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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  " دس سيد مهدي مصطفوي گرجيمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
گرفتـه شـده    projicereو آن هم از فعل  Projectumبه معناي پروژه، از واژه التین  Projectکلمه 

بـه   ”pro“شد. این کلمـه از دو قسـمت   با می "پرتاب چیزي به سمت جلو"است و کلمه آخر به معناي 
تشکیل شـده   "پرتاب"به معناي  ”jicere“کلمه و  "آیدمینیاز یک اقدام که در ادامه آن پیش"معناي 

باشـد. وقتـی در زبـان انگلیسـی     مـی  "پیش از پرتاب"به معناي  ،واقعدر، Projectاست. بنابراین کلمه 
نه به فعالیتی که  ریزي نمودن براي چیزي اشاره داشتهبراي اولین بار از این کلمه استفاده شد، به برنامه

آمده که به نیاز بوده است. بعدها کلمه پروژه به صورت مفهوم امروزي درآن برنامه مورد واقعاً براي انجام
  باشد.اي مشخص میایجاد نتیجهبراي فرد بهمعناي اقدامی موقتی و منحصر

اي ها با درجهها، تمامی پروژههاي موجود در دنیاي واقعی و متعاقب آن در پروژهبا توجه به عدم قطعیت
اي که به شوند. به عنوان مثال پروژهها میباشند که مانع از اجراي دقیق برنامهاز عدم قطعیت همراه می

ـ      د. ایـن عـدم   رو شـو هناگاه قوانین دولتی تغییر کرده و بخشی از اقـالم پـروژه بـا ممنوعیـت واردات روب
  .هستندها درگیر با آنها د که پروژهباشیی میها ریسکهمان  ها تقطعی

در فرهنگ لغت آکسفورد معرفی شـد. ایـن کلمـه داراي ریشـه پرتغـالی و یـا        17کلمه ریسک در قرن 
اساس فرهنگ لغت آکسفورد، تلفظ باشد. برهاي خروشان میرانی در آباسپانیولی بوده و به معناي قایق

با این تلفـظ امـروزي بـه کـار      1655بوده و از سال  ”risqué“در ابتدا به صورت فرانسوي  Riskکلمه 
  اند:ریسک را به این صورت معنی کرده رفته است. در این فرهنگ لغت

و یـا مـوقعیتی کـه شـامل ایـن       یا سایر شرایط ناسـازگار و ناخوشـایند. شـانس    احتمال فقدان، صدمه"
  "احتماالت باشد.

نی دوم آغاز شد و همراه با پیشرفت مدیریت پـروژه،  مطالعات در حوزه مدیریت ریسک بعد از جنگ جها
شـدن موضـوعات و    يبا جـد  يمیالد 80خر دهه امدیریت ریسک پروژه نیز به آن حوزه اضافه شد. از او

، مـدیریت ریسـک نیـز بـه     یآن در مراجع مختلـف جهـان   يهامباحث مدیریت پروژه و تدوین چارچوب
  .روژه در مراجع معتبر مدیریت پروژه ظاهر گشتمهم مدیریت پ يهاعنوان یکی از محور

باشـد کـه در   قطعـی در آینـده مـی   ، ریسک پروژه یک رویداد یا شرایط غیرPMBOKاساس تعریف بر
غیـر  "صورت وقوع، اثراتی مثبت و یا منفی بر روي اهداف پروژه دارد. در این تعریف دو واژه مهم شـامل  

بررسـی قـرار   به کار رفته است. وقتی که اهمیت ریسک پروژه مورد "ژهروي اهداف پرو تأثیر"و  "قطعی
و بعـد   "احتمـال وقـوع  "د. بعد عـدم قطعیـت بـا واژه    یرد، هر دوي این ابعاد باید در نظر گرفته شوگ می

   گردد.معرفی می "اثر و یا پیامد"گذاري با واژه تأثیر
ات مثبت و یا منفـی بـر روي   تأثیرد توانباشد که میطعی میقمفهوم ریسک پروژه شامل رویدادهاي غیر

گوینـد. در فرآینـد مـدیریت ریسـک     د که به آنها به ترتیب فرصت و تهدید مـی اهداف پروژه داشته باش
  پروژه باید به هر دوي این مفاهیم توجه شود.
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هاي مختلفـی ماننـد امـور    ر قسمتاي بوده و دیري گستردهذپمدیریت ریسک پروژه داراي طیف کاربرد

باشد. در این کتاب بر کاربرد مـدیریت ریسـک پـروژه در    مالی، بیمه و غیره داراي کاربردهاي متعدد می
   ها پرداخته شده است.حوزه پروژه
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   :خوانیدآنچه در این کتاب می
هاي پروژه نوشته مدیریت ریسک درخصوص PMBOKرچوب معرفی شده در این کتاب با توجه به چا

ریزي مـدیریت  برنامه از: اندد که عبارتباشهاي پروژه میفرآیند جهت مدیریت ریسک 7شده که شامل 
بـه  ریزي پاسخ ها، انجام تحلیل کیفی ریسک، انجام تحلیل کمی ریسک، برنامهریسک، شناسایی ریسک

  ها. ریسک، اجراي برنامه پاسخ به ریسک و نظارت بر ریسک

 هاي موجود در این زمینـه معرفـی   در فصل اول کتاب تاریخچه مدیریت ریسک ارائه و برخی از مدل
  اند.شده
 بنـدي ریسـک، انـواع    خصوص مدیریت ریسک پروژه، تعریف ریسک، گـروه در فصل دوم از کتاب در

  در فرآیند مدیریت ریسک در پروژه بحث شده است. هاها و مسئولیتریسک
 خصوص فرآیندهاي مدیریت ریسک پروژه، ارتباط مدیریت ریسک پروژه با مدیریت در فصل سوم در

  ثر بر مدیریت ریسک پروژه صحبت شده است.ؤپروژه و فاکتورهاي م
 هـا، انجـام   سـک ریزي مدیریت ریسـک، شناسـایی ری  خصوص برنامهدر فصل چهارم تا دهم کتاب در

هـا و  هاي پاسـخ بـه ریسـک   ها، اجراي برنامهریزي پاسخ به ریسکها، برنامهتحلیل کیفی و کمی ریسک
هـاي الزم جهـت انجـام    . در هر یک از این فصول، ابزارهـا و تکنیـک  ه استها بحث شدنظارت بر ریسک

  ئه شده است.فرآیند مربوطه و نمونه فرم الزم جهت اجرا در پروژه واقعی ارا
   در فصل یازدهم کتاب نیز یک نمونه عملی از اجراي مدیریت ریسک در یک شرکت مهندسی شـرح

بـه   هاي الزمداده شده است. در این فصل تمامی فرآیندهاي معرفی شده در فصول قبلی و ابزارها و فرم
  ارزیابی ریسک واقعی در یک شرکت مهندسی انجام شده است. کار گرفته شده و

  اند.ها در حوزه مدیریت ریسک معرفی شدهترین واژهدر انتهاي کتاب نیز فهرستی از پرکاربرد
    ها و براي تمامی افراد درگیـر در مـدیریت پـروژه مناسـب بـوده و افـراد      این کتاب در تمامی انواع پروژه

  ي نموده و به کار گیرند.سازهاي مرتبط را با توجه به پروژه خود بهینهتوانند ابزارها و فرممی
  
  

  
  
  


