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ر مورد  آنچه که باید د  د نیبدا PRINCE2تمام 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

 مثا  هاا آن ازی برخ که دارد وجودی  فراوان  هایچهارچوب  و  ، راهنماهاهااستاندارد  پروژه  تیریمدی  برا

 مثاا   گااریدی بعضا و ندشااومی باارده کاا  بااه خااا  هاایپروژه تیریماادی باارا Agile ایا چاباا  چاارچوب

PMBOK ا ی کااد، یوجااو ن یااا اد. باادارناا راهااا پروژه مختلاا  انااوا ی  و باارسااا ی ادهیپ و اجاارا تیااقابل 

 اسااتاندارده، شااد کنتاار  هااای طیمح در هاا  آن پااروژه تیریماادی باارای کااا درد و متااداو هااای  وش

PRINCE2 (PRoject IN Controlled Environment 2 )سراساار در کشااور 150 از شیباا د  کااه اساات 

 د. ریگمی قرار استفاده مورد مختل های نهیزم د  پروژه  یتی اعضا توسط جهان
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 در را  PRINCE2ی  متادووو   اساا   بار  پاروژه  تیریماد  اساتاندارد   وش   یا  دیابتوان  شاما  کهی  صورت  در

 د  ریادرگ افاراد کاه داشات دیاخواه را ناانیاطم ن ییاد، ایانماساا ی  ادهیپ  و  اجارا  خاود  شارکت  ایا  سازمان

ی حتاا و اراتیااختها، اتیساالووهااا، مقشی ، نوظااا شاار  ازی درساات درک تواننااد ، بمختلااهااای پروژه

 وی اصالهاای یخروج وها یو ود ا ی ندیفرا ری، هکا درد  وش  ن یا  رد. دباشن  داشته  گریکدهای یازین

 شود. ها میبرنامه خودکا  کنتر   باعث که شده   یتشک مه  اهداف وها تیعاوی، فدیکل

ت، اسا PRINCE2 اساتاندارد پاروژه تیریمد حوزه در ایدن مطر های استاندارد ازی کی نکهیا  به  توجه  با

  یا پاروژه ریماد عناوان باهی تاازگ  باه  نکاهیا  ایا  دیهست  مختل   هایپروژه  ریمد  ه   شما  کهی  صورت  رد

 زمییاد، انما شارکت PRINCE2 دوره در دیدا    یتما نکهیا ای دیاشده رفتهیپذی خاص  شرکت  ای  سازمان

 آن در شااده  یااتعر  یمفاااه و صااطاحاتا، اجاا ها، ااختاره، سااشااد شااناخته مااد  ن یااا مااورد در اساات

 ماا  باا   یافرت  از  مطلاب  ن یاا  اداماه  در   یکنمی  شنهادیپ  شما  به  ن ینابراید، بکن  کسبی  شتریب  اطاعات

ی معرفا شما به را PRINCE2ی مبنا  بر  پروژه  تیریمد  استاندارد  جامع  و  کام    صورت  به  تا  دیباش  همراه

 ی . کن

 

 PRINCE2 )استاندارد( ی متدولوژ چهخیتار به کوتاهی نگاه

 به PROMPT ((Project Resource Organization Management & Planning Techniques  وش

  ی صورت بهی طراح   یاوا در و شد جادیای دمیا  1970  سا   در  IBM  شرکت  سابق  متخصصان  لهیوس 

 ن شاد. ایامی  اساتفاده  اطاعااتی  فنااو   گوناگونهای  پروژه  کردن  تیریمدی  برا  پروژه  تیریمدی  اوگو

 تیریماد گاریدهاای اوگو باه نسابتی کا درد و موفقی  وش عنوان بهی دمیا  1990 دهه اواخر  تا  اوگو
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 آن از IBM شارکت رانیماد خصاو  باه اطاعااتی فنااو  پاروژه رانیمد شتریب وشد می  محسوب  پروژه

 د. کردنمی استفاده

 
 

OGC (Office of Government Commerce ) بااه کااه انگلسااتانی با رگااان وزارت بعاادهای سااا  در

هااای پروژه تیریمااد در خااود موفااق رانیمااد تجااارب از اسااتفاده علاات بااه شااد توجااهت، ماساا معااروف

هاای چارچوب از شارکت  ن یاا  تا  بودی  لیدو  جهینت  ن د. ایشدن   و وبه  شکست  باها  آن  ازی  ا یس ، بمختل

 تیریماد دری دیاجد  وش انتشاا  باه دست و کنندی اوگوبردا   PROMPTپروژه تیریمدی اوگوی اصل

 د ن، مااانگلسااتا دوواات توسااط PRINCE2  وشی معرفاا از قباا   اد. تااب نناا PRINCE2 نااام بااا پااروژه
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PMBOK  لهیوساا بااه کااه بااود مختلاا هااای پروژه تیریماادی باارای عمااوم چااارچوب و اسااتانداردتنهااا 

 د. بو شدهی طراح کایآمر پروژه تیریمد انجمن  ای (PMI) سسهؤم

 اساا  بر انیکارفرما ای مانکارانیپ و رندیگمی قرار استفاده مورد اریبس استاندارد دو ن یا حاضر حا   در

ر، نظا ماورد  پاروژه  تیاماه  وها  ساازمان  در  موجاود  خاا   ن یوانه، قپروژ  تیریمد  در  خودی  قبلی  تجا د

 ر ، دمثاا  عناوان  هد. بارنایگمی  کاار  باه  مختلا هاای  پروژه  تیریمادی  بارا  را  چاارچوب  نو   دو  ن یا  ازی  کی

 و  وابساتههای  کشاور  از  کاه  ایاستراو  وی  جنوبی  قایفرد، آوزونیا، نیستراود، النا، هکاناد  رینظهایی  کشور

ی ضارو ی حکاومتهاای نهادی رساتم دساتو  اسا   رد، ببودن  انگلستان  کشور   یقد  مستعمراتج ء  

 ایا مانکاارانیپی حتا و کنناد اساتفاده PRINCE2 چاارچوب از خودهای پروژه تیریمدی برا حتما    که  بود

 د. کردن یزی میهیپا را خود رتباطات ، امد ن یا در شده انیب ن یقوان و اصو  به توجه با دیبا انیکارفرما

 و رانیمااد شااترهااا، بیپروژه باار حاااک  گااریدهای وفااهؤم و مختلاا های کشااور ن یقااوان از فااار  اوبتااه

 طباق پاروژه تیریمادی برا PRINCE2 استاندارد نکهیا به توجه با که هستند عتقده، مپروژ  کارشناسان

 اطاعااتی  فنااو هاای  پروژه  تیریمدی  برا  چارچوب  ن یا  گرت، ااس   استوار  اطاعاتی  فناو   خا ی  اوگو

 اریبسا PRINCE2 ماد ی طراحا کاه   یادو ن یا به دیاد. شبو  خواهد  تریکا درد  و  ثرترؤد، مشو  استفاده

 پار  ا یبسای  کیتکنوواو   و  افتاهی  وساعهی، تدانشا  تیاماه  باا  تا  شده  باعثی  ژگیو  ن یهم  و  بوده  چاب 

 مختلااا های برناماااههاااای ازین و رییاااتغ برابااار د  و باشاااد ساااازگا  شاااتریب اطاعااااتی فنااااو  سااارعت

 د. ده نشان خود از رای مناسبپذیری انعطاف

ی خصوصا وی دووتا ساازمان ایا شارکت 111  حادود  PRINCE2  اساتاندارد  گساترش  و  توساعهی  بارا  اگرچه

 دارند وجود جهانهای کشور  شتریب د ی  ا یبس  مؤسسات  و  مراکز  حاضر حا  در  ماد، ابودن کرده  شرکت

ه، پاروژ تیریمدی برا استاندارد ن یا چراکه؛  دانندمیی  ضرو   و  مه ی  امر  را  استاندارد  ن یا  از  استفاده  که
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 کاردن تیریمادی برا هدفمند و شده حسابی  وش عنوان به و کندمی جادیا را  مدا   ندیفرا  کردی و   ی

 ید. آمی شمار به مختل  هایپروژه

 

  ؟ستیچ PRINCE2 ی متدولوژ  از  منظور

د، دهامی شار  را تیریماد قاب   مراح    به  پروژهبندی   یتقسی  چگونگ  واقع  د   PRINCE2  ی متدووو 

 نظاارت و  شاود  انجاامی  کارآماد  و  ماؤثر  نحاو  باه  مناابع  نتار   ، کمراحا  ن یاا  از  کدام  هر  در  کهی  صورت  هب

ی دگیاچیپ ،ی متدووو  ن یا اسا  بر ن یبنابرا؛ ردیگ  صورت  پروژه  مستمر  و  منظ   شرفتیپی   و  بری  کامل

 مختلاا هااای پروژه تیریماادی باارا راکااهد، چکناامی دایااپ کاااهشی ریچشاامگ طااور بااههااا پروژه اناادازه و

 شود. می  یتعری مختلفهای تیمسلوو وها نقش
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ی صوورت  هد، بدارن  تمرکزی  خروجی  رو   بر   شتر بی  ،دنشومی  تیر یمد  PRINCE2  لهیوس  به  کهیی  هاپروژه

 د  کاارد انیااب دیاابای کلاا حاواات رد ت.اسوو  برخووورداری امالحظووه قابوو  تیوواهم  از نوودیآفر  هووری خروجوو کووه

 دارندی همکا  و مشارکتی مختلف هایروهگ  ،دانشده  تیریمد  استاندارد ن یا  لهیوس  به کهیی  هاپروژه

 ه: جمل زا ،دنشومیبندی  یتقسی اصل دسته 3 به که

 کنندگانن یتأم •

 انیمشتر •

 کا دران •

 شاک   باه شده انیب هایگروه تا کندمی فراه  را خا  وی عموم  دان  ی PRINCE2  گرید  عبارت  به

 باا را هاساازمانی بانیپشات کاه اسات سااختارمند  وش  یا و باشاند داشاته  تعاما    گریکدی  بای  مناسب

  .ددهمی انجام پروژه تیریمد استاندارد کردی و ا  استفاده

 هماراه باهی ا یبسای ایام ا پاروژه رانیماد و دارانساهامی برا تواندمی PRINCE2 استانداردگیری کار  به

 ه: جمل زد، اباش داشته

  .درنیگمی قرار درستی مکان وی زمان تیموقع  ی د  پروژه رانیمد و دارانسهام •

 ت. داش خواهدی اشده کنتر   انیپا وی شرو ، پیشرو پروژه •

 باقه، طشد  یتعر شیپ  ا ی  تجا   مد   و  برنامه  با  آن  مطابقت  انمی   و  پروژه  شرفتیپ  نحوه  در •

  .دریگمی صورتی شگیهم و منظ ی بازنگر  ی استاندارد ن یا

 د. بو خواهد برخورداری انعطاف قاب  گیری  یتصم نقاط از مد  ن یا اسا  بر پروژه تیریمد •

  .دشومی کنتر   و تیریمد خودکار و  یاتومات صورت به برنامه انحرافات •

  .دشومی جادیا حیصحی ارتباط کانا   ی آن تیریمد و جراه، اپروژمیان  •
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ی خروجاای  و باار عمااوا  م ،دنشااومی تیریمااد PRINCE2  وش کماا  بااا کااه هااایپروژه شااتریب •

 د. دارن تمرک  )محصوات(

 

  ؟ستیچ PRINCE2 مدل یاصل هایندیفرا

 هایپروژه انوا  تیریمدی براپذیر ا یمق و اصا  قاب  ی  وش  وی  ندیفرا  کردی و   ی  PRINCE2  مد 

 وی اصالهای  یخروج  و  هایو ود  به  توجه  با  پروژه  د   ندیفرا  هر  آن  طبق  که  دشومی  محسوب  مختل 

 انجاام راهاا آن دیابا کاهیی هاتیفعاو و کند دایپ دستها آن به  است  ازم  که  خا ی  اهداف  ن یهمچن

  .دشومی  یعرد، تده

 ت: اس  ری ی اصل ندیفرا 7ی دارا PRINCE2 ی متدووو ی کل طور به اما
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 Starting Up a Project (SU) پروژه اندازی راه ندیفرا

 ا  ناانیاطمی بارا و بوده پروژه آغا   از  قب    مرحله  رندهیبرگ  د   که  است  اندا ی راه  PRINCE2  ندیفرا  ن یاوو

 جااوده، وپااروژ اناادا ی راه ناادیفرا انجااامی راباا .دشااومیی طراحاا پااروژه آغااا هااای ازین شیپاا شاادن باارآورده

Project Mandate خواساته جاهینت و باااتر ساطو  طیراه، شاپاروژ تاا اساتی ضارو  و مها ی امر پروژه 

 د. شو انجامی درست به شده

 دیاتوو حاو  پروژه اندا ی راه ندیفرا فهیظد. وباش کوتاه  اریبس  دیبا  مد   ن یا  طبق  پروژه   ی انداراه  ندیفرا

 دساتر   در  از  ناانیاطم  و  ن یآغاا   مرحلاه  برناماه  هیاهه، تپاروژ  تیریماد   یتا  انتصااب  وی  طراحا  عنصر  3

  .دشومی ن ییتع  یتی اعضای برا ا ین مورد اطاعات بودن

 

 Initiating a Project (IP) پروژه  آغاز ندیفرا

  ز:ا اندعبارت هاآن از یبرخ که است یمختلف اهداف یدارا PRINCE2 مد  در پروژه آغا  ندیفرا

  .دکنمی جادیا مقاوم و مستحک  یتیریمد اسا   ی پروژه یشرویپ یبرا •

 توافاق  یتا افاراد ن یب نه ای دارد وجود یکاف هیتوج پروژه یشرویپ یبرا ایآ که مسأوه ن یا  د داره •

  .دکنمی جادیا

 ایا دارد وجاود پروژه یبرا یقبوو قاب   ی تجا  تیموقع ایآ نکهیا مورد در سا ی مستند و  دییتأ  به •

  .دپردازمی نه

  .دپردازمی پروژه لتیه سا ی توانمند و قیتشو به پروژه گرفتن  اریاخت در یبرا •

  .دکنمی جادیا درست ریمس  ی پروژه عمر طو  در ازین مورد گیری  یتصم هایندیفرا یبرا •
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 مشاخ  زماان  د د،موجاو هایسا ی   ییشناساا  باا  و  نظار  ماورد  پاروژه  یبرا  ایآ  نکهیا  مورد  در •

  .دکنمی حاص   نانیطما ت،اس  شده انجام عاقانه صورت به گذا ی هیسرما و اشت ه،شد

 

 Directing a Project (DP) پروژه تیهدا و ی رهبر  ندیفرا

 سااا ی ادهیپ و جااراا ه،پااروژ خاتمااه تااا آغاااز از معمااوا   پااروژه تیهاادا و ی رهباار ناادیفرا PRINCE2 مااد  در

 اساتثنااات توساط لاتیه ن یاا ت.اس  (Project Board) پروژه لتیه  یوظا ج ء آن انجام که دشومی

(Exception)  کاار مراحا   ی و بر هاگ ارش لهیوس  به و ردیگمی دست به  را  پروژه  تیریدم  ه،شد   یتعر 

 نادیفرا کاه اسات ذکار باه زما .ددهامی انجاام را ازم کنتار   گیری  یتصام نقاط  قیطر  از  و  دارد  نظارت

  .ددهنمی پوشش را پروژه ریمد  وزانه هایتیعاوف ه،پروژ ی رهبر و تیهدا

  :دگردنمی بندی یتقس ری  حوزه 4 به ندشومی انجام پروژه لتیه توسط که ییهاندیفرا

 پروژه آغا  -1

 اختصا  آن به ی شتریب نابعم ت،اس  ازین آمده دست به جینتا کنتر   از  بعد  که  پروژه  مراح    هایمرز   -۲

  د.کن دایپ

 و پاااروژه شااارفتیپ بااار ظاااارتن ،ییراهنماااا و شااانهادیپ شاااام   کاااه )ماااوردی( یرسااام ریاااغ تیهااادا -3

  .دشومی ییاستثنا هایتیموقع به نسبت اوعم  عکس

  د.دار دیتأک  آن شده کنتر   انیپا و پروژه جهینت بر که پروژه خاتمه -4
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 Controlling a Stage (CS) پروژه  از مدیریتی مرحله کی کنترل  ندیفرا

 هایتیفعاو PRINCE2 مد  طبق پروژه ا  (Management Stage) مدیریتی مرحله  ی کنتر   ندیفرا

 هاری  عااد  طیشارا  از  ناانیاطم  جهات  در  کاه  کنادمی   یتوص  را  پروژه  تیریمد  کنتر    و  نظارت  به  مردوط

 ناادیفرا ن یااای اصاال سااتهه .دشااومی انجااام انتظااار قاباا   ریااغ عیوقااا بااه نساابت اوعماا  عکس و مرحلااه

  .دشومی مردوط پروژه  وزانه تیریمد به که استی ندیفرا و دهدمی شک   را پروژه ریمد هایتاش

  :دشومی ری  موارد شام   که دارد وجود ک  یس   ی مرحله  ی اخ  د، دنیفرا ن یا به توجه با

  .دشومی جادیا مجوز  ی د،شون انجام است ازم که ییهاکار یبرا •

  .دگردمی آو ی جمع کار شرفتیپ اطاعات •

  .دشومی انجام ازم هایاوعم  عکس راتییتغ به نسبت •

  .دریگمی صورت شده انجام اقدامات از یده گ ارش •

  .دگردمی اتخاذ ی ضرو  و ازم یاصاح اقدامات •

 تیریمااد مساتمر تیاعاوف ق،فااو ماوارد پوشاش بار عاااوه پاروژه ا  مادیریتی مرحلااه  یا کنتار   نادیفرا

 د.دار برعهده ه  را راتییتغ کنتر   و س ی 

 

 Managing Stage Boundaries (SB) پروژه شرایط حدی مرحله مدیریتی تیر یمد ندیفرا

 درگیری   یتصام  مختلا   قااطه، نپاروژ  لاتیهی  بارا  پاروژه  شرایط حدی مرحله مادیریتی  تیریمد  ندیفرا

  :دشومی ری  موارد شام   آنی اصل اهداف و کندمی جادیا را پروژه ادامهی بررس  جهت

  .دکنمی فراه  را پروژه ادامه امکانی ابیا    جهت در ازم اطاعات پروژه لتیهی برا •
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ی بارا شاده یزی برناماه  هاایتیفعاوی  تماام  کاه  دهادمی  پاروژه  لتیه  به  را  خاطر  نانیاطم  ن یا •

 ت. اس  شده  یتعر کام   صورت به پروژهی کنون مرحله

 و دهدمی قرار پروژه لتیه اریاخت در را ازم اطاعات  پروژهی کنون  مرحله   یتکم  دییتأ  منظور به •

  .دکنمی صادر را مردوطه جوزز، ممجا اراتیاخت ضیتفو انمی  و بعد مرحله شرو ی برا

د، باشا  ا یان  ماورد  کاهی  آموزشا  وگیری  انادازه  هرگوناه  ضابط  و  ثبات  باه  پاروژهی  بعد  مراح  ی  برا •

  .دکنمی م ک

 

 
 

 Managing Product Delivery (MP) پروژه  در محصول لیتحو تیر یمد ندیفرا

 موقاع باه    یاتحو  و  دیاتوو  از  ناانیاطم  واقاع   د  ه،پاروژ  د   محصو     یتحو  تیریمد  ندیفرا  یاصل  هدف

  :دشومی انجام ری  مراح   طبق که است شده  یزی برنامه محصوات
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 باه را محصاوات ی و بار شاده انجاام هاایکار ی ماؤثر طاور باه اندتوانساته  یتا یاعضا نکهیا  از •

 Work) ی کااا  هایبسااته کنتاار   و دییااتأ صااورت در و کاارده حاصاا   نااانیطما د،برسااان اتمااام

Package)، دکنمی صادر را ازم جوزم.  

 ی کا بساته  د   شاده   یاتعر  هایواسطه  ا   استفاده  با  موجودهای  یازمندین  با  هاکار  تطابق  از •

  .دشومی مطملن 

  .دکنمی یابیا    را ازم هایبینیپیش و کا  شرفتیپ یپ د  یپ و منظ  صورت به •

 طمالن م د،ساازن بارآورده را موجاود یفیک هایازین اندتوانسته شده   یتکم  محصوات  نکهیا  از •

  .دشومی

  د.کنمی صادر را ازم مجوز و هیدییتأ شده   یتکم محصوات یبرا •

 

 Closing a Project (CP) پروژه کی خاتمه ندیفرا

 ریماد  یوظاا کاه اسات آن یبارا شاده کنتار   انیاپا   یا  یاجرا  واقع  د   پروژه   ی  خاتمه  ندیفرا  از  هدف

 کاار حجا  ن یشاتریب .ددهمی پوشش را آن به  ین د مراح   ای انیپا مرحله در پروژه  بندیجمع  در  پروژه

 اتماام یبارا ازم مجاوز و هیدییتأ گرفتن  جهت در پروژه  لتیه  یبرا  یو ود  نمودن  فراه   به  ندیفرا  ن یا

  .دشومی مردوط پروژه یاحتماو

  :دشومی ری  موارد شام   پروژه  ی خاتمه ندیفرا اهداف

مقایساه  لهیوس  به پروژه مقاصد و اهداف دنیرس   جهینت  به  انمی   کنتر    پروژه  خاتمه  ندیفرا  در •

 (PID: Project Initiation Documentation) ایاا پااروژه آغااا ین  سااند واقعیاات انجااام شااده بااا

  د.شومی انجام
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  .دشومی گرفته یرسم هیدییتأ محصوات   یتحو و دیتوو یبرا •

 بودنی  کا درد  انمی   ن یهمچن  و  شده  داده    یتحو  محصوات  از  انیمشتر  یمندتیرضا  انمی  •

  .دریگمی قرار دییتأ مورد پروژه اهداف به افتن ی دست جهت در (PID) پروژه آغا ین  سند

  .دشومی حاص   نانیطما ، انتظار مورد محصوات   یتحو مورد در ی مشتر تیرضا انمی  از •

 صاورت  یدرسات  به  شده  انجام  اتیعمل  و  ی نگهدا   هاییهماهنگ  ایآ  نکهیا  مورد  در  ازم  دییتأ •

  .دشومی نجاما ه،شد گرفته

  .دشومی ارااه ازم شنهادیپ یبعد اتیعمل یبرا •

  .دشومی رااها پروژه ا  نهایی گ ارش •

 مناابع و پاروژه  ساختا   کردن  منح    منظور  به  پروژه   یت  درخواست  مورد  رد  ه،مردوط  سازمان  به •

  .دشومی داده طا ا ن،آ

  

 

 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 14 

 

  ؟دشومی موارد کدام شامل PRINCE2 ی متدولوژ (Themes) مظامینیا ها زمینه

 دخاوات اساتاندارد ن یااهای نادیفرا تماام در  هااآن  از  کادام  هار  که  PRINCE2  استاندارد  مه   ن مظامی

  :دشومی ری  موارد ام  د، شنکنمی مشارکت هاآن انجام در و داشته

• (Business Case): شااناخته کااار و کسااب طاار  ای یااتجااا  مااد  عنااوان بااا کااه مضاامون ن ایاا 

  .دکنمیی نگهدا  و جادیا را کا  و کسب هیتوج طر  ازی اابقهس  ،دشومی

• (Organization:)  سااختار کلای   ،دشاومی  شاناختهیده  ساازمان  عناوان  باا  کاه  مضمون  ن ای

 مشااخ  و  یااتعر را پااروژه  یتاای اعضااای تمااام هایتیمساالوو و هاااقشنپااروژه بااه همااراه 

  .دکنمی

• (Quality:)  ازهایی اکتورف ،دشومی شناخته پروژه  طیمح  در  تیفیک  عنوان  با  که  مضمون  ن ای 

 هااپروژه  چگوناه  نکاهیا  و  هساتندی  ماوارد  چاه  شاام  ی  فایکهاای  اریمع  و  او امات  نکهیا  جمله

  .دکنمی مشخ  اد، رساز محقق راها آن تواندمی

• (Plans:)و هابرنامااه تهیااه جهاات رد ،دشااومی شااناخته هابرنامااه عنااوان بااا کااه مضاامون ن ایاا 

  یتعر و مشخ  را ا ین  مورد  هایگام  PRINCE2  استاندارد  طبق  استفاده  مورد  های یتکن

  .دکنمی

• (Risk:) و هافرصاات مااامت ،دشااومی شااناخته ساا ی  تیریمااد عنااوان بااا کااه مضاامون ن ایاا 

 ویی شناساای کاا درد و ماؤثر صاورت باه را بگذارناد  ریتأث  پروژهی   و  بر  توانندمی  که  تهدیدهایی

  .دکنمیی بررس 



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 15 

 

• (Change:)  پاروژه ریماد نکاهای ،دشاومی شاناخته راتییاتغ کنتار   عناوان باا کاه مضامون ن ای 

 و شاخ د، مدها انجاام را  ازم  اقادامات  و  کاردهی  ابیاا     پاروژه  د   را  راتییاتغ  توانادمی  چگونه

  .دکنمی ن ییتع

• (Progress:)  و  هابرنامهگیری  کار به  تیابلق  ،دشومی شناخته  شرفتیپ  عنوان  با  مضمون  ن ای  

  .دکنمی مشخ  اد، رببر شیپ به را پروژه تواندمی چگونهمسأوه  ن یا نکهیا

 

 

 

 دیشو آشنا PRINCE2 ی متدولوژ گانههفت اصول با

 ز: ا اندعبارت که شده   یتشک یکل اص  هفت مجموعه از PRINCE2 ی متدووو 
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  پذیری پروژههتوجه دائمی به توجی ل:او اصل

 و موجاه   یادو کاه اسات ن یاای  ضارو   و  مها   موضو   PRINCE2  استاندارد  مطابق  هاپروژه  تمامی  برا

 دهیرسا بیتصاو باه و ثبات اندا ی و آغا ین راه مرحله در که باشد داشته  وجود  پروژه  شرو ی  برای   وشن

 ،دشاومی باعاث پاروژهپاذیری هیوجد. تشاوی بررسا ماداوم طاور باه  پروژه  عمر  طو   در  آن  اعتبار  و  باشد

 ها  و شاد خواهد محقق پروژهی تجا  اهداف ه  کند  ن یتضم  که  برود  شیپی  سمت  بهگیری   یصمت

 ت. اس  راستا ه  و جهت  ه، هبود آن دنبا  به کهی منافع با پروژه نکهیا

ی  و باار اساات مکاان د، منکنناای ریگسااخت پااروژهپااذیری هیتوج نااهیزم د  هاسااازمان کااهی صااورت در

؛ دارنادی تکارا  اهاداف ایا هساتند گریکادی باا متنااقض ایا کاه  شاوند  تیافعاو  باه  مشغو یی  هاپروژه

 شاود ثابات تا شوندی بانیپشت (Business Caseطر  تجا ی )  ی لهیوس  به هاپروژه است ازم ن یبنابرا

 فاقاد  پاروژه   ی  اگر  که  باشد  ادتانی  .دانبوده  موارد  ن یبهترها ج ء  آنی  برا  شده  انتخاب  هاینهیگز  که

 در پروژه  ی کردن متوق  وذا؛ دشو متوق  هیاوو مراح   همان  در  ستا  زمد، اباشپذیری  هیتوج  اص  

 د  تواننادمی ساازمان مناابع صاورت ن یاا در  راکهد، چکنی  مثبت  کم   هاسازمان  به  تواندمی  طیشرا  ن یا

 د. شونگذا ی هیسرما ا زشمند هایپروژهی راستا

 

  درس گرفتن از تجارب گذشته م:دو اصل

 پرداختااههااا آن از گاارفتن  در  و گذشااته تجااارب از آمااوختن  بااه PRINCE2 ی متاادووو  دوم اصاا   در

 در ها آن از بتوان تا شود حفظ استفاده قاب   و کارآمد صورت به تجارب ن یا است ازم  ن یبنابرا؛  دشومی

د، دارنا موقت حاوت سازمان  ی د  هاپروژه عموا  مد. نمو استفاده تیموفق به دنیرس ی  برای  زمان  هر

ی تجاا  ماد   یا خاا  هادف  ی یابارا و  ندشاومی  انجام  محدودی  زمان  بازه   ی  د   کهی  معن  ن یا  هب
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 ن ت، ایاااساا هاااپروژه تمااام مشااترک هاااییژگیوجاا ء  بااودن فردمنحصاارده کااهیی آنجااا زد. اهسااتن

 تجرداه  یتی اعضا است ممکن  که   یدو ن یا هد، ببکش  چاوش  به  را   یت   ی  افراد  تواندمی  تیخصوص

 د. باشن نداشته رای اپروژه ن یچن انجام

 نادرسات  و  درسات  هاای وش  اسات  هتارب  ،دیاریگمی  برعهاده  را  پاروژه   یا  تیریماد  کاهی  مانزن،  یبنابرا

 اییاد. بانما  استفادهها  آن  تجارب  از  و  دیده  قراری  بررس   مورد  را  گذشته  مشابه  هایپروژه  د   شده  انجام

 تیریماد طاو  در کارآمد و  مؤثر   وش   ی  عنوان  هه، بشد  آموخته  هایدر آو ی  جمع  نکهیا  به  توجه

 سااتاندارداشااود، می محسااوبی بعااد هااایپروژه تیریماادی اعضااا بااههااا آن انتقااا  وی فعلاا پااروژه

PRINCE2  ن یهمچنا  و  دیاجدهاای  دانشآو ی  جماع  و  گذشاته  اتیاتجرد  باه  توجاه  تیااهم  بر  همواره 

 د. دار دیتأک ها آن از استفاده

ی نیباا د رای قبلا ایا مشاابه هایپروژه ابتدا است هترید، بکن  شرو   را  پروژه   ی  دیخواهمی  کهی  زمان  وذا

 افاراد تجرداه ن یاوو نظر مورد پروژه کهی صورت ره. دن ای گرفت  در ها  آن  از  توانمی  ایآ  دیبفهم  تا  دیکن

ی خارج تجارب دنبا  به دیبا پروژه و بود خواهد گرانید از آموختن   اص    ن یتره مت،  اس   سازمان  د ون

 د. کن دایپ ادامه دیبا گرید هایپروژه ا ی ریادگی همچنان پروژه شرفتیپ با و باشد

 

 هاها و مسئولیتتعریف دقیق و شفاف نقش م:سو اصل

 افاراد باه کاههاایی نقش و هاتیمسالوو تماام  است  ازم  PRINCE2ی  و ومتدو  اسا   بر  پروژه   ی  د 

 قارار پاروژه  یتای اعضاا تماام توافاق ردمو و شود  یتعر مشخ  و قیدق صورت هشود، بمی  واگذار

 بهی کاف پروژه کنتر   و یزی برنامه اند، می هستن  یتی اعضا  و  افرادی  دارا  هاپروژه  کهیی  آنجا  زد. اریگ

 ایا باشاند شاده انتخااب اشاتباه صاورت  باه  ایا  نباشند  مناسب  پروژه  د   ریدرگ  افراد  اگر  وذا؛  رسدنمی  نظر
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 پاروژه  اسات  مکن م  ، ودمیی  انتظا   چهها  آن  از  و  باشند  داشتهی  انتظا   چه  گرانید  از  دیبا  ندانندی  حت

 د. نشو اجرای خوب به

 

 
 

 انجام  مشخ   فرد   ی  لهیوس   به  پروژه  تیریمد   یت  در  تیمسلوو  و  نقش  هر  که  است  ه من،  یبنابرا

 تمام منابع ازی بیترک ای یمختلف  هایدپارتمان ای  هاسازمان  شام   پروژه   ی یاعضا  است  مکن د. مشو

ی دارا پاروژه د  ریادرگ هاایطرفی تیریمدهای ساختار دشومی باعث امر ن یا  و  باشند  وقت  پاره  و  وقت

 ن ی وتای تیریمادهای  سااختار  دارد  حتماا یان، اا  بار  اوهد. عاباشان  متفااوت  قیعا   و  هاتیووواف،  اهدا

 د. نباشن مناسب ای نشدهی طراح نظر مورد پروژهی  و بر کا ی برا سازمان

 آن در کااه باشااندی شاافافی تیریمااد ساااختاری دارا هاااپروژه اساات ازم تیااموفق بااه دنیرساای باارا پااس

 توافق مورد و شده  یتعر مشخ  و قیدق صورت به پروژه د  ریدرگ افراد هایتیمسلوو و  هانقش
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 داشاته وجاود ریادرگ افراد  ن یبی  کا درد  و  مؤثر  ارتباطی  برقرا ی  برای  دیمف  اب ار  و  باشد  گرفته  قرار  همه

 د. باش

 

  مدیریت مبتنی بر مرحله م:چهار اصل

 طاابقم  د،شاو  مشااهده  تیاقطع  عادم  از  یماوارد  یاپروژه  هر  در  دارد  وجود  احتما   ن یا  که  ییآنجا  از

  یا کنتار   و  ظارت یزی، نبرنامه  که  است  ن یا  کارآمد  و  مناسب  راهکار  PRINCE2  چارچوب  و  استاندارد

 یتیریماد مراحا   کاه یزماان دوره یتعاداد باه و شود انجام یامرحله ای مرحله به مرحله  صورت  به  پروژه

 طااو  بااه هاااماه یحتاا ایاا هافتااهه ،هااا وز دتواناامی مراحاا   ن یااا نجاااما د.گاارد بندی یقساات د،دار نااام

  د.شو جادیا پروژه ا  مرحله هر در محصوات از یامجموعه تا نجامدیب

 فقاط شاده مشاخ  زماان مادت در که دهدمی پروژه ریمد  به  را  ا یاخت  ن یا  پروژه  هیأت  تهیکم  معموا  

 پاروژه هیاأت یاعضاا باه دیابا پاروژه ریدم د،ش تمام فوق مرحله نکهیا از عدب د.کن تیریمد  را  مرحله   ی

 ماورد را پروژه هیتوج یفعل تیوضع رینظ موارد گرید و مرحله عملکرد هاآن تا کند اعام را خود  گ ارش

  یتصام ناه ایا کنناد صاادر را یبعاد مرحلاه انجاام اجازه است ازم ایآ  نکهیا  مورد  در  و  دهند  قرار  یبررس 

  د.رنیبگ

 مجااز را یبعاد مرحلاه نجااما ه،پاروژ اداماه یبارا  یکااف  ذیری پاهیتوج  وجاود  صاورت  در  فقطپروژه    هیأت

 ریادرگ  باه  ی ا یان  د،دارنا  برعهادهپروژه    هیأت  در  یتیمسلوو  و  نقش  که  یارشد  رانیمد  ن یبنابرا  ؛داندمی

  یتا پروژه یابتدا در برنامه جامع،  هیته  نگامه  ت.داش  نخواهند  را  پروژه  مراح     وزانه  تیریمد  با  شدن

 د.دهنا انجاام را  مادیریتی  مراحا    باه  پاروژه  بندی یتقسا  چگوناه  کاه  رنادیگمی   یتصم  پروژه  تیریمد
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 ای هااستیس   و  پروژه  یدگیچیپ  و  اندازه  مث    یموارد  به  پروژه   ی  یبرا  مناسب  یتیریمد  مراح    نتخابا

  د.دار یبستگ سازمان هایاستاندارد

 مادیریتی  یاصال  مرحلاه  دو  یدارا  حداق    است  ازمها  پروژه  که  دشومی  انیب  PRINCE2  ی متدووو   در

 قارار اساتفاده ماورد پاروژه اجارای تیریمادی بارای کای و پاروژه آغاا ین ی بارا مراح   ن یا  ازی  کی  که  باشند

 تیریماد کاه یصاورت رد .ددارن ازین ی شتریب یتیریمد مراح    به  دهیچیپ  و  بزرگهای  پروژه  ن یبنابرا؛  ردیگ

 و یبررساا نقاااط و بااود خواهااد پااروژه درساات شاارو  کنندهن یضاامت د،باشاا مرحلااه باار یمبتناا پااروژه

 فواصا   در پاروژه شرفتیپ یابیا    امکانپروژه  هیأت ب،یترت ن یا به و آوردمی وجود به  را  گیری  یتصم

  ت.داش خواهد را مشخ  یزمان

 

 ء(نامبتنی بر سطوح )استث تیر یدم م:پنج اصل

 ساطح هر و ردیگمی صورت ءاستثنا سطو  یا هیپا بر پروژه تیریمد  PRINCE2  چارچوب  و  استاندارد  در

 دهاد  اجاازهها  آن  به  و  کند  تیریمد  را  خود  از  ترن ییپای  تیریمد  سطو   اسا   ن یا  بر  تواندی میتیریمد

 حاادود یباارا را یخاصاا هااایرز م ه،پااروژ تیریمااد بااااتر سااطح وبتااهاد. رناایبگ برعهااده را پااروژه تیریمااد تااا

 ترن ییپاا طحسا ن،یاا از عادب .دکنامی شاخ م  د،باشان  داشاته  ترن ییپاا  ساطو   اسات  ازم  کاه  یاراتیاخت

 نقاض را اراتشیاخت هایمرز  دیبا که آمده  وجود  به  یتیوضع  شود  متوجه  که  یطیشرا  در  تنها  تیریمد

  د.دار را خود تیریمد بااتر سطو  از مجوز افتید  به ا ین د،کن

 ن،زماا حاوزه  6  یبارا  مجاا   حاد  کاردن  مشخ   با  خود  ترن ییپا  سطو   به  را  اراتیاخت  تیریمد  بااتر  سطح

 تلارانس  یا ،هاحوزه ن یا  از  کدام  ره  یراب  .دکنمی  ضیتفو  منافع  و  س ی   ت،یفیک  ه،حدودم  ه،نیزه

 ،دهساتن شادن وغاو و نقاض حاا  در هااحوزه  ن یاا  برسد  نظر  به  که  زمان  هر  و  است  شده   یتعر  مجاز
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 ن یاا باه کاه دهاد اطاا  تیریماد باااتر ساطح باه را آمده شیپ طیشرا تیریمد ترن ییپا سطح است  زما

 اشاارههاا آن باه کاه یعملکارد هاایحوزه از هرکدام  یبرا  پروژه   ی   د  .دنگویمی  ءاستثنا   ی  تیوضع

  :شودمی  یتعر ری  صورت به که شده مشخ  مجاز محدوده  ی PRINCE2  وش طابقی ، مکرد

 

 
 

 (Time or Schedule) زمان -۱

 کارش بتواند  تا  دهدمی  پروژه  یتیریمد  ینییپا  سطح  به  را  مشخ   یزمان  بازه   ی  تیریمد  بااتر  سطح

 ابا د،برسا انیاپا باه مااه 6 طو  در دیبا پروژه ثا  م د.برسان انجام به بازه ن یا در ن یمع تلرانس  رشیپذ  با  را

 ن ییپاا ساطح کاه یصاورت رد .یاهفتاه  یا هنگاام  ریاد    یاتحو  و  هفتاه  ۲  هنگام   ود    یتحو  رشیپذ

 تیوضع دیاب د،ده   یتحو  شده  مشخ   یزمان  بازه  د   را  کا   تواننمی  که  برسد  جهینت  ن یا  به  تیریمد

  د.ده اطا  خود یتیریمد بااتر سطح به را
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 (Cost) نهیهز  -۲

 تیریماد ساطح باه کاردن ناهیهز یبارا  را  ینایمع  ودجاهب  س،تلران  گرفتن   نظر  در  با  تیریمد  بااتر  سطح

 رشیپااذ اباا د،باشاا تومااان ونمیلیاا 10 تواناادمی پااروژه بودجااه ثا  ماا .ددهاامی اختصااا  خااود از ترن ییپااا

 کاه برساد جاهینت ن یا به تیریمد ترن ییپا سطح گرا .یاضاف نهیهز بدون و کمتر تومان  ونمیلی  1  نهیهز

 باه را تیوضاع اسات زما د،دا   یاتحو کاما   صاورت باه را  کاا   تاواننمی  تومان  ونمیلی  10  تا  9  بودجه  با

  د.ده اطا  خود از بااتر یتیریمد سطح

 

 (Quality) تیفیک -۳

 از یامجموعاه خاود از  ترن ییپاا  سطح  هب  د،شو  دیتوو  دیبا  که  یمحصوات  تمام  یبرا  تیریمد  بااتر  سطح

 ه ب د،باش ازم که یتلرانس هرگونه مشخصات ن یا مورد در وبتها  ،ددهمی ارااه  را  هایژگیو  و  مشخصات

 از  یمشخصات  تواندن  ه،محدود  ن یا  در  تیریمد  ترن ییپا  سطح  کهی  صورت  رد  .دشومی  داده  نشان  هاآن

 تیریماد  ساطح  باه  را  تیوضاع  دیااب  د،دها  اراااه  شاده  ن ییتعبندی  زمان  مطابق  را  نظر  مورد  محصوات

  د.کن اعام خود از بااتر

 

 (Scope) محدوده -۴

 محصاو  ثا  ما  .دشومی  جادیا  پروژه  ا   آمده  دست  به  محصوات  در  که  ی مجا   راتییتغ  یعنی  محدوده

 در شارکت یاصال  خادمات  باه  مرداوط  اطاعاات  کاه  باشاد  یصفحات  با  تیسا  وب   ی  تواندمی  نظر  مورد

 سطح که یصورت رد د.گردمی د ج صفحات ن یا در هیثانو دماتخ د،ده اجازه زمان اگر و دارد قرار هاآن
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 دیااب  د،دها  اراااه  را  شارکت  یاصال  خدمات  به  مردوط  صفحات  تواندنمی  که  شود  متوجه  تیریمد  ن ییپا

  د.ینما گ ارش خود تیریمد بااتر سطح به را تیوضع

 

 (Benefit) منافع -۵

  ،مثاا  عناوان  هبا  ت.اسا    یاتحو  قابا    مناافع  در  کااهش  ایا  شیافا ا  مجااز  انمیا   پروژه  منافع  از  منظور

 ذاوا د،باشا توماان  ونمیلی  60  تا  50  محدوده  در  است  ازم  پروژه   ی  ا   حاص    فروش  که  شده  شخ م

 اطاا  تیوضاع یتیریماد باااتر ساطو   باه  دیااب  ،دشاونمی  محقاق  بینیپیش  ن یا  که  برسد  نظر  به  اگر

  د.شو داده

 

 (Risk)  سکیر -۶

 ساطح ثا  ما د.شاومی گرفتاه  نظار  در  ناهیزم  ن یا  در  که  است  ییهاتیحدودم  ه،پروژ  د   س ی   ا   منظور

 سا ی   یا یبارا انتظاا  ماورد هایناهیهز کاه دهدمی اطا  تیریمد ترن ییپا  سطح  به  تیریمد  بااتر

 تیریماد ترن ییپاا ساطح کاه یصاورت رد د.شاو شاتریب تومان ونمیلی  ۲  از  دینبا  پروژه  د   شده  بینیپیش

 شیپا تیوضع دیاب ت،اس  کرده تجاوز شده ن ییتع محدوده از انتظار مورد هاینهیهز  که  شود  متوجه

 یانحرافاات  تنها  گیری  یتصم  یبرا  استثنا  هیپا  بر  تیریمد  رد  د.ده  اطا   تیریمد  بااتر  سطح  به  را  آمده

  .دشومی داده اطا  سازمان بااتر مقامات به هستند هایمش خط و ها وش ا  ترمه  که
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 تمرکز بر محصول م:شش  اصل

 اسات  زما  ،دشومی  مشخ   و   یتعر  PRINCE2  ی متدووو   اصو   به  توجه  با  پروژه   ی  کهی  هنگام

د. باشاا داشااتهی شااتریب تمرکااز هاااآن ازیاان مااورد تیاافیک خصااو  بااه و محصااوات   یااتحو نااهیزم باار

 کاهیی هااپروژه به سبتد، نشو دیتوو پروژه د  دیبا که استی زیچ آنی  و برها آن تمرک  کهیی  هاروژهپ

 از هادف راکاهد، چهساتن ترموفاق  معماو   طاور  هه، باشاد   یاتعر  پاروژه  کاا ی   و  برها  آنی  اصل  تمرک 

 کاار ن یا انجامی برا و بوده آنی تجا  هیتوج با مطابق نفعانیذ انتظارات کردن برآورده  پروژه   ی  انجام

 د. باش داشته وجودی مشترک درکها آنی برا انتظا  مورد تیفیک و ا ین مورد محصوات از است ازم

ر. محو - فرایند تا باشند محو  -یخروج هاپروژه که  خواهدمی  PRINCE2  وش ،  شش اص    اسا  بر

 از قبا   کاه دشاومی گفتاهی اپاروژه  باه  محاو   -  یخروجا  پاروژه  هساتند(  محصاوات  همان  هایخروج)

 توافاق باههاا آنی  و  بر  و  کنندمی   یتعر  راها  آن  بتدات، امحصوا  دیتووی  برا  ازم  هایتیفعاو  انجام

 انجاام  رایی  هااتیفعاوتنهاا    پاروژه  کاه  کنادمی  ن یتضام  محصواتی   و  بر  داشتن   مرک ت  .دنرس می  نظر

 آنچاه از پاروژه ن یناابراد، بباشان داشاته نقاش محصاو   یا   یتحو در  یمستق  صورت  به  که  دهدمی

 کما  ن یاا بار اوهعا .ددهانمی انجاامی شاتریب ا د، کادار ازین خود شده  توافق  محصوات    یتحوی  برا

 اخاتاف سا ی  پاروژه آغاا  در توافق با و ردیگ  صورتی  خوب  به  شده  کنتر    راتییتغ  تیریمد  تا  کندمی

 د. کن دایپ کاهش کا درانی تینارضا و نظرات

 

  ایط پروژهسازی سیستم مدیریت پروژه برای شراختصاصی م:هفت اصل

 هاایپروژه تاا گرفتاه کوچا   و  بازرگ  هایپروژه   د، اهستنی  مختلفی  دگیچیپ  و  هااندازهی  دارا  هاپروژه

 از  موفاق  اساتفادهی  بارای  دیاکل  و  مها   نکتاه  اماا...    وی  دووت  بخش  هایپروژه  وی  اختمانی، س مهندس 
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ه، اناداز با که دیکنسا ی یسفارشی اگونه به را  آن  دیبتوان  که  است  ن یا  PRINCE2  چارچوب  و  استاندارد

؛ باشاد داشاته مطابقات شاما نظر مورد پروژه مناسب  س ی   و   یتیی  وانایت، تهمیط، احی، مدگیچپی

ییاد، نما  اساتفاده  مختلا هاای  پروژه  تیریمادی  بارا  PRINCE2   وش  ا   دیاخواهمی  کهی  زمان  ن یبنابرا

ید. کن  یتنظ وی طراح موجودهای ازین با  مطابق  و  پروژه  هر  خا های  بستر  به  توجه  با  را  آن  است  زما

ی اعضاای کاا  باار هرگاز کاه اسات مها  ن ید، ایهست  کوچ   پروژه   ی  تیریمد  مشغو   کهی  زمان  ثا  م

 وجاود باه طیشارا ن یاا کاهی صورت در ماید. انکن ن یسنگی رضرو یغی تیریمد  ادناس   وها  ندیفرا  با  را   یت

 و مطلاوب حاوات باه را تیوضع PRINCE2ی متدووو  از استفاده نحوه کاهش اد، بباش ازم  دیاد، شآم

 ید. برگردان مناسب

 یزی برنامه مث   پروژه تیریمد مه   هایتیفعاو  به کا  ن یا  با که  دیباش داشته توجه  دیاد، بوجو ن یا  با

 خواهاد تیااهم حااا  اریبسا کاهی انکتاه پاروژه  تیریمد  حوزه  رد. دنشو  واردی  بیآس   س ی   تیریمد  و

 اگار چراکاه؛ دییانما اساتفاده PRINCE2 اساتاندارد از  ازم  وی  کااف  صاورت  باه  دیبتوان  که  است  ن د، ایبو

 بارو   باعاث  توانادمی  تیوضاع  ن د، ایاکنا  دایاپ  کااهش  حاد  از  شیبا  پروژه  د   استاندارد  ن یا  اعما   نحوه

 حاا   ریاارگه، دپااروژ بهتاار کااردن تیریماادی جااا بااه را شااما زمااان و شااود پااروژه د  ماارج و هاارج وی نظمابی

 اسااتاندارد اناادازه از شیباا کااهی صااورت ریاان، دا باار اوهیااد. عاانما هاااینظمبی ن یااا ازی ناشاا مشااکات

PRINCE2  مختلا هاای بخش شاود اعثد، بموجو طیشرا است مکن د، مشو  اعما   پروژه   ی ی و  بر 

 ن یبای باا  کاغاذ ای یاضارو ریغی  تیریمادهای  نادیفرا  مثا  ی  ماوارد  ریادرگ  خاا   شارکت  ایا  سازمان   ی

 د. شون مجموعههای واحد

ید، شاد  و وباه دهیاچیپ و بازرگ ا یبساهاای پروژه باا  خاودی  تیریمد  حوزه  در  کهی  صورت  رین، دا  بر  عاوه

 مراحاا  ی  و باار آن اعمااا  و PRINCE2 چااارچوب از اسااتفاده نحااوه شیافاا ا ساارا  بااه باشااد ازم دیاشاا
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 وپذیر انعطافی مدو PRINCE2  وش گرچهد، اوجو ن یا اید. بده انجام را کا  ن یا و دیبرو  پروژه  مختل 

ی مندبهره شیاف ا  ای  کاهش  مورد در  فقط  استاندارد ن یاسا ی  یسفارش  ماشود، امی  محسوب  سازگار

 هااای وش پااروژه تیریمااد حااوزه رش، د و ن یااا بااا قیااتطبی باارا اساات ممکاان  و نبااوده آن از اسااتفاده و

 د. باش داشته وجود ه ی گرید مؤثر وی کا درد

 

 

 

 دیشو آشنا PRINCE2 ی متدولوژ مهم وی دیکل الحاتطاص با

 اگر  و ندشومی محسوبی دیکل و مه  اصاحات  عنوان به  جهینت  و  نافعی، مخروج  PRINCE2  وش د 

 که دیبفهم و دیباش داشته پروژه تیریمد دری کا درد و مه  چارچوب ن یا  ازی  بهتر  درک  دیبخواه شما

 ن یا با است ازم؟ ندشومی  و وبه شکست با مختل  مراح   در کوچ  و بزرگ  هایپروژه ا ی  ا یبس  چرا
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 مها  اصاطا  ساه  یافرت از بخاش ن یاا در خاطر  ن یهم  هید. بشو  آشناها  آن  ن یب  تفاوت  و  اصطاحات

 از اندعبارت که  یکنی میمعرف شما به را PRINCE2 استاندارد

 گرفتاااه نظاار در یمحصااوات عنااوان باااهی خروجاا PRINCE2 مااد  در ؛(Output) ای   یخروج   •

  .دنشومی دیتوو و جادیا پروژه مراح   طو  در است ازم که دشومی

 که دشومی مطر ی  دیجد  تیوضع  عنوان  به  جهینت  PRINCE2  مد   در  ؛(Outcome)  ای  ثمره •

  د  .دشاون  اساتفاده  یعملا  صاورت  باه  پروژه   ی  محصوات  و  هایخروج  است  ازم  آن  اسا   بر

 حاص   پروژه هاییخروج  از  استفاده  اثر  بر  که  هستند  یراتییتغ  استاندارد  ن یا  در  ELVHJ  واقع

  .دنشومی

 گفتااهگیری اناادازه قاباا   هایشاارفتیپ بااه منااافع PRINCE2 مااد  در ؛(Benefit) ای   من  افع •

 ایا  یا نظار از مها  تیامز   یا  و  دنایآمی  دسات  به  پروژه   د، اهستن  جینتا  از  یناش  که  دشومی

  .دنشومی محسوب پروژه نفعانیذ از نفر چند

 باه PRINCE2 ماد  در مناافع و جیتاانی، خروجا رهیازنج اساا  بار  پاروژه  تیاموفق  در  او امات  ازی  بعض

  :دشومی  یتعر ری  صورت

  د.شو یبررس  ر یز موارد و فیتعر  پروژه شروع و بیتصو  از قب  دیبا منافع و ثمرات ،هایخروج

 ؟ کند دیتوو دیبایی هایژگیو چه با رایی هایخروج چه پروژه نکهیا •

 شادنی اتیاعمل تیاقابل اد، آیاشاون دیاتوو نظار مورد  هاییژگیو  با  هایخروج  ن یا  کهی  صورت  در •

 ؟ نه ای داشت خواهند

ی اتیاعمل  پاروژه  هااییخروج  تاا  شاود  انجاام  دیابای  اقادامات  چاه  پاروژه  محدوده  از  خا ج  و  داخ   •

 ؟ گردند
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 ن یایتعبنادی  زمان  د   تواننادمی  وابسته  هایپروژه  کندی  بررس   که  دارد  وجودی  گروه  ای  فرد  ایآ •

 ؟ دهند ارااه را قبو  قاب   و مطلوب تیفیک با مناسبی خروج شده

هاا آنی خروجا ایاآ و کنناد دیاتوو رایی هاایخروج است ازم که  دندار  وجودی  گرید  هایپروژه  ایآ •

 ؟ دارد شدنی اتیعمل تیقابل

 ؟ ریخ ای است حصو  قاب   پروژه منافع اد، آیشوی اتیعمل هایخروج ن یا با پروژه اگر •

، بمطلوو تیوفیک و شوده مشوخ  موا ز ر،نظو موورد نوهیهز  مثو ی مووارد اسوا   بور بتوانود دیوبا  پروژه

  د.کن دیتول و جادیا را شده فیتعر  محصوالت و هایروجخ

 ناهیهز شیاف ا و نباشد برخورداری مناسب تیفیک از پروژهی خروج  که  دیایب  شیپی  طیشرا  است  ممکن 

ی خروجا گرچاهیت، اوضاع ن یاا رد. دگارد  و وباه شکسات باا کاما   صورت به پروژه تا شود باعث  زمان  و

 کاهی زماانی حتامساأوه  ن ت. ایااسا نکارده دایاپ تحقاق انتظاار وردم منافع و جینتا ماه، اشد  دیتوو  پروژه

 شکسات باا را  پاروژه  ازه د، بندار  مطابقت  انیمشترهای  ازین  با  که  دیکنی میطراح  رای  دیجد  محصو 

 باازا  ددار حتماا یاد، انکن  عرضه  بازار  به  مناسب  زمان  د   را  خود  دیجد  محصو   اگری  حت  ای  کندمی   وبرو

 ید. او ین دست به رای تیموفق نظر مورد پروژه د  شما و شود واگذار شمای رقبا به

  د.شون یاتیعمل بتوانند دیابد، انشده دیتول پروژه لهیوس به کهیی هایخروج

 کسااتا، شاجاار مرحلااه در ماااا ،دشااومیسااا ی ادهیپ وی طراحاای خااوب بااه ساات یس   یاا اوقاااتی گاااه

ی درسات  باه  ا ین  مورد  آموزش  نکهیا  ای  ندارد  وجود  آنی  اجرای  برا  ازمی  آمادگ  که    یدو  ن یا  هب  ،دخورمی

ی بارا و دارناد قارار پاروژه محادوده از خاا ج کاهی اقادامات و داتیاتمه دیابا ن ینابرات، باس   نگرفته  صورت

 د. شون انجام شده مقرر  زمان  د، دهستنی ضرو  و مه  آن منافع تحقق

  ت.اس مهم و ی ضرور ی امر  منافع تحقق پذیری امکا  یبررس پروژه یاجرا و فیتعر  مراح  تمام  در
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 اد، یانشاو  اجارا  برناماه  مطاابق  هپروژ  دارد  احتما   و  است  رییتغ  حا   در  پروژه  طیمح  طیشرا  کهیی  آنجا  از

 پاروژه  هااییروجخه،  آماد  شیپا  دیاجد  تیوضاع  د   کاه  کناد  رییاتغی  صورت  به  پروژهی  رامونیپ  تیوضع

 مراحا   تماام  در  اسات  هتارد، بنایاین  دسات  باه  انتظاا   ماورد  منافع  نکهیا  ای  نباشند  شدنی  اتیعمل  قاب  

 د. ریگ قراری بررس  وی ابیا    مورد منافعپذیری تحقق پروژه

 

 
 

 ه: پروژ منافع تیر یمدی برا PRINCE2 ی متدولوژ  مؤثر و مدآکارهای راهکار

 شارو  زماان ا  کاه اسات منافعیی شناسا وی ابیدگیری، رندازه یزی، ابرنامه  شام    پروژه  منافع  تیریمد

ه، شادبینای  پیش  ساود  ن یآخار  دنیرسا  جاهینت  باه  و  تحقاق  زماان  تاا  پاروژهی  باراگذا ی  هیسارما  ای  برنامه

 ، خاا نظار  ماورد  مناافع  ایاآ  کاه  استمسأوه    ن یا  از  کردن  دایپ  نانیاطم  تیریمد  ن یا  از  دفه  .دشومی

 یر. خ ای هستند زمان به محدود و نانهیباقعوگیری، اندازه اب  ه، قشد وافقت



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 30 

 

 اساتفاده مورد پروژه منافع تحقق جهت در  که  منافع  تیریمد  سند  عنوان  بای  سند  هیها، تراست  ن یا  در

 هیاته پاروژه هیااوو مراح   در که است PRINCE2 مد ی کا درد و مؤثر هایراهکار ا ی  کد، یریگمی  قرار

د، کااری و ن یااا از دفهاا .دشااومی اسااتفاده وی  وزآو بااه واازوم صااورت در وی بعااد مراحاا   در و شااده

 پاروژه مناافع داد نشاان بتاوان  کاهی  صاورت  هت، بااس   هاآنگیری  اندازه  نحوه  انتخاب  و  منافعیی  ناساش

بنادی یزمان  جادو   درماوردی  اطاعاات  شاام    دیابا  منافع  تیریمد  کردیوت.  اس   آمده  دست  به  چگونه

 دیابای افاراد چاه نکاهیا و شاوندگیری انادازه  دیابا  مناافع  کاهی  مااند، زباشا  مناافع  ن یاای  برا  انتظا   مورد

 د. کننآو ی جمع را ا ین مورد اطاعات

  :دریگمی بر د  را ری  موارد منافع تیریمد کردی و سند

 ؟ شوند تیریمد وگیری اندازه است ازم منافع کدام •

 ؟ هستند انتظار مورد منافعی پاسخگو افراد کدام •

 ؟ شود انجام است ازمی تیریمد اقدامات هه، چپروژ ا  آمده دست به جینتا از نانیاطمی برا •

 قابا  ی زماان  چاه  و  کاردگیری  انادازه  تاوانمی  چگوناه  را  انتظاا   ماورد  مناافع  باهی  ابیدسات  انمی  •

 ؟ هستندگیری اندازه

 ؟ است ازین موردی منابع چه منافعگیری اندازهی برا •

 ؟ ستیچ محاسبه اسا  و مبنا پروژه د  هاشرفتیپی برا •

 

  ؟دارد وجود PRINCE2 و PMBOK استاندارد دو نیبهایی تفاوت چه

 ماوارد  باه  تاوانمید،  دار  وجاود  PRINCE2  و  PMBOK  استاندارد  دو  ن یب  کههایی  تفاوت  خصو   در

 د: نمو اشاره ری 
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 د.هستن متفاوت  گریکدی با پروژه به مربوط هایتیاولو و اتیکل لحاظ  از استاندارد دو نیا

ی چاارچوب   یا  PRINCE2  کاه  است  ن د، ایدار  وجود  PMBOK  و  PRINCE2  ن یب  کهی  تفاوت  ن یتریاصل

 شاما ن یبناابرا؛ دیکن   یتکم را خود نظر مورد پروژه چگونه که کندمی  انیب  و  دهدمی  ارااه  شما  بهی  کل

 مد  ن یا کههایی اوگو و هانمونه از دیتوانمیید، دا  پروژه د   کهی  مقاصد  و  هاهدف  به  دنیرس ی  برا

 ید.کن استفاده پروژههای ازین اسا  رب ،ددهمی قرار ارتانیاخت در

 از کاه کنادمی هیتوصا شاما هبا ،دشومی گفته  ه   پروژه  تیریمد  دانش  گستره  آن  به  که  PMBOK  ماا

ی کااا دردهااای اب ار و هااا یتکن نااهیزم ن یااا در و دیااکن اسااتفاده پااروژه تیریمااد اسااتاندارد و چااارچوب

 ید. باش داشته را انتخاب ن یبهتری تیموقع هر در دیبتوان تا دهدمی قرار ارتانیاخت در رای ا یبس

ی معرفایی  هاشکسات  و  هااتیموفق  تماام  مسالو   عناوان  باه  را  پروژه  ریمد  همواره  PMBOK  گرچها

ر، کااا و کسااب لگاارانیتحل نقااش پااروژه شکساات ایاا تیااموفق خصااو  در PRINCE2 ماااا ،دکناامی

  .دکنمی انیبی شتریب اتیج ا با راکننده عرضه های یت و مکارانن، هایشترن، مروشندگاف

 انج ام دی با ه اتیفعال وه ا کار دی با پروژه کی  در چگونه نکهیا سؤال به PMBOK استاندارد  واقع  رد

 چ ه دی با راه ایی کار چه که سؤال نیا درباره حیتوض به PRINCE2 استاندارد  و  دهدمی  پاسخ؟  دیده

  .دپردازمی؟ دیده انجامی زمان

PMBOK  ایا  کاا   شکسات  سااختار  از  استفاده  با  پروژه  د   هانهیهز  و  زمان  برآورد  مانندی  موارد  WBS و 

 فقاط PRINCE2 مااا ،ددهامی حیتوضای  اگاره  وبردا ی  هایشابکه  و  مختلا   های یتکن  گیری کار  به

بنادی بودجه  بخاش  وارد   یمساتق  طاور  باه  و  کنادمیی  بررسای  کل  صورت  به  پروژه  به  مردوط  مشکات

 قارار پوشاش تحات را PMBOK در هاناهیهز و زماان بارآورد مباحاث  از  کدام  چیه  و  شودنمی  هانهیهز

 اه، بااپااروژ ساا ی  تیریمااد حااوزه در PRINCE2 و PMBOK اسااتانداردهای نکااهیا وجااود اباا .ددهاانمی
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 پااروژه د  موجااود هایساا ی ی ابیااا    ویی شناسااا بااه مشااابه و کسااانی بااا  یتقری  وشاا ا  اسااتفاده

 پاروژه هایس ی ی کم سنجش و زیآناوی برا رای مختلفهای اب ار و ها یتکن PMBOK  ماا  ،دپردازنمی

 تیریمادی  بارا  ا یان  ماورد  منابع  نمودن  فراه   PRINCE2ی  متدووو   کهی  صورت  رد  ،ددهمی  شنهادیپ

  .دکننمیها آنی کم  یآناو بهی ااشاره و داندمیها کار تیاوووج ء  را پروژه هایس ی 

 

 دهستن متفاوت  گریکدی با  ساختار لحاظ  از مدل  دو

 گااروه 5 در هاااآن از کاادام هاار در کااه مختلاا  ناادیفرا 49 توسااطویاارایش ششاا   PMBOK اسااتاندارد

 شااام   یامجموعااه ناادیفرا هاار کااه یصااورت هباا ت.اساا شااده  یااعرت ،دنشااومی بندیدسااته یناادیفرا

 هار  سااختار  ن یاا  اساا   ربا  ت.اسا  شاده  ن یایتع  شیپا  ا   جینتاا  ایا  حصواتم  ت،خدما  با  مرتبط  اقدامات

 ماورد هااییو ود افاتید  ن یهمچنا و خا  هایاب ار و ها یتکن از گیری بهره با  PMBOK  در  ندیفرا

  د.برسان پروژه ا  انتظارتان مورد هاییخروج به را شما تواندمی ز،این

PMBOK و  ت،صااطاحاای ، مفاااه جااامع و کاماا   صااورت پااروژه دانااش هااایحوزه از کاادام هاار یباارا

   یتشااک را پااروژه تیریمااد یتخصصاا و یاحرفااه نااهیزم کااه کناادمی یمعرفاا را مردوطااه هااایتیفعاو

 و  یکاا درد  اریبسا  پاروژه  ریماد  یبارا  کاه  یفرد  ن یب  هایمهارت  از  ی مختصر  شر   به  ن یمچنه  .ددهنمی

  .دپردازمی د،هستن مؤثر

 و  هانادیراف   ،صاوا  ن،یمضاام  شاام  ی  عناصار  از  ی سااختا   وحاظ  از  PRINCE2  چارچوب  و  استاندارد  اما

 و  یوظاا  یاعرت ر،کاا و کساب هیاوجتز: ااناد عبارت آنگاناه هفت اصو  که شده   یتشک پروژه  طیمح

 استثنا سطو  و تیریدم ت،محصوا  بر  مرکزت   ،مراح  تیریدم ه،گذشت  تجارب از  ی ریادگی  ،هاتیمسلوو

  .هپروژ طیمح با قیتطب و
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 ن ییتع زمان مدت در و پروژه  ی انجام طو  در که کندمی انیب مد  ن یا مختل   ندیفرا  7  در  ن یضامم

 PRINCE2 ی متادووو های نادیفرا؟ دیاریبگ دهعها بار دیابا را یتیمسالوو و  یوظاا چهی فرد ره، هشد

  .تاس  یمختلف هایتیفعاو یدارا و بوده PMBOK استاندارد مشابهتقریبا  

 

 
 

 دهستن متفاوت  گریکدی با رشیپذ سطح لحاظ  از استاندارد دو نیا

 اغلاااب در ماااا د،هسااتن معتباار و شااده شااناخته PRINCE2 و PMP ماادرک دو هاار یجهااان سااطح در

 تارجیرا و ترمتداو  PRINCE2 ی متدووو  سیانگل و ایاستراو  مث    هاکشور  از  یبرخ  و  ییا وپا  هایکشور

  ت.اس  رشیپذ مورد PMP مدرک شتریب ه،انیخاورم و کایمرآ ا،کاناد هایکشور در که یحاو رد ه،بود
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هااای مهارت PMBOK یتخصصاا دوره و PRINCE2 آمااوزش دوره دو هاار در کااه اساات ذکاار بااه زما

 هاایپروژه و عیصانا تماام در کاه دشاومی  اراااه  منادانعاقه  باه  پاروژه  تیریمد  خصو   دری  گوناگون

 نکهیا اید، یهست کوچ  و بزرگهای پروژه مسلو  ریمد شما گرت. ااس سا ی ادهیپ و اجرا قاب    ختل م

 دیاتوانیاد، میکنمی کاار...  و ITی فنااو  و عیناز، صاساا و اخت ، سامحصاو  دیتوو  مختل های  حوزه  در

 دو  ن یاا  چراکه؛  دیکن  استفاده  پروژه  تیریمد  جهت  در  PRINCE2  هایاوگو  و  PMBOK  هایچهارچوب

  د.هستن اعما  قاب   و یکا درد عیصنا و هاپروژه تمام یبرا مد 

 

 دهستن متفاوت  گریکدی با پروژه تیر یمد چهارچوب نهیزم  در مدل دو نیا

 ی تجاا   جنباه  شاتریب  د،نشاومی  اجارا  و  ساا ی ادهیپ  PMBOK  استانداردی  مبنا  بر  که  ییهاپروژه  فاهدا

 کاه ییهااپروژه بار اوهعا د،نشاومی  سا ی ادهیپ  و  اجرا  PRINCE2  استاندارد  هیپا  بر  ییهاپروژه  ماا  د،دار

 تیریمد ؤسسهم .دشومی ه  یمهندس  و یعمران  گذا ی هیسرما  هایپروژه  ام  ش  د،دارن  ی تجا   جنبه

 مااا ه،کارد جاادیا یحیتشار - یفیتوصا مساتند   یا  صورت  به  را  PMBOK  استاندارد  PMI  کایآمر  پروژه

 قاواب  در  را  PRINCE2  استاندارد،  AXELOSو بعد از آن موسسه    OCG  انگلستان  دووت  یبا رگان  دفتر

 PMBOK ن یبناابرا ؛اسات نماوده جاادیا  یناییتع  -  ی زیتجاو  صاورت  باه  و  پاروژه  تیریمد  ی متدووو    ی

 اتیاج ا وارد کاه  یزمان  تا  استاندارد  دو  ن یا  و  است  ینییتع  -ی زیتجو  PRINCE2  و  یحیتشر  -یفیتوص

  د.باشن داشته اشتراک وجه ه  با موارد از ی ا یبس د  توانندمی د،نشون پروژه تیریمد
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 دهستن متفاوت  گریکدی با پروژه تیر یمد مفهوم  در مدل دو نیا

 جاامع  یتعاا  پروژه تیریمد با یعموم تیریمد ن یب ارتباط و پروژه ریمد د داره  PMBOK  استاندارددر  

 ن یاا کاه رچناده د،کنامی اجتناب موارد ن یا یهمپوشان از PRINCE2  استاندارد  ماا  ه،شد  انیب  یکامل  و

 PMBOK رد .دشااونمی قاااا   ی زیتمااا چیهاا  ،محصااو اتیااح ک  یساا و پااروژه چرخااه ن یباا چااارچوب دو

 از فقااط PRINCE2  وش ماااا ،دناایآمی شاامار بااه پااروژه  یاا یاعضااا از یج ااا پااروژه  یتاا و پااروژه رانیمااد

  ت.اس  شده   یتشک پروژه تیریمد  یت خا ج یاعضا از یموارد وی تیریمد بااتر سطو 

 پاروژه  ی و  بار  توانندمی  که  یطیمح  و  یجتماعا  ،یاقتصاد  اثرات  و  یعموم  تیریمد  یدیکل  هایمهارت

 حیتوضاا چیهاا PRINCE2 ماااا ت،اساا شااده  یااتعر جااامع و کاماا   صااورت بااه PMBOK رد، دبگذارناا اثاار

  .دنداری ج ا دید مختل  اتموضوع به نسبت و کندنمی انیب پروژه تیریمد مفهوم د داره

 نکاهیا  وجاود  ابا  ه،باود  متفااوت  کااما    پاروژه  ساازمان  عملکارد  ناو   اساتاندارد  دو  ن یاا  رد  ن،یاا  بار  اوهع

PMBOK  از  ی وشان  دیاد  مااا  ،ددهامی  قارار  پاروژه  تیریماد  دفتار  ناام  باا  ترگسترده  یطیمح  در  را  پروژه 

 اریبسا ی امار پاروژه تیریماد دفتار و ارشاد رانیدما ه،پاروژ ریماد  میان  ارتباط  درک  ای  پروژه  سازمان  ساختار

  .درس می نظر به سخت

 

 دهستن متفاوت  گریکدی با پروژه تیر یمد هایندیفرا  در مدل دو نیا

ا، جارا  ، یزی برناماهآغا ین،    شام    که  دنشومی   یتقس  فرایندی  گروه  5  به  هاندیفرا  PMBOK   وش  د 

 صورت به که است یاصل ندیفرا 7 یدارا PRINCE2 مد  ماا د،هستن در نهایت خاتمه و نتر  کپایش و  

 ینادیفرا گاروه  یا ا  هانادیفرا ن یبا تعاامات PMBOK ماد  رد د.دارنا قرار  گریکدی  ا   مج ا  و  مستق  

 بنادیطبقه یگونااگون هاای یتکن و هااب ارا  ،هاایروجخ  ،هایو ود  به  را  هاآن  که  است  شده    یتشک
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 PRINCE2  ماد   وجاود  ن یاا  ابا  ت،اسا  مج ا  ندیفرا   ی  یدارا  پروژه   یت  شورپر  یبرا  ن یهمچن  و  کندمی

  د.دهنمی پوشش را موارد ن یا از کدام چیه

 

 دهستن متفاوت  گریکدی با پروژه تیر یمد دانش مختلف هایوزهح  در مدل دو نیا

  ز:ا است عبارت پروژه تیریمد دانش مختل  هایحوزه در PRINCE2 و PMBOK ن یب تفاوت

 

 
 

 هاریمتغ کنتر   مورد در و پردازدمی اتیج ا به شتریب PRINCE2  مد   ؛پروژه  یکپارچگی  تیر یمد  حوزه

 اتیاج ا اردو د،دهامی اراااه جاامع و یکلا دگاهیاد  ی PMBOK ماا  ت،اس   برخوردار  یج ا  نگرش   ی  ا 

  .دکننمی انیب  وشن  و شفاف صورت به هاآن به یابیدست یبرا را یخاص  وش چیه و شودنمی
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 را پاروژه محدوده تیریمد هاریمتغ کنتر   از استفاده با PRINCE2 مد  ؛پروژه  محدوده  تیر یمد  حوزه

 ی و بار شاتریب اساتاندارد ن یاا ت.اس  PID در پرشده یفیک  برنامه  ا   یبخش  صورت  به  که  دهدمی  انجام

 مرحلااه از را پااروژه تیریماادهای ناادیفرا امتماا در را ی تجااا  د ماا و دارد دیااتأک  پااروژه یاقتصاااد هیااتوج

 شاار  ریاانظ یمااوارد یباارا PMBOK ماااا ،ددهاامی قاارار ریتااأث تحاات پااروژه بسااتن  مرحلااه تااا سااا ی آماده

 هیاوو  یتعر  ی پروژهی خروج و محدوده هیانیب  ت،ایرضف  ، هاتیحدودم  ،استخراج او امات  ت،محصوا

 تیریماد  محادوده  و  پاروژه  انتظاا   ماوارد  یانامی   چاه  باا  دیبا  راتییتغ  که  کندمی  انیب  و  دهدمی  ارااه  را

  .دریگب بر د  را آن شده

 

 هاایپروژه  بنادیزمان  تیریمد  یبرا  Plansمضمون    از  PRINCE2  مد   ؛پروژه  بندیزما   تیر یمد  حوزه

 ،رتایج ا یساطح در  CS2/3/4/5/7/8  مثا    ییهانادیفرا  از  اساتفاده  باا  و  کنادمی  اساتفاده  مختل 

 هایسا ی  د دااره یقباوو قابا   هیاتوج  چیها  تنهاا  نه  PMBOK  ماا  ،ددهمی  انجام  را  هاریمتغ  نتر  ک

 یبارا ژهیاو هبا  د،کنامی  عما    یو ود   ی  عنوان  به  لکهب  د،دهنمی  ارااه  پروژه   یزی برنامه  جینتا  از  یناش

  د.هستن س ی  تیریمد برنامه یدارا که ییهاپروژه

 

 ه،پاروژ  باه  مرداوط  هایناهیهز  کنتار    و  تیریمد  نهیزم  د   PRINCE2  مد   ؛پروژه  نهیهز   تیر یمد  حوزه

 و یابیااا    ماورد را یدهاا و ن  هاینادیفرا و شاارفتیپ شیافا ا انمیاا  ه،پاروژ اهااداف ریانظ ییهاااکتورف

 ماد  مااا ،ددهامی انجاام را هاناهیهز بنادیبودجه  یزی برناماه مرحلاه مشاابه  و  دهادمی  قارار  یبررس 

PMBOK  یبررسا را پاروژه ی کاا  هایبسته به نسبت شده محاسبه ک   نهیهز  یتخص  مانند  یموارد 

  د.کنمی استفاده پروژه ا  مرحله هر در هانهیهز کنتر   یبرا یخصوص به هایوهیش از و کرده
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 زا  ه،پاروژ  ناهیهز  عاما    ی و  بار  گارید  هایبرناماه  شانهادیپ  ایا  راتییتغ  اثر  گرفتن   نظر  در  اب  ن،یا  بر  اوهع

 جهات در ی ابا ا  عناوان به (EVM: Earned Value Managementکسب شده ) ا زش تیریمد  یتکن

  د.ریگمی بهره پروژههای هزینه عملکرد سنجش و یابیا   

 

 را SU4 عنوان با یندیراف ه،پروژ  تیفیک  تیریمد  بخش د   PRINCE2  مد   ؛روژهپ  تیفیک تیر یمد  حوزه

  د.دهمی  ارااه را  ی ترکام    یفیک   یزی برنامه  و  کندمی  یمعرف  ی مشتر  یفیک  انتظارات ضبط  و  ثبت  یبرا

 اصو  گرید هایجنبه از را هااستاندارد از استفاده و یسازمان یفیک  ن یتضم  گسترده  صو ا   ،مد  ن یا

 یتماام یبارا و کنادمی جادا جینتاا کنتار   و یفایک هاایتیفعاو یبارا منابع  یزی برنامه و  پروژه  ن یتضم

  .ددهمی ارااه را مستق   یفیک   یفا  ی یفیک اسناد

 ت،یافیک  کنتار    یعنای  پاروژه  تیافیک  تیریماد  هایردخشی   مورد  در  PRINCE2  ستانداردا  ن،یمچنه

 د،نادار Qualify Log ریانظ یخاص های یتکن ای هااب ار از استفاده و  محصوات  یفیک  یبررس   به  ی ا ین

 بهبااود گارید هاینادیفرا باا کااه کنادمی اساتفاده ISO 9000 و TQM هایاساتاندارد از PMBOK مااا

 ت،اسا یفایک تیریماد برناماه معااد  پاروژه یفایک برناماه نکاهیا به  توجه  با  ماا  د،دارن  ی سازگا   مستمر

PMBOK یتمااام بااه دادن وشااشپ یباارا و کناادمی فرمووااه را ی مشااتر یفاایک انتظااارات تواناادنمی 

 مطمالن  تاا کنادمی  اساتفاده  تیافیک  ن یتضم  واژه   ا  ،یفیک  ست یس   در  شده   یزی برنامه  هایتیفعاو

 بار عااوه ؟ریاخ ایا گاردد   یاتکم مردوطاه یفیک هایاستاندارد اسا  بر توانسته  نظر  مورد  پروژه  شود

 ن یاا PMBOK اساتاندارد در کاه اسات تیفیک نتر  ک ه،پروژ تیفیک تیریمد  هایردخشی   ا   یکی  ن،یا

 مردوطاه یفایک هایاساتاندارد باا آن انطبااق ییشناسا منظور  به  پروژه  خا   جینتا  کنتر    شام    واحد

  .دشومی
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 از اسااتفاده بااا پااروژه یانسااان منااابعمنااابع و  تیریمااد در PRINCE2 مااد  ؛پووروژه منووابع تیر یموود حوووزه

 هایپروژه با که ردیگمی نظر در نقش هر یبرا را پروژه تیریمد یسازمان ساختار  ی  د،استاندار   یتعا 

 یباارا  یزی برنامااه و پااروژه تیریمااد  یتاا جلسااات بناادیزمان برنامااه ن یاایتع بااه و دارد مطااابق خااا 

 یانساان مناابع تیریمد حوزه در دیبا که را ییهانقش مد  ن یا وبتها  د.پردازمی  SU2،  SU3  هایندیفرا

 و پاروژه  یتا توساعه د دااره را یمطلبا  مااا  ،ددهمی  پوشش  ی تریج ا  صورت  به  شود  گرفته  نظر  پروژه

  یتخصا ویی ناساا، شهپاروژ مشااغ   ساا ی مستند باه  PMBOK  ماد   مااا  د،کنانمی  انیاب  رویان  جذب

 شاده  یاتعر پاروژه  د   کاهها  تیمسالوو  و  هاانقش  کنادمی  انیاب  و  پاردازدمی  هاتیمسلوو  و   یظاو

 د   اساتاندارد  ن یاا  ن،یمچناه  .دشاون  داده   یتخصا  مختلا   هایواحاد  ای  هاگروه  به  توانندمی  ت،اس 

 پروژه   یت د ورش مورد در و بوده مصاحبه و یانسان  منابع  ن یأمت  ،ها یتخص شام    روین جذب  نهیزم

  ت.اس  شده   یتشک پاداش و یقدردان ست یس  و پرسن   آموزش  یت زا  ،ینسا ی( )تی 

 

 کاه یارتبااط طار  اساتفاده باا را پروژه ارتباطات تیریمد PRINCE2 مد  ؛پروژه ارتباطات تیر یمد  حوزه

 مثا    ییهانادیفرا  شام    مد   ن یا   ین  اطاعات  عیتو   مورد  رد  .ددهمی  وششپ  ت،اس   PID  از  یقسمت

 ی نگهادا  یبارا یگاانیبا ساختا   ی و دشومی CS6 هایگ ارش برجسته کاتن ،CS2  ،یابیا     شرفتیپ

 کاما   طاور باه PRINCE2 مد  در CP ندیراف ه،پروژ یاجرا خاتمه  خصو   رد  د.کنمی  یمعرف  اطاعات

 یاطاعات و یارتباط  هایازین  ن ییتع  به  PMBOK  ماا  ،دشومی  داده  پوشش  پروژه   ی  اختتام  عنوان  به

 برنامااه یاجاارا ریاانظ یمااوارد شااام   PMBOK اطاعااات عیااتو  مااورد رد .دپااردازمی پااروژه  یتاا یاعضااا

 ن یا  عملکرد  هایگ ارش  مسأوه  و  است  یاطاعات  نشده  بینیپیش  هایازین  اسا   بر  ارتباطات  تیریمد

 ماد   یا د  هااداده سا ی رهیذخ و  ی نگهدا   و  عملکرد  اطاعات  یده  شیآرا  و  آو ی جمع  از  استاندارد
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 باه جینتاا ساا ی مستند شاام   پاروژه یاجارا خاتماه ماورد در PMBOK .دشاومی   یتشک  افتهی  سازمان

  ت.اس  پروژه مدارک ویآرش و محصو  بودن قبو  ب  اق سا ی فرمو  منظور

 

 از  استفاده با  کام   صورت به را پروژه  س ی   تیریمد  PRINCE2  استاندارد  ؛پروژه سکیر تیر یمد  حوزه

 دشاومی فرض مد  ن یا رد .ددهمی پوشش تحت پروژه هایس ی     یتحل  و  ییشناسا  رینظ  یموارد

 یماوارد PRINCE2 ت.اسا شاده برده کا  به هاپروژه یتمام در س ی  تیریمد یبرا یمشابه   وش  که

 درست یاجرا از نانیاطم منظور به شده ییشناسا  هایس ی   یابیرد  و  دیجد  هایس ی   ن ییتع  رینظ

 نحاوه  د دااره  گیری  یتصام  همچاون  یماوارد  یبررسا  باه  PMBOK  مااا  ،ددهانمی  پوشش  را  هابرنامه

 سا ی   ییناسااش  ن،یمچناه  د.زپردامی  پروژه  د   س ی   تیریمد  هایتیفعاو   یزی برنامه  و  یدسترس 

 آن هااییژگیو سا ی مستند و پروژه ی و بر دارد احتما   ییهاس ی   چه  است  ن یا  شام    PMBOK  در

 یدوفاا و ی فکاار طوفااان  وش مثاا   ییهااا یتکن مااورد در یمباااحث شااام   و بگذارنااد اثاار هاساا ی 

 یابیاارد و دیااجد هایساا ی  ن یاایتع شااام   ساا ی  ی و باار نظااارت و کنتاار   مااد  ن یااا رد د.شااومی

 کااهش در هااآن یاثردخشا یابیاا    و هابرناماه یاجرا از نانیاطم جهت در  شده  ییشناسا  هایس ی 

  ت.اس  س ی 

 

 ان می  ییشناسا ندیفرا از پروژه تدارکات  تیریمد  یبرا PMBOK  رداستاندا  ؛پروژه  تدارکات تیر یمد  حوزه

 اساتفاده  پاروژه  یواقعا  هاایازین  باا  پاروژه  ساازمان  از  خاا ج  یخادمات  هایسیسرو  ای  محصوات  قیتطب

ناااو یبررساا و مانکااا یپ انتخاااب شااام   و کناادمی  مااورد در اسااتاندارد ن یااا .دشااومی دیااتوو و دیااخر  یآ

 کننادگانن یتأم  باه  یابیدسات  منظاور  باه  مستندات  سا ی آماده  مث    یواردم  ،هادرخواست   یزی برنامه
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 ماد  در  شاده  ذکار  ماوارد  پاروژه  تادارکات  تیریماد  خصو   در  PRINCE2  ماا  ،دریگمی  نظر  در  را  ندهیآ

PMBOK ددهنمی قرار پوشش تحت را.  

 

به چهاار فرایناد اشااره   پروژه  ذینفعان  تیریمد  یبرا  PMBOK  رداستاندا  ؛پروژه  ذینفعا   تیر یمد  حوزه

شاوند، در گاام بعادی بنادی میند. در گام نخست کلیه ذینفعان پروژه شناسایی، تحلی  و طبقهکمی

نیا   آخرشود. در گام ین برنامه اجرایی میه فرایندی اجرا، ابرنامه تعام  با ذینفعان تهیه شده و در گرو

 ماااا گیاارد،نظااارت و کنترواای باار ایاان موضااو  صااورت می ،PMBOKهااای دانااش ماننااد تمااامی حوزه

PRINCE2 کند.بسیار محدود صحبت می پروژه ذینفعان تیریمد خصو  در 
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  د:یایب شیپ سؤال نیا هم شما یبرا است ممکن
 ب ه توج ه اب  د،نش ومی استفاده هاپروژه  شتر یب  در PRINCE2 و PMBOK استاندارد  دو  که  ییآنجا  از

  ؟دارد ی برتر  ی گر ید  بر کی دامک ه،شد حاصل هاآن گیری کار به  از که یجینتا
   :ییبگو است ازم شده انیب سؤا  ن یا به پاسخ د 

 یبارا کاه ی ابا ا  باه نگارش ناو  و پاروژه و نا د،یهسات تیافعاو مشاغو  آن در کاه یطایمح باه نسابت

 باه  سازمان  در  هاپروژه  یاجرا  ژهیو  طیشرا  اسا   رب  ت.اس   متفاوت  جینتا  دیکنمی  انتخاب  پروژه  تیریمد

 و هااساتاندارد از یامجموعاه بار سالطت  ر،حوم  -  هپروژ  هایسازمان  یدیکل  رانیمد  یبرا  که  درس می  نظر

 دیابا ی حاو م - هپاروژ  ساازمان  هار  ن یناابراب  ت،اسا   مها  و  ی ضارو   ی امار  پاروژه  تیریمد  هایی متدووو 

 کند ن یتدو را خود سازمان هایپروژه تیریمد  فردمنحصرده  یاهنمار   ،مختل  هایاستاندارد  با  مطابق

 ن یااا یمبنااا باار کااه خااود ساااخته یبااوم ساات یس  ن یااا بااه توجااه بااا را خااود هااایپروژه تیریمااد بهبااود و

  د.کن نبا د ه،شد بنا هااستاندارد و های متدووو 

 

  ؟میکن مراجعه PRINCE2 دوره  در شرکت یبرا  معتبر  مؤسسه کدام به
 افاتید  را PRINCE2 مادرک و ناماهیگواه دیابخواه کاه دیباشی افراد از دسته  آنج ء    ه   شما  دیشا

ی افارادی  برا  و  استی  مختلف  سطو ی  دارا  PRINCE2  نامهیگواه  دیبدان  است  بهتر  راستا  ن یا  رید. دکن

 از قبا   اسات ازم ن یناابراد، بباشا داشاته اساتفاده تیاقابل تواندد، میدارن  برعهده  را  پروژه  تیریمد  که

 نامهیگواه توانندمی افراد  کدام  نکهیا  مورد  در؟  ستیچ  نامهیگواه  ن یا  افتید   او امات  دیبدان  نکهیا

PRINCE2 آو ید. دست بهی شتریب طاعاتاد، نکن افتید  را 

 اریبسا تواندد، میهستن پروژه   یتحو وی راح، طاجرا ریدرگ کهی  افرادی  برا  نامهیگواه  ن ی، ایکل  طور  به

های ساازمان وها  شارکت  پاروژه  رانیمادجا ء    ها   شاما  حاضار  حاا   در  اگار  سد. پاباش  مناسب  و  کارآمد



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 43 

 

 باوده دیمف شمای برا PRINCE2 نامهیگواه افتی ید، دکنمی تیفعاو حوزه ن یا در و  دیهست  مختل 

 رهیماد لاتیه عضاو  ای  ارشد  ریمد  کهی  افراد  ن یمچنید. هکن  شرکت  PRINCE2  آموزش  دوره  در  بهتر  و

جا ء   ایا  دارناد  برعهاده  را  محصاو     یاتحوی  ریماد  تیمسلوو  نکهیا  اد، یهستنی  خاص  شرکت  ای  سازمان

 نامهیگواه ن یا افتید ی برا  توانندد، میهستن پروژه  تیریمد  دفتر پرسن    و پروژه  ن یتضم گروه  عضو

 د. دهن انجام را ازم اقدامات

 هتارید، بهسات PRINCE2 دوره  در  شارکتی  بارا  شاده  شاناخته  و  معتبار  مؤسساه   یا  دنباا   به  اگر  اما

 د: دهمی ارااه خود مخاطبان به را ری  موارد دوره ن یادهنده ارااه مرک  ن یبهتر که دیبدان است

 د. کنمی انیب رای کاملی عمل وی مفهوم دانش مختل های پروژه تیریمد نهیزم د  •

 است ی  واقع  آزمون  همانند که  کندسا ی میهیشب  دوره ن یا  به  مندانعاقهی  برا راهایی  آزمون •

 د. بگذارن سر پشتی آسان به رای اصل امتحان توانندها میآن قیطر ن یا از و

 رای مکاان و زماان هار  دری  ریادگیا  امکاان  کاه  پاردازدمی  PRINCE2  ن یاآنا های  دورهی  برگ ا   به •

 د. کنمی فراه  مندانعاقهی برا

 ی متادووو  ن یاا باا دیابخواه کاه یصورت رد ت،اس  هیپا و یاصل  یمفاه  شام    PRINCE2  که  ییآنجا  از

 پاروژه تیریماد مراک  و  مؤسسات  در  که  PRINCE2  یآموزش  هایدوره  در  است  زما  د،یشو  آشنا  شتریب

 دنباا  باه PRINCE2 مباحاث ی ریادگی یبرا اگر ماا د،یکن رکتش ،دشومی برگ ار کشو  سراسر در  معتبر

 توساعه  یآکاادم  شاما  باه  ماا  شانهادیپ  د،یهسات  پاروژه  تیریماد  مؤسسه  ن یترشده  شناخته  و  ن یبهتر

 آماوزش دوره پاروژه تیریماد هاایحوزه باه منادانعاقه یبارا  کاه  اسات   یافرت  پروژه  تیریمد  و  یفرد

PRINCE2 نحااوه خصااو  در شااتریب اطاعااات کسااب یباارا دیااتوانمی  انیااعز ماشاا .دکناامی برگاا ار را 

  د.یباش ارتباط در یآکادم ن یا کارشناسان با هادوره ن یا   یتشک زمان و ی برگ ا 
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 آخر کالم
 کاردی و  هااپروژه  تیریماد  ناهیزم  د   PRINCE2  ی متادووو   کاه  ییآنجاا  از  ؛شده  انیب  مطاوب  به  توجه  با

 تیریماد وش  ،ی متادووو  ن یاا اساا  بار تواننادمی مختلا  هایشارکت  و  هاازمانسا  د،دار  یمتفاوت

 تیریماد هاایاوگو گارید مشاکات باه توجاه باا حاضار حاا  رد د.کننا  سا ی یسفارش  را  خود  هایپروژه

 باه  و ییبااا سارعت باا مختلا   هاایحوزه  در  و  هااپروژه  د   چهاارچوب  ن یاا  از  ساتفادها  ر،کشاو  در  پروژه

 باا  PRINCE2  اساتاندارد  بیاترک  باا  کننادمی  تااش  مختلا   محاور  -  پروژه  هایسازمان  و  است  شیاف ا

 د  کارآمااد و نااهیبه تیریمااد  یاا بااه PMBOK اسااتاندارد ریاانظ پااروژه تیریمااد هایاسااتاندارد گاارید

  د.کنن دایپ دست خود هایپروژه
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 PRINCE2 ی متادووو  کاما   اساتقرار به مندعاقه که دیبگرد یشرکت ای سازمان دنبا  به  ستین  ی ا ین

 کاه یشاغل هر  در  شما  !باشد  پروژه  تیریمد  شما  ی کا   حوزه  ستین  ازم  یحت  ای  د،باش  خود  مجموعه  در

 آماوزش از  دیاتوانمی  و  داشاته  پاروژه  تیاماه  تاانیهاتیفعاو  از  ی ا یساب  د،یهست  تیفعاو  به  مشغو 

PRINCE2  در موجاود هاایراهکار  ا   ی ا یبسا  دیتوانمی  یحت  و  دیکن  استفاده  هاآن  بهتر  تیریمد  یبرا 

PRINCE2 د.یببر کا  به خود یشخص یزندگ د  را  

 

 
 

 درک  کاه  اسات  ی ا یبس  یدیکل   یمفاه  و  اصطاحات  شام    PRINCE2  مد   ی گرید  مرجع  هر  همانند

 ،دیاکنمی مطاوعاه را PRINCE2 باه مرداوط مباحاث کاه یهنگاان تاا کندمی کم  شما  به  هاآن  درست

  د.یشو متوجه ترقیعم و ترراحت هاآن دیتوانب
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 هایناماهیگواه افاتی د ر،کشاو در محاور - هپاروژ هایساازمان در تیافعاو و بجاذ  یبارا  که  ییآنجا  از

 هااایورهد ه،پااروژ تیریمااد ی مراکااز از ی ا یسااب ت،اساا برخااوردار ییباااا تیااماه از پااروژه تیریمااد معتباار

 اصااو  چگونااه رناادیگمی ادیاا مخاطبااان هااادوره ن یااا در کااه کنناادمی برگاا ار را PRINCE2 آمااوزش

 مناساب ن یمضاام و  یمفااه کادام زا ه،ردکا ساا ی ادهیپ خاود هایپروژه ی و بر را مد   ن یا  گانههفت

 خاود پاروژه د  ن یمضام و اصو  ن یا از یبانیپشت یبرا  را  ییهاندیفرا  چه  و  کنند  استفاده  استاندارد  ن یا

 تیریماد  یآکاادم  PRINCE2  دوره  رد  د،ماوار  ن یا  به  یابیدست  یبرا  دیتوانمی   ین  ماش  د.دهن  استقرار

  د.یکن نام ثبت  یفرت پروژه
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