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 دارد؟ یفیو چه وظا ستیپروژه ک  ر یمد
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

آن  تیذاهم گذررد میبوده است و هرچه زمان   کسب و کارمهم در    وظیفه  کی  شهیپروژه هم  تیریمد

دارنذد کذه  ازیذنفذر ن ونیذلیم 87.7بذه  انیذ  کارفرما2027تا سال    شود کهبرآورد می  شود.یمهم    شتریب

اکنذون دفتذر  یجهذان یهادرصذد سذازمان 71روزافذوون    ازینرفع این    یکنند. برا  هایشان را مدیریتپروژه

بایذد واضذ  اسذت کذه پذ     .2007نسذبت بذه سذال    شیدرصد افذاا  15  با  یتقر    یعنیپروژه دارند  تیریمد

 متصور باشیم. این رشتهن امتخصص یبراشغلی روشنی انداز چشم

در مذذورد مذدیریت پذذروژه و وظذای  مذذدیر پذروژه صذذکبت  ذواهیم کذذرد. هم نذین شذذر ی  مقالذه ن یذا در

ارائذه   لیست مدیر پروژهدر مورد یکی از مهمترین و پرکاربردترین اباار یک مدیر پروژه به نام چک  یکامل

  واهیم داد. 
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 مدیر پروژه کیست؟ 

و آن  یتا اجذرا شروع پروژهاز زمان را پروژه  کیو مدیریت  تیهدا تیاست که مسئول یپروژه شخص  ریمد

  منذابع و دافذرا  تیریمذد     اجذرای ویرشذام  برنامذهها  مسذئولیت  ن یبر عهده دارد. ادر نهایت  اتمه آن   

بذر پذروژه واگذرار شذده را    یذتکم یکامذ  بذرا اریذو ا ت  تیپذروژه مسذئول  ریپروژه اسذت. مذد  مکدودیتهای

 .عهده دارد

ممکذن  ایذبرسذد     انیذپروژه ممکن است بذا اتمذام پذروژه ا تصذاد داده شذده بذه پا  ریمد  کی  تیموقع

شذده  ن یذیتع شیاز پرسیدن به یک نقطه تا    ومدت زمان مکدود    یبرا  یدائم  مهین  تیموقع  کیاست  

  باشد.

 

 های یک مدیر پروژهمسئولیت 

بذذه اتمذذام  یدهو جهذذت یسذذازمانده  ی ویربرنامذذه مسذذئولیت( PMپذذروژه   رانی  مذذدبذذه صذذورت کلذذی

از اتمام پروژه بذا رعایذت زمذان    نانیاطمها با هدف  . این مسئولیتسازمان را دارند  کی اد    یهاپروژه

 گیرد.پروژه انجام می بودجه و مکدوده

به  وسازمان را شک  دهند  ریتوانند مسیپروژه م رانی  مدانیاز ابتدا تا پا دهی یپ یهانظارت بر پروژه با

 کمک کنند.  درآمد شیشرکت و افااای ها  به  داکثر رساندن بازدهنهیکاهش هو

  نظذارت بذر آنهذا را دارد فذهیوظ مدیر پذروژهکه  ییهاپروژه به صنعت  سازمان و انواع پروژه  ریمد   یوظا

 .دارنذدهای مشترکی در چر ذه عمذر پذروژه در  الت کلی همه مدیران پروژه مسئولیتدارد. اما    یبستگ

برای شرح وظای  مدیر پروژه بهتذر ایذن اسذت کذه ایذن وظذای  را در دل مرا ذ  مختلذ  یذک پذروژه شذرح 

   عبارتند از:پنج مر له این  دهیم.
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 آغازین  •

 ی ویربرنامه •

 اجرا •

 و کنترل  نظارت •

  اتمه •

 

 وظایف مدیر پروژه در مراحل مختلف پروژه 

لیسذت یک مدیر پروژه باید در طول چر ه عمر پروژه  تمام وظای   ود را مد نظر داشذته باشذد کذه چک

هر مر له از چر ه عمر پروژه  قیدق یبه بررس  ادامه درمدیر پروژه اباار  وبی برای او در این مسیر است.  

 پردا ت. میداشته باشد   واه کیپروژه در هر  ریکه ممکن است مد یمختلف وظای  ن یو هم ن
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 افتتاحیه یا فاز آغازین  -۱

وظذای  کننذد.  یآن آغذاز م  مکذدودهپذروژه و  آن    یاهذداف اصذل  ن ییرا با تع  دیهر پروژه جد   پروژه  رانیمد

دربذاره   و  کذرده  ییرا شناسذا  یو  ذارج  یدا لذ  یاصذل  نفعذانیذ  مدیر پروژه در مر له آغازین این است که

پذروژه را  کیذ شذبردیپ یالزم بذرا هذایمجوزو هم نذین  کنذدمذراکره بذا آنهذا مشذتر     الاامات و انتظذارات

 .بگیرد

 

 ی ز یربرنامه  -۲

 ن یذا یکذه در طذ ایبرنامذه کنذد. تهیذه یکپارچذه و دقیذق برنامذه اال نوبت این است که مذدیر پذروژه یذک  

مسذائ    سذکی  رزمانبندی  نهیکند تا بر مکدوده  هویپروژه کمک م  رانی  به مدشودمی  جادیا  ندیفرآ

 د.نو ارتباطات نظارت کن تیفیمربوط به ک

رسذد. برنامذه پذروژه ینم انیذپذروژه بذه پا انیذپروژه تا زمان پا  ی ویرنکته مهم است که برنامه  ن یبه ا  توجه

 کند.پیدا می رییشود که به طور مداوم در طول پروژه تکام  و تغ یسند زنده تلق کیبه عنوان  دیبا

 

 اجرا  -۳

جذامع  کذه در برنامذه هذاییفعالیتبه اهداف پذروژه  یابیدست یبراپروژه  میت یمر له  اعضا  ن یا  یدر ط

 ریمذد درست کارها بر عهذدهاز انجام   نانی. اطمرسانندبه انجام می  را  مشخص شده است  (PMPپروژه  

 است و وی باید:پروژه 

 دمکافظت کن اشتباه در اجرای فرآیندهادر مقاب   میت از •

 دکن   یمسئله را تسه     •
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 دکن تیپروژه هدا راتییتغ جریانرا در  میت •

 

 نظارت و کنترل -۴

پذروژه   بذا شذروعنظارت و کنترل    یندهایفرآاگر چه نظارت و کنترل در مر له چهارم آورده شده است اما  

کنتذرل شذام  . نظذارت و ابنذدییادامذه منیذا     اتمذه  اجذرا و  ی ویربرنامذهمرا    شوند و در طول  یآغاز م

 است: ریموارد ز

 پروژه کی شرفتیبر پ نظارت •

 بودجه پروژه تیریمد •

 های پروژهاستونمای  به نقاط  دنیاز رس  نانیاطم •

  ریوی شدهبررسی میاان انکراف از عملکرد برنامه •

 یبذه انذدازه کذاف  دیذپروژه با  ریمد  کی   ن یرود. بنابرایم  شیطبق برنامه پ  قا  یدق  ایبه ندرت همه چ  البته

 سازگار شود.با شرایط  یباشد تا بتواند در صورت لووم به را ت ریپرانعطاف

 

 اختتامیه  -۵

 یینها جهیبه نت  دنیرس   یالزم برا  یهاتیکنند تا تمام فعالیپروژه تالش م  رانیمر له  مد  ن یدر طول ا

 :یک مدیر پروژه در مر له ا تتامیه بایدرا انجام دهند. 

 کند.آزاد  ند راستیپروژه الزم ن یبرا گریپرسن ( که د ای بودجه  یمنابع •

 .دآنها را پردا ت کن وضعیتضورتو   اتمه دادهپیمانکاران را قرارداد  •

 .دکن یگانیبا  ندهیارجاع و استفاده در آ یپروژه را برا یهاپرونده •
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تواند به اجرای درست و دقیق پروژه کمک کنذد. پذ  از لیست مدیر پروژه میدر تمام مرا   فوق  چک

دادیذد و یذا را نبایذد انجذام می چیاهذاییرفتذه اسذت  چذه  شی وب پ ی ویچه چاتمام پروژه بررسی اینکه  

دیر پذروژه بهتذر لیسذت مذتهیه یذک چکتواند به  یم  دادید اینکه چه کارهایی را باید متفاوت انجام می

لیسذت مذدیر پذروژه صذکبت های آتی به شما کمک کنذد. در بخذش بعذد بیشذتر در مذورد چکبرای پروژه

  واهیم کرد.

 

 

 لیست مدیر پروژهچک 

 

و  ن یترسذذاده دیهذذا شذذاسذذتیل  چکمیذذدار پذذروژه در ا تیذذار تیریمذذد یکذذه بذذرا ییتمذذام اباارهذذا انیذذدر م

وجود  ن یشوند. با ایمبهتر عملکرد    عثبا  یانهیدر هر زم  با  یها تقرستیلاباار باشند. چک  ن یترسازنده

 د.شومی استفاده ترکم ه  از این اباارپروژ تیریو مد ی ویردر برنامههنوز 

 :ایمآماده کردهاستفاده در طول پروژه  یبرا یامر له 11 مدیر پروژه ستیلین بخش یک چکدر ا
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 مورد توجه قرار گرفته است؟های همه ذینفعان  رفع نیاز و نگرانی ایآ •

 ؟باشدمیبودجه  و  برنامه و منابع مکدوده ن ییتع یبرا تیمامور هیانیب یپروژه دارا ایآ •

 شده است؟ لکاظدر مکدوده  برنامه  منابع و بودجه  ینسب ی ریپرانعطاف ایآ •

 ؟ارائه و توصی  شده است    یبه تفصه صورت شفاف و ب  پروژه بودن   یتکوقاب   ایآ •

 های اعضای تیم پروژه تعری  شده است؟آیا وظای  و مسئولیت •

 شده است؟ جادیا میت یاصل یاعضا رای( بWBSکار   شکستسا تار  کی ایآ •

بذا توجذه بذه و  هیذته (Critical Pathبکرانذی   ریمسذلکذاظ کذردن معتبذر بذا  یبرنامذه زمذان کیذ ایآ •

 شده است؟ نهیبه  پروژههای مکدودیت

شذده گنجانذده شذده   یمرا ذ  تکم ومهذم  یدادهایذرو یابیذرد یدر برنامذه بذرا  نقاط عط   ایآ •

 است؟

آنهذا بذا آن موافقذت  رانیو مذد  میتذ  یهذر هفتذه مشذخص شذده و اعضذا  یبذرا  ی تعهدات کار  ایآ •

 اند؟کرده

 شده است؟ ن یتدو ایبرنامه  تیموفق در مسیر دهایتهد ن یمهمترواکنش به  یبرا ایآ •

 و مورد توافق قرار گرفته است؟  یتعر یاصل نفعانیذ هیتوسط کل  رییتغ تیریمد ندیفرآ ایآ •

لیستها لیست مدیر پروژه را فراموش نکنید. چک واهید به درجه باالیی از کار  ود برسید  چکاگر می

 شوند.انسجام میموجب باال رفتن کیفیت کار و ایجاد 
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