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 استانداردهاي مديريت پروژه معرفي
 
 العابدين محمد زين

 هاي اقتصادي و اجتماعي سيستم -ارشد مهندسي صنايع كارشناس
Email : mz_ie@yahoo.com 

 
 چكيده

. مالي و انساني مي شود، موجب اتالف منابع              عدم استفاده از تكنيك هاي مديريت پروژه و به طبع آن بروز مشكالتي در راستاي اجراي پروژه ها
در همين راستا و بدنبال گسترش . لذا امروزه مديريت پروژه  بصورت يك موضوع علمي ودانشي در سازمان هاي بزرگ و پروژه محور دنبال مي شود

ختلفي در اين حوزه شده بازارهاي كار و جهاني شدن شركت ها، لزوم بكارگيري استانداردي براي مديريت پروژه باعث بوجود آمدن استانداردهاي م
 .است

ه و سـازمان  آشنايي با اين استانداردها به جهت حصول درك صحيحي از مزايا و معايب هر يك بمنظور انتخاب نوعي از آن كه با الزامات پـروژ 
0F1 PMBOM،1F2 PRINCE2 ،OPM3 2F استانداردهاياز اين رو در اين مقاله به معرفي كلي  .يابد سازگار باشد ضرورت مي

از  مل مفاهيم هريكشا 3
 .مي پردازيم آن ها
  

 واژگان كليدي
3Fت پروژه، استاندارد مديريت پروژهمديري

، )٢PRINCE(، پروژه ها در محيط هاي كنترل شده (PMBOK)راهنماي گستره دانش مديريت پروژه ، 4
 (OPM٣)مديريت پروژه سازماني مدل بلوغ 

 

 مقدمه. 1
شدن پـروژه   با گسترش حوزه تجاري شركت ها و جهاني

ها ، امروزه استفاده از استانداردها براي همزباني افـراد درگيـر   
. رسـت كـار ضـروري اسـت    در پروژه و اطمينان از اجـراي د 

تعيـين چگـونگي اجـراي     ، عالوه بر تبيـين كـار و  استانداردها
گـروه پـروژه در   ، به عنوان مرجعي براي افراد صحيح عمليات

، دها در جامع بودن آنهـا ت استاندارقو. اختالفات مطرح است
تضـمينش بـراي    سادگي ، مقبوليت عـام اسـتفاده كننـدگان و   

با توجه به جهاني شدن شركت هاي . اجراي درست كار است
كار ، مديران پروژه بهتـر   ساخت و توليد و گسترش بازارهاي

؛ بهـره گيـري   ردهاي مديريت پروژه آشنا شونداست با استاندا
در اجـراي برنامـه هـاي پـروژه يـاري      از آنها مي تواند آنها را 

 .نمايد
 تعريف استاندارد. 1,1

اجماع عمومي تهيه و توسـط  استاندارد مدركي است كه با 
صالح تاييد شده و جهت استفاده هاي تكـراري و  ي مراجع ذ

قوانين، راهنماها و با هدف تحقق بهينه موضوع مورد  عمومي،
 .نظر ارائه مي شود

توان سندي رسـمي دانسـت كـه    همچنين استاندارد را مي 
هنجارها، روش ها، فراينـدها، و راهكارهـاي تثبيـت شـده را     

 ]1[. تشريح مي نمايد
 انواع استاندارد ها  .2,1

استانداردهاي توصيفي كه واقعيت، جزئيات يـا يژگـي    -1
 .چيزي را تشريح مي كنند

استاندارد هاي معياري و ضابطه اي كه راهنمايي هـايي   -2
براي استفاده به عنوان مبنـا بـراي انـدازه گيـري،      )معيارهايي(

 .مقايسه يا تصميم گيري ارائه مي كنند
استانداردهاي تجويزي كه يك راه منحصر به فرد براي  -3

 .انجام كارها مشخص مي كند
 ضرورت استانداردهاي مديريت پروژه. 3,1

ـدولوژي هـاي    امروزه استفاده از استانداردها ، راهنماهـا و مت
ـان از اجـراي   همزباني افراد درگير در پروژه و اطمي برايمعتبر  ن
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ـار و    استانداردها. درست كار ضروري است ـين ك ـر تبي ، عالوه ب
ـراي   تعيين چگونگي اجراي صحيح عمليات ، به عنوان مرجعي ب

ت استانداردها در قو .گروه پروژه در اختالفات مطرح استافراد 
ـدگان و  ، مقبوليـت عـام اسـت   ي، سـادگ جامع بودن آنهـا  فاده كنن

 ]2[.تضمينش براي اجراي درست كار است 
بـا ايـن   مديران پـروژه  بهتر است ، موارد مذكوربا توجه به 

در اجراي امـور  بهره گيري از آنها با  تاآشنا شوند  استانداردها
از همين رو سعي شده است تـا ضـمن    .پروژه ها ياري شوند

  .نداين مقاله برخي از اين استانداردها معرفي شو
 استانداردهاي مطرح در مديريت پروژه. 2

ديريت پروژه تدوين شده در حوزه م استانداردهاي مختلفي   
 .به برخي از آن ها اشاره شده است1درجدول شمارهاست كه 
 استانداردهاي مطرح در مديريت پروژه. 1جدول شماره

 محل تأليف عنوان استاندارد نام سازمان

مؤسسه مديريت 
 )PMI(پروژه 

گستره دانش مديريت 
 )PMBOK(پروژه 

 امريكا 

مؤسسه مديريت 
 )PMI(پروژه 

مدل بلوغ مديريت 
پروژه سازماني 

(OPM٣) 

 امريكا

انجمن مديريت پروژه 
4Fاستراليا

5 )AIPM( 
 استراليا مديريت پروژه

مركز صدور گواهينامه 
مديريت پروژه و 

انجمن مديريت پروژه 
5Fژاپن

6 )PMA( 

مديريت پروژه و 
براي نوآوري  امهبرن

P٢M 6F( سازماني

٧( 
 ژاپن

پروژه ها در محيط 
هاي كنترل شده 

)PRINCE(، 
دفتر مركزي مخابرات 

 انگلستان

PRINCE٢ 

 اروپا

انجمن مديريت پروژه 
(APM 7F

و مركز  (٨
در مديريت  تحقيقات

 پروژه ها 
)8F٩CRMP( 

APM Bok 

انجمن بين المللي 
مديريت پروژه 
(IPMA 9F

١٠) 

مبناي شايستگي 
نجمن بين المللي ا

مديريت پروژه 
10F

11(ICB) 

عالوه بـر مـوارد مـذكور در جـدول فـوق، اسـتانداردهاي       
ديگري در مديريت ريسك، مـديريت سـبد پـروژه، مـديريت     

نيـز   پـروژه  ارزش كسب شده، مـديريت برنامـه و پيكربنـدي   
 ]2[ .وجود دارد

 
  دامنه و اهداف برخي از استانداردهاي مديريت پروژه. 3

ضمن معرفي برخـي از اسـتانداردهاي    2ول شماره جددر   
مــديريت پــروژه، دامنــه كــاربردي و هــدف آن هــا نيــز بيــان 

 ]3[.شود مي
 استانداردهاي مديريت پروژه، دامنه و هدف آن ها. 2جدول شماره 

 هدف دامنه استاندارد

PMBOK Guide جهاني 

 حرفه ارتقاي -
 گـواهي  بـراي  اي پايـه  عنوان به -

 محصــوالت، نــديب طبقـه  دادن،
 پروژه مديريت و خدمات

ISO ١٠٠٠٦ 
 كيفيت براي راهنمايي(

 )پروژه مديريت در
 جهاني

 فرآيندها و لغات تعريف -
 بـر  اوليـه  ديـد  در استاندارد اين -

 پـروژه  مـديريت  در كيفيـت  روي
 .دارد تأكيد

BS ٦٠٧٩ 
 استانداردهاي كميته

 بريتانيا
 ملي

 فرآيندها و لغات تعريف -
 مديران براي مناسبي يراهنما -

 پروژه
DIN 11سريF

12٦٩٩٠٠ 

x12Fو سري 

١٣-50-100 
 ملي

 فرآيندها و اصطالحات تعريف -
 محلي /ملي مقبول هاي نيازمندي -

APM BOK منطقه اي 

 اي حرفه فراد به نامه گواهي ارايه -
 حرفه ءارتقا -
 آموزش براي اي پايه عنوان به -

 .شود محسوب

IPMA 
Competence 

Baseline (ICB) 
 منطقه اي

 هماهنگي-
 بودن منبعه چند و مختلف منبع -
 افراد گواهي براي اي پايه -
 مديريت پروژه توصيف و شرح -

Australian 
National 

Competency 
Standards for 

Project 
Management 

 ملي

 حرفه ارتقاء
 صالحيت تأييد و اعتبارسنجي -

 ارزيابي و افراد
 PMBOK راهنماي بكارگيري -

 به عنوان گستره دانش

Prince٢ 
نيمه 
 جهاني

 عمومي كاربري متدولوژي، -
 و فرآيندها اصطالحات، تعريف -

 راهنماها
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ANSI/ EIA- 
٩٨-٧٤٨- Earned 

Value 
Management 

Systems (EVMS) 

 
 ارزش مديريت با مرتبط استاندارد

 افزوده

 توانايي عمده مدل
SEI 

 
 سازماني توانايي ارزيابي براي -
 نرم مهندسي براي يافته توسعه -

 افزار

 تمركز استانداردهاي مديريت پروژه. 4

در سه حوزه پروژه  ور كلي استانداردهاي مديريت پروژهطب
 ]6[ : ها، سازمان ها و افراد تأكيد دارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تمركز استانداردهاي مختلف مديريت پروژه.  1شكل شماره

 مديريت پروژهمعرفي برخي از استانداردهاي . 5
در اين بخش جزئيات بيشتري از برخـي از اسـتانداردهاي   

ي مقـدمات  آوردننامبرده شده مطرح مي شود تا ضـمن فـراهم   
و عالقه منـدي  در راستاي ايجاد تمايل آن ها،  آشنايي با براي
در سازمان ها و شركت هاي پروژه آن ها جهت بكارگيري در 
 .تالشي صورت گيردنيز  اي

 PMBOK 2008دارد استان. 1,5

راهنمـاي گســتره دانــش مـديريت پــروژه يــك اســتاندارد   
رهنمـون   شناخته شده براي حرفه مديريت پـروژه اسـت كـه   

تـأليف  . هايي را براي مديريت پروژه هاي منفرد ارائه مي كند
 2008شـروع شـد و در سـال     1976در سـال   اين اسـتاندارد 

مچنين در ه .انتشار يافت PMIتوسط چهارمين نسخه آن نيز 
توسعه آن از راهكارهاي برتر شاغلين مديريت پروژه اسـتفاده  

 .شده است
 PMBOKهدف از استاندارد . 1,1,5

اين استاندارد زير مجموعه گستره دانش مديريت پروژه را به 

. عنوان يك راهكار برتر عموماً شناخته شده، بازسازي مـي كنـد  

راهكارهـاي  بدين معناست كه دانـش و  " عمومًا شناخته شده"

زمان ها كـاربرد داشـته و    اكثرشده در بيشتر پروژه ها و در  بيان

همچنـين   .در مورد ارزش و مفيد بودن آن ها اجماع وجود دارد

اين استاندارد يك واژگان مشـترك را در درون حرفـه مـديريت    

پروژه در راستاي بحث، نگارش و كاربرد مفاهيم مديريت پروژه 

  ]1[ .دهد فراهم آورده و ترويج مي
 PMBOKهاي تخصصي و  حوزه. 2,1,5

و بكـار   بطوركلي آنچه كه تيم مديريت پـروژه بايـد بدانـد   
 ]1[ :بندد عبارتند از 

 كليات دانش مديريت پروژه •
 حيطه هاي كاربرد دانش، استانداردها و مقررات •
 دانستن و شناختن محيط پروژه •
 دانش ها و مهارت هاي عمومي مديريت •
 اط فرديمهارت هاي ارتب •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PMBOKحوزه هاي تخصصي و استاندارد . 2شكل شماره

 فرايندهاي مديريت پروژه براي يك پروژه. 3,1,5
مديريت پروژه كاربرد دانش، مهارت هـا، ابزارهـا و تكنيـك    

اين كـاربرد از دانـش،   . هاي مربوط به فعاليت هاي پروژه است

 .نيازمند مديريت اثربخش فرايندهاي مناسب است

ات مرتبط با هـم و فعاليـت   يك فرايند، مجموعه اي از اقدام

كه جهت دستيابي به محصول، نتيجـه يـا خـدمت از     هايي است

، ابزارهـا و  هـا هر فرايند با ورودي  .گيرند، انجام مي معينپيش 

تكنيك هايي كه مي توانند بكار روند و همچنين با خروجي هاي 

 .گرددنتيجه شده مشخص مي 
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ژه توسط تيم پروژه انجام مي شوند و بطـور  فرايندهاي پرو
دارنـد كـه البتـه ايـن     كلي در يكي از دو دسته اصلي زير قرار 

 .استاندارد فقط فرايندهاي مديريت پروژه را توضيح مي دهد
 فرايندهاي محصول محوري. 2فرايندهاي مديريت پروژه . 1

ايــن اســتاندارد، فراينــدهاي مــديريت پــروژه را بصــورت 
  ين آن ها، تبـادالت بينشـان و اهدافشـان توضـيح     يكپارچگي ب

 . مي دهد
اين فرايندها در پنج دسته تحت عنوان گـروه هـاي فراينـدي    

 ]1[ :مديريت پروژه، گروه بندي مي شوند 
فرايندهايي كه در راسـتاي تعريـف   . گروه فرايندي آغازين. 1

يك پروژه جديد يا يك فاز جديد از يـك پـروژه موجـود بـا     
 .وندش شروع پروژه يا فاز، انجام ميكسب مجوز 

فرايندهاي مورد نياز براي تثبيت  .گروه فرايندي برنامه ريزي. 2
محدوده پروژه، پااليش اهداف و تعريف مسـير اقـدامات الزم   
جهت دستيابي به اهدافي كه پروژه به خاطر آن ها انجـام مـي   

 .شود
ل كـار  فرايندهايي كه در راستاي تكمي .گروه فرايندي اجرا. 3

تعريف شده در برنامه مديريت پروژه جهت تأمين مشخصات 
 .پروژه، انجام مي شوند

فرايندهايي كه براي پيگيري،  .گروه فرايندي نظارت و كنترل. 4
بازنگري و تنظيم پيشرفت و عملكرد پروژه، مورد نياز باشـند؛  
حوزه هايي كه در آن تغييرات در برنامه نياز است را شناسايي 

 .و تغييرات مربوطه را آغاز مي نمايند مي كنند
فرايندهايي كه جهـت نهـايي كـردن     .گروه فرايندي خاتمه. 5

همه فعاليت هاي تمامي گروه هاي فرايندي انجام مي شوند تا 
 .به طور رسمي پروژه يا فاز خاتمه يابد

 
 
 
 
 
 
 
 

 گروه هاي فرايندي مديريت پروژه. 3شكل شماره

راينـدي نيـز از مجموعـه اي از    هر يك از اين گروه هـاي ف 

فراينـد   42فرايندهاي مشخص تشكيل شده اند كه مجموع آن ها 

ورودي، : بخش دارد 3است كه با يكديگر مرتبط اند و هر فرايند 

 .ابزار و تكنيك، خروجي

ــده از    :ورودي  ــايج متح ــتندات و نت ــدارك و مس ــامل م ش
 .فرايندهاي اجرايي ماقبل مي باشد

امل رويـه هـا، ابزارهـا و تكنيـك هـا و      شـ  : ابزار و تكنيـك 
ابزارهاي الزم براي استفاده از ورودي ها، اجـراي فراينـدها و   

 .كسب خروجي هاست
شامل مدارك و مسـتندات و نتـايج حاصـله از     :خروجي ها 

 ]4[ .اجراي فرايندها مي باشد
 تعامالت عمومي فرايند مديريت پروژه. 4,1,5

وسـط خروجـي هـاي    گروه هاي فرايندي مديريت پروژه ت
آن ها فعاليت هاي هـم پوشـان    .بدست آمده، متصل مي شوند

خروجـي يـك   . دارند كه در سرتاسر پروژه واقـع مـي شـوند   
فرايند معموال ورودي فرايند ديگر يـا تحويـل شـدني پـروژه     

 .است
فراينـدي   طبيعت يكپارچه مديريت پـروژه، نيازمنـد گـروه   

ي فرايندي در تعامل نظارت و كنترل است تا با ديگر گروه ها
، پروژه را آغاز مـي كنـد و   بعالوه گروه فرايندي آغازين .باشد

گـروه فراينـدي    .گروه فرايندي خاتمه، آن را پايان مـي دهـد  
برنامه ريزي، گروه فرايندي اجرا را با برنامه مديريت پروژه و 

   و همانگونـه كـه پـروژه پيشـرفت      اسناد پروژه آماده مي كنـد 
رساني هاي برنامه مديريت پروژه و اسناد پروژه مي كند، بروز 

 ]1[ .را موجب مي شود
 
 
 
 
 
 
 

 تعامل گروه هاي فرايندي در يك پروژه يا يك فاز. 4شكل شماره

 حوزه هاي دانشي مديريت پروژه. 5,1,5

 

 فرايند آغازين
 

  تمهخافرايند
 فرايند

 اجرايي
 

 

 

 

 

 فرايندهاي نظارت و كنترل

فرايند                      
 برنامه
 ريزي
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 PMBOKحوزه دانشي مـديريت پـروژه در اسـتاندارد     9
 :عبارتند از

       مديريت يكپارچگي .1

 مديريت محدوده .2

      مديريت زمان پروژه .3

 مديريت هزينه پروژه .4

     كيفيت پروژه مديريت .5

 مديريت منابع انساني پروژه .6

  مديريت ارتباطات پروژه .7

 مديريت ريسك پروژه .8

 مديريت تداركات پروژه .9

 ]1[ :هاي دانش بيان شده است نگاشت گروه هاي فرايندي مديريت پروژه و حوزه  3 شمارهجدول در 
 اشت گروه هاي فرايندي مديريت پروژه و حوزه هاي دانشنگ. 3جدول شماره

 حوزه دانش

 گروه هاي فرايندي مديريت پروژه

گروه فرايندي 
 آغازين

گروه فرايندي نظارت و  گروه فرايندي اجرا گروه فرايندي برنامه ريزي
 كنترل

 گروه فرايندي خاتمه

منشور  هتوسع - مديريت يكپارچگي پروژه
 پروژه

هدايت و مديريت  - مه مديريت پروژهتوسعه برنا -
 اجراي پروژه

نظارت و كنترل كار  -
 پروژه

 خاتمه پروژه يا فاز

 جمع آوري الزامات -  مديريت محدوده پروژه
 تعريف محدوده -
 WBSايجاد  -

 مميزي محدوده - 
 كنترل كحدوده -

 

 تعريف فعاليت ها -  مديريت زمان پروژه
 ترتيب فعاليت ها -
 نابع فعاليتهابرآورد م -
 برآورد مدت زمان فعاليت ها -
 توسعه زمانبندي  -

  كنترل زمانبندي - 

 برآورد هزينه ها -  مديريت هزينه پروژه
 تعيين بودجه -

  كنترل هزينه ها - 

  انجام كنترل كيفيت - انجام تضمين كيفيت - برنامه ريزي كيفيت -  مديريت كيفيت پروژه

مديريت منابع انساني 

 وژهپر

 تشكيل تيم پروژه - توسعه برنامه منابع انساني - 
 توسعه تيم پروژه -
 مديريت تيم پروژه -

  

 توزيع اطالعات - برنامه ريزي ارتباطات - شناسايي ذينفعان - مديريت ارتباطات پروژه
مديريت انتظارات  -

 ذينفعان

  گزارش عملكرد -

 كبرنامه ريزي مديريت ريس -  مديريت ريسك پروژه
 شناسايي ريسك ها -
 انجام تحليل كيفي ريسك -
 انجام تحليل كمي ريسك -
برنامه ريزي پاسخ هاي  -

 ريسك

نظارت و كنترل  - 
 ريسك ها

 

 خاتمه تداركات - اداره تداركات - هدايت تداركات - برنامه ريزي تداركات -  مديريت تداركات پروژه
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 PRINCE٢استاندارد . 2,5

 مـيالدي،  1975 سـال  در "سـتم سي سـيمپكت "كمپـاني 
 PROMPT2عنـوان   بـا  كـه  داد توسعه را اي اوليه متدولوژي

 حروفي اختصاري عالمت كه PROMPT2 .شد مي شناخته
13Fپروژه چون

14Fمنابع ،14

15Fندهي اسازم ،15

16Fمديريت ،16

 هبرنام فنون و 17
17Fريزي

شـركت   وسـيله  بـه  مـيالدي،  1979سال  در باشد، مي 18
CCTA متـدلوژي   ازPROMPT2  سـال  در و دشـ  توليـد 

 ، گرديد OGCشركت  از جزيي CCTAكه  حالي در 1989
 ]3[ .شد معرفي عموم به Princeعنوان  با

 با فناوري مرتبط پروژه هاي توسعه براي ابتدا در استاندارد اين

 اجـراي  و انـدازي  راه بمنظـور  بعدها اما شده بود تهيه اطالعات

و  شـد  گرفته كار به ديگر نيز  مختلف پروژه هاي از زيادي تعداد

نهايتاً آخرين نسخه آن كه توانايي پشتيباني از پروژه هاي مختلف 

 .نـام دارد  PRINCE٢و پاسخگويي به نيازهاي آن ها را دارد، 

بصورت رسمي بـه   1996در توسعه اين استاندارد كه در سال 
سازمان دولتي و خصوصـي مشـاركت    150عموم معرفي شد، 

است كه دولت انگلستان به طـور  استانداردي همچنين  .داشتند
گسـترده در بخـش    گسـترده از آن اسـتفاده كـرده و بـه طـور     

 ]3[  .گرددخصوصي شناخته شده و استفاده مي
 ]7[ :عبارتند از PRINCE2هاي اصلي ويژگي

  تمركز بر توجيه كسب و كار -

  يك ساختار سازماني تعريف شده براي تيم مديريت پروژه -

  ي بر اساس محصولريز رويكرد برنامه -

تأكيد بر تقسيم پروژه به مراحلي كـه قابليـت مـديريت و     -

  .كنترل داشته باشند

انعطاف پذيري براي كاربرد در سطحي كـه بـراي پـروژه     -

 .مناسب است

ينـد مـداري بـراي مـديريت     اين استاندارد يك رويكرد فرا
 :پروژه است كه فرايندهاي آن از چهار جزء تشكيل شده اند 

]3[ 
 پيشين فرآيندهاي هاي ورودي .1
 بعدي فرآيندهاي هاي خروجي .2
 فرآيند هر شده تعيين اهداف .3
 فرآيند هر توسط شده انجام هاي فعاليت .4

مـديريت مـي شـوند،     PRINCE٢پروژه هايي كـه توسـط   
بيشتر بر خروجي تمركز دارند و خروجي هر فرايند از اهميت 

ها گروه  در اين گونه پروژه .قابل مالحضه اي برخوردار است
هاي مختلفي همكاري مي كنند كه به سـه دسـته اصـلي زيـر     

 ]3[ :تقسيم مي شوند 
 كاربران. 3تأمين كنندگان    . 2مشتريان    . 1
 PRINCE٢برخي از مزاياي بكارگيري . 1,2,5

بـراي مـديران و    PRINCE2برخي از مزاياي بكـارگيري 
 ]3[ :سهامداران پروژه عبارتند از 

 ايان كنترل شده پروژهشروع، پيشروي و پ .1

بازنگري منظم در پيشرفت پروژه و ميـزان انطبـاق آن    .2

 با برنامه و نمونه تجاري از پيش تعريف شده

 دارا بودن نقاط تصميم گيري قابل انعطاف .3

 مديريت و كنترل اتوماتيك انحرافات از برنامه .4

قراردادن سهامداران و مديران پروژه در يك موقعيـت   .5

 زماني و مكاني صحيح

ايجاد كانال ارتباطي صحيح ما بـين پـروژه، مـديريت     .6

 پروژه و اجراي آن
 PRINCE٢اجزاء استاندارد . 2,2,5

 كليـه  در اجـزاء  ايـن  از يـك  هركه جزء دارد  8اين استاندارد 
بوده و به نـوعي در انجـام هـر     دخيل استاندارد اين فرآيندهاي

 ]7[ :عبارتند از اين اجزاء  .يك از آن ها مشاركت دارند
18Fدهيسازمان .1

19  
19Fبرنامه ها .2

20  
20Fتجاري مدل .3

21  
21Fكنترل ها .4

22  
22Fمديريت ريسك .5

23  
23Fكيفيت در محيط پروژه .6

24  
24Fمديريت پيكربندي .7

25  
25Fكنترل تغييرات .8

26  
 PRINCE٢مدل فرايندي . 3,2,5

PRINCEپـروژه   يك رويكرد فرآيندي براي مديريت  ٢
است كه روشي قابل اصالح و مقيـاس پـذير بـراي مـديريت     

هر فرآيندي بـا خروجـي و   . كندايجاد مي انواع مختلف پروژه
ورودي هاي اصلي و همچنين اهداف خاصي كه بايد به آن ها 
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دست يابد و فعاليت هايي كه بايد انجـام دهـد، تعريـف مـي     
 آنبه طـور شـماتيك مـدل فرآينـدي      5 شمارهشكل در . شود

 ]7[ .نشان داده شده است
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PRINCE٢مدل فرايندي . 5شكل شماره

 :ادامه شرح مختصري از هر يك ارائه مي شود  در
 26ههدايت پروژF27 (DP).   فرآيند هدايت يك پروژه از آغـاز

 كميتـه انجام اين فرآينـد وظيفـه   . تا بستن پروژه اجرا مي شود
پروژه به وسيله استثنائات مديريت كرده، به  كميته. پروژه است

ي ها نظارت مي كند و توسط نقاط تصميم گيـر  وسيله گزارش
 .كنترل را انجام مي دهد

حيطه به شـرح   4فرآيندهاي انجام شده توسط هيات پروژه به 
 :زير تقسيم مي شود

 آغاز پروژه  .1

اختصاص منابع بيشتر پس از كنتـرل  (مرزهاي مراحل  .2
  )نتايج به دست آمده

و  پيشـنهاد  پيشـرفت،  بـر  نظارت(هدايت غير رسمي  .3
هــاي  العمـل نســبت بـه موقعيـت    عكـس  راهنمـايي، 

  )استثنايي
  )تاييد نتيجه پروژه و پايان كنترل شده آن(بستن پروژه .4

هاي روزمره مـدير پـروژه را    فرآيند هدايت پروژه، فعاليت
 .دهدپوشش نمي

 27پروژه شروعF

28 (SU).    شروع اولـين فرآينـدPRINCE٢ 
پروژه است،   اين فرآيند در برگيرنده مرحله قبل از آغاز. است

بـرآورده شـدن پيشـنيازهاي آغـاز پـروژه      و منظور اطمينان از 
براي انجام اين فرآيند وجـود سـند تعهـد    . طراحي شده است

پروژه كه مبين شرايط سطوح باال، دليل انجام پـروژه و نتيجـه   

فرآيند آغاز يك پروژه . خواسته شده مي باشد، ضروري است
  .بايد بسيار كوتاه باشد

 :داردعنصر زير قرار  3وظيفه فرآيند حول توليد 
اطمينان از در دسترس بودن اطالعـات مـورد نيـاز      .1

  براي تيم پروژه

  طراحي و انتصاب تيم مديريت پروژه  .2

  تهيه برنامه مرحله آغاز  .3

 اهداف آغاز يك پروژه عبارتند از. پروژه آغاز يك: 
توافق بر سر اين موضوع كه آيا توجيـه كـافي بـراي     •

  پيشروي پروژه وجود دارد يا خير

يك اساس مديريتي مستحكم بـراي پيشـروي   ايجاد  •
  پروژه

مستندسازي و تاييد اين كه يك موقعيت تجاري قابل  •
  براي پروژه موجود است  قبول

توانمندسازي و تشويق هيات پروژه بـراي در اختيـار    •
  گرفتن پروژه

گيري مـورد   ايجاد يك مسير براي فرآيندهاي تصميم •
  نياز در طول عمر پروژه

گذاري صـورت گرفتـه در    ن كه سرمايهاطمينان از اي •
زمان و تالش مورد نياز براي پروژه، با در نظر گرفتن 

هاي موجود، به شـكلي عاقالنـه انجـام شـده      ريسك
 است 

 28مديريت مرزهاي مراحلF

29 (SB).      ايـن فرآينـد نقـاط مختلـف
تصميم گيري براي بررسي ادامه پروژه را براي هيئـت پـروژه   

 :فرآيند عبارتند از اهداف اين. كندايجاد مي
ــامي     • ــه تم ــروژه ك ــات پ ــه هي ــيدن ب ــان بخش اطمين

هاي برنامه ريزي شده براي مرحله كنوني، بـه   فعاليت
 . اند گونه تعريف شده كامل شده

ايجاد اطالعات الزم بـراي هيـات پـروژه بـه منظـور       •
 ارزيابي امكان ادامه پروژه 

ايجاد اطالعات الزم بـراي هيـات پـروژه بـه منظـور       •
د تكميل مرحله كنوني و دادن مجوز براي شروع تايي 

 مرحله بعد و همچنين ميزان تفويض اختيار مجاز 
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اي كه بـه مراحـل    گيري و آموزه ضبط هرگونه اندازه •
 كندها ديگر كمك مي بعدي پروژه يا پروژه

 اين فرآيند فعاليت هـاي نظـارت و كنتـرل مـدير     . كنترل
عـادي هـر مرحلـه و     شـرايط   پروژه كه به منظور اطمينان از

العمل نسبت به وقايع غيرقابل انتظار آن انجام مي شـود   عكس
اين فرآيند هسته اصلي تالش هاي مـدير  . را توصيف مي كند

مربـوط بـه     پروژه را شكل مـي دهـد و فرآينـدي اسـت كـه     
درون يـك مرحلـه يـك سـيكل     . مديريت روزانه پروژه است
 :شامل موارد زير وجود دارد

  راي كارهايي كه بايد انجام شوندايجاد مجوز ب •

  آوري اطالعات پيشرفت كار جمع •

  العمل نسبت به تغييرات عكس •

  مرور وضعيت •

  دهي گزارش •

  اتخاذ اقدامات اصالحي الزم •

اين فرآيند موارد فوق را پوشش داده و همچنين كار مستمر 
 .دهد مديريت ريسك و كنترل تغيير را انجام مي

  هـدف ايـن فرآينـد اطمينـان از     . مديريت تحويل محصـول
ريزي شده به وسيله مراحـل  توليد و تحويل محصوالت برنامه

 :زير است
اطمينــان از ايــن كــه كارهــاي انجــام شــده بــر روي  •

محصوالت كه به اعضاي تـيم اختصـاص داده شـده    
است، به طور موثري مورد قبول واقـع شـده و داراي   

  ريهاي كامجوز است همچنين تاييد و كنترل بسته
هـاي   نيازمنـدي بـه واسـط     اطمينان از تطابق كار با •

  تعريف شده در بسته كاري
  اطمينان از انجام كار •
  بيني به صورت منظمارزيابي پيشرفت كار و پيش •
اطمينان از اين كه محصوالت تكميل شـده نيازهـاي    •

 اند  كيفي را برآورده ساخته
  گرفتن تاييديه براي محصوالت تكميل شده •

  هدف اين فرآيند اجراي يك پايـان كنتـرل   . يك پروژهبستن
اين فرآيند پوشش دهنده وظيفه مدير   .شده براي پروژه است

بندي پروژه در پايان يا مراحل نزديك به پايـان   پروژه در جمع

بيشتر حجم كار مربوط به فـراهم آوردن ورودي بـراي   . است
پـروژه  هيات پروژه به منظور گرفتن تاييديـه اتمـام احتمـالي    

 .است
 :اهداف بستن يك پروژه عبارتند از

كنترل ميزان برآورده شدن اهداف و مقاصد تنظيم شده در  •
     ) PID(سند ابتدايي پروژه 

و ) PID(تاييد ميزان برآورده شدن سـند ابتـدايي پـروژه     •
  رضايت مشتري از از محصوالت تحويل شده

  گرفتن تاييديه رسمي محصوالت •

ــزان ت  • ــان از مي ــورد   اطمين ــتري در م ــد مش ــل و تايي حوي
  محصوالت مورد انتظار

هاي نگهداري و عمليات انجام شده  تاييد اينكه هماهنگي •
  صورت گرفته است

  ارائه پيشنهاد براي عمليات بعدي •

اقتباس آموزه هاي ناشي از انجام پروژه و تكميل گـزارش   •
  آموزه هاي فراگيري شده

  ايجاد گزارش نهايي پروژه •

به سازمان ميزبان از خواسـت تـيم پـروژه بـه      اطالع دادن •
  منظور منحل كردن ساختار پروژه و منابع

 برنامه ريزي (PL). ريزي يك فرآيند قابل تكرار اسـت   برنامه
و نقش مهمي در فرآيندهاي ديگر داراست كه اهم آن هـا بـه   

 :شرح زير است
  ريزي يك مرحله آغازي برنامه •

  ريزي يك پروژه برنامه •

  ريزي يك مرحله برنامه •

 ايجاد يك برنامه براي مواقع استثنايي
PRINCE    يك شروع بر پايه محصول براي فعاليـت برنامـه 

ريـزي   همچنين يك چـارچوب برنامـه  . آورد ريزي فراهم مي
. اي بـه كـار رود   تواند در مورد هر پـروژه  كند كه ميايجاد مي

 :اين چارچوب شامل
  از استتعيين اين كه چه محصوالتي مورد ني •

  تعيين ترتيبي كه بر اساس آن محصوالت بايد توليد شوند •

  تعيين شكل و محتواي هر محصول •
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هـايي بـراي توليـد و     واضح سازي اين كـه چـه فعاليـت    •
  .تحويل محصوالت مورد نياز است

 OPM٣  استاندارد. 3,5

سومين استانداردي كه در اين مقاله به تشـريح آن پرداختـه   
 (OPM٣)مـديريت پـروژه   زماني سـا مي شـود مـدل بلـوغ    

 PMIاين استاندارد توسط موسسه مـديريت پـروژه    .باشد مي
اين موسسه اين استاندارد را به منظور پياده سازي . توسعه يافته است

ـال خلـق     ـه دنب اصول مديريت پروژه در سطح سازماني توسعه داد و ب
خود  چهارچوبي است كه سازمان ها بتواند پيروي از اهداف استراتژيك

اين استاندارد  .را از طريق راهكارهاي برتر مديريت پروژه ارزيابي كنند
در ويرايش دوم خود كه ارتقاء يافته است، تعدادي از راهكارهاي برتر، 
ـد    ـزاري مفي مهم و پذيرفته شده را شناسايي و سازماندهي مي كند تا اب

ـروژه در مقايسـه   ـا   در جهت ارزيابي پياده سازي مديريت سازماني پ ب
ـراي    راهكار هاي برتر شناخته شده ارائه نمايد تا ضمن ايجـاد امكـان ب

شناسايي فرصت هاي بهبود، امكان تصميم گيري در خصـوص برنامـه   
 .ريزي و نهايتاً دستيابي به آن ها فراهم شود

 OPM3بكارگيري  مزاياي. 1,3,5

به شرح زيـر   OPM٣برخي از منافع حاصل از بكارگيري 
 ]5[: است 
ارتباط بين برنامه ريزي و اجراي اسـتراتژيك،  تقويت  •

بنابراين نتايج پروژه قابل پـيش بينـي، قابـل اعتمـاد،     
 .سازگار و هماهنگ با موفقيت سازماني مي باشند

شناسايي راهكارهاي برتري كه پياده سازي استراتژي  •
سازماني را از طريق پروژه هاي موفق پشـتيباني مـي   

 .كنند
اصي كه راهكارهاي برتـر  شناسايي توانمندي هاي خ •

را ايجــاد مــي كننــد و همچنــين وابســتگي ميــان آن  
 .توانمندي ها و راهكارهاي برتر

ارائه ابزاري براي اجراي تحليل فاصله مرتبط با پيكره  •
توانمنــدي هــا و راهكارهــاي برتــر مــديريت پــروژه 

 .شناخته شده
ارائه مبنايي براي سازمان هـا كـه بتواننـد فراينـدهاي      •

 .روژه خود را بهبود دهندمديريت پ
ارائه راهنمايي و انعطاف پذيري در پياده سازي مـدل   •

 به جهت مجموعه نيازهاي منحصر بفرد هر سازمان

بهمراه داشتن خبرگي صدها مشاور و شاغل مديريت  •
 .ف وسيعي از صنايع و مناطق جغرافيايييپروژه از ط

 OPM3 قلمرو. 2,3,5

هـارچوبي اسـت كـه    مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه، چ

منظري وسيع سازماني از مديريت پورتفوليو، مديريت طـرح  

ــي آورد ــراهم م ــروژه ف ــديريت پ ــه  و م ــا از دســتيابي ب ت
 .راهكارهاي برتر در هر يك از اين قلمروها پشتيباني كند

OPMاز ساختار قلمروهاي اين سه حوزه استفاده مي  ٣
 .كند

OPMآورد كـه  ، مدلي براي بهبود بلـوغ را فـراهم مـي    ٣
را قادر مي سازد تا با موفقيت، استراتژي هاي خود را  سازمان

توسط بكارگيري رويكرد مناسب مديريت پورتفوليو، طـرح و  
 ]5[. پياده سازي نمايد (PPP)پروژه 

 OPM3 اجزاي. 3,3,5

سه جزء زير با ارتباط متقابل در كليـه  از  OPM3چهارچوب 

 :ژه تشكيل شده است قلمروهاي مديريت پورتفوليو، طرح و پرو

]5[ 

 راهكارهاي برتر .1

 توانمندي ها .2

 نتايج .3

29Fراهكارهاي برتر .1

در حالت كلي، روش هاي بهينـه بـراي    .30
دستيابي به هدف خرد و كالن مي باشند كه در يك صنعت يا 

يـك راهكـار برتـر در     .نظام داده شده، فعالً شناسايي شده اند
اينـدهاي  زماني حاصل مي شود كه سـازمان فر  OPM3بستر 

سازگار مديريت سازماني پروژه را به وسيله شواهد دستيابي به 
 . توانمندي ها و نتايج مرتبط با راهكار برتر، اثبات نمايد

 :دو دسته راهكار برتر وجود دارد  OPM3 در
30Fراهكارهاي برتر  .1

31 SMCI ) ،استاندارد سازي، سنجش

 )كنترل و بهبود مستمر

ســاختاري، (ماني راهكارهــاي برتــر توانمندســاز ســاز .2

 )فرهنگي، فني و منابع انساني

ــر   ــاي برت ــود در   SMCIراهكاره ــد بهب ــط فراين ، توس
قلمروهاي مديريت پورتفوليو، طرح و پروژه دسته بنـدي  

و راهكارهاي برتر توانمندساز سازماني از پياده  مي شوند
 .حمايــت مــي كننــد SMCIســازي راهكارهــاي برتــر 
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ماني، پيشـرفت در بلـوغ   راهكارهاي برتر توانمندساز ساز
پايه گذاري و تقويت مي كنند و نقش پايه اي  سازماني را

 .دارند SMCIدر پذيرش راهكارهاي برتر 
31Fتوانمندي. 2

توانمندي، شايستگي مشخصي است كه  .32
بايد در يك سازمان بـراي اجـراي فراينـدهاي مـديريت     
پروژه و تحويل محصوالت و خـدمات مـديريت پـروژه    

توانمندي ها، مراحل افزايشي هسـتند   .شدوجود داشته با
ايـن   .كه به يك يا چند راهكار برتـر منتهـي مـي شـوند    

ــاي    ــر، معياره ــاي برت ــتر راهكاره ــا در بس ــدي ه توانمن
OPMرا براي ارزيابي بلوغ سازماني و برنامـه ريـزي    ٣

در عـوض، وجـود    .را تشكيل مي دهنـد  بهبودهاي آينده
وعه اي از نتايج قابل توانمندي سازماني بوسيله ارائه مجم

 .مشاهده سازماني معني مي يابد
32Fنتيجه. 3

نتيجه، پيامد ملموس يا ناملموس بكارگيري يك  .33
ممكن اسـت يـك توانمنـدي در چـارچوب      .توانمندي است

OPM3درجه دسـتيابي بـه يـك     .، چندين نتيجه داشت باشد
33Fنتيجه بوسيله شاخص كليدي عملكرد

34 (KPI) سنجيده شود. 
 OPM3 هچرخ. 4,3,5

نشـان داده شـده اسـت،     6همانطور كـه در شـكل شـماره    
OPMدانش، ارزيابي و بهبـود : داراي سه عنصر كلي است  ٣. 

عنصر دانش با توجه به راهكارهاي برتر، توانمندي ها، نتايج و 
ساير اجزاي بلوغ سازماني مديريت پروژه،اطالعات توصـيفي  

سازمان را قـادر   عنصر ارزيابي. را براي سازمان فراهم مي كند
 ،مي سازد تا با توجه به طيف بلوغ سـازماني مـديريت پـروژه   

و عنصر بهبود در جهت افزايش . جايگاه خود را مشخص كند
بلوغ سازماني مديريت پروژه، خروجي هاي ارزيابي را بـراي  

 ]5[ .برنامه ريزي بكار مي گيرد
 
 
 
 
 

 
 OPM٣عناصر استاندارد . 6شكل شماره 

بـا   OPM3، چرخـه بهبـود   7شكل شـماره   در ادامه و در
ه از عناصــر آن نشــان داده شــده اسـت كــه بــه شــرح  اسـتفاد 

 ]5[ .مختصري از آن مي پردازيم
 دانش -1

اولين مرحله براي سازمان  :آمادگي براي ارزيابي .مرحله اول. 1
 :سطح درك دارد 2اين مرحله . هاست

ياز درك اهداف استراتژيك و درجه بلوغ مورد ن: سطح اول
 .براي اجراي اين اهداف

و نحوه اسـتفاده از آن هـا    OPM٣درك اجزاي: سطح دوم
 .براي دستيابي به اهداف بلوغ سازماني

 ارزيابي -2

در اين مرحله سازمان با  :انجام ارزيابي سطح باال. مرحله دوم. 1
مقايسه ويژگي هاي بلوغ فعلي خود با آن هـايي كـه در مـدل    

ـ  وغ سـازماني مـديريت پـروژه خـود     است به ارزيابي ميزان بل
اولين فـاز ارزيـابي بـازنگري راهكارهـاي برتـر در      . پردازد مي

 .سازمان و شناسايي موقعيـت كلـي روي طيـف بلـوغ اسـت     
. ارزيابي سطح باال فهرستي از راهكارهاي برتر ايجاد مي كنـد 

ممكن است اين راهكارهـا در آينـده بـه عنـوان هـدف بـراي       
نتايج ارزيابي سطح بـاال، محـدوده   . ندتوسعه و بهبود قرار گير

 .حوزه هاي بهبود را مشخص مي كند
سازمان بعد از فرايند ارزيـابي سـطح   . نجام ارزيابي جامعا. 2

. باال، تعيين مي كند كه كدام راهكار برتر را اول بررسي نمايـد 
سپس به مشاهده مجموعه توانمندي هاي جمع شده براي هـر  

مچنين وجود آن ها را در سـازمان  راهكار برتر مي پردازد و ه
 .بررسي مي كند

 بهبود -3

براي سـازمان هـايي   : برنامه ريزي براي بهبود ها. مرحله سوم. 1
ــ  ــه پيگي ــد،    رك ــي كنن ــاب م ــازماني را انتخ ــاي س ي بهبوده

بـراي يزنامـه ريـزي بهبـود      دستاوردهاي مرحله قبلي مبنـايي 
 .است
بايد در افق زمان  سازمان :پياده سازي بهبودها. مرحله چهارم. 2

عبارت ديگر اجراي فعاليـت هـاي   ه ب.اين برنامه را بهبود دهد
توسعه سازماني ضروري براي دستيابي به توانمندي هاي مورد 
 .نياز و پيشروي در مسير افزايش بلوغ سازماني مديريت پروژه

 بازگشت به ارزيابي و بهبود -4
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برخـي از  ممكن اسـت بـا تكميـل     :تكرار فرايند. مرحله پنجم
 :فعاليت هاي بهبود، كارهاي زير دنبال شود

 )مرحله دوم(ارزيابي مجدد 
 )مرحله سوم(بازگشت به برنامه براي بهبودها 

 OPM3 نماي كلي از ايجاد. 4,3,5

همانگونه كه بيان شد، ممكن است هر راهكار برتر با يـك  
يا چند قلمـرو مـرتبط مـي باشـند و همچنـين ممكـن اسـت        

بـه بلـوغ بـه     اهكارهاي برتر بـراي دسـتيابي  توانمندي هاي ر
همچنين هر راهكار برتـر يـا بـه دسـته     . يكديگر وابسته باشند

يا به دسـته توانمندسـازهاي سـازماني        (SMCI)بهبود فرايند 
كه اين فرايندها در هر قلمرو از طريق جريان هاي . تعلق دارد

ز از همچنين قلمرو ها ني). 8شكل شماره (اطالعات مرتبط اند 
 ]5[. طريق جريان هاي اطالعات به يكديگر مرتبط اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPM٣ چرخه. 7شكل شماره 
 
 
 
 
 
 

 
 راهكارهاي برتر و قلمروهاي مرتبط.  8شكل شماره 

، پيشرفت استانداردسازي، سنجش، كنترل SMCIدستيابي به 

تا بهبود مستمر افزايش بلوغ سازماني مديريت پـروژه را تسـهيل   

توانمنـدي هـاي سـازماني ايـن دسـتيابي را پشـتيباني        .كند مي

 .كنند مي

نحوه افزايش بلـوغ سـازمان را بـه وسـيله      9شكل شماره 
 .نشان مي دهد SMCIدنبال نمودن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SMCIپشتيباني توانمندسازهاي سازماني از راهكارهاي برتر .  9شكل شماره 

تباط متقابل بين كليت مدل فرايند وابستگي و ار نهايت،در 
اين قسمت ها شامل  .را تشريح مي كند OPM٣قسمت هاي 

سه قلمرو مديريت پورتفوليو، طـرح و پـروژه و گـروه هـاي     
ــين    ــد و همچن ــود فراين ــه بهب ــار مرحل ــر چه ــدي در ه فراين
توانمندسازهاي پشتيباني كننـده از مـديريت سـازماني پـروژه     

توانمندي ها و  ايجاد قسمت ها به راهكارهاي برتر، .باشند مي
همچنين نتايج و شاخص هاي كليدي عملكرد مرتبط بـا آنهـا   

هر راهكار برتر و  .تفكيك مي شود تا مدل فراين تكميل گردد
، بـه يـك يـا چنـد موقعيـت در ايجـاد       OPM٣درتوانمندي 
OPMنشـان داده   10تصوير مي شود كه در شكل شـماره   ٣

 .شده است
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 OPM٣ايجاد . 10شكل شماره 

 نتيجه گيري. 6
بـراي هـم زبـاني افـراد در      با لزوم بكارگيري اسـتانداردها 

پروژه و اطمينان از اجراي درست كارها و تسـهيل روندشـان،   
رويه ها و فرايندهايي كه بطور معمول در اين سال هـا مـورد   
بهره برداري بوده اند تريجًا تصحيح و تكميل شده و بصورت 

 . گردآوري شده اند "استاندارهاي مديريت پروژه"
بكارگيري اين اسـتانداردها، مـديران پـروژه را در اجـراي     
پروژه و پيشبرد اهداف آن ياري نموده و سازمان پروژه را بـه  

از ايـن رو،   .يك نظام هماهنـگ و يكپارچـه مبـدل مـي كنـد     
همواره ضرورت آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه براي 

لذا در اين مقالـه سـعي    .استبكارگيري آ ن ها يك مهم بوده 
شده است تا با معرفي استانداردهاي مطرح در مديريت پروژه 

و  PRINCE2و  PMBOKبه معرفي كلـي سـه اسـتاندارد    
OPM3  شودپرداخته. 

اين مطالب با هدف اشاعه دانش مديريت پروژه در سـطح  
سازمان هاي پروژه محور ارائه شده است و اميد است تا گامي 

 د انگيـزه در راسـتاي بكـارگيري اسـتانداردهاي    در جهت ايجا
  .مديريت پروژه در اين سازمان ها پيموده شده باشد

 
 منابع و مآخذ

راهنمـاي گسـتره دانـش مـديريت     "، PMIموسسه مـديريت پـروژه    -1
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