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پروژه/ طرح / برنامه  

لغوي اختالفات ، پروژه یا طرح ، برنامه واژه هاي مورد در کشور هر مختلف سازمانهاي در حتی و گوناگون زبانهاي در ،  

. می شوند استفاده نیز یکدیگر جاي به گاه و نیست آشکار و روشن آنان چهارچوب رو این از ؛ دارد وجود قانونی و معنایی

برنامه ، استراتژیک یا بلندمدت برنامه ریزي سطح در حکومت تعیین شده اهداف و آرمانها   (Plan)این که می شود نامیده  

  دستیابی ؛ کشوري راه هاي شبکه توسعه برنامه ، شیمیایی صنایع توسعه برنامه مانند . می باشند کیفی اهداف داراي برنامه ها

. می باشد امکانپذیر ، است سال بیست وپنج تا ده بین معموال که بلندمدت زمانی فاصله یک در آرمانها و اهداف این به

یا میان مدت برنامه ریزي سطح در برنامه هر ، گردیدند مشخص بلندمدت برنامه ریزي سطح در برنامه ها اینکه از پس  

  اجرایی برنامه هاي یا(Program)طرحها از مجموعه اي به کشور اجرایی سیستم یا اول طراز مدیریت توسط تاکتیکی

  به و اجرا باید آینده سال ده تا پنج ظرف که هستند اجرایی یا مقطعی تصمیمات از مجموعه اي شامل که می شود تفکیک

 . برسند موردنظر نتایج

به کشور اجرایی نظام میانی مدیریت سطوح یا ستادي واحدهاي توسط اجرایی یا کوتاه مدت برنامه ریزي سطح در طرح هر  

 . می شود تقسیم و تبدیل ، می نامند(Project)پروژه را آن که عملیاتی و کارها مجموعه
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برنامه ریزي و کنترل پروژه

:برنامه ریزي تعریف

در با پروژه یک اجراي براي الزم فعالیتهاي توازي و توالی تعیین ، برنامه ریزي فرآیند  
  آن براي شده تعیین کیفیت و فعالیت هر اجراي براي نیاز مورد زمان گرفتن نظر

. است فعالیت

:پروژه کنترل تعریف

تعادل یک به دستیابی براي پروژه مسیر حفظ جهت در است فرایندي پروژه کنترل  
  ابزار از که ، پروژه اجراي حین در کیفیت و زمان ، هزینه عامل سه بین موجه اقتصادي

  اجراي ، کنترل واقع در . می گیرد کمک مهم این انجام در خود خاص تکنیک هاي و
  برنامه از خروج هنگام که بگونه اي ، است پروژه براي تدوین شده برنامه کامل و دقیق
  حالت نزدیک ترین به را پروژه ، فعالیتها اقتصادي ترین طرح و علل تشخیص با بتوان

. بازگرداند خود اصلی و اولیه مسیر در ممکن
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تاریخچه مدیریت پروژه 
به چه زمانی باز می گردد ؟

اهرام ساخت همچون عظیمی پروژه هاي مدیریت به معموال را جهان در پروژه مدیریت تاریخچه 
؛ دانند می مربوط داریوش دستور به جمشید تخت نهادن بنا یا و چین دیوار ، مصر

 استاندارد کیفیت با که بشریتند تاریخ پیچیده و بزرگ پروژه هاي جمله از پروژه ها این از هریک
 . اند شده ساخته انسانی عظیم نیروي بکارگیري و باال

به آن از اي گوشه هر در و زند می سري هخامنشیان اسرارآمیز شهر به وقتی پروژه مدیر یک 
 چگونه که گردد می حیرت دچار شک بدون می کند برخورد باستانی برجسته هنرمندانه نقوش
 ساخته فردي  به منحصر کیفیت چنین با پیش سال پانصد و هزار دو قریب عظیمی پروژه چنین
 از پس کنندگان تسخیر و اسکندر توسط پیاپی شدن کشیده آتش به و ویرانی علی رغم که شده

 ، کوروش دستور به هرچند . شود می یاد آن از ایرانی پروژه حیرت انگیز نماد عنوان به همچنان او
 خود بعد روز کاري برنامه همچنین و خود کار شرح بودند موظف پاسارگاد سازندگان و مهندسان

 حدسیات بر تکیه با جز امروزه اما بنگارند ,  بود مشهور کارنامک نام به که لوحه هایی در را
 ، داشت ابراز باستان عهد عظیم پروژه هاي مدیریت دقیق نحوه پیرامون قاطعی اظهارنظر نمی توان

 تکنیکهاي و روشها بستن بکار چگونگی بر دال نشانه اي و مدرك هیچ تاکنون متاسفانه که چرا
. است نشده یافت طرحها این در پروژه مدیریت
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تاریخچه مدیریت پروژه در دنیاي جدید

باز میالدي 1900 دهه ابتدایی سالهاي به جدید دنیاي در پروژه مدیریت تاریخچه اما 
 پرشتاب حرکت آغازگر خود ابداعی اي میله نمودار توسعه با گانت هنري که جایی ؛ گردد می

 و آمریکا هوافضاي و نظامی پروژه هاي در میالدي 1960 و 1950 دهه سالهاي طی بعدي
. گردید انگلستان سپس

 تاریخ در پروژه کنترل و برنامه ریزي هاي تکنیک پدر عنوان به گانت هنري پرآوازه نام هرچند 
 توسعه و رشد آغازین سالهاي عنوان به 1960 و 1950 دهه سالهاي لیکن است گردیده ثبت

 بسیاري توسعه و تکوین سرآغاز سالها این . می شود شناخته معاصر دنیاي در پروژه مدیریت
 نرم افزارهاي توسط بعد سالها که است پروژه نه گانه مدیریتهاي با مربوط دانشهاي و روشها از

. شدند گرفته بکار پروژه ها در و عملیاتی مختلف

شرکتها قدرتمندانه و فشرده رایزنی و رقابتی شدید بازارهاي ، تکنولوژیک سریع تغییرات ، 
 . نمود خود مدیریتی سیستم تغییر به تشویق را پروژه متولی بنگاههاي و سازمانها همه وهمه

 نابودي و مرگ یا سازگاري و تطبیق یا و کردن شنا یا شدن غرق بین انتخاب نبرد هنگامه در
 و پیمانکاران فراروي نجات راه و انتخاب تنها درمدیریت پروژه مداري و پروژه مدیریت ،

.بود سازمانها
١٥



تاریخچه مدیریت پروژه

میالدي 1900 دهه اوائل در چارت گانت :

هنري نام به آمریکایی یک جائیکه ؛ میرسد اول جهانی جنگ دوران به بارچارت تکوین تاریخچه 
 کشتی سازي اش موسسه پروژه هاي کنترل و برنامه ریزي براي را بارچارت  بار نخستین براي گانت
 ارزشمند اقدام این کننده تداعی بارچارت عنوان از قبل گانت نام اقدام این پاسداشت به . برد بکار

  . است

خالل در خود ابداعی ابزار کمک به گانت هنري که می دارد اشاره صنایع مهندسان مرجع کتاب 
 . نماید کوتاه چشم گیري میزان به را خود ترابري کشتیهاي ساخت زمان توانست اول جهانی جنگ

شکل به پرطرفدار و جالب روشی عنوان به , آن بودن فهم قابل و ساده بدلیل چارت گانت امروزه 
 . می شود برده کار به پروژه ها زمان مدیریت جهت دنیا در وسیعی

پروژه کنترل و برنامه ریزي افزار نرم کاربران میان در پژوهش یک یافته هاي Micro Soft
Project و برنامه ریزي براي  می دهند ترجیح دنیا در پروژه ها مدیران درصد هشتاد که داد نشان 

. نمایند استفاده چارت گانت از پروژه هایشان کنترل
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ادامه- تاریخچه مدیریت پروژه

میالدي 1960 و 1950 دهه در پروژه مدیریت :
صنایع ,  دفاع وزارت توسط  کنیم می استفاده آنها از امروزه ما که پروژه مدیریت روشهاي و ها تکنیک غالب تقریبا 

 که اند یافته توسعه و ابداع میالدي 1960 و 1950 دهه سالهاي خالل در متحده ایاالت هوافضاي سازمان و نظامی
  . اند جمله آن از کار شکست ساختار و ارزش مهندسی , آمده بدست ارزش , Pert روش همچون روشهایی

استفاده , نیازي پیش نمودار روش , بحرانی مسیر روش همچون روشهایی توسعه و تکوین در نیز ساختمان صنعت 
 همچون بزرگی بسیار پروژه هاي , تحوالت این جریان در . است رسانده یاري منابع تسطیح و اي شبکه نمودار از

. گردیدند اجرایی دوران این در اتمی نیروگاههاي ساخت یا و آپولو فضایی پروژه

در 1950 دهه در هسته اي زیردریایی اولین ساخت در پروژه مدیریت مدرن و علمی کاربردهاي نخستین از یکی 
.Admنام به دریاساالري ؛ گرفت صورت آمریکا Hyman Rickoverجهت بار اولین براي ، طرح این پروژه مدیر 

  نام با امروزه که جدید روشی ، پروژه موقع به اجراي از اطمینان و منبع هزاران ، پیمانکار صدها کردن هماهنگ
Pert دشوار بسیار مسیربحرانی محاسبه دستی عملیات کامپیوتر وجود بدون هرچند . نمود ابداع ، می شود شناخته 

 پی جدید علم اهمیت به همگان تا شد موجب مذکور پروژه موفقیت آمیز اجراي و روش این زیاد بسیار کمک اما بود
 و بارها ، آن غیر و نظامی پروژه هاي دیگر و فضاپیماها ساخت پروژه هاي در تکنیک این ، آن از پس سالیان . برند
. شد استفاده بارها

چندبخشی پروژه هاي براي واحد مسئولیت مفهوم تکوین و تعریف , سالها این در آمده بدست دیگر مهم پیشرفت 
 پروژه تکمیل تا ابتدا از پروژه در را کاري مسئولیت پروژه در فرد یک که رود می کار به هنگامی مفهوم این ؛ بود

 در یکدیگر به رساندن یاري و منابع نهادن اشتراك به در را پروژه تیم , مفهوم این ساختن عملی . گیرد می برعهده
. می کند کمک پروژه سازمانی ساختار ماتریس
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ادامه- تاریخچه مدیریت پروژه

1960 : عملی پژوهشهاي Nasaپروژه ها سازمانی ساختار ماتریس مفهوم پیرامون .

1962 :Nasa سیستم Pert ساختار مفاهیم بر اي ویژه تاکید تکنیک این در . نمود معرفی را 
. بود شده هزینه کنترل و کار شکست

1963 :آمریکا هوایی نیروي توسط پروژه ها در آمده بدست ارزش مفهوم معرفی .

1963 :یافت تکوین متحده ایاالت هوایی نیروي توسط پروژه حیات چرخه مفهوم .

1963 :خواسته پیمانکاران از قرارداد در رسما , انگلستان در پوالریس پروژه در بار اولین براي 
. گیرند کار به فعالیتهایشان مدیریت در را پروژه مدیریت سیستم تا شد

1964 :توسط پروژه پیکربندي مدیریت سیستم بار نخستین براي Nasa مجموعه عنوان به 
 و پروژه یک سیستم فیزیکی کنترل خصوصا و مستندسازي , تعریف براي اداري رویه هاي
. گردید طراحی سیستم این در پیشنهادي تغییرات مستندسازي و بازنگري همچنین

1965 :و دفاع وزارت Nasa هزینه قراردادهاي از را خود قراردادهاي سیستم , امریکا در 
 قیمت قراردادهاي یا جایزه به عالوه هزینه قراردادهاي سیستم به , سود از درصدي عالوهه ب

. دادند تغییر ثابت

1965 :مدیریت هاي تکنیک از استفاده شگرف رشد شاهد دنیا میالدي 1960 دهه اواسط در 
. بود ساختمان صنعت در نوین پروژه
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ادامه- تاریخچه مدیریت پروژه

1965 : افکن بمب ساخت پروژه شکست TSR-2 , تولید همزمانی دردسرهاي و مشکالت عمال 
 بر صحیح مدیریت فقدان . رسانید اثبات به را پروژه ها در طراحی تکمیل از پیش ، توسعه و

 موجب نهایت در و برد باال بسیار را پروژه هاي تاخیر و ها هزینه , پروژه کار دستور افزایش
. گردید پروژه شکست

1966 :مراحل براي کافی زمان ، اغلب که داد نشان سال این در منتشره پژوهش یک یافته هاي 
 دلیل همین به دقیقا و نشده گرفته نظر در پروژه ها حیات چرخه در پروژه آماده سازي و تعریف

 ناکافی کنترل همچنین و ها پروژه هزینه و زمان استاندارد کنترل در فراوانی مغایرتهاي
. آید می بوجود طراحی تغییرات

1969 :تاسیس پروژه مدیران رسمی موسسه اولین عنوان به پروژه مدیریت المللی بین موسسه 
 دانش جهانی استاندارد تدوین , موسسه این تاسیس دستاوردهاي مهمترین از یکی . گردید

 ، پروژه مدیریت حوزه پیشرفتهاي و دگرگونیها که بود پس ازین ؛ است بوده پروژه مدیریت
. گرفت خود به مدون و منسجم صورتی

١٩



جمع بندي

  در الزم يها کیتکن و ابزار ها، مهارت ها، دانش يریکارگ به از عبارتست پروژه تیریمد•

.کارفرما انتظارات و پروژه اهداف به نیل منظور به ها، تیفعال ياجرا انیجر اداره

٢٠

ت پروژهیریم مدیاصول و مفاه

کنترل پروژه يابزارها

پروژه یدانش تخصص
یت عمومیریمد



فرآیند هاي مدیریت پروژه

  .ردیگ یم صورت مختلف يندهایفرا مجموعه پروژه، هر ياجرا يبرا•

  مشخص جهینت کی به حصول يبرا االجرا الزم يتهایفعال مجموعه  شامل ندیفرا کی•
.شود یم انجام پروژه انیمجر توسط ندهایفرا نیا .است

٢١



فرٓابند برنامه ريزي پروژه

Project Control Processفرآیند کنترل پروژه

مقدمه اي بر كنترل پروژه

اجرا

)اقدامات اصالح�+ ارز�اب� ( فرٓابند كنترل پروژه

ارتباط فرٓايندهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه

Action

 Check

Do

Plan

چرخه دمينگ در برنامه ريزي و كنترل



Project Control Processفرآیند کنترل پروژه

تجزيه فرٓايند كنترل پروژه

 نظارت

Monitoring

قايسه و تحليل  م

Comparing& Analysis

قدام اصالحي  ا

Action



فرآیند برنامه ریزي در یک نگاه

شناسایی فعالیتهاي پروژه

تعریف محدوده پروژه

)گرهی -برداري(ترسیم شبکه پروژه 

برآورد مدت زمان، منابع الزم و هزینه فعالیتها

زمانبندي پروژه و برنامه ریزي منابع

نهایی کردن زمانبندي



محدوده پروژه داليل اجراي پروژه -۱

پاسخ به تقاضاي بازار

درخواست مشتري

رفع نیازهاي کاري

ارتقاء و توسعه فن آوري

...

Scope of Project



(Goal)شرح محصول يا مقصد  -۲

محصوالت یا خدماتی که پروژه در ) کمی و کیفی(مشخصه هاي 
.ایجاد آنها متعهد گردیده است 

داليل اجراي پروژه -۱

در ابتداي پروژه به اختصار تهیه شده، اما بمرور و متناسب با 
.پیشرفت پروژه به تفصیل بیشتر تکمیل و مدون می شود

Scope of Projectپروژه محدوده



(Deliverables)اقالم تحويلي پروژه -۳

عنوان و مشخصات اصلی اقالم قابل نحویل پروژه، که حصول  
کامل به آنها، نشانه اختتام پروژه می باشد، می بایستی طی 

.لیست کوتاه و مختصري تهیه گردد

داليل اجراي پروژه -۱

:مثال یک پروژه نرم افزاري داراي اقالم تحویلی بشرح زیر است

آموزش نرم افزارو  راهنماي کاربران، کدهاي برنامه نویسی

(Goal)شرح محصول يا مقصد  -۲

Scope of Projectمحدوده پروژه



(Deliverables)اقالم تحويلي پروژه -۳

معیارهاي قابل سنجشی است که می بایستی موفقیت در  
.اجراي پروژه را در حصول به آنها دانست

داليل اجراي پروژه -۱

(Goal)شرح محصول يا مقصد  -۲

پروژه  (Objectives)اهداف -۴

برخی از این معیارها از ابعاد هزینه، زمانی و کیفیتی  
الزم است که ارزش مقداري معیارها تعیین  . می باشند

.شده باشد

عده اي به غلط محصوالت پروژه را همان اهداف پروژه  
می دانند، در حالیکه اهداف پروژه شامل فاکتورهاي مهم 

.تعیین میزان موفقیت در اجراي پروژه می باشد

بسیاري از پروژه ها به بهره برداري می رسند، اما بسیاري  
از اهداف خود از ابعاد اقتصادي و یا اجتماعی و یا 

.بسیاري از ابعاد دیگر نایل نمی شوند

محدوده پروژه

Scope of Project



(Deliverables)اقالم تحويلي پروژه -۳

فرضیات، ریسک ها و موانع

داليل اجراي پروژه -۱

(Goal)شرح محصول يا مقصد  -۲

پروژه  (Objectives)اهداف -۴

آنالیزهاي اقتصادي پروژه موارد تكميلي  -۵

...محدودیتهاي کاري و محیطی و

Scope of Projectمحدوده پروژه



(Deliverables)اقالم تحويلي پروژه -۳

داليل اجراي پروژه -۱

(Goal)شرح محصول يا مقصد  -۲

پروژه  (Objectives)اهداف -۴

...)مفروضات و(موارد تكميلي   -۵

Scope of Projectمحدوده پروژه

بيانيه محدوده پروژه



پایان جلسه اول و دوم
:تکالیف جلسه آتی •

به سئواالت زیر پاسخ دهید. 1

ارتباط بین برنامه ریزي و کنترل پروژه چیست ؟•

چرخه حیات  و محدودیت هاي یک پروژه را با رسم شکل بیان کنید ؟•

در فرآیند کنترل پروژه  چیست ؟ در قالب یک مثال توضیح دهید؟  actionمنطور از •

بعد دو نفر از دانشجویان مباحث این هفته را مرور کرده جلسه . 2
.و در کالس ارائه خواهند داد

:مبحث جلسه بعد 

مدیریت پروژه در فناوري اطالعات/ شناسایی فعالیت هاي پروژه  


