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مدیریت پروژه به زبان ساده – بخش اول
فریدون فرداد - مدرس مدیریت پروژه

 …… و  وب سایت  یک  طراحی  پاالیشگاه،  یک  نیروگاه،  یک  ساختمان،  یک  اجرای 

مثال هایی از پروژه ها در صنایع مختلف هستند. 

بشر از دیرباز درگیر اجرای پروژه های بزرگ و کوچکی بوده که سازه هایی مانند تخت 

جمشید، دیوار چین یا اهرام مصر، مثال هایی از آن ها می باشند.

را به  استاندارد )PMBOK (Project Management Body Of Knowledge پروژه 

این صورت تعریف می کند:

نتیجه  یا  خدمت  محصول،  یک  به  رسیدن  راستای  در  موقت  تالش  یک  »پروژه 

منحصربه فرد است«.
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خصوصیات یک پروژه
1. موقتی بودن: یعنی پروژه ها دارای زمان شروع و پایان هستند )موقتی بودن به 

معنای کوتاه مدت بودن نیست(.

پروژه های مشابه خود  با  و  بوده  یکتا  پروژه  هر  بودن: خروجی  منحصربه فرد   .2

متفاوت است.

3. وضوح تدریجی: وقتی که پروژه پیشرفت می کند عمق آگاهی از جزئیات پروژه 

روزبه روز بیشتر می شود.

4. عامل تغییر: پروژه ها ابزاری برای ایجاد تغییر، رشد و بهبود سازمان ها و افراد 

است.

5. رسیدن به یک هدف: اجرای هر پروژه ای در راستای رسیدن به یک هدف است. 

این اهداف می توانند کسب سود، خاتمه به موقع، حضور در بازاری جدید یا کسب 

رضایت کارفرما باشد.

6. عدم قطعیت: یکتا بودن هر پروژه باعث می شود که پروژه ها عدم قطعیت یا 

ریسک داشته باشند.

با نگاهی به تعریف پروژه و خصوصیات آن، می توان به این نتیجه رسید که زندگی 

یک انسان نیز از جهاتی شبیه به یک پروژه است.

مدیریت پروژه فقط مخصوص کسب و کار نیست!
عمر انسان محدود است و شروع و پایانی دارد. هرچه سن انسان بیشتر می شود 

تجربیات بیشتری به دست می آورد. 

برای  انسان  نهایت  در  و  بوده  منحصر به فرد  انسان  هر  فکر  طرز  و  زندگی  سبک 

رسیدن به رسالت شخصی خود، هدف یا اهداف بزرگ و کوچکی را تعریف کرده و 

سعی می کند به آن ها برسد. 

پس به راحتی می توان نتیجه گرفت که می توان از مفاهیم مدیریت پروژه در زندگی 

شخصی، رسیدن به اهداف و کسب وکار استفاده کرد.
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مواردی مانند قبولی در یک آزمون مهم، رسیدن به وزن ایده آل، نگارش یک کتاب، 

راه انداری یک کسب وکار جدید، خرید خانه، برگزاری یک مهمانی بزرگ مانند جشن 

عروسی، مهاجرت و ….. مثال هایی از پروژه های شخصی است که می توان به عنوان 

یک پروژه به آن ها نگاه کنیم و از اصول مدیریت پروژه در اجرای آن ها بهره ببریم. 

برای انجام موفق این پروژه ها نیاز به جعبه ابزاری داریم به نام »مدیریت پروژه«.

تعریف مدیریت پروژه
استاندارد PMBOK »مدیریت پروژه« را این گونه تعریف می کند:

انجام  برای  تکنیک ها،  و  ابزارها  مهارت ها،  دانش  به کارگیری  پروژه  »مدیریت 

فعایت های پروژه و رسیدن به الزامات پروژه است«. 

مدیریت پروژه سیستمی برای رسیدن به این هدف است که پروژه را با توجه به 

محدودیت هایی مانند: محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، منابع و ریسک با موفقیت 

به اتمام برسانیم. همچنین برای اجرای موفقیت آمیز هر پروژه نیاز به فردی داریم 

به نام »مدیر پروژه«.

مدیر پروژه کیست؟
»مدیر پروژه فردی است که مسئولیت رسیدن به اهداف پروژه را بر عهده دارد«. 

در پروژه های بزرگ، مدیر پروژه مسئولیت هدایت تیمی بزرگ را هم بر عهده دارد 

که با کمک آن ها بتواند اهداف پروژه را محقق  سازد؛ ولی در پروژه کوچک شخصی 

تمام این کارها می تواند بر عهده خود شخص باشد یا از نفرات محدودی بر بعضی 

از کارها کمک بگیرد.

برای انجام هر پروژه ای نیازمند به یک سری فرایند هستیم. این فرایندها را می توان 

به دو صورت دسته بندی کرد. 
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دسته اول گروه های فرایندی )Process Groups( است. این دسته بندی بر اساس 

زمان رخداد فرایند می باشد. 

پنج گروه فرایندی به شرح زیر است:

1. آغازین

2. برنامه ریزی

3. اجرا

4. نطارت و کنترل

5. خاتمه

حتی کوچک ترین پروژه ها مانند یک پروژه سه روزه این 5 مرحله را طی می کند.

در ابتدا با تعیین مدیر پروژه، هدف از اجرای پروژه مشخص می شود، مدیر پروژه 

چند دقیقه ای را در ذهن خود )یا در سر رسید خود( مشغول به برنامه ریزی می شود، 

اجرای پروژه شروع شده و در حین اجرا یا پایان هر روز کاری، نطارت و کنترلی 

توسط مدیر پروژه انجام می شود تا اگر تاخیر یا چالشی در اجرای پروژه ایجاد شده 

است، راهکاری برای آن داشته باشد و در نهایت، در انتهای روز سوم پروژه به پایان 

می رسد.
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)Knowledge Area( 10 حوزه دانش
از طرفی دیگر این فرایندها را می توان بر اساس جنس آن ها در 10 حوزه دانش 

)Knowledge Area(، به شرح زیر دسته بندی کرد:

1. مدیریت یکپارچگی پروژه

2. مدیریت محدوده پروژه

3. مدیریت زمان بندی پروژه

4. مدیریت هزینه پروژه

5. مدیریت کیفیت پروژه

6. مدیریت منابع پروژه

7.مدیریت ذینفعان پروژه

8. مدیریت ارتباطات پروژه

9. مدیریت ریسک پروژه

10. مدیریت تدارکات )برون سپاری( پروژه

در قست های بعدی مقاله با تعاریف هر یک از این حوزه های دانش آشنا شده و با 

مثال هایی از پروژه های شخصی، کاربرد آن ها را توضیح می دهیم.
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