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 مدیریت شرکت مهندسین مشاور
 فرآیند بهبود پارسیان

  مترجم مقدمه
 ذهن توسعه اقتصادی در ایران راهی پرفراز و نشیب بوده و همیشه

را به خود و صاحبان کسب و کار پژوهشگران  ،نخبگان ،صنعتگران

 مشغول نموده است. 

شرکت پژوهشی ، د فضای رقابتیتشدیبا توجه به این مهم از یک سو، و 

تا در مسیر و مشاور مدیریت فرآیند بهبود پارسیان را بر آن داشت 

توسعه دانش ، اقدام به در مسیر ارتقاء بهره وری ، وخود تیمأمور

 نماید. ، از طریق تالیف، ترجمه و نشر کتابمدیریت

 ،مدیریتاکثر همراهان شرکت فرآیند بهبود پارسیان دانش آموختگان 

سعی و اساتید دانشگاههای برتر کشور بوده و  ، اقتصادمهندسی صنایع

یادگیری  و اخیر یانسال اندوخته شده خویش طی با تکیه بر تجاربدارند 

 کارفرمایان خودخدمتگزار و همراهی شایسته برای تمامی از بهترینها، 

 .در بازار فردا می اندیشند ی موفق و شایستهکه به حضور ،باشند

لذا با نشر کتابهای مدیریتی، رسالت خود را یاری رسانی در ارتقاء سطح 

جهت برقراری ارتباط مداوم و موثر با فعاالن  ،مدیریت در بین خوانندگان

بخش خدمات و صنعت و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و به اشتراک 

حاصل از موفقیت آنها برگزیده است و تمرکز خود را  یها افتهیگذاشتن 
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 فرآیند بهبود پارسیان

مدیریت فرآیند و افزایش فروش، کاهش قیمت تمام شده،  یمحورها

، سیستم مدیریت منابع انسانی ،استراتژیک مدیریت ،مهندسی سیستم

و بهره وری قرارداده و سعی دارد مطالبی کنترل پروژه، مهندسی ارزش 

 گان ختیفرهرا در اختیار متخصصان و  ها نهیزمجدید و کاربردی در این 

                                                                عمومی و غیر دولتی قرار دهد. ،صنعت و خدمات و در بخش تجارت

 

 مازیار جهادی                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 
 

 مدیریت شرکت مهندسین مشاور
 فرآیند بهبود پارسیان

 پيش گفتار

یدد   (ISO)المللددی استانداردسددازی   سددازمان بددین 

ی جهانی متشكل از نمایندگان استانداردهای ملی  اتحادیه

ی اسدتانداردهای   ( است. کار تهیده ISO)نمایندگان عضو 

گیدرد.   های فنی ایزو انجدام مدی   المللی از طریق کمیته بین

مندی بده ید     هر نماینده عضو، حق دارد، بر حسب عالقه

موضوع، که ی  کمیته فندی بددان منردور تشدكیل شدده      

هددای  در آن کمیتدده، اظهددار نرددر نمایددد. سددازمان اسددت، 

المللی، دولتی و غیر دولتی، مرتبط با ایزو نیدز در ایدن    بین

المللدی   کنندد. ایدزو بدا کمیسدیون بدین      کار مشارکت مدی 

در همده موضدوعات استانداردسدازی     (IEC)الكترونی  

 الكتروتكنیكی، همكاری تنگاتنگی دارد.

اق با قوانین ارایه شده در المللی در انطب استانداردهای بین

به صورت پیش نویس تهیده   ISO/IECقواعد  2بخش 

 شوند. می
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 فرآیند بهبود پارسیان

ی اسدتانداردهای   هدای فندی، تهیده    ی اصلی کمیتده  وظیفه

 یالمللد  اسدتانداردهای بدین   سندوی  المللی است. پدیش  بین

گیدری   شوند، برای رأی های فنی پذیرفته می توسط کمیته

آیندد. انتشدار ید      بین نمایندگان عضو به گردش در مدی 

% آرای  71المللی، نیاز بده تصدویب حدداقل     استاندارد بین

 نمایندگان عضو دارای حق رأی دارد. 

هدایی از ایدن    باید توجه داشدت کده ممكدن اسدت بخدش     

اسددتاندارد مشددمول حددق امتیدداز باشددد، ایددزو مسدد ولیت  

شناسایی چنین حق امتیازهایی، اعدم از کلدی و جزیدی را    

 پذیرد. نمی

 ISO/PCتوسط کمیته پدروژه   20111ارد ایزو استاند

 ، مدیریت پروژه تهیه گردیده است. 2346



        
 

 
 

 مدیریت شرکت مهندسین مشاور
 فرآیند بهبود پارسیان

 مقدمه

هایی را درباره مفداهیم   المللی، راهنمایی این استاندارد بین

کند که برای عملكدرد   و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می

 پروژه مهم و بر آن تأثیرگذار هستند.

 المللی عبارتند از: د بینمخاطبان هدف برای این استاندار

  مدیران عالی و حامیان پروژه، تا درك

های مدیریت پروژه  بهتری از اصول و شیوه

برای آنان، ارائه شود و قادر باشند، پشتیبانی 

های مناسب را برای مدیران  و راهنمایی

های مدیریت پروژه و تیم پروژه  پروژه، تیم

 خود، به عمل آورند.

 ای مدیریت پروژه و ه مدیران پروژه، تیم

اعضاء تیم پروژه، به طوری که آنان با 

برخورداری از ی  مبنای مشترك، بتوانند 

های خود را با  استانداردها و شیوه
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های دیگران مقایسه  استانداردها و شیوه

 نمایند.

  تهیه کنندگان استانداردهای ملی یا

سازمانی، جهت کاربرد در تهیه 

ای که در ی   استانداردهای مدیریت پروژه

سطح اصلی با استانداردهای دیگر، سازگار 

 باشند. 

  



        
 

 
 

 مدیریت شرکت مهندسین مشاور
 فرآیند بهبود پارسیان

 راهنماي مديريت پروژه

 ي كاربرد هدامن -1

هایی را بدرای مددیریت    المللی، راهنمایی دارد بیناین استان

تواند توسط هر نوع سازمانی، اعدم   دهد و می پروژه ارائه می

ندوع  و برای هدر   دنها مردماز سازمان عمومی، خصوصی یا 

پروژه صرفنرر از پیچیدگی، اندازه یا طول عمر به خددمت  

 گرفته شود.

المللدی، توصدیفی کدالن از مفداهیم و      این اسدتاندارد بدین  

شود، شدیوه مناسدب در مددیریت     فرایندهایی که تصور می

هدا در بسدتر    دهد. پدروژه  دهند، ارائه می پروژه را شكل می

یدن اسدتاندارد   ها و سبدهای پروژه جای دارندد، امدا، ا   طرح

ها و  های تفصیلی جهت مدیریت طرح المللی، راهنمایی بین

دهد. به موارد مرتبط با مددیریت   سبدهای پروژه ارائه نمی

 شود. مومی، صرفاً در بستر مدیریت پروژه، پرداخته میع
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 اصطالحات و تعاريف -2

اصطالحات و تعاریف زیدر، در راسدتای ایدن سدند، اعمدال      

 شوند. می

 فعاليت -2-1

ی زمانبندی کده   ای مشخص از کار درون ی  برنامه مؤلفه

 بایست انجام شود تا ی  پروژه تكمیل گردد. می

 ناحيه كاربردي -2-2

هدا کده بده طدور کلدی نسدبت بده ید           ای از پدروژه  دسته

محصول، مشتری با پخش، از ی  کانون توجده مشدترك،   

 برخوردار هستند.

 مبنا -2-3

ایسه، که بر آن اساس، کنترل و ی  مبنای مرجع برای مق

 شود. نرارت بر عملكرد پروژه انجام می
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 فرآیند بهبود پارسیان

 درخواست تغيير -2-4

 مستندی که بیانگر ی  تغیر پیشنهادی در پروژه است.

 بندي مديريت پيكره -2-5

هدا جهدت کنتدرل، ایجداد همبسدتگی و       به کارگیری رویه

هدای فیزیكدی    نگهداری مسدتندات، مشخصدات و ویيگدی   

 است. 

 نترلك -2-6

ریزی شده، تحلیل  مقایسه عملكرد واقعی با عملكرد برنامه

مغددایرت و در صددورت نیدداز، اتخددات اقدددامات اصددالحی و   

 پیشگیرانه است.

 اقدام اصالحي -2-7

دستور و فعالیت جهت اصالح عملكدرد کدار و همراسدتایی    

 آن با برنامه است. 
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 فرآیند بهبود پارسیان

 مسير بحراني -2-8

تاریخ تكمیل احتمدالی  ها که زودترین  ی  توالی از فعالیت

 کند. ای از پروژه را تعیین می برای پروژه با مرحله

 تأخر -2-9

ی منطقی جهت ایجداد تدأخیر    ویيگی اعمالی به ی  رابطه

 در شروع یا خاتمه ی  فعالیت.

 تقدم -2-11

ویيگی اعمالی بده ید  رابطده منطقدی جهدت تسدریع در       

 شروع یا خاتمه ی  فعالیت.  

 نهاقدام پيشگيرا -2-11

کداهش  برای اصالح کار جهت پرهیدز یدا   دستور و فعالیت 

 های بالقوه در عملكرد نسبت به برنامه است.  انحراف
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 چرخه حيات پروژه -2-12

 ای از مراحل از آغاز تا پایان پروژه مجموعه

 سند ثبت ريسك -2-13

های شناسایی شده، مشتمل بر نتایج تحلیل و  ثبت ریس 

 شده.ریزی  های برنامه پاسخ

 نفعان يذ -2-14

شخص، گروه یا سدازمان کده دارای مندافع، تأثیرگدذار بدر      

پروژه با تأثیرپذیر از آن یا با تصور تأثیرپذیری از پروژه بده  

 هر نحو است.

 مناقصه -2-15

ی مناقصده، جهدت    سندی در قالب ی  پیشنهاد یدا بیانده  

تأمین ی  محصول، خدمت یا نتیجه که معموالً در پاسدخ  

 ا درخواست است. یعوت به ی  د
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 فرهنگ ساختار شكست كار -2-16

هدای سداختار شكسدت کدار را      سندی که هر ی  از مؤلفه

 دهد. شرح می
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 مفاهيم مديريت پروژه -3

 كليات -3-1

هدا را   این بند، مفاهیم کلیدی قابل اعمال در اکثریت پروژه

هدا   پروژهکند. همچنین بیانگر محیطی است که  تعیین می

 شوند. در آن انجام می

چگونگی ارتباط مفاهیم مدیریت پروژه به یكدیگر  0شكل 

هدا را شناسدایی    دهد. راهبرد سازمانی، فرصدت  را نشان می

بایسددت  هددا پددس از ارزشددیابی، مددی  کننددد، فرصددت مددی

 مستندسازی شوند.

ی کسب و کدار یدا    های انتخابی، در قالب ی  بسته فرصت

یابند و بده ید  یدا     ی بیشتری می عهسند مشابه دیگر توس

ی دسدتاوردها،   هدای ارائده دهندده    تعداد بیشتری از پدروژه 

شوند. آن دستاوردها، در جهت تحقق منافع بده   منتهی می

توانند ید  دروندداد جهدت     شوند. منافع می کار گرفته می

 ی بیشتر راهبرد سازمانی باشند.   تحقق و توسعه
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تصرف تصرف

ینامزاس یربهار ینامزاس یربهار

عفانم عفانم

تایلمع تایلمع

یراجت هتسب یراجت هتسب

تیمکاح تیمکاح

هژورپ تیریدم یاهدنیآرف هژورپ تیریدم یاهدنیآرف

لوصحم یاهدنیآرف لوصحم یاهدنیآرف

ینابیتشپ یاهدنیآرف ینابیتشپ یاهدنیآرف

اهدرواتسد

هژورپ نامزاس هژورپ نامزاس

هژورپ هژورپ

 
 نگاه کلی به مفاهیم مدیریت پروژه و روابط آنها -0شكل
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 راهنما:

 بيانگر مفاهيم مديريت پروژه ها ليمستط ،

كه در آن در بخشهاي زير معرفي  باشد يم

 .اند شده

 بيانگر يك جريان منطقي است كه از ها كانيپ ،

 .شوند يمآن طريق مفاهيم به يكديگر مرتبط 

  خطوط منقطع، بيانگر خطوط مرزي سازماني

 است. 
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