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رح تفاوت و شباهت  های مدیریت پروژه و ط
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

صاحبان کسب و کارهاا از  ی اریاست که توسط بس  یادیمدت ز  هاطرحها و  پروژه  ن یبو شباهت  تفاوت  

 ،پااروژه ماادرن  تیریماادظهااور  یاز همااان ابتاادا متأساافانهباادتر از  ن ایه ااه  اساات شااده گرفتااه  دهیااناد

 اند ب ار رفته گری دی یبه جاحتی گاهی اصطالحات  ن یا مشاهده شده است که

تر شادن تفااوت مادیریت طارح و مادیریت پاروژه هار یا  از ایان فر یهادهای در این مطلاب بارای روشان 

 ایم مدیریتی را شرح داده و سپس  نها را با هم مقایسه کرده

  دیپروژه را درک که  یو  طرح  ی ن یتفاوت ب دیپروژه ابتدا با تیریمد و طرح تیریمد تفاوتدرک  یبرا

 ایم بر درک صحیح تفاوتها، مفاهیم را به بیانی ساده عهوان کهیم در نگارش این مطلب سعی کرده
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 ها ها و طرحتفاوت میان پروژه 

ً    هااطرحشده است  از  نجاا کاه    ل یاند تش وابسته  گری دیپروژه کوچ تر که به    ن یاز چهد  طرح معماو

، گاارید یبااه اع ااا فیهااا و وظاااپروژه واگااراری از افااراد و بااا  یماایهسااتهد، ابلااب توسااط ت بااگر  اریبساا

موفا  مم ان اسات شاامل  طارح  یا ی اندازمربوط به راه  وظایف و مراحل از    یشوند  برخیم  تیریمد

 تیریمهااف  ماد  یباشاد  وتتا  تیو گااارش وعاع  اتیاعمل  تیری، مادی گیربرناماه  یاهداف، اجرا  میترس 

به صاورت را ها مهفرد باشد، پروژه یها به عهوان واحدهاپروژه تیریاز مد  شتربیها  پروژهای از  مجموعه

  دورن یم در طرح  ی

 

 
 

شاوند  اهاداف یو مهااب  محادود م  خی، تاارهاهیهگباه    با توجاهها عموما  کوچ تر هستهد و بالبا   پروژه

ً  کوتاه مادت هساتهد، در حاال وابساته باه اهاداف اصالی و چشام  طارح  یاکاه اهاداف    یپروژه معمو

 است اندازهای ی  شرکت 
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از پروژه مختلف    ن یچهد  در نظر گرفته شود که  طرحیمم ن است    یابیبازار  ن یکمپ   یبه عهوان مثال،  

  شودیشامل مرا  رهیو ب ی، روابط عمومیاجتماع یها، رسانهغاتی، تبلیسهت یهارسانه جمله

 

 تعریف مدیریت پروژه و مدیریت طرح 

پاروژه  تیریمدو  توانیم تفاوت مدیریت طرحمی، دیپروژه را دانست  یو  طرح   ی  ن یاکهون که تفاوت ب

  ن تعریفی از هر دو نوع مدیریت ارائه خواهیم داد را شرح دهیم  اما تبل از 

نوبت    یکهد  وتت   انیرا ب  کسب و کار ن بر    ریبرنامه و نحوه تأث  اهداف  دی با  طرح  ریمد   ی   :مدیریت طرح

 ها تمرکا کهد  مهاسب پروژه  واگراریاجرا و نحوه   و  ی استراتژ یرو دیبا طرح  ریمد   یرسد، ی م  طرح به 

است     طرح در داخل  مهفرد یا جداگانه  پروژه      ی  اتیعمل  ت یر یپروژه شامل مد   ت یر یمد :  پروژه   تیر یمد

و وظا   ، پروژه  ر یمد را هماههگ  مهاب   ت  فیزمان، بودجه،   ی و همچهین    کهد پخش می   میرا در سراسر 

پ تغ  شرفتیدرمورد  اول  جادیا  راتییو  برنامه  در  مد  هیشده  به  م   طرح  ری پروژه  مدیریت دهد   ی گاارش 

ی    کمکردن  مدی  یتاکت  ی پروژه  از  عمدتا    ن یا    است  طرح   تی ری تر  رو  کار  عمل  یبر  پروژه    ی اتیعهاصر 

 متمرکا است   ل یموارد تابل تحو ل یها، ماندن در بودجه و ت م اًجل عرب  تی مانهد رعا

 

 شباهت و تفاوت مدیریت طرح و مدیریت پروژه

نقاش  ن یبا یفاحشا یوجاود دارد، اماا تفاوتهاا ییشاباهتها هاطرحها و پروژه رانیمد ن یکه ب  یحال  در

   متفاوت است طرح ریمد بل پروژه در مقا ریمدجایگاه ، ن ی  بهابرابیهیممدیریتی این دو می
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 یهااوجود دارد، اما تفاوت یاساس  یهاشباهت عامل  7در  یو سب  سازمان  یکل  ی اگرچه از نظر رهبر

شود  در ایان بخاش شاباهت و تفااوت مادیریت طارح و مادیریت پاروژه را در دیده می  این  یتابل توجه

 دهیم عامل شرح می 7زمیهه این 

 

 
 

 یت منابع: محدود  -۱

و پروژه هر دو با محدودیت مهاب  روبرو هستهد اما از نظر کارمهدان و مهاب  انساانی، مادیر   طرح  رانیمد

 نظر دارد  ریرا ز ی شتریب اریکارمهدان بسطرح 
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 مسئولیت مدیران:   -۲

های بگر  و سهگیهی بر عهده دارند اما از  نجاایی کاه وساعت و انادازه مادیریت هر دو مدیر مسئولیت

 های مدیر طرح بیشتر است پس مسئولیتطرح بگرگتر است 

 

 بودجه:  -۳

بدیهی است که مدیران طارح   کار خود دارند   یبرا  ی بودجه کمتردر مقابل مدیران طرح  ها  پروژه  رانیمد

 های بیشتری خواههد داشت نیاز به صرف هگیهه

 

 جایگاه سازمانی:  -۴

 دارند ترار مدیران پروژه  نسبت بهسطح باًتری در مدیران طرح 

 

 : یر یانعطاف پذ -۵

شااوند امااا تغییاارات در هااا در گارر زمااان بااا تغییاارات تاباال تاوجهی مواجااه میهااا و هاام پروژههام طرح

رساهد اماا ها موتتی هستهد و با اتماا  پاروژه باه پایاان میها کمتر است  علت این است که پروژهپروژه

 ترند ها طوًنیطرح

 

 زمان: -۶

ً  نسبت به   بیشتر است  پروژهمدت زمان اجرای ی  طرح معمو
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 و ارتباط:  تماسنحوه  -۷

اماا ت ایه در  و بادون واساطه باا کارکهاان خاود در ارتبااط هساتهد  میمساتقبه صورت  ها  پروژه  رانیمد

ارتباطااتی بیار مساتقیم بیشاتر  کههاد  یرا اجارا م  هااطرحکاه    یکساانمورد مدیران طرح متفااوت اسات   

 دارند 

 

 جه ی نت

و بر اساا  دامهاه   شتریاختالفات بشبیه به هم هستهد و    یتیریدر هر دو سب  مد  یاساس   میمفاه

بگرگتار  یهااتالش  هاطرحکه    یدر حال  ندکوچ تر و متمرکا  یها کارهاپروژه  وسعت این مفاهیم است 

 تیرساهد کاار خاود را باا مسائولیم  طارح  تیریکه به سطح ماد  یاز افراد  ی اریبس   تری هستهدو پیچیده

ایان دو ساب   یهاا یاز ت ه ی اریبسدر که  ستیتعجب ن یجا ن یبهابرا   کوچ تر  باز کردند  یهاپروژه

 شود مدیریتی شباهت دیده می

 

 منابع: 

https://aims.education/project-manager-vs-program-manager-7-major-differences/ 
https://www.pmi.org/learning/library/understanding-difference-programs-versus-

projects-

6896#:~:text=The%20key%20difference%20is%20in,benefits%20realized%20by%20the%20

organization. 
https://www.projectmanager.com/training/the-difference-between-a-program-manager-

and-a-project-manager 
 

 پایان
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