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 مؤلف مهمقد  
  یتعال سمهب

آن  یـات کل یاصـل  وحسط از یکی و پروژه مدیریت حوزة در یفتعار ینطبق آخر ها پروژه ریسک مدیریت
خواهـد   هـا  پروژه یریتمد و سازي یادهپبه  یانیاست و کمک شا یآن الزام ییو شناخت و شناسا باشد یم

پروژه و  یانو منتج به پا کشاند یمرا به چالش  یریتمد یندفرآ قطعاًو توجه به آن  ییکرد و بدون شناسا
و  یههنگفت و بـدون بازگشـت سـرما    یانضرر و ز یرشبا پذ یدکه شا هرچندنخواهد شد  یینها ولصمح
 یاسیتفکر س اساسبر فقط و پایدار توسعۀو ابعاد و اصول  نداردتااس برخالفو  محیطی یستز هاي یبآس
و  باشـد  یمـ خـارج   یو منطقـ  یچارچوب علمـ  یناز ا عمالًموارد  ینکه ا یردمشابه صورت گ ملفوظاتو 

  .بود نخواهند بحث جاي
و  هـا  یقهسـل تعـدد   ،يرشـد علـوم مـواز    ي،تکنولـوژ  یچیـدگی و بـا تنـوع و پ   هـا  پـروژه  یریتدر مـد  اما

 گیـرد  یمـ  صـورت  هـا  سازمان توسعۀو حفظ رقابت و  یسودده یشافزا یدکه با د یفراوان گذاري یهسرما
کـه مخـاطرات را بـه حـداقل      یمدانـش داشـته باشـ    ینا یو اصول علم یمتوجه خاص با مفاه یدبا الزاماً
  .یدمتوجه سازمان نما يو ضرر کمتر یمبرسان

موضوع پرداختـه کـه    ینبه ا دار هدفو  یاجمال صورت به یتمسئولموضوع و احساس  بودنممه برحسب
 یـان اثرات آن را با کـاهش ضـرر و ز   یندهکه در آ برداشته ییو اجرا یاتیعمل یقدم یرمس یندر ا یمبتوان

جوامـع   یرچـون سـا   یستن انتظاردور از  ینو ا ینیمبب پایدار توسعۀو  یو مل یمال هاي یهسرماو  ها پروژه
  .توانیم یمپس ما هم  اند توانسته

و  یـت از عـدم رعا  یناش یعمل که چه مشکالت یداندر م یواقع یاتتجرب برعالوه مسیر این در کار روش
کـه   یمآن شـد  بـر  ،به جامعه داشـته اسـت   وءاثرات س یتدرنهاو  ها پروژهمخاطرات متوجه  ینتوجه به ا

چاپ مقاله  صورت بهروز که در داخل و خارج از کشور و  یعلم يها پژوهشاز کارها و  یبیترک صورت به
کامل  صورت به و مطالعه ،يآور جمعرا  گرفتهصورت ینهزم یندر ا المللی ینبدر مجالت معتبر و  بتاو ک

  .یداعمال گرد یزبه آن ن یازمورد ن ها یادداشت یزن مهادا در و کنیم استناد
بـود و در عمـل    یو جهـان  یپانـدوم  صـورت  بـه کـه   یروسبا اثر کرونا و بتاک يآور جمعو  یانیپا مراحل

کـه   ییو کشـورها  هـا  سـازمان خـود قـرار داد و شـرکت و     یرتأثتحت  يا دورهاز هر  یشرا ب یااقتصاد دن
داشـتند بـه نسـبت کمتـر ضـرر       چنـین  ینامقابله موارد  يبرا آمادگی« قبالًو  یدهرا د یسکمخاطرات ر

 یـز آن ن موقـع  بـه و اقـدام   گیـري  یمتصـم شد و  ممه مهه يبرا یشترب یسکر یریتمد یتو اهم اند یدهد
  .»پردازم یمبه آن  یگرداشت که در فرصت و مجال د یلیتحل قابل يها درس

  



 7    فصل اول                                                      

 تعاریف و مفاهیم                                                                                     

 

در قالـب توسـعه و    ینـده آ يو استراتژ یتمسئولاحساس  ،باروري و دانش افزون با بتوانیم که است امید
 و کنـیم  همـوارتر  را توسـعه  مسـیر  ،یـران ا یزمانعز و کشور یگرام وطنان هم يبرا پایدار توسعۀ یترعا

  .کنیم معنا را زندگی
  .را دارم يسپاسگزار تشکر و کمال ،جان یزانتمام عز یو همراه یتاز حما همچنان

  یدباش یروزپ سبز، شاد،

  باد نیک نتافرجام
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 مؤلف ةدربار  
 یشـان ا .باشـند  یمـ  و از قوم لـک  هرسین شهر کرمانشاه نتااسدر  1356مظفر کماندار متولد سال  آقاي

از  راارشد  کارشناسی و همدان واحد یساختمان خود را از دانشگاه آزاد اسالم-عمران یمدرك کارشناس
 ندسـی مه یتخصصـ  يدکتـرا  دانشجوي حاضر الحو در اند نمودهواحد کرمان اخذ  یدانشگاه آزاد اسالم

  .باشد یمواحد سنندج  یساخت در دانشگاه آزاد اسالم یریتو مد ندسیمهعمران ـ 
 در بتـا ک 11 کنونتـا و چاپ  يو گردآور یفتأل ،چاپ مقاالت ،یتخصص ینارهايسم ارائه برعالوه ایشان

  :اند داشته يهمکار ییو اجرا یعمران يها پروژه در ،دیباگران انتشارات

 يبهســاز و لیــتکم-تهــران -دانشــگاه ناجــا، خــواهران يو بهســاز یــلتکم /اجــرا؛دفترفنی -متــرور .1
 ؛تهران – 1فاز  ،ره امام مرقد نتامارسیب

 ؛آمل-ژاپن ـ رانیطرح ا يجهاد کشاورز یدانشگاه مجتمع اجرا؛- فنی .2

 ؛)یمتا(پارت  ،بانک مسکن) آمل گذاري یهسرماسپهر ( يتجار مجتمع فنی؛ دفتر .3

 ؛بندرعباس سبز ـ يفضا ،يساز محوطه ،یساتتأس ،یه(ابن فارس یجخل المللی ینب هتل ؛یدفتر فن .4

 هرمزگان یاجتماع ینتأمدرمان  تیریکل و مد ةادار فنی؛ دفتر .5

 ؛سازه یقطع یلتحو -همدان -بازار مبل همدان يتجار مجتمع ؛فنی دفتر .6

 ؛کرمان ـ کرمان یدانبار نفت جد احداث پروژه؛ مدیر .7

 ؛شیراز–) یمتا(پارت  -یرازو چمران ش یرازيش یرزايمترو م یستگاها ؛مدیرعامل نمایندة .8

 -مانـا)  شـرکت  :کرمـان (کارفرمـا  - زرنـد  سـازي کارخانه کک یزاتتجه يها سازه ياجرا ؛یرعاملمد .9
 ؛)ایران زالل شرکت کارفرماکرمان ( –شرب کرمان  آب تصفیۀ يساختمان ادار ياجرا

 یپركپـا  یت،آفسـا  1فـاز   يسـاز  محوطه یمی،پتروش 2و  1اتصال فاز  یسازه بتن ةپروژ ؛ییاجرا-فنی .10
 ؛عسلویه–دماوند یمیپتروش یبتن

 ؛کنگان-یپارس جنوب 13فاز  یرزمینیز یساتتأسو  یوتیلیتی پروژه پروژه؛ مدیر جانشین .11

 ؛سازه تحویل -شیراز شهري قطار 3 ایستگاه پروژةپروژه؛  یرمد جانشین .12

 ؛پیمان ختم -کرمانشاه نتاگاوشان اس دربند یانمدشت  یو زهکش یاريآب ةپروژ ؛پروژه مدیر .13

 یپارس جنوب Area E 21&20فاز  یرزمینیز یساتتأس پروژه ؛یرعاملمد مشاور .14

 ؛1فاز -نتابس القدس یقطر يشهدا يزائرسرااحداث  ةپروژ ؛کارگاه یسرئ–پروژه  یرمد جانشین .15

 ؛همدان نتاکل اس يدادگستر ةپروژ ؛کارگاه سرپرست و فنی دفتر سرپرست .16
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 ؛چذابه يمرز یانهپا ةپروژ ؛کارگاه سرپرست .17

 ؛کرمانشاه نتااس کل دادگستري پروژة مقیم؛ نظارت دستگاه سرپرست .18

  .یرانشهرو ا زاهدان ،کرمان اهواز، يها پروژهشرق در  یماسبا شرکت د يهمکار ؛پروژه یرمد .19
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 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران          

   :به یمدتق
و  پـرتالطم  یردر مسـ  کـه  از جـان  یزترو دوست عز ینآو ،آرین فرزندانم ،همسر

  من بوده و هستند. یدلگرم یهو ما یبانپشت همواره ،یزندگ یايمواج در
  آرزومندم. یشانبرا یشهرا هم ها ینبهترکه  یزمو خواهران عز برادران ،مادر ،پدر
 خصوصهو ب زمین یراناتمام فرزندان  يبوده، برا یشهاصالت و ر يلک که دارا قوم
 یمتقـد  ،دارم بهـروزي  و سـربلندي  آرزوي شـجاع  و غیـرت  بـا  و نجیب عزیزان این

  .شود یم
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


