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  ، ارزیابی مدیریت پروژه، گزارشات مميزیسالمت پروژه: کليد واژه ها
 
لزامات و به عبارتی وضعيت ایده آل آن ست ابتدا ا ابه منظور مميزی یک سيستم الزم: دهيچک

بدین منظور از یکی از معتبرترین و مقبولترین استانداردهای مدیریت . سيستم تعریف گردد
حوزه بررسی این مقاله صرفا .  استفاده می گردد٢٠٠٤:PMBOK® Guide پروژه دنيا به نام

. زی را شامل نمی شودمرحله پياده سازی پروژه می باشد و مرحله امکان سنجی و راه اندا
 سلسله مراتب مشخصی بيان شده که هر سطح عمق بيشتری به ،به منظور اجرای مميزی

برای هر سطح گزارشات متعددی تهيه می گردد که روش توليد و تحليل آنها . تحليل می دهد
 نتيجه اینکه با فرض بهره گيری از تعریف جامع برای مدیریت پروژه می توان. ارائه شده است

 پروژه موفق به همراه دارد و با مميزی آن به روش اذعان داشت که مدیریت پروژه موفق یقينًا
 .ارائه شده می توان این موفقيت را سنجش نمود

 
 

 مقدمه
 

با توجه به محيط متالطم کنـونی سـازمان هـا سـاختارهای پـروژه محـور و مـوقتی ویـژه از محبوبيـت بـاالتری                           
ارها به سازمان ظرفيت انعطاف باالتری داده و سـرعت پاسـخگویی سـازمان بـه     این ساخت. برخوردار شده اند 

بدین ترتيب این سازمان ها بـه منظـور تحقـق اهـداف اسـتراتژیک               . محيط متالطم موجود را افزایش می دهند      
 هر چه این پروژه ها با اهداف اسـتراتژیک سـازمان منطبـق تـر              . خود اقدام به تعریف و اجرای پروژه می نمایند        

ــند     ــته باش ــاالتری داش ــارائی ب ــند و ک ــر       ،باش ــریع ت ــر و س ــداف را بهت ــه اه ــازمان ب ــتيابی س ــات دس  موجب



 ٢

بنابراین امروزه یکی از مهمترین مزیت های رقابتی سـازمان هـا کـارائی در مـدیریت پـروژه         . فراهم می نمایند  
 خـود را  یبتواننـد پـروژه هـا   به منظور بهبود این مزیت رقابتی ضرورت دارد که کليه سازمان هـا           . ها می باشد  

شناسایی نمایند تا با اجرای ابتکارات کيفی هرچه سـریعتر نـسبت     مميزی نموده و نقاط ضعف و قوت خود را          
ایـن نوشـتار بـا ارائـه     .  رقابـت جهـانی عقـب نماننـد    دوربه جبران کاستی های خود دست به کار شـوند تـا از      

 ،به منظور هرچه مفيدتر شـدن مـدل       . ه این نياز می باشد    یافته و ساده به دنبال پاسخگویی ب       مدلی ساختار 
اسـتفاده شـده    ٢٠٠٤:PMBOK® Guide از استاندارد معتبری چون کتاب راهنمای پيکره دانش مدیریت پـروژه  

 .است
 
 
 یزيمم

 
ستم يا سی فرآیندک ی و آزمون یبازرس «ی به معنایزيمم) ASQ(کا یت امريفيف انجمن کیبر اساس تعر

 کل سازمان به کار ی تواند برای میزيمم.  می باشدنان از مطابقت با الزاماتيظور حصول اطمت به منيفيک
 ١٠٠٠٦زو یف استاندارد ایگر بنابر تعری دی از سو.]١[»د باشديا مرحله تولی فرآیند، فهيک وظی مختص به ایرود 
هی تمامی جوانب یک طرح ریزی، سازمان دهی، پایش، کنترل و گزارش د« ست از ات پروژه عبارتیریمد

ن یبا توجه به ا. ]٢[»پروژه و ایجاد انگيزه برای تمامی افراد درگير در آن در جهت دستيابی به اهداف پروژه
 ی برایت پروژه ضرورت دارد که ابتدا الزامات مشخصیری مدیزيت پروژه به منظور ممیری و مدیزيف از ممیتعار
 ستمي مطابقت سی جهت آزمون و بازرسیسازوکار مناسبسپس . میيف نمایک پروژه تعری یت کارایریمد

 .میي نمایموجود پروژه با آن الزامات طراح
 ®PMBOKت پروژه یریکره دانش مدي پی استاندارد کتاب راهنمای مقبول جهانی از استانداردهایکی

Guideکا یت پروژه امریرین استاندارد توسط انجمن مدیا. ]٣[ باشدیم)PMI ( با توجه به . تافته اسیانتشار
ن یران، از ای آن در ای نسبییت و آشنايگرا و جامعفرآیندکرد ین روين استاندارد و همچنیجهان شمول بودن ا
 .میري گی پروژه بهره مده آلیت ایریک مدین الزامات يي و تعیزي ممیمدل به عنوان مبنا

 
 

 ]٤[ (PMBOK Guide) ت پروژهیریکره دانش مدي پیساختار استاندارد کتاب راهنما
 

شتر در اغلب پروژه ها مورد استفاده ي که ب®PMBOKت پروژه یریکره دانش مدي از پین استاندارد بخشیدر ا
ن راهنما یا.  ارائه شده استPMBOK® Guideک راهنما به عنوان ی شده و در قالب یرد جمع آوري گیقرار م

ت یری مدی اصلفرآیندگر یبه عبارت د. دی نمایم مي تقسی دانشیت پروژه را در نه حوزه اصلیریدانش مد
در .  گرددیم ميتقس فرآیندن یز به نوبه خود به چندي ن گردد و هر حوزهیم مي تقسپروژه به نه حوزه دانش

گروه  ی، اجرا، کنترل و اختتامیزین، برنامه ری آغازیفرآیند در پنج گروه فرآیندهاه ي کلیگری دیم بنديتقس
 اضافه گردد که یژه ای وی دانشی خاص ممکن است حوزه هایهر حوزه کاربرد یالبته برا.  گرددی میبند
مبنای این  ٢٠٠٤ - ®PMBOK  شده در  ارائهفرآیند ٤٤مجموع  در .ردي گی قرار نمینجا مورد بررسیدر ا

 .تحقيق قرار گرفته اند
 
 

 ت پروژه گرایریمدفرآیندهای  محصول گرا و فرآیندهای
 

ا ی ی اصلفرآیند ،فرآیندن دو نوع یا. ست اجرا گرددی بای کالن مفرآیند دو نوع ،ک پروژهی یبه منظور اجرا
بان ي پشتفرآیندهای.  باشندیت پروژه گرا میری مدفرآیندهایا یبان ي پشتفرآیندهای محصول گرا و فرآیندهای

 ی کمکیندهایفرآ. م نمودي تقسی کمکفرآیندهایت پروژه و یری مدفرآیندهای، فرآیند توان به دو نوع یرا م
 ی را موجب مفرآیندهار یل ساي داشته و تسهی که صرفا جنبه خدماتییت هايعبارتند از مجموعه فعال

 .ت اشاره کردی به حراست سای ساختمانی توان در پروژه های مثال میبرا. گردد
 تیری مدفرآیند کارا و اثربخش یا اجرایست که آ انی گردد اینجا مطرح می که در ایسوال مهم 

ن یکرد به ایدو نوع رودر نظرات بزرگان دانش مدیریت پروژه،  باشد؟ ی ضامن سالمت پروژه مییپروژه به تنها
ک به یت پروژه و محصول گرا هریری مدفرآیندهای مانند کللند معتقدند که یافراد.  شودیده میپرسش د

ک ين دو از هم قابل تفکی که ا اندد مانند کرزنر معتقیست کارا و اثربخش باشند اما افرادی بایصورت مجزا م
اگر .  باشدیت پروژه میری مدفرآینده در نوع نگاه به ین دو نظری رسد که تفاوت ایبه نظر م. ]٥[ باشندینم

 Boundary Spanning( مرز یبررس فرآیندهایه يم که کلیيف نمایت پروژه را چنان کالن تعریری مدفرآیند
processes(محصول گرا در گرو سالمت فرآیندهای توان اذعان نمود که سالمت یه مرد آنگاي را هم در بر گ 
 . باشدیت پروژه گرا میری مدفرآیندهای

 ٩٠٠٠:٢٠٠٠ ISOف استاندارد یبنابر تعر. میي نمای را کالبدشکاففرآیندک ید ین موضوع بای ایبه منظور بررس
 یل می ها تبدی ها را به خروجیورودکه   متعاملیت هاي از فعالیمجموعه ا«:  عبارتست از فرآیند



 ٣

ابتدا نسبت . میي نماید دو موضوع را بررسی بافرآیندک ی ی و اثربخشی کارائیبه منظور بررس. ]٦[»ندینما
 توان ی مفرآیندف یبا توجه به تعر). یاثربخش(زان تحقق اهداف يو سپس م) یکارائ (ی به ورودیخروج

)   گرددی منبع تلقی تواند نوعیم (ی، منابع و تکنولوژید به وروی فراوانی بستگیجه گرفت که کارائينت
، ی انسانیروي اعم از نفرآیند مورد استفاده ی هایه منابع و وروديکه کليدر صورت.  داردفرآیندمورد استفاده 

ت پروژه یری مدفرآیندهایتوسط ... ت و یری و مدین آالت و تکنولوژي، اطالعات، ماشیه، منابع ماليمواد اول
ن ي محصول گرا در چنفرآیندهای ی و اثربخشیان داشت که کارائي بناني توان با اطمیم گردد آنگاه مفراه
 سالمت ین به منظور بررسیبنابرا.  باشدیت پروژه میری مدفرآیندهای کامال وابسته به سالمت یفیتعر

ف ارائه شده در ی مانند تعرت پروژه،یریف جامع مدیبا تعر(ت پروژه گرا یری مدفرآیندهای  توان صرفًایپروژه م
PMBOK Guide (میي نمایزيرا مم. 

 
 

 
  
  فرآیندهای اثر گذار بر سالمت پروژه– ١شکل  

 ات پروژهيچرخه ح
 

 د وی نمایات پروژه مراحل پروژه را مشخص ميچرخه ح.  گرددیل مي تشکیک پروژه از مراحل مختلفیاصوال 
 روزمره سازمان چگونه یت هاين پروژه و فعاليان پروژه کجاست و ارتباط بیارد که شروع و پا دیم   معلوم 

 .  باشدی از آن میات محصول متفاوت است و معموال جزئيات پروژه با چرخه حيچرخه ح.  باشدیم
. ودم نمي تقسی توان به مراحل مختلفی شود کل دوره عمر پروژه را می مشاهده م٢ همانطور که در شکل

 ن مرحله که بعضا امکانیدر ا. ردي گی قرار می پروژه مورد بررسیریه پذي توجیمعموال در مرحله ابتدائ
 ی پروژه مورد بررسی و بعضا اجتماعیطيست محی و زی، اقتصادی، مالیه فني شود توجیده مي نامیسنج
ن اهداف مورد انتظار ييوژه و تع پریا عدم اجرای در مورد اجرا یريم گين مرحله تصمیماحصل ا. ردي گیقرار م

ت پروژه یریم مديبسته به نظر ت.  باشدیه پروژه مين مرحله منشور اولی ایديدستاورد کل.  باشدیاز پروژه م
 . گرددیک پروژه مستقل محسوب میا به صورت مجزا به عنوان ی گردد ی می از پروژه تلقین مرحله جزئیا
 

)محصول گرا(فرايند تبديل

پروژه  ورودي ها خروجي ها

 دستاوردهاي پروژه

فرايند مديريت پروژه

زمان، (اهداف نسبي 
هزينه، کيفيت، محيط 
زيست، رضايت شغلي و 
(.... 

فرايندهاي پشتيبان

 منابع انساني

 منابع مالي

 مواد اوليه

 تسهيل فعاليت ها 



 ٤

 
 

 ]٧[  چرخه حيات محصول و پروژه– ٢شکل 
 

ن مرحله توسعه یهدف از ا.  باشدیدن به منشور پروژه ميمرحله پس از آن مرحله اجرا و تحقق بخش
ن یا.  باشدیر منشور پروژه م دح شده در شرح محصول موجودیمشخصات تصر مطابق با یمحصول

نه و یل هزي آن از قبی نسب باشد هم مشخصاتی محصول پروژه میفي و کیمشخصات هم مشخصات کم
لذا، محل . ردي گیم شتر پروژه ها بخش اعظم کار پروژه را دربرين مرحله معموال در بیا.  باشدیزمان م
 الزم به ذکر . دهدی قرار نمیه را مورد توجه جدي باشد و مرحله اولین نوشتار صرفا مرحله اجرا میتمرکز ا

ش از راه ي و پی باشد بلکه منظور مرحله پس از امکان سنجیاست که منظور از مرحله اجرا فاز احداث نم
 . استیانداز
 ی باشد بلکه تحقق خود محصول می مرحله اجرا تحقق اهداف محصول نمید توجه داشت که خروجیبا

 یک پروژه برای یف و اجرای سود اقدام به تعری با هدف کسب مقدار مشخصی مثال اگر بنگاهیبرا. باشد
) نه و زمانیهز (ی و نسبی با مشخصات فنیدر مرحله اجرا کارخانه ا، دبنمای یميه پتروشک کارخانیاحداث 

 همچون یگری در گرو عوامل دل سود مورد نظر بنگاهي شود، اما تحصی احداث میمورد نظر در طرح تجار
 با ی محصولت مرحله اجرا صرفا تحققین ماموریبنابرا.  باشدیز مي و فروش نیابی و بازارینحوه بهره بردار
 . باشدیا منشور پروژه می ی خواسته شده در طرح تجاری و نسبیمشخصات فن

 
 

نيآغاز ينهائ   

اتيعمل  
 طرح
يتجار دهیا   

محصول افتيباز
چرخه 

اتيح  
  محصول

 ات پروژهيچرخه ح

هيانيب منشور  
محدوده

برنامه شرفتيپ
رشيپذ دييتا ليتحو

محصول

 ي هايخروج
 ت پروژهيريمد

 يدستاوردها
 پروژه



 ٥

 ت پروژهیری مدیزيمم
 

ت یریک مدیضرورت دارد که ابتدا الزامات ) مرحله اجرا(ت پروژه یری مدیزي ممیهمانطور که قبال گفته شد برا
ت یریاز از مدل ارائه شده توسط انجمن مدين نی به ایی پاسخگوبه منظور. میي نمایده آل را معرفیوژه اپر

ت پروژه را در قالب نه یرین مدل کل دانش مدی که اشاره شد اهمانطور. ]٨[میاستفاده کرد) PMI(کا یپروژه امر
 ارائه کرده ، باشندی میم بندي قابل تقسیفرآیند که در پنج گروه فرآیند ٤٤رنده يحوزه دانش که در برگ

 .است
ت یریک بعد مشخص از الزامات مدی به یی به منظور پاسخگوفرآیندهاک از ی است که هر یهیبد 

 یده آل میت پروژه ایرین به منظور آزمون تحقق الزامات مدیپس بنابرا. ک پروژه ارائه شده استیده آل یا
 توان یم. مي قراردهیمورد بررس یفي و هم از نظر کیهم از نظر هست دانش نه گانه را یست حوزه هایبا
ن يقیبه ت الزم برخوردار باشند يفي مورد استفاده از کی ها و تکنولوژیکه وروديور نمود که در صورتتص

، منابع یمنابع انسان( ها و منابع ی برخوردار خواهد بود اما آزمون تک تک ورودیت مقبوليفيز از کيمحصول ن
به کار ) ابزار و روش ها (ینولوژ تکی و صحت سنجفرآیندک یمورد استفاده در ) … و ی، منابع اطالعاتیمال

لذا به منظور . دی نمایر ممکن مي بزرگ غیار دشوار و بعضا در پروژه هاي بسی کارفرآیند هر یرفته برا
 مورد انتظار آن ی های خروجی هستین بررسي و همچنفرآیند تحقق هدف مورد نظر آن فرآیند هر یبررس
 ی هستفرآیند مورد انتظار هر ی های وجود خروجی با بررسبين ترتیبد. ردي گی قرار می مورد بررسفرآیند

ت آن يفي کفرآیندزان تحقق اهداف مورد انتظار از آن ي می گردد و با بررسی می در پروژه بررسفرآیندآن 
 .ردي گی قرار می مورد بررسفرآیند
د بلکه ی آیم کامل به وجود نیا هستی یت عدم وجود قطعيرفت که به ندرت وضعید پذیگر بای دیاز سو

 هر ین معضل برای به ایی به منظور پاسخگو. باشدی موجود نمی از مدارک موجود و بخشیاغلب بخش
 یده آل میت فقدان کامل و کمال اين وضعي بیرنده حالتي که دربرگیف چهار سطحيک طی یزيمرحله مم

م وجود موضوع مطلعند و ست که افراد از لزو انیف سطح اول اين طیمطابق ا. میري گیباشد را به کار م
 وجود مدارک ی موضوع مورد نظر است که با بررسیدر سطح دوم اجرا.  در مورد آن دارندی نسبیآگاه

 موضوع ی اجرای در پروژه برایه مستند و رسمیک رویدر سطح سوم وجود .  شودی میمرتبط بررس
 مطابق آموزه یبه عبارت. ردي گی قرار میابیه مورد ارزیدر سطح چهارم بهبود مستمر رو.  شودی میبررس
ت موجود همواره در حال بهبود ي گردد که وضعی موجب مفرآیندهات جامع بهبود مستمر يفي کتمدیری یها

 .افتی آنها اطالع یفيت کي مدارک از وضعیفي کی بررسی توان به جای مقطرین یباشد و بد
 

یرسم متعهد آگاه فقدان  بهبود مستمر 
١٠٠ ٧٥ ٥٠ ٢٥ ٠ 

م پروژه  ي ت یهآگا  
از ضــرورت وجــود  

 فرآیندن یا
دانـــش مناســـب  

  مذکورفرآیند

م پـروژه   ي تـ  یآگاه 
از ضـــرورت وجـــود 

 فرآیندن یا
ــش مناســـب    دانـ

  مذکورفرآیند
ــ   یوجــــود خروجــ

ــا ــتص یهـــ  مخـــ
  مذکورفرآیند

م پـروژه   ي ت یآگاه 
از ضــرورت وجــود  

 فرآیندن یا
ــب    ــش مناسـ دانـ

  مذکورفرآیند
 یوجــــود خروجــــ 

 مخـــــتص یهـــــا
ــد ــر  مــذکوفرآین ر ب

ــاس رو ــاســـ ه یـــ
 مصوب

ه مصوب  یوجود رو  
ــونگ ــرایچگ  ی اج
 فرآیند

م پـروژه   ي ت یآگاه 
از ضـــرورت وجـــود 

 فرآیندن یا
ــب    ــش مناسـ دانـ

  مذکورفرآیند
 یوجــــود خروجــــ 

ــا  مخـــــتص یهـــ
ــد ــر  فرآین ــذکور ب  م

ــاس رو ــاســـ ه یـــ
 مصوب

ه مـصوب  یوجود رو  
ــونگ ــرایچگ  ی اج
 فرآیند

ــ  ــود بررســ  یوجــ
 ی دوره ایهـــــــا

 شده  یزیبرنامه ر 
 هیوجهت بهبود ر
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  سطوح بلوغ مدیریت پروژه– ١جدول 
ک سنجش یمتر هدف حوزه

 هدف
 ی اصلی هایخروج

 مورد انتظار
ب و يف، ترکی، تعرییشناسا یکپارچگیت یریمد

 فرآیندهای یهماهنگ ساز
 ت پروژهیریمد

ک یر متری سامغایرت
 ها

منشور پروژه، برنامه 
 پروژه

متشکل بودن پروژه از کل  ت محدودهیریمد
 از پروژهي مورد نیکارها

رات يينسبت تغ
 محدوده

 محدودهتفصيلی ه يانيب

  پروژهیزمانبند یعملکرد زمان اتمام به موقع پروژه ت زمانیریمد
 نهیبرنامه هز ینه ایعملکرد هز نه مصوبیل پروژه با هزيتکم نهیت هزیریمد
  هاینسبت دوباره کار  تعهد شدهیفيتحقق الزامات ک تيفيت کیریمد

 یشترت میرضا
ت، گزارشات يفيطرح ک

 تيفين کيکنترل و تضم
ت منابع یریمد

 یانسان
 ی، نگهدارین و سازماندهيتام
 از پروژهي مورد نی انسانیروين

 نمسؤوليت یرضا
 تمسؤوليمراکز 
 یبهره ور
  کارکنانیت شغلیرضا

 م پروژهيساختار پروژه، ت

 یارع، نگهدی، توزی جمع آورد،يتول طاتات ارتبیریمد
 ت پروژهاطالعا

 یصحت و روزآمد
 نفع یاطالعات هر ذ
 به سهم خود 

 برنامه ارتباطات، 
 گزارشات عملکرد،

  نفعانیانتظارات ذ 
ل و ي، تحلیی، شناسایزیبرنامه ر سکیت ریریمد

سک ی مناسب به رییپاسخگو
  پروژهیها

 یسک هاینسبت ر
 ت نشدهیریمد

 سکیبرنامه ر

 مورد ن محصوالت و خدماتيتام ت تدارکاتیریمد
 از پروژه از خارج آنين

 ن کنندگانيت تامیرضا
در (ان یت مشتریرضا

 )پروژهاجرای م يتاینجا 

برنامه تدارکات، 
 دی خریقراردادها

، متریک های سنجش آن حوزهف هر اهدا،  مدیریت پروژهحوزه های دانش نه گانه -]٩[ ٢جدول 
صرفا به موجود در جدول اطالعات : توجه(هر حوزه اهداف و خروجی های مورد انتظار 

 ). اندذکر گردیدهعنوان مثال 
 
 

 یزيمراتب مم
 
اگر صرفا .  تواند متفاوت باشدی میزي روند مم، فرد از سالمتید توجه داشت که بسته به نوع تلقیبا

ار سالمت باشد يمع)  مورد انتظاری و نسبی با مشخصات فنیل محصولیتحو( به اهداف پروژه یابيدست
ق ي علل عدم توفی بررسی اکتفا نمود و برافرآیندهازان تحقق اهداف يم ی توان تنها به بررسیآنگاه م

 : باشدیم  ر ی مراحل زی داراین کالبد شکافیا.  آوردی آنها روی ضعف به کالبد شکافیدارا فرآیندهای
  نه گانهیک از حوزه هایزان تحقق اهداف هر ي میبررس .١
  نه گانهیحوزه هاک از ی هر ی اصلی های خروجیبررس .٢
  در هر حوزهیفرآیند یک از گروه های هر ی اصلی های خروجیبررس .٣
 یفرآیند حاضر در هر گروه فرآیندهایک از ی هر ی های خروجیبررس .٤
 فرآیندهاک از ی در هر دي عوامل تولیبررس .٥

 ی انسانیرويت نيصالح.   الف
 ن آالتيتناسب ماش.   ب
 یت منابع مالیکفا.   ج
 هيواد اولت میکفا.   د
  و روشیتناسب تکنولوژ.   ه
 ازهايش نيمجوزها و پ.   و
 تیریتناسب مد.   ز

ل ی دالییل علت و معلول به منظور شناساي و تحلیابیک عارضه یل که در واقع ين سطح تحلین تریيدر پا
.  کدامندندفرآی ی و اثربخشیین سوال پاسخ گفت که عوامل کاراید به ای باشد بایم    فرآیندضعف عملکرد 

د عوامل یي نماین مدل همانطور که مشاهده میدر ا.  استفاده شده است٦Mنجا از مدل ین منظور در ایبد
ا ی، روش انجام کار  (Material)هي، مواد اول (Money)ی، منابع مال (Man)ی انسانیروين :د عبارتند ازيتول

 . )Machines(ن آالت يماش (Management)تیری، مد (Method)یتکنولوژ



 ٧

ر ی هدف با مقادیک هایر مورد انتظار متریست ابتدا مقادی بایک پروژه می یزيجهت ممن یبنابرا 
 بر اساس سلسله مراتب مورد فرآیند مورد انتظار هر ی هایسپس وجود خروج.  شودیري اندازه گیواقع

ک ی هر ی هایه خروج و آنگایفرآیند ی گروه های های، سپس خروجفرآیند ی اصلی هایانتظار ابتدا خروج
 ضعف ی دارافرآیند علل مشکالت یتا به منظور بررسینها. ردي قرار گی به طور مستقل مورد بررسفرآیندهااز 

 نمودار . قرار دادیک از عوامل اشاره شده در باال را مورد بررسیست به طور موشکافانه هر ی بایعملکرد م
 .ر آورده شده استی در زفرآیندن یان ایجر
 



 ٨
            

شروع بررسي مرحله

خروجي ها اهداف و 
برنامه ها را محقق 

 ساخته ؟

شناخت برنامه ها و اهداف مورد انتظار مرحله

لهبررسي خروجي ها ي مرح  

برنامه ها و اهداف 
 پروژه

 خروجي هاي حاصله

بررسي خروجي هاي حوزه

 انتخاب يک حوزه

 انتخاب يک گروه  فرايندي

گزارش علل ريشه اي 
 مشکالت

 بلي
گزارش ميزان تحقق 

 اهداف

 پايان بررسي پروژه

خير

خروجي ها مطابق 
 استاندارد مي باشد؟

 بلي
 گزارشات حوزه هاي نه

 گانه دانش

خي
 ر

 بررسي خروجي هاي گروه فرايندي

خروجي ها مطابق 
 استاندارد مي باشد ؟

 بلي
گزارشات گروه هاي 

 فرايندي

خير

خروجي هاي مورد  
انتظار و واقعي  هر 

 فرايند

انتخاب يک فرايند

 بررسي خروجي هاي فرايند

خروجي ها مطابق 
 استاندارد مي باشد؟

 بلي
 يندگزارش فرا

خير

:سي کميت و کيفيت منابعبرر
 منابع انساني مورد نياز -
 ابزار و ماشين آالت مورد نياز -
 منابع مالي مورد نياز -
 مواد و مصالح مورد نياز -
 اطالعات مورد نياز -
 مجوزهاي مورد نياز و پيش نيازها -
 مديريت -

o برنامه ريزي 
o سازماندهي 
o رهبري 
o کنترل 

خروجي هاي مورد  
انتظار و واقعي  هر 
 گروه فرايندي

خروجي هاي مورد  
انتظار و واقعي  هر 

 حوزه

خروجي هاي مورد  
انتظار و واقعي  هر 

 فرايند

ل 
شک

٣-
ن 
جریا

 نمودار 
ی
ارزیاب

ت پروژه
 مدیری
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 ت زمان پروژهیریمد:  نمونهیبررس
 

 از یکی ی را برافرآیندن ی آن ایش عملین نماي شده و همچنی معرفیزي ممفرآیندف بهتر يبه منظور توص
 ®PMBOKت پروژه یریکره دانش مديمطابق استاندارد پ. مي دهیحوزه ها نه گانه به صورت نمونه نشان م

Guideن ييتع. ٢ت ها يف فعالیتعر. ١:  باشدیب مين ترتی بدفرآیند شش یت پروژه دارایری حوزه دانش مد
کنترل . ٦ ین زمانبندیتکو .٥ت ها يورد مدت زمان فعالآبر. ٤ت ها يورد منابع فعالآبر. ٣ت ها ي فعالیتوال

 ]١٠[ یزمانبند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن پروژه و خروجی های هر یک فرآیندهای حوزه ی دانش مدیریت زما– ٤شکل 
 
 
 
 

بر اساس مراتب مميزی مفروض که قبال به آن اشاره گردید، به منظور تعيين ميزان سالمت پروژه می 
بدیهی است هرچه بررسی ها در سطوح بيشتری انجام . بایست به ترتيب بررسی های زیر را انجام داد

 :گردد، دقت نتایج باالتر خواهند بود
 

 فرآیندق اهداف زان تحقي میبررس .١
ن يت زمان پروژه را چنیری حوزه مد)٢٠٠٤:PMBOK® Guide(ت پروژه یریکره دانش مدياستاندارد پ

 اتمام به موقع یاز براي مورد نفرآیندهایت زمان پروژه عبارتست از یریمد«: دی نمایف میتعر
ن به منظور سنجش یبرابنا.  باشدین حوزه دانش اتمام به موقع پروژه مین هدف ایبنابرا. ]١١[»پروژه
در (  پروژه را با زمان مورد انتظاری صرف شده برایست زمان واقعی باین هدف میزان تحقق ايم

 یی توان از شاخص هایسه مین مقای انجام ایبرا.سه نمودیمقا) ا منشور پروژهی یطرح تجار
 گردد یاده ماستف) EVM(ت ارزش کسب شده یریکه در مد) SPI (یشاخص عملکرد زمانبند :مانند

 توان به ی از آنها را میبيا ترکی DCI٣,SSI٢ ,SPI١چون ی مناسب تریالبته شاخص ها. بهره جست
 .ن سنجش به کار بردیمنظور ا

 
  حوزهی اصلی های خروجیبررس .٢

 و اقدامات یعملکرد زمان برنامه پروژه و گزارشات ،ن حوزهی ای اصلی های خروج٤ با توجه به شکل
 . شوندین مدارک بررسی است وجودی بای میزين  مرحله از ممیدر ا.  باشدی مربوطه میاصالح

  . گرددی میبررسدر یک پروژه خاص ت حوزه ي وضع١با استفاده از جدول 

                                                 
١ SPI =(Budgeted Cost of Work Performed/Budgeted Cost of Work Scheduled) 
٢ SSI =(SPI*(Left Time/Total Time))  
٣ DCI =(Time Delay/Left Time) 

 مدیریت زمان پروژه

تعيين توالي  تعريف فعاليت ها
 فعاليت ها

براورد
  منابع

براورد
 مدت زمان

نيتکو
يزمانبند  

کنترل
يزمانبند  

ليست منابع   شبکه فعاليت ها  ليست فعاليت ها 
 فعاليت ها

ساختار شکست  

ليست براورد  
 زمان فعاليت ها

 بندي پروژهزمان 
 مبناي زمانبندي 

د رگزارشات عملک 
 زماني

 اقدامات اصالحي 

فرآیندهای گروه فرآیندی برنامه ریزی
فرآیندهای گروه
 فرآیندی کنترلی



 ١٠

 
 یفرآیند یک از گروه های هر ی اصلی های خروجیبررس .٣

 ینجا برای اما در.  باشدیکنترل م  و نظارت ویزی برنامه ریفرآیند دو گروه ین حوزه دانش دارایا
 ی های خروج٤با توجه به شکل . مي دهی قرار می را مورد بررسیزی برنامه ریفرآیندمثال گروه 

ن یست وجود ای بای میزين  مرحله از ممیدر ا.  باشدیم  ی برنامه زمانبندیفرآیندن گروه ی ایاصل
 ی می بررسص در یک پروژه خایفرآیندت گروه ي وضع١با استفاده از جدول .  شودیمدرک بررس

 . گردد
 

 فرآیندهاک از ی هر ی های خروجیبررس .٤
 یفرآیندبا توجه به انتخاب گروه .  باشدی مفرآیند شش یت زمان پروژه دارایریحوزه دانش مد

 یت ها مورد بررسي فعالین تواليي تعفرآیند نمونه ین مرحله برای در مرحله قبل در ایزیبرنامه ر
ن  یدر ا.  باشدیت ها مي شبکه فعالفرآیندن ی ای اصلی خروج٤با توجه به شکل . ردي گیقرار م

 فرآیندت ي وضع١ با استفاده از جدول.  شودین مدرک بررسیست وجود ای بای میزيمرحله از مم
 .  گرددی می بررسدر یک پروژه خاص

 
 فرآیندهاک از ید در هر ي عوامل تولیبررس .٥

ل ي ضعف عملکرد از تحلی دارایندهایفرآ تمشکال یشه ای علل ریت به منظور بررسیدر نها
 یليست عوامل هفتگانه به صورت کامال تفصی بایل مين تحلیدر ا.  گرددید استفاده ميعوامل تول

ت يت و صالحی موجود کفاین استانداردهاي و همچننخبرگاات ي شوند و با استفاده از تجربیبررس
 مثال ممکن است در یبرا.  گردندیش مگزارک ي قرار گرفته و به تفکیک از عوامل مورد بررسیهر 

 پروژه مورد ی استفاده شده باشد که براADMم شبکه يت ها از روش ترسي فعالین تواليي تعفرآیند
 در ی کافین منابع انسانيهمچن. از پروژه باشدي مورد نPDM باشد و روش یمطالعه روش نامناسب

 . قرار نگرفته باشدفرآیندن یار اياخت
 
 



 ١١

0
2
4
6
8

10
عملکرد زماني

عملکرد هزينه اي

رضايت مشتري

يکپارچگي عملکردها

دوباره کاري

رضايت مشتري

بهره وريرضايت شغلي

رضايت مديران از کارکنان

مديريت اطالعات

مديريت ريسک ها

رضايت تامين کنندگان
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 جیل نتاي و تحلیزيگزارشات مم
 

 ی میزيج ممیانگر نتاين گزارشات بیا.  گردندید مي تولی گزارشاتیزي ممفرآیندبه دنبال انجام هر مرحله از 
 بهبود را یسه نمود و حوزه هایده آل مقایت موجود پروژه را با وضع اي توان وضعیباشند که به کمک آنها م

 . باشدیر میه به قرار ز هر مرحلی از گزارشات اصلیبرخ . نمودییشناسا
 

 گزارش درجه تحقق اهداف .١
قالب متریک های سنجش آن  نه گانه را در یک از حوزه هایزان تحقق اهداف هر ي مشگزارن یا

 توان ین گزارش میبا استفاده از ا.  داردیان مير مورد انتظار آنها بیسه با مقادیمقااهداف و در 
 یگر میکدی مختلف با یسه پروژه هایاد و به منظور مقا قرار دی پروژه را مورد بررسیعملکرد کل

 و مورد انتظار ید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعی با.رديتواند مورد مطالعه قرار گ
 .د مد نظر باشدیز باير نیان مقاديتناسب م

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

مطالب موجود : توجه( گزارش ميزان تحقق اهداف هر یک از محدوده های نه گانه – ٥شکل       
 .)در این شکل صرفًا جنبه تمثيل داشته و به منظور ارایه نمونه آورده شده اند

 
  دانشی حوزه هایت اجرايگزارش وضع .٢

ر مورد انتظار آنها یسه با مقادی نه گانه را در مقایک از حوزه های هر ی هایجد خروي تول،شگزارن یا
 و سطح  قرار دادی توان عملکرد هر حوزه را مورد بررسین گزارش میبا استفاده از ا.  داردیان ميب

 و مورد انتظار ید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعیبا. بلوغ پروژه را شناسایی نمود
 های نه گانه دانش مدیریت نمونه حوزه ینجا برایدر ا. د مد نظر باشدیز باير نیان مقاديسب متنا

 . گرددیپروژه ارائه م
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  در هر یک از حوزه های دانش تعيين سطح کلی بلوغ مدیریت پروژهگزارش نمونه -٦شکل 

 
 
 
 
 



 ١٢

 
  در کل پروژهیفرآیند یت گروه هايگزارش وضع .٣

 مورد انتظار ریسه با مقادیدر مقادر کل پروژه ی را فرآیند گروه های ی هاید خروجي تولشگزارن ی ا
ی را با یکدیگر فرآیند توان عملکرد گروه های ین گزارش میبا استفاده از ا.  داردیان ميآنها ب

ان ي و مورد انتظار تناسب مید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعیبا. مقایسه نمود
 . د مد نظر باشدیز باير نیمقاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه های فرآیندی در کل پروژه وضعيت گروگزارش نمونه -٧کل َش
 
  در هر حوزه دانشیفرآیند یت گروه هايگزارش وضع .٤

ر یسه با مقادیدر مقادر هر حوزه ی را فرآیندک از گروه های ی هر ی هاید خروجي تولشگزارن یا
ی را مورد فرآیند توان عملکرد هر گروه ین گزارش میبا استفاده از ا.  داردیم ان يمورد انتظار آنها ب

ان ي و مورد انتظار تناسب مید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعیبا.  قرار دادیسبرر
ت زمان پروژه ارائه یریی حوزه مدفرآیند نمونه گروه های ینجا برایدر ا. د مد نظر باشدیز باير نیمقاد
 . گرددیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حوزه زمان مدیریت پروژهدر پروژه گروه های فرآیندی وضعيت  نمونه گزارش – ٨شکل 

 
 کل پروژه/یفرآیندگروه / در هر حوزه دانشفرآیندهات يگزارش وضع .٥

 یان مير مورد انتظار آنها بیسه با مقادی ها را در مقافرآیندک از ی هر ی هاید خروجي تولشگزارن یا
ژه بررسی ی یا در کل پروفرآیندحوزه های دانش، گروه های این گزارش را می توان به تفکيک . دارد
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 ١٣

د یز باير نیان مقادي و مورد انتظار تناسب مید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعیبا. نمود
  . گرددیت زمان پروژه ارائه میریمددانش  حوزه هایفرآیند نمونه ینجا برایدر ا. مد نظر باشد
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    مدیریت زمان پروژهفرآیندها در حوزه ی دانشنمونه گزارش وضعيت   -٩شکل          

 
 

 پروژه/حوزه دانش/یفرآیندگروه /فرآیندهر د در يت عوامل توليگزارش وضع .٦
 هر یک مقایسه می انتظارر مورد ی ها با مقادفرآیندک از یهر در  کفایت عوامل توليد را شگزارن یا

ی یا در کل دفرآین، حوزه های دانش، گروه های فرآیندهااین گزارش را می توان به تفکيک . نماید
ان ي و مورد انتظار تناسب مید توجه داشت که عالوه بر تفاوت دو مقدار واقعیبا. پروژه بررسی نمود

تعيين توالی فعاليت ها در  فرآیندعوامل توليد در  نمونه ینجا برایدر ا. د مد نظر باشدیز باير نیمقاد
  . گرددیت زمان پروژه ارائه میریحوزه مد

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوزه مدیریت زمان پروژهتعيين توالی فعاليت ها در فرآیند در  نمونه گزارش عوامل توليد  – ١٠شکل 
 
 یريجه گينت
 
 کنتـرل و برنامـه ریـزی         پشتيبانی، مين، رهبری، هدایت، سازماندهی،   أدر صورتيکه کليه وظایف مربوط به ت      . ١

ر بـه موفقيـت پـروژه مـی شـود و تنهـا عامـل         منجرا جزء مدیریت پروژه بدانيم، آنگاه مدیریت پروژه موفق یقيناً      
 .د بودندیگری که می تواند موفقيت پروژه را تحت تاثير قرار دهد عوامل محيطی خواه

به منظور مميزی مدیریت یک پـروژه مـی بایـست ابتـدا ميـزان تحقـق اهـداف حـوزه هـای ضـروری را مـورد              . ٢
 پـس از آن خروجـی هـای گـروه هـای            سـپس خروجـی هـای اصـلی هـر یـک از حـوزه هـا و                 . بررسی قرار داد  

می توان به منظـور شـناخت و        .  باید انجام پذیرد   فرآیندها و در نهایت بررسی خروجی های هر یک از           فرآیندی
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 ١٤

 . یند را مورد بررسی قرار دادآ عوامل توليد آن فر،تحليل علل ریشه ای مشکالت هر فرایند
 یـا   تعریـف نمـود   قيت را تحقق اهداف حوزه های دانش        بسته به تعریف مورد قبول از موفقيت می توان موف         . ٣

بـرای  نيز  را   بلکه اجرای آنها در چارچوب ارائه شده در استاندارد مورد نظر             ،می توان نه تنها تحقق این اهداف      
 .مدل ارائه شده هر دو رویکرد را پوشش می دهد. موفقيت پروژه ضروری دانست
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