




منحصرهنتیجیاخدمتمحصول،یکایجادراستایدرکهاستموقتیتالشیکپروژه،
پایان،.استصمشخشروعوپایانیکبیانگرهاپروژهموقتیطبیعت.شودمیانجامفردبه

آنکهتعلبهپروژهکهاینیاباشندآمدهدستبهپروژهاهدافکهشودمیحاصلزمانی
بیشترحیاتهبنیازیاینکهاینیاوگرددشوند،فسخبرآوردهتوانندنمییانبایداهدافش

تری،مش)رجوعاربابخواستعلتبهپروژهاستممکنهمچنین.نشوداحساس،پپروژه
بهونیستروژهپزمانبودنکوتاهمعنایبهلزومابودن،قتی.م.گرددفسخ(پشتیبانیاحامی

ایجادیجهنتیاخدمتمحصول،مورددربودنموقتی.میگرددبرپروژهدیرپاییودرگیری
رایرپادخروجییکتاشوندمیانجامهاپروژهازبسیاریندارد؛مصداق،روژهتوسطشده

کهشودمیموجبرااینتیجهملی،یادبودبناییکساختپروژهمثال،برای.کنندتولید
وادیاقتصاجتماعی،اثراتتوانندمیهمچنینهاپروژه.بیاورددوامهاقرناستانتظار

.انجامندطولبهپروژهخودازبیشترمراتببهکهباشندداشتهمحیطی



پروژههایفعالیتبامرتبطهایتکنیکوابزارهاها،مهارتدانش،کاربردپروژه،مدیریت
کپارچهیومناسبکاربدرطریقازپروژهمدیریت.استپروژهالزاماتتامینراستایدر

.شودمیانجامفرایندیگروه5درشدهبندیگروهمنطقاپروژهمدیریتفرایند47سازی
:ازعبارتندفرایندیهایگروه5این

،آغازین

،برنامه ریز

،اجرا

 ،نظارت و کنترل

خاتمه



:شودنمیمحدودموارداینبهامااست،زیرمواردشاملنوعاپروژه،یکمدیریت

الزامات،شناسایی

وژه،پراجرایوریزیبرنامهدرنفعان،ذیمتنوعانتاراتوهادغدغهنیازها،بهتوجه
،تشریکدارایوبخشاثرفعال،ذاتاکهنفعانیذیباارتباطاتاجرایوبرقراریتنظیم

هستند،مساعی

روژه،پهایشدنیتحویلایجادوپروژهالزاماتتامینراستایدرنفعانذیمدیریت



ن موارد برقراری توازن بین محدودیت های رقیب پروژه، شامل موارد زیر، که البته به ای
:محدود نمی شوند

محدوده

کیفیت

زمان بندی

بودجه

 منابع

ریسک
پروژه الزم شرایط و خصوصیات خاص پروژه می توانند بر محدودیت هایی که تیم مدیریت

.بگذارندآنها متمرکز شود، تاثیر است بر 



یک طرح، گروهی از پروژه هاا، زیار طارح هاا و فعالیات هاای طارح اسات کاه باه طریقای 

آیاد، ماینهماهنگ در راستای دستیابی به منافعی کاه از مادیریت انفارادی آنهاا، باه دسات 

طرح ها ممکان اسات عناصاری از کارهاای مارتبط خاارح از محادوده . مدیریت می گردند

یک پروژه ممکان اسات بخشای از یاک. موجود در طرح را شامل شوندمجزایپروژه های 

.  طرح باشد یا نباشد اما یک طرح، همیشه دارای پروژه است



ی است کاه یک پورتفولیو، مجموع ای از پروژه ها، طرح ها، زیر پورتفولیوها و دیگر کارهای

استراتژیک برای کمک به مدیریت موثر آن کار، ب یکدیگر گروه بندی شده اند تا اهداف

ه یکادیگر پروژه ها یا طرح های یک پورتفولیو ممکن است لزوماا با. تجاری را تامین نمایند

کاه هادف ایی ، یاک شارکت زیربنامثاالبارای . وابسته نباوده یاا باا ارتباات مساتقیم نباشاند

رتفولیاویی ، ممکان اسات پواسات"بیشنه کردن برگشت سارمایه گاذاری"، آناستراتژیک 

.  د، راه، ریل و فرودگاه داشته باشآبشامل مخلوطی از پروژه های نفت و گاز، نیرو، 



رح، این مخلوت، شرکت ممکن است مدیریت پروژه های مرتبط را تحت عناوا ن یاک طااز 

دیگر گاروه تمام پروژهای نیرو، ممکن است تحت عنوان یک طرح نیرو با یک. انتخاب نماید

طرح آبی باا است به عنوان یکممکن به همین ترتیب، تمامی پروژهای آب نیز . بندی شوند

پااذیر بنااابراین ، طاارح آباای و طاارح نیاارو، اجاازای جاادایی نا. یکاادیگر گااروه بناادی گردنااد

.پورتفولیوی اقتصادی شرکت می شوند



برنامهدروناهدافبهمستقیمغیریامستقیمدستیابیجهتایوسیلهعنوانبهغالباهاپروژه

چندیایکهنتیجعنوانبهنوعاها،پروژه.گیرندمیقراراستفادهموردسازماناستراتژیک

:رسندمیتصویببهزیراستراتژیکمالحظاتمورداز



ماشینتساخبرایراایپروژهسازی،اتومبیلکارخانهیکمثالبرای)بازارتقاضای

،(کندمیتصویببنزین،کمبودبهپاسخدرسوختیتربهینههای

جهتراایپروژهآموزشی،موسسهیکمثال،برای)استراتژیکفرصت/تجارینیاز

،(کندمیتصویبآمد،درافزایشراستایدرجدیددورهیکبرگزاری

پروژهه،توسعحالدرکشوریکدردولتیغیرسازمانیکمثالبرای)اجتماعینیاز

درتبهداشآموزشودستشوییشرب،قابلآبهایسیستمسازیفراهمجهتراای

،(کندمیتصویببرندمیرنجعفونیامراضباالینرخازکهمناطقی



برایجدیدخدمتیکایجادجهتراایپروژهعمومی،موسسهیکمثالبرای)محیطیمالحضات

،(کندمیتصویبالودگیکاهشدرشدنسهیمراستایدربرقیاتومبیل

فرعیگاهایستیکساختجهتراایپروژهبرقی،صنایعشرکتیکمثال،برای)مشتریدرخواست

،(کندمیتصویبجدید،صنعتیپارکیکبهدهیخدماتراستایردجدید

تر،سریعتاپلپیکتوسعهجهتراجدیدیپروژهالکترونیکی،شرکتیکمثالبرای)فنیپیشرفت

لکترونیک،اتکنولوژیوکامپیوترحافظهدرآمدهبدستهایپیشرفتازپستر،کوچکوترارزان

،(کندمیتصویب

برایدهاییرهنموتثبیتجهتراایپروژهشیمیاییموادکنندهتولیدیکمثالبرای)حقوقیالزامات

.(نمایدمیتصویبجدید،سمیمادهیکمصرف



دادهتوضیحرسمیپروژهمدیریتمحدودهازخارحکهاستموضوعیعملیات،مدیریت

.استاستانداردایندرشده

رتبطمخدماتیا/وکاالهامداومتولیدباکهاستمدیریتازایحوزهعملیات،مدیریت

تامینونیازموردبهینهمنابعازاستفادهباکار،وکسبعملیاتکهدهدمیاطمینانواست

فرایندهاییمدیریتباعملیاتمدیریت.یابدمیادامهبخشاثرصورتبهمشتری،تقاضای

المثبرای)هاخروجیبهرا(کارنیرویوانرژیاجرا،مصالح،مثالبرای)هاورودیکه

.شودمیمربوتکنند،میتبدیل(خدماتیا/وکاالهاحصوالت،



بهدستیابیمسئولکهتیمیهدایتبرایاجراییسازمانتوسطکهاستفردیپروژه،مدیر

یاایهوظیفمدیریکنقشازپروژهمدیریکنقش.شودمیمنصوباست،پروژهاهداف

یکرایبمدیریتیمراقبتتدارکبرایوظیفهمدیرنوعا،.استمتمایزعملیات،مدیر

ازمیناناطمسئولعملیات،مدیرانوشودمیمتمرکزای،وظیفهواحدیاکاروکسبواحد

.هستندکاروکسبعملیاتبخشیاثر



.دهدگزارشایوظیفهمدیریکبهاستممکنپروژهمدیریکسازمانی،ساختاربهبسته

بهکهدباشایپروژهمدیرانچندینازیکیاستممکنپروژهمدیریکحاالت،دیگردر

گزارشدارد،هعهدبهراشرکتهایپروژهمسئولیتنهایتاکهپورتفولیویاطرحمدیریک

درلیوپروتفویاطرحمدیربانزدیکصورتبهپروژهمدیرساختار،ازنوعدراین.دهد

میکار،رحطبرنامهباپروژهبرنامههمراستاییازاطمینانوپروژهاهدافبهدستیابیجهت

گرلیلتحمانندهانقشدیگرباهماهنگ،ونزدیکصورتبههمچنینپروژهمدیر.کند

.کندمیکارموضوعیمتخصصانوکیفیتتضمینمدیرکار،وکسب



وتیمازهاینیای،وظیفهنیازهایهستند؛نیازهااینتامینمسئولپروژهمدیرانعام،طوربه

پروژه،دیرماست،حیاتیاستراتژیکنظامیکپروزه،مدیریتکهجاآنازافراد،نیازهای

.ستندهضروریها،سازمانتعالیورشدبرایهاپروژه.استتیمواستراتژیبینرابط

توسعهدرکنند،میایجادارزشیافته،بهبودکاروکسبفرایندهایقالبدرهاپروژه

ازناشیاتتغییربهدادنپاسخشرکتها،برایوهستندضروریجدید،خدماتومحصوالت

.سازندمیآسانرابازارورقابتمحیط،



دانش،اربردکودرکحال،هربه.شودمیاستراتژیکبیشترپروژه،مدیرنقش،بنابراین

پروژهموثرمدیریتبرایاند،شدهشناختهخوبراهکارعنوانبهکههاییتکنیکوابزارها

عمومیمدیریتهایتخصصوحوزههرخاصهایمهارتبرعالوه.باشدنمیکافی

رازیریاتخصوصکهداردنیازایپروژهمدیربهپروژهموثرمدیریت،پروژهبراینیازمورد

:باشدداشته



داندمیچهپروژه،مدیریتدربارهپروژهمدیرکهدارداشارهاینبر.دانش.

انجامبهرقاداش،پروژهمدیریتدانشبردنبکارباپروژه،مدیرکهچهآنبر.عملکرد

.دارداشارهاست،

اشارهبط،مرتفعالیتیاپروژهانجامزماندرپروژهمدیررفتارچگونگیبر.شخصی

–ریرهبوشخصیتی،اصلیخصوصیاتبرخوردها،طرزشخصیبخشیاثر.دارد

هایدودیتمحبینتوازنایجادوپروژهاهدافبهدستیابیدرپروژهتیمهدایتتوانایی

.گیردمیبردرراپروژه



اثرروژهپمدیران.دهندمیانجامنفعانذیدیگروپروژهتیمطریقازراکارپروژه،مدیران

تحلیلدررانهاآتاهستندفکریوفردیاخالقی،هایمهارتازتوازنیکنیازمندبخش،

هایمهارتتشریحبهفردی،هایمهارتخصوصدر.کندکمکمناسبواکنشواوضاع

:پردازیممیزیرمواردقبیلازمهمفردی



رهبری

 سازیتیم

ایجاد انگیزه

ارتبات سازی

تاثیر گذاری

تصمیم گیری



 فرهنگی و سیاسیهوشیاری

مذاکره

اعتمادسازی

 تعارضاتمدیریت

مربی گری.





برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی. 1

ورودی ها-1
برنامه مدیریت پروژه
الزامات منابع فعالیت
عوامل محیطی
سرمایه های فرآیندی سازمان

ابزارها و تکنیک ها-2
نمودارهای سازمانی و

توصیفات جایگاهی
شبکه بندی
تئوری سازمانی
قضاوت کارشناسی
جلسات

خروجی ها-3
یبرنامه مدیریت منابع انسان



تشکیل تیم پروژه. 2

ورودی ها-1
یبرنامه مدیریت منابع انسان
عوامل محیطی
سرمایه های فرآیندی سازمان

ابزارها و تکنیک ها-2
پیش انتصاب
مذاکره
اکتساب
تیم های مجازی
 معیارهتحلیل تصمیم چند

خروجی ها-3
انتصاب کارکنان پروژه
تقویم منابع
 به روز رسانی های برنامه

مدیریت پروژه



توسعه تیم پروژه. 3

ورودی ها-1
یبرنامه مدیریت منابع انسان
انتصاب کارکنان پروژه
تقویم منابع

ابزارها و تکنیک ها-2
مهارت های میان فردی
آموزش
فعالیت های تیم سازی
قوانین اساسی
هم موقعیتی
 شناسیقدردانی و به رسمیت
ابزارهای ارزیابی پرسنل

خروجی ها-3
ارزیابی عملکرد تیمی
 به روز رسانی های عوامل

محیطی



مدیریت تیم پروژه. 4

ورودی ها-1
یبرنامه مدیریت منابع انسان
انتصاب کارکنان پروژه
ارزیابی های عملکرد تیمی
لیست سوابق موضوعات
گزارشات عملکرد کاری
سرمایه های فرآیندی سازمان

ابزارها و تکنیک ها-2
مشاهده و گفتگو
ارزشیابی عملکرد پروژه
مدیریت تعارض
مهارت های میان فردی

خروجی ها-3
درخواست های تغییر
 های برنامه روزرسانیبه

مدیریت پروژه
 ههای اسناد پروژروزرسانیبه
 به روز رسانی های عوامل

محیطی
 به روز رسانی های سرمایه

های فرآیندی سازمان



Cash Flowتهیه 1.

تهیه برنامه خرید براساس جدول زمانبندی پروژه2.

گان و تهیه و نهائی نمودن نحوه پرداخت هزینه تجهیزات از طربق هماهنگی یا سازند3.
فروشندگان

ندگان و نهائی نمودن مراحل دریافت پول از کارفرما با توجه به نحوه پرداخت و فروش4.
سازندگان

تهیه برنامه زمانبندی دریافت و پرداخت5.

Cash Flowاصالح 6.

Cash Flowمدیریت و نظارت بر اجرای صحیح 7.



براساس شرایط واقعی و Cash Flowپیش بینی تغییرات و انحرافات احتمالی از 8.
اتفاقات رخ داده در حین اجرای پروژه

Cash Flowتعیین راه کارهای کاهش تاثیرات اتفاقات و شرایط غیرایده آل بر 9.

پروژه

ظاراتتهیه گزارش های دوره ای از شرایط واقعی و میزان انحراف از پیش بینی ها و انت10.

در طول اجرای پروژه در صورت نیاز Cash Flowاصالح 11.

تهیه گزارش نهائی مالی و بیالن در انتهای پروژه12.

تهیه گزارش از آموخته ها و تجارب به دست آمده در دوران انجام پروژه13.

دستورالعمل مالی براساس تجارب بدست آمده( تهیه)اصالح 14.



 EPC       Engineering Procurement Construction

 EPCC     Engineering Procurement Construction 

Commissioning

 EP          Engineering Procurement

 PC          Procurement Construction

 C             Construction

 EC           Engineering Construction

 GC           General Contractor

 MDP      Master Development Plan                                                             

 EPD        Engineering Procurement Develop



 EPCF      Engineering Procurement Construction 

Finance

 EPCFD   Engineering Procurement Construction 

Finance Operale

 BOT       Build Own Transfer

 BOOT    Build Own Operate Transfer

 BLO       Build Lease Operate

 DOT       Develop Operate Transfer

 DBOM   Design Build Operate Transfer

 ED          Engineering Develop




