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 چكيده

های سازمانی، استفاده اثربخش و کارا، از فرآیند مدیریت یکی از عوامل مهم موفقیت در ابعاد مختلف پروژه

نظام پروژه است. بکارگیری و انتخاب صحیح استانداردهای مطرح در این فرآیند، از ی  سو و استقرار 

جامع و عملیاتی مدیریت پروژه از سوی دیگر، مسیری است که در جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی و 

وری منابع انسانی و  ها و بهبود کیفیت و ایجاد سیاستهای متناسب با پروژه، افزایش بهره کاهش هزینه

د. هرچند در بررسی انواع ها قرار دارتسهیل ارتباط میان ذینفعان و مجریان، مشاوران و پیمانکارانِ طرح

 گرفته صورت یها ررسی ب استانداردهای مدیریت پروژه و مقایسه آنها مطالعاتی انجام شده است ولی در

اطالعات به عنوان عاملی تأثیرگذار در  امنیت مدیریت سیستم یها شاخه و جوانب همه استانداردها دراکثر

است. لذا در پژوهش حاضر ضمن مقایسه دو استاندارد مطرح مدیریت پروژه  نشده مدیریت پروژه دیده

ISO21500  وPMBOK بیان به و ضرورت بکارگیری آنها، مزایا و معایب هری  را برشمرده و 

 .است پرداخته شده پروژه مدیریت اطالعات سیستم در مناسب امنیتی راهکارهای
 

 امنیت ، مدیریتPMBOKو  ISO21500کلمات کلیدی: استاندارد، مدیریت پروژه، 

 اطالعات، 
 

 

 

 

 

 

 

 

  PMBOKو  ISO21500بررسی تطبیقی استاندارد های مدیریت پروژه  
 ISMS با رویکرد
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 مقدمه .1

 ابعاد و محورها در را خود سازمان توانند می بهتر، کیفیت با محصوالت نگهداشت و توسعه برای افزاری نرم های سازمان

 نیروی فرآیند،:  از عبارتند پردازند می آن بهبود به تمرکز بیشترین با ها سازمان که محوری سه. (1) بخشند بهبود مختلف

 فرآیندهای دارد، می نگه یکپارچه سازمان در را چیز همه که آنچه مهم، محور سه این میان از و تکنولوژی و انسانی

 وکار، کسب اهداف سمت به حرکت جهت در را سازمان های فعالیت تمام توانند می سازمان فرآیندهای. (2) است سازمان

 برای را الزم بستر و کرده فراهم را منابع از صحیح گیری بهره امکان سازمان فرآیندهای. (3) کنند همگرا و همسو

 فرآیندهای نقش و اهمیت که مدتهاست صنایع، در که روست این از. (4) کنند می فراهم جدید های تکنولوژی بکارگیری

 انسانی نیروی به باال، کیفیت با فرآیندهای. (5) است شده شناخته خدمات و محصول کیفیت بر اثربخش، و کارآمد

 محرکه موتور کارآمد، فرآیندهای. (6) کنند کار سازمان اهداف جهت در بیشتری، همگرایی با که کند  می کم  ها سازمان

 .(7) هستند سازمان در نو ها تکنولوژی کارگیری به

 انجام باید که های فرآیندهایی ویژگی یا قوانین مشترک و همیشگی استفاده منظور به که ISOو CMMIاستانداردهای

برای داشتن  .(8) آید دست به حوزه آن در ممکن ترین حالت بهینه بدینوسیله تا دهند می ارائه را نتایج آنها یا شوند

ها  سازمانی با برنامه و ایده آل، هدفمند کردن این استانداردها و فرآیندها برای رسیدن به حداکثر ایمنی در همه حوزه

 (10) . بررسی تطبیقی این استانداردها، سازمان را در اتخاذ تصمیمات مدیریتی(9) امری است که باید مدنظر قرار گیرد

و  (11) های متناسب با سازمان، افزایش بهره وری نیروی انسانی ها و افزایش کیفیت و ایجاد سیاست و کاهش هزینه

 زمینه در سازی بهینه جهت در اقدام برای ISO جدید استانداردهای. (12) ارتقاء ارتباطات با ذینفعان را نیز در پی دارد

 و وری بهره افزایش سبب ارزانتر، و سریعتر نتایج به دستیابی برای (13) ها کار و کسب بر آوردن فشار با پروژه مدیریت

 . (14) گردد می ذینفعان نظر جلب و ها گذاری سرمایه تأثیر

ها، کاهش  ها در سازمان توسعه و اشاعه کاربرد این استانداردها و همچنین به اشتراک گذاردن تجارب حاصل از کاربرد آن

های رایج مدیریتی و ارتباطی توسط  و تغییرات در پروژه بصورت مؤثر با بهبود فرآیندها، بکارگیری مقیاس (15) ها ریس 

توان  شود این است که چگونه می . سوال مهمی که مطرح می(17) در سطوح مختلف را درپی دارد (16) ارکان پروژه

؟ در شرایط رقابتی کنونی ضرورت استفاده از (18) ندهای مدیریت پروژه را به صورت کارا و اثربخش به انجام رساندفرای

 ها با زمان و هزینه ای قابل قبول و مناسب به سرانجام برسد شود تا پروژه ها بیشتر می ابزارهای مدیریت پروژه در سازمان

ها را افزایش دهد. هیچ استانداردی بدون  . استانداردهای مورد بررسی در این پژوهش تالش دارد تا موفقیت پروژه(5)

ها و  و درصورت عدم توجه، پروژه (19) بهبود زنده نیست و استانداردهای مدیریت پروژه نیز از این قاعده مستثنی نیستند

 .(5) های فراوان روبرو خواهد شد در پی آن سازمان با چالش

 نشده دیده اطالعات امنیت مدیریت سیستم یها شاخه و جوانب همه استانداردها بیشتر در گرفته صورت یها بررسی در

 کار، بازارهای کسب و گسترش و تولید و ی ساختها شرکت شدن جهانی به توجه با درنظر گرفتن موارد فوق و با .است

 اجرای در را تواند ایشان می آنها گیری از بهره شوند؛ آشنا پروژه مدیریت استانداردهای با پروژه ضروری است مدیران

ون و ادبیات موجود در این پژوهش حاضر در نظر دارد با روشی کتابخانه ای و با بررسی مت .یاری نماید پروژه یها برنامه

 و مزایا آنها، بکارگیری ضرورت و PMBOKو ISO21500 پروژه مدیریت مطرح استاندارد دو مقایسه حوزه ضمن
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پرداخته و مسیری  پروژه مدیریت اطالعات سیستم در مناسب امنیتی راهکارهای بیان به و برشمرده را هری  معایب

 آورد.  ها بوجود می هموار برای انتخاب آگاهانه سازمان
 

 اجزای سيستم مدیریت پروژه .2

 است.های بزرگ و کوچ ، استفاده اثربخش و کارآمد از فرآیند مدیریت پروژه یکی از عوامل مهم در موفقیت پروژه

پروژه، مسیری است که در جهت افزایش بهره وری استفاده از این فرآیند تا استقرار نظام جامع و عملیاتی مدیریت 

برنامه زمانبندی، منابع و هزینه به عنوان عناصر اولیه در  .(20) مشاوران و پیمانکاران طرحها قرار دارد فراروی مجریان،

که تغییر در یکی روی عناصر دیگر اثر  ای این اجزاء با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند، بگونه. مدیریت پروژه هستند

 .گذارد می

 ،3سیستم اطالعات مدیریت پروژه مستندات عملگرهاو ها، داده پایگاه افزار، نرم افزار، از سخت متشکل است مجموعه ای

 عوامل و عناصر ساختن مرتبط منظور و به پروژه نیازمندیهای اطالعاتی تعریف برای ارتباطی ابزار ی  عنوان به که پروژه

 از درست زمان مناسب در روش با را صحیح های داده سیستم این. شود می واقع استفاده مورد پروژه در درگیر مختلف

. می دهد قرار برداری بهره برای مناسب فرد اختیار در نیاز (21) زمان در و تحلیل گردآوری، پروژه سازمان سطح

مدیر  اختیار در را پروژه کل عملکرد ارزیابی و نظارت هدایت، بندی، بودجه برنامه ریزی، برای الزم امکانات همچنین

مضامین  با شده بندی دسته اطالعات خود داده ای پایگاه درون در پروژه، مدیریت سیستم. (22) دهد می قرار پروژه

 دارد. را 1 شماره جدول در مندرج کلی
 

 (19) : جداول اطالعاتی در سیستم مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه1جدول 

 

 استفاده محتوای کلی عنوان اطالعاتی

های هزینه ای  شاخص

 منابع
 برآورد هزینه فعالیتها نوع منبع، هزینه استفاده از هر واحد منبع

فهرست عمومی 

 ها زمانفعالیتها و 

شرح فعالیت، نوع، زمان، منابع مورد نیاز، میزان نیاز به 

 هر منبع، مالحظا

تهیه فهرست فعالیتهای پروژه و 

 براورد زمان، منابع و هزینه هری 

 ها مشخصات پروژه

کد پروژه، نوع، کارفرما، مدیر پروژه، شماره قرارداد، 

، تاریخ تاریخ قرارداد، مبلغ قرارداد، تاریخ برنامه ای آغاز

ای خاتمه، تاریخ واقعی آغاز، تاریخ واقعی خاتمه،  برنامه

 درصد پیشرفت، همکاران پروژه

 تهیه گزارشهای مدیریتی

 فعالیتهای پروژه

کد فعالیت، شرح فعالیت، سهم فعالیت در کل پروژه، 

تاریخ برنامه ای آغاز، تاریخ برنامه ای پایان، تاریخ 

درصد تکمیل، همکاران  واقعی آغاز، تاریخ واقعی پایان،

مجری فعالیت، میزان پیش بینی همکاری فرد، میزان 

 تأییدشده همکاری فرد

کنترل پیشرفت  -زمانبندی پروژه

 تهیه گزارش -فعالیتهای پروژه

                                                           
3 PMIS: Project Management Information System 
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 همکاران پروژه

کدهمکار، نام و مشخصات، مبلغ واحد حق الزحمه، 

جمع میزان همکاری پیش بینی شده در پروژه، جمع 

 اری تأیید شدهمیزان همک

تهیه  -تعیین سهم مشارکت همکاران

 گزارشهای مدیریتی

 مصارف پروژه
کدکاال یا خدمت، شرح خدمت، تاریخ مصرف، هزینه یا 

 ارزش کاال یا خدمات

پشتیبانی از  -کنترل مصرف اقالم

 پروژه و قطعات یدکی

 حساب پروژه

شماره حساب پروژه، کد پروژه، شماره قرارداد، تاریخ 

قرارداد، سرفصلهای تفکی  شده حسابهای پروژه شامل 

مواد وتجهیزات، حق الزحمه همکاران وباالسری، اعتبار 

پروژه، مانده تفکی  شده سرفصل حسابهای پروژه، ریز 

 ها و پرداختیهای پروژه دریافتیها، ریزهزینه

تهیه گزارشهای  -کنترل بودجه پروژه

محاسبه قیمت تمام شده  -مدیریتی

 پروژه

 

 

الزم است تا موارد فوق در سیستم مدیریت پروژه مورد پایش و کنترل قرار گیرند تا از هرگونه اختالل در عملکرد سیستم 

جلوگیری شود همچنین الزم است تا سیستم مدیریت پروژه نیز مانند هر سیستم دیگر ابتدا تعریف و سپس مورد آنالیز 

 .(23) سازی شودبهینه  ،قرار گرفته و با منطق برنامه ریزی

 استاندارد مدیریت پروژه چيست؟ 2.1

 از. شده است داده توسعه پروژه مدیریت زمینه در جهان سطح در مختلفی استانداردهای تاکنون میالدی 1990 سال از

 ژاپن، بریتانیا، آمریکا، استشده  داده توسعه مستقلی شکل به پروژه مدیریت استانداردهای آنها در کشورهایی که جمله

 .(24) است نیوزلند و جنوبی آفریقای استرالیا،

ی ها ویژگی یا راهنماها قوانین، و تکراری، مشترک استفاده منظور به که استاندارد مدیریت پروژه سندی است

 به حوزه آن در ممکن ترین حالت بهینه بدینوسیله تا دهد می ارائه را نتایج آنها یا شوند انجام باید که را ییها فعالیت

 مناسب بهبود :است شده بیان اینطور شود می حاصل استانداردسازی از که منافعی مهمترین سند این در .(25) آید دست

 همکاریهای در تسهیل تجارت، موانع از جلوگیری آنها، خاص مقاصد زمینه در خدمات و فرآیندها محصوالت، بودن

 برای مرجعی عنوان به عملیات، اجرای صحیح چگونگی تعیین و کار تبیین بر عالوه فناورانه. استانداردهای مدیریت پروژه،

 و استفاده کنندگان عام مقبولیت آنها، سادگی، بودن جامع در استانداردها قوت. است مطرح در اختالفات پروژه گروه افراد

 . (26) است کار درست برای اجرای ینتضم
 

 ضرورت بكارگيری استاندارد مدیریت پروژه 2.2

 اجرای درست از اطمینان و پروژه در درگیر افراد همزبانی برای ی معتبرها متدولوژی و راهنماها استانداردها، از استفاده

 و نموده یاری آن اهداف پیشبرد و اجرای پروژه در را پروژه مدیران استانداردها، این بکارگیری. است ضروری اقدامی

  .(27) کند می مبدل یکپارچه و هماهنگ نظام به ی  را پروژه سازمان
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 اتالف به منجر که ملی و اقتصادی یها پروژه و ها طرح آمیز موفقیت اجرای در توسعه حال در کشورهای مشکالت از یکی

 مدیریت یها تکنی  از فعال های شرکت و سازمانها ارشد مدیران گیری بهره عدم شود، می انسانی و مالی منابع بسیاری

 کم بواسطهها  پروژه اجرای در سازمانها گذشته تجارب. (28) ستها پروژه در علمی و منسجم سازماندهی تاثیر و پروژه

  .(29) است شده جبرانی غیرقابل صدمات دچار ناحیه این ازها  پروژه مدیریت و سازماندهی قدرت به توجهی

 روشهای وجود از اطمینان منظور به آن برای استانداردهایی و ظهور کرده دانش و علم ی  عنوان به پروژه، مدیریت

 زمان و هزینه مسائل بر عالوه که است شده تدوین استاندارد به مربوط عناصر شناسائی و استانداردها این موردنظر اجرائی

 بکارگیری ازجمله دالیل ضرورت.  (27) پردازد می ریس  و محدوده تدارکات، همچون پروژه مدیریت مسائل دیگر به

 :(27) قابل ذکر استپروژه موارد زیر  مدیریت استاندارد

 درگیر طرفهای بین مشترک زبان ایجاد

 عمل در گسیختگی پراکندگی و ازهم از پرهیز و ارتباطی های هماهنگی ضرورت

 مؤثر بصورت پروژه در تغییرات وها  ریس  کاهش

 مختلف سطوح در پروژه ارکان توسط ارتباطی و مدیریتی اصول رایج بکارگیری

 وری بهره حداکثر با پروژه با متناسب و کاربردی سیستمی ایجاد

 مدیریت ریسک پروژه 2.3
 پروژه کنترل ریس  و نظارت و پاسخ ریزی برنامه تحلیل، شناسایی، برنامه ریزی، فرآیندهای شامل پروژه ریس  مدیریت

 ارزیابی و شناسایی طریق از اینکار و است پروژه موفقیت احتمال افزایش پروژه ریس  از مدیریت وکاهش است. هدف

 . (29) گیرد می صورت ها فرصت حداکثرسازی و آنها حذف یا کاهش جهت هایی روش ارائه ها، ریس  مند نظام

 موفقیت احتمال ریس ، مدیریت های فعالیت هدایت چگونگی تعریف فرآیند ریس ، مدیریت دقیق و برنامه ریزی شفاف

 متناسب از اطمینان جهتِ ریس  ریزیِ مدیریتِ برنامه فرآیندهایِ. دهد می افزایش را ریس  مدیریت دیگر فرآیند پنج

 .(30) است مهم برای سازمان، پروژه اهمیت و ها ریس  با ریس ، مدیریت حضور و نوع میزان، بودن

 در کنندگان است. مشارکت آنها مشخصات مستندسازی و پروژه بر گذار اثر ریسکهایِ تعیین فرآیند ها، ریس  شناسایی

 ریس  مدیریت تیم اعضای مدیریت پروژه، تیم اعضای پروژه، مدیر: اشخاص زیر هستند ریس ، شناسایی های فعالیت

 مدیران نهایی، کاربران نهایی، پروژه، کاربران تیم از خارج متخصص کارشناسان مشتریان، ،(یافتن تخصیص صورت در)

 . (31) ریس  مدیریت کارشناسان و ینفعان ذ دیگر، پروژه

، دیده شدن مفاهیم دو فرآیند تحلیل کیفی و کمی ریس ، دیده شدن PMBOKدر  Plan Risk Mgtوجود فرایند 

از مزایای  ISOاستاندارد  Assess Risksند در فرآی PMBOKمفاهیم دو فرآیند تحلیل کیفی و کمی ریس  

 .(32) مدیریت ریس  پروژه در این دو استاندارد است
 

 ها و تغييرات در پروژه به طور مؤثر كاهش ریسک 2.3.1

 آنها ذاتی های ویژگی جزء ریس  و اطمینان عدم که نحوی به شوند می اجرا پیچیده و پویا محیطی ها عمدتاً در پروژه

 کسب توجهی قابل موفقیت شده تعیین پیش از اهداف به رسیدن در ها پروژه شود که می باعث اطمینان عدم این است.

 بروز و کارآیی کاهش ،ها پروژه از برداری بهره اقتصادی توجیه عدم قبیل از مشکالتی به منجر موضوع این. ننمایند

 ریس  ،(PMI, 2008)پروژه  مدیریت دانش گستره راهنمای تعریف طبق بر. است شده کلیدی ذینفعان در نارضایتی

  .(29) گذارد می تأثیر پروژه اهداف از یکی بر حداقل وقوع صورت در که قطعی غیر رخداد ی  از است عبارت
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 ابتدا ریس  شناسایی در. است ریس  شناسایی گام، اولین ها پروژه ریس  کاهش اقدامات انتخاب و ارزیابی حوزه در

 مشخص ریس  رخداد از ناشی وعواقب کرده بندی دسته پروژه روی تأثیر میزان به توجه با راها  ریس  پروژه از تیمی

 باید نیز ریسکها بقیه ارزیابی و بررسی باشد وابسته دیگر ریس  چند یا ی  به ریسکی اگر .شود می بینی پیش را شده

 ییها ریس  و آید می دست به آن رخداد احتمال و ریس  تحلیل و تجزیه ریس ، کامل شناسایی با .(33) گیرد صورت

 تحلیل و تجزیه برای که رسمی یها روش .شود می گنجانده پروژه زمانی جدول در است بیشتر آنها رخداد احتمال که

 و برنامه تحلیل و تجزیه، هزینه تحلیل و تجزیه گیری، تصمیم تحلیل و تجزیه :از است عبارت شود می استفاده ریس 

 .(31) اطمینان قابلیت تحلیل تجزیه

 اطالعات در مدیریت پروژه امنيت مدیریت سيستم. 3

 مورد یها زیرساخت برقراری با که است امنیتی یها کنترل سازی پیاده برای سیستمی اطالعات امنیت مدیریت سیستم

 برایها  تالش این کردن هدفمند آل، ایده و برنامه با پروژه ای داشتن برای. نماید می تضمین را اطالعات ایمنی نیاز

 وکاهش تجارت تداوم از اطمینان سازی پیاده لزوم فوائد و .گیرد قرار مدنظر باید که است امری ایمنی حداکثر به رسیدن

 از محافظت و اطالعات امنیت استاندارد با سازگاری از تهدیدها اطمینان کاهش و اطالعات ساختن ایمن توسط صدمات

 و مشتریان نزد اطمینان ایجاد اطالعات امنیت مدیریت سیستم زدن مح  وها  گیری تصمیم کردن اطمینان قابل ها داده

 امنیت سازی پیاده در پویا و فعال مدیریت ایجاد (34) ها شرکت سایر با بهتر رقابت امکان تجاری و ذینفعان شرکای

 .(35) سازد را مهیا می اطالعات وها  داده

 شده استخراج پروژه یا سازمان فعالیت درون از روالها. قراردارد مدنظر پروژه کلی سیاستهای ،ها سیاست تعریف و در ایجاد

 گردآوری در کلیدی نقش ریز برنامه کارشناسان و کلیدی مدیران. شود می ارائه به آن امنیتی سیاست و سند قالب در و

 .(31) داشت خواهند سند این

 سازی پیاده شروع لذا باشد کاری یها شاخه و زیرمجموعه چندین دارای است ممکن پروژه ی : عملیاتی محدوده تعیین

 صورت محدوده تعریف سازی، پیاده پیچیدگی از جلوگیری برای. است دشوار بس کاری اطالعات امنیت سیستم

. بود خواهد محدوده در اطالعات امنیت استاندارد سازی پیاده برای الویت و محدوده تعیین اول قدم بنابراین. پذیرد می

 در آن سازی پیاده به نوبت شده تعیین محدوده برای گواهینامه اخذ و امنیتی های کنترل اجرای و سازی پیاده از پس

 .(36) شد خواهند اجرا مرحله به مرحله که رسد میها  قسمت سایر

 نیاز ابتدا پروژه، مختلف یها قسمت برای را مناسب یها کنترل اعمال برای: آنها بندی طبقه وها  دارایی برآورد 

 به اقدام سپس و منابع و تدارکاتی موجود است چه کرد تعیین باید ابتدا واقع در. استها  دارایی تعیین به

 درجه به باتوجه و شده تهیه پروژه یها دارایی و تجهیزات کلیه لیست مرحله این در. نمود آن سازی ایمن

 .(37) شد خواهند بندی طبقه آن اهمیت

 اقدام شود خطرات بینی پیش به نسبت پروژه، برایها  آن اهمیت وها  دارایی لیست داشتن با: خطرات ارزیابی .

 آمدن بوجود دالیل و امنیتی ضعف نقاط تشخیص به اقدام دارایی هر برای خطرات کلیه تعیین از پس

 ضعف نقاط و تهدیدها و خطرات و ساخته برطرف را ضعف نقاط اطالعات داشتن با سپس و نموده تهدیدها

 .(17) گردد می مستند
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 درست تصمیم اتخاذ امنیتی ضعف نقاط همچنین وها  تهدید و خطرات به مربوط مستندات: خطرات مدیریت 

 .(38) نماید را مقدور می آنها با مقابله برای مؤثر و

 جدول ایجاد نهایت در و امنیتی ضعف نقاط تهدیدها، تعیین ،ها دارایی لیست آوری جمع :اجرا قابلیت تعیین 

 از نهایی لیستی جدول این. رساند می یاری 4soa به موسوم جدولی آوردن دست به در پروژه راها  کنترل

 .دهد می ارائه را سازی پیاده برای نیاز مورد یها کنترل کلیه

 و کاری صحیح یها روال از استفاده به ناچار امنیتی در پروژه درست قالب ی  به رسیدن برای آنکه نتیجه

 به رسیدن برای درست انتخابی استانداردهای مدیریت پروژه امنیت بوده و تلفیق استاندارد سازی پیاده همچنین

 .(19) است منظور این

 
 

 PMBOKو ISO 21500. معرفي استاندارد4
5 

سازمان  .نمود ارسال پروژه مدیریت تدوین استاندارد جهت ایزو مرکزی کمیته برای را درخواستی BSI 2006 سال در

 توسعه و تدوین میالدی 2006( از سال TC236( با اختصاص ی  کمیته فنی)ISOاستانداردهای بین المللی )

 و مختلف کشورهای از عضو 37 مشارکت با پروژه( مدیریت راهنمای ) ISO 21500عنوان تحت را جدیدی استاندارد

 .(1) یافت انتشار ISO 21500ویرایش اولین 2012 سال اواخر در .قرارداد خود کار دستور در ناظر12

برای اقدام بهینه در زمینه مدیریت پروژه با فشار آوردن بر کسب و کار برای نتایج سریعتر و  ISO 21500استاندارد 

با عنوان راهنمایی در مورد  ISO 21500ها می گردد. استاندارد  ارزانتر، سبب افزایش بهره وری و تاثیر سرمایه گذاری

های دولتی، خصوصی یا اجتماعی و هر نوع پروژه  های مختلف، از جمله سازمان تواند توسط سازمان می  مدیریت پروژه،

 ای صرفنظر از پیچیدگی، اندازه و طول مدت انجام آن، مورد استفاده قرار گیرد.

مفاهیم و فرایندهایی را به شکل دقیق توصیف می کند که برای شکل دادن به اقدام بهینه در  ISO 21500استاندارد 

پروژه جدید همچون مدیران با تجربه قادر خواهند بود تا از این راهنمای  مدیریت پروژه مورد توجه هستند. مدیران

 . (14) مدیریت پروژه برای افزایش موفقیت پروژه و کسب نتایج تجاری استفاده نمایند

ذینفع در پروژه به های  با دیدگاهی استراتژی ، لزوم رابطه سود بخش متقابل بین طرف ISO 21500استاندارد 

های پروژه مورد بحث  را بر مبنای تعادل منطقی در توزیع ریس  (39) ها در ایجاد ارزش منظور افزایش توانمندی

های الزم برای استقرار مدیریت کیفیت در  قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشی کیفیت سازمان مال  پروژه، راهنمایی

 .(40) نماید یندهای پروژه را ارائه میفرآ

 نتیجه ی  جهت را پروژه مدیریت در استفاده مورد یها تکنی  و ابزار ، فرآیندها،PMBOK استاندارد براساس

 دیگر با داخلی ارتباط و است منحصربه فرد پروژه، مدیریت زمینه در استاندارد این .شود تشریح می موفقیت آمیز،

 .(41) دارد پروژه سبد مدیریت و مدیریت طرح مانند پروژه مدیریت بخشهای

 

                                                           
4 statement of applicability 

5 Management Body Of Knowledge 

 

ریس مدیریت   

 مدیریت ذینفعان

تدارکاتمدیریت   

منابع مدیریت 

کیفیتمدیریت   

هزینهمدیریت   

زمانمدیریت  محدودهمدیریت    
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 (42) : مدیریت یکپارچگی1شکل 

 

 مدیریت یكپارچگي پروژه 4.2

و  آوری جمع ترکیب، تعریف، شناسایی، برای نیاز مورد یها فعالیت و فرآیندها شامل پروژه یکپارچگی مدیریت

 پروژه، مدیریت زمینه در فرآیندی است. گروههای درون پروژه، مدیریت فعالیتهای و مختلف فرآیندهای هماهنگی

 موفق مدیریت پروژه، تکمیل برای که است جامعی اقدامات و کلیات ادغام اتحاد، مانند خصوصیاتی شامل یکپارچگی

 در تصمیمات کننده تضمین پروژه، یکپارچگی مدیریت است. ضروری ،ها نیازمندی تأمین و نفعان ذی انتظارات

 دانش یها ه حوز بین متقابل روابط مدیریت و رقابتی اهداف و موجود یها گزینه بین مقایسه منابع، تخصیص خصوص

 : (4) می شوند زیر موارد شامل پروژه یکپارچگی مدیریت فرآیندهای. است پروژه مدیریت

 

  پروژه منشور تهيه

 و نماید معرفی و تصویب را فاز ی  یا پروژه ی  رسمی، طور به که است سندی ایجاد فرآیند پروژه، منشور تهیه

 .(43) نماید می ثبت می کند، تأمین را ذینفعان نیازهای و انتظارات که ای اولیه یها نیازمندی

 

 پروژه مدیریت برنامه تهيه

 و سازی یکپارچه سازی، آماده تعریف، برای نیاز مورد اقدامات مستندسازی فرآیند پروژه، مدیریت برنامه تهیه

 نظارت شود، اجرا پروژه چگونه که کند می تعریف پروژه، مدیریت برنامه. است زیرمجموعه یها برنامه تمامی هماهنگی

 می شود تعیین پروژه، پیچیدگی و کاربرد حوزه براساس پروژه، مدیریت برنامه محتویات. یابد خاتمه و شده کنترل و

(3). 

 

  پروژه اجرایي مدیریت و هدایت

 پروژه اهداف به دستیابی جهت پروژه، مدیریت برنامه در شده تعریف کار اجرای فرآیند پروژه، اجرای مدیریت و هدایت

 و کند می هدایت را پروژه شده ریزی برنامه یها فعالیت عملکرد پروژه، مدیریت تیم همراه به پروژه، مدیر است.

 .(44) می نماید مدیریت را دارند وجود پروژه درون که مختلفی فنی و سازمانی تبادالت

 

  پروژه كارهای كنترل و نظارت

 تعریف عملکردی اهداف اهداف تأمین جهت پیشرفت کنترل و بازنگری پیگیری، فرآیند پروژه، کارهای کنترل و نظارت

. شود می انجام پروژه اجرای طول در که است پروژه مدیریت از ای جنبه است. نظارت، پروژه مدیریت برنامه در شده

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

 فرآیندی مؤثر بهبود روندهای و سنجشها ارزیابی و عملکردی اطالعات توزیع و گیری اندازه آوری، جمع شامل نظارت

 .(15) است

 

  یكپارچه تغيير كنترل

 قابل اقالم تغییرات مدیریت و شده تصویب تغییرات تغییر، یها درخواست تمام بازبینی فرآیند یکپارچه، تغییر کنترل

 از یکپارچه، تغییر کنترل فرآیند است، پروژه مدیریت برنامه و پروژه مستندات سازمانی، فرآیندی یها دارایی قبول،

 .(21) شود می انجام پروژه انتهای تا آغاز

 

  پروژه خاتمه

 رسمی اختتام جهت پروژه، مدیریت فرآیندی یها گروه یها فعالیت تمامی کردن نهایی فرآیند فاز، یا پروژه خاتمه

 اطمینان جهت را قبل فازهای اختتام گذشته اطالعات تمامی پروژه، مدیر یابد، می خاتمه پروژه وقتی. است فاز یا پروژه

 .(11) کند می بازبینی را، آن اهداف تأمین و پروژه کارهای تمامی تکمیل از یافتن
 

 مدیریت محدوده پروژه

 نتایج اخذ برای، مانع و جامع به نحو پروژه مختلف فعالیتهای تعیین و شناسایی از اطمینان برای الزم فرآیندهای

 ممیزی محدوده، تعریف محدوده، ریزی برنامه آغاز، مبانی تعیین شامل فرآیندها این. است گردیده بیان آمیز موفقیت

 :(46) شود می اطالق چیز دو به پروژه در محدوده واژه .(45) است پروژه در محدوده تغییرات کنترل و

 .شود می دیده پروژه محصول یا خدمات در که است وظایفی وها  ویژگی شامل :محصول محدوده

 .شود انجام آن شده تعیین وظایف وها  ویژگی با محصول تحویل درجهت باید که است کاری شامل :پروژه محدوده
 

 کارهای فقط و نیاز مورد کارهای شامل پروژه کنند می تضمین که است فرآیندهایی شامل پروژه محدوده مدیریت

 :(47) باشد پروژه موفق تکمیل برای موردنیاز

مدیریت هزینه پروژه: فرآیندهای الزم برای اطمینان از حصوص به نتایج، مطابق بودجه پیش بینی شده بیان گردیده 

 .(48) ی و کنترل هزینه در پروژه استها شامل برنامه ریزی منابع کاری ، برآورد هزینه، بودجه بند است. این فرآیند

شامل  فرآیندها این. گردید بیان پروژه کیفی نتایج اصول از اطمینان برای الزم مدیریت کیفیت پروژه: فرآیندهای

 است. پروژه کیفیت کنترل و کیفیت ریزی برنامه

افزایش بهره وری در کار و زمان نیروی انسانی مجری پروژه بیان  مدیریت منابع انسانی پروژه: فرآیندهای الزم برای

 .(49) ها شامل برنامه ریزی سازمانی، جذب نیرو و بهبود سازمان پروژه است گردیده است. این فرآیند

 

 اطالعات بازیابی و ذخیره توزیع، آوری جمع، تولید، شناسایی از اطمینان برای الزم مدیریت ارتباطات پروژه: فرآیندهای

اجرا  خاتمه و عملکرد گزارشات تهیه، اطالعات توزیع، ارتباطات ریزی برنامه شامل فرآیندها این. است گردیده بیان پروژه

 است.

 و کاالها آوردن دست به برای نیاز مورد فرایندهای ی برگیرنده در پروژه تدارکات مدیریت تدارکات پروژه: مدیریت

 و کاالها از معموالً سهولت، منظور به. است پروژه محدوده به یابی دست منظور به اجرایی سازمان از خارج از خدمات

 . شود می یاد محصول عنوان به بیشتر یا عدد ی  چه خدمات
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به  نباید هرگز و رود می شمار به پروژه فقیت م مدیریت در کلیدی عنصر ی  ذینفعان مدیریت ذینفعان پروژه: مدیریت

پشتیبانی وپیش بینی  و پرروژه از پشتیبانی افزایش چون مواردی در ذینفعان صحیح مدیریت. شود سپرده شی فرامو

 .بست کار به پروژه ذینفعان میان در آمیز رقابت اهداف یا و تعارضات، انتظار، قابل یها مقاومت
 

  PMBOK و ISO21500 یها استاندارد . مقایسه تطبيقي5

. است اهمیت حائز گیرند می سرچشمه آن از آنها که استانداردی به توجه مختلف های مدل میان تطبیقی مقایسه برای

 برای. (22) گردد می تعریف مرتبط زیرمعیارهای و معیار چندین داد انجام ای مقایسه فوق های مدل میان بتوان آنکه برای

 شود: طی می زیر های گام کار این

 ها مدل اطالعات و ها داده آوری جمع ا1

 بندی دسته مدلها، ویژگیهای و تعاریف موفقیت، در موثر عوامل از اعم الزم اطالعات فوق های مدل خصوصیات مورد در

 به ها مدل خود از استفاده هرچند این بر عالوه. گردید گردآوری ها مدل ضعف نقاط مدلها، مشترک های ویژگی مدلها،

 ها مدل آن خود مورد در تا است این تالش اینکه به توجه با) نباشد درست علمی نظر از قضاوت برای مبنایی عنوان

  .(5) است شده استفاده نیز شود می بیان ها مدل این تعریف در که کلی مطالب برخی از اما( شوند قضاوت

 اطالعات سازی خالصه ا2

 فاکتور سری ی  ارائه منظور به مدلها های پوشانی هم بردن بین از ا3

 معیارها زیر و معیارها دهی وزن -4
 

 (4 ;51 ;50) استانداردهای فوق برای شده تعریف معیارها زیر و معیارها:  2 جدول

 ISO 21500 PMBOK 2012 

 5 5 های فرآیندی گروه

 10 10 های دانش حوزه

 47 39 تعداد فرآیندها
 

 عملکردی یا انتخاب معیارهای و( 3 جدول) ها مدل ای پایه اطالعات شامل جدول دو تهیه به منجر بررسی این نتایج

 :(52) است شده ارائه ذیل شرح به که گردید( 4 جدول)

 
 (4 ;53) دانش یها حوزه در فرآیندها تعداد : مقایسه3جدول 

PMBOK 2012 

 

ISO 21500 

 

 استاندارد

 حوزه دانش    

 یکپارچگی  7 6

 محدوده  4 6

 زمان 4 7
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 هزینه 3 4

 کیفیت  3 3

 منابع انسانی 6 4

 ارتباطات 3 3

 ریس  4 6

 تدارکات 3 4

 ذینفعان 2 4

 جمع 39 47
 

 شده تعریف معیارهای زیر و معیارها اساس بر و مقایسه هم با را شده ذکر های مدل توان می 4 جدول از استفاده با حال

 .نمود انتخاب را بهینه مدل سپس و کرده رتبه بندی را آنها

 
 (52 ;55 ;54) فرآیندی حوزه در فرآیندها : مقایسه4جدول 

 مقایسه فرآیندها در حوزه فرآیندی

PMBOK 2012 

 

ISO 21500 

 

 استاندارد

 گروه فرآیند      

 شروع  3 2

 برنامه ریزی  16 24

 اجرا و پیاده سازی 7 8

 نظارت و کنترل 11 11

 اختتام  2 2

 جمع 39 47
 

 ISO جدید استاندارد ،(56) ارزانتر و سریعتر یها خروجی یافتن برای کار و کسب مختلف یها حوزه در رقابت افزایش با

 ISO استاندارد .است شده تدوین سرمایه بازدهی رساندن حداکثر به و وری بهره افزایش هدف با پروژه مدیریت حوزه در

 یا و خصوصی عمومی، یها سازمان جمله از سازمان، نوع هر در تواند می پروژه مدیریت راهنمای عنوان به 21500

این استاندارد چارچوبی محکم  .شود استفاده زمان مدت و اندازه پیچیدگی، از نظر صرف پروژه نوع هر برای و اجتماعی

توان به سه قسمت مدیریتی، اصلی و  )فرآیندهای پروژه را می .کند برای مدیریت فرایندهای اصلی پروژه فراهم می

 .)پشتیبانی تقسیم نمود

 PMBOKهمچونخالصه ای از دانش و تجربیات جهانی که در استانداردهای مطرح دیگر  ISO 21500 داستاندار

مدیریت یکپارچگی،  PMBOK رگانه موجود د 10های  ساختار این استاندارد مطابق با حوزههست. آمده است نیز 

انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع 

با توجه به اینکه سیستم . (57) دکن ریس ، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان( تعریف نموده و توسعه و پشتیبانی می
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دهی شده است سازمان هها پیاده سازی شده است، این استاندارد نیز به نحو در اکثر شرکت ISO 9001 مدیریت کیفیت

 .(55) های مدیریتی شرکتها باشد گانه آن هماهنگ با دیگر سیستم 39که ساختار فرآیندهای 

گانه و همچنین  10های  است که در حوزه PMBOK گانه مدیریت پروژه 46این استاندارد هماهنگ با فرآیندهای 

 ISO شوند با این تفاوت که فرآیندهای ه ریزی، اجرا، کنترل و اختتام( تعریف میگانه )آغازین، برنام 5گروهای فرآیندی 

 است.فرآیند  39شامل  21500

دهد که نتایج تجارب  از مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می توضیحات سطح باالیی ISO 21500 استاندارد

مدیران پروژه تازه کار و همچنین مدیران با تجربه که قصد ورود به  است.موفقیت آمیز کارهای انجام شده در این حوزه 

ی پروژه ها های مدیریت پروژه در این استاندارد موفقیت این کسب و کار را دارند قادر خواهند بود با استفاده از راهنمایی

 .(52) خود را بهبود دهند و به نتایج بهتری در این کسب و کار برسند
 

 های فرایندی و حوزه دانش مقایسه كالن در گروه 4.2

 

 (4 ;52 ;55) کالن در حوزه دانش : مقایسه5جدول 

PMBOK 2012 ISO 21500 

 یکپارچگی یکپارچگی

 محدوده محدوده

 زمان زمان

 هزینه هزینه

 کیفیت کیفیت

 انسانی منابع منابع

 ارتباطات ارتباطات

 ریس  ریس 

 تدارکات تدارکات

 ذینفعان ذینفعان
 

 

 استانداردها مشترك های  ویژگي 4.2.1

 : (52) های پروژه دو موضوع مطرح است بطور کلی در رابطه با ویژگی

 های مختلف توصیف پروژه ها: عبارتست از ماهیت مولفه عنوان ویژگی

 های پروژه برای مصداقی خاص ها: عبارتست از مقدار مولفه مقدار ویژگی
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 زیر جدول .نمود استفاده ای پروژه هر توصیف برای آنها از می توان که ییها ویژگی مشترک: مجموعه های ویژگی تعریف

.کند می مشخص را دانش یها محدوده از هری  های خروجی و ها فرآیند اهداف،
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 (4 ;41 ;58) استانداردها مشترک های  : ویژگی6جدول 

 

 هدف محدوده دانش
متری  

 سنجش هدف
 فرایندهای اصلی

خروجی مورد 

 انتظار

مدیریت 

 یکپارچگی

شناسایی، تعریف، ترکیب و هماهنگ سازی 

 مدیریت پروژهفرآیندهای 

مغایرت سایر 

 ها متری 

ایجاد منشور پروژه، 

تهیه برنامه مدیریت 

پروژه، هدایت و 

مدیریت پروژه، نظارت 

و کنترل کارها، 

کنترل یکپارچه 

تغییرات، اختتام پروژه 

 یا فاز

منشور پروژه، 

برنامه 

یکپارچگی 

 پروژه

مدیریت 

محدوده و 

 محتوا

زم و متشکل بودن پروژه از کل نیازهای ال

 کافی

نسبت 

تغییرات به 

خط مبنای 

محدوده و 

 محتوا

گردآوری نیازها، 

تعیین محدوده و 

محتوا، ایجاد ساختار 

شکست کار، تایید 

محدوده و محتوا، 

کنترل محدوده و 

 محتوا

بیانیه تفصیلی 

محدوده و 

 محتوا

 اتمام به موقع پروژه مدیریت زمان

عملکرد 

زمانی، خط 

مبنای زمان 

 پروژه

ها،  فعالیتتعیین 

ترتیب توالی 

ها، تخمین  فعالیت

ها،  منابع فعالیت

تخمین مدت 

ها، ایجاد شبکه  فعالیت

زمان بندی، کنترل 

 شبکه زمان بندی

زمان بندی 

 پروژه

 تکمیل پروژه با هزینه مصوب مدیریت هزینه

عملکرد هزینه 

ای، خط 

 مبنای هزینه

ها،  تخمین هزینه

ها،  بودجه بندی هزینه

 ها هزینهکنترل 

 برنامه هزینه

مدیریت 

 کیفیت
 تحقق الزامات کیفی تعهد شده

نسبت دوباره 

ها،  کاری

رضایت 

برنامه ریزی کیفیت، 

اجرای تضمین 

کیفیت، اجرای کنترل 

طرح کیفیت، 

گزارشات 

کنترل، 

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

تضمین  کیفیت مشتری

 کیفیت

مدیری

ت منابع 

 انسانی

تأمین، سازماندهی و نگهداری نیروی 

نیاز پروژه و استفاده بهینه از انسانی مورد 

 نیروی کار درگیر

رضایت 

مسئولین، 

رضایت شغلی 

کارکنان، بهره 

 وری

برنامه ریزی نیروی 

انسانی، تامین تیم 

پروژه، پرورش تیم 

پروژه، مدیریت تیم 

 پروژه

ساختار 

سازمانی 

پروژه، تیم 

 پروژه

مدیریت 

 ارتباطات

تولید، جمع آوری، انتشار، ذخیره سازی و 

بازیابی نهایی اطالعات پروژه به صورت زمان 

 بندی شده

صحت و 

روزآمدی 

اطالعات هر 

ذی نفع به 

 سهم خود

تعیین ذینفعان، برنامه 

ریزی ارتباطات، توزیع 

ارتباطات، مدیریت 

توقعات ذینفعان، 

 گزارش عملکرد

برنامه 

ارتباطات، 

گزارشات 

عملکرد، 

انتظارات ذی 

 نفعان

مدیریت 

 ریس 

ی، شناسایی، تحلیل و پاسخگویی برنامه ریز

 مناسب به ریسکهای پروژه

نسبت 

های  ریس 

 مدیریت نشده

برنامه ریزی مدیریت 

ریس ، تعیین 

ها، آنالیز کیفی  ریس 

ها، آنالیز کمی  ریس 

ها، برنامه ریزی  ریس 

پاسخگویی به 

ها، نظارت و  ریس 

 ها کنترل ریس 

 برنامه ریس 

مدیریت 

 تدارکات

و خدمات مورد نیاز پروژه تأمین محصوالت 

 از خارج محدوده اجرایی آن

رضایت تأمین 

کنندگان، 

رضایت 

 مشتری

برنامه ریزی تدارکات، 

هدایت تدارکات، اداره 

کردن تدارکات، 

 اختتام تدارکات

برنامه 

تدارکات، 

قراردادهای 

 خرید
 

 از ،ها پروژه مدیران. نماید می تشریح را هپروژ مدیریت عملی فرآیندهای و مفاهیم از باالیی سطح ISO 21500 استاندارد

 استفاده کار و کسب نتایج به دستیابی و پروژه موفقیت بهبود جهت ISO 21500 پروژه مدیریت راهنمای استاندارد

 .(40) نمایند می

 هر کارکنان ،21500 ایزو": گوید می است داده توسعه را 21500 ایزو استاندارد که ISO پروژه کمیته رئیس شفرد، مایلز

 به وهمچنین. سازد می قادر کرد مجهز وکار کسب محیط ی  در را انضباط و نظم چگونه که این درک به را سازمان

 ". شود می استفاده پروژه مدیریت از عمیق دانشی بدون فردی برای اولیه راهنمای عنوان

 :(52) از عبارتند ISO 21500 پروژه مدیریت استاندارد مزایای

 نماید. می تشویقها  پروژه تحویل بهبود برایها  سازمان وها  پروژه بین را دانش انتقال
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 ها برای بهبود تحویل پروژه ها و سازمان تشویق انتقال دانش بین پروژه

 اصطالحات مدیریت پروژه فراگیرتسهیل فرآیندهای مناقصه کارآمد از طریق استفاده از 

های کارکنان مرتبط با کسب و کار مدیریت پروژه به نحوی که توانایی کار بر روی  فعال کردن انعطاف پذیری و قابلیت

 .های بین المللی را داشته باشند پروژه

 (1) ارائه اصول مدیریت پروژه و فرایندهای جهانی

 

 ISO 21500 استاندارد: 2شکل 

 استانداردها  ضعف نقاط 4.2.2

بوده و برای استفاده آن نیازمند به ی  روش است. این  6ها ، که مجموعه ای از ابزارها و تکنی PMBOKدر استاندارد

. اغلب مؤسساتی (4 ;59) ها باید با متدلوژی بکارگرفته شده هماهنگ شوند در حالی که بسیاری از ابزارها و تکنی 

اند و راهکارهایی   توسعه دهنده استانداردها و راهکارهای مدیریت پروژه به سطوح مختلف پروژه در سازمان توجه نموده

 .(52) اند، ولی نکته قابل تأمل عدم هماهنگی بین این راهکارها است برای پورتفولیو )سبد( و طرح تدوین نموده

است ولی یکپارچگی بین آنها و همچنین گردش اطالعات،   الگوی مشابهی استفاده نموده 7مؤسسه مدیریت پروژه 

مستندات، ارتباطات فرآیندها و ساختارها مشخص نیست. از الزامات مطرح، یکپارچگی کامل بین مجموعه رهنمودها در 

اه نسبت به یکپارچگی، اصول بکار رفته در رهنمود پروژه بیانگر بین سطوح مختلف پروژه است. بر اساس این دیدگ

                                                           
6 tools and techniques 

7 PMI 
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های مربوط  یکپارچگی با سبد و طرح است )به عنوان نمونه اصل پشتیبانی از استراتژی سازمان(. در رهنمود پروژه، نقش

ه چه به طرح در ساختار سازمانی پروژه تعریف شده است. همچنین در الگوی گردش مستندات، مشخص شده است ک

شوند و حتی  مستندات از سطح طرح برای پروژه ارسال و چه مستندات از سطح پروژه برای سطح طرح ارجاع داده می

 کننده هر فرآیند از سطح پروژه به سطح طرح و برعکس مشخص باشد باید فرآیندهای مرتبط به همراه رویدادها فعال

(27) . 

ختارهای مورد استفاده برای تدوین الگو و مدلی در حوزه مدیریت پروژه به علت قدمت متناسب با نیاز امروز بسیار از سا  

های  های دانش و گروه ها نیست. به عنوان نمونه الگوهای مورد استفاده از مؤسسه مدیریت پروژه در قالب حوزه پروژه

پروژه در پیکره دانش مدیریت پروژه طراحی شده و این بندی دانش مدیریت  میالدی برای دسته 60فرآیندی در دهه 

شود. در این استانداردها الگوی پنج وجهی  مؤسسه مدیریت پروژه و استانداردها در نظر گرفته می  الگو همچنان در کتب

این پنج بعد، به مدیریت پروژه بپردازد.  متناسب با نیازهای امروزی مدیریت پروژه الزم است تا بتواند از زوایای مختلف

سازی است و این قابلیت را دارند که از زوایای مختلف به پروژه  شامل اصول، مفاهیم، فرآیندها، ابزارها و چارچوب متناسب

 .(8) بپردازند

فرآیند سوم دیگر برای  در پیکره دانش مدیریت پروژه، فرآیندی برای برآورد زمان، فرآیند دیگری برای برآورد هزینه و  

شوند به عبارت  های مربوط به برآوردهای در حوزه دانش یکپارچگی با یکدیگر یکپارچه  برآورد منابع الزم است تا داده

دیگر پس از برآوردهای مستقل ی  حوزه دانشی دیگری بنام یکپارچگی نیاز است، که این موارد را با یکدیگر ادغام نماید. 

تواند صحیح باشد که برآورد زمان، برآورد هزینه و برآورد منابع مستقل از یکدیگر باشند و بر روی  این امر زمانی می

یکدیگر تأثیر نداشته باشند. غیر از برآورد، این نوع یکپارچگی در سایر موارد نظیر برنامه زمانبندی، برنامه هزینه و غیره 

 .(52 ;4) نیز موجود دارد

در این استانداردها باید کلیه مستندات مورد نیاز برای استقرار نظام پروژه از قبل تعریف شده باشند، لذا زمان استقرار 

یابد. همچنین ایجاد ی  پایگاه دانش منسجم برای الگوسازی مستندات را  ها کاهش می نظام مدیریت پروژه در سازمان

 . (6 ;4) ش در الگوهای دیگر مدیریت پروژه در سطح جهان بکار گرفته نشده استنماید که این رو پذیر می امکان

ها یکسان و از قبل تعریف  های تعریف شده متفاوت است در حالی که بهتر است فرم ، نوع فرمISO 21500در استاندارد

خورد. الزم است ساختار سازمانی بر  در استانداردها به چشم میشده باشند. نبود الگوی جدید برای گردش مستندات 

شود. به عبارتی دیگر، ی   ها تعریف شده و هر مستند از ی  سطح به سطح دیگر ارسال  اساس سطوح مدیریتی و نقش

شود و الگوی  تر ارسال  مستند در هر سطح سازمانی که ایجاد شد، برای ارسال یا ارجاع به سطح سازمانی باالتر یا پایین

گردش مستندات بین سطوح مختلف در ی  نمودار یکپارچه نشان داده شود. مستندات به صورت کامل نمایش داده 

نماید که مستند در       شود. مستندات ورودی هر فرآیند به همراه مستندات خروجی مشخص شود. این روش مشخص می

 .(8) نماید طی پروژه چگونه تغییر می

در حوزه یکپارچگی سعی  PMBOKهای پروژه نحوه برخورد با تغییرات و مدیریت آنها است. استاندارد یکی از چالش   

نموده است، فرآیندی را برای مدیریت تغییرات ایجاد نماید، ولی باید در نظر داشت که مدیریت تغییرات بدون در نظر 

پذیر نیست. که با بکارگیری ساختار سازمانی تعریف شده و حدود اختیارات و  کانگرفتن آستانه و شدت تغییرات ام

 .(14) توان روش کارآمد برای مدیریت تغییرات ارائه داد گیری هر سطح سازمانی، می های تصمیم دامنه
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ها،  توان روشی را برای مدیریت یکپارچه ریس  همچنین با نگاه متفاوت به بحث ریس ، رخداد، تغییر و مورد خاص می  

رخدادها، تغییرات و موارد خاص ارائه کرد. کلیه اقدامات پیشگیرانه و واکشنی مورد نیاز سطوح مختلف پروژه به همراه 

 .(30 ;33 ;31) بینی شود دهی آنها، پیش روز رسانی و گزارش مستندات مورد نیاز و نحوه به

های مطرح در استقرار نظام مدیریت پروژه، شفاف نبودن وظایف و جوابگویی است. در برخی موارد تعریفی  از دیگر چالش 

ای تحت عنوان شرح شغل تدوین شده است  ها وجود ندارد، در برخی دیگر مستندات چند صفحه از وظایف و جوابگویی

و اگر هم خوانده شده باشد، مشخص نیست درک شده باشد.  که اغلب توسط مدیران پروژه سازمان خوانده نشده است،

همچنین ساز و کار ارزیابی و سنجش اجرای شرح وظایف نیز مشخص نیست. که با استفاده منطق ابزار ماتریس تخصیص 

شرح  کند که توان ایجاد کرد. این ماتریس این امکان را فراهم می ها، ابزاری برای شرح وظایف و جوابگویی، می مسئولیت

وظایف و جوابگویی برای هر نقش را در قالب چند جمله بیان شود که امکان بسط و تشریح وظایف و جوابگویی با جزئیات 

 . (55) فراهم است

 : نقاط قوت و ضعف در ی  نگاه7جدول

PMBOK 2012 

ISO 21500 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 ها سازمان وها  پروژه بین دانش سهولت انتقال 

 تسهیل فرآیندهای مناقصه کارآمد 

 های کارکنان فعال کردن انعطاف پذیری و قابلیت 

 ارائه اصول مدیریت پروژه و فرایندهای جهانی 

  چارچوبی محکم برای مدیریت فرایندهای ارائه

 اصلی

  دیده شدن مفاهیم دو فرآیند تحلیل کیفی و

 کمی ریس 

 مدیریت بخشهای دیگر با داخلی مطلوب ارتباط 

 مدیریت طرح و... مانند پروژه

 های تعریف شده متفاوت است نوع فرم 

  نبود پایگاه دانش منسجم برای

 الگوسازی مستندات

  عدم هماهنگی مجموعه ابزارها و

 ها  تکنی 

  یکپارچگی بین الگوها و همچنین گردش

اطالعات، مستندات، ارتباطات فرآیندها و 

 ساختارها مشخص نیست.

 ها به  عدم تناسب با نیاز امروز پروژه

 سبب قدمت

  نبود فرآیند یکپارچگی برای یکپارچگی

 های دانشی حوزه
 

 .نتيجه گيری6

 وها  روندها، رویه تسهیل و کارها درست اجرای از اطمینان و در پروژه افراد زبانی هم برای استانداردها بکارگیری لزوم

 مدیریت استاندارهای"بصورت  و شده تکمیل و تصحیح تدریجاً اند بوده برداری مورد بهره معمول بطور که فرایندهایی

 و نموده یاری آن اهداف پیشبرد و اجرای پروژه در را پروژه مدیران استانداردها، این بکارگیری .اند شده گردآوری "پروژه
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 استانداردهای با آشنایی ضرورت هموارهرو،  این از.  کند می مبدل یکپارچه و هماهنگ نظام به ی  را پروژه سازمان

 .است بوده مهم ی ها  آن برای بکارگیری پروژه مدیریت

 به را سؤال این غالباً است، شده حاصل آنها به کارگیری از که هایی نتیجه و ها پروژه در استاندارد دو این به کارگیری

 نوع و می شود فعالیت آن در که محیطی به نسبت که گفت باید دارد؟ ارجحیت دیگری بر ی  که کدام آورد می وجود

 ویژه شرایط به توجه با. است متفاوت ها نتیجه می شود، انتخاب پروژه برای مدیریت که ابزاری به نگرش نوع و پروژه

 مدیران برای پروژه مدیریت استانداردهای و متدولوژیها از برمجموعه ای تسلط می رسد نظر به سازمان در ها پروژه اجرای

 های آموزه از بخشی پروژه هر مقتضای به بنا به خصوص آنکه است ضروری امری محور پروژه سازمانهای کلیدی

 .هستند مفید هایش پروژه و سازمان برای استانداردها

 خود سازمان های پروژه مدیریت منحصربه فرد راهنمای مختلف، استانداردهای تطبیق با تا فرض است پروژه هر برای لذا

 بنا یها متدولوژ و استانداردها این مبنای بر که خود ساخته سیستمِ این بر اساس را ها مدیریتِ پروژه بهبود و تدوین را

 کند. دنبال، است شده

و بیان ضرورت  PMBOKو  ISO21500در پژوهش حاضر تالش شد با مقایسه دو استاندارد مطرح مدیریت پروژه 

ارائه  پروژه مدیریت اطالعات سیستم در مناسب امنیتی راهکارهای بکارگیری آنها، مزایا و معایب هری  را برشمرده و

 شد.
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