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 به نام خدا

 آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران سازمان ملی استاندارد

 بره  را استانداردهای ملی )رسمی( ایرران  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

نظرران مراکرو و مؤسسرات    صراحب  ،های فنی مرکب از کارشناسان سرازمان های مختلف در کمیسیونتدوین استاندارد در حوزه

تولیردی،  شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شررایط  علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می

کننردگان،  صراحبان حرو و نفرع، شرامل تولیدکننردگان، مصرر        ۀفناوری و تجاری اسرت کره از مشرارکت آگاهانره و منصرفان     

نروی   شرود. پری   دولتری حاصرل مری   های دولتی و غیرکنندگان، مراکو علمی و تخصصی، نهادها، سازمانصادرکنندگان و وارد

شود و پ  از دریافت نظرها های مربوط ارسال میو اعضای کمیسیون ذینفعمراجع  استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به

به عنوان استاندارد ملی )رسمی( ایران چاپ و منتشرر   ،ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب ۀو پیشنهادها در کمیت

 شود.می

کننرد  نیو با رعایرت ضروابط تعیرین شرده تهیره مری       صالحذیمند و های عالقهکه مؤسسات و سازمان نوی  استانداردهاییپی 

شرود. بردین ترتیرب،    چراپ و منتشرر مری    ملری ایرران   بررسی و درصرورت تصرویب، بره عنروان اسرتاندارد      ،درکمیته ملی طرح

ربروط  ملی اسرتاندارد م  ۀتدوین و در کمیت 9 رۀاستاندارد ملی ایران شما مقررات شود که بر اساس استانداردهایی ملی تلقی می

 به تصویب رسیده باشد. شودتشکیل میایران استاندارد  در سازمان ملیکه 

 2(IEC) المللی الکتروتکنیرک کمیسیون بین ،ISO(3( المللی استانداردایران از اعضای اصلی سازمان بیند سازمان ملی استاندار

در کشرور   CAC(9( کمیسیون کدک  غراایی  5است و به عنوان تنها رابط OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهو سازمان بین

هرای خراک کشرور، از آخررین     کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن ترروجه بره شررایط کلری و نیازمنردی     فعالیت می

 شود.گیری میالمللی بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینپیشرفت

کنندگان، حفظ سالمت و بینی شده در قانون، برای حمایت از مصر تواند با رعایت موازین پی تاندارد ایران میسازمان ملی اس

محیطری و اقتصرادی، اجررای بعضری از     ایمنی فردی و عمرومی، حصرول اطمینران از کیفیرت محصرومت و مالحظرات زیسرت       

یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد، اجبراری     استانداردهای ملی ایران را برای محصومت تولیدی داخل کشور و/

المللری بررای محصرومت کشرور، اجررای اسرتاندارد کامهرای صرادراتی و         تواند به منظور حفظ بازارهرای برین  . سازمان میکند

و مؤسسرات فعرال در   ها کنندگان از خدمات سازمانبه استفاده بخشیدن. همچنین برای اطمینان کندبندی آن را اجباری درجه

هرا و  محیطی، آزمایشرگاه مدیریت کیفیت و مدیریت زیست هایسیستمگواهی  مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیوی و صدور ۀزمین

ها و مؤسسات را بر اسراس ضروابط نظرام    گونه سازماناستاندارد این سازمان ملیوسایل سنج ،  (الیبراسیون)کمراکو واسنجی 

هرا  ها اعطا و بر عملکررد آن کند و در صورت احراز شرایط مزم، گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنتأیید صالحیت ایران ارزیابی می

ات گرانبها و انجام تحقیقرات کراربردی   المللی یکاها، واسنجی وسایل سنج ، تعیین عیار فلو کند. ترویج دستگاه بین نظارت می

 .است سازمانبرای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  



 6399(: سال تجديدنظر اول)ايران ايزو  60001استاندارد ملی ايران شماره 

 د

 كميسيون فنی تدوين استاندارد

 «هاپروژه در كيفيت مديريت براي رهنمودهايی ـ كيفيت مديريت»
 

 سمت و/يا محل اشتغال: رئيس: 

  مصطفی، مدرس

 تحقیو در عملیات( -صنعتیمدیریت ارشد کارشناسی)

 سمنان دانشگاه جامع علمی و کاربردی

 

  دبير:

 خرم، محسن

 تولید( -ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان

  

  ()اسامی به ترتیب حرو  الفبا اعضا:

 ادب، حسین

 )کارشناسی مهندسی شیمی(

 شرکت تولیدی شیمیایی کلران

  

 سیمین، برومند

 (ارشد مدیریت بازرگانیکارشناسی)

 کوب  کویر سمنانشرکت 

  

 خدام عباسی، روح ا...

 حالت جامد( –ارشد فیویک )کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان

 

 علیمحمد، شریعت

 (مدیریت تولیددکتری )

 دانشگاه آزاد اسالمی سمنان

  

 محمدرضا، فروتن

 حالت جامد( -ارشد فیویک)کارشناسی

 کارشناس استاندارد

 

 کمال، کمندی

 (تجویه شیمی -ارشد شیمی)کارشناسی

 کربنات سدیم سمنانشرکت 

 

 محمدتقی، مدرس

 (ارشد مدیریت دولتیکارشناسی)

 تعاونبازنشسته وزارت 
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 سمت و/يا محل اشتغال: )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:
 

 احمد، مرادی

 مالی( -ارشد مدیریت صنعتی)کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان

 

 مهدی، نورالدینی

 )مهندسی مکانیک )کارشناسی

 شرکت بازرسی ارتقا گستر پویا

  

  ويراستار:

 عباسی، روح ا...خدام

 حالت جامد( -ارشد فیویک)کارشناسی

 اداره کل استاندارد استان سمنان
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  مندرجات فهرست
 

 صفحه عنوان

 ح گفتارپی 

 ط مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد  3

 2 مراجع الوامی  2

 2 اصطالحات و تعاریف  1

 9 اهدر پروژه یفیتک یریتمد هاییستمس  5

 9 و مشخصات پروژه مفاد  5-3  

 4 اصول مدیریت کیفیت  5-2

 4 پروژه یفیتک یریتمد یندهایفرآ  5-1

 4 پروژه یبرا یفیتطرح ک  5-5

 5 هامسئولیت مدیریت در پروژه   9

 5 رده بامتعهد مدیریت   9-3

 5 فرآیند راهبردی  9-2

 35 یشرفتپ هاییابیو ارزش یریتمد هاییبازنگر  9-1

 39 اهدر پروژه منابع یریتمد  9

 39 منابعمرتبط با  یندهایفرآ  9-3

 39 مرتبط با کارکنان یندهایفرآ  9-2

 28 اهمحصول/خدمت در پروژه یدآوریپد  9

 28 کلیات  9-3

 28 وابسته به هم یندهایفرآ  9-2

 25 مرتبط با دامنه شمول یندهایفرآ  9-1

 29 مرتبط با زمان یندهایفرآ  9-5

 25 ینهمرتبط با هو یندهایفرآ  9-9

 13 مرتبط با ارتباطات یندهایفرآ  9-9

 11 یسکمرتبط با ر یندهایفرآ  9-9

 19 تدارکات یندهایفرآ  9-4

 14 اهو بهبود در پروژه یلتحل گیری،اندازه  4

 14 کلیات  4-3

 15 یلو تحل گیریاندازه  4-2
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 صفحه عنوان

 15 بهبود  4-1

 53  اهدر پروژه یفیتک یریتمد یندهایفرآ یمرور کلپیوست الف )آگاهی دهنده(  

 یاسرتاندارد، اسرتاندارد ملر    یرن ا ینارجاع متقابرل بر   ی ماترپیوست ب )آگاهی دهنده(  

 3152: سال 39599شماره  یرانا یو استاندارد مل 3159: سال 5883شماره  یووا -یرانا 
55 

 59 کتاب نامه
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 گفتارپيش

 3144که نخستین بار در سال « هاپروژه در کیفیت مدیریت برای رهنمودهایی - کیفیت مدیریت»استاندارد 

برای اولرین برار    ،های مربوطتدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون

 مدیریت کیفیرت  اجالسیه کمیته ملی استاندارد دویست و پنجاه و هشتمین مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در 

قانون اصالح قوانین و مقررات  1تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  82/38/3155مورخ 

، به عنوان استاندارد ملری ایرران منتشرر    3193مصوب بهمن ماه  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 شود.می

سراختار و شریوه    -ی ملی ایرران )استانداردها 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 

های ملی و جهرانی در زمینره   شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحومت و پیشرفتنگارش( تدوین می

نظر خواهند شد و هر پیشرنهادی کره   صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لووم تجدید

فنی مربوط مورد توجه قررار   نظر در کمیسیوند، هنگام تجدیدبرای اصالح و تکمیل این استانداردها ارائه شو

 نظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید

 شود.می 3144سال  ایران ایوو : 38889این استاندارد جایگوین استاندارد ملی ایران شمارۀ 

تهیه و تدوین شرده و  « معادل یکسان»المللی زیر به روش ارد بیناین استاندارد ملی بر مبنای پایرش استاند

 المللری موبرور  باشد و معادل یکسان اسرتاندارد برین  شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

  است. 

ISO 10006: 2017, Quality management - Guidelines for quality management in projects 
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 مقدمه

هرای  اصول و رویره . این استاندارد، کندها ارائه میمدیریت کیفیت در پروژه ین استاندارد، رهنمودهایی برایا

 گراار هسرتند را   ریاثت مهرم و  ،هااهدا  کیفیت در پروژهدستیابی به  برایها مدیریت کیفیت را که اجرای آن

 و 3159: سرال  5888 شرماره  ایروو -ملی ایران استاندارد با ترازهم ،استاندارد . اینکندطور مختصر ارائه میبه

ملی ایران شرماره   استاندارد شده درارائهو راهنمای  بوده 3159: سال 5883 شماره ایوو-استاندارد ملی ایران

 .کندرا تکمیل می 3152: سال 39599

ایرن رهنمودهرا   . گرفته شده استمخاطبین نامحدودی در نظر د، برای شده در این استاندارارائهرهنمودهای 

 قسمتی اده تا پیچیده، از یک پروژه منفرد تابورگ، از سبسیار ، از کوچک تا هاپروژههای زیادی از شکل برای

در نظرر گرفتره   افررادی   استفاده توسط برای رهنمودها، کاربرد دارد. این هاپروژه از3یپورتفویاز یک برنامه یا 

هرای  هرا، رویره  اطمینان حاصل کنند کره سرازمان آن   بایدو  داشتهتجربه ها، پروژهاست که در مدیریت شده 

همچنرین   بررد، کار میبهرا  ISO/TS 176 حاصل از مدیریت کیفیت سیستممدیریت کیفیت و  استانداردهای

تعامل با ها، ملوم به در استفاده از دان  و تجربه خود در پروژه و شتهداکسانی که در مدیریت کیفیت تجربه 

 ایرن  درشرده  مطالرب ارائره    متوجره خواهنرد شرد کره     کاربران، برخی از ناچاربه های پروژه هستند. سازمان

ایرن   برره  ،سرایر کراربران  کره   در حرالی  ؛به تفصیل بیان شده است ها، برای آنضروریغیر طوربه ،هنمودهار

 .دارندنیاز  جوئیرات

و  2(PDCA)اقردام  -بررسری -انجام-که شامل چرخه طراحی گیردمی کاربه را رویکرد فرآیندیاین استاندارد، 

های مدیریت کیفیرت در  سیستم»و  «هامدیریت کیفیت در پروژه»است. دو مفهوم  «تفکر مبتنی بر ریسک»

 :شوندتشخیص داده می زیرصورت به «هاپروژه

 موارد زیر است: ها شاملمدیریت کیفیت در پروژه -

 ها،کیفیت در پروژههای مدیریت سیستم -

 ها،مسئولیت مدیریت در پروژه -

 ها،مدیریت منابع در پروژه -

 ،هامحصول/خدمت در پروژه پدیدآوری -

 .هاپروژه در تحلیل و بهبودگیری، اندازه -

 موارد زیر است: ها شاملهای مدیریت کیفیت در پروژهسیستم -

 پروژه، مشخصات -

                                                 

1- Portfolio 

2- Plan-Do-Check-Act 
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 ها،اصول مدیریت کیفیت در پروژه -

 ،رآیندهای مدیریت کیفیت پروژهف -

 .طرح کیفیت برای پروژه یک -

 :وجود دارد ها دو جنبهکاربرد مدیریت کیفیت در پروژهکه برای  تشخیص داده شده است

 ،دنشومی مدیریت پروژه، مدیریت سیستم از طریو کههای پرروژه ینردآفر -3

  خدمات. و محصومت قالبدر  پروژه بروندادهای کیفیت -2

خردمات پرروژه،    و تبر محصروم  قابل توجهیت اثرا تواندمی، های دوگانههر یک از این جنبه 3برآورده نشدن

 .باشد داشتهو سازمان پروژه  پروژه نفعهای ذیمشتری و سایر طر 

استاندارد اسرتفاده   این ادامه، در «محصومت و خدمات» نوشت برایعنوان یک کوتهبه، «محصومت/خدمات»عبارت  -يادآوري

 .شودمی

و  بروده  رده برام مرردیریت   مسررئولیت  ،کنند که دستیابی به اهدا  کیفیرتها همچنین تأکید میاین جنبه

 ایرن  دخیرل در  هرای سررطوح سررازمان   همهدر  باید نیازمند تعهد برای دستیابی به اهدا  کیفیت است کره

خرود  مرتبط با /خدماتهر سطح، مسئولیت فرآیندها و محصومت نیاز است هرچند به تدریج القا شود؛پروژه، 

 .حفظ کند را

 . نیراز دارد  منرد نظرام رویکررد  یرک   بره در یرک پرروژه،    /خدمتینرد و محصرول  آداری کیفیت فرایجاد و نگه

 و تلررویحی مشررتری، درک و برررآورده    شدهبیاننیازهای که از این اطمینان با هد  حصول باید این رویکرد

 سرازمان مبرد    مشی کیفیتو خط یابی قرار گرفتهشدرک و مورد ارز ،نفعذی هایطر  نیازهای سایر ،شده

 ، باشد.گرفته استمورد توجه قرار  پروژهاین در مدیریت  اجرابرای 

ملری   شرده در اسرتاندارد  مشرخص های مدیریت کیفیت این استاندارد برای استفاده در زمینه الوامات سیستم

 شرده در اسرتاندارد  ارائه، و راهنمایی در مورد فرآیندهای مدیریت پروژه 3159: سال 5883 شماره ایوو-ایران

ISO 21500  ر استانداردد ،یندهای مدیریت پروژهطراحی شده است. فرآISO 21500  شوندتوصیف می. 

اسرتاندارد   جرای بره  ،راهنمرا دهنده ارائهعنوان یک استاندارد پشتیبان بهطراحی آن را  ساختار این استاندارد،

  یاسرتاندارد ملر  مرجع متقابرل برین ایرن اسرتاندارد،      منظور تامین یکبهد. کنمی منعک ی سیستم مدیریت

یرک مراتری  در    ،3152: سرال  39599ملی ایران شماره  و استاندارد 3159: سال 5883 شماره یووا -یرانا

 .شده است نمای  داده بپیوست 

                                                 

3- Failure to meet 
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 هاهايی براي مديريت كيفيت در پروژهرهنمود -مديريت كيفيت 

 هدف و دامنه كاربرد 6

 .استها کیفیت در پروژه کاربرد مدیریت برای رهنمودهاییارائه این استاندارد، هد  از 

هایی با پیچیدگی مختلف، کوچرک یرا برورگ،    پروژه یی کاربرد دارد که بر رویهاسازمان برای ،ین استانداردا

های مختلرف  در محیط ،هاپروژه پورتفویاز یک برنامه یا  قسمتیتا  منفرد ایپروژهاز مدت، مدت یا بلندکوتاه

 اسرتفاده از  نفعران پرروژه برا   منظور جلرب رضرایت ذی  بهیا فرآیند دخیل،  /خدمتنظر از نوع محصولو صر 

 بررای   را راهنمرا این در  مهارتمقداری  ، داشتناین موضوع. کنندکار می ،هامعرفی مدیریت کیفیت در پروژه

 .کندایجاب میخاک  ایپروژه وفو دادن با

ینردهای  آکیفیرت در فر  را در مرورد  بلکه راهنمایی ،مدیریت پروژه نیستخودِ برای ی یراهنما ،ین استانداردا

 ISO 21500، در استاندارد تبطیندهای مرآفر و مدیریت پروژه در موردی ی. راهنمادهدمی ارائهمدیریت پروژه 

 شود.میپوش  داده 

  «هرا هرای مردیریت کیفیرت در پرروژه    سیسرتم »و  «هرا مدیریت کیفیت در پرروژه »این استاندارد به مفاهیم 

 :شوندمی تشخیص دادهبا موضوعات و بندهای زیر  ،طور جداگانهبهپردازد. این مفاهیم، با پرداختن می

 :موارد زیر است ها شاملمدیریت کیفیت در پروژه -

 (؛مراجعه شود 5به بند ها )های مدیریت کیفیت در پروژهسیستم -  

 (؛مراجعه شود 9به بند ها )مسئولیت مدیریت در پروژه -  

 (؛مراجعه شود 9به بند ها )مدیریت منابع در پروژه -  

 (؛مراجعه شود 9به بند ها )در پروژه /خدمتمحصول پدیدآوری -  

 (؛مراجعه شود 4به بند ها )پروژهدر گیری، تحلیل و بهبود اندازه -  

 :موارد زیر است ها شاملهای مدیریت کیفیت در پروژهسیستم -

 (؛ مراجعه شود 3-5زیربند به پروژه ) مشخصات -  

 (؛مراجعه شود 2-5 یربندبه زها )اصول مدیریت کیفیت در پروژه -  

 (؛مراجعه شود 1-5 یربندبه زفرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه ) -  

 (.مراجعه شود 5-5 یربندبه زطرح کیفیت برای پروژه ) -  
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 مراجع الزامی 2

ها ارجاع داده شرده اسرت.   استاندارد به صورت الوامی به آن جع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن ایندر مر

 شوند.جوئی از این استاندارد محسوب می ،بدین ترتیب آن ضوابط

نظرهرای بعردی آن   ها و تجدیرد ر صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهد

ها ارجاع داده شده است، عی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنآور نیست. در مورد مراجبرای این استاندارد الوام

 های بعدی برای این استاندارد الوام آور است.همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه

 جع زیر برای کاربرد این استاندارد الوامی است:استفاده از مر

 مبانی و واژگان - کیفیتهای مدیریت سیستم، 3159: سال 5888 شماره ایوو-استاندارد ملی ایران 

 اصطالحات و تعاريف 3

 :3رودکار میدر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به

3-6  

 فعاليت

activity 

 .بر عهده گرفته شود ،(مراجعه شود 1-1به زیربند تکمیل یک پروژه ) منظوربه باید مشخصی از کار که بخ 

 .شود شناختهپروژه،  یکدر  شده مشخص موجودیت ترینکوچک عنوانبه تواندمی کلی طوربه فعالیت این -يادآوري

3-2  

 يابی پيشرفتشارز

progress evaluation 

 است. (،مراجعه شود 1-1 یربندبه ز) دستیابی به اهدا  پروژه ایجادشده درارزیابی پیشرفت 

 در  ،خرردمت پرررروژه یرراینرردها و محصررول آفر مرررتبط بررابررر اسرراس معیارهررای  ایررن ارزیررابی شررودیمرر یهتوصرر -6يــادآوري

 انجام شود. ، در سراسر فرآیندهای پروژه(شود مراجعه 4-1 زیربند بهمناسرب در طرول چرخره حیات پروژه ) هایگاممراحرل/

( مراجعره شرود   9-1 یربنرد بره ز طرح مدیریت پرروژه )  تجدیدنظرمنجر به  تواندمیپیشرفت،  هاییابیشنتایج ارز -2يادآوري

 شود.

                                                 

  /www.electropedia.org و www.iso.org/obp هرای در وبگاه IEC و ISO استانداردهای در رفته کاربه تعاریف و اصطالحات -3

 .است دسترسقابل

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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3-3  

 پروژه

project 

 .شودانجام می ،هد یک دستیابی به منظور یکتا که بهفرآیندی 

برا   شرده هماهنر  و کنتررل   (مراجعه شود 3-1 یربندبه زهای )ای از فعالیتیک پروژه شامل مجموعهطور کلی، به -6يادآوري

 .و منابع است ایهوینه ،یهای زمانشامل محدودیت یخاص الواماتشروع و پایان، مطابو با  هایتاریخ

طور کلی، دارای تاریخ شرروع و  بهه و ادل دیشکتتر را پروژه بورگیک از ساختار  قسمتیتواند می فردمنیک پروژه  -2يادآوري

 .باشد ایپایان تعریف شده

 مشخصرات و  شرده رسرانی  روزبه ،شمول و دامنه  ، اهداکندپیشرفت می پروژه طور کههمان ،هادر برخی از پروژه -3يادآوري

 .شوندمی تعریف تردریجبره خدمت، یا محصول

 .محصول یا خدمت باشد واحد ازتواند یک یا چند می ،یک پروژه برونداد -4يادآوري

 د.شوپروژه ایجاد می طول عمرو برای  بوده یموقت ،سازمان پروژهمعمومً  -5يادآوري

 کند.ارتباط پیدا نمی ،لووماً به اندازه پروژه ،پروژههای فعالیت میانپیچیدگی تعامالت  -1يادآوري

3-4  

 مديريت پروژه

project managment 

مراجعره   1-1 یربنرد بره ز ) های یرک پررروژه جنبه همهدهی ریوی، سازماندهی، پای ، کنترل و گوارشطرح

 .است دستیابی به اهدا  پروژه منظوربهآن،  در دخیلافراد  همهو انگیروش ( شود

3-5  

 مديريت پروژهطرح 

project management plan 

 را مشرخص ( مراجعه شرود  1-1 یربندبه ز) پروژه (اهدا هد  ) مدرکی است که موارد مورد نیاز برای تحقو

 کند.می

ارجراع  یرا بره آن    بودهپروژه ( مراجعه شود 5-1 یربندبه ز) طرح کیفیت شامل، طرح مدیریت پروژهشود توصیه می -6يادآوري

 دهد.

، منرابع، برنامره  هاساختار امرتبط بهای طرح ماننددیگری  هایحاوی طرح ،صورت مقتضیبه ،طرح مدیریت پروژه -2يادآوري

یا بره   بودهنیو  سازمانی محیطی، مدیریت بهداشت و ایمنی و مدیریت امنیتزیست، بودجه، مدیریت ریسک، مدیریت بندیزمان

 دهد.ها ارجاع میآن
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3-1  

 سازمان پروژه

project organization 

 تعریرف  بایرد است که ای پروژه ها و سطوح اختیارات و مرزهای، مسئولیتهاکه شامل نق  یساختاری موقت

 ( ابالغ شود.مراجعه شود 1-1 یربندبه زنفع پروژه )های ذیو به همه طر  شده

3-7  

 مرحله پروژه

project phase 

، 3فهرم ماننرد   مردیریت،  قابل هایفعالیت مجموعه( به مراجعه شود 4-1 یربندبه زتقسیم چرخه عمر پروژه )

 است. 2توسعه، پدیدآوری و پایان

3-8  

 چرخه عمر پروژه

project life cycle 

 ( است.مراجعه شود 1-1 یربندبه زپروژه ) پایانتا  آغاز، از ای از مراحلشدهتعریف مجموعه

[ 3152: سال 39599استاندارد ملی ایران شماره  32-2]منبع: زیربند    

3-9  

 طرح كيفيت

quality plan 

 کار رود.بهکه باید برای یک هد  خاک،  یها و منابع مرتبطویژگی اقدامات، مسئولیت

 [ISO 10005تاندارد اس 3.2]منبع: زیربند  

 

 

 

 

                                                 

1- Conception 

2- Termination 
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3-60  

 دهندهارائه

provider 

 كنندهتامين

supplier 

 .کندرا ارائه می یخدمتیا  که محصول یسازمان

 :مثال

 .خدمت یا فروش یا فروشنده یک محصولکننده، خردهکننده، توزیعتولید

 د.باش خارجییا  داخلی ،تواند نسبت به سازمانمی دهندهارائه -6يادآوري

 .شودنامیده می «پیمانکار» اهیگ دهندهارائه ،یقرارداد یک وضعیتدر  -2يادآوري

مرورد   «دهندهارائه»جای به ، اغلب«پیمانکار فرعی»یا  «پیمانکار»(، مراجعه شود 1-1به زیربند ها )پروژه فضایدر  -3يادآوري

 گیرد.استفاده قرار می

اضافه  1یادآوری –شدهاصالح ،3159: سال 5888 شماره وویا -رانیا یمل استاندارد 9-2-1 ربندیز]منبع: 

 [.شده است

 هاهاي مديريت كيفيت در پروژهسيستم 4

 پروژه مشخصاتو  مفاد 4-6

 كليات 4-6-6

  در آن، کره  مفرادی مراجعره شرود(،    2-3-5شرود سرازمان پرروژه و سرازمان اصرلی )بره زیربنرد        توصیه می

در نظر گیرند. برخری از مسرائل داخلری و     د رارسبرداری میبهرهبه  هاآن های مدیریت کیفیت پروژهسیستم

تواننرد  ، تأثیر بگاارند. سایر مسائل میپروژه دستیابی به نتایج موردنظرتوانند بر توانایی پروژه در خارجی، می

ایروو شرماره   -ملی ایرران  استاندارد 3-5)به زیربند  برای کار موثرتر با طرفین داخلی و خارجی را هاییفرصت

 .دهند پیشنهاد، مراجعه شود( 3159: سال 5883

 د، نر سیسرتم مردیریت کیفیرت پرروژه ترأثیر بگاار      د برر نر توانداخلی و خارجی که مری  مسائلدر نظر گرفتن 

 :دنسازقادر مینسبت به موارد زیر های اصلی را های پروژه و سازمانسازمان

 نفع را درک کنند؛های ذینیازها و انتظارات طر  -الف

اب یرا انتخر   اتخراذ  ،راپرروژه  فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه ضروری برای دستیابی به نتایج مورد نظر  -ب

 کنند؛

 د.ننمای ریویطرح بروندادها را را تعیین وفرآیندهای پروژه  مرتبط باهای ها و فرصتریسک -پ
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 :زیر است صورتها بهپروژه اصلی مشخصات

 اند؛تشکیل شده هافعالیتو یندها آفر از هستند که غیرتکراریو یکتا  یمراحل -

 ؛قطعیت هستندعدمریسک و  درجاتی از دارای -

پارامترهرای   ماننرد  ،شرده تعیرین  پری  پارامترهای از  بازهمشخص در  شدهگیرینتایج اندازه رودانتظار می -

 ؛دهند تحویلرا  کیفیت مرتبط با

 ؛اندریوی کردهشده هوینه و منابع، به وضوح برنامههای مشخصتاریخ شروع و اتمام را در بازه محدودیت -

 از یک محصول یا خدمت باشد؛تواند یک یا چندین واحد دارای بروندادهایی هستند که می -

شروند   واگراار سرازمان پررروژه    به ،صورت موقتبه ،اجررای پرروژه زمان بررای مردت کارکنان ممکن است -

  و واگراار شرده   مراجعره شرود(   2-3-5 زیربنرد بره  وسیله سازمان مبرد  ) بهسازمان پروژه ممکن است این ]

 [؛شوددستخوش تغییر تواند می ،کندمیپیشررفت طور که پروژه همان

 .کنندتغییر  ،خارجییرا  داخلی اثراتتحت  ،و در طول زمان هدیزیادی طول کش زمان مدت توانندمی -

 هاسازمان 4-6-2

 .کندمی تفکیک را «سازمان پروژه»و « اسازمان مبد» به ارجاع ،این استاندارد

یک سررازمان   تواندمی برعهده بگیرد. این سازمانرا  گیرد پروژهاست که تصمیم می مانیساز «امبدسازمان »

، پروژه را به اباشد. سازمان مبد یقابل قبول دیگریا هر ساختار  ،2کنسرسیوم ،3گااری مشترک، سرمایهمنفرد

 .کنردسازمان پرروژه واگراار مری

 بره یررک سررازمان پررروژه    هر یرک را بهتر استداشته باشد که  برعهدهپروژه  ینچند تواندمی اسازمان مبد

 .واگاار کند مختلف

. توصریه  باشدا از سازمان مبد قسمتیممکن است  ،سازمان پروژهاین کند. می پروژه را اجرا ،«سازمان پروژه»

  برین سرازمان پرروژه و سرایر     ،مسرئولیت و اختیرار   بنردی واضرحی از  تقسیم ،برای فرآیندهای پروژه شودمی

اطالعرات   صرورت بره  بهتر است این مروارد باشد. وجود داشته نفع مرتبط )شامل سازمان مبدا( ذی هایطر 

 داری شود.مستند، نگه

 ها  مراحل و فرآيندها در پروژه 4-6-3

و  متقابرل یندهای وابسته آبه فر تواندمییندها، دو جنبه مختلف از یک پروژه هستند. یک پروژه آمراحل و فر

 .شود های مرتبط، تقسیماهدا  و ارزیابی ریسک پدیدآوریریوی و پای  طرحعنوان ابوارهای بهمراحلی 

                                                 

1- Joint-venture 

2- Consortium 
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، تکروین ماننرد مفهروم،    ،ابرل مردیریت  ق یهرا فعالیت هایی ازمجموعه مراحل پروژه، چرخه حیات پروژه را به

 کند.، تقسیم میو پایان پدیدآوری

وژه پر خدمت یا محصرول تحقوبررای که برای مدیریت پروژه و همچنین  استیندهایی آیندهای پروژه، فرآفر

 . استضروری 

 کند.، راهنمایی در مورد فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه میISO 21500 استاندارد -6يادآوري

سرایر  در  کره در صورتی ،در یک پروژه خاک وجود ندارد ضرورتا، شده در این استانداردذکر  یندهایآفر همه

یندهای آباشد بین فر نیاز ممکن است ،هاپروژهد. در برخی شبا ضروریتواند میبیشتری یندهای آفر ،هاپروژه

قابرل  هرا  بیشرتر پرروژه   بررای یندهایی را کره  آفر ،الفقائل شد. پیوست  تفاوت ،یندهای پشتیبانیآو فر اصلی

 .، فهرست و خالصه کرده استشوددر نظر گرفته میکاربرد 

انتخرراب   «ینرردی آرویکررد فر »ها، در پروژه مدیریت کیفیت دربارهی بحث راهنمای تسهیلبرای  ،در این استاندارد -2يادآوري

هرای  ینررد آینردهای پرروژه بره دو گرروه تقسریم شررده اسررت: فر       آعالوه بر آن، فر. مراجعه شود( 9-2-9)به زیربند  شده است

پرروژه  خردمت  یرا  دربراره محصرول    اصومکه  یییندهاآپروژه )آن فر خدمت یا محصول مرتبط باهای ینردآمردیریت پرروژه و فر

 (.هستند مانند طراحی، تولید و غیره

 ،یندهای مرتبط با زمانآفر همه ،مثال برای ؛شوندبندی میطبقه یکدیگر ابها یندها بر اساس تشابه آنآفراین 

 .گیرندمی قراردر یک گروه 

منابع  مرتبط باهای یندآفربه ، 9کند. بند مسیر پروژه را مشخص می ،آمده است 9که در بند  راهبردییند آفر

 ، زمران، شمول دامنه وابستگی متقابل، مرتبط باهای یندآفر، 9. بند پردازدمیکارکنان  مرتبط بافرآیندهای و 

تحلیرل و بهبرود    ،گیریاندازه مرتبط بایندهای آ. فردهدمی پوش را  3آوریدستبه، ریسک و طهوینه، ارتبا

و راهنمرایی بررای    بروده  ینرد آ. ایرن بنردها شرامل توصریفی از هرر فرشودمی پوش  داده 4در بند  ،مستمر

 .کنندرا ارائه مییند آمدیریت کیفیت در فر

 فرآيندهاي مديريت پروژه 4-6-4

 شامل  ،یندهای پروژهآفر همهدهی گوارش و کردنریوی، سازماندهی، پای ، کنترلمدیریت پروژه شامل طرح

صرورت مرداوم مرورد نیراز به ،که برای دستیابی به اهدا  پروژه است و بهبوداصالحی  ضروری انجام اقدامات

 1-2ایرن اسرتاندارد و زیربنرد     2-9و  2-5 هایبنرد زیراصرول مردیریت کیفیرت )بره    شود توصیه میاسرت. 

 کارهبیندهای مدیریت پروژه آفر برای همه، (مراجعه شود 3159: سال 5888 شماره ایوو-ملی ایران استاندارد

 رود.

 شود.در این استاندارد، راهنمایی در مورد کیفیت در فرآیندهای مدیریت پروژه، مطرح می

 کند.ارائه می را ، راهنمایی در مورد مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبط ISO 21500استاندارد -يادآوري

                                                 

1- Procurement 
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 اصول مديريت كيفيت 4-2

)بره   اصل مدیریت کیفیرت  هفت بر مبنای د،در این استاندار شدهی ارائههامدیریت کیفیت پروژه رهنمودهای

 :زیر هستند مراجعه شود( 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد  1-2زیربند 

 محوری؛مشتری 

 ؛راهبری 

 مشارکت کارکنان؛ 

 رویکرد فرآیندی؛ 

 بهبود؛ 

 سازی مبتنی بر شواهد؛تصمیم 

 همدیریت رابط. 

پرروژه  سرازمان  سرازمان مبرد  و    برایهای مدیریت کیفیت را مبنای سیستم ،این اصول کلی شودتوصیه می

 .تشکیل دهد

شرده  ارائره   2-9زیربنرد   در راهبردی،ینرد آشرده در فرانجامریوی طرح برایاصول مدیریت کیفیت  کاربردراهنمای  -يادآوري

 .است

 فرآيندهاي مديريت كيفيت پروژه 4-3

. ضروری است یک سیستم مدیریت کیفیت از طریو یندهای پروژهآفر مدیریت ،اهدا  پروژهبرای دستیابی به 

تا  ،سیستم مدیریت کیفیت پروژهکند، می عملسازمان مبدا  از طریوکه سازمان پروژه، جاییشود توصیه می

همره  یرا   پروژهسازمان  قسمتی ازکه جاییشد. راستا باهم ،با سیستم مدیریت کیفیت سازمان مبد حد امکان 

فرآینردهای   تعامرل مروثر   از اطمینران  منظوربه ، ممکن استباشدخارجی  ،دهندهسازمان انجام نسبت به، آن

 .سیستم مدیریت کیفیت باشدالوامات  شدنمشخص نیاز بهپروژه، 

 اطالعرات مسرتند مرورد نیراز و      پرروژه،  ریوی، اجرا و کنتررل مروثر  اطمینان از طرح منظوربه شودتوصیه می

: 5883 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد  9-9شده توسط سازمان پروژه، تعریف و کنترل شود )به زیربند تولید

 مراجعه شود(.    3159سال 

 طرح كيفيت براي پروژه 4-4

منظور یا بره   ،و در طرح کیفیت پروژه داری شدهو نگه مستند ،سیستم مدیریت کیفیت پروژهشود توصیه می

 شود. آن ارجاع

برای دستیابی به اهدا  کیفیت پررروژه را شناسررایی    ضروریها و منابع فعالیت ،طرح کیفیت بهتر است این

 دهد.آن ارجاع  بهیا  بودهمدیریت پروژه  طرح شامل ،طرح کیفیتشود . توصیه میکند
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های مبدا و پروژه، تفکر مبتنی بر ریسک را برای طرح کیفیت، سازماناین شود در تعیین و توسعه توصیه می

در  بهترر اسرت  فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیرت دخیرل در دسرتیابی بره اهردا  پرروژه، اعمرال کننرد.         

مراجعره   9-9)به زیربنرد   ریوی و پشتیبانی و همچنین در فرآیندهای مرتبط با ریسک پروژهطرحفرآیندهای 

 .پرداخته شود ها،ها و فرصتریسکبه ، شود(

ایرن  شرود  توصریه مری  کند.  مشخصطرح کیفیت  ی را برایالوامات ،شتریمممکن است ، در شرایط قراردادی

 .کندنسازمان پروژه را محدود توسط طرح کیفیت مورد استفاده  شمول دامنه، الوامات

 .کندارائه می را کیفیت هایراهنمایی درباره طرح، ISO 10005استاندارد  -يادآوري

 هامسئوليت مديريت در پروژه 5

 رده باالتعهد مديريت  5-6

 یرک  داریهرای مبرد  و پرروژه، برررای توسررعه و نگره      سرازمان  رده بامیعهد و دخیل بودن فعال مدیریت ت

 .ضروری است ،پروژه برایسیسرتم مدیریت کیفیت اثربخ  و کارا 

را کره عامرل مهمری در اطمینران از      فرهنر   ،های مبرد  و پرروژه  سازمانرده بامی مدیریت شود توصیه می

 .ایجاد کند برای کیفیت موفقیت پروژه است،

 2-9 زیربنرد  )برره  راهبرردی ینرد  آدرونرداد فر  ،های مبد  و پرروژه سازمان رده بامیمدیریت شود توصیه می

منحل شود،  ،تکمیل پروژه به محض ،سازمان پروژه احتمال داردکه  ییجاز آنا. دنتأمین ک را (مراجعره شرود

   بررای  مسرتمر کره اقردامات بهبرود     کنرد اطمینان حاصرل  ، سرازمان مبد  رده بامیدیریت شود متوصیه می

 .جاری و آینرده انجام خواهد شدهای پروژه

 فرآيند راهبردي 5-2

 فرآيند راهبردي از طريقكاربرد اصول مديريت كيفيت  5-2-6

کیفیت مبتنی بر کراربرد اصرول مردیریت کیفیررت،  داری سیستم مدیریت و نگه برای ایجاد، اجراریوی طرح

 .ریوی را انجام دهداین طرح ،سازمان پروژهشود توصیه میاست.  راهبردییندی آفر

 ،اهردا  پرروژه   بررآورده سرازی  منظرور  ، بهت/خدماتیندها و محصومآکیفیت فرتمرکو بر  ،ریویدر این طرح

 .ضروری است

نیو عرالوه برر راهنمرای خرراک      4-2-9تا  2-2-9 شده در زیربندهای هنمای عمومی ارائهشود راتوصیه می

 .کار گرفته شودهب 4و بند  4-9تا  2-9، 2-9، 3-9 شده در زیربندهایتوصیفیندهای آفر برایارائره شرده 

 مراجعه شود. الف، به پیوست هامرور کلی فرآیند برای -يادآوري
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 مشتري محوري 5-2-2

 را درک هرا آننیازهرای حرال و آینررده  شود بنابراین توصیه می و ندوابسته هستها به مشتریان خود سازمان

  3-1-2)بره زیربنرد   و در جهرت فراترر رفررتن از انتظرارات مشررتری       سراخته ها را برآورده ، الوامات آنکرده

 .ترالش کننرد مراجعه شود( 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد 

 شرود توصیه میاست.  ضروری ،برای موفقیت پروژه ،نفعهای ذیطر  سایرالوامات مشتریان و  برآورده کردن

مرد نظرر قررار گرفتره و      ،ینردها آدرک شوند تا اطمینان حاصل شود در تمامی فر طور واضحبره ،این الوامرات

 .ها وجود داردقابلیت تحقو آن

نیازها و انتظارات مشتری و ، باشد /خدمتمحصول الواماتشامل ممکن است که  هدا  پروژهشود اتوصیه می

اصرالح شروند.    ،پروژه در طول مدت ،اهدا این ممکن است قرار دهد.  نفرع را مورد توجههای ذیطر  سایر

بهترر  و  شدهمستند  ،مراجعه شود( 2-2-9به زیربند ) طررح مردیریت پرروژه اهدا  پروژه درشود توصیه می

 ( و محصرول/خدمت  زمران، هوینره و کیفیرت    صرورت بهشده بیانباید انجام شرود )چه را که جوئیات آن است

 .د، بیان کنشود گیریچه را که باید اندازهآن

یا  اثرات بالقوه برر محصرول شودتوصیه می ،/خدمتهوینه و کیفیت محصول، توازن بین زمان تعیین در زمان

 ود.ش یابیشارز نفع،های ذیطر  سایرو پرروژه، برا در نظرر گرفتن الوامات مشتری  خدمت

 همره با  یهایفصل مشترک، پروژه در سرتاسرمبادله اطالعات به نحو مناسب  منظور تسهیلبه شودتوصیه می

 د.وفصل شوحل، نفعهای ذیگونه تعارض بین الوامات طر ره بهتر است. نفع ایجاد شودیهای ذطر 

الوامرات مشرتری ترررجیح   طور طبیعیبه ،نفعهای ذیطر  سایربین الوامات مشتری و  هنگام بروز اختال  

این امر تأثیر  برتواند را در نظر گرفت که می تنظیمیتوان الوامات قانونی و که میبا توجه به این شودداده می

 بگاارد.

بهترر اسرت   نفرع قرارگیررد.   ذیهرای  طرر   سایرمشتری و  توافو مورد ،هااختال وفصل حلشود توصیه می

 ،پرروژه  سرتاسر درشود توصیه می. حفظ شودمستند اطالعات صورت به مرتبط، نفعهای ذیهای طر توافو

کره پر  از آغراز     ینفع جدیدهای ذیطر  اضافی الوامات شامل مرتبط، نفعهای ذیتغییرات الوامات طر 

 .ند، مورد توجه قرارگیرداستهپیوپروژه به آن 

 راهبري 5-2-3

 داخلیمحریط ، آنران شود. توصیه میکنندمیگااری پایهگیری سازمان را و جهت یکپارچگی مقاصد ،هبرانار

 )بره زیربنرد   افرراد بتواننرد در دسرتیابی بره اهردا  سرازمان       که کنند داریآورده و نگه وجودهبرا بره نحوی 

 .طور کامل دخیرل شروندبه ،مراجعه شود( 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد  2-1-2

فردی اسرت کره مسرئولیت و     ،منصوب شود. مدیر پروژه ،در اولین فرصت ممکن، مدیر پروژهشود توصیه می

داری سیسررتم مرردیریت   برای مدیریت پروژه و حصول اطمینان از استقرار، اجرا و نگره  ایشدهتعریف اختیار
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خروانی داشرته   هرای وی هرم  با مسئولیت ،شده به مدیر پروژهتفویضاختیار  بهتر استکیفیرت پروژه را دارد. 

 .باشد

 صورتکیفیت را بره برای ایجاد فرهن  راهبری، های مبد  و پروژهسازمان رده بامیمدیریت شود توصیه می

 :زیرر برر عهده گیرند

 (؛اهدا  کیفیت شاملاهدا  پروژه ) شناساییمشی کیفیت و خط برقراریبا  -الف

 ه؛منظور اطمینان از دستیابی به اهدا  پروژبه ،زیر ساخت و منابع کردنبا فراهم -ب

 با ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛ -پ

 شود؛با پشتیبانی از ساختار سازمانی که منجر به تحقو اهدا  پروژه می -ت

 ؛و اطالعات واقعیها بر اساس داده سازیبا تصمیم -ث

پروژه ت ا/خدمتیندها و محصومآبهبود فر منظوربه ،کارکنان پروژهدر همه ایجاد انگیوه و سازی توانمندبا  -ج

 ها در اثربخشی فرآیندها؛با آگاهی از سهم آنو 

 .ریوی برای اقدامات پیشگیرانهطرحبا  -چ

 افرادمشاركت  5-2-4

 بررای هرا  هرای آنشود تا تواناییها موجب میکامل آن مشارکتو  بودهجوهره سازمان  ،حوسط همهافراد در 

مرورد   ،مراجعره شرود(   3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد  1-1-2)به زیربند  منافع سازمان

 . استفاده قرار گیررد

برررای   ایشرده تعریرف هررا و اختیررارات   مسئولیتها، نق دارای  ،در سازمان پروژه کارکنان شودتوصیه می

متناسرب برا   ، روژهپر  کننردگان مشرارکت به شده تفویضاختیارات شود . توصیه میمشرارکت در پرروژه باشند

 منصوب شوند.سازمان پروژه  رایب با صالحیت کارکنان بهتر است. ها باشدمسئولیت آن

کارکنران   ایرن  مناسبی برایهای ها و روشابوارها، تکنیک ،برای بهبود عملکرد سازمان پروژهشود توصیه می

 .کنند پای  و کنترل ها راو آن عمل آوردهبه برداریبهرهیندها آفراز فراهم شود تا بتوانند 

المللری های بین، پروژهگااری مشترکسرمایههای چند ملیتی و چند فرهنگی، در مورد پروژه شودتوصیه می

 .شودپرداخته فرهنگی مدیریت بینبه مفاهیم  و غیرره،

   رويکرد فرآيندي 5-2-5

)به  یرک فرآیند مانند ،ها و منابع مرتبطشود که فعالیتحاصل می تراثربخ صورت به زمانی ،نتیجه مطلوب

 . مدیریت شوند مراجعه شود( 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یملاستاندارد  5-1-2زیربند 
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 شرود  تعیرین شرود. در صرورت لرووم، توصریه مری      هرا،  آن داخلری روابرط   و یندهای پروژهآفرشود توصیه می

 ،سرازمان مبرد   ممکرن اسرت   اطالعات مستند پشتیبانی شرود.   با، هاآن و کنترل این فرآیندها ازبرداری بهره

 حاصرل از  هرای تجربره یا  دست آورده استبه یندهای خودآو استفاده از فر توسعهکه در خالل را هایی تجربه

 ،یندهای پروژهآفر ایجاد زمان در تواندمیسازمان پروژه . در اختیار سرازمان پرروژه قرار دهرد راها پروژه سایر

ی داشته باشرد  یندهایآفر به ایجادالبتره سازمان پروژه ممکن است نیاز  ،دهرد ها را مورد توجه قراراین تجربه

 .هستندپروژه  این خاککه 

سرازمان و  شرده ریرویطررحهای ینردآهماهنگی و سرازگاری فر ،مدیریت رایب فرآیندیرویکرد  ،طور کلیبه

 ند.کها را میسر میاز فصول مشترک آن یتعریف روشن

 ،سازمان پروژه. شروداجررا مری شده، مرتبط و وابستهریویطرحیندهای آای از فرمجموعهعنوان به ،یک پروژه

 توصریه   مررتبط شروند.  شرده و  تعریرف یندها آفراین کار، بهتر است برای . کندیندهای پروژه را کنترل میآفر

 ،در راسرتای سیسرتم کلری سرازمان مبرد       ،صرورت یرک سیستمبرهشرده و  یکپارچه ،یندهاآفر این شودمی

 .مدیریت شود

 :دادزیر انجام  صورتتوان بهمیرا ین کار ا

 ؛پروژه برای یندهای مناسبآشناسایی فربا  -الف

 ؛یندهای پروژهآشناسایی دروندادها و بروندادها و اهدا  برای فربا  -ب

 ؛هاکردن مسئولیت و اختیار آنیند و مشخصآشناسایی مالکان فربا  -پ

 ؛یندهای پروژه در چرخه حیات پروژهآطراحی فربا  -ت

 ؛یندهاآارتباطات و تعامالت بین فر تعریفبا  -ث

 بط با فرآیندهای پروژه.های مرتها و فرصتبا پرداختن به ریسک -ج

از  انترو میرا ها ارزیابی. کرد ارزیابی، خارجییا  داخلیاز طریو بازنگری توان میرا  دینآاثربخشی و کارایی فر

طرور  بره  ،های بلروغ مقیاس. دادانجام نسبت به یک مقیاس بلوغ نیو یابی فرآیندها شارز یا 3الگوبرداریطریو 

 کنند.تغییر می «از نظر ردهبهترین »تا  «سیستم رسمی بدون»برحسب درجه بلوغ، از نوعی 

 ISO/TC 176 کمیتره فنری  های مردیریت کیفیرت کره توسرط     المللی مدیریت کیفیت و سیستمبیناستانداردهای  -يادآوري

ارائره   /خدمتمحصرول  مرتبط بایند و آفر مرتبط باهای مدیریت کیفیرت تعدادی از رویه موردراهنمایی در اند، توسعه داده شده

 .کنند کمک زمانابه س هااهدا  پروژه تحقوتوانند در این راهنماها می ؛کنندمی

                                                 

1- Benchmarking 
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 بهبود  5-2-1

  یاسرتاندارد ملر   9-1-2 یربنرد بره ز )دائمری سرازمان    یهردف  ،بهبود عملکررد کلری سرازمان   شود توصیه می

 . باشد (مراجعه شود 3159: سال 5888 شماره یووا -یرانا

استاندارد   2-1-8 یربندبه ز( )PDCA) «اقدام -بررسی - اجرا -حطر»مفهوم  اساس بر ،مستمرچرخه بهبود 

 .است (مراجعه شود 3159: سال 5883 شماره یووا -یرانا یمل

ینردهایی هسررتند  آبررای بهبرود اثربخشری و کرارایی فر مستمرول ترالش ئمس ،مبد  و پروژه سازمانهر دو 

 .ستا هااین سازمانها بر عهده لیت آنئوکره مس

 رفتارعنوان یک فرآیند و نه یک وظیفره مجروا به ،هامدیریت پروژهبا  شودتوصیه میبرای یادگیری از تجربه، 

 منظور استفادهبه ،یک پروژه در طول دست آمدهت و تحلیل اطالعات بهثب برای یشود فرآیندتوصیه میشود. 

 3159: سرال  5883 شرماره  ایروو -ملی ایران استاندارد 1-38زیربند )به  مستمرر یک فرآیند بهبود ها داز آن

 .برقرار شود ،مراجعه شود(

 ISO 9004 اسررتاندارد بره  ) هرا بررای خرود ارزیرابی    یطشرر  بهتر است، های بهبودفرصت منظور شناساییبه

 1-5و  2-5 هاییربنرد بره ز )هرای خرارجی   ممیروی  لرووم، های داخلری و در صرورت   ممیوی ،مراجعره شود(

زمان  شود این شرط،توصیه می شود. ایجاد (مراجعه شود 3159: سال 5883 شماره یووا-یرانا یاستاندارد مل

 .درینیو در نظر گرا و منابع مورد نیاز 

حاصل اطالعات شده و های آموختهدرس ،های آیندهکنونی یا پروژه هایبهبود پروژه منظوربهشود توصیه می

 .و مورد استفاده قرار گیرد شده تحلیل ،پیشینهای پروژه از

 شواهد بر اساسسازي تصميم 5-2-7

 شرماره  یروو ا-یرران ا یاستاندارد مل 9-1-2 یربندبه ز)ها و اطالعات تحلیل داده بر اساس ،تصمیمات اثربخ 

 .هستند (مراجعه شود 3159: سال 5888

 گوارش وضعیت پروژه، ثبت شود. در مثال برایپروژه،  عملکردپیشرفت و  مرتبط باشود اطالعات توصیه می

( مراجعره شرود   1-9 زیربند بهو پیشرفت ) عملکرد هاییابیشارز ،وضعیت پروژه ارزیابی منظوربه بهتر است

برای اتخاذ تصمیمات اثربخ  در خصوک پروژه و  ،سازمان پروژهشود توصیه میشود.  انجامای صورت دورهبه

 .و پیشرفت را تحلیل کند عملکرد هاییابیشارز حاصل از اطالعات ،بازنگری در طرح مدیریت پروژه

 رابطهمديريت  5-2-8

 موجرب افروای  توانرایی    ،هابخ  متقابل آنو رابطه سودبوده وابسته به هم  ،آن نفعذیهای طر سازمان و 

هر دو  برای (مراجعه شود 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یاستاندارد مل 9-1-2 یربندبه ز) ایجاد ارزش

 .شودطر  می
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یرا خردمات    محصرومت  دسرتیابی بره  های خرود بررای   راهبرد تعریف در زمان ،سازمان پروژهشود توصیه می

 خرود  دهنردگان ارائهکه تهیه آن به زمان طومنی نیاز دارد، با  یا خدماتی محصومتدر مورد  ویرژه، بهخارجی

 .گیرد مورد توجه قرار ممکن است ،دهندگانارائهریسک با  گااریبه اشتراک .کند کار

و  گانددهنر ارائره بررای فرآینردهای    یالوامات شودتوصیه می ،دهندهارائهاز دان  در دسترس  سود بردنبرای 

. شرود تردوین   ،آن گاننرد دهارائره صورت مشترک توسط سرازمان پرروژه و   به یا خدمت، های محصولویژگی

یرا   متومحصر  یرا هرا  الوامات فرآینرد  برای تحقوده دهنارائهتوانایی  ،پرروژهسازمان شود توصیه میهمچنین 

 .گیردرا در نظر انتخاب یا معیارهای  گاننددهارائهاز  یانو فهرست ترجیحی مشتر کردهرا تعیین  خدمات

 .شود بررسی ،هاپروژه تعدادی ازبرای  ه مشترکنددهارائهاحتمال استفاده از یک شود توصیه می

 هاي پيشرفتيابیهاي مديريت و ارزشبازنگري 5-3

 هاي مديريتبازنگري  5-3-6

از ترداوم مناسرب برودن،     منظرور اطمینران  به، هستند مسئول پروژهکه  سازمان پروژهشود مدیران توصیه می

 (مراجعه شود 3159: سال 5888 شماره یووا-یرانا یاستاندارد مل 1-5 یربندبه ز) اییبخشی و کارکفایت، اثر

ممکرن   .دنمرورد بازنگری قرار ده ،شردهریرویرا در فواصرل زمرانی طررح ، آنسیستم مدیریت کیفیت پروژه

 .باشد دخیل سازمان مبد  ،مدیریت هایاست در بازنگری

 هاي پيشرفتيابیارزش 5-3-2

و فرصررتی برررای ارزیرابی     رفتره برگینردهای پرروژه را در   آفر همره  ،پیشرفت هاییابیشارزشود توصیه می

توانرد اطالعرات   مری  ،پیشررفت  هرای یابیشارز حاصل از فراهم آورد. بروندادهای را اهدا  پروژه به دستیابی

 .کند عملکرد پروژه فراهم مورددر  ،های بعدی مدیریتعنوان درونداد برای بازنگریبه ،مهمی را

 :مورد استفاده قرار گیردموارد زیر  برای ،پیشرفت هاییابیشارزشود توصیه می -الف

برا آن   چگونهشده انجام کار کهو بررسی ایناهدا  پروژه  در برابرارزیابی کفایت طرح مدیریت پروژه  -3

 ؛انطباق دارد

 ؛با یکدیگر هماهن  و مرتبط هستند چگونهیندهای پروژه آیابی این که فرشارز -2

بر دستیابی به اهدا  پرروژه   ،طور معکوس یا مطلوببه که ها و نتایجییابی فعالیتششناسایی و ارز -1

 ؛دارندتاثیر 

 ؛برای کارهای باقیمانده در پروژه ییدروندادها دست آوردنبه -5

 ؛ارتباطتسهیل  -9

 ها.ها و فرصتشناسایی انحرافات و تغییرات در ریسک با استفاده ازیند در پروژه آفر بهبود هدایت -9

 :شامل موارد زیر باشد ،پیشرفت هاییابیشریوی برای ارزطرحشود توصیه می -ب

 (؛در طرح مدیریت پروژه برای گنجاندنپیشرفت ) هاییابیشبندی کلی برای ارزبرنامه زمان تهیه -3
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 ؛فردیپیشرفت  هاییابیشمسئولیت برای مدیریت ارز اختصاک -2

 ؛یابی پیشرفتشیندها و بروندادهای هر ارزآ، فرارزیابی ، الواماتمقصود کردن مشخص -1

و هرای پررروژه   ینررد آفر افراد مسررئول  عنوان مثالبه) یابیشدر ارزمشارکت برای افرادی  اختصاک -5

 ؛(نفعهای ذیطر  سایر

 ؛برای پاسخگویی ،یابیشارز موردیندهای پروژه آکارکنان مناسبی از فر بودن در دسترساز  اطمینان -9

طرررح   عنروان مثرال،  بهیابی )شبرای ارز ،مرتبط اطالعات بودن در دسترساز تهیه شدن و ینان اطم -9

 .(مدیریت پروژه

 :دهندیابی را انجام میشافرادی که ارزشود توصیه می -پ

 ؛درک کنندها بر سیستم مدیریت کیفیت پروژه را یابی و تأثیر آنشیندهای مورد ارزآفر مقصود -3

 ؛یند مرتبط را بررسی کنندآدروندادها و بروندادهای فر -2

 ؛کنند شود را بازنگریکار گرفته میبهیندها آگیری که در فرو اندازههای پای  معیار -1

 ؛یندها اثربخ  هستندآکنند که آیا فر تعیین -5

 ؛یند باشندآفر بالقوه در کارایی بهبودهای به دنبال -9

 توسعه دهد.بروندادهای مرتبط را  سایر یا هایابی پیشرفت، گوارششبر اساس نتایج ارز -9

 :ه استیابی پیشرفت انجام شدشزمانی که ارز -ت

 ،شرده ریروی اهردا  طررح   در برابرر  پررروژه  عملکرد منظور تعیین قابل قبول بودنبه شودتوصیه می -3

 ؛دنشو ارزیابی ،اهدا  پروژه در برابر یابیشارز یبروندادها

 .شود تعیین، یابی پیشرفتشاز ارز حاصلمسئولیت اقدامات بهتر است  -2

بهبرود   منظوربهاطالعات برای سازمان مبد ،  کردنبرای فراهم توانمیرا پیشرفت  هاییابیشبروندادهای ارز

 .کار بردبه نیو یندهای مدیریت پروژهآفر اییاثربخشی و کار مستمر

 هادر پروژه بعامنمديريت  1

 بعامن مرتبط بافرآيندهاي   1-6

 كليات  1-6-6

 همره بره شناسرایی    فرآینردها ایرن   .کنرد ریوی و کنترل منابع کمک مری به طرح ،مرتبط با منابعیندهای آفر

، تجهیروات، تسررهیالت ، افرادشرامل  ،از منرابعهرایی مثال .کنندمیبالقوه در خصوک منابع کمک  تمشکال

 .هستندخدمات  و ایافوارهای رایانهمنرابع مرالی، اطالعات، مواد، نرم

 شود:می شامل موارد زیر ،منابع مرتبط بایندهای آفر

 ؛مراجعه شود( 2-3-9)به زیربند  منابعریوی طرح -الف
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 .مراجعه شود( 1-3-9)به زیربند  منابعکنترل  -ب

 مراجعه شود. الفبرای مرور کلی فرآیندها، به پیوست  -6آوريياد

 پوشر   2-9 بنرد زیردر  ،ها ماننرد آمروزش  جنبه سایرکاربرد دارد.  افراد مدیریتکمی های جنبه برای زیربند،ین ا -2يادآوري

 شود.یداده م

 منابعريزي طرح 1-6-2

چره   د کره نر بیران کن  ،منرابع های طرحشود توصیه می .شود شناسایی ،منابع مورد نیاز برای پروژه بهتر است

و  مرورد نیراز هسرتند   چره زمرانی    ،بنردی پرروژه  زمران  برنامه مطابو باو  بودهمنرابعی بررای پروژه مورد نیاز 

  شرود توصریه مری   ،صرورت کرراربرد   یابنرد. در و تخصیص می شدهکجا و چگونه تأمین  این منابع از همچنین

 هرا طررح  است این بهتر .باشدپروژه  در پایانو  یفوظا یلتکم درمنابع  گرای همچنین شامل شیوه  ،هاطرح

 شند.مناسب با ،منابعکنترل  برای

ثبرات، توانمنردی و    بهترر اسرت   .شرود  تصردیو  ،منرابع ریوی طرح منظوربه ،دادهادروناعتبار شود توصیه می

 شود.یابی شارز ،کنندهایی که منابع را تامین میسازمان عملکرد

هرا  محردودیت  هرایی از مثالگیرد.  مورد توجه قرار، منابع مرتبط بای هاو ریسک هامحدودیتشود توصیه می

 ، مقرررات 3گریکرار  هرای المللری، توافرو  برین  هایتوافومالحظات فرهنگی،  بودن، ایمنی،شامل در دسترس

 .استپروژه بر محیط زیست  این ریاثتو دولتی، تامین بودجه 

و شرده  مسرتند   ،فرضیات با ها همراهها و محدودیتبرآوردها، تخصیص شامل منابعهای طرحشود توصیه می

 .در طررح مدیریت پروژه گنجانده شود

 منابعكنترل  1-6-3

  ،اهرردا  پررروژه   تحقرو منررابع کررافی برررای     از در دسرترس برودن  اطمینران   منظرور بره شرود  توصیه می

 .هایی انجام شودبازنگری

در  ،منرابع الوامرات   هرای بینری و پری   مرتبطای هآوری دادهجمع 1دفعات ،هابازنگری 2بندیزمان بهتر است

 .طررح مردیریت پروژه مستند شود

 ثبرت و  شرده آن اقرردام   در موردشرده، تحلیرل شرود،  شناسایی ،منابعهای انحرافات از طرحشود توصیه می

 .شود

یندهای آها بر سایر فرتنها پ  از در نظر گرفتن پیامدهای آنبهتر است  ،در خصوک انجام اقداماتها تصمیم

بررا   ،دنر گاارکه بر اهدا  پرروژه ترأثیر مری    تغییراتی یپی  از اجرا بهتر است .شود پروژه و اهدا  آن انجام

                                                 

1- Labour 

2- Timing 

2- Frequency 
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برا   ،طرور مقتضری  به ،منابعهای تغییر در طرحشود توصیه می .شودتوافو نفع، های ذیطر  سایر مشرتری و

 هرای بینری در پری   هرا برازنگری  ،برای کار باقیمانده توسعه طرح در زمان شودتوصیه میکسب مجوز باشد. 

 .یندهای پروژه هماهن  شودآبا سایر فر ،منابعالوامات 

 عنروان درونرداد  بهو شناسایی شده، ثبت شود ، هامنابع یا مازاد آن هایای کمبوددمیل ریشهشود توصیه می

 .مورد استفاده قرارگیرد اقدام اصالحی برای

 كاركنان مرتبط بافرآيندهاي  1-2

 كليات 1-2-6

در هرا  به فعالیتشود توصیه می بنابراین ؛وابسته خواهد بودکارکنان آن  مشارکتبه  ،کیفیت و موفقیت پروژه

 .توجه خاصی شود ،کارکنان مرتبط باهای یندآفر

در پروژه اثربخ  و کارا  طوربه کارکنان بتوانند ،ه در آنک شود ایجادمحیطی  تا کنندکمک می یندهاآاین فر

 .کنند همکاری

 :عبارتند از مرتبط با کارکنانیندهای آفر

 مراجعه شود(؛ 2-2-9)به زیربند  ساختار سازمانی پروژه تشکیل -الف

 مراجعه شود(؛ 1-2-9)به زیربند  کارکنان تخصیص -ب

 مراجعه شود(. 5-2-9زیربند  )به گروه توسعه -پ

 مراجعه شود. الف، به پیوست هایندمرور کلی فرآبرای  -6يادآوري

مردیریت   ارتبراط مربروط بره    هرای جنبه. شده استپوش  داده  3-9 بندزیرکمی مدیریت کارکنان در  هایجنبه -2يادآوري

 .شده است پوش  داده 9-9 بندزیردر  کارکنان

 ساختار سازمانی پروژه تشکيل    1-2-2

 ،سازمان مبد  و شرایط خاک پرروژه  هایمشیمطابو با الوامات و خط، سازمانی پروژه ساختارشود توصیه می

که در دسترس  در صورتی و ثبت شود شدههای آموختهدر درس ،پروژه پیشین تجربه بهتر استد. شو تشکیل

 .مورد استفاده قرار گیرد ،ترین ساختار سازمانیبرای انتخاب مناسب باشد

 همره برین   او همکراری اثرربخ  و کرار    ارتباط طراحی شود تا طوری ،سازمانی پروژه ساختارشود توصیه می

 .کند تشویوکنندگان در پروژه را مشارکت

شمول  دامنه یارکه ساختار سازمانی پروژه ب کنند اطمینان حاصلو سازمان مبدا، مدیر پروژه شود توصیه می

 توانرد مری  این موضوعباشد. مناسب  ،شدهگرفته کاربهیندهای آپرروژه، شرایط محلی و فر گروهپروژه، انردازه 

 اختیرار تقسیمبهتر است شود. نتیجه  ،ماتریسی نوع یا ایوظیفه سراختار سرازمانی پرروژهدر یک  لامثبرای 
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در سازمان مبرد  و سراختار   مسئولیت  و اختیرار تقسیمبا توجه به  نیو مسئولیت در سراختار سازمان پروژه و

 .سازمانی آن انجام شود

 شود: نهادینهشناسایی و  برای موارد زیر ،سازمان پروژه روابطشود توصیه می

 ؛نفعهای ذیطر  سایرمشتری و  -الف

 کارکردهای هایی که مسئول پای آنویژه )به کندمی پشتیبانیازمان مبد  که پروژه را س کارکردهای -ب

 (؛هستند بندی، کیفیت و هوینههای زمانپروژه مانند برنامه

 .های مرتبط در همان سازمان مبد سایر پروژه -پ

 .تهیه و مستند شود، و اختیار مسئولیت هایانتصاب شاملشغل یا نق ،  توضیحاتشود توصیه می

داری سیستم مدیریت کیفیت پروژه  ، اجرا و نگهگااریپایهاطمینان از  برایمسئول  3پروژه کارکرد بهتر است

های طر  سایرپروژه، مشتری و  کارکردهایبا سایر  کارکردفصول مشترک این شود . توصیه میمشخص شود

 د.شو مستند ،نفعذی

ریروی شرده و   طررح  ،سازمانی پروژه های ساختاربازنگری، کفایتو  یکارآمدمنظور تعیین تداوم به بهتر است

 .انجام شود منظم طوربه

 تخصيص كاركنان 1-2-3

 کننرد کرار مری  تجربه برای کارکنانی که در پروژه و  نظر تحصیالت، آموزش از مزمایستگی شود شتوصیه می

صرورت  به 3159: سال 5888 شماره ایوو-ملی ایران استاندارد 5-38-1در زیربند  «شایستگی») شود تعریف

(. عالوه بر ایرن،  شده است تعریف «مورد نظر یجنتا بدست آوردن برای هامهارت و دان  گیریکاربه توانایی»

 های خاک پروژه، تعیین شود.مهارتبهتر است 

الوامرات   بهترر اسرت   .گیررد  مورد توجه قررار  ،کارکنانخصوصیات  ،انتخاب کارکنان پروژه درشود توصیه می

 .گیرد قرارمورد توجه خاک ، کلیدی کارکنانشایستگی 

ویژه زمرانی کره برخری مشرکالت در ایرن خصرروک  ، بهشایستهکافی برای جاب افراد  زمانشود توصیه می

و  بودهشغل یا نق   هایشرحبر اساس  کارکنانانتخاب  بهتر است اختصاک داده شود. ،شودبینری میپری 

 توسرعه  ،معیارهای انتخراب شود . توصیه میگیرد مورد توجه قرار ،مراجع تجربه قبلیو  هاداوطلب شایستگی

 انتخراب در زمران  بهتر است  .شوند ، اعمالبرای پروژهشده گرفتهدر نظر  سطوح کارکنان همهو در  شده داده

 .باشد راهبریهای ، اولویت با مهارتمردیر پرروژه

در نظرر  هایی از پروژه که در موفقیررت پررروژه ضررروری    برای سمت کارکناندر انتخاب بایستی  مدیر پروژه

 د.اند، دخیل باششده گرفته

                                                 

1- Project function 
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 برا مسرئولیت    سرازمان پرروژه،  از سروی   اینماینرده  د کره دیر پروژه اطمینران حاصرل نمایر   شود متوصیه می

 .شرود منصروب ،سیسرتم مردیریت کیفیرت پرروژهداری ، اجرا و نگهگااریپایه

شخصری، نقراط قرروت و ضررعف    روابط، شخصی عالیو بهتر است ،های پروژهگروهبرای  اعضاانتصاب  هنگام

 تقسرریم توانرد در شناسررایی بهترررین    و تجربه شخصی می خصوصیات هرا در نظر گرفته شود. آگاهی ازآن

 .کند کمک ،پروژهها بین اعضای سازمان مسئولیت

در شرود.   درک و پایرفترره  ،منصروب شرده  بره آن  توسط شخصی که  ،شغل یا نق  توصیف شودتوصیه می

، نقر  بهترر اسرت   دهرد،  سازمان مبد  نیرو گروارش مری    کارکرد به یک ،که عضوی از سازمان پروژه مواقعی

 د.مستند شو، دهی آن فردو خطوط گوارش ت، اختیارمسئولی

 مرررتبط افرراد  همه تائید شده و بره اطرالع ،خاک هاینق انتصاب کارکنان برای مشاغل یا  شودتوصیه می

 کرارایی اثربخشری و   شرامل  کلری د عملکرر  ،انتصرابات مناسب برودن  تصدیو  منظوربه شودتوصیه میبرسرد. 

از قبیل  یبر اساس نتایج، اقدامات مناسب بهتر استمورد پای  قرارگیرد.  هاهای شغلی آنانتصاب کارکنان در

 اتخاذ شود. موفقیت تشخیصیا  آموزش مجدد

توصیه  ،تاثیرگاار باشد نفعهای ذیطر سایر و  بر مشتری در سازمان پروژه کارکنان اتتغییر در صورتی که

 .ابالغ شود هاآنه بدر صورت امکان، قبل از اجرا،  شودمی

 گروه تکوين    1-2-4

انگیوه بروده و تمایرل بره    و برا هشایسرت ،از نظر فردیکه اعضای تریم  ستا مستلوم آن تیم عملکرد اثربخ 

 .داشته باشندرا همکاری با یکدیگر 

 فرردی، در   طرور بره  گرروه جمعری و اعضرای    طرور پرروژه بره   گروهشود توصیه می، گروهعملکرد  ارتقایبرای 

هررای پررروژه   درباره ارتباط و اهمیت فعالیرتبهتر است  کنند. کارکنان مشارکت ،گروه تکوینهرای فعالیرت

و نسربت  دیدهآموزش  مراجعه شود( ISO 10015به استاندارد ) دستیابی به پروژه و اهدا  کیفیت برایخود 

 .بره آن آگراه شروند

 د.شو قدردانی ،مناسب جایو در  ساییشنا ،اثربخ  گروهیکار شود توصیه می

، کراری اثررربخ    روابرط ایجاد محیط کاری که مشوق تعالی،  موردمدیران سازمان پروژه در شود توصیه می

برر  سازیتصمیم بهتر است. کنند افراد دخیل در پروژه باشد، اطمینان حاصل سایرو  در تیماعتمراد و احترام 

رضایت  برهمتقابل  تعهرد و شفا ، باز و اثربخ  ارتباطات، حل و فصل ساختاریافته تعارض، 3اسراس اجمراع

 (.مراجعه شود راهبریبحث درباره برای  1-2-9 )به زیربند داده شود و توسعه شده تشویو ،تریشم

، انردپروژه یا در سرازمان پرروژه قررار گرفتره کارکنانی که تحت تاثیر تغییرات در بهتر استدر صورت امکان 

 .شوند دخیل ،ریوی و اجرای تغییردر طرح

                                                 

1- Consensus-based decision making 
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 هاپديدآوري محصول/خدمت در پروژه 7

 كليات 7-6

 1-3-5 بنرد زیرر )به پروژه  یا خدمت مدیریت پروژه را که برای تولید محصول دینآفرهای بندیگروه ،این بند

 .دهد، پوش  میهستند ضروری (مراجعه شود

 فرآيندهاي وابسته به هم 7-2

 كليات 7-2-6

 ،هررا از آن یاقردام در یکر   و بروده شده و وابسته به هرم  ریویطرحیندهای آها متشکل از سیستمی از فرپروژه

هرای  ینرد آفرمیان  شدهریویطرح متقابلهای گاارد. مدیریت کلی وابستگییندها تأثیر میآفر سایر رمعمومً ب

هرای مختلرف   بین گروه اثربخ  و کارا ارتباطات بهتر است. سازمان پروژه استمسئولیت مدیر پروژه  ،پرروژه

 انجام دهد. ها راآن مسئولیتشفا   انتصابو  کردهرا نیو مدیریت  در پروژه یلدخ کارکنان

 :استموارد زیر  وابستگی متقابل شاملیندهای آفر

 ؛مراجعه شود( 2-2-9)به زیربند  طرح مدیریت پروژه تکوینآغاز پروژه و  -الف

 ؛مراجعه شود( 1-2-9)به زیربند  مدیریت تعامل -ب

 ؛مراجعه شود( 5-2-9)به زیربند  مدیریت تغییر -پ

 .مراجعه شود( 9-2-9)به زیربند  یند و پروژهآفر خاتمه -ت

 مراجعه شود. الف، به پیوست هابرای مرور کلی فرآیند -يادآوري

 طرح مديريت پروژه تکوينآغاز پروژه و  7-2-2

 شده، ایجاد دهد ارجاعیرا بره آن بوده که شرامل طررح کیفیرت پرروژه  ،طرح مدیریت پروژهشود توصیه می

 پروژه، اندازه و پیچیدگی ،شمول دامنه مانندبه عواملی  تواندمی جوئیات درجهحفظ شود.  ،صورت روزآمدهو ب

 .داشته باشدبستگی 

شناسایی شده و به  ،سازمان مبد  حاصل از های مرتبط پیشینجوئیات پروژه شودتوصیه میآغاز پروژه،  حین

هررای آموخترره   دست آمرده )ماننررد درس  هب از تجربه ،شودشود. این امر سبب می دادهانتقال سازمان پروژه 

 .برده شودبهترین استفاده  ،های پیشیناز پروژه حاصل (شرده

از  اطمینرران  منظرور بره  شرود توصریه مری  کردن الوامات یرک قررارداد باشرد،  یک پروژه، برآورده مقصوداگر 

. طرح مردیریت پرروژه انجررام شررود   تکوین در طول ،قررارداد هایبرازنگری ،دالوامرات قرراردا توانایی تحقو

 گرااری پایره ترا الوامررات    شرود  انجامبازنگری مقدماتی  است بهترنتیجه قرارداد نباشد،  ،که پروژه صورتی در

 مناسرب و قابرل دستیابی هستند.آن الوامات، و تائیرد شرود کره  دهشر
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 :صورت زیر باشدبه مدیریت پروژهرح شود طمیتوصیه 

منظرور  بره  بهترر اسرت   ؛فع و اهدا  پروژه ارجاع دهرد نهای ذیطر  سایربه الوامات مستند مشتری و  -الف

 ؛مستند شودنیو درونداد برای هر الوام  منابع ،قابلیت ردیابی امکان

 ؛و مستند کند کرده ییرا شناسا هاآن ی پروژه و مقاصدیندهاآفر -ب

 :کندو به موارد زیر توجه خاک  کردهی فصول مشترک سازمانی را شناسای -پ

 ؛سازمان مبد  مختلف کارکردهایدهی سازمان پروژه با ارشارتباطی و گو خطوط -3

 ؛در سازمان پروژه کارکردهافصول مشترک بین  -2

هرا را  این طررح  ؛کندیندهای پروژه را یکپارچره آشده در سایر فرانجامهای ریویاز طرح حاصل هایطرح -ت

 :هستندهرا شامل موارد زیر طرحایرن اختالفات را برطر  کند.  همه کرده و بازنگریبرای انسجام، 

 طرح کیفیت؛ -3

 مراجعه شود(؛ 5-1-9)به زیربند  3کار شکستساختار  -2

 مراجعه شود(؛ 9-5-9بندی پروژه )به زیربند برنامه زمان -1

 شود(؛مراجعه  1-9-9بودجه پروژه )به زیربند  -5

 مراجعه شود(؛ 2-9-9)به زیربند  یارتباططرح  -9

 مراجعه شود(؛ 2-9-9طرح مدیریت ریسک )به زیربند  -9

 مراجعه شود(. 2-4-9)به زیربند  تدارکاتطرح  -9

یا به  به حساب آورد، کردهی یها را شناساگیری و ارزیابی آنو چگونگی اندازه/خدمت محصول مشخصات -ث

 ؛ها ارجاع دهدآن

شود توصیه می فراهم کند؛ ماندهریوی کارهای باقیطرح برای گیری و کنترل پیشرفتبرای اندازهمبنایی  -ج

 د؛بندی شوتهیه و زمان ،های پیشرفتیابیشها و ارزی برای بازنگرییهاطرح

  ،مرنظم  بررای ارزیرابی   تردارکات و  کررده  تعریرف را  هرا گیری آنو چگونگی اندازه یعملکردهای شاخص -چ

 :باشد زیر صورتبه هااین ارزیابیشود توصیه می. کند ایجاد منظرور پای  پیشرفتبه

 ؛را تسهیل کنند اصالحیو  اقدامات پیشگیرانه -3

 ؛ماندکنند که در محیط متغیر پروژه، اهدا  پروژه معتبر باقی می أییدت -2

 ؛فراهم کند ، الوام شده،وسیله قراردادبهکه  را های پروژهبازنگری تضمین تحقو الوامات قرارداد، برای -ح

 .بازنگری شود ،افتدکه تغییرات مهمی اتفاق می زمانیمنظم و همچنین  طوربه -خ

                                                 

1- Work breakdown structure (WBS) 
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 شرود.  یرا بره آن ارجراع داده    شرده مستند  ،در طرح کیفیت پروژه ،سیستم مدیریت کیفیت پروژهبهتر است 

 ،سیسرتم مردیریت کیفیرت سرازمان مبرد       های قابل کاربردقسمتبین طرح کیفیت پروژه و  شودتوصیه می

پایر است از سیسرتم مرردیریت کیفیررت و   جا که امکانسرازمان پروژه تا آن است بهترارتباط ایجراد شرود. 

الوامررات  مواردی کرره   ا سازگارشود. درهو در صورت ضرورت، با آن کرده اقتباس ،سرازمان مبرد  فرآیندهای

اطمینان حاصل  بهتر استنفع وجود دارد، های ذیسیسرتم مردیریت کیفیت از طر  سایر طر  ی برایخاص

 .خوانی داشته باشدهم ،با این الوامات ،پروژه شود که سیستم مدیریت کیفیت

 مديريت تعامل 7-2-3

کره  ) تعرامالت ایناسرت  بهتر ،بین فرآیندها انرد(ریروی شرده)کره طررحهای متقابل برای تسهیل وابستگی

 :مدیریت تعامل شامل موارد زیر باشدشود توصیه میاند( در پروژه مدیریت شود. ریوی نشدهطرح

 ؛برای مدیریت فصل مشترک فرآیندهایی گااریپایه -الف

 ؛پروژه درون سازمانیجلسات  گرفتن -ب

 ؛ریسکبا  برای مواجهههای متعارض یا تغییرات مانند مسئولیت یمسائلحل و فصل  -پ

شررده )تکنیکرری برررای    بکسر تحلیل ارزش  مانند هاییتکنیکبا استفاده از  ،گیری عملکرد پروژهاندازه -ت

 (؛بودجه در برابر مبنایعملکرد کلی پروژه  پای 

 .باقیمانده ریوی برای کارعیت پروژه و طرحوض ارزیابیپیشرفت برای  هاییابیشانجام دادن ارز -ث

 مرورد  ،ی مشکالت بالقوه در فصل مشرترک یمنظور شناساهبپیشرفت  هاییابیشارز شودیم یههمچنین توص

 .ستزیاد ا ،که معمومً میوان ریسک در فصول مشترک شودیادآوری  بهتر است. قرار گیرنداستفاده 

 .گرفته است مورد بحث قرار 9-9 بندزیرو در  پروژه بودهارتباطات پروژه، عامل ضروری در ایجاد هماهنگی  -يادآوري

 مديريت تغيير 7-2-4

. دهرد را پوشر  مری   سازی، اجرا و کنترل تغییرر ، مستند3مجاز دانستنیابی، ششناسایی، ارز ،مدیریت تغییر

  یهتوصر  تحلیرل شرود.   ،تغییرر  آن اثرر  و وسرعت پی  از آن که تغییری مجاز دانسته شود، منظور،  بهتر است

توافرو   ،نفرع هرای ذی گاارند، با مشتری و سایر طر تأثیر میتغییراتی که بر اهدا  پروژه  آن شود دربارهیم

 .شود

 :مدیریت تغییر، موارد زیر را مورد توجه قرار دهد شودهمچنین توصیه می

 ؛پروژه، اهدا  پروژه و طرح مدیریت پروژه دامنه شمول برایمدیریت تغییرات  -الف

 ؛اتتعارض همههم مرتبط پروژه و حل و فصل یندهای بهآفر میان کردن تغییرات در هماهن  -ب

                                                 

1- Authorization 
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 ؛سازی تغییربرای مستند فرآیندهایی -پ

 ؛مراجعه شود( 1-4)به زیربند  بهبود -ت

 مراجعه شود(. 5-2-9به زیربند گاارد )که بر کارکنان تأثیر می هایی از تغییرجنبه -ث

مررورد شناسرایی    اولین فرصت ممکرن،  در بهتر است د و چنین اثراتیبگاار اتیبر پروژه اثر تواندمیغییرات ت

اجررای   و هررا حررل راه ساختبررای نتایج آن و  شدهتحلیل  ،ای اثراتریشه دمیلشود توصیه مید. قرار گیر

 .یند پروژه استفاده شودآدر فر هاییبهبود

در طررح   شده شود درخواست تغییر، مطابو با فرآیندهای پروژه ایجادقبل از اجرای هرگونه تغییر، توصیه می

ارائه شده اسرت، شرامل    با درخواستهمراه عات مستند مرتبط، که اطال بهتر است ارائه شود. ،مدیریت پروژه

 .تغییر باشد این توجیهی برای

پیکربنردی محصرومت یرا    هرا، بره   یک جنبه از مدیریت تغییر، مدیریت پیکربندی است. برای مدیریت پرروژه 

تواند شامل موارد غیر قابل تحویل )مانند ابوارهای آزمون و سایر تجهیوات و می شودارجاع می خدمات پروژه،

 نصب شده( و موارد قابل تحویل باشد.

 ارائه شده است. ISO 10007استاندارد در  ،راهنمایی بیشتر درباره مدیریت پیکربندی -يادآوري

 يند و پروژهآفر خاتمه 7-2-5

 .ای شودتوجه ویژه ،آن خاتمهبه مرحله  شودتوصیه میو  بوده هایییندآفرشامل خود  ،پروژه

طرح مدیریت پرروژه گنجانرده  تعریف و در ،مرحله آغازین پروژه در طول ،یندها و پروژهآفر خاتمه بهتر است

 هرا و  ینرد آفر خاتمره  حاصرل از  تجربره  بهترر اسرت  هرا،  ینردها و پرروژه  آفر خاتمره ریوی طرح زمان در .شرود

ممکرن اسرت بره     ،خراک  البته در موارد. گیردر مورد توجه قرا ،(مراجعه شود 4بند ه ب( پیشرین هرایپرروژه

 .یابد خاتمهریوی شده، زودتر یا دیرتر از زمان طرح ،بینی نشده، مزم باشد پروژهدلیل رویدادهای پی 

ریروی  طررح  طرور کره  ، همانشدهیندهای تکمیلآفرشود توصیه میچرخه حیات پروژه،  در طول هر زماندر 

 همره اطمینران حاصرل شرود کره      بهترر اسرت   ،یابرد مییند خاتمه آکه یک فرهنگامی یابند.  خاتمه ،اندشده

و بررای مردت    شودتوزیع می ،به سازمان مبد پروژه و  درون ،مناسب طوربهگردآوری شده و  اطالعات مستند

 د.شوداری مینگه ،معینی

ایرن بهتر است . عملکرد پروژه انجرام شرود بازنگری کامل شودتوصیه میهر چه که باشد،  ،پروژه خاتمه یلدل

پیشررفت و درونرردادهای   هاییرابیشارز حاصل از موارد شامل ،مررتبط شدهاطالعات مستند همه، بازنگری

توجره   ،های ذینفعطر  سایربه بازخورد مشتری و شود توصیه می. دهدمورد توجه قرار  را نفعهای ذیطر 

 .گیری باشدقابل اندازه داین بازخور ،در صورت امکانشود توصیه می .شود ایویژه
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د توانر را کره مرری   ایها تجربهسبی تهیه شود که در آنهای مناگوارش شودتوصیه میبر اساس این بازنگری، 

مراجعه  1-4به زیربند د )وش ترمشخص ،دمورد استفاده قرار گیر مستمربهبود منظور بهها و سایر پروژه توسط

 (.شود

صورت رسمی انجام شود. تا به ،پروژه به مشتری/خدمت محصول تحویل شودتوصیه میپروژه،  در زمان خاتمه

 .شودپروژه تکمیل نمی خاتمهپروژه را نپایرد، /خدمت محصول ،صورت رسمیبهزمانی که مشتری 

 .شود ابالغنفع های ذیپروژه به طر  خاتمهشود توصیه می

 دامنه شمول مرتبط بافرآيندهاي  7-3

 كليات 7-3-6

گیری یا ارزیرابی  آن و چگونگی اندازه هایهمشخصپروژه،  /خدمتمحصول توصیفشامل  ،پروژهدامنه شمول 

 به شرح زیر است: شمول مرتبط با دامنه. فرآیندهای است هامشخصهاین 

 هد : -الف

 تیابی بره سر که بررای د  الوامات پروژه،به  ،نفعهای ذیطر  سایرنیازها و انتظارات مشتری و  تبدیل -3

 هایی که برای اجرا مزم هستند؛دهی فعالیتاهدا  پروژه، باید اجرا شود، و سازمان

 ؛کنندکار می، پروژه شمول دامنه ونها، درپدیدآوری این فعالیت زماندر که کارکنان اطمینان از این -2

 محقرو را شرمول   دامنره  شرده در توصیفالوامات  ،پروژهشده در انجامهای که فعالیتایناز اطمینان  -1

 ؛کنندمی

 هستند: زیر موارد -ب

 ؛مراجعه شود( 2-1-9)به زیربند  مفهوم توسعه -3

 ؛مراجعه شود( 1-1-9)به زیربند  شمول دامنهتوسعه و کنترل  -2

 ؛مراجعه شود( 5-1-9)به زیربند ها تعریف فعالیت -1

 .مراجعه شود( 9-1-9)به زیربند ها کنترل فعالیت -5

 مراجعه شود. الف، به پیوست هابرای مرور کلی فرآیند -يادآوري

 توسعه مفهوم 7-3-2

، (تلرویحی  وشرده  تصرریح )ینردها  آو فر /خدمتنیازها و انتظارات مشتری درخصوک محصولشود توصیه می

 تبدیلالوامات مستند  به ،این مواردشود تعیین و تعریف شود. توصیه میقانونی و مقرراتی،  همچنین الوامات

 .گیردمورد توافو متقابل قرار بهتر استچنانچه توسط مشرتری الروام شرود،  و شده
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 ،این نیازهابهتر است  شود. گااریپایهها و نیازهای آن شدهشناسایی  ،نفعهای ذیطر شود سایر توصیه می

 شود.مشتری توافو  با ،مرتبطجای و در  شدهبه الوامات مستند تبدیل 

  شمول دامنهتوسعه و كنترل  7-3-3

 حد امکران و تا  هشد شناساییپروژه  یا خدمت محصول هایمشخصه بهتر است، دامنه شمولتوسعه  در زمان

عنروان  بره  هرا مشخصره ایرن  شود توصیه میگیری، مستند شود. قابل اندازهاصطالحات  برحسب ،کامل طوربه

و  هرا مشخصره ایرن   گیرری چگونگی انردازه  بهتر است. قرار گیرد استفاده ، موردتوسعهمبنایی برای طراحی و 

  بهترر اسرت   .مشرخص شرود   ،نفرع هرای ذی ها با الوامرات مشرتری و سرایر طرر     انطباق آن چگونگی ارزیابی

 ،نفرع هرای ذی مشتری و سایر طرر   شدهبا توجره بره الوامات مستند ،یندآو فر /خدمتمحصول هایمشخصه

 .قابل ردیابی باشد

توصریه مری   شود، در نظر گرفته می شمول دامنهتوسعه  در طول ن،های جایگویحلکه رویکردها و راه زمانی

 دامنره و در  شده( مسرتند مورد استفادهمالحظات  سایرشده و انجامهای تحلیل شامل)شواهد پشتیبان شود 

 .به آن ارجاع شود ،شمول

 .پردازدمی، شمول دامنهبرای  اتمدیریت تغییربه  ،(مراجعه شود 5-2-9 زیر بنرد به) یند مدیریت تغییرآفر -ادآوريي

 هاتعريف فعاليت 7-3-4

 صرورت  بره  ،پرروژه شرود  توصریه مری  ینردها،  آو فر تا/خدمترای تحقو الوامات مشرتری در مرورد محصروم   ب

 بندی شود.ساختار ،های قابل مدیریتدر قالرب فعالیت ،دمنضابطه

  ،هررای مجروا  برره گررروه   پررروژه  نحروه تقسریم  برای توصریف  توان میرا  «ساختار تجویه»اصطالح  ،در اغلب موارد -يادآوري

، «هررا فعالیررت »ماننررد   اصطالحاتیهمچنرین . مورد استفاده قرار داد ،ریوی هوینه و مقاصد کنترلیریوی، طرحبرنامهر منظوبه

 «کررار  شکسرت سرراختار  »عنرروان  بره و نتیجره معمرومً    رفتره کار به ،این ساختاربندی عناصربرای  «های کاربسته» ،«وظایف»

(WBS)3 شودشناخته می. 

سازمان  ،موضوعهرا مشارکت کننرد. ایرن الیتفع این در تعریرف، پروژه برای شدهمنصوب کارکنانبهتر است 

 آورد.دست بهها را و درک، پایرش و مالکیت آن هبرد بهرهها از تجربه آن تا سازدپروژه را قادر می

فهرسرت   بهترر اسرت  گیرری باشرد.   ای تعریف شود که نتایج آن قابل اندازههر فعالیت به گونهشود توصیه می

هررای  شررامل رویرره   ،شرده تعریرف هرای  فعالیرت شود توصیه میشود.  بررسی ،کامل بودن از نظر ،هرافعالیت

 .باشد طرح مدیریت پروژهداری ی و نگهسازپیشرفت، آماده هاییرابیشمردیریت کیفیرت، ارز

بررین   تیبرالقوه باعرث برروز مشرکال طوربه توانردپروژه که مریدر ی یهافعالیتتعامالت بین شود توصیه می

 .و مستند شود ، مدیریتشناسایی ،شودنفع های ذیسرازمان پرروژه و طر 

                                                 

1- Work Breakdown Structure 
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 هاكنترل فعاليت 7-3-5

ینرد کنتررل آو کنتررل شرود. فر انجام ،طرح مدیریت پروژه مطابو با، پروژه درون هایفعالیتشود توصیه می

هررا اسررت. در   برداشررت  یرا سرو    اتتعارضر  کمینه کرردن  منظوربه ،هان فعالیتشرامل کنتررل تعامالت بی

ای مرورد توجره   صرورت ویرژه  بره هرا  کنترل آن بهتر است، هستندهای جدید فناوریشامل هایی کره ینردآفر

 .قرارگیرد

یرابی شروند.   شبرازنگری و ارز  ،هافعالیت ،های بهبودبالقوه و فرصت نواقصمنظور شناسایی بهشود میتوصیه 

 .با توجه به پیچیدگی پروژه تعیین شود ،هابندی این بازنگریزمانشود توصیه می

  بررای  و ارزیرابی برونردادهای فرآینررد    ورمنظر بره هرای پیشررفت   یابیشبرای ارز ،هانتایج بازنگری بهتر است

 .مستند شود ،برای کار باقیماندهشده تجدیدنظررح طبهتر است  ند.کرار باقیمانده استفاده شو ریویطررح

 زمان مرتبط بافرآيندهاي  7-4

 كليات 7-4-6

ها و حصول اطمینان از تکمیل به موقع ها و مدت زمان فعالیتبه تعیین وابستگی ،زمان مرتبط بایندهای آفر

 .کنندپروژه کمک می

 :هستندشامل موارد زیر  ،زمان مرتبط بایندهای آفر

 مراجعه شود(؛ 2-5-9)به زیربند  های فعالیتتگیریوی وابسحطر -الف

 مراجعه شود(؛ 1-5-9)به زیربند  مدت زمان برآورد -ب

 مراجعه شود(؛ 5-5-9)به زیربند  بندیزمانبرنامه  توسعه -پ

 مراجعه شود(؛ 9-5-9)به زیربند  بندیکنترل برنامه زمان -ت

 مراجعه شود. الف، به پیوست هابرای مرور کلی فرآیند -يادآوري

 هاي فعاليتريزي وابستگیطرح 7-4-2

. شناسایی و برازنگری شرود   ،پروژه در هافعالیت میان متقابل هایوابستگی منظور سازگاری،به شودتوصیه می

 .توجیه و مستند شود بهتر است ،یند شناسایی فعالیتآفراز  حاصلی هاتغییر داده بههرگونه نیاز 

از  ،پیشرین  گیرری از تجربره  بهرره  منظرور بره  طرح پرروژه،  توسعه هر زمان ممکن در طولدر شود توصیه می

هرا  ب برودن آن سمناشود توصیه می. شود استفاده ،پروژه شده شبکهاثباتیا نمودارهای نمودارهای استاندارد 

 د.شو تصردیو، پروژه یارب
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 مدت زمان برآورد 7-4-3

ها را برعهرده  فعالیت آنکه مسئولیت  انجام شود کارکنانی توسط هامدت زمان فعالیت برآوردشود توصیه می

 کراربرد  قابلیرت و  درسرتی های پیشرین در خصروک   از تجربه حاصل مدت زمانهای برآورد بهتر استدارند. 

قابررل   هرا منشرأ آن بره  و  شرده درونرردادها مسررتند   شود توصیه می. شودتصدیو  ،پروژه کنونی برایها آن 

مررتبط در همران    منابعهای برآورددست آوردن به ،مدت زمانهای برآورد آوریجمع زماندر  د.باش ردیرابی

 .مفید است مراجعه شود( 2-3-9 زیربندبه ) منابعریوی درونداد برای طرحعنوان به ،زمان

  ،هرا ریسرک  شرود توصریه مری  ، باشرد مواجره   ایقابل مالحظه قطعیتعدمشامل مدت زمان  برآوردکه  زمانی

 در  ،باقیمانرده  هرای ریسرک  بررای  حردود مجراز   بهترر اسرت  و کاه  یابند.  شوندمسرتند  و شده یرابیشارز

 .شود منظورها برآورد

 دخیرل زمران  مردت   بررآورد در  ،فرع نهای ذیطر  سایرمشتری یا  شودتوصیه می ، در صورت لووم یا اقتضا

 .شوند

 بنديتوسعه برنامه زمان 7-4-4

شرده و از نظرر انطبراق برا شررایط       شناسایی ،بندیبرنامه زمان توسعهبرای  دادهای دروندادهشود توصیه می

هرای تراخیر   برا زمران   هرای فعالیت شودتوصیه می ،3تعیین مسیر بحرانی زماند. در شو بررسیخاک پرروژه 

هایی است که زودترین فعالیت توالی، مسیر بحرانیاین د. نمورد توجه قرار گیر ،طرومنی زمان مدتیا  طومنی

در طرول   ،از شروع پروژه ترا پایران پرروژه    ،پروژه یا مرحله را از طریو نمودار شبکه ممکن برای تاریخ تکمیل

 .استمستلوم شناسایی صریح مسیر بحرانی  کند.های وابسته تعیین میفعالیت

 اجرا شود. ،کاربر مختلفناسب با نیازهای م ،شدهبندی استانداردزمانبرنامه های قالب شودتوصیه می

بررسری شررود.    ،سرازگاری  منظرور به ،های فعالیتوابستگی بازمان  های مدتبرآورد ارتباطاتشود توصیه می

حرل و  شدهیافت هایناسازگاریهمه  ،بندیزمان هایبرنامه شدن و صادر شدننهاییپی  از شود توصیه می

 .کنند را شناسایی های بحرانی و تقریبا بحرانیفعالیت ،بندیهای زمانبرنامهشود توصیه می. شودفصل 

یرا  هسرتند   یخاصر  هایا یا تصمیمتلوم دروندادهسرویدادهایی را که م ،بندیبرنامه زماناین شود توصیه می

کند. گاهی اوقات بره چنررین   ، شناساییشوندریوی میطرح هااصلی بر مبنای آنرویدادی را که بروندادهای 

یرابی  شارزهرای  فعالیرت  بهترر اسرت  شرود.  گفتره مری   2«مراحل مهم»یا  «کلیدی رویدادهای» رویدادهایی،

 .بندی گنجانده شوددر برنامه زمان ،پیشرفت

                                                 

1- Critical path 

2- Milestones 
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 و دخیل بودهبندی برنامه زمان در توسعه ،در صرورت لرووم ،نفعهای ذیطر  سایرمشتری و شود توصیه می

 (پرروژه  طرول در  مرورد انتظرار   وابسته به مشتریهای داددرونمانند ) خارجیهای داددرون. باشنداز آن مطلع 

 .مورد توجه قرار گیرد ،بندیتحلیل شده و در برنامه زمان بهتر است

  سرایر مشرتری و   و در صرورت لرووم تاییرد    اطرالع  منظرور بره بنردی مناسرب   های زمانبرنامهشود توصیه می

 شود. فراهم، نفعهای ذیطر 

 بنديكنترل برنامه زمان 7-4-5

سازمان  ،پرروژهینردها و اطالعات مرتبط با آفر ،هرافعالیت برکنترل کافی  ازاطمینان  منظوربهشود توصیه می

های منظمی قررار  بازنگریبندی را مورد برنامه زمان ،که در طرح مدیریت پروژه تعریف شده طورهمان ،پروژه

 .کند گااریپایه را هراآوری دادهبنردی و تنراوب جمرعبرنامه زمان هایبندی بازنگریزمان داده و

)به زیربنرد   ی ممکن در کار باقیمانده پروژههاو فرصت هاریسکو  3روندها منظور شناساییبهشود توصیه می

 ، بهتر اسرت پیشرفت و برگواری جلسات هاییابیشبرای ارز. پروژه تحلیل شودپیشرفت  ،مراجعه شود( 9-9

بنرردی، شناسرایی و   انحرافرات از برنامره زمان شودتوصیه می .شودبندی روزآمد اسرتفاده زمان هایاز برنامه

 .آن اقدام شود در موردباشد،  قابل مالحظهبا  در صورتی کهو  شدهتحلیل 

 بهتر است .شناسرایی شرود ،چه مطلوب و چه نامطلوببندی، برنامه زمان از انحرا ای ریشه دمیل بهتر است

دمیرل   بهترر اسرت  . انجرام شرود  اقرردامی  ، بر اهدا  پروژه مطلوبنا انحرافات از عدم تاثیراطمینان  منظوربه

مراجعره   4بنرد  مستمر )بره  بهبود  مبنا برایعنوان به هاییتامین داده منظوربه، مطلوب و نامطلوب انحرافات

 .گیررد مورد اسرتفاده قرار (شود

 تعیرین  /خدمتبودجه و منابع پروژه و کیفیت محصرول بر بندیزمانبرنامه  تاثیرات احتمالیشود توصیه می

هرا برر   پ  از در نظر گرفتن پیامدهای آنبهتر است  ،ی که باید انجام شوددر خصوک اقدامات هاتصمیم. شود

تغییراتی که بر ی پری  از اجرا بهتر استاتخاذ شود.  هافقط بر اساس واقعیت ،یندها و اهدا  پروژهآفر سایر

 .شودنفع مرتبط، توافو های ذیبا مشتری و سایر طر  دنگااراهدا  پروژه اثر می

هررای  کارکنان دخیل و نق  شودمی توصیه، ضروری است در نظر گرفتن انحرافاتبرای  یاقدام ی کههنگام

بررای کرار    طررح  توسرعه زمران  ، در بنردی برنامه زمان نظرهایشود تجدیدمیتوصیه . ی شرودیهرا شناسراآن

 .های پرروژه هماهن  شودینردآباقیمانده، برا سرایر فر

 بهتر است پرروژه( پرای  شود. در طولندادهای وابسته به مشتری مانند درو) خارجی دروندادهای بهتر است

 و در  شرده آگراه   ،بنردی پیشرنهادی در برنامره زمران    اتتغییرر  همره نفرع از  هرای ذی طرر   سرایر مشتری و 

 .شونددخیل  ،گااردها تأثیر میکه بر آن هاسازیتصمیم

                                                 

1- Trends 
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 با هزينه مرتبطفرآيندهاي  7-5

 كليات 7-5-6

  ایرن  شرود مری توصریه  . اسرت هرای پرروژه   ینره و مردیریت هو  بینی، پی مرتبط با هوینهیندهای آفر از هد 

توانرد  هوینه می مرتبط باو اطالعات  شدهتکمیل  ،های بودجهمحدودیت با ،اطمینان دهند که پروژه هایندآفر

 .شود فراهم ،مبداجهت تحویل به سازمان 

 :استشامل موارد زیر  مرتبط با هوینهیندهای آرف

 مراجعه شود(؛ 2-9-9)به زیربند  3هوینه برآورد -الف

 مراجعه شود(؛ 1-9-9بندی )به زیربند بودجه -ب

 مراجعه شود(. 5-9-9)به زیربند  کنترل هوینه -پ

 مراجعه شود. الف، به پیوست هابرای مرور کلی فرآیند -6يادآوري

 .ارائه شده است ISO 10014 استاندارد در، راهنمایی بیشتر درباره آثار اقتصادی مدیریت کیفیت -2يادآوري

 هزينه برآورد 7-5-2

هررا،  هوینرره فعالیررت   عنوان مثالبهشرفا  شناسرایی شرود ) طوربره، های پروژههوینه همهشود توصیه می

اطالعرات را در نظرر    منابع مررتبط  ،هوینه برآورد بهتر استخدمات(. محصومت/هوینه  ،2های بامسریهوینه

شرود  توصریه مری  ( ارتباط داشته باشرد.  مراجعه شود 5-1-9 زیربندبه تجویه پروژه ) هایو با سراختار گرفته

تصدیو  ،کنونی شرایط پروژه یارب عملکردو قابلیت  درستیز نظر ، اپیشین هتجرب از حاصل هوینههای برآورد

 .دنباش یابیقابل رد ،هاآن  مبد تا و شدهمستند  ،هراهوینهشود توصیه می. شود

بررای   کرافی مرالی   منرابع به  ،داری سیسرتم مردیریت کیفیرت پروژه، اجرا و نگهبرقراری منظوربه بهتر است

 .شود ایویژهتوجه  ،بندیبودجه

عنوان مثال تورم، مالیات و بهبینی را در محیط اقتصادی )هوینه، روندهای فعلی و پی  برآوردشود توصیه می

 .دهدمورد توجه قرار ( 1مبادلههای نرخ

 هرا، شرود، بهترر اسرت ایرن ریسرک     را شرامل مری   ایقابل مالحظره های قطعیتعدمهوینه،  برآوردکه  زمانی

 مراجعرره شررود(.  2-9-9اقرردام شررود )برره زیربنررد  هررادر مررورد آنو  شررده مسررتند و یررابی، ارزششناسررایی

لحاظ ها برآوردشود و بهتر است در نامیده می «5احتمالیموارد »، گاهی اوقات مجاز های باقیماندهقطعیتعدم

 شود.

                                                 

1- Cost estimation 

2- Overheads 

3- Exchange rates 

4- Contingencies 
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 فرآینردهای   برا  مطرابو را قرادر سرازد ترا     شرکلی باشرد کره بودجره    بره  هوینره هرای  بررآورد شرود  توصیه می

 همانند نیازهای سازمان پروژه، ایجاد شده و توسعه داده شوند. شدهتاییدای محاسبه

 بنديبودجه 7-5-3

 شرده بررای پرایرش آن،   تعریرف  یبا فرآینرد و  بوده هوینههای برآوردبر اساس  ،بودجه پروژهشود توصیه می

 شود. بندیزمان

 ،نشرده  بینری موارد پی و ها قطعیتعدم ،هافرضیه همهو  سازگار بودهبا اهدا  پروژه  ،بودجهشود توصیه می

کره   باشرد  شرکلی و بره   بوده مجازهای هوینه شامل همه ،بودجهشود می بهتر استو مستند شود.  شناسایی

 .تمناسب اس ،برای کنترل هوینه پروژه

 كنترل هزينه   7-5-4

ایجراد شرده،    ،آن مرتبط با فرآیندهایو  سیستم کنترل هوینه، 3از هرگونه صر  هوینهپی  شود توصیه می

 .شود ابالغ ،مستند شود و به کسانی که مسئول صدور مجوز برای کار یا صر  هوینه هستند

منجر له امس شود. این برقرار ،هابینیها و پی وری دادهآها و تناوب زمانی جمعبندی بازنگریزمان بهتر است

پرروژه،   شرود. سرازمان  آن می مرتبط باهای پروژه و اطالعات اطمینان از کنترل کافی روی فعالیت حصول به

هرگونه انحرا  از  بهتر استشود.  تکمیل باقیمانده تواند با بودجهباقیمانده می که کار کندتصدیو  بهتر است

 .شود آن اقدام در موردو  شدهشده فراتر رفت، تحلیل تعریفاز حدود  اگرو  شدهشناسایی  ،بودجهاین 

 2«دسررت آمررده  هتحلیررل ارزش بر  » ماننرد هایی با استفاده از تکنیک ،روژهپروندهای هوینه شود توصیه می

 .شودبازنگری  ،باقیمانده طرح کارشود توصیه میها، قطعیتعدممنظور شناسایی بهگیرد.  مرورد تحلیل قرار

  شرود توصریه مری  ، شناسرایی شرود. چه مطلوب و چه نامطلوببودجه،  انحرافات از ایریشه دمیل بهتر است

از دمیرل   بهتر است انجام شود. اقردام مزم بر اهدا  پروژه،مطلوب ناانحرافات  عدم تاثیر منظور اطمینان ازبه

بره  ) شرود اسررتفاده   مستمربهبرود  عنوان مبنایی برای، بههامنظور تهیه دادهبه، مطلوب و نامطلوبانحرافات 

 مراجعه شود(. 4بنرد 

پیامردهای سرایر    در نظر گررفتن و بعد از  فقط بر اساس حقایو ،ی که باید انجام شودها درباره اقداماتتصمیم

 طور مناسرب به پی  از صر  هوینه، ،تغییرات در هوینه پروژهاست  بهتر .خواهد بود فرآیندها و اهدا  پروژه

 ،بودجه بینیپی  نظرهایتجدید ،کار باقیماندهبرای  توسعه طرح در زمان شودمی توصیهشود.  مجازتایید و 

 د.شو یندهای پروژه هماهن آفر سایربا 

نوان درونداد عبهو  شدهبه موقع منابع مالی، فراهم  توریواطمینان از برای  مورد نیازاطالعات شود توصیه می

 .گیرد مورد استفاده قرار ،منابعکنترل یند آفر برای

                                                 

1- Expenditure 

1- Earned value analysis  
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های منظمری  بازنگریاست،  تعریف شدهکه در طرح مردیریت پروژه  طورهمان ،سازمان پروژهشود توصیه می

 توسط خارجیهرای بازنگری عنوان مثالبههای مالی )بازنگری سایرو  داده انجامهای پروژه درخصوک هوینه

 .دهد قراررا نیو مورد توجه  (مرتبط نفعهای ذیطر 

 ارتباطات اب مرتبطفرآيندهاي   7-1

 كليات 7-1-6

 .استبرای پروژه  ضروریتبادل اطالعات  تسهیل ،ارتباطات مرتبط باندهای آیفرهد  از 

و در نهایررت تعیررین تکلیررف     1سازیذخیره، 2آوری، توزیعجمع، 3دهند که تولیدیندها اطمینان میآاین فر

 .شوندموقع و مناسب انجام می به ،اطالعرات پروژه

 :موارد زیر است ارتباطات شامل مرتبط بایندهای آفر

 مراجعه شود(؛ 2-9-9)به زیربند  ارتباطاتریوی طرح -الف

 مراجعه شود(؛ 1-9-9مدیریت اطالعات )به زیربند  -ب

 مراجعه شود(؛ 5-9-9)به زیربند  ارتباطاتکنترل  -پ

 مراجعه شود. الف، به پیوست هایندآبرای مرور کلی فر -6ييادآور

 شده است. ارائه ISO 9004استاندارد اطالعات بیشتر در  -2يادآوري

مناسب، تعریرف شرده و اطالعرات     ارتباطیشود سازمان پروژه اطمینان حاصل کند که فرآیندهای توصیه می

هرای ذینفرع و   طرر  های مررتبط، مشرتری و سرایر    سایر پروژه و همچنین بین پروژه ،بین فرآیندهای پروژه

 شود.می مبادله، سازمان مبدا

 ارتباطاتريزي طرح 7-1-2

وژه مناسب، بررای پرر   یارتباطیندهای آکنند که فر اطمینان حاصل ،پروژهو  امبد هایسازمانشود توصیه می

 د.شوانجام می ،سیستم مدیریت کیفیت کنونیوضعیت  با توجه به ارتباطاتاند و این شده برقرار

نفع را های ذیطر  سایرنیازهای سازمان مبد ، سازمان پروژه، مشتری و  ،ارتباطات ریویطرحشود توصیه می

 .شود ارتباطاتمنجر به یک طرح مستند  ،کار آن و نتیجه ادهد مرورد توجه قرار

 هرای مرورد اسرتفاده بررای    شود، رسانهمی ابالغرسمی  طوراطالعاتی را که به ،ارتباطاتطرح شود توصیه می

 ، زمرانی  ، تنرراوب هرد   مررتبط برا  الوامرات   بهترر اسرت  کنرد.   تعریرف را  ارتباطات زمانی و تناوب آنانتقال 

 د.شو تعریف ارتباطاتطرح  در ،اتجلس شدهمستنداطالعات بنردی و زمان

                                                 

1- Generation 

2- Dissemination 

3- Storage 
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اطمینان  ،هاآن سازگاریشود تا از  ریویپروژه، طرح شدهاطالعات مستندقالب، زبان و ساختار  شودتوصیه می

( را مراجعره شرود   1-9-9 زیربنرد بره  سیستم مدیریت اطالعات ) ،ارتباطاتطرح شود توصیه میحاصل شود. 

 برا  هرای مررتبط  و بره کنتررل   ، شناسرایی کررده  کنداطالعات را ارسال و دریافت می که و کسی کردهتعریف 

از  اتانحرافر  کردن ترمشخصمنظور بهشود توصیه میامنیتی ارجاع دهد. شامل فرآیندهای  اطالعات مستند

 .شود، طراحی یابی پیشرفتشهای ارزگوارش فرم شکل ،طرح مدیریت پروژه

: سرال  5883 شرماره  ایروو  -ملی ایرران استاندارد  9-9به زیربند ، شدهدرباره کنترل اطالعات مستند اطالعات بیشتر -يادآوري

 مراجعه شود. 3159

 مديريت اطالعات 7-1-3

و سیسرتم مردیریت اطالعرات     کررده  نیازهرای اطالعراتی خرود را شناسرایی     ،سرازمان پرروژه  شود توصیه می

 .کندرا ایجاد  ایشدهمستند

نحروه  شرود  توصیه مری اطالعات را شناسایی کند.  خارجیو  داخلیمنابع  ،سازمان پروژهبهتر است همچنین 

 .قرار دهد نظررا مورد هر دو سازمان پروژه و مبدا یازهای ، نمدیریت اطالعات

آوری، جمرع زی، سرا آمراده  بررای هرا  کنتررل  تعریرف  فرآینردهای  بهتر استمدیریت اطالعات پروژه،  منظوربه

 وارهاییو  داشتنگه، حفاظت، بازیابی، زمان سازیذخیره، ، توزیع، بایگانیروزآمد کردنبندی، شناسایی، طبقه

 .شود ایجاد ،اطالعات

بت شده اسرت را نشران دهرد. ایرن     شرایط حاکم بر زمانی که فعالیت ث ،شدهمستنداطالعات شود توصیه می

و مررتبط   اعتبرار ها مورد استفاده قرار گیرد، که این اطالعات در سایر پروژهشود پی  از آنسبب می موضوع

 .مورد تأیید قرار گیرد این اطالعاتبودن 

، در 3محرمرانگی مرورد توجره قررار دادن    برا   ،از مناسب بودن امنیت اطالعرات  ،سازمان پروژهشود توصیه می

 .کنداطمینان حاصل  ،دسترس بودن و یکپارچگی اطالعات

و بر اساس پایبندی  شودشفا  ارائه  طور، بهبودهکنندگان نیازهای دریافت مرتبط بااطالعات شود توصیه می

 .بندی، توزیع شودزمان هایدقیو به زمان برنامه

 طرور بره د، نر گاارکه بر عملکررد پرروژه ترأثیر مری     رسمیت غیرو از جمله توافقا توافقات همهشود توصیه می

 .دنمسرتند شو رسمی،

 .دنو مناسب با نوع جلسه باش برقرار ،جلسات ی برایرهنمودهایو  انینقوشود توصیه می

کره   و بررای هرر مرورد، کارکنرانی     شرده بین اعضا توزیع دستورکار جلسه  ،جلسه پی  از برگواریبهتر است 

 .شوند شناسایی ،هرا الوامی استشرکت آن

                                                 

1- Confidentiality 
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تصمیمات اتخاذ شده، موضوعات مطرح شده و اقداماتی که مورد  جوئیات شامل ،صورتجلساتشود توصیه می

ایرن  شرود  توصریه مری  هرا( باشررد.   به اجررای آن  شدهمنصوب کارکنانتوافو قرار گرفته )شامل تاریخ اجرا و 

 .توزیع شود مرتبط، نفعذی هایطر بین  ،مورد توافو قرار گرفتهزمانی که  بازهدر  ،صورتجلسرات

توصیه اسرتفاده کنرد.  خود اهدا  تحقروتنظیم و ها، اطالعات و دان  برای از داده ،سازمان پروژهبهتر است 

منافع ، مراجعه شود( 4بند به مردیریت اطالعات )بهبود  منظوربه ،مبد  پروژه و هایمردیران سازمانشود می

 .کنندیابی شاطالعات را ارز استفاده از اینحاصل از 

 .تا حد امکان ساده باشدسیستم مدیریت اطالعات،  شودتوصیه می

 كنترل ارتباطات 7-1-4

نیازهرای   از تحقرو اطمینرران  منظور بهشود توصیه میطراحی و اجرا شود.  ،سیستم ارتباطاتشود توصیه می

بهتر رخ دهرد،  اتو تعارض هاسو  تفاهم تواندمیکه  جایی .کنترل، پای  و بازنگری شود ،این سیستم، پروژه

 .شود ایویژهتوجه  ،هابه فصول مشترک بین وظایف و سازمان است

 ريسک مرتبط بايندهاي فرآ    7-7

 كليات 7-7-6

 از طریرو  ،پرروژه های مدیریت ریسکقطعیت بر اهدا  پروژه هستند. عدم، اثرات «های پروژهریسک»معموم 

در شرود  توصیه میاست که  یافتهیکردی ساختاررو مستلوم موضوع. ایرن سروکار داردها قطعیتعدم ابپروژه 

منفری   هایاثر رویرداد  سازیکمینهریسک،  مرتبط باینردهای آفر از هد  .طرح مدیریت ریسک مستند شود

افروای    برای فرآیندهای پروژه، بلکه برایتنها ، نهمرتبطو نوآوری  ها برای بهبودگیری از فرصتبهره بالقوه و

 .استنفع های ذیمبدا، مشتری و سایر طر  و پروژه هایارزش برای سازمان

 .هستندمربوط پروژه  /خدمتیندهای پروژه یا محصولآبه فر ،هاقطعیتعدمهمچنین 

 :استشرامل موارد زیر  ،ریسرک مرتبط بایندهای آفر

 مراجعه شود(؛ 2-9-9)به زیربند  شناسایی ریسک -الف

 مراجعه شود(؛ 2-9-9)به زیربند  ارزیابی ریسک -ب

 مراجعه شود(؛ 1-9-9ریسک )به زیربند  عالج -پ

 .مراجعه شود( 5-9-9کنترل ریسک )به زیربند  -ت

 مراجعه شود. الف، به پیوست هایندبرای مرور کلی فرآ -6يادآوري

 شده است. ارائه ISO 31000درباره مدیریت ریسک، در استاندارد  اطالعات بیشتر -2يادآوري
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 شناسايی ريسک 7-7-2

کره   شرود انجرام   مرواقعی  سرایر پیشرفت و  هاییابیشدر آغاز پروژه، در ارز ،شناسایی ریسکشود توصیه می

هرای  ز پرروژه حاصرل ا  تراریخی  هایدادهتجربه و  شودتوصیه می شود.اتخاذ می ایقابل مالحظههای تصمیم

 ،هرد  ( بررای ایرن   مراجعه شود 3-1-4 زیربندبه داری شرده است )که به وسیله سرازمان مبرد  نگه پیشین

یند، در طرح مدیریت ریسک که در طرح مردیریت پرروژه   آبرونداد این فر بهتر استمورد استفاده قرار گیرد. 

 .ثبت شود ،ذکر شده یا به آن ارجاع داده شده است

برین سرازمان پرروژه،     /خدمتو محصول دینآ، فرماقدا مرتبط باهای بالقوه ناشی از تعامالت یسکر بهتر است

 .نفع، شناسایی و ثبت شودهای ذیسازمان مبد  و طر 

 را در نظرر گیررد، بلکره /خدمتهوینه، زمان و محصرول هایتنها ریسک هن ،شناسایی ریسکشود توصیه می

، 2ای، مسرئولیت حرفره  3، امنیرت، قابلیرت اعتمراد   /خدمتکیفیت محصولهایی همچون در حوزه هاییکسری

در را نیو  و مقرراتی الوامات قانونیبرای  یا تغییرات بالقوهفنراوری اطالعرات، ایمنری، سالمت و محیط زیست 

 را در نظر گیرد: زیرریسک، موارد فرآیند شناسایی  شودتوصیه می .نظر گیرد

 مختلف؛ هایتعامالت بین ریسک -الف

 .جدید هایو توسعه هاهای ناشی از فناوریریسک -ب

شده و اقدامات شناساییهای . فرصتشودمی توصیهها، ریسک در زمان شناسایی ،های بالقوهمراقبت از فرصت

و تصویر پروژه/خدمت، ارائه  1ها، کیفیت، خطوط سیر زمانیهوینه رابطه بادر مهمی  موایایتوانند مربوطه می

و  شرده داشرته باشرد، مسرتند     ایمالحظره شده که اثرر قابرل   شناساییهرگونه ریسک شود توصیه می .دهند

 .شود منصوب ،اختیار و منابع مزم برای مدیریت آن ،دارای مسئولیتشخصری 

 ارزيابی ريسک 7-7-3

 بررای  ینردهای پرروژه و  آفر بررای  شرده شناسرایی ی هرا ریسرک  یرابی و ارزش تحلیرل  ینرد آفر ،ارزیابی ریسک

 است. پروژه /خدمتمحصول

 تراریخی  هرای دادهو  تجربره  ،ارزیابی شوند و در ایرن ارزیرابی   ،شدههای شناساییریسک همهشود توصیه می

 .های پیشین، مورد توجه قرار گیرداز پروژه حاصل

تحلیرل   بهترر اسرت  یابی شروند.  شریسک، ارزهای مورد استفاده در ارزیابی معیارها و تکنیکشود توصیه می

 .تحلیل کمی صورت گیرد ،به دنبال آن و در صورت امکان شدهکیفی انجام 

ایرن   طرور کلری  بره  ریسرک وجرود دارد.   ارزیابیکمی  و کیفی های مختلفروش ،هاگونه تحلیلبرای انجام دادن این -يادآوري

 .ها استشده و اثر آنشناساییهای ارزیابی احتمال وقوع ریسک بر اساس هاروش

                                                 

1- Dependability 

2- Professional liability 

3- Timeliness 
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سرطوح  ایرن  هرا از  ریسک چه زمانی کهاین ابوار تعیینسطوح قابل قبول ریسک برای پروژه و شود توصیه می

 .شودشناسایی  ،انردفراتر رفته

 .رسانده شود مرتبط کارکنانو به اطالع  هثبت شد، هایابیشها و ارزتحلیل همه نتایجشود توصیه می

 ريسک عالج 7-7-4

  هرا و یرا پرایرش ریسرک    گرااری به اشرتراک ، انتقال، اثرات 2، تعدیل3از بین بردن هایحلراهشود توصیه می

 حاصرل از  هرای دادهشرده یرا   شرناخته هرای  فناوری اساس ترجیحاً بر ،هااز فرصت گیریبهره برای یهایطرح

ها شناسایی شوند و دمیل پایرش آنشده، پایرفته ۀآگاهانهای ریسک بهتر استباشد.  گاشته هرای تجربره

 .ثبت شود

اجرررای   برا  تصردیو شرود کره بهتر استشود، پیشنهاد می شدهشناساییحلی برای یک ریسک که راه زمانی

 نیرو مرورد بررسری قررار      باقیمانرده  ریسکو  شدنخواهد  شناساییهای جدیدی یا ریسک ناخواسته اثراتآن، 

 گیرد.می

توصیه  ،آیدوجود میبهها بندی یا بودجه مدیریت ریسکبرنامه زمان زمانِبینی نشده در پی زمانی که موارد 

 .داری شودشناسایی و نگه ،جداگانه طوربه ،این مواردشود می

 فعالیرت،  مربروط بره  های برالقوه ناشری از تعرامالت    ریسک رایهایی بحلراه توسعهنسبت به شود توصیه می

 شود.توجه خاصی  ،نفعهای ذیبرین سازمان پروژه، سازمان مبد  و طر  /خدمتینرد و محصرولآفر

 كنترل ريسک 7-7-5

 عرالج شناسایی ریسک، ارزیابی ریسرک و   تکرارییند آوسیله فربه ،هاپروژه، ریسک سراسردر شود توصیه می

 .مورد پای  و کنترل قرار گیرد ،ریسرک

بهتر اسرت  . مدیریت شود ،وجرود دارد هاییکه همرواره ریسرک این موضوع بهبا توجه  ،پروژهشود توصیه می

 .تشویو شوند ،ها را به سازمان پروژهآن ها و گوارشریسک بینی و شناساییپی  یرابکارکنان 

 .آماده نگه داشته شوند ،برای استفاده ،های مدیریت ریسکطرح شودیم یهتوص

 .های پیشرفت باشدیابیشاز ارز قسمتی، ریسک پروژهپای   مرتبط با هایگوارشبهتر است 

 اتفرآيندهاي تدارك 7-8

 كليات 7-8-6

 .کار دارندوسرپروژه  /خدماتمحصومتدست آوردن با به اتتدارکندهای آیفر

                                                 

1- Eliminate 

2- Mitigate 
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، الوامرات کنتررل فرآینردها و محصرومت/خدمات     3159: سرال  5883 شماره ایوو -ملی ایران استاندارد 5-4زیربند  -ييادآور

 .کندتوصیف میرا  خارجیشده فراهم

 :استشامل موارد زیر  ،تدارکیندهای آفر

 مراجعه شود(؛ 2-4-9)به زیربند  تدارکاتریوی و کنترل طرح -الف

 مراجعه شود(؛ 1-4-9)به زیربند  تدارکاتسازی الوامات مستند -ب

 مراجعه شود(؛  5-4-9)به زیربند  خارجیه دهندارائهتوسعه مدیریت و  -پ

 مراجعه شود(؛ 9-4-9)به زیربند بستن قرارداد  -ت

 (؛مراجعه شود 9-4-9بند رزیبه )کنترل قرارداد  -ث

 مراجعه شود. الف، به پیوست هابرای مرور کلی فرآیند -6يادآوري

 گیرند.در این زمینه مورد استفاده قرار میاغلب ، «تدارک»یا  «اکتساب»، «خرید» اصطالحات -2يادآوري

  تداركاتريزي و كنترل طرح 7-8-2

 ،آیرد دسرت مری  بره کره   یرا خردماتی   محصرومت  ،شود که در آن آماده طوری تدارکاتطرح شود توصیه می

 ،هوینره و  زمران ، شرامل ویژگری  /خدمت ها با در نظر گرفتن الوامات محصولبندی آنشناسایی و برنامه زمان

 .شودتنظیم 

دست آمرده  به خارجیگان دهندارائهکه از نظر از اینصر  ،هستند پروژه ی که درونداد/خدماتمحصومت همه

هررای  کنترررل  ی ازسرطوح یکسران   بهترر اسرت در معررض    ،(3«سرازمانی ونرد» یعنی) یرا سازمان مبد  باشد

-درون /خدمات. محصرومت آینددست میبهقرارداد  امعمومً ب خارجی /خدماتمحصومت. قرار گیرند تدارکات

  /خدمات، تهیه شوند. بررای محصرومت  داخلیهای اکتساب و کنترل فرآیندها با استفاده ازتوانند سازمانی می

 .باشد شده ساده ممکن است این زیربند،در  شدهتوصیف تدارکاتهای کنترل ازبرخی سازمانی، درون

بتوانرد   خرارجی، گان دهنرد ارائره فصول مشترک و تعامالت برا   کهریوی شود طرحطوری  ،تدارکاتبهتر است 

 .مدیریت شود ،سازمان پروژه توسط

 توصریه   .کرافی اختصراک یابرد    زمران  شودتوصیه می ،تدارکات هاییندآفر مرتبط با هایبرای تکمیل فعالیت

د مشرکالت برالقوه ماننر    ریروی طررح بررای   ،خارجیگان دهندارائهتجربه پیشین در خصوک عملکرد  شودمی

 .، مورد استفاده قرار گیردطومنیهای تحویل زمان با مواردیتحویل 

 خصروک هرای منظمری در   ، برازنگری کرافی  تدارکاتکنترل  کردنفراهم برای ،سازمان پروژهشود توصیه می

مرورد اقردام قررار    ، و در صورت نیاز شدهمقایسه  تدارکاتبا طرح  بهتر استانجام دهد که  تدارکاتپیشرفت 

 .پیشرفت تلقی شوند هاییابیشعنوان درونداد ارزبره، هانتایج بازنگریشود توصیه میگیرد. 

                                                 

1- In-house 
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 تداركاتمستندسازي الزامات  7-8-3

، الوامررات سیسررتم مرردیریت    هرا آن هرای مشخصه، ت/خدماتمحصروم ،تدارکات شود مستنداتتوصیه می

مسرئولیت   ،ایرن مردارک  شرود  . توصریه مری  کنرد  شناساییط را تبمر شدهاطالعات مستندو  ت مناسبکیفیر

، الوامررات ممیرروی )در صرورت نیراز( و حرو      ت/خدماتتحویررل محصرروم   هرای هوینره و تراریخ، تدارکات

 اطالعات در  اطمینان حاصل شود شودتوصیه میرا نیو شامل شود.  خارجیه دهندارائههای دسترسی به محل

 .، الوامات مشتری مورد توجه قرار گرفته استتدارکاتشده مستند

اطالعرات  ارائره   ،خارجیبالقوه گان دهندارائه و کامل های قابل مقایسرهپاسخمنظور تسهیل به شودیم یهتوص

 .شود ساختاربندی ،(«قیمت هایاستعالم»عنوان مثال بهمناقصه ) شدهمستند

 الوامرات  همره شرود   تصردیو پی  از توزیع، بازنگری شوند ترا   ،تدارکات شدهاطالعات مستندشود توصیه می

 .ستا شده مشخص کامل طوربه ،(تدارکاتها )مانند مسئولیت جنبه سایرو  /خدمتمحصول با مرتبط

 خارجیه دهندارائه توسعهمديريت و  7-8-4

 هررای  جنبره  همره  ،یرابی شارزبهترر اسرت   یرابی شروند.   شپرروژه، ارز  خرارجی گان دهندارائهشود توصیه می

 پایرداری تحویل، سیسرتم مردیریت کیفیرت و   هایتولید، زمان اییمانند تجربه فنی، توان خارجی دهندهارائه

 دهد.مورد توجه قرار  را دباش گاارتاثیرتواند بر پروژه که می ،مالی

. سرازمان  شرود داری نگره  ،، توسط سازمان پرروژه شدهتاییدخارجی گان دهندارائه از 3یفهرست شودتوصیه می

 .به اطالع سازمان پروژه برساند ،و در صورت کاربرد کردهداری مبد  نیو ممکن است این فهرست را نگه

 قرارداد عقد 7-8-5

وجرود داشرته    ،پرروژه  خرارجی گان دهنرد ارائهقرارداد با  عقدبرای  ،یندی در سازمان پروژهآفرشود توصیه می

خرط   کاربرد،شامل ارتباطات الوامات سیستم مدیریت کیفیت پروژه و در صورت  ،یندآاین فر بهتر استباشد. 

خواسرته   خرارجی ه دهندارائه. بهتر است از باشد و الوامات طرح کیفیت قراردادکیفیت  اهدا  ،مشی کیفیرت

 یابی مناقصه، طرح کیفیت قرارداد را ارائه کند.ارزش فرآینداز  قسمتیعنوان به ،شود

 شناسرایی  خارجی دهدهنارائهدر پیشرنهاد  یانحرافات از ویژگ همه ،مناقصه هاییابیشدر ارزشود توصیه می

ان بهبرود، توسرط همر   ی هاو توصیه انحرافات از ویژگی بهتر است یابی مورد توجه قرار گیرد.شو در ارز شده

 شود. تایید اند،انجام دادهرا  و تایید ویژگیکه بازنگری اصلی  وظایفی

 نباشد بلکه خارجی هدهندارائهها، تنها بر اساس قیمت پیشنهادی در مناقصه یابی هوینهشارز شودتوصیه می

عروارض گمرکری،    بیمره،  ، حمرل و نقرل،  2هرا داری، مجوزمانند هوینه عملیات، نگره  ی مرتبط،هاهوینه سایر

 .فصل انحرافات نیو مورد توجه قرار گیردو ها و حل ممیویتغییرات نرخ مبادله، بازرسی، 

                                                 

1- Register 

2- License 
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شامل نترایج   که قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود بازنگریمورد  ،قرارداد شود اطالعات مستندشدهتوصیه می

 .است خارجی دهندهارائهپی  از قرارداد با  همااکر

 ،خرارجی  دهندهارائهسیستم مدیریت کیفیت  ،مت/خدماتمحصو تامینپی  از انعقاد قرارداد شود توصیه می

 شود سازمان پروژه، موارد زیر را در نظر گیرد:شود. توصیه می یابیشارز

الوامات سیستم مدیریت  تحقو، قادر به خارجیه دهندارائهکه قابلیت اطمینان سایر شواهد مبنی بر این -الف

 کیفیت است؛

 .شودشامل الوامات کیفی، رعایت  ی اطمینان از الوامات پروژهبرا مزم استنظارت بر عملکرد قرارداد، که  -ب

 كنترل قرارداد 7-8-1

شررود،  زمانی که موافقت اصولی برای امضای قرارداد حاصرل مرری  در قرارداد یا عقد در زمان ،کنترل قرارداد

اطالعرات  و  مقتضیهای تاریخ شامل ،شرایط قرارداد از تحقواطمینان منظور به شودتوصیه می. شودمیآغاز 

 .کار گرفته شودسیستمی بهالوامی،  شدهمستند

ایرن روابرط    حاصل از قراردادی مناسب و یکپارچگی بروندادهایامل ایجاد روابط ، شکنترل قراردادبهتر است 

 .در مدیریت کلی پروژه باشد

بهترر  . پرای  شرود   ،خارجیگان دهندارائهعملکرد  ،شرایط قرارداد از تحقواطمینان منظور بهشود توصیه می

 .شودتوافو  ،و در خصوک اقدامات شدهبازخورد داده  ،خارجیگان دهندارائهبه  ،نتایج پای  است

  منظرور بره  ،برازخورد و  تحقرو یافتره   ،شرایط قرارداد همهشود که  تصدیو بهتر است ،قرارداد خاتمه پی  از

دسرت آمرده   هب خارجی دهندهارائهدر خصوک عملکرد شده، تأیید خارجیگان دهندارائهفهرست  رسانیروزبه

 .است

 هاگيري، تحليل و بهبود در پروژهاندازه 8

 كليات 8-6

نکراتی بیاموزنرد،    هرا توانند از پروژهمبد  و پروژه چگونه می هایکه سازماناینراهنمایی در خصوک  ،بندین ا

 .کندارائه می

ینردهای پرروژه را مرورد    آفر حاصرل از  هرای داده تحلیرل و  گیرری نتایج اندازه ،هر دو سازمانشود توصیه می

ملری  اسرتاندارد   38)بره بنرد    نامطلوبی یا کاه  اثرات اصالح، پیشگیر هایی برایروش و دادهاستفاده قرار 

 هرای در پرروژه  مستمربهبود  پایر ساختنامکان منظوربه مراجعه شود( 3159: سال 5883 شماره ایوو-ایران

 .کار گیرندرا به کنرونی و آینرده
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 گيري و تحليلاندازه 8-2

منظرور  به ،هراآوری و اعتباردهی دادهجمعگیری، سازمان مبد  اطمینان حاصل کند که اندازهشود توصیه می

 .است کافیو  موثر ،نفعهای ذیطر  سایررضایت مشتری و افوای  و  امبد عملکرد سازمان بهبود

 است:شامل موارد زیر  ،عملکرد گیریاز اندازهی یهامثال

 ؛منفردی هایندآفرها و فعالیتیابی شارز -الف

 ممیوی؛ -ب

 ؛اصلی هایبرآورددر مقایسه با  ،هوینه و زمان همراه با ،شدهواقعی مصر منابع یابی شارز -پ

 یابی محصومت/خدمات؛ارزش -ت

 ؛خارجیه دهندارائهیابی عملکرد ارزش -ث

 اهدا  پروژه؛ دستیابی به -ج

 .نفعهای ذیطر  سایررضایت مشتری و  -چ

شرده   ارائه 3159: سال 5883 شماره ایوو-ملی ایراناستاندارد  5در بند  ،یابی عملکرداطالعات بیشتر در مورد ارزش -يادآوري

 است. 

 در مرورد  اطالعات مستندشرده د که ناطمینان حاصل کن ،سازمان پروژهۀ ان مسئول پروژمدیرشود توصیه می

منظرور کمرک بره    بره  ،یندهای پروژهآو فر مت/خدماتها در محصوها و تعیین تکلیف عدم انطباقعدم انطباق

سازمان  ،در ارتباط با مشتریشود توصیه می. گیرندمورد تحلیل قرار  ،ای بهبودهایی برتامین دادهآموختن و 

 .دار شودرا عهدهو چه اقدامات اصالحی  شدهثبت  بهتر استهایی تصمیم بگیرد که چه عدم انطباق پروژه

 بهبود 8-3

 بهبود توسط سازمان مبدا 8-3-6

و سیسرتمی بررای    کررده ها بیاموزد، تعریرف  اطالعاتی را که مزم است از پروژه، مبداسازمان شود توصیه می

 .کندایجاد  را هااز پروژه حاصل و بازیابی اطالعات روزرسانیبه، انبارشآوری، جمعشناسایی، 

اطالعرات مرورد نیراز از     آوریجمرع  و تعیرین  منظوربه که اطمینان حاصل کند ،سازمان مبد شود توصیه می

طراحری شرده    آن هرای برای پرروژه سیستم مدیریت اطالعات  ،مدیریت پروژهیندهای آفرها برای بهبود پروژه

 .است

 )بره زیربنرد  هرای آن  که توسرط پرروژه   ایقابل مالحظههای فهرستی از ریسک ،سازمان مبد شود توصیه می

 .کند دارینگه را اندشده مدیریت مراجعه شود( 9-9-9 
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کره از آن   هرایی توسرط سرایر پرروژه    ،نان حاصل کند که اطالعات مرتبطاطمی ،سازمان مبد شود توصیه می

 .شوداستفاده می گیرد،نشات می

 شرامل بازخورد ،ود در پرروژهاز اطالعات موجر توانمی را هااطالعات مرتبط مورد نیاز برای یادگیری از پروژه

ماننرد  از سایر منابع  رااطالعات  توانمیهمچنین . کرداسرتنتاج ، نفعهای ذیطر  سایرمشتری و  حاصل از

هرا، اقردامات اصرالحی و    ها، تحلیل داده، دعاوی، نتایج ممیویمناسب خاتمههای ، گوارش3های پروژهگوارش

 توسرط ، هرا اعتبرار آن بهتر است  ،. پی  از استفاده از این اطالعاتکردتامین  های پروژهپیشگیرانه و بازنگری

 .شود سازمان مبد  تصدیو

 کرردن مشخص عملکرد پروژه، ی موردهابازنگری ،سازمان مبد شود توصیه میپروژه،  دادن به خاتمهپی  از 

 ایرن  نترایج  ر اسرت بهتر  .انجرام دهرد   را ها مورد استفاده قرار گیرد،تواند در سایر پروژهپروژه که میاز  هتجرب

عنوان چارچوبی به ،طرح مدیریت پرروژهشود توصیه می. ، حفظ شودشدهعنوان اطالعات مستندبهها، بازنگری

مشرتری و  ، هررا ایرن برازنگریبهتر است  ،صورت امکران مورد استفاده قرار گیرد. در ،برای انجام این بازنگری

 .کندنفع را دخیل های ذیطر  سایر

در  ،ترر اطالعرات  آوری اثربخ برای جمع 2ایمیان دورههای بازنگری شود، توصیه میمدتهای بلنددر پروژه

 .را میسر سازد موقعبه هایبهبودو  شدهنظر گرفته 

 بهبود توسط سازمان پروژه 8-3-2

 ، توسرط شرده مشرخص الوامات  اجرایبرای سیستم مدیریت اطالعات پروژه را  ،سازمان پروژه شودیم یهتوص

 .طراحی کند ،سازمان مبد  در خصوک یادگیری از پروژه

اطمینران  ، کنرد مری طالعاتی که به سازمان مبد  ارائه ا ، از درستی و کامل بودنسازمان پروژهشود توصیه می

 حاصل کند.

 و ایجاد شده استسازمان مبد  توسط  که پروژه مرتبط بابا استفاده از اطالعات ، سازمان پروژهشود توصیه می

 .انجام دهدرا  هاییبهبود، 3-1-4شده در زیربند با استفاده از سیستم توصیف

 ارائه شده است. 3159: سال 5883 شماره ایوو-ملی ایراناستاندارد   38اطالعات بیشتر در خصوک بهبود، در بند  -يادآوري

 

 

 

 

                                                 

1- Project logs 

2- Interim reviews 
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 وست الفپي

 دهنده()آگاهی

 هامروري كلی فرآيندهاي مديريت كيفيت در پروژه

 کند.ها را ارائه میمروری کلی فرآیندهای مدیریت کیفیت در پروژه 3-جدول الف

 ارائه شده است.  ISO 21500راهنمایی درباره فرآیندهای مدیریت پروژه، در استاندارد  -6يادآوري

تواننرد بره فرآینردهای    هرا مری  و برخری از پرروژه   نبودهمزم ها پروژه همهدر  استشده، ممکن فهرستفرآیندهای  -2يادآوري

 مدیریت پروژه بیشتری نیاز داشته باشند.

 هاپروژهمروري كلی فرآيندهاي مديريت كيفيت در  -6-جدول الف

 يندفرآ توصيف يندفرآ زيربند بندزير بند

 9بند 

لیت مدیریت مسئو

 هادر پروژه

9-2 

 یند راهبردیفرآ
 یراهبرد -

ریوی ایجراد و  دهنده که طرحیک فرآیند جهت

بررر اسرراس  ،اجرررای سیسررتم مرردیریت کیفیررت

 گیرد.کاربرد اصول مدیریت کیفیت را در بر می

 9بند 

منابع در  یریتمد

 هاپروژه

9-3 

یندهای آفر

 مرتبط با منابع

 ریوی منابعطرح 9-3-2
بندی و تخصیص زمانبرنامه ، برآوردشناسایی، 

 مرتبطمنابع  همه

 کنترل منابع 9-3-1
های طرح نسبت به واقعیمقایسه استفاده 

 اقدام در صورت نیاز منابع و

9-2 

یندهای فرآ

مرتبط با 

 کارکنان

9-2-2 
ایجاد ساختار 

 سازمانی پروژه

با  متناسبساختار سازمانی پروژه  تعریف

ها در پروژه، شامل شناسایی نق  هاینیاز

 اختیار و مسوولیت تعریفپروژه و 

 تخصیص کارکنان 9-2-1

کارکنان به تعداد  منصوب کردنانتخاب و 

های متناسب با نیازهای کافی با شایستگی

 پروژه

 گروه توسعه 9-2-5
و توانایی  گروهیی فردی و هامهارت توسعه

 عملکرد پروژه افوای 

 

 9بند 

 یدآوریپد

 محصول/خدمت 

 هادر پروژه 

 

 

9-2 

فرآیندهای 

  به هم وابسته

 

 

 

 

9-2-2 

اندازی پروژه و راه

توسعه طرح 

 مدیریت پروژه

های یابی الوامات مشتری و سایر طر ارزش

سازی یک طرح مدیریت پروژه و نفع، آمادهذی

 فرآیندهااندازی سایر راه

 مدیریت تعامالت در طول پروژه مدیریت تعامل 9-2-1

 مدیریت تغییر 9-2-5

 سرتاسربینی تغییر و مدیریت آن پی 

 فرآیندها
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 يندفرآ توصيف يندفرآ زيربند بندزير بند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9بند 

پدیدآوری محصول/ 

 هاخدمت در پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-2 

 یندهایفرآ

 هموابسته به 

9-2-9 
فرآیند و  خاتمه

 پروژه
 و دریافت بازخورد دادن خاتمه یفرآیندها

9-1 

فرآیندهای 

 مرتبط با دامنه

 شمول

 توسعه مفهوم 9-1-2
چه محصول پروژه طرح کلی از آنیک  تعریف

 انجام خواهد داد

9-1-1 
توسعه و کنترل 

 شمول دامنه

محصول پروژه با های مشخصهسازی مستند

 هاگیری و کنترل آناصطالحات قابل اندازه

 هاتعریف فعالیت 9-1-5
های ها و گامسازی فعالیتشناسایی و مستند

 دستیابی به اهدا  پروژه مزم برای

 شده در پروژهانجامکنترل کار واقعی  هاکنترل فعالیت 9-1-9

9-5 

فرآیندهای 

 با زمان مرتبط

 

9-5-2 

ریوی طرح

های وابستگی

 فعالیت

شناسایی ارتباطات درونی و تعامالت منطقی و 

 های پروژهها میان فعالیتوابستگی

 مدت زمان برآورد 9-5-1
مدت زمان هر فعالیت در ارتباط با  برآورد

 مزمشرایط خاک و منابع 

9-5-5 
توسعه برنامه 

 بندیزمان

اهدا  زمانی پروژه،  مناسبات مشترک

ها آن هایهای فعالیت و مدت زمانوابستگی

 هایعنوان چارچوبی برای توسعه برنامهبه

 بندی کلی و مفصل زمان

9-5-9 
کنترل برنامه 

 بندیزمان

های پروژه، برای تایید فعالیتکنترل پدیدآوری 

 منظوربهبندی پیشنهاد شده یا برنامه زمان

 هاجبرات تاخیر برای مکفیاتخاذ اقدامات 

9-9 

فرآیندهای 

 با هوینه مرتبط

 های هوینه برای پروژهبرآوردتوسعه  هوینه برآورد 9-9-2

 بودجه بندی 9-9-1
هوینه برای  برآوردگیری نتایج حاصل از کاربه

 بودجه پروژه تامین

 کنترل هوینه 9-9-5
از بودجه  حاصل ها و انحرافاتکنترل هوینه

 پروژه

 

9-9 

فرآیندهای 

 با مرتبط

 ارتباطات

 

9-9-2 
ریوی طرح

 ارتباطات

های اطالعات و ارتباطات ریوی سیستمطرح

 پروژه

 مدیریت اطالعات 9-9-1
برای  ضروریدر دسترس قرار دادن اطالعات 

 نفعهای ذیاعضای سازمان پروژه و سایر طر 

 کنترل ارتباطات 9-9-5

 ارتباطاتکنترل ارتباطات مطابو با سیستم 

 شدهریویطرح
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 يندفرآ توصيف يندفرآ زيربند بندزير بند

 

 

 

 

 

 9بند 

 یدآوریپد

 محصول/خدمت 

 هادر پروژه

9-9 

فرآیندهای 

 با ریسک مرتبط

 

 

 ها در پروژهتعیین ریسک شناسایی ریسک 9-9-2

 ارزیابی ریسک 9-9-1

 داراییابی احتمال وقوع رویدادهای ارزش

 رویریسک  دارایریسک و تاثیر رویدادهای 

 پروژه

 هاهایی برای پاسخگویی به ریسکتوسعه طرح ریسک عالج 9-9-5

 ریسک هایطرح رسانیروزبهسازی و پیاده کنترل ریسک 9-9-9

9-4 

های فرآیند

 تدارکات

9-4-2 
ریوی و طرح

 تدارکاتکنترل 

آنچه باید خریداری شود و  کنترلشناسایی و 

 زمان خرید آن

9-4-1 
سازی مستند

 تدارکاتالوامات 
 شرایط تجاری و الوامات فنی تدوین

9-4-5 

مدیریت و توسعه 

ه دهندارائه

 خارجی

و  خارجیگان دهندارائهیابی و تعیین ارزش

 تامینپیمانکاران فرعی که بهتر است برای 

 محصومت دعوت شوند

 قرارداد عقد 9-4-9

یابی ، ارزشپیشنهادانتشار فراخوان برای ارائه 

 جای دادنسازی و ، مااکره، آمادهپیشنهاد

 قرارداد فرعی

 کنترل قرارداد 9-4-9

که عملکرد پیمانکاران حصول اطمینان از این

 محقوفرعی، الوامات مبتنی بر قرارداد را 

 سازدمی

 

 

 

 4بند 

گیری، تحلیل اندازه

 هاو بهبود پروژه

 

 

 

 

4-3 

 کلیات
 بهبود 

 که چگونه ارائه راهنمایی در مورد این

ها از پروژه بهتر است های مبدا و پروژه،سازمان

 یاد بگیرند

4-2 

گیری و اندازه

 تحلیل

 
گیری و اندازه

 تحلیل

گیری، گردآوری و ارائه راهنمایی در مورد اندازه

 ها برای بهبود مستمرداده تصدیو

 

4-1 

 بهبود

4-1-3 

بهبود مستمر 

توسط سازمان 

 مبدا

سازمان مبدا، برای شود یم یهتوصمراحلی که 

 کندبهبود مستمر فرآیند پروژه، طی 

4-1-2 

بهبود مستمر 

توسط سازمان 

 پروژه

شود سازمان پروژه، به اطالعاتی که توصیه می

بهبود  برای مبدا سازمان کردنتوانمند منظور

 نماید. فراهممستمر، 
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 پيوست ب   

 دهنده()آگاهی

و  6391: سال 9006 شماره ايزو -ملی ايران ماتريس ارجاع متقابل بين اين استاندارد، استاندارد

  6392: سال 67415استاندارد ملی ايران شماره 

و  3159: سال 5883 شماره ایوو-ایراناستاندارد ملی ماتری  ارجاع متقابل بین این استاندارد، ، 3-جدول ب

 کند.را ارائه می 3152: سال 39599استاندارد ملی ایران شماره 

و  6391: سال 9006 شماره ايزو-ملی ايران استانداردماتريس ارجاع متقابل بين اين استاندارد،  -6-جدول ب

 6392: سال 67415استاندارد ملی ايران شماره 

 اين استاندارد
: 9006 شماره ايزو-ملی ايراناستاندارد 

 6391سال 

استاندارد ملی ايران شماره 

 6392: سال 67415

 گفتارپی  گفتارپی  گفتارپی 

 مقدمه مقدمه مقدمه

 کاربردهد  و دامنه   3 کاربردهد  و دامنه   3 کاربردهد  و دامنه   3

  مراجع الوامی  2 مراجع الوامی  2

 اصطالحات و تعاریف  2 اصطالحات و تعاریف  1 اصطالحات و تعاریف  1

های مدیریت کیفیت در سیستم  5

 هاپروژه

 مفاهیم مدیریت پروژه  1 کار سازمانوکسبمحیط   5

 پروژههای مشخصه زمینه و  5-3

 کلیات  5-3-3

 هاسازمان  5-3-2

 در و فرآیندها مراحل  5-3-1

 هاپروژه

 یندهای مدیریت پروژهفرآ  5-3-5

 کار آنوکسبسازمان و محیط  درک  5-3

 های نیازها و انتظارات طر  درک  5-2

 نفعذی

دامنه شمول سیستم مدیریت تعیین   5-1

 کیفیت

 کلیات  1-3

 پروژه  1-2

 های سازمانیو پروژهراهبرد   1-5

 محیط پروژه  1-9

 پروژه قیدهای  1-33

بین مفاهیم مدیریت  رابطه  1-32

 یندهاپروژه و فرآ

 یندهای مدیریت پروژهفرآ  5

 یند مدیریت پروژهکاربرد فرآ  5-3

های و گروه ییندهای فرآگروه  5-2

 یموضوع

 یندهافرآ  5-1
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 اين استاندارد
: 9006 شماره ايزو-ملی ايراناستاندارد 

 6391سال 

استاندارد ملی ايران شماره 

 6392: سال 67415

   اصول مدیریت کیفیت  5-2

یندهای مدیریت کیفیت فرآ  5-1

 پروژه

سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای   5-5

 آن 

 

 15-1-5تا  12-1-5  طرح کیفیت برای پروژه  5-5

 مدیریت پروژه  1-1 راهبری  9 هامسئولیت مدیریت در پروژه  9

 پروژه 3حکمرانی  1-9

 داران و سازمان پروژهسهام  1-4

 و تعهد راهبری  3-9 رده بامتعهد مدیریت   9-3

 مشیخط  9-2

 

   یند راهبردیفرآ   9-2

مدیریت و  هایبازنگری  9-1

 پیشرفت هاییابیشارز

ها و اختیارات ولیتمسئها، نق   9-1

 سازمانی

 یابی عملکردشارز  5

 ممیوی داخلی  5-2

 بازنگری مدیریت  5-1

 

 پشتیبانی  9 هامدیریت منابع در پروژه   9

 شایستگی  9-2

 آگاهی  9-1

 ارتباطات  9-5

 مستندشدهاطالعات   9-9

 28-1-5تا  5-1-39

 13-1-5تا  9-1-5 منابع  3-9 منابع مرتبط بایندهای فرآ  9-3

 کارکنان پروژه هایشایستگی  5-1  کارکنان مرتبط بایندهای فرآ  9-2

پدیدآوری محصول/خدمت در  -9

 هاپروژه

 

 عملیات  4

 ریوی و کنترل عملیاتطرح  4-3

 و خدمات تالوامات محصوم  4-2

 محصومت و خدمات توسعهطراحی و   4-1

و خدمات  ، محصومتکنترل فرآیندها  4-5

 تامین شده از بیرون سازمان

 تاخدم ارائه و تولید  4-9

 ترخیص محصومت و خدمات  4-9

 نامنطبو بروندادهایکنترل   4-9

 ها و عملیاتپروژه  1-9

 

 

 

 

 

 

                                                 

1- Governance 
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 اين استاندارد
: 9006 شماره ايزو-ملی ايراناستاندارد 

 6391سال 

استاندارد ملی ايران شماره 

 6392: سال 67415

   کلیات  9-3

   هم به وابستهیندهای فرآ  9-2

 به دامنه مرتبطیندهای فرآ  9-1

  شمول

  

 ریویطرح   9 زمان مرتبط بایندهای فرآ  9-5

ریوی برای طرحاهدا  کیفیت و   9-2

 هادستیابی به آن

 ریوی تغییراتطرح  9-1

 25-1-5تا  5-1-23

5-1-5 

 29-1-5تا  29-1-5  هوینه با رتبطمیندهای فرآ  9-9

 58-1-5تا  14-1-5  ارتباطات اب مرتبطیندهای فرآ  9-9

ها و ریسک برای پرداختن بهاقدامات   3-9 ریسک مرتبط بایندهای فرآ  9-9

 هافرصت

 13-1-5تا  5-1-24

 19-1-5تا  19-1-5  تدارکات هاییندفرآ  9-4

گیری، تحلیل و بهبود در اندازه  4

 هاپروژه

  بهبود  38

  کلیات  3-38 کلیات  4-3

  یابیشارزگیری، تحلیل و پای ، اندازه  3-5 گیری و تحلیلاندازه  4-2

 عدم انطباق و اقدام اصالحی  2-38 بهبود  4-1

 بهبود مستمر  38-1

5-1-4 

مرور  :دهنده(پیوست الف )آگاهی

در  یفیتک یریتمد یندهایفرآ یکل

 اهپروژه

 نمای  :(دهندهآگاهیپیوست الف ) 

 هایگروه فرآیندهای ارتباط

 موضوعی هایگروه به فرآیندی

 ی ماتر :دهنده(پیوست ب )آگاهی

استاندارد،  ینا ینارجاع متقابل ب

 شماره یووا-یرانا یاستاندارد مل

 یو استاندارد مل 3159: سال 5883

 3152: سال 39599شماره  یرانا
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