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  پيشگفتار

 ، اسـت و مفـاهيم   نزديك به نيم قـرن سـپري شـده   ،از پيدايش، بكارگيري و تكوين دانش مديريت پروژه      
 مورد بـازبيني و بررسـي قـرار گرفتـه و           همواره  ها   ي مورد استفاده اين دانش در اين سال       ها  ها و تكنيك   روش

  .استو تكامل يافته  معايب آن برطرف شده

هـاي   هاي صورت گرفته در طي دهه  بندي  ها و جمع   با توجه به مطالعات انجام شده، بررسي نتايج فعاليت        
  . شده استتبيينيت در راهبري و انجام بهينه امور به عنوان يك اصل، تثبيت و اخير، نقش مدير

 ،ها و عوامل درگير در پـروژه  رويكرد مديريتي براي انجام امور و پيشبرد اهداف كاري، پاسخگويي بخش     
بوده هاي مديريتي و اجرايي با دقت و صحت توام  زماني موفقيت و پيشرفت را به دنبال خواهد داشت كه نظام        

  .داشته باشندو توانايي دريافت بازخوردها و تصحيح مسير حركت خود را 
" مـديريت پـروژه   "هـا كـه در قالـب           پروژه ويژههاي مديريتي     ها و رويه    ها، نظام    تثبيت روال  مياندر اين   

گير  يكي از مهمترين وظايف كليه اركان دريابد، نمود مي ها  ي مديريت در حيطه پروژه    بعنوان مجموعه تخصص  

  . باشد  ميها در پروژه
كنوني  شرايطدر   اجتماعي خاص    سياسي، اقتصادي و  با توجه به قرار گرفتن در شرايط جغرافيايي،         ايران  

ايـن   كـه پيامـد    باشـد   بااليي برخوردار مـي    بسيار   اي از استعداد    توسعهو  عمراني  هاي     براي اجراي طرح   ،زماني

  .باشد مير سطح كشور تلف دهاي مخ ها و پروژه  تعريف طرحاستعداد
بـه عنـوان    ) بـرد  نـام بزرگتـرين كارفرمـا در سـطح كـشور          توان    را مي دولت  كه   (ناي  در اين بين كارفرما   

هـاي    ها و پروژه    مديران طرح هاي تخصصي از      ديد و درخواست  جهاي     خواسته ي از نوين سطح   كنندهدرخواست  
ركه اين بخش بزرگ از صنعت كشور براي تامين         عنوان موتور مح  توانند ب   اي كشور، مي    ي و توسعه  عمرانجاري  

  .هاي خود عمل نمايند و تحقق خواسته
 تالش مشاورين، پيمانكاران، سازندگان و عوامل نـصب را بـراي دسـتيابي بـه                ها و الزامات،    اين خواسته 

  .طلبد ميكارفرمايان را نظر  دوراهداف م

هاي كشور با لحـاظ كـردن    ا و مديريت پروژهاميد است كه نهادها و سازمانهاي دولتي موثر در بحث اجر    
 زمينـه را بـراي رشـد، گـسترش و          اي  عمرانـي و توسـعه    هـاي     پـروژه انجام  آنها در    الزامهاي مديريتي و      نظام

  .انش تخصصي در كشور، فراهم نمايندشكوفايي اين د
  

  عيد شهيديس  

  ير بخش تحقيق و توسعهمد  



  مقدمه

اي  هاي اخير به دليل رويكرد پروژه هاي تخصصي دانش مديريت است كه در دهه مديريت پروژه از شاخه
  .شده است به روز و تكميل ،ها در سطوح مختلف تعريف براي انجام فعاليت

هاي پيرو   نيازمند درك صحيح از اين سيستم و نظام،سازي اين نظام مديريتي و استفاده از آن براي بهينه

شود و يك نگاه و نگـرش سيـستماتيك     كه پروژه بعنوان يك سيستم شناخته مي بايد توجه داشت  .ستيمآن ه 
بـدون توجـه بـه نظـام        .  مورد توجه قرار گيـرد     بايدبراي راهبري و هدايت آن، بعنوان نيازي اصلي و ضروري           

  .ئه نمودبراي اداره آن اراتوان راهكاري جامع  نمي يك سيستم دردروني و همه عوامل درگير 
 ميتمابه اشراف و توجه  نياز به ،كه براي هدايت صحيح آناست   ميسيستپروژه همانگونه كه اشاره شد 

اي از قواعد و قوانين كه   كه مجموعهاند شدهاين نيازها باعث . شود  به خوبي احساس مي،هاي آن زوايا و بخش 
  مجموعـه  بـصورت گرفتنـد،      اسـتفاده قـرار مـي      ها مورد   توسط پيشگامان دانش مديريت پروژه در انجام پروژه       

و براي فراهم سـاختن امكـان اسـتفاده از رويكـرد            شده  تدوين  " استانداردهاي مديريت پروژه  " با نام    مستنداتي 

  .يرندگب مورد استفاده قرار هاها و مديريت آن مشترك براي انجام پروژه
سازي  شناخت پروژه، پيادهتواند ما را در  ردها ميسازي اين استاندا  هاي پياده   آشنايي با استانداردها و روش    

 هاي صحيح و هـدايت و       گيري  ايجاد هماهنگي، تصميم  هاي آن،     نظام مديريت پروژه، اشراف بر زواياي بخش      

  .راهبري اين سيستم موفق نمايد
  اشـد، ب در اين مقاله كه بخش اول بررسي استانداردهاي مديريت پروژه مي      ،با توجه به آنچه كه گفته شد      

  .پرداخته است با استانداردهاي مديريت پروژه بررسيبه در سه بخش نسبت 
در بخش  .در بخش نخست به بررسي اجمالي تاريخچه پروژه و اهداف مديريت پروژه پرداخته شده است  

بـه  بخش سوم   و در   صورت خالصه معرفي شده     ب PRINCE2 و   PMBOKدو استاندارد مديريت پروژه     دوم  
پرداخته و در نهايت نسبت به ارائه جمـع بنـدي در ايـن                PRINCE2 و   PMBOKاي ميان   ه ي تفاوت بررس

  . است گرديدهزمينه مبادرت 

 هاي اطالعاتي   بتواند بخشي از نياز   باشد،    پردا مي   شركت ره كه حاصل تالش    اميد است مطالب ارائه شده      
 را بر طرف نموده و در باال بردن      هاي مختلف در سطح كشور      هاي اجرايي و مديريتي پروژه      همكاران در بخش  

  .سطح آگاهي و دانش فني آنها موثر باشد
  آوري اطالعات مهندسين مشاور فن  

  پردا همديريت و آموزش ر  

  



 ١

 تاريخچه مديريت پروژه

هـاي کهـن جهـان،     در تمـدن  . رسد قدمت مديريت پروژه به اندازه تاريخ زندگي انسان باشـد            به نظر مي  
را بدون ... هاي جنگي و کشتي هاي بزرگ جنگي، قلعه هاي بزرگي نظير اهرام سه گانه مصر، ديوار چين، پروژه

     بکـارگيري ابزارهـا و روشـهاي مـديريتي خـاص خـود              اين مبين  اند و   توجه به کيفيت، هزينه و زمان نساخته      

  .بوده است
نـسبت بـه    ) زمـان، هزينـه و مـواد      (هاي توليد، نقش، اهميت و اولويت هر يک از منـابع             تحول در شيوه  

يکديگر و همچنين عوامل مختلف توليد در ساختار اقتصادي و اجتماعي جامعـه، لـزوم اسـتفاده از تکنولـوژي               
هاي مديريت  توان از جمله عوامل اصلي پيدايش و تدوين سيستم استفاده بهينه از منابع را مي    پيچيده و نياز به     

  .پروژه دانست
 توسـط  (Bar Charts)اي  مديريت پروژه نوين از ابتداي قرن بيستم ميالدي و با ارائه نمودارهاي ميلـه 

در .  ميالدي سرعت گرفت٥٠ هاي نظامي و فضايي دهه  آغاز گرديد و با پروژه(Henry Gantt)هنري گنت 

      ها و پس از آن در زمينـه مـديريت پـروژه حاصـل گرديـد بـه شـرح                      هايي كه در طي اين سال       ادامه پيشرفت 
  :باشد ذيل مي

 ۱۹۶۰-۱۹۵۰سالهاي 

  وProgram Evaluation & Review Technique   (PERT)هــاي  معرفــي روش •
Critical Path Method (CPM) 

هاي چند بخشي و كاربرد آن در انجـام   وليت پاسخگويي واحد براي پروژهمعرفي رويكرد مسئ  •

به همراه اين رويكرد مفاهيم تيم پروژه، تفويض مسئوليت و  به اشـتراك گذاشـتن                . ها  پروژه
 .منابع نيز معرفي و به كار برده شدند

 ۱۹۸۰-۱۹۶۰سالهاي 

 معرفي و استفاده از مفهوم ساختارهاي سازماني ماتريسي •

 Work Breakdown Structure  (WBS) مفاهيم كنترل هزينه ومعرفي  •

  حيات پروژه معرفي ارزش افزوده و چرخه •

           اولــين موســسه رســمي مــديريت پــروژه–المللــي مــديريت پــروژه  تــشكيل موســسه بــين •

 )١٩٦٩سال (

 برگزاري سمينار مديريت پروژه در مونترال و معرفي مديريت پروژه به عنـوان حرفـه و يـك                  •
 دانش مستقل 



 ٢

ــروه  • ــشكيل گ ــا Ethics, Standard & Accreditation Management (ESA)ت  ب
 همکاري تعداد کثيري از صاحب نظران حرفه مديريت پروژه

  ۱۹۹۰-۱۹۸۰سالهاي 

معرفي مثلث زمان، هزينه و كيفيت كه نشان دهنده رابطه تنگاتنگ و يكپارچه اين سه مولفه           •
 باشد  ها مي در پروژه

  Organization Breakdown Structure (OBS)  و(Scope of Work)حدوده پروژه تعريف م •

   و بررسـي مـسائل كـالن پـروژه توسـط     (Project Environment)معرفي محـيط پـروژه    •
 مديران پروژه

ريـزي و كنتـرل پـروژه و گـسترش      افزارهاي مربوط به برنامه    ها و توسعه نرم     استفاده از رايانه   •
 استفاده از آنها

 بـا هـدف   PMI توسط Project Management Journal  تحت عنوان    اولين مجلهچاپ •
  ها و سيستماتيك كردن مديريت پروژه تدوين استاندارد

   به بعد۱۹۹۰سالهاي  

 ها سازي آن در پروژه  و پياده(TQM)معرفي مديريت جامع كيفيت  •

 آوري اطالعات براي مديريت پروژه استفاده از ابزارهاي فن •

 تر چرخه حيات پروژه جامعكاربرد  •

  PMBOK 2004 با عنوان PMBOKانتشار نسخه جديد  •

  
هايي است که در رشته مهندسي صـنايع، هـم از نظـر          ترين زمينه   امروزه مديريت پروژه يکي از کاربردي     

هـاي   افـزايش روز افـزون موسـسات و انجمـن       . تحقيقاتي مورد توجه قرار گرفته است      جنبه   کاربردي و هم از   

هـاي   هـا و راهکارهـا و اسـتاندارد    مقاالت منتشره، نرم افزارهاي مربوطه، وب سايت     و کاربردي، کتب و   علمي  
  .مديريت پروژه خود گواه اين مطلب است



 ٣

   استاندارد كردن مديريت پروژهاهداف 

ايـن   .باشـد  مـي  سيـستماتيك منـد و      نظـام  يهـا   و قالـب   هـا   هدف استانداردها، هدايت پروژه در چارچوب     

ها بنا بـه   پروژه. نمايد مند، فراهم مي نظام هاي مدون و   اردها امكان راهبري سازمان پروژه را در چارچوب       استاند

   .باشند ميورودي و خروجي خود داراي مند   و نظام سيستماتيك ماهيت

ها شالوده عمليات مديريت را در پروژه تشكيل داده و مكتوب نمودن اين عمليـات و         خروجي اين ورودي و  

ي آتـي بـه     هـا   هايي را فراهم خواهد نمود كه در پروژه         مستندات موجبات تهيه مجموعه مستندات و روال       ثبت

  .دند مورد استفاده باشنتوان مي شده آموختههاي  عنوان درس

كيفيـت و   ، هزينـه  زمـان، ، ي منـابع ها اطالعات در حيطهرگيري استانداردهاي مديريت پروژه، مديريت      بكا

هـاي مـديريتي و    گيـري  هاي صحيح و بموقع براي بهره تسهيل نموده و امكان ارائه تحليل    را در پروژه     كنترل

  .نمايد مياجرايي را فراهم 

هاي مديريتي تصويب شده در يك پروژه كه مورد تاييد همه اركـان              سازي شيوه  توان يكسان  در نهايت مي  

ژه دانست كه رعايت انـواع اسـتانداردها و    هاي شخصي در پرو     باشد را، مانع از اعمال نظرات و سليقه         پروژه مي 

ده و انجام ارزيابي صحيح و دقيقـي از ميـزان موفقيـت پـروژه را                نموسهولت مديريت سازمان پروژه را فراهم       

 .سازد امكان پذير مي

  
  

  



 ٤

  PMBOKاستاندارد 

ـ   PMBOKدر اين بخش از مقاله بدليل اهميت و كاربرد زيادي كه اسـتاندارد        ان  در حـال حاضـر در مي

هاي كـشور، سـعي شـده     سازي آن در پروژه ها و مديران پروژه پيدا نموده است و همچنين امكان پياده            شركت

ها، مفاهيم و فرآيندهاي مورد استفاده در اين استاندارد بررسي و نقاط  وار تعريف است تا بطور اجمالي و فهرست

 .مهم و كليدي آنها ارائه گردند

  تعاريف

  تعريف پروژه

 .باشـد  مشخص ميل يا ارائه خدمات  براي تحقق يك تعهد و ايجاد يك محصو  موقتي تالشي    مجموعه

 ساليان طوالني به نتيجه برسد پس از بدين معني است كه اگرچه ممكن است كه پروژه بودنمشخصه موقتي 

 .اي نامحدود نبوده و پروژه يك تالش مداوم نيست اما به هر حال زمان اجراي هيچ پروژه

بـدين معنـي اسـت كـه اجـراي      اسـت و    مشخصه يكتايي نتايج پـروژه      ر از خصوصيات پروژه،     يكي ديگ 

 .اند كه پيش از اين انجام نشده است بفرديهاي منحصر  فعاليتاي از  مجموعه انجام ،ها پروژه

  مفهوم مديريت پروژه

هـا،   اجـراي فعاليـت  هاي الزم در اداره جريـان    ابزار و تكنيك ها،  دانش، مهارت  بكارگيريژه  مديريت پرو 

هـا در سـه بخـش         اين انتظـارات و نيازمنـدي      .باشد   رفع نيازها و انتظارات متوليان از اجراي پروژه مي         بمنظور

 و نيازهاي مشخص و     ؛ و انتظارات گوناگون آنها      متوليان، نيازها  ؛ هزينه و كيفيت پروژه    مختلف محدوده، زمان،  

 .گردد ي متبلور م؛ در پروژهبيني نشده پيشانتظارات 

  مفاهيم اصلي در مديريت پروژه

  مراحل و چرخه حيات پروژه

           هـاي عمـده در اجـراي پـروژه، از شـروع تـا خاتمـه         چرخه حيات، نمايـانگر مراحـل اصـلي و قـدم        •

 .باشد آن مي

 .هاي عمده پروژه از ابتدا تا انتها است چرخه حيات پروژه تعيين كننده فعاليت •

 .باشد ي عمده پروژه نيز در چرخه حيات آن متبلور ميها توالي انجام فعاليت •
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نتايج حاصل از اجراي هر مرحله از چرخه حيات پس از بررسي و تاييد بعنـوان ورودي مرحلـه بعـد                      •

 .شود  گرفته ميبكار

 : شود مشخصات چرخه حيات پروژه به دو بخش عمده ذيل تفكيك مي

       بايـد  تكميـل آن     يو بـرا   حيـات پـروژه      هايي كـه در هـر مرحلـه از چرخـه            مشخصات فعاليت ) الف

  .دنانجام شو

          هــاي آن   درگيــر انجــام فعاليــت،مشخــصات نيروهــايي كــه بــراي تحقــق اهــداف هــر مرحلــه) ب

  .گردند مرحله مي

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

   چرخه حيات پروژه-۱ نمودار

  سازمان پروژه

 موسسات دولتي و يـا خـصوصي،    ها،  شركت ها،  بخشي از سازمان  بعنوانها معموال     سازمان اجراي پروژه   

ـ كه    حتي هنگامي . باشند  داخلي و يا خارجي و چند مليتي بزرگ مي          مقتـضاي كـاري، پـروژه از تركيـب     هبنا ب

هـا تحـت تـاثير و      هر يـك از آن گـروه   ،نيز شود  و اجرا مي  دهي    هاي مختلف و بصورت مشترك سازمان       گروه

 سـازمان آن مـستقل      در نتيجـه  بدين ترتيب يك پـروژه و       . دنباش  وق مي  يا سازمان ماف    خود وابسته به سازمان  

  .باشد هاي ديگر مي هاي سازمان  و جزو زيرمجموعهنبوده

  هاي سازماني سيستم

همين   به. باشد  اجراي پروژه مي،ها  موسسات و شركتدري هاي هاي اصلي گروه وظايف عمده و مسئوليت

ها به دو  اين سازمان. اند ها سازماندهي شده  ه  ري مبتني بر ماهيت پروژ    دليل، سازمان اين موسسات نيز با ساختا      

  :شوند گروه عمده تقسيم مي

ري
 كا

بع
منا

ف 
صر

م
 

 خاتمه شروع زمان

 مرحله پاياني

 مرحله آغازين

 مرحله يا مراحل مياني
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. انـد   تاسـيس شـده    ها  ها و سازمان     شركت  جهت اجراي پروژه براي ساير      كه اساساً  هايي  سازمان) الف

  .ام بردهاي طراحي و مهندسي، مشاورين و پيمانكاران اجرايي ن توان از شركت بطور نمونه مي

ها براي تسهيل در امور، به  اين سازمان. اند ها را پذيرفته   كه مديريت بر مبناي پروژه     هايي  سازمان) ب

  .هاي مختلف در يك موقعيت جغرافيايي تمايل بيشتري دارند مديريت متمركز پروژه

  هاي سازماني روش و فرهنگ

هـاي   هـا و فرهنـگ      ايـن روش  . ندباشـ   ها داراي روش و فرهنگ كاري كامال مشخص مي          اغلب سازمان 

هـاي اجرايـي،      هـا و رويـه      و در خـط مـشي     بوده  ها، هنجارها، اعتقادات و انتظارات آنان         سازماني شامل ارزش  

  .گيرد ها مدنظر قرار مي ها و اختيارات و ارتباطات و بسياري از اركان ديگر آن سازمان مسئوليت

   سازمانيختارسا

هاي استفاده از منـابع كـاري در آنهـا            متاثر از اقتصاد و محدوديت     اغلب   ها  ساختار سازماني اجرايي پروژه   

توانـد بـين دو طيـف     ها، اهداف و مقتضاي پروژه، ساختار سـازماني مـي   با توجه به وظايف، مسئوليت . باشد  مي

 هاي  مشخصه. شود  ريزي مي    طيف و بصورت ساختار ماتريسي طرح      وهر د  از   تركيبياي و يا      اي و پروژه    وظيفه

  . است   قيد شدهدر جدول زيرعمده و اصلي در هر يك از ساختارهاي سازماني برشمرده شده فوق 

 ها هاي پروژه  تاثير ساختارهاي گوناگون سازماني بر ويژگي-۱  شمارهجدول

  

  انواع ساختارهاي سازماني
  ساختار ماتريسي

  مشخصات و
  هاي ويژگي

   پروژه
  اي ساختار وظيفه

  كامل  متوسط  ضعيف
  اي ساختار پروژه

  بسيار تا كامل  متوسط تا بسيار  محدود تا متوسط  كم و محدود  بسيار كم و ناچيز  اختيارات مدير پروژه
درصد انجام كار تمام 
وقت توسط نيروهاي 

  تخصصي
۰  ۲۰ % - ۰  ۶۰ % - ۱۵  ۹۰ % - ۵۰  ۱۰۰ % - ۸۵  

ميزان حضور مدير 
  در پروژه

  ام وقتتم  تمام وقت  نيمه وقت  نيمه وقت  وقت نيمه

  رئيس پروژه  رئيس پروژه  رئيس پروژه  هماهنگ كننده  هماهنگ كننده  عنوان مدير پروژه
ميزان حضور 
  تمام وقت  تمام وقت  وقت نيمه  وقت نيمه  وقت نيمه  نيروهاي اداري
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  فرآيندهاي مديريت پروژه

  فرآيندهاي پروژه

.  حصول به يك نتيجه مشخص استاالجرا براي هاي الزم يك فرآيند شامل مجموعه فعاليت   بطور كلي،   

   :گردند به دو دسته ذيل تفكيك ميفرآيندهاي پروژه 

ايـن  . باشـد   هـاي پـروژه مـي       كه شامل تشريح و سازماندهي فعاليت     : فرآيندهاي مديريت پروژه  ) الف

  .باشند هاي مختلف قابل اجرا مي ها و در زمان در اغلب پروژهفرآيندها 

ايـن  . باشـد   توليد و ارائـه محـصول پـروژه مـي      شامل تهيه،   كه  :پروژهفرآيندهاي تهيه محصول    ) ب

  .گردند  در قالب تعيين چرخه حيات پروژه بيان ميفرآيندها عمدتاً

   مديريت پروژههاي فرآيند گروه

  .شوند فرآيندهاي مديريت پروژه در قالب يكي از پنج گروه ذيل انجام مي

ــه مراحــ: فرآينــدهاي آغــازين -۱ ــراي شــروع  ل و فعاليــتتــشخيص، تــدوين و ارائ          هــاي الزم ب

  .باشد  ميپروژه

هـاي مـشخص بـراي كـسب نتـايج         برنامه اجراي فعاليـت    هتهيه و ارائ  : ريزي  فرآيندهاي برنامه  -۲

  .باشد آميز و ايفاي كامل تعهدات مي موفقيت

      مجموعـه عمليـات همـاهنگي بـين كليـه اركـان اجرايـي پـروژه مطـابق               : فرآيندهاي اجرايـي   -۳

  .باشد  مي رنامهب

كسب اطمينان از دستيابي به اهـداف پـروژه      جهت  ها     فعاليت اي از   مجموعه: فرآيندهاي كنترلي  -۴

هـاي ارزيـابي عملكـرد،        در اين فرآيندها براي جبـران خطاهـاي احتمـالي از تكنيـك            . باشد  مي

  .شود گيري پيشرفت و انجام اقدامات اصالحي در مواقع ضروري استفاده مي اندازه

هاي مطابقت مراحل اجرا شـده و اهـداف از پـيش تعيـين       مجموعه فعاليت : ندهاي اختتامي فرآي -۵

  .باشد شده پروژه مي
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  ي مديريت پروژهتعامل بين فرآيندها

اند كه بـا يكـديگر      هاي فرآيندي نيز از مجموعه فرآيندهاي كامال مشخص تشكيل شده           هر يك از گروه   

 سه بخش هر يك از فرآيندها از. باشد ك و ورودي ديگري مي خروجي هر يبصورتاين ارتباط . مرتبط هستند

  :اند مجزاي زير تشكيل شده

  ، از فرآيندهاي اجرايي ماقبلاخذه شدهشامل مدارك و مستندات و نتايج : ها ورودي

هـا، اجـراي فرآينـد و     ها و ابزارهاي الزم براي استفاده از ورودي   تكنيك  ها،  شامل رويه : ها  ابزار و تكنيك  

  ،خروجيكسب 

  .شامل مدارك و مستندات و نتايج حاصل از اجراي فرآيند: ها خروجي

  

   مديريت پروژههاي دانش حوزه

 مديريت يكپارچگي پروژه -١

  پروژه مديريت محدوده -۲

 مديريت زمان پروژه -۳

 مديريت هزينه پروژه -۴

 مديريت كيفيت پروژه -۵

 مديريت منابع انساني پروژه -۶

  مديريت ارتباطات پروژه -۷

 روژهمديريت ريسك پ -۸

 مديريت تداركات پروژه -۹

  مديريت يكپارچگي پروژه

وظيفه اصلي مديريت يكپارچگي پروژه انطباق هـر چـه بيـشتر نيازهـا بـا انتظـارات متوليـان از طريـق                       

  . اجرايي پروژه با يكديگر استهاي موقعيتهمسوسازي اهداف و 

  : باشند مي زير بشرحفرآيندهاي عمده مديريت يكپارچگي پروژه 

ريـزي در يـك      آوري و تـدوين نتـايج سـاير فرآينـدهاي برنامـه             فرآيند جمع : وژهامه پر تهيه برن  •

  مجموعه منسجم و متشكل،



 ٩

ــروژه   • ــه پ ــراي برنام ــام    : اج ــق انج ــروژه از طري ــه پ ــراي برنام ــد اج ــتفرآين ــاي   فعالي                                 ه

  ،تعيين شده و مشخص

لزوم اجـراي    .ها است   ي بين كليه تغييرات در پروژه     فرآيند هماهنگ  :كلي و جامع تغييرات   كنترل   •

اي در هريـك    متقابل مشخصهتراتاثهايي است كه تاثير و   يكپارچه عمدتا براي پروژه   مديريت

  . تا حدودي زياد باشد، با يكديگر هاي مختلف اين پروژه از محدوده

  مديريت محدود پروژه 

هـاي پـروژه     نـان از توجـه بـه فعاليـت        ز جهت اطمي  مديريت محدود پروژه مجموعه فرآيندهاي مورد نيا      

فرآينـدهاي  . كه با تحقق آنها هدف پروژه با موفقيت كامل قابل حـصول باشـد              باشد بطوري   ت جامع مي  ربصو

  :  زير استبشرحاصلي مديريت محدود پروژه 

  ،سازماندهي مباني الزم جهت شروع هر يك از مراحل پروژه: تعيين مباني آغاز •

ــزي م برنامــه • ــروژه  : حــدودهري ــشريح مــدون محــدوده پ ــوانت ــصميمات بعن ــراي ت ــايي ب               مبن

  ،پروژه در آينده

ف و نتايج اصلي و عمده پروژه به اهداف كوچكتر بـراي افـزايش              ادتفكيك اه : تعريف محدوده  •

  ،ي كارراكارايي مديريت بر اج

  ،بررسي و پذيرش رسمي محدوده پروژه: مميزي محدوده •

  .كنترل تغييرات محدوده كار پروژه: محدودهكنترل تغييرات  •

  مديريت زمان پروژه 

اي از فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان كامل از تكميل پروژه در مدت زمـان                 مديريت زمان، مجموعه  

  :  زير استبشرح فرآيندهاي اصلي مديريت زمان پروژه .مصوب است

ها   آن فعاليت،راي كسب نتايج پروژههاي مشخص است كه ب      شناسايي فعاليت : ها  تعريف فعاليت  •
  .بايد انجام شود

  .ها است شناسايي، تعيين و تدوين وابستگي و ارتباط بين فعاليت: ها توالي فعاليت •

  .باشد ها مي  الزم براي انجام هريك از فعاليتمدت زمانبرآورد : برآورد مدت زمان فعاليت •
و مدت و منابع مورد نياز هريك از آنها براي ها  تجزيه و تحليل وابستگي فعاليت: تهيه زمانبندي •

  .ايجاد و زمانبندي پروژه است

  .باشد بندي پروژه و انجام اقدامات اصالحي مي كنترل تغييرات زمان: كنترل زمانبندي •



 ١٠

   هزينه پروژه تيمدير

 مورد نياز جهت اطمينان از تكميـل پـروژه مطـابق بودجـه مـصوب                يفرآيندهامديريت هزينه مجموعه    

  : زير استبشرح فرآيندهاي اصلي مديريت هزينه پروژه .اشدب مي

شـامل نيـروي انـساني، تجهيـزات و         ( تعيين نوع و مقـدار منـابع كـاري        : ريزي منابع كار    برنامه •

  ،ها فعاليتمورد نياز براي انجام ) آالت و مواد ماشين

  ،ها تخمين هزينه منابع مصرفي براي انجام فعاليت: برآورد هزينه •

  ،ها تخصيص بودجه به هر يك از فعاليتبندي و  فصل: بودجه بندي •

  .گردد الق ميكنترل تغييرات بودجه مصوب اتبه : كنترل هزينه •

  مديريت كيفيت پروژه

 اطمينان از انجام رضـايت بخـش و مـورد            حصول مديريت كيفيت، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت      

هـاي مـدير فنـي الزم بـراي تعيـين            مل كليه فعاليـت   مديريت كيفيت پروژه، شا   . باشد  قبول تعهدات پروژه مي   

 بشرحها طي يك سيستم يكپارچه كيفيت        اين فعاليت . باشد  هاي كيفي پروژه مي     ها و تضمين    مشي  اهداف، خط 

  :گردد زير ارائه مي
  

شناسايي كيفيت استاندارد مناسب براي پـروژه و تعيـين چگـونگي تحقـق              : ريزي كيفيت   برنامه •

  ،رضايت بخش آنها

 كـه موجـب     بنحـوي باشد،     مشخص مي  يارزيابي عملكرد پروژه مطابق قواعد    :  كيفيت مينتض •

  ،اطمينان مجريان پروژه به اجراي كار مطابق استاندارد كيفيت و با رضايت كامل

بررسي ويژه و مشخص هر يك از نتايج پروژه و تعيين ميـزان انطبـاق آنهـا بـا                   : كنترل كيفيت  •

 با استاندارد  قهاي رفع علل عملكردهاي غير منطب      تعيين راه  مصوب و همچنين     ياستاندارد كيف 

  .مصوب كيفيت

  مديريت منابع انساني پروژه

مديريت منابع انساني مجموعه فرآيندهاي مورد نياز براي استفاده موثر از نيروهاي درگير در اجراي پروژه 

  .باشد ياندركاران، تضمين كنندگان، كارشناسان و سايرين م اعم از متوليان، دست

  : زير استبشرحنماي كلي فرآيندهاي اصلي مديريت منابع انساني پروژه 
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     هـا و اعطـاي اختيـارات و          شناسـايي، مـستندسازي، واگـذاري مـسئوليت       : ريزي سازماني   برنامه •

  ،ارتباطات ايجاد

  ، آنانبكاراستخدام نيروي انساني مورد نياز، انتصاب به كاري مشخص و شروع : جذب نيرو •

  .انجام كار بصورت تيمي براي اعضاي تيم فردي هاي باال بردن توانايي: هاي كاري ل تيمتشكي •

  مديريت ارتباطات پروژه 

بندي،   آوري، دسته    اطمينان از توليد، جمع     حصول مديريت ارتباطات، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت      

 فرآيندهاي .باشد  مناسب ميبطورمقرر و در زمان  ) هاي هر يك    مطابق ويژگي ( و توزيع اطالعات پروژه       ذخيره

  : زير استبشرح پروژه ارتباطاتاصلي مديريت 

            ريـزي ارتباطـات نـوع، زمـان و چگـونگي دريافـت اطالعـات                در برنامـه  : ريزي ارتباطات   برنامه •

  .گردد مشخص مي

  .باشد اران مياندرك  هريك از متوليان و دستزتوزيع بموقع اطالعات مورد نيا: توزيع اطالعات •

 و توزيع اطالعـات،     ي اتالق شده  آوري و پخش اطالعات عملكرد      جمع: تهيه گزارشات عملكرد   •

  .شود بيني را شامل مي گيري پيشرفت و پيش گزارشات عملكرد، اندازه

          آوري و پخش اطالعات رسمي خاتمه هر يك از مراحـل و نهايتـا كـل                  توليد، جمع : خاتمه اجرا  •

  .شدبا پروژه مي

  مديريت ريسك پروژه

 براي شناسايي، تجزيه و تحليل و واكنش در مقابل         زمديريت ريسك پروژه مجموعه فرآيندهاي مورد نيا      
  . بيشينه نمودن نتايج وقايع مثبت و كمينه نمودن پيامدهاي وقايع ناگوار استبمنظورريسك پروژه، 

  :باشند مي زير بشرحشماي كلي فرآيندهاي اصلي مديريت ريسك پروژه 
هـاي    هاي احتمالي موثر بر پروژه، تعيـين مشخـصه          تعيين ريسك به  : شناسايي و تعيين ريسك    •

  .گردد ها اتالق مي آنهريك و مستندسازي 

 آنها براي تشخيص حدود     تهاي مختلف و تاثير و تاثرا       ارزيابي ريسك : تجزيه و تحليل ريسك    •
  .باشد مجاز پيامدهاي پروژه مي

  هـا در نتيجـه آن اقـدامات          ش مداوم به تهديدها و افـزايش فرصـت        واكن  به :واكنش به ريسك   •
  .گردد اتالق مي

  .باشد پاسخ به تغييرات ريسك موثر بر روند پروژه مي: كنترل واكنش به ريسك •
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  مديريت تداركات پروژه

         از  ،ز جهـت تـامين كـاال و خـدمات مـورد نيـا             زروژه، مجموعه فرآيندهاي مـورد نيـا      مديريت تداركات پ  

  :باشد  زير ميبشرحشماي كلي فرآيندهاي اصلي مديريت تداركات پروژه . باشد خارج سازمان اجرايي پروژه مي

  ،تعيين نوع كاال و خدمات و زمان مورد نياز تداركات آنها: ريزي تداركات برنامه •

  ، آنهامستندسازي نيازمنديهاي تداركاتي و تعيين منابع بالقوه تامين: ها ريزي درخواست برنامه •

ين كنندگان اقالم    مالي سازندگان، فروشندگان و تام      و بدست آوردن پيشنهادات فني   : درخواست •

  مورد نياز پروژه،

  ،انتخاب بهينه از بين منابع بالقوه تامين كاال و خدمات :انتخاب تامين كنندگان كاال و خدمات •

 و فروشندگان، سازندگان و     مديريت ارتباطات بين سازمان اجرايي    :  پيمان و راهبري عقد قرارداد    •

  ،تامين كنندگان كاال و خدمات

  . تسويه و خاتمه قراردادها،تجزيه و تحليل و رفع ابهامات باقيمانده: خاتمه پيمان •
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   PRINCE2استاندارد 

  مقدمه
 Projects IN Controlled Environments (PRINCE) هاي كنتـرل شـده   در محيطها  پروژه" يا" 

هـاي    هاي سيستم   سازي پروژه   ابرات و رايانه انگلستان كه سازماني براي تعريف و پياده         توسط دفتر مركزي مخ   

آوري  هـاي فـن      پـروژه  زمـان انجـام   باشد، براي به حداقل رساندن هزينه و          آوري اطالعات مي    اطالعاتي و فن  

 تغيير  PRINCE2به   ۱۹۹۶با تغييراتي كه در اين استاندارد ايجاد شد، نام آن در سال             . اطالعات، ابداع گرديد  

اي  آوري رايانـه  هاي فن داده شد و از آن پس به يك استاندارد شناخته شده تبديل شده و از حالت صرف پروژه         

  .افزاري نيز استفاده نمود  هاي غير نرم توان از آن در پروژه كه امروزه مي  نيز خارج شد بطوري

PRINCE آن با اسـتفاده از  ۲۰۰۲ولي در نگارش سال تدوين گرديد بيشتر بر مبناي فرضيات   در ابتدا 

پروژه تغييراتي در آن ايجاد گرديده و مشكالت كـاربردي          هاي    ها، مديران پروژه و تيم      تجارب انبوهي از پروژه   

  .آن كمتر شد

هاي الزم بـراي    را بيان نموده و سپس رويكردها داليل مهم و عمده شكست پروژه  PRINCE2  مقدمه

  .كند ها را عنوان مي لتاز بين بردن اين ع

تـضمين  " مفهـوم  ر سـاير اسـتانداردها وجـود نـدارد و آن    ويژگي وجود دارد كـه د يك   PRINCE2در

  : از سه بخش مجزا ولي مرتبط تشكيل شده است است كه(Assuring Progress)" پيشرفت

 (Business Assurance Coordinator-BAC)مسئول هماهنگي تضمين كسب و كار  •

 اهداف اصلي شركت و ارائه گـزارش در   چارچوبوي نظارت بر حركت پروژه در       كه وظيفه   

نمايد كه پروژه بـه بهتـرين شـكل در            اين كار تضمين مي   . باشد  جلسات پيشرفت پروژه مي   

 . مانده و سايرين در آن دخالتي نخواهند داشت  مورد نظر شركت باقيارچوبهچ

، فردي اسـت  (Technical Assurance Coordinator)مسئول هماهنگي تضمين فني  •

 جلـوگيري از ايجـاد   موجـب كه وظيفه نظارت بر مـسائل فنـي پـروژه را بـر عهـده دارد و            

 .گردد مشكالت فني در پروژه مي

، نماينده (User Assurance Coordinator)مسئول هماهنگي تضمين رضايت مشتري  •

 پروژه ادامه داشـته و  بايد توجه داشت كه اين هماهنگي در تمام طول . مشتري نهايي است  

 .گردد تنها به انتهاي پروژه موكول نمي
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اند ولي بسياري   حذف گرديدهPRINCE2 كه سه بخش فوق در آخرين نسخه رسمي الزم به ذكر است

هـا را    اند، هنوز هم اين بخـش        مبناي كار خود برگزيده    بعنوانرا   PRINCE2اي كه استاندارد      از مديران پروژه  

  .دانند ر باال بردن موفقيت پروژه در نيل به اهداف آن ميعناصر با ارزشي د

  PRINCE2بررسي اجمالي استاندارد 
      بطور خالصه با ذكـر مراحـل و فرآينـدهاي اصـلي آن مـورد بررسـي قـرار                   PRINCE2در اين بخش    

  .گرفته است

  PRINCE2محدوده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  PRINCE2 نمايي از محدوده -۱شكل 

   PRINCE2 در روژهچرخه حيات محصول و پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 PRINCE2 در  مقايسه چرخه حيات محصول و پروژه-۲ نمودار

 كسب و كار
 اهداف

 ها برنامه

 اراتانتظ

 راهبرد

 عمليات

 مزايا

 پروژه

 ابزارها

 ها تكنيك

 افراد

  
PRINCE2 

 چرخه حيات پروژه

 پروژهمحصول چرخه حيات 

  

 مفهوم
  

 بازنگري
  

 بررسي
  

 آغاز
  

 اجرا
  

 خاتمه
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  PRINCE2 خصوصيات اصلي استاندارد
  پذير رويكرد مبتني بر فرآيند و انعطاف •

  هاي مديريتي ها مربوط به تحويل محصوالت يا خدمات از فعاليت تفكيك فعاليت •

 ها  تعريف نقشساختار سازماني مديريت پروژه تعريف شده و •

 تمركز بر روي محصوالت ارائه شده •

 موضوع كاريقابليت تطبيق با  •

  PRINCE2ساختار و محتواي 
PRINCE2 موضوع كاري از : جزء تشكيل شده است كه عبارتندهشت از (Business Case) سـازمان ، ،

، (Quality in a Project Environment)ها، مديريت ريسك، كيفيت در فضاي كاري پروژه  ها، كنترل برنامه

هاي  جزء به اندازه حوزه هشتاين . و مديريت تغييرات (Configuration Management)مديريت پيكربندي 

  :گردد جزء ارائه مي هشتاي از اين  در اين قسمت تعريف خالصه. اند  بسط داده نشدهPMBOKدانش 

هـا در اسـتاندارد       ترل بودن پـروژه    وجود يك نياز كاري قوي يكي از شرايط اصلي تحت كن           :موضوع كاري 

PRINCE2 گيـري در تمـام طـول         اين نياز كاري پيش از آغاز پروژه و در تمامي مراحل اصـلي تـصميم              .  است

درصورتيكه به هر دليل نيـاز  . گيرد مورد تصويب قرار مي (Project Board) پروژه، توسط هيئت راهبري پروژه

  .ايد بالفاصله متوقف شودكاري تضعيف شده يا از بين برود، پروژه ب

 را دهند  از آنجا كه مدير پروژه مجبور است كاركناني كه به ساير ساختارهاي مديريتي گزارش مي          :سازمان

هاي گسترده كاري  هاي مديريتي رده باالي نظارتي براي حصول اطمينان از تعهد گروه  هدايت نمايد، سازماننيز

پـذير بـودن پـروژه تنهـا توسـط گـروه مـديريتي                 در خصوص ادامه    تصميمبعالوه  . باشد  به انجام پروژه، نياز مي    

. باشند قابل اتخاذ مي) از طريق مدير پروژه(گذار در پروژه و همچنين گروه مديريتي مسئول تحويل پروژه  سرمايه

  .باشد  مسئوليت اين كار به عهده هيئت راهبري پروژه ميPRINCE2در 

بايد   كهصلي مورد نياز براي سيستم اطالعات مديريت براي هر پروژه بوده  ا هاي   بخش ،ها   برنامه :ها  برنامه

بـر روي مفـاهيم كليـدي      " هـا   برنامـه . " رسـيده و ضـمانت اجرايـي يابنـد         مرتبط سازمان پروژه  هاي    به تاييد رده  

  .نمايد  تمركز مي)ريزي حل اصلي تعيين شده در مدل فرآيند برنامهامر(ريزي  برنامه

) ۱گيـري اسـت و هـدف آن ايجـاد اطمينـان از ايـن اسـت كـه پـروژه           در مورد تـصميم  كنترل :ها  كنترل

هـاي    در مطابقـت بـا برنامـه      ) ۲نمايـد،     باشـند توليـد مـي       محصوالت مورد نياز را كه مطابق شرايط پذيرش مي        

  .باشد  خود قابل ادامه ميموضوع كاريدر محدوده ) ۳رود و  زمانبندي، منابع و هزينه پيش مي
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 نـسبت بـه   گيرنـد بطـور ذاتـي          از آنجا كه كارهايي كه در چارچوب يك پروژه انجام مي           :يسكمديريت ر 

امكان انحراف از محدوده  (پذيري بيشتري دارند ريسكشوند  ها انجام مي هايي كه خارج از چارچوب پروژه   فعاليت

 بخش مهم از مـديريت  ، مديريت ريسك يك) استزيادتر ، بيشترو الزامات ها محدوديتوجود  بدليلتعيين شده   

ها بايد با استفاده از تحليل و مديريت  براي تحت كنترل داشتن ريسك در طول پروژه، ريسك. باشد ميپروژه هر 

  . يافته مديريت شوند ي سازمانبشكلريسك 

نمايـد كـه كيفيـت مـورد انتظـار مـشتري بـا            مـي  تضمين مديريت كيفيت    :كيفيت در فضاي كاري پروژه    

 (deliverables)نيازهاي كيفي اقالم قابل تحويل پـروژه        . آيد   بدست مي   مناسب تم كيفيت بكارگيري يك سيس  

        گردد كـه توسـط مـدير پـروژه تهيـه شـده و بـه تاييـد هيئـت راهبـري                        در بخش توصيف محصول تعريف مي     

  .رسد پروژه مي

) نمايد تي را كه توليد ميمحصوال(هاي پروژه   مديريت پيكربندي توانايي كنترل دارايي:مديريت پيكربندي

هـايي را   مديريت پيكربندي مكـانيزم . نمايد و براي سيستم كيفيت بسيار حياتي است را براي تيم پروژه ايجاد مي 

             پــروژه (issues)بــراي پيگيــري و كنتــرل اقــالم قابــل تحويــل پــروژه و سيــستمي را بــراي رديــابي مــسائل 

  .نمايد ارائه مي

 به معني ارزيابي تـاثير تغييـرات بـالقوه، اهميـت آنهـا،              (scope) كنترل تغييرات محدوده     : تغييرات  كنترل

  . و تاثير آنها بر روي تصميم مديريت براي اعمال يا عدم اعمال آنها در پروژه استموضوع كاريهزينه، تاثير بر 

نبـوده و تنهـا نـشان    آشـنا      نـا PMBOKبديهي است كه هيچ يك از اجزاي فوق براي كاربران استاندارد     

 ايـن اجـزا را در       PRINCE2. باشـد   دهنده اهميت اين عناصر براي موفقيت پروژه تحت هدايت مدير پروژه مي           

يك مدل فرآيندي سازماندهي نموده و بر اين مساله واقف است كه جريان و ارتباط بين اين اجزا نيز براي نيـل                      

  .باشد به اهداف پروژه بسيار ضروري مي
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  و اجزا و فرآيندهاي آنPRINCE2 ساختار كلي -۲ شكل

  PRINCE2سازمان 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 PRINCE2 در هاي مختلف مديريتي  رده-۳ نمودار

  

 كنترل تغييرات نياز كاري

مديريت  سازمان
 پيكربندي

كيفيت در 
فضاي كاري 

 پروژه

 ها كنترل مديريت ريسك

 ها برنامه

 هدايت پروژه

تعيين مباني 
 پروژهآغاز 

شروع 
 پروژه

كنترل 
 حلامر

مديريت 
محدوده 

 احلمر

مديريت تحويل 
 محصول پروژه

 ريزي برنامه

  

 اتمام پروژه

 مدير برنامه يا سازمان

 هيئت راهبري پروژه

 كاربر اصلي
 كننده تامين

 اصلي
 مدير اجرايي

 مدير پروژه

 يممدير ت

پشتيباني 
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  PRINCE2مزاياي 
  ها قابليت استفاده در انواع مختلف پروژه •
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  PRINCE2 و PMBOK  مقايسه استانداردهاي
 مديريت پروژه معين پروژه با توجه به شرايط كاري خود معموال با يك استاندارد    مدير  عليرغم اينكه يك    

 آگاهي از نقاط قوت و ضعف استاندارد مورد استفاده نـسبت بـه ديگـر     نمايد، سر و كار دارد و از آن استفاده مي 

از اين رو در اين بخش سعي شده است . تواند ديد بهتري را براي هدايت پروژه به وي القا نمايد ها مي استاندارد

در ابتـدا   . دشـو  با آن بررسي و بيـان        PRINCE2هاي استاندارد      تفاوت ،PMBOKبا مبنا قراردادن استاندارد     

 هاي ساختاري   باشند، براي درك هرچه بهتر تفاوت        كلي اين دو استاندارد مي     چارچوبهايي كه نمايانگر      نمودار

  .اند اين دو استاندارد آورده شده
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 بـا بايد توجه داشت كه هر يك از اين دو استاندارد براي اينكه بتوانند كارايي مناسبي داشته باشند، بايـد                   

بكـارگيري   و يـا  اهـ   قصد بيان چگـونگي انجـام تكنيـك    PMBOK براي مثال    .شرايط موجود منطبق گردند   

 و ابزارهـا و     نمايـد   هـا را ارائـه مـي        و نحوه ارتباط آن   ها    فرآيندشمايي كلي از     شده را ندارد بلكه      ارائهابزارهاي  

  مـشابه،   نـسبتاً  ي  ا  طريقـه به  . نمايد   قرار گيرند را معرفي مي     توانند مورد استفاده    ميدر اين راه    هايي كه     تكنيك

 در واقع، متناسب بـودن موضـوعي   .مطابقت داده شودهاي پروژه  مندينيازو  اندازه بايد با  PRINCE2كاربرد  

ـ . شده است مد نظر قرار داده ها  فرآيندو  حل  امريك از    هر در   بصورت خاص است كه    از  ي در جدول زير مراحل

PRINCE2هاي دانش   كه در تناظر با حوزهPMBOKدان د آورده شدهن قراردار.  

  PRINCE2 و PMBOKمقايسه  -  ۲شماره جدول 

 PRINCE2 در متناظر مراحل PMBOKهاي دانش  حوزه
  اجزا و فرآيندهاي و اجزا، كنترل تغييرات  يكپارچگي

  موضوع كاريبرنامه،   محدوده، زمان، هزينه

كيفيت، مديريت پيكربندي   كيفيت
(Configuration Management) 

  ريسك  ريسك
  ها ترلكن  ارتباطات

  )محدود شده براي پروژه(سازمان   منابع انساني
  ندارد  تداركات

  PRINCE2هاي اصلي  چرخه حيات پروژه و فرآيند
         بــه وضــوح مبتنــي بــر چرخــه حيــات پــروژهPRINCE2اولــين تفــاوت قابــل توجــه ايــن اســت كــه 

(Project Life Cycle) كـار  مباني آغـاز تعيين" فرآيند اصلي آن از ۸ از  فرآيند۶ كه است  "(Start Up)  تـا 

" ريزي برنامه"كه  فرآيند ديگر ۲ ، فرآيندهاي مرتبط به چرخه حيات پروژه بوده و(Close Out)" خاتمه پروژه"

 هـر كـدام از    .كننـد    مـي  پـشتيباني فرآينـد را     ۶ي مستمر هستند كـه آن       هاي  فرآيندنام دارند،   " هدايت پروژه "و  

تـشكيل   زيـر فرآينـد را       ۴۵ كـه جمعـاً      هـستند اي مشخص و مخصوص به خـود        ه   داراي زير فرآيند   فرآيندها

شود تا مجموعه     هستند، به سيستم افزوده مي    ها     جز ديگر كه تركيبي از مستندات و فرآيند        ۶سپس  دهند و     مي

  .اين استاندارد را تكميل نمايند

" كنترل تغييرات"و " كيفيتبازبيني "، "ريزي مبتني بر محصول برنامه" تكنيك سه، PRINCE2در نهايت، 

ي و    هـاي فرآينـد     هـا، نمـودار     ليست   يك سند داراي توضيحات، چك     بصورتاين استاندارد،   . كند  را تشريح مي  



 ٢٢

 بخـش توصـيف كننـده    ۱۲ شـامل  PMBOK ،در مقايـسه . هايي بجا و قابل فهم عرضه شده است      راهنمايي

   هـاي مـديريت پـروژه     و فرآينـد (function based knowledge areas)عملكرد مبتني بر هاي دانش  حوزه

 ابزارهـا و   هـاي ورودي،  بصورت داده (narrative descriptions)متبوع آنها و همچنين توضيحات تشريحي 

  .باشد ها مي ها و نيز خروجي تكنيك

 PRINCE2 در  .وجـود دارد    PRINCE2  و PMBOKهـاي     بي بـين اصـول و نظريـه       هاي جال   تفاوت

 با اينكه تبعيـت   كهكند بيان ميولي ) phase( " فاز " استفاده شده است تا از واژه   ) stage("  مرحله " بيشتر از واژه  

 قابـل تغييـر   مراحـل مـورد اسـتفاده    تعـداد  هاي پروژه، بر اساس نيازمندياجباري است، اما   اي     مرحله  وشاز ر 

مراحـل فنـي و     . شـود   مـي مراحل مديريتي تفاوت قائل       همچنين بين مراحل تكنيكي و     PRINCE2. هستند

 در حاليكـه  ،  گردنـد   فنـي مـي    د و منحصر به موار    بوده ويژه فني   هاي تخصصي   مهارت  از اي  مجموعهتكنيكي  

 كه ممكن اسـت بـصورت       باشد  ميتخصيص و استفاده از منابع در طول پروژه          ناييتواشامل  مراحل مديريتي،   

  .انجام شوند  يا جداگانههمزمان

PMBOK    تكميـل    منجـر بـه     معموال پروژه، كه به  هاي مربوط      از فعاليت  اي  مجموعه " يك فاز پروژه را 

ها و مراحل تفاوتي   بين فازPMBOK. نمايد تعريف مي" شود  ميپروژه يك قسمت اصلي از اقالم قابل تحويل

  . استفاده شده استهيچ تفاوتيها بدون  ، از هر دو اين واژهاستانداردشود و در متن  قائل نمي

ها و مطالعـات امكـان سـنجي     حل ارائه راههاي اصلي،  نيازتعريف  ، با   PRINCE2  در پروژهچرخه حيات   

هـاي مجـزا در        پروژه بعنوانشايد  ( چرخه حيات پروژه     ي براي هاي   ورودي بعنواناين موارد   بلكه  شود،    غاز نمي آ

  .اند  در نظر گرفته شده)جايگاه خود

مفهـوم،   تعريـف   فـاز ۵ بـه  را (product life span)  طـول عمـر محـصول   PRINCE2 مثال، بعنوان

در سازي  فاز پياده تنها ،كند اما از بين آنها مي تقسيم و خاتمه (operation)عمليات ، سازي سنجي، پياده   امكان

PRINCE2شده است داده  تحت پوشش قرار .  

ر در طـول عمـ  در حقيقـت   ،شـوند   يـك مرحلـه شـناخته مـي     بعنوان PRINCE2  در اكثر آنچه  در واقع 

 سازي، نسبتاً مبتني بر پياده روشي PRINCE2اين بنابر". سازي خواهند بود  از پيادهيهاي  بخشبعنوانمحصول 

  ".خت است تا استانداردي براي مديريت كل پروژهمشابه با مديريت سا

هاي پـيش   بخش و گردند مي اجراها     قرارداد چارچوبها در     كند كه پروژه     فرض مي  PRINCE2در واقع   

كند كه از آنجا كه بستن قرارداد و  پيشنهاد مي PRINCE2 اگرچه .گيرد را در بر نمي قرارداد ادي و انعقاد  قرارد

  . مديريت و اداره شوند، مجزابطورگيري اين متد  توانند با به كار  ميتخصصي هستند، يهاي تداركات فعاليت
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ها، مرحله ارزيابي و يا  برخي پروژه  ممكن است با توجه به نيازكه دارد  بيان مي PMBOKاز طرف ديگر 

هـا بـسته بـه      فعاليـت  ايـن    چند محدوده    اولين فاز پروژه در نظر گرفته شوند، هر        بعنوانسنجي    مطالعات امكان 

ست كـه    بر اين ا   PMBOKفرض  . تواند متفاوت باشد     مي ، مورد استفاده در صنايع مختلف      حيات پروژه   چرخه

  .ست قسمتي از كل فرآيند مديريت پروژه است ايازجا كه نمديريت تداركات پروژه، هر 

  ها  سطوح مديريت و مسئوليت
PRINCE2 ،ــار ــديريتي چهــ ــام  رده مــ ــه نــ ــاي  بــ ــركت  هــ ــا شــ ــه يــ ــديريت برنامــ                               مــ

(Corporate / Program Management)ت راهبري ئ،  هي(Project Board) مديريت پروژه و مـديريت ، 

را اسـت،   تـيم پـروژه  مـديريت فنـي   كه در حقيقت  (Project Delivery Management)ل تحويل محصو

به اين ترتيب گرايشات و اهداف شركت و يا مديريت برنامه، بـا اهـداف مـديريت پـروژه در                     .نمايد  تعريف مي 

  . باشد  تكنولوژي پروژه در سطح تيم پروژه، يكپارچه ميسطح پروژه و مديريت

 يك تعريف بسيار سـاده را بـراي مـدير           PMBOK. گر، مسئوليت مدير پروژه است    مساله قابل توجه دي   

  ".باشد فردي كه مسئول مديريت يك پروژه مي"نمايد كه عبارت است از  پروژه ارائه مي

هـاي   محـدوديت  چـارچوب ، مدير پروژه فردي است كه در        PRINCE2 درست در نقطه مقابل، از نظر       

(constraints)    هـاي الزم بـراي مـديريت پيوسـته             ت راهبري پروژه، اختيارات و مسئوليت     ئيهبا   مورد توافق

  .ست اپروژه تا زمان تحويل محصوالت را دارا

هاي تغييرات مجاز شناخته شده و حدود پذيرش محدوده، زمـان، كيفيـت و                 بازه بعنوانها    اين محدوديت 

  .نمايند ره كند، تعيين مي آنها پروژه را اداچارچوب را كه مدير پروژه بايد در  اي هزينه

 راهبـري         تئـ هيهاي تعيين شده خارج شود، يك مشكل است و بايد به اطالع  چارچوبهر روندي كه از  

  .پروژه برسد

هيئت راهبري پروژه توسط فردي با عنوان مدير اجرايي كه مسئوليت حقيقي پروژه را بر عهده دارد، اداره 

ـ  پروژه و برنامه از اهداف كاري خود خـارج           د كه كن ن مي ياين فرد تضم  . شود  مي  شده و كـار و بـه خـصوص        ن

  .قرار گيرندمديريت و كنترل هاي آن، تحت  ريسك

  .  استموضوع كاريهاي مشتري است و به واقع مالك  رئيس هيئت راهبري پروژه، مطرح كننده ديدگاه

تعريـف   (project director)مدير اجرايي و يا مـدير راهبـري پـروژه     بعنوانجايگاهي ، PMBOKدر 

  .شود  استفاده مي(sponsor)واژه حامي از  نشده است و بجاي آنها
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 درون سازماني و يا خـارجي كـه   ي فرد يا گروهبعنوان پروژه بوده و  اراندماسه، يكي از ذينفعان و      حامي

 PMBOKه بنـابر    توان نتيجـه گرفـت كـ        بنابراين، مي . شود  كند، شناخته مي    هاي مالي پروژه را تامين مي       نياز

  . بر عهده داردخصي است كه اين مسئوليت را تماماًمدير پروژه ش

  سازي حوزه مستند
PRINCE2  در مـستنداتي   اي از      داراي مجموعـه   پـروژه يـك    .سـازي گـسترده گـرايش دارد         به مستند

كننـد و داراي كمـي پيچيـدگي          مـشخص مـي    سير پيـشرفت پـروژه را        باشد كه   مجموعه فرآيندهاي خود مي   

كند اين سند   بيان ميPRINCE2يكه بطور است، (Project Mandate)   سند، الزامات پروژهاولين. باشند يم

تواند توسط هريك از اركان اجرايي پروژه تدوين شود اما به هر صورت بايد از سطحي از مديريت باشد كه                     مي

اين سند بايد شامل . تاييد نمايدپروژه را ابعاد هاي انجام شده با نوع و  بتواند تناسب منابع مصرف شده و هزينه    

  كــه در نهايــت بــه خالصــه پــروژهفرآينــد شــروع بــه كــار پــروژه باشــد انــدازي  ه اطالعــات كــافي بــراي را

(Project Brief)شود  تبديل مي.  

PMBOK     شناسـد   مـدارك پـروژه نمـي   بعنوان و خالصه پروژه را موضوع كاري هيچ يك از مستندات .

ها و اجزا  ر پروژه، يك فرآيند كوتاه مدت بوده كه براي حصول اطمينان از حضور تمامي نيروند شروع به كايفرآ

  . واقعي پروژه، طراحي شده استپيش از شروع

 موقـت وجـود دارنـد،       كـاري موضـوعات   كـه   پذيرد   صورت مي بر اين مبنا     ريزي برنامه PRINCE2در   

خواهنـد   ند نيز، در طي فرآيند شروع پروژه به وجود        جود نداشته باش   و  تموضوعا اين نوع    اگركه حتي    بطوري

 نمايـد كـه     اهداف، سود، هزينه، زمان و ريسك را تنظيم مي          ، حدود تعهدات پروژه در زمينه     موضوع كاري  .آمد

  .هاي مشتري است منشاء اين اطالعات، الزامات پروژه، برنامه پروژه و نياز

ولـي چـون يـك    ، گيرد مي مبناي شروع كار قرار بعنوان " پروژهآغاز"فرآيند   پس ازموضوع كاريهرچند  

  .شود  به روز مي متغير پروژه براي بازتاب شرايطتمامي طول، در سند پويا است

 اسـت كـه اطمينـان    (initiation plan stage)  آغاز پروژه ، برنامه مرحلهمباني آغاز كارد خروجي فرآين

. آوري شـده اسـت      جمـع ها در خالصه پـروژه        رد نياز آن  ده و اطالعات مو   دهد نيروي مورد نياز مشخص ش       مي

، )شامل هدف پـروژه   ( پيشينه پروژه، تعاريف پروژه       مدارك خالصه پروژه، يك سند نسبتاً ساده است كه در آن         

قـرار داده   هـاي شـناخته شـده         هاي پذيرش و ريـسك      انتظارت كيفي مشتري، معيار    ،موضوع كاري طرح كلي   

                                شــروع بــه كــار ســندشــوند و خروجــي آن،  رآينــد آغــاز پــروژه افــزوده مــيايــن مــستندات بــه ف. انــد شــده

  . است (Project Initiation Document) پروژه
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هـدف از   . است شروع به كار پروژه غير قابل تغيير         سندد،  شو       كه به روز مي    موضوع كاري سند  بر خالف   

 سـند ايـن   . باشـد   مـي    پـروژه  زماني ايي، چگونگي و  هاي چر   والئيف تمام س   تعر ، شروع به كار پروژه    سند تهيه

 تئـ هي امكان ادامه پيوسته پـروژه توسـط          و مديريت تغييرات ،  پيشرفتمسائل مربوط به    اي براي ارزيابي      پايه

  .باشد پروژه مي راهبري 

 كه منجر بـه تائيـد       شده ريزي   شروع به كار پروژه، اولين مرحله پروژه برنامه        سندهمزمان با آماده كردن     

  .گردد ت راهبري پروژه ميئمرحله اول پروژه توسط هي

 خروجـي  اسـت كـه   (Project Charter)، منشور پـروژه  PMBOK شروع به كار پروژه در معادل سند

، باشد  مي(project scope management) مديريت محدوده پروژههاي  فرآيند آغاز كه يكي از زيرمجموعه

 رسـمي وجـود     بطـور  يك سند منتشر شده توسط مديريت ارشد كـه           بعنوانشور پروژه را    من PMBOK .است

پـروژه را   هاي    سازماني به فعاليت  منابع  نمايد كه مجوز الزم جهت تخصيص         د، تعريف مي  كن  تاييد مي پروژه را   

  .نمايد فراهم ميبراي مدير پروژه 

   مديريت پروژه  هاي ويژه نقش
PRINCE2 هاي     شغل(jobs) هـا   دهد كه از واژه نقش      كند در عوض ترجيح مي      ريت را تعريف نمي    مدي 

(roles)  استفاده نمايـد   نمود يا تلفيق    به اشتراك گذاشته  ،  روژه تخصيص داده  هاي پ   بنابر نياز توان آنرا      كه مي  .

PRINCE2 هاي  نقش، ير پروژه، مدير سيستم و مانند آن مد،هاي معمول هيئت راهبري پروژه عالوه بر نقش

        دفتـر پـشتيباني پـروژه     بـراي مثـال     . نمايـد   تمايز ديگـري را بـراي تـسهيل اجـراي فرآينـدها معرفـي مـي               م

(Project Support Office) ،شود كه خدمات پـشتيباني    كانوني از منابع متخصص در نظر گرفته ميبعنوان

تواند بـراي حمايـت       اتي نبوده اما مي   دفتر پشتيباني پروژه ركني حي    . نمايد  مختلفي را به مديران پروژه ارائه مي      

هاي ديگري از قبيل  نقش.  در طي تمام پروژه را تضمين كندPRINCE2مديران مفيد باشد و رعايت الزامات  

تواننـد در     هايي كه مي    توان در زمره نقش     بيني و حسابداري را نيز مي       بندي، تخمين و پيش     ريزي و زمان    برنامه

  .ه باشند، قرار دادروند اجراي پروژه تسهيل كنند

. تر نيز گفته شد، فردي است كه رياست هيئت راهبري پروژه را بر عهده دارد                مدير اجرايي، چنانچه پيش   

كننـده اصـلي     و تـامين (senior user) اصـلي  هكننـد  مدير اجرايي تنها شخصي است كه با حمايـت مـصرف  

(senior supplier)نمايـد كـه اهـداف      كه تضمين مي استو كسيا.  نهايتا مسئوليت پروژه را بر عهده دارد

  .آورد يني شده را به ارمغان ميب شپروژه تحقق يافته و سود پي
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هـاي     نيـاز   كـردن  يكي از اعضاي هيئت راهبري پروژه، مـسئول مـشخص         بعنوان  مصرف كننده اصلي،    

كه نتايج حاصـله    حصول اطمينان از اين   كنندگان با تيم پروژه و        كنندگان محصول پروژه، ارتباط مصرف      مصرف

  .باشد ند، ميستمنطبق با نيازهاي تعريف شده ه استفاده و سهولت عملكردكيفيت، در رابطه با 

ت راهبري پروژه است مسئول منعكس نمـودن انتظـارات          ئ يكي از اعضاي هي     كه تامين كننده اصلي نيز   

برداري و نگهداري محـصوالت    بهرهسازي،  هاي طراحي، توليد، تداركات، پياده   اركان اجرايي پروژه از قبيل تيم     

 و بايـد    بـوده تامين كننده اصلي مسئول كيفيت محصوالت ارائه شده توسط تـامين كننـدگان              . باشد  پروژه مي 

  . مورد نياز را داشته باشد آوري منابع تامين اختيار جمع

يم بـا   مـستق بـصورت  از يك نفر كـه   ها ممكن است توسط بيش     بايد توجه داشت كه هر دوي اين نقش       

بنـابراين دقـت    . انجـام شـوند   ،  اعضاي تيم پروژه كه مسئول توليد محصوالت پروژه هستند، در ارتباط هستند           

 كه اين ارتباط مستقيم بين اركان پروژه باعث خـارج شـدن كنتـرل           گرددزيادي الزم است تا اطمينان حاصل       

  . پروژه از دست مدير پروژه نشود

  مستندات پروژه 
PRINCE2  سـازي    اسـتاندارد مـديريت كـه در طـول پيـاده          " مـستند  "سـي و سـه    حاتي از    شامل توضي

هـا و      برنامـه ماننـد   (بيشتر اين مستندات استاندارد هـستند       . باشد  گردند، مي    ايجاد مي  PRINCE2فرآيندهاي  

عالوه بر مستندات ذكـر     . كه الزم است براي هر يك محتويات مورد نياز فهرست گردند          ) هاي مختلف   گزارش

هايي   نمونه. ها دارند مستندات منحصر بفردي وجود دارند كه ارزش توجه ويژه براي مديريت موفق پروژه    شده،  

  :اند از اين مستندات در ذيل توضيح داده شده

 كارهايي را كه الزم است انجام شوند تا محصول نهايي بـراي  (acceptance criteria) معيار پذيرش

. نمايد  گيري تعريف مي    ي قابل پذيرش باشد را بشكل كمي و قابل اندازه          كار هاي  گروهمشتري و يا هر يك از       

رسد كه اين مـدرك و      بنظر مي . گردد   در طول فرآيند آغاز يك پروژه تهيه مي        واين مدرك توسط مدير برنامه      

  .گيرد توجهي قرار مي ها مورد بي  اغلب در پروژه،در نتيجه اطالعات مفيد و ضروري آن

انـد و   اي از تمامي مسائلي كه در طول پروژه ايجاد شده  شامل خالصه(issue log)ه گزارش وقايع پروژ

گزارش وقايع پروژه يكي از اجزاي بـسيار مهـم          PRINCE2در  . باشد  ف شوند، مي  الزم است پيگيري و برطر    

 زمـان  ها، مشكالت و وقايع پروژه را بصورت پيوسته و تـا   كليه درخواست  كنترل مراحل پروژه است كه سوابق     

به اين ترتيب هر يك از موارد قابل پيگيري بوده و تنها . ندشو ميحل يا پاسخ مناسب، در آن ثبت  ارائه يك راه

  .گردند ها به انجام برسد از اين مدرك حذف مي كه اقدامات الزم در خصوص آن زماني
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 ت كسب شده، هم آرشيوي از هر گونه تجربيا(lessons learned log)هاي پروژه  آموزهپيش گزارش 

 مـديريت گرفتـه تـا تجربـه اسـتفاده از ابزارهـا يـا                تجربيـات خوب و هم بد، كه طيف وسيعي از اطالعات از           

ايـن تجربيـات كـه در طـول     . هاي بعدي اعمال نمود گيرد كه آنها را در پروژه      هاي جديد را در بر مي       محصول

ايـن  . باشد  هاي پروژه در انتهاي پروژه مي       موزهگردند، مبنايي براي تهيه گزارش رسمي آ        اجراي پروژه ثبت مي   

هاي پروژه، ساير مستندات  بجز گزارش آموزه. باشد هاي اساسي يك سازمان يادگيرنده مي مدرك يكي از مولفه

  .گيرند  مورد بررسي قرار نميPMBOKفوق در 

  ريزي و زمانبندي برنامه
 اسـت كـه بـر روي ارائـه          PRINCE2ريزي مبتني بر محصول يك مشخصه بـسيار كليـدي در               برنامه

ريزي بوده و منجر به   اين مشخصه يك جزء پيوسته از فرآيند برنامه       . نمايد  محصوالت و كيفيت آنها تمركز مي     

 و (network planning)اي   شـبكه بـصورت هاي ويـژه آن از قبيـل تهيـه برنامـه پـروژه       استفاده از تكنيك

نمايد كـه    مبتني بر محصول را فراهم مي ن مشخصه يك بدنهاي. گردد  مي(Gantt Chart)نمودارهاي گنت  

.  و در هر سطحي قابل استفاده است هاي پروژه، براي هر نوع پروژه براي ايجاد يك توالي منطقي براي فعاليت

) مانند تغيير فرهنگ سازماني   (يا غيرملموس   ) افزار  مانند ماشين، مدرك و نرم    (تواند ملموس     مي" محصول"يك  

  .باشد

PRINCE2نمايد ريزي توصيف مي  سه مرحله را براي تكنيك برنامه :  

  ، (Product Breakdown Structure)تهيه ساختار شكست محصول  -۱

  ،(Product Description) تعاريف محصول تدوين -۲

  .(Product Flow Diagram)تهيه نمودار جريان محصول  -۳

هايي عـالي بـراي درك بهتـر آنهـا ارائـه              مثالاند و      شده  هر يك از مراحل فوق بطور كامل توضيح داده        

 بـزرگ بـه ايجـاد صـحيح آن     ي واقعي و كامـل از محـصول كمكـ   توصيف، تهيه يك    ۲در مرحله   . اند  گرديده

پذير نباشد، الزم است كه اطالعـات مـورد نيـاز              محصول امكان  تعاريف تدويننتيجه اينكه حتي اگر     . باشد  مي

هاي الزم براي توليد محصول بر اساس يك توالي منطقي مجددا مرتب   يت، فعال ۳در مرحله   . آوري گردند     جمع

  .شده تا نمودار جريان محصول ايجاد شود

 كليـه  نـشانگر  ،ساختار شكست محصول به علت اينكه ارتباط بين محصوالت در نمودار جريان محصول     

تمـامي  مـد نظـر قـرار دادن        هـا     هاي مورد نياز براي ايجاد آنها است و بـراي شناسـايي كليـه فعاليـت                 فعاليت

باشـد    به عبارت ديگر هيچ فعاليتي ضـروري نمـي        . بسيار تفصيلي شود  ممكن است   ،  ضروري است  تمحصوال
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در نتيجه، نمودار جريان محصولي كه به درسـتي تهيـه شـده             . مگر اينكه نقشي در خروجي نهايي داشته باشد       

اي  لكه منجر به تهيه يـك برنامـه زمانبنـدي شـبكه        نمايد، ب   هاي مورد نياز را مشخص مي       باشد نه تنها فعاليت   

 توضـيحات  PRINCE2. گـردد   يا نمودار گنـت مـي  (network dependency-based schedule)وابسته 

  .نمايد هاي مربوط به آن را نيز تعريف مي مناسبي را راجع به اين تكنيك بيان نموده و مستندسازي

شـود و   هاي كليدي مدير پروژه در نظـر گرفتـه مـي    رت بخشي از مهابعنوانريزي   ، برنامه PMBOKدر  

 يـك تـالش مـستمر در        بعنوانشوند و در نتيجه       يكي از پنج گروه فرآيندي است كه در هر فاز بكارگرفته مي           

ريزي در فصل مديريت يكپـارچگي پـروژه مـورد بررسـي قـرار       برنامه. شود تمام طول حيات پروژه شناخته مي    

جاد مدركي مناسب و سازگار كه هم راهنمايي براي اجراي پروژه بوده و هم مرجعي               گيرد و مبنايي براي اي      مي

شـود و   هاي دانش نيز ظاهر مي ريزي در هر يك از محدوده    هرچند برنامه . باشد  براي كنترل تغييرات است، مي    

  .بايد يكپارچه گردد

  كنترل
    (work packages)هـاي كـاري     كنترل كارهاي تكنيكـي در هنگـام تـصويب بـسته    PRINCE2در 

  .گيرد انجام مي

بوده و براي پروژه بسيار گذاري پروژه  ها و هدف    گيري  تصميموابسته به    كامال، كنترل   PMBOKاز نظر   

توليد محصوالت مورد نياز، بـرآورده سـاختن معيارهـاي كيفـي     : هدف از كنترل عبارت است از . استضروري  

هاي زمانبندي، منابع و هزينه و حفظ امكـان ادامـه حيـات پـروژه      هها بر اساس برنام تعيين شده، انجام فعاليت   

 يـك مـدرك پويـا    موضوع كـاري البته در مورد آخر مقداري بحث وجود دارد چرا كه  . موضوع كاري مطابق با   

هـاي   بجاي كنترل واقعيـت بنابراين ممكن است كه .  شدن است (update)روز    باشد كه هميشه در حال به       مي

  .تطبيق داده شودهاي موجود   به واقعيتموضوع كاري ،موضوع كاري (justification)يم موجود براي تنظ

هـاي    كه شـامل كنتـرل  دگرد  مي ها انجام   م تخصيص كار به افراد يا تيم      هاي كاري در هنگا     كنترل بسته 

افراد . يدنما هاي كاري را توصيف مي دهي و تحويل هر يك از بسته كيفيت، زمان و هزينه بوده و نحوه گزارش

 يا ساير مستندات و گزارشات تعريف شده (checkpoint report)هاي مقاطع كنترلي  ها توسط گزارش يا تيم

  .دهند به مدير پروژه گزارش مي

PRINCE2         در زمينه كنترل، بين دامنه مجاز تغييرات (tolerance)       ،وقايع احتمالي و كنترل تغييـرات ،

ييرات، انحراف مجاز از برنامه است كه مدير پروژه بدون در جريان گذاشتن    دامنه مجاز تغ  . شود  تفاوت قائل مي  

 در (contingency plan)برنامه اقتضايي .  آن پيش ببردارچوبهچتواند پروژه را در  هيئت راهبري پروژه مي
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PRINCE2 ي  شامل پول و زمان اضافي در نظر گرفته شده براي اجراي پروژه درصورت رخداد يك                اي  ، برنامه

اي است كه براي حصول اطمينان از تحت كنترل بودن           رويه ،كنترل تغييرات .  است هاي تعريف شده    از ريسك 

 انجـام    ، در خصوص مـسائل پـروژه      گيري   و تصميم  ارزيابيتجزيه و تحليل تمامي مسائل پروژه از قبيل ثبت،          

آن مديريت مـسائل پـروژه       به تفصيل توصيف شده است كه اولين مرحله          PRINCE2اين رويه در    . گيرد  مي

(project issue management)باشد  مي.  

 بخـشي از مـديريت يكپـارچگي پـروژه مـورد      بعنوان ريزي، همانند برنامه  كنترل تغييرات    PMBOKدر  

  . استشده مجزا استفاده بطورهاي ديگر آن نيز  بررسي قرار گرفته و در بسياري از بخش

  بندي  جمع
 PMBOK  وPRINCE2 در حقيقـت آنهـا     .  متفاوتي را براي ارائه مفاهيم خود دارند        ي كامال رويكردها

  .اهداف متفاوتي را دنبال نموده و در نتيجه بطور مستقيم قابل مقايسه نيستند

PMBOK ولي هاي دانش داراست   بهترين رويكرد را براي آموزش محتويات موجود در هر يك از حوزه

در رويكردي مبتني . باشد در حين اجراي يك پروژه خاص كامال كارا نمياين رويكرد در هنگام ارائه راهنمايي  

. هاي دانش به يك ميزان توجـه شـود          ، بسيار دشوار است كه به همه حوزه       PRINCE2بر چرخه حيات مانند     

 يـك   PRINCE2ريزي و زمانبندي نيـز گفتـه شـد، رويكـرد              تر در بحث برنامه    براي مثال همانطور كه پيش    

ساختار شكست محصول شـروع شـده و تـا تهيـه برنامـه زمانبنـدي       اوليه  كه از تهيه    بودهرچه  متدولوژي يكپا 

  . يابد ادامه مياي مرتبط با آن  شبكه

 بر مبناي   PMBOK،  گيرد  را در بر مي    كننده  تامين/ ي از مشتري  اوتمتفتركيبات   PRINCE2درحاليكه  

. باشـد     مـي كننده اصـلي درگيـر        نها يك تامين  اجراي پروژه براي يك مشتري، ت     در  كه  استوار است   اين فرض   

PRINCE2    بـه همـين ترتيـب     وكننده قرار دارد تـا در اختيـار سـازمان حـامي آن            بيشتر تحت كنترل تامين 

PMBOK         اصلي مستقيما با يك كارفرما قرارداد داشته باشند        ) طرف قرارداد ( شرايطي را كه در آن چند عامل

  .نمايد را پشتيباني نمي

اي بـراي رسـيدن بـه         وسـيله  بـصورت ها اغلـب      پروژه"دهد كه      توضيح مي  PMBOK پروژه،   در تعريف 

". گردند هاي سازماني اجرا مي  ها توسط تمامي رده     پروژه"و  " شوند  سازي مي   هاي استراتژيك سازمان پياده     برنامه

PMBOK               ـ   تـامين بيشتر از زاويه ديد كارفرما به مسائل مختلف پرداخته است تا از ديد  و   و يـا مجـري   دهكنن

  . دهد هاي بيشتري را تحت پوشش قرار مي  زمينهPRINCE2 نسبت به PMBOKتوان گفت كه  مي نهايتا
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 يك متدولوژي كامل با امكـان       PRINCE2با اين حال در داخل محدوده تعريف شده خود استانداردها،           

 (objectives) اهـداف عينـي   هاست و به اين معني اسـت كـه در آن            پيگيري آسان براي اجراي بيشتر پروژه     

  .اند مشخص گرديده درستيمشخص بوده و اقالم قابل تحويل نيز ب

   يريگ نتيجه

 ها، رويهاي مستقل و اينكه  ن دانش و حرفه پنجاه ساله مديريت پروژه نوين به عنوابا توجه به عمر حدوداً

 ها استفاده شده  به تـدريج رفـع نقـص   هايي كه به طور متداول در طي اين سال          لوژيوفرآيندها و متد  ،  نظام ها 

ايـن  اند، بهترين گواه بر       گردآوري و مستند شده    "استاندارد ها   "  تحت عنوان  شده و به صورت مجموعه جامعي     

هاي مديريتي رويكردها امكان به روز شدن و تغيير مثبت  روالاز ي گروهست كه بهبود مستمر و رعايت  امدعا

  .را به دنبال خواهد داشت 

 انتخـاب   اسـتاندارد دقيق   و اجراي     صحيح از آن   درك ،انتخاب صحيح استاندارد مديريت پروژه     ينهمچن

د و خواهـد شـ  هـاي مربوطـه    ها باعث ارتقاي سطح كمي و كيفي پروژه و تـيم  هدر پروژشده و پايبندي به آن     

ارتقاي فرآيند مديريت  به صورت اصولي باعث      سازي استانداردها   و پياده   مديران پروژه با اجرا    كهشايسته است   

  .ندشوهاي كشور   كيفيت پروژه وپروژه و بهبود مستمر در هزينه، زمان

 هاي كـشور      در پروژه   را ها آنبكارگيري   امكان   ،مقالهدر اين   اميد است معرفي استانداردهاي مطرح شده       

  .تسريع نمايدآنها بر اساس قوانين جاري كشور سازي  با فراهم كردن شرايط سفارشي

   

  
  
  
  
  
  
  

  



 ٣١

  منابع و مآخذ
1. A guide to the project management body of knowledge – PMI Committee 
2. Project Management A system approach to planning, scheduling and 

controlling (Eighth Edition) – HAROLD KERZNER 
3. Project Management planning & control techniques (Third Edition) – Rory 

Burke 
4. www.prince2.com 
5. PRINCE2 Process Model: A Comprehensive Graphical View of All the 

Standard PRINCE2 Products and Processes - Tom Crowther 
6. http://www.maxwideman.com 
7. Comparing PRINCE2 with PMBOK - R. Max Wideman 
8. Project Management in Practice – Samuel J. Mantel 
9. http://www.tech.port.ac.uk/ 
10. http://www.prince2.com  
11. http://www.apmgroup.co.uk 

  مهندس حميد آالدپوش–دانش مديريت پروژه  .١٢

  
  

http://www.prince2.com
http://www.maxwideman.com
http://www.tech.port.ac.uk/
http://www.prince2.com
http://www.apmgroup.co.uk


 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

  )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١

  )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢

  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣

  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤

  )١٣٧١زمستان ( طرح اسكان سريع -٥

  )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به  ژئوسنتز -٦

  )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧

  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨

  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠

  )١٣٧٢تابستان (» شورهاي مختلفتجربيات ك «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١

  )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢

  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣

  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله   نكاتي در مورد طراحي ساختمانهاي بتني پيش ساخته پيش-١٤

  )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  اسيون و بهينه اتوم-١٥

  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦

  )١٣٧٣بهار ( پاركينگهاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك -١٧

  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨

  )١٣٧٣بهار (ها    اصول طراحي ساختمانهاي اداري و بانك-١٩

  )١٣٧٣ار به( انرژي خورشيدي -٢٠

  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١

  )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢

  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣

  )١٣٧٣تابستان (هولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي ك- شهر سالم -٢٤

  )١٣٧٣پائيز ( نسل چهارم نيروگاهها -٢٥



  )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦

  )١٣٧٣پائيز ( مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده -٢٧

  )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨

  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي   ريت بار و مديريت انرژي در شبكههاي مدي   سيستم-٢٩

  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠

بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١

١٣٧٤(  

  )١٣٧٤بهار (جوئي انرژي در ساختمانهاي مسكوني    صرفه-٣٢

  )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣

  )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤

  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥

  )١٣٧٥زمستان (تي و پيشرفته  معرفي روشهاي سن-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦

  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧

  )١٣٧٦بهار ( استفاده از  ژئوگريد در راهها و باند فرودگاهها -٣٨

  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩

  )١٣٧٧تابستان (باز اداري  نوين به طراحي فضاي هايي  نگرش -٤٠

  )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١

  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢

  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣

  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   يردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي و فني غ-٤٤

زمستان (  پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -٤٥

١٣٧٨(  

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

  )١٣٧٩پائيز ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧

  )١٣٧٩زمستان (فيكي كودكان  شهرك ترا-٤٨

  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩



  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠

پاييز (وشنايي  ر  محيط : جلد اول-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١

١٣٨٠(  

  هـاي صـوتي و حرارتـي         محـيط  -اسـتانداردهاي عملكـرد حـسي     :  بخـش اول   - تنظيم شرايط محيطي     -٥٢

  )١٣٨٠پاييز        (

  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣

  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤

  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا     :  جلد اول -سيستمهاي كنترل محيط    : ش دوم  بخ - تنظيم شرايط محيطي     -٥٥

  )١٣٨٠زمستان       (

   حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  سيستمهاي:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦

  )١٣٨٠زمستان        (

  )١٣٨١بهار (راهبردهاي تكميلي آراستن مناظر :  جلد سوم- منظرسازي-٥٧

  سيـستم جـامع محيطـي     :  جلـد سـوم    -هاي كنتـرل محـيط      سيستم:  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان        (

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹

  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان ()ت و نگهداريهاي تكثير و كاش روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳

  )۱۳۸۲تابستان (» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيكي  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

  )۱۳۸۲تابستان (»      شناخت و لزوم ساختمانهاي سبز و پايدار «ي سبز و پايدار  ساختمانها-۶۵

   )۱۳۸۲تابستان ( دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶

   )۱۳۸۲پاييز (  كليات –بخش اول ): حرا ( هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷

   )۱۳۸۲پاييز ( يكي بازاريابي الكترون:  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

   )۱۳۸۲زمستان ( شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹

   )۱۳۸۳بهار ( آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰



   )۱۳۸۳بهار ( دانشگاه الكترونيكي :  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱

  )۱۳۸۳تابستان (ت مديريتي ساختمان هاي اطالعا سيستم:  بخش دهم-آوري اطالعات  فن-۷۲

  )۱۳۸۳پاييز (دانشگاه الكترونيكي :  بخش يازدهم-آوري اطالعات  فن-۷۳

  )۱۳۸۳زمستان  (مديريت پرونده هاي الكترونيكي: بخش دوازدهم - فن آوري اطالعات-۷۴

  )۱۳۸۳زمستان  ( الكترونيكيدموكراسي: سيزدهمبخش  -آوري اطالعات  فن-۷۵

  )۱۳۸۳زمستان (انتخابات الكترونيكي :  بخش چهاردهم-طالعاتآوري ا   فن-۷۶

   )۱۳۸۴تابستان (حقيقت مجازي :  بخش پانزدهم–آوري اطالعات   فن-۷۷

  )۱۳۸۴تابستان  ()۱۳۸۳تصويب شده سال (هاي دولتي  برگزاري مناقصه -۷۸

  )۱۳۸۴تابستان (چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان   -۷۹

  

  : اند  صي ذيل نيز منتشر گرديدههمچنين نشريات تخص

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه( حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -

  -)بخش شهر سالم(تهران    شهرداري   ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش    پارك-

  )١٣٧٢پائيز  (

  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم(اي ديجيتالي  سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگره-

  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -

  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-

  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-

  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(شمال تهران هاي    بازارچه صنايع دستي در كوهپايه-

  

  

  



  :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده

  )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES) سازة پاركينگهاي طبقاتي -١

  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢

  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه(حي هتل ريزي و طرا   برنامه-٤

سازمان مديريت و  و تدوين معيارهاي  دفتر امور فني(صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL )  ۱۳۸۲ راهنماي برنامه نويسي سه بعدي -٦

  

  : شوند  دي منتشر ميكتب زير بزو

  )شهر ره: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١

  )شهر ره: مترجم (ELECTRICAL GROUNDING) اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢

  


