه عطف است. 

 کنید به برنامه استاد.  یک نوع از برنامه است که ارائه نقاط عطف با تاریخ برنامه ریزی شده. همچنین نگاهبرنامه نقطه عطف. 

روش مورد استفاده برای تحکیم ایده ایجاد شده از طریق جلسات طوفان مغزی فرد به یک نقشه واحد برای منعکس مشترک و تفاوت در نقشه برداری ذهن. 

 درک و به تولید ایده های جدید. 

 و گزارش و انتشار اطالعات عملکرد. جمع آوری پروژه داده های عملکرد، تولید اندازه گیری عملکرد، نظارت بر. 

 این فرایند از ردیابی، بررسی و گزارش پیشرفت کلی برای رسیدن به اهداف عملکرد تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه. نظارت و کنترل پروژه کار. 

  حصول اطمینان از این که اطالعات باید از پروژه و ذینفعان آن مالقات کرد.نظارت بر ارتباطات. 
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آن دسته از فرآیندهای مورد نیاز برای پیگیری، بررسی، و تنظیم پیشرفت و اجرای پروژه؛ شناسایی هر گونه مناطق که در آن نظارت و کنترل فرآیند گروه. 

 تغییرات به طرح مورد نیاز است. و آغاز تغییرات مربوطه. 

ض خطر، ردیابی خطرات مشخص شده، شناسایی و تحلیل خطرات جدید، و ارزیابی روند نظارت بر اجرای توافق برنامه های پاسخ معرنظارت بر خطرات. 

 اثربخشی فرآیند ریسک در طول پروژه. 

روند نظارت بر روابط ذینفعان پروژه، خیاطی و استراتژی را برای درگیر شدن ذینفعان از طریق اصالح راهبردهای تعامل و برنامه نظارت بر ذینفعان نامزدی. 

 های. 

روش تجزیه و تحلیل که در آن یک مدل کامپیوتری چند بار تکرار شده است، با مقادیر ورودی به طور تصادفی برای هر تکرار رانده سازی مونت کارلو. شبیه 

 سیعی از نتایجشده توسط داده های ورودی، از جمله توزیع احتمال و شاخه احتماالتی انتخاب شده است. خروجی تولید می شوند که به نمایندگی از طیف و

 ممکن برای این پروژه است. 

این تکنیک با بهره گیری از ماتریس تصمیم به ارائه یک رویکرد تحلیلی سیستماتیک برای ایجاد ضوابط، مانند میزان چند معیاری تحلیل تصمیم گیری. 

 خطر، عدم اطمینان و ارزیابی، به ارزیابی و رتبه بندی بسیاری از ایده. 

 بکه پروژه برنامه را مشاهده کنید. نمودار ششبکه. 

 تمام فعالیت های وابستگی در یک نمودار شبکه پروژه برنامه. شبکه منطق. 

 دنباله ای از فعالیت های متصل شده توسط روابط منطقی در یک نمودار شبکه پروژه برنامه. مسیر شبکه. 

 ایجاد ارتباطات و روابط با افراد دیگر از همان یا سازمان های دیگر. شبکه. 

 یک نقطه که در وابستگی خطوط در یک نمودار شبکه برنامه ارتباط برقرار کنند. گره. 

 روش طوفان مغزی که افزایش با روند رای گیری مورد استفاده برای رتبه ایده مفید برای طوفان مغزی بیشتر و یا برای اولویت بندی. روش گروهی اسمی. 

چیزی نسبت به آن کار این است که به کارگردانی می شود، یک موقعیت استراتژیک به آن دست یافت، یک هدف به دست آورد، در نتیجه هدف، واقعگرایانه. 

 . باشدبه دست آمده باشد، محصول تولید می شود، یا یک سرویس انجام شود. فرصت. خطر وجود دارد که یک اثر مثبت بر یک یا چند هدف پروژه داشته 

نی است یک نمایش سلسله مراتبی از سازمان پروژه، که نشان می دهد ارتباط بین فعالیت های پروژه و واحدهای سازما(. OBSساختار شکست سازمانی )

 که کسانی که فعالیت های انجام دهد. 

 یک رشته مربوط به راه است افراد، گروه ها و سازمان های توسعه دانش. یادگیری سازمانی است. 

  پایگاه های طرح ها، فرآیندها، سیاست ها، روش، و دانش که خاص به و استفاده شده توسط سازمان انجام می شود.دارایی های فرآیند سازمانی. 

 یک محصول، نتیجه، و یا خدمات تولید شده توسط یک فرآیند است. ممکن است یک ورودی به یک فرایند جانشین. خروجی. 

تاثیر عدم اطمینان بر روی این پروژه به عنوان یک کل، برآمده از تمام منابع از عدم قطعیت از جمله خطرات فردی، به نمایندگی ریسک پروژه به طور کلی. 

 رفتن در معرض از سهامداران به پیامدهای تغییرات در نتیجه پروژه، هر دو مثبت و منفی است. از قرار گ

 یک روش برآورد که در آن یک الگوریتم مورد استفاده برای محاسبه هزینه و یا مدت زمان بر اساس داده ها و پروژه پارامترهای تاریخی. پارامتری برآورد. 

 یک فعالیت برنامه دارای بیش از یک سلف. رابطه که در آن مسیر همگرایی. 

 رابطه که در آن یک فعالیت برنامه دارای بیش از یک جانشین. واگرایی مسیر. 
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 برآورد به عنوان یک درصد از میزان کار است که در یک فعالیت یا یک جزء ساختار شکست کار به اتمام بیان شده است. درصد تکمیل شد. 

دامنه مجتمع، برنامه، و هزینه خطوط برای مقایسه به مدیریت، اندازه گیری و اجرای پروژه های کنترل (. PMBوع مطالعه )اندازه گیری عملکرد در شر

 استفاده می شود. 

ستفاده می ایک تکنیک است که برای اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل عملکرد واقعی کار در حال پیشرفت در این پروژه در برابر پایه مرور عملکرد. 

 شود. 

روند بررسی تمام درخواست های تغییر؛ تصویب تغییرات و مدیریت تغییرات به تحویل، دارایی فرآیند سازمانی، اسناد پروژه انجام یکپارچه کنترل تغییرات. 

 و طرح مدیریت پروژه؛ و برقراری ارتباط از تصمیم گیری است. 

از اولویت ریسک های پروژه های فردی برای تجزیه و تحلیل و یا اقدام دیگری ارزیابی احتمال رخداد آنها و این فرایند انجام تجزیه و تحلیل ریسک کیفی. 

 تاثیر و همچنین ویژگی های دیگر. 

عیت در طروند عددی تجزیه و تحلیل اثر ترکیبی از خطرات پروژه منحصر به فرد شناسایی شده و دیگر منابع از عدم قانجام تجزیه و تحلیل کمی ریسک. 

 اهداف کلی پروژه. 

 فاز پروژه را مشاهده کنید. فاز.  

ه یا ژیک بررسی در پایان یک مرحله که در آن یک تصمیم ساخته شده است برای ادامه به مرحله بعد، برای ادامه با اصالح، و یا به پایان یک پروفاز دروازه.  

 برنامه. 

روند در حال توسعه یک رویکرد مناسب و برنامه ریزی برای فعالیت های ارتباطی پروژه بر اساس اطالعات نیازهای هر ذینفعان یا برنامه مدیریت ارتباطات. 

 گروه، دارایی های سازمانی موجود و نیازهای این پروژه است. 

 ، و کنترل می شود. فرایند تعریف چگونه هزینه پروژه برآورد خواهد، بودجه، مدیریت، نظارتطرح مدیریت هزینه. 

 بودجه مجاز اختصاص یافته به کار برنامه ریزی شده. (. PVارزش برنامه ریزی شده )

یکی از اجزای ساختار شکست کار زیر حساب کنترل با محتوای کار شناخته شده اما بدون فعالیت برنامه ریزی دقیق. همچنین بسته بندی و برنامه ریزی. 

 نگاه کنترل حساب. 

آن دسته از فرآیندهای مورد نیاز برای ایجاد دامنه پروژه، اصالح اهداف، و تعریف این دوره از عمل مورد نیاز برای رسیدن به اهداف رنامه ریزی گروه. فرایند ب

 است که این پروژه برای رسیدن به انجام شد. 

 ش، و شناسایی فروشندگان بالقوه. روند مستند سازی تصمیمات تدارکات پروژه، تعیین روبرنامه ریزی مدیریت تدارکات. 

فرایند شناسایی الزامات کیفیت و / یا استانداردهای برای این پروژه و تحویل آن، و مستند چگونه پروژه انطباق با الزامات کیفیت و / برنامه مدیریت کیفیت. 

 یا استانداردهای نشان خواهد داد. 

 ه برآورد، به دست آوردن، مدیریت، و استفاده از منابع فیزیکی و تیم. فرایند تعریف چگونه ببرنامه ریزی مدیریت منابع. 

 فرایند تعریف چگونه به انجام فعالیت های مدیریت ریسک برای یک پروژه. برنامه ریزی مدیریت ریسک. 

روند در حال توسعه گزینه، انتخاب استراتژی ها، و توافق بر رسیدگی به اعمال قرار گرفتن در معرض ریسک پروژه کلی، و همچنین برای پاسخ طرح خطر. 

 درمان خطرات پروژه های فردی است. 

 را و کنترل برنامه پروژه. روند ایجاد سیاست ها، روش ها، و اسناد و مدارک برای برنامه ریزی، توسعه، مدیریت، اجبرنامه مدیریت برنامه. 
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 روند ایجاد یک برنامه مدیریت دامنه که اسناد چگونه محدوده پروژه و محصول تعریف خواهد شد، اعتبار، و کنترل می شود. برنامه مدیریت محدوده. 

 انتظارات، عالئق و تاثیر بالقوه بر روی این پروژه.  این فرایند از روش های در حال توسعه به شامل ذینفعان پروژه، بر اساس خود نیازها،طرح ذینفعان نامزدی. 

 تصمیمات بزرگترین بلوک در یک گروه ساخته شده، حتی اگر اکثریت است به دست آورد. کثرت. 

که حاکم بر  الگوی ساختار از اقدامات اتخاذ شده توسط سازمان به طوری که سیاست سازمان می تواند به عنوان مجموعه ای از اصول اساسی استسیاست. 

 رفتار سازمان را توضیح دهند. 

 پروژه ها، برنامه ها، اوراق بهادار شرکت های فرعی، و عملیات مدیریت به عنوان یک گروه برای رسیدن به اهداف استراتژیک. نمونه کارها. 

 ک. مدیریت متمرکز از یک یا چند اوراق بهادار برای رسیدن به اهداف استراتژیمدیریت نمونه کارها. 

 نوع خاصی از فعالیت های حرفه ای و مدیریتی که منجر به اجرای یک فرآیند است و ممکن است یک یا چند تکنیک و ابزار به کار گیرند. تمرین. 

روش مورد استفاده برای ساخت یک مدل برنامه که در آن فعالیت ها توسط گره نشان داده و به صورت گرافیکی توسط (. PDMاولویت روش رسم نمودار )

 یک یا منطقی تر روابط مربوط به نشان دادن توالی که در آن فعالیت می انجام شود. 

 یک وابستگی منطقی مورد استفاده در روش تقدم رسم نمودار. اولویت رابطه. 

 فعالیتی که منطقی قبل از یک فعالیت وابسته در یک برنامه می آید. لف. فعالیت س

 یک نوع از چرخه عمر پروژه است که در آن محدوده پروژه، زمان، و هزینه در مراحل اولیه چرخه زندگی تعیین می شود. چرخه عمر پیش بینی شده. 

 آینده کار پروژه با برنامه مدیریت پروژه تراز وسط قرار دارد. یک فعالیت عمدی است که تضمین می کند عملکرد اقدام پیشگیرانه. 

 یک شبکه برای نقشه برداری از احتمال وقوع هر ریسک و تاثیر آن بر اهداف پروژه که خطر رخ می دهد. احتمال و تاثیر ماتریکس. 

می تواند به عنوان دنباله ای از مراحل که استفاده می شود  یک روش شناخته شده ای از انجام یک عملکرد سازگار و یا در نتیجه، یک روش معمولروش. 

 برای اجرای یک فرایند است. 

 . مجموعه ای منظم از فعالیت در جهت ایجاد یک نتیجه نهایی به طوری که یک یا چند ورودی خواهد شد پس از عمل برای ایجاد یک یا چند خروجیروند. 

 های عقد قرارداد برای کامل بودن، دقت، و اثربخشی. بررسی قراردادها و پروسه ممیزی تدارکات. 

اسناد مورد استفاده در فعالیت های مزایده و پیشنهاد، که شامل دعوت خریدار برای پیشنهاد، دعوت نامه برای مذاکرات، درخواست برای اسناد تدارکات. 

 . اطالعات، درخواست برای نقل قول، درخواست برای پیشنهاد و پاسخ فروشنده است

 همه اسناد استفاده شده در امضای، اجرا، و بسته شدن یک توافق است. مستندات تدارکات ممکن است اسناد که به پروژه باشد. مستندات تدارکات. 

از سازمان  یکی از بخش های پروژه و یا مدیریت برنامه طرحی که توضیح می دهد چگونه یک تیم پروژه، کاالها و خدمات از خارجطرح مدیریت تدارکات. 

 انجام به دست آوردن. 

او از آیتم های خرید در جزئیات کافی اجازه می دهد فروشندگان آینده نگر برای تعیین اینکه آیا آنها قادر به ارائه محصوالت، خدمات، بیانیه تدارکات از کار. 

 یا نتایج است. 

 روش توسط خریدار تعیین روش زایمان پروژه و نوع توافق الزام آور حقوقی )بازدید کنندگان( است که باید مورد استفاده برای ارائه نتایجاستراتژی خرید. 

 مورد نظر. 
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حصوالت فی برای میک مصنوع است که تولید شده، کمیت است، و می تواند به صورت یک آیتم در پایان خود و یا یک آیتم جزء. کلمات اضامحصول.  -تولید 

 مواد و کاال. همچنین تحویل را مشاهده کنید. 

برای پروژه هایی که یک محصول به عنوان یک تحویل، آن را یک ابزار برای تعریف دامنه که به طور کلی به معنای پرسیدن سوال در مورد آنالیز محصول. 

 ی مربوط به آنچه در جریان است به تولید می شود است. محصول و تشکیل پاسخ به توصیف استفاده، ویژگی ها، و دیگر جنبه ها

 مجموعه ای از مراحل است که نشان دهنده تکامل یک محصول، از مفهوم از طریق تحویل، رشد، بلوغ، و تا بازنشستگی. چرخه عمر محصول. 

 ویژگی ها و توابع است که مشخص یک محصول، خدمت یا نتیجه. محدوده محصول. 

 توضیحات روایت مستند از دامنه محصول می باشد. محدوده محصول توضیحات. 

ر اگانه دپروژه های مرتبط، برنامه های تابعه، و فعالیت های برنامه که به شیوه ای هماهنگ موفق به دست آوردن منافع از مدیریت آنها به صورت جدبرنامه. 

 دسترس نیست. 

ارت ها و اصول به یک برنامه برای رسیدن به اهداف برنامه و به دست آوردن منافع و کنترل توسط مدیریت اجزای برنامه استفاده از دانش، مهمدیریت برنامه. 

 به صورت جداگانه در دسترس نیست. 

ر در و برآوردهای دقیق ت فرآیند تکرار شونده افزایش سطح از جزئیات را در یک برنامه مدیریت پروژه به عنوان مقدار بیشتری از اطالعاتبسط مترقی است. 

 دسترس است. 

 یک تالش موقت انجام شده برای ایجاد یک محصول، خدمات، و یا نتیجه منحصر به فرد. پروژه. 

 یک تقویم است که شناسایی روز کاری و شیفت که برای فعالیت های برنامه ریزی در دسترس هستند. تقویم پروژه. 

غازگر پروژه یا ضامن که به طور رسمی اجازه وجود یک پروژه و فراهم می کند مدیر پروژه با اقتدار به اعمال منابع یک سند صادر شده توسط آمنشور پروژه. 

 سازمانی فعالیت های پروژه. 

ره ایجاد، توزیع، ذخی پروژه مدیریت ارتباطات، شامل فرآیندهای مورد نیاز برای اطمینان از به موقع و مناسب برنامه ریزی، مجموعه،پروژه مدیریت ارتباطات. 

 سازی، بازیابی، مدیریت، کنترل، نظارت و وضع نهایی از اطالعات پروژه. 

مدیریت هزینه پروژه شامل فرآیندهای درگیر در برنامه ریزی، محاسبه، بودجه بندی، تامین مالی، بودجه، مدیریت، و کنترل هزینه و پروژه مدیریت هزینه. 

 ب به اتمام است. پروژه را می توان در بودجه مصو

هزینه های پروژه پیش بینی پرداخت می شود که از پایه هزینه برای کل یا دوره مورد نیاز، از جمله هزینه های پیش پروژه های سرمایه گذاری مورد نیاز. 

 بینی شده به عالوه بدهی پیش بینی مشتق شده است. 

فعالیت های مدیریت پروژه به منظور ایجاد یک منحصر به فرد محصول، خدمات، و یا در نتیجه چارچوب ها، توابع، و فرایندهایی که هدایت حکومت پروژه. 

 برای رسیدن به اهداف سازمانی، استراتژیک و عملیاتی. 

 راه اندازی یک فرایند است که می تواند در مجوز از یک پروژه جدید شود. آغاز پروژه. 

ادغام شامل فرآیندها و فعالیت برای شناسایی، تعریف، ترکیب، اتحاد و هماهنگی فرایندهای مختلف و  مدیریت پروژهمدیریت یکپارچه سازی پروژه ها. 

 فعالیت های مدیریت پروژه در فرآیند مدیریت پروژه گروه. 

 مجموعه ای از مراحل است که یک پروژه از طریق عبور از شروع آن به اتمام آن است. چرخه عمر پروژه. 

 فاده از دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک های فعالیت های پروژه به نیازهای پروژه. استمدیریت پروژه. 
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اصطالحی که دانش در حرفه مدیریت پروژه توصیف می کند. بدن دانش مدیریت پروژه شامل شیوه های سنتی اثبات شده است که به طور گسترده پمباک. 

 این حرفه استفاده می شود.  ای به عنوان شیوه های ابتکاری که در حال ظهور در

یک سیستم اطالعاتی متشکل از ابزارها و تکنیک های مورد استفاده برای جمع آوری، یکپارچه سازی، و انتشار خروجی سیستم اطالعات مدیریت پروژه. 

 از فرآیندهای مدیریت پروژه. 

مورد نیاز دانش خود و شرح داده شده در نظر آن را فرایندهای جزء،  یک منطقه مشخص از مدیریت پروژه تعریف شده توسطمدیریت پروژه منطقه دانش. 

 شیوه ها، ورودی ها، خروجی ها، ابزارها و تکنیک های. 

یک ساختار مدیریت در استاندارد فرآیندهای حکومت مربوط به پروژه و تسهیل به اشتراک گذاری منابع، روش ها، ابزارها و (. PMOدفتر مدیریت پروژه )

 تکنیک های. 

 این سند که توضیح می دهد چگونه این پروژه اجرا خواهد شد، تحت نظارت و کنترل، و بسته شد. طرح مدیریت پروژه. 

بندی منطقی از ورودی مدیریت پروژه، ابزارها و تکنیک های، و خروجی. مدیریت پروژه گروه عبارتند از آغاز پروسه ها،  گروهپروژه فرآیند مدیریت گروه. 

 ست. فرایندهای برنامه ریزی، اجرا فرآیندها، نظارت و کنترل فرآیندهای و فرآیندهای بسته شدن. مدیریت پروژه فرآیند گروه ها مراحل پروژه ا

 تجمع از فرآیندها، ابزارها، تکنیک ها، روش ها، منابع و روش برای مدیریت یک پروژه است. ه. سیستم مدیریت پروژ

 اعضای تیم پروژه که به طور مستقیم در فعالیت های مدیریت پروژه نقش دارند. همچنین نگاه پروژه تیم. تیم مدیریت پروژه. 

 ا برای رهبری تیم است که مسئول دستیابی به اهداف پروژه می باشد. فرد اختصاص داده شده توسط سازمان انجام ر(. PMمدیر پروژه )

 یک سند که به صورت گرافیکی به تصویر می کشد پروژه اعضای تیم و روابط متقابل خود را برای یک پروژه خاص. چارت سازمانی پروژه. 

 د تحویل به اوج می رسد. مجموعه ای از فعالیت های پروژه منطقی مربوط که در تکمیل یک یا چنفاز پروژه. 

مدیریت تدارکات پروژه شامل پروسه های الزم برای خرید و یا کسب محصوالت، خدمات، و یا نتایج مورد نیاز را از خارج از تیم پروژه مدیریت تدارکات. 

 پروژه. 

 خصوص برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه و مدیریت کیفیت پروژه شامل فرآیندهای برای ترکیب خط مشی کیفیت سازمان درمدیریت کیفیت پروژه. 

 کیفیت محصول مورد نیاز، به منظور دیدار با انتظارات ذینفعان. 

 مدیریت منابع پروژه شامل فرآیندهای به شناسایی، کسب، و مدیریت منابع مورد نیاز برای تکمیل موفقیت آمیز این پروژه است. مدیریت منابع پروژه. 

پروژه مدیریت ریسک شامل فرایندهای انجام برنامه ریزی مدیریت ریسک، شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی واکنش به اجرای پروژه مدیریت ریسک. 

 پاسخ، و خطر ابتال به نظارت بر روی یک پروژه. 

 نقاط عطف، و منابع مرتبط است. خروجی از یک مدل برنامه ارائه که فعالیت های با تاریخ برنامه ریزی شده، مدت زمان، زمان بندی پروژه. 

 پروژه مدیریت برنامه شامل فرایندهای مورد نیاز برای مدیریت از اتمام به موقع پروژه. پروژه مدیریت برنامه. 

 یک نمایش گرافیکی از روابط منطقی میان فعالیت های برنامه ریزی پروژه. پروژه برنامه نمودار شبکه. 

 رای ارائه یک محصول، خدمات، و یا نتیجه با ویژگی های مشخص و توابع. کار انجام شده بمحدوده پروژه. 

مدیریت محدوده پروژه شامل فرآیندهای مورد نیاز برای اطمینان حاصل شود که این پروژه شامل تمام کار مورد نیاز، و تنها کار پروژه مدیریت محدوده. 

 مورد نیاز، برای تکمیل پروژه با موفقیت. 
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 شرح محدوده پروژه، تحویل عمده، فرضیات و محدودیت. پروژه.  بیانیه محدوده

مدیریت پروژه ذینفعان شامل فرایندهای مورد نیاز برای شناسایی افراد، گروه ها، و یا سازمان هایی که می تواند تاثیر و یا توسط مدیریت پروژه ذینفعان. 

د را بر روی این پروژه، و به توسعه استراتژی های مدیریت مناسب برای موثر درگیر شدن ذینفعان پروژه نهفته، به تجزیه و تحلیل انتظارات ذینفعان و تاثیر خو

 در تصمیم گیری های پروژه و اعدام. 

 مجموعه ای از افرادی که در انجام کار پروژه برای رسیدن به اهداف خود حمایت مدیر پروژه. همچنین نگاه پروژه تیم مدیریت. تیم پروژه. 

 لیست مستند از اعضای تیم پروژه، نقش پروژه خود، و اطالعات و ارتباطات. یرکتوری تیم. پروژه دا

 روند بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط تامین کننده به حمایت از تصمیم گیری جایزه قرارداد. تکنیک های ارزیابی پیشنهاد. 

 روش کسب بازخورد زودهنگام در مورد نیاز با ارائه یک مدل کاری از محصول انتظار می رود در واقع قبل از آن ساخت. نمونه های اولیه. 

 درجه ای که مجموعه ای از ویژگی های ذاتی برآورده مورد نیاز است. کیفیت. 

 روژه مطابق با سازمانی و پروژه سیاست، فرایندها و روش کار. ممیزی کیفیت ساختار، فرایند مستقل برای تعیین اینکه آیا فعالیت های پممیزی کیفیت. 

 ابزار ساخت یافته استفاده به منظور بررسی که مجموعه ای از مراحل مورد نیاز انجام شده است. چک لیست کیفیت. 

 نتایج مستند از فعالیت های کنترل کیفیت. اندازه گیری کنترل کیفیت. 

ش های پروژه و یا مدیریت برنامه طرح است که به توصیف سیاست چگونه قابل اجرا، روش ها، و دستورالعمل اجرا خواهد یکی از بخبرنامه مدیریت کیفیت. 

 شد برای رسیدن به اهداف کیفیت. 

ین یت کیفیت. اچارچوب سازمانی که ساختار فراهم می کند سیاست ها، فرآیندها، و منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح مدیرسیستم مدیریت کیفیت. 

 پروژه برنامه مدیریت کیفیت معمولی باید سازگار به سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد. 

 شرح یک پروژه و یا ویژگی محصول و نحوه اندازه گیری آن. معیارهای کیفیت. 

اقدامات سازمان حاکم به عنوان آن را پیاده  خاص سیاست به پروژه مدیریت کیفیت منطقه دانش، آن استقرار اصول اساسی است که بایدخط مشی کیفیت. 

 سازی سیستم خود را برای مدیریت کیفیت. 

یک سند پروژه ای است که شامل مسائل مربوط به مدیریت کیفیت، توصیه هایی برای اقدامات اصالحی، و خالصه ای از یافته ها از فعالیت گزارش کیفیت. 

 ی برای بهبود فرایند، پروژه، و محصول می باشد. های کنترل کیفیت و ممکن است شامل توصیه های

 شرط و یا توانایی است که برای ارزیابی انطباق با اعتباربخشی پذیرش یک ویژگی برای کیفیت در نتیجه استفاده خواهد شد. مورد نیاز با کیفیت. 

 تعداد زیادی از پاسخ دهندگان. مجموعه نوشته شده از سواالت طراحی شده را به سرعت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه. 

یک نوع معمول از ماتریس تخصیص مسئولیت که با استفاده از مسئول، پاسخگو، مشورت و اطالع از وضعیت به تعریف مشارکت ذینفعان در . RACIنمودار 

 فعالیت های پروژه. 

رابطه با نتایج خروجی متناظر با خود را به منظور بررسی قرار به  یک تکنیک تحلیلی که در آن یک سری از متغیرهای ورودی درتجزیه و تحلیل رگرسیون. 

 توسعه یک رابطه ریاضی یا آماری. 

اق انطب الزامات تعیین شده در یک نهاد دولتی. این الزامات را می ویژگی های محصول، فرآیند یا خدمات، از جمله مقررات اداری قابل اجرا است کهآئین نامه. 

 ایجاد.  اجباری از سوی دولت
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یک نوع از سند تدارکات به موجب آن خریدار و فروشنده بالقوه برای ارائه قطعه های مختلف از اطالعات مربوط به یک محصول (. RFIدرخواست اطالعات )

 یا خدمت یا قابلیت فروشنده درخواست. 

یک نوع از سند تدارکات را درخواست پیشنهاد از فروشندگان آینده نگر از محصوالت یا خدمات. در برخی از مناطق (. RFPدرخواست برای پیشنهاد )

 برنامه، آن را ممکن است یک مفهوم محدودتر و یا مشخص تر است. 

ر از محصوالت یا خدمات مشترک و یا یک نوع از سند تدارکات را درخواست استعالم قیمت از فروشندگان آینده نگ(. RFQدرخواست برای نقل قول )

 . شخص تر استاستاندارد. گاهی اوقات به جای درخواست برای پیشنهاد استفاده می شود و در برخی زمینه های کاربرد، ممکن است یک مفهوم محدودتر و یا م

 ردن نیاز کسب و کار. شرط یا قابلیت است که الزم است به حضور در یک محصول، خدمت یا نتیجه برای برآومورد نیاز. 

 شرحی از چگونگی فردی مورد نیاز پاسخگویی به نیاز کسب و کار برای پروژه. الزامات اسناد و مدارک. 

یکی از بخش های پروژه و یا مدیریت برنامه طرحی که توضیح می دهد چگونه مورد نیاز تجزیه و تحلیل خواهد شد، مستند طرح مدیریت مورد نیاز است. 

 و اداره می شود. 

 یک شبکه است که لینک محصول مورد نیاز از منشاء خود را به تحویل است که آنها را برآورده سازد. نیاز به قابلیت ردیابی ماتریس. 

رائه به ا نی را در برنامه مدیریت پروژه برای کاهش هزینه و / یا خطر برنامه. اغلب با یک اصالح )به عنوان مثال، ذخیره مدیریت، ذخیره احتمالی(قانوذخیره. 

 جزئیات بیشتر در چه نوع از خطر به معنای کاهش استفاده شود. 

و روابط اجزا در برنامه مدیریت پروژه برای ایجاد یک ذخیره برای مدت زمان یک تکنیک تحلیلی برای تعیین ویژگی های ضروری تجزیه و تحلیل رزرو. 

 برنامه، بودجه، برآورد هزینه، و یا وجوه برای یک پروژه. 

 خطر که پس از پاسخ های خطر باقی مانده است اجرا شده است. خطر باقی مانده است. 

 یل پروژه. یک عضو تیم و یا هر مورد فیزیکی مورد نیاز برای تکممنابع 

 یک نمایش سلسله مراتبی از منابع بر اساس طبقه بندی و نوع. منابع ساختار شکست. 

 تقویم است که به شناسایی روز کاری و شیفت که بر اساس آن هر یک از منابع خاص در دسترس است. تقویم منابع. 

 یزی شده است به کار بیش از یک سری از دوره های زمانی. یک نمودار نشان دادن مقدار زمانی که یک منبع برنامه رمنابع هیستوگرام. 

روش بهینه سازی منابع که در آن تنظیمات به برنامه زمانبندی پروژه ساخته شده برای بهینه سازی تخصیص منابع و که ممکن است مسیر تسطیح منابع. 

 بع. بحرانی را تحت تاثیر قرار. همچنین نگاه منابع روش بهینه سازی و تسطیح منا

 یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است که توضیح می دهد چگونه منابع پروژه به دست آورد، اختصاص داده، نظارت، و کنترل می شود. منابع برنامه مدیریت. 

 یک فرد با قدرت مدیریت بیش از یک یا منابع است. مدیر منابع. 

و پایان تاریخ را تنظیم کنید به تعادل تقاضا برای منابع با عرضه در دسترس نیست. همچنین  تکنیکی که در آن فعالیت های شروعمنابع روش بهینه سازی. 

 نگاه منابع تسطیح و برای صاف کردن از منابع. 

 نوع و مقدار منابع مورد نیاز برای هر یک از فعالیت در یک بسته کار می کنند. منابع مورد نیاز. 

ابع که در آن شناور آزاد و کل بدون تاثیر مسیر بحرانی استفاده می شود. همچنین نگاه منابع روش بهینه سازی روش بهینه سازی منمنابع و نرم کننده. 

 تسطیح و منابع. 
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ده شانتساب است که می تواند در یک برنامه مدیریت پروژه به طوری که منابع اختصاص داده متحمل یک وظیفه به انجام الزامات واگذاری واگذار مسئولیت. 

 ست. ا

 یک شبکه است که نشان می دهد منابع پروژه اختصاص داده شده به هر یک از بسته کار می کنند. (. RAMواگذاری مسئولیت ماتریس )

زی، سازخروجی از انجام فرآیندهای مدیریت پروژه و فعالیت است. نتایج شامل نتایج )به عنوان مثال، سیستم یکپارچه، روند تجدید نظر، سازمان بانتیجه. 

چنین تحویل را آزمایش، پرسنل آموزش دیده، و غیره( و اسناد )به عنوان مثال، سیاست ها، برنامه ها، مطالعات، روش ها، مشخصات، گزارش ها، و غیره(. هم

 مشاهده کنید. 

 اقدام به یک جزء معیوب و یا نامنطبق به انطباق با الزامات یا مشخصات. دوباره کاری. 

 شخص یا شرایط که، اگر آن رخ می دهد، یک اثر مثبت یا منفی در یک یا چند اهداف پروژه. یک رویداد نامخطر. 

 استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه تصمیم می گیرد به اذعان خطر و هیچ اقدامی نمی کند مگر اینکه خطر رخ می دهد. پذیرش ریسک. 

 درجه عدم اطمینان یک سازمان یا فردی مایل به پذیرفتن در انتظار یک پاداش است. ریسک پذیری. 

 یک نوع از حسابرسی استفاده می شود به در نظر گرفتن اثر فرآیند مدیریت ریسک. حسابرسی ریسک. 

 از پروژه از تاثیر آن است.  استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه عمل می کند از بین بردن تهدید و یا حفاظتخطر اجتناب. 

 یک نمایش سلسله مراتبی از منابع بالقوه خطرات. (. RBSساختار شکست ریسک )

(، و یا دیگر WBS(، منطقه از پروژه متاثر )به عنوان مثال، با استفاده از RBSسازمان های منابع خطر )به عنوان مثال، با استفاده از طبقه بندی ریسک. 

 دسته مفید )به عنوان مثال، فاز پروژه( برای تعیین مناطق از پروژه به اثر در معرض عدم قطعیت. 

 یک گروه از علل بالقوه خطر است. خطر رده. 

 تکنیک برای ارزیابی درجه ای که داده ها در مورد خطرات برای مدیریت ریسک مفید است. ارزیابی ریسک کیفیت داده ها. 

 استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه عمل برای افزایش احتمال وقوع یا اثر یک فرصت است. یش خطر. افزا

استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم اذعان دارد که یک خطر است در خارج از حوزه نفوذ خود و تغییر مالکیت از خطر ابتال به یک تشدید خطر است. 

 که در آن به طور موثر تر اداره می شود.  سطح باالتر از سازمان است

 استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه عمل می کند به اطمینان حاصل شود که فرصتی رخ می دهد. خطر سوء استفاده از. 

 پروژه، برنامه، و یا نمونه کارها. یک اندازه کلی از تاثیر بالقوه تمام خطرات در هر نقطه داده شده در زمان در یک قرار گرفتن در معرض خطر است. 

یک جزء از طرح پروژه، برنامه و یا مدیریت نمونه کارها که توضیح می دهد چگونه فعالیت های مدیریت ریسک خواهد شد ساختار و خطر طرح مدیریت. 

 انجام شده است. 

 ل وقوع یا اثر یک تهدید است. استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه عمل می کند به کاهش احتماکاهش خطر. 

 فرد مسئول برای نظارت بر خطرات و برای انتخاب و اجرای استراتژی پاسخ معرض خطر مناسب است. مالک خطر است. 

 مخزن که در آن خروجی فرآیندهای مدیریت ریسک ثبت می شود. خطر ثبت نام. 
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ت ریسک پروژه توسعه یافته، که به طور خالصه اطالعاتی در مورد خطرات پروژه های یک سند پروژه به تدریج در سراسر فرایندهای مدیریگزارش ریسک. 

 فردی و سطح خطر کلی پروژه. 

 جلسه بررسی و مستند اثربخشی پاسخ معرض خطر در برخورد با خطر کلی پروژه و با خطرات پروژه های فردی شناخته شده است. نقد و بررسی ریسک. 

استراتژی پاسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه مالکیت یک فرصت را به شخص ثالث است که بهترین قادر به ضبط به نفع که خطر به اشتراک گذاری. 

 فرصت اختصاص داده است. 

 سطح قرار گرفتن در معرض خطر باال که خطرات پرداخته و زیر که خطرات ممکن است پذیرفته شده است. آستانه خطر. 

 اسخ معرض خطر موجب آن تیم پروژه شیفت تاثیر یک تهدید به شخص ثالث، همراه با مالکیت پاسخ. استراتژی پانتقال ریسک. 

 یک تابع تعریف به توسط یکی از اعضای تیم پروژه انجام شود، از جمله تست، پر کردن، بازرسی، یا برنامه نویسی. نقش. 

ار به در کوتاه مدت انجام می شود است که در جزئیات برنامه ریزی شده، در حالی که یک تکنیک برنامه ریزی تکراری که در آن کنورد برنامه ریزی موج. 

 کار در آینده است که در یک سطح باالتر برنامه ریزی شده. 

مکن م یک تکنیک تحلیلی برای تعیین دلیل اصلی اساسی است که باعث واریانس یا نقص یا خطر استفاده می شود. یک علت ریشهبررسی دلیل ریشه ای. 

 است بیش از یک واریانس و یا نقص یا خطر زمینه ساز. 

 برنامه زمانبندی پروژه و مدل برنامه را مشاهده کنید. برنامه. 

ه سنسخه تایید شده از یک مدل برنامه است که می تواند با استفاده از روش های کنترل تغییر رسمی تغییر است و به عنوان مبنایی برای مقایبرنامه خط مبنا. 

 به نتایج واقعی استفاده می شود. 

 روش مورد استفاده برای کوتاه کردن مدت زمان برنامه بدون کاهش محدوده پروژه. برنامه فشرده سازی. 

 مجموعه ای از اطالعات برای توصیف و کنترل برنامه. برنامه داده. 

 پروژه را بر اساس اطالعات و دانش موجود در آن زمان برنامه محاسبه می شود. برآورد یا پیش بینی از شرایط و وقایع در آینده این پیش بینی برنامه. 

 یکی از بخش های پروژه و یا برنامه برنامه مدیریت است که ایجاد معیارها و فعالیت های توسعه، نظارت، و کنترل برنامه. طرح مدیریت برنامه. 

یت های پروژه از جمله مدت زمان، وابستگی، و سایر اطالعات برنامه ریزی، مورد استفاده برای تولید یک نماینده از برنامه ریزی برای اجرای فعالمدل برنامه. 

 یک برنامه پروژه همراه با دیگر آثار برنامه ریزی. 

خش های ناتمام فعالیت های روش برای شناسایی در اوایل و اواخر تاریخ شروع، و همچنین تاریخ پایان اوایل و اواخر، برای ببرنامه تجزیه و تحلیل شبکه. 

 پروژه. 

 اندازه گیری بهره وری برنامه به عنوان نسبت ارزش به دست آورده به ارزش برنامه ریزی شده بیان شده است. (. SPIشاخص کارایی ریز برنامه )

 اندازه گیری عملکرد برنامه به عنوان تفاوت بین ارزش به دست آورده و ارزش برنامه ریزی شده بیان شده است. (. SVواریانس ریز برنامه )

 ابزاری است که نام جزء برنامه، تعاریف، روابط ساختاری، و فرمت های که استفاده از یک روش برنامه ریزی پشتیبانی می کند. برنامه ریزی ابزار. 

 ، خدمات، و نتایج را به عنوان یک پروژه ارائه می شود. همچنین نگاه محدوده پروژه و دامنه محصول می باشد. مجموع محصوالتمحدوده. 

مرتبط، که می تواند با استفاده از روش های  WBS(، و آن فرهنگ لغت WBSنسخه تایید شده از بیانیه دامنه، ساختار شکست کار )محدوده خط مبنا. 

 کنترل تغییر رسمی تغییر است و به عنوان پایه ای برای مقایسه به نتایج واقعی استفاده می شود. 
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 گسترش افسار گسیخته به محصول یا پروژه دامنه بدون تنظیمات به زمان، هزینه و منابع. خزش دامنه. 

های پروژه و یا مدیریت برنامه طرحی که توضیح می دهد چگونه دامنه تعریف خواهد شد، توسعه، نظارت و کنترل، و  یکی از بخشبرنامه مدیریت محدوده. 

 تایید شده است. 

 خطر وجود دارد که به عنوان یک نتیجه مستقیم از اجرای یک پاسخ معرض خطر ناشی می شود. خطر ثانویه. 

 تیم با فقدان کنترل متمرکز است.  یک دیوار تیم که در آن توابعخود سازمان تیم. 

 ارائه دهنده و یا عرضه کننده محصوالت، خدمات و یا نتایج را به یک سازمان است. فروشنده. 

پاسخ رسمی از فروشندگان به یک درخواست برای پیشنهاد و یا دیگر سند تدارکات تعیین قیمت، شرایط تجاری فروش و مشخصات پیشنهادات فروشنده. 

 قابلیت فروشنده خواهد برای سازمان درخواست کرد که، اگر پذیرفته است، به فروشنده به انجام توافق حاصله متصل است. فنی و یا 

روش تجزیه و تحلیل است که برای تعیین ریسک های پروژه های فردی و یا منابع دیگر از عدم قطعیت از تاثیرات بالقوه تجزیه و تحلیل میزان حساسیت. 

 روژه، از طریق مرتبط تغییرات در نتایج پروژه با تغییرات در عناصر یک مدل تحلیل کمی ریسک. ترین نتایج پ

 فرایند شناسایی و مستند سازی روابط میان فعالیت های پروژه. فعالیت های دنباله. 

که سطح خدمات مورد انتظار از ارائه دهنده  یک قرارداد بین ارائه دهنده خدمات )دو داخلی و خارجی( و کاربر نهایی(. SLAتوافقنامه سطح خدمات )

 خدمات تعریف می کند. 

 یک تکنیک تحلیلی که مدل از اثر ترکیبی از عدم قطعیت برای ارزیابی تاثیر بالقوه خود را در اهداف. شبیه سازی. 

 ت برای مالقات و یا تجاوز به یک قرارداد انتخاب شود. مجموعه ای از ویژگی های مورد نظر توسط خریدار که یک فروشنده مورد نیاز اسضوابط انتخاب منبع. 

 در بیانیه ای که دقیق از نیازهای به ویژگی راضی و ضروری است که مورد نیاز است. مشخصات. 

ول و یا خدمات این منطقه، در هر دو طرف خط مرکزی و یا متوسط، از داده ها در نمودار کنترل که مطابق با نیازهای مشتری برای محصحدود مشخصات. 

 د. یرسم شده است. این منطقه ممکن است بیشتر یا کمتر از منطقه تعریف شده توسط محدودیت های کنترل. همچنین نگاه کنید به محدودیت کنترل کن

 عال کردن موفقیت است. هر شخص یا گروه که فراهم می کند منابع و پشتیبانی برای این پروژه، برنامه، و یا نمونه کارها و پاسخگو برای فحامیان. 

 نهاد مسئول ارائه ضامن پروژه و یک کانال برای تامین مالی پروژه و یا دیگر منابع پروژه است. سازمان حمایت. 

، برنامه، هیک فرد، گروه یا سازمان که ممکن است تاثیر می گذارد، توسط تحت تاثیر قرار، و یا خود را درک به یک تصمیم، فعالیت، یا نتیجه یک پروژذینفع. 

 و یا نمونه کارها تحت تاثیر قرار. 

ه تعیین که منافع باید به حساب در طول پروژه گرفتروش سیستماتیک جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات کمی و کیفی برای تجزیه و تحلیل ذینفعان. 

 شده است. 

 یک ماتریس که سطح تعامل با صاحبان سهام موجود و مطلوب مقایسه می کند. ذینفعان تعهد ارزیابی ماتریس. 

ای ترویج مشارکت مولد از سهامداران در یک جزء از برنامه مدیریت پروژه است که به شناسایی استراتژی ها و اقدامات مورد نیاز برطرح نامزدی ذینفعان. 

 پروژه یا برنامه تصمیم گیری و اجرا است. 

 یک سند پروژه از جمله شناسایی، ارزیابی، و طبقه بندی ذینفعان پروژه. ذینفعان ثبت نام. 

 مثال. یک سند ایجاد شده توسط یک مرجع، سفارشی، یا رضایت عمومی به عنوان یک مدل و یا به عنوان استاندارد. 
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ه، در زی شدیک نقطه در زمان ارتباط با شروع یک فعالیت برنامه، معموال توسط یکی از زیر واجد شرایط: واقعی، برنامه ریزی شده، برآورد، برنامه ریتاریخ شروع. 

 اوایل، اواخر، هدف، پایه، یا در حال حاضر. 

 می تواند پایان تا زمانی که یک فعالیت سلف آغاز شده است. رابطه منطقی که در آن یک فعالیت جانشین ن(. SFشروع به پایان )

 رابطه منطقی که در آن یک فعالیت جانشین نمی تواند شروع تا زمانی که یک فعالیت سلف آغاز شده است. (. SSشروع به شروع )

 شرح روایت از محصوالت، خدمات و یا نتایج را به توسط پروژه تحویل داده می شود. (. SOWبیانیه کار )

 انتخاب بخشی از یک جمعیت مورد عالقه برای بازرسی. نمونه آماری. 

 فعالیت وابسته که منطقا بعد از فعالیت دیگری در یک برنامه می آید. فعالیت جانشین. 

 یک گروه از فعالیت های برنامه مرتبط جمع و به عنوان یک فعالیت واحد نمایش داده شود. خالصه فعالیت. 

 تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها از یک سازمان، پروژه، و یا گزینه است. . SWOTتجزیه و تحلیل 

 اری مانند باورها، تجربه، و بینش. دانش شخصی است که می تواند دشوار است به بیان و به اشتراک گذدانش ضمنی. 

 تعیین ترکیب مناسبی از فرآیندهای، ورودی ها، ابزارها، تکنیک ها، خروجی ها، و مراحل چرخه زندگی برای مدیریت یک پروژه است. خیاطی. 

جاد انتظارات روشن در مورد رفتار قابل قبول توسط یک سند است که سوابق تیم ارزش ها، موافقت نامه ها، و دستورالعمل های عملیاتی، و همچنین ایمنشور تیم. 

 اعضای تیم پروژه. 

 یک جزء از طرح مدیریت منابع است که به توصیف زمانی و چگونه اعضای تیم به دست آورد خواهد شد و چه مدت آنها نیاز خواهد بود. طرح مدیریت تیم. 

انسانی به انجام یک فعالیت برای تولید یک محصول یا منجر و یا ارائه خدمات، و ممکن است  یک روش سیستماتیک تعریف کار گرفته شده توسط یک منبعتکنیک. 

 یک یا چند ابزار به کار گیرند. 

  هم می کند.یک سند تا حدی کامل در یک فرمت از پیش تعریف شده که یک ساختار تعریف شده برای جمع آوری، سازماندهی، و ارائه اطالعات و داده ها فراقالب. 

اسناد پروژه ای است که فعالیت های مورد استفاده برای تعیین اگر محصول مطابق اهداف کیفیت مندرج در طرح مدیریت کیفیت تست و ارزیابی اسناد و مدارک. 

 توصیف می کنند. 

 خطر که اثر منفی بر روی یک یا چند هدف پروژه داشته باشد. تهدید. 

 در یادز احتمال به و بدبینانه، خوشبینانه، برآورد وزنی یا متوسطمنظور برآورد هزینه و یا مدت زمان با استفاده از متوسط  روش مورد استفاده بهسه نقطه برآورد. 

 که عدم قطعیت را با برآورد فعالیت های فردی وجود دارد.  زمانی

 مقدار از پیش تعیین یک متغیر پروژه اندازه گیری است که نشان دهنده یک حد است که نیاز به عمل به اگر آن رسیده است گرفته شود. آستانه. 

 مت ثابت. یک نوع از قرارداد است که یک ترتیبات قراردادی ترکیبی حاوی جنبه های هر دو هزینه بازپرداخت و قراردادهای با قی(. T & Mزمان و مواد قرارداد )

اندازه گیری عملکرد هزینه مورد نیاز است که با منابع باقیمانده شده است به منظور پاسخگویی به یک هدف مدیریت مشخص (. TCPIبه کامل شاخص عملکرد )

 به دست آورد، به عنوان نسبت هزینه به پایان کار برجسته به بودجه باقی مانده بیان شده است. 

 ع قابل قبول برای یک مورد نیاز با کیفیت. توضیحات کمی تنوتحمل. 

 چیزی ملموس، مانند یک قالب و یا نرم افزار برنامه، مورد استفاده در انجام یک فعالیت برای تولید یک محصول یا نتیجه. ابزار. 

 های استفاده می شود. یک نوع خاص از نمودار میله ای در تجزیه و تحلیل حساسیت برای مقایسه اهمیت نسبی متغیرگردباد نمودار. 
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محدودیت  یا نقض مقدار زمانی که یک فعالیت برنامه می تواند با تاخیر و یا تمدید از تاریخ شروع اولیه آن بدون به تاخیر انداختن تاریخ پایان پروژه ومجموع شناور. 

 برنامه. 

 نتایج در آینده بر اساس نتایج تاریخی.  یک تکنیک تحلیلی که با استفاده از مدل های ریاضی برای پیش بینیتحلیل روند. 

 یک رویداد یا موقعیتی است که نشان می دهد که خطر در مورد به رخ است. ماشه شرط. 

 موافقتنامه توسط هر کس در گروه در یک دوره واحد از عمل است. اتفاق نظر. 

 است که تحت کنترل تغییر رسمی نیستند. اصالح به هر تحویل، مدیریت پروژه جزء طرح، و یا سند پروژه به روز رسانی. 

 روند رسمی پذیرش تحویل پروژه تکمیل شده است. اعتبارسنجی محدوده. 

 اطمینان که یک محصول، خدمت یا نتیجه مطابق با نیازهای مشتری و سایر ذینفعان شناخته شده است. کنتراست با تأیید. اعتبار سنجی. 

 سنجش انحراف، خروج، و یا واگرایی به دور از یک پایه شناخته شده و یا مقدار مورد انتظار. واریانس. 

 یک تکنیک برای تعیین علت و میزان تفاوت بین پایه و عملکرد واقعی. تجزیه و تحلیل واریانس. 

 جه در تکمیل و برآورد در تکمیل بیان شده است. یک طرح از میزان کسری بودجه یا مازاد، به عنوان تفاوت بین بود(. VACواریانس در تکمیل )

 یک حالت واقعی است که متفاوت از شرایط انتظار می رود که در طرح پایه که. تغییر. 

 ارزیابی یا نه یک محصول، خدمت یا نتیجه مطابق با مقررات، مورد نیاز، مشخصات، و یا شرایط تحمیل شده است. کنتراست با اعتبار. تایید. 

 تحویل پروژه های انجام شده که از طریق فرایند کنترل کیفیت بررسی شده است و تایید برای صحت. تایید شده. تحویل 

 گروه از مردم با یک هدف مشترک که نقش خود را با زمان کم و یا هیچ صورت جلسه را صرف انجام به چهره. گروه های مجازی. 

ی ارائه محصوالت، خدمات، و نتایج که واقعا منعکس کننده نیاز مشتری را با ترجمه آن نیاز مشتری به الزامات روش برنامه ریزی مورد استفاده براصدای مشتری. 

 فنی مناسب برای هر مرحله از توسعه محصول پروژه. 

WBS  .م می کند. یک سند که تحویل دقیق، فعالیت، و اطالعات برنامه ریزی در مورد هر جزء در ساختار شکست کار را فراهواژه نامه 

 این فرایند از سناریوهای ارزیابی به منظور پیش بینی اثر خود را بر اهداف پروژه. تجزیه و تحلیل سناریو چه اگر. 

ده ام شتجزیه سلسله مراتبی از دامنه کل کار باید توسط تیم پروژه برای به انجام رساندن اهداف پروژه و ایجاد تحویل مورد نیاز انج(. WBSساختار شکست کار )

 است. 

 یک ورودی در کار ساختار شکست است که می تواند در هر سطح باشد. ساختار شکست کار کامپوننت. 

 این کار تعریف شده در پایین ترین سطح از ساختار شکست کار که هزینه و مدت زمان تقریبی است و اداره می شود. کار بسته بندی. 

 ه گیری مشخص در طول فعالیت های در حال انجام برای انجام کار پروژه. مشاهدات اولیه و اندازکار عملکرد داده. 

د رداده های عملکرد جمع آوری شده از کنترل فرآیندها، در مقایسه با اجزای مدیریت پروژه برنامه ریزی، اسناد پروژه، و سایر اطالعات عملککار اطالعات عملکرد. 

 کار قرار گرفت. 

ندگی فیزیکی یا الکترونیکی اطالعات عملکرد کار وارد شده در اسناد پروژه، در نظر گرفته شده برای تولید تصمیمات، اقدامات، و یا نمایگزارش های عملکرد کار. 

 آگاهی است. 
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  AGILEراهنمای تمرین 

 اطالع  

(، که در آن سند موجود در این مقاله یکی است، از طریق یک فرآیند توسعه استانداردهای اجماع PMIو استانداردهای مدیریتی پروژه ) PMIاستانداردهای 

، ین نشریه هستندداوطلبانه توسعه یافته است. این فرایند داوطلبان را جمع آوری می کند و یا از دیدگاه افرادی که عالقه مند به موضوعات مورد بحث در ا

فرایند را اداره می کند و قوانینی را برای ارتقاء عدالت در ایجاد توافق می گیرد، سند را بنویسد و مستقالنه تست، ارزیابی  PMIجستجو می کند. در حالی که 

 یا صحت صحت یا کامل بودن هر گونه اطالعات یا صحت هر قضاوتی که در آن استانداردها و انتشارات راهنمایی. 

PMI ده یا خسارت های دیگر هر نوع طبیعت را، صرف نظر از اینکه چه نوع خاص، غیر مستقیم، عواقب یا جبران، مسئولیت هرگونه آسیب شخصی، خسارت وار

مخالفت می کند و هیچ ضمانت یا ضمانت یا ضمانت نامه ای  PMIمستقیما یا غیر مستقیم از انتشار، استفاده از برنامه یا وابستگی به این سند، رد می کند. 

گونه اطالعات منتشر شده در اینجا نمی کاهد و هیچ گونه ضمانت نامه ای مبنی بر عدم اطمینان از این که اطالعات در این سند به  را برای دقت و صحت هر

مات متعهد نمی شود تا بر اساس این استاندارد یا راهنمای هر یک از تولید کننده ها یا محصوالت یا خد PMIاهداف یا نیازهای خاص شما برسد، منع می کند. 

 فروشندگان را تضمین کند. 

PMI  در انتشار و ساختن این سند در دسترس نیست، وظیفه ارائه خدمات حرفه ای یا سایر خدمات را برای و یا از طرف هر شخص یا نهاد ندارد، وPMI  نیز

ز این سند استفاده می کند، باید به قضاوت مستقل برای انجام هرگونه وظیفه ای که شخص یا نهاد آن را به شخص دیگری تحمیل می کند نیست. هر کس که ا

داردها در مورد خود متکی باشد یا در صورت نیاز، از مشاوره حرفه ای صالح در تعیین تعرفه های معقول در هر شرایطی استفاده کند. اطالعات و دیگر استان

باشد، که ممکن است کاربر بخواهد برای مشاهدات اضافی یا اطالعاتی که  موضوعاتی که تحت پوشش این نشریه قرار دارند ممکن است از منابع دیگر موجود

 این نشریه را پوشش نمی دهد، مشورت کند. 

PMI  .دارای قدرت نیست، و نه متعهد به تفتیش و یا تطابق با مطالب این سند استPMI  محصوالت، طرح ها یا تاسیسات را برای اهداف ایمنی یا بهداشتی

 PMIازرسی نمی کند. هر گواهی نامه یا سایر اظهارات مربوط به رعایت هر گونه اطالعات مربوط به سالمت یا ایمنی در این سند نباید به تایید، تست یا ب

 مربوط باشد و تنها مسئول گواهی دهنده یا سازنده این بیانیه است. 

 پیشینه  

. چشم انداز این کرد عنوان خود جوامع در چابک های روش از بیشتر درک ایجاد برای را تمرین راهنمای این ®Agile Allianceموسسه مدیریت پروژه و 

فراهم آوردن  راهنمای عملی این است که تیم های پروژه را با ابزارها، دستورالعمل های موقعیتی و درک از تکنیک ها و رویکردهای چابک موجود به منظور

 نتایج بهتر تجهیز کنیم. 

شترک، یک زبان متیم پروژه از شیوه های چابک در صنایع مختلف فراتر از توسعه نرم افزار استفاده می کند. هر دو سازمان متوجه هستند که گسترش نیاز به 

ان متوجه هستند که راه های ذهنیت باز و تمایل به انعطاف پذیری در نحوه تولید محصوالت و تحویل به بازار را ایجاد کرده است. عالوه بر این، هر دو سازم

یوه هایی که مختلفی برای رسیدن به تحویل موفق وجود دارد. طیف گسترده ای از ابزارها، تکنیک ها و چارچوب ها وجود دارد. تیم ها برای رویکردها و ش

 نند. متناسب با پروژه و فرهنگ سازمانی خود به منظور دستیابی به نتایج مطلوب مطابقت دارند، انتخاب می ک

شامل موارد پیشنهادی مختلفی هستند و از رویکردهای مختلف استفاده می کنند. برخی از اعضای کمیته مشاوره  Agileکاربردهای اصلی راهنمای کمپانی 

 هستند و برخی از آنها در داخل سازمان ها کار می کنند. همه در طول چندین سال کار کرده اند. 
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1  

 معرفی  

 داده توسعه ®Agile Alliance( و PMIتمرین چابک خوش آمدید! این راهنما به عنوان یک تالش مشترک توسط موسسه مدیریت پروژه )به راهنمای 

از  . اعضای تیم اصلی نوشتن که این راهنمای عملی را توسعه دادند، شامل داوطلبان هر دو سازمان بود، با توجه به تخصص موضوع از طیف وسیعیشد

 ان فعلی و رهبران از طیف متنوعی از پس زمینه، عقاید و فرهنگ. تمرینکنندگ

ا فراهم می کند. در این راهنمای تمرین، راهنمایی های عملی را برای رهبران پروژه و اعضای تیم سازگار با یک رویکرد چابک در برنامه ریزی و اجرای پروژه ه

تیبانی حمایتی برای استفاده از روش های پیش بینی کننده و برعکس، شور و شوق در حال حالی که تیم تدوین هسته ما به رسمیت شناخته شده است پش

دهنده یک پل تغییر به ذهنیت چابک، ارزش ها و اصول، وجود دارد، این راهنمای عملی، یک رویکرد عملی برای چابکی پروژه است. این راهنمای عملی نشان 

به یک رویکرد چابک است. در حقیقت، فعالیت های مشابهی بین این دو وجود دارد مانند برنامه ریزی، که به برای درک مسیر از یک رویکرد پیش بینی شده 

 صورت متفاوتی انجام می شود اما در هر دو محیط رخ می دهد. 

ژیکی ه کرد. با توجه به تغییرات تکنولوتیم نوشتن هسته ما از یک ذهنیت پر جنب و جوش برای همکاری و مدیریت توسعه این نسخه اول راهنمای تمرین استفاد

 و فرهنگی، به روز رسانی ها و اصالحات در آینده به راهنمای عملی، رویکردهای فعلی را منعکس می کند. 

عناصر جدیدی به کار برد. این راهنما شامل  PMIتیم اصلی ما یک سبک نوشتاری غیر رسمی و سبک تر را برای این راهنمای تمرین نسبت به استانداردهای 

ام دهد تا این نظیر راهنمایی ها، ستون های فرعی و مطالعات موردی برای نشان دادن نکات و مفاهیم کلیدی است. تیم ما قصد دارد تا این تغییرات را انج

 راهنمای عملی را قابل خواندن و راحت تر کند. 

توسعه نرم افزار کامپیوتر است، چرا که چابک به محیط های غیر توسعه نرم افزار گسترش  این راهنمای تمرین فراتر از پرداختن به استفاده از چابک در صنعت

 محدوده این یافته است. تولید، آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی و سایر صنایع در مقیاس متغیر هستند و این استفاده بیش از حد از نرم افزار در

 راهنمای عملی قرار دارد. 

  AGILEر آموزش مبتنی ب

دبیرستان ها و  آموزش و پرورش یک زمینه اولیه و بارور است تا شیوه های گوناگون فراتر از توسعه نرم افزار را گسترش دهد. معلمان در مدارس راهنمایی،

اولویت بندی اولویت های رقابت دانشگاه های سراسر جهان شروع به استفاده از چابک برای ایجاد یک فرهنگ یادگیری. تکنیک های روزمره برای تمرکز بر 

می کنند، همه استفاده می شود. تعامل چهره به چهره، یادگیری معنی دار، تیم های خود سازماندهی و یادگیری افزایشی و یا تکراری که از تخیل استفاده 

 (. Briggs ،2014) اصول چابک هستند که می توانند ذهنیت را در کالس درس تغییر دهند و اهداف آموزشی را تغییر دهند

تفاده پس چرا یک راهنمای عملی چابک و به همین دلیل است؟ تیم پروژه از تکنیک ها و رویکردهای چابک در اشکال مختلف برای حداقل چندین دهه اس

( را بیان کرد. امروزه، 2.1)بخش  [ ارزش ها و اصول چابک را به عنوان استفاده از چابکی تحویل قابل توجهی به دست آورد1] Manifeste Agileکرده است. 

شتر ارزش بی رهبران و تیم های پروژه خود را در محیطی از بین می برند که با پیشرفت های چشمگیر در فن آوری و خواسته های مشتریان برای تحویل فوری

کند عالوه بر این، اصل اول چابک رضایت مشتری را به است. تکنیک ها و رویکردهای روانشناختی به طور موثر مدیریت تکنولوژی های مخرب را مدیریت می 

(. حلقه های بازخورد سریع و 2.1عنوان باالترین اولویت و در ارائه محصوالت و خدماتی که مشتریان را تحسین می کند، رعایت می کند )نگاه کنید به بخش 

بنابراین، به منظور حفظ رقابت و مرتبط بودن، سازمان ها دیگر نمی توانند به  شفاف با استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی به راحتی در دسترس هستند.

 طور داخلی تمرکز داشته باشند، بلکه نیاز به تمرکز خارجی به تجربه مشتری دارند. 

به  بتال به بسیار پیچیده هستند وتکنولوژی های مخرب به سرعت در حال تغییر شرایط بازی با کاهش موانع ورود. سازمان های بالغ بیشتر به شدت مستعد ا

های کوچکتر و تازه طور بالقوه به نوآوری ها آگاه هستند و در ارائه راه حل های جدید برای مشتریان خود عقب مانده اند. این سازمان ها خود را با سازمان 
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نند. این سرعت تغییر به رانندگی سازمان های بزرگ برای اتخاذ کارها که قادر به تولید محصوالتی هستند که به نیازهای مشتری مناسب هستند، رقابت می ک

 یک سبک ذهنی برای حفظ رقابت و حفظ سهم بازار موجود خود ادامه خواهد داد. 

ر یریت تغییمدراهنمای تمرین فکری متمرکز بر پروژه است و بر روی انتخاب چرخه حیات پروژه، اجرای مفاهیم چابک و سازمانی برای پروژه های چابک است. 

یک رشته درون خود است، خارج از محدوده این راهنمای تمرین است.  OCM( برای اجرای یا تبدیل شیوه ها ضروری است اما از آنجا که OCMسازمان )

 [. 2راهنمای تمرین ] -هستند می توانند به مدیریت تغییر در سازمان اشاره کنند  OCMکسانی که به دنبال راهنمایی در 

 آمده است.  1-1اضافی که در محدوده و خارج از محدوده برای این راهنمای عملی در جدول  موارد 

 تکنولوژی مخرب  

ارزان به  و فناوری متالشی شده به خصوص با انتقال به محاسبات ابری فعال است. شرکت هایی در سراسر جهان توانایی استفاده از مدل برای دسترسی سریع 

سی به بازارهای سنتی را دارند. ابر رایانه نیاز به یک پرداخت در صف مقابل کاهش می یابد، اما در طول زمان از طریق یک سرویس محاسبات منابع و دستر

 استفاده از مدل. -می-چه-پرداخت فرض و یا پرداخت yougoاشتراک پرداخت می شود، بر اساس 

در حال رشد  تریبه روز رسانی برنامه ها، زیرساخت ها و سیستم عامل ها به یک ابر تکراری و افزایشی منتشر می شود، که با پیشرفت تکنولوژی و تقاضای مش

 است. 

 . مقیاس و موارد خارج از محدوده1-1جدول 

  

کثیف بین رویکردهای پیش بینی کننده و چاالک، که سعی دارند به نوآوری و این راهنمای تمرین برای تیم های پروژه است که خود را در میان زمین های 

هد که ه می دپیچیدگی سریع و کسانی که به بهبود تیم اختصاص داده اند، پیدا کنند. این راهنمای عملی هدایت مفیدی برای پروژه های موفقیت آمیز ارائ

 شتری فراهم می سازد. ارزش کسب و کار را برای برآوردن انتظارات و نیازهای م

 این راهنمای عملی به شرح زیر است: 

  

  

  

  

  



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

471 
 

این بخش شامل افکار، ارزش ها و اصول انعطاف پذیر است. این همچنین مفاهیم کار قابل تعریف و عدم اطمینان را پوشش  -مقدمه ای بر چاالک  2بخش 

 می دهد و همبستگی بین روش های ناب، روش کانبان و رویکردهای چابک. 

را معرفی می کند. این بخش همچنین در مورد  این بخش چرخه های زندگی گوناگون مورد بحث در این راهنمای عملی -انتخاب چرخه زندگی  3بخش 

 فیلترهای مناسب، دستورالعمل های خیاطی و ترکیبات متداول رویکرد مطرح می شود. 

این بخش در مورد عوامل حیاتی در هنگام ایجاد یک محیط چابک مانند رهبری خدمت و ترکیب  -پیاده سازی چابک: ایجاد یک محیط زیست  2بخش 

  تیم بحث می کند.

این بخش شامل اطالعاتی در مورد چگونگی سازماندهی تیم ها و شیوه های رایج می باشد که تیم  -پیاده سازی چابک: تحویل محیط زیست  4بخش 

 رائه می دهد. ت اها می توانند برای ارائه ارزش به صورت منظم استفاده کنند. این نمونه هایی از اندازه گیری های تجربی برای تیم ها و برای گزارش وضعی

این بخش عوامل فاکتورهای سازمانی را که به استفاده از رویکردهای چابک مانند فرهنگ، آمادگی،  -مالحظات سازمانی برای چابکی پروژه  6بخش 

 شیوه های کسب و کار و نقش یک سازمان مجاهدین خلق کمک می کند، بررسی می کند. 

 ورودی برای بهبود مستمر این راهنمای عملی است.  دعوت به عمل درخواست -دعوت به عمل  7بخش 

 پیوست ها، پیوست ها، مراجع، کتابشناسی و واژه نامه، اطالعات و تعاریف مفیدی را ارائه می دهند: 

  حاوی اطالعات اجباری است که برای گنجاندن در قسمت اصلی راهنمای عملی بسیار طوالنی است. پیوست ها 

  حاوی اطالعات غیرمعتبر است که قسمت اصلی این راهنما را تکمیل می کند. پیوست ها 

  .شناسایی کجا استانداردها و نشریات دیگر را که در این راهنمای عملی ذکر شده است، قرار دهید. منابع 

  در این راهنمای عملی ارائه می  فهرست نشریات اضافی را در بخش ارائه می کند که اطالعات مفصلی را درمورد موضوعات مندرجکتابشناسی

 دهد. 

  فهرستی از اصطالحات و تعاریف آنها را که در این راهنمای عملی استفاده می شود ارائه می دهد. واژه نامه 
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2   

 مقدمه به زادآوری 

  

 . کار زیاد ناشناخته VSکار محدود  2.1

به در کار پروژه از کار تعریف شده تا کار عدم قطعیت باالست. پروژه های قابل تعریف که توسط روش های مشخص مشخص شده اند و در پروژه های مشا

ای درگیر فراینده گذشته اثبات شده اند. تولید یک ماشین، لوازم الکتریکی یا خانه پس از طراحی کامل، نمونه هایی از کار قابل تعریف است. دامنه تولید و

 معموال به خوبی درک می شود و به طور معمول میزان کم و عدم اطمینان و ریسک وجود دارد. 

ک راه حل. طراحی جدید، حل مشکل، و انجام نشده، قبل از کار، کشف است. این به متخصصان موضوعی نیاز دارد تا با همکاری و حل مشکالت برای ایجاد ی

که با کارهای نامطمئن مواجه هستند شامل مهندسین سیستم های نرم افزاری، طراحان محصول، پزشکان، معلمان، وکال و بسیاری از نمونه هایی از افرادی 

از یجام می دهد که نمهندسان حل مشکل می باشند. به عنوان کار قابل تعریف تر، به صورت خودکار، تیم پروژه پروژه هایی با کارایی باال و عدم اطمینان را ان

 به تکنیک های توصیف شده در این راهنمای عملی دارد. 

هد که هدف ی ارائه دپروژه های با وضوح باال میزان باالی تغییر، پیچیدگی و خطر را دارند. این ویژگی ها می تواند مشکالت را برای رویکردهای پیش بینی سنت

یک فرایند درخواست تغییر است. در عوض، رویکردهای چابک برای ایجاد امکان سنجی در آن تعیین اکثر پیش نیازهای پیشنهادی و تغییرات کنترل از طریق 

 چرخه های کوتاه ایجاد شده و به سرعت بر اساس ارزیابی و بازخورد سازگار می شوند. 

 2.2 MANIFESTO AGILE  وMINDSET  

 ( را رسمیت دادند. 1-2)شکل  Agileیفست توسعه نرم افزار با انتشار مان 2111رهبران فکر در صنعت نرم افزار، جنبش چابک را در سال  

 ما روش های بهتر توسعه نرم افزار را با انجام این کار و کمک به دیگران انجام می دهیم. از طریق این کار ما ارزش داریم: 

 

 . چهار ارزش مانیفست چابک1-2شکل 

 نشان داده شده است.  2-2دوازده اصول روشن کننده از این مقادیر به دست آمده است که در شکل 

 باالترین اولویت ما این است که مشتری را از طریق تحویل اولیه و مداوم نرم افزار ارزشمند برآورده کنیم.  .1

 ختافزاری برای مزیت رقابتی مشتری. خوش آمدید نیازهای در حال تغییر، حتی در توسعه در اواخر. تغییر فرآیند س .2

 نرم افزارهای کاری را اغلب، از چند هفته تا چند ماه، با اولویت به زمان کوتاه تر.  .3

 افراد کسب و کار و توسعه دهندگان باید در طول پروژه با یکدیگر همکاری کنند.  .4

 م را داده و به آنها اعتماد کنید تا کار را انجام دهید. ساخت پروژه ها در اطراف افراد انگیزه به آنها محیط زیست و پشتیبانی الز .5
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 تیم توسعه چهره به چهره مکالمه است.               روش کارآمد و موثر انتقال اطالعات به داخل و در داخل  .6

 نرم افزار کار اندازه گیری اولیه پیشرفت است.  .7

 سعه دهندگان، و کاربران باید بتوانند سرعت ثابت را به طور نامحدود حفظ کنند. فرایندهای مؤثر توسعه پایدار را ارتقاء می بخش حامیان، تو .8

 توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب باعث افزایش چابکی می شود.  .9

 ضروری است.  -هنر به حداکثر رساندن میزان کار انجام نشده  -سادگی  .11

 تیم ها   می شودبهترین معماری، الزامات و طرح ها از خود سازماندهی ظاهر  .11

 آهنگ ها را تنظیم می کند و رفتار خود را مطابق با آن تنظیم می کند.     تابی از نحوه موثرتر شدن آن دارددر فواصل منظم، تیم باز .12

 اگر چه از صنعت نرم افزاری گرفته شده است، این اصول از آن زمان به بسیاری از صنایع دیگر گسترش یافته است.  

 های مشترکاین تجسم اندیشه، ارزش ها و اصول، آنچه را که یک رویکرد چابک است، تعریف می کند. رویکردهای مختلف چابک در حال استفاده امروز ریشه 

 نشان داده شده است.  3-2با ذهنیت چابک، ارزش و اصول دارد. این رابطه در شکل 

 

 Agileمشترک مانیفست . رابطه بین ارزش ها، اصول، و شیوه های 3-2شکل 

نشان داده شده است، مدل الهام گرفته از احمد سیدکی ، چابک را به عنوان یک ذهنیت تعریف شده توسط ارزش های مانیفست  3-2همانطور که در شکل 

Agile  بیان می کند، که توسط اصول مانیفستAgile Manage  است که در حالی که می شود و توسط شیوه های مختلف فعال می شود. شایان ذکر

محبوبیت یافت، روش ها و تکنیک های استفاده شده توسط تیم های پروژه امروزه در طول چندین سال و در بعضی موارد  "مانیفست"پس از  "چابک"اصطالح 

 از مانیفست روزافزون وجود داشت. دهه ها قبل

و  نهیچابک در زم یمکان ها 4-2دهند. شکل  یهستند که انواع چارچوب و روشها را پوشش م ییچابک، اصطالح چترها یو روشها یروانشناخت یکردهایرو

را برآورده  Manifeste Agileعمل است که ارزش ها و اصول  ایچارچوب، روش، و  ک،یتکن کرد،یواژه پتو، با اشاره به هر نوع رو کیتجسم آن را به عنوان 

از تفکر ناب  ییاست که آنها نمونه ها لیدل نیبه ا نیدهد. ا یالغر نشان م یها رمجموعهیکانبان را بعنوان ز روش چابک و روش نیهمچن 4-2کند. شکل  یم

 .دشو یم دهینام "حذف زباله"و  "اندازه دسته کوچک"، "تمرکز بر ارزش"مانند:  رینظ یب میهستند که مفاه ییبه نام ها

 از ن،یتمر یراهنما نیممکن است اعمال شود. ا طیاصطالحات بسته به شرا نیاز ا کیچارچوب چابک است؟ هر  کی ای کیتکن ن،یروش، تمر کرد،یرو کی

 از اصطالحات به وضوح صحت داشته باشد. گرید یکی نکهیکند مگر ا یاستفاده م "کردیرو"اصطالح 

 

 است یاریبس یکردهایرو یپلت فرم برا کی Agile. 4-2 شکل
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اثبات شده به طور کلی، دو راهبرد برای تحقق ارزش ها و اصول چابک وجود دارد. اول این است که یک رویکرد رسمی رویکرد اتخاذ کنیم، عمدا طراحی و 

دفی می رس و تصابرای دستیابی به نتایج مورد نظر. سپس زمان را برای یادگیری و درک رویکردهای چابک قبل از تغییر یا خیاطی آنها بکشید. خیاطی زود

 برای مالحظات خیاطی مراجعه کنید(.  X2تواند تاثیرات رویکرد را به حداقل برساند و بنابراین مزایا را محدود می کند. )به ضمیمه 

ی یا اصل در ارزش اصل استراتژی دوم این است که تغییراتی را در شیوه های پروژه انجام دهید به طوری که متناسب با زمینه پروژه برای دستیابی به پیشرفت

م سخه تقسیباشد. استفاده از جعبه های زمانی برای ایجاد ویژگی ها یا تکنیک های خاص برای اصالح ویژگی های تکراری. یک پروژه بزرگ را به چندین ن

ان زم نیست که بخشی از اعمال رسمی سازمکنید، در صورتی که برای متن پروژه خاص کار کند. پیاده سازی تغییراتی که به پروژه کمک می کند، تغییرات ال

 است.  ارباشد. هدف نهایی نیست که به خاطر خودش چابک باشد، بلکه برای ارائه جریان مداوم ارزش برای مشتریان و دستیابی به نتایج بهتر کسب و ک

 

2.3 LEAN  و روش کانبان 

ید. به حسوب کنیک راه برای فکر کردن درباره رابطه بین الغر، چابک و روش کانبان این است که روش های چابک و روش کانبان را به عنوان نسل تفکر ناب م

 عبارت دیگر تفکر الغر یک سوپرمارکت است، ویژگی های به اشتراک گذاشته شده با چابک و کانبان. 

ست و بر اهمیت دادن، احترام به مردم، کم کردن زباله، شفاف سازی، سازگاری با تغییر و بهبود مستمر تمرکز دارد. تیم پروژه این میراث مشترک بسیار شبیه ا

، م شود. هدفگاهی اوقات مفید است که روشهای مختلفی را ترکیب کند: هرچیزی که برای سازمان یا تیم کار می کند، بدون توجه به مبدأ آن چه باید انجا

 ین نتیجه بدون در نظر گرفتن رویکرد مورد استفاده است. بهتر

 توسط سیستم تولید اولیه الغر الهام گرفته شده است و به طور خاص برای کار دانش استفاده می شود.  Kanbanروش 

 به عنوان جایگزینی برای روش های چابک که در آن زمان شایع بود ظاهر شد.  2111این در اواسط سال 

تیم های پروژه می توانند  "هستند.  "شروع جایی "کمتر از برخی از شیوه های چابک و کمتر متضرر است ، به عنوان آن است که اصلی  Kanbanروش 

را با سهولت نسبی و پیشرفت به سوی دیگر روش های چابک، شروع کنند، اگر این چیزی است که آنها الزم و مناسب می دانند. برای  Kanbanروش روش 

 مراجعه کنید.  Leanو  Agileدر مورد مرور اجمالی از چارچوب های  A3ات بیشتر در مورد روش کانبان، به پیوست جزئی

راف تولید الغر وجود و احتماال همیشه بحث و گفتگو در مورد روش کانبان و اینکه آیا آن متعلق به جنبش الغر یا چابک است وجود دارد. این در داخل و اط

  اما به طور گسترده در تنظیمات چابک استفاده می شود. طراحی شده است،

 

 بی نظمی، ریسک و انتخاب سیکل زندگی  2.2

ند. این عدم اطمینان می بعضی از پروژه ها عدم اطمینان قابل توجهی در مورد الزامات پروژه و نحوه اجرای این الزامات با استفاده از دانش و تکنولوژی فعلی دار

 نشان داده شده است.  5-2تواند به میزان باالی تغییر و پیچیدگی پروژه کمک کند. این ویژگی ها در شکل 

خه راطمینان پروژه افزایش می یابد، همچنین خطر رونق کار و نیاز به استفاده از رویکرد متفاوت است. برای کاهش تاثیر این خطرات، تیم ها چ به عنوان عدم

 های زندگی را انتخاب می کنند که به آنها امکان می دهد پروژه های با مقدار زیاد عدم قطعیت را با افزایش کارهای کوچک مقابله کنند. 

حویل می ر کمی را تیم ها می توانند کار خود را هنگامی که از کمترین استفاده می کنند، تأیید کنند و می توانند بعدا تغییر دهند. هنگامی که تیم ها مقدات

 نند. دهند، بهتر است بتوانند نیازهای واقعی مشتری را سریع تر و دقیق تر از آنچه که با مشخصات استاتیک نوشته شده است، درک ک
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 . عدم اطمینان و مدل پیچیدگی با الهام از مدل پیچیدگی استیسی5-2شکل 

 حال، به عنوان عدمتیم ها می توانند پروژه هایی را با نیازهای روشن و پایدار برنامه ریزی و مدیریت و چالش های فنی را با مشکالت کمی حل کنند. با این 

 تغییرات، کار هدر رفته، و دوباره کار نیز افزایش می یابد، که هزینه و وقت گیر است.  اطمینان در پروژه افزایش می یابد، احتمال

یازهای ه وقتی نبعضی از تیم ها چرخه عمر پروژه را تکمیل کرده اند تا از رویکردهای تکراری و افزایشی استفاده کنند. بسیاری از تیم ها کشف می کنند ک

رار می دهند و اغلب به صورت مرحله ای ارائه می شوند، تیم ها به راحتی با تغییرات سازگار هستند. این رویکردهای خود را به صورت تکراری مورد بررسی ق

 تکراری و افزایشی، کاهش تلفات و بازنگری را به دنبال دارد، زیرا تیم ها بازخورد را دریافت می کنند. این رویکردها از: 

  حلقه های بازنگری بسیار کوتاه 

 ی مکرر از فرایند سازگار 

  بازنشستگی 

  برنامه های به طور منظم به روز شده و 

  تحویل مکرر 

را در نظر بگیرید. در سطح، این  Big Digبه چه معناست که پروژه های ساده، پیچیده و پیچیده چه هستند؟ پروژه های بزرگی مانند پروژه ساخت بوتون 

مراجعه کنید(. کمبود عدم  5-2در شکل  Yنی بزرگراه باال. توافق باال در مورد الزامات وجود دارد )به محور پروژه نسبتا ساده به نظر می رسد: حرکت زیرزمی

 راه شگفت انگیز است.  اطمینان در مورد چگونگی ادامه پروژه تا زمان آغاز پروژه وجود دارد. و، همانطور که در مورد بسیاری از پروژه های بزرگ، پروژه در طول

رخه از یک چوقتی یک تیم در پروژه ای کار می کند که در آن فرصتی برای فرصت های کوتاه مدت یا فرصت کمی برای نمونه سازی وجود دارد، تیم احتماال 

ک برای ویکردهای چابزندگی پیش بینی برای مدیریت آن استفاده خواهد کرد. این تیم می تواند به چیزی که کشف می کند، سازگار باشد، اما نمی تواند از ر

 مدیریت کشف تکراری مورد نیاز و یا تدابیر افزایشی برای بازخورد استفاده کند. 

به هیچ وجه ساده نیست. با این حال، بسیاری از پروژه هایی که در قسمت پایین سمت چپ مدل پیچیدگی استیسی آغاز می شوند، ابزار  Big Digپروژه 

  یگر ندارند. برای تعیین بهترین روش برای چرخه حیات پروژه، پروژه را در هر دو مورد الزامات و وسائل تحویل ارزیابی کنید.واقعی برای حرکت به رویکردهای د

ند. خوبی کار می کن این روشهای تکراری، افزایشی و چابک برای پروژه هایی که شامل ابزارها، تکنیک ها، مواد یا دامنه های کاربردی جدید یا جدید هستند، به

 انتخاب چرخه زندگی مراجعه کنید(. آنها همچنین برای پروژه هایی کار می کنند که:  3)به بخش 

  نیاز به تحقیق و توسعه؛ 

  نرخ باالی تغییرات؛ 

  نیازهای نامشخص یا ناشناخته، عدم اطمینان یا خطر؛ یا 

  .یک هدف نهایی که برای توصیف سخت است 
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ت و بررسی آن، تیم میتواند در مدت کوتاهی عدم اطمینان را با کم هزینه در نظر بگیرد، خطر را کاهش دهد و به با ایجاد یک افزایش کوچک و سپس تس

؛ ت؟(حداکثر رساندن ارزش کسب و کار کمک کند. این عدم قطعیت ممکن است در مورد مناسب بودن و مورد نیاز باشد )آیا محصول درست ساخته شده اس

)آیا می توان این محصول به این شکل ساخته شده است؟(؛ یا روند و مردم )آیا این یک راه موثر برای کار تیم است؟( هر سه امکان سنجی و عملکرد فنی 

 معموال دارای عناصری از عدم اطمینان باال است. -محصول، قابلیت تولید و تناسب پروسه-ویژگی این ویژگی

ی کاربردی خود را دارند. هنگامی که هر دو عدم اطمینان تکنولوژی و عدم اطمینان مورد نیاز بسیار با این حال، رویکردهای تکراری و تکاملی محدودیت ها

(، پروژه فراتر از پیچیده به هرج و مرج حرکت می کند. برای اینکه پروژه به طور قابل اعتماد امکان پذیر باشد، به یکی از 5-2باال )سمت راست باال از شکل 

 یا اختالف( نیاز دارد.  متغیرهای )عدم اطمینان
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3  

 انتخاب سیکل زندگی 

ای در دسترس برای پروژه ها به شکل های مختلف می آیند و انواع مختلفی برای انجام آنها وجود دارد. تیم های پروژه نیاز به آگاهی از ویژگی ها و گزینه ه

 ر تعریف می شود: انتخاب رویکرد به احتمال زیاد برای موفقیت در وضعیت. این راهنمای عملی به چهار نوع چرخه زندگی اشاره دارد که به شرح زی

  یک رویکرد سنتی تر، با برنامه ریزی گسترده ای از پیش برنامه ریزی شده، و سپس با یک بار اجرا؛ یک فرآیند چرخه عمر پیش بینی شده

 متوالی 

  رویکردی که بازخورد برای کار ناتمام را برای بهبود و اصالح این کار فراهم می کند. چرخه حیاتی زندگی 

 یک رویکرد که نتایج ارائه شده را فراهم می کند که مشتری ممکن است بتواند فورا استفاده کند. فزایشی چرخه زندگی ا 

  رویکردی است که هر دو تکراری و تکاملی برای اصالح آثار کاری و ارائه اغلب. چرخه عمر چرخه 

 چه چیزی برای به دست آوردن روش های غیرقابل استفاده؟ 

ندارد که به طور کلی برای توصیف رویکردهای غیرقابل استفاده استفاده شود. در ابتدا، راهنمای عملی با استفاده از اصطالح برنامه هیچ اصطالح واحد وجود 

یح می ترجریزی شده برای توصیف تاکید بر طرح اولیه و سپس اجرای آن طرح. بعضی از مردم اصطالحات آبشار یا سریال را برای توصیف این چرخه زندگی 

[ و فرمت نرم افزار به 3] (PMBOK® Guide)هند. در نهایت، ما در مدت زمانی پیش بینی کردیم که از آن در کتاب راهنمای دانش مدیریت پروژه د

 . است شده استفاده[ 4] پنجم ®PMBOKراهنمای 

. این طبیعی است، اما ما هنوز هم کنند می اشغال رابسیاری از سازمان ها هیچ یک از این افراط را تجربه نمی کنند و به جای آن، برخی از زمین های متوسط 

 باید در مورد هر دو انتهای طیف صحبت کنیم. اگر چابکی در یک طرف باشد، ما پیش بینی دیگر را می نامیم. 

  

 ی دوچرخه های زندگی پروژه ویژگی ها 3.1

 خالصه ویژگی های چهار دسته چرخه عمر تحت پوشش در این راهنمای عملی.  1-3جدول  

 . خصوصیات چهار رده از چرخه های زندگی1-3جدول 

 

هیچ پروژه ای کامال مبهم در مورد نیازها، تحویل، تغییر و اهداف نیست.  -مهم است که توجه داشته باشیم که تمام پروژه ها دارای این ویژگی هستند 

 خصوصیات ذاتی پروژه تعیین چرخه زندگی است که مناسب برای آن پروژه است. 
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استفاده از یک پیوستگی از دوره های پیش بینی در یک طرف، به چرخه های چابک در انتهای  روش دیگر برای درک چرخه های حیات پروژه متفاوت است با

 دیگر، با چرخه تکراری و یا افزایشی در وسط. 

. این دیدگاه بر تغییر ویژگی های دهد می نشان تخت خط یک عنوان به را پیوستگی ششم، نسخه - ®PMBOKراهنمای  X3از ضمیمه  X3-1شکل 

 نشان داده شده است.  1-3ک طرف به سمت دیگر تأکید دارد. راه دیگری برای تجسم پیوستگی با مربع دو بعدی است، همانطور که در شکل پروژه از ی

 

 Continuum of Life Cycles. 1-3شکل 

آن را فراهم  هیچ چرخه زندگی برای همه پروژه ها مناسب نیست. در عوض، هر پروژه نقطه ای را در پیوستی پیدا می کند که تعادل بهینه ای از ویژگی های

 می آورد. به طور مشخص، 

  

  چرخه عمر پیش بینی شده از چیزهایی که شناخته شده و اثبات شده استفاده کنید. این عدم قطعیت و پیچیدگی را کاهش می دهد و اجازه می

 دهد تا تیم ها را به ترتیب گروه بندی های قابل پیش بینی تبدیل کنند. 

 نیمه کامل یا ناتمام بگذارید.  چرخه عمر عاطفی. برای بهبود و اصالح این کار، بازخوردی را درباره کار 

  .چرخه زندگی افزایشی ارائه محصوالت به پایان رسید که مشتری ممکن است قادر به استفاده از فورا 

 ل وچرخه عمر چابک نفوذ هر دو جنبه های ویژگی تکراری و افزایشی. هنگامی که تیم ها از رویکردهای چابک استفاده می کنند، آنها بر روی محص

از  .می کنند تا تولیدات به پایان برسد. این تیم بازخورد اولیه را فراهم می کند و دیدگاه، اعتماد به نفس و کنترل محصول را فراهم می کندتکرار 

زش را به رآنجایی که تیم میتواند زودتر منتشر شود، این پروژه ممکن است پیش از بازگشت به سرمایهگذاری را ارائه دهد، زیرا تیم ابتدا بیشترین ا

 دست میآورد. 

 برنامه ریزی همیشه وجود دارد  

عمر چیزی  یک چیز کلیدی که در مورد چرخه های زندگی به یاد می آورید این است که هر یک از آنها عنصر برنامه ریزی را به اشتراک می گذارند. چرخه 

 نامه ریزی و زمان انجام می شود. است که چیزی است که تمایل دارد، برنامه ریزی نیست، بلکه چیزی است که بر

مان جزئیات به ه در پایان پیش بینی پیوسته، طرح این کار را انجام می دهد. همانطور که برنامه ریزی می کند، ممکن است پیش از آن انجام شود. احتیاج به

 شوند و فعالیت های جامع تدارکات را انجام دهند. اندازه که ممکن است شناسایی شود. تیم برآورد می کند که چه زمانی می توانند تحویل داده 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

478 
 

شده، تغییر دهند. بررسی  در رویکردهای تکراری، نمونه های اولیه و اثبات ها نیز برنامه ریزی شده اند، اما خروجی ها قصد دارند طرح هایی را که در ابتدا ایجاد

 های پیشین کار ناتمام به اطالع کار پروژه آینده کمک می کند. 

 پیش بینیر همین حال، ابتکارات افزایشی برای ارائه زیرمجموعه های پی در پی پروژه کلی طرح می شود. تیم ها ممکن است پیشنهادهای چند جانبه را د

 کنند یا فقط یک بار در یک زمان. تحویل پروژه کار آیندگان را آگاه می کند. 

لیدی این است که تیم برنامه ریزی و برنامه ریزی می کند، زیرا اطالعات بیشتری از بررسی موارد مکرر پروژه های پرانرژی نیز برنامه ریزی می کنند. تفاوت ک

 ارائه می شود. صرفنظر از چرخه عمر پروژه، این پروژه نیاز به برنامه ریزی دارد. 

 ویژگی های دوچرخه زندگی پیشگیرانه  3.1.1

وان نتیجه، به عنانتظار می رود که اطمینان بالقوه در اطراف نیازهای شرکت، یک تیم با ثبات و ریسک کم، از چرخه های حیاتی پیش بینی شده استفاده شود. 

 نشان داده شده است.  2-3فعالیت های پروژه اغلب به صورت سریال اجرا می شود، همانطور که در شکل 

رد، تیم نیاز به برنامه های دقیق دارد تا بدانند چه چیزی باید ارائه دهد و چگونه. این پروژه ها زمانی که تغییرات احتمالی دیگر برای دستیابی به این رویک

 داقلهدف به ح محدود می شود )به عنوان مثال تغییرات مورد نیاز، اعضای تیم پروژه تغییر آنچه را که تیم ارائه می دهد( موفق می شوند. رهبران تیم با

 رساندن تغییر برای پروژه پیش بینی می کنند. 

ا این محدودیت ه وقتی تیم تدوین الزامات و طرح های دقیق در ابتدای پروژه را ایجاد می کند، می توانند محدودیت ها را بیان کنند. سپس تیم می تواند از

صیلی پیشرفت می کند، آنها نظارت و کنترل تغییراتی را که ممکن است بر برای مدیریت ریسک و هزینه استفاده کند. همانطور که تیم از طریق طرح تف

 محدوده، برنامه یا بودجه تاثیر گذار باشند، کنترل می کنند. 

بینی شده با  شروژه پیبا تأکید بر یک دنباله کاری کارآمد و سریالی از کار، پروژه های پیش بینی شده معموال تا پایان پروژه به ارزش تجاری نمی رسند. اگر پ

نی را متحمل بی تغییرات یا اختالف نظر با الزامات مواجه شود، یا اگر راه حل تکنولوژیکی دیگر ساده نیست، پروژه پیش بینی شده هزینه های غیرقابل پیش

 می شود. 

 

 . چرخه حیات پیش بینی شده2-3شکل 

 ویژگی های دوچرخه زندگی عاطفی  3.1.2

نتیجه را از طریق نمونه های پی در پی یا اثبات مفهوم بهبود می بخشد. هر نمونه اولیه جدید بازخورد ذینفعان و بینش تیمی را  چرخه عمر حیاتی محصول یا

ک هفته با ی به ارمغان می آورد. سپس، تیم جدید اطالعات را با تکرار یک یا چند فعالیت پروژه در چرخه بعدی، ترکیب می کند. تیم ها ممکن است چندین

استفاده کنند ، بینش را جمع آوری کنند، و سپس فعالیت را بر مبنای این بینش بازنویسی کنند. به این ترتیب، تکرارها به  timeboxingکرار مخصوص از ت

 شناسایی و کاهش عدم قطعیت در پروژه کمک می کنند. 

ن پروژه متحمل تغییرات مکرر، و یا وقتی از محدوده موضوع را به نمایش پروژه ها از چرخه زندگی تکراری بهره مند که پیچیدگی باال است، زمانی که ای

ی شده سازسهامداران محصول مورد نظر نهایی متفاوت است. چرخه زندگی تکراری ممکن است دیگر به دلیل آنها برای یادگیری به جای سرعت تحویل بهینه 

 است. 

 روژه تکراری برای تحویل محصول واحد. نشان می دهد برخی از عناصر از یک چرخه عمر پ 3-3شکل 
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سب و که ک هینمونه اول کیرا در هنگام ارائه  یما الزامات"کنند:  یکنند و فکر م یم رییکه الزامات آن روز به روز تغ دیقرار گرفته ا یتا به حال در پروژه ا ایآ

کند و  یم قیبازخورد را تشو هیاول نهنمو کیتوانست کمک کند.  یچابک م یکردهایبود که رو یپروژه ا نیبود، ا نیاگر چن ".میدان یکند، م یم دییکار را تا

 درج کرد. لیتوان در هر تحو یدرک بهتر از الزامات را م

 عاقالنه یدوچرخه زندگ یها یژگیو 3.1.3

 نیر ابرسد. د انیبه پا زیتوانند صبر کنند تا همه چ یاز کسب و کارها و ابتکارات نم یاریشوند. بس یم یساز نهیبه لیسرعت تحو یاز پروژه ها برا یبرخ

 یم دهینام یشیفزاچرخه عمر ا کیمکرر محصوالت کوچکتر به عنوان  لیتحو نیهستند. ا یمجموعه از راه حل کل ریز کی افتیبه در لیما انیموارد، مشتر

 (.4-3به شکل  دیشود )نگاه کن

 

 متناوب شیاز افزا یچرخه زندگ کی.4-3 شکل

ایج تشما مطمئن نیستید که چگونه یک سرویس کسب و کار جدید ممکن است در عمل کار می کند؟ درست اثبات مفهوم با معیارهای ارزیابی برای کشف ن آیا

  مورد نظر است. استفاده از روش های تکراری که شما گمان الزامات تغییر خواهد کرد بازخورد مشتری است.

کار برای ارائه ارزش به حامیان مالی و یا مشتریان بیشتر از یک، محصول نهایی است. تیم برنامه ریزی تحویل اولیه قبل از  چرخه زندگی افزایشی بهینه سازی

 رائه ارزش چند روزشروع کار خود را، و آنها شروع کار بر روی آن تحویل اولین بار به عنوان به زودی به عنوان امکان پذیر است. برخی از پروژه های چابک ا

 هفته به چند هفته.  1پس از شروع پروژه. دیگران می تواند طوالنی تر، اعم از 

زش هر چه زودتر. عنوان پروژه ادامه می دهد، این تیم ممکن است از چشم انداز اصلی منحرف شود. این تیم می تواند انحرافات مدیریت، چرا که تیم ارائه ار

 یان دریافت ارزش زودتر از در پایان این پروژه از اهمیت کمتری برخوردار است. درجه تغییر و تنوع از حصول اطمینان از مشتر

 ارائه یک مشتری از ویژگی های تک و یا یک قطعه به پایان رسید از کار یک نمونه از رویکرد تدریجی است. 

س بگیرید از یک ساختمان قبل از اینکه آنها با باقی مانده از به عنوان مثال، ممکن است سازندگان خواهید برای نشان دادن یک اتاق به پایان رسید و یا تما

 بل از اقدام بهساختمان ادامه خواهد داد. در این صورت، آنها ممکن است یک طبقه با وسایل، رنگ، و هر چیز دیگری در نظر گرفته شده برای کف تمام شده ق

بک، رنگ، و جزئیات دیگر، اجازه می دهد تنظیمات به توان قبل از سرمایه گذاری بیشتر از طبقه بعدی را تکمیل کنید. مشتری قادر به مشاهده و تأیید از س

 وقت و پول ساخته شده است ساخته شده است. این دوباره کاری بالقوه و / یا نارضایتی مشتری را کاهش می دهد. 
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نیاز دارند و ممکن است پس از آن را انتخاب کنید برای ارائه یک حداقل  کامل و تحویل ذهنی هستند. این گروه ممکن است نظرات خود را در یک نمونه اولیه

( به یک زیر مجموعه از مشتریان است. بازخورد مشتریان تیم را به یاد چه آنها نیاز به تحویل پس از آن از ویژگی های نهایی به MVPمحصول قابل دوام )

 پایان رسید ارائه کمک می کند. 

یک تفاوت کلیدی، ارائه ارزش کسب و کار اغلب. عنوان محصول اضافه می کند مجموعه ای گسترده تر از ویژگی ها و طیف وسیع تری تیم باشگاه، به عنوان 

 از مصرف کنندگان، ما می گویند آن است تدریجی ارائه می شود. 

  AGILEخصوصیات چرخه زندگی  3.1.2

ا این وژه است. بدر یک محیط سریع، تیم انتظار مورد نیاز را تغییر دهید. روش های تکرار شونده و افزایشی ارائه بازخورد به طرح بهتر قسمت بعدی این پر 

یمان افزایشی به طوری که دو راه ممکن برای رسیدن به زا 5-3حال، در پروژه های چابک، تحویل افزایشی آشکار مورد نیاز پنهان و یا اشتباه گرفته. شکل 

 پروژه راستا با نیازهای مشتری و می تواند در صورت لزوم اقتباس نشان می دهد. 

 

 . تکرار بر اساس و بر اساس جریان سیکل زندگی باشگاه5-3شکل 

شده است. تیم کار می کند بر روی مهم ترین مدت زمان برابر( به ارائه ویژگی های تکمیل  timeboxesدر تکرار بر چاالک، این تیم در تکرار )کار می کند 

م به است تصمیویژگی، همکاری به عنوان یک تیم به آن پایان. سپس تیم این نسخهها کار در آینده مهم ترین ویژگی و آن را پس از اتمام. این گروه ممکن 

به عنوان مثال، همه از الزامات آدرس نیست، پس از تمام تجزیه و تحلیل، کار در چند ویژگی در یک زمان، اما این تیم همه کار را برای تکرار نمی در یک بار )

 و غیره( . 

ار گردش ک در جریان بر اساس چاالک، تیم کشد ویژگی های از جمع شدن بر اساس ظرفیت خود را برای شروع کار و نه در یک برنامه مبتنی بر تکرار. تیم

ت کار در حال پیشرفت برای هر ستون. هر یک از ویژگی ممکن است یک مقدار متفاوت از هم به پایان است. خود با ستون در هیئت مدیره کار تعریف و مدیری

عریف نقاط رای تتیم حفظ کار در حال پیشرفت ابعاد کوچک تا اوایل شناسایی بهتر مسائل و کاهش دوباره کاری باید تغییرات مورد نیاز باشد. بدون تکرار ب

 یم و کسب و کار ذینفعان تعیین برنامه های مناسب برای برنامه ریزی، بررسی محصول، و مروری. برنامه ریزی و بررسی، ت

ش را افزایچرخه زندگی چابک آن است که تحقق اصول باشگاه مانیفست هستند. به طور خاص، رضایت مشتری با زایمان زودرس و مداوم از محصوالت با ارزش 

است که کاربردی و ارزش فراهم می کند معیار اصلی پیشرفت است. چرخه زندگی چابک ترکیب هر دو روش تکرار  می دهد. عالوه بر این، تحویل تدریجی

 شونده و افزایشی به منظور انطباق با درجه باالیی از تغییر و ارائه ارزش پروژه بیشتر. 
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  AGILEفیلتر تناسب  3.1.4

ناسب احتمال یا شکاف برای استفاده از روش چاالک. این مدل پروژه و عوامل سازمانی در ارتباط مدل های ارزیابی مختلف وجود دارد برای کمک به تعیین م

ضمیمه سنتز از مدلهای ارزیابی محبوب برای استفاده به  X3با تصویب و مناسب ارزیابی و پس از آن ارائه نمرات نشان می دهد تراز و یا مناطق خطر بالقوه. 

 فراهم می کند. عنوان یک فیلتر مناسب چاالک 

  HYBRIDنمونه از پروژه چرخه زندگی 

( فرآیند تصویب وقت گیر غذایی و داروی آمریکا برچسب را بر روی انتهای روند توسعه آن و کل چرخه زندگی خود را به حال FDAیک شرکت دارویی که )

تایید  . در حالی که تیم های پروژه داروهای در مد چاالک عهده گرفت، آنها تا به حال به ارائه مواد مخدر را به یک گروه خارجی به انجام روند6-3شبیه شکل 

FDA مشاور کمک به ادغام .FDA  .روند تصویب بخشی به روند توسعه سریع برای ایجاد یک رویکرد ترکیبی کارآمد تر 

مورد نیاز است که باید تکمیل شود در پایان از روند توسعه و یا تکرار بعد از هر تغییر )این شامل حتی  FDAنسخه کوتاه از داستان است که از آنجا که تایید 

ن حال، مشاور با ای یر جزئی ترین(، روند تا به حال در پایان باقی مانده است به عنوان یک جدا فاز. ادغام با استفاده از فرآیند تکرار شونده ناموفق بود.پس از تغی

 زمان کوتاه ایجاد شده است.  FDAبرخی از راهنماهای سریع شروع مفید و پروتکل های تست که روند تایید 

 زندگی  HYBRID مشخصات چرخه 3.1.6

. از داف خاصالزم نیست به استفاده از یک رویکرد واحد برای یک پروژه کامل. پروژه ها اغلب عناصر چرخه زندگی متفاوت ترکیب به منظور دستیابی به اه

 ترکیبی از روش های پیش بینی، تکرار شونده، افزایشی، و / یا چاالک یک رویکرد ترکیبی است. 

 نشان می دهد پایه، روش خالص به پروژه انواع که ترکیب به شکل یک مدل ترکیبی. فرآیندهای اولیه استفاده از یک چرخه زندگی توسعه سریع، 6-3شکل 

وسعه این بخش تکه سپس توسط یک فاز اجرای پیش بینی است. این رویکرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد زمانی که عدم اطمینان، پیچیدگی، و خطر در 

اید وجود دارد، شپروژه که از یک رویکرد چابک بهره مند شوند، و به دنبال آن تعریف شده است، فاز اجرای تکرار است که مناسب به انجام در راه پیش بینی 

 زاران نفر از کاربران است. یک تیم های مختلف. یک مثال از این روش توسعه یک محصول جدید با تکنولوژی باال به دنبال اجرای و آموزش به ه

 

 . توسعه سریع به دنبال یک اجرای پیش بینی6-3شکل 

 ترکیبی چاالک و رویکردهای پیش بینی  3.1.7

 روش دیگر استفاده از ترکیبی از روش چاالک و پیش بینی در طول چرخه زندگی. 

 

 . ترکیب چاالک و پیش بینی روش مورد استفاده به طور همزمان7-3شکل 

وش ر، ترکیبی از شیوه های پیش بینی و چاالک در این پروژه همان استفاده می شود. شاید تیم تدریجی انتقال به چاالک و با استفاده از برخی 7-3در شکل 

ردیابی پیشرفت هنوز هم زیر  روزانه، و مرور آثار، اما دیگر جنبه های پروژه مانند برآورد در صف مقابل، واگذاری کار، و standupsهای مانند تکرار کوتاه، 

 روش پیش بینی است. 

ضمن مت استفاده از شیوه های پیش بینی و چاالک یک سناریوی مشترک است. این امر می تواند گمراه کننده پاسخ سریع رویکرد از آن به وضوح می کند

 پیش بینی از آن یک روش ترکیبی است.  چاالک طرز فکر، ارزش ها و اصول است. با این حال، آن را نیز نادرست بود به آن پاسخ
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  AGILEرویکرد عمدتا پیش بینی شده با برخی از اجزای  3.1.8

 یک عنصر فرز کوچک در یک پروژه پیش بینی عمدتا نشان می دهد. در این مورد، بخشی از این پروژه را با عدم اطمینان، پیچیدگی، و یا فرصت 8-3شکل 

اه سریع و پنجه، اما باقی مانده از این پروژه است که با استفاده از روش های پیش بینی اداره می شود. یک مثال از این برای خزش محدوده است که در یک ر

 روش خواهد بود که یک شرکت مهندسی است که ساخت یک مرکز با مولفه های جدید است. 

 

 . یک رویکرد بسیار پیش بینی با قطعات باشگاه8-3شکل 

روژه ممکن است معمول و قابل پیش بینی، مانند بسیاری از پروژه های تاسیسات دیگر سازمان قبل از متعهد شده است، این پروژه شامل در حالی که اکثر پ

 عیین بهترینیک بام است. قرارداد کار ممکن است برای برخی از آزمایش های نصب و راه اندازی در مقیاس کوچک بر روی زمین برای اولین بار به منظور ت

سازگاری وجود روش نصب و راه اندازی و به کشف مسائل اولیه در حالی که مقدار زیادی از زمان برای حل آنها و تدریجی بهبود فرآیندهای طریق آزمایش و 

 دارد برنامه ریزی کنید. 

 یک رویکرد بسیار فرز، با یک جزء پیش بینی  3.1.5

یک رویکرد بسیار چاالک با مولفه های پیش بینی به تصویر می کشد. این رویکرد ممکن است هنگامی استفاده شود که یک عنصر خاص غیر قابل  9-3شکل 

ه می است کمذاکره است و یا قابل اجرا نیست با استفاده از روش چاالک. مثال آن یکپارچه سازی یک جزء خارجی توسعه یافته توسط یک فروشنده مختلف 

 تواند و یا نمی خواهد شریک در یک راه مشترک و یا افزایشی. ادغام تنها الزم است پس از جزء تحویل داده شده است. 

 

 . یک رویکرد بسیار چابک با یک جزء پیش بینی9-3شکل 

سیستم تعهد پیری خود را با جدید، بیشتر پاسخگو رابط کاربری یک اداره دولتی یک پروژه توسعه نرم افزار بیمه های اعتباری بود. این پروژه چند ساله به جای 

 و سیستم یکپارچگی بود. بخش عمده ای از این پروژه با استفاده از یک رویکرد چابک با ورودی مستمر کسب و کار انجام شده است. 

صفحه. مراحل بسیار واضح با فرصت  211یک مشخصه  ( به عنوانOECDمحاسبات نرخ حق بیمه را از سپرده شدند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )

گذاری کد کمی برای سردرگمی )یا توضیح داده شد تایید نتیجه موقت توسط کسب و کار( و توسط یک تیم جداگانه کار راه خود را از طریق مراحل محاسبه

یش مقادیر خروجی همکاری، اما فراتر از آن، تیم محاسبه به شیوه ای تا شده بود. این دو تیم در متغیرهای ورودی مورد نیاز برای محاسبه و نحوه مصرف و نما

 حد زیادی پیش بینی کرده است. 

ار ک هنگامی که بخش تیم محاسبه کامل بود، خروجی از محاسبات نرخ حق بیمه بر روی صفحه نمایش و در گزارش نمایش داده شد. سپس کاربران کسب و

العات ارائه شده است. این دو تیم بود به صورت همزمان، اما نیاز چندانی برای تعامل بود. داشتن آنها را از لحاظ جسمی نزدیک بازخورد در ظاهر و استفاده از اط

 به یکدیگر آن را آسان تر برای بررسی در پیشرفت و توسعه، اما تا حد زیادی آنها پروژه های فرعی از هم جدا بودند. 

 هدف -FIT-FORان زندگی به عنو HYBRIDچرخه  3.1.12

 تیم های پروژه ممکن است یک چرخه زندگی ترکیبی بر اساس ریسک های پروژه را طراحی کنند. برای مثال، یک پروژه ساخت و ساز های دانشگاهی 

شتاب بازگشت سرمایه  ساختمان های متعدد به منظور بهبود و ساخت است. یک رویکرد افزایشی منابع در تکمیل برخی از ساختمان ها زودتر از دیگران،
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بهره مند  یگذاری تمرکز می کنند. هر یک از تحویل فرد ممکن است به اندازه کافی شناخته شده از یک چرخه زندگی پیش بینی برای آن ساختمان به تنهای

 شوند. 

لی. مهم نیست که راه چابک یا پیش بینی است. هدف از مدیریت پروژه است که برای تولید ارزش کسب و کار را در بهترین راه ممکن با توجه به محیط فع

  "موفق ترین چگونه می تواند ما؟"سوالی که مطرح می باشد: 

؟ کاوش هستنداست بازخورد مورد نیاز به عنوان تیم تولید ارزش؟ اگر چنین است، افزایش کمک خواهد کرد. آیا الزم است در مدیریت ریسک به عنوان ایده 

 یا چاالک کمک خواهد کرد. اگر چنین است، تکرار و 

چاالک به خاطر چاالک است هدف نیست. نکته -ابک ممکن است مفید باشد. که خوبچ های روش نیست، ارائههنگامی که سازمان می تواند مقدار متوسط 

 این است برای انتخاب یک چرخه زندگی و یا ترکیبی از چرخه زندگی است که برای این پروژه، خطرات، و فرهنگ کار. 

اد می کند. تیم استفاده می کند که بازخورد به برنامه ریزی و چاالک است در مورد تحویل مبتنی بر مشتری به صورت مکرر. که ارائه بازخورد برای تیم ایج

 مجدد تکه دیگر کار می کنند. 

 چرخه زندگی هیبرید به عنوان استراتژی گذار  3.1.11

کرده و در یک  تبسیاری از تیم قادر به سوئیچ به راه چاالک از کار یک شبه نیست. تکنیک های باشگاه نگاه و احساس بسیار متفاوت به کسانی که به آن عاد

 ، آن را حس می برایمحیط پیش بینی موفق بوده است. با سازمان ها و بخش های در حال حرکت بیشتر بزرگتر، دیگر آن را به انتقال است. به همین دلیل

 برنامه ریزی یک انتقال تدریجی. 

ردن نظر اضافه کیک انتقال تدریجی شامل اضافه کردن تکنیک های تکراری تر برای بهبود یادگیری و هم ترازی در میان تیم های و سهامداران. پس از آن، در 

ذاری به حامیان مالی. این ترکیبی از روش های مختلف یک رویکرد ترکیبی تکنیک های افزایشی بیشتر برای سرعت بخشیدن به ارزش و بازگشت سرمایه گ

 در نظر گرفته. 

 ترکیبی رویکرد با سازمان که هنگامی سپس،. اطمینان عدم درجه کم تاسعی کنید این تکنیک های جدید بر روی یک پروژه کمتر مخاطره آمیز با یک متوسط 

ت سازمان ا به خیاط انتقال ترکیبی مترقی به وضعیر راه یک این. شود اضافه آن به تکنیک این از بیشتر به نیاز که تر پیچیده های پروژه کنید سعی است، موفق

 و خطرات خاص و آمادگی این تیم برای انطباق و در آغوش تغییرات است. 

  AGILEاختالط رویکردهای  3.2

دود می کند. هر زمینه پروژه مختصات خود را دارد، مانند مخلوط متنوع از مهارت های اعضای تیم باشگاه به ندرت شیوه های خود را به یک رویکرد چابک مح

 د. ی گیرتیم و پس زمینه؛ اجزای مختلف از محصول در حال توسعه؛ و سن، مقیاس، حساسیت، پیچیدگی، و محدودیت های قانونی از محیطی که در آن کار م

یژه خود را و چارچوب باشگاه برای تیم سفارشی نیست. این گروه ممکن است به شیوه های خیاط نیاز به ارائه ارزش به صورت منظم. اغلب، تیم تمرین ترکیب

 از چاالک، حتی اگر آنها استفاده از یک چارچوب خاص به عنوان یک نقطه شروع است. 

 رویکردهای ترکیب 

رچوب چاالک، یکی از رایج ترین ترکیب در استفاده گسترده شامل استفاده هماهنگ از چارچوب نوعی بازی فوتبال راگبی، از روش به عنوان مثال از خیاطی چا

Kanban ( و، و عناصر افراطی روش برنامه نویسیXP نوعی بازی فوتبال راگبی فراهم می کند هدایت در استفاده از جمع شدن محصول، صاحب یک .)

ستر و یک تیم توسعه عملکرد متقابل، از جمله برنامه ریزی با حداکثر سرعت دویدن، نوعی بازی فوتبال راگبی بررسی روزانه، حداکثر سرعت محصول، اسکرام م

، کارو هیئت مدیره کمک می کند تا تیم برای بهبود بیشتر اثر خود را با تجسم جریان  Kanbanدویدن، و با حداکثر سرعت دویدن جلسات گذشته نگر است. 

الهام گرفته از شیوه  XPساخت موانع به راحتی قابل مشاهده است، و اجازه می دهد جریان به با تنظیم کار در محدوده روند اداره می شود. عالوه بر این، 

 فزایش اثر بخشی تیم چاالک. بهمهندسی از قبیل استفاده از کارت های داستان، ادغام مداوم، فاکتورگیری مجدد، تست خودکار، و توسعه آزمون محور بیشتر ا

 طور خالصه، ترکیبی از شیوه های از این منابع مختلف در نتیجه به همکاری از عملکرد باالتر از هر بخش در انزوا تولید می کند. 
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 عوامل پروژه که نفوذ خیاطی  3.3

 برخی از عوامل پروژه و گزینه های خیاطی به نظر شناسایی می کند.  2-3گاهی اوقات ویژگی های پروژه نیاز به یک رویکرد خیاطی برای تناسب بهتر. جدول 

 . خیاطی گزینه هایی برای بهبود مناسب2-3جدول 

 

  

 را بر روی ویژگی هایی که تاثیر خیاطی.  X2برای راهنمایی تکمیلی به عوامل موثر بر خیاطی ضمیمه 
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2   

 اجرای چابک: 

  AGILEایجاد یک محیط 

  AGILEشروع با یک طرز فکر  2.1

رای توسعه که ب مدیریت یک پروژه با استفاده از یک رویکرد چابک مستلزم آن است که تیم پروژه اتخاذ طرز فکر چاالک. پاسخ به سواالت زیر کمک خواهد کرد

 استراتژی پیاده سازی: 

  چگونه می توانید پروژه عمل تیم در شیوه ای چاالک؟ 

  تیم چه می تواند ارائه به سرعت و به دست آوردن بازخورد زودهنگام به نفع چرخه تحویل بعدی؟ 

  چگونه می توان عمل تیم به شیوه ای شفاف؟ 

  چه کار می توان به منظور اجتناب به تمرکز بر روی آیتم های با اولویت باال؟ 

  چگونه می توانید یک رویکرد بنده رهبری بهره مند دستیابی به اهداف این تیم؟ 

  TEAMرهبری خدمتگزار توانمندسازی  2.2

بر درک و  روش چابک تاکید رهبری خدمتگزار به عنوان یک راه برای توانمند سازی تیم. رهبری خدمتگزار عمل منجر از طریق خدمات برای تیم، با تمرکز

 نیازها و توسعه اعضای تیم به منظور فعال کردن باالترین عملکرد تیم امکان پذیر است. پرداختن به 

د با کار ورنقش یک رهبر خدمتگزار است برای تسهیل کشف این تیم و تعریف چاالک. رهبران خدمتگزار تمرین و پرتو افکندن چاالک. رهبران خدمتگزار برخ

  پروژه در این دستور: 

  .و یا هدف به طوری که آنها می توانند شرکت کنند و یکی شدن اطراف هدف برای پروژه. کل تیم بهینه  "چرا"تیم به تعریف کار کردن با هدف

 سازی در سطح پروژه، سطح فرد. 

  .مک ک هنگامی که هدف ایجاد شده است، تشویق تیم برای ایجاد یک محیط که در آن هر کس می تواند موفق شود. هر عضو تیم بپرسید بهمردم

 در سراسر کار پروژه. 

  .فرآیند چابک برنامه ریزی نیست، بلکه باید به دنبال نتایج نگاه کنید. هنگامی که یک  "کامل"آیا در زیر روندcrossfunctional  تیم ارائه ارزش

 تمام شده اغلب و منعکس کننده در محصول و فرایند، تیم چاالک است. مهم نیست که چه تیم خواستار روند آن. 

 ویژگی های زیر رهبری خدمتگزار را قادر می سازد رهبران پروژه برای تبدیل شدن به چاالک تر و موفقیت این تیم تسهیل: 

  ترویج خود آگاهی؛ 

  استماع؛ 

 به کسانی که در این تیم؛  خدمت 

  .کمک به مردم رشد می کنند 

  مربیگری در مقابل کنترل؛ 

  ارتقاء ایمنی، احترام، و اعتماد؛ و 

  .ترویج انرژی و هوش از دیگران است 
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 رهبری خدمتگزار خوبی ادغام به رهبری خدمتگزار است منحصر به فرد چاالک است. اما حاال که تمرین، رهبران خدمتگزار معموال می توانید ببینید که چگونه

 طرز فکر چاالک و ارزش. 

 بران خدمتگزارهنگامی که رهبران توسعه رهبری خدمتگزار خود و یا مهارت های تسهیل، آنها به احتمال زیاد برای تبدیل شدن به چاالک است. در نتیجه، ره

 می تواند کمک به تیم های خود همکاری به ارائه ارزش سریعتر. 

ه هبران بندالک موفق در آغوش طرز فکر رشد، که در آن مردم بر این باورند که آنها می توانند مهارت های جدید یاد بگیرند. هنگامی که این گروه و رتیم چا

 معتقدم که همه آنها می توانند یاد بگیرند، همه قادر تر می شود. 

  LEADERمسئولیت بنده  2.2.1

رای حمایت از رهبران خدمتگزار روابط به ایجاد ارتباط و هماهنگی در تیم و در سراسر سازمان را مدیریت کند. این روابط کمک به رهبران حرکت سازمان ب

 ار درک چاالک و تمرینتیم. این نوع حمایت کمک می کند تا برای حذف موانع و تسهیل تیم را به ساده کردن فرآیندهای آن است. از آنجا که رهبران خدمتگز

 یک رویکرد خاص به چاالک، آنها می توانند در انجام نیازهای تیم کمک کند. 

 رهبران خدمتگزار همکاری در  2.2.1.1

ر خود اتسهیل کمک به همه بهترین تفکر و ک "تسهیل همکاری."به  "مدیریت هماهنگی»هنگامی که مدیران پروژه به عنوان رهبران خدمتگزار عمل، تاکید از 

 . ترا. تسهیل تشویق مشارکت، درک این تیم، و مسئولیت خروجی این تیم به اشتراک گذاشته. تسهیل کمک به تیم ایجاد راه حل های قابل قبول اس

در داخل  برقرار تنگناهارهبران خدمتگزار همکاری و گفتگو ترویج درون تیم و بین تیم های. برای مثال، یک رهبر خدمتگزار کمک می کند تا به افشا و ارتباط 

 و بین تیم. سپس تیم حل و فصل این تنگناها. 

کار  جام اینعالوه بر این، یک تسهیل همکاری را از طریق جلسات تعاملی، گفت و گو رسمی، و به اشتراک گذاری دانش تشویق می کند. رهبران خدمتگزار ان

 گیری برای که دیگران باید به عهده دارد.  با تبدیل شدن به بی طرف پل سازان و مربیان، به جای تصمیم

 رهبران خدمتگزار حذف موانع سازمانی  2.2.1.2

ندهای نگاه سخت در فرآی مقدار اول از باشگاه مانیفست افراد و تعامالت بیش از فرآیندها و ابزار است. چه مسئولیت بهتر برای رهبر خدمتگزار به در از را به یک

بکی سازمان و کاری برای آنها ساده؟ برای مثال، اگر یک بخش نیاز به اسناد و مدارک گسترده، نقش رهبر خدمتگزار در می تواند است که مانع یک تیم یا چا

میزان  زیابیبرای کار با این بخش به بررسی اسناد و مدارک مورد نیاز، کمک به ایجاد یک درک مشترک از چگونگی تحویل سریع مقابله با این شرایط و ار

 رک مورد نیاز تا تیم ها زمان بیشتری را صرف ارائه یک محصول با ارزش به جای تولید مستندات جامع. مدا

ا ادارات رآیندهای یرهبران خدمتگزار نیز باید در فرآیندهای دیگر که طوالنی هستند، باعث تنگناها و مانع چابکی یک تیم و یا سازمان است. نمونه هایی از ف

 خطاب عبارتند از امور مالی، تابلو های کنترل تغییر، و یا ممیزی. رهبران خدمتگزار می توانید شریک زندگی و کار با دیگران آنها را به که ممکن است نیاز به

هفته تنها  2هر چالش به بررسی فرآیندهای خود را برای حمایت از تیم و رهبران چاالک. برای مثال، چه خوب است آن را برای این تیم به ارائه محصول کار 

هفته یا بیشتر به علت فرایندهای انتشار طوالنی را به انتشار. تعداد بسیار زیادی از سازمان ها  6به سقوط محصول را به یک صف یا فرایند است که می تواند 

توانایی به تغییر و یا حذف این موانع  فرآیندهای است که از سرعت ارائه محصوالت یا خدمات با ارزش جلوگیری تیم. رهبر خدمتگزار است که "تنگنا"این 

 سازمانی برای حمایت از تیم تحویل. 

 مهارت های فردی در مقابل مهارت فنی 

ن یش گذاشتعالوه بر رهبری خدمتگزار، اعضای تیم بر هوش بین فردی و عاطفی مهارت نه خود را فقط مهارت فنی. هر کس در تیم کار می کند برای به نما 

تر، صداقت، هوش هیجانی، صداقت، همکاری، فروتنی، و تمایل به برقراری ارتباط به روش های مختلف به طوری که کل تیم می تواند با هم به ابتکار عمل بیش

 خوبی کار می کنند. 
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هنگامی که هر کس می تواند  تیم باید این مهارت ها به طوری که آنها به خوبی می تواند به تغییرات در جهت پروژه و تغییرات فنی محصول پاسخ می دهند.

 به کار و به یکدیگر انطباق، کل تیم به احتمال زیاد به موفقیت است. 

  مشارکت رهبران خدمتگزار هموار کردن راه برای دیگران  2.2.1.3

ی شود. در چاالک، تیم مدیریت روند کار و محصول کار آن است. که خود مدیریت و خود سازمان به همه خدمت و حمایت از سازمان ها و پروژه اعمال م

نند، ی تیم کار می کرهبران خدمتگزار کار برای پاسخگویی به نیازهای از تیم، پروژه ها، و سازمان است. رهبران خدمتگزار ممکن است با امکانات برای یک فضا

ان با بنده رهبر کار با مدیریت قادر به تیم به تمرکز بر روی یک پروژه در یک زمان، و یا کار با صاحب محصول به توسعه داستان را با این تیم است. برخی

مالی به انتقال سازمان به بودجه بندی تدریجی حسابرسان کار به بهبود فرآیندهای مورد نیاز در محیط نظارتی، و برخی از رهبران خدمتگزار با بخش امور 

 است. 

 فاوت. این سازمان به فکر مت رهبر خدمتگزار بر هموار کردن راه برای این تیم به انجام بهترین کار آن تمرکز دارد. رهبر بنده پروژه را تحت تاثیر قرار می کند و از

  LEADERدر نظر گرفتن این مسئولیت بنده  2.2.1.2

 وظایف یکدمتگزار می توانید بسیاری از عناوین ممکن را داشته باشند، اما آنچه مهمتر است این است آنچه انجام می دهند. در اینجا چند نمونه از رهبران خ

 رهبر بنده ممکن است داشته باشد: 

 ندی، پاسخگویی بیشتر و بهره وری از تیم آموزش سهامداران اطراف چرا و چگونه باید چاالک. توضیح مزایای ارزش کسب و کار بر اساس اولویت ب

 های توانمند و بهبود کیفیت از بررسی های مکرر، و غیره 

  ما منجر شود تیم های "حمایت از تیم طریق نظارت، تشویق، و پشتیبانی. مدافع برای آموزش اعضای تیم و توسعه حرفه ای. نقل قول تناقض

سعه اعضای تیم خود صحبت می کند. از طریق حمایت، تشویق، و توسعه حرفه ای، اعضای تیم به به نقش رهبر در حال تو "ایستاده پشت سر آنها

دست آوردن اعتماد به نفس، را در نقش های بزرگتری، و کمک در سطوح باالتر را در سازمان خود. نقش کلیدی رهبر خدمتگزار در است برای 

 خود را، حتی اگر به معنای از دست دادن آنها را از این تیم است. پرورش و رشد اعضای تیم از طریق و فراتر از نقش فعلی 

  کمک به تیم با فعالیت های مدیریت پروژه تکنیکی مثل تجزیه و تحلیل کمی ریسک. گاهی اوقات اعضای تیم ممکن است دانش یا تجربه در نقش

ا آموزش در تکنیک می توانید تیم با ارائه آموزش یا انجام این فعالیت یا توابع ندارد. رهبران خدمتگزار که ممکن است قرار گرفتن در معرض بیشتر ی

 ها حمایت کنند. 

 جشن پیروزی و موفقیت تیم و پشتیبانی و پل سازی فعالیت با گروه های خارجی. درست مارپیچ صعودی تقدیر و اراده خوب برای افزایش همکاری.  

  AGILEنقش مدیر پروژه در یک محیط  2.2.2

. برخی از نقش مدیر پروژه در یک پروژه چاالک است تا حدودی از ناشناخته، چرا که بسیاری چارچوب ها و روش های چابک شما نقش مدیر پروژه نمی باشد

ا این پروژه. ب پزشکان چاالک فکر می کنم نقش یک مدیر پروژه مورد نیاز است، با توجه به تیم های خود سازمان در نظر گرفتن مسئولیت های سابق مدیر

ت کلیدی این اسحال، پزشکان چاالک عمل گرا و سازمان متوجه است که مدیران پروژه می توانید مقدار قابل توجهی در بسیاری از موارد اضافه کنید. تفاوت 

 که نقش ها و مسئولیت های خود را نگاه حدودی متفاوت است. 

  .است بهتر دیگری کس هر را خود توانایی در اما نیست، خود یتموقع در باشد می پروژه مدیران ارزش              

 مدیران پروژه استفاده رهبری خدمتگزار  2.2.3

PMBOK® Guide -  فرد اختصاص داده شده توسط انجام سازمان را برای رهبری تیم است که "راهنمای ویرایش ششم، به عنوان تعریف مدیر پروژه

  "مسئول دستیابی به اهداف پروژه می باشد.

ود ن رویکرد خوب ببسیاری از مدیران پروژه به بودن در مرکز هماهنگی برای پروژه، ردیابی و نشان دهنده وضعیت این تیم به بقیه سازمان عادت کرده اند. ای

 توابع.  siledزمانی که پروژه به تجزیه شد 
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یت وجود دارد. در عوض، تیم متقابل کارکردی هماهنگ کردن کار خود و با این حال، در پروژه های باال تغییر، پیچیدگی بیش از یک نفر می توانید مدیر

 همکاری با نماینده کسب و کار )صاحب محصول(. 

 خدمتگزار، در هنگامی که کار بر روی یک پروژه چابک، مدیران پروژه از مرکز به خدمت به تیم و مدیریت تغییر. در یک محیط چاالک، مدیران پروژه رهبران

ان واکید خود را به مربیگری افرادی که می خواهید کمک، پرورش همکاری بیشتر در این تیم، و هماهنگی با نیازهای ذینفعان هستند. بنده به عنحال تغییر ت

 یک رهبر، مدیران پروژه تشویق توزیع مسئولیت به تیم: به آن دسته از افرادی که دانش به کار انجام شده. 

 ترکیب تیم  2.3

ع یلی در هر دو ارزش ها و اصول باشگاه مانیفست اهمیت افراد و تعامالت است. باشگاه بهینه سازی جریان ارزش، با تاکید بر تحویل ویژگی سریکی از اصول اص

  "استفاده شده است."به مشتری، و نه بر مردم چگونه 

  و اعتماد آنها را به این کار انجام می. ساخت پروژه های اطراف افراد با انگیزه. آنها محیط زیست و پشتیبانی آنها نیاز دارند

 کنم، مزایای زیر را آشکار شده:  هنگامی که تیم در مورد چگونگی بهینه سازی جریان ارزش فکر می

  .مردم به احتمال زیاد به همکاری 

  .تیم پایان کار ارزشمند سریعتر 

 به ایجاد زمینه.  تیم اتالف وقت بسیار کمتر چرا که آنها چند کاره نیست و باید دوباره 

  AGILEتیم  2.3.1

ه عضو زه سه و نتیم باشگاه در توسعه محصول سریع تمرکز به طوری که آنها می توانید نظرات به دست آورد. در عمل، تیم چاالک موثرترین تمایل به در اندا

ی باشد. باشگاه را تشویق م تیم به شده داده اختصاص ٪111 دارد. در حالت ایده آل، تیم های چابک هستند در مجاورت در یک فضای تیم است. اعضای تیم

د. خدمتگزار رشمی کند تیم های خود گردان، که در آن اعضای تیم تصمیم می گیرند که کار در حوزه تعریف دوره بعدی را انجام دهد. تیم باشگاه با رهبری 

 رهبران رویکرد تیم پشتیبانی به کار خود را. 

کردی تولید افزایش محصول کاربردی اغلب. دلیلش این است که تیم های دسته جمعی صاحب کار و با هم همه از مهارت های الزم تیم چاالک متقابل کار

 برای ارائه کار به اتمام است. 

راسر ری برای تسریع کار در سصرف نظر از رویکرد کلی فرز، بیشتر یک تیم کار خود را در پیشرفت را محدود، بیشتر احتمال دارد که اعضای آن می تواند همکا

( به طوری که آنها به دام مینی آبشارها به mobbingهیئت مدیره. اعضای تیم چاالک موفق کار به همکاری در شیوه های مختلف )مانند جفت، که انبوهی و 

طراحی، پس از  جای کار مشترک نمی افتد. مینی آبشارها رخ می دهد زمانی که تیم به تمام از الزامات در یک دوره معین، پس از آن تالش برای انجام تمام

نقطه در ساختمان و یا تست زیر ساختمان، تیم ممکن است متوجه  آن حرکت می کند به انجام همه از ساختمان. با استفاده از این سناریو، در برخی از

 م همکاری به تولیدمفروضات است که دیگر اعتبار ندارد بود. در این مورد، زمان تیم در پرداختن به همه الزامات هدر رفته است. در عوض، زمانی که اعضای تی

 یرند که آنها را ادامه دهید و ارائه ویژگی های به پایان رسید کوچکتر است. تعداد کمی از ویژگی های در سراسر هیئت مدیره، آنها یاد بگ

نشان می دهد که چگونه اعضای تیم  1-4پروژه چابک از ساختار تیم پروژه ای است که بهبود همکاری در داخل و در میان تیم های بهره مند شوند. جدول 

 مشترک افزایش بهره وری و تسهیل حل مسئله نوآورانه. 
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 . صفات تیم باشگاه موفق1-4جدول 

 

  AGILEنقش  2.3.2

 ، سه نقش مشترک استفاده می شود: در چاالک

  ،متقابل کارکردی اعضای تیم 

  صاحب محصول، و 

  .تسهیل تیم 

 توصیف این نقش تیم است. 2-4جدول 

 

 . نقش تیم باشگاه2-4جدول 
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  "شکل مردم Tمن شکل مردم و "

از آن زمان، مانند  "شکل مردم I"عمیق در یک دامنه، اما به ندرت خارج از آن دامنه کمک می کند. این افراد در جوامع چاالک عنوان برخی از افراد تخصص 

مکمل تخصص خود را در یک منطقه با حمایت از، اما مهارت های  "Tمردم به شکل "آنها عمق، اما نه وسعت بسیار شناخته شده است. در مقابل  "من،"حرف 

 سعه مناطقکمتر توسعه یافته در مناطق مرتبط و مهارت های همکاری خوب است. به عنوان مثال، کسی که می تواند برخی از مناطق از محصول آزمایش و تو

 . Tمختلف از محصول نظر گرفته می شود یک فرد به شکل 

است تعریف شده، تخصص رسمیت شناخته شده و نقش اصلی است، اما مهارت های، تطبیق پذیری و استعداد برای همکاری برای کمک  T یک فرد به شکل

 به انجام این کار کاهش می دهد. به افراد دیگر هنگامی که و که در آن الزم است. این همکاری دست آف و محدودیت های تنها یک نفر که قادر 

 تعمیم متخصصان  2.3.3

 یم، و یا مردمتیم چاالک متقابل کارکردی، اما مردم اغلب شروع به خاموش که راه. با این حال، بسیاری از تیم های چابک موفق هستند تا از متخصصان تعم

 ساخته شده است.  "Tبه شکل "

چندگانه، به جای یک تخصص است. اعضای تیم باشگاه کار  این به این معنی اعضای تیم باید هر دو تخصص تمرکز عالوه وسعت تجربه در سراسر مهارت های

 معمول یکدیگر کمکبه توسعه از جمله ویژگی های به دلیل همکاری شدید و خود سازمان به ازدحام و دریافت کار به سرعت انجام شده، که نیاز آنها را به طور 

 کند. 

ممکن است مضر باشد اگر آن را ایجاد یک گلوگاه برای بقیه تیم است. هدف این است که توان یک نفر است مربوط نیست. تمرکز بر روی توان یک نفر حتی 

 برای این تیم به بهینه سازی تحویل کار به پایان رسید برای دریافت بازخورد. 

داکثر متخصص در تالش برای به ح در صورتی که مشتری بخواهد نتایج بزرگ، مانند تحویل ویژگی سریع با کیفیت عالی، تیم را نمی توان فقط با نقش های

ر به ری با یکدیگرساندن بهره وری منابع فراهم شده است. هدف این تیم است جریان بهره وری، بهینه سازی توان از تمام تیم. اندازه دسته کوچک ترویج همکا

 تیم کار می کند در کار با ارزش. عنوان یک تیم. کار صاحب کاال این است که مطمئن شوید که 

 ساختار تیم  2.3.2

 ر. ت کاتیم اصول و شیوه های چاالک در بسیاری از صنایع به تصویب رسید. آنها مردم را به تیم متقابل کارکردی سازماندهی به تکرار توسعه محصوال

و برخی از نمایندگی باشگاه اتحاد. آنها خود سازمان بود و در افزایش  PMIتیم اصلی مونتاژ برای ارسال این راهنمای عمل پس زمینه برخی متنوع حال نشان 

رات ن سمبل نظکار می کرد برای تکمیل کار. شاخص مدیران خرید بخش مونتاژ یک گروه از کارشناسان موضوع به بازرسی کار، و این تیم اجازه داده به عنوا

 اختصاص ٪111ال تیم اصلی بود نماینده یک تیم چاالک معمولی نیست چرا که زمان اعضای آن بود و بهبود محصول آن را به عنوان توسعه داده شد. با این ح

  شده به این تالش است. داده

از  ت ، برخیبرخی از سازمان قادر به ایجاد شده نمییابند ، تیم متقابل کارکردی؛ دیگر یک وضعیت متفاوت است. به جای داشتن همه اعضای تیم در مجاور

عضای ا های توزیع شده و یا تیم های پراکنده شده است. تیم های توزیع تیم متقابل کارکردی در مکان های مختلف. تیم پراکنده ممکن است هر یک از سازمان

فزایش هزینه های تیم مشغول به کار در یک محل کامال متفاوت هم در یک دفتر و یا از خانه داشته باشند. در حالی که این ترتیبات ایده آل با توجه به ا

 ارتباطی نیست، آنها هنوز هم ممکن است قابل اجرا خواهد بود. 

ان ه آمریکا و مکدر یکی از بزرگ، موسسه مالی مستقر در ایاالت متحده یک برنامه با مجموعه ای از تیم های که در آن اعضای تیم در ساحل شرق ایاالت متحد

، تحلیلگران، توسعه UXارد. هنگامی که این گروه برای اولین بار آغاز شده، آن یک تیم بزرگ پراکنده )های مختلف در سراسر هند مستقر بودند وجود د

خورشید را "دهندگان و آزمایشکنندگان( انجام شد عمل توسعه که در آن برخی از زمان کار همپوشانی در سراسر اعضای تیم به انجام گرم دست آف با کار 

روزانه با هم انجام شده و مورد استفاده وب کم که شامل تمام اعضای تیم. نقش های کلیدی )تحلیلگران، صاحبان کاال،  standups. اعضای تیم "دنبال کنید

 . ، و منجر توسعه( در ایاالت متحده در اوایل آمده برای پاسخ به هر گونه سوال از اعضای تیم مستقر در هند خود و کمک به حل و فصل موانعUXطراحان 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

491 
 

یم به ممحصول آغاز شده بزرگتر، و کمک های مالی بیشتر از طریق آمد، آنها تصمیم به شکستن را به پنج گروه کوچکتر است. برای این کار، آنها تصعنوان 

ن مکان ها ، در مجاورت تیم در هر یک از ای crossfunctionalساخت نمییابند ، تیم های توزیع در مکان های مختلف. آنها تصمیم به ساخت ساخته شده 

 شامل توسعه دهندگان و تست. 

 کار می کرد وآنها همچنین هسته مجموعه ای از تحلیلگران، مستقر در این دو مکان ایاالت متحده، که با صاحبان بدهید محصول و مستقر در ایاالت متحده 

ها بررسی محصول به عنوان یک برنامه کامل انجام شده بود، بسیاری از پس از آن با هر یک از تیم کار کرده بودند. اگر چه آنها برخی از ساختار در جایی که آن

 ود را سازماندهی انجام شده است. فعالیت های دیگر در سطح تیم را بر اساس آنچه بهترین برای هر تیم کار می کرد، به آنها اجازه می دهد تا خ

 تیم اختصاص داده شده  اعضای 2.3.4

ده آل نیست، متاسفانه، گاهی ای شرایط این که حالی در نیست؟ تیم این به شده داده اختصاص ٪111زمان اعضای تیم است  چه اتفاقی می افتد وقتی که آن

 اوقات نمی توان اجتناب کرد. 

 کار از توان تکلیفی چند عملکرد. کار و کرد خواهد کار چند انجام که است گروه این در ٪51 یا ٪25مشکل اصلی با داشتن کسی سرمایه گذاری تنها ظرفیت 

 هش می دهد. کا مداوم طور به تحویل بینی پیش برای تیم توانایی اثرات و تیم این

ه پایان کار های بعملکرد چند تکلیفی را کند می کند پیشرفت از کل تیم، چرا که اعضای تیم اتالف وقت زمینه سوئیچینگ و / یا انتظار برای هر یک از دیگر 

  .است پذیر امکان ترین سریع توان تیم این شده، داده اختصاص تیم به ٪111 دیگر. هنگامی که مردم

 . وظایف از تعدادی با نمایی دهد می افزایش را دادن دست از. کنند تجربه را وظیفه تعویض هنگام در ٪41 و ٪21مردم زیان بهره وری در جایی بین  

یفه، شخص وظ سوئیچینگ های هزینه دلیل به عوض، در. است پروژه هر در ٪51شخص نیست هنگامی که یک شخص بین دو پروژه چندین کار همزمان، آن 

 . است پروژه هر در ٪41 و ٪21در جایی بین 

ه آنها باشید زمانی ک مردم به احتمال زیاد به اشتباه زمانی که آنها چند کاره هستند. تغییر وظیفه مصرف حافظه کاری و مردم کمتر زمینه خود را به یاد داشته

 چند کاره هستند. 

 یک تیم همکاری، کار همه بیشتر موثر است. ک پروژه است، آنها به طور مداوم می تواند به عنوان ی به شده داده اختصاص ٪111وقتی که همه در تیم 

 است خود عملیاتی توان نمی، اختصاص تیم این تالش به را خود ظرفیت ٪111از آنجا که اعضای تیم هسته ای در حال توسعه این راهنمای عمل می تواند 

متر چه ممکن است آن صورت داشتن استطاعت مالی به مرتب و سرمایه گذاری توجه خود را تمام وقت به این پروژه است. با این حال، در ک ای مالحظه قابل

و تمرکز  colocateحالی که آن لحاظ اقتصادی قابل دوام به همکاری، حتی اگر پراکنده و عامل در کسری از ظرفیت کامل خود، آن است که عملی نیست به 

ریق ا از طر ظرفیت کامل. بنابراین، این تیم پراکندگی آنها به عنوان یک خطر بالقوه شناخته شده است. آهنگ های تیم و نظارت بر پیشرفت کار خود رد

  استفاده از ابزار مشترک و تنظیم تکالیف بر اساس ظرفیت های فردی درآمده است.

طقه نقشه برداری برای راهنمایی های بیشتر در تیم در محیط های چاالک، به طور خاص از فرایندهای در مدیریت پروژه فرآیند گروه و دانش من A1-2جدول 

 موجود در مدیریت منابع پروژه منطقه دانش را مشاهده کنید. 

ه ه داده و یا تحلیلگران تحقیق. هنگامی کهمه تیم داشته اند و تمام نقش هایی که آنها نیاز دارند. به عنوان مثال، برخی از تیم نیاز به حمایت از مدیران پایگا

 یک تیم به طور موقت متخصصان اختصاص داده، مهم است که به اطمینان حاصل شود که هر کس همان مجموعه ای از انتظارات است. آیا این متخصص

شدن سطح تعهد بنابراین میتوان از ارائه کرده اده است؟ تعیین انتظارات با هر کس )متخصص و تیم( برای روشن د اختصاص مدت چه برای و تیم به 111٪

  است. تکالیف پاره وقت ایجاد خطرات برای پروژه.
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  TEAMفضای کاری  2.3.6

 ک همه در یک اتاقتیم نیاز به یک فضای که در آن آنها می توانند با هم کار کنند، به درک دولت خود را به عنوان یک تیم، و همکاری. برخی از تیم های چاب

 و نمودار آنها، و کار خود به خود در اتاقک یا دفاتر.  standupsبا هم کار کنند. برخی از تیم های یک فضای کاری تیم برای 

ه بدون وقفه ب در حالی که شرکت در حال حرکت به سمت باز، محیط کار مشترک، سازمان ها نیز نیاز به ایجاد فضاهای آرام برای کارگرانی که نیاز به زمان

( با مناطق آرام و یا "رکغارها و مشت"فکر می کنم و کار. بنابراین، شرکت در حال طراحی دفاتر خود به تعادل زمینه های مشترک و اجتماعی )گاهی به نام 

 فضاهای خصوصی که در آن افراد می توانند بدون قطع شدن کار. 

ه مانند ب هنگامی که تیم های اعضای جغرافیایی توزیع، تیم تصمیم می گیرد که چه مقدار از محل کار خود مجازی است و چه مقدار فیزیکی است. فناوری

 ر ابزار همکاری مجازی کمک به مردم همکاری از راه دور. اشتراک گذاری اسناد، ویدئو کنفرانس، و سای

گیرند که ساخت و یاد ب تیم جغرافیایی توزیع نیاز فضای کاری مجازی. عالوه بر این، در نظر گرفتن تیم با هم در فرد در فواصل منظم بنابراین میتوان از اعتماد

 چگونه با هم کار کنند. 

 جفت شدن از راه دور عبارتند از: رای مدیریت ارتباطات در تیم پراکنده پنجره تنگ ماهی و برخی از روش های به در نظر گرفتن ب

  .ردم مایجاد یک پنجره تنگ ماهی را با راه اندازی لینک ویدئو کنفرانس با عمر طوالنی بین مکان های مختلف که در آن تیم پراکنده وجود دارد

را ببندید در پایان. به این ترتیب، مردم مشاهده می کنید و تعامل خود به خود با یکدیگر، کاهش شروع به از لینک در آغاز یک روز کاری، و آن 

 تاخیر همکاری در غیر این صورت در جدایی جغرافیایی ذاتی. 

 انی که ینک ها تا زمتنظیم جفت از راه دور با استفاده از ابزار کنفرانس مجازی برای به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش، از جمله صوتی و تصویری ل

 زمان تفاوت های منطقه برای خود اختصاص داده، این ممکن است ثابت کند تقریبا به عنوان به عنوان چهره به چهره جفت شدن موثر است. 

حول چاالک اوایل تعامل با تشکیل تیم با آوردن مردم با مهارت های مختلف از توابع مختلف با هم. آموزش مدیران و رهبران در مورد طرز فکر چاالک و در ت

  آنها را.

 سازمانی  SILOSغلبه بر  2.3.7

ضای تیم اعبهترین مکان برای شروع زمانی که تشکیل تیم چاالک است با ایجاد یک اعتماد بنیادین و یک محیط کار ایمن به اطمینان حاصل شود که تمام 

طرات دیگر را می هم صدا برابر و شنیده می شود و در نظر گرفته. این، همراه با ساختن طرز فکر چاالک است که زمینه موفقیت فاکتور تمام چالش ها و خ

 توان کاهش داد. 

ن اسازمان ایجاد موانع برای تشکیل تیم چاالک متقابل کارکردی. اعضای تیم مورد نیاز برای ساخت تیم متقابل کارکردی به طور معمول به مدیر siledاغلب، 

ه تمرکز بر روی بهره وری جریان )و معیارهای مبتنی بر تیم( مختلف گزارش و معیارهای مختلف که توسط آن مدیران اندازه گیری عملکرد خود. مدیران نیاز ب

 به جای کارایی منابع. 

مکاری ین امر نه تنها هبرای غلبه بر سیلوهای سازمانی، کار با مدیران مختلف از این اعضای تیم و آنها را به اشخاص الزم را اختصاص به تیم متقابل کارکردی. ا

 مان تا ببینید که چگونه اعمال نفوذ مردم آن خواهد شد بهینه سازی پروژه یا محصول در حال ساخته شده است. تیم ایجاد بلکه اجازه می دهد ساز

 ضمیمه صفات که نفوذ خیاطی را ببینید.  X2برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تیم 

 یک به شده داده اختصاص ٪111تیم است که عملکرد متقابل و  به عنوان یک رهبر پروژه چابک، تمرکز برای اولین بار در مورد چگونه شما می توانید یک 

ام در نه، که یک گروزا صورت به هم با ارتباط و کار به تست، و دهندگان توسعه مانند کلیدی، های تیم اعضای فقط معنی به را آن اگر حتی. کنید ایجاد تیم

  مسیر درست به سمت چابکی است.
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4  

  AGILEتحویل در یک محیط  اجرای چابک:  

 و تیم منشور پروژه  4.1

ست. با این حال، هر پروژه نیاز به یک منشور پروژه به طوری که تیم پروژه می داند که چرا این پروژه مهم، که در آن تیم به رهبری است و چه هدف پروژه ا

هم. در آن صورت، این تیم ممکن منشور پروژه خود را ممکن است به اندازه کافی برای این تیم است. تیم باشگاه نیاز به هنجارها و درک درستی از نحوه کار با 

 است یک منشور تیم نیاز دارند. 

 این فرایند کمک می کند تا اجاره تیم یاد بگیرند که چگونه با هم کار کنند و یکی شدن در اطراف این پروژه است. 

 ر پروژه چابک پاسخ این پرسش ها: منشو حداقل، برای یک پروژه چابک، تیم احتیاج به بصیرت پروژه و یا هدف و مجموعه روشنی از توافقات کار.

  .چرا ما انجام این پروژه؟ این چشم انداز پروژه است 

  .چه کسی سود و چگونه؟ این ممکن است بخشی از چشم انداز پروژه و / یا هدف پروژه 

  باشند پروژه انتشار معیارها این کند؟ می انجامچه برای پروژه متوسط . 

 ر کنند؟ این جریان در نظر گرفته شده از کار توضیح می دهد. چگونه می خواهیم با هم کا 

ت. عالوه ه کار اسیک رهبر بنده ممکن است روند اجاره را تسهیل. یک تیم می تواند با همکاری با یکدیگر یکی شدن، و منشور پروژه یک راه عالی برای شروع ب

 گونه آنها کار خواهد کرد با هم. که چبر این، اعضای تیم ممکن است بخواهید به همکاری برای درک این

ه مند د اجاره تیم بهرتیم ها یک فرایند رسمی برای اجاره به عنوان طوالنی نیاز ندارد به عنوان تیم درک کنند که چگونه با هم کار کنند. برخی تیم ها از رون

 رداد اجتماعی خود استفاده کنید: قرا شوند. در اینجا برخی از ایده های اجاره برای اعضای تیم به عنوان پایه ای برای

  ارزش تیم، مانند سرعت پایدار و ساعت هسته؛ 

  معنی بنابراین میتوان از کامل همواره قضاوت؛ احترام  "انجام شد"به معنی بنابراین تیم می تواند در کار را کار؛ چه  "آماده"توافق نامه، مانند آنچه

 ؛ و یا استفاده از محدودیت کار در روند؛  timeboxبه 

  قوانین زمین، مانند یک شخص صحبت کردن در یک جلسه، و 

  .هنجارهای گروه، مانند این که چگونه رفتار تیم زمان نشست 

 رهبر بنده هم با تیم ممکن است تصمیم به رسیدگی به رفتارهای دیگر. 

است چگونه اعضای تیم با یکدیگر تداخل می کنند. هدف از منشور تیم است برای ایجاد -تیم این تیم منشور به یاد داشته باشید که قرارداد خود را اجتماعی

 ا به عنوان یک تیم کار می کنند. یک محیط چاالک که در آن اعضای تیم می توانند به بهترین توانایی خود ر

 شیوه های چاالک مشترک  4.2

 رایج ترین شیوه های پروژه چابک. اد کمی از توصیف یک تعد 5.2.8از طریق  5.2.1بخش 

 مروری  4.2.1

 تنها عمل مهم ترین گذشته نگر است، زیرا اجازه می دهد تا تیم را به مورد یادگیری، بهبود، و انطباق روند آن. 
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ی در فواصل منظم، تیم م"مروری کمک به تیم یاد بگیرند از کار قبلی خود را در محصول و فرآیند آن است. یکی از اصول در پشت باشگاه مانیفست است: 

  "دهد که چگونه برای تبدیل شدن به موثر تر است، پس از آن آهنگ ها و رفتار خود را بر این اساس تنظیم می کند.

هفته تکرار، به دلیل تکرار دهید تظاهرات و به صورت گذشته نگر در پایان. با این حال، تیم می کند تکرار به  2استفاده تکرار به خصوص  بسیاری از تیم های

 به قهقرایی در این زمان کلیدی:  منظور عطف بماسبق نیاز ندارد. اعضای تیم ممکن است تصمیم

 ا تکمیل میکند. این را ندارد که یک افزایش به یاد ماندنی. این می تواند هر انتشار، مهم نیست هنگامی که این گروه به انتشار و یا کشتی چیزی ر

 چقدر کوچک. 

  .هنگامی که بیش از چند هفته از گذشته نگر قبلی منتقل می شود 

  .هنگامی که این گروه به نظر می رسد متوقف شده است و به اتمام کار از طریق تیم روان نیست 

  .هنگامی که این گروه هیچ نقطه عطف دیگر می رسد 

 پروژه بهره مند شوند. تیم باید در مورد کاال کار خود و روند کار-از-تیم هایی از تخصیص زمان کافی برای یادگیری، یا از گذشته نگر موقت یا گذشته نگر پایان

نگامی که تیم برنامه ریزی زمان به اندازه کافی، آنها می توانند به صورت گذشته نگر خود را یاد بگیرند. به عنوان مثال، برخی از تیم های مشکل اتمام کار. ه

 ساختار به جمع آوری داده ها، فرایند است که داده ها و تصمیم گیری چه باید سعی کنید بعد به عنوان یک آزمایش. 

 هم برای این تیم به از کار قبلی یاد بگیرند و پیشرفت های کوچک است.  اولین و مهمترین، گذشته نگر است در مورد سرزنش نیست؛ به صورت گذشته نگر

 فتن علل ریشه،به صورت گذشته نگر است در مورد به دنبال در کیفی )احساسات مردم( و )اندازه گیری( کمی داده ها، سپس با استفاده از آن داده ها به یا

 پروژه ممکن است در نهایت با بسیاری از اقالم اقدام برای حذف موانع. طراحی اقدامات متقابل، و توسعه طرحهای عملیاتی. تیم 

یار زیادی در زهای بسدر نظر بگیرید که محدود کردن تعدادی از اقالم اقدام به ظرفیت تیم برای رسیدگی به بهبود در تکرار یا کار آینده. تالش برای بهبود چی

از برنامه ریزی برای تکمیل موارد کمتر و موفقیت تکمیل همه آنها. سپس، هنگامی که زمان اجازه می دهد، این  یک بار و نه در پایان هر یک از آنها بسیار بدتر

پس، در مدت س تیم می تواند در این فرصت بهبود بعدی در لیست کار. زمانی که تیم پیشرفت را انتخاب، تصمیم بگیرید که چگونه برای اندازه گیری نتایج.

 گیری نتایج به اعتبار موفقیت یا شکست هر یک از بهبود.  زمان بعدی، اندازه

ندی، تیم به ب تسهیل از تیم آنها منجر به از طریق یک فعالیت برای رتبه بندی اهمیت هر یک از آیتم های بهبود. هنگامی که وضعیت بهبود توسط تیم رتبه

 می کند کار اگر بر اساس جریان(.  تعداد مناسب را به کار بر روی برای تکرار بعدی )یا در جریان اضافه

 آماده سازی سفارشات  4.2.2

 از شروع می شودجمع لیست مرتب شده از همه کار، ارائه شده در قالب داستان، برای یک تیم است. بدون نیاز به ایجاد تمام از داستان برای کل پروژه قبل 

 گسترده و اقالم پس از آن کافی برای تکرار بعدی وجود دارد.  brushstrokesفقط کار به اندازه کافی برای درک آزادی برای اولین بار در 

شه نق صاحبان کاال )یا یک تیم ارزش صاحب محصول است که شامل مدیر محصول و تمام صاحبان کاال های مربوط به آن منطقه از محصول،( ممکن است یک

در  X3نقشه راه بر اساس آنچه تیم تولید می کند. )پیوست  replansول زمان. صاحب کاال راه محصول تولید برای نشان دادن توالی پیش بینی تحویل در ط

 باشگاه تناسب فیلتر ابزار برای نمونه هایی از نقشه راه را ببینید.( 

ک رهبر نجر می شود این کار. یدر نظر بگیرید با استفاده از نقشه تاثیر را ببینید که چگونه محصول با هم متناسب است. تحت شرایط عادی، صاحب محصول م

 اه خدمت به پروژه را تسهیل کند. بنده می تواند هر گونه جلسات الزم به عنوان یک ر

 پاالیش جمع  4.2.3

ند. ار کار می کدر تکرار بر چاالک، صاحب محصول اغلب با تیم برای آماده سازی برخی از داستان برای تکرار آینده در طول یک یا چند جلسه در وسط از تکر

 باط با یکدیگر هستند. هدف از این نشست ها به اصالح داستان به اندازه کافی تا تیم داند آنچه را که داستان ها و چگونه بزرگ این داستان ها در ارت

 هیچ اجماعی در مورد مدت زمانی که پاالیش باید وجود داشته باشد. است یک زنجیره از وجود دارد:  
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  .فقط در زمان پاالیش برای جریان بر اساس چاالک. تیم طول می کشد کارت بعدی کردن ستون به انجام و آن را مورد بحث 

 کرار استفاده از یک بسیاری از تیم های چابک مبتنی بر تtimeboxed 1  هفته. )تیم مدت زمان تکرار  2ساعته نیمه راه بحث را از طریق تکرار

 است که آنها را بازخورد مکرر، به اندازه کافی فراهم می کند انتخاب می کند.( 

 حصول، منطقه محصول، و یا مشکل دامنه جدید بحث پاالیش متعدد برای تیم چاالک مبتنی بر تکرار. تیم ها می توانند این زمانی که آنها به م

 استفاده کنید. 

گر یاد بگیرند. اجلسات پاالیش اجازه صاحب محصول برای ارائه ایده های داستان به تیم و برای این تیم به مورد چالش های بالقوه و یا مشکالت در داستان 

 ظور درک خطرات را درخواست کنید. تیم به سنبله ویژگی به من صاحب محصول مطمئن نیستید از وابستگی است، صاحب محصول می توانید

 ه عنوان مثال وجود دارد: راه های بسیاری برای صاحب محصول برای انجام جلسات آماده سازی سفارشات و پاالیش، جمله ب

  .تیم را تشویق به عنوان تثلیث از توسعه، تستر، کار کسب و کار صاحب تحلیلگر / محصول به بحث و ارسال داستان 

  .در حال حاضر مفهوم داستان کلی به تیم. تیم مورد بحث و آن را تصحیح به عنوان بسیاری از داستان به عنوان مورد نیاز است 

 مختلف به اکتشاف و نوشتن داستان هایی با هم، مطمئن شوید تمام از داستان به اندازه کافی کوچک  کار کردن با تیم برای پیدا کردن راه های

 وز است. ربنابراین میتوان از یک جریان ثابت از کار تکمیل شده تولید می باشد. در نظر بگیرید که قادر به تکمیل یک داستان را حداقل یک بار در 

ساعت در هر داستان پاالیش هفته برای دسته بعدی از کار است. تیم خواهید به حداکثر رساندن زمان صرف انجام  1تیم های اغلب یک هدف صرف بیش از 

 overpreparingساعت در هر داستان پاالیش هفته، صاحب محصول می تواند  1کار به عنوان به کار برنامه ریزی مخالف است. اگر تیم نیاز به صرف بیش از 

 نیاز برای ارزیابی و اصالح کار. فاقد برخی از مهارت های مهم مورد  ، یا تیم ممکن است

4.2.2 STANDUPS  روزانه 

 به یکدیگر، کشف مشکالت، و اطمینان از کار و جریان کار هموار از طریق این تیم است.  microcommitبه  standupsتیم استفاده 

Timebox  از  "پیاده"دقیقه هیچ. تیم  15سرپایی به بیش ازKanban  و یا وظیفه هیئت مدیره در برخی از راه، و هر کسی از تیم می توانید سرپایی را

 تسهیل کند. 

 به سواالت زیر در مد گرد رابین: در مبتنی بر تکرار چاالک، هر کس پاسخ 

  چه من از آخرین سرپایی کامل؟ 

  چه هستم من برنامه ریزی برای تکمیل میان حال و سرپایی بعدی؟ 

  موانع من )و یا خطرات و یا مشکالت( چه هستند؟ 

وز از تکرار به رپرسش هایی از این تولید پاسخ که اجازه می دهد این تیم را به خود سازماندهی و هر یک از دیگر پاسخگو برای تکمیل کار آنها قبل و بعد 

 ارید. نگه د متعهد

 ت مدیره از راست به چپ. سواالت: ، با تمرکز بر توان تیم است. تیم ارزیابی هیئstandupsجریان بر اساس چاالک است یک رویکرد متفاوت به 

  چه ما نیاز به انجام برای پیشبرد این قطعه از کار؟ 

  آیا هر کسی در هر چیزی است که در هیئت مدیره کار نمی کند؟ 

 ز به عنوان یک تیم به پایان برساند؟ چه را که ما نیا 

  آیا تنگناها یا مسدود کننده به جریان کار وجود دارد؟ 

دیده است تبدیل شدن آنها به جلسات وضعیت. تیم که به طور سنتی در یک محیط پیش بینی کار  standupsبه طور معمول در  antipatternsیکی از 

 ز آنجایی که آنها به ارائه یک وضعیت استفاده می شود. ا antipatternممکن است تمایل به این سقوط 
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 Standupsدیده است که تیم آغاز می شود برای حل مشکالت عنوان تبدیل شدن آنها آشکار است.  standupsبه طور معمول در  antipatternیکی دیگر از 

ط به پارکینگ، و پس از آن جلسه دیگری، که ممکن است پس از سرپایی برای تحقق هستند مشکالت نه برای حل آنها وجود دارد. اضافه کردن مسائل مربو

 شود، ایجاد و حل مشکالت وجود دارد. 

می تواند بسیار مفید، ارائه ماهیت کار این تیم نیاز به همکاری شدید. یک  standupsخود را دارند. هنگامی که به خوبی اجرا شود،  standupsتیم اجرا 

 . standupsتصمیم آگاهانه در مورد زمانی که تیم نیاز دارد، و یا می توانید به طور موثر استفاده کنید، 

حاصل شود آن را به یک جلسه وضعیت را روشن نکنید،  تشویق هر گونه از اعضای تیم به منظور تسهیل سرپایی به جای یک مدیر پروژه یا رهبر به اطمینان

 اما به جای به عنوان یک زمان برای این تیم به استفاده خود را سازماندهی و انجام تعهدات به یکدیگر.

 تظاهرات / نقد و بررسی  4.2.4

ا ند و می پذیرد و یبه عنوان تیم کامل از ویژگی های معموال در قالب داستان برای کاربران، این تیم دوره نشان می دهد کاال کار. صاحب کاال تظاهرات می بی

 کاهش می داستان. 

، تیم نشان می دهد که کار تکمیل شده که آن زمان چاالک flowbasedدر تکرار بر چاالک، تیم نشان می دهد همه موارد به کار تکمیل در پایان از تکرار. در 

حب محصول، برای انجام این کار آن است، معموال زمانی که از ویژگی های کافی را به یک مجموعه است که منسجم انباشته شده است. تیم ها، از جمله صا

 نیاز به بازخورد تصمیم بگیرید که چگونه اولیه به دنبال بازخورد محصول بپرسید. 

هفته. این فرکانس اندازه کافی برای اکثر تیم است،  2بعنوان یک دستورالعمل کلی، نشان می دهد هر تیم به عنوان یک محصول کار را حداقل یک بار هر 

د توسعه طوری که تیم می توانبنابراین اعضای تیم می توانند بازخورد است که آنها را از رفتن به مسیری اشتباه مانع است. که آن نیز به اندازه کافی مکرر به 

 وان آنها می خواهند یا نیاز به. محصول تمیز به اندازه کافی برای ساخت یک محصول کامل عنوان اغلب به عن

رند گیاد بیک بخش اساسی از چه چیزی باعث چاالک پروژه تحویل مکرر از یک محصول کارگر است. یک تیم است که نشان می دهد و یا انتشار نمی توانند ی

 نیاز به فعال کردن تحویل مکرر.  به اندازه کافی سریع است و به احتمال زیاد روش های چابک اتخاذ نشده است. این گروه ممکن است مربیگری اضافی

  AGILEبرنامه ریزی برای تکرار مبتنی بر  4.2.6

 کنید برایظرفیت هر تیم متفاوت است. اندازه داستان معمولی هر صاحب محصول متفاوت است. تیم در نظر اندازه داستان خود را به طوری که آنها سعی ن

 ارتکاب به داستان بیش از ظرفیت تیم به تکمیل در یک تکرار است. 

ت، یا هر چیزی که مانع از مردم از شرکت در مجموعه بعدی از کار(، صاحب محصول هنگامی که مردم در دسترس نیست )به عنوان مثال، تعطیالت، تعطیال

گامی به پایان رسید. هن می داند که تیم ظرفیت کاهش می یابد. تیم قادر نخواهد بود به پایان برساند به همان مقدار از کار به عنوان آن را در دوره زمانی قبلی

 ای کار است که مطابق با این ظرفیت برنامه ریزی کنید. که تیم های کاهش ظرفیت، آنها تنها بر

 به نمایند، می ارائه آنچه اطمینان ٪111برای مثال( است. تیم نمی تواند با  4.11تیم برآورد آنچه که آنها می توانید کامل، یک اندازه گیری از ظرفیت )بخش 

 تیم آماده، ولمحص یک قالب در پیشرفت های تیم و کوچکتر را داستانها تا کاال صاحبان که وقتی. کند بینی پیش منتظره غیر بفهمند توانند نمی آنها عنوان

 نجام دهد. ا آینده برای به قادر آنها چه یاد

یک تر در ی بیشتیم باشگاه فقط یک بار در یک تکه تک برنامه ریزی نیست. در عوض، تیم چاالک برنامه ریزی یک کمی، ارائه، یادگیری، و سپس مجدد کم

 چرخه ادامه دارد. 

  آن است. standupsو کمک به تیم برای کشف چگونگی بهبود  antipatternتوجه تیم به  جلب              
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 یی را که کمک به تیم ارائه ارزش مناسک اجرا 4.2.7

 اگر تیم می کند با توجه به کیفیت پرداخت نمی کند، آن را به زودی غیر ممکن تبدیل به انتشار هر چیزی به سرعت در حال. 

 ئه با حداکثر سرعت خود کمک کند: شیوه های فنی زیر، که بسیاری از آمده شدید برنامه نویسی، ممکن است تیم برای ارا

  .انجام اختالط مکرر از کار را به طیف، بدون توجه به محصول، و سپس مجدد به تعیین که کل محصول هنوز هم کار می کند به ادغام مداوم

 عنوان در نظر گرفته شده. 

  .استخدام تست در سطح سیستم برای اطالعات پایان به پایان و تست واحد برای بلوک های ساختمان. در این میان، درکتست در تمام سطوح 

رده یدا کاگر نیاز برای آزمون ادغام و که در آن وجود دارد. تیم پیدا دود تست به عنوان اولین نگاه که آیا محصول کار خوب است مفید است. تیم پ

 اند که تصمیم گیری زمانی که برای اجرای آزمون رگرسیون و آنهایی که کمک می کند تا آنها را حفظ کیفیت محصول با عملکرد ساخت خوب.

 تیم باشگاه یک اولویت قوی برای تست خودکار به طوری که آنها می توانید ساخت و نگهداری شتاب تحویل. 

 ( پذیرش آزمون محور توسعهATDD .) درATDD کل تیم می شود با هم مورد بحث و معیارهای پذیرش برای یک محصول است. سپس ،

ه اندازه کافی و تست خودکار برای دیدار با معیارهای ایجاد می کند. برای پروژه های غیر تیم آزمون، که اجازه می دهد تا تیم به نوشتن کد فقط ب

 نرم افزار، بررسی چگونگی به تست کار به عنوان تیم کامل تکه ارزش. 

 ( آزمون محور توسعهTDD( و توسعه رفتاری رانده )BDD .)کند تا  نوشتن تست خودکار قبل از نوشتن / ایجاد محصول در واقع کمک می

طرح های این تیم است. پروژه های سخت  "تست درایو"طراحی مردم و اشتباه ضد محصول می باشد. برای پروژه های غیر نرم افزار، نظر چگونه به 

 افزار و مکانیکی اغلب استفاده از شبیه سازی برای آزمون موقت از طرح های خود را. 

  ( پاشنهtimeboxed  .)خ مخصوص یادگیری مفید هستند و ممکن است در چنین شرایطی استفاده می شود: برآورد، میتحقیقات و یا آزمایش

پذیرش معیارهای تعریف، و درک جریان عمل کاربر از طریق محصول می باشد. سنبله ها مفید هستند زمانی که تیم نیاز به یادگیری برخی از 

 عنصر فنی یا عملکردی حیاتی است. 

 ه محصول کار ایش کمک به ارائچگونه تکرار و افز 4.2.8

ل یک ز این تحویتکرار کمک به یک تیم ایجاد یک آهنگ برای تحویل و انواع بسیاری از بازخورد. تیم تولید افزایش ارزش برای تحویل و بازخورد. بخش اول ا

نید که به گذشته به ببی تظاهرات است. تیم بازخورد در مورد چگونگی کاال نظر می رسد و از طریق یک نسخه ی نمایشی دریافت خواهید کرد. اعضای تیم نگاه

 چگونه آنها می تواند به بازرسی و انطباق فرآیند را به موفقیت. 

 مناسب برای آهنگ تحویل تیم است. تظاهرات و یا بررسی یک بخش ضروری از جریان پروژه چابک. برنامه تظاهرات به عنوان 

 عیب یابی چالش پروژه چابک  4.3

تبط با نرخ باالی تغییرات، عدم اطمینان و پیچیدگی بر روی پروژه های متولد شده اند. با توجه به این ریشه، آنها حاوی روش چابک از نیاز برای حل مسائل مر

 مراجعه کنید.  1-5انواع مختلفی از ابزار و تکنیک های برخورد با مسائل است که مشکالت در روش های پیش بینی در حال حاضر. به جدول 

و سایر طرف های ذینفع را تشویق به تماشای تظاهرات تا مردم تصمیم  PMOبازخورد نسخه ی نمایشی و برای نشان دادن پیشرفت.  تیم ها باید اغلب برای 

  گیری در مورد نمونه کارها پروژه می توانید پیشرفت واقعی را ببینید.
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 . باشگاه درد امتیاز و امکانات عیب یابی1-5جدول 

 

 

 چاالک و امکانات عیب یابی )ادامه(. نقاط درد 1-5جدول 
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 اندازه گیری در پروژه های چاالک  4.2 

ا مهم م است. این معیارهانتقال به وسیله فرز با استفاده از اندازه گیری های مختلف. با استفاده از ابزار فرز دنبال معیارهای جدید که به تیم و به مدیریت مه 

 ند. به این دلیل که ارزش مشتری تمرکز می کن

ثال، رهبران میکی از مشکالت گزارش وضعیت توانایی تیم برای پیش بینی تکمیل و یا به استفاده از وضعیت نور ترافیک برای توصیف پروژه است. به عنوان 

 نیاز کشف تیم. کنند می توصیف محصول یک به را قطعات سازی یکپارچه به کند می تالش تیم نقطه آن در ".شود می انجام ٪91"پروژه این پروژه به عنوان 

 و یا شگفتی و یا در مییابد که این محصول راه آنها فکر کردم آن را ادغام نیست.  شده گم

از انجام و ترافیک گزارش وضعیت نور وضعیت واقعی منعکس نمی کند. در بسیاری از موارد، تیم پروژه را متوجه آن خواهد هم به  Partwayاین پروژه تنها 

 انجام کشف تیم مسائل دلیل به ٪11ترین -در-دازه برای تکمیل باقی مانده از پروژه نیاز دارید. برای بیش از حد بسیاری از پروژه های، تیم متوجه آنهاهمان ان

 . است شده

ماه پیش از تاریخ انتشار است. این است  1مشکل با اندازه گیری پیش بینی است که آنها اغلب واقعیت ندارند. اغلب اتفاق می افتد که نور وضعیت پروژه سبز تا 

هر بدون اخطار، که گاهی اوقات به عنوان یک پروژه هندوانه )سبز در خارج، قرمز در داخل( نامیده می شود. اغلب اوقات چراغ وضعیت پروژه های قرمز با ظا

 دارد. ماه پیش از تاریخ انتشار وجود  1چرا که هیچ داده های تجربی در مورد این پروژه تا 

سید( را به صورت متریک برای پروژه های چاالک حاوی اطالعات معنی دار است که ارائه سابقه تاریخی، به خاطر پروژه های چابک ارائه ارزش )کار به پایان ر

 منظم. تیم های پروژه میتواند از آن دادهها برای پیش بینی بهبود یافته و تصمیم گیری استفاده کنید. 

برای اطالعات بیشتر در مدیریت  4.11حم جایگزین مانند درصد انجام کمتر مفید اندازه گیری تجربی از جمله ویژگی های به پایان رسید. بخش اندازه گیری ر

 ارزش را مشاهده کنید. باشگاه کمک می کند تا تیم را ببینید مشکالت و مسائل بنابراین تیم می تواند تشخیص و رفع آنها باشد. 

ی بارهای کمی، تیم می توانید در نظر جمع آوری اقدامات کیفی. برخی از این اقدامات کیفی در شیوه های تیم انتخاب کرده است تمرکز و ارزیاعالوه بر معی

عنوان  واهد بهی خکنند که تیم با استفاده از شیوه ها، به عنوان مثال، رضایت کسب و کار با ویژگی های تحویل داده، روحیه تیم. و هر چیز دیگری که تیم م

 یک اقدام کیفی می نماید. 

 اندازه گیری نتایج  AGILEتیم  4.2.1

ش بینی آن م پیباشگاه به نفع اندازه گیری تجربی و مبتنی بر ارزش به جای اندازه گیری پیش بینی است. اقدامات باشگاه چه تیم ارائه می شود، که چه تی

 ارائه خواهد شد. 

عادت کرده اند ممکن است در مورد کار بر روی یک پروژه و مدیریت به یک  ROIیک تیم است که به داشتن خطوط پروژه و برآورد ارزش به دست آورده و 

 خط مبنا نیست به تعجب واداشت. باشگاه است در کار محصوالت از ارزش قابل نشان دادن به مشتریان است. 

تالش. در چاالک، تیم برآورد خود را به چند هفته آینده در اکثر محدود می کند. در چاالک، اگر تنوع کم در کار این تیم خطوط اغلب مصنوع از پیش بینی 

 . فته آیندهوجود دارد و اگر اعضای تیم هستند چند وظیفه ای، ظرفیت این تیم می تواند پایدار است. این اجازه می دهد تا پیش بینی بهتر برای چند ه

ود دارد که وج م کامل کار در تکرار یا جریان، این تیم می تواند مجدد . باشگاه می کند توانایی به انجام کار بیشتر ایجاد کنید. با این حال، شواهدیپس از تی

 کوچکتر تکه از کار، مردم هستند بیشتر احتمال دارد به ارائه آن وجود دارد. 

یادگیری در حالی که ارائه ارزش. توسعه سخت افزار و توسعه مکانیکی در قطعات -ت، در مورد یادگیرینرم افزار توسعه محصول، مانند دیگر کار دانش اس

ه است. بسیاری از طراحی پروژه مشابه هستند. یادگیری می گیرد و آزمایش، ارائه بازه های کوچک از ارزش، و گرفتن بازخورد در مورد آنچه تا کنون انجام شد

 یگر ترکیب یادگیری نیز. پروژه های توسعه محصول د

( کرارت هر در داستان نقاط یا وحامیان معموال می خواهید بدانید که این پروژه انجام خواهد شد. هنگامی که تیم ایجاد یک سرعت قابل اعتماد )داستان متوسط 

 کرد.  خواهد را پروژه این دیگر چقدر که بینی پیش تواند می تیم این چرخه، زمان متوسط طور به یا و
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نقطه دیگر باقی مانده وجود دارد، این تیم را تخمین می زند که  511امتیاز داستان در هر تکرار، و برآوردهای تیم حدود  51به عنوان مثال، اگر میانگین تیم 

آورد آن، برآورد پروژه می تواند باال یا پایین تکرار باقی مانده است. به عنوان صاحب محصول پاالیش داستان باقی مانده و به عنوان تیم پاالیش بر 11حدود 

 بروید، اما این تیم می تواند تخمینی فراهم می کند. 

 ماه می باشد.  5تا  4روز کسب و کار باقی مانده، حدود  91داستان باقی مانده باشد، تیم را  31اگر میانگین تیم زمان چرخه از سه روز در هر داستان و 

 حامیان مالی را درک خواهد کرد.  برآورد با نمودار طوفان سبک، و یا برخی از اندازه گیری تنوع دیگر کهمنعکس کننده تنوع 

کی ارد بخش کوچاز آنجا که یادگیری از جمله بخش بزرگی از این پروژه است، این تیم نیاز به تعادل عدم قطعیت و ارائه ارزش به مشتریان. این تیم قصد د

 افزایش بیشتر کوچک برای مدیریت عدم قطعیت در پروژه است.  replansبعدی از پروژه. تیم گزارش داده های تجربی و 

یک نمونه از نشان می دهد  1-5نمودار برای دیدن که در آن پروژه است که در طول زمان. شکل  burndownه های مبتنی بر تکرار استفاده برخی از پروژ

burndown  ری بسیاامتیاز داستان. نقاط داستان رای کار نسبی، خطر، و پیچیدگی یک نیاز و یا داستان.  37جدول که در آن تیم برنامه ریزی شده برای ارائه

می بینیم که  3، تیم می تواند با روز 1-5خط طرح است. در شکل  burndownاز تیم های چابک استفاده از نقاط داستان به منظور برآورد تالش. نقطه چین 

 آنها در معرض خطر که تحویل می باشد. 

 

 نمودار برای باقی مانده داستان امتیازات Burndown. 1-5شکل 

 نمودار.  burnupنشان داده شده است در یک  2-5در شکل  1-5نمودار. داده مورد استفاده در شکل  burnupروژه را ترجیح می دهند برخی از تیم های پ

 

 نمودار برای نمایش داستان امتیاز تکمیل Burnup. 2-5شکل 
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 Burnup  داده ها همان است، اما نمایش داده شده در دو روش  بر روی 2-5و  1-5نمودار نشان می دهد کار تکمیل شده است. این دو نمودار در شکل

 مختلف. تیم ممکن است ترجیح چگونه برای دیدن داده های خود. 

رای اال عجله بهنگامی که یک تیم می بیند آنچه در آن است هنوز کامل نشده به عنوان آن را از طریق تکرار کار می کند، این تیم ممکن است دلسرد و احتم

 Burndownsون مالقات معیارهای پذیرش. با این حال، تیم می تواند هر تعداد از دالیل خوب برای کار تکمیل آن به عنوان انتظار می رود. تکمیل کار بد

 نشان دادن اثر از اعضای تیم چند وظیفه ای، داستان بسیار بزرگ، و یا اعضای تیم خارج از دفتر. 

اجازه می دهد تیم برای دیدن آنچه که انجام  Burnupsتغییرات در حوزه طی تکرار را نشان می دهد.  burnupبه خصوص با تیم ها را به چاالک جدید،  

 داده اند، کمک می کند که تیم اقدام به قطعه بعدی کار می کنند. 

ت. در پایان از تکرار، آنها ممکن است اندازه نمودار، آنها آنچه را که آنها را تکمیل کرده اند به عنوان تکرار پیشرف burnupیا  burndownآیا تیم استفاده 

ل هد تا صاحب محصوگیری بعدی خود را از ظرفیت )چگونه بسیاری از داستان ها و یا نقاط داستان( در باره آنچه که در این تکرار تکمیل پایه. که اجازه می د

 رار بعدی. همراه با این تیم به مجدد چه تیم است احتمال موفقیت بیشتری در ارائه در تک

ری با دقت بیشت سرعت، مجموع اندازه نقطه داستان برای ویژگی های واقع در این تکرار از تکمیل، اجازه می دهد تا تیم برای برنامه ریزی ظرفیت بعدی خود

 با نگاه عملکرد تاریخی آن است. 

مدت زمان آن طول می کشد برای ارائه یک مورد، اندازه گیری شده از  تیم چاالک مبتنی بر جریان استفاده از اندازه گیری های مختلف: زمان سرب )مجموع

اسخ )زمانی که یک زمان آن را به هیئت مدیره به لحظه آن را به اتمام است اضافه شده است(، زمان چرخه )زمان مورد نیاز برای پردازش یک آیتم (، و زمان پ

 نه لزوما در داخل این تیم است.  گیری زمان چرخه به دیدن تنگناها و تاخیر،آیتم منتظر می ماند تا کار شروع می شود(. تیم اندازه 

تکرار را برای رسیدن به یک سرعت پایدار است. دو تیم نیاز به بازخورد از هر تکرار به مورد چگونه کار می کنند و  8-4تیم ممکن است کشف آن می توانید 

 چگونه به بهبود یادگیری است.
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رای درک زمان چرخه از اول نگاه یکی از ویژگی های خاص به طول زمان آن را در زمان به انتشار آن را به مشتری می باشد. کار در حال زمان سرب مفید ب

ره. مدی ( را محدود در باالی هر ستون، نشان داده شده در جعبه اینجا، اجازه می دهد تا تیم تا ببینید که چگونه به جلو و کار در سراسر هیئتWIPپیشرفت )

آن را برآورده کرده است، این تیم می تواند کار از سمت چپ به ستون بعدی کشیدن نیست. در عوض، این تیم را از  WIPهنگامی که این گروه محدودیت 

  "چه ما به عنوان یک تیم به حرکت این اثر را به ستون بعدی انجام دهید؟"ستون سمت راست ترین کامل کار می کند و می پرسد: 

انات هر یک از ویژگی های منحصر به فرد است، بنابراین زمان چرخه آن منحصر به فرد است. با این حال، صاحب محصول ممکن است متوجه شود که امک

د ی کنمکوچکتر زمان چرخه کوچکتر است. صاحب کاال می خواهد برای دیدن توان، به طوری که صاحب محصول ایجاد ویژگی های کوچکتر و یا با تیم کار 

 به انجام این کار. 

Burnups  ،burndowns  اقدامات ظرفیت( و زمان سرب و زمان چرخه )اقدامات قابل پیش بینی( برای مفید هستند ترکیبات اندازه گیری(-moment .

 آنها کمک به یک تیم درک چقدر کار بیشتر آنها و اینکه آیا تیم ممکن است در زمان پایان. 

ستان همان است که در اندازه گیری داستان و یا ویژگی های کامل نشده است. برخی از تیم های تالش برای اندازه گیری نقاط داستان اندازه گیری نقاط دا

پیشرفت اصلی  معیار"بدون تکمیل ویژگی واقعی و یا داستان. هنگامی که تیم اندازه گیری تنها نقاط داستان، آنها ظرفیت، نه کار به پایان رسید، که نقض اصل 

 )یا، محصول دیگر اگر نرم افزار نیست( اندازه گیری.  "در حال کار نرم افزار

ین ر یک زمان معهر تیم دارای ظرفیت خود را دارد. هنگامی که یک تیم با استفاده از نقاط داستان، آگاه باشید که تعداد نقاط داستان یک تیم می تواند د

  کامل منحصر به فرد به آن تیم است باشد.

زه گیری ار. انداهنگامی که تیم در افراد یا گروه خارجی بستگی دارد، اندازه گیری زمان چرخه به ببینید چه مدت آن طول می کشد برای این تیم به تکمیل ک

ازه گیری، زمان از آماده، تا زمان منجر به دیدن وابستگی خارجی پس از تیم کار خود را کامل می کند. تیم همچنین می توانید زمان واکنش به ستون اول اند

 ببینید چه مدت آن طول می کشد آنها به طور متوسط، در پاسخ به درخواست های جدید است.

این است که هیچ راهی  هنگامی که تیم واحد های خود را اندازه گیری ارائه، تیم بهتر قادر به ارزیابی و برآورد و ارائه کار خود. حرکت نزولی از برآورد نسبی

 ای مقایسه تیم و یا اضافه کردن سرعت در سراسر تیم وجود دارد. بر

 نمودار.  burnupنمودار و در جمع کاال  burnup  /burndownتیم می تواند اندازه گیری کار در یکی از ویژگی های تکمیل 

 . 5/4این نمودار ارائه روند تکمیل در طول زمان، همانطور که در شکل نشان داده شده است 

 

 . نمودار ویژگی4-5شکل 
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نمودار ممکن است نشان می دهد که مورد نیاز در طول پروژه بزرگ شد. ویژگی های خط کامل نشان می دهد که تیم کامل  burnup  /burndownویژگی 

ن تغییر کرده است. ویژگی های ویژگی های در یک سرعت به طور منظم. خط کل ویژگی های نشان میدهد که چگونه کل ویژگی های این پروژه در طول زما

خط تغییر  burndownخط نشان می دهد که نرخ تکمیل ویژگی متفاوت است. هر زمان از ویژگی های به پروژه اضافه شده است،  burndownباقی مانده 

 می دهد. 

نمودار نشان  burnup. جمع کاال 5/5شده است ارزش کسب شده در چاالک است در ویژگی های به پایان رسید بر اساس، همانطور که در شکل نشان داده 

 می دهد کار تکمیل شده در مقایسه با کل کار انتظار می رود در نقاط عطف فاصله و یا تکرار. 

 

 نمودار Burnup. بک الگ محصول 5-5شکل 

ت که شامل چند داستان، تیم خواهد داستان باقی یک تیم فقط می تواند یک داستان در یک زمان به پایان برسد. برای تکمیل یکی از ویژگی های بزرگ اس

با جمع  ل آنمانده برای تکمیل دارند و ممکن است که مشخصه را کامل نیست تا زمانی که چند دوره زمان تصویب رسیده است. این تیم می تواند ارزش تکمی

 . 5/5چارت همانطور که در شکل نشان داده شده است  burnupشدن محصول نشان می دهد 

به عنوان مثال: توجه داشته باشید  6-5نمودار در شکل  burnupاگر یک تیم نیاز به اندازه گیری ارزش به دست آورده، آن می توانید در نظر با استفاده از این 

 نشان دهنده حق صرف پروژه.  Yسمت چپ نشان دهنده نقاط داستان را به عنوان دامنه و محور  Yکه محور 

 

 به دست آمده در زمینه باشگاه. مقدار 6-5شکل 
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( را می توان به راحتی به شرایط چاالک ترجمه شده است. برای CPI( و شاخص عملکرد هزینه )SPIمانند شاخص عملکرد برنامه ) EVMمعیارهای سنتی  

 از ٪83)تیم در حال کار در تنها  1.83یا  SPI 25/30سپس  25نقاط داستان در تکرار، اما تنها با تکمیل  31مثال، اگر تیم برنامه ریزی شده برای تکمیل 

 ایه هزینه بر تقسیم تاریخ به( ارزش تکمیل های ویژگی) آورده دست به ارزش کننده مصرف تورم شاخص ترتیب، همین به. است( شده ریزی برنامه نرخ

سنت در  79. این به این معنی یک نتیجه از تنها $متر /  2.8M = 0.79 $ 2/2 است، شده داده نشان 6-5 شکل در که همانطور است یا، و تاریخ به واقعی

 هر دالر در مقایسه با طرح )اما البته این فرض می شود که پیش بینی است که هنوز هم درست است.( 

، نشان می دهد که کار در حال پیشرفت در سراسر هیئت مدیره. اگر یک تیم داستان های بسیاری در 7-5نمودار جریان تجمعی، نشان داده شده در شکل 

 حال انتظار برای آزمون، گروه آزمایش متورم خواهد شد. تجمع کار را می توان در یک نگاه دیده می شود. 

ین تیم تا به کار در حال پیشرفت به جای از کار تکمیل شده. هنگامی که تیم های زیادی از کار در حال پیشرفت، آنها تحویل تیم مشکل دارند با جمع کار: ا

همان دوره از  رویژگی کلی آنها به تاخیر بیاندازد. دیگر طول می کشد برای یک تیم برای ارائه، فشار بیشتری یک تیم خواهد برای ویژگی های بیشتری را د

 ن داشته باشد. زما

 

 . تجمعی نمودار جریان از ویژگی های تکمیل شده7-5شکل 

  

 انطباق با این جریان تجمعی به هیئت مدیره کار پروژه. 
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6  

 حظات سازمانی برای چابکی پروژه مال 

می تواند رهبران هر پروژه در زمینه سازمانی وجود دارد. فرهنگ، ساختار و سیاست می تواند هر دو جهت و نتیجه هر پروژه را تحت تاثیر قرار. این پویایی 

 پروژه به چالش بکشد. 

 ماهرانه ای.  یایی طرزدر حالی که رهبران پروژه ممکن است توانایی تغییر پویایی سازمانی که صالح می دانند نداشته باشند، آنها انتظار می رود به حرکت آن پو

زایش برای اف ای تغییر اکتشاف،این قسمت به بررسی روشی که سازمان و در برخی شرایط، زمینه پروژه، تحت تاثیر قرار پروژه. رهبران می توانند گزینه ه

 موفقیت پروژه است. 

 یریت تغییر سازمانی مد 6.1

 مدیریت تغییر سازمانی را پوشش می دهد مهارت ها و تکنیک های نفوذ بر تغییراتی که چابکی را پشتیبانی کند. 

موفقیت معرفی تغییرات معنی دار توصیف می کند. توصیه های  [، یک رویکرد جامع و جامع برای2، مدیریت تغییر در سازمان: راهنمای تمرین ]PMIانتشار 

 رائه شده وجود دارد عبارتند از: ا

  ،مدل برای توصیف دینامیک تغییر 

  چارچوبی برای دستیابی به تغییر، و 

  .استفاده از شیوه های مدیریت تغییر در سطوح پروژه، برنامه، و نمونه کارها 

 ک. اص مدیریت تغییر به یک زمینه چاالکشف مالحظات خ 6.1.2و  6.1.1بخش 

 نشان می دهد که رابطه بین این دو موضوع.  1-6شکل 

 چابکی پروژه موثر تر است و پایدار به عنوان سازمان تنظیم به حمایت از آن.  

 

 . رابطه بین مدیریت تغییر و رویکردهای چابک1-6شکل 
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 درایور های مدیریت تغییر  6.1.1

وجود  را در یک زمینه فرز مورد تغییر است. با این حال، دو عامل کلیدی است که بیشتر و ایجاد انگیزه استفاده از شیوه های مدیریت تغییر تمام پروژه های در

 دارد: 

  .طور  بهروش چابک تاکید بر ارائه خروجی پروژه و اغلب در اوایل. با این حال، سازمان دریافت ممکن است تغییرات در ارتباط با تحویل سریع

 کامل آماده به ترکیب این خروجیهای در یک سرعت افزایش یافته است. شتاب تحویل خواهد توانایی سازمان را به جای که تحویل را تست کنید.

ه بموفقیت کشف و ارائه ویژگی های یک پروژه کافی نیست. اگر سازمان خروجی پروژه مقاوم در برابر، و سپس بازگشت هدف قرار سرمایه گذاری 

 تعویق افتاد. پذیرش مشتری و هم ترازی با خروجی پروژه حتی بیشتر شایع در محیط چاالک شود. 

  .سازمان تازه شروع به استفاده از روش های چابک همچنین تجربه درجه باالیی از تغییر است. درجه باالتر تغییرات در ارتباط با روش چاالک

 ههمکاری ممکن است دست به دست شدن مکرر بین تیم ها، ادارات، و یا فروشندگان است. تجزیه کار را به نمونه های اولیه تکراری شامل دوبار

ده است. رهبران باید تکنیک های مدیریت تغییر برای پرداختن به موانع گذار به استفاده از روش های کاری است که می تواند منفی مشاهده ش

 چابک در نظر بگیرید. 

 یر آمادگی برای تغی 6.1.2

ویژگی های که به  سازمان شروع به استفاده از روش های چابک باید سازگاری نسبی این روش با روش های فعلی خود را درک کنید. برخی از سازمان خواهد

 changefriendlyراحتی اصول چاالک از همکاری متقابل بخش، یادگیری مستمر، و فرآیندهای داخلی در حال تحول را حمایت کنند. نمونه هایی از این 

 ویژگی های عبارتند از: 

  تمایل مدیریت اجرایی برای تغییر؛ 

  تمایل سازمان برای تغییر راه آن می نگرد، بررسی، و ارزیابی کارکنان؛ 

  .تمرکز یا عدم تمرکز پروژه، برنامه و توابع مدیریت نمونه کارها 

  تمرکز بر بودجه های کوتاه مدت و معیارهای مقابل اهداف بلند مدت؛ و 

  .بلوغ مدیریت استعداد و قابلیت های 

 نمونه هایی از این عبارتند از:  ادی است که ممکن است موانع برای دستیابی تغییرات ارتباطی با چابکی سازمانی وجود دارد.در مقابل، دیگر ویژگی های نه

  کار به سیلوهای دپارتمان تجزیه می شود، ایجاد وابستگی که جلوگیری از تحویل به جای ساختن تیم متقابل کارکردی با راهنمایی از مراکز

 شایستگی شتاب. 

  .استراتژی های تدارکات در استراتژی های قیمت گذاری کوتاه مدت، به جای شایستگی بلند مدت است 

  .رهبران برای بازده محلی به جای پایان به پایان جریان تحویل پروژه و یا بهینه سازی طیف )در رابطه با سازمان( به پاداش باشد 

 زه برای تنوع بخشیدن به مهارت های خود را به جای ساختن متخصصان به شکل کارمندان همکاران تخصصی با ابزار محدود و یا انگیT  .است 

  روی یک اوراق بهادار غیر متمرکز جلو کارکنان به طور همزمان بر روی بیش از حد بسیاری از پروژه های در یک بار به جای نگه داشتن آنها را بر

 پروژه در یک زمان متمرکز شده است. 

سازمان مایل به بررسی و اصالح این شیوه تعیین خواهد کرد که چگونه به سرعت و به طور موثر روش چاالک می تواند به تصویب رسید. با درجه ای که یک 

  بخشیدن به سازگاری فرهنگی برای:این حال، در پاسخ به این موانع سازمانی به چابکی، رهبران پروژه می توانید روش های مختلف سعی کنید برای سرعت 

  ،قابل مشاهده و فعال حمایت اجرایی 

  ،تغییر شیوه های مدیریت، از جمله ارتباطات و مربیگری 

  به تدریج به قدم زدن اتخاذ شیوه های چاالک بر اساس پروژه های پروژه 

  معرفی افزایشی از شیوه های چاالک به تیم؛ و 

 مکن چاالک. منجر به عنوان مثال با استفاده از تکنیک ها و شیوه که در آن م 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

517 
 

 فرهنگ سازمانی  6.2

آن هسته ی اصلی آن است. فرهنگ همیشه استفاده از روش های چابک را تحت تاثیر قرار. فرهنگ سازمانی اجرا می شود در -DNAفرهنگ سازمان هویت 

اگر چه روش های چابک به خوبی با فرهنگ راه اندازی امتداد یک پیوستار، از برنامه بسیار پیش بینی به تکیه راه اندازی که در آن همه چیز یک تجربه است. 

ی حرکت انند به سمت چابکناب، یک سازمان بسیار پیش بینی می توانید اندازه گیری تجربی، آزمایش های کوچک، و یادگیری تشویق به طوری که آنها می تو

 می کند. 

 ایجاد یک محیط ایمنی  6.2.1

ا مهم ترین هنجار فرهنگی در یک سازمان مایل به امتحان کنید هر روش جدید و یا روش است قادر می سازد یک فرهنگ سازمانی دشوار است به تغییر، ام

 محیط کار ایمن. 

د را همچنان فقط در یک محیط امن، صادق، و شفاف می توانید اعضا و رهبران تیم واقعا منعکس کننده در موفقیت های خود را برای اطمینان پروژه های خو

 افتد به همان الگوهای. شبرد، و یا اعمال درس های آموخته شده بر روی پروژه های شکست خورده به طوری که آنها نمی به پی

 فرهنگ ارزیابی  6.2.2

در حالی که  ذیریهر پروژه خود را در تنش با آرمان رقابت می یابد. چگونه می توانید تیم رفتن سریع بدون افت کیفیت؟ چگونه می توانید تیم حفظ انعطاف پ

 همچنین هدف قرار دادن تاریخ شرکت؟ مهمتر از همه، چگونه تیم را برآورده سازد و دیدار با الزامات مشتری؟ 

ت یکن است احساس کار خود را برای دیدار با هر انتظار از هر ذینفعان؛ اما، زمانی که مجبور به یک انتخاب است، که اغلب به عنوان یک اولورهبران پروژه مم

ه در عت، کسر بسته به فرهنگ و الزامات محیط کسب و کار سازمان وجود دارد. به عنوان مثال، یک پروژه مخابراتی تلفن همراه دارای جهتگیری بیشتر برای

 آن یک برنامه دولتی ممکن است تعصب بیشتری برای تعمیم و ثبات است. 

-Peter  فرهنگ استراتژی برای صبحانه خورد"دراکر"  

قیت آن موفده سازی، در این بیانیه بر اهمیت تعهد و عالقه مردم برای یک علت تاکید دارد. مهم نیست که چه استراتژی یا برنامه ریزی شما را با تیم خود پیا

رد کار تفاوت در مواست که به توسط مردم اجرای طرح اداره می شود. اگر افرادی که در حال رانندگی با استراتژی می پرشور در مورد تغییر یا بدتر نیست، بی 

 یر هستند. خود و سازمان خود را، و سپس شما شانس کمی برای اجرای تغی

نشان می دهد چه ارزیابی  2-6زمان را به ارزیابی که در آن تاکید شده است که اغلب در سازمان اعمال شود را. شکل به حرکت این پویایی، رهبران پروژه باید 

ز ین اولویت ها پس اممکن است مانند نگاه. در این مثال، یک رهبر پروژه آغاز گفتگو در مورد اولویت های سازمانی با ذینفعان، اعضای تیم، و مدیریت ارشد. ا

ولویت ا نوان مواضع در مقیاس کشویی بین دو افراط و ثبت شده است. سپس این نتایج در برای پیدا کردن تکنیک های فرز است که بهترین ها را با آنآن به ع

 مناسب است. 

 

 . به عنوان مثال از بررسی فرهنگ سازمانی2-6شکل 
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روش مورد استفاده است که مهم نیست. این مهم تر این است که رهبران پروژه تالش  چندین مدل برای ارزیابی این پویایی وجود دارد؛ با این حال، مدل یا

د تا برای برای درک نیروهای این زمینه خود را شکل سرمایه گذاری کند. شناخت سازمان و الزامات صنعت که سازمان نیاز دارد برای راضی اجازه می ده

 از تکنیک های مناسب.  انتخاب مکالمات راست، مبادالت راست، و، به ویژه،

 تدارکات و قراردادها  6.3

بسیاری از شکست پروژه از ضعف در روابط  "همکاری مشتری بیش مذاکره قرارداد."همانطور که قبال در این راهنمای عمل ذکر شد، ارزش باشگاه مانیفست 

داد را منظر برندگان در مقابل بازنده است. یک رویکرد مشترک که به مشتری تامین کننده ساقه. پروژه متحمل خطر بیشتر در زمانی که کسانی که در قرار

 ریسک پاداش، که در آن همه طرف برنده است. برخی از روش های قرارداد که می تواند این پویا رسمی شامل موارد زیر است: -دنبال یک رابطه مشترک

 فرهنگ در مقابل ساختار 

سازمانی جدید نصب شود قبل از هر گونه تغییر فرهنگی می تواند آغاز خواهد شد. دیگران حفظ ساختارهای سازمانی برخی از افراد اصرار دارند ساختارهای 

وژه پرجدید مخالف آن تنها تعدیل سطحی تا فرهنگ جمعی در جهت معنی دار حرکت می کند. در واقع، هیچ کس نمی تواند بدون دیگری پیشرفت. رهبران 

  ی باید کشورهای فعلی و آینده از هر دو از این جنبه در سازمان خود در نظر بگیرند.مایل به دستیابی به چابک

  .به جای یک رابطه رسمی قرارداد کل در یک سند واحد، احزاب پروژه می تواند انعطاف پذیری بیشتر با توصیف جنبه های ساختار چند الیه

وان مثال، ضمانت نامه، داوری( می تواند در یک شرایط استاد قفل شده است. در مختلف در اسناد مختلف دست یابد. موارد بیشتر ثابت )به عن

همین حال، لیست تمام احزاب موارد دیگر در معرض تغییر )به عنوان مثال، نرخ خدمات، توصیف محصول( در یک برنامه از خدمات است. این 

، اقالم پویا تر مانند وسعت، برنامه، و بودجه را می توان در بیانیه ای مرجع. در نهایت MASTERقرارداد می توانید آنها را در شرایط خدمات 

 ری. یبسیار سبک وزن و از کار رسمی. جدا کردن عناصر بیشتر در حال تغییر از یک قرارداد به یک سند واحد ساده تغییرات و در نتیجه انعطاف پذ

  .با تمرکز بر آثار متوسط، به جای یک تحویل "دروازه فاز"ط نقاط عطف ثابت یا بسیاری از روابط به فروشنده توستاکید ارزش تحویل داده است 

، وضکامل از ارزش کسب و کار افزایشی اداره می شود. اغلب، این کنترل محدود کردن استفاده از بازخورد به منظور بهبود محصول می باشد. در ع

 ور به منظور افزایش چابکی پروژه را بر اساس. نقاط عطف و شرایط پرداخت می توان ساختار در تحویل ارزش مح

  .به جای قفل کردن یک محدوده پروژه کل و بودجه به یک توافق تنها، یک پروژه می تواند محدوده به قیمت ثابت تجزیه قیمت ثابت افزایش

microdeliverables وه پول صرف شده است. برای عرضه ، مانند داستان های کاربر. برای مشتری، این را می دهد کنترل بیشتری روی نح

 کننده، آن را به خطرات مالی از بیش از تعهد به یکی از ویژگی های یک یا تحویل را محدود میکند. 

  .مشتریان متحمل خطر های ناخواسته را از یک رویکرد زمان و مواد سنتی است. یکی از گزینه ها است که محدود کردن زمان و مواد نه به تجاوز

لی به یک مقدار ثابت. این اجازه می دهد تا مشتری به ترکیب ایده و نوآوری های جدید به این پروژه در اصل برنامه ریزی شده. هنگامی بودجه ک

کار  .که مشتریان می خواهید به ترکیب ایده های جدید، آنها باید به مدیریت را به یک ظرفیت داده می شود، جایگزین کار اصلی با کار جدید است

ید از نزدیک نظارت به عنوان ساعت اختصاص داده رسیدن حد خود است. همچنین، ساعت احتمالی اضافی می تواند به حداکثر بودجه برنامه با

 ریزی شده اگر مفید در نظر گرفته. 

  .ی از مفهوم انجام میگزینه دیگر یک رویکرد ریسک مالی مشترک است. در چاالک، معیارهای کیفیت را بخشزمان و مواد فارغ التحصیل شد 

رای اواخر ب شود. بنابراین، منبع را می توان با نرخ ساعتی باالتر پاداش زمانی که تحویل زودتر از مهلت قرارداد است. در مقابل، منبع یک کاهش نرخ

 تحویل رنج می برند. 

  .هنگامی که یک منبع چاالک ارائه ارزش کافی با تنها نیمی از دامنه تکمیل، مشتری باید محدود می شود به پرداخت نیم باقی گزینه لغو اولیه

غو. هزینه لمانده در صورتی که مشتری دیگر به آن نیاز دارد. در عوض، یک قرارداد می تواند مشتری را ارائه به خرید باقی مانده از پروژه برای یک 

 مشتریان قرار گرفتن در معرض بودجه و تامین کننده را بدست آورده درآمد مثبت برای خدمات دیگر مورد نیاز است. محدودیت 

  .برای آن دسته از قراردادها با بودجه ثابت، یک گزینه ممکن است مشتری گزینه برای تغییر محدوده پروژه در نقاط مشخص گزینه محدوده پویا

د. مشتری می تواند ویژگی های تنظیم به تناسب ظرفیت. سپس مشتری می تواند فرصتهای نوآوری اهرم، در حالی که شده در این پروژه ارائه ده

 محدود کردن ریسک تامین کننده از بیش از تعهد. 
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  .یک  م به جایمسلما روش عقد قرارداد مشترک است به جاسازی خدمات تامین کننده به طور مستقیم به سازمان مشتری. بودجه تیتقویت تیم

 دامنه خاص حفظ اختیار استراتژیک مشتری در چه کار در واقع باید انجام شود. 

  .به منظور تنوع در معرض خطر، مشتریان ممکن است یک دنبال به نفع تامین کننده سرویس کاملmultisupplier  ،استراتژی. با این حال

یک چیز، که ایجاد یک وب سایت از وابستگی قبل از هر گونه خدمات قابل استفاده و یا وسوسه می شود که با این کار به طوری که هر گزینه تنها 

 محصول پدیدار می شود. در عوض، جای تاکید بر تعهدات ارائه ارزش کامل )همانطور که در ایده مجموعه مستقل تکمیل(. 

اعتماد ساخته شده است. تامین کننده می تواند با ارائه ارزش و اغلب در  ممکن است که به ایجاد قراردادهای چاالک. باشگاه است در همکاری از همکاری و

 ارائه بازخورد به موقع کمک کند. اوایل کمک کند. مشتری می تواند با 

 روشهای کسب و کار  6.2

ت ست که به تغییرات زمین بسیار مخربی استمایل و توانایی ایجاد و جدید در یک سازمان هنگامی که نیاز ناشی یک عالمت چابکی سازمانی است. این الزم نی

  و می تواند در یک سازمان است که بر روی چابکی و نتایج آن را فراهم می کند متمرکز کمتر مخرب. شفافیت و همکاری باز کامال کلیدی است.

 به عنوان تیم متقابل کارکردی ارائه ارزش، تیم ها و افراد ممکن است مشکالتی با پشتیبانی از توابع مختلف در سازمان روبرو می شوند. 

یگر، سازمان های د همانطور که تیم ارائه ارزش به صورت منظم، بخش مالی ممکن است این فرصت را به سرمایه گذاری کاال متفاوت بود. اگر این تیم قرارداد با

 بخش تدارکات ممکن است نیاز به تغییر آن قرارداد برای کمک به سازمان های دیگر ارائه ارزش اغلب و همگام سازی با تیم. 

یزههای نگنگامی که تیم شروع به کار را به شیوه ای منسجم و تعاونی، آنها را سیاست مدیریت داخلی به چالش بکشد. منابع انسانی ممکن است متوجه اه

یوه های موجود فردی را حس کمتر، و مدیران ممکن است با ارزیابی عملکرد کارکنان خود سازمان مبارزه. در هر مورد، این فرصت به بررسی درجه ای که ش

 را پشتیبانی راه چاالک از کار هستند. 

 امل و انجامبه عنوان سازمان پیشرفت به چابکی بیشتر، وجود خواهد داشت نیازهای آشکار برای واحدهای کسب و کار های اضافی را به تغییر روش آنها تع

شی کل سازمان می توان د در حال حاضر باید در آغوش می شود به طوری اثربخمسئولیت های خود. تغییراتی که از مناطق دیگر از سازمان بهره مند شده ان

 متوجه شد. 

6.4 MULTITEAM گی و وابستگی )پوسته پوسته شدن( هماهن 

نه فرز ثار چگوآبسیاری از پروژه های متحمل وابستگی، حتی زمانی که آنها در یک برنامه داده شده موفق نیست. به همین دلیل، الزم است که درک درستی از 

 ت نمونه کارها زمینه موجود است. در یک برنامه و مدیری

 قاب  6.4.1

ارکردی. قابل کهدایت از روش های سریع گسترده ترین مانند اسکرام و شدید تمرکز برنامه نویسی در فعالیت های یک، کوچک، که معموال در مجاورت ، تیم مت

به یک تیم واحد بسیار مفید، ممکن است هدایت کافی برای طرح های که نیاز به همکاری تیم های چابک متعدد در حالی که این به خاطر تالش های که نیاز 

 در یک برنامه و یا نمونه کارها فراهم می کند. 

وتبال بازی فطیف وسیعی از چارچوب )مانند مدرج باشگاه چارچوب، بزرگ مقیاس نوعی بازی فوتبال راگبی، و منضبط باشگاه( و روش )به عنوان مثال، نوعی 

 . تپیدا شده اس A3( پدید آمده است به تهیه کردن به چنین شرایطی. جزئیات بیشتر در مورد این را می توان در ضمیمه Scrumsراگبی از 

 مالحظات  6.4.2

می  ین سازماناست بیش از یک راه به مقیاس کار وجود دارد. تیم ممکن است نیاز به مقیاس کار چندین پروژه چابک به یک برنامه چاالک است. روش دیگر، ا

 تواند یک ساختار است که رویکردهای چابک در سراسر نمونه کارها پشتیبانی از طراحی کنند. 
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 جبهتر است شروع به کوچک و به سرعت به عنوان امکان پذیر یاد بگیرند که چه کار می کند و در زمینه سازمانی است. تیم ها می توانند نتایبه عنوان مثال، 

 موفقیت آمیز رسیدن به حتی زمانی که همه چیز به طور کامل به یک رویکرد چابک تبدیل نکرده است. 

یم چاالک سالم است. اگر با استفاده از یک روش سریع برای یک تیم تنها موفق نیست، سعی نکنید به مقیاس صرف نظر از رویکرد، یک عامل مهم موفقیت ت

 تا با استفاده از آن به طور گسترده تر؛ به جای آن، رسیدگی به موانع سازمانی است که از کار در یک راه سریع جلوگیری تیم. 

ی هماهنگ کردن تالش های تیم های مختلف به ارزش به مشتریان. بیش از یک راه برای انجام آن وجود هدف از پروژه های چاالک در مقیاس بزرگ است برا

 ی مدیریت برنامه های موجود است. دارد. تیم ممکن است یک چارچوب رسمی و یا استفاده از اعمال تفکر چابک برای تنظیم شیوه ها

 ( PMOچاالک و دفتر مدیریت پروژه ) 6.6

خود را انجام سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد چوپان ارزش کسب و کار در سراسر سازمان. این ممکن است این با کمک به پروژه های رسیدن به اهداف 

نادر و دریانوردی توصیه دهد. گاهی اوقات، سازمان بنادر و دریانوردی آموزش تیم )یا ترتیب برای آموزش( و پشتیبانی از پروژه ها. گاهی اوقات، سازمان ب

 مدیریت در مورد ارزش کسب و کار نسبی برای یک پروژه داده شده و یا مجموعه ای از پروژه های. 

 یران تصمیم گیری دراز آنجا چاالک تغییر فرهنگی، در طول زمان ایجاد، سازمان ممکن است نیاز به تغییر، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی. برای مثال، مد

 ای آموزش و یا مشاوره نیاز است. ورد که پروژه به صندوق و هنگامی که، و تیم تصمیم بگیرید که چه آنها برم

 نادر و دریانوردی ارزش محور است چاالک سازمان ب 6.6.1

ل و فعال کردن این هدف است. یک هر پروژه باید ارزش راست ارائه، به مخاطب حق، در زمان مناسب. هدف این سازمان بنادر و دریانوردی است برای تسهی

بنادر و  رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی چاالک مبتنی بر بر روی یک طرز فکر مشتری همکاری بر اساس و در حال حاضر در تمام برنامه های سازمان

کسب و کار مشاوره بودند، خیاطی تالش های خود برای دریانوردی است. در بسیاری از موارد، این به معنای سازمان بنادر و دریانوردی در عمل به عنوان یک 

 ت از مربیگریرفع نیازهای خاص درخواست شده توسط یک پروژه داده شده. برخی پروژه ها ممکن است ابزار و قالب نیاز دارید، در حالی که دیگران ممکن اس

آنچه مورد نیاز است و نگه داشتن نبض در مشتریان خود را به اطمینان حاصل شود  اجرایی بهره مند شوند. سازمان بنادر و دریانوردی باید در تالش برای ارائه

رویکرد در فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی که به عنوان با ارزش ترین به  intrapreneurکه آن را می داند و قادر به انطباق با نیازهای خود است. این 

 کند. یپروژه های آن را پشتیبانی درک تمرکز م

 دعوت گرا است -PMOچاالک  6.6.2

ا، به وش هبه منظور سرعت بخشیدن به پیشرفت در منشور مبتنی بر ارزش، سازمان بنادر و دریانوردی ممکن است وسوسه به دستور راه حل های خاص و یا ر

انداز بیشتر عمدی شامل میل به تعهد کارکنان. این است که  عنوان مثال، به همه آن را به همان شیوه به گرفتن برخی از برنده سریع. با این حال، یک چشم

ان و دریانوردی آن را آس با دعوت از تنها کسانی که عالقه مند به دست آورد تعامل با خدمات سازمان بنادر و دریانوردی. تعامل باالتر با شیوه های سازمان بنادر

ازمان بنادر و دریانوردی است ارائه ارزش به مشتریان خود، این احتمال وجود دارد که مشتریان اگر س "پایا"تر برای کسانی که شیوه های به را می سازد 

 خواست و اتخاذ شیوه های آن است. سرویس های خود را در

 در و دریانوردی چند رشته ای است چاالک سازمان بنا 6.6.3

از نیز باید در چند شایستگی فراتر از مدیریت پروژه خود، چرا که پروژه های مختلف نیاز به منظور حمایت از نیازهای پروژه خاص، سازمان بنادر و دریانوردی نی

ت تکنیک ن اسبه قابلیت مجزا می باشد. به عنوان مثال، یک پروژه ممکن طراحی سازمانی برای رسیدگی به چالش نیروی انسانی نیاز در حالی که دیگری ممک

 ا صاحبان سهام و یا مدل های کسب و کار منحصر به فرد نیاز به حمایت از اهداف مشتری می باشد. های مدیریت تغییر سازمانی برای تعامل ب

 لی است که ارائه خدمات از قبیل: برخی از سازمان ها تبدیل شده است دفاتر مدیریت پروژه خود را به مراکز فرز تعا

  .ارائه قالب های برای داستان های کاربر، مورد آزمون، نمودار جریان تجمعی، و غیره ارائه ابزار فرز و آموزش گروه توسعه و اجرای استانداردهای

 های حمایت از بر مفاهیم توسعه تکرار شونده. 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

511 
 

  .ال به یک طرز مختصات دوره چاالک آموزش، مربیان و مربیان برای کمک به مردم انتقدر حال توسعه پرسنل از طریق آموزش و راهنمایی

 فکر چاالک و ارتقاء مهارت های خود. تشویق و حمایت از مردم برای حضور در حوادث چاالک محلی است. 

 Multiproject  .هماهنگی بین تیم های چابک با برقراری ارتباط بین پروژه ها. نظر به اشتراک گذاری اقالم از قبیل پیشرفت، مسائل، مدیریت

و یافته های گذشته نگر و آزمایش به بهبود است. کمک به مدیریت منتشر مشتری بزرگ در سطح برنامه ها و تم های سرمایه گذاری در سطح 

 یک چارچوب مناسب است.  نمونه کارها را با استفاده از

  .جمع آوری پروفایل پروژه سرعت و ضبط، ذخیره، و شاخص یافته به صورت گذشته نگر. تسهیل یادگیری سازمانی است 

  .ارائه آموزش صاحب محصول، راهنمایی در آزمون پذیرش، و چگونه به ارزیابی و بازخورد در سیستم. قهرمان اهمیت کارشناسان مدیریت ذینفعان

 ها( را به پروژه.  SMEع )موضو

 .توسعه دستورالعمل برای مصاحبه با پزشکان چاالک.  استخدام، انتخاب و ارزیابی رهبران تیم 

 .آموزش و ارائه تسهیل گذشته نگر، ایجاد توافق با عیب پروژه چابک، و ارائه مربیان و مربیان است.  اجرای وظایف تخصصی برای پروژه های 

 ساختار سازمانی  6.7

های  ست از ویژگییساختار یک سازمان به شدت توانایی خود را به سطح محوری به اطالعات جدید و یا تغییر نیازهای بازار را تحت تاثیر قرار. در اینجا یک ل

 کلیدی این است: 

  .جغرافیایی توزیع و سازمان های پروژه پراکنده ممکن است چند چالش مانع کار خود را بر روی هر پروژه پیدا کنید. رهبران پروژه و جغرافیا

 کاهشمدیران منطقه ای ممکن است اهداف جایگزین و یا حتی رقابت دارند. عالوه بر این، تفاوت های فرهنگی، موانع زبان، و دید کمتر می تواند 

ره وری است. خوشبختانه استفاده از روش چاالک می تواند همکاری و اعتماد به نفس از در غیر این صورت وجود دارد را تشویق کنند. سرعت به

 شرهبران پروژه در این زمینه باید گفت و گو در تیم و سطح اجرایی تشویق به خیاط تکنیک برای زمینه و برای مدیریت انتظارات در مورد تال

 برای انجام این کار. مورد نیاز 

  .برخی از سازمان ها در یک طیف اعم از بسیار ساختار ساختارهای عاملدارprojectized  به ماتریس به بسیار عاملدار . پروژه با ساختارهای

 بسیار عاملدار ممکن است مقاومت به طور کلی به همکاری در سراسر سازمان آن را پیدا 

  .زه یک کاالی قابل تحویل پروژه دست به دست شدن مکرر در سراسر بخش، و فعل و انفعاالت در نتیجه بیشتر و کاهش اندااندازه تحویل پروژه

 یک جریان سریع تر از ارزش در سراسر سازمان ایجاد انگیزه. 

  .طور کامل اختصاص  روش دیگر این است برای یک فرد مجرد از هر بخش می خواهیم به طور موقت می شود، هنوز بهتخصیص افراد به پروژه

 داده شده، به باالترین پروژه اولویت است. 

  .برخی از سازمان را انتخاب نمایید برای اجرای پروژه های درجه اول از طریق فروشندگان. اگرچه اهداف پروژه ممکن تدارکات سنگین سازمان

بر این، یک بار فروشندگان کامل تعهدات خود و ترک تعامل، است روشن، فروشندگان مسئولیت پس از حیات مالی خود را به نگاه دارند. عالوه 

وری ردانش پروژه مرتبط می رود با آنها. این محدودیت صالحیت داخلی مورد نیاز برای انعطاف پذیری پایدار و سرعت. تکنیک های باشگاه مانند م

 د کمک به کاهش از دست دادن محصول دارند. و پیگیری مناطق بهبود ممکن است زمانی که فروشنده است که هنوز هم درگیر توان

 در حال تحول سازمان  6.8

مل یک عزمانی که پرداختن به یک منطقه چالش های فردی و یا اجرای یک روش ترکیبی یا چاالک جدید، توصیه می شود به انجام کار به صورت تدریجی. 

یم، بر توسط این ترایج است که برای درمان فرایند تغییر به عنوان یک پروژه چابک با جمع خود را از تغییرات است که می تواند معرفی و اولویت بندی شده 

ه بودن نیاز باساس ارزش یا مالحظات دیگر. هر یک از تغییرات را می توان به عنوان یک آزمایش است که برای یک دوره کوتاه از زمان برای تعیین مناسب 

 بیشتر پاالیش / نظر به عنوان و یا آزمایش درمان می شود. 

ر د"کسانی که به عنوان  "انجام شد،"شان دادن روش های جدید در حال حاضر در استفاده به عنوان و تخته برای پیگیری پیشرفت، ن Kanbanاستفاده از 

 را برای هیئت مدیره اولیه مشاهده با جمع شدن قرار گرفت.  3-6شکل  "انجام دهد."محاکمه و کسانی که هنوز در حال انتظار به عنوان معرفی  "حال پیشرفت،
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 ال از آنچه یک هیئت مدیره ممکن است به عنوان کار پیشرفت. نشان می دهد یک مث 4-6شکل 

 

 . جمع رتبه های اولیه برای تغییرات3-6شکل 

 

 و به سازماندهی و پیگیری تغییر کار Kanban. با استفاده از حجم کارهای عقب افتاده و تخته 4-6شکل 

د فراهم می کند به پیشرفت و همچنین مدل های روش های حال اجرا است. نورد از تغییرات با استفاده از این ابزار برای سازماندهی و مدیریت اجرای تغییر دی

 در راه شفاف و جذاب احتمال موفقیت خود را بهبود می بخشد. 
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7  

 یک تماس به عمل  

. تصویب و تمایل 2111تصویب چاالک و رویکردهای خود را برای پروژه های مدیریت طور چشمگیری افزایش یافته از باشگاه مانیفست برای اولین بار در سال 

ابل است. طرز فکر ق به کار با طرز فکر چاالک منتشر شد دیگر به یک سازمان یک اندازه خاص و یا کسانی که متخصص تنها در فن آوری اطالعات محدود شده

 تعمیم و رویکردهای در بسیاری از تنظیمات موفق هستند. 

باالتر از همیشه است. بحث بر سر بهترین مسیر به چابکی همچنان به ادامه مکالمه و نوآوری حال تحول است. یک حقیقت  "چاالک بودن"امروز، تقاضا برای 

 تی در جهت ارائه ارزش هستند. باقی می ماند ثابت بازرسی، سازگاری، و شفافیت حیا

ما  اصر و یا روششما نمی توانید همه چیز شما انتظار می رود برای دیدن در این راهنمای عمل را ببینید. تیم اصلی ما متوجه شما ممکن است با بعضی از عن

ادامه گفتگو و بهبود تکرار بعدی از این راهنمای عمل. این سفر  را انتخاب کنید به ارائه و عاشقانه بنابراین اختالف نظر دارند. ما در شور و شوق خود را به

و به نسخه های یادگیری، آزمایش، به دست آوردن بازخورد، و دوباره آزمایش شما است. سپس به ما نگاه به گذشته، کمک کند؛ ما بازخورد در هدایت می دهد 

 انطباق تالش هدر رفته است. آینده این راهنمای عمل کمک می کند. پس از همه، بازرسی بدون 

یر شود. برای در نهایت، ما می خواهیم به شما را تشویق به در جوامع گسترده تر از مدیریت پروژه و چاالک به مکالمات بیشتر در مورد این موضوعات درگ

اده از رسانه های اجتماعی و وبالگ افکار و استف. بحث در آنها با تعامل و نگاه جلسات و ها کنفرانس در ®Allianceو باشگاه  PMIنمایندگان از هر دو 

 نظرات خود را. 
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  A1پیوست 

  راهنمای ®PMBOKبرنامه 

 نشان است شده تعریف ششم نسخه - ®PMBOKنقشه برداری از گروه های فرایند مدیریت پروژه را به حوزه های دانش که در راهنمای  A1-1جدول  

 .  دهد می

 گیرند می نظر در را ® PMBOKاین ضمیمه توضیح می دهد که چگونه رویکردهای ترکیبی و چابک، ویژگی های توصیف شده در زمینه دانش راهنمای 

مراجعه کنید(. این پوشش چیزی است که باقی می ماند و آنچه ممکن است در کنار برخی از دستورالعمل ها برای افزایش احتمال موفقیت  A1-2 جدول به)

 باشد. 

 . گروه فرآیند مدیریت پروژه و نقشه برداری دانشA1-1جدول 

 

 دانش مناطق راهنمای ®PMBOKدر  Agile. استفاده از A1-2جدول 
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  A2پیوست  

  MANIFESTO AGILEنقشه کشیدن 

 در راهنمای تمرین چابک قرار میگیرند.  Agileاین پیوست توضیح میدهد که چگونه عناصر مانیفست 

 که در راهنمای تمرین چابک قرار دارند Agile. ارزشهای مانیفست A2-1جدول 

 

 چابک . راهنمای تمرین مداوم نقشه برداری اصول پشت مانیفستA2-2جدول 
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  A3پیوست 

 نقد و بررسی فریم های قدیمی و چابک 

یک  آنچه که برای این ضمیمه برخی از رویکردهای چابک معمول را مورد استفاده قرار می دهد. این رویکردها می توانند به عنوان ترکیب یا ترکیب شوند تا با

یت، ابتدا تا زمانی که به ذهنمحیط یا وضعیت مناسب کار می کند، سازگار باشد. الزم نیست از هرکدام از اینها استفاده کنید یک رویکرد چابک می تواند از 

برسد، می تواند از ابتدا توسعه یابد. اگر اصول چابک به منظور ارائه ارزش در یک سرعت پایدار دنبال می شود و رویکرد  Agileارزش ها و اصول مانیفست 

تر در مورد هر رویکرد در بخش کتابشناسی این راهنما توسعه همکاری با مشتری را ارتقاء می دهد، یک رویکرد خاص الزم نیست. یک لینک برای اطالعات بیش

 یافت می شود. 

 A3.1 CRITERIA OF SELECTION FOR GUIDANCE FOR PRACTICE AGILE  

یک نمونه از شیوه های چابک بر اساس عمق هدایت و وسعت  A3-1در این راهنمای تمرین، روش ها و تکنیک های بسیار پر جنب و جوش وجود دارد. شکل 

 چرخه زندگی آنها را نشان می دهد. رویکردهای خاصی که برای بحث انتخاب شده اند، نمونه های محبوب هستند که عبارتند از: 

 .منعکس کننده تمرکز می کنند. مثالهای  برخی از رویکردهای چابک بر فعالیت یک پروژه واحد، نظیر برآورد یا طراحی شده برای استفاده جامع

ذکر شده شامل تنها چارچوب جامع چابک هستند. برخی از آنها بیشتر از دیگران کامل هستند، اما تمام رویکردهای انتخاب شده کسانی هستند 

 که به دنبال مجموعه وسیعی از فعالیت های پروژه می باشند. 

 .چوب های چابک در طبیعت انحصاری هستند و برای استفاده خاص توسط یک سازمان واحد یا برخی از چار رسم شده برای استفاده مشترک

بر روی آنهایی که برای استفاده مشترک در  A3.14تا  A3.2در یک زمینه واحد طراحی شده اند. چارچوب های توصیف شده در بخش های 

 زمینه های متنوع طراحی شده اند تمرکز می کنند. 

 برخی از چارچوب های چابک، به طور جامع طراحی شده اند و به خوبی رسم شده اند، اما به سادگی در اغلب پروژه  ه مدرن.محبوب در استفاد

ها یا سازمان ها استفاده نمی شود. چارچوب چابک که در این ضمیمه توصیف شده است، توسط تعداد قابل توجهی از صنایع، به وسیله مجموعه 

 انجام شده است. ای از نظرسنجی های اخیر 

 

 . رویکردهای روانشناختی با ابعاد و جزئیاتA3-1شکل 
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A3.2 SCRUM  

 Scrum  یک چارچوب فرایند تک تیم است که برای مدیریت توسعه محصول استفاده می شود. این چارچوب شامل نقشها، حوادث، مصنوعات و قوانین اسکامو

اجرا می  sprintsماه یا کمتر با مدت زمان سازگار به نام  1در جعبه های زمانی  Scrumاست و از رویکرد تکراری برای ارائه محصول کار استفاده می کند. 

 و مصنوعات مورد استفاده برای اجرای پروژه است.  Scrumلیست رویدادهای  A3-1شود که در آن افزایش محصول به طور بالقوه آزاد می شود. جدول 

 تیم توسعه و کارشناسی ارشد است. متشکل از صاحب محصول، Scrumتیم 

  .صاحب محصول مسئول حداکثر کردن ارزش محصول است 

 یتیم توسعه یک تیم متشکل از کارکردی و خود سازماندهی است که متشکل از اعضای تیم است که همه چیز را در تیم خود در اختیار تیم قرار م 

 دهد تا محصول کار را بدون در نظر گرفتن دیگران خارج از تیم ارائه دهد. 

  استاد اسکروم مسئول تضمین فرآیندScrum  اینکه تیم است و برای اطمینان ازScrum  پیروی از قوانین و مقررات و همچنین مربیان تیم در از

 بین بردن موانع است. 

 و مصنوعات Scrum. رویدادهای A3-1جدول 

 

A3.3  برنامه ریزی اضافی 

( یک روش توسعه نرم افزاری بر اساس چرخه های مکرر است. این نام بر مبنای فلسفه تقلید از یک بهترین شیوه برای خالص XP) eXtremeبرنامه نویسی 

 ترین و ساده ترین شکل آن است و به طور مداوم در طول پروژه کاربرد دارد. 

XP  بیشتر شناخته شده است برایpopularizing  گرفته شده برای بهبود نتایج پروژه های نرم افزاری است. این یک مجموعه جامع از شیوه های در نظر

. این در اذ کندروش ابتدا به صورت مجموعه ای از دوازده شیوه اولیه صورت پذیرفت، اما سپس به تدریج تکامل یافت تا چندین عمل دیگر نتیجه گیری را اتخ

 ذکر شده است.  A3-2جدول 

 Extreme. تمرینات برنامه نویسی A3-2جدول 

 

یدی اصول کل این تکامل، نتیجه طراحی و تطبیق تکنیک ها از طریق فیلتر ارزش های اصلی )ارتباطات، سادگی، بازخورد، شجاعت، احترام( و اطالع از طریق

 ه شده(. ئولیت پذیرفت)بشریت، اقتصاد، سود متقابل، خودپسندی، بهبود، تنوع، انعکاس( ، جریان، فرصت، افزونگی، شکست، کیفیت، گام های کودک، مس
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A3.4  روش کانبان 

Kanban  در تولید بی رویه یک سیستم برای برنامه ریزی کنترل موجودی و دوباره سازی آن است. این فرایند از"Justin دوباره پر کردن موجودی  "مصرف

شد. با الهام از این سیستم های موجود  restockedی منبع در اصل در فروشگاه های مواد غذایی دیده می شد که قفسه بر اساس شکاف در قفسه و نه موجود

 در تولید اصلی شرکت تویوتا مورد استفاده قرار گرفت.  1953اوونو کانبان را توسعه داد و در سال  Taiichiدر زمان واقعی، 

ترجمه شده است. تخته های کانبان فانکشن با کارت ها را قادر می سازد و تجسم و  "کارت"و یا  "نشانه بصری"کلمه کانبان به معنای واقعی کلمه به عنوان 

ی ان دهنده ایالت هایجریان کار را از طریق سیستم برای همه می بیند. این رادیاتور اطالعات )صفحه نمایش بزرگ( از ستون هایی تشکیل شده است که نش

(، اما نجام و انجاماست که کار باید از طریق آن جریان یابد تا بتوان به انجام رسید. ساده ترین هیئت مدیره می تواند سه ستون داشته باشد )یعنی انجام، ا

 سازگار است با هر کشوری که الزم است توسط تیم مورد استفاده قرار گیرد. 

از دستورالعمل  Kanbanتنظیمات مورد استفاده قرار می گیرد و برای جریان مداوم کار و ارزش مشتری به کار می رود. روش  در بسیاری از Kanbanروش 

را با سهولت نسبی و پیشرفت در جهت  Kanbanهای چابک کمتر است و به همین دلیل است که شروع به اجرای آن می کند. سازمانها می توانند روش های 

 جرای روش شروع کنند، در صورتی که این چیزی است که آنها الزم و مناسب می دانند. به طور کامل ا

استفاده کرد، اما  Kanbanرا می توان در روش  Iterationsبر خالف رویکردهای چابک، روش کانبان روش استفاده از تکرارهای زمانبندی را تجویز نمیکند . 

 کانبان ممکن اصل کشیدن تک موارد از طریق فرایند به طور مداوم و محدود کردن کار در حال انجام برای بهینه سازی جریان همیشه باید باقی بماند. روش

 است بهتر باشد زمانی که یک تیم یا سازمان نیاز به شرایط زیر را داشته باشد: 

  .بوسیله صندوق های گنجانده نمی شوند و در کمترین کار بر روی مورد باالترین اولویت قرار می گیرند. تیم ها معموالانعطاف پذیری  

  تیم ها بر روی جریان کار از طریق سیستم تا تکمیل تمرکز می کنند و شروع به کار جدید نمی کنند تا کار در حال تمرکز بر تحویل مداوم

 تکمیل شدن باشد. 

 بهره وری و کیفیت با محدود کردن کار در حال پیشرفت افزایش می یابد. یفیت. افزایش بهره وری و ک 

  چک کردن هر وظیفه برای ارزش اضافه کردن یا فعالیت های بدون ارزش افزوده و بدون ارزش از بین بردن اضافه کردن فعالیت افزایش کارایی

 ها. 

  تیم بر کار فعلی تمرکز کند. کار محدود در حال پیشرفت اجازه می دهد که تمرکز عضو تیم 

  .وقتی که کار به دست می آید غیر قابل پیش بینی است و برای تیم ها تعهدات قابل پیش بینی غیر ممکن است؛ حتی برای تنوع در حجم کار

 دوره های کوتاه مدت. 

  .ف کرد. شفافیت باعث می شود که زباله قابل مشاهده باشد، بنابراین می توان آن را حذکاهش ضایعات 

 ذکر شده است.  A3-3در جدول  Kanbanروش کانبان از اصول تفکر ناب است. اصول تعریف و خواص اصلی روش 

ند استفاده می ک "کشیدن"یک چارچوب جامع برای روند افزایشی، تکاملی و تغییر سیستم برای سازمان ها است. این روش از یک سیستم  Kanbanروش 

 جام دهد. هنگامی که تیم یک مورد را تکمیل می کند، تیم می تواند یک مورد را در آن مرحله بکشاند. تا کار را از طریق روند ان

 . تعریف اصول و ویژگی های روش کانبانA3-3جدول 
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، فناوری با تکنولوژی با تکنولوژی باال است که ممکن است در ابتدا به نظر می رسد بیش A3-2، مانند یک نشان داده شده در شکل Kanbanهیئت مدیره 

ن به ستون، و همچنیاز حد ساده باشد، اما کسانی که از آنها استفاده می کنند، قدرت خود را به سرعت درک می کنند. استفاده از سیاست ها برای ورود و خروج 

ر در فرایند، تخته های کانبان ، بینش روشن را برای گردش کار، تنگناها، مسدود کننده ها و وضعیت کلی فراهم می محدودیت هایی مانند محدود کردن کا

  د وضعیت کار تیم.کند. عالوه بر این هیئت مدیره به عنوان یک رادیاتور اطالعاتی به هر کسی که آن را می بیند عمل می کند، ارائه اطالعات به روز در مور

 

 . هیئت مدیره کانبان در حال نشان دادن کار در حد پیشرفت و یک سیستم کشیدن برای بهینه سازی جریان کار استA3-2شکل 

مهمتر از آن است که کار را کامل کنید تا کار جدیدی آغاز شود. هیچ ارزش حاصل از کارهایی که به پایان نرسیده است وجود ندارد،  Kanbanدر روش 

 ( را محدود کند و هر بخش از کار را از طریق سیستم انجام دهد. WIPکاری می کند تا پیاده سازی و پیوستن به کار در حال پیشرفت )بنابراین تیم با هم هم

  

A3.5  روشهای کریستال 

راد درگیر در پروژه( و اهمیت کریستال خانواده روش شناسی است. روشهای کریستال برای اندازه گیری طراحی شده اند و بر اساس اندازه پروژه )تعدادی از اف

 پروژه، مجموعه ای از سختی روش شناسی را ارائه می دهند. 

 

 . خانواده کریستال روش هاA3-3شکل 

 ود را داشتهمتدولوژی کریستال متوجه می شود که هر پروژه ممکن است نیاز به مجموعه ای از سیاست ها، شیوه ها و فرآیندهای متناسب با نیازهای خاص خ

برای تعیین روش استفاده می کنند. استفاده از کلمه کریستال از سنگ های قیمتی  "وزن"شد. خانواده متدولوژی ها با استفاده از رنگ های مختلف بر اساس با

ها و نقش های ذکر شده است که در آن چهره های مختلف نشانگر اصول و ارزش های اصلی هسته می باشند. چهره ها نمایشی از تکنیک ها، ابزارها، استاندارد

 می باشد.  A3-4در جدول 
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 . ارزش های اصلی و خواص مشترک کریستالA3-4جدول 

 

A3.6 SCRUMBAN  

Scrumban  یک رویکرد هوشمندانه است که در ابتدا به عنوان راهی برای انتقال ازScrum  بهKanban  طراحی شده است. به عنوان چارچوب و روش

به عنوان یک چارچوب و  Scrumشناسی اضافی چرخه ظاهر شد، آن را تبدیل به یک چارچوب ترکیبی در حال رشد و خود به خودی که در آن تیم ها از 

Kanban  .برای بهبود روند 

اده از تابلوهای کانبان را برای تجسم و نظارت بر کار انجام می دهد. داستان ها کوچک سازماندهی شده است و استف "sprints"، این کار به  Scrumbanدر 

حفظ همکاری بین در هیئت مدیره کانبان قرار می گیرند و تیم با استفاده از محدودیت های کار در داخل، کار خود را مدیریت می کند . جلسات روزانه برای 

مه ریزی برای این که تیم بتواند بداند چه زمان دیگری برنامه ریزی شده است، معموال زمانی اتفاق می افتد که تیم و حذف موانع برگزار می شود. ماژول برنا

تیم نقش فعلی خود را حفظ  -هیچ نقش پیش تعیین شده ای وجود ندارد  Scrumbanسطح کار در حال پیشرفت کمتر از حد پیش تعیین شده باشد. در 

 می کند. 

A3.7 ای رانندگی توسعه ویژگی ه 

( برای پاسخگویی به نیازهای خاص یک پروژه توسعه نرم افزاری بزرگ طراحی شده است. امکانات مربوط به قابلیت ارزش FDDتوسعه مبتنی بر ویژگی )

 گذاری کسب و کار کوچک است. 

 شش نقش اصلی در یک پروژه توسعه ویژگی های رانندگانی وجود دارد که افراد می توانند از یک یا چند نقش زیر استفاده کنند: 

  ،مدیر پروژه 

  معمار اصلی 

  ،مدیر توسعه 

  برنامه نویس اصلی 

  صاحب کالس، و / یا 

  کارشناس دامنه 

 یت سازماندهی شده است که به طور تکراری اجرا می شوند: یک پروژه توسعه محرک بر اساس حدود پنج فرآیند یا فعال

  یک مدل کلی را بسازید 

  یک لیست ویژگی ایجاد کنید 

  ،برنامه ریزی شده توسط ویژگی 

  طراحی توسط ویژگی، و 

  ساخت توسط ویژگی ها 

 نشان داده شده است.  A3-4جریان چرخه زندگی و تعامل این پنج فرایند در شکل 
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 سعه یافته مبتنی بر ویژگی ها توسط یک مجموعه اصلی از بهترین روش های مهندسی نرم افزار پشتیبانی می شود: فعالیت های تو

  مدل سازی شیء دامنه 

  ،توسعه توسط ویژگی 

  مالکیت کالس فردی 

  تیم های ویژه 

  بازرسی ها 

  ،مدیریت پیکربندی 

  ساختار منظم، و 

 

A3.8  روش توسعه سیستم هایDYNAMIC  

( یک چارچوب تحویل پروژه چابک است که در ابتدا طراحی شده است تا جزییات بیشتری را به روشهای تکراری DSDMتوسعه سیستم های دینامیکی ) روش

 اضافه کند. این به عنوان یک همکاری غیر تجاری بین رهبران صنعت توسعه یافت.  1991موجود در دهه 

DSDM اخته شده است. چارچوب هزینه، کیفیت و زمان را در ابتدا تعیین می کند و سپس از اولویت بندی رسمی برای تاکید بیشتر بر تحویل محرک شن

 نشان داده شده است.  A3-5دامنه برای برآورده ساختن محدودیت ها استفاده می کند، همانطور که در شکل 

 

 به چابکی راننده محدود DSDM. رویکرد A3-5شکل 

 را راهنمایی می کند:  DSDMاصول هشتم استفاده از چارچوب  

  .تمرکز بر نیاز کسب و کار 

  تحویل در زمان 

  .همکاری 

  .هرگز با کیفیت ناسازگار نباش 

  .بطور افزایشی از بنیادهای شرکت بسازید 

  تکرار کنید 

  .پیوسته و واضح صحبت کنید 

 ه کنید(. کنترل را نشان دهید )از تکنیک های مناسب استفاد 
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A3.9 AGILE UNIFIED PROCESS  

( برای پروژه های نرم افزاری است. این ویژگی چرخه شتاب بیشتری دارد و فرآیندهای سنگین UP( یک فرایند متحد ) AgileUPفرآیند یکپارچه متحرک ) 

ه مربوطوزن کمتری نسبت به سلف پردازش متحد خود دارد. هدف این است که چرخه تکراری بیشتری را در میان هفت عنصر کلیدی انجام دهیم و بازخورد 

 ذکر شده اند.  A3-5همراه با اصول راهنما در جدول را قبل از تحویل رسمی بکار ببریم. رشته ها 

 . عناصر کلیدی فرایند یکپارچه خالصA3-5جدول 

 

A3.10  فریم هایSCALING  

A3.10.1  اسکن اسکرام 

Scrum Scrums  (SoS  همچنین به عنوان ،)"meta Scrum"  شناخته می شود، تکنیکی است که دو یا چند تیمScrum  که شامل سه تا نه عضو

بزرگ دارند. یک نماینده از هر تیم در جلسه با نماینده تیم دیگر، به طور بالقوه روزانه،  Scrumهستند، نیاز به هماهنگ کردن کار خود را به جای یک تیم 

ی شود که نماینده گزارش کار تمام شده، مجموعه انجام م Scrumاما معموال دو تا سه بار در هفته شرکت می کند. جلسه روزانه به همان شکل روزانه در 

نان حاصل بعدی کار، هرگونه مانع فعلی و مانع های احتمالی آینده را ممکن می کند که ممکن است دیگر گروه ها را مسدود کند. هدف این است که اطمی

  شود که تیم ها هماهنگ کار و حذف موانع برای بهینه سازی کارایی تمام تیم ها هستند.

گزارش  SoSبا یک نماینده از هر  SoSپروژه های بزرگ با چندین تیم ممکن است منجر به ایجاد یک اسکروم اسکروم اسکروم ها شود که به همان الگوی 

 نشان داده شده است.  A3-6شده به یک گروه بزرگتر از نمایندگان می باشد که در شکل 

 

 SoSر تیم های . نمایندگان تیم های اسکرام شرکت دA3-6شکل 

A3.11  محدوده زاد و ولد 

 . است سازمانی سطوح تمام در توسعه کار گسترش برای الگوهای از دانش پایگاه یک ارائه بر تمرکز( ® SAFeچارچوب مقیاس پذیر ) 

SAFe ® رکز دارد: تم زیر اصول بر 
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  نگاهی به دید اقتصادی 

  .سیستم های تفکر را اعمال کنید 

  .فرض کنید متغیر؛ گزینه های خود را حفظ کنید 

  .با استفاده از چرخه های سریع و یکپارچه یادگیری، به طور پیوسته بسازید 

  .نقاط پایه در ارزیابی عینی سیستم های کاری 

  .تجسم و محدود کردن کار در حال انجام، کاهش اندازه دسته و مدیریت طول صف 

 نامه ریزی متقابل دامنه. اعمال دوره؛ همگام سازی با بر 

  .انگیزه ذاتی کارگران دانش را باز کنید 

  تصمیم گیری راDecentralize  کنید 

SAFe ® ی ارزشتمرکز بر جزئیات اقدامات، نقش ها و فعالیت ها در نمونه کارها، برنامه ها و سطوح تیم با تاکید بر سازماندهی شرکت در برابر جریان ها 

 ارائه ارزش مداوم به مشتری است. است که تمرکز بر 

A3.12 SCRUM SCALE  ( بزرگLeSS  ) 

Scrum  ( بزرگ مقیاسLeSS  یک چارچوب برای سازمان دهی تیم های مختلف توسعه به سوی یک هدف مشترک است گسترش روش )Scrum  نشان

یکپارچه متعارف را حفظ کند. این کمک می کند تا هر گونه  Scrum. اصل اصلی سازماندهی این است که حداکثر از عناصر مدل A3-6داده شده در شکل 

 است.  Scrumو  LeSSنشان دهنده مقایسه  A3-6افزونه هایی را که ممکن است باعث سردرگمی و پیچیدگی غیر ضروری شود، به حداقل برسانند. جدول 

 Scrumو  LeSS. مقایسه A3-6جدول 

 

از استفاده از اصول خاصی از قبیل تفکر سیستم، تمرکز محصول، شفافیت و دیگر موارد  LeSSبدون از دست دادن ذات خود،  Scrumبه منظور گسترش  

 تفاده می کند. اس

A3.13  شرکتSCRUM  

Enterprise Scrum  یک چارچوب طراحی شده برای اعمال روشScrum  ،در یک سطح سازمانی کامل تر به جای تالش تک محصول است. به طور خاص

 رهبران سازمان توصیه می کند تا: این چارچوب به 

  گسترش استفاده ازScrum  در تمام جنبه های سازمان؛ 

  کلیدهای تکنیک هایScrum  را به راحتی در این جنبه های مختلف اعمال کنید؛ و 

  مقیاس روشScrum ک های تکمیلی در صورت لزوم. با تکنی 

 هدف این است که از رویکردهای چابک بر فراز اجرای پروژه با ایجاد نوآوری ناخوشایند استفاده کنید. 
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A3.14 ( انجیر انشعابDA ) 

برای ایجاد توازنی میان آن  DA( یک چارچوب تصمیمی فرایندی است که چندین شیوه کارآمد را در یک مدل جامع ادغام می کند. DAرضایت انضباط )

( و یا بیش از حد توصیفی در جزئیات )به عنوان مثال، Scrumدسته از روشهای محبوب که به نظر می رسد یا در فوکوس بیش از حد باریک )به عنوان مثال، 

AgileUP  ترکیب می کند: توجه به اصول زیر ( طراحی شده است. برای رسیدن به این تعادل، روش های مختلف چابک را با 

  .مردم اول. شمارش نقش ها و عناصر سازمان در سطوح مختلف 

  یادگیری گرا. تشویق بهبود همکاری 

  .چرخه زندگی تحویل کامل ارتقاء چندین چرخه عمر مفید برای هدف 

  .هدف هدایت شده فرآیندهای خیاطی برای دستیابی به نتایج خاص 

 ه اداره متقابل ادارات. آگاهی سازمانی ارائه راهنمایی در زمین 

  .مقیاس پذیر پوشش ابعاد متعدد پیچیدگی برنامه 
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  X2پیوست 

 مال نفوذ که خسارات وارد می کند اع

X2.1  معرفی 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا شرایطی را تعیین  این ضمیمه راهنمایی های سطح باال را در مورد زمان و چگونگی رویکرد های چابک خلق می کند. این

 یی را برای بررسی ارائه می دهد. کند که ممکن است تغییرات یا معرفی تکنیک های جدید را تأیید کند و سپس توصیه ها

X2.2  برخی از موارد احتمالی اول 

د که با استفاده از روش های چاالک که در محیط های مختلف در محیط های خیاطی یک موضوع پیشرفته است که باید توسط متخصصین با تجربه انجام شو

آورید و با یک  ا به دستمختلف توصیف شده اند، قبل از اینکه آنها را در نظر بگیرند، موفق بوده اند. به عبارت دیگر، قبل از تالش برای تطبیق رویکرد، تجربه ر

 رویکرد موفق باشید. 

 Retrospectives"ه در تالش برای اتخاذ یک تمرین چابک است این است که آیا باید انجام دهید یا نه. بیانیه ای مانند یک پاسخ معمول هنگامی ک

unpopularنشان می دهد این موضوع و نشان می دهد یک مشکل اساسی تر در تیم است که بعید است که با خیاط  "، بنابراین ما تصمیم به رها کردن آنها

 قرار داده است. وضع بدتر خواهد شد، با نادیده گرفتن فعالیت گذشته نگر که هدف آن بهبود روند است.  سازی روش خطاب

به معنی اطاعت و محافظت(، از طریق آگاهانه حرکت به دور از قوانین )ولز  ،守مدل شو هکتار ری از کسب مهارت پیشرفت توصیف از اطاعت از قوانین )شو 

破،  به معنی تغییر و یا پرت شدن(، و در نهایت از طریق تمرین مداوم و بهبود یافتن یک مسیر فردی ) ری離  به معنی جدا کردن و یا ترک(. ما باید قبل ،

  فارشی جدید، شروع و تمرین کنیم.از اینکه ما آماده باشیم تا در سطح والیتی برای تطبیق روند یا سطح ری برای ایجاد یک فرآیند س

یری در کر و تصمیم گدر نهایت، خیاطی باید با همکاری همکاران یا هر کسی که این تغییر به احتمال زیاد تاثیر می گذارد انجام شود. مردم باید در فرایند تف

یک فرایند  یابند. حذف مردم از خیاطیمورد تغییر فرایندها مشارکت کنند تا آنها بتوانند به منظور تغییر گذار موفق به تحریم و تبدیل شدن به تغییرات دست 

اند کمک به نحوی است به احتمال زیاد در مقاومت و خشم به تغییر، حتی اگر آن را حس می خوب از لحاظ فنی. اغلب، مربیان با تجربه و یا رهبران می تو

 موثر مردم است. 

X2.3  چگونگی استفاده از این ضمیمه 

این ضمیمه، توصیه می کنیم اولین بار با موفقیت با استفاده از روش های چابک به عنوان طراحی شده است. سپس  برای بهره مندی از هدایت ذکر شده در

که مطابقت وضعیت بررسی و خواندن توصیه های مرتبط. بعد، بحث در مورد تغییر را با مردم آن را تحت تاثیر و  X2-1دستورالعمل های خیاطی در جدول 

 مل. توافق بر یک دوره از ع

مورد بحث قرار گرفته، یک راه خوب برای ارزیابی یک تغییر است برای تکرار آن را امتحان کنید و یا دو مورد اول قبل از اتخاذ آن به  5همانطور که در بخش 

 مجدد را منعکس کند.  طور دائم. یا، در نظر یک رویکرد مبتنی بر جریان به تالش برای ارائه چندین ویژگی. سپس، با یک گذشته نگر و ارزیابی

ن برای یک تالش هنگامی که مردم می دانم که آنها می توانید تجربه و ارائه بازخورد در این آزمایش، آنها به احتمال زیاد سعی کنید چیزی جدید. پس از آ

timeboxed یافته  شدوره، تیم باید تاثیر خود را در به صورت گذشته نگر برای تعیین اینکه آیا باید ادامه عنوان است، اصالح شده برای بهبود آن، و یا کاه

 است از استفاده بررسی می کند. 

پروژه هایی که این ویژگی ها را به اشتراک بگذارید در نهایت، موفقیت به تصویب رسید، روش مناسب می تواند به فرآیندهای استاندارد مورد استفاده برای 

 دنبال شود که توصیف اتخاذ )یا خیاطی( روش های جدید.  5نهادینه شده است. همچنین توصیه می شود که دستورالعمل های از بخش 



 7102سال  6ترجمه گوگل کتاب راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه ویرایش   تهیه و تنظیم : رشید فضلی

527 
 

X2.4  خیاطی توصیه 

 نظر قبل از دوخت یک رویکرد است. ذکر شده در زیر برخی از شیوه های خوب به 

X2.4.1 ید از چیزهایی در نظر گرفتن دور مراقب باش 

از  رای سبک،بسیاری از شیوه های چاالک به عنوان جفت خود حمایت عمل می کنند. به عنوان مثال، اشتراک مکانی و مکالمات کسب و کار مکرر مورد نیاز ب

ازه می دهد تا برای فاکتورگیری مجدد شجاع به عنوان یکی از اج XPشکاف در درک می تواند به سرعت پر شده است. به همین ترتیب، تست بی رحمانه 

 اد خواهد شد از آن را حل میکند. عمل دیگر. حذف چیزی بدون درک و پرداختن به عمل تعادل آن به احتمال زیاد مشکالت بیشتری ایج

X2.4.2 ه از دستورالعمل های خیاطی جدول استفاد 

ایط که مطابقت یک وضعیت داده و در نظر گرفتن توصیه هایی برای خیاطی. بحث در مورد هر گونه تغییر با کسانی ، پیدا کردن شرX2-1با استفاده از جدول 

 ه با بررسی پیگیری صادقانه است. خواهد شد که با تغییر قبل از ارتکاب به تحت تأثیر این تغییرات و برنامه ریزی یک محاکمه کوتاه اول، همرا

 عمل. خیاطی دستورالX2-1جدول 
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  X3ضمیمه  

AGILE  ابزار تناسب فیلتر 

 

X3.1  معرفی 

در سال  .ادبیات باشگاه شامل بسیاری از ابزارهای فیلتر مناسب فرز برای کمک به ارزیابی تحت چه شرایطی یک رویکرد چابک مناسب برای استفاده است

( یک پرسشنامه مناسب پروژه چابک و پرسشنامه مناسب سازمانی برای کمک به سنج مناطق مشکل DSDM، سیستم های دینامیکی روش توسعه )1994

 به احتمال زیاد مناسب و بالقوه است. 

عه. کریستال خانواده کریستال از روش همچنین معیارهای مناسب به کار، رتبه بندی پروژه ها توسط اندازه تیم و بحرانی از محصول یا خدمات در حال توس

ژه های ی پروتوصیه می کند که پروژه های کوچک تر کمتر انتقادی است با کنترل های سبک تر و رویکردهای ساده انجام می شود. بزرگ، ماموریت و یا زندگ

 انتقادی به استفاده از دقت و اعتبار بیشتری توصیه می شود شد. 

بیشتر برای کمک به تعیین که در آن و زمانی که به استخدام رویکردهای چابک بوده است.  از آنجا که توسعه این روش ها، وجود دارد که بسیاری از مدل های

و کریستال به منظور توسعه یک مدل ارزیابی محبوب برای کمک به تعیین اگر پروژه ها باید با  DSDMبوهم و ترنر به تصویب رسید برخی از عناصر از 

 رویکردهای چابک یا سنتی تر انجام می شود. 

د فیلتر چنر اساس این مدل های قبلی و گسترش یافته به در نظر گرفتن میانه از روش های ترکیبی، مدل زیر ارائه شده است. این نشان دهنده یک سنتز ب

 نجام می شود. یا روش های چابک ا مناسب ویژگی های برای کمک به سازمان ارزیابی و بحث که آیا پروژه ها باید با استفاده از پیش بینی، ترکیبی، و

 

X3.2  نمای کلی از مدل 

 روژه تحت سه دسته اصلی ارزیابی: ویژگی های سازمانی و پ

  فرهنگ. است یک محیط حمایتی با خرید در برای رویکرد و اعتماد در تیم وجود دارد؟ 

 ؟ دتیم. آیا تیم از یک اندازه مناسب برای موفقیت در اتخاذ چاالک، اعضای آن تجربه الزم و دسترسی به نمایندگان کسب و کار موفق خواهد بو 

  پروژه. آیا نرخ باالی تغییر؟ تحویل تدریجی ممکن است؟ پروژه چگونه حیاتی است؟ 

یج بر روی یک نمودار رادار رسم شده است. خوشه از ارزش در اطراف مرکز نمودار نشان می دهد سواالت در هر یک از این دسته بندی ها هستند پاسخ و نتا

ینی( مناسب برای روش چاالک. نتایج در اطراف خارج نشان می دهد رویکرد اخباری ممکن است مناسب تر. ارزش ها در قسمت وسط )بین چاالک و پیش ب

 . X3-1ی کار کند. به عنوان مثال در شکل نشان داده شده است نشان می دهد یک روش ترکیبی می تواند به خوب
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 X3.3  نحوه استفاده از دستگاه 

X3.3.1 کمیل پرسشنامه به عنوان یک گروه ت 

دگانی نبرای پروژه های کوچک، این گروه ممکن است به سادگی ضامن، سرپرست فنی و یک مشتری باشد. برای پروژه های بزرگ، این ممکن است شامل نمای

مانطور که هیچ از گروه پشتیبان، تیم اجرای پروژه، گروه کسب و کار نهفته )ها(، گروه حکومت پروژه )ها(، و جامعه مشتری می باشد. ایده این است که ه

د هیچ فردی ارزیابی یذینفعان تنها باید تخمین و یا برنامه ریزی یک پروژه به دلیل نمایندگی از تنها یک دیدگاه و داشتن تعصب شخصی؛ بنابراین بیش از حد با

 مناسب بودن یک رویکرد از آنجا که هر یک نفر هم یک دیدگاه محدود با تعصب خواهد شد. 

 هر گفتگو با احزاب سرمایه گذاری این پروژه را تشویق می کند. حتی اگر نتایج را به یک رویکرد ترکیبی نقطه، اما سهامداران خواهید ادامدر عوض، ارزش ابزا

وسط افرادی و تحت ادهید با یک رویکرد بسیار چاالک و یا پیش بینی، به دنبال اجماع ذینفعان. این ابزار یک سطح باال تشخیصی تنها، تصمیم نهایی باید استر

 که درگیر حمایت شود. 

X3.3.2  12تا  1نمره سواالت از  

ه تنها تند کبه عنوان یک گروه، بحث و توافق )یا مصالحه( در نمره که بیشتر دقت منعکس کننده ارزیابی ذهنی از سوال. در حالی که گزینه های قطعی هس

است  1تقریبا یک "برای  2، آن را خوب )و مطلوب( به استفاده از نمرات مانند 11و  5، 1نمرات از  برای نقاط شروع، میانه و پایان از طیف پاسخ به نمایندگی

باز هم، ارزیابی یک بحث است ابزار نمایش ذهنی خواهد بود و سایه های خاکستری هستند که انتظار ". 11و  5جایی بین  "برای 7یا "ارائه شده، اما نه کامال 

 می رود. 

گین نه نمی تواند در یک نمره به توافق برسند، بحث در مورد مسائل آشکارا و صادقانه. قبل از نشان سازش )به عنوان مثال، با استفاده از میاهنگامی که گرو

زیاد به زمانی که  سبز(، در نظر چگونه موفق پروژه به احتمال "O"به رنگ آبی و تیم توسعه با  "X"نمرات و یا مارک نمرات سازمان بنادر و دریانوردی با یک 

، پس ناساییشرکت کنندگان می توانند در تکمیل یک ارزیابی ساده دیدن همه موارد است ؟ هنگامی که بحث در مورد مسائل، اگر اختالف نظر را می توان ش

د اخباری اما هر کس می خواهد سعی کنید از آن بزرگ، آن است که کار؛ در حال حاضر به توافق آمده است. به همین ترتیب، اگر ارزیابی نشان می دهد رویکر

 یک رویکرد چابک )یا برعکس( است که خوب خیلی، فقط درک این مسائل به بحث در مورد اثرات از روش به کار گرفته خواهد شد. 
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X3.3.3  تفسیر نتایج 

نشان می دهد عالمت گذاری به عنوان پاسخ از سواالت در یک ارزیابی مناسب بودن جدول خالی و اتصال نقاط. نتایج خوشه در اطراف مرکز در منطقه چاالک 

 مناسب برای یک رویکرد صرفا چاالک. 

بهترین کار است. با این حال، همچنین ممکن است که نتایج عمدتا در منطقه ترکیبی نشان می دهد برخی ترکیبی از روش چاالک و پیش بینی ممکن است 

روژه های یک رویکرد چابک با برخی از مراحل کاهش خطر اضافی مانند آموزش و پرورش و آموزش اضافی و یا اعتبار سنجی اضافی و دقت اسناد در مورد پ

 یا اضافی فرآیندهای اثبات مفهوم نیز تواند کار کند.  حساسیت باال ممکن است کافی باشد. روش دیگر، یک رویکرد اخباری با برخی از کار و

ذکر )امتیاز گام سواالت(،  X3.3.2نتایج عمدتا در منطقه پیش بینی ها نشان می دهد مناسب برای یک رویکرد صرفا پیش بینی است. همانطور که در بخش 

روش مناسب ترین برای استفاده است. اگر رویکرد پیشنهاد شده توسط ابزار  این ابزار تشخیصی است که در شروع مکالمات سودمند با احزاب نهفته در مورد

ن می دهد ابزار نشاقابل قبول نیست آن را مجاز به استفاده از یک رویکرد متفاوت است. استفاده از نتایج حاصل به عنوان ورودی به فرآیند مدیریت ریسک، از 

 م تطابق که نیاز به مدیریت شود. عد

X3.4 فیلتر تناسب  سواالت 

X3.4.1  دسته بندی: فرهنگ 

X3.4.1.1  خرید به رویکرد 

 را مشاهده کنید.  X3-2آیا درک ضامن ارشد و پشتیبانی برای استفاده از یک روش سریع برای این پروژه وجود دارد؟ شکل 

 

X3.4.1.2 TEAM  اعتماد در 

چشم انداز  می تواند با توجه به حامیان مالی و نمایندگان کسب و کار خواهد شد که با تیم کار می کند. آیا این ذینفعان باید اعتماد به نفس است که این تیم

 ه کنید. را مشاهد X3-3خود را به یک محصول موفق و یا خدمات با حمایت مداوم و بازخورد هر دو جهت رفتن تبدیل و نیاز دارد؟ شکل 

 

 . اعتماد در تیم ارزیابیX3-3شکل 

X3.4.1.3 ی از تیم قدرت تصمیم گیر 

 را مشاهده کنید.  X3-4این تیم استقالل را به تصمیم گیری های محلی خود را درباره نحوه به انجام کار داده می شود؟ شکل 
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 . ارزیابی برای قدرت تصمیم گیری از تیمX3-4شکل 

X3.4.2  :ردهTEAM  

X3.4.2.1  اندازه تیم 

 151-111، 7=  111-81، 81-61=  6، 5=  61-46، 45-31=  4، 3=  31-21، 2=  21-11، 1=  1/9اندازه از تیم اصلی چیست؟ با استفاده از این مقیاس:  

 . X3-5. رجوع کنید به شکل 11+ = 211، 9=  211 - 151، 8= 

 

X3.4.2.2  سطح تجربه 

ه های چابک پروژ با توجه به تجربه و مهارت سطح هسته نقشهای تیمی. در حالی که آن طبیعی است که ترکیبی از افراد با تجربه و بی تجربه در نقش ها، برای

 را مشاهده کنید.  X3-6به هموار، آن را آسان تر است که هر یک نقش حداقل یک عضو با تجربه است. شکل 

 

X3.4.2.3  مشتری / کسب و کار دسترسی به 

 را مشاهده کنید. X3-7این تیم دسترسی روزانه به حداقل یک کسب و کار نماینده / مشتری برای پاسخ به سئواالت و دریافت بازخورد؟ شکل 

 

 . ارزیابی برای دسترسی به مشتری / کسب و کارX3-7شکل 
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 X3.4.3  رده: پروژه 

X3.4.3.1  احتمال تغییر 

 را مشاهده کنید.  X3-8چند درصد از نیاز به احتمال زیاد تغییر می شود و یا به صورت ماهانه کشف می شود؟ شکل 

 

 . احتمال تغییر ارزیابیX3-8شکل 

X3.4.3.2  حساسیت محصول یا خدمات 

ات در حال برای کمک به تعیین سطح به احتمال زیاد از تأیید اضافی و دقت اسناد و مدارک که ممکن است الزم باشد، ارزیابی بحرانی از محصول یا خدم

 . X3-9شکل ساخته شدن. با استفاده از یک ارزیابی که از دست دادن به علت تاثیر ممکن است از نقص در نظر، تعیین یک شکست می تواند در نتیجه. 

 

 . ارزیابی برای حساسیت محصول یا خدماتX3-9شکل 

X3.4.3.3  تحویل افزایشی 

به  ازخوردمی توانید محصول و یا خدمات ساخته شده و در بخش ارزیابی می شود؟ همچنین، کسب و کار و یا مشتری نمایندگان در دسترس باشد به ارائه ب

 را مشاهده کنید.  X3-10موقع در افزایش تحویل داده؟ شکل 

 

X3.5 نمودار تناسب ارزیابی 

 است نمودار رادار مورد استفاده برای ارزیابی مناسب بودن.  X3-11شکل 
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 . ارزیابی مناسب بودن نمودار رادارX3-11شکل 

X3.5.1  مطالعات موردی 

 هستند. اولین نمونه ای از برای نشان دادن چگونگی نمودار رادار کار می کند، در اینجا دو نمونه از با استفاده از مدل به نمره انواع بسیار متفاوتی از پروژه ها

ام رسانی نظامی است. این دو ( نمونه ای از یک سیستم پیX3-13را ببینید( و دوم این است )شکل  X3-12یک پروژه فروشگاه مواد مخدر آنالین )شکل 

هد روش مورد نشان دادن برخی از واریانس دیده می شود در پروژه ها. خوشه مرکزی نشان می دهد مناسب برای روش های چابک، نمرات محیطی نشان می د

یک یا دو محور. این پروژه ها ممکن است بهتر های پیش بینی ممکن است مناسب تر است. برخی از پروژه های در اطراف وسط و مرکز اما بعد از آن سنبله در 

 ا یک رویکرد ترکیبی حل شده است. است ب
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X3.5.1.1  مثالDRUG STORE  

ها ود. فروش این دارواین پروژه به منظور توسعه یک فروشگاه مواد مخدر آنالین به فروش داروهای تجویزی کانادا ارزان تر به )عمدتا( مشتریان ایاالت متحده ب

 د مشخص می شود. این پروژهیک موضوع ادامه در کانادا و همچنین ایاالت متحده است و به عنوان یک نتیجه این صنعت تغییرات مقررات سریع و رقابت شدی

روزه( بسیار کوتاه تکرار و نسخه های هفتگی برای مقابله با نرخ  2مورد نیاز بسیار فرار با تغییرات عمده هفته در هفته مواجه شده است. آن استفاده می شود )

 باال از تغییر است. 

و اعتماد آشکار برای کسانی که در راه قدرت کار کرده است. طبیعت بصری از ، سطح باالیی از فروش در X3-12همانطور که در شکل نشان داده شده است 

ود. باال ب وب سایت ساخته شده آن را آسان برای نشان دادن افزایش جدید از قابلیت، اما حساسیت سیستم با بودجه ضروری برای داروخانه در خطر نسبتا

ارد، اما این تیم کوچک با تجربه آنها را به خوبی به کار گرفته و دسترسی آسان به یک نماینده کسب همانطور که گفته شد، شد میزان باالیی از تغییر وجود د

 و بسیار چاالک بود. و کار آگاه بود. روش بسیار موفق 

X3.5.1.2  پیام نظامی مثال سیستم 

سال در حال اجرا هنگامی ارزیابی شد.  5شده است به مدت کنتراست مثال اول با یک پروژه بزرگ به منظور توسعه سیستم پیام نظامی که در حال حاضر 

 را مشاهده کنید.  X3-13شکل 

 

میمگیری د. تصخرید در یک رویکرد چابک فاقد دلیل رویکرد چابک بود که در نظر گرفته نشده است. اعتماد به فروشندگان مخلوط اما به طور کلی احترام بو 

ایشگاه مورد آزمایش در محلی نیست، اما به جای معماری و الزامات کمیته ساخته شده است. در حالی که عناصر طراحی را می توان به صورت تدریجی در آزم

ه بودند، به طوری ک قرار، آنها نمی تواند با هم برای پایان دادن به پایان تظاهرات قابلیت جمع آوری می شود. بسیاری از زندگی به طور بالقوه در معرض خطر

 کار فرعی. حساسیت بسیار باال بود. مورد نیاز پایین قفل شد زیرا تغییرات نهفته بسیاری از سازمان های مقاطعه 

نفر از یک فروشنده به تنهایی بود، اما هر یک از نقش بسیاری از پزشکان با تجربه بود. در نهایت، دسترسی به کسب و کار /  311این پروژه بزرگ با بیش از 

روز. بخش  11خواسته روشن سواالت در  مشتری امکان پذیر نیست، اما تحلیلگران قرارداد موجود به سواالت خصوصیات به درخواست و آنها معموال پاسخ و یا

 ار عمل یک پروژه بزرگ واحد بود. هایی از این پروژه می تواند اند حک شده است و اجرای پروژه های به عنوان چاالک است، اما در قلب ابتک

X3.6  خالصه 

های چابک هستند. آنها باید به عنوان قطعی گنجاندن یا حذف فیلترهای مناسب باشگاه از ابزارهای مفید برای شناسایی متناسب بالقوه و شکاف برای روش 

 دروازه، اما به جای به عنوان موضوعات برای بحث هدف با تمام اشخاص عالقه مند استفاده نمی شود. 
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 تعاریف    2
A3 راه و روش تفکر و یک فرایند حل مسئله سیستماتیک است که اطالعات مربوط در یک صفحه .A3  .اندازه کاغذ را جمع آوری 

 روش مشارکتی ایجاد معیارهای آزمون پذیرش استفاده می شود که برای ایجاد آزمون پذیرش قبل از تحویل آغاز می شود. (. ATDDپذیرش آزمون محور توسعه )

 شگاه مانیفست تنظیم شده است. . یک اصطالح مورد استفاده برای توصیف یک طرز فکر از ارزش ها و اصول به عنوان مندرج در باباشگاه

 یک فرد با دانش و تجربه در چاالک که می توانید آموزش، مربی، و هدایت سازمان و تیم را از طریق تحول است. مربی باشگاه. 

 یک روش است که هر دو تکرار شونده و افزایشی به اصالح اقالم کار و ارائه اغلب. چرخه عمر چاالک. 

 صلی و رسمی از ارزش ها و اصول چاالک. تعریف امانیفست چابک. 

 یک راه تفکر و رفتار های این چهار ارزش و دوازده اصول باشگاه مانیفست پشتیبانی می شود. باشگاه طرز فکر. 

 .  listagiتیم. همچنین به عنوان  crossfunctionalیک فرد با استقبال از طرز فکر چاالک که با همکاران همفکر در همکاری باشگاه پزشک. 

 دوازده اصول تحویل پروژه چابک در باشگاه مانیفست گنجانده شده است. اصول چاالک. 

آیند ریک روش ساده و قابل فهم برای توسعه نرم افزار نرم افزار کسب و کار با استفاده از تکنیک چاالک و مفاهیم. این یک نسخه ساده شده از ففرآیند یکپارچه باشگاه. 

 ( است. RUPیکپارچه رشنال )

 Agilist  . .باشگاه پزشک مراجعه کنید 

 شناخته شده، الگوی ناقص از کار است که توصیه نمی شود.  Aضد الگو.  

 تست اسکریپت از پایه کد برای اشکاالت و آسیب پذیری. تجزیه و تحلیل کیفیت کد خودکار. 

 بک الگ محصول را مشاهده کنید. جمع شدن.  

واست ز درخبسط مترقی از الزامات پروژه و / یا فعالیت های جاری که در آن تیم همکاری بررسی، به روز رسانی، و الزامات می نویسد: به برآوردن نیاپاالیش جمع شدن.  

 مشتری. 

 طراحی سیستم و عمل اعتبار سنجی که با استفاده از اصول آزمون اول و اسکریپت انگلیسی مانند. (. BDDمحور توسعه )-رفتار

و  Kanbanو روش  XPدو یا بیشتر چاالک چارچوب، روش ها، عناصر، یا شیوه های مورد استفاده با هم مانند نوعی بازی فوتبال راگبی در ترکیب با لفیقی باشگاه. ت

 انجام می شود. 

 مانع را مشاهده کنید. مسدود کننده.  

مهارت های متعدد مورد نیاز توسط تیم. همچنین به عنوان قطره رنگ شناخته شده است.  اشاره به یک فرد با عمق های مختلف از تخصص درشانه های شکسته.  

 شکل.  Iو  Tهمچنین نگاه کنید به شکل 

Burndown  .یک نمایش گرافیکی از کار باقی مانده نسبت به زمان در سمت چپ نمودارtimebox  . 

Burnup  .یک نمایش گرافیکی از کار به سمت آزادی از یک محصول به اتمام است. نمودار 

 فهرستی از تمام الزامات مورد نیاز برای یک پروژه خاص. (. BRDاسناد مورد نیاز کسب و کار )

 .  Timeboxریتم اعدام. همچنین نگاه آهنگ. 
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تیم مجاز به تغییر هر محصول پروژه کار یا تحویل، در نتیجه تاکید بر مالکیت تیم  شتاب پروژه و روش همکاری به موجب آن هر یک از اعضایجمعی کد مالکیت. 

 گسترده و پاسخگویی. 

 عمل ارائه افزایش قابلیت بالفاصله به مشتریان، اغلب از طریق استفاده از دسته های کوچک از کار و فن آوری اتوماسیون. تحویل به طور مداوم. 

 حصوالت کار هر یک از اعضای تیم غالبا یکپارچه و معتبر با یکدیگر است. عمل که در آن مادغام مداوم. 

 یک تیم است که شامل پزشکان با تمام مهارت های الزم برای ارائه افزایش محصول با ارزش. تیم متقابل کارکردی. 

 مجموعه ای از روش های توسعه نرم افزار چابک بسیار سبک وزن و در سازگاری به شرایط خاص متمرکز شده است. کریستال خانواده از روش. 

ند ی شوخالصه، جلسه همکاری روزانه که در آن بررسی تیم پیشرفت از روز گذشته، اعالم کرد قصد برای روز جاری، و برجسته هر گونه موانع مواجه ماسکروم روزانه. 

 ینی. همچنین به عنوان سرپایی روزانه شناخته شده است. و یا پیش ب

چک لیست یک تیم از تمام معیارهای مورد نیاز به مالقات کرد به طوری که یک کاالی قابل تحویل می توان آماده برای تعریف انجام شده ) وزارت دفاع آمریکا (. 

 استفاده مشتری در نظر گرفته. 

 ک تیم برای یک نیاز کاربر محور است که تمام اطالعات تیم نیاز به قادر به شروع کار بر روی آن. چک لیست ی(.  DORتعریف آماده ) 

DevOps  . .مجموعه ای از روشها برای ایجاد یک جریان صاف تحویل از طریق بهبود همکاری بین توسعه و اپراتورها دارد 

 ن تصمیم گیری فرآیند ساده در اطراف ارائه راه حل تدریجی و تکرار شونده. یک چارچوب فرایند تصمیم گیری است که امکا(. DAباشگاه منظم )

ز کیک فرآیند است که ارزش ها و مفروضات اساسی به منظور علل ریشه استادانه درست شده بهتر به چالش می کشد و تدبیر متقابل بهبود جای تمرآموزش دو حلقه. 

 (. یک چارچوب تحویل پروژه چابک. DSDMتنها بر روی عالئم. پویا روش توسعه سیستم )

تمرکز بر ارائه چند مورد نیاز ارزش اندازه گیری به سهامداران: آشکارا به عنوان روش اول چاالک است که شامل یک جزء خاص هیچ (. EVOتحویل ارزش تکاملی )

 روش دیگر می شود. 

که منجر به نرم افزار با کیفیت باالتر، پاسخ بیشتر به تغییر نیاز مشتری، و انتشار مکرر  یک روش سریع توسعه نرم افزار است( برنامه نویسی. STRONGاسترانگ )

 در چرخه های کوتاه تر. 

 یک روش توسعه سریع نرم افزار بسیار سبک وزن و رانده از منظر ویژگی های با ارزش با مشتریان. محور توسعه. -ویژگی

 یک محصول است که مناسب برای هدف مورد نظر خود. مناسب برای هدف. 

 یک محصول است که در شکل فعلی آن قابل استفاده برای رسیدن به هدف مورد نظر خود. مناسب برای استفاده. 

 . و. معادل اسکرام مستر Kanbanمربی برای یک تیم و خدمات بدهید درخواست کار در یک جریان پیوسته و یا زمینه استاد جریان. 

 یک سیستم یا ساختار بنیادین از ایده ها یا حقایق است که یک رویکرد حمایت می کنند. چارچوب. 

 یک رفتار خاص که یک محصول یا خدمت باید انجام دهد. مورد نیاز عملکردی است. 

 ل در یک سند مشخصات عملکردی ارائه شده است. یک تابع خاص است که یک سیستم یا برنامه مورد نیاز است را به انجام. به طور معمومشخصات عملکردی. 

Hoshin Kanri  . .روش استقرار استراتژی یا سیاست گذاری 

 ترکیبی از دو یا چاالک تر و غیر چاالک عناصر، داشتن یک نتیجه نهایی غیر چاالک. روش ترکیبی. 

 وع، تشخیص، تشکیل، بازیگری، و یادگیری. یک مدل سازمانی بهبود است که برای پنج مرحله آن را توصیف نام: شرایده آل. 

 روش برنامه ریزی استراتژیک که به عنوان یک نقشه راه برای سازمان خود می در حالی که ساختمان محصوالت جدید است. ضربه نقشه برداری. 
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 نده شناخته شده است. مانع است که مانع از این تیم را از دستیابی به اهداف آن است. همچنین به عنوان یک مسدود کنمانع. 

 یک کاالی قابل تحویل کاربردی، تست شده، و پذیرفته شده است که یک زیر مجموعه از نتیجه کلی پروژه. نمو. 

 رویکردی که فراهم می کند تحویل به پایان رسید که مشتری ممکن است قادر به استفاده بالفاصله. چرخه عمر افزایشی. 

یش فیزیکی قابل مشاهده است که اطالعات را به بقیه سازمان را قادر می سازد فراهم می کند تا به اشتراک گذاری دانش، یعنی دقیقه ، صفحه نماAاطالعات رادیاتور. 

 بدون نیاز به برهم زدن این تیم است. 

I  .ز توسط تیم. همچنین نگاه کنید به شکل اشاره به یک فرد با یک منطقه عمیق تنها از تخصص و هیچ عالقه یا مهارت در بقیه مهارت های مورد نیاشکلT  و شانه

 شکسته. 

 چرخه توسعه بر روی یک محصول یا تحویل که در آن همه از کار است که به ارائه ارزش مورد نیاز است انجام می شود.  timeboxedتکرار. 

 رویکردی که اجازه می دهد تا بازخورد برای کار ناتمام به بهبود و تغییر است که کار. چرخه زندگی تکرار شونده. 

 رویدادها در بهبود سیستم است. کایزن رویدادها. 

Kanban  .ابزار تجسم است که بهبود جریان کار را قادر می سازد با ساخت تنگناها و مقادیر کار قابل مشاهده است. و هیئت مدیره 

 و کنترل موجودی اصلی و به طور خاص برای کار دانش استفاده می شود.  Kanbanیک روش سریع با الهام از سیستم و.  Kanbanروش 

در مقیاس بزرگ نوعی بازی فوتبال راگبی یک چارچوب توسعه محصول است که گسترش نوعی بازی فوتبال راگبی بزرگ مقیاس نوعی بازی فوتبال راگبی ) کمتر (. 

 ته شدن دستورالعمل در حالی که حفظ اهداف اصلی نوعی بازی فوتبال راگبی است. با پوسته پوس

 توسعه نرم افزار ناب اقتباس از اصول تولید ناب و شیوه های به حوزه توسعه نرم افزار است و در مجموعه ای از اصول و روش برای دستیابی(. LSDتوسعه نرم افزار ناب )

 ری است. به کیفیت، سرعت، و هم ترازی مشت

 فرایندی که طی آن محصول تصور است، ایجاد شده، و قرار داده استفاده کنید. چرخه زندگی. 

Mobbing . .تکنیکی که در آن اعضای تیم متعدد به طور همزمان تمرکز و هماهنگی کمک های خود را بر روی یک آیتم کار خاص است 

ز مقیاس است که با ارزش های اصلی زیر است: اکتشاف در مقابل اعدام، سرعت در مقابل ثبات، مقدار برابر تنظیمات از یک سازمان در مجموعه ای اتعصب سازمانی. 

 کیفیت، و انعطاف پذیری در مقابل پیش بینی است. 

 ه، با مزایای کسب و کار در نظر گرفته شده. رویکرد جامع، چرخه ای، و ساختار برای انتقال افراد، گروه ها و سازمان از دولت فعلی به دولت آیندمدیریت تغییر سازمانی. 

 شانه های شکسته را مشاهده کنید. رنگ و قطره.  

 جفت کار می کنند. جفت شدن.  

 کار جفت است که در برنامه نویسی متمرکز شده است. برنامه نویسی جفت.  

 روش از جفت شدن دو نفر از اعضای تیم به کار به طور همزمان بر روی آیتم مورد کار است. جفت کار.  

 یک کاربر کهن الگو به نمایندگی از مجموعه ای از کاربران نهایی مشابه با اهداف خود، انگیزه ها، و ویژگی های شخصی نماینده است. افراد. 

 برای تست یک فرضیه جدید در مورد محصول یا استراتژی. تصحیح دوره برنامه ریزی شده طراحی شده محوری. 

 یک روش مدیریت تکراری مورد استفاده در سازمان به منظور تسهیل در کنترل و بهبود مستمر فرآیندها و محصوالت. (. PDCAقانون )-بررسی-اجرا-طرح

 رویکرد اخباری را مشاهده کنید. طرح محور رویکرد.  

 ش به کار مدیریت است که با بهره گیری از یک برنامه کاری و مدیریت که برنامه کاری در طول چرخه عمر یک پروژه است. یک روروش پیش بینی شده.  
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 یک رویکرد سنتی تر، با بخش عمده ای از برنامه ریزی رخ تا جلو، پس از آن در یک پاس تک اجرای. یک فرایند زنجیره. چرخه عمر پیش بینی شده. 

 یک ساختار مدیریت در استاندارد فرآیندهای حکومت مربوط به پروژه و تسهیل به اشتراک گذاری منابع، روش ها، ابزارها و تکنیک های. (. PMOه )دفتر مدیریت پروژ

 یک لیست مرتب از نیازهای کاربر محور است که یک تیم را حفظ برای یک محصول. بک الگ محصول. 

اندن ارزش محصول و که در نهایت مسئول و پاسخگو برای محصول نهایی که ساخته شده است. همچنین مدیر خدمات فرد مسئول برای به حداکثر رسمالک محصول. 

 درخواست پاسخ به مراجعه کنید. 

ترس دقیق تر در دس فرآیند تکرار شونده افزایش سطح از جزئیات را در یک برنامه مدیریت پروژه به عنوان مقدار بیشتری از اطالعات و برآوردهایبسط مترقی است. 

 است. 

روش کیفیت محصول به موجب آن طراحی یک محصول با افزایش نگهداری خود و دیگر ویژگی های مورد نظر بدون تغییر رفتار مورد انتظار آن فاکتورگیری مجدد. 

 بهبود یافته است. 

 کارگاه به طور منظم اتفاق می افتد در آن شرکت کنندگان کشف کار و نتایج خود را به منظور بهبود هر دو فرایند و محصول می باشد. گذشته نگر. 

آینده  ه کار دریک تکنیک برنامه ریزی تکراری که در آن کار به در کوتاه مدت انجام می شود است که در جزئیات برنامه ریزی شده، در حالی کنورد برنامه ریزی موج. 

 است که در یک سطح باالتر برنامه ریزی شده. 

 پایگاه دانش از الگوهای یکپارچه برای مقیاس شرکت توسعه الغر چاالک. (. ® SAFEکوچک باشگاه چارچوب ) 

 یک چارچوب چابک برای توسعه و حفظ محصوالت پیچیده، با نقش های خاص، حوادث، و آثار. نوعی بازی فوتبال راگبی. 

Scrumban  . چارچوب مدیریت که ظهور زمانی که تیم های استخدام نوعی بازی فوتبال راگبی به عنوان راه انتخاب شده از کارگر و استفاده از روشKanban  و به

 عنوان یک لنز که از طریق آن برای مشاهده، درک، و به طور مداوم بهبود چگونه کار می کنند. 

یک رادیاتور اطالعات است که مورد استفاده برای مدیریت محصول و با حداکثر سرعت دویدن کارهای عقب افتاده و نشان می نوعی بازی فوتبال راگبی هیئت مدیره. 

 دهد جریان کار و تنگناهای آن است. 

. حذف موانع، تسهیل حوادث مولد و دفاع این تیم را از اختالالت. همچنین مربی تیم تیم توسعه و مالک فرآیند در چارچوب نوعی بازی فوتبال راگبیاسکرام مستر. 

 نگاه جریان استاد. 

روش به کار نوعی بازی فوتبال راگبی در مقیاس برای تیم های مختلف کار بر روی همان محصول، هماهنگی بحث پیشرفت در . Scrumsنوعی بازی فوتبال راگبی از 

 تمرکز بر چگونه به ادغام تحویل نرم افزار، به ویژه در مناطق کف و.  وابستگی های متقابل خود، و با

 او از ترکیبی از تیم توسعه، اسکرام مستر، و صاحب روند مورد استفاده در نوعی بازی فوتبال راگبی. تیم اسکرام. 

 برای رسیدن به اهداف تیم است.  یک تیم متقابل کارکردی که در آن مردم دهیم فرض رهبری به عنوان مورد نیازخود سازمان تیم. 

مکان ا عمل منجر از طریق خدمات برای تیم، با تمرکز بر درک و پرداختن به نیازها و توسعه اعضای تیم به منظور فعال کردن باالترین عملکرد تیمرهبری خدمتگزار. 

 پذیر است. 

و. معادل به صاحب  Kanbanحداکثر رساندن ارزش در یک جریان پیوسته یا محیط فرد مسئول برای سفارش درخواست خدمات به مدیر خدمات درخواست پاسخ به. 

 محصول می باشد. 

Siled  .کنتراستیک سازمان ساختار در چنین راهی که آن را تنها موفق به کمک یک زیر مجموعه از جنبه های مورد نیاز برای ارائه ارزش به مشتریان. برای سازمان ،

 ارزش جریان را ببینید. 

 عمل تالش برای حل مشکالت تنها با استفاده از روش های از پیش تعریف شده خاص، بدون به چالش کشیدن روش در پرتو تجربه. آموزش حلقه تک. 
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ظر در ن عمل با استفاده از مجموعه ای بسیار سبک وزن و آزمایش را برای اطمینان حاصل شود که توابع مهم ترین از سیستم تحت کار توسعه به عنواندود تست. 

 گرفته شده. 

ی بر اساس گرفتن و نشان دادن یک رویکرد مشترک به تعریف الزامات و آزمون های عملکردی کسب و کار گرا برای محصوالت نرم افزار(. SBEمشخصات با مثال )

 مورد نیاز با استفاده از نمونه های واقعی به جای اظهارات انتزاعی. 

ای ن آن نمونه هیک فاصله زمانی کوتاه در یک پروژه، معموال از طول ثابت، که در طی آن یک تیم تحقیق و یا جنبه ای از یک راه حل برای اثبات زنده مانداسپایک. 

 اولیه. 

 تکرار در نوعی بازی فوتبال راگبی.  timeboxedتوصیف یک ثر سرعت دویدن. با حداک

 لیستی از اقالم کار مشخص شده توسط تیم اسکرام به طول حداکثر سرعت دویدن نوعی بازی فوتبال راگبی تکمیل شود. الگ اسپرینت. 

 ی که در آن تیم اسکرام قصد دارد کار را برای دو سرعت فعلی است. رویداد مشترک در نوعی بازی فوتبال راگببرنامه ریزی با حداکثر سرعت دویدن. 

 اندازه گیری واحد کمتر مورد استفاده در روش های تخمین داستان کاربر نسبی. داستان نقطه. 

 تکنیکی که در آن اعضای تیم متعدد تمرکز جمعی در حل و فصل یک مانع خاص. بستنی ندهید. 

 ر در نقطه اولیه در چرخه عمر محصول نیست انجام می شود. هزینه های معوق کابدهی فنی. 

ا ب روش که در آن آزمون ها قبل از کار تعریف شده است آغاز شده است، به طوری که کار در حال پیشرفت است به طور مداوم اعتبار، قابلیت کارآزمون محور توسعه. 

 یک طرز فکر نقص صفر. 

Timebox  .ماه. همچنین تکرار کنید.  1هفته، یا  3هفته،  1هفته،  1عنوان مثال،  یک دوره ثابت از زمان، به 

T  .انه شکسته. شاشاره به یک فرد با یک منطقه عمیق از تخصص و توانایی گسترده در بقیه مهارت های مورد نیاز توسط تیم. همچنین نگاه کنید به من شکل و شکل 

 یک کاربر خاص است. این وعده ای برای یک مکالمه به روشن شدن جزئیات است. شرح مختصری از ارزش تحویل برای داستان کاربر. 

ویژگی های در طول زمان ایجاد می  highvalueتمرین بصری برای سازماندهی کار به یک مدل مفید برای کمک به درک مجموعه از کاربر نقشه برداری داستان. 

 نتشر شده است که ارائه ارزش به کاربران. شود، شناسایی حذفیات در جمع، و موثر برنامه ریزی م

UX  .فرایند بهبود تجربه کاربر با تمرکز بر بهبود قابلیت استفاده و دسترسی به در تعامل بین کاربر و محصول یافت می شود. طراحی 

 خاص متمرکز است. یک ساختار سازمانی است که در جریان ارزش به مشتریان از طریق تحویل محصوالت و یا خدمات جریان ارزش. 

روش شرکت ناب استفاده به سند، تجزیه و تحلیل و بهبود جریان اطالعات و یا مواد مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات برای ارزش جریان نقشه برداری. 

 مشتری. 
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