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

در سلسه مقاالت »مدیریت پروژه به زبان ساده – بخش اول« و »مدیریت پروژه به 

زبان ساده – بخش دوم« با تعاریف پایه، کلیات دانش مدیریت پروژه و همچنین 

 PMBOK یعنی  این حوزه،  استاندارد  نگاه معتبرترین  از  آن،  و وظایف  پروژه  مدیر 

آشنا شدیم. در بخش سوم سلسله مقاالت مدیریت پروژه به زبان ساده، سعی بر این 

است که با هر یک از حوزه های ده گانه دانش مدیریت پروژه و فرایندهای مرتبط 

آشنا شویم.

یک   ،PMBOK استاندارد  نگاه  که  شد؛  ذکر  مقاالت،  سلسله  این  از  اول  بخش  در 

نگاه فرایندی بوده و فرایندها را به دو صورت گروه های فرایندی و حوزه های دانش 

تقسیم بندی می کند.

https://modiresabz.com


2

دانش  حوزه   10 در  آن ها  اساس جنس  بر  می توان  را  پروژه  مدیریت  فرایندهای 

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

1. مدیریت یکپارچگی پروژه

2. مدیریت محدوده پروژه

3. مدیریت زمانبندی 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 ادامه به توضیح هر یک از این ده حوزه دانش خواهیم پرداخت.

مدیریت یکپارچگی پروژه
اگر  یکپارچگی است.  پروژه، مدیریت  اصلی یک مدیر  و وظیفه  مهم ترین بخش 

تمام حوزه های دانش دیگر را به خوبی مدیریت کنید، ولی بین آن ها یکپارچگی 

وجود نداشته باشد، در عمل موفق نخواهید بود. رمز موفقیت پروژه در مدیریت 

یکپارچه و هماهنگ بین تمامی اجزاء و فرایندهای آن است.

به عنوان مثال در یک پروژه، مدیریت زمان بندی را نمی توان بدون در نظر گرفتن 

مدیریت هزینه انجام داد؛ زیرا این دو حوزه دانش بر روی یکدیگر اثر می گذارند. 

یا نمی توان ریسک ها را بدون در نظر گرفتن اثر ریسک ها بر روی زمان، هزینه و 

کیفیت به خوبی مدیریت کرد.
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هر پروژه جنبه ها و الزامات مختلفی مانند محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، ریسک 

و منابع دارد که با یکدیگر در تعامل هستند. این تعامل نیز معموال از جنس تقابل 

است. 

یعنی افزایش یا کاهش یکی، باعث افزایش یا کاهش مطلوب یا نامطلوب دیگری 

می شود. مدیریت پکپارچگی عاملی است که این توازن را به خوبی ایجاد کرده تا 

به بهترین شکل ممکن اهداف پروژه محقق گردند.

فرایندهای این حوزه دانش بر اساس PMBOK ویرایش ششم، هفت عدد می باشد:

1. تهیه منشور پروژه

2. تهیه برنامه )جامع( مدیریت پروژه

3. هدایت و مدیریت کارهای پروژه

4. مدیریت دانش پروژه

5. نظارت و کنترل کارهای پروژه

6. کنترل یکپارچه تغییرات

7. خاتمه پروژه یا فاز

مدیریت محدوده پروژه
این حوزه دانش به کلیه دستاوردهایی که باید در یک پروژه اجرا و تحویل داده 

شود اشاره دارد. اگر مدیریت محدوده به خوبی انجام نشود، محصوالت میانی یا 

محصول نهایی پروژه از نظر فنی ناقص بوده که باعث نارضایتی کارفرما و یا حتی 

عدم تحویل گیری محصول نهایی پروژه می شود.

دلیل تعریف و در نهایت اجرای یک پروژه، تولید محصول نهایی است که باعث 

محقق شدن اهداف پروژه می شود و محدوده پروژه،  نزدیکترین مفهوم به محصول 

نهایی پروژه است. 
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و  مهم  بسیار  پروژه  محدوده  مدیریت  در  جامع  برنامه ریزی  یک  دلیل  همین  به 

زیربنایی می باشد و می تواند مدیریت بقیه حوزه های دانش دیگر را هم تحت تأثبر 

قرار دهد. 

مدیریت محدوده عالوه بر اینکه نیاز به  یک برنامه ریزی جامع و حساب شده دارد، 

نیاز به نظارت و کنترل خوبی هم دارد که تضمین کننده پذیرش تمامی محصوالت 

میانی و نهایی پروژه، با کیفیت مطلوب، از طرف کارفرما باشد.

فرایندهای این حوزه دانش بر اساس PMBOK ویرایش ششم، شش عدد می باشد:

1. برنامه ریزی محدوده پروژه

2. جمع آوری الزامات

3. تعریف محدوده

)WBS( 4. تهیه ساختار شکست کار

5. صفحه گذاری محدوده

6. کنترل محدوده

مدیریت زمانبندی پروژه
یا  هر محصول  برای  شما  است.  پروژه  هر  در  عوامل  ارزشمندترین  از  یکی  زمان 

خدمت مورد نظر، زمان محدودی در اختیار دارید و بدون مدیریت صحیح زمان، 

ممکن است پروژه  با چالش های زیادی مواجه شود. 

این حوزه دانش شامل فرایندهایی است که با انجام آن ها می توان امیدوار بود که 

پروژه به موقع تمام شود. معموال در پروژه ها برای مدیریت زمانبندی از نرم افزارهای 

تخصصی مانند MSP و PRIMAVERA استفاده می شود.
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فرایندهای این حوزه دانش بر اساس PMBOK ویرایش ششم، شش عدد می باشد:

1. برنامه ریزی زمانبندی پروژه

2. تعریف فعالیت ها

3. تعیین روابط بین فعالیت ها

4. برآورد مدت زمان فعالیت ها

5. تهیه برنامه زمانبندی

6. کنترل زمانبندی
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