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 تعریف مدیریت پروژه

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

 و  انیکه شروع، پا ی زیکرد. هر چ  فیپروژه را تعر  کی  ابتدا  دیبا  چیست،  پروژه  تیریمداینکه    فیتعر  یبرا

است که توسط  نن  یپروژه روش  تیریمد  ن یپروژه است. بنابرا  کیداشته باشد،    ل یقابل تحو  کار اجرایی

در واقط،، . شطودیم تیری، مطدگطریبطه باطارت دو  شودی، نظارت، کنترل و گزارش می زیرپروژه برنامه  کی

 تیری، مطدی زیرمرتا  مانند برنامه یهااز رشته یاست که تعداد ی چترمانند اصطالح    درپروژه    تیریمد
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. در این مقاله تعریف مدیریت شودیرا شامل م گریو موارد د  سکیر  تیریمناب،، مد  تیری، مدفیوظا

 شود.پروژه و مراحل انجام نن توضیح داده می
 

 

 

 ؟ ستیپروژه چ

پروژه یک تالش موقتی است که براا  تعریف پروژه است.    ،اولین قدم در بررسی تعریف مدیریت پروژه

اسطت  یپروژه از نن جهت موقت ک. یشودمیایجاد یک محصول، خدمات یا نتیجه منحصر به فاد انجام 

پطروژه از  کیط و دارد یو منطاب، مشخ ط محدودهرو  ن یمشخص دارد و از ا  انیشروع و پا  یکه از نظر زمان

است  اتیخاص از بمل  یابلکه مجموبه  ستیمعمول ن  اتیبمل  کیجهت منح ر به فرد است که    ن یا

است کطه  یپروژه اغلب شامل افراد میت کی ن یشده است. بنابرا یهدف واحد طراح  کیتحقق    یکه برا
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 مختلططف یایططافجغر ن یمختلططف و در چنططد یهااوقططات از سططازمان یگططاه) کننططدیمعمططو ب بططا هططم کططار نم

 هستند(.

 

 مدیر پروژه 

، اجطرا، ی، طراحطی زیر، برنامطهزیطنمتیطشطروع موفق  نهیدر زم  یکل  تیاست که مسئول  یپروژه شخ   ریمد

اطالبات و  ی ، فناوری ، معماریمیپروژه را به بهده دارد. ساخت و ساز، پتروش  کی  خاتمهنظارت، کنترل و  

اسططتداده  یشططغل نططوانب ن یططکننططد از ایم دیططمختلططف کططه مح ططو ت و خططدمات تول ،یاز صططنا ی اریبسطط

نافطط ،  یهاوالسطط دنیدر پرسطط ییاز جملططه توانططا ی مختلططفهططااز مهارت یاططیترک دیططبا ریمططد. کننططدیم

را داشططته  شطتریب یتیریمطد یهططامهارت ن ینشططده و حطل تعارضطات و هم نط انیطمدروضطات ب صیتشطخ

 .باشد
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بطر احتمطال  میبطه ططور مسطتق ریسطک،دهطد  صیاسطت کطه تشطخ ن یپروژه ا  ریمد  کی  فیوظا  ن یمهمتر

. شود ی ریگدر طول بمر پروژه اندازه یررسمیو غ یبه طور رسم  دیخطر با  ن یگ ارد و ایم  ریتأث  تیموفق

 ،بضطو ن یتریاست که به بنطوان اصطل یپروژه موفق کس ریاست و مد نانیاز بدم اطم  یناش  هاریسک

دهطد،  کطاه  یقابطل تطوجه زانیطرا بطه م ریسکتواند یخوب م ریمد کیکند. موضوع تمرکز   ن یا  یرو

و   دیطفرصطت ابطراز بقا  ،کنندهکطه هطر شطرکتحاصطل کنطد    نطانیارتااط نزاد، اطم  یخ  مش  تیاغلب با ربا

ابم از کوچک و بطزر  را بطر  ی ریگمیت م دهیاست که وظ  یشخ   پروژه  ریمد. در واق،  ها را داردینگران

 بهده دارد.

کنطد یم هیطرا ته ایبرنامطه ابتطداپروژه است.  کیکه مسئول نظارت بر  ی استشخ مدیر پروژه در واق، 

 کیطکطه  یتطا زمطان  ری. سپس مطددهدتشکیل می  پروژه را  میکند و تیرا برنورده م  ندعانیکه انتظارات ذ

اغلطب بطا  رکطا ن یطکنطد. ایپطروژه نظطارت و کنتطرل م  یشود، بر اجرا  دیتول  تیدیبا ک  ل یمح ول قابل تحو

 شود.یپروژه انجام م تیریکمک نرم افزار مد

ها  پرروژه براا  ها باا  فعالیتها، ابزارها و تکنیکبنابااین مدیریت پروژه استفاده از دانش، مهارت

شده است، اما به عنوان یرک تأمین الزامات پروژه است. این کار همیشه به صورت غیررسمی انجام می

 ظهور کاده است.  20حافه متمایز از اواسط قرن 

 

 مدیریت پروژهمراحل و فرآیندهای 

 :رندیگیپروژه در پنج گروه قرار م تیریمد ی مختلف در تعریفندهایفرا

 نغازین  •

 ی زیربرنامه •
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 اجرا )مدیریت پروژه( •

 و کنترل  نظارت •

 خاتمه •

 جطادیرا ا یپطروژه تمرکطز منح طر بطه فطرد  تیریموارد توجه دارند. امطا مطد  ن یها به اتیریتمام مد  مسلماب 

و  ،یتمرکز با رشد سر ن یاهداف، مناب، و برنامه هر پروژه شکل گرفته است. ارزش اکند که براساس  یم

 :شودیپروژه ثابت م تیریمد یجهان

 

 کیشناخته شده و استراتژ یسازمان تیصالح کیبنوان  به •

 نموزش  یبرا یبنوان موضوب به •

 یشغل ریمس کیبنوان  به •
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 های فرایندی در مدیریت پروژهگروه 

کننطد. اگطر یم یرا طط  یها مراحطل مختلدطدارند، همه نن  انیپادر نهایت  و    اجراها شروع،  ننجا که پروژه  از

 دیططپططروژه خواه تیریمططدتعریططف در مططورد  ی، پططس کنتططرل خططوبدیططپططنج مرحلططه را در  کن ن یططا دیططتوانیم

 :شده است انیب ریمرحله در ز پنج. داشت

 

 : آغازین

و منشطور  دیطدهیرا توسطعه م دهیطمرحله شروع پطروژه شطما اسطت. شطما ا  ن یادر تعریف مدیریت پروژه،  

دهطد و چگونطه یرا ارائطه م ی زیطچطه چ قطاب یکنطد پطروژه دق  یکه مشخص مط  ی، سنددیکنیم  هیپروژه را ته

رسطد، یجلسطه شطروع پطروژه بطه اود خطود م کیطمرحلطه از پطروژه در  ن یا .دیبرس   این هدف  به  دیخواهیم

اهداف پروژه، برنامطه   ن ییتع  یمربوطه را برا  یهاطرف  ریسهامداران و ساذیندعان،  ،  میکه شما ت  ییجا

 .دینوریارتااطات گردهم م رهیارتااط و زنج ی مانند نحوه برقرار ییندهایو فرا یبندزمان

 

 :ی ز یربرنامه 

 ن یتر و تخمطنن بطه قطعطات کوچطک  هیاست که شما با تجز  ییجا  مدیریت پروژهی در تعریف  بعد  مرحله

 بیطشماسطت، کطه ترت  (PMP)  پروژه  مدیریتحاصل برنامه    ی. خروجدیکنیم  ی زیرزمان هر کدام، برنامه

دهطد تطا یم  ارکط  ینقشطه راه بطرا  کیطبه شما    کار  ن یدهد. ایننها را نشان م  یوابستگ  یکارها و چگونگ

 .برسد جهیکه پروژه به نت یزمان
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 : و نظارت و کنترل اجرا

. دیطرا اجطرا کن پطروژه دیطتوانی، مدیدارجام،  برنامه    کیافتد. اکنون که  یاتداق م  در این مرحله  بمده کار

 ریدر مسط و محطدوده تیطدیکزمان،از نظر بودجه،  دیتا مطمئن شو دیکنی، کار را کنترل مریدر طول مس

هرگونطه  بیطو کاه  خطرات، مقابله با مشطکالت و ترک  ییشناسا  یبرا  ن یهم ن  شما.  دیخود قرار دار

 .افتدیمرحله اتداق م ن یپروژه در ا ریمد کیکرد. قسمت ابظم کار  دیتالش خواه رییتغ

 

 : خاتمه 

 نطانیاسطتداده را باطرد و اطم ن یشود تا از نن طه بطه دسطت نمطده بهتطر بررسیبه دقت   دیپروژه با  یکارها

مرحلطه   ن یطشطود. در ایبرنطد، منتقطل میکه سود م  ییهامینموخته به تدرسحاصل شود که هرگونه  

و   ، تمطام مطدارکنیطد افطتیدررا اسطت،  دهیرا کطه بطه اتمطام رسط ییکارهطا  یبطرا  کارفرمطا  رشیپ باید  شما  

 تیریمطد میماننطد تط ی گطرید میرا بطه تط ل یطو مح و ت قابل تحو دیبرسان انیرا به پا یینها  یهاگزارش

 .دیده ل یتحو اتیبمل

 

 

 پایان


