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سخن ناشر

مدیریت پروژه مبحثی است که هر روز ،اهمیت بیشتری در کشور ما پیدا
میکند .بخشهای پیشتازی همچون نفت ،گاز و پتروشیمی ،پروژههای بزرگ
و متعددی را طی سالهای آتی در کشور ،اجرا خواهند نمود .بخشهای عمده
ّ
دیگر نظیر آب و انرژی نیز دارای وضعیت مشابهی خواهند بود .موفقیت این
پروژهها ،مستلزم ارتقای ظرفیت مدیریت پروژه در کشور است .عزم به اتمام
انبوه پروژههای نیمهتمام موجود نیز واقعیت دیگری است ،که میبایست
موردتوجه قرار گیرد .بنابراین برای مواجهه با این جهشها ،ضروری است
بحث مدیریت پروژه در کشور جدی گرفته شده و ظرفیت سازمانها در اجرای
پروژهها ،ارتقاء یابد .مطالعه وضعیت کنونی پروژهها در کشور حاکی از وجود
برخی از آفات مشترک بین پروژههاست که غفلت از آنها ،مانع از بهبود
وضعیت اجرای پروژهها خواهد شد .شکست ،تأخیر و ناتمام ماندن پروژههای
زیربنایی ،از مهمترین پیامدها و مشخصههای نهادینه نشدن اصول مدیریت
علمی در طرحهای کشور است .در حال حاضر ،متوسط زمان اتمام پروژههای
ملی در کشور ،بیش از دو برابر زمان برنامهریزی شده برای اجرای آنها بوده که
شاهدی دیگر بر وجود آفاتی بر پیکره نظام اجرایی پروژههاست.
یو
ی مختلف دانشگاه 
خوشبختانه تعدد و تنو ع کتابها ،مجالت و مقالهها 
غیردانشگاهی نشان میدهد که افراد زیادی در زمینه اعتالی دانش«مدیریت
ت هستند و همه روزه ،تجربیات بیشتری از دیدگاههای
پروژه» در حال فعالی 
ی در زمینه مشاوره
ی بسیار 
ش افزوده میشود .شرکتها 
ن دان 
مختلف ب ه ای 
و آموزش این دانش ،خدمات ارایه میدهند و حجم و تنوع دورههای آموزشی

ی مؤسسه بینالملل 
ی
ب توج ه است .شکلگیر 
در این زمینه ،بسیار جال 
ل  ،۱۹۶۹پیشزمینهای برای تعریف و تبیین
مدیریت پروژه( )PMIدر سا 
ی در مدیریت پروژ ه شد .این مهم سبب
استانداردها و گواهینامههای حرفها 
ایجاد زبانی مشترک میان پروژههای مختلف شد تا علم مدیریت پروژه
در این بستر با سرعت بیشتری تسهیم گردد .کتاب حاضر ترجمه یکی از
پرکاربردترین استانداردهای منتشر شده توسط موسسه فوقالذکر است.
گروه پژوهشی و صنعتی آریانا نیز در طول سالهای اخیر با توجه به اهمیت
موضوع مدیریت پروژه ،اهتمام ویژهای به نشر و گسترش این دانش داشته
است .طراحی و برگزاری کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه ،تاسیس
موسسه مدیریت پروژه آریانا ،برگزاری دورههای آموزشی ،ارایه خدمات
مشاوره مدیریت پروژه و انتشار کتابهای تخصصی در این حوزه برخی از
اقدامات این گروه است .با امید به آن که این فعالیتها بتواند تأثیر مثبتی بر
ارتقای مدیریت در کشور عزیزمان داشته باشد.
سمیه محمدی
مدیر عامل انتشارات آریانا قلم
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پیشگفتار مترجمان
در بازار رقابتی امروز ،ضروری است که سازمان ها همچنان برتری خود را نسبت به رقبا حفظ نمایند
و ضمن حفظ موقعیت رقابتی خود در بازار همواره به سمت جلو گام بردارند .مدیریت ،فراگرد به
کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده مبتنی بر افزایش
کارائی و اثربخشی می باشد .میزان موفقیت ،در به کارگیری شیوه های رهبری و مدیریت ،تحت تاثیر
ارزش های حاکم بر بافت فرهنگی جامعه قرار دارد .سازمان ها بر بازده و پیامد کار تا کید دارند زیرا
مشتریان آنها ،انتظارات و نیازهای بسیار تفاوتی دارند.
از مهمترین عوامل تحول سازمانی ،تفکر استراتژیک و نگرشهای فرایندی و سیستمی ،در جهت
نیل به تعالی سازمانی می باشد .در تفکر سیستمی ،سازمانها مانند سیستمهایی هستند که در دل
یک مجموعه محیطی بزرگتر قرار گرفتهاند .تفکر سیستمی به مدیران کمک میکند تا ساختار ،الگوها
و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار دهند .یکی از مهمترین عوامل تحول سازمانی ،تغییر در
تفکرات و نگرش های مدیرتی می باشد.
طرح ها و پروژه ها در هر کشوری ،همچون چرخ هایی برای تحرک ماشین رشد و توسعه
اقتصادی  -اجتماعی به شمار می آیند.
از ایـن رو توجـه بـه مدیر یـت پـروژه در سـطح جهانـی هـم اکنـون بـه ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر تبدیل
شـده است.
مدیریت پروژه به شکل حرفه ای آن یکی از مباحث نوین مدیریتی جهان می باشد و در سال های
اخیر نیز ،درکشور عزیزمان در زمینه معرفی و گسترش مبانی و مفاهیم مدیریت پروژه ،تالش های
ارزنده ای انجام شده است .پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت بدون اجرای پروژه ها میسر نخواهد بود.
اهمیت این امر ،ضرورت معرفی آثار مدیریت پروژه از جمله استانداردهای موسسه مدیریت پروژه

1

( )PMIرا دو چندان کرده است .مجموعه استانداردهای مدیریت پروژه که به وسیله موسسه مدیریت
پروژه منتشر می شوند ،چارچوب و مبانی الزم برای حرفه مدیریت پروژه را فراهم می کنند .این مجموعه
استانداردها در برنامه ریزی و اجرای پروژه ها به مدیران پروژه و تیم پروژه کمک می رسانند .حجم عظیم
دانش موجود در استانداردهای مدیریت پروژه ،می باید در فضای عملی پروژه ها ،به کارآمدترین شکل

ممکن به کار گرفته شود تا یک پروژه به شیوه ای اثربخش مدیریت شود.

کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه بخش عمده ای از درآمد ساالنه خود را در بخش
اجرا و توسعه پروژه های عمرانی و زیربنائی سرمایه گذاری می کند .در این ارتباط ،ساالنه تعداد انبوهی
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پروژه در بخش های مختلف زیربنائی ،عمرانی ،صنعتی و خدماتی تعریف و اجرا می شوند .اجرای
موفق چنین حجمی از پروژه ها در راستای افزایش تولید ناخالص داخلی  ،1نیازمند آ گاهی بخش های
مختلف سرمایه گذاری ،کارفرمائی ،مهندسی و همچنین سازندگان و پیمانکاران ،از دانش مدیریت
پروژه می باشد.
با توجه به تقاضای باالی صنعت ساخت به تخصص مدیریت پروژه و اینکه جمع کثیری از
فارغ التحصیالن رشته های مرتبط با صنعت ساخت کشور از قبیل مهندسی معماری -عمران-
تاسیسات ،طراحی شهری و ...در طول زندگی حرفه ای خود به شکل های مختلف مواجه با موضوع
مدیریت پروژه می باشند ،آ گاهی و اطالع از روشهای برنامه ریزی ،کنترل و اجرای پروژه ها ضروری بوده
و در کارایی آنها تاثیر قابل توجهی خواهد داشت .در این ارتباط ،عالوه بر کارشناسان و مدیران فعال
در سازمان های مشاوره ای ،پیمانکاری و کارفرمایی ،شاغلین و تصمیم گیرندگان بخش های اجرایی
و برنامه ریزی کشور نیز نیازمند آشنایی با روشهای اداره پروژه ها در سطوح مختلف می باشند.
شرکت چاوش راه بنا در سال  1376به همت گروهی از متخصصین و مهندسین که دارای سوابق
مفید در انجام پروژه های عمرانی و مهندسی کشور هستند ،به منظور اجرای پروژه های زیربنایی در
رشته های راهسازی ،ساختمان و تاســیسات و با توجه به نیاز کشور تاسیس گردید .شرکت چاوش
راه بنا افتخار دارد با هدف پیشرفت ،همگام با عدالت اجتماعی ،با حفظ رعایت حسن رابطه با
کارفرمایان و با اتکا به توان مدیریتی و اجرایی نیروهای متعهد و متخصص داخلی ،تاکنون منشا اثرات
سازنده و مفید در اجرای طرح های مهم در زمینه های ابنیه و راهسازی بوده است و اجرای بیش از 20
طرح توسط این شرکت در عرصه پهناور ایران عزیز ،موید این ادعاست .
به موازات اجرای طرح ها ،شرکت چاوش راه بنا ،توجه خاصی به آموزش و پرورش استعدادها و
باال بردن توان تخصصی نیروهای انسانی داخلی داشته و توانسته است با استقرار سیستمهای نوین
مدیریتی ،متخصصان کارآزموده و قابلی را در سطح مدیریت طرح ها و امور اجرایی به مجموعه
کارشناسی و تخصصی کشور عرضه نماید .این سازمان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای انجام
امور پیمانکاری در پایه  1رشته راهسازی ،پایه  1رشته ساختمان ،پایه  1رشته تاسیسات و تجهیزات،
پایه  3رشته نفت و گاز و پایه  5رشته آب ،تائید صالحیت شده است.
همچنین این شرکت در راستای تحقق اهداف عملیاتی خود سیستمهای مدیریتی مختلف
مانند سیستم مدیریت کیفیت بر اساس  ISO9001:2015و ( ISO/TS29001:2010ویژه صنایع نفت و
گاز و پتروشیمی) ،سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس  ،ISO14001:2015سیستم مدیریت ایمنی
و بهداشت حرفه ای براساس  OHSAS18001:2007و نظام مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای
1. GDP- Gross Domestic Product

( 1)PMBOKو ISO21500:2012را با موفقیت پیاده سازی نموده است .همچنین جهت تحلیل و
نظارتهای کنترلی ،داشبوردهای مدیریتی را طرح ریزی نموده و با استفاده از سیستم مدیریت فرایندهای
کسب و کار ( ،2)BPMSفرایندهای کسب و کار خود را سازماندهی نموده و توسعه داده است.
در خاتمه جا دارد از زحمات آقای مهندس رضا آتش فراز و همکاران که در راستای تحقق اهداف
کالن صنعت و دانشگاه ،ترجمه این کتاب را بر اساس آخرین ویرایش الحاقیه صنعت ساخت از
انتشارات موسسه مدیریت پروژه به انجام رسانده اند تشکر و قدردانی شود.
مطالعه این کتاب به تمامی فعاالن ،کارشناسان ،مدیران ،اساتید و دانشجویان دانشگاه و تمامی
عالقه مندان مرتبط با صنعت ساخت کشور توصیه می شود.
داریوش مهدیزاده
مدیریت دفتر پروژه های سازمان ()EPMO
شرکت چاوش راه بنا

1. Project Management Body of Knowledge
2. Business Process Management System
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