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 مقدمه 

مدرك طرح كلي اصول و رويه هاي مديريت كيفيت را   دف از تدوين اين استاندارد ارائه راهنماييهايي در خصوص كاربرد مديريت كيفيت پروژهها مي باشـد . ايـنه

 - دستيابي به اهداف كيفيت در پروژه ها داراي اثر زيادي هستند. اين مدرك راهنماي مكمل اسـتاندارد ايـران ارائه مينمايد ، كه اجراي آنها مهم بوده و در راسـتاي

  . مي باشد  9004ايزو  

از ساده تا پيچيده، از يك پروژه مستقل تا پروژهاي كه   1  طبان تنظيم شده و در پروژههاي مختلفي، از كوچـك تـا بـزرگ،اين راهنما ييها براي گستره وسيعي از مخا

  مينـان دارد.كاربرد اين راهنما براي كساني است كه در مديريت پروژهها داراي تجربه هستند و نياز دارنـد اط  اسـت ، كـاربرد  جزئ ازي يك برنامه يا سـبد پـرو ژه هـا

است. همچنين كساني هك در مديريت كيفيت تجربه  را اجـرا كـرده 9000ايـزو  -حاصل كنند، سازمان آنها اصول و رويههاي مذكور در سري استانداردهاي ايران 

بل اجتناب، برخي از گروهها بسـياري از جزئيـات  به تعامل با سازمان هاي پرو ه ژ هستند . به صورت ي غير قا  دارند در استفاده از دانش و تجربه خود در پروژهها ملزم

 . وابسته باشند  در راهنما يي ها غير ضروري تشخيص ميدهند ، در حاليكه ممكن است برخي از مخاطبان بـه ايـ ن جزئيـات   را

هر يك از اين دو    محصول پروژه. برآورده نشدن 2  كاربرد مديريت كيفيت در پروژهها داراي دو جنبه شـناخته شـده اسـت : يكـي فراينـد هاي پـروژه و ديگـري  

 ت. و ساير طرف هاي ذينفع و سازمان پروژه خواهد داش  جنبه، تأثيرات بسيار مهمي بر محصول پروژه، مشتري پروژه

يازمند تعهد براي دستيابي به اهداف  سازمان است و ن  اين جنبه ها همچنين تأكيد ك مي نند كه دستيابي به اهداف كيفيـت از مسـئوليت هـاي مـديريت رده بـاالي   

دخيل در پروژه، رسوخ نمايد . البته بايستي هر سطح، مسئوليت فرآيندها و محصوال ت فعاليـت هـا ي خـود   كيفيت است به صورتي كـه د ر تمـام سـطوح سـازمان

 .حفظ كند  را ،

اين رويكرد به گونه اي باشدكه اطمينان حاصل شود    سيستماتيك است . بايستي هدف  ايجاد و نگهداري كيفيت فرايند و محصول در يك پروژه، مستلزم رويكردي

  شده باشد ، نيازهاي سايرافراد ذينفع درك و مورد ارزيابي قرار گرفته شده و خط مشي كيفيت سازمان مبدأ  3  نيازهاي تصريحي و تلـويحي مشـتري ، درك و بـرآورده

 . بايستي يادآوري شود كه خالصهاي از فرايندهاي پروژه ها در پيوست الف آمده است . رد توجه قرار گيردبراي استقرار در مديريت پروژه ، مو   ،

 سيستمهاي مديريت كيفيت ـ راهنما ييهاي ي براي مديريت كيفيت در پروژه ها 

 هدف و دامنه كاربرد .1

اين استاندارد براي پروژههايي با پيچيدگي مختلف، كوچك يا بزرگ، كوتاه   . ائه ميكنداين استاندارد ، راهنما ييهايي درخصوص كاربرد مديريت كيفيت در پروژهها ار  

استاندارد در پروژهاي   1  مختلف و صرفنظر از نوع محصول يا فرآيندي كه دخيل بوده است ، كاربرد دارد . براي ب هكارگيري اين  مدت يا بلند مدت، در محيطهاي

  د.ضروري باش   خاص ممكن است سازگارسازي

نموده است. راهنماي مربوط به كيفيت در فرايندهاي مربوط    اين استاندارد راهنماي مديريت پروژه نيست، بلكه راهنمايي براي كيفيت در فرايندهاي مديريت پروژه ارائه

  .ارائه شده است  9004ايزو    -ايران    به محصول پروژه و رويكردفرايند ي در استاندارد
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 درنظرگرفته نشده است   ارد يك مدرك راهنما به شمار ميرود بنابراين به منظور گواهيكردن و ثبتكردننظر به اينكه اين استاند

 مراجع الزامي.2

يران  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ا . مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنهـا رجـاع داده شـده اسـت

 . محسوب ميشود

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجـاع   .در صورتي كه ارجاع داده شده باشد، اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد نيست 

 . اصالحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است  داده شـده اسـت، همـواره آخـرين تجديـد نظـر و

 :اده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي استاستف

   مباني و واژگان  -ـ سيستم هاي مديريت كيفيت    1380سال    :  9000ايزو    -استاندارد ايران   .1

   راهنما ييهايي براي بهبود عملكرد  -ـ سيستم هاي مديريت كيفيت  1382:سال    9004ايزو    -استاندارد ايران   .2

 د.  ابع بيشتري است كه براي مديريت كيفيت در پروژهها كاربرد داركتابنامه داراي من  -يادآوري

   اصطالحات و تعاريف- 3

زير به كار ر مي . ود برخي از تعاريف زير به صورت مستقيم    و نيز اصطالحات وتعاريف  9000ايزو   -در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف ارائه شده در استاندارد ايران  

 گرديده اند. شده است ولي در عين حال با ذكر نكاتي كه اختصاص به پروژهها دارد ، تكميل    بر گرفته  1380:سال   9000يزوا  -از استاندارد ايران  

 ( 5-3)وژه  ( پر3-3)كوچكتر ين جزء شناسايي شده كار در فرايند  :  (   activity) فعاليت   3-1

مشتريان، مالكان، كاركنان، تامين كنندگان، بانكداران،  "مثال:    فقيت يك سازمانشخص يا گروه ذينفع در عملكرد يا مو   :  (party interested) طرف ذينفع 3-2

 "اتحاديهها، شركا يا جامعه

:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    3-  3-7به زيربند  )گروه ممكن است متشكل از يك سازمان، جزئي از يك سازمان يا بيش از يك سازمان باشد      -1  يادآوري  

 ( مراجعه شود 1380

  :طرفهاي ذينفع ميتواند شامل موارد زير باشد  -  2  يادآوري   

   مشتريان )مشتريان محصوالت پروژه ،(

 مصرف نندگان )مانند استفاده كنند ه محصول پروژه ،( 
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 مالكان پروژه )مانند سازماني كه پروژه از آن نشأت گرفته است ،(

   ،)  شركا )مثالٌ در پروژههاي مش ركا تي

   كنندگان مالي )مانند يك موسسه مالي ،(  تأمين

 تامينكنندگان يا پيمانكاران فرعي )سازمانهاي تامين كننده محصوالت براي سازمان پروژه ،( 

 جامعه )نهادهاي قضايي، نهادهاي تنظيم كننده مقررات و نظارتي و به طور كلي عموم(،  

 كاركنان داخلي )مانند اعضاي سازمان پروژه .( 

 . موفقيت پروژه الزم باشد  بين طرفهاي ذينفع ممكن است تضاد منافع وجود داشته باشد. حـل و فصـل ايـن ت ضـاد ها ممكـن اسـت بـراي  -  3  ي يادآور 

 . مجموعه فعاليتهاي مرتبط بهم يا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل ميكند:    دفراين 3- 3 . 

 دروندادهاي يك فرآيند عموم اً بروندادهاي ساير فرآيندها هستند    -1يادآوري    

- 1به تعريف  .)افزوده حاصل گردد كنترل شده بـه اجـرا در مـي آينـد تـا ارزشفرآيندها در يك سازمان عموماً طرح ريزي مي شوند و تحت شرايط   -2يادآوري   

 ( .3به استثناء ياد آوري  مراجعه شود1380سال    :  9000ايزو    -استاندارد ايران    4-3

 progress evaluation  ارزيابي پيشرفت  3-4

  ) 3-5(رفت حاصل از دستيابي به اهداف پروژه  ارزيابي پيش

 .حيات پروژه انجام شود  اين ارزيابي بايستي بر اساس معيارهاي مربوط به فرايندها و محصول پـروژه در مراحـل مناسـب در طـول چرخـه-   1يادآوري  

 شود.   )3-7(نتايج ارزيابي پيشرفت ها، ممكن است منجر به بازنگري طرح مديريت پروژه     -2 يادآوري 

 projectوژه  پر  5-3

تاريخ هاي شروع و پايـان كـه جهـت دسـتيابي بـه    هماهنـگ و كنتـرل شـده ، همـراه بـا  (3-1)فرآيندي منحصربه فـرد متشـكل از مجموعـه اي از فعاليتهـاي  

 . محدوديتهاي زمان، هزينه و منابع را شامل مي گردد  هـدفي منطبـق بـا الزامـات معـين انجـام مـي گيـرد و

 . يك پروژه منفرد مي تواند بخشي از ساختار يك پروژه بزرگتر باشد  -  1  يادآوري

 . تعيين ميگردند  در برخي از پروژه ها همگام با پيشرفت پروژه ، اهداف و دامنه دقيق تر ميشوند و ويژگيهاي محصول بـه تـدريج  -  2يادآوري   
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- 3-1) تعريف    شمول پروژه به  كـه معمـوال دردامنـه  مراجعه شود(1380:سال   9000يزو  ا  -استاندارد ايران    3-4-2محصول يك پروژه ) به تعريف    -  3  يادآوري

 باشد. ملموس يا غير ملموس    اين استاندارد مراجعه شود( تعريف مي شود، ممكن است يك يـا چنـد واحـد محصـول بـوده و  7

 مي شود. يجاد  معموالً موقت است و فقط براي مدت فعاليت پروژه ا  سازمان پروژه  -  4  يادآوري

 كند.    يچيدگي تعامالت بين فعاليتهاي مختلف پروژه لزوماً به اندازه پروژه ارتباط پيدا نميپ  -  5  يادآوري

 project managementمديريت پروژه    3-6

 .افراد مرتبط با آن ، براي دستيابي به اهداف پروژه  ش تمـاميو انگيـز  ( 3-5(هاي يـك پـروژه   دهي تمامي جنبه ريزي، سازماندهي ، پايش، كنترل و گزارش طرح

 project management planمديريت پروژه  طرح    7-3

 كند.را مشخص مي   ( 3-5(كي است كه موارد مورد نياز براي تحقق اهداف پروژه  مدر

 . پروژه باشد يا به آن ارجاع دهد  (3-8)طرح مديريت پروژه بايستي حاوي طرح كيفيت    -1يادآوري  

بندي ، بودجه، مديريت    برنامه زمان  ي، منـابع،ديگري مانند طرح هاي مرتبط به ساختار سازمان  يها طرح مديريت پروژه در صورت كاربرد حاوي طرح    - 2يادآوري  

 هد. يا به آنها ارجاع ميد  ريسك، مديريت زيست محيطي، مديريت بهداشت و ايمني، و مديريت امنيت نيز ميباشـد و

 quality planطرح كيفيت    3-8

يا    (3-3)محصول، فرآيند  ، (5-3)مورد يك پروژه خاص    مدركي كه مشخص ميكند كه كدام روش اجرايي و منابع مرتبط با آن توسط چه شخصي و در چه هنگام در

 رود.   قرارداد خاصي بايد به كار

 . محصول ميباشند  اين روشهاي اجرايي عموماً شامل روشهاي اجرايي مربوط به فرايندهاي مـديريت كيفيـت و فراينـد هاي پديـد آور ي  -  1يادآوري  

   شودرجاع داده مي  هاي اجرايي مدون ا  نظامنامه كيفيت يا روش  از  يي  در يك طرح كيفيت اًغالب به بخشها  -  2يادآوري  

 ( مراجعه شود1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران  3-7-5به تعريف  ) .طرح كيفيت عموماً يكي از نتايج حاصل از طرحريزي كيفيت مي باشد  -  3  ير يادآو

 supplierتامين كننده    3-9

 فروش يا فروشنده يك محصول يا ارائه كننده خدمت يا اطالعاتمثال: توليد كننده، توزيع كننده، خرده   .سازمان يا شخصي كه محصولي را ارائه مينمايد

 تأمينكننده ميتواند نسبت به سازمان دروني يا بيروني باشد   -1يادآوري  
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 . مراجعه شود1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    3-3-6به تعريف   . كننده را پيمانكار مي نامند تأميني  اهدر شرايط قرارداد گ  -2يادآوري  

 شود.   استفاده مي  "كننده  تأمين"به جاي    "پيمانكارفرعي"يا    "پيمانكار" ها، در اغلب موارد    در زمينه پروژه  -3  يادآوري

 ها  ت كيفيت در پروژهسيستم مديري  4

 ويژگيهاي پروژه - 4-1

 كليات   4-1-1

 :  برخي از ويژگيهاي پروژهها به شرح زير است

   اندمنحصر به فرد هستند از ، فرايندها و ها فعاليت با مراحل غيرتكراري تشكيل شده   •

 تا حدودي داراي ريسك و عدم قطعيت هستند   •

 دهند، مثل پارامترهاي مربوط به كيفيت  خص در محدوده پارامترهاي از قبل تعيين شده به دستگيري مش  نتايج قابل اندازه اقلرود حد  انتظار مي •

   اندروشني تنظيم شده    هـا بـه  هاي منابع و هزينه  ريزي شده مي باشند كه با توجه به محدوديت  هاي آغاز و پايان طرح  داراي تاريخ •

سازمان پروژه ممكن است به وسيله سازمان  )  ندـراي مـدت اجـراي پـروژه بـه آن ملحـق شـوكاركنان ممكن است به صورت موقت به سازمان پـروژه و ب •

 ( پروژه دستخوش تغيير گردد  ) ايجاد شود و ممكـن اسـت بـا پيشـرفت  4-1-2مبدأ ) زيربند  

 .سازماني تغيير يابند  ـرونها ممكن است مدت زيادي طول بكشند و در طول زمان تحت تأثيرعوامـل درون سـازماني يـا ب  پروژه •

 سازمان ها  4-1-2

را اجرا كند كه ممكن است   يپروژهاي .سازماني است كه تصميم ميگيرد  "سازمان مبدأ" شودتفاوت قائل مي   2 "سازمان پروژه"و     "سازمان مبدأ"ين استاندارد بين  

سازمان مبدأ ممكن است چند   . سازمان پـروژه واگـذار مـي كنـد  غيره باشد. سازمان مبدأ، پروژه را بهگذاري مشترك يا كنسرسيوم و  سرمايه  يك سـازمان منفـرد،

پروژه را اجرا ميكند. سازمان پروژه ممكن است بخشي از    "سازمان پروژه"   واگذار كند  پروژه براي اجرا داشته باشد كه مي تواند هر يـك را بـه يـك سـازمان پـروژه

 ياشند.   سازمان مبدأ

 ها  فرايندها و مراحل در پروژه   4-1-3

و مراحلي به عنوان ابزارهايي براي طرح ريزي و پايش    فرايندها و مراحل، دو جنبه مختلف از يك پروژه هستند. يك پروژه ممكن است به فرايندهاي وابسته به هـم 

 شود.  پديدآوري اهداف و ارزيابي ريسكهاي مرتبط ، تقسيم

 . تكوين، پديدآوري و پايان  ،  سـازي  مراحل پروژه ، چرخه حيات پروژه را به بخشهاي قابل مديريت تقسيم ميكنند مانند مراحل مفهوم 
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تمامي فرايندهايي كه در اين  .پروژه ضروري هستند  كه براي مديريت كردن پروژه و همچنين بـراي پديـد آوري محصـوالتفرايندهاي پروژه، فرايندهايي هستند   

  ه ها ممكن است فرايندهاي ديگري مورد نياز باشد. در برخي از پروژ   در برخي از پروژه  استاندارد ذكر شدهاند، لزوماً در يك پروژه خاص وجود ندارند و از سـوي ديگـر

ها كاربرد داشته    بيشتر پروژه   قائل شد. پيوست الف فرايندهايي را كه به نظر مـي رسـد در  تفاوت   فرايندهاي اصلي  فرايندهاي پشتيباني    و  ها شايد الزم باشد بـين

 . باشند، فهرست و خالصه كرده است 

شده است. عالوه بر آن، فرايندهاي    انتخـاب  "يرويكرد فراينـد "ها،    فيت در پروژهن بحث درباره راهنماي مديريت كيساخت   در اين استاندارد براي آسان  - يادآوري  

كه بيشتر درباره محصول پروژه هستند    محصول پروژه ) آن فرايندها يي   پروژه به دو گروه تقسيم شـده اسـت : فراينـد هاي مـديريت پـروژه و فراينـد هاي مربـوط بـه

گروه  گيرند.   مييندها بر اساس تشابه آنها به يكديگر طبقه بندي ميشوند. مثالً تمامي فرايندهاي مرتبط با زمان در يـك گـروه جـاي  فرا .مانند طراحي، توليد و غيره (

توضيح   بع و كاركنـان رافراينـد هاي مربـوط بـه منـا 6آمده است مسير پروژه را مشخص ميكنـد . بنـد    5فرايند استراتژيك كه در بند  . از فرايندها ارائه شده است

كند. فرايندهاي مربوط به اندازه گيري و    فرايند هاي مربوط به وابستگي متقابل، دامنه، زمان، هزينه ، ارتباطات، ريسك و تداركات را بيـان مـي  7خواهد داد. بند  

 . رايند و ارائه راهنمايي براي مديريت كيفيت در فرايند استف  بيان خواهد شـد . ايـن بنـدها شـامل توصـيفي از هـر  8تحليل و، بهبود مداوم در بند  

 فرايندهاي مديريت پروژه   4-1-4

ه اهداف  تمامي فرايندهاي پروژه است كه براي دستيابي ب  دهي و انجام اقدامات اصالحي ضروري در  ريزي، سازماندهي، پايش، كنترل، گزارش  مديريت پروژه شامل طرح

  1380:سـال    9000ايـزو    -استاندارد ايـران    0-2و بند    5-2و بند    4-2-1مديريت كيفيت )به زير بند    ـاز اسـت . اصـولپروژه به صـورت مـداوم مـورد ني

 . كار برده شود  به( بايستي در خصوص تمامي فرايندهاي مديريت پروژه  شود  مراجعـه

 سيستمهاي مديريت كيفيت   4-2

 اصول مديريت كيفيت  4-2-1

مراجعه  1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    0-2بـه بنـد  اصل مديريت كيفيت اسـت )  8وژهها در اين استاندارد مبتني بر  راهنماي مديريت كيفيت در پر

 (  شود

   الف( مشتري محوري ؛

 هبري ؛ را(  ب

 دخيل بودن افراد ؛   (ج

 ي رويكرد فرايند (  د  

 رويكرد سيستمي در مديريت ؛ (  ه  
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 بهبود مداوم ؛   (و  

 واقع بينانه در تصميم گيري ؛ رويكرد    (ز  

  .بايستي اين اصول كلي مبناي سيستمهاي مديريت كيفيت را در سازمان مبدأ و پروژه تشكيل دهد . ح( روابط سود بخش متقابل با تأمين كننده  

 ارائه شده است.   بنـدها  راهنماي اجراي اصول مديريت كيفيت درباره طرح ريزي هاي انجام شـده در فراينـد اسـتراتژيك در زيـر  - يادآوري 

   سيستم مديريت كيفيت پروژه  4-2-2

شوند . سيستم مديريت كيفيت پروژه بايستي تا آنجا كه   براي دستيابي به اهداف پروژه الزم است كه فرايندهاي پروژه در قالب يك سيستم مديريت كيفيت مـديريت

   شدبا همراستا    ممكن است با سيستم مديريت كيفيت سازمان مبدأ

بايستي مدارك مورد نياز   مي .كند راهنمايي براي تشخيص اثربخشـي و كـارائي سيسـتم هـاي مـديريت كيفيـت ارائـه 9004ايزو  -استاندارد ملي ايران  -يادآوري 

 -استاندارد ايران    4-  2نترل شوند ). به زير بند  و كنترل پروژه، تعريف و ك  رحريزي، اجراه منظورحصول اطمينان از اثربخشي طو توليد شده توسط سازمان پروژه ب

 مراجعه شود .(1380:سال   9000ايزو

 طرح كيفيت براي پروژه    3- 2 -4  

طرح كيفيت بايستي فعاليتها و منابع مورد نياز براي دستيابي    سيستم مديريت كيفيت پروژه بايستي مستند شده و در طرح كيفيت پروژه منظور يا به آن ارجاع .شود  

 . طرح كيفيت بايستي جزو طرح مديريت پروژه باشد يا در آن ارجاع داده شود . اهداف كيفيت پـروژه را شناسـايي نمايـدبه  

  . كيفيت مورد استفاده سازمان پروژه را محدود كند  مشتري ممكن است الزامات طرح كيفيت را بيان كند . اين الزامات نبايستي دامنه طرح   در شرايط قراردادي

 . كندراهنمايي درباره طرح كيفيت ارائه مي    10005ايزو    -يادآوري  

 مسئوليت مديريت    5  

مديريت كيفيت اثربخش و كارا در   باال در سازمان هاي مبدأ و پروژه ، بـراي توسـعه و نگهـداري سيسـتمتعهد و دخيل بودن فعال مديريت رده  تعهد مديريت 5-1

  .پروژه ضروري است

 كنند. تأمين    مراجعـه شـود را (  5-2مديريت رده باالي سازمان هاي مبدأ و پروژه بايستي درونداد فرايند اسـتراتژيك ) بـه  

مبدأ بايستي اطمينان حاصل نمايد كه اقدامات الزم   از آنجائيكه سازمان پروژه ممكن است پس از تكميل پروژه متفرق و منحل شود، مديريت رده باال ي سـازمان  

  . انجام خواهد شد   براي بهبود مداوم بر اي پروژه جاري و پروژههـاي آينـده
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 مايند. ن  ادموفقيت پروژه است، ايج  أ و پروژه ، فرهنـگ كيفيـت را كـه عامـل مهمـي در تضـميننياز است تا مديريت رده باال ي سازمانهاي مبد

 فرايند استراتژيك   5-2

 اربرد اصول مديريت كيفيت در طول فرايند استراتژيك ك  5-2-1

فرايندي استراتژيك و تعيين كننده مسير است . سازمان    طرح ريزي براي ايجاد، اجرا و نگهداري سيستم مديريت كيفيت مبتني بر كـاربرد اصـول مـديريت كيفيـت،

 .پروژه بايستي اين طرح ريزي را انجام دهد

 . محقق گردد  در اين طرح ريزي ضروري است هم بركيفيت فرايندها و هم بر كيفيت محصوال ت متمركز شد تا اهداف پروژه

-2تا 7-8در فرايندهاي توصيف شده در زير بندهاي   تي عالوه بر راهنماي خـاص ارائـه شـدهنيز بايس 5-2-2تا 5-2-9راهنماي عمومي ارائه شده در زيربندهاي 

 ه كار گرفته شود  8و بند ب    1-6،  2-6،  7

 محوري    مشتري 5-2-2

برآورده سازند و در جهت فراتر رفـتن از    الزامات آنها را  سازمانها به مشتريان خود وابسته هستند و لذا بايسـتي نيازهـاي حـال و آينـده مشـتريان را درك نماينـد ،

 ( مراجعه شود1380:سال    9000ايزو  -استاندارد ايران    الـف  0-2بـه بنـد    ) انت ظـ ارات مشـتري تـالش كننـد  

مينان حاصل شود در تمامي فرايند  درك شوند تا اط تأمين الزامات مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع براي موفقيت پروژه ضرورياست . بايستي اين الزامـات بـه خـوبي

 . ،ها مد نظر قرار گرفته و قابليت تحقّق آنها وجود دارد

مورد توجه قرار دهد. اهداف ممكن است در طول اجراي    اهداف پروژه، كه شامل اهداف محصول نيز ميشود، بايستي نيازها و انتظارات مشتري و ديگر طرفهاي ذينفـع را

ـ اين استاندارد و ( بايستي جزئيات آنچه را كه بايد انجام شـود  2ـ 2بند  7بايستي مستند شود )طبق زير  پروژه درطـرح مـديريت پـروژهپروژه اصالح شوند. اهداف  

 .شرح واژه هاي زمان، هزينه و كيفيت محصول( و نيز آنچه را كه بايد اندازه گيريگردد، بيان كنند  ) مطـابق

با تمامي    گرفتن الزامات مشتريان بايستي ارزيابي .شود هزينه و كيفيت محصول، اثرات بالقوه آن بـر محصـول پـروژه ، بـا در نظـر  هنگام برقراري توازن بين زمان يا

ين الزامات  تمامي بخشهاي پروژه تسهيل گردد. هر گونه تعارض ب  طرفهاي ذينفع بايستي فصول مشتركي ايجاد شود تا در صورت نياز مبادله اطالعات به نحو مناسب با

داده ميشود به جز    معموالً زماني كه بين الزامات مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع اختالف پيش آيد الزامـات مشـتري تـرجيح  طرفهاي ذينفع بايستي حل و فصل .شود

  .در موارد قانوني و الزامات مقرر

طول پروژه الزم است تغييرات الزامات طرف هاي ذينفع و    ينفع بايستي مستند شود. درحل و فصل اختالف بايستي مورد قبول مشتري قرارگيرد. توافقهاي طرفهاي ذ

 .آغاز پروژه به آن ميپيوندند، مورد توجه قرارگيرد  از جمله الزامات طرفهاي ذينفع جديد كه پس از

 راهبري   5-3-2
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نحوي بوجودآورده و برقرار نگهدارند تا افراد بتوانند در    ط درون سـازمان را بـهرهبران وحدت مقصد و جهت گيري سازمان را ايجاد مي كنند آنـان بايسـتي محـي  

مدير پروژه بايستي در اولين   . [مراجعه شود1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    0-2به زير بند  ]  دستيابي به اهداف سازمان به طور كامل دخيـل شـوند

اختيارات الزم براي مديريت پروژه و حصول اطمينان از استقرار، اجرا و نگهـداري    ست كه مسئوليتهاي مشخص وفرصت ممكن منصوب شود. مدير پروژه فردي ا 

مديريت رده باالي سازمانهاي   . پروژه را دارد . اختيارات تفويض شده ب ه مدير پروژه بايستي با مسئوليتهاي وي همخواني داشته باشد  سيسـتم مـديريت كيفيـت

  :عهده گيرند   بايستي رهبري ايجاد فرهنگ كيفيت را بـه روش هـاي زيـر بـرمبدأ و پروژه  

   تدوين خط مشي كيفيت و تعيين اهداف پروژه )از جمله اهداف كيفيت ،(  با •

 ه  فراهم نمودن زير ساخت و منابع مورد نياز به منظور اطمينان از دستيابي به اهداف پروژ  با •

 ي به گونه اي كه زمينه را براي تحقق اهداف پروژه مساعد نمايد  فراهم نمودن ساختار سازمانبا   •

   ها  تصميمگيري بر اساس داده ها و اطالعات مبتني بر واقعيتبا   •

 ايجاد انگيزه و توانمند سازي تمامي كاركنان پروژه براي بهبود فرايندهاي پروژه و محصول  با   •

 يندهريزي براي اقدامات پيشگيرانه در آ  طرح  با •

 دخيل بودن افراد   5-2-4

بـه )آنها در جهت منافع سازمان مورد استفاده قرار گيـرد    افراد در هر سطحي كه باشند جوهره سازمان هستند و دخيل بودن كامل آنها موجب ميشود تا تواناييهـاي  

هـا و اختيـارات مشـخص بـراي مشـاركت    در سازمان پروژه داراي مسئوليتبايستي افراد   . (  مراجعه شود1380  :سـال  9000ايـزو    -ج اسـتاندارد ايـران    0-2بنـد  

بايستي افراد با صالحيت به ي سازمان پروژه   . اختيارات واگذار شده به مشاركت كنندگان در پروژه بايستي متناسب با مسئوليتهاي آنها باشد . در پـروژه باشـند

 . كنند  تكنيكها و روشهاي مناسبي براي كاركنان فراهم شود تا بتوانند فرايندها را پايش و كنترل  بايسـتي ابزارهـا،يابند. براي بهبود عملكرد سازمان پروژ ه    تخصيص

پيامدهاي مديريت بين فرهنگي بايستي مورد توجه   المللـي و غيـره، مسـائل و  هاي بين  هاي چند مليتي و چند فرهنگي، پروژه هاي مشترك، پروژه  در مورد پروژه

 . قرار گيرد

 فرايندي رويكرد    5  -2-  5

ايزو    -استاندارد ايران    0-2فرآيند مديريت شوند ]به بند د    نتيجه مطلوب هنگامي به صورت كاراتر حاصل ميشود كه فعاليتها و منابع مرتبط به آنها بـه صـورت يـك  

 .  مراجعه شود[1380:سال    9000

  استفاده از فرايندهاي خود يا فرايندهاي ديگر پروژه  هـايي را كـه در خـالل تـدوين و بدأ بايستي تجربهفرايندهاي پروژه بايستي شناسايي و مستند شود . سازمان م

هـا را مـورد توجـه قراردهـد    سازمان پروژه بايستي زماني كه فرايندهاي پروژه را ايجاد ميكند اين تجربه . ها به دست آورده است، در اختيار سـازمان پـروژه قرار دهـد

   كند  سازمان پروژه ممكن است نياز داشته باشد فرايندهاي ي خاص پروژه ايجاد  ـه. البت

  : اين كار مي تواند به روش هاي زير انجام شود
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 شناسايي فرايندهاي مناسب پروژه  با   •

 شناسايي درونداد ها و بروندادها و اهداف براي فرايندهاي پروژه    با •

 ها و اختيارات آنها    ص كردن مسئوليتشناسايي مالكان فرايندها و مشخ با   •

 طراحي فرايندهاي پروژه به گونه اي كه فرايندهاي آينده در چرخه حيات پروژه را پيش بيني نمايد  با   •

 ها كردن ارتباطات و تعامالت بين فرايند  مشخص  با •

يا ارزيابي   يابياز طريق تراز  توانندمي    ها  رزيابيهمچنين ا .ميزان اثربخشي و كارايي فرايندها از طريق بازنگريهاي درون سازماني يا برون سازماني ميتواندارزيابيشود  

  درجه   "دبهترين در نـوع خـو"  تا     "وجود سيستم رسميعدم  "هاي بلوغ اساساً طيف وسيعي دارند كه از    مقياس   ، انجام شـود  فرآيندها نسبت به يك مقياس بلوغ

 ( . مراجعه شود1382سال    :  9004ايزو    -استاندارد ايران    بندي مي شوند. مدلهاي بلوغ متعددي براي كاربردهاي مختلف تكوين شده اسـت ) بـه پيوسـت الـف

وابسته به محصول ارائه مينمايند . اين   يريت كيفيـت وابسـته بـه فراينـد ورويه هاي مـد  از  يراهنمايي در خصوص تعداد   9000استانداردهاي خانواده ايزو   -يادآوري 

 .كنند  ها كمك  راهنما ها ميتوانند به سازمان در تحقق اهداف پروژه

 مديريت  به  يرويكرد سيستم  6-2-5

ه    0-2به بند  )دستيابي به اهداف آن كمك ميكند    يي سـازمان درارشناسايي، درك و مديريت فرايندهاي مرتبط به هم به عنوان يك سيستم به اثربخشي و كـا

ح ريـزي شـده  ري به مديريت امكان هماهنگي و سـازگاري فراينـد هاي طـبه طور كلي رويكرد سيستم (.مراجعه شود1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران  

 . كندسازمان و تعريفي روشن از فصول مشترك آنها را ميسر مي   يـك

سازمان پروژه فرايندهاي پروژه را كنترل ميكند. براي   . يك پروژه به كمك مجموعهاي از فرايندهاي طرح ريزي شده، به هم مرتبط و وابسته به هم اجـرا مـي شـود  

 فرايندها هماهنـگ شـده و بـه صـورت يـكنياز تعريف شده و چگونگي ارتباط بين آنها مشخص شود، تا اين  كنترل فرآيندهاي پروژه الزم است فراينـد هاي مـورد

  .سيستم در راستاي سيستم كلي سازمان مبدأ مديريت شود

فرايندهاي پروژه،  در  (  وابسته و) از جمله سازمان مبدأ    بايستي تقسيمبندي شفافي در خصوص مسئوليتها و اختيارات سـازمان پـروژه و ديگـر طـرف هـاي ذيـربط

كند كه فرايندهاي مناسـب ارتباطـات تعريـف شـده و    بايستي سازمان پروژه اطمينان حاصل . ثبت شود  هـا بايسـتي مشـخص و  ديصورت گيرد. اين تقسيم بن

 ود.ش  هاي مرتبط و سازمان مبدأ مبادله مي  فرآيندهاي پروژه به همان نحو بين پروژه ، ساير پروژه  اطالعـات بـين

 مداوم بهبود   5  -2-  7

چرخه   (.  مراجعه شود 1380:سال    9000ايزو    -ايران    و اسـتاندارد  0-2بـه بنـد  )كلي سازمان بايستي يك هدف دائمي براي سازمان باشد  بهبود مداوم در عملكرد  

سازمانهاي  . (  شودمراجعه  1382سال    :  9004ايزو    -استاندارد ايران    هپيوسـت ب  به   )مبتنـي اسـت .   PDCA طـرحـ  اجـراـ  كنتـرلـ  اقـدام"بهبود مداوم بر مفهوم  

براي يادگيري از تجربه  .    ستاها  مسئوليت آنها بر عهده اين سازمان    يي فراينـد هايي هسـتند كـهمبدأ و پروژه مسئول تـالش مـداو م بـراي بهبـود اثربخشـي و كـارا
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ثبت و تحليل اطالعات به دست آمده در طول يك پروژه، بايستي   شود . جهت ، بايستي مديريت پروژه ها به عنوان يك فرآيند و نه يك وظيفـه مجـزا در نظرگرفتـه

:سـال    9004ايـزو    -بايستي شرايط الزم براي خود ارزيابي )به پيوست الف اسـتاندارد ايـران   . يك فرآيند بهبود مداوم مستقرگردد   سيستمي به منظور استفاده در

مراجعه شود ( فراهم شود  1380سال   :9000ايزو-استاندارد ايران  3-9-1يزي هاي خارجي )به زيربند  ( مميزيهاي داخلي و در صورت نياز ممشود  مراجعـه1382

 نظر گرفته شود   زمان و منابع مورد نياز نيز بايستي در  گردد .  تا فرصت هاي بهبود مشخص

 رويكرد واقع بينانه درتصميمگيري ها    8- 2 -5

اطالعات مربوط به پيشرفت   ( مراجعه شود1380  :سـال  9000ايزو  -ز استاندارد ايران    0- 2به بند  )عات است .تصميمات اثربخش مبتني بر تحليل داده ها و اطال

اين استاندارد( بايستي براي    4-  3و  5-  3ارزيابي عملكرد و پيشرفت )طبق زيربندهاي    د به عنوان مثال در دفتر ثبت وقايع پروژهپروژه و عملكرد آن بايستي ثبت شو

 گرفته شود.  ربكا  وضعيت پروژه  ارزيابي

بازنگري در طرح مديريت پروژه اطالعات ارزيابي عملكرد و پيشرفت را تحليل  سازمان پروژه بايستي براي اتخاذ تصميمات اثربخش در خصوص پروژه و تجديد نظر و  

گيرد تا از آنها بتوان براي بهبود پروژه كنوني    و مــورد اســتفاده قــرارهــاي پيشــين بايســتي تحليــل    اطالعــات مربــوط بــه گــزارش اختتــام پــروژه . كند

 هاي آينده بهره برد   يا پروژه

   روابط سود بخش متقابل با تامين كننده  9-2-5

ح  0-2يجاد ارزش مي گردد ) به بند توانايي هر دو در ا نندگان آن وابسته به هم هستند و رابطه سود بخش متقابل بين آنهـا موجـب افـزايشكتامين هر سازمان و

، به    سازمان پروژه بايستي هنگام تدوين استراتژيهاي خود براي فراهم آوري محصوالت برون سازماني 1 .[مراجعه شود(1380:سال  9000ايزو  -استاندارد ايران  

 . تامين كنندگان مي تواند مورد توجه قرارگيرد  با  اري .كند تسهيم ريسكمحصوالتي كه تهيه آن به زمان طوالني نياز دارد، با تامينكنندگانش تعامل و همك  2  ويـژه

محصول به صورت مشترك توسط سازمان پروژه و    براي استفاده از دانش در دسترس تامينكنند ، ه بايستي الزامات براي فرآينـدهاي تـامين كننـده و ويژگيهـاي

بايستي توانايي يك تامين كننده در خصوص برآورد ه كردن الزامات فرآيند ها و محصـوالت را تعيـين كنـد   تامينكنندههايش تدوين گردد. سازمان پـروژه همچنـين

احتمال استفاده از يك تأمينكننده  . نظر داشته باشد  فهرست ترجيحي مشتري درباره تامينكنندگان يا معيارهاي مشتريان درباره انتخـاب تـامين كننـدگان را در  و

 . مراجعه شود1382:سال    9004ايزو   - اسـتاندارد ايـران  7-4روژه بايستي بررسي ) ددرگ به بنـد  براي چندين پ 

 ي پيشرفت بازنگري مديريت و ارزياب   5-3

 مديريت    بازنگريهاي  5-3-1

ر دهد تا از تداوم مناسب بودن، كفايت، اثر  بازنگري قرا  مديريت سازمان پروژه بايستي سيستم مديريت كيفيت پروژه را در فواصـل زمـاني طـرح ريـزي شـده مـورد

  (مراجعه شود1382:سال    9004ايزو  -استاندارد ايران    5-6بند      به)بخشي و كار يآي آن اطمينا ن حاصل كند  

 . گردد  ممكن است نياز باشد سازمان مبدأ نيز در بازنگري مديريت دخيل
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 پيشرفت   ارزيابي  5-3-2

ارزيابي تحقق اهداف پروژه فراهم آورد . بروندادهاي    استاندارد ( بايستي تمامي فرايندهاي پروژه را در برگيـرد و فرصـتي بـراياين    3-4ارزيابي پيشرفت )زيربند  

 . عملكرد پروژه فراهمكند و به عنوان درونداد براي بازنگريهاي بعدي مديريت به كارگرفته شود  ارزياب ي پيشرفت ميتواند اطالعات مهمـي را در خصـوص

 :  الف ( ارزيابي پيشرفت بايستي در موارد زير به كار برده شود

 ارزيابي كفايت طرح مديريت پروژه و بررسي اينكه كارهاي انجام شده تا چه حد با آن انطباق دارد   •

 فرايندهاي پروژه تا چه اندازه با يكديگر هماهنگ و مرتبط هستند  ارزيابي اين كه   •

 شناسايي و ارزيابي فعاليتها و نتايجيكه تأثير مساعد يا نامساعد بر ميزان دستيابي به اهداف پروژه دارند     •

 دستيابي به دروندادها براي كارهاي باقي مانده در پروژه   •

 تسهيل ارتباطات  •

 ها ها در پروژه از طريق شناسايي انحرافات و تغييرات در ريسكبهبود فرايند •

 : رزيابي پيشرفت بايستي شامل موارد زير باشدريزي براي انجام ا  ب( طرح  

 براي ارزيابي پيشرفت )تا در طرح مديريت پروژه گنجانده شود   تهيه يك برنامه زمانبندي كلي  

 پيشرفت به طور جداگانه    انتصاب مسئوليت براي مديريت هر ارزيابي

 مشخص نمودن هدف، ارزيابي الزامات ، فرايندها و برونداد ها براي هر ارزيابي پيشرفت  

 (طرفهاي ذينفع    انتصاب افرادي كه در ارزيابي مشاركت دارند)مثالً افرادي كـه مسـئول فراينـد هاي پـروژه هسـتند و ديگـر

 پرسشها در دسترس هستند   مناسبي از فرايندهاي پروژه كه ارزيـابي شـده انـد بـراي پاسـ خگويي بـه  اطمينان حاصل شود كه كاركنان

 (  مديريت پروژه  است و براي ارزيابي در دسترس قرار دارد )مثل طـرح  اطمينان حاصل شود كه اطالعات مربوطه ، تهيه شده

 :  ج( افرادي كه ارزيابي را انجام ميدهند بايستي 

 . ف فرايندهاي مورد ارزيابي و تأثير آن ها بر سيستم مديريت كيفيت پروژه را بدانندهد •

 دروندادها و بروندادهاي فرايندهاي مرتبط را بررسي كنند   •

 كنند    گيري كه در فرايندها به كار گرفته ميشود را بازنگري  معيارهاي پايش و اندازه •

   كنند كه آيا فرايندها اثربخش هستند  تعيين •
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 در پي ايجاد بهبودهايي بالقوه در كارا يي فرايندها باشند  •

 كنند   بر اساس نتايج ارزيابي پيشرفت، گزارشها يا ديگر بروندادهاي مرتبط را تدوين •

 :  زماني كه ارزيابي پيشرفت انجام شد(  د   

 . قبول است يا خير  ريزي شده قابل  با اهداف طرح  د عملكرد پـروژه در قيـاسگرد  يها ارزيابي بايستي با توجه به اهداف پروژه بررسي نشو د تا مشخصبرونداد  

ند به عنوان منبعي براي فراهم نمودن اطالعات براي سازمان  توانبروندادهاي ارزيابي پيشرفت مي   . مسئوليت اقدامات منتج از ارزيابي پيشرفت بايستي مشخص گردد  

 ند. آي فرايندهاي مديريت پروژه مورد استفاده قرارگيربهبود مداوم اثربخشي و كار ي  مبدأ ، جهت

   مديريت منابع   6

   كليات  فرايندهاي مربوط به منابع  6-1

 كليات   6-1-1

بالقوه در خصوص منابع كمك مي نما .يد نمونـه هـاي    فرايندهاي مرتبط با منابع به طرح ريزي و كنترل منابع كمك مي .كند اين مسئله به شناسايي هرگونه مشكل 

فرايندهاي مربوط به منابع )پيوست    مي .شود  اطالعات، مواد، نرم افزارهاي رايانهاي، كاركنان، خدمات و مكان  ي از منـابع شـامل تجهيـزات، تسـهيالت ، منـابع مـالي،

 :  شودالف اين استاندارد( شامل موارد زير مي

 طرح ريزي منابع،   •

   كنترل منابع •

 . بيان خواهد شد  6-  2كاربرد دارد. ديگر جنبه ها مانند آموزش در بند    كاركنان  مديريت اين بند فرعي درباره جنبه هاي يكم  -يادآوري   

 ي منابع طرح ريز  6-1-2

زمانبندي پروژه   پروژه مورد نياز است و بر اساس برنامه نمايد چـه منـابعي بـراي  د طرحهاي منابع بايستي مشخصگرد منابع مورد نياز براي پروژه بايستي شناسايي  

  رت كـاربرد بايسـتي يابنـد . درصـو تخصيص م  كند، اين منابع ازكجا و چگونه تأمين ميشوند و كجا  مشخص  هاي منابع بايستي  چه زماني به آنها احتياج است . طرح 

 . دند طرح ها بايستي براي كنترل منابع مناسب باش نها طرح تكليف منابع اضافي را مشخص نك

 بايستي مورد ارزيابي قرارگيردكه منابع را تامين ميكنند    داد ها بايستي جهت طرح ريزي منابع مورد تائيد قرارگيرد . ثبات، توانمندي و عملكردسازمانهاي يون دراعتبار  

ايمني، مالحظات فرهنگي، موافقت نامههاي بينالمللي،    محدوديتهاي منابع بايستي مورد توجه قرارگيرد. برخي از نمونههاي محدوديت ها شامل در دسترس بـودن، .

حهاي منابع از قبيل برآوردها، تخصيصها و محدوديتها به همراه مفروضات  طر  اثر و پروژه بر محيط زيست مي .شود  توافق نامه هايكارگري، مقررات دولتي، تامين بودجه

 .مديريت پروژه گنجانده شود  بايسـتي مسـتند و در طـرح
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 منابع   كنترل  6-1-3

جمع    دفعات  ها به  ازنگريبندي ب زمان .  دسترس است  بايستي ها بازنگري يي انجام شوند تا اطمينان حاصل گردد كـه منـابع كـافي بـراي تحقـق اهـداف پـروژه در

انحرافات از طرح هاي منابع بايست ي مشخص شـده، تحليـل  . پروژه بايستي مستند شود  آوري داده هاي مرتبط و پيش بيني الزامات منـابع در طـرح مـديريت

  ستي تنها پس از در نظر گرفتن پيامدهاي آنها بر ساير فرايندهاي گيري در خصوص انجام اقدامات باي  تصميم   .شودثبت    شـود، بـر اسـاس آن اقـدام گـردد و در نهايـت

ديگر طرفهاي ذينفع مرتبط، به توافق رسد. تغيير در طرح    تري وء بـا مشـيش از اجراكه بر اهداف پروژه تأثير ميگذارد بايستي پ  اتيرپروژه و اهداف آن انجام .شود تغيي

باقيمانده    ايندهاي پروژه به هنگام برنامهريزي بـراي كـارباشد . بازنگري در پيش بيني الزامات منابع بايستي با ساير فر  هاي منابع بايستي در صورت نياز با كسب مجوز

 مداوم مورد استفاده قرارگيرد  داليل ريشهاي كمبود منابع يا ماز اد آنها بايستي شناسايي شده، ثبت شود و به عنوان درون داد بـراي بهبـود . هماهنگ شود

   فرايندهاي مربوط به كاركنان  6-2 

 كليات   6-2-1

هدف   . مربوط به كاركن ،ان توجه خاصي مبذول شود يت پروژه به مشاركت كاركنان آن بستگي دارد. بنابراين بايستي به فعاليـت هـا در فراينـد هاي كيفيت و موفق  

 اين فرايندها ايجاد محيطي است كه در آن كاركنان بتوانند در پروژه به صورت اثربخش و كارا مشاركت كنند

   ان عبارتند از ) پيوست الف اين استاندارد :(فرايندهاي مرتبط با كاركن

 ايجاد ساختار سازماني پروژه   •

 تيم   توسعه  كاركنان  تخصيص •

 شود. بيان مي  7-  6در بند    آمده است . مسائل مربوط به ارتباطات مديريت كاركنان  6-  1كمي مديريت كاركنان زير در بند    جنبه هاي  -يادآوري

 ساختارسازماني پروژه    ايجاد ساختار سازماني پروژه   6-2-2

د بايسـتي بـراي  هاي پيشين در صورتيكه در دسترس باشـ   ههاي پروژ  تجربه  .ودبايستي مطابق با الزامات و خط مشي سازمان مبدأ و شرايط خاص پروژه ايجـاد شـ

  .سازماني مورد استفاده قرار گيرد  انتخـاب مناسـب تـرين سـاختار

 . كنندگان در پروژه را ترغيب و تشويق نمايد  مشاركت  بـين تمـامي  راات و همكـاري اثـربخش و كـااي طراحي شود تا ارتباط  ساختارسازماني پروژه بايستي به گونه

شرايط محلي و فرايندهاي به كارگرفته شده باشد    مايد كه ساختار سازماني پروژه متناسب بـا دامنـه پـروژه، انـدازه تـيم پـروژه،ن   مدير پروژه بايستي اطمينان حاصل 

تهـا و  است مثالً ماتريس يا ي وظيفه اي شود. همچنين ممك ناست نياز باشد تقسيم مسئولي  اني پـروژه ممكـن. با در نظر گرفتن اين عوامـل ، سـاختار سـازم

شناسايي و ايجاد روابط سازمان   . سازماني پروژه با توجه به تقسيمبندي مسئوليتها و اختيارات در سازمان مبدأ و ساختار سازماني آن انجام شود   اختيـارات در سـاختار

 : پروژه براي موارد زير الزم است
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 براي رابطه با مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع   

  هاي زمانبندي، كيفيت و هزينه  پايش ميكند مانند برنامه به ويژه آن دسته كه وظايف پـروژه را) ندكناي سازمان مبدأ كه پروژه را حمايت مي براي بخشهاي وظيفه 

   (  ها

 . ودشرح شغل يا نقش ، از جمله انتصاب مسئوليت و اختيار بايستي تهيه و مستند ش . هاي مرتبط در همان سازمان مبدأ  براي ساير پروژه

 5-  5- 2است بايستي مشخص شود )به زيربند  آن بخش از وظايف پروژه كه مسئول حصول اطمينان از استقرار، اجراء و نگهداري سيستم مديريت كيفيت پـروژه  

ان و ديگر طرفهاي ذينفع بايستي ، مشتري  فصول مشترك اين وظيفه با ساير وظايف پر وژه 1  مراجعـه شـود .( چگـونگي1382:سـال    9004ايـزو    -استاندارد ايران  

كاركنان تخصيص  . متناسب و با كفايت است  بايستي بازنگريهاي ساختارسازماني پروژه طرحريزي شده و به صورت دورهاي انجام شود تـا مشـخص گـردد  مستند .شود

مشخص شود ) براي تعريف شايستگي به    ه فعاليت مي نمايند بايسـتيشايستگي از الزم نظر تحصيالت، آموزش، مهارتها و تجربه براي كاركناني كه در پروژ   6  -2-  3

هنگام انتخاب كاركنان پروژه بايستي خصوصيات فردي مورد توجه قرارگيرد الز.   1  مراجعه شود .(1380:سال    9000  -استاندارد ايران زواي    3-  9-  12زيربند  

 . گيرد  رقرابايستي مورد توجه خاص    افراد كليدي  امات شايستگي

مي ،شود بايستي اختصاص داده شود. انتخاب افراد    در ايـن خصـوص پـيش بينـيوقت كافي براي جذب افراد با صالحيت، به ويژه زمـاني كـه برخـي مشـكالت  

  شايستگي و تجربه آنها در فعاليتهاي قبلي مورد توجه قرارگيرد . معيارهاي انتخاب بايستي تهيه شـوند و در   بايستي بر اساس شرح هاي شغل يا نقش باشد و همچنين

 . انتخاب شود، اولويت بايستي با مهارتهاي رهبري باشد  تمامي سطوح كاركنانيكه براي پروژه مورد توجه ميباشند، اعمالشوند ز . مـاني كـه قـرار اسـت مـدير پـروژه

مدير پروژه بايستي اطمينان حاصل    شدهاند، دخيل با .شد  روژه بايستي در انتخاب افراد براي سمتهايي از پروژه كه در موفقيـت پـروژه ضـ روري تشـخيص دادهمدير پ 

اسـتاندارد ايـران    5-5-2زيربنـد    سيسـتم مـديريت كيفيـت پـروژه منصـوب شـود ). بـه  نمايدكه نمايندهاي از سوي مديريت با مسئوليت استقرار، اجرا و نگهداري

در نظر    در زمان انتصاب افراد براي تيم هاي پروژه بايستي قيعال فردي، روابـط شخصـي، نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا (. مراجعه شود1382  :سـال  9004ايـزو  -

بايستي شرح   . مسئوليت ها بين اعضاي سازمان پروژه ياري رساند  ـيمگرفته شود. آگاهي ازخصوصيات و تجربه شخصي افراد ميتواند در شناسـايي بهتـرين نحـوه تقس

دشو در مواردي كه عضوي از سازمان پروژه به يكي از واحدهاي وظيفه   .  شغل يا نقش توسط شخصي كه براي آن شغل يا نقش منصوب شده به خوبي درك و پذيرفتـه

 مستند .شود   يت ها و خطوط گزارشدهي آن فرد بايستيميزان اختيارات ، مسئول  اي سازمان مبدأ نيز گزارش ميدهد،

عملكردكلي، از جمله اثربخشي و آكار يي كاركنان   بايستي انتصاب كاركنان براي مشاغل يا وظايف خاص تائيد شده و بـه اطـالع افـراد مـرتبط برسـد . بايسـتي

شود كه اين انتصابات مناسب هستند. بايستي بر اساس نتايج، اقدامات مناسبي از قبيل آموزش  تصديق    درمشاغلي كه به آنها واگذار شده، مورد پايش قرارگيرد تـا

مورد، در    در صورتيكه تغيير افراد در سازمان پروژه بر مشتري و ديگرطرفهاي ذينفع تأثيرگـذار باشـد بايسـتي ايـن  افراد يا تقدير از عملكرد آنها انجام شو .د  مجدد

عملكرد اثربخش تيم ، مستلزم آنستكه اعضاي تـيم داراي شايسـتگ ي كـافي و بـا    6  4-2  -تيم توسعه . اجرا به اطالع آنها رسانده شود  صورت امكان ، پيش از

عملكرد تيم ،   براي بهبود  مراجعه شود .(1382:سال  9004ايزو  -استاندارد ايران    6-2-1همكاري با يكديگر داشته باشند ) به زيربند    انگيـزه بـوده و تمايـل بـه

مربوط به توسعه تيم مشاركتكنند. كاركنان بايستي درباره ارتباط و اهميت    تيم پروژه به صورت جمعي و ا عضاي تيم به صورت فردي، بايستي در فعاليـت هـاي
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  -استاندارد ايران  6- 2-2شـوند ) . بـه زيربنـد جهت دستيابي به پروژه و اهداف كيفيت، آموزش ببينيـد و نسـب ت بـه آن آگـاه  فعاليـت هـاي پـروژه خودشـان،

 . مراجعه شود1382:سال    10015ايزو    -و استاندارد ملي ايران    1382:سال   9004ايزو

كـاري  مديران سازمان پروژه بايستي در خصوص ايجاد محيط كاري كه مشوق تعـالي، رابطـه    كار تيمي اثربخش بايستي شناسائي و در موارد مقتضي قدرداني .شود

حل و فصل ساختاريافته تعارض،    احترام به اعضاي گروه و ديگر افراد دخيل در پروژه باشد، اطمينان حاصلنمايند. تصميمگيري بـر اسـاس اجمـاع،  اثـربخش، اعتمـاد و

همين استاندارد براي بحث درباره    5-  2-  3ه زير بند  بايستي تشويق و توسعهيابند ) ب  ارتباطات شفاف، باز و اثربخش، تعهـد و پايبنـدي متقابـل بـه رضـايت مشـتري

طرحريزي و اجراي تغيير    در صورت امكان كاركناني كه تحت تاثير تغييرات درپروژه يا در سـازمان پـروژه قـرار گرفتـه انـد بايسـتي در .مراجعه شود ("راهبري"

زير بند  )  گانه مديريت پروژه را كه براي توليد محصول پروژه ضروريهستند در بـر مـي گيـرد  اين بند فرايندهاي هفت  7  1  -كليات  پديدآوري محصول 7 . دخيلگردند

پروژهها متشكل از سيستم ي از فرايندهاي طرحريزي شده و وابسته به هم    7  1-2  -كليات  فرايندهاي مربوط به وابستگي متقابل- 2 7 .( اين استاندارد  3-1-4

مسئوليتهاي    معموالً برديگر فرايندها نيز تـأثير مـي گـذارد . مـديريت كلـي وابسـتگي هـاي متقابـل فراينـد هاي پـروژه جـزو  هـاهستند كه اقدام ي در هريـك از آن

بـين گـروه هـاي اثـربخش و كـارا  ارتباطـات  بايسـتي  پـروژه  ان  اي  مدير پروژه به شمار ميآيد. سازم  جاد كند و  مختلف كاركنان ي كه در پروژه مشاركت دارند 

ـ   :فرايندهاي مربوط به وابستگي متقابل شامل موارد زير ميشود هب) پيوست الف اين استاندارد مراجعه شود (  . مسئوليتهاي آنها را به صورت شفاف انتصاب دهند

 .ـ اختتام فرايند و پروژه  ـ مديريت تغيير، و  ـ مديريت تعامل ،  آغاز پروژه و تكوين طرح مديريت پروژه ،

ارجاعدهد    ضرورياست كه طرح مديريت پروژه تدوين گردد كه بايسـتي شـامل طـرح كيفيـت پـروژه باشـد يـا بـه آن  غآ از پروژه و تكوين طرح مديريت پروژه- 2-2 7

 .بستگي دارد   و به صورت روزآمد حفظ شود . ميزان ذكر جزئيات به عواملي همچون اندازه پروژه و پيچيدگي آن

اطالعرساني شود. اين امر سبب ميشود از تجربهبدست    ز پروژه، بايستي جزئيات پروژههاي مرتبط پيشين سازمان مبدأ شناسايي شده و به سازمان پروژهدر دوره آغا

دهكردن الزامات يـك قـرارداد  اگر هدف يك پروژه ، برآور . پروژههاي مرتبط پيشين سازمان بهترين استفاده را برد  آمده )ماننـد درسهـاي آموختـه شـده از ( جزئيـات

به)   . طرح مـديريت پـروژه انجـام شـود تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه الزامـات قـرارداد را در بـر گرفتـه اسـت  باشـد، بايسـتي بـازنگري قـرارداد در حـين تكـوين

نباشد، بايستي بازنگري مقدماتي صورت گيرد تا الزامـات    ه پروژه نتيجه قراردادمراجعه شود ( در صورتيك1382:سال    9004ايزو    -استاندارد ملي ايران    7-2زير بند  

الف ( به الزامات مستند مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع و اهداف   : طرح مديريت پروژه بايستي . دستيابي هستند مشـخص شـود و تائيـد شـود كـه مناسـب و قابـل

ب( فرايندها و اهداف پروژه را شناسائي و مستند    الزام بايستي مشخص و مستند شود تا قابليت رديابي آن امكانپذير باشد ،  رپروژه ارجاع دهد و ، منبع درونداد براي ه

ـ كانالهاي ارتباطي و گزارشدهي سازمان پروژه با بخشهاي مختلف   : ج( فصول مشترك سازماني را شناسايي نمايد و به موارد زير توجه خاصي مبذ ولدارد  كند ،

دهاي پروژه را يكپارچـه  د طرحهاي منتج از طرحريزيهاي انجام شده در ساير فراين (  ـ فصول مشترك بين و ظايف درون سازمان پروژه ،  وظيفهاي سازمان مبدأ و،

-5ـ برنامه زمانبندي پروژه ) زير بند  (اين استاندارد ، 7-3-4زير بند  ) 1 ـ ساختار تجزيه كار ـ طرح كيفيت ، شامل موارد زير ميش :ود  نمايـد ؛ ايـن برنامـه هـا

- 7-2ـ طرح مديريت ريسك ) زير بند    اين استاندارد ،(  7-6-2ات ) زير بند  ـ طرح ارتباط  اين استاندارد ،(  7-5-3ـ بودجه پروژه ) زير بند    اين استاندارد ،(  4-7

ه ويژگيهاي   (  تمامي طرحها بايستي براي ايجاد هماهنگي و رفع تعارضات مورد بازنگري قرارگيرد ؛  اين استاندارد .(  7-8-2ـ طرح خريد ) زير بند    اين استاندارد(، و  7

و براي اندازهگيري و كنترل پيشرفت بايستي مبنايي ارائه نمايد  (  آنها را شناسائي نمايد ، شامل باشد و يا به آنها ارجاع دهد ؛  محصول و چگونگي اندازهگيري و ارزيابي

گي اندازهگيري  ز تعريف شاخصهاي اجرا و چگون (  طرحهائي براي و ها بازنگري ارزيابيهاي پيشرفت تهيه و زمانبندي ؛شود  تا جهت طـرح ريـزي كارهـاي بـاقي مانـده،
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ـ انجام اقدامات اصالحي و پيشگيرانه را   : پايش پيشرفت . اين ارزيابي ها بايستي موارد زير را شامل شود  آنها، و ايجاد شرايطي براي ارزيابيهاي مـنظم بـه منظـور

ينه سازي براي بازنگريهاي پروژه كه توسط قرارداد الزام شده اسـت ،  ح( زم  ـ تأييدكنند كه در محيط متغير پروژه، اهداف پروژه معتبر باقي ميمانند ؛  تسهيل كنند، و

سيستم   . ت( به صورت منظم و همچنين در مواردي كه تغييرات مهمي اتفاق ميافتد بازنگري شود  الزامات قرارداد تبعيت ميشوند؛  تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه

كيفيت پروژه و بخشهاي مرتبط سيستم مديريت كيفيت سازمان    د شود يا به آن ارجاع دادهشود. بين طرحمديريت كيفيت پروژه بايستي در طرح ك يفيت پروژه مستن

اقتباس و در   پروژه بايستي تا آنجا كه امكانپذير است از سيسـتم مـديريت كيفيـت و روش هـاي اجرايـي سـازمان مبـدأ أمبد بايستي ارتباط ايجـاد شـود . سـازمان

الزامـات مشـخص سيسـتم مـديريتصورت ضرورت، با آ كيفيت از طرف ساير طرفهاي ذينفع مرتبط وجود دارد، بايستي    نها سازگارشود. در مواردي كـه برخـي 

ري هـا  رويههاي مديريت كيفيت مانند مست ندسازي، تصديق، رديابي، بـازنگ  . كيفيت با اين الزامات همخواني داشته باشد   اطمينان حاصل شود كه سيستم مـديريت

 . بخشهاي پروژه ايجاد شود  و مميـزي هـا بايسـتي در تمـامي

)كه طرح ريزي نشدهاند( در    براي تسهيل وابسـتگي هـاي متقابـل بـين فرآينـدها )كـه طـرح ريـزي شـده انـد ،( نيـاز اسـت تـا تعـامالت  7  - 2-  3تعامل مديريت  

ظيفه اي در ـ برگزاري جلسات بين و  ـ ايجاد روشهاي اجرائي براي مديريت وفص ل مشترك ؛ : پروژه مديريت شود . مديريت تعامل بايستي شامل موارد زير باشد

ـ اندازه گيري عملكرد پروژه با استفاده از تكنيكهايي از قبيـل تحليـل    ـ حل و فصل موضوعاتي مانند مسئوليتهاي متعارض يا تغييرات در معرض ريسك بودن ؛  پروژه ؛

يابي پيشرفت براي بررسي وضعيت پروژه و طرح ريزي براي  ـ انجام دادن ارز (نظارت بر عملكرد كلي پروژه بر اساس بودجه مبنا ؛  ارزش كسـب شـده ) تكنيكـي بـراي 

يادآوري نمود كه معموالً ميزان ريسك    ارزيابي پيشرفت همچنين بايستي بمنظور شناسائي مشكالت بالقوه در فصول مشترك استفاده شود. بايستي  كارهاي باقيماند .ه

 مورد بحث قرار گرفته است   7-6وري در ايجاد هماهنگي است و در بند  ياد آوري: ارتباطات پروژه اي، عامل ضر  . در فصول مشترك باالست 

آن كه تغيير ي مجاز دانسته شود،    مديريت تغيير شامل شناسايي، ارزيابي، صدور مجوز، مستند سازي، اجرا و كنترل تغييراست . بايستي پيش از  7  4-2  -ر مديريت

پروژه تأثير ميگذارند، بايستي درباره آنها با مشتري و ساير طرفهاي ذينفع به توافق    غييرات ي كـه بـر اهـدافمنظور، گستره اثر و تغيير تحليل شود . آندسته از ت

 ـ مديريت تغييرات مربوط به دامنه پروژه، اهداف پروژه و طرح مديريت پروژه  : مديريت تغيير ، بايستي موارد زير را مورد توجه قرار دهد . رسيد

اين   8ـ بهبود مداوم ) بند  ـ روش هاي اجرايي براي مستند سازي تغيير ؛ ات در فرايندهاي به هم مرتبط پروژه و حل و فصل هرگونه تعارض ؛ـ هماهنگكردن تغيير

وژه بگذار )د ن مثل مطالبات  تغييرات ممكن است اثرات منفي بر پر  .اين استاندارد (  6ـ  2ـ    4ـ جنبه هايي از تغييركه بر كاركنان تأثير ميگذارد )زير بند    استاندارد ؛(

پيشگيرانه    شناسايي قرار گير .دن علل ريشه اي اثرات منفي بايستي تحليل شود و از نتـايج آن بـراي ايجـاد راه حـل هـاي  و دعاوي و ( بايستي هـر چـه زودتـر مـورد

ي مديريت تغيير ، مديريت پيكربندي است . براي مديريت پروژه اين به مـديريت  يكي از جنبه ها . و انجام دادن اقداماتي براي بهبود در فرايند پروژه استفاده شود

ديگر تجهيزات نصب شده( و اقالم قابل تحويل    محصوالت پروژه بر مي گردد. اين محصوالت ميتواند شامل اقالم غيرقابلتحويل ) مانند ابزارهـاي آزمـايش و  پيكربنـدي

 مراجعه شود   10007ايزو    -براي راهنمايي بيشتر درباره مديريت پيكره بندي به استاندارد ايران    -يادآوري    .شود

اختتام فرايندها و پروژه بايستي در مرحله   . پروژه خود نوعي فرايند است و بايستي به مرحله اختتام آن توجه ويژهاي مبذول شود  اختتام فرايند و پروژه 5- 2 -7

هنگام طرحريزي اختتام فرايندها و پروژه ها، بايستي تجربه اي كه از اختتام فرايند ها و پـروژه هـاي   .روژه تعريف و درطرح مديريت پـروژه گنجانـده شـود درآغازين پ

شده بايستي بر اساس طرح خاتمه يابند.    در هر زمان درطي چرخه حيات پروژه، فرايندهاي تكميل . اين استاندارد ( بدست آمده مورد توجه قرار گيرد  8)بند    پيشـين
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در صورت نياز به سازمان مبدأ به نحو مناسب    يك فرايند خاتمه يافته است باي ، ستي اطمينان حاصل شود كه تمامي سوابق گردآوري شده ، داخـل پـروژه و  زماني كه

هاي    زي انجام شده خاتمه يابد. البته در برخي از موارد ممكن است به دليل رويدادپروژه بايستي بر اساس طرحري  توزيع گرديده و براي مدت معيني نگهداري مي .شود

داليل اختتام پروژه هر چه كه باشد، بايستي بازنگري كاملي در خصوص   . پيش بيني نشده ، الزم باشد پروژه زودتر يا ديرتر از زمان طرح ريزي شده، خاتمه يابد

طرفهاي ذينفع،    بازنگري بايستي تمامي سوابق مـرتبط از جملـه گـزارش هـاي مربـوط بـه ارزيـابي پيشـرفت و درونـدادهاي   عملكرد پروژه انجـام شـود . در ايـن 

 مبذول .شود اين بازخوردها بايستي در صورت امكان قابل اندازهگيري باشد  مورد توجه قرار گيرد. بايستي به بازخوردهاي مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع توجه خاصي

ساير پروژهها و بهبود مداوم مورد استفاده قرار گيرند    بر اساس اين بازنگري، بايستي گزارشهاي مناسبي تهيه شود كه در آنها تجربه هائي را كه مـي تواننـ د بـراي  .

مشتري    به صورت رسمي انجام شود. تا زماني كههنگام اختتام پروژه، بايستي تحويل دادن محصول پروژه به مشتري    اين استاندارد .(  3-8مشخص ترشده اند )زيربند  

 . اختتام پروژه بايستي به اطالع ساير طرفهاي ذينفع مرتبط برسد  به صورت رسمي محصول پروژه را نپذيرد، اختتام پروژه تكميل نمي شو .د

الف(   . و چگونگي اندازه گيري يا ارزيابي اين ويژگيها است  دامنه پروژه شامل تشريح محصول پروژه، ويژگيهاي آن  7-3  1  -كليات  فرايندهاي مربوط به دامنه 7-3

اهداف پروژه انجام شود    ـ ترجمان نيازه ا و انتظارات مشتريان و ديگر طرف هاي ذينفع به فعاليتهايي كـه بايـد بـراي دسـتيابي بـه : هدف فرايندهاي مربوط به دامنه 

ـ اطمينان اين از كه   نكه كاركنان در حين پديدآوري اين فعاليت در ،ها دامنه كاربرد پروژه ، فعاليت مينمايند و ، ـ براي اطمينان از اي  و سازماندهي اين فعاليت ها،

 ردب( فرايندهاي مربوط به دامنه شامل موارد زير ميشود )طبق پيوست الف اين استاندا . فعاليتهاي انجام شده در پروژه الزامات توصيف شده در دامنه را رعايت ميكنند

 . ـ كنترل فعاليت  ـ تعريف فعاليتها، و  ـ تكوين و كنترل دامنه ،  ـ تكوين مفهوم، :(

قانوني و مقرراتي، بايستي در    نيازها و انتظارات مشتري درخصوص محصول و فرايندها، اعم از تصريح شده يا تلويحي، از جمله جنبـه هـاي  7-3  2  -مفهوم تكوين

ديگر طرفهاي ذينفع نيز بايستي شناسايي شوند و   .مورد توافق متقابل قرار گيرد  چنانچه توسط مشـتري الـزام شـود ، بايسـتيالزامات مستند ترجمان شود، كه  

 ند. رار گيرمستند تبديل شوند و در موارد مرتبط توسط مشتري مورد توافق ق  نيازهاي آنها ترجمان شود. اين نيازها بايستي به الزامـات

است به صورت كامل و قابل    زماني كه دامنه پروژه تكوين ميشود، بايستي ويژگيها ي محصول پروژه مشخص شده و تا آنجا كه ممكـن  و كنترلتكوين دامنه   3- 7-3

چگونه اندازه  طراحي و تكوين به كار گرفته شود . بايستي مشخص شود اين ويژگيها    اندازهگيري ، مستند شود. اين ويژگيهاي محصول بايستي به عنوان مبنايي بـراي

الزامات مستند مشتري و ساير    الزامات مشتري و ساير طرف هاي ذينفع ارزيابي مي .شود ويژگيها ي محصول و فراي ند بايستي بـا توجـه بـه  گيري يا انطباق آنهـا بـا

پشتيبان از) جمله    نه پروژه در نظر گرفته ميشود، شواه ددر مواردي كه رويكردها و راهحلهاي جايگزين در مرحله تكو ين دام . طرف هاي ذينفع قابل رديابي باشد

 . دامنه پروژه به آن ارجاع شود  ند شـود و درتتحليلهاي انجام شده و ديگر مالحظات در نظر گرفته شـده ( بايسـتي مسـ

  تعريف فعاليت ها - 4 3-7 ( استاندارد  ايـن 7-2-4). زير بنـد چگونگي مديريت تغييرات دردامنه با توجه به فرايند مديريت تغيير مورد بررسي قرار گيرد  -يادآوري

در  -يادآوري . فعاليت هاي قابل مديريت ساختاريابد ب راي تحقق الزامات مشتري در مورد محصول و فرايندها، پروژه مي بايست به صورت ضابطهمنـدي در قالـ ب

مجزا به منظوربرنامه ريزي، طرح ريزي هزينه و مقاصد    ميرود كه بر اساس آن پـروژه بـه گـروه هـاي  براي توصيف روشي به كار  " ساختار تجزيه" اغلب موارد اصطالح  

براي اجزاء اين ساختاربندي به كار ميرود و نتيجه نهايي   "بستههاي كار"،  "وظايف"  ، " فعاليـت هـا"كنترل ي تقسيم شـده اسـت . همچنـين واژه هـايي ماننـد  

  3ـ 1بعنوان واژه اي عمومي براي يك جزء كار در اين استاندارد ه ب كار مـي رود )بنـد  " فعاليت"شناخته ميشود ژه وا . " سـاختار تجزيـه كـار"معموالً به عنـوان 
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وژه را قادر ميسازد از تجربه  سازمان پر  افراديكه براي كار در پروژه منصوب ميشوند بايستي در تعريـف فعاليـت هـا مشـاركت كننـد . ايـن مسـئله (. استاندارد  ايـن

هر فعاليت بايستي به گونهاي تعريف شود كه نتايج آن قابل اندازهگيري باشد. فهرست فعاليتهـا   . آنها استفاده كند و درك، پذيرش و مالكيت آنها را افزايش دهد

پيشرفت، آماده سازي و نگهداري طرح مديريت    ـديريت كيفيـت، ارزيـابينظركامل بودن وارسي شود. فعاليتهاي تعريف شده بايسـتي شـامل رويـه هـاي م  بايسـتي از

طرفهاي ذينفع گردد بايستي شناساييشده    تعامالت بين آن دسته از فعاليتهاي پروژه كه مـي توانـد بـالقوه باعـث بـروز مشـكل بـين سـازمان پـروژه و . پروژه نيز باشد

 . و مستند شود

تعامالت متقابل بين فعاليتها    اليتهاي پروژه بايستي برطبق طرح مديريت پروژه اجـرا و كنتـرل شـوند . فراينـد كنتـرل شـامل كنتـرلفع  كنترل فعاليت ها 7-3-5

مستلزم به كارگيري فناوري هاي جديد است، بايستي كنترل آنها به صورت ويژهاي    براي به حداقل رساندن تعارض يا سو ءبرداشـت ا هـا سـت . در فراينـد هايي كـه

اين باز نگري ها بايستي تو با جه به   فعاليتها بايستي به منظور شناسايي نقايص بالقوه و فرصت هاي بهبود بازنگري و ارزيابي شوند . زمان بنـدي . مورد توجه قرارگيرد

باقيمانده استفاده شو ط    يج بازنگري ها بايستي براي ارزيابي هاي پيشرفت به منظورارزيابي بروندادهاي فرآينـد و طـرح بـراي كـارنتا . پيچيدگي پروژه تعيين شود 

 . .دن رح بازنگري شده براي كار باقيمانده بايستي مستند شود 

پروژه    وابستگي ها و مدت زمان فعاليت ها و حصول اطمينان از تكميل به موقعفرايندهاي مرتبط با زمان به تعيين    7  4-  1  -كليات  فرايندهاي مربوط به زمان- 4 7

 فرايندهاي مربوط به زمان شامل موارد زير ميشود ) پيوست الف اين استاندارد  . كمك ميكنند

 ح ريزي وابستگي هاي فعاليت -  2رط  - 4 7  نبند .يـ كنترل برنامه زما  ـ تكوين برنامه انزم بندي و ،  ـ برآورد مدت زماني ،  ـ طرحريزي وابستگيهاي فعاليت ،ها

هرگونه نياز براي تغيير داده ها كه حاصل فرايند شناسايي   وابستگي نايم فعاليتها بايستي در يك پروژه شناسايي و بازنگري شود تا بين آنها همـاهنگي بوجـود آيـ . د

پيشين شبكه    ژه، درصورت امكان بايستي از نمودارهاي استاندارد پروژه يا نمودارهاي اثبات شـدهدر طول تكوين طرح پرو  فعاليت است بايستي توجيه و مستند ش .ود

 شود.    جهت بهرهگيري از تجربههاي قبلي استفادهگردد . متناسب بودن آنها با پروژه بايسـتي تصـديق

را برعهده دارند. برآوردهاي مدت    رد كه مسئوليت انجام دادن اين فعاليتهابرآورد مدت زمان فعاليتها بايستي به وسيله كاركناني صورت گي  برآورد مدت زمان 3- -4 7

آنها در پروژه كنوني بايستي مورد تصديق قرار گيـرد . درونـدادها بايسـتي مسـتند شـو دن    زمان از تجربههاي پيشين در خصوص ميزان دقت و صحت و ميزان كاربرد

برآوردهاي منابع به عنوان درونداد   ن هنگامي كه بر آوردهاي مدت زمان گردآوري ميشود بهتـر اسـت در همـان حـالخصوص منشأ آنها باش . د و قابـل رديـابي در

زماني كه برآوردهاي مدت زمان با عدم قطعيت هاي مهمي روبهروست، بايستي ريسكها ارزيـابي   .اين استاندارد (  6ـ  1ـ  2براي طرحريزي منابع فراهم شود ) زير بند  

در صورت لزوم يا اقت ء،ضا بايستي مشتري يا ديگر طرفهاي ذينفع در   . شوند و كاهش يابند . حدود مجاز ريسك باقيمانده بايستي در برآوردها منظورگردد  تندو مسـ

 برآوردهاي زماني مشاركت داده شوند 

وارسي شوند. در    ستي مشخص شده و از نظر انطباق با شرايط خاص پـروژه داده هاي درونداد، براي تكوين ب رنامه زمانبندي باي  تكوين برنامه زمانبندي- 4- 4 7

طوالني   ) "مسير بحراني"است بايستي مورد توجه قرار گيرند. فعاليتهاي   1  هنگام تعيين مسيرهاي بحراني، فعاليتهايي كه مدت زمان اجرا يا دوره زماني آن طـوالني

 . بايستي قالب هاي زمانبندي استاندارد متناسب با نيازهاي متفاوت كاربران، بكاررود  . ناسايي صريح مي باشندزمان( مستلزم ش  ترين مسير شـبكه از نظـر مـدت
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وجود هرگونه ناسازگاري، پيش از آنكه برنامه يها زمانبندي    رابطه بين برآوردهاي زماني و وابستگيهاي فعاليتها بايستي براي ايجاد سازگاري بررسي شـود . در صـورت

 كنند  فصل گردد. برنامههاي زمانبندي بايد فعاليتهاي بحراني و تقريباً بحرانيرا شناسايي  يي و صادر شود، ايـن مـوارد باي سـتي حـل ونها

ريزي شده است،    را كه بروندادهاي مهمي براي آنها طرح   رنامه زمانبندي بايستي رويدادهايي را كه مستلزم دروندادها يا تصميمگيريهاي خاص هستند و يا رويداديب

مشتري   . گفته ميشود. ارزيابي پيشرفت بايد در برنامه زمانبندي گنجانده شود  رويداد هايكليدي يا سنگ نشانه 1  شناساييكند. گاهي اوقات بـه چنـين رويـدادهايي ،

تكوين برنامه زمانبندي مشاركت داشته باشند. دادههاي برون  در  و ديگر طرفهاي ذينفع بايستي هنگام تكوين برنامه زمانبندي از آن مطلع شوند و در صـور ت لـزوم

برنامههاي زمانبندي   . در زمان اجراي پروژه[ باي ستي بررسي و تحليل شده و در برنامه زمانبندي مورد توجه قرار گيرد  سازماني ]مانند دادههاي وابسته به مشتري

 لزوم به تأييد آنها برسد   تاده شود و در صورتمناسب براي اطالع مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع بايستي فرس

را مورد بررسي قرار    سازمان پروژه بايستي بر اساس آنچه كه در طرح مديريت پروژه تعريف شده به صورت منظم برنامه زمانبندي  كنترل برنامه زمانبندي 5- - 4 7

اطالعات مرتبط با آنها وجود دارد؛ زمانبندي بازنگري برنامه زمانبنـدي و    ، فراينـد ها ودهد. براي آنكه اطمينان حاصل شود كنترل كافي روي فعاليـت هـاي پـروژه

  پيشرفت پروژه بايستي تحليل شود تا روندها و عدم قطعيت هاي ممكن در كـار باقيمانـده پـروژه شناسـايي   بايستي مشخص .شود  تنـاوب زمـاني جمـع آوري داده هـا

برگزاري جلسات بايستي از برنامه زمانبندي روزآمد    مراجعه شود( بـراي ارزيـابي پيشـرفت و  "عدم قطعيت ها " ندارد براي شرحي از  اين استا  7-7) .شود به بند  

حرافات د ر برنامه  علل ريشهاي ان  . شناسايي و تحليل شود و چنانچه با اهميت باشد، بر اساس آن اقدام شود  اسـتفاده نمـود . انحرافـات از برنامـه زمانبنـدي ، بايسـتي

صورت گيرد تا اين اطمينان حاصلشود كه انحرافات نامساعد بـر اهـداف پـروژه تـأثير    زمانبندي، مساعد يا نامساع ، د بايسـتي شناسـايي شـود و بايسـتي اقـداماتي

اثرات   (. اين استاندارد  8بند  )  بود مداوم، مورد اسـتفاده قر ارگيـرد انحرافات مساعد يا نامساعد بايستي به عنوان اطالعات مورد نياز جهت به  نمـي گذارنـد . داليـل

تصميمگيري در خصوص اقدامات بايستي فقط بر اساس   . احتمالي تغيير در برنامه زمانبندي بر بودجه و منابع پروژه و كيفيت محصـول بايسـتي مشـخص شـود

اجرا   رايندها و اهداف پروژه اتخاذ شود . تغييراتي كه بر اهداف پروژه اثر شديد ميگـذارد ، بايسـتي پـيش ازديگر ف واقعيات و پس از در نظر گرفتن پيامدهاي آنها بـر

در صورت نياز به اقداماتي براي بررسي انحرافات، بايستي كاركنان دخيل و نقشهـاي آنهـا شناسـائي   . با مشتري و ساير طرفهاي ذينفع مرتبط ، مورد توافق قرارگيرند

 . هماهنگ شود  بازبيني هاي برنامه زمانبندي به هنگام طرح ريزي براي كار باقي مانده، بايستي بـا سـاير فراينـد هاي پـروژه . دشـو

شود. مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع بايستي از هر گونه    )مانند درونداد هاي وابسته به مشتري در زمـان اجـراي پـروژه ، ( پـايش  بايستي درون داد هاي برون سازماني

هدف    7-5  1  -كليات  فرايندهاي مرتبط با هزينه 5-7 . تصميمگيريهايي كه بر آنها تأثير ميگذارد دخيل گردند  تغيير پيشنهادي در برنامه زماني آگـاه شـ وند و در

اطمينان دهند كه پروژه با توجه به محدوديتهاي    فرايندهاي مرتبط با هزينه، پي يب ش ني و مد يري ت هز نهي هاي پـروژه مـي باشـد يـ ا. ن فراينـد ها بايسـتي

دهاي مرتبط با هزينه شامل موارد زير ميشود )پيوست  فراين .ميتواند جهت تحويل به سازمان اصلي آماده شود   بودجه تكميل ميشود و اطالعات مربوط بـه ا يـ ن هزينـه

براي راهنمايي بيشتر درباره آثار اقتصادي مديريت كيفيت به استاندارد    -يادآوري  ـ كنترل هزينه .ها  ـ بودجه بندي، و  ، 2  ـ برآورد هزينهها  الف اين استاندارد .(

10014 TR/ISO  مراجعه شود. 

باالسري،كاالها و خدمات(.    روژه بايستي بـه صـورت شـفاف شناسـايي شـود )مثـل هزينـه فعاليـت هـا، هزينـه هـايتمامي هزينههاي پ  7-5  2  -هزينه ها    برآورد

ردهاي  اين استاندارد ( ارتباط داشته باشد. برآو  7-3-4تجزيه كار پروژه ) زير بند    برآورد هزينه ، ها بايستي منابع مرتبط براي اطالعات را در نظر گيرد و بـا سـاخت ار
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مستند شوند و منشأ آنها    گذشته بايستي از نظر دقت و قابليت انطباق با شرايط كنوني پروژه مورد تأييد قرار گيرند . هزينه هـا بايسـتي  هزينه در پروژه ها از تجربيات

برآورد هزينهها   . پروژه اختصاص يابد   ـتم مـديريت كيفيـتبايستي توجه خاصي مبذول شود تا منابع مالي كافي براي ايجاد، اجرا و نگهداري سيس . قابل ردگيري باشد

زماني كه برآورد هزينه داراي عدم قطعيت هاي   . مورد توجه قرار دهد بايستي روندهاي كنوني و آينده محيط اقتصادي )مثل تورم، ماليات و نـرخ مبادلـه ارزهـا را (

اين استاندارد .( براي باقي عدم قطعيت هاي    7-7-2مستند شده و بر اساس آن ها اقدام شود ) زير بند    مهمي است،اين عدم قطعيت ها بايستي شناسايي، ارزيـابي ،

 ناميده ميشود، بايستي در برآوردها گنجانده شود   احتياطي كه برخي اوقات پيش بيني نشده 3  فوقالعاده

روشهاي اجرايي مصوب حسابداري و نيازهاي سازمان    پـذير سـازد و تـدوين آن بـر اسـاسبرآورد هزينه بايستي به گونهاي باشد كه بتواند تدوين بودجه را امكـان  

براي پذيرش داشته    بودجه پروژه بايستي بر اساس برآوردهاي هزينه و برنامههاي زمانبندي باشد و روش اجرايي تعريـف شـده اي  7-5-  3بندي بودجه   . پروژه باشد 

تعريف شده و مستند شود. بودجه بايستي تمامي  ژه همخواني داشته باشد و هرگونه فرضيه، و ها عدم قطعيت موارد پيشبينينشدهبودجه بايستي با اهداف پرو . باشد

پيش از هرگونه صرف هزينه، سيستم كنترل    كنترل هزينه ها- 4 5-7 . كنترل هزينه پروژه مناسب باشد   هزينههاي مصوب را پوشش دهد و به گونهاي بوده كه براي

 . مستند شود و به كساني كه مسئول صدور مجوز براي كار يا صرف هزينه هستند اطالع داده شود   ينهها و روش هاي اجرايي مربوط به آن بايستي ايجاد شده،هز

روي فعاليتهاي پروژه و    حصوالطمينان از كنترل كافي  زمانبندي بازنگريها و تناوب آ زماني جمع وري داده ها و پيشبيني ها بايستي مشخصشود. اينمسئله سبب 

شناسايي    تصديق نمايد كه كارهاي باقيمانده ميتواند با بقيه بودجه تكميلشود. هرگونه انحراف از بودجه بايستي  اطالعات مربوط به آن ميشود. سازمانپروژه ، بايستي

تحليـل  "روندها ي هزينه در پروژه با استفاده از تكنيكهايي همچون   1 . شود و اگر از محدوده تعريف شده فراتر رفت، انحراف تحليل شود و بر اساس آن اقدامگردد

ريشه يابي انحرافات   . تحليل قرارگيرد . به منظور شناسايي عدم قطعيت ها، طرح كارهاي باقيمانده مي بايست بازنگري گردد مـورد بررسـي و " ارزش بدسـت آمـده

انحرافات ناخواسته بودجه تأثير منفي بر اهداف پروژه نگذارد، بايستي انجام    اسـايي شـود . اقـدامات الزم بـراي اينكـهاز بودجه، اعم از مساعد يا نامساعد ، بايسـتي شن

ها درباره تصميم    ايـن اسـتاندارد . (  8نامساعد بودجه بايستي به عنوان اطالعات الزم بـراي بهبـود مـداوم اسـتفاده كـرد ) بنـد    شود. از داليل انحرافات مساعد يا

آنها بر ساير فرايندهاي پروژه و اهداف آن در نظر گرفته شود. تغييرات در    اقدامات فقط بر اساس اطالعات و حقايق خواهد بود و زماني اتخاذ خواهد شد كه پيامدهاي

براي انجام دادن    ش بينيهاي بودجه هنگام تدوين برنامهبايستي مورد موافقت قرارگرفته و مجوز آن صادر شود. بازنگري در پي  هزينه پروژه پ ، يش از صرف هزينه ،

اطالعات الزم براي تحويل به موقع منابع مالي، بايستي فراهم شود و به عنوان درونداد در فرايند كنترل    بقيه كارها بايستي با ديگر فرايندهاي پروژه هماهنگ .شود

پروژه آمده است، انجامدهد   ص هزينههاي پروژه بازنگريهاي منظمي بر اساس آنچه كه در طرح مـديريتسازمان پروژه بايستي درخصو . مورد استفاده قرارگيرد منابع

 .( سازماني به وسيله طرفهاي ذينفع  و ديگر بازنگري هاي مالي را نيز مورد توجه قراردهد )مانند بازنگري هـاي بـرون

اين فرايند ها اطمينان   . مربوط به ارتباطات به تسهيل تبادل اطالعات الزم براي پروژه كمك ميكنند   فرايندهاي  7  6-  1  -كليات  فرايندهاي مربوط به ارتباطات- 6 7

فرايندهاي مربوط به ارتباطات   . پروژه ه ب ، موقع و مناسب ا نجام مي شوند  ميدهند كه توليد، گردآوري، توزيع، نگهـداري و در نهايـت تعيـين تكليـف اطالعـات

اطالعات بيشتر در اين خصوص در    -يادآوري . ـ كنترل ارتباطات  ـ مديريت اطالعات، و  ـ طرحريزي ارتباطات ،  ست ) پيوست الف اين استاندارد :(شامل موارد زير ا

ارتباطات   . فرايندهاي مربوط به طرفهاي ذينفع در( دسترس است   7ـ 2و بند )   ( ( ارتباطات داخلـي  1382:سال  9004ايزو  -استاندارد ملي ايران    5  -5-3زيربند  

شدهاند و اين ارتباطات در جهت    اي ارتباطات مناسب، بـراي پـروژه ايجـادسازمان پروژه و سازمان مبدأ بايد اطمينان حاصلكنند كه فراينده  7  6-  2  -طرحريزي

طرحريزي ارتباطات بايستي نيازهاي سازمان مبدأ، سازمان پروژه، مشتري ان و ديگر طرفهاي ذينفع را    اثربخشي و كارا يي سيستم مديريت كيفيت ش انجام مي .ود
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طرح ارتباطات بايستي اطالعاتي را كه به صورت رسمي منتقل ميشوند، رسـانه   . به يك طرح مستند ارتباطات شودتوجه قراردهد و نتيجهكار آن بايستي منجر    مـورد

جلسه ها بايستي در طرح    استفاده قرارگيرد و تناوب ارتباطات را مشخصكند. الزامات مربوط بـه هـدف، تنـاوب ، زمـان بنـدي و سـوابق  اي كـه جهـت انتقـا ل مـورد

حاصل شود. طرح ارتباطات بايستي    بايستي قالب، زبان و ساختار مستندات پروژه و سوابق ، طرح شود تا از هماهنگي آنها درزمان اجـرا اطمينـان  ت تعريف .شودارتباطا

كند و . بايستي به كنترل مدارك،  و مشخص نمايد چه كسي اطالعات را ارسال و دريافت مي  اين استاندارد( را تعريف كنـد  7-6-3سيستم مديريت اطالعات )زير بند  

 . از طرح مديريت پروژه را روشن نمايد  روشهاي اجرايي امنيتي ارجاع دهد. قالب بندي گزارشهاي ارزيابي پيشرفت بايستي طراحي شود تا انحراف  كنترل سـوابق و

 ود. ش .  مراجعه1382  سال:  9004  ايزو  –ان  استاندارد اير  4-2براي را هنمايي بيشتر درباره كنترل مدارك و سوابق به بند    -يادآوري

همچنين سازمان   . ايجاد نمايد   سازمان پروژه بايستي نيازهاي اطالعاتي خود را شناساييكند و بايستي سيستم مديريت اطالعات مستندي را  7  6-  -  3ت مديريت  

مديريت اطالعات بايستي هم نيازهاي پروژه و هم سازمان مبدأ را مورد    ـوهپروژه بايستي منابع درون سـازماني و بـرون سـازماني اطالعـات را شناسـايي كنـد . نح

شناسايي، طبقه بندي، به روز رساني،    براي مديريت اطالعات پروژه، بايستي روش هاي اجرايي بمنظور تعيين كنترل ها در آماده سازي، گـردآوري، . توجه قرار دهد

اطالعات ثبت شده بايستي شرايط حاكم بر زماني كه فعاليت ثبت  . تكليف اطالعات ايجاد شود  زمـان نگهـداري و تعيـين  توزيع، بايگاني، نگهداري ، حفاظت، بازيـابي،

ر  مورد تأييد قرا  ميشود پيش از آنكه اين اطالعات در ساير پروژهها مورد استفاده قرار گيرد، ميزان صحت و مرتبط بودن آنها  شده است را نشان دهند. اين مسئله سبب

 . يكپارچگي اطالعات اطمينان حاصل نمايد  سازمان پروژه بايستي از مناسب بودن امنيت اطالعات با در نظر گرفتن قابليت اطمينان، در دسترس بودن و . گيرد

تمامي   . مه زمانبندي، توزيع شوددقيق به زمان برنا  اطالعات بايستي متناسب با نيازهاي دريافت كنندگان باشد، به صورت شفاف ارائه شود و بر اساس پايبنـدي

شود. قواعد و مقررات مربوط به جلسات بايستي تدوين شود و    توافقات، و از جمله توافقات غير رسمي، كه بر عملكرد پروژه تأثير مي گذارد ، بايسـتي رسـماً مسـتند 

 الزامي است مشخص نمايد شود و براي هر مورد، كاركناني را كه شركت آنهـا دستوركار جلسه بايستي پيش از برگزاري بين اعضا توزيع . متناسب با نوع جلسه باشد

قرار گرفته )شامل تاريخ اجرا و اشخاصي كه مكلف به  صورتجلسات بايستي شامل بيان دقيق تصميمات اتخاذ شده، موضوعات مطرح شده و اقداماتي كه مورد توافق  .

سازمان پروژه بايستي از داده ها ،   . محدوده زماني كه مورد توافق قرار گرفته بين افراد ذينفع توزيع شود  ـتي دراجراي آنها شدهانـد ( باشـد . صورتجلسـات بايس

تـا    سازمان پروژه و سازمان مبدأ بايستي منافع حاصل از كاربرد اطالعات را ارزيابي نمـوده  اطالعات و دانش براي تعيين اهداف و تحقـق آنهـا اسـتفاده كنـد . مـديران

سيستم مديريت اطالعات فقط به اندازه اي كه پروژه الزام مي كند، الزم است پيچيده   -يادآوري :اين استاندارد ( 8اطالعات را بهبود بخشند ) بند  بتواننـد مـديريت

حاصل گردد كه نيازهاي    بازنگري شود تا اطمينـان  سيستم ارتباطات بايستي طراحي و اجرا شود. اين سيستم بايستي كنترل، پايش و  7  6-  4  -ارتباطات كنترل . باشد

 . بايستي به فصول مشترك بين وظايف و سازمان ها توجه خاصي مبذول شود  پروژه را برآورده مي .كند در مواردي كه ممكن است سوء تفاهم و تعارض رخ دهـد،

هاي مثبت و منفي ميشود. جنبه   1  مفهوم جديدي است كه شـامل جنبـه  "يت عدم قطع"به عنوان عامل منفي تلقي ميشود.    "ريسك "معموالً    7-7  1  -كليات  ك

مديريت   . است  به كار رفته و داراي هـر دو جنبـه مثبـت و منفـي  "عدم قطعيت"به معناي    "ريسك"در اين استاندارد واژه   . مينامند "فرصتها"هاي مثبت را معموالً  

مستلزم تكوين رويكردي ساختاري است كه در طرح مديريت ريسك    طعيت ها در مدت اجراي پروژه اسـت . ايـن مسـئلهريسكهاي پروژه درباره پرداختن به امور عدم ق

عدم قطعيت   . است  مربوط به ريسك، به حداقل رساندن اثر رويداد منفي بالقوه و حداكثر بهرهگيري از فرصتها براي بهبود امـور  بايستي مستند .شود هدف فراينـد هاي

ارـ    ـ شناسايي ريسك ،  موارد زير ميشود ) پيوست الف اين استاندارد :(  مربوط به فرايندهاي پروژه ميشود يا محصول پروژه . فرايندهاي مربوط به ريسـك شـاملها يا  

زيابي پيشرفت و ديگر مواقعيكه  شناسايي ريسك بايستي در همان آغاز پروژه، در ار  7-7  2  -ريسك شناسايي . ـ كنترل ريسك  ـ برخورد با ريسك ،  زيابي ريسك،
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 3-  1است )زير بند    شود، انجام گيرد. تجربه و اطالعات پيشين از پروژههاي قبليكه به وسيله سـازمان مبـدأ حفـظ و ن گهـداري شـده -تصميمهاي مهمي اتخاذ مي

در طرح مديريت ريسك كه در طرح مديريت پروژه ذكر شده يا به  ، بايسـتي اين استاندارد ( بايستي براي اين هدف مورد استفاده قرار گيرد. برونداد اين فراينـد 8-

ديگر طرفهاي ذينفع   ريسكهاي بالقوه ناشي از تعامالت مربوط به اقدامات، فرايندها و محصول بين سازمان پروژه، سازمان مبدأ و . آن ارجاع داده شده است ثبت شود

حوزههايي همچون    نه تنها بايد ريسك در هزينه، زمان و محصـول را در نظـر گيـرد، بلكـه بايسـتي ريسـك در  شناسايي ريسك . ، بايستي شناسايي و ثبت شود

سالمت و محيط زيست را نيز مورد توجه قرار دهد. شناسايي ريسك بايد    ، مسئوليت حرفـه اي، فنـاور ي اطالعـات، ايمنـي، 2  كيفيت محصول، امنيت، قابليت اعتماد

ريسكهاي ناشي از   . پيش بيني شده بعدي را در نظر گيرد . تعامالت بين ريسكهـاي مختلـف بايسـتي مـورد توجـه قـرار گيـرد   زامات قـانوني كنـوني وتعهدات و ال 

 شود.   فناوريهاي جديد و تكوين بايد شناسايي

اختيارات، مسئوليتها و منابع الزم براي مديريت آن معين    هرگونه ريسك شناسايي شده كه اثـر قابـل تـوجهي داشـته باشـد ، بايسـتي مسـتند شـود و شخصـي داراي

تمامي    شناسايي شده .اند  محصـول پـ روژهارزيابي ريسك فرايند ارزيابي و تحليل ريسكهايي است كـه در قبـال فراينـد هاي پـروژه و    7  -7-3ريسك ارزيابي   . شود

معيارها و تكنيكهاي   . پروژههاي پيشين ، مورد توجه قرار گيرد ريسكهايي كه شناسايي شده ،اند بايستي ارزيابي شوند و در اين ارزيابي تجربهها و اطالعات موجود از

  - يادآوري . ي صورت گيردشود و به دنبال آن در صورت امكان تحليل كم  ي بايستي انجاممورد استفاده در ارزيابي ريسك، ابتدا بايستي ارزيابي شوند . تحليل كيف

بر ارزيابي احتمال وقوع ريسكهاي شناخته شده    ي و كيفي برآورد ريسك وجود دارد. اين روش عمومـاً مبتنـيبراي انجام دادن اينگونه تحليلها روشهاي مختلف كم

نتايج   . بايستي مورد شناسايي قرار گيرد  ريسك براي پروژه و روشهاي محاسبه اينكه ريسكها از سطوح مورد قبول فراتر رفتهانـدسطوح قابل قبول    و اثر آنها ا .ست

تعديل كردن،  راهحلهاي مورد نظر براي از بين بردن،    برخورد با ريسك- 4 7-7 . تحليل و ها ارزيابي ها بايستي ثبت شود و به اطالع افراد ذيربط در پروژه رسانده شود

پيشين    به استفاده از فرصتها بايد ترجيحاً مبتني بر فناوريهاي شناخته شده يا اطالعـات مربـوط بـه تجربـه هـاي  انتقال، تقسيم يا پذيرش ريسكها و برنامههاي مربوط

كه راه حلي براي يك ريسك شناخته شده ، پيشنهاد مي شود،  زماني  . باشد. ريسكهاي آگاهانه پذيرفته شده ، بايستي شناسايي شوند و داليل پذيرش آنها ثبت شود 

باقيمانده، مورد   پيامدهاي ناخواستهاي به دنبال نخواهد داشت يا ريسكهـاي جديـدي توليـد نخواهـد كـرد و ريسـك هـاي بايسـتي تصـديق شـود كـه اجـراي آن ،

اين موارد بايستي به صورت   امه زمانبندي يا بودجه براي مديريت ريسكها در نظر گرفته ميشود،زماني كه موارد پيش بيني نشده در برن . توجه قرار خواهد گرفت

سازمان پروژه،    نسبت به تدوين راهحلهايي ب اري ريسكهاي بالقوه ناشـي از تعـامالت بـين فعاليـت ،فراينـد و محصـول بـين . جداگانه شناسايي و نگهداري شود

در طول پروژه، ريسكها بايستي به وسيله فرايند رّ مكر شناسايي ريسك،    7-7-  5ريسك كنترل    ع بايستي توجه خاصي مبذول .شودسازمان مبدأ و طرفهاي ذينف

 . مورد پايش و كنترل قرار گيرند  ارزيابي ريسك و برخورد با ريسـك

كاركنان بايستي تشويق شوند كه ريسك را پيش   . رد توجـه قـرار دهـدپروژه بايستي به گونهاي مديريت شود كه اين مسئله را كه همـواره ريسـك وجـود دارد مـو 

گزارشهاي نظارت بر   . طرحهاي مديريت ريسك همواره بايستي براي استفاده آماده نگاه داشته شوند . بيني و شناسايي كنند و آنها را به سازمان پروژه گزارش نمايند

فرايندهاي مربوط به خريد درباره تهيه محصوالت براي    7-8  1  -كليات  فرايندهاي مربوط به خريد 8- 7 . اشدريسك پروژه بايد بخشي از ارزيابي هاي پيشرفت ب 

ـ قرارداد با    ـ ارزيابي تاًمين كنندگان ،  ـ مستند سازي الزامات خريد ،  ـ طرحريزي و كنترل خريد ،  فرايندهاي مربوط به خريد شامل موارد زير مي :شود . پروژه است

همان گونه    2-يادآوري    در اغلب موارد به جاي يكديگر به كار مي .رود  "تدارك  " يا    "اكتساب"،  "خريد"واژههاي   1-يادآوري    ـ كنترل قرارداد   ران فر و ،عيپيمانكا

  الت غير ملموس مي .شود محصوالت ملموس و نيز محصو  گفتـه شـده، واژه »محصـول « شـامل  1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    3-4-2كه در زير بند  



 ااتاتاتت

 

 

 

0263241530 

  

09364422550 

 

isodiaku 

 

09364422550 
 

 7، واحد 3نشانی : البرز،کرج،حد فاصل میدان شاه عباسی و میدان توحید، کوچه شهدای دانشجو، ساحتمان امیر، طبقه 

www.isodiaku.com 

براي   . نيز پيدا مي شود  1382سال   : 9004ايـزو    - اسـتاندارد ايـران    7  -4عالوه بر موارد ذكر شده در زير راهنمايي درباره خريد محصوالت، زير بند  -  3يادآوري

محصوالت را براي    "تامين كنند گان"  اسـت و  "، سازمان پـروژه  "مانساز":سال ، در اين بند    9004ايزو    -اهداف اين استاندارد و براي ارجاع به استاندارد ايران  

طرح خريد بايستي به گونهاي تدوين شود كه در آن محصوالتي كه خريداري مـي شـود شناسـايي    طرح ريزي خريد و كنترل- 2 8-7 . سازمان پروژه تامين مي نمايند

تمامي محصوالت مورد نياز پروژه صرف نظر از اينكه   . ت محصول شامل ويژگيها ، هزينه و زمان تنظيم شده استزمانبندي خريد آنها با در نظر گرفتن الزاما  و برنامـه

تلقي مـي شـود ،( بايـد از كنتـرل هـاي يكسـاني برخـوردار    سازمان مبدأ ) كه در اينجا درون سازماني 1  از تامين كنندگان برون سـازماني تهيـه مـي شـود يـا از

روش هاي اجرايي و كنترلهاي اكتساب داخلي ،   ميتواننـد بـه وسـيله  "محصوالت درون سازماني"محصوالت بيروني معموالً به وسيله قرارداد تهيه ميشوند.   . شـوند 

 . كنترلهايي كه در سطور بعدي توضيح داده خواهد شد، سادهتر شوند  تهيه شوند. براي برخي از محصوالت داخلـي ممكـن اسـت

براي تكميل كردن فعاليتهاي فرايند مربوط به   . ايستي برنامهريزي شود تا فصول مشترك و تعامالت با تأمين كنندگان به وسيله سازمان پروژه مديريت شودخريد ب

يل كاالهايي كه تحويل پيشين در خصوص عملكرد عرضه كنندگان براي طرح مشكالت بالقوه مانند تحو  خريد بايستي وقت كافي اختصاص يابد و بايستي تجربههاي

كه  سازمان پروژه بايستي براي كنترل كافي بر خريد، بازنگري هاي منظمي در مورد پيشرفت خريد انجـام دهـد . زمان زيادي نياز دارد، مورد استفاده قرار گيرد آنها

مستند   3- 8-7 . عنوان درونداد ارزيابي پيشرفت تلقي شوند  بايسـتي بـه  بايستي با طرح خري د مقايسه شود و در صورت نياز مورد اقدام قرار گيرد. نتايج بازنگري هـا

مشخص كند. اين مدارك بايستي    مدارك خريد بايستي محصـول، ويژگيهـا ي آن ، الزامـات سيسـتم مـديريت كيفيـت و مسـتندات مربـوط را  سازي الزامات خريد

صورت نياز ( و حق دسترسي به محلهاي تامين كننده را نيز شامل شود . بايستي در مدارك    ـات مميـزي ) در مسئوليت خريد، هزينـه و تـاريخ تحويـل محصـول، الزام

مدارك مناقصه )مانند استعالم قيمت ،( بايستي به صورت دقيق تهيه شود تا پاسخهاي   . حاصل شود كه الزامات مشتري مورد توجه قرار گرفته است  خريد ، اطمينـان

مدارك خريد بايستي پيش از توزيع ، بازنگري شوند تا اطمينان حاصل شود تمامي الزامات محصـول و   . تامين كنندگان بالقوه را تسهيل كند  يسـهكامل و قابل مقا

.اند  ديگـر بيان شده  بند    -يادآوري  جنبه هاي آن )مانند مسئوليت خريد( به صورت دقيق  ايران    7-4-1براي اطالعات بيشتر)به  :سال    9004ايزو    -استاندارد 

  تامين كنندگان پروژه، بايستي ارزيابي شوند . اين ارزيابي بايستي تمامي جنبـه هـاي تـامين كننـدگان را كـه  ارزيابي تامين كنندگان- 4 8-7  مراجعه شود .(1382

سازمان پروژه   . كيفيت و توان مالي مورد توجه قرار گيرد تجربه فني، توان توليدي، زمان الزم براي تحويل كاالها، سيسـتم مـديريتميتواند بر پروژه اثر گذارد مانند 

پروژه    فهرست را نگهداري كند و در صورت كاربرد به اطالع سازمان  بايستي فهرست تامين كنندگان تأييد شده را نگهداري كند. سازمان مبدأ نيز ممكن است اين

 مراجعه شود1382سال   : 9004ايزو    -استاندارد ايران    8  - 4و بند    7  -4  - 2براي راهنمايي بيشتر درباره ارزيابي تامين كنندگان )به زير بند    -يادآوري . برساند

.) 

بايستي شامل ارتباطات پروژه، الزامات   ه باشد. اين فرايندفرايندي در سازمان پروژه براي امضاي قرارداد با تامين كنندگان پروژه بايستي وجود داشت 7-8-5د انعقاد 

در ارزيابي پيشنهادهاي رسيده در مناقصه بايستي   .اهدافكيفيت براي تامين كنندگان باشد  سيستم مديريت كيفيت پروژه و در صورت نياز خـط مشـي كيفيـت و

  خص شود و در ارزيابي مورد توجه قرار گيرد. انحرافات از ويژگيهاي فني و توصيهها براي بهبـود، كننده مش  تمامي انحرافـات از ويژگيهـا ي فنـي در پيشـنهاد تـامين

ارزيابي هزينهها در   . مورد تأئيد و تصويب قرار گيرد  بايستي توسط همان بخش وظيفه اي كه بازنگري اصلي را انجام داده و مشخصات كاالها را تعيين كرده است

، حمل و    ديگر هزينهها مانند هزينه عمليات، نگهداري، هزينه هاي مجوز 1  ر اساس قيمت پيشنهادي شركتكنندگان در مناقصه نباشد بلكهمناقصهها، بايستي تنها ب

يستي مورد بررسي  مدارك قراردادها با . مبادله ارزها، بازرسيها، يمم زي و ها و حل فصل انحرافات نيز بايستي مورد توجه قرار گيرد  نقل، عوارض گمركي، تغييرات نرخ
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پيش از انعقاد قرارداد خريد محصول، سيستم مديريت كيفيت  . با تامينكنندگان نيز ميشوند  قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود شامل نتايج مذاكرات پيش از قرارداد

اني كه موافقت اصولي براي امضاي قرارداد حاصـل مـي شـود،  كنترل قرارداد هنگام انعقاد قرارداد يا زم  7-8  6  -قرارداد كنترل  تامينكنندگان بايستي ارزيابي .شود

شرايط قرارداد مانند مهلتها و سوابق آن رعايت شده    درهنگام ارسال تفاهم نامه آغاز ميگردد . بايستي سيستمي به كار گرفته شود تـا اطمينـان ايجـاد كنـد كـه  مـثال

عملكرد تامين كنندگان باي ستي    كلي پروژه باشد  دادي مناسب و يكپارچگي برونداد هاي اين روابط در مـديريتكنترل قرارداد بايستي شامل ايجاد روابط قرار . است 

نتايج پايش بايستي به تامين كنندگان بازخورد داده شود و در خصوص اقدامات توافق   . پايش شود تا اطمينان حاصل شود كه شرايط قرارداد را رعايت مـي نماينـد

تامينكنندگان بدست آمده است تا فهرست    پيش از اختتام قرارداد بايستي تائيد شود كه تمامي شرايط قرارداد محقق شده و بازخورد در خصوص عملكرد . حاصل گردد

 .تامين كنندگان تأييد شده ، به روز رساني شود 

خصوص اينكه سازمان مبدأ و سازمان پروژه چگونه ميتوانند از پروژه نكـاتي    اين بند راهنمايي در   فرايندهاي مربوط به بهبود- 1 8  اندازه گيري، تحليل و بهبود 8

و اقدامات اصالحي، اقدامات    هر دو سازمان بايستي نتايج اندازهگيريها و نتايج تحليلدادههاي فرايندهاي پروژه را مورد استفاده قرار دهنـد  ارائه مي .كند  بياموزنـد،

مراجعه شود( تا بهبود مداوم در پروژه    1380:سال    9000ايزو    -استاندارد ايران    8-5ارت را در پيش گيرند ) بـه زيربنـد  پيشگيرانه و روشهاي جلوگيري از خس

ه و  اقدامات اصالحي، اقدامات پيشگيران -  اندازهگيري و تحليل ، -  فرايندهاي مربوط به بهبود شامل موارد زير مي :شود  . محقق شود   كنـوني و پـروژه هـاي آينـده

است   الزم است سازمان مبدأ اطمينان حاصل كند كه اندازه گيري، گردآوري و اعتباردهي دادههـا كـافي و بهينـه اندازه گيري و تحليل- 2 8 . جلوگيري از خسارت 

ارزيابي هر   -  لكرد شامل موارد زير مي :شودنمونههاي محاسبه عم . تا بتواند عملكرد سازمان را بهبود بخشد و رضايت مشتري و ديگر طرفهاي ذينفع را ارتقا ء دهد 

ارزيابي عملكرد   -  ارزيابي محصول، -  ارزيابي مقدار واقعي منابع مصرف شده بعالوه هزينه و زمان در مقايسه با برآورد اصلي ، -  مميزي ، -  يك از فرايند و اه فعاليت ،ها

مراجعه  1382:سال    9004ايزو    -استاندارد ايران    8يادآوري به): زير بند  . و ديگر طرفهاي ذينفعرضايت مشتريان   -  ميزان تحقق اهداف پروژه و ، -  تامينكننده ،

در محصول پروژه و فرايندهاي پروژه مورد تحليل   مديريت سازمان پروژه بايستي اطمينان حاصل كند كه سوابق عدم انطباق ها و تعيين تكليف عدم انطباق ها  شود .(

بهبود فراهم شود. سازمان پروژه در ارتباط با مشتري بايد تصميم بگيرد كه چه عدم انطبـاق هـايي باي    نها نكاتي آموخته شود و اطالعاتي برايقرار گرفتهاند تا از آ

 .ثبت شود و چه اقداماتي اصالحي مورد كنترل قرار گيرد  سـتي

ي بايست اطالعاتي را كه الزم است از پروژهها بياموزد، تعريف كند و سيستمي براي  سازمان مبدا م  بهبود مداوم توسط سازمان مبدأ- 1 3-8  هبود مداوم  3ب  - 8

سازمان مبدأ يبا ستي اطمينان حاصل كند كه سيستم مديريت اطالعات براي   . گردآوري، نگهداري، به روزرساني و بازيابي اطالعات از پروژهها، ايجاد نمايد  شناسايي،

 . پروژه استفاده نمايد  واند اطالعات مورد نياز از پروژهها را شناسايي وگردآوري نمايد و از آنها براي فرايندهاي بهبـود مـديريتتا بت  پروژههاي ش، طراحي شده است

سازمان مبدأ باي ستي اطمينان حاصل كند كه اطالعات   . سازمان مبدأ باي ستي فهرستي از ريسكهاي مهمي كه توسط پروژههاي آن شناسايي شدهاند ، تهيه نمايد

از ، اطالعات موجـود در پـروژه اسـتنتاج    اطالعات مرتبط مورد نياز براي يادگيري از پروژه ها . استفاده ميكنند   مـرتبط را پـروژه هـاي ديگـر متعلـق بـه آن سـازمان

پروژه، گزارشهاي اختتام    بازخوردهاي مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع مي . دنشو اطالعات از ساير منابع نيز تأمين ميشود مانند گزارشهـاي  مـي شـوند كـه شـامل

هاي پروژه. پيش از استفاده از اين اطالعات صحت و اعتبار آنها بايستي به   انه و بـ ازنگريپروژه، دعاوي، نتايج مميزيها ، تحليل دادهها، اقـدامات اصـالحي و پيشـگير

پروژه را كه ميتواند    پيش از اختتام پروژه ، سازمان مبدأ باي ستي درباره عملكرد پروژه ، بازنگري مستند ي انجـام دهد كـه تجربيـات  وسيله سازمان مبدأ تصديق .شود

به عنوان چارچوبي براي انجام دادن اين بازنگري مورد استفاده قرار گيرد.    ورد استفاده قرار گيرد، مشخص نمايد. طرح مديريت پـروژه باي سـتيدر ساير پروژه ها م
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نگري هاي فيمابيني براي  در پروژه هاي بلند مدت بايستي باز  -يادآوري  بايستي مشتريان و ديگر طرفهاي ذينفع را دخيل نماي .دن  درصورت امكـان ايـن بـازنگري هـا

سازمان پروژه براي عملي كردن الزامات   بهبود مداوم توسط سازمان پروژه- 2 3-8 بهبود بهنگام را ميسر سازد جمع آوري اثربخشتر اطالعات در نظر گرفتـه شـود و

سازمان پروژه بايستي اطمينان حاصل كند   . طراحي كندسيستم مديريت اطالعات پروژه را    مشخص شده سازمان مبدأ در خصوص يـادگيري از پـروژه باي سـتي

سازمان پروژه بايستي با استفاده از اطالعات پروژه كه از سيستم فوق الذكر بدست آمده و سازمان   . اطالعاتي كه به سازمان مبدأ ارائه مينمايد، دقيق و كامل هستند 

مراجعه  1382:سال    9004ايزو    -ستاندارد ايران    8- 5براي راهنمايي بيشتر )به بند ا    -ياد آوري   . مستقر كرده است، اصالحات و بهبود را انجام دهد  مبدأ را آن

 . شود

 


