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 مدیر پروژه وظایف

 تولد مدیر پروژه

 : روبرو شد با مشکل دشوارپروژه  کی یاجرا یندر ح کروسافتی، ما1980در اواخر دهه 

حضور داشتند  های دیگربخشو  یمهندس ،یابیاز بازار ییهامیتدر پروژه بسیار زیاد بود.  ریدرگ افرادتعداد 

 ند.ها را هماهنگ کدانست چگونه همه آنیکس نمچیو ه

قابل  اراتیاخت و کردهنفر را انتخاب  کی. آنها دیراه حل هوشمندانه رس یک به کروسافتیما ن،یبنابرا

، انتصاب این رهبر جدید پس از . اعطا کردندبه او  دشانیپروژه جد یو هماهنگ یسازمانده یبرا را یتوجه

 دیجد یاستراتژ نیا یینها جهینت .راضی بودند اریکار خود بس ییایها از پومیرفت و ت شیپ خوب زیهمه چ

 اکسل بود.

 پروژه متولد شد. ریمدو  خود قرار داد یهاهمه پروژه یبرا را دینقش جد نیا کروسافتی، ماسرانجام

 ؟ستیپروژه ک ریمد

دهد یامکان را م نیبه آنها ا تفکر نیهستند. ا یعال ینیتفکر کارآفر یهستند که دارا یپروژه افراد رانیمد

پروژه  ریمد فهیوظ نیا .آن فکر کنند تیریمد یبرا ازیمورد ن یاساس یهارد پروژه فراتر از مهارتکه در مو

پروژه است  ریشکست پروژه به گردن مد ای تیموفق، انیکند. در پا تیهدا انیها را به خط پامیاست که ت

 است. یینها جهیو او مسئول نت

کنند. از آنها یم یها بازپروژه خاتمه، کنترل و ا، نظارت، اجریزیررا در برنامه یپروژه نقش اصل رانیمد

 راضیو  انیحال همه را در جر نیو در ع تمام کننددر محدوده بودجه  و رود پروژه را به موقعیانتظار م

 نگه دارند. 

باعث  ،ها را به طور موثر انتقال دهنددهیسازد ایپروژه را قادر م رانیمد نکهیعالوه بر ا یدانش فن داشتن

 رانیاستفاده کنند. از آنجا که مد میت یجلب احترام اعضا یخود برا یاز درک فن پروژه رانیشود تا مدیم
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دانند استفاده یاست که از آنچه م نیآنها ا یاصل فهیگذارند، وظیم ریتأث ماتیبر تصم گرانیاز د شیپروژه ب

 حفظ کنند. ندهیدر طول پروژه و در آ ، بلکه آن راتنها احترام کارکنان را جلب کنندکنند تا نه 

 کند؟می چه پروژه مدیر یک

 پروژه مدیروظیفه  اینبه عنوان مثال، . باشد داشته وجود ایبرنامه باید چیزی، هر کنترل به دستیابی برای

 .کندریزی برنامهرا  همه چیز ،خانهیک  ساخت برای که است

 همه یا از کارها بعضی که است معنی این به بودن مدیر اما بسازید، را خانه بتوانید خودتان است ممکن

 دلیل به پروژه مدیریت در ویژه به مدیریت نوع هر در اختیار تفویض توانایی. کنید واگذار دیگران به را آنها

 .است مهم ها،ریسک و جانبه چند عملکرد

 

از این موضوع مطمئن  توانیمنمی اما د،نبرو پیش برنامه طبقکارها  که است این کارها، واگذاریاز  هدف

 .کند نظارت برنامه با انجام حال در کار مطابقت میزان بر که است پروژه مدیر مسئولیت این باشیم،

(. کنترل اعمال یعنی) برای این موضوع کاری کند باید پروژه مدیر نرود، پیش برنامه طبق کار اگر البته

 یا کار به بخشیدن سرعت برای را یهایفرصت است ممکن پروژه مدیر رود،ب پیش خوبی به کار اگر حتی

 .کند شناسایی هاهزینه کاهش
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 کل در نقش این. کندمی ایفا پروژه اهداف به دستیابی برای پروژه تیم هدایت در مهمی نقش پروژه مدیر

 آن درگیر کار پایان تا پروژه شروع زمان از پروژه مدیران از بسیاری. است مشاهده قابل وضوح به پروژه

 در هم پروژه شروع از قبل است ممکن پروژه مدیر یک ها،سازمان از بعضی در حال، این با. شوندمی

 تجاری واحدهای و اجرایی مدیران با مشاوره شامل مشارکت این .کند شرکت تحلیل و ارزیابی هایفعالیت

 .است مشتری نیازهای تأمین یا مانیساز عملکرد بهبود استراتژیک، اهداف پیشبرد برای هاییایده مورد در

 توسعه کار، و کسب تحلیل در مدیریت برای پروژه مدیر از است ممکن سازمانی، تنظیمات از برخی در

 هایفعالیت در است ممکن پروژه مدیر یک .شود خواسته هم کمک پورتفولیو مدیریت و تجاری انگیزه

 سازمانی از است ممکن پروژه مدیر نقش. باشد داشته مشارکت پروژه تجاری منافع تحقق به مربوط پیگیری

 . باشد متفاوت دیگر سازمان به

 یک برای پروژه مدیر یک نقش درک به تواندمی ارکستر، رهبران نقش با مدیران پروژه مقایسه

 :کند کمک بزرگ پروژه

 .هانقش و عضویت

. کنندمی بازی را یمتفاوتنقش  امهرکد که هستند زیادی اعضای از متشکل ارکستر یک و بزرگ پروژه یک

 هدایت ارکستر رهبر یک توسط که باشد داشته نوازنده 100 از بیش است ممکن بزرگ ارکستر یک

 بزرگ پروژه یک ترتیب، همین به. بنوازند را مختلف ساز نوع 25 است ممکن نوازندگان این .شوندمی

 تیم اعضای. شوندمی هدایت پروژه مدیر یک توسط که باشد داشته پروژه عضو 100 از بیش است ممکن

 . کنند ایفا را امکانات مدیریت و ساخت طراحی، مانند مختلفی هاینقش است ممکن

 ها.دانش و مهارت

 تجربه و درک دانش، باید اما بنوازد، را ارکسترهای ساز یمهه بتواند ارکستر رهبر رودنمی انتظار 

 فراهم ارکستر برای را ارتباطات طریق از هماهنگی و ریزیهبرنام ارکستر رهبر .باشد داشته موسیقی

 ارتباط تیم با واقعی زمان در بدن حرکات سایر وارکستر  رهبری چوب از استفاده با او. کندمی

 .کندمی برقرار

 پروژه، مدیریت دانش باید اما دهد، انجام پروژه در را نقشی هر که رودنمی انتظار پروژه مدیر از 

 را ارتباطات طریق از هماهنگی و ریزیبرنامه پروژه، مدیر. باشد داشته تجربه و درک ،فنی دانش
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 هایزمانبندی و هابرنامه مثال، عنوان به) کتبی ارتباطات پروژه مدیر. کندمی فراهم پروژه تیم برای

 ارتباط تیم با واقعی زمان در زبان بدن یا گفتگو ،جلسات از استفاده با و دهدمی ارائه را( مستند

 .کندمی برقرار

 پروژه مدیر تعریف

 است شخصی پروژه مدیر. است متمایز عملیاتی مدیر یک یا عملکردی مدیر یک از پروژه مدیر یک نقش

 هدایت است، پروژه اهداف به دستیابی مسئول که را تیمی تا است شده تعیین مجری سازمان توسط که

 .کند

 پروژه مدیر تأثیر حوزه

 مدیر هایتوانایی کننده منعکس هانقش این. کنندمی ایفا را زیادی هاینقش تاثیر حوزه در ژهپرو مدیران

نفوذ مدیر پروژه به عنوان  حوزه. هستند پروژه مدیریت حرفه مشارکت و ارزش نمایانگر همچنین و پروژه

  .گرددهسته اصلی در میان سایر ذینفعان پروژه تعریف می

 

 ( پروژه1

 تالش پروژه مدیر. کندمی هدایت ذینفعان انتظارات و پروژه اهداف به رسیدن برای را پروژه تیم پروژه مدیر

 .کند متعادل موجود منابع با را پروژه رقابتی هایمحدودیت تا کندمی
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. دهدمی انجام را ذینفعان سایر و تیم اعضای پروژه، اسپانسر بین ارتباطی هاینقش همچنین پروژه مدیر

 از توافق به دستیابی برای پروژه مدیر. است پروژه برای موفقیت انداز چشم و جهت ارائه شامل این

 به بخشیدن تعادل برای( افراد مدیریت توانایی و فردی بین هایمهارت مثال عنوان به) نرم هایمهارت

 ذینفعان که ستا معنی این به توافق اینجا، در. کندمی استفاده پروژه ذینفعان رقابتی و متناقض اهداف

 .کنندمی حمایت ،درصدی 100 توافق عدم صورت در حتی پروژه اقدامات و تصمیمات از مربوطه

 شامل پروژه از جنبه چندین در مالی، حامیان و تیم جمله از ذینفعان، با ارتباط برقراری توانایی

 :دارد وجود زیر موارد

 نوشتاری کالمی، مثال، عنوان به) روش نچندی از استفاده با شده تنظیم دقیق هایمهارت ایجاد 

 ؛(غیرکالمی و

 ،؛ارتباطی هایبرنامه و هازمانبندی از پیروی و حفظ ایجاد 

 ؛مداوم و شده بینی پیش طور به ارتباط برقراری  

 پروژه؛ ذینفعان ارتباطی نیازهای درک برای جستجو 

 متناسب؛ و مرتبط ساده، کامل، روشن، مختصر، ارتباطات ایجاد 

 ؛ منفی و مثبت مهم اخبار نبیا 

 و بازخورد هایکانال ایجاد 

 پروژه مدیر نفوذ حوزه سراسر در افراد از ایگسترده هایشبکه توسعه شامل ارتباطی هایمهارت .

 حال، این با. هستند سازمانی گزارش ساختارهای مانند رسمی هایشبکه شامل هاشبکه این

 بیشتری اهمیت از دهندمی پرورش و نگهداری عه،توس پروژه مدیران که غیررسمی هایشبکه

 متخصصان مانند افراد با شده برقرار روابط از استفاده شامل رسمی غیر های شبکه. هستند برخوردار

 این پروژه مدیر به غیررسمی و رسمی هایشبکه این از استفاده. است تأثیرگذار رهبران و موضوع

 .کند درگیر پروژه یک در موجود مشکالت حل در را زیادی افراد تا دهدمی را امکان

 ( سازمان2

 یکه بخش ییهاپروژه ایمستقل  یهاپروژه ریپروژه تعامل دارد. سا رانیمد ریپروژه به طور فعاالنه با سا ریمد

 بگذارند: ریپروژه تأث یبر رو ریموارد ز لیاز همان برنامه هستند ممکن است به دل
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 ،همان منابع یتقاضا  

 و بودجه یهاتیواول  

 پروژه با اهداف سازمان. اهداف یهمسو ساز  

 نیکند. ایمختلف پروژه کمک م یازهایمثبت در برآوردن ن ریتأث جادیپروژه به ا رانیمد ریتعامل با سا

 لیتکم یبرا میت ازیمورد ن لیو موارد قابل تحو یمال ای ی، فنیممکن است به صورت منابع انسان ازهاین

به اهداف پروژه  یابیرا در دست میاست که ت یروابط جادیا یبرا ییهاپروژه به دنبال راه ریمد پروژه باشد.

 کند.یم یاری

با اسپانسر  نیپروژه همچن ریسازمان تعامل فعال دارد. مد رانیپروژه در طول پروژه با مد ریمد ن،یعالوه بر ا

 تیفیک ای میت یبپردازد که ممکن است رو یداخل کیو استراتژ یاسیکند تا به مسائل سیم یپروژه همکار

 بگذارد. ریپروژه تأث

 کند تا:یم تالش نیپروژه همچن ریمد

 پروژه را نشان دهد تیریارزش مد، 

 و را افزایش دهد پروژه در سازمان تیریمد رشیپذ ، 

 یوقت PMO ییدر سازمان وجود دارد ،کارا PMO دهد. شیرا افزا 

، گریعملکرد گزارش دهد. در موارد د ریمد کیپروژه ممکن است به  ریمد کی، یبسته به ساختار سازمان

 تیکه در نها ییهابرنامه ریمد ای PMOپروژه باشد که به  ریمد نیاز چند یکیپروژه ممکن است  ریمد

به اهداف پروژه  یابیدست یپروژه برا ریمددهد. ی، گزارش ماستچند پروژه در کل سازمان  ای کیمسئول 

 کند. یم یمربوط همکار رانیبا همه مد

 ( صنعت3

 کندبررسی میو  ردیگیاطالعات را م نیپروژه ا ریماند. مدیپروژه از روند حال حاضر صنعت آگاه م ریمد

 است: ریروندها شامل موارد ز نیاعمال شود. ا ایبگذارد  ریتأث یفعل یهاپروژه یکه چگونه ممکن است رو

 ؛یتوسعه محصول و فناور 

 ؛بازار رییو در حال تغ دیجد یهافرصت 
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 اطالعات(. تیامن تیری، مدتیفیک تیری، مدپروژه تیری)به عنوان مثال، مد استانداردها 

 یفن یبانیپشت ابزار 

 گذارند.یم یفور ریکه بر پروژه تأث یاقتصاد یاجبارها 

 ؛ وپروژه تیریموثر بر نظم مد راتیتأث 

 یداریو پا ندیبهبود فرآ یهایاستراتژ. 

 

 پروژه ریمد یوعه مهارت اصلمجم سه

 متمرکز است: یمجموعه مهارت اصل سه بر استعداد مثلث

 برنامه و پروژه تیریخاص مد یهامربوط به حوزه یها و رفتارها، مهارتدانش .های فنیمهارت ،

 نقش. یفایا یفن یها. جنبهپورتفولیو

 سازمان  کیو کمک به  زهیانگ جادی، اتیهدا یبرا ازیمورد ن یها و رفتارها، مهارت. دانشیرهبر

 خود. یبه اهداف تجار یابیدر دست

 جیداده و نتا شی. دانش و تخصص در صنعت و سازمان که عملکرد را افزاکیاستراتژ تیریمد 

 دهد.یارائه م ی رابهتر یتجار

 

 

 پروژه  تیریمد فنی یهامهارت
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مدیریت برای پروژه  تیریوثر دانش مدم یریبه کارگ یهاپروژه به عنوان مهارت تیریمد یفن یهامهارت

، وجود دارد یشماریبپروژه  تیریمد یفن یهامهارت  .شوندبرنامه مطرح مییک پروژه، پورتفولیو یا یک 

، و چابک یسنت یهاها و روشکی، تکنابزارهاگیری، به کارگیری گزارش ،یزمانبند: تهیه برنامه ازجمله

 .هاسکیمنابع و ر، نهیهز مدیریت عناصر پروژه مانند:

کیاستراتژ تیریمد  

، یمال هایمهارت ،موثرمذاکره توانایی  و کسب و کار، از سازمان خوب بینششامل  کیاستراتژ یمهارت ها

 داشته باشند تا بتوانند: یاز کسب و کار آگاه یبه اندازه کاف دیپروژه با رانیمد. است غیرهو  یابیبازار

 دهند. حیتوض گرانید یوژه را براپر کیکسب و کار  یاساس یهاجنبه 

 و متخصصان کار کنند. و می، تپروژه یپروژه با حام لیمناسب تحو یاستراتژ هیته یبرا 

 پروژه را به حداکثر برساند یاجرا کنند که ارزش تجار یارا به گونه یآن استراتژ. 

 :دهد حیتوض گرانید یسازمان را برااز  ریز یهاداشته باشد تا جنبه یدانش کاف دیپروژه با ریمد

 یاستراتژ 

 ؛تیمامور 

 ؛هایاهداف و خروج 

 ؛محصوالت و خدمات 

 ؛(ی، فناور)به عنوان مثال، مکان، نوع اتیعمل 

 کوچک شدن( و.. ایرشد  یعنیبازار ) تی، وضعیبازار مانند مشتر طیبازار و شرا 

 رقابت. 

 های رهبریمهارت

ها ممکن است شامل مهارت نیاست. ا میت در زهیانگ جادیا و تیهدا ییشامل توانا یرهبر یهامهارت

 . باشد یفرد نیب یهاو مهارت ارتباطات، حل مسئله ،یریپذمانند مذاکره، انعطاف یاساس یهاییتوانا

 سرو کار داشتن با افراد
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 یاهزهیرفتارها و انگ دیپروژه با ریپروژه شامل سر وکار داشتن با افراد است. مد ریاز نقش مد یابخش عمده

 یمال انیراهنما و حام می، تپروژه می، از جمله تپروژه نفعانیهنگام کار با همه ذ اوافراد را مطالعه کند. 

 کند.یاستفاده م یرهبری ها، از مهارتپروژه

 رهبر کی یهاو مهارت هاویژگی

 موارد زیر است: رهبر شامل کی یها و مهارت هایژگیدهد که وینشان م قاتیتحق

 (ها و اهداف پروژهی، خروجمحصوالت فی، کمک به توص)به عنوان مثالبودن  ریبص

 بودن شیو مثبت اند نیب خوش

 داشتن یهمکار

 روابط و اختالفات با: تیریمد

 یسازعتمادا 

 هایبردن نگران نیاز ب 

 توافق  جلب 

 یمتعادل کردن اهداف متناقض و رقابت، 

 تعارض. ، سازش و حل، مذاکرهقانع کردن یاستفاده از مهارتها 

  یاو حرفه یشخص یهاشبکهتوسعه. 

 وداندمیبه اندازه پروژه مهم را که روابط  نگاهی داشتن . 

  یاسیاز فراست سمداوم  توسعه و استفاده. 

 ارتباط توسط: یبرقرار

 حدود  قوی پروژه رانیدهد که مدینشان م قاتیارتباط )تحق یبرقرار یبرا یزمان کاف صرف

 کنند(یارتباط م یوژ را صرف برقرارپر کی در وقتشان از 90٪

 انتظارات  تیریمد 

 بازخورد رفتنیپذ 

 بازخورد سازنده ؛ و ارائه 



Behtime.ir                                                                                مدیریت پروژه و تایم شیت آنالین  

 و گوش دادن دنیپرس 

 بودن اخالقبا و  مودب، دوستانه، مهربان، صادق، قابل اعتماد، وفادارداشتن رفتار محترمانه و 

 .قطعیتحل مسئله و توانایی ، ت، شجاعنشان دادن صداقت

 ؛گرانیبار به داعت دادن

 همواره به دنبال یادگیری بودن

 .مداوم کار یبندتیاولو، مانند موارد مهم یبر رو تمرکز

 .یبه طور مساو یو خارج ی، با در نظر گرفتن عوامل داخلبه پروژه یستمینگاه جامع و س کیداشتن 

 موثر یهامیت توانایی ساخت

 یسازکپارچهیانجام 

 ییاز همسو نانیو اطم کیدرک اهداف استراتژ یپروژه برا یکار با حامدر  یپروژه نقش اساس رانیمد

 دارند.  یتجار یهابرنامه و حوزهپورتفولیو،  پروژه با جیاهداف و نتا

است را بر عهده دارند.  یتمرکز بر آنچه واقعاً در سطح پروژه ضرور برای میت ییراهنما فهیپروژه وظ رانیمد

 یمهارت مهم یسازکپارچهی شود.ی، دانش و افراد حاصل مندهایفرآ یزساکپارچهی قیاز طروظیفه  نیا

 پروژه است. رانیمد یبرا

 ست؟یپروژه چ رینقش مد

 کند:یم فیتوص change agent)) (رییپروژه را عامل تغ رینقش مد هاپروژه تیریمد موسسه

، گریکند. به عبارت دیم پروژه استفاده میحس مشترک در ت یالقا یکه از مهارت و تخصص خود برا یکس 

در ها به موقع و کنند که پروژهیحاصل م نانینه تنها اطم تیم هستند از آنجا که پروژه رهبران رانیمد

خود  انیکنند و به مشتر قیو تشو ریرا درگ ودخ یهامیت دی، بلکه باشوندیداده م لیبودجه تحو محدوده

 یبرا. دارند ازین یقو انتقادیتفکر  یهایی، به تواناآنهاحل مشکالت در هنگام بروز  ی. براببخشندالهام 

 یجا نیا های ارتباطی قوی داشته باشند.باید مهارت ،هستند زهیبا انگو همه افراد مطلع  نکهیاز ا نانیاطم
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 تیهر فعال تیموفق یپروژه برا رانیل کرده است که مداستدال Houston Chronicleکه  ستیتعجب ن

 هستند. یاتیح

 ؟چیستپروژه خوب  ریمد های یکویژگی

انتظارات  ،کندیارائه م تعیین شده بودجهو در محدوده  را به موقع ییخوب محصول نها پروژه ریمد کی

ها به دادن پروژه وندیرود. پیراتر ماز آن ف ایکند ی( را برآورده میخارج ای ی)داخل انیمشتر ایو /  نفعانیذ

 نانیاطم یپروژه برا یدر ابتدا نفعانیارتباط با ذ یاست. برقرار یپروژه ضرور رانیمد یبرا یاهداف تجار

 ریمد کیکه  یاتیاز خصوص یاست. برخ یکسب و کار ضرور یازهایپروژه بر ن کیاستراتژ یرگذاریاز تأث

، کالن ریتصو دیدن ییهمراه با توانا اتیبه جزئ ی، توجه جدیزمانکند قدرت سایم جادیپروژه موفق را ا

.  زهیانگ جادیا ییو توانا یعال یارتباط یها، مهارتانتقادیتفکر  ییتوانا، سکیر تیریمد تی، قابلریتدب

پروژه را موفق  ریمد کیتواند یخود م یابیارز تواناییکند که یم شنهادیپ نیپروژه همچن تیریموسسه مد

 کند.

 ؟کندمیپروژه چه  ریمد

 دهد؟یانجام م یپروژه به طور روزمره چه کار ریمد کی

. ستین کسانی ی در آندو روز چی، هجهیاست که هر پروژه منحصر به فرد است و در نت نیپاسخ کوتاه ا 

 میت یاعضا تیموفق یبرا یکمک به ادامه حرکت پروژه به جلو و روشن کردن راه ،یبه طور کل آنها فهیوظ

 .تاس

پروژه پاسخ  کی ینگهدار ایمربوط به اجرا  یهالیمیپروژه احتماالً به ا ریمد کیاست که  نیا یپاسخ طوالن

 ریسا ای ی. با مشترکندیمالقات م دیو مقابله با مسائل جد تیگزارش وضع یبرا میت یدهد. با اعضایم

؛ اسناد کندبرقرار می ارتباط یرسانروزبهرگونه  یپروژه و بررس شرفتیبحث در مورد پ یسهامداران برا

مجدد  صیتخصدر صورت لزوم به ؛ کندرا بررسی میو محدوده  یبودجه، زمانبند یابیارز یمناسب برا

 پردازد و غیره.می میت یمنابع  از جمله اعضا

 پروژه ریمد کی یاصل یهاتیمسئول

 دهند؟یانجام م یچه کار واقعاپروژه  رانی، مدنیبنابرا

https://en.wikipedia.org/wiki/Houston_Chronicle
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 فهیپروژه وظ ریمد کیکه ای دارد پروژه نوعبه صنعت، سازمان و  یپروژه بستگ ریمد کی قیدق فیوظا

( ندیفرآ ای) رحلهکه شامل پنج م پروژهپروژه در چرخه عمر  رانیاما همه مد بر عهده دارد.نظارت بر آنها را 

 دارند: یمشترک یهاتیمسئول، استزیر 

 نیآغاز 

 یزیربرنامه 

 اجرا 

 و کنترل نظارت 

 اتمهخ 

 که ممکن است یمختلف یهاتیمسئول نیهر مرحله از چرخه عمر پروژه و همچن قیدق یبه بررسادامه  در

 پردازیم.می، داشته باشد کیپروژه در هر  ریمد

 نیآغاز

کنند. آنها یآن آغاز م محدودهپروژه، هدف و  یاصل یهایخروج نییرا با تع دیپروژه جد، پروژه رانیمد

کنند و ی، درباره انتظارات مشترک بحث مکنندیم ییرا شناسا یو خارج یداخل یصلا نفعانیذ نیهمچن

 .رندیگیپروژه را م کی شبردیپ یمجوز الزم برا

 است: ریپرسند شامل موارد زیپروژه در مرحله شروع م رانیکه مد یمهم سواالت

 پروژه مهم است؟ چرا 

 ست؟یچ میحل کن میخواهیکه م یخاص مشکل 

 ست؟یچ مطلوب جهینت 

 ست؟یپروژه چ تیموفق یارهایمع 

 یچه کس ای، ردیگیپروژه قرار م نیا ریتحت تأث یهستند؟ چه کس یپروژه چه کسان نیا نفعانیذ 

 گذارد؟یم ریتأث

 ست؟یپروژه چ نیا یهاتیو محدود طیشرا 

 م؟یدهیارائه م یاتیچه فرض ما 

 شود؟یم نیپروژه چگونه تأم بودجه 



Behtime.ir                                                                                مدیریت پروژه و تایم شیت آنالین  

 ست؟یدر محدوده ما ن یزیچه چ در محدوده ماست؟ یزیچ چه 

 از آن پروژه  یچه شد؟ چه اطالعات جهیاست، نت نیپروژه قبالً اجرا شده است؟ اگر چن نیا ایآ

 پروژه در نظر گرفته شود؟ نیدر ا دیگذشته با

 دهند. یانجام نم ییکار را به تنها نیپروژه ا رانیمد

به  یمنته دیفوق شرکت کند که با یدر کارهاپروژه منصوب شد، الزم است کامالً  ریمد نکهیمحض ا به

 شود. تصویب یمنشور پروژه شده و به طور رسم کی

 درباره منشور پروژه بیشتر بخوانید.

 ریزیبرنامه. 2

 بر متمرکزو  یکپارچه برنامه یک تا کنندمی کار اصلی ذینفعان با پروژه مدیران منشور، تصویب از پس

 .کنند ادایج شده ترسیم اهداف به دستیابی

 هزینه، محدوده، بر تا کندمی کمک پروژه مدیران به است، شده ایجاد فرآیند این طی در که ایبرنامه

 مدیران که است مرحله این طول در. کنند نظارت ارتباطات و کیفیت به مربوط مسائل ریسک، ،زمانبندی

 انجام باید کدام هر تکمیل برای که ار وظایفی و کرده ترسیم را اصلی عطف نقاط و تحویل قابل موارد پروژه

 .کنندمی شناسایی شود

 باید پروژه برنامه. رسدنمی پایان به پروژه پایان زمان تا پروژه ریزیبرنامه که است مهم نکته این به توجه

 .کند تغییر و یابد تکامل پروژه طول در مداوم طور به که شود تلقی زنده سند یک عنوان به

  اجرا. 3

 شده مشخص پروژه برنامه در که را کارهایی پروژه اهداف به دستیابی برای تیم اعضای مرحله، این طی در

. است برنامه طبق آنها انجام از اطمینان و هاکار این تخصیص پروژه مدیر نقش. رسانندمی پایان به است،

 :معمول طور به همچنین پروژه مدیر

 کندمی محافظت پرتیحواس مقابل در تیم از. 

 کندمی تسهیل را مسئله حل. 

 کندمی هدایت پروژه تغییرات انجام در را تیم. 
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 کنترل و نظارت. 4

 طول در و شوندمی آغاز پروژه آغاز در کنترل و نظارت فرآیندهای چهارم، فاز عنوان بهقرار گرفتن  وجود با

 موارد شامل پروژه مدیر یک کار کنترل، و نظارت مرحله در. یابندمی ادامه شدن بسته و اجرا ریزی،برنامه

 :است زیر

 پروژه یک پیشرفت بر نظارت 

 پروژه بودجه مدیریت 

 اصلی عطف نقاط به رسیدن از اطمینان 

 شده ریزیبرنامه عملکرد با واقعی عملکرد مقایسه  

 

 افیک اندازه به باید پروژه مدیر یک بنابراین،. رودمی پیش برنامه طبق دقیقاً چیز همه ندرت به البته

 .شود سازگار راحتی به لزوم صورت در اما کند کار پروژه یک برنامه محدوده در بتواند تا باشد پذیرانعطاف

 خاتمه. 5

 را نهایی نتیجه به رسیدن برای الزم هایفعالیت تمام تا کنندمی تالش پروژه مدیران مرحله، این طول در

 :وژهپر مدیران پروژه، یک شدن بسته حین در. دهند انجام

 است شده کامل پروژه که کنند ثبت رسمی طور به تا کنندمی کار مشتری با. 

 کنندمی آزاد نیست الزم پروژه برای دیگر که را( پرسنل یا بودجه) منابعی. 

 فاکتورهای و شود بسته آنها قرارداد تا کنندمی بررسی را ثالث شخص شرکای یا فروشندگان کار 

 .شود پرداخت آنها

 کنند.می بایگانی آینده در استفاده و ارجاع برای روژهپ هایفایل 

 استفاده شده آموخته کلیدی هایدرس شناسایی برای اجرا از پس بررسی یک از معموالً پروژه، اتمام از پس

 چه و داد انجام متفاوت توانمیرا  کارهایی چه است، رفته پیش خوبی به چیزی چه اینکه درک. شودمی

 .کند کمکهای آینده پروژه مدیریتدر  پیشرفت به تواندمی کنید، متوقف باید را کارهایی

 پروژه مدیر یک زندگی از روز یک
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 به بسته کنند،می مصرف را پروژه مدیریک  زمان که خاصی وظایف شد، داده نشان باال در که همانطور

 .داشت خواهد اساسی تفاوت دارد، قرار عمر پروژه چرخه فازی از چه در اینکه

موارد زیر  شاملوظایف  این. دهد انجام روزانه را آنهاباید   خوبی پروژه مدیر هر که دارد وجود کلی وظایف

 :است

 و منابع هاتیفعال یزیربرنامه (1

که به بودجه و  ی، در حالبه اهداف پروژه را دارد یابیدست یبرا یابرنامه نیتدو فهیپروژه وظ ریمد کی

 کند.یمصوب عمل م زمانبندی

 یزیربرنامه لیها به دلاز پروژه یاریدارد و بس یپروژه نقش اساس سررسید تاریخ تیدر رعا یزیربرنامه

 نییو منابع موجود را تع فیخوب محدوده پروژه را تعرپروژه  رانیشوند. مدیبا شکست روبرو م فیضع

 یهاییکرده و توانا نییا تعر یزمان نیتخم نانهیدانند که چگونه واقع بیپروژه خوب م رانیکنند. مدیم

 کنند. یابیها را ارزمیت ای میت

ها به کنند. پروژهیم جادیآن ا شرفتیپروژه و نظارت بر پ یاجرا یروشن و مختصر برا ایآنها برنامه سپس

پروژه  دنیدانند که چگونه قبل از رسیم خوب پروژه رانیمد نیبنابرا ستند،ین ینیب شیقابل پ یعیطور طب

 انجام دهند. یماتیتنظ ازیدر صورت ن ،ییحل نهابه مرا

 رهبری (2

 یبه برقرار ازیامر ن نیپروژه است. ا میت تیو هدا یآورپروژه جمع ریاز نقش هر مد یبخش اساس کی

 جادیدارد. پس از ا گرانیدقت در نقاط قوت و ضعف د نیو همچن یرهبر یها، مهارتیارتباطات عال

کند و به یرا فراهم م مکند، منابع الزیم نییتع دیسررس دهد،یاص مرا اختص فیپروژه وظا ریمد م،یت

 است. یاتیح اریبس نفعانیو مکرر با همه ذ حیصحبت صر ییکند. توانایم داریطور منظم با اعضا د

 :تیم اعضای با ارتباط برقراری

. تیمی جلسات یا هروزان هایچک تماس، ایمیل، طریق ازدارد:  ارتباط به زیادی بستگی پروژه مدیریت 

 موانع و مختلف هایپروژه وضعیت تا کنند برقرار ارتباط خود تیم اعضای با منظم طور به باید پروژه مدیران

 .کنند تعیین را شوند برطرف باید که احتمالی
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 :اصلی ذینفعان با ارتباط برقراری

 مورد در اصلی ذینفعانبه  نیروزرساگزارش مرتب از ب است، مهم تیمتان با ارتباط که اندازه همان به 

 تواندمی ارتباطات این. است مهم شرکت ابتکارات تغییر با پروژه بودن همسو از اطمینان و پروژه پیشرفت

 هاتماس ها،ایمیل یا شده، روزب داشبورد ماهانه، یا هفتگی هایگزارش جمله از باشد، داشته مختلفی اشکال

 . سریع جلسات و

 اجرا (3

 نی، اشارکت و نظارت خواهد کرد. باز همهر مرحله از پروژه م زیآم تیموفق یاجراپروژه در  ریمد

 پروژه و سهامداران دارد. میت یبه ارتباط مکرر و باز با اعضا ازین وظیفه

 پروژه میدر ت زهیانگ جادیو ا یسازمانده (4

کند تا به یم کیا تحرآنها ر یهامیکنند که تیم جادیرا ا یمشخص و روشن یهابرنامهخوب پروژه  رانیمد

روشن به هدف  یریخود را در مس یهامیرا کاهش داده و ت دیوان ساالریخود برسند. آنها  ملکا لیپتانس

 کنند.یم تیهدا یینها

 ساالری(:)دیوان یبوروکراس

اداره  فهیوظ رمنتخبیاست که در آن افراد غ یسازمان ای یادار ستمیس فیتعر یبرا یاصطالح یبوروکراس

 آن را بر عهده دارند.

 زمان تیریکنترل مد (5

 نید. بنابراکننیم ازریابیبه موقع آن  لیتحو را با پروژه کی تیعدم موفق ای تیمعموالً موفق انیمشتر

 یهادیسررسدانند که چگونه یپروژه خوب م رانیبحث است. مد رقابلیغ دیسررس خیتار تیرعا

 .ندخود اطالع ده میکنند و چگونه آنها را به طور مداوم به ت نییتع نانهیبواقع

 را انجام دهند: ریدانند که چگونه به طور موثر موارد زیم آنها

 هاتیفعال فیتعر  

  هاتیفعال یتوالتعیین 

https://etemadonline.com/content/338484/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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 هاتیمدت زمان فعال نیتخم 

 یبندزمان توسعه 

 یبندزمان حفظ 

از  یکیزمان  تیریمد نیمهم است. بنابرا اریهر پروژه بس زیآم تیموفق لیتکم یبرا یزمانبند تیرعا

پروژه  رانیشود، مدیخود خارج م ریپروژه از مس یپروژه است. وقت ریمد کی یدیکل یهاتیمسئول

حاصل کنند  نانیهستند تا اطم نفعانیذ ریو سا میت یارتباط موثر با اعضا یبرقرار مسئول حل آنها و

خبره  یزیرو برنامه سکیر تیریمد نهیدر زم دیپروژه با رانیخود برگردد. مد یقبل ریکه پروژه به مس

 به جلو حرکت کنند. با وجود موانع هم یباشند تا بتوانند حت

 مدیریت افزار نرم یک یا شیت تایم به پروژه مدیران از بسیاری مسیر، در پروژه ماندن باقی از اطمینان برای

 کار این. گذراندمی را خود وقت چگونه تیمشان ببینند دهدمی امکان آنها به که کنندمی مراجعه پروژه

 را عمناب کندمی کمک پروژه مدیران به است، رفته پیش ریزیبرنامه طبق پروژه اینکه از اطمینان بر عالوه

 .کنند جابجا هاپروژه بین لزوم صورت در

 امتحان رایگان نرم افزار مدیریت پروژه و تایم شیت آنالین بهتایم

 

 و توسعه بودجه نهیبرآورد هز (6

 یشده نگه دارند. حت نییبودجه تع محدوده پروژه را در کیدانند که چگونه یپروژه خوب م رانیمد

تعیین شده ، اگر از بودجه داده شود لیرده کند و به موقع تحورا برآو یپروژه انتظارات مشتر کیاگر 

کنند و یم یبه طور مکرر بودجه را بررس خوب پروژه رانیمد شود.تلقی می، باز هم ناموفق خارج شود

 کنند. یریاز بودجه جلوگ تجاوز گستردهکنند تا از یم یزیربرنامه

و سپس تا آنجا که ممکن  رند،یدر نظر بگبودجه وژه پر کی یدارند برا فهیپروژه وظ رانیمدبه طور کلی 

 ایشده است ) ینیب شیاز آنچه پ شتریپروژه ب یهااز قسمت یبرخ نهیباشند. اگر هز بندیاست به آن پا

بودجه در  جددم صیو تخص نهیهز لیپروژه مسئول تعد رانیآل، کمتر( شود، مد دهیجهان ا کیدر 

 صورت لزوم خواهند بود.
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 یمشتر تیرضااز  نانیاطم (7

 ریهر مد یدیکل یهاتیاز مسئول یکیموفق است.  یمشتر رضایتپروژه تنها در صورت  کی ان،یپا در

  انیناخواسته و مشارکت مشتر یریاز هرگونه غافلگ یریجلوگ ت،یپروژه به حداقل رساندن عدم قطع

و  نندموثر را حفظ کدانند که چگونه ارتباطات یم خوب پروژه رانیتا حد امکان در پروژه است. مد

 روز نگه دارند.شرکت را ب انیمشتر

 پروژه سکیر تیریو مد لیتحل (6

. شودیم شترینبوده است، ب هیاز برنامه اول یکه بخش موانعیپروژه بزرگتر باشد، احتمال وجود  هرچه

ژه قبل از شروع پرو قیدانند که چگونه دقیپروژه خوب م رانیهستند، اما مد ریناپذمشکالت اجتناب

 یریتوانند از خطرات جلوگیدانند که چگونه می. آنها منندک یابیو ارز ییرا شناسا یاحتمال یهاسکیر

 آنها را به حداقل برسانند. ریحداقل تأث ای کرده

 درباره مدیریت ریسک بیشتر بخوانید.

 شرفتینظارت بر پ (7

 جهینت دیبه تول یادیز دیدارند و ام یآنها چشم انداز روشن یهامیپروژه و ت رانیمد ه،یمراحل اول یط در

همه کارها طبق  ی. وقتستینمانع هرگز بدون  انیبه خط پا دنیرس ریحال، مس نیمطلوب دارند. با ا

بطور  شهیکند و هم لیرا کنترل و تحل میو عملکرد ت نهیهز دیپروژه با ریروند، مدینم شیبرنامه پ کی

 انجام دهد. یموثر اقدامات اصالح

 ها و مستندات الزمرشگزا تیریمد (8

 رانیاست. مد یو مستندات مناسب چقدر ضرور یینها یهادانند که گزارشیپروژه باتجربه م رانیمد

، از جمله آنچه انجام شده پروژه خچهیتار نیو همچن ارائه دهند جامع یهاتوانند گزارشیپروژه خوب م

 ، را تهیه کند.بهتر انجام شود ندهیتواند در آیم ییو چه کارها هشد ریدرگ ی، چه کساست

 نانیکند تا اطم دایپروژه پ شرفتیپ لیوتحل یریگاندازه یبرای موثر یهاروش دیپروژه با ریمد کی

پروژه  ریمد کی فهیوظ نیا ن،یعالوه بر ا است. شرفتیدر حال پ یزیرطبق برنامهپروژه حاصل کند که 
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 ندهیارجاع در آ یاسناد برا نیشده و و ا دییحاصل کند همه اقدامات مربوطه تأ نانیاست که اطم

 شوند.یم یگانیبا

 ینگهدار (9

وجود داشته  یابیبیمداوم و ع ینگهدار یبرا یابرنامه دی. باستیکار ن انیپا یبه معنا پروژهاتمام 

 لیاز تحو حیصح تیحما یرا برا ییهاشود: او روشیپروژه وارد کار م ریمد کیکه  نجاستیباشد. ا

 .بخشدیق متحق یینها


