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Abstract 
One of the problems of developing countries in the successful implementation of economic and 

national plans and projects, which leads to the loss of many financial and human resources, is 

the lack of senior managers of organizations and companies operating in these countries of 

project management techniques and the impact of organization. Coherent and scientific in 

projects. In our country, the past experiences of organizations in the implementation of 

projects have suffered irreparable damage due to the period of lack of attention to the power 

of organizing and managing projects in this area. . In this article, the structure and general 

components of three project management standards APM and PRINCE2, PMBOK are 

described and then these three standards are reviewed from the perspective of project life and 

main processes, level management and responsibilities, special roles in project management, 

planning, scheduling and controls. They were compared and the strengths and weaknesses of 

each as well as the positions of use of each of them in the organizations were identified. 
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 ذٜیچى

یىی اس ٔؾىالت وؾٛرٞبی در حبَ تٛععٝ در اخزای ٔٛفمیت آٔیش عزحٟب ٚ پزٚصٜ ٞبی التقبدی ٚ ّٔی وٝ ٔٙدز ثٝ 
اتالف ثغیبری ٔٙبثع ٔبِی ٚ ا٘غب٘ی ٔی ؽٛد، عذْ ثٟزٜ ٌیزی ٔذیزاٖ ارؽذ عبسٔبٟ٘ب ٚ ؽزوتٟبی فعبَ در ایٗ وؾٛرٞب 

اس تىٙیه ٞبی ٔذیزیت پزٚصٜ ٚ تبثیز عبسٔب٘ذٞی ٔٙغدٓ ٚ عّٕی در پزٚصٜ ٞبعت . در وؾٛر ٔب تدبرة ٌذؽتٝ 
ت عبسٔب٘ذٞی ٚ ٔذیزیت پزٚصٜ ٞب اس ایٗ ٘بحیٝ دچبر عبسٔبٟ٘ب در اخزای پزٚصٜ ٞب ثٛاعغٝ دٚراٖ وٓ تٛخٟی ثٝ لذر

فذٔبت غیزلبثُ خجزا٘ی ؽذٜ اعت . ٔذیزیت پزٚصٜ، أزٚسٜ ثٝ عٙٛاٖ یه عّٓ ٚ دا٘ؼ درآٔذٜ اعت ٚ اعتب٘ذاردٞبیی 
ثزای آٖ تذٚیٗ ؽذٜ اعت ٚ اعتب٘ذاردٞبیی ثزای آٖ ثٝ ٔٙظٛر اعٕیٙبٖ اس ٚخٛد رٚؽٟبی اخزائی ٔٛرد٘ظز ایٗ 

ٞب ٚ ؽٙبعبئی عٙبفز ٔزثٛط ثٝ اعتب٘ذارد تذٚیٗ ؽذٜ اعت وٝ عالٜٚ ثز ٔغبئُ ٞشیٙٝ ٚ سٔبٖ ثٝ دیٍز ٔغبئُ اعتب٘ذارد
ٔذیزیت پزٚصٜ ٔثُ تذاروبت، ٔحذٚدٜ ٚ ریغه ٔی پزداسد . در ایٗ ٔمبِٝ عبختبر ٚاخشاء وّی عٝ اعتب٘ذارد ٔذیزیت 

اعتب٘ذارد اس دیذٌبٜ عَٛ عٕز پزٚصٜ ٚ تؾزیح ٌزدیذٜ ٚ عپظ ایٗ عٝ  APMٚ PRINCE2 ،PMBOK پزٚصٜ
فزآیٙذٞبی افّی، ٔذیزیت عغٛح ٚ ٔغئِٛیتٟب ،٘مؾٟبی ٚیضٜ در ٔذیزیت پزٚصٜ، ثز٘بٔٝ ریشی، سٔب٘جٙذی ٚ وٙتزَ ٞب 
ثزرعی ٚ ٔمبیغٝ ؽذ٘ذ ٚ ٘مبط لٛت ٚ ضعف ٞز وذاْ ٚ ٕٞچٙیٗ خبیٍبٟٞبی اعتفبدٜ ٞز وذاْ اس آٟ٘ب در عبسٔبٟ٘ب 

 . ٔؾخـ ٌزدیذ

بَ حبضز اعتب٘ذاردٞبی ٔختّفی در سٔیٙٝ ٔذیزیت پزٚصٜ تٛعظ وؾٛرٞبی ٔختّف در حبَ ثبسٍ٘زی ٚ تٛععٝ ٔی در ح
ثبؽذ، تب اعتب٘ذاردٞبی خذیذی عزاحی ؽٛد. ٕٞیٗ ٔٛضٛعبت ٔٛخت ؽذٜ اعت تب حتی تالؽٟبی سیبدی ثزای عزاحی 

اثتذا ثٝ ثزرعی ٔدٕٛعٟبی اس اعتب٘ذاردٞبی  یه اعتب٘ذارد خٟب٘ی در سٔیٙٝ ٔذیزیت پزٚصٜ فٛرت ٌیزد. در ایٗ ٔمبِٝ
ٔغزح خٟب٘ی در سٔیٙٝ ٔذیزیت پزٚصٜ، دأٙٝ وبرثزی ٚ عُّ ثىبرٌیزی آٟ٘ب پزداختٝ ٚ در ادأٝ یىی اس ٟٕٔتزیٗ آٟ٘ب ثب 

 .ٔعزفی خٛاٞذ ؽذ Prince2 عٙٛاٖ
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 ٔمذٔٝ-0
ٞبی ثز٘بٔٝ، عزح یب پزٚصٜ، اختالفبت ِغٛی،  در سثبٟ٘بی ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ حتی در عبسٔبٖ ٞبی ٔختّف ٞز وؾٛر در ٔٛرد ٚاصٜ

ٔعٙبیی ٚ لب٘ٛ٘ی ٚخٛد دارد. اس ایٗ رٚ چٟبرچٛة آ٘بٖ رٚؽٗ ٚ آؽکىبر ٘یغکت ٚ ٌکبٜ ثکٝ خکبی یىکذیٍز ٘یکش اعکتفبدٜ         

 .ؽٛ٘ذ ٔی

ؽٛد وکٝ   ٘بٔیذٜ ٔی (Plan) ریشی ثّٙذٔذت یب اعتزاتضیه، ثز٘بٔٝ ذٜ حىٛٔت در عغح ثز٘بٔٝؽ آرٔبٖ ٞب ٚ اٞذاف تعییٗ

ٞکبی وؾکٛری.    ثبؽٙذ ٔب٘ٙذ ثز٘بٔٝ تٛععٝ فٙبیع ؽیٕیبیی، ثز٘بٔٝ تٛععٝ ؽجىٝ راٜ ٞب دارای اٞذاف ویفی ٔی ایٗ ثز٘بٔٝ

ٚ پکٙح عکبَ اعکت،      ثکیٗ دٜ تکب ثیغکت   دعتیبثی ثٝ ایٗ اٞذاف ٚ آرٔبٖ ٞب در یه فبفّٝ سٔب٘ی ثّٙذٔذت وکٝ ٔعٕکٛ    

ٝ   ثبؽذ. پظ اس ایٙىٝ ثز٘بٔٝ أىب٘پذیز ٔی ریکشی ثّٙذٔکذت ٔؾکخـ ٌزدیذ٘کذ، ٞکز ثز٘بٔکٝ در عکغح         ٞب در عکغح ثز٘بٔک

ٝ         ریشی ٔیبٖ ثز٘بٔٝ  ای اس عزحٟکب  ٔذت یب تبوتیىی تٛعظ ٔکذیزیت عکزاس اَٚ یکب عیغکتٓ اخزایکی وؾکٛر ثکٝ ٔدٕٛعک

(Program) ٝٔای اس تقٕیٕبت ٔمغعی یب اخزایی ٞغکتٙذ وکٝ    ؽٛد وٝ ؽبُٔ ٔدٕٛعٝ تفىیه ٔی ٞبی اخزایی یب ثز٘ب

ٔکذت یکب اخزایکی     ریشی وٛتکبٜ  ظزف پٙح تب دٜ عبَ آیٙذٜ ثبیذ اخزا ٚ ثٝ ٘تبیح ٔٛرد٘ظز ثزعٙذ. ٞز عزح در عغح ثز٘بٔٝ

 وکٝ آٖ را پکزٚصٜ   تٛعظ ٚاحذٞبی عتبدی یب عغٛح ٔذیزیت ٔیب٘ی ٘ظبْ اخزایی وؾٛر ثٝ ٔدٕٛعکٝ وبرٞکب ٚ عّٕیکبتی   

(Project) ٕ٘بییٓ ؽٛد. ثز ایٗ اعبط پزٚصٜ را ایٍٙٛ٘ٝ تعزیف ٔی ٘بٔٙذ، تجذیُ ٚ تمغیٓ ٔی ٔی: 

ٞکب ؽکبُٔ    ٌیکزد. پکزٚصٜ   ای اس فعبِیتٟبعت وٝ ثزای دعتیبثی ثٝ ٔٙظٛر یب ٞکذف خبفکی ا٘دکبْ ٔکی     یه پزٚصٜ ٔدٕٛعٝ

ٗ ٞ فعبِیتٟبیی ٞغتٙذ وٝ ثبیذ در تبریخٟبی ٔعیٗ، ثب ٞشیٙٝ ای ثکٝ ا٘دکبْ رعکٙذ.  سٔکٝ      ؽکذٜ  بیی ٔعیٗ ٚ ویفیت تعیکی

ٔٛفمیت ٞز پزٚصٜ، دعتیبثی تٛاْ ثٝ ٞز عٝ عبُٔ سٔبٖ، ٞشیٙٝ ٚ ویفیت ٔعیٗ اعت ٚ خبرج ؽذٖ ٞز یه اس عٝ عبٔکُ  

 .ای ٘بٔٛفك ٚ غیزالتقبدی ٔٙدز ؽٛد تٛا٘ذ ثٝ ا٘دبْ پزٚصٜ ٔذوٛر اس حذٚد تعییٗ ؽذٜ، ٔی

 

 تبریخچٝ ٔذیزیت پزٚصٜ

ٞبی عظیٕی ٕٞچٖٛ عبخت اٞزاْ ٔقز، دیٛار چیٗ ٚ یکب   تبریخچٝ ٔذیزیت پزٚصٜ در خٟبٖ را ٔعٕٛ  ثٝ ٔذیزیت پزٚصٜ

ٞبی ثشري ٚ پیچیکذٜ   ٞب اس خّٕٝ پزٚصٜ دا٘ٙذ. ٞز یه اس ایٗ پزٚصٜ ثٙب ٟ٘بدٖ تخت خٕؾیذ ثٝ دعتٛر داریٛػ ٔزثٛط ٔی

ا٘ذ. یه ٔذیز پکزٚصٜ ٚلتکی ثکٝ     یزی ٘یزٚی عظیٓ ا٘غب٘ی عبختٝ ؽذٜتبریخ ثؾزیتٙذ وٝ ثب ویفیت اعتب٘ذارد ثب  ٚ ثىبرٌ

وٙکذ   ای اس آٖ ثٝ ٘مٛػ ٞٙزٔٙذا٘ٝ ثزخغتٝ ثبعتب٘ی ثزخٛرد ٔی س٘ذ ٚ در ٞز ٌٛؽٝ ؽٟز اعزارآٔیش ٞخبٔٙؾیبٖ عزی ٔی

ت ٌزدد وٝ چٍٛ٘ٝ چٙیٗ پزٚصٜ عظیٕی لزیت دٚ ٞشار ٚ پب٘قذ عبَ پیؼ ثکب چٙکیٗ ویفیک    ثذٖٚ ؽه دچبر حیزت ٔی

رغٓ ٚیزا٘ی ٚ ثٝ آتؼ وؾیذٜ ؽذٖ پیبپی تٛعظ اعىٙذر ٚ تغخیز وٙٙذٌبٖ پظ  فزدی عبختٝ ؽذٜ وٝ عّی  ٔٙحقز ثٝ

ؽکٛد. ٞکز چٙکذ ثکٝ دعکتٛر وکٛرٚػ، ٟٔٙذعکبٖ ٚ         اٍ٘یش پزٚصٜ ایزا٘ی اس آٖ یبد ٔی اس اٚ، ٕٞچٙبٖ ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بد حیزت

ٝ   عبس٘ذٌبٖ پبعبرٌبد ٔٛظف ثٛد٘ذ ؽزح وبر خٛد ٚ ٕٞچٙیٗ ثز ٞکبیی وکٝ ثکٝ ٘کبْ      ٘بٔٝ وبری رٚس ثعکذ خکٛد را در ِٛحک

تکٛاٖ اظٟکبر٘ظز لکبععی پیزأکٖٛ ٘حکٜٛ دلیکك        وبر٘بٔه ٔؾٟٛر ثٛد، ثٍٙبر٘ذ أب أزٚسٜ خش ثب تىیٝ ثز حذعکیبت ٕ٘کی  

ای داَ ثز چٍٍٛ٘ی ثىبر  ٞبی عظیٓ عٟذ ثبعتبٖ اثزاس داؽت چزا وٝ ٔتبعفب٘ٝ تبوٖٙٛ ٞیچ ٔذرن ٚ ٘ؾب٘ٝ ٔذیزیت پزٚصٜ

 .غتٗ رٚؽٟب ٚ تىٙیىٟبی ٔذیزیت پزٚصٜ در ایٗ عزحٟب یبفت ٘ؾذٜ اعتث
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ٌزدد خبیی وٝ ٞٙزی ٌب٘کت   ٔیالدی ثبس ٔی 0111أب تبریخچٝ ٔذیزیت پزٚصٜ در د٘یبی خذیذ ثٝ عبِٟبی اثتذایی دٞٝ 

ٔکیالدی در   0191ٚ  0191ای اثذاعی خٛد آغبسٌز حزوکت پزؽکتبة ثعکذی عکی عکبِٟبی دٞکٝ        ثب تٛععٝ ٕ٘ٛدار ٔیّٝ

ٞبی ٘ظبٔی ٚ ٞٛا فضبی آٔزیىب ٚ عکپظ اٍّ٘غکتبٖ ٌزدیکذ. ٞزچٙکذ ٘کبْ پکزآٚاسٜ ٞٙکزی ٌب٘کت ثکٝ عٙکٛاٖ پکذر             پزٚصٜ

ثکٝ عٙکٛاٖ    0191ٚ  0191ریشی ٚ وٙتزَ پزٚصٜ در تبریخ ثجت ٌزدیکذٜ اعکت ِکیىٗ عکبِٟبی دٞکٝ       ٞبی ثز٘بٔٝ تىٙیه

ؽٛد. ایٗ عبَ ٞب عکزآغبس تىکٛیٗ ٚ تٛعکعٝ     ز ؽٙبختٝ ٔیعبِٟبی آغبسیٗ رؽذ ٚ تٛععٝ ٔذیزیت پزٚصٜ در د٘یبی ٔعبف

ْ    ثغیبری اس رٚؽٟب ٚ دا٘ؼ ٞبی ٔزثٛط ثب ٔذیزیت ٞبی ٘ٝ افشارٞکبی ٔختّکف    ٌب٘ٝ پزٚصٜ اعت وٝ عبِٟب ثعکذ تٛعکظ ٘کز

 .ٞب ثىبر ٌزفتٝ ؽذ٘ذ عّٕیبتی ٚ در پزٚصٜ

 
ٚ ٕٞٝ عکبسٔبٖ ٞکب ٚ    تٕٙذا٘ٝ ؽزوت ٞب، ٕٞٝ تغییزات عزیع تىِٙٛٛصیه، ثبسارٞبی ؽذیذ رلبثتی ٚ رایش٘ی فؾزدٜ ٚ لذر

ثٍٙبٟٞبی ٔتِٛی پزٚصٜ را تؾٛیك ثٝ تغییز عیغتٓ ٔذیزیتی خٛد ٕ٘ٛد. در ٍٞٙبٔٝ ٘جزد ا٘تخبة ثیٗ غزق ؽذٖ یب ؽکٙب  

ٔکذاری درٔکذیزیت تٟٙکب ا٘تخکبة ٚ راٜ ٘دکبت       وزدٖ ٚ یب تغجیك ٚ عبسٌبری یب ٔزي ٚ ٘بثٛدی، ٔذیزیت پزٚصٜ ٚ پکزٚصٜ 

ٌیکزی اعکتب٘ذارد خٟکب٘ی     ب٘ىبراٖ ٚ عبسٔبٖ ٞب ثٛد. حبَ ثٝ تبرٕ٘بی ٔذیزیت پزٚصٜ در د٘یبی ٔعبفز تب ؽىُفزارٚی پیٕ

 :پزداسیٓ ٔذیزیت پزٚصٜ وٝ عجت لٛاْ یبفتٗ دا٘ؼ ٔذیزیت پزٚصٜ ٌزدیذ، ٔی

 

 

  میالدی 9088گانت چارت در اوائل دهه 

یىٝ یه آٔزیىبیی ثٝ ٘بْ ٞٙزی ٌب٘ت ثزای ٘خغکتیٗ  تبریخچٝ تىٛیٗ ثبرچبرت ثٝ دٚراٖ خًٙ خٟب٘ی اَٚ ٔی رعذ خبئ

اػ ثىبر ثزد. ثٝ پبعذاؽت ایٗ الذاْ ٘بْ ٌب٘ت  یعبس وؾتی ٔٛعغٝ ٞبی پزٚصٜ وٙتزَ ٚ ریشی ثز٘بٔٝ ثزای را ثبرچبرت  ثبر

 دارد وکٝ ٞٙکزی   لجُ اس عٙٛاٖ ثبرچبرت تذاعی وٙٙذٜ ایٗ الذاْ ارسؽٕٙذ اعت. وتبة ٔزخع ٟٔٙذعبٖ فٙبیع اؽبرٜ ٔی

ٌب٘ت ثٝ وٕه اثشار اثذاعی خٛد در خالَ خًٙ خٟب٘ی اَٚ تٛا٘غت سٔبٖ عبخت وؾتیٟبی تزاثزی خکٛد را ثکٝ ٔیکشاٖ    

ٌیزی وٛتبٜ ٕ٘بیذ. أزٚسٜ ٌب٘ت چبرت ثذِیُ عبدٜ ٚ لبثُ فٟٓ ثٛدٖ آٖ، ثٝ عٙٛاٖ رٚؽکی خبِکت ٚ پزعزفکذار ثکٝ      چؾٓ

ٞبی یه پکضٚٞؼ در ٔیکبٖ وکبرثزاٖ ٘کزْ      ؽٛد. یبفتٝ ٜ ٔیٞب ثٝ وبر ثزد ؽىُ ٚعیعی در د٘یب خٟت ٔذیزیت سٔبٖ پزٚصٜ

ٞکب در د٘یکب تکزخیح     ٘ؾبٖ داد وٝ ٞؾتبد درفذ ٔذیزاٖ پزٚصٜ MicroSoft Project ریشی ٚ وٙتزَ پزٚصٜ افشار ثز٘بٔٝ

 .ٞبیؾبٖ اس ٌب٘ت چبرت اعتفبدٜ ٕ٘بیٙذ ریشی ٚ وٙتزَ پزٚصٜ ثزای ثز٘بٔٝ  دٞٙذ ٔی

  میالدی 8<90و  8=90مدیزیت پزوژه در دهه 

ٓ  ٞب ٚ رٚؽٟبی ٔذیزیت پزٚصٜ وٝ ٔب أزٚسٜ اس آٟ٘ب اعکتفبدٜ ٔکی   تمزیجب غبِت تىٙیه تٛعکظ ٚسارت دفکب ، فکٙبیع      وٙکی

ٝ   0191ٚ  0191٘ظبٔی ٚ عبسٔبٖ ٞٛافضبی ایب ت ٔتحذٜ در خالَ عبِٟبی دٞٝ  ا٘کذ وکٝ    ٔیالدی اثذا  ٚ تٛعکعٝ یبفتک

ٝ    ، ارسػ ثذعت آٔذٜ، Pert رٚؽٟبیی ٕٞچٖٛ رٚػ ا٘کذ. فکٙعت    ٟٔٙذعی ارسػ ٚ عبختبر ؽىغکت وکبر اس آٖ خّٕک

٘یکبسی، اعکتفبدٜ اس ٕ٘کٛدار     عبختٕبٖ ٘یش در تىٛیٗ ٚ تٛععٝ رٚؽٟبیی ٕٞچٖٛ رٚػ ٔغیز ثحزا٘ی، رٚػ ٕ٘ٛدار پکیؼ 

ٞبی ثغیبر ثشرٌکی ٕٞچکٖٛ پکزٚصٜ فضکبیی      ای ٚ تغغیح ٔٙبثع یبری رعب٘ذٜ اعت. در خزیبٖ ایٗ تحٛ ت، پزٚصٜ ؽجىٝ

 .ٛ ٚ یب عبخت ٘یزٌٚبٟٞبی اتٕی در ایٗ دٚراٖ اخزایی ٌزدیذ٘ذآپِٛ

     ٝ در  0191ای در دٞکٝ   یىی اس ٘خغتیٗ وبرثزدٞبی عّٕی ٚ ٔذرٖ ٔذیزیت پکزٚصٜ در عکبخت اِٚکیٗ سیزدریکبیی ٞغکت

ٔذیز پزٚصٜ ایٗ عزح، ثزای اِٚیٗ ثکبر خٟکت    (Adm. Hyman Rickover) آٔزیىب فٛرت ٌزفت. دریبعب ری ثٝ ٘بْ

ْ  ٕٞبًٞٙ  Pert وزدٖ فذٞب پیٕب٘ىبر، ٞشاراٖ ٔٙجع ٚ اعٕیٙبٖ اس اخزای ثٝ ٔٛلع پزٚصٜ، رٚؽی خذیذ وٝ أزٚسٜ ثب ٘کب

ؽٛد، اثذا  ٕ٘ٛد. ٞز چٙذ ثذٖٚ ٚخٛد وبٔپیٛتز عّٕیبت دعتی ٔحبعجٝ ٔغیزثحزا٘ی ثغیبر دؽٛار ثکٛد أکب    ؽٙبختٝ ٔی
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ٔٛخت ؽذ تب ٍٕٞبٖ ثٝ إٞیت عّکٓ خذیکذ پکی ثز٘کذ.      آٔیش پزٚصٜ ٔذوٛر وٕه ثغیبر سیبد ایٗ رٚػ ٚ اخزای ٔٛفمیت

ٞکبی ٘ظکبٔی ٚ غیکز آٖ، ثبرٞکب ٚ ثبرٞکب       ٞبی عبخت فضکبپیٕبٞب ٚ دیٍکز پکزٚصٜ    عبِیبٖ پظ اس آٖ، ایٗ تىٙیه در پزٚصٜ

 .اعتفبدٜ ؽذ

ٞکبی چٙذثخؾکی    پیؾزفت ٟٔٓ دیٍز ثذعت آٔذٜ در ایٗ عبَ ٞب، تعزیف ٚ تىٛیٗ ٔفْٟٛ ٔغئِٛیت ٚاحذ ثکزای پکزٚصٜ  

رٚد وٝ یه فزد در پزٚصٜ ٔغئِٛیت وبری را در پزٚصٜ اس اثتکذا تکب تىٕیکُ پکزٚصٜ ثکز       ثٛد. ایٗ ٔفْٟٛ ٍٞٙبٔی ثٝ وبر ٔی

ٌیزد. عّٕی عبختٗ ایٗ ٔفْٟٛ، تیٓ پزٚصٜ را در ثٝ اؽکتزان ٟ٘کبدٖ ٔٙکبثع ٚ یکبری رعکب٘ذٖ ثکٝ یىکذیٍز در         عٟذٜ ٔی

 .وٙذ ٔبتزیظ عبختبر عبسٔب٘ی پزٚصٜ وٕه ٔی

 90>8 :ٚٞؾٟبی عّٕیپض Nasa ٜٞب پیزأٖٛ ٔفْٟٛ ٔبتزیظ عبختبر عبسٔب٘ی پزٚص. 

 90>: : Nasa ٓعیغت Pert ٜای ثز ٔفبٞیٓ عبختبر ؽىغت وبر ٚ وٙتزَ ٞشیٙٝ  را ٔعزفی ٕ٘ٛد. در ایٗ تىٙیه تبویذ ٚیض

 .ؽذٜ ثٛد

 90>; :ٜٞب تٛعظ ٘یزٚی ٞٛایی آٔزیىب ٔعزفی ٔفْٟٛ ارسػ ثذعت آٔذٜ در پزٚص. 

 90>;:ٟٛچزخٝ حیبت پزٚصٜ تٛعظ ٘یزٚی ٞٛایی ایب ت ٔتحذٜ تىٛیٗ یبفتٔف ْ. 

 90>; :      ثزای اِٚیٗ ثبر در پزٚصٜ پٛ ریظ در اٍّ٘غتبٖ، رعٕب در لزارداد اس پیٕب٘ىبراٖ خٛاعکتٝ ؽکذ تکب عیغکتٓ ٔکذیزیت

 .پزٚصٜ را در ٔذیزیت فعبِیتٟبیؾبٖ ثٝ وبر ٌیز٘ذ

 90>< :پزٚصٜ تٛعظ ثزای ٘خغتیٗ ثبر عیغتٓ ٔذیزیت پیىزثٙذی Nasa ٝٞبی اداری ثزای تعزیکف،   ثٝ عٙٛاٖ ٔدٕٛعٝ رٚی

ٔغتٙذعبسی ٚ خقٛفب وٙتزَ فیشیىی عیغتٓ یه پزٚصٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ثبسٍ٘زی ٚ ٔغتٙذعبسی تغییزات پیؾٟٙبدی در ایکٗ  

 .عیغتٓ عزاحی ٌزدیذ

 90>= :ٚ  ٚسارت دفب Nasa ٝٙعکالٜٚ درفکذی اس عکٛد، ثکٝ      ثکٝ   در أزیىب، عیغتٓ لزاردادٞبی خٛد را اس لزاردادٞبی ٞشی

 .عالٜٚ خبیشٜ یب لزاردادٞبی لیٕت ثبثت تغییز داد٘ذ عیغتٓ لزاردادٞبی ٞشیٙٝ ثٝ

 90>=: ٝٞٞکبی ٔکذیزیت پکزٚصٜ ٘کٛیٗ در فکٙعت       ٔیالدی د٘یب ؽبٞذ رؽذ ؽٍزف اعکتفبدٜ اس تىٙیکه   0191در اٚاعظ د

 .عبختٕبٖ ثٛد

 90>= :افىٗ ؽىغت پزٚصٜ عبخت ثٕت TSR-2 ٔؾىالت ٚ دردعزٞبی ٕٞشٔب٘ی تِٛیذ ٚ تٛععٝ، پکیؼ اس تىٕیکُ    ، عٕال

ٞکبی پکزٚصٜ را    ٞب ٚ تبخیز ٞب را ثٝ اثجبت رعب٘یذ. فمذاٖ ٔذیزیت فحیح ثز افشایؼ دعتٛر وبر پزٚصٜ، ٞشیٙٝ عزاحی در پزٚصٜ

 .ثغیبر ثب  ثزد ٚ در ٟ٘بیت ٔٛخت ؽىغت پزٚصٜ ٌزدیذ

 90>> :ٝعبسی پزٚصٜ  عبَ ٘ؾبٖ داد وٝ اغّت، سٔبٖ وبفی ثزای ٔزاحُ تعزیف ٚ آٔبدٜٞبی یه پضٚٞؼ ٔٙتؾزٜ در ایٗ  یبفت

ٞب در ٘ظز ٌزفتٝ ٘ؾذٜ ٚ دلیمب ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ٔغبیزتٟبی فزاٚا٘ی در وٙتزَ اعتب٘ذارد سٔبٖ ٚ ٞشیٙکٝ   در چزخٝ حیبت پزٚصٜ

 .آیذ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ وٙتزَ ٘بوبفی تغییزات عزاحی ثٛخٛد ٔی پزٚصٜ

 90>0: ٝإِّّی ٔذیزیت پزٚصٜ ثٝ عٙٛاٖ اِٚیٗ ٔٛعغٝ رعٕی ٔذیزاٖ پزٚصٜ تبعیظ ٌزدیکذ. یىکی اس ٟٕٔتکزیٗ     ثیٗٔٛعغ

دعتبٚردٞبی تبعیظ ایٗ ٔٛعغٝ، تذٚیٗ اعتب٘ذارد خٟب٘ی دا٘ؼ ٔذیزیت پزٚصٜ ثٛدٜ اعت. اسیٗ پظ ثٛد وٝ دٌزٌٛ٘ی ٞکب  

 .تٚ پیؾزفت ٞبی حٛسٜ ٔذیزیت پزٚصٜ، فٛرتی ٔٙغدٓ ٚ ٔذٖٚ ثٝ خٛد ٌزف

 

ٞب، یىی اس اعبعی تزیٗ وبرٞبیی اعت وٝ در اثتذای ٞز پزٚصٜ ثبیذ  ا٘تخبة اعتب٘ذارد ٚ یب چبرچٛة ٔٙبعت ثزای پزٚصٜ

ٞبی سیبدی ثب رٚیىزدٞبی ٔختّف ثزای ٔذیزیت وبرٞب، ؽىُ ٌزفتٝ  ٞب ٚ چبرچٛة  ا٘دبْ ٌیزد. در عَٛ عبِیبٖ، رٚػ
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ا٘ذ. اس ایٗ رٚ، ا٘تخبة  ذٌی وبرٞب ٚ ؽزایظ ٔحیغی وبرٞب، ایدبد ؽذٜٞبیی وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٘ٛ ، ٔیشاٖ پیچی ا٘ذ. رٚػ

 .رٚػ ٔٙبعت ٚ ا٘غجبق عبسی آٖ ثب وبرٞبی ٔٛرد ٘ظز، وبٔال ثٝ فٙعت ٚ ؽزایظ پزٚصٜ ثغتٍی دارد

 
ٖ  ثب ثزرعی چبرچٛة ٞبی رایح در فٙبیع ٔختّف، وٝ در ادأٝ آٔذٜ اعت، ٔی تکز رٚػ ٔکٛرد ٘ظکز خکٛد را      تٛا٘یذ آعکب

 .خبة وٙیذا٘ت

 PMBOK استاندارد و راهنمای-9

ٌزدآٚری ٚ تذٚیٗ ؽکذٜ اعکت. در ایکٗ     (PMI) تٛعظ ٔٛعغٝ ٔذیزیت پزٚصٜ آٔزیىب ،PMBOK اعتب٘ذارد ٚ رإٞٙبی

ریشی، اخزا، وٙتزَ ٚ پبیب٘ی تفغیٓ ؽذٜ ا٘ذ. در ایٗ اعتب٘ذارد وٝ  اعتب٘ذارد، وبرٞب ثٝ پٙح ٌزٜٚ فزآیٙذی، آغبسیٗ، ثز٘بٔٝ

وٙیذ، در ٞز ٌزٜٚ فزآیٙذی ؽٕب ثبیذ دٜ حٛسٜ دا٘ؾی را ٔٛرد ثزرعکی لکزار    ی آٖ ثٝ عٛر ٔفقُ ٔؾبٞذٜ ٔیدر رإٞٙب

 .دٞیذ

وٙکذ ٚ ؽکٕب ثکب خٛا٘کذٖ ٚ      ، ثٝ ؽٕب یه دعتٛراِعُٕ ٔؾخـ ثزای ٔذیزیت وبرٞکبی ارائکٝ ٕ٘کی   PMBOK اعتب٘ذارد

 .ٞب پیذا وٙیذ اعتفبدٜ اس آٖ ٍ٘زؽی خبٔع ٘غجت ثٝ ٔذیزیت پزٚصٜ

ٗ اعتب٘ذارد ٔعٕٛ  ثزای پزٚصٜ ٞبی ثشري ٚ پیچیذٜ، در فٙبیع ٔختّفی اس خّٕٝ، ٘فت ٚ ٌبس، راٜ ٚ عبختٕبٖ، ثکزق ٚ  ای

 .ٌیزد ٘یزٚ ٚ ٔخبثزات ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔی

  

 :PRINCE متدولوژی-:

 .ٌیزد لزار ٔیایٗ ٔتذِٚٛصی یه رٚیىزد فزآیٙذ ٔحٛر اعت، وٝ تٛعظ دِٚت اٍّ٘غتبٖ ثٝ عٛر ٌغتزدٜ ٔٛرد اعتفبدٜ 

PRINCE2 وٙذ ٞبی ا٘دبْ وبر را ثٝ عٛر عٕٛٔی ثزای فٙبیع ٔختّف ارائٝ ٔی رٚؽی اعت، وٝ ثٟتزیٗ رٚػ. 

 :ٟٕٔتزیٗ ٚیضٌی ٞبی ایٗ ٔتذِٚٛصی عجبرت اعت اس

 .ثز تٛخیٝ وغت ٚ وبری تٕزوش دارد

 .وٙذ عبختبر عبسٔب٘ی ثزای ٔذیزیت تیٓ پزٚصٜ تعزیف ٔی

 .رٚیىزد ٔحقَٛ ٔحٛر دارددر ثز٘بٔٝ ریشی، 

 .ثز تمغیٓ پزٚصٜ ثٝ وبرٞبی لبثُ ٔذیزیت وزدٖ، تبویذ دارد

  

 (AGILE) چابک-;

ثکزای پکزٚصٜ ٞکبیی وکٝ ٘یکبس ثکٝ        AGILE .٘ٛؽکتٝ ؽکذٜ   2110٘فکز در عکبَ    08ٞغتٝ افّی ایٗ ٔتذِٚٛصی تٛعکظ  

دار٘ذ، تذٚیٗ ؽذٜ اعت. در ایٗ رٚػ اٞکذاف  ریشی ٚ تغییزات پیٛعتٝ ثز ٔحقَٛ پزٚصٜ  پذیزی ثب یی در ثز٘بٔٝ ا٘عغبف

 .ؽٛد ٞبی سٔب٘ی وٛتبٜ ٔذت تجذیُ ٔی یب ٕٞبٖ چزخٝ  (Spirits) ٞب ثٝ اعپزیت

ٌیزد. ایٗ ٔتذِٚٛصی  ٔتذِٚٛصی چبثه ٔعٕٛ  در وغت ٚ وبرٞبی خذیذ ٚ پزٚصٜ ٞبی ٘زْ افشاری ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔی

ْ ثزای پزٚصٜ ٞبیی وٝ ٘یبس ثٝ وٙتزَ سیبدی دا افکشار ٞغکتیذ ٚ    ر٘ذ عزاحی ٘ؾذٜ اعت. ثٙبثزایٗ اٌز ٔذیز پزٚصٜ تِٛیذ ٘کز

 .تیٕی پزاٍ٘یشٜ داریذ، ایٗ اعتب٘ذارد ثٝ احتٕبَ سیبد ثزای ؽٕب ٔٙبعت خٛاٞذ ثٛد

  

 (SIX Sigma) ضص سیگما->
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ٞکب   تىٙیه ؽزوت ٔٛتٛرٚ  پذیذ آٚر٘ذٜ ٚ تٛععٝ دٞٙذٜ افّی ایٗ رٚػ اعت. ؽؼ عیٍٕب در حمیمت، ٔدٕٛعٝ ای اس

ٚ اثشارٞب ثزای ثٟجٛد فزآیٙذٞبعت. ایٗ رٚػ وبٔال ریبضی ٔحٛر اعت، وٝ ٞکذف افکّی آٖ وکٓ وکزدٖ اؽکتجبٞبت ثکٝ       

 .٘شدیه ففز اعت

 .ٌیزد ٞبی تِٛیذ ٔحٛر ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٔی ایٗ رٚػ پز ٞشیٙٝ اعت ٚ ٔعٕٛ  ثزای ثٟجٛد فزآیٙذ

 

 

  آضنایي با استانداردهای مدیزیت پزوژه-:

 نداردهای مدیزیت پزوژهاستا

وکٝ یکه     ؽٛ٘ذ. ٍٞٙکبٔی  أزٚسٜ ٕٞٝ ٔؾبغُ ثب وٕه ایٙتز٘ت ثٝ راحتی خٟب٘ی ٔی : استانداردهای مدیزیت پزوژه

ؽٛد. تٟٙب ا٘تخکبة   ؽٛد، یعٙی خٛد را ثٝ د٘یب ٔعزفی وزدٜ ٚ اعالعبتؼ در عزاعز خٟبٖ ٔٙتؾزٔی ٚوبر آ٘الیٗ ٔی وغت

 .ٔذیزیت پزٚصٜ، وبفی ٘یغت فحیحیه رٚػ درعت ٚ یه ٘مؾٝ رٚ٘ذ 

رعبیت اعتب٘ذاردٞبی خٟب٘ی خٟت ٔمجَٛ ثٛدٖ ٚ تضٕیٗ اخزای درعت پزٚصٜ أزی ضزٚری اعت. ثب تٛخکٝ ثکٝ ایٙىکٝ    

وٙذ، ٔذیزاٖ ثذ٘جبَ رٚؽی ٞغتٙذ وکٝ ریغکه    ٞب تحٕیُ ٔی ٞبی عٍٙیٙی ثٝ عبسٔبٖ رعبیت چٙیٗ اعتب٘ذاردی ٞشیٙٝ

فیت ٘تیدٝ را در خٛد داؽتٝ ثبؽذ. پظ وذاْ اعتب٘ذارد در حبَ حبضز ثٟتکزیٗ ٚ در  وٕتز، ثبسدٞی ثیؾتز ٚ تضٕیٗ وی

 ثّٙذ ٔذت وبرآٔذتزیٗ اعت؟

 

  مفهوم استاندارد ساسی پزوژه

ریشی، اخزا، وٙتزَ ٚ خبتٕٝ، رعیذٖ ثٝ ٞذف را تضکٕیٗ   ایٗ اعتب٘ذارد ثب تمغیٓ یه ثز٘بٔٝ ثٝ پٙح لغٕت، آغبس، ثز٘بٔٝ

 .وٙذ ٔی

ٞکب ٚ رفتبرٞکبی عکبسٔب٘ی ٚ     عکبخت  ٞبی ثشري فٙعتی ٚ عٕزا٘ی ایٗ اعکت وکٝ، ثکٝ سیکز     ایٗ اعتب٘ذارد ثٝ پزٚصٜتٛفیٝ 

ٞبی درٌیز تٛخٝ سیبدی وٙٙذ ٚ در ٕٞبٖ اثتذا ثب تغییزات خشیی ٚ ضزٚری، ٘مبط ؽىغت احتٕبِی پزٚصٜ را ثیبثٙکذ.   تیٓ

 .عبسی یه اعتب٘ذارد إٞیت سیبدی دارد ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثٛٔی

”. ؽکٛد  ٞبی ٔختّف اعت وٝ ثٝ عٙٛاٖ ثٟتزیٗ رٚػ در فٙعت پذیزفتٝ ٔی ای اس دا٘ؼ ٔدٕٛعٝ”عزیف وّی اعتب٘ذارد:ت

وٙٙذ ٚ یب ٔعیبرٞب ٚ لٛا٘یٗ خبفی ثزای عٙدؼ دار٘کذ   ثٝ خشئیبت ٚ ٚیضٌی پزٚصٜ تٛخٝ ٔی“اعبط ایٙىٝ   اعتب٘ذاردٞب ثز

 .ؽٛ٘ذ دعتٝ ثٙذی ٔی” وٙٙذ ٔیحُ خبؿ ٔذیزیت پزٚصٜ را ثزرعی  ٚ یب ثزاعبط یه راٜ

ای یب ثیٗ إِّّی ٞٓ ثزرعی وزد ٔٛعغبت ٔتعذدی ٔذارن ٔزثٛط ثٝ اعتب٘ذارد را  ؽٛد اس ٘ظز ٔٙغمٝ اعتب٘ذاردٞب را ٔی

 .دٞٙذ وٝ ٞز وذاْ درحٛسٜ خٛد ؽٟزت خٟب٘ی دار٘ذ ارائٝ ٔی

 

 

راهنمهای دانهص بدنهه     Pmbokو راهنمهای آ   )Project Management Institute ) PMI موسسهه 

 مدیزیت

وٙذ ٟٔکبرت ٔکذیزیت ٚ    تبعیظ ؽذٜ، ٔذعی اَٚ اعتب٘ذاردٞبی خٟب٘ی اعت ٚ ععی ٔی 0119ایٗ ٔٛعغٝ وٝ درعبَ 

آٚری وزدٜ ٚ ثب ٔؾکبروت افکزاد ٔتخقکـ عکی فزایٙکذی       ٞب را در ایٗ سٔیٙٝ خٕع ؽٙبخت ٔحیظ پزٚصٜ ٚ دیٍز دا٘ؼ

 .تزی فزاٞٓ وٙذ اعتب٘ذاردٞبی خبٔع
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٘ٛیظ در عی  یه پیؼ PMI ؽٛد. اثتذا یه تیٓ اس رٞجزاٖ، ٔتخققیٗ ٚ وبروٙبٖ ایٙذ در چٙذ ٔزحّٝ ا٘دبْ ٔیایٗ فز

 .ؽٛد وٙٙذ. عپظ ٘ظزات وبرؽٙبعبٖ پزعیذٜ ؽذٜ ٚتغییزات  سْ دادٜ ٔی چٙذ ٔبٜ تٟیٝ ٔی

جبٖ ٔغتمُ ارعبَ ؽکذٜ ٚ  ای ٔتؾىُ اسداٚعّ ثعذ پیؼ ٘ٛیظ در دعتزط عْٕٛ لزارٌزفتٝ ٚ ثعذ اس تغییزات، ثٝ وٕیتٝ

 .ؽٛد پظ اس تبییذ، ٔحقَٛ ارائٝ ٔی

 

 ):Projects IN Controlled Environments, version:) PRINCE استاندارد-

ٞکبی   آیذ. ایٗ اعتب٘ذارد فزایٙکذ ٔحٛرثکٛدٜ ٚ در ٔکٛرد ٔحکیظ     ثٝ حغبة ٔی PMI ثزای  رلیت ٟٕٔی prince ٔٛعغٝ

 .وٙتزَ ؽذٜ اعت

 (Projects IN Controlled Environments, version2) PRINCE2 اعتب٘ذارد

ؽٛد، عٙبفز ٟٔٓ ثزای ارسیبثی ٚ تىٕیُ ٔٛفمیت آٔیش یه پکزٚصٜ را   وٝ تٛعظ ایٗ ٔٛعغٝ )ٚالع در اٍّ٘غتبٖ( ارائٝ ٔی

 .وٙذ تعییٗ ٚ اعتخزاج ٔی

دٞکذ. ٘ىتکٝ افکّی ایکٗ      ٔکی ٞبی  سْ را ارائکٝ   عپظ ثزای وبٞؼ خغز، ایٗ عٙبفز را ثٝ یىذیٍز اتقبَ دادٜ ٚ تىٙیه

اعتفبدٜ اسایٗ عٙبفز ثٝ ایٗ تزتیت ٔٛثزتزیٗ راٜ ثکزای وکبٞؼ ریغکه پکزٚصٜ ٚ حفکی ویفیکت در پکزٚصٜ        “اعتب٘ذارد: 

 ”.اعت

  

IPMA The IPMA Competence Baseline)CB( 

ز ٚ دعکتیبر پکزٚصٜ ارائکٝ    را در چٟبر عغح، راٞجز، ٔذیز ارؽذ، ٔکذی  یه ٔٛعغٝ ثیٗ إِّّی در ارٚپب اعت وٝ اعتب٘ذارد

ؽذٜ ٚ ثٝ ؽبیغتٍی ٚ تدزثٝ ٔذیزاٖ تبویذ دارد. ایٗ ٔٛعغٝ ثب یه ٞیئت اخزایکی ٚ ٔکذیز اخزایکی ٚ چٙکذیٗ ٞیئکت      

ای اس عزاعز خٟبٖ ٕٞىبری دارد. فّغفٝ ایٗ ٔٛعغٝ دعتیبثی ثٝ تٛافکك   ٞبی وبری ٚ پزٚصٜ وٙذ ٚ ثب ٌزٜٚ ٔذیزٜ وبر ٔی

 .اس عزیك ارتجبط ٔٛثزاعت

ٞکبی ٔکذیزیت پکزٚصٜ ٚ ٘ؾکبٖ دٞٙکذٜ       رلبثتی وٝ یىی استعبریف ایٗ اعتب٘ذارد اعت، ٕ٘بیبٍ٘زادغبْ وّیٝ ؽبیغتٍی دیذ

 .ارسیبثی یه ٔٛلعیت خبؿ اس دیذ ٔذیز پزٚصٜ اعت

Association For Project Management)APM) 

دٞکذ وکٝ یکه     وٙٙکذٌبٖ اعٕیٙکبٖ ٔکی   ا٘ذ وٝ ثٝ وبرفزٔبیبٖ، ٔؾتزیبٖ ٚ تأٔیٗ  عٛری عزاحی ؽذٜ APM ٔعیبرٞبی

 :ی فذٚر ٌٛاٞیٙبٔٝ دارای چٟبر عغح سیز اعت ثب تجحز ٚ ٔتعٟذ اعت. ثز٘بٔٝ  ٔتخقـ پزٚصٜ

 فالحیت افَٛ پزٚصٜ ، ثزای ارسیبثی دا٘ؼ ثٙیبدی ٔذیزیت پزٚصٜ اسعزیك یه آسٖٔٛ،

ثکب وٕکه یکه     ( PRINCE2 جیٝٞبی اعبعی )تمزیجب ؽک  فالحیت ٔذیزیت پزٚصٜ، ثزای ثزرعی دا٘ؼ ٚ درن ٚ ٟٔبرت

 .ای اس ٔذیزاٖ پزٚصٜ ای پزٚصٜ، اس عزیك ٔقبحجٝ ٚ یه عزی ارسیبثی حزفٝ آسٖٔٛ وتجی فالحیت حزفٝ

 .ٌذارد ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔٛعغٝ اعالعبت خٛد را آ٘الیٗ ثب وبرثزا٘ؼ ثٝ اؽتزان ٔی

  

Japanese Project Management Forum )JPMF( 

https://maktabkhooneh.org/learn/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-mk52/
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ُ  0111ٞبی صاپٙی در دٞٝ  ؽزوت ٞکبیی ٘ٛآٚرا٘کٝ در    ثعذ اس یه روٛد، خٟت ثبسٌؾت ثٝ عغح خٟب٘ی ثٝ د٘جبَ راٜ حک

ٝ    (JPM) ٞبی ٔذیزیت پزٚصٜ صاپٙکی  عغح ٔذیزیتی، عبسٔب٘ی ٚ فٙبٚری ثٛد٘ذ. وبرثزد رٚػ  ٚ ٔکذیزیت پکزٚصٜ ٚ ثز٘بٔک

(P2M) ٚ ٝٔیکبفتٗ راٜ حکُ    ٔزحّٝ ٔذیزیت ثخؼ اعت وٝ خٟت 00، تزویجی اس ٔذیزیت عغح ٚرٚدی، ٔذیزیت ثز٘ب

 .ثزد ثزای ٔغبئُ پیچیذٜ عزاحی ؽذٜ ٚ عذْ اعٕیٙبٖ ٚ اثٟبْ را وبٞؼ دادٜ ٚ ا٘عغبف پذیزی را ثب  ٔی

 
  

ISO :9=88 (راهنمای مدیزیت پزوژه) 

ٔٙتؾز ؽذٜ اعت. ایٗ ٔٛعغٝ وٝ دفتز ٔزوشی آٖ در  2102در عبَ  ISO تٛعظ عبسٔبٖ ثیٗ إِّّی اعتب٘ذارد عبسی

در ٔٛضٛعبت ٔتٙٛ  ٔغزح ؽذٜ اعت. ثکب ؽکزح افکَٛ افکّی       ٞبی عٕٛٔی اردارد ثب ٞذف ارائٝ رإٞٙبییص٘ٛ عٛئیظ لز

 .ٞبی پیبدٜ عبسی یه پزٚصٜ ٔعزفی وٙذ ٘ىبتی ٞٓ در ٔٛرد رٚػ

دٞذ، أب ٚارد خشئیکبت ٘ؾکذٜ ٚ فمکظ ثکٝ      اٌز چٝ ایٗ اعتب٘ذارد، ٔفبٞیٓ ٚ فزایٙذٞبی ٟٔٓ ٔذیزیت پزٚصٜ را تٛضیح ٔی

 .وٙذ ی ٔزثٛط ثٝ ٔذیزیت پزٚصٜ تٛخٝ ٔیٞب خٙجٝ

 :ٞبی ٔٛرد تٛخٝ ایٗ اعتب٘ذارد ثخؼ

 رإٞٙبیی در حٛسٜ ٔذیزیت پزٚصٜ

 رإٞٙبیی در حٛسٜ ٔذیزیت ثز٘بٔٝ

 رإٞٙبیی در حٛسٜ ٔذیزیت ٕ٘ٛ٘ٝ وبرٞب

 ٚاصٌبٖ ٔذیزیت پزٚصٜ

 ٔذیزیت ارسػ وغت ؽذٜ

 عبختبر ؽىغت وبر

 

 ارائٟذٞٙکذٜ  ٚ IT ارائٝ دٞٙکذٜ ٔکذارن تخققکی ٔکذیزیت پکزٚصٜ ٚ ٔکذیزیت      اٍّ٘غتبٖ یه ٔٛعغٝ  APMG ٔٛعغٝ

( OGCٞبی ٔزثٛعٝ اعت. ایٗ ٔٛعغٝ تحت ِیغب٘ظ عبسٔبٖ تدبرت دِٚتی اٍّ٘غکتبٖ)  ٞبی تخققی در سٔیٙٝ ٔؾبٚرٜ

ٝ  اعکت  :Prince مدیزیت پهزوژه  تزیٗ ٔذرن ٔذیزیت پزٚصٜ ایٗ عبسٔبٖ ٔذرن وٙذ. افّی فعبِیت ٔی َ  در وک  عکب

ٗ . اعت ؽذٜ ٔٙتؾز 0119 ٝ  ایک عغکبت ٔعتجکز ٔکذیزیت پکزٚصٜ     ٔٛ دٚ اس یىکی  آٖ پکزٚصٜ  ٔکذیزیت  ٔکذارن  ٚ ٔٛعغک

 ( در د٘یب اعت.PMI)ثٟٕزاٜ

 

 اٍّ٘غتبٖ APMG ٔذارن ٔٛعغٝ
 "Prince2"اعتب٘ذارد ٔذیزیت پزٚصٜ در ٔحیظ ٞبی وٙتزَ ؽذٜ

 PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) ٘بْ وبُٔ:

ٚیزایؼ خذیذ آٖ ارائٝ ؽذ. یه ٔتکذِٚٛصی در   2119ٔٙتؾز ؽذٜ ٚ در عبَ  0119ایٗ اعتب٘ذارد وٝ در عبَ تٛفیف: 

ٝ  ٔعٕٛ  ِذا. اعت ٔتذِٚٛصی ارائٝ ٕٞیٗ در PMBOK اعتب٘ذارد دٞذ. تفبٚت عٕذٜ آٖ ثب ٔذیزیت پزٚصٜ ارائٝ ٔی  تٛفکی

 در ٚ وکزدٜ  اعکتفبدٜ  Prince2 ٞبی ٔذیزیت پکزٚصٜ اس فزایٙذ ٔزحّٝ ثٝ ٔزحّٝ اعتمزار خٟت پزٚصٜ ٔذیزاٖ وٝ ؽٛد ٔی

 PMBOK فزایٙکذٞبی  ٚ ٞب تىٙیه ٚ ٔفبٞیٓ اس پزٚصٜ راٞجزی عَٛ در ٕٞچٙیٗ ٚ اعتمزارعیغتٓ ٔذیزیت پزٚصٜ عَٛ

 ذ.وٙٙ اعتفبدٜ
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 PMBOK اس خّٕٝ PMI اعتب٘ذاردٞب ٚ ٔذارن

َ  در ٔٛعغٝ ٔکذیزیت پکزٚصٜ آٔزیىکب    ٛ  ؽکؼ  ثکب 0191 عکب در ؽکٟز پٙغکیّٛا٘یب آٔزیىکب تبعکیظ ؽکذ. در عکبَ         عضک

0172 PMI ٌٛاٞی PMP آٔزیىب ّٔی اعتب٘ذارد ٌٛاٞی وغت ثٝ ٔٛفك 0110 عبَ در ٚ وزد ٔعزفی را (ANSI  .ؽکذ )

 .وزد وغت خٛد PMP ٌٛاٞی  ثزای ٘یش را 1110ISO ٌٛاٞی PMI ٞؾت عبَ ثعذ اس آٖ

وؾٛر رعیذٜ ا٘کذ. دار٘کذٌبٖ ٌٛاٞیٙبٔکٝ افکّی ٔکذیزیت       079در ٘فز811111 اس ثیؼ ثٝ PMI در حبَ حبضز اعضبی

 ثکزای  اعکتب٘ذارد   عبسی فزاٞٓ PMI افّی ٞذف  ثبؽٙذ. ٘فز ٔی 911111( تب وٖٙٛ ثیؼ اس PMPپزٚصٜ ایٗ ٔٛعغٝ )

 .اعت پزٚصٜ ٔذیزیت د٘یبی

 

 "پزوژه مدیزیت راهنمای" یا  88=9:
ٖ    2119اس عبَ  (ISO) عبسٔبٖ اعتب٘ذارد ٞبی ثیٗ إِّّی  ٔیالدی تذٚیٗ ٚ تٛععٝ اعتب٘ذارد خذیکذی را تحکت عٙکٛا

ISO 20911 .ٕ٘بیٙذٜ اس عزاعز د٘یب وبر ثز رٚی اعتب٘ذاردی  911؛ رإٞٙبی ٔذیزیت پزٚصٜ در دعتٛر وبر خٛد لزارداد

 ثیٗ إِّّی خٟت ارائٝ رإٞٙبیی ٞبی عٕٛٔی، تٛضیح افَٛ ٔحکٛری ٚ آ٘چکٝ وکٝ راٞىبرٞکبی لبثکُ لجکَٛ در حکٛسٜ       

 ٖ یىکی اس  ) Standards Australiaٔذیزیت پزٚصٜ ثٝ ؽٕبر ٔی رٚ٘ذ را آغبس ٕ٘ٛد٘ذ. در اِٚیٗ اعالعیٝ رعٕی عکبسٔب

ٔیالدی ٔٙتؾز ٌزدیذ، ٔب٘یفغت تذٚیٗ ٚ تٛععٝ چٙیٗ اعتب٘ذاردی ثٝ ؽکزح   2117ٕٞىبراٖ ایٗ پزٚصٜ( وٝ در صا٘ٛیٝ 

 :سیککککککککککککککککککککککککککککککککککز اعککککککککککککککککککککککککککککککککککالْ ٌزدیککککککککککککککککککککککککککککککککککذ

ٝ اعتب٘ذاردٞبی خٟب٘ی فٙعت ٔحٛر ٔتعذدی را ؽبٞذ ثٛدٜ ایٓ. أّب در ایٗ ٔیبٖ در عَٛ عبِیبٖ اخیز، اسدیبد ٚ تٛعع "

ٞیچ اعتب٘ذارد فزاٌیزی وٝ افَٛ ٚ فزآیٙذٞبی عٕٛٔی ٔذیزیت پزٚصٜ را در عغح ثیٗ إُِّ پٛؽکؼ دٞکذ ثکٝ چؾکٓ     

ٛعظ خبٔعٝ خٟکب٘ی  ٕ٘ی خٛرد. اعتب٘ذاردٞبی تِٛیذ ؽذٜ ٞیچٍٛ٘ٝ ادثیبت ٔؾتزن یب فزآیٙذٞبی ٕٞغب٘ی وٝ ثتٛا٘ٙذ ت

ٔذیزیت پزٚصٜ ثٝ عٙٛاٖ ٔزخع ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌیز٘ذ را ارائٝ ٘ذادٜ ا٘ذ ٚ در ٘تیدٝ تفبعیز ٚ تعبریف ٔختّفی در ایکٗ  

 " .حککککککککککککککککککککٛسٜ ثٛخککککککککککککککککککککٛد آٔککککککککککککککککککککذٜ اعککککککککککککککککککککت

 :در ادأککککککککککککککککککٝ ایککککککککککککککککککٗ ثیب٘یککککککککککککککککککٝ آٔککککککککککککککککککذٜ اعککککککککککککککککککت 

د یکه اعکتب٘ذارد خذیکذ تحکت     وبر ایدب (ISO) ثٝ ٔٙظٛر ؽٙبعبیی ایٗ ٔؾىالت، عبسٔبٖ اعتب٘ذاردٞبی ثیٗ إِّّی "

را آغبس ٕ٘ٛدٜ اعت. ایٗ اعتب٘ذارد ثغتز ٔؾتزوی را ارائٝ ٔی دٞکذ وکٝ    "؛ رإٞٙبی ٔذیزیت پزٚصISO 20911ٜ" عٙٛاٖ

ثٝ ٘مغٝ ٔزخع ثزای تٕبٔی ٔتخققیٗ ٔذیزیت پزٚصٜ تجذیُ ؽذٜ ٚ ا٘تمبَ دا٘ؼ ٚ ٕٞبًٞٙ عکبسی افکَٛ، ادثیکبت ٚ    

 " .آتی را تغٟیُ ٔی ٕ٘بیذ فزآیٙذٞبی اعتب٘ذاردٞبی ٔٛخٛد ٚ

 
 ISOٔٙتؾکزٌزدیذ،   DIS ٔیالدی وٝ ٘غخٝ پیؼ ٘کٛیظ ایکٗ اعکتب٘ذارد تٛعکظ     2100آٚریُ عبَ  09ٞزچٙذ وٝ تب 

ٔٛرد تٛخکٝ   (PMI) آ٘چٙبٖ اس عٛی ٔتِٛیبٖ ٔذیزیت پزٚصٜ ٚ عزفذاراٖ اعتب٘ذاردٞبی ٔٛعغٝ ٔذیزیت پزٚصٜ 20911

ففحٝ ای دْٚ را  2ثیب٘یٝ  Standards Australiaٔیالدی،  2111ٚ در صا٘ٛیٝ  ٚ یب ا٘تمبد لزار ٍ٘زفت. در ایٗ فبفّٝ

ٚ ٔاللکبت ٞکبی    20911٘یش ٔٙتؾز ٕ٘ٛد وٝ ثیؾتز حَٛ ٔحٛر ٞبی پیؾزفت ٞبی حبفُ ؽذٜ در سٔیٙٝ تٛععٝ ایکشٚ  

ایکٗ ثیب٘یکٝ ٔکی     ثیٗ إِّّی در وؾٛرٞبی اٍّ٘غتبٖ، ایب ت ٔتحذٜ آٔزیىب ٚ إِٓبٖ ٔی ٌزدیذ. اس ٘ىبت لبثکُ تٛخکٝ در  

٘غخٝ پیؼ ٘ٛیظ در ٞفت ثخؼ ٚ در خٛاعکت ٔؾکبروت ٚ ٕٞیکبری ٔکبِی      (Outlines) تٛاٖ ثٝ ٔعزفی عزفقّٟبی

خٟت تىٕیُ اعتب٘ذارد اؽبرٜ ٕ٘ٛد. خبِت تٛخٝ آ٘ىٝ در ثیب٘یٝ دْٚ تبریخ ثٝ رٚس رعب٘ی ٚ ا٘تؾبر اعکتب٘ذارد اس عکپتبٔجز   

 .عٛیك افتبدٔیالدی ثٝ ت 2102ثیب٘یٝ اَٚ ثٝ صٚئٗ  2101
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   ٖ حکبٚی اعالعکبت رٚ٘کذ تىٕیکُ ٚ     ) Standards Australia أب در ایٗ فبفّٝ ٚ لجُ اس ا٘تؾبر ثیب٘یکٝ عکْٛ عکبسٔب

درخٛاعت ٔؾبروت در تبٔیٗ ٔبِی(، ٔمب ت ٔتعذدی اس عٛی ٔتِٛیبٖ ٚ دعت ا٘ذر وبراٖ تٛعکعٝ ٚ تحمیکك در حکٛسٜ    

ٔکیالدی ثکب    2117در ٘یٕکٝ اَٚ عکبَ    PMBOK Guide ب٘ذاردٔذیزیت پزٚصٜ ا٘تؾبر یبفت. ارائٝ ٘غخٝ چٟکبرْ اعکت  

ثز رإٞٙبی ثذ٘ٝ دا٘ؼ ٔذیزیت پزٚصٜ، در ا٘تؾبر ایٗ ٔمب ت وٝ ثیؾتز  PMI عبَ عزٔبیٝ ٌذاری ٚ تٕزوش 02پؾتٛا٘ٝ 

 .رً٘ ٚ ثٛی ٔمبیغٝ دٚ اعتب٘ذارد را ثٝ خٛد ٌزفتٙذ ثی تبثیز ٘جٛد

 
 (ISO 20911 زآیٙذٞب ٚ حٛسٜ ٞبی دا٘ؾی )یب ٌزٜٚ ٞبی ٔٛضٛعی در ثیبٖٔمب ت ٔذوٛر در ٔدٕٛ  ثٝ ٔمبیغٝ ٔیبٖ ف

فزآیٙذ تؾکىیُ ؽکذٜ    91اس  ISO 20911 فزآیٙذ ٔی ثبؽذ ٚ 22حبٚی  PMBOK Guide ٔی پزداس٘ذ. ٘غخٝ چٟبرْ

ٔٙتؾز خٛاٞذ ؽذ، در ثز ٌیز٘کذٜ یکه    2109وٝ در صا٘ٛیٝ  PMBOK Guide اعت. ) سْ ثذوز اعت وٝ ٘غخٝ پٙدٓ

فزایٙذ ٘غکخٝ چٟکبرْ    22فزآیٙذ اضبفٝ ؽذٜ ثٝ  Stakeholders Management  ٚ9 دا٘ؾی خذیذ ثب عٙٛاٖ حٛسٜ

 ISO 20911 فزآیٙذ ٔیبٖ ٞز دٚ اعتب٘ذارد ٔؾتزن ٔی ثبؽٙذ ٚ ثزخی اس فزآیٙذٞبی 92ٔی ثبؽذ.( خبِت تٛخٝ آ٘ىٝ 

 ISO 20911 یٙذ ٔذیزیت لزارداد درثٝ فٛرت ٕٞشٔبٖ ٞغتٙذ )ٔب٘ٙذ فزآ PMBOK Guide در ثزٌیز٘ذٜ دٚ فزآیٙذ

ٔی ثبؽذ.( ؽجبٞت دیٍز ایکٗ دٚ   PMBOK Guide وٝ ؽبُٔ دٚ فزآیٙذ اختتبْ پیٕبٖ ٚ ٔذیزیت پیٕبٖ در اعتب٘ذارد

اعتب٘ذارد در ٔیبٖ حٛسٜ ٞبی دا٘ؾی )یب ٌزٜٚ ٞبی ٔٛضٛعی( ٔی ثبؽذ. ثٝ ٘حٛی وٝ )ثب ٔعیبر لکزاردادٖ ٘غکخٝ پکٙدٓ    

 .وبٔالً ٔعبدَ ٚ یىغبٖ ٔی ثبؽٙذ (PMBOK Guide اعتب٘ذارد

 
ثٝ عٙٛاٖ یه اعکتب٘ذارد عّٕکی ٔکذیزیت پکزٚصٜ ٔکی       PMBOK Guide ٔذعی خٟب٘ی ثٛدٖ PMI دیز ثبسی اعت وٝ

، ایٗ اعتب٘ذارد ٘یش ثٝ عٙٛاٖ یه اعتب٘ذارد خٟب٘ی ؽٙبختٝ خٛاٞذ ؽکذ  ISO 20911 ثبؽذ. ثذٖٚ ؽه ثٝ ٔحض ا٘تؾبر

وؾکٛر دیٍکز ثکٝ     1وؾٛر ٚ ٘ظبرت  92ٕٞىبری ٚ ٔؾبروت تیٓ ٞبی ثیٗ إِّّی اس چزا وٝ تذٚیٗ ٚ تٛععٝ آٖ حبفُ 

رٚ٘ذ تذٚیٗ اعتب٘ذارد ٔی ثبؽذ. خبِت آٖ اعت وٝ وٕیتٝ فٙی ایب ت ٔتحذٜ آٔزیىکب ثکز عّیکٝ پکذیزػ پکیؼ ٘کٛیظ       

 آٖ ٞب یعٙیؽجبٞت ٞبی ثغیبر سیبدی ثٝ اعتب٘ذارد ٔحجٛة  ISO 20911 رأی داد چزا وٝ ؽبیذ ثٝ ٘حٛی ISO وٕیتٝ

PMBOK Guide دارد. اِجتٝ ٘جبیذ اس ٘ظز دٚر داؽت وٝ اعتب٘ذارد PMBOK Guide اعتب٘ذاردی ٔتعبِی ٚ ثزتز در ،

 ٔکیالدی )ٔغکبثك آٔبرٞکبی    2101سثبٖ س٘ذٜ د٘یب تزخٕٝ ؽذٜ ٚ تب اوتجز  09عغح ثیٗ إُِّ ٔی ثبؽذ وٝ تب وٖٙٛ ثٝ 

PMI)  ٔیّیٖٛ ٘غخٝ آٖ اس وب٘بَ ٞبی ر 9ثیؼ اس     ُ ٘یکش رلیجکی    ISO 20911 عٕی ثکٝ فکزٚػ رفتکٝ اعکت. در ٔمبثک

ثٝ ؽٕبر ٔی رٚد وٝ حتی ٕٔىٗ اعت تٛإ٘ٙذی  سْ خٟت خبیٍشیٗ ؽذٖ تٛعظ  PMBOK Guide عزعخت ثزای

ثکزای ٞکز وؾکٛر ثکٝ      ISO 20911 خبٔعٝ خٟب٘ی ٔذیزیت پزٚصٜ را داؽتٝ ثبؽذ. ٔغبثك اعال٘بت غیز رعٕی لزار اعکت 

 .ُ خٟکت پیکبدٜ عکبسی آٖ ثکب تٛخکٝ ثکٝ ٔحکیظ ٚ فزٞٙکً ثکٛٔی آٖ وؾکٛر ا٘تؾکبر یبثکذ            ٕٞزاٜ یکه ٘غکخٝ تىٕیک   

ٚ ٔتخققیٗ حمیمی در لبِت ارائٝ ٌٛاٞیٙبٔٝ ٞکبی حزفکٝ ای    (Individuals) ثٝ افزاد PMI ؽبیذ تٛخٝ ثیؼ اس حذ

ٚ اعتجکبر  ISO (در ٔمبیغکٝ ثکب خٟکت ٌیکزی عکبسٔب٘ی )ثکزای ؽخقکیتٟبی حمکٛلی         PgMP ،CAPM ٚ PMP چٖٛ

ٙذٌبٖ خٟب٘ی اعتب٘ذاردٞبی آٖ تأثیز ثغشایی در تمبثُ یب تعبُٔ آتی ایٗ دٚ اعتب٘ذارد خٟب٘ی حٛسٜ ٔکذیزیت پکزٚصٜ   دٞ

ثکٝ   (ICS) ثز اعبط وذ عجمٝ ثٙذی ثیٗ إِّّی اعتب٘ذاردٞب 20911داؽتٝ ثبؽذ. ٌٛاٜ ایٗ ٔذعب عجمٝ ثٙذی ؽذٖ ایشٚ 

ٖ    19.011.21فٛرت  در سیکز ٔدٕٛعکٝ ی اعکتب٘ذاردٞبی ویفیکت، ٔکذیزیت ٚ       ٔی ثبؽذ وٝ اؽبرٜ ثکٝ لکزار ٌکزفتٗ آ

 .( ٔی ثبؽذ19.011( ٚ سیز ٌزٜٚ ٔذیزیت ٚ عبسٔب٘ذٞی ؽزوت ٞب )19عبسٔب٘ذٞی )

 



 X155-6262ISSN:                               www.cpjournals.com                 (Civil & Project Journal(CPJ))  نشریه عمران و پروژه 

 22تب ففحٝ  90،ففحٝ- 21 ،ؽٕبرٜ پیبپی0911 ٔبٜ دی ،01ؽٕبرٜ   ، 2دٚرٜ ، دْٚعبَ 

 

33 
 

 یزیگ جهینت
 ثب ٕٞبًٞٙ ٚ عبسٌبر اعتٕبد، لبثُ ثیٙی، پیؼ لبثُ را پزٚصٜ ٘تبیح تٛاٖ ٔی پزٚصٜ ٔذیزیت اعتب٘ذاردٞبی ثٝ وٕه 

 فزایٙذٞبی ثٟجٛد خٟت ٞب عبسٔبٖ ثزای ثٟتز راٞىبرٞبی یبفتٗ ٚ خبؿ ٞبی تٛإ٘ٙذی ؽٙبعبیی. وزد عبسٔب٘ی ٔٛفمیت

 ثبؽٙذ خٟب٘ی عغح در اٌز ثخقٛؿ اعت، اعتب٘ذاردٞب ٞبی لبثّیت اس پزٚصٜ ٔذیزیت

                ٞب، عالٜٚ ثز ا٘تخبة رٚػ  ا٘تخبة رٚػ ٔذیزیت وبرٞب، اِٚیٗ ٌبْ ثزای ٔذیزیت پزٚصٜ ٞبعت. ثزای ٔٛفمیت پزٚصٜ                

 .ٔٙبعت، ثبیذ آٖ را ثب تیٓ خٛد ثٝ اؽتزان ثٍذاریذ ٚ آٖ را ثز اعبط ٘یبسٞبی پزٚصٜ خٛد ٔٙغجك وٙیذ
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