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 چیست؟  مدیریت پروژهمراحل اصلی فرآیند 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

تنضویاات  ارائوه ینویم  آ  و مسائل پیرامون   پروژه هایفرآینددر این مقاله قصد داریم درباره مراحل 

بپردازیم و به شما بگنییم  مدیریت پروژهالبته پیش از آ  یه به اصل منضنع بپردازیم باید به تعریف 

خناهید با مراحل اصل  فرآیند یک پروژه به طنر گیرد؛ بنابراین اگر م چگننه شکل م  ینترل پروژهیه 

 این مقاله با دقت تا انتها مطالعه ینید   ینیمیامل آشنا شنید، پیشنهاد م 

 

 چیست؟  مدیریت پروژهمنظور از  

های متناسب حل ای از راهباشد یه مجمنعهیک تخصص م  (  Project Management) مدیریت پروژه

را برای تشخیص منابع و انجام یارها برای به پایا  رساند  یک پروژه در طنل مدت زموا  تعیوین شوده، 
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هوای مودیریت  نیواز اسوت یوه در ها و انناع روشبرای این ننع مدیریت به دانش، تکنیکیند   ارائه م 

 چند مرحله انجام شند  

گیرد باید توانایی انجام و نظارت بر چگوونگی انجوام مرا و  را دست می  پروژه  مدیریت یکشخصی که  

را داشته باشد، عالوه بر این باید بتواند برای رساندن پروژه به تعادل اقتصوادی ا  بتتورین   فرآیند پروژه

هووا و شوورایت مختلووف، تنانوود در منقعیتموودیر پووروژه م  هووای اسووت اده کنوود ترین روشو اقتصووادی

گر بوه وضعیت پروژه را بررس  و با تنجه به شرایت پروژه آ  را به برنامه مشخص شده تطبیق دهد، یه ا

 تغییرات نیاز دارد، اصالحات الزم را انجام دهد  

 

  فرآیند پروژهمراحل 

یوک مودیریت دار به طنر یل  منظنر از پروژه یعنو  ریسوک و مسوینلیت، در نتیجوه شخصو  یوه عهوده

های های منجند در یک پروژه خاص را در صنرت نیاز بپذیرد و مسینلیتاست باید بتناند ریسک  پروژه

 بگیرد   آ  را به عهده

شوند  شناسوای  ماهیوت به چهوار مونرد تقسویم م د  تنانپروژه م فرآیند انجام یک پروژه از نظر مدیر  

ینتورل پروژه به صنرت یامل و روشون، اجورای پوروژه طبوق قونانین مطور  شوده،    تعیین مادودهپروژه،  

مودیر   هوا بوه عهودههای انجوام آ و نظارت دقیق و مراحل پایان  پروژه از مراحل  است مسینلیت  پروژه

 باشد  پروژه م 
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  شناسایی ماهیت پروژه

دهنوود، بورد پووروژه انجوام م را بور عهوده دارنوود، نخسوتین یواری را یووه بورای پیش مودیریت پووروژهیسوان  

شناخت ماهیت و چگننگ  سندآوری آ  پروژه است  مدیر پروژه بعد از بررس  این دو مونرد اقودام بوه 

 یند  شروع یار م 

 

 
 

 ورت کامل و روشن تعریف پروژه به ص 

های پیرامن  آ  است یوه مودیرا  بایود بوه ها و هزینهدومین مرحله از فرآیند یک پروژه بررس  اولنیت

 بتنانند در این زمینه با قطعیت تصمیم بگیرند و منابع منرد نیاز پروژه را تأمین ینند  
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 اجرای پروژه طبق قوانین مطرح شده 

ینند توا بوا ارائوه اطالعوات ها م ایف و مسینلیتبندی وظدر این مرحله، مدیرا  پروژه اقدام به تقسیم

 پروژه را برای اجرا آماده ینند  

 

  و نظارت دقیق کنترل پروژه

ها به شناسای  نیازها و های  است یه مدیر تنست آ آوری برنامه، جمعفرآیند پروژهچهارمین مرحله از  

 پردازد تا بتناند شرایت پیشرفت پروژه را منرد بررس  قرار دهد  ها پروژه م یم و یاست 

 

  مراحل پایانی پروژه

های جنبوهبه پایا  رساند  پروژه، آخرین مرحله در ایون فرآینود اسوت، یوه مودیرا  و صواحبا  یوار آ  را از 

آمیز باشود، ببوت آ  بوه عنونا  یوک پوروژه منفوق یننود و اگور پوروژه منفقیوتمختلف بررس  و تأیید م 

 گیرد  انجام م 

 

 چه نرم افزارهایی وجود دارد؟  مدیریت پروژهبرای 

گیورد  ایون دسوته از به واسطه نرم افزارهای تخصص  صنرت م  پروژهمدیریت  بخش  از  در حال حاضر  

بنوودی یننوود و درصوود پیشوورفت آ  را تخمووین بزننوود و بندجووه تناننوود مراحوول پووروژه را زما م  افزارهووانرم

افزارهوا مرتبت با آ  را تعیین ینند  به طنر یل  هر چیزی یه الزمه انجام یک پروژه است تنست ایون نرم

بیق داد تا امکوا  ها با سیستم پروژه تطافزارها باید بتنا  آ شند  برای استفاده از این نرمتعیین م 

 ها فراهم شند  استفاده از آ  برای انناع پروژه
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های افزارها، عملکرد و اقدامات مدیرا  پروژهتنانید با استفاده از این نرمشما به عننا  مدیر پروژه م 

تنانیوود بووه مشوواهده اطالعووات و میووزا  اجرایوو  بووند  سووایر گذشووته را بررسوو  ینیوود  عووالوه بوور ایوون م 

افزارهای مختلف  ارائه شدند ای گذشته بپردازید  در هر صنرت برای مدیریت و انجام پروژه، نرمهپروژه

 تنانند به ارزیاب  تعدادی از متغیرها بپردازند  ها م و هر یک از آ 

 

 
 

 شود؟ هایی را شامل می چه فرآیند  فرآیند پروژهمدیریت 

دهوود، تووأبیر حوول موودیریت یووک پووروژه ر  م نتیجووه نهووای  پووروژه از فرآینوودهای  یووه در مرا ،در حقیقووت

بندی هوا را بوه دو گوروه تقسویمگیرد  مدیرا  برای این فرآیندها اهمیت بسیاری قائل هستند و آ م 

 ینند  فرآیندهای مدیریت  برای ارائه ماصنل نهای  و فرآیندهای مدیریت  برای انجام پروژه  م 

ای ، بوه انجوام فرآینودهای  ماننود ناونه تنلیود و ارائوه در فرآیندهای مودیریت  بورای ارائوه ماصونل نهو

شوند، اموا در فرآینودهای مودیریت  بورای انجوام ماصنل یه بسیار حیات  و ضوروری هسوتند تنجوه م 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 6 

 

شند تا بتنا  بندی انجام مراحل آ  به صنرت دقیق و درست پشتیبان  م پروژه، سازمانده  و ترتیب

 ت متفاوت انجام داد  فرآیندهای مرتبت با آ  را در شرای

هوا بوا هوم و یک  از نکات مهم  یه باید در انجوام ایون دو فرآینود بوه آ  تنجوه یورد، ارتبواه پینسوته آ 

 های پروژه برای به پایا  رساند  آ  و ارائه ماصنل نهای  با بهترین ییفیت است  بررس  یم و یاست 

 

 

 

 کنترل پروژهی ریزی و تعیین استراتژی به صورت سازمانی برابرنامه 

های  یه حل یعن  ارائه راهکارهای مناسب و راه فرآیند پروژهریزی و ارائه استراتژی سازمان  برای برنامه

ها و شورایت مختلوف بورای رسوید  ها بتنا  در منقعیتبرای سازما  مشخص شده تا با استفاده از آ 

تناند به تالیل ها م ریزی گیری یرد  یک مدیر پروژه به واسطه این برنامهبه اهداف منرد نظر تصمیم
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های سازما  بپردازد، رشد وضعیت و شرایت فعلو  را بررسو  ینود و بوه ها و برنامهو بررس  منظم طر 

 میزا  پایداری سازما  یمک یند  

 

 فرآیند پروژه و سازماندهی آن 

ریزی فرآیندها و دیگر مونارد بایود بوه گننوه ارائوه شونند یوه مودیر بورای راهبورد پوروژه بوا مشوکل  برنامه

د  شوتر ز دیگور بوه انجوام برسواند  البتوه بورای آسوا مناجه نشند و بتناند تمام  مراحول را یکو  پو  ا

های تاقیقات  و فن  یموک تر فرآیندهای مرتبت با پروژه از گروهیارها و به پایا  رساند  هر چه سریع

 گرفت  

ها و ها بتنانند با حساسیتشند تا آ ها داده م با تنجه به ننع پروژه، اختیارات  به این دسته از گروه

های ریزی ینند و آ  را به انجام برسانند  یک  از مناردی یه برای این گروهوژه برای آ  برنامهمالحظات پر

 تاقیقات  اهمیت دارد، بازه زمان  و تانیل به منقع پروژه است  

تنانیود قورار گرفتیود، م  فرآینود پوروژهاینن  یه با مطالعه ایون مقالوه بوه طونر یامول در جریوا  مراحول 

دات خند را با ما و سایر یاربرا  به اشتراک بگذاریود  بوه نظور شوما چوه فرآینودهای یوک نظرات و پیشنها

را دسوت  ینترل پروژهتناند به خنب  شند؟ آیا هر مدیری م پروژه منفق شامل چه مراحل  دیگری م 

 بگیرد؟

 

 پایان


