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  پيشگفتار
هـاي   هـا، و همچنـين دگرگـوني    آوري و توسعة طراحي و اجـراي پـروژه         با توجه به پيشرفت روز افزون فن      

در چنـين شـرايطي بـدون    .  است تر كرده   ها ايجاد شده، مشكالت و مسائل را پيچيده         بنيادين كه در اجراي پروژه    

. ر مقابله با اين مشكالت و ارائه راهكارهايي براي حل آنها افزايش دهند بايد توانايي خود را د شك مديران پروژه

در اين راستا عالوه بر توان مديران در پاسخگويي به تحوالت، استانداردهاي مديريت پـروژه نقـش بـسزايي در                    

 پـروژه و    توانند به افزايش عملكـرد و كيفيـت         كه اين استانداردها مي     سيستماتيك كردن اين فرآيند دارند بطوري     

  .ها و زمان منجر شوند كاهش هزينه
هـاي    در شرايط تحول و در حال گذار امروز كه استفاده بهينه از منابع كشور ضرورت دارد، سازمانها و بنگاه               

هـاي    روي توسعه پايدار كشور، بـسترها و زمينـه          بخش دولتي و خصوصي بايد ضمن برداشتن هرگونه مانع پيش         

هـا بـا    ي سازمان خود فـراهم نماينـد و ايـن مهـم از طريـق اسـتاندارد سـازي سـازمان                 الزم را براي رشد و تعال     

  .گردد هاي كاري خود ميسر مي المللي مرتبط با حيطه استانداردهاي بين

المللي  ها و ارتقاي پايدار آن را تا سطح استانداردهاي بين اين مهندسين مشاور ايجاد فرهنگ تعالي در پروژه

دانـد و آنـرا جـزو اهـداف راهبـردي خـود قـرار                 ها، بسيار ضروري مي     پروژه بخشي و كارايي  بمنظور افزايش اثر    

هاي سياسي، اقتصادي و  پايدار و رفاه عمومي كشور در حوزه است، چرا كه دستيابي به اين مهم، باعث توسعه داده

  . گردد فرهنگي مي

اسـتا و در جهـت دسـتيابي بـه اهـداف      مبتني بر تحقيق و توسعه ابزاري است كه در اين ر رويكرد علمي و 

بعنـوان سيـستمي     المللـي   هاي پيشرو در سطح بين      بمنظور ورود به بازارهاي جهاني و رقابت با شركت         راهبردي،

شود و به روز نمودن آنها مطابق با آخرين دستاوردهاي  علمي و اجرايي توسط اين مهندسين مشاور بكارگرفته مي

  .گيرد روز دنيا انجام مي

هاي انجام گرفته در زمينه تحقيق و  اين مشاور اميدوار است بتواند با مستند نمودن و انتشار برخي از فعاليت

هاي تخصـصي مختلـف خـود و ارائـه آنهـا در قالـب                 هاي انجام شده در گروه      توسعه و همچنين استانداردسازي   

توسعه و استانداردسازي در صنايع      و  نشريات تخصصي، بتواند نقشي هرچند كوچك را در توسعه فرهنگ تحقيق          

  .مختلف ايفا نمايد
  
  

  سعيد شهيدي  

 مدير بخش تحقيق و توسعه  



  مقدمه

همانگونه كه در شماره نخست از مجموعه نشريات استاندارد مديريت پروژه اشاره گرديد، بكارگيري مفاهيم 

از آنجا كـه مـديريت      . گردد  ها مي   وژهوري هرچه بيشتر پر     هاي نوين مديريت پروژه، باعث تعالي و بهره         و تكنيك 

پروژه يك نگاه و نگرش سيستماتيك به پروژه دارد، راهبري و هدايت آن، بعنوان نياز اصلي و ضروري بايد مورد   

رار گيرد كه اين مهم بدون توجه به محيط خارجي سيستم و عوامل دروني آن امكان   .باشد پذير نمي توجه ق

سازي نظـام مـديريت       تواند ما را در شناخت و پياده        داردهاي مديريت پروژه مي   در اين راستا آشنايي با استان     

  . صحيح، هدايت و راهبري نمايد  گيري هاي مختلف آن و تصميم پروژه، اشراف بر زواياي بخش

در ادامه شماره نخست از سري نشريات استانداردهاي مديريت پروژه، كه در آن به بررسي اجمالي تاريخچه 

 پرداختـه شـده بـود، بمنظـور     PRINCE 2 و PMBOK 2003وژه و بررسي و مقايسه دو استاندارد مديريت پر

تكميل بررسي استانداردهاي مديريت پروژه و با هدف معرفي ساختار و رويكرد آنها، در اين نشريه ضمن معرفي                  

اي تطبيقـي بـين ايـن      باشد، مقايـسه    المللي مي    كه داراي كاربردهاي زيادي در سطح بين       ISO10006استاندارد  

  . بعمل آمده استPMBOKاستاندارد و استاندارد 

اميد است مطالب ارائه شده در آشنايي و بكارگيري استانداردهاي معرفي شده موثر واقـع گرديـده و زمينـه                

  . را در كشور فراهم سازد الزم جهت ارتقاي سطح كيفي مديريت پروژه

  

  

    

  آوري اطالعات، مهندسين مشاور فن  

 پردا يريت و آموزش رهمد  

  



 ١

  ۱۰۰۰۶استاندارد ايزو 
ي كلـي از مفـاهيم مـديريت كيفيـت و           يها است و نما     در پروژه كيفيت   مديريت   استاندارد، راهنمايي در  اين  

  بـسزايي سازي موارد مهم را ترسيم نموده و بر دستيابي اهداف كيفـي در پـروژه تـاثير           هاي پياده   ها و روش    شيوه

  .گذارد مي

 بـصورت هاي گوناگون كه چـه         در ابعاد و اندازه     و  تا پيچيده   از ساده ،  ها  ه طيف وسيعي از پروژ     اين استاندارد 

  .گيرد مي  مستقل مد نظر هستند را در بره يك پروژبصورتپروژه و چه يك بخشي از 

از دوم   و هـاي پـروژه      فراينـد  ه از جنب   اول  جنبه قابل بررسي است،    دوها از     كاربرد مديريت كيفيت در پروژه    

 مـشتري،    ،توانـد تـاثيرات مهمـي بـر محـصول           ه كه عدم دستيابي به هر يك از اين دو مي          محصول پروژ   جنبه

  . داشته باشد پروژهذينفع در  هاي  و ساير گروهسازمان

باشد، تاكيـد دارد و       ارشد مي  مديريت هاي  ليتو، كه يكي از مسئ     پروژه حصول اهداف كيفي  بر    جنبه دواين  

  .باشد مي به اهداف كيفي ،رگير در پروژه دسازماننيازمند دستيابي تمامي سطوح 

هـا و      نيـاز  حـصول اطمينـان از     هـاي سيـستمي در راسـتاي         اسـتفاده از رويكـرد     ،نيل به اين اهـداف    براي  

  .باشد مي  و مديريت آنسازي صحيح پروژه پيادههاي ذينفع پروژه،  و طرف، هاي مشتري خواسته

  ها يفيت در پروژههاي مديريت كيفيت، راهنمايي براي مديريت ك سيستم

  محدوده -۱
هاي متفاوت در شرايط مختلـف و         هاي گوناگون و ابعاد و اندازه       هايي با پيچيدگي     اين استاندارد براي پروژه   

  .ر در آن قابل كاربرد و استفاده استيگرهاي د مستقل از نوع محصول و فرآيند

 هـاي   راهنمـايي در كيفيـت فرآينـد   باشـد بلكـه   اين استاندارد بخودي خود راهنمايي در مديريت پروژه نمي 

  .مديريت در پروژه است

  مراجع اصلي -۲
  ISO 10006راي اســتفاده اســتاندارد  ــــ بانــد  ذكــر شــده ذيــلاســتانداردهاي مرجعــي كــه در   

  .دنباش االجرا مي  الزم

      هـاي ذكـر شـده در همـان اسـتاندارد مربوطـه         ويـرايش ISO 10006تـر اسـتاندارد    براي مراجع قديمي 

  . رد داردكارب



 ٢

  )هاي منتـشر شـده      يه اصالح شامل تمامي (هاي مراجع زير      آخرين ويرايش مدارك مرجع بدون تاريخ،     براي  

  .كاربرد دارد

ISO 9000: 2000, Quality Management System – Fundamentals and Vocabulary 
ISO 9004: 2000, Quality Management System – Guidelines for performance 
improvements 

  تعاريف و اصطالحات  -۳
  ،شده كار در فرآيند پروژه  كوچكترين واحد شناخته: فعاليت -۱-۳

  مانند مشتريان، سازمان مراحل اجرايي و يا مايل به موفقيت يك  درفرد يا گروه درگير: هاي ذينفع گروه -۲-۳

   ،ن، اتحاديه و غيره، بانكدارا)كنندگان كاالو خدمات تامين (كنندگان ، تامينسازمانصاحبان، افراد 

  .نمايد ها را تامين مي ها، خروجي ديوهاي مرتبط كه با استفاده از ور اي از فعاليت مجموعه: فرآيند  -۳-۳

   ،برآورد پيشرفت در دستيابي به اهداف پروژه: ارزيابي پيشرفت -۴-۳

روع و  داراي شـ   شـده،  و كنتـرل هاي هماهنگ اي از فعاليت فرآيند منحصر بفرد، شامل مجموعه    : پروژه  -۵-۳

   ، زمان، هزينه و منابعهها در محدود پايان مشخص، به قصد دستيابي به برخي خواسته

دهي از تمام زواياي پـروژه و ايجـاد           كنترل و گزارش   ، نظارت دهي،سازمانريزي،    برنامه: مديريت پروژه   -۶-۳

   ،انگيزه در تمام افراد درگير در پروژه براي دستيابي به اهداف پروژه

سندي كه در برگيرنده موارد مورد نياز و ضروري بـراي تحقـق اهـداف پـروژه     : ت پروژه مديري   برنامه -۷-۳

 بودجـه، مـديريت   ،ي، منـابع، زمانبنـدي   سـازمان هاي    هاي مرتبط با ساختار     ريزي  و نيز شامل برنامه   ( .است

  ).غيره استو   مديريت ايمني و سالمتريسك و

 منابع مربـوط توسـط چـه شخـصي و در چـه      ها و  كند كه رويه     كه مشخص مي   سندي: تبرنامه كيفي   -۸-۳

  . برده شوندبكار د فرآيند و يا قراردا،زماني بايد براي پروژه، محصول

   . يا فردي كه تهيه كننده محصول است سازمان: تامين كننده  -۹-۳



 ٣

  ها  هاي مديريت كيفيت در پروژه سيستم -۴

  هاي پروژه  مشخصه - ۱-۴

  كليات  -۱-۱-۴

  :د ازعبارتن ها هاي پروژه از مشخصه تعدادي
   ،ها ها و فرآيند تكراري از فعاليت هاي غير فازاز  كلشمت و بفردمنحصر  •

   ،پذيري اي از عدم قطعيت و ريسك داراي درجه •

  ، تعيين شده هاي از پيش  پارامترچهارچوبدر گيري  قابل اندازه مشخص ارائه نتايج •

 ، منابع و هاي روشن هزينه ريزي شده با محدوديت تاريخ شروع و پايان برنامه •

 .شوند، باشد  تخصيص داده مي ي كه موقتاً به پروژهسازمانممكن است داراي پرسنل  •

 . شود واقعغييرات داخلي و خارجي طي زمان در معرض تدرمدت بوده و بلندممكن است  •

  ها سازمان  -۲-۱-۴
 سازمان .كند   مي بندي  تقسيم  پروژهبر مبناي    سازمان مادر و    سازمان گونه   دو را به    ها  سازمان  اين استاندارد، 

دهـد و    تخـصيص مـي   بـر مبنـاي پـروژه      سـازمان  را به    آنهاو  بر عهده گرفته    ها را      است پروژه   كه يسازمانادر  م 

  .رسانند ها را به انجام مي اين پروژه اي ي پروژهها سازمان

  .مادر باشند سازمانتوانند بخشي از  خود مياي  ي پروژهها سازمان

  وژه ها در پر ها و فاز فرآيند  -۳-۱-۴
ريزي و نظارت بر تحقق اهـداف   اي براي برنامه اند كه وسيله  جنبه مختلف از يك پروژهدوها  ها و فاز   فرآيند

ل اداره ماننـد تعريـف مفهـوم،        هاي قاب   هاي پروژه، چرخه حيات پروژه را به بخش         فاز. ها هستند   و ارزيابي ريسك  

هايي هستند كه براي اداره پـروژه   هاي پروژه، فرآيند رآيندف. ندنك  و اختتام تقسيم ميسازي  پياده ،طراحي و توسعه  

هـا   هاي قيد شده در اين استاندارد براي تمام انـواع پـروژه           البته تمام فرآيند  . اند  و شناخت محصول پروژه ضروري    

  .ضروري نيستند



 ٤

  هاي مديريت پروژه  فرآيند  -۴-۱-۴
دهي و انجام اقدامات اصـالحي در        گزارش كنترل،   ،دهي، نظارت  سازمانريزي،    مديريت پروژه شامل برنامه   

 بكارهاي مديريت پروژه      مام فرآيند تت و مباني مديريت كيفيت بايد در        سامر   مست بصورتهاي پروژه       ام فرآيند تم

  .برده شوند

 هاي مديريت كيفيت  سيستم - ۲-۴

  اصول مديريت كيفيت  -۱-۲-۴
    محوريمشتري -۱

  هبري ار -۲

  دخيل بودن افراد -۳

 يندي رويكرد فرآ -۴

  مديريت كرد سيستمي درروي -۵

 بهبود مستمر  -۶

  گيري بينانه در تصميم رويكرد واقع -۷

  كننده د متقابل با تامينروابط سودمن -۸

  سيستم مديريت كيفيت پروژه   -۲-۲-۴
 بايد در حد اداره فرايندهاي پروژه در سيستم مديريت كيفيت از اهميت بسزايي برخوردار است و اين سيستم

  .  مادر مطابقت داشته باشدسازمان كيفيت امكان با سيستم مديريت

  برنامه كيفيت براي پروژه  -۳-۲-۴
برنامـه كيفيـت    . شود و در برنامه كيفي پروژه به آن استناد          ستند گردد سيستم مديريت كيفيت پروژه بايد م     

  . ها و منابع الزم براي دستيابي به اهداف كيفي پروژه را مشخص نمايد بايد فعاليت

  ديريت هاي م مسئوليت -۵

  د مديريت هتع - ۱-۵
 تـاثير بـسيار زيـادي در توسـعه و           ، پروژه ي مادر و  ها  سازماناحساس تعهد و مشاركت فعال مديريت ارشد        

  . هاي مديريت كيفيت براي پروژه دارند سيستم ياثربخش و كاراداري نگه



 ٥

  يندهاي استراتژيك  فرآ- ۲-۵

  اتژيك كاربرد اصول مديريت كيفيت در فرايندهاي استر -۱-۲-۵
سازي و نگهداري يك سيستم مديريت كيفيـت مبتنـي بـر كـاربرد اصـول                  ريزي براي استقرار، پياده     برنامه

اي انجـام      پروژه سازمان يك فرايند استراتژيك و تعيين كننده نحوه ادامه پروژه است كه توسط              ،مديريت كيفيت 

  . دنمومحصوالت تمركز  كيفيت فرايندها و  برگيرد و در طي آن بايد براي تحقق اهداف مي

  محوريمشتري  -۲-۲-۵
اند بنابراين بايد نيازهاي جاري و آينده آنها را بدرستي شناخته و در راه                هايشان وابسته    مشتري ه ب ها  سازمان

  . ها نقش اساسي دارد برآورده كردن انتظارات آنان تالش نمايند و اين امر در موفقيت پروژه

ي كـه  هاي مرتبط صورت گيرد، بجز در موارد       هاي مشتري و ساير گروه      استهطبيعتاً هرگاه اختالفي بين خو    

  .  ارجحيت با نيازهاي مشتري استدر قانون تصريح شده باشد،

  هبري ار -۳-۲-۵
  . كنند  مي را برقرارها سازمانو جهت حركت در  وحدت هدف ،رهبران

هـاي    اين شـخص مـسئوليت    . عيين شود ها، مدير پروژه فردي است كه بايد در اسرع وقت ت            در انجام پروژه  

سازي و نگهداري سيـستم مـديريت كيفيـت           پياده ،براي اداره پروژه و تضمين استقرار      را   تعريف شده و اختياراتي   

  . ا استپروژه دار

  دخيل بودن افراد -۴-۲-۵
از كـارگيري    امكـان ب   آنهـا دهنـد و مـشاركت كامـل           را تـشكيل مـي     سازمان، اساس    سطوح تمامافراد در   

  . دهد  ميسازمان در جهت منافعرا  شانهاي واناييت

  يندي  رويكرد فرآ-۵-۲-۵
. آيـد    مـي  بدسـت  فرايند اداره شود، نتيجه مطلوب با كارآيي باالتري          بعنوانها و منابع مربوط       هرگاه فعاليت 

  . فرايندهاي پروژه بايد مشخص و مستند گردند

   مديريت  دريمترويكرد سيس -۶-۲-۵
 در دسـتيابي    سازماندر كارايي و اثربخشي       يك سيستم،  بعنوانيريت فرآيندهاي مرتبط    شناخت، فهم و مد   

  . موثر استبه اهداف 



 ٦

  بهبود مستمر  -۷-۲-۵
چرخـه بهبـود   . باشـد  ي مـي سـازمان بهبود مستمر يكي از اعمال كلي است كه يكي از اهداف هميشگي هر   

  . استوار است (PDCA) اقدام - بازبيني- اجرا-ريزي مستمر بر پايه مفهوم برنامه

  گيري تصميمدر  بينانه واقع رويكرد -۸-۲-۵
  . پذيرد ها و اطالعات صورت مي هاي موثر بر پايه تحليل صحيح داده تصميم

   كنندگان تاميند متقابل با روابط سودمن -۹-۲-۵
  را در   طرف هر دو  توانايي   ،ند و ايجاد روابط سودمند متقابل     يكديگر مستقل از    ، آن كنندگان  تامين و   سازمان

  . برد  ارزش باال ميايجاد

   مديريت و ارزيابي پيشرفت بازنگري - ۳-۵

   بازنگري مدير-۱-۳-۵
ي قرار دهد گرنريزي شده مورد باز هاي برنامه هازباي بايد سيستم مديريت كيفيت پروژه را در   پروژه سازمان

هـاي      مادر نيز در بـازنگري     سازمانن است    ممك .تا از كارآيي و توانايي و مناسب بودن آن اطمينان حاصل نمايد           

  .  مشاركت داشته باشد،مديريت

  ارزيابي پيشرفت  -۲-۳-۵
 دسـتيابي بـه      ميزان  امكان ارزيابي   و هداام فرايندهاي پروژه را تحت پوشش قرار د       تمارزيابي پيشرفت بايد    

  را  پروژه عملكرد از   ات واضح و روشني   تواند اطالع    مي هاي ارزيابي پيشرفت     خروجي .اهداف پروژه را تامين نمايد    

  . هاي آينده فراهم نمايد گرين ورودي بازبعنوان

  مديريت منابع   -۶

  يندهاي مرتبط با منابع  فرآ- ۱-۶

  كليات -۱-۱-۶

  .دباش ريزي و كنترل منابع مي رنامه ب،يندهاي مرتبط با منابعهدف فرآ

  



 ٧

  منابع ريزي   برنامه -۲-۱-۶
براي پروژه مورد نيـاز  بندي،  مطابق برنامه زمان  دارند كه در چه زماني، چه منبعي          هاي منابع بيان مي     برنامه

ها بايد حاوي اطالعاتي در مورد چگونگي دستيابي به اين منابع و تخصيص آنهـا نيـز باشـند و ايـن        برنامه. است

  . قيد شودمستند برنامه بايد در برنامه مديريت پروژه 

  كنترل منابع   -۳-۱-۶
اطمينان حاصـل  جهت رسيدن به اهداف پروژه هايي انجام گيرد تا هميشه از وجود منابع الزم   يگرنبايد باز 

  . صورت پذيردشود و نيز هر تغييري در برنامه منابع بايد تحت نظر و اجازه افراد مسئول 

    فرآيندهاي مرتبط با افراد- ۲-۶

    كليات-۱-۲-۶
هـا در     بـه فعاليـت   ب است در نتيجـه بايـد توجـه زيـادي            كيفيت و موفقيت پروژه وابسته به نيروهاي مجر       

  .  نمودفرايندهاي مرتبط به افراد

  ي پروژه سازمان ستقرار ساختار ا-۲-۲-۶
. روژه استقرار يابد مادر و شرايط خاص پسازمانهاي  مشي لزامات و خطاي پروژه بايد برحسب سازمانساختار 

   .دن قرار گير استفاده مورديسازمانترين ساختار  مناسبخاب  انتدرتواند  ميمشابه پيشين هاي  تجارب پروژه

    تخصيص افراد-۳-۲-۶
.  پروژه تعريف شـده باشـد  آموزش، مهارت و تجربه بايد براي افراد ،هاي مورد نياز از نظر تحصيالت        قابليت

  . ، دخيل باشدهستندكه عامل اساسي موفقيت پروژه مدير پروژه بايد در انتخاب نيروهاي پروژه 

  تشكيل تيم پروژه  -۴-۲-۶
  .  با انگيزه و مشتاق براي مشاركت با يكديگر دارد، نياز به اعضايي ماهركارآمدتيم پروژه 

   محصول شناسايي ماهيت  -۷

   اتي كل- ۱-۷
شود كه براي توليد محصول پـروژه مـورد            فرايند مديريت پروژه مي    هفتشامل  شناسايي ماهيت محصول    

  . نياز است
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   وابستگيبهم  با اي مرتبطينده فرآ- ۲-۷

   اتي كل-۱-۲-۷
 تـاثير   يكـديگر كـه بـر      هـستند  از فرآينـدهايي     وابستهبهم   و   ريزي شده   برنامهيك سيستم   ها شامل     پروژه

  .  داردهبر عهد را مدير پروژه آنهاگذارند و مديريت كلي  مي

  آغاز پروژه و تهيه برنامه مديريت پروژه  -۲-۲-۷
آن به برنامه كيفيت پروژه اسـتناد شـده امـري ضـروري              نامه مديريت پروژه كه در    رساني بر   روز  بهتهيه و   

  . تواند متفاوت باشد كه جزئيات اين برنامه، بنابر اندازه و پيچيدگي پروژه مي است

 سـازمان  مـادر بـه      سـازمان هاي مشابه پيـشين بايـد از           پروژه، جزئيات مربوط به پروژه     بكاردر طي شروع    

  . دگرد آمده به بهترين وجه استفاده بدستود تا بدين وسيله از تجربيات اي منتقل ش پروژه

هاي ذينفع را در نظر       پروژه، مشتريان و ساير گروه     سازمان مادر،   سازمانريزي ارتباطات بايد نيازهاي       برنامه

  . گرفته و منجر به ايجاد سند برنامه ارتباطات گردد

   (Interaction Management)مديريت تعامالت  -۳-۲-۷
ريزي شامل    اين برنامه . دشوريزي     برنامه آنها روابط بين فرآيندها، الزم است كه تعامالت بين          تسهيلبراي  

  :گردد موارد زير مي

 (interface management)هاي مديريت رودررويي  تعريف رويه •

 هاي كاري مختلف  تنظيم و برگزاري جلسات مشترك بين گروه •

 ها و تغيير احتمال وقوع ريسك  مسئوليتحل مسائلي از قبيل تداخل •

ــتفاده از روش   • ــا اسـ ــروژه بـ ــارايي پـ ــنجش كـ ــل ارزش   سـ ــد تحليـ ــايي ماننـ ــدههـ ــسب شـ    كـ

(earned value analysis) بر مبنـاي بودجـه از پـيش     كه روشي براي نظارت بر كارايي كلي پروژه

 .تعيين شده، است

 . كارهاي باقي ماندهارزيابي پروژه و مقايسه آن با برنامه براي بدست آوردن •

  مديريت تغييرات -۴-۲-۷
پيش از صدور . سازي و كنترل تغييرات است مديريت تغييرات، شناخت، ارزيابي، تصويب، مستندسازي، پياده

 از تغييراتي كه هآن دست.  مورد بررسي قرار گيرندآنها تغييرات، الزم است كه هدف، حدود و تاثيرات      اعمالمجوز  



 ٩

ــا   ــروژه ت ــداف پ ــر اه ــيب ــروه    ثير م ــاير گ ــشتريان و س ــق م ــورد تواف ــد م ــد باي ــاي  گذارن ــع ه ــرتبطذينف   م

  .واقع شوند

  اختتام فرآيندها و پروژه -۵-۲-۷
اختتـام  . اشـت به اختتـام آن توجـه خاصـي معطـوف د    كه  و الزم است فرآيند بودهپروژه بخودي خود يك    

فرآيند اختتام پروژه   . مديريت پروژه قرار گيرند   تعريف شوند و در برنامه      ين  آغازاحل   بايد طي مر   پروژهفرآيندها و   

  . محصول از طرف مشتري بطور رسمي پذيرفته نشود، تمام شده تلقي نخواهد شد زماني كهات

   محدودهبافرآيندهاي مرتبط  - ۳-۷

   كليات-۱-۳-۷
  هــاي آن و چگــونگي ســنجش يــا ارزيــابي محــدوده پــروژه شــامل تعريفــي از محــصول پــروژه، ويژگــي

  . باشد  ميها آن

  : محدوده پروژه عبارتند ازاهداف فرآيندهاي مرتبط با) الف

آنهـا بـه   دهي سـازمان و تعريف نيازهـا و انتظـارات مـشتري و سـاير ذينفعـان پـروژه و تبـديل                 •

 .دناهداف پروژه را تامين نمايي كه يها فعاليت

ــروژه    • ــيم پ ــضاي ت ــه اع ــان از اينك ــصول اطمين ــ در چ،ح ــده ه ــين ش ــدوده تعي   ارچوب مح

 .پردازند فعاليت ميبه 

هاي انجام گرفته در پروژه، پاسخگوي نيازهاي تعريف شـده در    فعاليتحصول اطمينان از اينكه  •

 .دنباش محدوده پروژه مي
  

  :فرآيندهاي مرتبط به محدوده پروژه عبارتند از) ب

  (concept development)  تعريف مفاهيم اوليه-۲-۳-۷
مشتري و اشارات ضمني و تلويحي او در رابطه با فرآيندها و محـصول  نيازها و انتظارات معين و مقرر شده    

  .  مورد توافق قرار گيردآنهاآمده و چگونگي و زمان ارائه   مكتوب و مستند دربصورتبايد 



 ١٠

  تعريف و كنترل محدوده -۳-۳-۷
رت  محصول تعريف شده و تا آنجا كـه ممكـن اسـت بـصو       يها  ويژگيبايد  در هنگام تهيه محدوده پروژه،      

ها بايد بعنوان مبنايي براي طراحي و توسعه مورد اسـتفاده           اين ويژگي . گيري مستند گردند    پارامترهاي قابل اندازه  

  .قرار گيرند

  ها تعريف فعاليت -۴-۳-۷
دهي گردد تا نيازهاي مشتريان را بطـور        سازمانهايي قابل كنترل،       فعاليت ه بايد بصورت سيستماتيك با    پروژ

  . دنمايكامل برآورده 

  ها كنترل فعاليت -۵-۳-۷
   برنامـــه مـــديريت پـــروژه بـــا پـــروژه بايـــد مطـــابقچهـــارچوبهـــاي تعريـــف شـــده در  فعاليـــت

(project management plan)هاي فرآيندي شامل كنترل تعـامالت بـين    كنترل.  انجام شده و كنترل گردند

  .دندگر انجام ها  ها يا سوء تفاهم ها براي به حداقل رساندن تداخل فعاليت

   زمانافرآيندهاي مرتبط ب - ۴-۷

   كليات-۱-۴-۷
  اتمـام  ها و جهت حـصول اطمينـان از         ها و زمان فعاليت      زمان با هدف تعيين وابستگي     افرآيندهاي مرتبط ب  

  :اين فرآيندها عبارتند از. گردند پروژه در موعد مقرر انجام مي

  ها  فعاليتتواليريزي  برنامه -۲-۴-۷
  يگرنشناسـايي شـده و مـورد بـاز         بـراي حفـظ يكپـارچگي آن          بايـد  ر يـك پـروژه    ها د    بين فعاليت  توالي

 .قرار گيرد

  برآورد زمان -۳-۴-۷
برآورد بر اساس تجربيات گذشـته  . صورت پذيرد  ها بايد توسط مسئول انجام آن فعاليت  برآورد زمان فعاليت  

هـا بايـد مـستند     ورودي. تاييد قرار گيردبايد پيش از استفاده در پروژه فعلي از لحاظ دقت و كاربردي بودن مورد           

  . قابل رديابي باشندآنهاده و مراجع مورد استفاده براي تهيه بو
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 تهيه زمانبندي -۴-۴-۷

 تاييـد   بـه ده و انطباق آن با شرايط خاص پروژه بايد     بواطالعات ورودي براي تهيه زمانبندي بايد مشخص        

رابطـه بـين وابـستگي    . تعيين مسير بحراني مد نظر قرار گيرنـد  بايد در هنگام   بلندمدتهاي    فعاليت. سيده باشد ر

  .براي برطرف ساختن هر نوع مغايرت كنترل گردندبايد  آنهاها و برآوردهاي زماني  فعاليت

 كنترل زمانبندي -۵-۴-۷

 اي را بر روي زمانبندي پروژه، به همان شكلي كه در برنامه مـديريت    هاي دوره   ينگرزبا پروژه بايد     سازمان

ها، فرآينـدها و اطالعـات        هاي فعاليت   براي حصول اطمينان از كفايت كنترل     . پروژه تعيين شده است، انجام دهد     

  .آوري اطالعات مشخص شوند هاي بازنگري بر روي زمانبندي و جمع  دوره بايد ،مرتبط

   هزينهفرآيندهاي مرتبط با - ۵-۷

   كليات-۱-۵-۷
اين فرآينـد بايـد    . گيرد  هاي پروژه انجام مي     يني و مديريت هزينه   ب   هزينه با هدف پيش    افرآيندهاي مرتبط ب  

 به  قابل ارائهاي  بودجه تعيين شده به اتمام رسيده و اطالعات هزينهچهارچوب كه پروژه در  نمايدحاصلاطمينان 

  :فرآيندهاي اين بخش عبارتند از .باشد  مادر ميسازمان

   برآورد هزينه -۲-۵-۷
بـرآورد  ). ، كاالهـا و خـدمات  هـا  ها، باالسـري  شامل هزينه فعاليت(امال شفاف گردند ها بايد ك تمامي هزينه 

برآوردهاي .  مرتبط گرددپروژهبه ساختار شكست  را مورد بررسي قرار داده و    ها بايد منابع مرتبط اطالعاتي      هزينه

مچنين مطابق با نيازهاي    هاي مالي و حسابداري و ه       بندي مطابق با رويه     هزينه بايد بشكلي تهيه شود كه بودجه      

  .ي انجام گرددسازمان

  بندي  بودجه -۳-۵-۷
  . برآورد شود،بوسيله يك رويه مورد تاييدهاي زمانبندي   و برنامه بودجه پروژه بايد بر مبناي برآورد هزينه

  ها  كنترل هزينه -۴-۵-۷
 بـه    و  بايد اعمـال، مـستند     هاي مرتبط با آن     ها و رويه    ، سيستم كنترل هزينه      صرف هزينه  گونهپيش از هر    

  نموده پروژه بايد امكان به انجام رسيدن ادامه كار در بودجه باقيمانده را تائيدسازمان. مسئولين ذيربط منتقل شود
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  "كـــسب شـــدهارزيـــابي ارزش "هـــايي از قبيـــل  و رونـــد هزينـــه پـــروژه بايـــد بـــا اســـتفاده از تكنيـــك 

  .ارزيابي شود

  ات ارتباطاهاي مرتبط ب فرآيند - ۶-۷

   كليات -۱-۶-۷
 ارتباطات با هدف تسهيل مبادله اطالعات مورد نياز پروژه و جهت حصول اطمينـان از           اط ب بت مر هاي  فرآيند

  .گيرد اطالعات پروژه انجام ميكردن  ذخيره مناسب و بهنگام  وانتشارآوري،  توليد، جمع

  ريزي ارتباطات برنامه -۲-۶-۷
باطات براي پروژه اطمينان حاصل نماينـد و     هاي مناسب ارت    قرار فرآيند استاز  ي مادر و پروژه بايد      ها  سازمان

       مــديريت كيفيــت را   وايـن فرآينــدها اثربخــشي و كــارايي سيـستم مــديريت كيفيــت را در نظــر داشـته باشــند   

  .تضمين نمايند

اي ذينفع را در نظر    ه   پروژه، مشتريان و ساير گروه     سازمان مادر،   سازمانريزي ارتباطات بايد نيازهاي       برنامه

  . ايجاد سند برنامه ارتباطات گرددبهگرفته و منجر 

  مديريت اطالعات  -۳-۶-۷
 پروژه بايد اطالعات مورد نياز را شناسايي نموده و سيستم مـديريت اطالعـات را تـدوين نمايـد و                      سازمان

آوري، تـشخيص،     مـع سـازي، ج    هـاي كنترلـي تعريـف شـده بـراي آمـاده              اطالعات پروژه، رويه   مديريت بمنظور

  .نگهداري بايد تدوين گردند  بندي، به روز رساني، انتشار، بايگاني، ذخيره، حفاظت، بازيابي و زمان طبقه

  كنترل ارتباطات  -۴-۶-۷
هـاي پـروژه     شدن نيـاز ه حصول اطمينان از برآوردشود و جهت سازي اطات بايد طراحي و پياده   سيستم ارتب 

 بـه   اي  هـا بايـد توجـه ويـژه         و سـوءتفاهم  ها     قرار گيرد و براي جلوگيري از تداخل       بازبيني نظارت و     كنترل، مورد

  .ها نمود  و عملكردها سازمانتعامالت 
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   ريسكاهاي مرتبط ب فرآيند - ۷-۷

   اتي كل-۱-۷-۷
 مفهوم مثبت و منفـي را       وهر د " عدم قطعيت . "  يك مفهوم منفي شناخته شده است      بعنوان" ريسك"عموماً  

ل عـدم  دهاي جهاني واژه ريسك معا استاندارد باشند اما در    كننده مفاهيم مثبت مي    القاها     فرصت و   دگير  ميدر بر   

  .باشد  بوده و در برگيرنده هر دو مفهوم مثبت و منفي ميقطعيت

  .، نياز داردستا   پروژه به رويكردي ساختاري كه در برنامه مديريت ريسك مستند شدههاي ريسكمديريت 

 ازگيـري     هاي منفـي و بيـشترين بهـره          ريسك با هدف به حداقل رساندن تاثير رويداد        اتبط ب هاي مر   فرآيند

  .گيرند  انجام ميپيشرفتها براي   فرصت

  ها  ي ريسك شناساي-۲-۷-۷
هـايي كـه      ارزيـابي پيـشرفت و سـاير موقعيـت         مقـاطع  در ، بايد در مرحله آغـازين پـروژه        شناسائي ريسك 

 آمـده از    بدسـت  گيرد و بـراي ايـن هـدف بايـد از تجـارب و اطالعـات                  ، انجام شوند  مي اتخاذهاي مهم     تصميم

خروجي اين فرايند بايد در برنامه مديريت ريسك كـه بخـشي از   .  مادر، بهره جست  سازمانهاي پيشين در      پروژه

 منـابع   ها فردي با اختيـارات و       باشد، مستند گردد و پس از آن بايد به هر يك از ريسك              برنامه مديريت پروژه مي   

  .  تخصيص دادها آنبراي اداره 

  ارزيابي ريسك  -۳-۷-۷
هاي شناسايي شده براي فرايندها و محصوالت   ريسكهاي تجزيه و تحليل و ارزيابييندارزيابي ريسك فرآ

  . هاي پيشين بهره گرفت  در آن بايد از تجارب و اطالعات پروژهكهباشد  پروژه مي

هاي كيفي بايـد تهيـه شـده و            تحليل.  در اين ارزيابي بايد برآورد شوند      ها و معيارهاي مورد استفاده      تكنيك

  .  بايد تا حد ممكن مورد بررسي قرار گيرند نيزهاي كمي  تحليل

   ريسك واكنش به-۴-۷-۷
 و يا   هايي براي كاهش، انتقال، عدم پذيرش       ه حل  را ، در پي  ها و تجارب پيشين      بر مبناي تكنيك   الزم است 

  . بودها فرصتگيري از  هايي براي بهره برنامهها و  پذيرش ريسك

سـازي آن    با پياده، بايد توجه شود كه گردد  پيشنهاد مي هنگامي كه راه حلي براي يك ريسك شناخته شده          

  .  نيايدبوجود  براي پروژههاي جديدي  اثرات نامطلوب و ريسك،راه حل
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 محـصول، فراينـد و   اه از تعامالت مرتبط ب    هاي حاصل   هايي براي ريسك    حل راهراي تهيه   بايد توجه زيادي ب   

  . مبذول داشت هاي ذينفع  مادر و گروهسازمان   پروژه،سازمانهاي بين  فعاليت

  كنترل ريسك  -۵-۷-۷
.  كنتـرل شـوند  فرآينـدهاي شناسـايي، ارزيـابي و واكـنش،    ها بايد بـا انجـام مكـرر       ، ريسك پروژهدر طول   

  . دني از ارزيابي پيشرفت باش نظارت بر ريسك پروژه بايد جزئهاي گزارش

  تداركات با يندهاي مرتبط  فرآ- ۸-۷

   اتي كل-۱-۸-۷
  .هستندفراهم آوردن محصوالت براي پروژه  مربوط به ،فرآيندهاي مرتبط با تداركات

  ريزي تداركات و كنترل   برنامه-۲-۸-۷
هـاي    شود و نيازمندي     مي ها زمانبندي   محصوالت پروژه مشخص شده و برنامه تهيه آن        ،تداركاتدر برنامه   

  . گردد ها از قبيل زمان و هزينه الزم، ثبت مي تهيه آن

   قابــل پــروژهســازمان توســط كننــدگان ريــزي شــده باشــند تــا تعــامالت بــا تــامين برنامــهخريــدها بايــد 

  . كنترل باشند

ار داده و نتـايج   پروژه بايد پيشرفت تداركات را مورد بازبيني مداوم قر         سازمانبراي كنترل صحيح تداركات،     

  .  اعمال نمايد،را بعنوان ورودي ارزيابي پيشرفت

  هاي تداركات  مستندسازي نيازمندي -۳-۸-۷
هـاي سيـستم مـديريت كيفيـت مناسـب و             هـاي آن، نيازمنـدي       بايد محصول و ويژگي    تداركاتمستندات  

هـاي   ارائه محصول، نيازمنديي ها نا زم،مستندات مرتبط را شناخته و شامل اطالعات مسئوليت تداركات، هزينه 

  . كنندگان باشد  و دسترسي صحيح به تامينميزيم

  كننده  ارزيابي تامين -۴-۸-۷
 سيـستم  ،ي ارائـه هـا  ناهاي مختلف از جمله تجارب فنـي، ظرفيـت توليـد، زمـ               بايد از جنبه   كنندگان تامين

  . رد بررسي قرار گيرندمو  توانند بر پروژه تاثيرگذار باشند،  كه مي ثبات ماليمديريت كيفيت و
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  قرارداد انعقاد  -۵-۸-۷
 كه از نظر يكنندگان  پروژه در نظر گرفت كه در طي آن قراردادهاي الزم با تامينسازمانبايد فرايندي براي 

  .  شوندمنعقدها و اهداف كيفي با نيازهاي سيستم مديريت كيفيت همخواني دارند،  سياست

هاي مرتبط از قبيل هزينـه بيمـه،          كنندگان كه بايد ساير هزينه     ذاري تامين گ  نه تنها قيمت   ،ها  ارزيابي هزينه 

  .  را نيز مدنظر قرار دهد غيرهي ودار حمل و نقل، نگه

  كنترل قرارداد -۶-۸-۷
بايد سيـستمي  . شود انعقاد آن يا زمان پذيرش ضوابط براي اعطاي قرارداد شروع مي زمان  كنترل قرارداد از    

  . حقق شرايط قرارداد را تضمين نمايدسازي گردد تا ت پياده

    و بهبودتحليل، گيري اندازه -۸

   فرايند مرتبط با بهبود - ۱-۸
هـاي فراينـد پـروژه و بكـارگيري           جويي از نتايج سـنجش و ارزيـابي داده           مادر و پروژه بايد با بهره      سازمان

  . تي داشته باشندهاي آ  سعي بر بهبود مستمر پروژه جاري و پروژهپيشگيرانهاقدامات اصالحي و 

   تحليل و تجزيهو گيري  اندازه - ۲-۸
تـضمين نمايـد تـا عملكـرد         هـا را    آوري و اعتبـار داده      ثمربخشي و كارايي سنجش، جمع     بايد مادر   سازمان

  . نفع را باال بردهاي ذي  رضايت مشتري و ساير گروه ميزانو را بهبود بخشيده سازمان

  بهبود مستمر  - ۳-۸

   مادرسازمانر توسط بهبود مستم -۱-۳-۸
اي طراحي شـده اسـت كـه اطالعـات             اطمينان دهد كه سيستم مديريت اطالعات بگونه       بايد مادر   سازمان

  . نمايد آوري مي  را شناسائي و جمعمربوط پروژه

   پروژه سازمانبهبود مستمر توسط  -۲-۳-۸
ـ     گونه پروژه بايد سيستم مديريت اطالعات پروژه را ب        سازمان  د تـا الزامـات مـشخص شـده        اي طراحي نماي

  . سازي شود ب تجربه از پروژه پياده براي كس مادرسازمانتوسط 
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  PMBOK استاندارد و ۱۰۰۰۶مقايسه تطبيقي استاندارد ايزو 

  ۲۰۰۳سال : ۱۰۰۰۶نمايي كلي از استاندارد ايزو 
ايـن  . نمايد  ائه مي هاي مديريت كيفيت مربوط به مديريت پروژه را ار           اصول و تكنيك   ۱۰۰۰۶راهنماي ايزو   

اين راهنما . نمايد دهند ارائه مي هايي را درخصوص مسائل كيفي كه پروژه را تحت تاثير قرار مي     مستند، راهنمايي 

هايي    در پروژه  ۱۰۰۰۶راهنماي ايزو   . ي مختلف قابل انجام است    ها ناها و زم    ها، حجم   هايي با پيچيدگي    در پروژه 

 شـوند و همچنـين در مـديريت همزمـان چنـدين پـروژه قابـل          ت مي كه توسط يك شخص و يا يك تيم مديري        

  .باشد استفاده مي

باشد كه    ها با بكارگيري يك فرآيند سيستماتيك مي         ايجاد و حفظ كيفيت در پروژه      ،۱۰۰۰۶هدف كلي ايزو    

  :نتايج زير را بهمراه دارد

 .دنگرد نيازهاي تصريحي و تلويحي مشتري درك گرديده و برآورده مي •

 .دنگرد اي ذينفعان درك و ارزيابي مينيازه •

 .گيرد  در مديريت پروژه مورد استفاده قرار ميسازمانمشي كيفي  خط •

  PMBOKنمايي كلي از استاندارد 
PMBOK         پيكره دانش مديريت پروژه تدوين شده توسط ،PMI اي از    مجموعـه  ايـن اسـتاندارد   . باشد   مي

" بطور كلي پذيرفته شده. "نمايد  توصيف مي،است  رفته شدهدانش را كه بطور كلي در تخصص مديريت پروژه پذي

ها، اغلب اوقات قابل اجـرا بـوده و يـك             هاي توصيف شده در بيشتر پروژه       به اين معني است كه دانش و تكنيك       

 ايجاد يك زبان مشترك در PMBOKهدف كلي . ها وجود دارد اجماع فراگير در مورد ارزش و سودمند بودن آن

  .باشد  مديريت پروژه براي تبادل دانش و اطالعات در مورد مديريت پروژه ميحرفه و تكنيك

  ۱۰۰۰۶ايزو   وPMBOKمقايسه استانداردهاي 
روي   بـر  ۱۰۰۰۶ ايزو.  از پروژه عليرغم صحيح بودن كمي طوالني است        ۱۰۰۰۶تعريف ايزو   : تعريف پروژه 

دارتر ارائه شـده      تر و هدف     خالصه PMBOK تعريف   .ها تاكيد دارد   فرآيندها تا زمان اتمام و به نتيجه رسيدن آن        

.  به اين معني است كه پروژه بايد داراي يك تاريخ شروع و پايان باشـد           PMBOKاز لحاظ   " موقتي بودن . "است

ها، محصوالت، خدمات و يا ساير نتـايج قابـل            تمامي پروژه " همچنين شامل تعريف     PMBOKتعريف پروژه در    

  .باشد مي" نمايند گيري را ارائه مي اندازه
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   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006از ديدگاه 
  )۳-۵بخش (تعريف پروژه 

هاي هماهنگ و كنترل      اي از فعاليت    ، شامل مجموعه  بفردفرآيند منحصر   
 و داراي شروع و پايان مشخص، براي دستيابي به يك هدف مطابق  شده

اي و  زينههاي زماني، ه    محدوديت چهارچوببا نيازهاي تعريف شده و در       
  منابع 

  )۱-۲بخش (
تالشي موقتي بـراي ايجـاد يـك        
محصول يا ارائه خدمات منحـصر      

  بفرد

  

  هاي يك پروژه ويژگي
تـري را ارائـه      تعريـف خالصـه    ۱۰۰۰۶ اسـتاندارد ايـزو      ۴-۱، در مقايسه با بخـش       PMBOK ۱-۲بخش  

. باشد  ه حركت پروژه در مسير تعيين شده    شوند بشرط آنك      ريزي، اجرا و كنترل مي      ها برنامه   تمامي پروژه . نمايد  مي

اي است    ها بگونه   طبيعت پروژه . ها هميشه با محدوديت منابع مواجه خواهند بود         ، پروژه ها نابدليل اجرا توسط انس   

تكـرار  ) يا فاز( يك مرحله بعنوان، پروژه را ۱۰۰۰۶ ايزو. نمايند  كه هميشه زمان، پول و افراد بيشتري را طلب مي         

هرچند اين مساله هميشه نيز مصداق ندارد و در مواقعي، مراحل ممكن است تكرار شوند               . نمايد  عريف مي ناپذير ت 

 تعريـف بهتـري را از   PMBOKتوان گفت كه   در نهايت مي  .  باشد بفردتواند منحصر     ها مي  هاي آن   ولي خروجي 

نمايـد كـه يـك         اين حس را القا مي      از پروژه انجام شده است،     ۱۰۰۰۶د و تعريفي كه در ايزو       ينما  پروژه ارائه مي  

پروژه بايد حداقل نتايج كيفي را ارائه نمايد درحاليكه يك پروژه بايد تمامي اهداف كيفي تعريف شده درمحـدوده        

  .پروژه را محقق سازد

   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006از ديدگاه 
 )۴-۱بخش (هاي يك پروژه  ويژگي

ل از فرآينـدها و     ، فازهـاي تكـرار ناپـذير متـشك        بفردمنحصر   •
  ها فعاليت

 پذيري اي از عدم قطعيت و ريسك دارا بودن درجه •
هاي    پارامتر چهارچوبگيري در     ارائه نتايج مشخص قابل اندازه     •

  تعيين شده  از پيش
  هاي هزينه ريزي شده با محدوديت  تاريخ شروع و پايان برنامه     •

   و منابع مشخص
 معرض تغييـرات  مدت بوده و در طي زمان دربلندممكن است    •

  .داخلي و خارجي واقع شود

 )۱-۲بخش (
 .گردد توسط افراد انجام مي •
 .با منابع محدود بايد انجام شود •
  .شود مي كنترل، اجرا و ريزي برنامه •
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  (Quality Plan)برنامه كيفيت 
ـ اند با وجود دارا بـودن          براي استانداردهاي كيفي ارائه نموده     PMBOK و   ۱۰۰۰۶تعريفي كه ايزو      داديتع

مشي و استانداردهاي كيفي قابل استفاده و چگـونگي           ها بايد خط    در تمامي پروژه  . هستندبهم  ، بسيار شبيه      تفاوت

در مرحله بعد اين استانداردها بهمراه فرآيندهايي كـه        . مشي كيفيت توسط تيم پروژه تعيين گردند        سازي خط   پياده

نمايند، در برنامـه پـروژه مـورد اسـتفاده قـرار       يفي پروژه را مشخص مي ك مشي تطابق روند مديريت پروژه با خط     

  .گيرند مي

   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006از ديدگاه 
 )۴-۲-۳بخش (برنامه كيفيت 

نمايـد    مدركي اسـت كـه مـشخص مـي         •
ها و منابع مرتبط توسط چه كسي و          رويه

در چه زماني به يك پروژه، محصول يـا         
ــصيص   ــده تخ ــف ش ــرارداد تعري  داده ق

  .شوند مي

 )۸-۱بخش (
نمايد كه كدام استانداردها به پروژه مرتبط         مشخص مي  •

 .شوند نمايد كه چگونه برآورده مي باشند و تعيين مي مي
نمايـد كـه چگونـه تـيم مـديريت پـروژه              مشخص مي  •

  .سازي خواهد نمود مشي كيفي را پياده خط

   (Strategic Processes)اصول مديريت كيفيت در فرآيندهاي راهبردي 
تمركز بر مشتري، : گيرد كه عبارتند از  مرحله اصلي را براي فرآيند راهبردي در نظر مي       هشت،  ۱۰۰۰۶ايزو  

رهبري، مشاركت تمام افراد مورد نياز، رويكرد فرايندي، رويكرد سيستمي به مـديريت، بهبـود مـستمر، رويكـرد                   

 . ل بين كارفرمايان و مجريانگيري بر اساس واقعيت و ايجاد روابط سودمند متقاب تصميم

PMBOK      هاي    پروژه، مهارت  هاي  ذينفع: گيرد    هاي زير را در بر مي        در بخش مديريت كيفيت پروژه بخش

  . و مديريت تداركات پروژه(Administrative Closure)ي، خاتمه اجرا سازمانكليدي عمومي مديريت، ساختار 

   مديريت مسئوليت
 كه مديريت ارشد در رسيدن پروژه به اهداف مورد نظر، داراي نقـش مهمـي                نمايد     تصريح مي  ۱۰۰۰۶ايزو  

درك مـديران از نقـش خـود در    . باشد  ها، تاييدها و برخي موارد ديگر مي        نقش مديران ارشد ارائه پشتيباني    . است

  .ودش  در اين حيطه مهم وارد نميPMBOKمتاسفانه . باشد رساندن پروژه به اهداف مورد نظر بسيار مهم مي

 در ايـن  PMBOKدهي شوند ولي   سازمانها بايد بصورت استراتژيك       نمايد كه پروژه     تاكيد مي  ۱۰۰۰۶ايزو  

ي و دپارتمـاني مـرتبط   سـازمان هـاي   هايي كه به اسـتراتژي  پروژه. شود بخش مهم از مديريت پروژه نيز وارد نمي    

اعث خواهد شد كه آنها از نظر اهميت به ي بسازمانهاي  نيستند، خطر شكست بيشتري دارند چرا كه تغيير اولويت 

اند اولويـت     دهي شده سازمانهايي كه بصورت استراتژيك       ها منتقل گردند و در نتيجه پروژه        انتهاي فهرست پروژه  
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سازي از اهميت  ها، وجود فرآيندهاي تصميم گيري در مورد حفظ و يا حذف پروژه در تصميم. بااليي خواهند داشت

  .بسزايي برخوردار است

   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006از ديدگاه 
كاربرد اصول مـديريت كيفيـت در فراينـدهاي         

  )۵-۲-۱بخش (راهبردي 
ــراي راه برنامــه ــزي ب ــاده ري ــدازي، پي ســازي و  ان

نگهداري يك سيستم مديريت كيفيـت بـر پايـه          
اين اصل كه اعمال اركان مديريت كيفيـت يـك     
فرآيند راهبردي و تعيـين كننـده مـسير حركـت           

(Direction Setting)گيرد  است، صورت مي.  

  )۸بخش (مديريت كيفيت پروژه 
تمامي فرآيندهاي مـورد نيـاز بـراي حـصول اطمينـان از             
برآورده شدن اهداف مورد نظـر از انجـام پـروژه را در بـر               

هـاي عمـومي      اين بخش شامل تمـامي فعاليـت      . گيرد  مي
را هـا   هاي كيفي، اهداف و مسئوليت  مشي  مديريتي كه خط  

ريزي كيفيت،   را با استفاده از برنامهها آنمشخص نموده و   
تضمين كيفيت، كنترل كيفيت و ارتقاي كيفيـت در قالـب           

  .نمايد، است سازي مي يك سيستم كيفيت، پياده

  تعهدات مديريت
PMBOK       دارد اما به حيطه فراتر از آن     ها را عرضه مي      تعاريف و ابزارهاي پيشنهادي براي مديريت پروژه ،

 در اين زمينه ۱۰۰۰۶ ايزو ،در مقايسه. شود كه تشخيص اهميت مديريت در تضمين موفقيت پروژه است وارد نمي

ها از فقـدان حمايـت مـديريت رنـج            بسياري از پروژه  . نمايد  هاي بيشتري را ارائه مي      بسيار قوي بوده و راهنمايي    

 (functional manager)   و يا مدير اجرايـي (project sponsor)مديريت بايد در نقش حامي پروژه . برند مي

  .باشد، عمل كند كه متعهد تامين منابع براي تيم پروژه مي

 PMBOKاز ديدگاه  ISO10006از ديدگاه  
  )۵-۱بخش (تعهدات مديريت 

تعهــد و درگيــر بــودن مــستقيم مــديريت ارشــد 
 و مديريت پروژه براي ايجاد و حفظ يك         سازمان

  .ر و كاراسيستم مديريت كيفيت موث

  .اي نشده است اشاره

  

  ذينفعان/ تمركز بر مشتريان 
اسـتاندارد  . ها امري حياتي براي رسيدن به موفقيت است          تمركز بر مشتري در پروژه     ،۱۰۰۰۶بر مبناي ايزو    

 يـك   بعنـوان  وابسته بوده و تمـام كـار را          سازمانكند كه فرايند پروژه به ساير فرايندهاي           اشاره مي  ۱۰۰۰۶ايزو  

 بخـشي از   PMBOK.  وارد نـشده اسـت     PMBOKايـن جنبـه از مـديريت پـروژه، در           . گيرد  ايند در نظر مي   فر

هـاي مناسـب و بجـا بـراي           مديريت كيفيت پروژه كه در آن نياز پروژه به استانداردهاي كيفي و تعريف فعاليـت              

انـواع متنـوعي از      همچنـين    PMBOK. دارد  شوند را به تفصيل بيـان مـي         تضمين تحقق استانداردها مطرح مي    
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در مورد ماتريس مـديريت كـه   PMBOK . نمايد  و مشترياني كه تحت تاثير پروژه هستند را ترسيم ميها ذينفع

شامل وظايف مديريت براي تامين منابع جهت حصول اطمينان از موفقيت پروژه اسـت بحـث نمـوده و آن را در       

  .  دهد اي شرح مي فرايند تداركات بطور گسترده

   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006ه از ديدگا
  )۵-۲-۲بخش (تمركز بر مشتريان 

اند و در نتيجه       به مشتريان خود وابسته    ها  سازمان
بايد نيازهاي فعلي و آتي مشتريان را درك نموده، 

ــرآورده ســاخته و  نيازمنــدي هــاي مــشتريان را ب
حداكثر كوشـش خـود را در رسـيدن بـه اهـداف         

  . دهدها انجام هاي آن وراي خواسته

  )۲-۲بخش ( پروژه يها ذينفع
يي هستند كه بطور فعالي     ها  سازمان اشخاص و يا     ها  ذينفع

ها ممكن است    هاي آن   مندي  در پروژه درگير بوده و عالقه     
.  منفي يا مثبت بر اجـرا و يـا تكميـل تـاثير گـذارد               بشكل
ها شناسايي    بايد تعريف شده، نيازهاي آن       پروژه يها  ذينفع

صول اطمينان از موفقيت پروژه مديريت      گرديده و براي ح   
  .شوند

  مديريت عمومي/ رهبري 
 سـعي دارد    PMBOK.  در حوزه مديريت كيفيت واضح و قابـل پيگيـري اسـت            PMBOKهاي    مشي  خط

 را سـازمان هاي كيفي و پيـروي از اصـول كيفـي و اسـتانداردهاي مـستقر در           شيوه چهارچوبمديريت پروژه در    

  .تضمين نمايد

 در  PMBOKانـد، گرچـه        اهميت مشتري را بسيار واضح بيـان نمـوده         ۱۰۰۰۶ هم ايزو     و PMBOKهم  

  . در خالل پروژه، بهتر عمل نموده استها آنها و مديريت  توصيف نياز به شناخت مشتري، تعيين نيازمندي

 بعنـوان  نيـز    PMBOK شامل بحثي در نياز به بهبود مستمر در پروژه است و ايـن بحـث در                  ۱۰۰۰۶ايزو  

ي از ارزيابي پاياني پروژه مطرح شده است هرچند هيچيـك از ايـن دو اسـتاندارد بحـث يـا پيـشنهادي در                        بخش

  .دهند  آوردن و انتقال اين دانش به ديگران ارائه نميبدستچگونگي 

   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه  
  )۵-۲-۳بخش (رهبري 

 را  سـازمان رهبران وحدت هدف و جهت حركت       
 بايد محيط داخلي را چنـان       آنها. مايندن  تامين مي 

داري نماينـد كـه امكـان مـشاركت           ساخته و نگه  
  سـازمان كامل افـراد بـراي رسـيدن بـه اهـداف            

  .آيد  بوجود

  )۲-۴بخش (هاي كليدي مديريت عمومي  مهارت
هـاي عمـومي مـديريت، زيربنـايي بـراي سـاختن              مهارت
 هاي مديريت پروژه است و اغلب براي يـك مـدير            مهارت

در هـر پـروژه ممكـن اسـت     . پروژه بسيار ضروري هستند   
هاي عمـومي مـديريت از        هايي در هر يك از حوزه       مهارت

ــسئله و      ــل م ــذاكرات، ح ــات، م ــري، ارتباط ــل رهب قبي
   . مورد نياز باشدسازمانتاثيرگذاري در 
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  مشاركت افراد
ــزو  ــاز ۱۰۰۰۶ايـ ــراري   نيـ ــه برقـ ــان و مجر   بـ ــين كارفرمايـ ــل بـ ــودمند متقابـ ــط سـ ــانروابـ                      يـ

(Mutually beneficial supplier relationship)نمايد اما   را مطرح ميPMBOK    در ايـن زمينـه توضـيح 

 در اين مورد به نياز براي توافقات قراردادي خوب، اشاره نموده است، اما         PMBOK. مشخصي ارائه ننموده است   

اي يك رابطه سودمند متقابل بين كارفرمايان و مجريان كـافي  برايد توجه داشت كه يك قرارداد خوب، همواره         ب

 بـا برنامـه پـروژه    سـازمان هـا بـر تلفيـق برنامـه پـروژه داخلـي        رويكردهاي رايج به مديريت پروژه    . نخواهد بود 

 يكپارچه شناسايي   بصورتهاي بحراني پروژه،      كند كه وابستگي    اين شيوه تضمين مي   . كنندگان تاكيد دارند    تامين

  .اند يريت شدهو مد

  
   PMBOKاز ديدگاه    ISO10006از ديدگاه 

  )۵-۲-۴بخش (مشاركت افراد 
 را تـشكيل    سـازمان افراد در تمام سطوح، اساس      

 امكان بكـارگيري    آنهادهند و مشاركت كامل       مي
  .دهد  ميسازمانهايشان را به  از توانايي
 پروژه بايد داراي شرح وظـايف و        سازمانپرسنل  

 شـده بـراي فعاليـت در پـروژه          اختيارات تعريـف  
اختيارات تفويض شده به هر يك از افـراد         . باشند

هـاي محولـه بـه آنهـا در           پروژه بايد با مسئوليت   
  .تناسب باشد

  .اي نشده است بصورت مشخص اشاره
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  فرايند و رويكرد سيستمي به مديريت 
كنـد، در حاليكـه     پيـشنهاد مـي  هـا   ريـزي پـروژه      فرايند و رويكردي سيستمي را بـراي برنامـه         ۱۰۰۰۶ايزو  

PMBOKدكن ي ارائه نموده و بر بهبود كيفيت تمركز ميسازمانتري را با توجه به ساختار   جهت مشخص  .  

   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 
  )۵-۲-۵بخش (رويكرد فرايندي 
 يـك فراينـد،     بعنـوان ها و منابع مربوطه       با مديريت فعاليت  
  .گردد وري بيشتري حاصل مي بهرهتر با  نتيجه مطلوب

  )۲-۳-۳بخش (ي سازمانساختار 
 اغلــب دسترســي بــه منــابع را ســازمانســاختار 

ي سـازمان در يك ساختار    . كند  محدود و مقيد مي   
هـا و     ماتريسي، مدير پروژه براي تعيـين اولويـت       

دهي كار افراد تخصيص يافته به پروژه، بـا           جهت
     .مدير اجرايي همكاري نزديكي دارد

  )۵-۲-۶بخش (رويكرد سيستمي به مديريت   
 بعنوانشناسايي، درك و مديريت فرايندهاي مرتبط با هم         

 در دسـتيابي  سـازمان يك سيستم، در موثر بودن و كارايي     
  .به اهداف، دخيل است

        هــاي كليــدي مــديريت عمــومي     مهــارت
  )۲-۴بخش (

چنانچه در باال توضيح داده شد، مديريت عمومي    
هـاي   اي دارد كـه بـا همـه جنبـه      گـسترده  دامنه

   .مديريت يك شركت فعال، سروكار دارد
  )۵-۲-۷بخش (بهبود مستمر 

، بايد يك هـدف ثابـت       سازمانبهبود مستمر عملكرد كلي     
  . باشدسازمان

   )۱۰-۴بخش (خاتمه اجرا 
ــروژه  ــام پ ــدهاي اختت ــظ و  شــامل فراين هــا، حف

ــه ــاني    نگ ــده و بايگ ــسب ش ــات ك داري تجربي
  .دات استمستن

  )۵-۲-۸بخش (گيري بر اساس واقعيت  رويكرد تصميم
ها و اطالعات حاصل      تصميمات موثر بر مبناي تحليل داده     

  .شوند مي

         هــاي كليــدي مــديريت عمــومي     مهــارت
  )۲-۴بخش (

ــتن      ــروژه در داش ــديران پ ــاي م ــامل نيازه ش
  .باشد هاي حل مسئله مي مهارت

     رمايــان و مجريــان روابــط ســودمند متقابــل بــين كارف
  )۵-۲-۹بخش (

انـد و يـك       وابـسته به هم    آنهاكنندگان     و تامين  ها  سازمان
رابطه سودمند متقابل توانايي هر دو را در ايجاد ارزش باال           

ها و اطالعات  تصميمات موثر بر مبناي تحليل داده   . برد  مي
  .شوند حاصل مي

  )۱۲بخش (مديريت تداركات پروژه 
ــدهاي ال  ــامل فراين ــراي ش ــتزم ب  آوردن بدس

  .شود  ميسازمانخدمات از خارج از 
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  ارتباطات/ هاي مديريت بازبيني
 پروژه براي تحقـق  (ability)گيري مستمر مديريت در رابطه با پروژه و توانايي   فرايند گزارش ۱۰۰۰۶ايزو  

ـ    PMBOKدر مقايسه، . كند برنامه مديريت كيفيت را تشريح مي    از بـه پيـاده سـازي     اطالعـاتي در رابطـه بـا ني

ط آن بـا مـديريت، ارائـه        شود اما هيچ اطالعات خاصي را در رابطـه بـا روش ارتبـا               مديريت كيفيت را شامل مي    

در رابطـه بـا پيـشرفت پـروژه را          ) مانند مـديريت   (ان نياز به مراوده با تمامي ذينفع      PMBOK هرچند   نمايد،  نمي

 مطلب شامل توانايي پروژه براي دستيابي به اسـتانداردهاي         توان چنين برداشت نمود كه اين        مي ،نمايد  مطرح مي 

  . تر است  در رابطه با نياز مديريت به مشاركت در كيفيت پروژه، روشن۱۰۰۰۶بطور كلي، ايزو . كيفي است

  
   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 

  )۵-۳-۱بخش (هاي مديريت  بازبيني
 كيفيت   پروژه بايد سيستم مديريت    سازمانمديريت  

ريزي شده، مورد بازبيني      هاي برنامه   پروژه را در بازه   
قرار دهد تا بتواند مناسب بودن، كفايـت، كـارايي و           

   .ثمربخشي مستمر آن را تضمين نمايد

  )۱۰-۱بخش (ريزي ارتباطات  برنامه
تعيين نمودن اطالعات و نيازهاي ارتباطي بـا ذينفعـان،          

 نيـاز دارد و     كه چه كسي و چه زماني به چه اطالعـاتي         
     .چگونه اين اطالعات بايد به او عرضه شود

  )۵-۳-۲بخش (ارزيابي پيشرفت 
هاي پيشرفت بايد تمام فرايندهاي پـروژه را          بررسي

تحت پوشش قرار داده و فرصت ارزيابي حصول به         
اين كار اطالعات بسيار . اهداف پروژه را ايجاد نمايد

   .نمايد ميمهمي از نحوه عملكرد پروژه را ارائه 

   

  

  مديريت منابع

  فرايندهاي مرتبط با منابع
نمايـد كـه شـامل         كلـي ترسـيم مـي      بـصورت  فرايند شناسايي و تحصيل منابع براي پروژه را          ۱۰۰۰۶ايزو  

نمايـد امـا بجـاي      بطريق مشابه عمل مـي PMBOK. شود هاي منابع مي    توصيفي از چگونگي بازبيني نيازمندي    

  .ابع، بر قرارداد تاكيد داردفرايند تحصيل و مديريت من

   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 
  )۶-۱بخش (فرايندهاي مرتبط با منابع 

ريزي و كنترل منابع كه       شامل فرايندهايي براي برنامه   
. باشـد   نمايد، مي   به شناخت مشكالت بالقوه كمك مي     

تجهيزات، تسهيالت، امكانات مالي، اطالعات، مـواد،       
    .شوند  منابع تعريف ميبعنوان و غيره پرسنل، خدمات

  )۱۲بخش (مديريت تداركات پروژه 
فرايندهايي مورد نياز براي تامين كاالها و خـدمات از        

 و مديريت ارتباط با فروشنده را شامل سازمانخارج از 
      .شود مي
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  يندهاي مرتبط با پرسنلفرآ
PMBOK    كنند و نكاتي   مديريت پروژه را تشريح ميي مشخصسازمان نياز به يك ساختار      ،۱۰۰۰۶ و ايزو

همچنين هر دو استاندارد بر   . شوند  كه بر نياز به جذب، آموزش و مديريت كاركنان پروژه تمركز دارد را شامل مي              

  .دننماي تشريح مي هاي كاركنان و اقدامات مورد نياز براي تشكيل تيم پروژه را نياز به مشخص بودن قابليت

كند كه مدير پروژه بايـد توانـايي ذينفعـان بـراي مـشاركت در پـروژه و                    ندارد تعيين مي  بطور كلي، هر استا   

  .همچنين توانايي تيم براي انجام پروژه را باال ببرد

  
   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 

  )۶-۲بخش (فرايندهاي مرتبط با پرسنل 
كيفيت و موفقيت پروژه به افراد مشاركت كننده در 

فرايندهاي مرتبط با پرسنل موارد     . داردآن بستگي   
  :شوند زير را شامل مي

 ي پروژهسازماناستقرار ساختار  •
 تخصيص پرسنل •
  تشكيل تيم •

  )۲-۳-۳بخش (ي سازمانساختار 
  .شود اي مي شامل ساختارهاي اجرايي و پروژه

  )۹-۲بخش (جذب نيرو 
 و كـار بـر      آنهـا جذب منابع انساني مورد نياز، تخصيص       

  روي پروژه
  )۹-۳بخش (كيل تيم تش

باالبردن توانايي تيم براي عملكرد كـه باعـث تـضمين           
  .گردد موفقيت پروژه مي

  درك ماهيت محصول
 در تعريف فرايندهاي مورد نيـاز  ۱۰۰۰۶توان اظهار داشت كه ايزو     مي PMBOK و   ۱۰۰۰۶با مقايسه ايزو    

هاي ذينفعـان، فراينـدگراتر       صلي و نيازمندي   دستيابي به تمامي اهداف ا     بمنظورآميز پروژه     براي مديريت موفقيت  

: نمايـد كـه عبارتنـد از         گروه فرايند الزم پروژه را براي توليد محصول پـروژه تعريـف مـي              ۶،  ۱۰۰۰۶ايزو  . است

 بنظـر اگرچـه   .  مـستمر  بـصورت دهي و انجام اقدامات اصالحي        دهي، نظارت، كنترل، گزارش   سازمانريزي،    برنامه

  . داراي توالي منطقي باشد۱۰۰۰۶ايندهاي مديريت پروژه در ايزو بندي فر آيد كه گروه نمي

فرايندهاي مشخصي بايد در مقاطع زماني مختلف در طول مديريت پروژه از آغاز تا پايان انجام گيرنـد امـا        

  . اين مطلب كه اين فرايندها به چه ترتيب بايد در سير فرايندها انجام گيرند، مبهم و نامعلوم است

 براي هر گروه فرايند مديريت پروژه، بسيار كارآمـد اسـت امـا              ۱۰۰۰۶مشي ايزو     اهكارهاي خط تعاريف و ر  

 بيـان   ۱۰۰۰۶بـراي مثـال، ايـزو       . جايگاه قرارگيري بعضي از اين گروه فرايندها در طول پروژه نامشخص اسـت            

ايند پروژه به آغاز پـروژه       انجام پذيرد اگر چه در فر      (initiation)دارد كه شناسايي ريسك بايد در آغاز پروژه           مي
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 آيد اما جايگاه گنجاندن بوجودشود كه برنامه ارتباطات بايد  در گروه ارتباطات، چنين مطرح مي     . اشاره نشده است  

  .برنامه ارتباطات در فرايند پروژه تبيين نگشته است

 و يـا سـاختار   (task list)بايد توجه داشت كه هر گروه فرايند مديريت پروژه، بايد داراي فهرست وظـايف  

رغم اهميت بسزاي اين امر،       اما علي . شوند   گرفته مي  بكارشكست كارهايي باشد كه براي تهيه طرح جامع پروژه          

  .اند  توضيحات الزم را در اين رابطه بيان نداشته۱۰۰۰۶ و ايزو PMBOKيك از استانداردهاي  هيچ

PMBOK ريزي، كنترل، اجرا و اختتام آغاز، برنامه: مايدن  فرايند تقسيم ميپنج فرايند مديريت پروژه را به.  

 PMBOKفراينـد در     پـنج ايـن   . تعيين آنچه در داخل هر يك از فرايندها بايد انجام پذيرد، دشـوار اسـت              

هـا و     درحاليكه تعريف واقعي هر عنصر در هر فرايند از نظر ابزارها، قالب           . اند  دهي نشده   سازمان فرايندگرا   بصورت

 ذكر نشده آنها فرايند روشني در چگونگي انجام ،، مشخص استپيگيري استفاده و تعاريف قابل هاي مورد تكنيك

  .اي است كه در مورد ارزيابي ريسك و مديريت تغييرات اتفاق افتاده است است و اين مسئله

، مقياس پروژه براي تعيين مراحل اساسي اجراي مديريت پروژه در نظر گرفته PMBOK و ۱۰۰۰۶در ايزو 

  .شود كه اين يكي از نقاط ضعف اين دو استاندارد است نمي

   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 
 گروه فرايند مديريت پروژه كه براي توليد        هفت

  :محصول الزم است
 فرايندهاي مرتبط با وابستگي متقابل .۱
 فرايندهاي مرتبط با محدوده .۲
 فرايندهاي مرتبط با زمان .۳
 نهفرايندهاي مرتبط با هزي .۴
 فرايندهاي مرتبط با ارتباطات .۵
 فرايندهاي مرتبط با ريسك .۶
  فرايندهاي مرتبط با تداركات .۷

گـروه شـامل     پنجتوانند در     فرايندهاي مديريت پروژه مي   
  .دهي شوندسازمانيك يا چند فرايند، 

 فرايندهاي آغاز .۱
 ريزي فرايندهاي برنامه .۲
 فرايندهاي اجرا .۳
 فرايندهاي كنترل .۴
  فرايندهاي اختتام .۵

  ، تحليل و پيشرفتسنجش
ها به داشتن فراينـدهاي اختتـامي، ارزيـابي و مـستندسازي تجربيـات        نياز پروژهPMBOK و   ۱۰۰۰۶ايزو  

دارند كه بايد سيستمي مستقر شود تا تجربيات كسب  عالوه بر اين، هر دو بيان مي. كنند كسب شده را تعريف مي

 به پروژه ديگر قابل انتقال باشد اما به چگـونگي ايـن             اي بازيابي شوند كه دانش حاصل از يك پروژه          شده بگونه 

  . كدام از استناندارد اشاره نشده است انتقال در هيچ
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   PMBOKاز دیدگاه    ISO10006از دیدگاه 
  )۸-۱بخش(فرايندهاي مرتبط با پيشرفت 
 و پـروژه از     سازمانراهنمايي در چگونگي يادگيري     

  .كند تجربيات را تامين مي
  )۸-۲بخش( سنجش و تحليل

 نيازمنــد اســت كــه از ســازمانكنــد كــه  بيـان مــي 
 بهبـود   بمنظـور ها،    آوري و تاييد داده     سنجش، جمع 

 و جلب رضايت مـشتريان و سـاير         سازمانعملكرد  
هاي ذينفع كارآمـد و مـوثر، اطمينـان حاصـل        ه  گرو

  .   نمايد
  )۸-۳بخش(بهبود مستمر 

ــان مــي  ــد ســازماندارد كــه  بهبــود مــستمر بي  باي
اتي را كه الزم اسـت تـا از پـروژه بيـاموزد را       اطالع

ــناخت،     ــراي ش ــستم ب ــك سي ــوده و ي ــين نم تبي
آوري، ذخيره، به روز رساني و بازيابي اطالعات         جمع

 بايد يـك سيـستم      سازمان. از پروژه را مستقر سازد    
سـازي     پيـاده  بمنظـور مديريت اطالعـات پـروژه را       

هاي مشخص شده براي آموختن از پروژه         نيازمندي
  .  طراحي نمايدسازمانوسط ت

  )۱۰-۴بخش (خاتمه اجرا 
آوري سوابق پـروژه،      ، جمع پروژهشامل فرايندهاي اختتام    

 كسب شده   تجربياتتحليل موفقيت پروژه، اثر بخشي و       
  . باشد هاي بعدي مي و بايگاني اين اطالعات براي استفاده

   در مديريت پيوسته پروژه۱۰۰۰۶اهميت استاندارد ايزو 
 بودن محتواي هر پروژه، فرايند مديريت       بفردبايد توجه داشت كه عليرغم منحصر       .  يك فرايند است   پروژه،

هـا بـدليل      بـسياري از پـروژه    .  است بفردپروژه، فرايندي قابل تكرار است هر چند كه محتواي هر پروژه منحصر             

  .شوند ه مينداشتن فرايندي واضح در چگونگي مديريت از ابتدا تا انتها، با مشكالتي مواج

 آمـده،   بدستداري دانش      حفظ و نگه   بمنظور، راهنمايي در مورد فرايند اختتام و ارزيابي پروژه          ۱۰۰۰۶ايزو  

  .دهد هاي پروژه آتي ارائه مي براي مديران و تيم

هاي پروژه كه ابزارهـاي قابـل اسـتفاده            آمده، به ايجاد قالب    بدستها و حفظ و نگهداري دانش        آموزه  پيش

داري دانـش      حفظ و نگه   بمنظور راهنمايي براي اختتام و ارزيابي پروژه        ۱۰۰۰۶ايزو  . كند  ند كمك مي  مجدد هست 

  .نمايد هاي آينده ارائه مي هاي پروژه  آمده براي مديران و تيمبدست

هـا بـر طبـق اصـول مـديريت             راهنمايي براي حصول اطمينان از اينكه مديريت تمامي پروژه         ۱۰۰۰۶ايزو  

  .نمايد گردند را ارائه ميكيفيت، مديريت 
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اي از وظايف نامرتبط، مـديريت    يك فرايند، و نه مجموعهبعنوانها    كند كه پروژه     مشخص مي  ۱۰۰۰۶ايزو  

هايي كه بـا      امكان موفقيت در پروژه   . ها مميزي شوند    مشي  توانند با پيگيري اين خط      ها مي   تمامي پروژه . دنشو  مي

اين استانداردهاي  . را بودن استانداردهاي كيفي مستقر شده، باالتر است       شوند، بدليل دا     مي پيگيريمشي    اين خط 

  . كيفي، بطور كامالً مشخص مستند خواهند شد

  ها  در مديريت پروژهPMBOK و ۱۰۰۰۶وردهاي استفاده از ايزو ادست
PMBOK    هـا   دارند هرچنـد پـروژه   ها را بيان مي     ، دانش و راهنماي مرتبط با مديريت پروژه       ۱۰۰۰۶ و ايزو

         يـك از ايـن       هـيچ . آميـز مـديريت شـوند       توانند بطـور موفقيـت      ها نمي   هرگز با استفاده از تنها يكي از اين راهنما        

اين اسـتانداردها   . كنند  دو استاندارد، فرايند مديريت يك پروژه را از آغاز تا پايان در يك توالي منطقي دنبال نمي                

         بـراي   از ايـن فرآينـدها    هـاي ضـروري درون هـر يـك             هيچيك گـام   نمايند ولي   فرايندهايي كلي را تعريف مي    

             هـا و متناسـب نمـودن آنهـا بـا انـدازه پـروژه را                 مديريت يكپارچه پروژه و همچنين چگونگي استفاده از راهنمـا         

  .كنند مشخص نمي

ينـد  آ فرپـنج (د ان  بوضوح مشخص شده۱۰۰۰۶ و چه در ايزو PMBOKمراحل مديريت يك پروژه، چه در    

  )دهي و اقدامات اصالحي مداوم دهي، نظارت، كنترل، گزارشسازمانريزي،  آغاز، برنامه

 نحوه ارزيابي ۱۰۰۰۶براي مثال، ايزو . دهد  چگونگي انجام فرايندها در هر مرحله را توضيح مي۱۰۰۰۶ايزو 

ب هر يك از اين فرايندها در فرايند دهد اگر چه جايگاه مناس را شرح مي.. .ريسك و مديريت درخواست تغييرات و

اي كه هر يـك از آنهـا بايـد در آن بـه انجـام          كلي مديريت پروژه هميشه روشن نيست و يا بعبارت ديگر مرحله          

  .باشد برسند مشخص نمي

 و راهنماي مديريت پروژه ۱۰۰۰۶ها، بكارگيري تركيبي از استاندارد ايزو  بهترين راهنما براي مديريت پروژه

 PMBOKاست .  

تـري بـراي حـصول اطمينـان از تبعيـت از              هـاي روشـن      شـيوه  ۱۰۰۰۶هنگام مميزي يـك پـروژه، ايـزو         

هاي زيادي را بهمراه       چالش PMBOKآورد هر چند مميزي پروژه با استفاده از           استانداردهاي كيفي را فراهم مي    

چنـان در فراينـد تـضمين        برد اما هم   بكار را   PMBOKيك پروژه ممكن است بسياري از اصول          . خواهد داشت 

  .كيفيت و بنابراين موفقيت نهايي مبهم باشد
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هاي   مسئوليت-۵
يندهاي فرآ ۵-۲    مديريت

 استراتژيك
  يندهاي استراتژيكفرآ  ۲-۵

سازي  ريزي، استقرار و پياده  كه شامل برنامهتعيين كننده مسير استيند يك فرآ
  .ت كيفيت استسيستم مديريت كيفيت بر مبناي كاربرد اصول مديري

          

 فرآيند مرتبط با ۶-۱    مديريت منابع -۶
  منابع

  شناسايي، برآورد، زمانبندي و تخصيص منابع مرتبط  ريزي منابع برنامه  ۲-۱-۶

  مقايسه كاربرد واقعي با برنامه منابع و انجام اقدام در صورت نياز  كنترل منابع  ۳-۱-۶      

 فرآيند مرتبط با ۲-۶    
تقرار ساختار اس  ۶-۲-۲  پرسنل

  سازماني پروژه
تعريف يك ساختار سازماني پروژه، سازگار با نيازهاي پروژه، در برگيرنده 

  ها  هاي پروژه و تعريف كننده اختيارات و مسئوليت نقش
  انتخاب و تخصيص پرسنل كافي مجرب، متناسب با نيازهاي پروژه  تخصيص پرسنل  ۳-۲-۶      
  هاي فردي و تيمي براي افزايش كارايي پروژه سعه مهارت و تواناييايجاد و تو  تشكيل تيم  ۴-۲-۶      
            

درك ماهيت  -۷
 فرآيندهاي مرتبط ۷-۲    محصول

آغاز پروژه و تهيه   ۷-۲-۲  با بهم پيوستگي
  برنامه مديريت پروژه

سازي برنامه  هاي ذينفع، آماده هاي مشتريان و ساير گروه ارزيابي نيازمندي
  ع ساير فرآيندها مديريت پروژه و شرو

  مديريت تعامالت در طول پروژه  مديريت تعامالت  ۳-۲-۷      
  بيني تغييرات و اداره آنها در طول تمام فرآيندها پيش  مديريت تغييرات  ۴-۲-۷      
  اختتام فرآيندها و كسب بازخورد  فرايند و اختتام پروژه  ۵-۲-۷      

 فرآيندهاي مرتبط ۳-۷    
  با محدوده

  تعريف طرح كلي كاربري محصوالت پروژه   ومتعريف مفه  ۲-۳-۷

تعريف محدوده و   ۳-۳-۷      
  گيري و كنترل آنها هاي محصول پروژه از زواياي قابل اندازه ثبت ويژگي  كنترل آن
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  هاي الزم براي دستيابي به اهداف پروژه ها و گام تعريف و مستندسازي فعاليت  ها تعريف فعاليت  ۴-۳-۷      
  كنترل كارهاي واقعي انجام شده در پروژه  ها اليتكنترل فع  ۵-۳-۷      

 فرآيندهاي مرتبط ۴-۷    
  با زمان

ريزي وابستگي  برنامه  ۲-۴-۷
  ها فعاليت

  هاي پروژه ها در بين فعاليت تشخيص روابط و تعامالت منطقي و وابستگي

  ابع مورد نيازمنبرآورد طول مدت هر فعاليت با توجه به شرايط تعيين شده و   برآورد زمان  ۳-۴-۷      

ها و مدت زمان آنها بعنوان  مرتبط نمودن اهداف زماني پروژه، وابستگي فعاليت  بندي تهيه زما  ۴-۴-۷      
  كلي و تفصيليبندي  چهارچوبي براي تهيه برنامه زمان

كنترل برنامه   ۵-۴-۷      
  زمانبندي

ريزي  مههاي پروژه براي حصول اطمينان از مطابقت با برنا كنترل انجام فعاليت
  و يا براي اجراي اقدامات مناسب براي جبران تاخيرها

 فرآيندهاي مرتبط ۵-۷    
  تهيه برآورد هزينه انجام پروژه  برآورد هزينه  ۷-۵-۲  با هزينه

  بندي پروژه ها بمنظور بودجه گيري از نتايج برآورد هزينه بهره  بندي بودجه  ۳-۵-۷      
  ا و انحرافات از بودجه پروژهه كنترل هزينه  ها كنترل هزينه  ۴-۵-۷      

 فرآيندهاي مرتبط ۶-۷    
  ريزي اطالعات و سيستم ارتباطات پروژه  برنامه  ريزي ارتباطات برنامه  ۷-۶-۲  با ارتباطات

هاي  در دسترس قراردادن اطالعات براي اعضاي سازمان پروژه و ساير گروه  مديريت اطالعات  ۳-۶-۷      
  ذينفع

  شده كنترل ارتباطات بر طبق سيستم ارتباطات طراحي  كنترل ارتباطات  ۴-۶-۷      
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 فرآيندهاي مرتبط ۷-۷    
  با ريسك

  هاي پروژه مشخص كردن ريسك  شناسايي ريسك  ۲-۷-۷

  ها و تاثير آنها بر پروژه ارزيابي امكان وقوع ريسك ارزيابي ريسك   ۳-۷-۷      

  ها ي به ريسكتهيه برنامه مواجهه و پاسخگوي  نحوه برخورد با ريسك  ۴-۷-۷      

  هاي ريسك سازي و به روز رساني برنامه پياده  كنترل ريسك  ۵-۷-۷      

يندهاي مرتبط  فرآ۸-۷    
  با تداركات

ريزي تداركات و  برنامه  ۲-۸-۷
  كنترل

  شناخت و كنترل موارد و زمان تداركات

مستندسازي   ۳-۸-۷      
  نيهاي ف گردآوري شرايط مالي و نيازمندي  هاي تداركات نيازمندي

  كنندگان مناسب ارزيابي و تعيين تامين  كننده ارزيابي تامين  ۴-۸-۷      
  سازي و ابالغ قرارداد دعوت به مناقصه، ارزيابي مناقصه، مذاكره، آماده  عقد قرارداد  ۵-۸-۷      
  ها حصول اطمينان از تحقق مفاد قرارداد و نيازمندي  كنترل قرارداد  ۶-۸-۷      
            

 سنجش، تحليل و -۸
 فرآيندهاي مرتبط ۸-۱    يشرفتپ

  ها  از پروژه راهنمايي بر چگونگي يادگيري سازمان مادر و پروژه  پيشرفت  ۸-۱  با پيشرفت

  آوري و غيره براي بهبود مستمر راهنمايي بر سنجش، جمع  سنجش و تحليل  ۸-۲   سنجش و تحليل۲-۸    

بهبود مستمر توسط   ۸-۳-۱   بهبود مستمر۳-۸    
  سازمان مادر

  . است كه سازمان مادر بايد براي بهبود مستمر فرايند پروژه انجام دهدمراحلي

بهبود مستمر توسط   ۲-۳-۸      
  سازمان پروژه

 مادر سازمان بهبود مستمر، براي جهت پروژه سازماناطالعاتي است كه بايد 
  . تامين نمايد
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  گيري  نتيجه
هـا و   ه اغلب ناشي از مديريت سـنتي پـروژه       ها در سطح كشور ك      با توجه به مشكالت جاري مديريت پروژه      

هـاي از پـيش       باشد، آشنايي با مفـاهيم مـديريت پـروژه و بكـارگيري روش              هاي استاندارد مي    عدم رعايت روش  

  .ها ايفا نمايد تواند نقش كليدي در موفقيت پروژه امتحان شده مي

صـحيح از آن و اجـراي دقيـق          انتخاب صحيح استاندارد مـديريت پـروژه، درك          همانگونه كه اشاره گرديد   

هـاي مربوطـه    ها باعث ارتقاي سطح كمي و كيفي پروژه و تـيم         استاندارد انتخاب شده و پايبندي به آن در پروژه        

هـاي    فرهنـگ اسـتفاده از روش     ارتقـاي   در اين ميان مديران پروژه نقـشي حيـاتي در بكـارگيري و               .خواهد شد 

توانـد مـديران پـروژه را در     باشند لذا مقايسه تطبيقي مـي  ه دارا مي سطح كيفي فرآيندهاي پروژبهبوداستاندارد و  

  .آشنايي و انتخاب استاندارد مورد نظر ياري نمايد

توان به اين نتيجه رسيد كه راهبرد كـاربردي    مي نهايتا۱۰۰۰۶ًايزو   وPMBOKدر مقايسه استانداردهاي 

. بصورت تلفيقـي ميباشـد    دانش هر دو استاندارد      استفاده از  ،PMBOK و۱۰۰۰۶آميز ايزو     جهت استفاده موفقيت  

توان برشمرد و با تركيب اين دو  هايي را نيز مي هايي ميان اين دو استاندارد وجود دارد، شباهت همچنان كه تفاوت

با توجه به گـسترده بـودن دامنـه پوشـش           . توان محدوده وسيعي از اطالعات و دانش را پوشش داد           استاندارد مي 

سـازي، اسـتفاده از     و همچنين ديد فرايندي اين استاندارد، بهترين راهكار كلي براي پيـاده            ۱۰۰۰۶يزو  استاندارد ا 

  : با اين استاندارد جهت افزايش محدوده پوشش به شيوه زير مي باشدPMBOK و تلفيق استاندارد ۱۰۰۰۶ايزو 

  PMBOKبازبيني و درك  •

 ۱۰۰۰۶بازبيني و درك ايزو  •

بايد مد نظر داشت كـه  . ها از آغاز تا پايان ولوژي مشخص براي مديريت پروژه تعريف يك فرايند يا متد     •

هـاي    هاي مختلف، با ابعـاد و محـدوده          بوده و اين فرايند بايد با نيازهاي پروژه        چهارچوباين تنها يك    

 . متفاوت، قابل انطباق باشد

 مـديريت تغييـرات،   يند براي عناصر كليدي پروژه كه شـامل فراينـد مـديريت ريـسك،      آتعريف يك فر   •

 .ارتباطات، مديريت ذينفعان گردد

تعريف استانداردهاي كيفي مشخص كننده آنچه بايد از ابتدا تا انتها، بـراي تـضمين ارائـه محـصوالت                    •

 .اصلي و تحقق تمام انتظارات انجام گيرد
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ارهايي كـه  اي كه تمام ك   سازي تمام فرايندهاي تعريف شده براي تهيه طرح جامع پروژه بگونه            يكپارچه •

 .مطابق با استانداردهاي كيفي معين شده است، محقق گرديده و تحت كنترل باشند

 .۱۰۰۰۶ از لحاظ كيفي به كمك استاندارد ايزو آنهاها با هدف حصول اطمينان از مديريت  مميزي پروژه •

 .آوري تجربيات كسب شده حصول اطمينان از اختتام پروژه و انجام فرايند ارزيابي و جمع •

 .هاي جديد تقال دانش تجربيات كسب شده به پروژهان •

  
 در اين مقاله كه رايج ترين و شـناخته          PMBOK و   ۱۰۰۰۶اميد است معرفي و مقايسه استانداردهاي ايزو        

هـاي كـشور بـا          شده ترين استاندارد ها در ايران مي باشند، امكان بكارگيري صحيح اين استانداردها را در پروژه               

  .سازي آنها بر اساس قوانين جاري كشور تسريع نمايد  بومي فراهم آوردن شرايط
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  )١٣٧٣تابستان (ولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي كه- 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   يت بار و مديريت انرژي در شبكههاي مدير   سيستم-٢٩

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

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

  )١٣٧٤بهار (

  )١٣٧٤بهار (كوني جوئي انرژي در ساختمانهاي مس   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 (هاي سنتي و پيشرفته  معرفي روش-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦

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

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

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

  )١٣٧٧تابستان (فضاي باز اداري  نوين به طراحي 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   فني غيردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي و -٤٤

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

  )١٣٧٨زمستان (

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

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

  )١٣٧٩زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -٤٨

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



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

          روشنايي  محيط :ل جلد او-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١

  )١٣٨٠پاييز (

  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    :  بخش دوم  -م شرايط محيطي     تنظي -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 ( كلي مفاهيم :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان( )هاي تكثير و كاشت و نگهداري 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«جارت الكترونيكي ت :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

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

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

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

  )۱۳۸۲پاييز (بازاريابي الكترونيكي :  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 (هاي اطالعات مديريتي ساختمان  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-آوري اطالعات   فن-۷۶

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

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

  )۱۳۸۴تابستان ( نرژي در جهانچين دومين مصرف كننده ا -۷۹

  )١٣٨٤ تابستان –بخش اول ( استانداردهاي مديريت پروژه -مديريت پروژه  -۸۰

         )عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها : بخش شانزدهم - اطالعاتآوري فن -۸۱

  )۱۳۸۴پاييز (

  )۱۳۸۴پاييز (ان مديريت ارتباط با مشتري: هفدهمبخش  - اطالعاتآوري فن -۸۲

  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده

  )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(لي تهران هاي شما  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(ازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي  س-

  )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(هاي شمال تهران   زارچه صنايع دستي در كوهپايه با-

  :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(ريزي و طراحي هتل    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 ) ۱۳۸۲ي  راهنماي برنامه نويسي سه بعد-٦

  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي

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

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

  




