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  مطالب فهرست
  

   تیفیک خچهیتار ___________________________________ اول صلف
 11 ___________________________________________ تیفیک خچهیتار

  15 _______________________________________ پروژه تیریمد خچهیتار
 

  پروژه و تیفیک میمفاه ______________________________ دوم فصل

 18 _____________________________________________ تیفیک مفهوم

 19 _________________ ها پروژه با یخدمات و يدیتول يندهایفرا در تیفیک مفهوم تفاوت

 21 ____________________________________________ تیفیک یبازرس

 22 _____________________________________________ تیفیک کنترل

 31 ____________________________________________ تیفیک نیتضم

 33 ___________________________________________ تیفیک یمهندس

 36 ____________________________________________ تیفیک تیریمد

  41 _________________________________________ پروژه تیریمد مفهوم
 

  پروژه تیفیک تیریمد _______________________________ سوم فصل

 45 ________________________________________ پروژه تیفیک تیریمد

 55 ________________________________ پروژه تیفیک تیریمد از استفاده لزوم

 57 ________________________________ پروژه تیفیک تیریمد يدیکل میمفاه

 57 ________________________________________ درجه و تیفیک مفهوم

 59 _______________________پروژه تیفیک تیریمد حوزه رد یزمان راتییتغ و روندها

  60 __________________________________ چابک يها پروژه یفیک مالحظات
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  تیفیک تیریمد يزیر برنامه _________________________ چهارم فصل

 63 _____________________________________ تیفیک تیریمد يزیر برنامه

 63 _____________________ پروژه تیفیک تیریمد يزیر برنامه يبرا ازیموردن اطالعات

 64 _____________ پروژه تیفیک تیریمد يزیر برنامه يبرا استفاده مورد يها روش و ابزارها

 78 ____________________________ تیفیک تیریمد يزیر برنامه یاصل يها چالش

 80 ______________________________________ تیفیک تیریمد برنامه فرم

 82 ____________________________________ پروژه یفیک يها شاخص فرم

  84 ________________________________________ ندیفرا بهبود برنامه فرم
 

  تیفیک تیریمد __________________________________ پنجم فصل

 91 ____________________________________________ تیفیک تیریمد

 92 _____________________ پروژه تیفیک تیریمد در استفاده مورد يها روش و ابزارها

 107 ______________________________________ تیفیک بهبود يها روش

 115 _______________________________ژهپرو تیفیک تیریمد یاصل يچالشها

  116 _____________________________________ پروژه تیفیک يزیمم فرم
 

  تیفیک کنترل ___________________________________ ششم فصل

 120 ____________________________________________ تیفیک کنترل

 120 ____________________ تیفیک کنترل ندیفرا در استفاده قابل يها کیتکن و ابزارها

 128 ______________________________ پروژه تیفیک کنترل یاصل يها چالش

  129 ________________________________ ها یشدن لیتحو یرسم رشیپذ فرم
 

  میس یب يها شبکه شرکت در يمورد مطالعه ________________ هفتم فصل

  133 _____________________________________________ پروژه شروع
  

 

 154 __________________________________________________ منابع

 
 



  

  

  مقدمه ناشر
  


	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

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

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

  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، 

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

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  " سيد مهدي مصطفوي گرجي آقايجناب "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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 مؤلف مقدمه

  

چیزي و همچنین به معناي میزان یا  ي صفت، حالت و چگونگی کسیعمید به معنا نامه لغتکلمه کیفیت در 
سیزدهم یافت. زمانی در قرن  وسطی قروندر اروپاي  توان میکیفیت را  هاي ریشهمرغوب بودن آمده است. 

ند. این واحدهاي صنفی کردمیالدي که استادکاران شروع به جمع شدن در کنار یکدیگر در واحدهاي صنفی 
در خصوص کیفیت محصوالت و خدمات بودند. در آن زمان بازرسان محصوالت  ي محکمایجاد قواعد مسئول

. سپس خود استادکاران نیز کردند میي خاصی از سایر محصوالت جدا ها و عالمت ها  گذاري را با نشانه عیب بی
نشانه  ها عالمتتریان این از نظر مش وسطی قرون. در اروپاي دادند میرا روي محصوالت خود قرار  هایی عالمت

 ،بسیار رایج بود. از زمان انقالب صنعتی به بعد اروپا کیفیت محصوالت بود. این رویکرد تا زمان انقالب صنعتی
  شد. ایجادبسیاري در حوزه کیفیت  طی چندین دوره تغییرات

 1:میت استبیشتر حائز اه مفهومد که از آن جمله، دو ندر خصوص کیفیت وجود دار يتعاریف بسیار

و منجر به رضایت او کند  می تأمیننیازهاي مشتري را که  استاز محصوالت  هایی ویژگیکیفیت به معناي  -1
. است. در این مفهوم، هدف از افزایش کیفیت، افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش درآمد شرکت شود می

را نیز در پی دارد. در این مفهوم کیفیت  هایی هزینهو افزایش است  گذاري سرمایهاگرچه ارتقاي کیفیت نیازمند 
 .شود میبیشتري  هاي هزینهباالتر منجر به 

در غیر این  است کاري دوبارهکیفیت به معناي عاري از عیب بودن است. عاري از عیب و خطا بودن نیازمند  -2
هزینه  برکیفیت  تأکیددر این تعریف، خواهد شد.  ها آني هاصورت منجر به خرابی، نارضایتی مشتریان و ادعا

 .شود میکمتري  هاي هزینهاست و کیفیت باالتر معموالً منجر به 

 شد که تمرکز آن وکار کسبو جزئی از سیستم  غالبپس از جنگ جهانی دوم، موضوع کیفیت تبدیل به تفکر 
 وم کلمه ه. در این مفشود میفیت جامع شناخته مدیریت کی عنوان بهرضایت مشتریان بود و در زمان حال روي 

                                                        
 Juran Institue (1990) بر اساس.  ١
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 هاي سیستمجامع به معناي کل سازمان، کلمه کیفیت به معناي رضایت مشتریان و کلمه مدیریت به معناي 
  .استمدیریتی 

مدیریت براي بر اساس تعریف انجمن کیفیت آمریکا، مدیریت کیفیت شامل به کار بردن سیستم مدیریت کیفیت 
براي سازمان ، حداکثر رضایت مشتریان با کمترین هزینه فرایندبا بهبود  زمان هماست که  اي گونه به فرایندیک 

  .شودحاصل 

افزایش یافت. اگرچه در طول  ها پروژهبا توسعه مدیریت کیفیت، به دالیل زیادي نیاز به مدیریت بهتر  زمان هم
، )...و چینبزرگ ام ثالثه مصر، پروژه ساخت دیوار ي ساخت اهرها پروژه( اند شده  انجامي بسیاري ها پروژهتاریخ 

مطالعه سیستماتیک براي علمی جدید  بود که نیاز به شاخه متحده ایاالتبیستم میالدي در ولی در اواسط قرن 
فراوان و محیط پویاي موجود در  هاي پیچیدگی، با توجه به 1960و  1950 هاي دههشکل گرفت. در  ها پروژه
رونیکی و صنایع تکنولوژیک، تقاضا الکت ابزارآالتهاي مرتبط با صنایع دفاعی، فضایی، ساخت، کامپیوتر،  پروژه

هاي مدیریت پروژه در سطوح مختلفی شکل گرفت. پیش از آن زمان، مدیریت پروژه در بهترین  براي مهارت
 .موقتی وجود داشت صورت بهحالت 

. مدیریت کیفیت پروژه شامل شود میبا ترکیب دو مفهوم کیفیت و مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت پروژه حاصل 
، مدیریت، و کنترل پروژه، با ریزي برنامهمرتبط با کیفیت سازمان مانند  هاي سیاستتجمیع براي هایی فرایند

. گیرد میعان انجام فن ذي موردنظردستیابی به اهداف  منظور بهکه  استهاي مرتبط با کیفیت سازمان  نیازمندي
 .استهاي سازمان فرایندال بهبود مستمر دنب بههمچنین مدیریت کیفیت پروژه 
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  خوانیم میآنچه در این کتاب 

نوشته شده  ها پروژهمدیریت کیفیت براي  PMBOK 6thدر راهنماي  شده معرفیاین کتاب با توجه به رویکرد 
خصوص چگونگی انجام  درکیفیت است که مدیریت  ریزي برنامه فرایند. اولین است فرایندسه است که شامل 

 ،عنوان مدیریت کیفیت پروژه دوم با فرایند .شود میصحبت  موردنیازو ابزارهاي  ها تکنیکمدیریت کیفیت پروژه، 
تبدیل برنامه مدیریت کیفیت به  فرایندشامل ، شود میکه در برخی از موارد به آن تضمین کیفیت نیز گفته 

احتمال  فرایند. این استکیفی سازمان درون پروژه  هاي سیاستو در نتیجه گنجاندن  اجرا قابلیفی ک هاي فعالیت
 شوند میکه منجر به کیفیت پایین را و عللی  مؤثرهاي غیرفراینداهداف کیفی سازمان و همچنین شناسایی  تأمین

 فرایندآخرین  .هستند فراینددر این  شده رحمط هاي فعالیت ازجملههاي کیفیت ممیزي .دهد میافزایش 
نظارت و ثبت نتایج اجراي  فرایندکنترل کیفیت شامل . استکنترل کیفیت  PMBOKدر راهنماي  شده معرفی
پروژه، و همچنین  هاي خروجیارزیابی عملکرد پروژه و اطمینان از تکمیل  منظور بهمدیریت کیفیت  هاي فعالیت

کنترل کیفیت، این اطمینان حاصل  فرایند. با اجراي صحیح استبا انتظارات مشتریان  ها آنمطابقت صحت و 
 فرایند. هستندکلیدي  نفعان ذي موردنظر هاي نیازمنديو کارهاي پروژه، مطابق  ها شدنی تحویلکه  شود می

 ها خروجیبوده است. آن  موردنظر همان چیزي باشند که پروژه هاي خروجیکه  سازد میکنترل کیفیت مشخص 
  ، قوانین و مشخصات باشند. ها نیازمنديتمامی استانداردها،  باید مطابق

 با در ابتدا، از آنو موارد استفاده مزایا به جهت درك لزوم استفاده از مدیریت کیفیت پروژه، در این کتاب 
با اتصال این دو مفهوم به یکدیگر، در خصوص  آن از  پسو  شویم میتاریخچه کیفیت و مدیریت پروژه آشنا 

با مفاهیم و اصطالحات رایج در خصوص مدیریت کیفیت  آن از بعد مدیریت کیفیت پروژه صحبت خواهد شد.
 ... مانند کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، درجه، مهندسی کیفیت، بازرسی، ممیزي و ، مفاهیمیشویم میپروژه آشنا 

براي ها، ابزارهاي الزم فراینداز  هرکدام. در شود میهاي مدیریت کیفیت پروژه بحث فراینددر خصوص سپس 
. در انتهاي شوند میبراي استفاده در شرایط واقعی معرفی  موردنیازهاي  فرمو همچنین  فرایند يو اجرا سازي پیاده
شبکه  اندازي راهسیستم مدیریت کیفیت در یک پروژه  سازي پیادهر خصوص یک مطالعه موردي د نیز کتاب

در  شده تکمیل هاي فرمبه همراه  شده معرفیهاي فرایندهاي عملی در آن نمونه آورده شده است که سیم بی
  . است مشاهده قابلفصول قبلی کتاب 

ند توان میو افراد است در مدیریت پروژه مناسب  و براي تمامی افراد درگیر ها پروژهاین کتاب در تمامی انواع 
  .گیرند کار  بهو کنند  سازي بهینهرا با توجه به پروژه خود  شده معرفی هاي فرمابزارها و 




