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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 همكاران انتشارات  "جناب آقاي آريو زندي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  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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  مولف مقدمه

  
هایی که در زمان  در دنیاي امروز، مدیریت پروژه یکی از مهمترین عوامل در موفقیت و شکست است. اکثر پروژه

ضعف مفرط در مدیریت پروژه  این شکست، شوند، عامل اصلی نمیشده تکمیل و یا بودجه برآورد شده ریزي برنامه
ها به شکل عمده به  ها داشته باشیم، عوامل شکست پروژه هاي اجرایی پروژه آموختهاگر نگاهی به درس .است

فقدان استراتژي، انتخاب روش نامناسب در تدارکات پروژه، عدم تکمیل مطالعات در فازهاي  عواملی چون
، خطا محدوده پروژه ۀمشکالت در توانایی و صالحیت پیمانکاران، افزایش بدون مطالعندسی مشاور، گوناگون مه

 طرفه یک، مدیریت بینانه واقع غیربندي  سنجی، ضعف در مدیریت هزینه، زمان در مطالعات اولیه شامل فاز امکان
و تعدد  اشاره موردشوند. عوامل  پروژه سازمانی تقسیم می، تعریف ناصحیح پروژه و فقدان مدیریت نفعان ذي

ریزي و  برنامه کند. دانش مدیریت پروژه را مطرح می کارگیري بههاي منبعث از آنها، نیاز جدي به کسب و  شکست

ناسب، کار آسانی داشتن ابزار ماختیارهاي مدیریت پروژه است و بدون در کنترل پروژه یکی از مهمترین جنبه
هاي پروژه مورد  تحلیل و برخی دیگر از جنبه کنترل،ریزي،  ، جهت برنامهPrimavera P6افزار  نرمنخواهد بود. 

ریزي و کنترل پروژه اطالع دقیق نداشته باشید،  که از مفاهیم برنامهگیرد. به همین دلیل، تا زمانی استفاده قرار می

در فصول ابتدایی، افزار،  جهت آشنایی با مفاهیم مورد استفاده در نرمنخواهید داشت.  افزار را امکان استفاده از نرم
منظر ایجاد  این ارائه شده تا شناخت روشنی را از Prince2و متدولوژي  PMBOKاساس استاندارد مفاهیم بر

آشنایی ه هدف بو به جهت آشنایی با لغات و اصطالحات مربوط به دانش مدیریت پروژه  همچنین ،کند

ها و در  ، این لغات و اصطالحات نیز در قالب جداول، نمودارها، پانویسPMPشرکت در آزمون مندان به  عالقه
هاي مهم از مدیریت پروژه به  نیز ابزار یکی دیگر از بخش Risk Analysis افزار نرم متن کتاب ارائه شده است.

 و هاي مختلف ریسک پروژه مورد آنالیز قرار گرفته افزار، جنبه ده از این نرمنام مدیریت ریسک پروژه است. با استفا

  هت تسلط کامل بر ــافزار ج کند. ترکیب این دو نرم ه میــارائرا به پروژه  شده تحمیلهاي  ریسک ازکاملی  تصویر
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تمرکز اصلی کتاب بر است.  شده  استفاده افزار بنابراین در این کتاب از هر دو نرم ؛پروژه، ترکیب مناسبی است

بنابراین کتاب به شکل کامل پروژه محور بوده و مراحل  ؛پروژه است ریزي برنامهو بخش  P6آموزش عملی 
ریزي، آنالیز ریسک برنامه  عملی است. همچنین پس از برنامه صورت بهسازي پروژه  شده، ناظر به مدلمطرح

مدیریت ریسک پروژه داراي وجوه  اگرچه، شود آموزش داده می Risk Analysisبا استفاده از  ،تدوین شده
ها،  فعالیتهاي مربوط به عدم قطعیت در  گیرد، تنها بخش گوناگونی است، اما آنچه در گستره این کتاب قرار می

  پروژه است.برنامه قطعی منابع و هزینه  زمان،

 ۀهاي گوناگون، بر آن شدم تا نتیج و انجام کار عملی در پروژه Primavera P6افزار  نرمتدریس  ها لسا پس از
کوچک در راه توسعه و سربلندي  هرچندباشد که قدمی  ،تجربیات چندین ساله را در اختیار جوانان میهنم قرار دهم

  وطنم برداشته باشم.

  

  آریو زندي

  

www.linkedin.com/in/ario-zandi 
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اساس مبانی دانش مدیریت پروژه بر بررسی اجمالی

  باك استاندارد پم
  

  

  

  

  


