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ز مدیریت پروژه چه استفاده  توان کرد؟هایی میا

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

امما بایمد  ،مدیریت پروژه فرایند رسمیی و اابمت جمی نی شداشمد  یفرایندها  ،هاشاید برای خیلی از شرکت

ها و سایر افراد شیازمند ممدیریت جیما  جیییجی ه داشته باشید که برای سازماشدهی و هیکاری با هم

 اییهما را بما کمارکند پروژهیها کیک ممیاست که به ج  یمنارت  ناش  کی  پروژه،  تیریمدپروژه هستید.  

 یکمار بمرا یو ا مرا تیری، مدی زیرهبرشام  یبرا  یراه  افتن به یمدیریت پروژه،  اشجا  دهند.    ی شتریببسیار  

  مرجدط است. یو شرکت میهر ج
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شداشمته  ازیمش یسمنتبمه ومیرت  پمروژه    ی برایتیریمد  ستمیس   کهای ییه بخشمیکن است شیا به ه

در ایمن مااهمه بمه   مند شمید.بنره  تیریمد  یاساس   یهااز اسیت  یجیاشد از برخیشیا م  میاما ج  د،یباش

 پردازیم.بررسی جعریف پروژه چیست، جعریف مدیریت پروژه و کاربردهای مدیریت پروژه می

 

د. بمما یممو ا ممرا کن تیری، مممدی زیرشممیا کیممک کنممد جمما کممار خممید را برشامممه میجیاشممد بممه جممیپممروژه م تیریمممد

مکمما   کیممکممار را در  اتیمم رئجیاشممد جیمما  یشممیا م میپممروژه، جمم ی بممرایتیریابممرار مممد کیمماسممتداده از 

کمه اشجما   ییجیاشمد در کارهمایشمیا م می، جمکاربردهمای ممدیریت پمروژهبا استداده از  .  کند  یسازماشده

. کند ی هیکار ی ، به طیر میثرجرتیرا به اشتراک بگذارد و در شنا  شرفتیشده هیسی باشد، بازخیرد و پ

، تما یهیمه کارها یی و مدیریت ابجا یابرارها برا ریو سا ت یییودحات گسترده، ا ن یب  یی ابجا  ی ا  به

 :کندیشیا کیک م میپروژه به ج ی برایتیریابرار مد کی

 دیرا هیاهنگ کنها و عیلکرد اعضاء کار •

 دیها و بازخیرد پروژه را متیرکر کن، پروشدهاتیها،  رئبرشامه •

 دیبه اشتراک بگذار ندعا یرا با هیه ذهای مختلف یبه روزرساش •

 دیرا بندید بدخش میج ی هیکار •

 

 ست؟یپروژه چ

همای زیمر بخش یجمش  میامت اسمت کمه دارا کیمپمروژه  کابتدا باید بررسی کنیم که پروژه چیسمت  یم

 است:

 اهرامات، اهداف، مشخصات فنی :محدوده •
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 آالت، ماشین ، میادراتیکارکنا ، ججن  :منابع •

 رهیها و غیکار، وابستگ، مدت ا یشروع و پا :زما  •

 و سید رمترادهیغ طیها، شرانهیهز :پیل •

 

 

 

پمن  مرللمه  یها داراپروژه اکثرپروژه شظارت دارد.   کی  یو ا را  ی، سازماشدهی زیربرشامه  بر  پروژه  تیریمد

منحصمر   یاهر پمروژه  اگرچه  مجرا و ید دارد.  یتیریمد  یندهایاز آشنا فرآ  کیهستند که در هر    یاساس 

از   یداشمته باشمد، برخم  ازیمش  یخاوم  یهمابمه راه لت   تیممیفا  یبه فرد خیاهمد بمید و میکمن اسمت بمرا

 خید کیک کنند. یهاپروژه تیریجیاشند به شیا در مدیم تیریمد یاساس  یاهگیها و ابرارها
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 تعریف مدیریت پروژه

پمروژه   تیمیفا  یارهایبه مع  د یبه اهداف و رس   یابیدست  یبرا  میج  کی  تیهدا  ندیفرآ  پروژه  تیریمد

بمه هیمه اهمداف پمروژه در  یابیدسمت ،پمروژه بمرای ،یتیریممد  یزما  مشخص اسمت. چماهش اومل  کیدر  

 نمدیفرا یاطشعات معییاًل در اسناد پمروژه کمه در ابتمدا ن یشده است. ا ن ییجع)اهرامات(   یهاتیمحدود

 هزینمهو    تیمدیمحمدوده، زمما ، ک  یاومل  یهاتیشید. محمدودیم  فیشده است، جیو  جادیاارزیابی  

به اهمداف از   د یرس   یالز  و استداده از آشنا برا  یهایورود  صیجخص  ی سازنهیبن  هیاست. چاهش ثاشی

 یهماتیفعاه درهما کیهما، ابرارهما و جکناسمتداده از داشمش، منارت تیریمد شده است.  فیجعر  شیپ

کند که براساس یم  جادیرا ا  یمنحصر به فرد  جیرکر  پروژه  تیریمد  است.پروژه    اهرامات  ن یجأم  یپروژه برا

 . اهداف، منابع و برشامه هر پروژه شکت گرفته است

 

 پروژه مهم است؟ تیر یچرا مد

پمروژه را  کیمدرو   یکنمد جما کارهمایهما کیمک ممیبمه جممیرد    ، ایمن پمروژه  تیریممدجعریمف  با جی مه بمه  

همدف  کیبه  د یرس  یبرا فیاز وظا یاپروژه را به عنیا  مجییعه  کیو ا را کنند.    یابی، ردیسازماشده

کند جا داشش خمید یها کیک ممیبه ج از کاربردهای مدیریت پروژه این است که،. دیریخاص در شظر بگ

آ  پمروژه را بمرآورده  اهرامماتکنند جا به میامع   کنترل و پایشرا    دهاشجا  ش  یو جیا  کارها  رشدیرا به کار گ

 جرین مرایا و کاربردهای مدیریت پروژه عنیا  شده است.در ادامه منمکنند. 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 5 

 

 

 

 بخشدهای شفاف و سازمان یافته همکاری تیمی را بهبود میبرنامه

ابتممدا چاممدر او مماع داشیممد کمه از هیمما  اگمر جمما بممه لممال بمه یممک پممروژه بممدو  برشاممه پرداختممه باشممید، می

ریخته است. میکن است در پایا ، از مرالت اساسی برشامه خید ورف شظر کنید، برای جکییمت یمک بنم

کار فرامی  شده در آخرین هحظه جاش کنید یا به هیا  سیاالت بارها و بارها پاسخ دهید: "این به چمه 

یت کمار شمیا میکمن اسمت جحمت جمأثیر دهیت است  ما در لال اشجا  چه کاری هستیم  " از آ  بدجر، کید

 خیاهید پروژه خید را به هر اییتی به اجیا  برساشید. ارار گیرد زیرا شیا می

هما و میعمد ادت از شروع پروژه، جیا  کارهایی که باید اشجا  شمید، هیمراه بما ومالدا  وظمایف، جحییت 

شممده بندیداهماممرر مشممخص کنیممد. سممه ، پممروژه خممید را در یممک  ممدول زممماشی یمما یممک هیسممت ط

 دهد.سازماشدهی کنید جا به و یح مشخص شید چه کسی چه کاری را و در چه زماشی اشجا  می
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 بردتعریف نقش هر فرد به هم ریختگی را از بین می

جعیین شاش هر فرد است. پروژه بدو  داشتن مدیر و   مدیریت پروژههای بسیار منم در  یکی از بخش

شید و شتیجه دهخیاه را بمه هیمراه شمدارد، زیمرا افمراد وظمایف جعیین شاش اعضاء به سرعت متیاف می

داشنمد بمرای سمیاالت خمید بمه چمه کسمی دهنمد و شییخید را فرامی  کمرده،  رئیمات کمار را اشجما  شیی

ها مطابق کار نکهیاز ا نا یاطی یدارشد، برا  یرسی  یتیریرد مدکه عیلک  ییهاشرکتمرا عه کنند. لتی  

هسمتند،  دمهیوظ ن یمکمه فاامد ا ییهاامما شمرکت .پروژه را خیاهند داشت  ریمد  ،روشدیم  شیبا برشامه پ

 .گذارشدیآغازگر پروژه م ای ی را به عنده شخص مجر هاتیمسئیه ن یمعییاًل ا
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 بخشدبهبود میاهداف کاماًل مشخص، اثر بخشی تیم را 

. بممدو  اهممداف خیاهنممد بممیدش ریممآمتیممهمما میفا، پروژهسممتیداشممد اهممداف پممروژه چیشی میجمم یواتمم

میکن است در  نت رسید  به هدف اشتداه جش  کنند. شدارشد بلکه  رهیها شه جننا اشگمیمشخص، ج

از کاربردهمای ممدیریت . دیمکنیم فیمپمروژه، اهمداف پمروژه خمید را از ادمت جعر ی برایتیریابرار مد  کیبا  

 .کنند با اهداف پروژه هیسی هستندیپروژه کار م یکه رو یهیه افراد پروژه این است که،

 

 داردتعریف یک برنامه ارتباطی تیم شما را همسو و متمرکز نگه می

ادت از شروع کار، باید در یمک برشاممه ارجدماطی هیسمی مدیریت یک پروژه فاط یک بخش از معیا است. 

شیید. جیم شیا باید دارای یک ابرار مدیریت ایییت، یک ابرار پیا  رساشی فیری و یک ابرار مدیریت پروژه 

 کند که چه زماشی باید از هر ابرار استداده شید.باشد. یک برشامه ارجداطی جعیین می
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 کنندایش کارایی کمک میابزارهای مدیریت پروژه به افز

 ریبنتمر و اداممه مسم ی شیا در هیکمار میبه ج یتیریابرار مد کیشکات، استداده از   ن یکرد  ا  یعیل  یبرا

 کیک کند.

 

 پایان
 

 


