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 کنترل پروژه و مراحل آن

د. به عنوان مثال، یک سفر دوچرخه سواری را در نظر بگیرید. ننیاز به کنترل دار همهای انسانی ترین تالشحتی ساده

، هرچند ساده، یک کار منحصر به فرد و موقت است. حتی اگر قبالً بارها سفرهای مشابهی انجام داده باشید، سفر این

 سفردر فرض کنید . کرده باشدر تغیی آب و هوا، شرایط جاده، ترافیک و غیره مانند:ممکن است یکی از عوامل اساسی 

یکی از عزیزان شما نیاز دارد که سریعتر  با این حال، .شودمی بینیپیش آساسیل و بارانی ،آب و هوا، ماش یپیش رو

است، اما دوچرخه ناپایدار است. فقط سوار این پروژه رکاب زدن  . کار اصلیسفر را انجام دهیداین از هر زمان دیگری 

کنید.  مسیریابیباید از موانع جلوگیری کرده و  عالوه بر این،شدن به آن به توجه مداوم به تعادل و فرمان نیاز دارد، 

همه چیز را تحت ت که رسانند، اما فقط در این صورها مانند سفر با دوچرخه هستند. آنها شما را به اهدافتان میپروژه

 .داشته باشیدکنترل 

 ریزی شده است.یرت هزینه و بودجه با مقادیر برنامهبه حداقل رساندن مغادرباره  کنترل پروژه

 

 چه در یک ،بزرگ یپروژه ساختمان کی رچه د، دنشو خارج از کنترل ید به راحتنتوانیم نهیزمان و هزباید بدانید که 

 .پروژه کوچک

تواند یم زمانبندیدر  رییدارند. تغ یناگسستن وندیپ گریکدیبا  ها، اما در تمام پروژهمستقل هستند ریدو متغ با اینکه این

 30از  شیکه ب میادهیشن ییهاپروژه درباره یترسناک یهاما داستان همه. بالعکس، و قرار دهد ریرا تحت تأث نهیهز

  فتد؟یاتفاق ب نیاند. چگونه ممکن است اداشته لیدر تحو ریو شش ماه تأخ اندفراتر رفته درصد از بودجه
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، یافاجعه نیاز چن یریجلوگ ی. براهاستاین اتفاقا یاز دست دادن کنترل عامل اصل ای، عدم کنترل موارد شتریدر ب

( در برابر عملکرد یانهیو هم هز یزمان ی)هم در پارامترها یعملکرد واقع یریگاندازه یبرا یستمیالزم است س

 نیو مداوم باشد. منتظر شدن تا آخر ایدر طول عمر پروژه پو دیبا یریگاندازه ستمیشده وجود داشته باشد. س ینیبشیپ

زمان طالیی ، بلکه ستیتنها قابل قبول ن ه، نیا خیر شودداده می لیتحو ریپروژه شما د آیا نکهیکشف ا یلحظه برا

 به همان اندازه مهم است.  هم لیتحو نهی. هزبرداصالح را از بین می برای

 ست؟یکنترل پروژه چ

 یهدف اصل پروژه است.  یو زمانبند نهیهز تیریبر مد یپروژه با تمرکز اصل تیریمد ای ازرمجموعهیکنترل پروژه ز

  .اولیه است یزیربرنامهپروژه با  یزمانبندها و نهیهز مغایرتکنترل پروژه به حداقل رساندن 

 :وجود دارد یاتیسوال ح 3پاسخ به  یکنترل پروژه برا

 پروژه چقدر است؟ نهیهز 

 ؟بردزمان میپروژه چقدر  یاجرا 

 دهد؟یرا ارائه م یتیفیک ایپروژه چه ارزش  نیا 

 :PMI کنترل پروژه از

به اهداف  یابیدست یپروژه برا یو اجرا یزیربرنامه نیبه حداقل رساندن فاصله ب برایکنترل پروژه  ستمیس کی

 شود.تفاده میآن اس یزمان و محتوا نه،یهز یعنیپروژه، 

پروژه  انیحفظ کنترل بر ساختار و جر بلکهدهند. یکه کار را انجام م ستندین یافراد ایکار  میکنترل مستق پروژهکنترل 

 است.

  مدیریت پروژه چیست، مفاهیم اصلی آن کدامند؟

 :است ریکنترل پروژه شامل موارد ز یهاتیفعال

 ها با اهداف سازمانتراز کردن پروژه 

 ( توسعه ساختار شکست کارWBS) 

 پروژه هیاول زمانبندی در توسعه یهمکار 

 سکیر تیریبرنامه مد نیتدو 

 پروژه ینیبشیو پ یبندبودجه 

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-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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 پروژه یهانهینظارت بر هز 

 یریگبازخورد و گزارش 

 ندهیبهتر در آ جیبه نتا یابیدست یپروژه برا یهایاستراتژ یسازنهیبه 

 پروژه تیریکنترل پروژه و مد

 یاساس یهااز مولفه یکیحالت، کنترل پروژه  نیتردر ساده، ستندین زیچ کیکنترل پروژه و  پروژه تیریمد

 اجرا شود.  پروژه شروع تا خاتمه پروژه از ازدر هر مرحله  دیپروژه است و با تیریمد

کنترل  کیها نقش از سازمان یاریآنها را دشوار کند. بس نیب زیتواند تمایم گاهیدو  نیا نیعملکرد ب یهمپوشان

 نیکند. با ایم دهیچیپ شیاز پ شیموضوع را ب نیدهند و ایپروژه اختصاص م رانیاز مد یکیکننده پروژه را به 

 .دو مهم است نیا نیتفاوت ب صیحال، تشخ

، سروکار داشته باشد رهی، محدوده و غتیفیاز جمله ک یادیز یپروژه ممکن است با پارامترها کیکه  یدر حال

  کند.یآنها را کنترل م سکیمتمرکز است و به طور مداوم ر یبندزمانو  نهیپروژه بر هز یهاکنترل

 پروژه تیریمد

است.  پروژه کیدر  لیقابل تحو اقالمو  ندهایافراد، فرا تیریعملکرد جامع است که شامل مد کیپروژه  تیریمد

 تمرکز دارد. زین محدودهو  تیفیبر ک ،یو زمانبند نهیعالوه بر هز

تر ا توجه به منابع موجود است، جامعپروژه ب کیکامل  تینظر که هدف آن موفق نیپروژه از ا تیریمد هدف

 است.

 پروژه یهاکنترل

است و فقط بر  یعملکرد فرع کیپروژه کنترل پروژه است. تیریپروژه داخل مد کنترل ،یاز نظر سلسله مراتب

در حوزه کنترل  تیفیافراد و کنترل ک تیری. به عنوان مثال، مدیو زمانبند نهیدو پارامتر تمرکز دارد: هز یرو

 .ردیگیپروژه قرار نم

 یزیرکه در ابتدا برنامه با آن چیزی است زمانبندیها و نهیهز مغایرتکنترل پروژه به حداقل رساندن  یاصل هدف

 .استشده 
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، هانهیهز یبررس یرا برا یامر فرصت کمتر نیمتمرکز شوند، که ا لیتحو برتوانند یم تنها پروژه رانیمد گاهی

 یرا برا یواقع یررسب کیپروژه،  یهاگذارد. کنترلیم یباق ریدرگ یرهایمتغ ریاز برنامه پروژه و ساانحراف 

 .دهندمیمنابع و اهداف پروژه در طول زمان ارائه  در مورد یشتریاطالعات ب وکنند، یم یپروژه معرف رانیمد

 پروژه وجود دارد؟ تیریکنترل پروژه و مد نیب یچه تفاوت

 پروژه و کنترل پروژه وجود دارد: تیریمد نیب یتفاوت اساس 3

 پروژه است. یو زمانبند هانهیهز تیریپروژه با تمرکز بر مد تیریمد ای ازرمجموعهیکنترل پروژه ز -1

پروژه در مورد  ریو مد میکه کنترل کننده پروژه به ت یکند در حالیم تیپروژه را هدا میپروژه کار ت ریمد -2

 دهد.یمشاوره م آنها بهبود برای ییهابرنامه و یو زمانبند نهیهز یاحتمال مشکالت

 ایجادپروژه اطالعات  ریکه مد یکند در حالیم ایجادپروژه را  ی/ زمانبند نهیاطالعات هز کنترل کننده پروژه -3

 .ردیگیم میپروژه تصم یکند و برایم استفادهشده را 

 

پروژه  تیریمدتوان کنترل پروژه را در یچگونه م اما م،یروبرو هست یزیبا چه چ میدانیم کنونا

 اعمال کرد.

 یزیربرنامه مرحله

کار  ریدرگ ید، چه کسنحل شو دیبا یچه مشکالت: استاصول  تعریفو  یزیر، برنامهپروژه تیریمرحله از مد نیاول

 یمرزها. این اهداف دیکن نییو اهداف پروژه را تع دیکن ییرا شناسا نفعانیذ دیبا انجام خواهد شد. یو چه کار شودیم

 د.نکنیم نییپروژه را تع تیموفق

 لیاز کنترل پروژه را تشک ی، که هر دو بخشدارد یو زمان بستگ نهیهز از یبه ارائه برآورد واقع تیموفق نیاز ا یبخش

مواجه ، با شکست رندیگیرا دست کم م یمال ای یزمان تیکه محدود لیدل نیها صرفاً به ااز پروژه یاریدهند. بسیم

 لی، تحلکار نیانجام ا یراه برا نی. و بهتردیکن ینیبشیپ دقیقرا تا حد ممکن  رهایغمت نیا دیبا نی، بنابراشوندیم

 به: دی، توجه داشته باشمشابه گذشته است. به طور خاص یهاپروژه یهاداده

 مربوط به پروژه، فیوظا 

  هدیمرحله از پروژه چقدر طول کش هراینکه، 

 و کار پروژه هزینه شده،ای که برای هر بودجه مقدار 
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 میپروژه در ت هایتیفعال گی توزیعچگون. 

شما  یپروژه را به طور خودکار برا یهاتواند دادهیپروژه م مدیریتابزار  نباید برای شما کار اضافی ایجاد کند.اینها  اما

 کند. یآورجمع

 مرحله توسعه

و زمانبندی  شوندیم یزیربرنامه فیوظا ،کنندیبا هم مالقات م نفعانید، ذنشویم آوریجمع میتاعضای در این مرحله 

کنترل پروژه  . در این مرحلهاست تیموفق دیکنترل پروژه کل ،در این مرحله باز هم .شودبندی هم انجام میو بودجه

 است: زیر جنبه مهم 4مسئول 

 : یزمانبند/یزیربرنامه .1

گزارش کار  و شدهانجام  قینظارت دقبر روی کارهای زمانبندی شده ، شودمی آغاز پروژه یو زمانبند یزیربرنامه

 بازگردانده ریزی شدهبرنامه پروژه به مسیر شود وبه سرعت تشخیص داده می از برنامه هرگونه انحراف ،شودارائه می

 شود.می

 :نهیهز کنترل .2

 ها.نهیکاهش هز یبودجه و اقدام برا و نهینظارت بر هز

 :نهیهز برآورد .3

 .است ازیمنابع مورد ن یبرا مقدار و قیمت ینیبشیپ 

 :یبندو زمان نهیهز سکیر لیتحل .4

، شده ینیبشیپ لیتحو خیتار لی. تحلاست پروژه نهیو هز زمانبندی مرتبط با سکیر یابیارز این جنبه مربوط به

 .گیرنددر این مرحله جای می پروژه نهیهز ِسکیر صیو تشخ یقانون رسیدن به سررسیدهایاحتمال بررسی 

 . درباره مدیریت ریسک پروژه بیشتر بخوانید

 مرحله اجرا

 دیتا مطمئن شو دیمشخص متمرکز نگه دار یخود را با دستور کارها میت دی!  بادیکن یبرنامه خود را عملدر این مرحله 

خود را به  میت شرفتیپها و فعالیت دیدارد که بتوان یبستگ نیموارد به ا نیا شتری. بشودر خارج نمییکس از مسچیه

 دهد: نشان موارد زیر را به شما تا دیکن استفاده میت تیریابزار مد کی برای این منظور از .دیده صیتشخ یدرست

https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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 کارکنان، یو کل یفرد تیظرف 

 کنندیهر کار صرف م یبرا هر یک از افرادکه  یزمان مدت، 

 هر یک از افراد، یکار به ازا ساعت 

 ...و 

را  مخرب هایفعالیتو  ادیزکاری با فشار  کارکنان، از کار افتاده یندهایشما کمک کند فرآتواند به یاطالعات م نیا

 دیده صی، منابع پروژه را به طور موثر تخصدیحجم کار را متعادل کن دیتوانی، مهاداده نی. با نظارت بر ادیکن شناسایی

 .دیپروژه هماهنگ کن یهاتیخود را با اولو میو ت

 خاتمه فاز

 دیبتوان دیاست که کنترل پروژه تمام شده است؟ نه کامال. شما با یبدان معن نیا آیا! دیارسانده انیپروژه را به پاشما 

 یآنها را برا دیتا بتوان دیشده است درک کن تیرا که منجر به موفق فرآیندهایی، دیکن یرا بررس پروژه یعملکرد کل

 .دیتکرار کن یبعد یهاپروژه

داده و  لیتحو تیفیبا ک یمحصول ایکردند؟ آ شرفتیآنها با سرعت مورد انتظار پ ای؟ آاهدافشان رسیدندبه شما  میت ایآ

 نیدهد تا ایبه شما امکان م خوب انجام وجود دارد؟ کنترل پروژه یبرا یهنوز کار ایآ ؟بودید بندیپا هم به بودجه

 .دیکن یابینکات را ارز

 .درباره مراحل فاز اصلی مدیریت پروژه بخوانید

 ؟هستندچه  1پروژه هایکنترل

نگه داشتن  ریدهیم و مستنداتی است که برای در مسکه انجام می هستندپروژه اقداماتی  هایطور خالصه، کنترل به

به  تیکنند تا با موفقیاز ابزارها هستند که به ما کمک م یاکنیم. اساسًا، آنها مجموعههای خود استفاده میپروژه

پروژه  یو اجرا یزیرد در هنگام برنامهنکنیکه به شما کمک م هستند یپروژه ابزار هایکنترل .میبرس لیمرحله تحو

 .دیها را کاهش دهنهیهز و زمانبندی پیش برویدطبق  ،کرده ییجوخود صرفه زماندر 

 پروژه  هایکنترل مورد از 9

 پروژه یزیر. اسناد برنامه1

                                                           
1 . project controls 

https://behtime.ir/main/4-%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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دهد تا ینشان م ،دیاپروژه در نظر گرفته یبرا را است که آنچه یمدرک نیا .شماست یهاکنترل یمبناسند  نیا 

 .ریخ ای رودیم شیبرنامه پ پروژه طبق بررسی کنید دیبتوان

 است: ریپروژه شامل موارد ز یزیربرنامه اسناد

 پروژه دهیچک 

 برآوردها 

 نمودار گانت ایو  یبرنامه پروژه، زمانبند ،یجدول زمان 

 کار هیانیب (Statement of Work) 

 RACI. نمودار 2

IRAC یهاتیها و مسئولنقش نییتع ینوع نمودار برا نیاست. ا 2، مطلعمسئول، پاسخگو، مشاورخفف کلمات م 

 شود.یاستفاده م فعالیت

کار خاص است و چه  کیمسئول انجام  ینگاه به شما خواهد گفت که چه کس کیبا  رایاست ز دیمف RACIنمودار 

 عیتوز ای یریگمیدر تصم یاحتمال ریتاخ یبرا یراه حلتواند یم RACIمطلع شود. نمودار  آن کار تیاز وضع دیبا یکس

 نابرابر حجم کار باشد.

 

 کرد: فیتعر ریتوان به شرح زیشده را م نییتع یهانقش

 دهند.یرا انجام م فهیاست که وظ یافراد ای فرد نقش در واقع نی: امسئول

                                                           
2 . Responsible, Accountable, Consulted, Informed 
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 حاصل کند کار انجام شده است. نانیاست که اطم این شخص نیا فهی: وظپاسخگو

 . کندرا دارد هر زمان که به اطالعات نیاز باشد آن را فراهم مینقش  نیافردی که : مشاور

 فهیانجام وظ تیشده و وضع نییتع سررسیدهایدر مورد باید  برای یک فرد او نقش نیا نیی: در صورت تعمطلع

 شود.نگه داشته مطلع 

 3یارتباط برنامه. 3

 تیرا بر اساس اولو یارتباط یهاکند و کانالیم ستیپروژه را ل نفعانیذ هیاست که کل یسند ایمنبع  یارتباطبرنامه 

 کند.یم فیتعر

پروژه  کی اتیمختلف در طول چرخه ح یهاروش قیاز طر دید که بانوجود داشته باش یادیز یهاگروه ایاگر افراد 

 داشت. دیخواه ازین یبرنامه ارتباط کی، به نها ارتباط برقرار کنیدآبا 

 . گزارش تماس 4

 یها، تماسجلسات دقایق، لیمیاز ارتباطات مانند ا یها است که سوابقادداشتیاز اسناد و  یاگزارش تماس مجموعه

کند را حفظ می مشتریپروژه و  میت ازیمورد ن اتیجزئ به این ترتیبو  .کندرا ثبت می یمکالمات حضور یو حت یتلفن

 .قابل فراخوانی باشندهر زمان که به آنها نیاز شد، به آسانی تا 

 یگذارهی. مجوز سرما5

 نیچن در دهد.یها را پوشش نمنهیبودجه پروژه هز ،با پیشرفت پروژه شود کهیاستفاده م یهنگام یگذارهیسرما مجوز

 .دیباالتر و فراتر از بودجه شرکت خود را صرف کن یهانهیهز یگذارهیمجوز سرمابا  دارید، شما اجازه یموارد

 QA ستی. ل6

حاصل  نانیاطماین لیست  ،شوندفراموش یست که نباید از موارد مهم یستی( لQA) تیفیک نیتضم ستیل چک

 است. فتادهیاز قلم ن یمهم زیچ چیکند و هیکار م دیآنطور که با زیکه همه چ کندمی

 RAID/ گزارش  سکی. ثبت ر7

                                                           
3. Communications plan 
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 ات،یها، فرضسکیاست که در آن ر سکیر تیریسند مد کی نیاست. ا ریسک تیریمد یبرا یابزار RAID گزارش

مانند  ادیز نفعانیبا ذ دهیچیپ یهاطیدر مح ییهاپروژه یبرا ژهیبه واین گزارش  .دیکنیها را ثبت میمسائل و وابستگ

 است. دیمف اریبس مانکارانیپ ایاطالعات  یفناور یهادپارتمان، یراهبر یهاتهی، کماشخاص ثالث

 تی. گزارش وضع8

 یهادهد که همه طرفیم نانیپروژه در حال انجام است و اطم کیمربوط به  یارهایشامل تمام مع تیوضع گزارش

 پروژه دارند. یاجرا تیاز وضع یدرک درست ریدرگ

 رییتغ درخواست. ثبت 9

برآورد ارائه شده را مشخص و  ایکار  هیاول هیانیبا ب سهی، در مقادر محدوده پروژه رییتغ ،(CR) رییدرخواست تغ کی

 کند.یم فیتعر

 :پیروی کنید کنترل پروژه ندیفرآ کیدر  یچهار مرحله اساس نیاز ا

  یابیارز

صحبت از انتظارات در مقابل  ی. وقتدیکار را تحت نظر داشته باش یکل ریشده و مس ینیبشیپ یپروژه، خروج برنامه

. هنگام بپرسیدسوال  یفعل تیاز درک وضع نانیاطم ی. برادیاستادهیکه در کجا ا دیبدان دیبا شهیاست، هم تیواقع

 .دیاستفاده کن یریگمیتصم یمبنا وانپروژه به عن یارهایپروژه و مع تیاز گزارش وضع ،یابیارز

 ریزیبرنامه

 یکه آنها به درست دیحاصل کن نانیاطمگیرند. در دستور کار قرار می یاشده، اصالحات دوره نییتع تیبر اساس وضع

 ریتأث یمراحل کار ریسا یرو رییتغیک  ایانجامد. آیکه کار به کجا م دیکن ینیبشیپ دیکن یسع -اند شده یزیربرنامه

 یزیربرنامهطوری شماست که  فهیوظ نیحضور دارند؟ ا آندر  میکل ت ایآ د؟یکن ریدرگ هم را یمشتر دیبا ایگذارد؟ آیم

 کار کند.درسیت  رییتغ که فرآیند دیکن

 واکنش

. و تیم را کامال آگاه نگه داریدآگاهی دهید  درباره تغییرات یمشتر به. دیخود را اجرا کن راتیی، تغیزیربرنامهاز  پس

 .دیمناسب را انجام ده ماتیو تنظ دیرا بدان یدر بودجه و جدول زمان ریتأث

 ارتباط برقراری 
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بین که دانش خود را  دیحاصل کن نانیدارد. اطمیرا کنار هم نگه م میکه ت دیهست یچسب مدیر پروژهبعنوان  شما

است امور  انیدر جر یکه مشتر دیحاصل کن نانیکامل را بدست آورند. اطم ریتا همه تصو دیکنیم عیتوز میت اعضای

 شود.یاست منتقل م ازیکه ن ییو اطالعات به جا

 و هماهنگی پیگیری

  .میهستهماهنگ هستیم  و سهامداران خود  انی، مشترمیت با که  میحاصل کن نانیاطم دیبا ما

 هماهنگ باشیدخود  میبا ت: 

 دوستانه یهایادآوری. سپاردمیبه خاطر  میدهیرا که به آنها مای هیتوص ایما هر درخواست  میکه ت باید تصور کنیمن

 را فراموش نکنید. مانند:

  "؟رسیدی Xبه  ای، اما آببخشید مزاحم شدم، سالم"

"Y و فراموش نکنر." 

 یدر مورد چگونگ عیسر یبررس کی نیدرست هستند و همچن ریدر مس افراددهد که یشما آرامش خاطر م بهکار  نیا

 شیطبق برنامه پ یزیکه چه چ دیشویکوتاه متوجه م یهاچک نیا ی. غالباً در طکندفراهم میاوضاع  پیشرفت

 رود.ینم

 هماهنگ باشیدخود  نفعانیذ ای انیبا مشتر: 

افتد، ی، آنچه اتفاق مپروژه تیاز وضع ییهایبروزرسان. دیخود باش نفعیذ ای یمشتر هماهنگی بابه فکر  دیبا رانجام،س

 . دبا آنها در میان بگذاریرا  یگریو هر مسئله د فتدیقرار است اتفاق ب یزیچه چ

 کنترل پروژه یایمزا

 کنترل پروژه است: یاصل یایاز مزا یبرخ ریز موارد

 به موقع با استفاده از  یریگمیتصم ییتوانا قیپروژه از طر یها نهیاهش هزکKPI 

 اتمام خیو تار نهیهز یپروژه برا ینیبشیبهبود پ 

 پروژه در تمام مراحل یدر سالمت مال دیبهبود د 

 کاهش خزش از محدوده پروژه ییتوانا 

 هاو کنترل پروژه حیصح تیریمد یبهبود شهرت برا 
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 دارند یپروژه کمتر تیریمد ییکه توانا ییهانسبت به سازمان یرقابت تیمز. 

 پروژه میت یاعضا یشغل تیرضا شیافزا 

 قدرت نرم افزار کنترل پروژه

، استفاده روزها نی. اما ابودپروژه قابل قبول  یارهایمع یابینظارت و ارز یبرا یدست یها، استفاده از روشدر گذشته

 تیقموف یبرا پروژه های. کنترلمهم است اریموجود پروژه بس یهاداده نیاستفاده از بهتر یخودکار برا یهااز گزارش

 یدستی ندهایفرا و نباید اجازه داد تا استفاده ازاز حد مهم است  شیسازمان ب تیموفق یبزرگ و به طور کل یهاپروژه

 شود.آن مانع 

شما  یهاپروژهشود و پروژه استفاده می تیریمدو  یزیربرنامه یبرابهتایم نرم افزار آنالین مدیریت پروژه است که 

 .داردمیو هدفمند نگه  در محدوده زمانبندیرا 

 ثبت نام رایگان در مدیریت پروژه آنالین بهتایم

https://behtime.ir/Account/Register

