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 پروژه مدیریت هایچارچوب و روش متدولوژی،

 پروژه مدیریت هایچارچوب و روش متدولوژی،با  کند کمک شما به تا فراهم شده کاملی راهنمایدر این مقاله 
 .است، انتخاب کنید شما پروژه اهداف ونیازها  با متناسبآشنا شوید و هرکدام که 

 اصطالحات، این درک برای. است بوده برانگیز بحث موضوعی همیشه روش و چارچوب متدولوژی، بین تفاوت
 :بیندازیم زیر تعاریف به نگاهی ابتدا

 روش

 یا فرآیند تکنیک، ابزار، عمل، یک به روش یک دیگر، عبارت بهاست.  هدف یک به دستیابی برای یفرآیند روش
 .شودمی اطالق کار یک انجام راه

 متدولوژی

 مدیریت در. است قوانین و هارویه ها،تکنیک فرایندها، عملکردها، ها،روش از ایمجموعه متدولوژی یک اساسًا،
 پروژه عمر چرخه از مرحله هر برای هافعالیت سری یک شامل معمولً  و سختگیرانه خاص، هامتدولوژی پروژه،

انجام  انگیزه و مرحله بعدی چیست دقیقاً  دهندمی نشان ما به که هستند مشخصی رویکردهای هاآن. هستند
 آن چگونه است. انجام نحوه و مرحله هر

 وبچچار

 و اصول هامتدولوژی که حالی در. هادستورالعمل اجرای نحوه بر است مروری چارچوب پروژه، مدیریت مورد در
 وانندتمی زیرا هستند پذیرترانعطاف هاچارچوب دهند،می ارائه پروژه یک تکمیل برای را ایسختگیرانه هایروش

 تکمیل برای روش بهترین فراهم کنند که مسئول فرد برای را امکان این و شوند سازگارنیازها  یا شرایط تغییر با
 د.پیدا کن پروژه

 

 پروژه مهم است؟ تیر یمد یچرا استفاده از متدولوژ 

  .تیشفاف

ها به وضوح آورد. نقشیاست که به پروژه م یتی، شفافپروژه تیر یمد یاستفاده از متدولوژ  یاصل یایاز مزا یکی
 نیرا تضم و بودن افرادکند و پاسخگیکمک م یر یگمیبه بهبود روند تصم این موضوع که شوندمیمشخص 

 موجب تاخیر شود.تواند یم چیزی استمسئول چه  یچه کس نکهیدرمورد ا یکند. سردرگمیم

آنچه قرار است پروژه ارائه دهد،  لی٪ احتمال تحو20 باً یتقر  شودیپروژه باعث م تیر یمد یمتدولوژ  کیاز  یرویپ
 است. یراضخوشحال و پروژه  ریهاو مدیمشتر  یبه معنا و این.ابدی شیافزا

  .رتیبص
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. دیکنیم یساز ادهینظارت و کنترل پروژه پ یرا برا یندیفرا در واقع د،یکه دنبال کن یاپروژه تیر یمد یهر متدولوژ 
را  یپروژه و اقدامات بعد شرفتیتواند نحوه پیم یپروژه به راحت ریاست که مد یمعن نیا نظارت بر پروژه به

با و  ندیببآن را  دتوانیم اگر چیزی در مسیر درست قرار ندارد، مدیر، با استفاده از برنامه پروژههمچنین . ندیبب
 د.پروژه را به حالت اول برگردان یراتییتغاعمال 

افراد به طور  از حاصل شود که نانیکرد تا اطم یپروژه را بررس میتوان حجم کار تیمبه کمک متدولوژی پروژه 
 .ستندیروبرو ن ید و با فرسودگشویموثر استفاده م

 . ییکارآ

مرحله شروع پروژه را  دیتوانیاست که م یمعن نیشده، به ا شیپروژه که آزما تیر یمد متدولوژی کیاز  یرویپ
استفاده  را آموخته شده گرید یهاکه از پروژه ییهادرس، دیپروژه را کاهش ده یو بودجه کل کرده و زمان عیتسر 

 دهید. شیپروژه را افزا تیکرد و احتمال موفق

 مدیریت پروژههای مورد از مشهورترین متدولوژی 9

های مدیریت پروژه متدولوژیترکیبی از ها گفتند که سازمان آن 2019در سال  شده از متخصصان پروژه بررسی 89٪
 را اجرا کرده است.

بر بسیاری از و  واحد پایبند نیستند متدولوژی، مدیران و رهبران آینده نگر به یک در دنیای مدیریت پروژه امروز
 .هم ترکیب کنند رای موفقیت پروژههای مختلف را بمتدولوژیآموزند که چگونه دارند و میها تسلط کامل آن
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1 Agile: چابک رویکرد تکرار شونده  برای ارائه اجزای قابل تحویل پروژه

2 Scrum: اسکرام

اسکرام محصوالت و خدمات بزرگ را به قسمت های کوچکی 
تقسیم می کند که می توانند توسط تیم توسعه محصول در یک 
بازه زمانی کوتاه تکمیل شوند. این بازه های زمانی در اسکرام 

اسپرینت نام دارد.

3 Kanban: بان ان ک
کانبان روشی برای مدیریت گردش کار است که به شما کمک 
می کند تا کار خود را تصویرسازی کنید و بهره وری را به حداکثر 

برسانید.

4 Scrumban: ان اسکرام ب
اسکرام  بان ترکیبی از روش های اسکرام و کانبان است. اسکرام  بان 

مانند اسکرام پروژه را به چرخه های کوچکتر تقسیم می کند و 
مانند کانبان گردش کار بصری دارد.

5 lean: اب ن

روش ناب بر 3 ایده ساده متکی است:
1( ارائه ارزش از دید مشتری

2( حذف اتالف ) اگر بتوانید بدون تغییر در ارزش نهایی ایجاد 
شده برای مشتری، چیزی را حذف کنید یا کاهش دهید، باید 

این کار را انجام دهید، به همه این زوائد قابل حذف، اتالف گفته 
می شود.(

3( پیشرفت مداوم

6 Extreme Programming (XP)
یکی از روش های توسعه نرم افزار چابک بوده و یک 

متدولوژی توسعه نرم افزار است که در آن هدف افزایش کیفیت 
نرم افزار و پاسخ گویی به نیازمندی های در حال تغییر کاربر است.

7 waterfall ی : شار آب

یک رویکرد خطی مدیریت پروژه است، که در ابتدای پروژه 
نیازهای ذینفعان و مشتریان جمع آوری می شود و سپس یک 

برنامه متوالی برای برآورد آن نیازها ایجاد می شود. مدل آبشار 
به این دلیل نامگذاری شده است که اعضای تیم توسعه پروژه 
تنها زمانی می توانند به مراحل بعدی بروند که مراحل قبلی با 
موفقیت تکمیل  شده باشد و مراحل پروژه مانند یک آبشار به 

طور پیوسته پایین می آیند.

8
PRINCE2: PRojects IN 

Controlled Environments

پرینس2 یک روش ساختار  یافته برای مدیریت پروژه است. این 
روش طوری طراحی شده است که عمومی و جامع باشد و بتواند 
بر روی هر پروژه ای بدون توجه به مقیاس، نوع، سازمان، جغرافیا 

یا فرهنگ اعمال شود.

9
PMBOK: Project Management 

Body Of Knowledge
PMBOK معروف ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه و رایج 

ترین معیار برای ارزیابی سیستم های مدیریت پروژه است.
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بر اساس  گرید یبعض ن،یبراساس مضام یدهد، بعضیپروژه را نشان م تیر یمد یانواع متدولوژ بال  ریتصو
 ها هستند.از آن یبیترک ایاستانداردها  ندها،یاصول، فرا

 

 پروژه مدیریت محبوب متدولوژی 9 اجمالی بررسی

 .پروژه تحویل قابل اجزای ارائه برای شونده تکرار رویکرد - Agile چابک. 1

 افزار نرم توسعه برای اصول از ایمجموعه بلکه نیست متدولوژی یک اصالً  واقع در Agile که است این حقیقت
 :است ارزش 4 مبنای بر چابک اصول. است

 ازرشمندند، ابزارها و فرایندها از بیش تعامالت و افراد 
 است، ارزشمند مستندسازی از بیش افزار نرم روی بر کار 
 است، ارزشمند قرارداد مورد در مذاکره از بیش مشتری همکاری 
 است ارزشمند برنامه یک از پیروی از بیش تغییر به پاسخ. 

 ایمجموعه و فلسفه یک کنید، اعمال پروژه یک برای مستقیماً  بتوانید که باشد روندی اینکه از بیشتر بودن چابک
 .کنید پیروی آن از باید که است هاارزش از
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 شرایط با متناسب ،دباشن شده ریزیبرنامه قبل از اینکه جای به هستند که وظایف از ایمجموعه چابک هایپروژه
 مسائل به شونده، تکرار کاری فرایندهای طریق از تا کندمی کمک هاتیم به بودن چابک. دنشومی اقتباس

  .دهند پاسخ نشده بینییشپ

در رویکرد کندمی اضافه کار حین در را لزم مواد و کند،می مزه را آن غذا پخت هنگام که آشپز یک مانند تقریباً 
 .دده انجام پروژه پیشرفت با همزمان را ارزیابی و اجرا ،ریزیبرنامه چرخه یک باید پروژه تیم چابک

 قابل پروژه بر تأثیرگذار موارد کنندمی فرض معمولً  که است پروژه مدیریت هایروش سایر از متفاوت چابک
 پروژه تیم اعضای بین مداوم و کافی اتارتباط متغیر، شرایط با سازگاری بر این رویکرد بنابراین هستند، بینیپیش

 .دارد تأکید مشتری و آنها بین و

 :داد نشان زیر صورت به را آن توان می گرافیکی لحاظ از

 

 
 

 درباره چابک بیشتر بخوانید.

 

 مزایا

 و آزمایش برای بیشتری پذیریانعطافو  آزادی ،ندارد وجود نیازها بر تمرکز یا و ثابت مرحله که آنجا از •
 دارید. تغییرات

، کنیدمی ایجاد تغییرات آن با متناسب و کنیدمی دریافت ذینفعان طرف از منظم بازخوردبه این دلیل که  •
 .یابدبه شدت کاهش می پروژه شکست ریسک

 قط نیازهای با اولویت بال مشخص هستند، گزینه مناسبی است.فهایی که در ابتدا برای پروژه •

 برد.مشارکت ذینفعان بالست و این موضوع شانس اجرای موفق پروژه را بال می •

 یابند.یکردها به طور مداوم بهبود میدر کل این متدولوژی یادگیری وجود دارد، بنابراین فرآیندها و رو •

https://behtime.ir/main/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87/#2)_%DA%86%D8%A7%D8%A8%DA%A94
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 معایب

 ثابت، برنامه هرگونه وجود عدم این. دارد تأکید وقوع هنگام در تغییرات به پاسخگویی بر چابک رویکرد •
 بر را هاآن و کنید دستکاری را منابعید مجبور  دائماً  شما. کندمی دشوارتر را منابع ریزیبرنامه و مدیریت

 یا کنار بگذارید. اضافه کنید نیاز طبق
 حامیان و ذینفعان جمله از درگیر هایبخش تمام که است معنی این به ثابت برنامه یک وجود عدم •

 این به همچنین بازخورد بر متمرکز رویکرد. همکاری نزدیکی داشته باشند باید نتایج ارائه برای مالی
 .باشند دسترس در و هداشت تمایل بازخورد سریع ارائه هب باید ذینفعان که است معنی

 ، همکاری ممکن است دشوار باشد.در محل نباشنداگر تیم پروژه  •
است چالش برانگیز  نکم( اگر ذینفعان موافق نباشند، مbacklogهای محصول)بندی نیازمندیاولویت •

 باشد.

 :برایانتخاب   بهترین

 .دهید تطبیق هاپروژه مختلف انواع با را آن توانیدمی که است معنی این به Agile رویکرد پذیری انعطاف

 :است بهتر زیر موارد برای روش این

 .دارید محصول یک از کلی تصور اما ندارید ذهن در مشخصی هدف وقتی •
 .دارد سریع تغییرات ایجاد به نیاز پروژه که هنگامی •
 (نیست  ریزیبرنامه و) هستند شما اصلی قوت نقاط ارتباطات و همکاری اگر •

 

 توانندمی که کندمی تقسیم کوچکی هایقسمت به را بزرگ خدمات و محصولت اسکرام - اسکرام. 2
 نام اسپرینت اسکرام در زمانی هایبازه این. شوند تکمیل کوتاه زمانی بازه یک در محصول توسعه تیم توسط

 .دارد

 Agile اصول کاربرد برای هاچارچوب ترینساده و ترینمحبوب از یکی اسکرام متدولوژی افزار، نرم ساخت در
 .است

 .است توسعه سرعت و گروهی کار ارتباطات، بهبود اسکرام هدف

 توسعه تیم توسط توانندمی که کندمی تقسیم کوچکی هایقسمت به را بزرگ خدمات و محصولت اسکرام
 اسکرام هایتیم. دارد نام 6اسپرینت اسکرام در زمانی هایبازه این. شوند تکمیل کوتاه زمانی بازه یک در محصول

 اندگرفته فرا بررسی و مرور این از آنچه کمک به سپس و کنندمی بررسی و مرور را چیز همه اسپرینت هر پایان در
 . شودمی تکرار محصول کامل تحویل تا چرخه این. کنندمی آغاز را بعدی اسپرینت بازخوردها اعمال با و
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کنند. این را برگزار می ی بازنگری اسپرینتو جلسه جلسات مرور اسپرینت های اسکرام در پایان هر اسپرینت،تیم
ها و مرورهای تکرار شونده در چارچوب اسکرام به اعضای تیم و سهامداران دید روشنی در مورد وضعیت بررسی

نند. در کازنگری فرصت بررسی فراهم میکنند. همچنین این جلسات مرور و باد میدهند و شفافیت ایجپروژه می
های اسکرام این فرصت را دارند که ، فرآیند یا محصول باید در اسرع وقت سازگار شود. تیمصورت بروز انحراف

 .محصول را در پایان هر اسپرینت سازگار سازند

 تا کندمی کمک اسکرام تیم به مستر اسکرام. شودمی تسهیل Scrum Master مستر اسکرام یک توسط اسکرام
 نگه متمرکز و کند،می محافظت خارجی و داخلی پرتیحواس هر از را هاآن کند، عمل خود سطح بالترین در

 .داردمی

 :واقع در مستر اسکرام

 .کندمی تسهیل را بهبودها و گفتگوها جلسات،: است مربی

 .کندمی محافظت تیم تمرکز از: است محافظ

 .کندمی تقویت سازمان کل در را چابک اصول: است چابک مدافع

 درباره اسکرام بیشتر بخوانید.

 
 

 

 

https://behtime.ir/main/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87/#3)_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85_5
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 مزایا

 یا محصول یک از قسمت چند یا یک تا کنندمی همکاری هم با اسکرام تیم کل اسپرینت، طول در :اسپرینت
 پروژه مدیریت امر این .شود تأیید و تست کامل طور به باید شده تکمیل تکه هر. برسانند پایان به را بزرگتر پروژه
 . کند می آسان را پیچیده و بزرگ های

 پروژه در واضحی دید از Scrum هایتیم کند، مدیریت را خود رودمی انتظار پروژه تیم که آنجا از: تیم بر متمرکز
 .هستند برخوردار

 .دارد را منظم بازخورد و تکرار :چابک مزایای همه این، بر عالوه

 معایب:

 بندیبودجه و ریزیبرنامه برای پروژه مدیر یک یا و مشخصی پایان تاریخ هیچ که آنجا از: محدوده از خزش
 .شود محدودهاز  خزش به منجر تواندمی راحتی به Scrum ندارد، وجود

 و نظم از تیم کهاین مگر است بیشتر شکست ریسک است، مدیریت خود پروژه تیم که آنجا از :بالتر ریسک 
 . دارد بالیی بسیار شکست احتمال اسکرام باشد، نداشته کافی تجربه تیم اگر. باشد برخوردار بالیی انگیزه

 را نتایج کند، ترک را تیم بین این در که منبعی هر که است معنی این به تیم محور بودن: پذیری انعطاف عدم
 .دهدمی قرار تأثیر تحت

 برایانتخاب  بهترین

 نیازهای و کرده تعیین را خود هایاولویت توانندمی که انگیزه و نظم با تجربه، با پروژه هایتیم برای اسکرام روش
 برای روش این. دارد آن مزایای تمام کنار در را Agile نقایص همه. است بهترین کنند، درک وضوح به را پروژه
 رروش مناسبی نیست. باشد، بزرگ بسیار پروژه تیم اگر اما ،دهدبزرگ جواب می هایپروژه

 استفاده Scrum از دارید، اختیار در یمجرب تیمی و هستید ایپیچیده افزار نرم توسعه حال در اگر: خالصه طور به
 .کنید

 

 را خود کار تا کندمی کمک شما به که است کار گردش مدیریت برای روشی کانبان -کانبان. 3 
 .برسانید حداکثر به را وریبهره و کنید تصویرسازی

Kanban است متمرکز کارایی افزایش برای سختگیرانه فرایندیک  بر که است پروژه مدیریت متدولوژی یک. 



Behtime.ir 
 

 مهم واقعاً  که مواردی روی تیم تمرکز افزایش با کندمی سعی سادگی به و است پذیرانعطاف کانبان متدولوژی
 گیریاندازه انجام، حال در کار کردن محدود کار، گردش تصویرسازی بر کانبان. بخشد بهبود را تولید توان هستند،

 .است متمرکز بهبود هایفرصت مداوم ارزیابیکار و  یک انجام زمان

 درباره کانبان بیشتر بدانید.

 بهتایم مانند آنالین ابزار یا سفید تخته روی چسباندن برگه یادداشت بر از معمولً  پروژه مدیران ،Kanban در روش
 :دارد ستون سه کانبان روش صفحه ترینساده .کنندمی استفادهتیم  کار روند دادن نشان برای

 .شده انجام و انجام حال در انجام، منتظر

 درباره تسک بورد بهتایم بخوانید.

 با تا کندمی محدود را انجام حال در کار و کندمی تصویرسازی را دهید انجام خواهیدمی آنچه روش این
 .یابد بهبود کار جریان ،مختلف موارد تکمیل زمان متوسط سازیبهینه و گیریاندازه

 د،کنن بندیاولیت بتوانند بهتر شودمی باعث که دهدمیکارهای آینده  از تصویری تیم به همچنین روش این
 کار هر چگونه که ببینند کندمی همچنینکمک. دکنن جلوگیری کارها شدن متوقف از و کرده کشف را مشکالت
 .بگذارد تأثیر انجام حال در کار بر است ممکن جدیدی

 

 پروژه اسکرام مانند باناسکرام. است کانبان و اسکرام هایروش از ترکیبی باناسکرام -بان اسکرام. 4
 .دارد بصری کار گردش کانبان مانند و کندمی تقسیم کوچکتر هایچرخه به را

سکرامبان سبتاً  ترکیبی پروژه مدیریت متدولوژی یک ا ست جدید ن سکرام رویکرد از ترکیبی که ا  برای کانبان و ا
 روش  ی ایجاد برای اس  کرام س  اختارهای از برخی با را Kanban پذیریانعطافروش  این. تاس   پروژه مدیریت

 .کندمی ترکیب ها پروژه مدیریت برای جدید

Scrumban سپرینت در کار جای به ساس بر ریزیبرنامه از زمانی، محدودیت با هایا ضا ا ستفاده تقا . کندمی ا
 بررس  ی جلس  ه مورد در نگرانی جای به توس  عه تیم و اس  ت محدود انجام حال در کار که معناس  ت بدان این

 .ماندمی باقی متمرکز وظیفه روی بر است، دراسپرینت تحویل به متعهد تیم آنچه و اسپرینت

Scrumban به را پذیری انعطاف اسپرینت حذف با Scrum کندمی اضافه. 

 :است متکی ساده ایده 3 بر ناب روش - Lean ناب  . 5 

 مشتری دید از ارزش ارائه( 1

https://behtime.ir/main/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87/#1)_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%861
https://behtime.ir/main/knowledge-base/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF/
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 کاهش یا کنید حذف را چیزی مشتری، برای شده ایجاد نهایی ارزش در تغییر بدون بتوانید اگر)  اتالف حذف( 2
 .(شودمی گفته اتالف حذف، قابل زوائد این همه به دهید، انجام را کار این باید دهید،

 مداوم پیشرفت( 3

 کار انجام Lean.  است شده متمرکز کارایی موضوع حول که است پروژه مدیریت متدولوژی یک ناب متدولوژی
شتر ست کمتر تالش با بی سایی با.  ا ستمر بهبود طریق از سپس و شودمی شروع ارزش شنا  بردن بین از با م
 .رساندمی حداکثر به را آن اتالف،

 توانیدمی شوند،می اتالف ایجاد باعث که عملکردی اختالل سه به پرداختن با که کندمی پیشنهاد روش این
 به همچنین ،Muri و Muda، Mura  هایاختالل با نام 3این  .دهید انجام کمتری تالش با را بیشتری کارهای
 .دنشومی شناخته 3M عنوان

Muda :هااتالف حذف حذف مودا در واقع. است اتالف معنی به و ژاپنی واژه  Waste یا فرآیندهر  حذف :است 
کند و برای مشتری تولید نمی ایجاد ای افزوده ارزش هیچ نهایت درکند اما منابع را مصرف می  که چیزی هر

 کند.ارزش نمی

:Mura استفاده نادرست از منابع است. مورد در 

:Muri .استفاده بیش از حد از منابع است 

 

Extreme Programming6  - توسعه متدولوژی یک و بوده چابک افزار نرم توسعه هایروش از یکی 
 .است کاربر تغییر حال در هاینیازمندی به گوییپاسخ و افزارنرم کیفیت افزایش هدف آن در که است افزارنرم

XP  و افزار نرم کیفیت بهبود برای را فرایندها و هاارزش که است افزار نرم توسعه پروژه مدیریت متدولوژی یک 
 پیرامون اسکرام، به شبیه بسیار اصول یا ها،ارزش. کندمی تعریف مشتری متغیر نیازهای به پاسخگویی از اطمینان
 .است بازخورد و ارتباط برقراری سادگی،

 ی را بخوانید.متدولوژاین مراحل تولید نرم افزار در 

 

 مشتریان و ذینفعان نیازهای پروژه ابتدای در که است، پروژه مدیریت خطی رویکرد یک -آبشاری .  7
 دلیل این به آبشار مدل. شودمی ایجاد نیازها آن برآورد برای متوالی برنامه یک سپس و شودمی آوریجمع

 با قبلی مراحل که بروند بعدی مراحل به توانندمی زمانی تنها پروژه توسعه تیم اعضای که است شده نامگذاری
 .آیندمی پایین و پشت سر هم پیوسته طور به آبشار یک مانند پروژه مراحل و باشد شده تکمیل موفقیت

http://bmanagement.blog.ir/post/Muda-Muri-Mura
http://iranrainbow.blogfa.com/post/211
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 یبرا یبه عنوان پاسخ 1970در سال  Winston Royce بار توسط دکتر نیاست. اولروش  نیتر  یمیروش آبشار قد
در صنعت نرم افزار  یا، به طور گسترده شد. از آن زمان به بع انی، بتوسعه نرم افزار دهیچیپ تیماه تیر یمد

 مورد استفاده قرار گرفت.

، راه دیکنیشروع م ازهاین لیو تحل یآور شود. با جمعیم میتقسو متوالی به مراحل گسسته  Waterfall روش
 .دیکنیکرده و مشکالت را در صورت وجود رفع م یساز ادهیراه حل را پ د،یکنیم یحل )و روش خود( را طراح

 در آبشار یک آب مانند کارسپس . شوندمی تعریف کامل طور به کار شروع از قبل آبشار، بالی در ابتدا، در نیازها
 هیچ و شود تکمیل بعدی مرحله شروع از قبل باید مرحله هر آبشار، مدل یک در. آیدمی پایین پروژه مراحل

 بعدی فاز ورودی عنوان به فاز یک نتیجه آبشار، رویکرد یک در معمول، طور به. ندارد وجود مراحل در تداخلی
 .کندمی عمل

 .باشد ضروری کامالً  اینکه مگر دارد، وجود طرح و تغییر انطباق برای کمی محدودیت طرح، تصویب از پس

 زیادی شوق و شور با را پروژه. ندارد وجود مشتری به دادن نشان برای چیزی در حین انجام مراحل رویکرد آبشار،
 ریسک بالیی دارد. این کار که بیاید خوشش آن از مشتری کنیدمی دعا و رسانیدمی پایان به

 

 
  

 

 مزایا

 است آسان مدل این از استفاده و درک. 
 نتایجموجب  اغلب که باشید، عالی مرحله هر در باید برگردید، مراحل قبل به توانیدنمی که آنجا از 

 شود.می بهتری
 کندمی متکی مستندات به شدت به را آبشار مدل نیازها، درک و آوری جمع بر شدید تمرکز. 
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  است. یمناسبروش زمانی که نیازها از ابتدای پروژه شفاف است، بسیار 

 حیح زمان داریم.شود، بنابراین برای واکنش صبینی میریسک پروژه از ابتدا پیش 

  بهترین متدولوژی است.وجود داردمحدودیت  حیاتیمنابع در دسترسی به اگر ، 

 یابد.شوند و ریسک سوتفاهم کاهش میها زود تعریف میها و مسئولیتنقش 

 

 معایب

 چیزی تغییر به نیاز یا کردید پیدا خطایی اگر که است معنی این به روش این نبودن پذیرانعطاف 
 را پروژه شکست خطر توجهی قابل طور بهموضوع  این، و کنید شروع ابتدا از را پروژه باید دارید،

 .دهدمی افزایش
 رویکرد کل Waterfall کار این انجام در اگر. دارد نیازها صحیح تحلیل و درک به زیادی بستگی 

 را این رویکرد پذیری،انعطاف عدم این. کنید شروع ابتدا از باید ،کند تغییر شرایط یا کنید کوتاهی
 .کندمی تبدیل پیچیده و طولنی هایپروژه برای نامناسب ایگزینه به

 یلی زود اختصاص داده شوند.خریزی، زمان و پول باید برای پشتیبانی از فاز برنامه 
 شود.ارزش پروژه تنها در پایان چرخه عمر پروژه تشخیص داده می 

 

 :برای انتخاب بهترین

 را عملکرد بهترین زیر هایپروژه انواع برای. گیردمی قرار استفاده مورد افزارنرم توسعه در معمولً  Waterfall روش
 :دارد

 ساده و کوتاه هایپروژه، 
 ثابت و مشخص نیازهای با هاییپروژه، 
 دارد بستگی قوی مستندات به که منابع تغییر با هاییپروژه. 

 

 8. PRINCE2 - طراحی طوری روش این. است پروژه مدیریت برای یافته ساختار روش یک 2پرینس 
 یا جغرافیا سازمان، نوع، مقیاس، به توجه بدون ایپروژه هر روی بر بتواند و باشد جامع و عمومی که است شده

 .شود اعمال فرهنگ

 PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) است انگلستان دولت پروژه مدیریت رسمی متدولوژی 
 (.کنند می استفاده آن از انگلستان دولت های پروژه اکثر که است معنی بدان که)
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PRINCE2 اصل 7 مثال عنوان به. است شده ساخته فرآیند 7 و مضمون 7 ، اصل 7 اساس بر PRINCE2 عبارتند 
 :از

 

 پروژه  یر یپذهیتوجه دائم به توج .1
 از تجارب گذشته آموختن .2
 هاتیها و مسئولنقش قیدق فیتعر  .3
 بر مرحله یمبتن تیر یمد .4
 بر استثنا یمبتن تیر یمد .5
 محصولت  یبر رو تمرکز .6
 پروژه( طیشرا یبرا یساز  یمتناسب با پروژه )سفارش رییتغ .7

 

 بیشتر بخوانید. 2PRINCEپروژه در  تیر یصول مددرباره ا

 

 هایپروژه برای 1996 سال در انگلیس دولت توسط که است فرایندهایی و مضامین اصول، شامل PRINCE2 روش
IT و هابرنامه کدام هر کند،می تقسیم مرحله چند به را هاپروژه فرایندگرا روش یک این. است شده ایجاد 

 و کندمی تعریف پروژه یک از مرحله هر برای را خروجی و ورودی متدولوژی این. دارند را خود خاص فرایندهای
 کند.واگذار نمی شانس بهی را  چیز هیچ

 .است هزینه دقیق ارزیابی و واقعی منافع هدف، مشتری پروژه، به آشکار نیاز شناسایی در این سیستم قدم اولین

 قابل بزرگ، هایپروژه اجرای نحوه برای عالی چارچوب یک .است دقیق العادهفوق متدولوژی یک عنوان به
 .است سازمانی و بینیپیش

 بیشتر بخوانید. 2PRINCEدرباره 

 مزایا

  PRINCE2 راهنمای اصول از یکی این، بر عالوه. دارد نیاز ایگسترده مستنداتبه  PRINCE2 پروژه یک اجرای

 .کند کمک ریسک کاهش به تواندمی گذشته تجربیات و مدارک ،اسناد بر تمرکز. است آموختن از تجارب گذشته

 معایب

 ،نیازها تغییر صورت در. شود دشوار تغییرات با سازگاری که شودموجب می PRINCE2 در گسترده مستندات وجود
 .آوردپایین می را پروژه سرعت  که دهید، تخصیص دوباره را منابع و آوری کنیدجمع دوباره را اسناد باید

 :برای انتخاب است بهترین

https://behtime.ir/main/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84-prince2/
https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-prince2/
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 . است گزینه ترینمناسب ثابت نیازهای با پیچیده و بزرگ هایپروژه برای روش این

 

 

9-PMBOK Project Management Body Of Knowledge مدیریت در جهانی استاندارد ترینمعروف 
 .است پروژه مدیریت هایسیستم ارزیابی برای معیار ترین رایج و پروژه

PMBOK نیست متدولوژی یک واقع در .PMBOK ها،روش بهترین فرآیندها، قراردادها، استانداردها، از چارچوبی 
 . شوندمی پذیرفته پروژه مدیریت صنعت استانداردهای عنوان به که است هادستورالعمل و اصطالحات

 .شودیم فیو تعر  ردیگیانجام شده شکل م یهاندیبر اساس فرآ pmbok یراهنما

 هاندیمورد از فرآ 3

 ها و...(یها، طراحها )مستندات، نقشهیورود 
 ها(یورود یر یها )روش بکارگکیو تکن ابزارها 
 و...( داتیها )مستندات، تولیخروج 

کند که یم میحوزه دانش تقس 9و  یاصل ندیگروه فرآ 6ها را به شناسد که آنیم تیرا به رسم ندیفرآ 44 راهنما
 .دارد تیها عمومهمه پروژه یبرا بایتقر 

 آموزمنبع: هم

 بحرانی مسیرCPM  Critical Path Method - متدولوژی   -10

 :برای انجام روش مسیر بحرانی

 کار شکست ساختار به کمک را پروژه تکمیل برای لزم هایفعالیت تمام از لیستی wbs .ایجاد کنید 
 را مشخص کنید. کار هر انجام زمان مدت 
 همزمان توانندمی که را هایی فعالیت کندمی کمک شما به) را تعیین کنید. هافعالیت بین هایوابستگی 

 (.کنید ترسیم را شوند انجام دیگران شروع از قبل باید هاییفعالیت چه اینکه و برسند اتمام به
 را مشخص کنید. کار یک پایان نقطه 

 هاتیم که را وظایفی تا کردند ایجاد را CPM پروژه مدیریت متدولوژی پیش قرن نیم از بیش مدیریت کارشناسان
 که است بهتر ساختمانی کارگران مثال، عنوان به. کنند مشخص کنند، شروع دیگران کار پایان زمان تا توانندنمی

 نصب کنند. کاربرق و کشلوله توسط دیوار طریق از سیم و هالوله عبور از پس را روشنایی وسایل و روشویی

https://www.hamamooz.com/blog/post/2018/08/01/pmbok.aspx
https://www.hamamooz.com/blog/post/2018/08/01/pmbok.aspx
https://www.hamamooz.com/blog/post/2018/08/01/pmbok.aspx
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 مسیر متوالی موارد این. دارند بستگی دیگری به کدام هر که کنندمی ایجاد وظایف از هاییرشته CPM مدیران
 . دهندمی تشکیل را تیم یک بحرانی

. کنند جلوگیری پروژه هایگلوگاه از توانندمی مدیران ،مهم وظایف این بر تمرکز و بحرانی مسیر یک تعیین با
 اختصاص شود، تأخیرممکن است موجب  و مانده عقب که بحرانی مسیر در مورد هر به را بیشتری منابع توانندمی

 .دهند

 مزایا

 وظایف بهتر ریزیبرنامه در شما به هاآن متقابل وابستگی و هافعالیت زمان مدت ترسیم بر تأکید :بهتر بندی زمان
 و تعیین را آن تا کندمی کمک شما به CPM ،انجام شود Y وظیفهباید پس از تکمیل  X وظیفه اگر. کندمی کمک

 .کنید زمانبندی

 .درباره زمانبندی پروژه بیشتر بخوانید

 ترسیم را هافعالیت این وقتی. دارد بستگی هافعالیت ترسیم و شناسایی به CPM روش موفقیت: بندیاولویت 
 .کنید بندیاولویت را منابع توانیدمی کردید،

 معایب

 .دنبرمی زمان دارید نتظارا آنچه از بیشتر همیشه داند وظایفای میهر مدیر با تجربه: دارد تجربه به نیاز زمانبندی
 .کنیدمی محاسبه اشتباه را زمان فعالیت هر برای ،نداشته باشید واقعی تجربه ریزیبرنامه در اگر

 چیز همه ابتدا همان از باید ی دارد.سنگین بسیار یابتدایمراحل  CPM ،آبشاری روش مانند: پذیریانعطاف بدون 
 روش این شودمی باعثموضوع  این. کندمی ارزش بی را برنامه کل شود، ایجاد تغییراتی اگر. کنید ریزیبرنامه را

 .باشد نامناسب نیازهازیاد در  تغییر با هاییپروژه برای

 برایانتخاب  بهترین

 روش این از برسد، پایان به دیگر کار شروع از قبل کار یک یا دنشو انجام همزمان طور به وظایف خواهیدمی اگر
 .کنید استفاده

CPM های خالقانه برای پروژه. دارد صنعتی هایپروژه مانند تکراری اما پیچیده، هایفعالیت در زیادی کاربردهای
 مناسب نیست.

 

 CCPM)  )Critical Chain Project Management پروژه مدیریت بحرانی رهیزنج. 11

Critical Chain PM برای جایگزینی عنوان به روش این. است پروژه مدیریتبرای  جدیدتر هایروش از یکی 
 .ه استیافت توسعه منابع مدیریت بر تمرکز با Critical Path روش

https://behtime.ir/main/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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 تجربه از سپس ،دهیدمی تشخیص را تحویل قابل محصولت. کنیدمی پروژه شروع نهایی هدف از ،CCPM با
 منابع بین متقابل وابستگی توانیدمی. کنیدمی استفاده پروژه تکمیل برای نیاز مورد وظایف ترسیم برای گذشته

 .دهید اختصاص رامنابع  هاآن با متناسب و کرده ترسیم را

CCPM از و در حال انجام بگذاریم وظیفه روی را خود تمرکز اینکه ،تاکید دارد ای بودنوظیفه تک به شدت به 
 به طور همزمان خودداری کنیم. وظیفه چند انجام

 

 .باشد قدرتمند روش یک تواندمی CCPM ،کم منابع با پروژه هایتیم برای

 مزایا

 هایروش کارآمدترین از یکی CCPM شودمی باعث منابع صحیح مدیریت بر کامل تمرکز :منابع سازیبهینه
 مخرب تأثیرات از ما درک باای بودن وظیفه تکبر  وشر نای تاکید. باشد منابعبحث   در پروژه مدیریت

multitasking  دارد مطابقتبه طور همزمان  وظیفه چند انجامیا . 

 خوب کافی اندازه هب هایحل راه: دهدبه خرج نمی وسواس بهینه حل راه درباره CCPM: نهایی هدف بر متمرکز
 روعش نهایی هدف از شما که آنجا از. دهدمی قرار اولویت ،دنکن کمک نهایی هدف به رسیدن در دنتوانمی که را
 .دهدمی بهتری نتایج پیچیده هایپروژه برای معمولً  CCPM کنید،می کار به

 معایب

 پروژه تک هایمحیط در فقط CCPMبودن  محور منابع رویکرد: نیست مناسب ایپروژه چند هایمحیط برای
 در CCPM. باشند داشته مشترک منابع است ممکن هاپروژه ،ایپروژه چند هایمحیط در. باشد کارساز تواندمی

 .کند ریزیهبرنام به درستی منابع توزیع برای تواندنمی سناریویی چنین

 که باشد موضوع این جبران است قرار امر این تئوری، نظر از. دهدمی قرار وظایف بین ایفاصله  CCPM: تأخیر 
  زهاندا بی تاخیرهای با افراد پارکینسون، قانون طبق اما، حقیقت در. گیرندمی بال دست را خود کارآیی افراد گاهی
 .کنندمی پر را فواصل این

 :برای انتخاب بهترین

CCPM برای اگر. دارد را عملکرد بهترین ،شوندمی شده داده اختصاص پروژه یک به منابع که هاییمحیط در 
 با ،دنباش شده پخش پروژه چندین در شما تیم اگر. کندمی کار عالیبسیار  ،دارید اختصاصی تیم یک پروژه

 روبرو خواهید شد. منابع صحیح ریزیبرنامههای چالش
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APF و دافاه دلیل به باید هاتیم گاهی. کنند کار بیشتری پذیریانعطاف با تا دهدمی اجازه چابک هایتیم به 
 .دهند تغییر را خود هایپروتکل و هاسیستم کار حین در اند،شده تعیین گیرانه سخت که نتایجی

 از زیرا شود،می هاتیم توانمندسازی موجب روش این. دارد مطابقت فرد به منحصر هایچالش با APF چارچوب
 .کنند دنبال را ایشده تعیین پیش از هایدستورالعمل کورکورانه که رودنمی انتظار هاآن

 نهایی محصولت در نیاز مورد دقیق مشخصات و کنندمی کار Agile های تیم با مستقیماً  مشتریان مدل، این در
 برآورده را هاآن نیازهای از برخی تنها که بپذیرند را محصولی نیستند مجبور کهاین از مشتریان. کنند می انتخاب را

 .کنندمی قدردانی کند،می

 BRM - Benefits realisation management مزایا تحقق مدیریت. 13

 :دهدمی اطمینان مطلوب منافعتمام  به پروژه دستیابی از ذینفعانبه  که است چارچوبی مزایا تحقق مدیریت
 .رسندمی پایان به مزایا تمام تأمین از پس هاپروژه

BRM ارزيابي ،هاآن به رسيدن به كمك براي را وظايف تمام و کندرا پیدا میآن ی مزايا پروژه يك ابتداي در 
 .است سازمان استراتژی اساس بر گذاریسرمایه بازده افزایش نهایی هدف کند.می

 :کندمی طی BRM که دارد وجود مرحله 3

 عهده بر را هاآن به رسیدگی مسئولیت که افرادی و پروژه مزایای بندی طبقه و تعیین: مزایا شناسایی 
 .دارند

  هرگونه ریسک از جلوگیری برای منافع مدیریت بر نظارت :مزایا مدیریتاجرای 
 از پس حتی هاآن بودن ارزشمند از اطمینان و پروژه یک مزایای عملکرد بر نظارت :پایدار منافع تحقق 

 اجرا

 

 د؟یانتخاب کن یپروژه را به درست تیر یمد یچگونه متدولوژ 

 پروژه ارزیابی. 1

 و است چگونه دقیقاً  نهایی خروجی که بدانید باید. انتهای کار را ببینید پروژه، مدیریت متدولوژی انتخاب هنگام
 تیم یک به که دهدمی نشان نیازها اگرپس از تمرکز بر نیازهای اولیه، . دارید نیاز مواردی چه به آن انجام برای
 بیشتری دارد. پذیریانعطاف که کنید انتخاب را روشی دارید، نیاز متنوع و بزرگ

 نهایی نتیجه اگر. کنید انتخاب را آبشار مانند روشی پروژه دارید، نهایی نتیجه از روشنی ایده اگر ترتیب، همین به
 .کنید را انتخاب چابک مانند تکراری روش است، یک مبهم

 :از عبارتند گرفت نظر در باید پروژه ارزیابی هنگام که مواردی از دیگر برخی

 پروژه، بودجه  
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 زمانی، جدول 
 انتظارات، پیچیدگی و اندازه 
 ،سهامداران  
 صنعت شما و پروژه نوع 

 

 تیم ارزیابی. 2

 با شما تیم اگر. کند ایجاد را آن موقع چهو  را چیزی چه که گویدمی شما تیم به پروژه مدیریت متدولوژی
 آموزش به را خود وقت باید شد چرا که خواهید چالش دچار نباشد، آشنا شما انتخابی پروژه مدیریت متدولوژی
که این موضوع  دهید اختصاص( کنند مقاومت آن برابر در شما تیم اعضای از برخی است ممکن که) متدولوژی

 .شودمی تأخیر به منجر

تر قوی همکاری در شما تیم اگر. کنید شناسایی را هاآن ضعف و قوت نقاط. بگیرید نظر درهم  را خود تیم ترکیب
 SCRUM رویکرد ،دارد بالیی نظم و انگیزهشما  تیم اگر. کنید انتخاب را Agile مانندروشی  توانیدمیاست، 

 انتخاب منابع بهینه مصرف برای را CCPM مانند رویکردی دارید، محدودی منابع اگر. باشد خوبی انتخاب تواندمی
 . کنید

 :بگیرید نظر در خود تیم ارزیابی هنگام باید که دارد وجود نکته چند

 تیم تجربه 
 آموزش  
 خود_سازماندهی توانایی  
 تیم آمادگی 
 (غیره  و محل در دور، راه از) تیم مکانی موقعیت 

 .کنید انتخاب خود تیم با متناسب روش یک کنید، روش با تناسب به مجبور را خود تیم کهاین جای به اصل، در

 سازمان ارزیابی. 3

 پروژه مدیریت متدولوژی انتخاب در زیادی تأثیر آن گذشته سوابق و فرهنگ شما، سازمان سازماندهی نحوه
 برخی. دهدجواب می مراتب سلسله دارای بزرگ هایسازمان بر روی فقط هامتدولوژی از برخی. داشت خواهد

 .است ترکوچک هایسازمان مناسب بیشتر دیگر

 استقبال و اندافتاده تأخیر به Agile هایپروژه تمام که دهدمی نشان شما گذشته سوابق اگر مثال، عنوان به
 .کنید اجتناب آینده در روش اینانتخاب  از است بهتر است، شده هاآن از ضعیفی

 :از عبارتند بگیرید نظر در خود سازمان ارزیابی هنگام باید که موردی چند

 مختلف هایمتدولوژی با گذشته تجربیات و سوابق 
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 فرهنگ 
 سازمان مراتب سلسله 
 پذیریانعطاف سطح 
 سازمان بلوغ سطح 
 سازمان اندازه 
 پیمانکاران و فریلنسرها مانند خارجی منابع جمله از موجود، منابع. 
 شما نوع صنعت 
 ؟کندبه شما کمک میچگونه  میبهتا 
 مناسب یابزارهاپروژه استفاده از  تیموفق ی، عامل اصلدیانتخاب کن که ایپروژه تیر یمد متدولوژی هر 

 است.
 منویاستریزی صحیح و کامل برنامه یبه معنا نیکه ا دیدانیم ،دیکنیآبشار استفاده م کردیاز رو اگر . 

 کند.پروژه و گانت چارت در بهتایم شما را در این امر یاری می شرفتیپگزارش  تقویم فارسی،، یز یر برنامه
 ی همه ستیلهای بهتایم ، در قسمت مدیریت فایلدیدار  ازیپروژه ن ی برایمستندات جامع اگر به

 ها مشاهده کنید.زئیات آنهای پیوست شده به پروژه را همراه با جفایل
 دینفعان روی بازخورد از  ، دریافت و بررسیکارها یبندتیاولو یبرا، دیکنیاستفاده م چابکز روش ا اگر

 بهتایم حساب کنید.
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