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:: بلاطم بلاطم تسرهف   تسرهف

PMBOK 7 یموهفم یامنهار  باتک  راشتنا 
کاب ۷ مپ یموهفم  یامنهار  فیلات  هب  زاغآ 

IPMA یناهج تاقباسم  رد  یناریا  ناوج  هژورپ  ریدم  ود  ندش  هدیزگرب 
ناریا رد   P3.express سنارفنک

P3.express نیالنآ یشزومآ  هرود  راشتنا 
P3.express رد « free  » یانعم هرابرد 

P3.express یسراف هخسن  راشتنا 
کاب ۷ مپ دروم  رد  یشزومآ  یویدیو 

کاب ۷ مپ ییاهن  هخسن  راشتنا 
هرامش ۱ خساپ  شسرپ و 

P3pper رد هژورپ  نالک  یاه  هبنج رب  زکرمت 
P3pper یزیر همانرب رازفا  مرن
کاب ۷ مپ راشتنا  خیرات  نییعت 

P3.express دیدج هخسن  سیون  شیپ راشتنا 
( ویدیو  ) PMBOK 7 یاوتحم راتخاس و 
هژورپ یاه  تیلاعف اب  کاب  مپ رصانع  طابترا 

اه تیاس بلاطم  ندرک  لابند  یارب  بسانم  شور 
( ویدیو  ) کسیر تیریدم  دروم  رد  نم  ینارنخس  یسراف  هخسن 

PMP نومزآ ات PMBOK و  انورک  زا 
ویلوفترپ هژورپ و  حرط ، توافت 

کاب ۷ مپ سیون  شیپ راشتنا 
کاب مپ متفه  هخسن  سیون  شیپ ندش  هدامآ 

کاب ۷ مپ لوصا  شیاریو  لیمکت 
متفه هخسن   PMBOK یاهرییغت

هژورپ تیریدم  رد  یریگ  میمصت یاه  شور دوبهب 
تکجارپ عماج  یامنهار  باتک  یناسرزور  هب هب  توعد 

نایناریا یارب   PMP نومزآ یاه  تیدودحم
PMBOK یاهدنیآرف یخیرات  دنور  رورم 

PRINCE2 دیدج هخسن  یاهرییغت 
PRINCE2 هچخیرات

هخسن 16.1  P6 اروامیرپ راشتنا 
هژورپ تیریدم  رد  یعمج  درخ 

PRINCE2 میت راتخاس  رد  راکنامیپ  رواشم و  امرفراک ، هاگیاج 
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PMBOK 6 یاهرییغت
؟ هشیم یچ  ربت  ندرک  زیت  فیلکت 

یدنبنامز یبایزرا  یامنهار  باتک 
هژورپ کسیر  تیریدم  اب  ییانشآ  ناگیار  هرود  راشتنا 

هژورپ کسیر  تیریدم  اب  ییانشآ  ناگیار  هرود 
GPCBoK سیون شیپ  هب  ناگیار  یسرتسد 

هنیزگ دنچ  نیب  یریگ  میمصت
PRINCE2 دیدج هخسن  نیودت  هژورپ  عورش 

؟ رخآ ای  میدب  تروق  لوا  ور  هغابروق 
اه هژورپ تمدخ  رد  اه  drone

PRINCE2 Agile دیدج : درادناتسا 
PMI یاه یهاوگ ریاس  دیدمت PMP و  یارب   PDU متسیس رد  رییغت 

هژورپ رد  یکباچ  موهفم  ناگیار  یشزومآ  هرود 
هژورپ رد  یکباچ  موهفم  ناگیار  یشزومآ  هرود 

LinkedIn زا تسردان  تشادرب 
روسناسآ لوحت  ناتساد  هرتسگ و  نییعت 

میدش  R.E.P بیترت نیا  هب  و 
هزیگنا یریگدای و  اب  هارمه  تینما 

طبترم یاه  هسسوم یهاوگ PRINCE2 و 
P6 اروامیرپ هخسن 15.1 

صصختم کی  اب  هبحاصم  اداناک –  رد  نارجاهم  یبایراک 
ینالوط یاه  لومرف کرد  لیلحت و 

یگتخاس یاه  هداد نتفای 
PMBOK Guide 5 عماج یامنهار  لیابوم  رازفا  مرن راشتنا 

کسیر تیریدم  دروم  رد  عبنم  نیرتهب 
همانشسرپ هیهت 

یگرمزور اه و  یندش لیوحت 
PMBOK Guide 5 عماج یامنهار  باتک  راشتنا 

؟ هرتدیفم مارب  یهاوگ  مودک  منک ، یم یگدنز  روشک  نالف  نم 
تفرشیپ یارب  هفاضا  مدق  کی 

هژورپ لرتنک  یبلق ، هتکس  نامدنار ،
هژورپ رد  لیروگ 

؟ درک رقتسم  یحارط و   PMO هی هش  یم یروطچ 
راک ات  یزاب  زا 

ینهذ یاه  بیرف اب  هلباقم 
درادناتسا یزاس  یصاصتخا هویش 

PMBOK رد  organization و enterprise توافت
هژورپ تیریدم  رد  یداقتنا  رکفت 

تکجارپ یارب  هنومن  یاه  هژورپ
؟ درک تیریدم  ور  هژورپ  یاه  هتخومآ سرد  هش  یم یروطچ 

؟ مشب انشآ  نوماه  هژورپ ینف  یاه  هبنج اب  یروطچ 



لمع ات  فرح  زا 
Business Case

یلاعفنا ریغ  ماعنا 
هریم الاب  اهراک  تیروف  مجح و  یتقو 

PRINCE2 Practitioner نومزآ زاین  شیپ رییغت 
اه هژورپ دانسا  تیریدم 

یا هریاد  یاهرادومن  زا  تسرد  هدافتسا 
؟ هنودب ور  ینف  لیاسم  دیاب  هژورپ  ریدم  ایآ 

اه سانشراک زا  تسرد  یاهدروآرب  نتفرگ 
؟ مینوسرب لقادح  هب  ور  نومراک  یاهاطخ  یروطچ 

هنوگچ ات  ارچ  زا 
schedule و plan توافت

راک بسک و  لیلحت  رد   PMI دیدج یهاوگ 
ینامزاس هژورپ  تیریدم  رارقتسا  یلمع  یامنهار  راشتنا 

حرط هژورپ و  یاه  توافت
PRINCE2 نومزآ یرازگرب  سیردت و  یمسر  زوجم  تفایرد 

؟ هتسرد هیصوت  مودک 
؟ منک سیسات  تکرش  هی  یروطچ 

PMBOK یاهدنیآرف یارجا  بیترت 
هژورپ هناگ  هس یاه  تیدودحم هب  کباچ  درکیور 

؟ مینک راکیچ  دیاب  میتفا  یم  ولج  همانرب  زا  یتقو 
؟ درب شیپ  کباچ  ور  یا  هژورپ هش  یم یروطچ 
اه یگدیچیپ تیریدم  رد   PMI دیدج یامنهار 

PMI ویلوفترپ تیریدم  درادناتسا 
تارییغت تیریدم  یارب   PMI دیدج یامنهار 

هدنیآ هب  هاگن  ای  هتشذگ  هب  هاگن  تفرشیپ : یاه  شرازگ
هداس نابز  هب   MoP یویلوفترپ تیریدم  درادناتسا  کوبیا  راشتنا 

EPC یاه هژورپ رد  یکیزیف  نزو 
PRINCE2 اب ییانشآ  یشزومآ  یویدیو 

ویلوفترپ تیریدم  رد  جیار  هابتشا  ود 
نابناک اب  یصخش  یاهراک  تیریدم 

یراک یاه  لیمیا یاوتحم  میظنت  دروم  رد  مهم  یلو  هداس  یا  هیصوت
تنیوپرواپ نشیتنزرپ  هیهت  رد  مدق  نیلوا 

لسکا رد  یسیون  لومرف  یامنهار  باتک  راشتنا 
؟ میشاب قفوم   LinkedIn وت یروطچ 

تایح هخرچ  رد  هژورپ  یریذپ  هیجوت  یسررب  هاگیاج 
؟ مینک هیهت  هژورپ  روشنم  یروطچ 

؟ مشب هژورپ  ریدم  یروطچ 
درکلمع یبایزرا  یناربج و  یاه  همانرب 

رفوش ات  داتسا  زا 
؟ هیچ  PMO



تایلمع ای  هژورپ  هناخراک ، رد  دیلوت 
Primavera P6 v8.3 عماج یامنهار  کوبیا  راشتنا 

ناریا رد   IPMA یاه نومزآ 
یروانش نیرتمک  ای  ریسم  نیرت  ینالوط 

PMP نومزآ رد  یلوبق  زایتما 
هژورپ فده 

هژورپ تیریدم  رد  راصتخا  زا  هدافتسا 
Microsoft Project 2013 عماج یامنهار  باتک  پاچ 

هژورپ یدنب  نامز  دعاوق  یپاچ  هخسن  راشتنا 
هداس نابز  هب   PMBOK 5 باتک راشتنا 

PMBOK یاهدنیآرف دادعت  رییغت 
هداس نابز  هب   PRINCE2 یژولودوتم باتک  راشتنا 

PMBOK رد هژورپ  ریدم  فیرعت  رییغت 
PMP نومزآ یارب  راک  هقباس  طیارش 

اروامیرپ رسدرد  یب  دولناد 
هژورپ یدنب  نامز  دعاوق  یسیلگنا  هخسن  مود  شیاریو  راشتنا 

یعقاو ریداقم  یاه  هابتشا  حالصا 
PMBOK 5 و PMP نومزآ

مجنپ شیاریو   PMBOK
تکجارپ ۲۰۱۳ عماج  یامنهار  باتک  راشتنا 

PMI یاه R.E.P و PDU، Contact Hour
تکجارپ ۲۰۱۳ عماج  یامنهار  نیودت  عورش 

؟ هیچ  ICB
هژورپ زاجم  یاهریخات  هبساحم  کوبیا  راشتنا 

امرفراک راکنامیپ و  یزاوم  یاهریخات 
زاجم ریخات  هبساحم  یاه  شور 

PMBOK رد یزیر  همانرب  تایح  هخرچ 
هداس نابز  هب   PMBOK باتک یسیلگنا  هخسن 

تکجارپ ۲۰۱۳ یاه  هناشن  نیلوا 
PMP نومزآ هخسن ۵ و   PMBOK

PMBOK مجنپ هخسن  دروم  رد  تارظن  یسررب  نایاپ 
؟ هیچ یروانش  ندوب  دایز  داریا 

هژورپ یدنب  نامز  دعاوق  باتک  تیقفوم 
یرازفا مرن  ریغ  یاه  هژورپ  تیریدم  یارب  لیاجا 

Primavera P6 رد تفرشیپ  ریداقم  راتخاس  یکینورتکلا  باتک  راشتنا 
تفرشیپ یاهشرازگ  نیودت  یامنهار  باتک  راشتنا 

لوادج یدنب  بلاق 
هژورپ نامز  تدم  شهاک  شیازفا و 

هژورپ تفرشیپ  یاه  شرازگ  نیودت  یامنهار  دیدج : باتک 
اهب تسرهف  تقباطم WBS و 

PMBOK مجنپ هخسن  سیون  شیپ  راشتنا 



هژورپ یدنب  نامز  دعاوق  دیدج : باتک  راشتنا 
سناسیل قوف  ای   PMP

رگید لاس  کی  ات   PMBOK مجنپ هخسن 
PMBOK درادناتسا یفرعم 

هداس نابز  هب   PMBOK یکینورتکلا باتک  راشتنا 
میریگب دای  نارگید  زا 

یدنب نامز  رد  هطبار  عون  باختنا 
تکجارپ ناگیار  شزومآ 

تکجارپ رد  هنیزه  عیزوت 
اهراک هدنامیقاب  یارب  همانرب 

راک تسکش  راتخاس  یامنهار  باتک  ناگیار  راشتنا 
دادرارق عاونا 

اه تیلاعف یقطنم  هکبش  رد  صقن 
! لسکا مان  هب  یا  هعجاف

؟ دموا لباب  جرب  هژورپ  رس  هب  یچ 
PSM یهاوگ هرابرد 

اه شور اهدرادناتسا و  رد  هژورپ  تیریدم  یاه  توافت
تکجارپ تناگ  لودج  رد  تفرشیپ  شیامن 

ندوب روحم  هژورپ  هژورپ و  شیاتس  رد 
ینامز یزیر  همانرب رد  کبس  ود 

؟ درک راک  دیاب  ردقچ  تیقفوم  یارب 
؟ یچ ینعی  نگ  یم هک  کسیر  تیریدم 

PMBOK رد یتیریدم  یاه  همانرب
یدنب نامز لدم  ای  یدنب  نامز

یصخش درکلمع  یبایزرا 
تشاد رظن  رد  هموزر  نیودت  رد  دیاب  هک  یلیاسم 

لاس 2011 رد   PMP نومزآ تارییغت 
تکجارپ ۲۰۱۰ باتک  پاچ  دیدجت 

دش پاچ  اه  هژورپ  ینامز  درکلمع  یبایزرا  باتک 
ینامز یاه  صخاش  تیمها  باب  رد 

دش پاچ   PMP نومزآ یامنهار  باتک 
ریدم ای  سانشراک 

PMI یا هفرح  قالخا  همان  نییآ 
دش پاچ  هخسن 4   PMBOK باتک

PMI زا  Agile یهاوگ
دش پاچ  تکجارپ 2010  باتک 

زایپ ات  ریس  زا  ، PMP کردم نتفرگ 
؟ هبسانم یسک  هچ  یارب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب 

؟ یحارط لیمکت  ای  هئارا 
؟ هیچ هژورپ  یزیر  همانرب 

یدعب هس  یاهرادومن 



دیشاب تسیلانروژ 
یحارط تفرشیپ  یبایزرا  یارب  بسانم  شور 

هژورپ تالکشم  عناوم و 
هنک یم  تفرشیپ  سانشراک  هی  یتقو 

تکجارپ یصاصتخا  یاهدلیف  اب  یکیزیف  تفرشیپ  هبساحم 
ریخات هبساحم 

تکجارپ رد  اه  خیرات  ندرک  یسمش 
هژورپ تیریدم  رد  رون  هلاه  رثا 

تکجارپ رد  امن  یدنب  بلاق حالصا  یارب  عیرس  شور 
تکجارپ رد  ییاروامیرپ   ALAP دیق

اتیر باتک  تالکشم 
تفرشیپ لیلحت 

اروامیرپ تکجارپ و  هسیاقم 
؟ دب ای  هبوخ   99٪

تکجارپ رد  راشعا  ماقرا  دادعت 
؟ مینود یم  ور  تایلمع  هژورپ و  قرف  ایآ 

تکجارپ تناگ  رادومن  یدنب  بلاق رد  یا  هتکن
تکجارپ رد  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  هنیزه و  عبانم 

OR رگلمع اب  یزاین  شیپ
لسکا رد   Bullet Graph میسرت

تکجارپ 2010 باتک  لیمکت 
تکجارپ رد  یکیزیف  تفرشیپ  هبساحم  یارب  هداس  یهار 

یکینورتکلا یاضف  رد  راک  بادآ 
تکجارپ رد  یعقاو  ریداقم  طابترا 

دیراذگب رانک  ار  یا  هریاد یاهرادومن 
یروانش رد  رثوم  یاه  خیرات

یا هرود تاسلج  تروص  میظنت 
؟ مشب شراک  رازاب  دراو  مریگب و  دای  ور  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یروطچ 

تکجارپ 2007 رد  حوطس  شیامن  یاهربنایم 
تکجارپ 2010 اب  عبانم  تیریدم  تذل 

تکجرپ 2010 رد  هناگ  هس یامن 
تکجارپ 2010 ِدنمشوه  تسیپ  یپک و 

یبایدر هدعاق 
تکجارپ 2010 رد  ترپ  لیلحت 

تیاس تیلاعف  زور  رازه 
کاب مپ باتک  همجرت  لیمکت 

! یدنب نامز همانرب  هنامرحم : قوف 
ازیچ روج  نیا زا  یزاف و  هژورپ  لرتنک  یزاف ، یزیر  همانرب یزاف ، هژورپ  تیریدم 

اه تیلاعف تیریدم 
یدنب نامز یاه  همانرب متیآ  دادعت 

شرورپ شزومآ و  یاه  باتک



(2  ) تفرشیپ یاه  شرازگ دیفم  رصانع 
(1  ) تفرشیپ یاه  شرازگ دیفم  رصانع 

تاعالطا 9 شیامن 
هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب هزوح  رد  تیلاعف  لاس  هد 

(2  ) هژورپ نایاپ  هبساحم 
(1  ) هژورپ نایاپ  هبساحم 

لسکا رد  یسیون  لومرف یامنهار  باتک  پاچ 
هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب یاهامعم 

زومآ شناد موردنس 
لسکا رد  یبیکرت  یاهرادومن  میسرت 

تاعالطا 8 شیامن 
تاعالطا 7 شیامن 
تاعالطا 6 شیامن 
تاعالطا 5 شیامن 
تاعالطا 4 شیامن 
تاعالطا 3 شیامن 
تاعالطا 2 شیامن 
تاعالطا 1 شیامن 

تفرشیپ فارحنا  ریخات و  ندوبن  هتسباو 
یبیکرت یا  هرود هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ 

نارگابید نامجرتم  نافلوم و  زا  لیلجت  هراونشج 
.دش پاچ  ... MSP رد  VBA یسیون همانرب عماج  یامنهار 

دکوتا 2009 باتک 
هدعاق فیرعت  اب  هطبار  داجیا 
عبانم رب  ینتبم  یدنب  نامز 

تکرش دارفا و  طابترا 
AutoCAD 2008 اب یلخاد  یحارط  ینامتخاس و  یشک  هشقن 

تکجارپ رد  گاب 
اروامیرپ 5 یشزومآ  باتک 

تکجارپ 2007
هتشون نیلوا 

PMBOK 7PMBOK 7  یموهفم یموهفم یامنهار   یامنهار باتک   باتک راشتنا   راشتنا
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دوجو  DocX و لیابوم ، یارب  کچوک  عطق   PDF یلومعم ،  PDF بلاق رد  شیدولناد  یاه  هخسن .نینک  هعلاطم  اجنیا  نینوت  یم ور  باتک 
.هراد

، رشنزاب تروص  رد  هک  هراد  راظتنا  طقف  هراذ و  یم بطاخم  رایتخا  رد  ور  لومعم  قوقح  مامت  هک  هدش  رشتنم   CC-BY هناورپ اب  باتک 
نیا .هنک  فذح  ادعب  ور  نوا  هنوت  یمن هدنسیون  هرمعلا و  مادام هناورپ  نیا  .هشب  رکذ  اوتحم  ندوب  هدروخن  تسد ای  هدروخ  تسد عبنم و 

یگنهامه هب  یزاین  راک  نیا  یارب  ننک و  رشتنم  مه  ور  باتک  یپاچ  هخسن  ننوت  یم نشاب  دنم  هقالع ینارشان  هگا  هک  هینعم  نیا  هب 
.تسین مه  فیلات  قح  تخادرپ  یلبق و 

.هنک یناریا  یاه  هژورپ ندش  رتهب  هب  یکچوک  کمک  هنوتب  هشاب و  دیفم  نوتارب  باتک  مراودیما 

کاب  ۷۷ کاب مپمپ یموهفم   یموهفم یامنهار   یامنهار فیلات   فیلات هبهب   زاغآ   زاغآ
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اب .مسیونب  کاب ۷  مپ دروم  رد  یبیج  یباتک  هک  داد  داهنشیپ  هدوب  ماه  باتک رشان  ریخا  یاه  لاس هک  یا  یدنله هسسوم  شیپ  یدنچ 
مارب باتک  فیلات  نوچ  متفریذپ  ور  داهنشیپ  هدایز ، متیلوغشم   P5.express و P3.express، micro.P3.express رطاخ هب  هک  نیا

وت ساه  تدم هک  مه  ور  نوا  یسراف  هخسن  هک  هش  یم یبوخ  هناهب  نیا  متفگ  .مدوب  هداتفا  رود  شزا  هک  هیتدم  هشخب و  تذل یلیخ 
.منک هیهت  هدوب  ماهراک  تسیل 

یدوز هب  هجیتن  رد  .یدنب  هحفص شیاریو و  یارب  شمداتسرف  دش و  مومت  نالا  نیمه  شرورم  نیرخآ  باتک و  یسیلگنا  هخسن  فیلات 
دهعت مدوخ  یارب  هک  مسیون  یم تیاس  وت  مراد  رطاخ  نیا  هب  اتدمع  ور  بلطم  نیا  .منک  عورش  مه  یسراف  هخسن  یور  ور  راک  منوت  یم

! نشن یسراف  هخسن  فیلات  عنام  نایم  شیپ  میاد  هک  ییاه  تیلوغشم منک و  داجیا 

رکف یتح  هنک و  داجیا  لکشم  مارب  یبیج  باتک  مجح  تیدودحم  مدرک  یم رکف  مدوب  هدرک  عورش  یسیلگنا  هخسن  یور  ور  مراک  یتقو 
فالخ رب  لاح ، نیا  اب  .منک  هیهت  یبیج  باتک  یارب  ور  شیا  هصالخ دعب  مسیونب و  لماک  هخسن  هی  لوا  مش  روبجم  دیاش  هک  مدرک  یم
دح زا  شمجح  مه  زاب  مداد ، حیضوت  باتک  وت  ور  دوب  مزال  هک  هچره  منک و  دودحم  ور  اوتحم  مدرکن  یعس  الصا  هک  نیا اب  مراظتنا ،

.دشن رتشیب  یبیج  باتک 

یلو هلماک ، یموهفم  رظن  زا  مدرک  هیهت  نالا  هک  یباتک  .دوب  عماج  ییامنهار  فیلات  متشاد ، یسراف  هخسن  یارب  لبق  زا  هک  یفده 
فرط زا  .تفگ  عماج » یامنهار   » شهب هشن  دیاش  رطاخ  نیمه  هب  .هشن  رتشیب  هحفص  دص  زا  الامتحا  یداع  یدنب  هحفص رد  شمجح 

متفرگ میمصت  رطاخ  نیمه  هب  .یدربراک  تاعالطا  لاقتنا  کاب و  مپ یعقاو  تیهام  ندرک  نشور  فده  اب  هیموهفم ، الماک  باتک  هگید ،
.مراذب کاب ۷ » مپ یموهفم  یامنهار   » ور یسراف  هخسن  ناونع 

IPMAIPMA  یناهج یناهج تاقباسم   تاقباسم ردرد   یناریا   یناریا ناوج   ناوج هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم ودود   ندش   ندش هدیزگرب   هدیزگرب
https://khorramirad.com/1125/ - ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

ماقم ود  لوا  ماقم  هس  زا  هک  دوب  ناوارف  یلاحشوخ  ثعاب  .دوب   IPMA لاس ) ریز ۳۵   ) ناوج هژورپ  ریدم  باختنا  ییاهن  هلحرم  زوریرپ 
.ندش لاسما  زنرب  لادم  هدنرب  مدقم  مدقم یروای   یروای انیم   انیم مناخ  الط و  لادم  هدنرب  یناقهد  یناقهد یدهم   یدهم یاقآ  دیسر : یناریا  ناوج  هژورپ  ناریدم  هب 
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کیربت هنانیمص  رفن  ود  ره  هب  هدموا و  تسد  هب  یتیقفوم  نینچ  یجراخ  یلخاد و  یاه  تیدودحم عاونا  دوجو  اب  هک  ملاحشوخ  یلیخ 
.هیندوتس مه  ندرک  یهارمه  ییاهن  هلحرم  ات  ور  میت  ندنوسر و  ماجنارس  هب  ور  یلم  لحارم  هک  یلخاد  ناگدننکرازگرب  شالت  .مگ  یم

مرظن هب  هیندوتس و  مه  هتسبن  یناریا  ناگدننک  تکرش یور  هب  ور  شاهرد  هتفرن و  جیار  یاه  تیدودحم راب  ریز  هک   IPMA یلک درکیور 
هراد دوجو  هگید  یاه  هسسوم زا  یرایسب  رد PMI، AXELOS و  هک  داضتم  درکیور  اب  ور  نوا  توافت  راک و  نیا  شزرا  دیابن  سکچیه 

.هنک شومارف 

هک دازآ  یرتسب  رد  هریگ ، یم لکش  هراد  نوشدوخ  شالت  اب  هک  یا  هدنیآ رد  هنومب و  یقاب  رابرپ  یناریا  ناناوج  شالت  هزیگنا و  مراودیما 
.هشخردب شیپ  زا  شیب  هلیاق ، مارتحا  اه  ناسنا نیداینب  قوقح  یارب 

ناریا ناریا ردرد     P3.expressP3.express  سنارفنک سنارفنک
https://khorramirad.com/1124/ - ۱۴۰۱/۰۷/۰۴

رتهب یا  هدنیآ هب  دیما  نومدوخ  درکیور  اب  مودکره  هریخا و  عیاقو  هب  فلتخم  یاه  هجرد اه و  لکش هب  نوممه  رکف  اتدعاق  اهزور  نیا 
.یگدنز زا  ندرب  تذل  روشک و  یگدنزاس  یور  هرب  هجوت  هسرب و  ارف  رت  عیرس هچره  رتهب  هدنیآ  نوا  مراودیما  .میراد 

زا یا  هعومجم نالا  ات  لاس ۲۰۲۲  یادتبا  زا  هک  ننود  یم الامتحا  نشاب  هژورپ  تیریدم  رابخا  ریگیپ  نیدکنیل  قیرط  زا  هک  یناسک 
یهدنامزاس لوغشم  شیپ  هام  دنچ  زا  مه  نابلطواد  زا  یهورگ  .هدش  رازگرب  فلتخم  یاهروشک  رد   P3.express یاه سنارفنک

رازگرب ناهفصا  رد  رهم ۱۴۰۱  سنارفنک ۲۸  هراد . دوجو  مان  تبث  ناکما  هدش و  لماک  شتایئزج  هگید  نالا  هک  ندش  ناریا  رد  یسنارفنک 
. ننک تکرش  نوا  رد  نیالنآ  ای  یروضح  ننوت  یم نادنم  هقالع هش و  یم

یدیدج خیرات  بسانم  تصرف  رد  .دش  لسنک  اه  باصتعا شرتسگ  رطاخ  هب  هیلوا  خیرات  رد  سنارفنک  یرازگرب  رهم : رهم یناسرزور  ۹۹   یناسرزور هبهب
.هش یم مالعا  نییعت و 

P3.expressP3.express  نیالنآ نیالنآ یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود راشتنا   راشتنا
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هش یم هیهت   P3.express دوخ قیرط  زا  امیقتسم  هک  یا  هگید یاهزیچ  مامت  لثم  هدش و  رشتنم   P3.express نیالنآ یشزومآ  هرود 
.هناگیار دازآ و 

لوا شقن  یاج  هب  ربراک  .هیلماعت  ناتساد  هی  هرود  لک  ویدیو ، ای  نتم  بلاق  رد  نداد  سرد  یاج  هب  هتوافتم : صاخ و  یلیخ  هرود  نیا 
میقتسم ریغ  روط  هب  هریگ  یم طیحم  زا  هک  یدروخزاب  اب  هد و  یم تهج  ناتساد  هب  هریگ  یم هک  ییاه  میمصت اب  هریگ و  یم رارق  ناتساد 

.هریگ یم دای  ور   P3.express

رانک کورتم  یمیدق و  رابنا  هریگ  یم میمصت  لیافوترآ  مسا  هب  یرامعم  تکرش  هی  .هسیلوپوترآ  مسا  هب  یلایخ  ینیمزرس  وت  ناتساد 
هوالع هشب و  هدافتسا  تکرش  دوخ  یاه  همانرب یارب  هنوت  یم زکرم  نیا  .هزاسب  شیامه  زکرم  هی  شاج  هب  هنک و  بیرخت  ور  شنومتخاس 

یاه تیلاعف زا  تیامح  یارب  هتبلا  .هش  یم دمآرد  زکرم  هی  شدوخ  هک  هشب  هداد  هراجا  مه  نارگید  یاه  همانرب یارب  هنوت  یم نوا  رب 
مسا هک  هنیا  مه  زکرم  نیا  داجیا  زا  یلصا  فده  .دوب  دهاوخ  ناگیار  یعافتناریغ  یاه  تیلاعف یارب  زکرم  زا  هدافتسا  یعامتجا ، یرنه و 
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.نسانشب سیلوپوترآ  وت  یرامعم  بطق  هی  ناونع  هب  ور  نوا  یرتشیب  دارفا  هتفیب و  اه  نوبز رس  رتشیب  تکرش 

الامتحا نوچ  هنک  همجرت  ور  نوا  هک  هدشن  داهنشیپ  یزاس  یللملا نیب هورگ  یاضعا  هب  هدش و  رشتنم  یسیلگنا  هب  طقف  هرود  لوا  هخسن 
زا دعب  .مینک  یم رشتنم  ور  مود  هخسن  مینک و  یم ینیبزاب  ور  هرود  هش  یم یروآدرگ  لوا  ربراک  رازه  دنچ  زا  هک  یدروخزاب  ساسا  رب 

.ننک عورش  ور  همجرت  راک  هک  هش  یم داهنشیپ  یزاس  یللملا نیب هورگ  وضع  یاه  بلطواد هب  مود  هخسن  راشتنا 

: نینورذگب اجنیا  نینوت  یم ور  هرود 
https://p3.express/training/artophile-center/

نوتهب مهم  یاهربخ  مامت  هک  نیشب  وضع   P3.express تیاس همانربخ  وت  هرتهب  نیتسه  دنم  هقالع  P3.express هب هگا  نمض ، رد 
.هسرب

P3.expressP3.express  ردرد « « freefree  » » یانعم یانعم هرابرد   هرابرد
https://khorramirad.com/1122/ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

یاهرازفا مرن زا free software و  تبحص  یتقو  الثم  .هنک  یم داجیا  مهافتوس  الومعم  هراد و  ینعم  کی  زا  رتشیب  یسیلگنا   free هژاو
ندرک صخشم  یارب  جیار  ترابع  هی  .تسه   free ینعم مودک  شروظنم  هک  هدب  حیضوت  همزال  هدنیوگ  تسه ، ( open source  ) زاب نتم

free as in free speech, not free beer هنیا :  free software رد  free زا روظنم 

لداعم ناگیار .»  » یرگید و  دازآ »  » یکی تسه ، توافتم  هژاو  ود  ینعم  ود  نیا  یارب  تسین و  یلکشم  نینچ  هناتخبشوخ  یسراف  وت 
«. ناگیار رازفا  مرن  » هن تسه و  دازآ » رازفا  مرن ، » هراد دوجو  زاب  نتم یاهرازفا  مرن یایند  رد  هک  یموهفم  هب  ، free software تسرد

دازآ دازآ رازفا   رازفا مرن مرن
ندوب دازآ  .هینعم  هی  هب  نوشندوب  ناگیار  ندوب و  دازآ  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا  یلو  نتسه ، مه  ناگیار  الومعم  دازآ  یاهرازفا  مرن

داوخ یم هک  یلکش  هب  رازفا  مرن نوا  زا  هدافتسا  رد  ربراک  یدازآ  هربراک ؛ یدازآ  ینعم  هب  اتدمع  یدازآ »  » نیا .هرت  مهم رت و  هدرتسگ یلیخ 
یلیخ دروم  رد  هنک  یم هدافتسا  کم  زودنیو و  زا  یسک  یتقو  لاثم ، ناونع  هب  .هتفرگ  میمصت  شارب  یا  هگید سک  هک  یلکش  هب  هن  و 
هک یسک  یلو  هنک ، هدافتسا  شرتویپماک  زا  هتفرگ  میمصت  شارب  لپا  ای  تفاسورکیام  هک  یلکش  هب  هروبجم  هرادن و  رایتخا  اهزیچ 

متسیس تحار  یلیخ  نم  الثم  .هدب  رییغت  داوخ  یم هک  یبیترت  ره  هب  ور  شلماع  متسیس  هنوت  یم هدازآ و  هنک  یم هدافتسا  سکونیل 
نوشن ور  زور  دیفم  شخب  زا  هدنومیقاب  دصرد  هشاب و  راون  هی  یلومعم ، تعاس  یاج  هب  هحفص  هشوگ  هک  مداد  رییغت  ور  مدوخ  لماع 

لیاسم هب  ننک و  ادیپ  همادا  اه  شخب نیرت  یداینب ات  نشب و  عورش  ننوت  یم نیا  لثم  یحطس  یدح  ات  هداس و  یلیاسم  زا  اهرییغت  .هدب 
لثم هراد و  ور  شدوخ  یصخش  میرح  هنک  یم هدافتسا  سکونیل  زا  هک  یدازآ  ربراک  الثم ، .نسرب  مه  یصخش  میرح  لثم  یساسح 

هدافتساوس و عاونا  کسیر  هشب و  هرباخم  یزکارم  ای  زکرم  هب  هنک  یم هک  ییاهراک  زا  هداد  روج  رازه  هظحل  ره  هک  تسین  کم  زودنیو و 
.هرایب دوجو  هب  ور  لکشم 
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P3.expressP3.express
نینوت یم الامتحا  .هدش  هدافتسا   free هملک مه  اجنوا  ، P3.express غارس میرب  نوریب و  میایب  رازفا  مرن یایند  زا  هگا  لاح ، ره  هب 

شندوب ناگیار  یلو  تسه ، مه  ناگیار  هدازآ . هدازآ هژورپ  تیریدم  متسیس  هی   P3.express هدوب.  free ینعم مودک  روظنم  هک  نینزب  سدح 
.تسین مهم  شیدازآ  هزادنا  هب 

دای یا  هگید سک  هب  ور  نوا  هریگب ، دای  طرش  دیق و  نودب  ور  نوا  هنوت  یم داوخب  یسک  ره  هک  هینعم  نیا  هب   P3.express ندوب دازآ 
هب هنک  یم یگدنز  ناریا  رد  هک  یربراک  یارب  هنکمم  هلئسم  نیا  .یا  هگید زیچ  ره  هنک و  رشتنم  هرود  باتک و  هسیونب ، ش  هرابرد هدب ،
کاب مپ ۲ و  سنیرپ لاثم ، ناونع  هب  .هراذب  رثا  هنوت  یم مه  زاب  یلو  هشابن ، سوسحم  دایز  رشن  قح  رتدودحم  ینوناق  یاه  هبنج رطاخ 

هک هینعم  نیا  هب  نیا  .نرادن  یا  یدازآ دارفا  ریاس  نراد و  نوشدروم  رد  مات  رایتخا  شناکلام  نتسه ،  proprietary ود ره  نتسین ، دازآ 
هکنیا .نوا  لاثما  هسیونب و  باتک  هدب ، سرد  ور  اه  نوا هنک ، رشتنم  هرود  کاب  مپ ۲ و  سنیرپ دروم  رد  هنوت  یمن اه  نوا زوجم  نودب  یسک 

.هنک رییغت  هنکمم  لاس  هب  لاس  هکلام و  رایتخا  رد  الماک  مه  هشب  یریگ  تخس ردقچ  هزاجا  نیا  دروم  رد 

دوب هدرک  ور  ش  هیلوا یاهراک  مه  رشان  دوب و  هتشون   ۲ سنیرپ دروم  رد  شیپ  لاس  هس  ادودح  نم  کیرش  هک  یباتک  لاثم ، ناونع  هب 
هک یباتک  .هش  یم رتشیب  باتک  دمآرد  زا  هک  هدایز  ردقنا  هدرک  صخشم   ۲ سنیرپ کلام  هک  یزایتما  قح  نوچ  هدشن ، رشتنم  زونه 

یا یریگ تخس تقوچیه   ۲ سنیرپ کلام  هک  هنیا  ش  هگید هنومن  .هدش  رمث  یب هدرک  هک  یراک  همه  هدنوم و  یقاب  هدشن  رشتنم  هلماک 
یناسک همه  درک و  رییغت  هلئسم  نیا  شیپ  لاس  ود  زا  .نتخاس  یم هرود  شدروم  رد  یدایز  دارفا  درک و  یمن یشزومآ  یاه  هرود دروم  رد 

۲ سنیرپ دروم  رد  هرود  ماسقا  عاونا و  هک   Udemy الثم و  ننک ، فذح  ور  نوشاه  هرود ندش  روبجم  نتشادن  سیردت  زوجم  هک 
یلو درک ، رشتنم  هش  یم ور  نشاب  نشیدناف  حطس  ریز  هک  یا  یتامدقم یاه  هرود نالا  .درک  فذح  هبش  کی  ور  همه  تشاد  نشیدناف 
هعاشا مه  بویتوی  لثم  ییاهاج  هب  هنوت  یم هلئسم  نیا  یتح  .نشاب  هدش  فذح  مه  اه  نوا نیشب  دنلب  باوخ  زا  هک  حبص  ادرف  هنکمم 

نراد دوجو  بویتوی  وت   ۲ سنیرپ دروم  رد  هک  ییاهویدیو  مامت  هک  هنک  یراک  هتفه  کی  زا  رتمک  وت  هنوت  یم داوخب  سلسکا  هگا  هنک : ادیپ 
.نشب فذح 

هک هشاب  هتشاد  دوجو   ۲ سنیرپ دروم  رد  یسراف  هب  یباتک  ای  هرود  ای  ویدیو  هگا  .هقداص  مه  یسراف  یاوتحم  دروم  رد  یتح  ارجام  نیا 
ور اه  نوا یتحار  هب  هنک و  ینوناق  مادقا  اهرورس  نوا  هدنهد  سیورس قیرط  زا  هنوت  یم سلسکا  هشاب ، هتفرگ  رارق  تنرتنیا  یور  ییاج 

.نشب فذح  لگوگ  یوجتسج  جیاتن  زا  دراوم  نوا  هک  هنک  مادقا  هنوت  یم مه  لگوگ  قیرط  زا  .ننک  فذح  ور  اوتحم  نوا  هک  هنک  روبجم 

هوالع هک  تسه   Creative Commons Attribution هدش باختنا  شارب  هک  یزوجم  هرادن و  دوجو   P3.express یارب ییاهدیق  نینچ 
دصق هک  ییاسک  بیترت ، نیا  هب  .هد  یمن کلام  هب  هدنیآ  رد  مه  ور  اه  یدازآ نوا  وغل  ناکما  یتح  هد ، یم ناربراک  هب  ور  اه  یدازآ هک  نیا رب 

۲ و سنیرپ دروم  رد  هک  ییاهزیچ  نوا  هباشم  ییاه  کسیر هتحار و  نوشلایخ  ننک  یراذگ  هیامرس  P3.express یور نشاب  هتشاد 
.نرادن ور  متفگ  کاب  مپ

هب دازآ » یژولودوتم   » یاج هب   P3.express یسراف یاه  نتم یضعب  وت  هک  مدید  یگزات  هب  هک  مداد  حیضوت  رطاخ  نیا  هب  ور  اه  نیا مامت 
دازآ افطل  یلو  ناگیار ،» دازآ و  یژولودوتم   » نیگب شهب  نینوت  یم نیشاب  هتشاد  تسود  هگا  .هدش  یفرعم  ناگیار » یژولودوتم   » ناونع

.هیمهم یلیخ  یگژیو  نوچ  نیزادنن ، ملق  زا  ور  شندوب 

P3.expressP3.express  یسراف یسراف هخسن   هخسن راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1121/ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تشذگ زا  دعب  نالا  دش و  فلتخم  نوبز  هب ۱۴  نوا  همجرت  بلطواد  هرفن  ادودح ۵۰  یهورگ  ، P3.express مود هخسن  راشتنا  زا  دعب 

https://khorramirad.com/1121/


مراودیما .دش  رشتنم  شیپ  زور  دنچ  هک  دوب   P3.express یسراف همجرت  اه ، نیلوا زا  یکی  .نش  یم لماک  نراد  اه  همجرت مک  مک  یتدم ،
.هشاب دیفم  بلاج و  نوتارب 

(: ابفلا فورح  بیترت  هب   ) یسراف همجرت  هورگ  زا  ناوارف  رکشت 

ییاباباقآ بنیز 
شنمدازآ دیحو 
یتشهب یدهم 
یرهچ داریه 

یحتف دیون 
هدازروصنم دازرهم 
یسدقم سابع 

مه  P3.express یشزومآ هرود  یدوز  هب  هک  مدب  منوت  یم مه  ور  بوخ  ربخ  نیا  نراد  هقالع   P3.express یریگدای هب  هک  ییاسک  هب 
.هش یم رشتنم  ناگیار  هب  لماک و 

کاب  ۷۷ کاب مپمپ دروم   دروم ردرد   یشزومآ   یشزومآ یویدیو   یویدیو
https://khorramirad.com/1120/ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

ییاه لاوس و  اه ، لاوس نوا  زا  یضعب  هب  نداد  باوج  یارب  .ندرک  لاوس  شدروم  رد  یدایز  هدع  کاب ، مپ دیدج  هخسن  راشتنا  زا  دعب 
یفرعم ور  کاب ۷  مپ لک  هک  مدرک  هیهت  همین  تعاس و  کی  ییویدیو  دش ، دنهاوخ  حرط  هدنیآ  رد  منک  یم رکف  ندشن و  هدیسرپ  زونه  هک 

.هنک یم

هک  ) متسه  P3.express یارب یشزومآ  هرود  هی  یور  راک  هب  لوغشم  تدش  هب  نوچ  هنافساتم  هیسیلگنا و  هب  ویدیو  یلعف  هخسن 
: هشاب دیفم  نوتارب  ویدیو  مراودیما  لاح ، ره  رد  .منک  هیهت  ور  نوا  یسراف  هخسن  کیدزن  هدنیآ  رد  منوت  یمن دوب ) دهاوخ  ناگیار 

https://www.youtube.com/watch?v=H8WMCq6BjoI

کاب  ۷۷ کاب مپمپ ییاهن   ییاهن هخسن   هخسن راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1119/ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

هب هعفد  نیا  یلو  دوب ، دادرم ۱۴۰۰ )  ۱۰  ) تسوگآ لوا  دوب  هدش  نییعت  کاب ۷  مپ راشتنا  یارب  هک  یخیرات  نیرخآ  ریخات ، راب  دنچ  زا  دعب 
.هدش رشتنم  نالا  ییاهن  هخسن  دش و  مومت  راک  همانرب  زا  رتدوز  رتشیب ، ریخات  یاج 

نیا نتشون  لاح  رد  هک  نالا  هتبلا  .نینک  دولناد  ور  نوا  یکینورتکلا  هخسن  نیرب و   PMI تیاس هب  نینوت  یم نیتسه   PMI وضع هگا 
.هشب تسرد  هگید  تعاس  دنچ  ات  هک  هرارق  یلو  هدشن ، هفاضا  هحفص  هب  دولناد  کنیل  زونه  متسه  نتم 

.هشاب دیفم  بلاج و  نوتارب  هک  مراودیما 

https://p3.express/fa/
https://www.linkedin.com/in/zeinab-aghababaei-316b4164/
https://www.linkedin.com/in/vahid-azadmanesh-a380aa6/
https://www.linkedin.com/in/seyed-mehdi-beheshti-shirazi/
https://www.linkedin.com/in/hiradchehri/
https://www.linkedin.com/in/navidfathi91/
https://www.linkedin.com/in/mehrzad-mansourzadeh/
https://www.linkedin.com/in/a-moghadasi-mscpm-pmp%25C2%25AE-prince2%25C2%25AEp-psm-i%25C2%25AE-38b85183/
https://khorramirad.com/1120/
https://www.youtube.com/watch?v=H8WMCq6BjoI
https://khorramirad.com/1119/
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok


هرامش  ۱۱ هرامش خساپ   خساپ شسرپ  وو   شسرپ
https://khorramirad.com/1118/ - ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

همه یارب  هک  ییاه  لاوس یارب  هک  دوب  نیا  مه  میلصا  همانرب  دوب و  هدش  هفاضا  تیاس  هب  لاوس  حرط  یارب  یشخب  شیپ  تقو  دنچ 
نشاب هتشاد  یا  هناگادج بلطم  هک  هینوا  زا  رت  هاتوک یلیخ  اه  لاوس رثکا  باوج  لاح ، نیا  اب  .مسیونب  یلیصفت  یاه  بلطم نراد  دربراک 

نوا وت  مسیونب و  نیا  هباشم  یبلاطم  دعب  هب  نیا  زا  متفرگ  میمصت  هک  نیا ات  ندوب ، هدش  عمج  اه  لاوس زا  یلیخ  مه  رطاخ  نیمه  هب  و 
.مسرب نراد  هاتوک  یاه  باوج هک  ییاه  لاوس مامت  هب 

هداد ششوپ  تیاس  بلاطم  وت  البق  شات  تشه ای  تفه  دودح  هدش  حرط  هک  یلاوس  هد  ره  زا  هک  هنومب  هتفگان  دیابن  مه  هتکن  نیا 
باوج هنک و  رورم  ور  تیاس  یلبق  بلاطم  هک  مراذ  یم هدنناوخ  هدهع  هب  ور  نیا  مد و  یمن باوج  اجنیا  ور  ییاه  لاوس نینچ  .هدش 

.هنک ادیپ  ور  لصفم 

هب هک  هنیا  مروظنم  تسین ؛ یصخش  تاعالطا  ندرک  یفخم  رطاخ  هب  متشاذگ  یصاخ »_ _ _ _ _«  ترابع  یاج  هب  هک  ییاهاج  حیضوت :
.تشاذگ هش  یم یزیچ  ره  نوا  یاج 

؟؟ تفرگ تفرگ دای   دای رتشیب   رتشیب   PMSPMS  هرابرد هرابرد هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ

وت یتح  .هباشم  موهفم  اب  یا  هگید مسا  اب  هچ  مسا و  نیا  اب  هچ  هنکب ،  PMS هب یا  هراشا یسک  مدیدن  ناریا  زج  هب  ییاج  چیه  الوصا  نم 
تفن و وت  افرص  مدرک  یم راک  یناریا  یاه  هژورپ وت  مدوخ  هک  ینامز  نوا  لقادح  هشب و  شتبحص  هک  مدیدن  یا  هژورپ عون  ره  وت  مه  ناریا 

راک شوت  هک  یا  هعومجم هب  هدرگ  یمرب الماک  هشاب  یروطچ  دیاب  تسه و  یچ   PMS هک نیا رطاخ ، نیمه  هب  .دروخ  یم ممشچ  هب  زاگ 
دوجو یللملا  نیب هدش  هتفریذپ  یاهوگلا  شارب  هک  نیشاب  هتشاد  راظتنا  نینوت  یمن نراد و  شزا  اه  نوا هک  ییاهراظتنا  نینک و  یم

.هشاب هتشاد 

هلسکا لیاف  هی  مدید  نم  هک  یروط  نوا  تسه و   Progress Measurement System ففخم  PMS نرادن ، عالطا  هک  ییاسک  یارب 
دراو ور  یعقاو  تفرشیپ  شحطس  نیرت  نییاپ وت  ننک ، یم درخ  رتشیب  حطس  دنچ  ور  تسه  اروامیرپ  وت  الومعم  هک  یا  همانرب شوت  هک 

هتبلا .اروامیرپ  هب  هش  یم هدنودرگرب  تیاهن  رد  مه  نوا  هک  رتالاب ، حوطس  تفرشیپ  هب  نسر  یم نتشون  هک  ییاه  لومرف اب  ننک و  یم
.میشب یراک  نینچ  ماجنا  هب  روبجم  هک  مدرکن  راک  یا  هژورپ چیه  وت  مدوخ  نم  نوچ  هشابن ، قیقد  دایز  مداد  هک  یفیرعت  دیاش 

؟؟ هیبسانم هیبسانم راک   راک یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات یکیناکم  وو   یکیناکم تاسیسات   تاسیسات هینبا ، ، هینبا هبهب   ینامتخاس   ینامتخاس یاه   یاه هژورپ هژورپ تسکش   تسکش ایآ   ایآ

نتسه ییاهراک  فلتخم  عاونا  هکلب  نتسین ، هدمع  یاه  یندش لیوحت یقرب  تاسیسات  یکیناکم و  تاسیسات  هینبا ، لثم  ییاهزیچ  .هن 
ای یراک  یاهدحاو  هن  هشاب ، اه  یندش لیوحت رب  ینتبم  دیاب  راک  تسکش  راتخاس  .داد  ماجنا  هدمع  یاه  یندش لیوحت یارب  دیاب  هک 

.هگید یاهزیچ 

؟؟ هیبسانم هیبسانم راک   راک   CC  وو  PP  وو  EE  هبهب   EPCEPC  یاه یاه هژورپ هژورپ تسکش   تسکش ایآ   ایآ

ندرک ادیپ  یارب  .یلصا  یاه  یندش لیوحت هن  نتسه ، یلصا  یاه  یندش لیوحت دیلوت  دنور  زا  یلحارم  تخاس  تاکرادت و  یحارط ، .هن 
.نینک تروشم  هژورپ  دنیآرف  صصختم  اب  بسانم  یاه  هنیزگ

؟؟ نینک نینک یفرعم   یفرعم بسانم   بسانم یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود یارب ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  یارب نینوت   نینوت یمیم

تیفیک مه  مشاب و  هتشاد  دوجوم  یاه  هرود اب  کیدزن  ییانشآ  هک  منک  یفرعم  یشزومآ  هرود  نانیمطا  اب  منوت  یم ینامز  طقف  نم  .هن 
.منودب ور  نوشیبسن  تیفیک  مه  قلطم و 

https://khorramirad.com/1118/


یشزومآ هسسوم  مودک  هک  نیدرگب  نیا  لابند  هک  نیا یاج  هب  هک  هنیا  نم  یگشیمه  هیصوت  یشزومآ ، یاه  هرود دروم  رد  لاح  نیا  اب 
.هنک یم راک  اه  هسسوم ای  هسسوم  مودک  اب  سردم  نوا  هک  نینیبب  دعب  هرتهب و  سردم  مودک  هک  نیدرگب  نیا  لابند  هرتهب ،

؟؟ نینک نینک یمن یمن رازگرب   رازگرب یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود نوتدوخ   نوتدوخ

.هنافساتم هن 

؟؟ نینک نینک یفرعم   یفرعم یبوخ   یبوخ رواشم   رواشم رارقتسا ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  رارقتسا یارب   یارب نینوت   نینوت یمیم ایآ   ایآ

.متفگ یشزومآ  یاه  هرود دروم  رد  هک  هیزیچ  هباشم  مه  شلیلد  و  هنافساتم ، هن 

؟؟ نیدب نیدب یایا   هرواشم هرواشم تامدخ   تامدخ نینوت   نینوت یمیم نوتدوخ   نوتدوخ

.هنافساتم هن 

!! منک منک کرد   کرد منوت   منوت یمن یمن ورور   هژورپ » » هژورپ روشنم   روشنم  » » موهفم موهفم نمنم  

هدش میظنت  بوخ  هژورپ  روشنم  یتقو  .هنک  یم صخشم  ور  هژورپ  موهفم  هک  ییاه  هصخشم نیرت  یلک زا  یا  هعومجم هژورپ –  همانسانش 
.هیچ هژورپ  هک  دیمهف  دنوخ و  ور  نوا  هقیقد  کی  وت  هش  یم هشاب ،

ور شمسا  هشاب  رت  تساررس هک  نیا یارب  تسه و  هژورپ  روشنم  هیبش  الماک ) هن  یلو   ) یدح ات  هک  تسه  یموهفم   P3.express وت
(. Project Description « ) هژورپ حرش   » میتشاذگ

 … … یارب یارب هکهک   ییاه   ییاه همانرب همانرب منک  وو   منک یمیم راک   راک هنوخراک   هنوخراک هیهی   وتوت   نمنم  

هک یزیچ  نوا  هک  نینک  رکف  نیا  هب  نیدب  دوبهب  ور  نوتتیریدم  یزیر و  همانرب دنور  نینوت  یم روطچ  هک  نینک  رکف  نیا  هب  هک  نیا زا  لبق 
رت بسانم یاه  شور اب  نتسین و  هژورپ  اعقاو  نریگ  یم هژورپ  مسا  هک  ییاهزیچ  زا  یلیخ  .هن  ای  تسه  هژورپ  نیراد  راک  رس و  شاهاب 

.نشب تیریدم  دیاب 

تایلمع ای  هژورپ  هناخراک ، رد  دیلوت  طبترم : بلطم 

؟؟ مشاب مشاب هدنوخ   هدنوخ عیانص   عیانص دیاب   دیاب امتح   امتح منکب   منکب هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک راک   راک هکهک   نیا نیا یارب   یارب ایآ   ایآ

سناسیل هگید ) یاهروشک  رثکا  و   ) ناریا وت  منک  یمن رکف  مه  هژورپ  تیریدم  یارب  .س  هژورپ تیریدم  زا  یا  هعومجمریز هژورپ  لرتنک 
.هژورپ تیریدم  غارس  نیرب  قوف  یارب  دعب  نینک و  باختنا  سناسیل  یارب  یا  هگید هتشر  نیروبجم  رطاخ  نیمه  هب  .هشاب  هتشاد  دوجو 

.هشاب هتشاد  یتیریدم  شیارگ  هک  یا  هگید هتشر  ره  روطنیمه  هیبلاج ، هنیزگ  عیانص  مه  سناسیل  یاه  هتشر نیب 

یاهراک زا  یرتهب  کرد  هنک : یم کمک  نوتهب  یا  هگید تاهج  زا  مه  نیشاب  هدنوخ  ینف  هتشر  هی  سناسیل  هرود  رد  هگا  لاح ، نیا  اب 
ور ییاسک  ند  یم حیجرت  طلغ ) ای  تسرد  هب   ) اه تکرش زا  یلیخ  هتشذگ ، نوا  زا  .نیرایم  تسد  هب  هش  یم ماجنا  هژورپ  وت  هک  یا  ینف

یارب ور  یسک  نراد ، تخاس  یاه  هژورپ هگا  الثم  هشاب ؛ کیدزن  نوشاه  هژورپ یراک  هنیمز  هب  نوشسناسیل  هتشر  هک  ننک  مادختسا 
.هراد نارمع  سناسیل  هک  نریگب  هژورپ  لرتنک 

؟؟ حرط حرط ایای   سس   هژورپ هژورپ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

: مدب عاجرا  اصخشم  ور  دروم  نیا  هرتهب  منک  یم رکف  مرایمن ، اجنیا  ور  ندش  هداد  حیضوت  تیاس  وت  البق  هک  ییاهزیچ  متفگ  هک  نیا اب 
ویلوفترپ هژورپ و  حرط ، توافت 

؟؟ هیزیچ هیزیچ هچهچ   ففخم   ففخم   P3P3 هیچ ؟ ؟ هیچ   P3.expressP3.express  مسا مسا ینعم   ینعم

https://khorramirad.com/868/
https://khorramirad.com/1108/


P3 هب رجنم  هک  دوب  نومنهذ  وت  یدایز  یاهزیچ  میدرک  یم باختنا  ور  مسا  نیا  یتقو  هتبلا  .تسین  یزیچ  ففخم   P3.express مسا
یاه لکش هب  ور  نوا  هنوتب  هک  میراذب  دازآ  ور  بطاخم  میداد  حیجرت  مینک و  مالعا  یزیچ  ففخم  امسر  ور  نوا  میتساوخن  یلو  دش ، یم

.هنک ریبعت  فلتخم 

؟؟ هرت هرت بسانم بسانم یرازفا   یرازفا مرن مرن هچهچ   یارب ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  یارب

متسیس هب  نیدرک و  رقتسم  ور  دنیآرف  یتقو  .هراک  وت  رثوم  هداس و  دنیآرف  هی  رارقتسا  همهم  هک  یزیچ  .تسین  مهم  رازفا  مرن باختنا 
نیرت هداس نینک  یعس  مه  هلحرم  نوا  وت  .ننک  لیهست  ور  نوتراک  ننوت  یم ییاهرازفا  مرن هچ  نینیبب  نیدرگب و  نینوت  یم نیداد  لکش 

.نینک باختنا  ور  نکمم  یاه  هنیزگ

رابرس هب  لیدبت  هد و  یم تسد  زا  ور  شریثات  نینک  هدیچیپ  ور  متسیس  یتقو  هک  هرطاخ  نیا  هب  یگداس  یور  نم  یگشیمه  دیکات 
.هش یم

؟؟ درک درک ضوع   ضوع ورور   نامیپ   نامیپ غلبم   غلبم هشهش   یمیم هنک   هنک رییغت   رییغت تباث   تباث غلبم   غلبم هژورپ   هژورپ هیهی   یاهراک   یاهراک مجح   مجح هگا   هگا

یلو میشاب ، هتشاد  یلک  تاعالطا  دیاب  امش  نم و  لثم  یناسک  مه  دروم  نیا  رد  .نامیپ  تایئزج  هب  هدرگ  یمرب تسین و  هداس  شباوج 
نامزاس زا  نینوتب  هشاب  ینارمع  نوت  هژورپ هگا  منک  یم رکف  .هراد  یقوقح  لیاسم  وت  صصخت  هک  هدب  یسک  ور  ییاهن  رظن  هک  هرتهب 

.نینک مالعتسا  مه  همانرب 

؟؟ هنک هنک یمیم کمک   کمک مهب   مهب   PMPPMP  کردم کردم نتفرگ   نتفرگ ایآ   ایآ .متسه   .متسه زاگ   زاگ تفن  وو   تفن یوجشناد   یوجشناد نالا   نالا مدنوخ  وو   مدنوخ قوقح   قوقح نمنم  

تشپ ابیرقت  ندوب و  هدش  هدیسرپ  زور  کی  وت  لاوس  ود  نیا  هک  هنیا  بلاج  میتشاد :(  مزال  لبق  لاوس  هب  باوج  یارب  هک  یسک  مه  نیا 
! ندوب مه  رس 

یهاوگ نتفرگ  نم  رظن  هب  .هشاب  دیفم  یلیخ  نوتارب  هنوت  یم هژورپ  تیریدم  یلک  دنور  اب  ییانشآ  نینک ، راک  اه  هژورپ وت  نیراد  دصق  هگا 
دیفم تسین  یا  هلئسم نوتارب  مه  ش  هنیزه نیرادن و  یرتالاب  یاه  تیولوا هگا  یلو  هرادن ، ییالاب  یلیخ  تیولوا  امش  یارب   PMP
تیلباق نیا  اب  یدارفا  نوچ  نیدن ، تسد  زا  اه  هژورپ یقوقح  یاه  هبنج یور  ور  نوتزکرمت  هک  هنیا  م  هیصوت لاح  ره  رد  .دوب  دهاوخ 

.نتسین دایز  یلیخ 

.هرب .هرب دصرد   دصرد زازا  ۱۰۰۱۰۰   رتالاب   رتالاب تفرشیپ   تفرشیپ دصرد   دصرد فقس   فقس دیاب   دیاب ندش   ندش دایز   دایز یراک   یراک ماجحا   ماجحا نوچ   نوچ هکهک   هراد   هراد داقتعا   داقتعا نومراکنامیپ   نومراکنامیپ
؟؟ هتسرد هتسرد

زور الثم  رتالاب و  هر  یم هشاب ، دادرارق  هیلوا  ماجحا  غلبم و  هب  تبسن  تفرشیپ  ریبعت  هگا  .هشاب  یچ  تفرشیپ  زا  ریبعت  هک  هراد  یگتسب 
هک یرادقم  نیرتالاب  هشاب ، دادرارق  یلعف  ماجحا  غلبم و  هب  تبسن  تفرشیپ  ریبعت  هگا  .هش  یم مومت  دصرد  تفرشیپ ۱۲۰  اب  هژورپ  رخآ 

نداد رییغت  یلبق و  ریداقم  نتشاد  هگن  تباث  یاج  هب  دیاب  هش  یم داجیا  نامیپ  وت  یرییغت  هک  راب  ره  هدصرد و  هشاب ۱۰۰  هتشاد  هنوت  یم
.درک ینیبزاب  ور  یلبق  ریداقم  تشاد و  هگن  تباث  ور  فقس  فقس ،

باسح هب  تسرد »  » هش یم ور  هدش  ماجنا  هک  یراک  هرب ، راک  هب  تابساحم  همه  یارب  هشاب و  حضاو  صخشم و  ریبعت  نیا  هک  یتقو  ات 
هب تبسن  ور  نوا  لومعم  روط  هب  مینک  یم تبحص  تفرشیپ  هرابرد  یتقو  .هنک  یم قرف  ندوب  بسانم  اب  ندوب  تسرد  لاح ، نیا  اب  .دروآ 

رطاخ نیمه  هب  .تسین  رارقرب  هگید  هک  هیلوا  دروآرب  هی  هب  تبسن  هن  میجنس ، یم هدادرارق  یلعف  مجح  غلبم و  اب  لداعم  هک  راک ، لیمکت 
.تسین بسانم  نم  رظن  هب  هجیتن  رد  هنک و  یم داجیا  مهافتوس  ماهبا و  هشاب  دصرد  زج ۱۰۰  یزیچ  تفرشیپ  رادقم  رثکادح  هگا 

دصرد فقس ۱۰۰  زا  شاج  هب  نشن و  یرگنزاب  یلبق  یاهدصرد  داوخ  یم شلد  هک  هراد  ور  شدوخ  صاخ  یاه  ینارگن اعطق  راکنامیپ 
یبایزرا یاه  شور دوبهب  اب  امامت  یلیاسم  نینچ  .هنک  یم تفا  یبسن  روط  هب  شیا  هرود تفرشیپ  یاهرادقم  هک  نیا الثم  نیرب ؛ رتالاب 

نوشارب نینک ، یسررب  ور  لیاسم  نوا  راکنامیپ  اب  دیاب  نیراد  ور  رواشم  اصوصخ  ای  امرفراک  هژورپ  لرتنک  تیلوئسم  هگا  نش و  یم حالصا 
زا یتسرد  کرد  هک  نیدب  شزومآ  ور  ییامرفراک  متسیس  وت  طبترم  دارفا  مامت  نینک  یعس  اصخش  نوتدوخ  دعب  و  نینک ، ادیپ  لح  هار 



.داین دوجو  هب  یمهافتوس  ات  نشاب  هتشاد  ریداقم  نوا 

؟؟ هسرب هسرب نامیپ   نامیپ لکلک   غلبم   غلبم هبهب   دیاب   دیاب اهاه   تیلاعف تیلاعف هنیزه   هنیزه دروآرب   دروآرب عمج   عمج ایآ   ایآ

: هراد دوجو  هار  ود  شیزاس  هدایپ یارب  .هربب  راک  زا  هرارق  هک  یدوس  هنک و  یم راکنامیپ  هک  هییاه  هنیزه عومجم  نامیپ  غلبم 

نیا رد  هک  هدش ) میظنت  ساسا  نیا  رب  اهب  تسرهف  دایب  مدای  تسرد  هگا   ) درک دراو  نوشدوس  اب  هارمه  ور  اه  تیلاعف هنیزه  هش  یم
.هش یم نامیپ  غلبم  اب  ربارب  اه  هنیزه عومجم  تلاح 

دوب و دهاوخ  نامیپ  غلبم  زا  رتمک  اه  نوا عومجم  تروص  نیا  رد  هک  درک  دراو  دوس  نودب  ور  صلاخ  هنیزه  اه  تیلاعف یارب  هش  یم
.راکنامیپ دوس  هش  یم ود  نیا  توافت 

نامزاس جراخ  ناعفن  یذ هب  یهد  شرازگ یلومعم و  یاهرازفا  مرن وت  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  رظن  زا  یلو  هرت ، یلوصا یمک  مود  شور 
باختنا هک  ور  شور  ود  نیا  زا  مودکره  لاح ، ره  رد  .هرت  تساررس رت و  جیار لوا  هار  رطاخ  نیمه  هب  .هنک  یم داجیا  لکشم  یمک 

.هر یم راک  هب  ریبعت  نومه  اب  تابساحم  همه  وت  هصخشم و  همه  یارب  شفیرعت  هک  نیشب  نئمطم  دیاب  نینک  یم

؟؟ هیچ هیچ   digital transformationdigital transformation  الکالک ندش  PMOPMO  وو   ندش یلاتیجید   یلاتیجید زازا   روظنم   روظنم

.نیگب مه  نم  هب  هیچ  نوشروظنم  نیدیمهف  یعقوم  هی  امش  هگا 

؟؟ هتشاذگ هتشاذگ نوتراک   نوتراک یگدنز  وو   یگدنز وتوت   یریثات   یریثات ملع   ملع هفسلف   هفسلف هتشر   هتشر ردرد   لیصحت   لیصحت ایآ   ایآ

رت هدیزرو هنک  مرن  هجنپ  تسد و  شاهاب  رتشیب  مدآ  ردقچره  هراذ و  یم ریثات  زیچ  همه  یور  هک  هییانبریز  یتیهام  هفسلف  .اعطق 
.هش یم

!؟!؟ هداتفا هداتفا راک   راک زازا   تیاس   تیاس مارگلت   مارگلت تابر   تابر

زا نینوت  یم بلاطم  ندرک  لابند  یارب  .مرادن  یسرتسد  هتابر  هب  مه  مدوخ  هرادن و  دوجو  هگید  مدوب  هدرک  هدافتسا  هک  یسیورس  هلب !
.نینک هدافتسا   RSS دیف ای  لیمیا 

تیاس بلاطم  ندرک  لابند  یارب  بسانم  شور  طبترم : بلطم 

؟؟ هیچ هیچ منوخب   منوخب منوت   منوت یمیم قوف   قوف یارب   یارب هکهک   یایا   هتشر هتشر نیرتهب   نیرتهب نمنم ؛ـ ـ ـ ـ ـ  ؛ـ ـ ـ ـ ـ 

رایعم نیرت  مهم .تسین  رایعم  نیرت  مهم هجو  چیه  هب  یلو  تسه ، باختنا  یارب  یرایعم  هشاب  روطچ  یا  هتشر ره  یارب  راک  رازاب  هک  نیا
شوت مه  نیرب و  یم تذل  رتشیب  نوتراک  زا  مه  نیشاب  هتشاد  تسود  ور  نوت  هتشر یتقو  .نیراد  تسود  ور  یا  هتشر هچ  هک  هنیا 

.دوب دیهاوخ  رت  قفوم

؟؟ هدش هدش کباچ   کباچ یلیخ   یلیخ کاب  ۷۷   کاب مپمپ هکهک   هتسرد   هتسرد

کباچ یاه  هژورپ دروم  رد  یتاعالطا  مک  مک  نتشاد و  ( predictive  ) نیعتم یاه  هویش هب  شیارگ  یلیخ  کاب  مپ یلبق  یاه  هخسن .هن 
اوتحم شوت  هک  میداد  ییانبریز  ییاهرییغت  متفه  هخسن  وت  .دوبن  هچراپکی  یلصا  هندب  اب  نادنچ  مه  نوا  هک  دوب  هدش  هفاضا  نوشهب 

هن هراگزاس ، شور  ود  ره  اب  هرت و  لومش همه نالا  .هشاب  راگزاس  ( Agile  ) کباچ ای  ( adaptive  ) یقیبطت مه  نیعتم و  یاه  شور اب  مه 
.هشاب هتشاد  کباچ  یاه  شور هب  شیارگ  هک  نیا

هفاضا هفاضا نوشهب   نوشهب ورور   اهاه   یلیطعت یلیطعت هشهش   یمیم ایای   هیمیوقت   هیمیوقت هام   هام روظنم   روظنم هشهش ، ، یمیم صخشم   صخشم هام   هام هبهب   راک   راک تدم   تدم نامیپ   نامیپ وتوت   یتقو   یتقو
؟؟ درک درک

هک یوج  طیارش  زا  یشان  یاه  یلیطعت یتح  یمسر ، یاه  یلیطعت هتفه و  رخآ  یاه  یلیطعت رب  هوالع  هیمیوقت ! هام  روظنم  اعطق 

https://khorramirad.com/1111/


.هشوزج مه  هشابن  هرظتنمریغ 

تکجارپ تکجارپ تفاسورکیام   تفاسورکیام وتوت   ننک  وو   ننک دراو   دراو متسیس   متسیس وتوت   ورور   نوشدرکراک   نوشدرکراک هنازور   هنازور هژورپ   هژورپ میت   میت یاضعا   یاضعا هکهک   درک   درک یراک   یراک هشهش   یمیم ایآ   ایآ
؟؟ هشب هشب لامعا   لامعا

دح زا  دایز  نوچ  نیرب ، ییاهراک  نینچ  لابند  منک  یمن هیصوت  هجو  چیه  هب  یلو  هراد ، ییاه  تیلباق نینچ  تفاسورکیام  دایز  لامتحا  هب 
همه نیا  نیب  هک  هشب  ماجنا  هژورپ  وت  دیاب  هک  تسه  یرت  مهم یلیخ  یاهراک  .هنک  یم دیلوت  یدایز  یلیخ  رابرس  هش و  یم تایئزج  دراو 

.هش یم مگ  تایئزج 

؟؟ منک منک ادیپ   ادیپ ناریا   ناریا جراخ   جراخ وتوت   راک   راک منوت   منوت یمیم هگا ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ  هگا

هب .دایم  دیعب  یلیخ  رظن  هب  نینک ، ناکم  لقن  بیترت  نوا  هب  نینک و  ادیپ  یراک  ناریا  جراخ  زا  نیشاب و  ناریا  هک  هنیا  نوتروظنم  هگا 
یبایراک هب  عورش  نیدش  رقتسم  دصقم  روشک  رد  هک  نیا زا  دعب  نینک و  هدافتسا  یلیصحت  ای  یترجاهم  همانرب  هی  زا  هرتهب  نوا  یاج 

.نینک

هشیمه فلتخم  یاهزیچ  یریگدای  یهاوگ و  ماسقا  عاونا و  نتفرگ  هشاب ، دصقم  روشک  رد  رارقتسا  زا  دعب  یبایراک  نوتروظنم  هگا 
.نینک تیوقت  ور  نوتنابز  هک  هنیا  تیولوا  نیرتالاب  زیچ و  نیرت  مهم لاح ، نیا  اب  .هشاب  دیفم  هنوت  یم

؟؟ نینک نینک یمیم هیصوت   هیصوت ورور   مودک   مودک   PMPPMP  کردم کردم هژورپ  وو   هژورپ تیریدم   تیریدم سناسیل   سناسیل قوف   قوف نتفرگ   نتفرگ نیب   نیب

.هژورپ تیریدم  سناسیل  قوف  هد ، یم هزاجا  نوتنامز  هگا 

؟؟ هرادن هرادن وجتسج   وجتسج ناکما   ناکما نوتتیاس   نوتتیاس

.تسه پچ  تمس  یونم  وت  شکنیل  ارچ ؛

ای لگوگ  وت  نینوت  یم هشابن  وجتسج  ناکما  تیاس  وت  نینک و  وجتسج  یتیاس  وت  ور  یبلطم  نیاوخب  ینامز  هگا  هتشذگ ، نوا  زا  یلو 
دم تیاس  هب  هنک  دودحم  ور  باوج  هک  نیگب  شهب  نیدب و  ماجنا  ور  وجتسج  نینک  یم هدافتسا  هک  یا  هگید یوجتسج  سیورس 

: نینک دراو  ور  نیا  لگوگ  وت  نینوت  یم نینک  وجتسج  اجنیا  ور   agile ترابع نیاوخ  یم هگا  الثم  .نوترظن 

agile site:khorramirad.com

هب نینوت  یم یتح  .هشب  ماجنا  تیاس  نوا  وت  وجتسج  ات  نیراذب  ور  یا  هگید تیاس  ره  هنماد  نینوت  یم  khorramirad.com یاج هب 
: نینک دراو  ور  هنماد  دنوسپ  طقف  لماک ، هنماد  یاج 

agile site:.ir

.نینک وجتسج  نتسه  رآ  یآ  تاد  هک  ییاه  تیاس همه  وت  ور  ترابع  نوا  نینوت  یم یروطنیا 

؟؟ نینک نینک یفرعم   یفرعم نینوت   نینوت یمیم یباتک   یباتک رتشیب   رتشیب هعلاطم   هعلاطم یارب   یارب .مدنوخ   .مدنوخ ورور   نوتاه   نوتاه بلطم بلطم رادومن   رادومن بسانم   بسانم عون   عون باختنا   باختنا دروم   دروم ردرد  

Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data - Stephen Few

؟؟ درک درک عبانم   عبانم حیطست   حیطست هشهش   یمیم یروجچ   یروجچ کباچ   کباچ یاه   یاه هژورپ هژورپ وتوت  

.هرادن تیعوضوم  کباچ  یاه  هژورپ یارب  عبانم  حیطست 

ایای نینک   نینک یمیم هیصوت   هیصوت ورور     PMPPMP  کردم کردم نتفرگ   نتفرگ هدرگب   هدرگب راک   راک لابند   لابند داوخ   داوخ یمیم ادعب   ادعب سوجشناد  وو   سوجشناد اپورا   اپورا وتوت   هکهک   یسک   یسک یارب   یارب



؟؟ ورور   PRINCE2PRINCE2

.هرت یدربراک نوچ  هراد ، یرتالاب  تیولوا   ۲ سنیرپ همه  یارب  نم  رظن  زا 

؟؟ ننک ننک یمیم هدافتسا   هدافتسا یدنب   یدنب نامز نامز یارب   یارب تکجارپ   تکجارپ تفاسورکیام   تفاسورکیام ایای   اروامیرپ   اروامیرپ زازا   اهاه   هژورپ هژورپ همه   همه ایآ   ایآ

هک هراد  دوجو  مه  یا  هگید یاهرازفا  مرن یلو  ننک ، یم هدافتسا  ود  نیا  زا  یکی  زا  اه  یلیخ نراد ، یدج  یدنب  نامز هک  گرزب  یاه  هژورپ وت 
رطاخ نومه  هب  نتسه و  رت  یوق اروامیرپ  تکجارپ و  زا  ییاه  هزوح وت  نوشاه  یضعب .نرت  جیار صاخ  یاهروشک  ای  صاخ  یاه  فنص وت 

.هدش بسک  شزرا  لیلحت  وت  الثم  نش ؛ یم باختنا 

الثم هش ؛ یم هدافتسا  رت  هداس یاهرازفا  مرن زا  تسین و  هدیچیپ  هزادنا  نوا  هب  یدنب  نامز اه  تقو یلیخ  کیچوک  طسوتم و  یاه  هژورپ وت 
.ننک یم هدافتسا  ندموا  رازاب  هب  ریخا  یاه  لاس هک  ینیالنآ  یدنب  نامز یاهرازفا  مرن زا  یلیخ 

؟؟ مدب مدب رییغت   رییغت هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم هبهب   ورور   میراک   میراک هتشر   هتشر ماوخب   ماوخب هکهک   هرید   هرید یلیخ   یلیخ نالا   نالا .هملاس   .هملاس نمنم ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ 

.هرتهب یلیخ  نینک  هدافتسا  نینوتب  مه  نوت  یلبق یاه  هبرجت زا  هک  نیشب  هژورپ  تیریدم  راک  دراو  یا  هزوح وت  نینوتب  هگا  .هجو  چیه  هب 

؟؟ دشدش دنهاوخ   دنهاوخ تیریدم   تیریدم کباچ   کباچ اهاه   هژورپ هژورپ همه   همه هدنیآ   هدنیآ ردرد   امش   امش رظن   رظن هبهب  

.درک ارجا  ( predictive  ) نیعتم یاه  شور اب  دیاب  ور  اه  هژورپ رثکا  نتسه و  هدافتسا  لباق  اه  هژورپ یضعب  وت  طقف  کباچ  یاه  شور .هن 

؟؟ متفه متفه هخسن   هخسن یارب   یارب منک   منک ربص   ربص ایای   مریگب   مریگب دای   دای ورور   کاب   کاب مپمپ نالا   نالا هرتهب   هرتهب

.ور کاب ۷  مپ مه  نیریگب و  دای  نینک و  هعلاطم  ور  کاب ۶  مپ مه 

؟؟ درک درک راک   راک یرسنلیرف   یرسنلیرف هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک ایای   هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم هزوح   هزوح وتوت   هشهش   یمیم ایآ   ایآ

.مدرک یم راک  تکرش  جنپ  ات  هس  اب  نامز  ره  الومعم  مدرک ؛ یم ناریا  وت  میدق  مدوخ  نم  هک  دوب  یراک  .اعطق  هک  هژورپ  لرتنک  یارب 

.نرادن شهب  یلیامت  اهامرفراک  زا  یضعب  یلو  هیندش ، مه  هژورپ  تیریدم  یارب 

P3pperP3pper  ردرد هژورپ   هژورپ نالک   نالک یاه   یاه هبنج هبنج ربرب   زکرمت   زکرمت
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نالک یاه  هبنج رب  زکرمت  مدب : حیضوت  مدرک  شومارف  ور  شمهم  یاه  هبنج زا  یکی  مدرک  یفرعم  ور  لفلف )  ) P3pper هک لبق  بلطم  رد 
.نتسین یکی  تیهام  ود  نیا  یلو  هراد ، لفلف  رد  راک  دنور  ندوب  زج  هب  لک  اب  یدایز  یاه  کارتشا تیصوصخ  نیا  .هژورپ 

، هراد یتبثم  یاه  هبنج اعطق  هک  هنک ، یم راک  تایئزج  هب  فوطعم  ور  ناربراک  هجوت  هک  هیروط  الومعم  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن یحارط 
ور هجوت  هک  هدش  یحارط  یروط  لفلف  اه ، هژورپ رد  جیار  تالکشم  زا  یلیخ  عفر  هب  کمک  یارب  .نرت  گرزب یلیخ  شیفنم  یاه  هبنج یلو 

هبنج افرص  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب مینک  یم ساسحا  هک  ییاج  نوا  .اه  نوا تایئزج  هن  هنک و  بلج  هژورپ  نالک  یاه  هبنج هب 
ناعفن یذ رثکا  یارب  شاهاب  ندرک  رارقرب  طابترا  هک  یدح  ات  هر ، یم راجنلک  تایئزج  اب  هراد  طقف  هک  هنیا  شلیالد  زا  یکی  هراد ، هتیلامرف 

.هدشن هداد  ششوپ  یبوخ  هب  همهم  نوشارب  هک  ینالک  یاه  هبنج ننک ، رارقرب  طابترا  شاهاب  ننوتب  مه  رگا  یتح  و  هدش ، نکمم  ریغ 
اه هژورپ رثکا  یارب  هک  هرارقرب ، نرادن  یطخ  ریغ  یاهراتفر  هک  هداس  یاه  متسیس وت  افرص  سازجا  بیکرت  اب  ربارب  لک  هک  ضرف  نیا 
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.تسین یتسرد  ضرف 

دحاو کی  طقف  لفلف  .هنامز  دحاو  شاه  لاثم زا  یکی  هدش و  یزاس  هدایپ رازفا  مرن وت  یفلتخم  یاه  لکش هب  نالک  یاه  هبنج رب  زکرمت 
زور هد  هب  زاین  یمتیآ  هگا  .میرادن  هام  - مین زا  رتزیر  یریداقم  هژورپ  زا  یحطس  چیه  وت  رطاخ  نیمه  هب  .تسه  هام  - مین هک  هراد  نامز 

هش و یم درخ  دح  زا  دایز  هراد  همانرب  هک  هنیا  شینعم  هراد ، مزال  نامز  زور  کی  یمتیآ  هگا  .مینک  یم دراو  هام  - مین کی  ور  نوا  هراد ، نامز 
.درک ههادبلا  یف عون  هب  لیدبت  ور  هشب  درخ  ردقنا  همزال  هک  همانرب  زا  شخب  نوا  اب  درک ، رظن  دیدجت  یزیر  همانرب دنور  رد  دیاب 

ور راک  هگید  هلحرم  هی  هک  هش ، یم یشوپ  مشچ لباق  مه  نامز  تدم  یور  تالیطعت  ریثات  هگرزب ، اتبسن  نامز  دحاو  هک  نیا رطاخ  هب 
.هنک یم رت  هداس

الامتحا نوچ  نشب ، فذح  یفنم  یاه  هبنج مامت  هک  هشاب  نیا  هنوت  یمن فده  .یفنم  مه  هراد و  تبثم  یاه  هبنج مه  یباختنا  ره  اعطق 
اب لاثم ، ناونع  هب  .هشب  ماجنا  باختنا  نیرت  هنیهب اه  یژتارتسا بطاخم و  عون  ساسا  رب  هک  هنیا  فده  .دوب  دهاوخن  ریذپ  ناکما

نیا .تسین  بسانم  نادنچ  هژورپ  یاهریخات  لیلحت  یارب  رازفا  مرن نیا  هک  نینزب  سدح  نینوت  یم الامتحا  مداد  حیضوت  هک  یدرکیور 
.میرایب تسد  هب  ور  نتسین  راگزاس  شاهاب  هک  یرت  مهم یاهزیچ  نوا  یاج  هب  میاوخ  یم هک  نیا رطاخ  هب  میتفریذپ ، هک  هیتیعقاو 

هک یزیچ  مهم : ضقانت  هی  هب  هدرگ  یمرب هلئسم  نیا  .هرازاب  رد  رازفا  مرن شریذپ  نینک ، یم رکف  شهب  اه  یضعب الامتحا  هک  رخآ ، هتکن 
یور ننک  یم زکرمت  هشیمه  یراجت  یاهرازفا  مرن .هنک  یم قرف  نشاب  هتشاد  همزال  هک  یزیچ  اب  نشاب  هتشاد  داوخ  یم نوشلد  ناربراک 

شزکرمت افرص  هرادن و  هلئسم  نیا  هب  یراک  تسین ، یراجت  رازفا  مرن هی  لفلف  نوچ  .نتسه  یزیچ  هچ  لابند  هوقلاب  یاهربراک  هک  نیا
هگا یلو  هشاب ، دنک  رازاب  رد  رازفا  مرن هیلوا  شریذپ  هک  هش  یم ثعاب  اعطق  هلئسم  نیا  .نراد  مزال  یزیچ  هچ  ناربراک  هک  هنیا  یور 
یرتشیب ناربراک  هتفا و  یم اج  جیردت  هب  هنک ، لح  ور  ناربراک  یعقاو  تالکشم  هنوتب  میدرک  شالت  شارب  میراد و  راظتنا  هک  یروطنوا 

.هنک یم ادیپ 

اب هیتوافتم  رازفا  مرن لفلف  .هشاب  یا  هگید زیچ  ای  اروامیرپ ، تکجارپ ، زا  ای … رت  هداس ای  رت  هتفرشیپ هخسن  هی  هک  تسین  نیا  لفلف  فده 
نومهب نوچ  دش ، دهاوخن  هفاضا  لفلف  هب  تقوچیه  هراد  دوجو  اروامیرپ  تکجارپ و  رد  هک  ییاه  تیلباق زا  یلیخ  .شدوخ  صاخ  درکیور 

، دوب دهاوخن  لفلف  رد  تقوچیه  مه  هراد  دوجو  ولرت  لثم  یرازفا  مرن وت  هک  یگداس  زا  یا  هجرد .هنک  یمن کمک  نومفده  هب  ندیسر  رد 
.میسرب میراد  هک  یفادها  هب  هش  یمن یگداس  زا  هجرد  نوا  اب  نوچ 

P3pperP3pper  یزیر یزیر همانرب همانرب رازفا   رازفا مرن مرن
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ظفلت لفلف }  } pepper هملک هباشم   ) P3pper مسا هب  میتسه  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یارب  یرازفا  مرن هیهت  لوغشم  هک  هیتدم 
.تسه  P3.express حرط زا  یا  هعومجمریز هک  هش ) یم

دنور هک  مه  ردقچره  لاح ، نیا  اب  .هدوب  مه  قفوم  فده  نیا  وت  منک  یم رکف  و  س ، هژورپ تیریدم  یزاس  هداس  P3.express فده
زا دوجوم  یاهرازفا  مرن هشب و  ماجنا  رازفا  مرن کمک  اب  دیاب  هک  تسه  ییاهراک  مه  زاب  هشاب ، هدش  هداس  هتفای و  تخاس هژورپ  تیریدم 

نومییاهن فده  هب  ندش  کیدزن  یارب  رطاخ  نیمه  هب  .نایمن  رظن  هب  بسانم  یفاک  هزادنا  هب  هدافتسا  یگداس  تاناکما و  عون  رظن 
زاب ور  نومتسد  رازفا  مرن هعسوت  رظن  زا  هراد و  دوجو  مه  اپورا  هیداحتا  یلام  تیامح  هناتخبشوخ  .میتفر  رازفا  مرن نیا  هیهت  غارس 

.هراذ یم

تکجارپ و لثم  فراعتم ، یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن اب  تاهج  یلیخ  زا  لفلف )»  » مگ یم شهب  دعب  هب  اجنیا  زا  هک   ) P3pper رازفا مرن
.مد یم حیضوت  همادا  رد  ور  دایم  مدای  نالا  هک  ییاه  توافت نیرت  مهم زا  یضعب  .هراد  قرف  اروامیرپ ،
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یگداس یگداس
هژورپ و ریدم  هشابن و  یزیر  همانرب یاه  صصختم هب  دودحم  شزا  هدافتسا  هک  یروط  هشاب ، هداس  نکمم  یاج  ات  رازفا  مرن هدش  یعس 

رازفا مرن نیا  رد  لوادتم  یاه  تیلباق یضعب  هک  نیا دوجو  اب  هک  نینیب  یم همادا  رد  هتبلا  .ننک  راک  شاهاب  ننوتب  مه  ناعفن  یذ ریاس 
هگید یاهرازفا  مرن رد  هک  ییاهزیچ  نوا  زا  رت  هدیچیپ رت و  هتفرشیپ یلیخ  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یا  هگید یاه  تیلباق نرادن ، دوجو 

هعسوت یارب  هن  هشاب ، هداس  ربراک  یارب  رازفا  مرن هک  هنیا  فده  .ربراک  یارب  هن  س و  هنحص تشپ  رد  یگدیچیپ  نیا  لاح ، نیا  اب  .تسه 
.هدنهد

زجزج هبهب   لکلک   درکیور   درکیور
.هنک یم داجیا  هلئسم  اه  هژورپ یلیخ  یارب  هک  هنک ، رکف  لک  هب  زج  هک  هنک  یم قیوشت  ور  ربراک  هاگآدوخان  تکجارپ  لثم  یرازفا  مرن

ربراک هسکعرب و  الماک  رظن  نیا  زا  لفلف  .هیوق  یلیخ  شوت  لک  هب  زج  درکیور  مه  زاب  یلو  هراد ، یتلاح  نینچ  تکجارپ  زا  رتمک  اروامیرپ 
.هنک تحار  نکمم  یاج  ات  ور  راک  نیا  هک  هراذ  یم شرایتخا  رد  یتاناکما  هنک و  رکف  زج  هب  لک  هک  هنک  یم قیوشت  ور 

یگچراپکی یگچراپکی
رصانع شوت  تسین و  مه  هژورپ  هب  دودحم  .ننک  یراکمه  مه  اب  ننوت  یم فلتخم  یاهربراک  شوت  هک  هنیالنآ  رازفا  مرن هی  لفلف 

ور شدوخ  راکنامیپ  مودکره  هک  هژورپ  راهچ  اب  هشاب  هتشاد  یحرط  هنکمم  ییامرفراک  لاثم ، ناونع  هب  .هراد  دوجو  مه  حرط  ویلوفترپ و 
مه امرفراک  هب  هژورپ  نوا  یارب  ننک و  فیرعت  نوشدوخ  یویلوفترپ  وت  ور  نوشدوخ  هژورپ  ننوت  یم اهراکنامیپ  نیا  زا  مودکره  .هراد 

ور هدش  هداد  یسرتسد  شهب  هک  ییاه  هژورپ هزاسب و  لفلف  وت  شدوخ  یارب  حرط  هی  هنوت  یم امرفراک  فرط ، نوا  زا  .ندب  یسرتسد 
.هنک یهد  نامزاس اجنوا 

رصانع رصانع و  نوا  نیب  هنوت  یم هنک ، داجیا  هطبار  هژورپ  هی  لخاد  رصانع  نیب  هنوت  یم ربراک  هک  یروطنومه  اه ، نیا مامت  رانک  رد 
یاه یندش لیوحت زا  یکی  راکنامیپ و  راهچ  زا  یکی  یاه  یندش لیوحت زا  یکی  نیب  یا  هطبار هنکمم  الثم  .هنک  داجیا  طباور  مه  یجراخ 

همانرب هب  هک  نیا نودب  یتح  هشب ، دراو  مود  راکنامیپ  همانرب  وت  امیقتسم  هنوت  یم هطبار  نیا  هشاب ؛ هتشاد  دوجو  یا  هگید راکنامیپ 
.هشاب هتشاد  یسرتسد  لوا  راکنامیپ 

ههادبلا ههادبلا یفیف یاه   یاه یندش یندش لیوحت لیوحت
اه و نامز تدم طباور ، هکبش  رب  ینتبم  ینعی  نتسه ، هدش  یدنب  نامز نیعتم و  نش  یم هیهت  لفلف  وت  هک  ییاه  همانرب یالاب  حوطس 
هک یدنور  هباشم  یزیچ  هش  یم هک  هنک ، فیرعت  نیعتمان  ور  همانرب  نییاپ  حوطس  هنوت  یم داوخب  ربراک  هگا  لاح ، نیا  اب  .اه  نوا لاثما 

هرادن و دوجو  رصانع  نیب  یصاخ  یلاوت  ینعی  ننک ، یم تیریدم  دننام  نابناک  یاه  هتخت وت  ور  هژورپ  یاهراک  شوت  نراد و  اه  یلیخ



یاه لکش هب  نتسه و  هچراپکی  مه  اب  الماک  تلاح  ود  نیا  اعطق  هتبلا  .هش  یم باختنا  یا  هظحل یاه  تیولوا ساسا  رب  یدعب  رصنع 
مه نیعتم  یاه  هژورپ نییاپ  حوطس  وت  نوا  رب  هوالع  همزال و  الماک  کباچ  یاه  هژورپ وت  دروم  نیا  .ننک  یم کمک  هگیدمه  هب  فلتخم 

.هشاب دیفم  یلیخ  هنوت  یم

دید و تناگ  رادومن  هباشم  یرادومن  اب  هارمه  یتخرد و  تروص  هب  مه  هش  یم ور  ویلوفترپ  ای  حرط  هژورپ ، زا  یشخب  ره  هگید ، فرط  زا 
.درک راک  رصانع  اب  لکش  نوا  هب  دید و  تسه  نابناک  یاه  هتخت وت  هک  یزیچ  هباشم  تخت ، لکش  هب  ور  نوا  هش  یم مه 

ریغتم ریغتم هنماد   هنماد اباب   یاه   یاه یندش یندش لیوحت لیوحت
یفرعم تباث  هنماد  اب  یا  یندش لیوحت یتقو  .هشاب  هتشاد  هنوت  یم ور  ریغتم  هنماد  تباث و  هنماد  تلاح  ود  زا  یکی  یندش  لیوحت ره 

هب هشب  مالعا  ریغتم  هنماد  هگا  .نتسه  یفاک  شققحت  یارب  نتسه  ش  هعومجمریز هظحل  نوا  رد  هک  یرصانع  هک  هینعم  نیا  هب  هشب 
مک و ور  اه  نوا هنکمم  هدنیآ  رد  میدرک و  ییاسانش  شارب  نالا  ات  هک  نتسه  ییاهزیچ  یندش  لیوحت هعومجمریز  رصانع  هک  هینعم  نیا 

.مینک دایز 

رظن هب  هنکمم  لوا  هاگن  رد  .هراذ  یم رثا  تفرشیپ  هبساحم  یور  زیچ  ره  زا  رتشیب  هصخشم  نیا  نینزب  سدح  نینوت  یم هک  یروطنومه 
.هراد دربراک  یلیخ  مه  نیعتم  یاه  هژورپ نییاپ  حوطس  وت  لمع  رد  یلو  هکباچ ، یاه  هژورپ هب  دودحم  شدربراک  هک  دایب 

یلاعفنا یلاعفنا رصانع   رصانع
.نسانش یم اروامیرپ  تکجارپ و  هک  نتسه  ییاه  نومه لاعف  رصانع  .هشاب  یلاعفنا  ای  لاعف  هنوت  یم نوتس  لیام ای  یندش  لیوحت ره 

.نش یم لیمکت  راکدوخ  روط  هب  هک  نتسه  یرصانع  مدیدن ، یا  هگید رازفا  مرن وت  الاح  ات  هک  یلاعفنا ، رصانع 

: نشاب لعفنم  ننوت  یم هک  نتسه  یرصانع  زا  یبوخ  یاه  لاثم دروم  ود  نیا 

هطبار اه  نیا همه  یارب  نیاوخب  هگا  .نتسه  همانرب  وت  هگید  یندش  لیوحت اه  هد زاین  شیپ یگمه  هک  هراد  دوجو  یندش  لیوحت هد 
زاین شیپ ور  یندش  لیوحت هد  نوا  میزاسب ، نوتس  لیام هی  هک  هنیا  بوخ  لح  هار  هی  .هش  یم هدیچیپ  همانرب  لیلد  یب نینک  داجیا 
نیا وت  .هش  یم رت  هداس رتاناوخ و  یلیخ  همانرب  یروطنیا  .هشب  هگید  یاه  یندش لیوحت زاین  شیپ نوتس  لیام و  مینک ، نوتس  لیام

رظن رد  هدش  لماک  مه  شدوخ  دیاب  نشب  لماک  شاهزاین  شیپ هک  نیا ضحم  هب  هرادن و  یلقتسم  تیوه  نوتس  لیام نوا  تلاح ،
.هدب تفرشیپ  نوتس  لیام نوا  هب  یتسد  ربراک  هشاب  مزال  هک  نیا نودب  هشب ، هتفرگ 

هی اجنیا  .هدب  رظن  شدروم  رد  هلیام  یسک  ره  هک  دش  هداد  نامز  هام  کی  دش ، رشتنم   P3.express سیون شیپ یتقو 
صاخ یاهزاین  شیپ هراد و  نامز  تدم  هام  هی  یندش  لیوحت نیا  .سیون  شیپ یارب  یمومع  یاهرظن  یارب  میراد  یندش  لیوحت

هشب و لماک  راکدوخ  روط  هب  دیاب  هرذگب  شنامز  هام  کی  تقوره  هیلاعفنا و  یندش  لیوحت نیا  لاح ، نیا  اب  .هراد  مه  ور  شدوخ 
.میدب رادقم  یتسد  شهب  هشاب  یزاین  هک  نیا نودب  نشب ، عورش  شاهزاین  سپ

درکلمع هتفرشیپ  تابساحم  یضعب  هب  مه  هریگ و  یم ور  هابتشا  یولج  هنک و  یم تحار  ور  یلرتنک  یاهراک  زا  یضعب  مه  تیلباق  نیا 
.هنک یم کمک  هژورپ 



تفرشیپ تفرشیپ تابساحم   تابساحم
هک  ) نراد یهباشم  یوگلا  یعقاو  هدش و  یزیر  همانرب تفرشیپ  هش و  یم ماجنا  اه  متیآ یبسن  نزو  ساسا  رب  تفرشیپ  هبساحم 

تفرشیپ رادقم  هرارق  هک  همانرب  حطس  نیرت  نییاپ رصانع  یارب  تسین .) ریذپ  ناکما اروامیرپ  وت  اصوصخ  تکجارپ و  وت  هشیمه  هنافساتم 
لاح رد  ماجنا ، لباق  زاین ، شیپ راظتنا  رد   ) هش یم تفایرد  نوشتیعضو  هشب ، تفایرد  تفرشیپ  رادقم  هک  نیا یاج  هب  نریگب ، یتسد 

تیدودحم نیا  .نریگ  یم دصرد  ای ۱۰۰  دصرد   ۸۰ رفص ، تفرشیپ  راکدوخ  روط  هب  ساسا  نوا  رب  و  هدش ) دییات  لیمکت و  لیمکت ، ماجنا ،
رصانع یارب  یا  هلپ یاه  تفرشیپ .هریگب  ور  لرتنک  یزیر و  همانرب رد  جیار  یاه  لکشم زا  یرس  هی  یولج  هک  هدش  هفاضا  رطاخ  نیا  هب 

.نتسه یرتهب  هنیزگ  هشیمه  کیچوک 

( شیتنس موهفم  هب   ) نیال سیب نودب  همانرب و  هکبش  تیعضو  نیرخآ  ساسا  رب  یکیمانید  روط  هب  هدش  یزیر  همانرب یاهرادقم 
.نرتشیب یلیخ  شتوق  طاقن  هتبلا  .فعض  طاقن  مه  هراد و  ور  شدوخ  صاخ  توق  طاقن  مه  هک  نش ، یم هبساحم 

هبساحم تسه   Earned Schedule Analysis زا هتفرگ  ماهلا  هک  یا  هتفرشیپ شور  اب  مه  هژورپ  نایاپ  یلامتحا  خیرات  تیاهن ، رد 
.هریگ یم رارق  ربراک  رایتخا  رد  هش و  یم

طباور طباور هکبش   هکبش
FS هریذپ : یم ور  هطبار  عون  کی  طقف  لفلف 

نش یم هدافتسا  اه  همانرب رد  هک  یا  هگید طباور  مامت  تسه و   FS ینیع الماک  هطبار  اهنت  هک  هدش  داجیا  رطاخ  نیا  هب  تیدودحم  نیا 
.هنک یم فیعض  ور  همانرب  نوشدوجو  نش و  یم هدافتسا  هابتشا  یاه  تشادرب رطاخ  هب  الومعم 

دوجو لفلف  وت  مه  نوا  رطاخ  نیمه  هب  و  ساه ، هطبار رد  یناشوپمه  ریخات و  دوجو  هش ، یم اه  همانرب فیعضت  ثعاب  هک  یا  هگید لماع 
.هرادن

، ود نیا  یجورخ  بیکرت  اب  هراد و  دوجو  تابساحم  وت  تشگرب  تفر و  ریسم  ود  ینارحب  ریسم  لیلحت  شور  وت  هک  نینود  یم اعطق 
هب هتسباو  الماک  تابساحم  نیا  مامت  .هش  یم نییعت  اه  تیلاعف ندوب  ینارحب  اه  یروانش ساسا  رب  هش و  یم هبساحم  یروانش  رادقم 

ریسم ناونع  هب  هک  یا  یجورخ نرادن و  یبسانم  هکبش  اه  همانرب رثکا  هک  هنیا  دنیآ  شوخان تیعقاو  نتسه و  طباور  هکبش  تیفیک 
، رطاخ نیا  هب  .هنزب  همدص  هژورپ  هب  هنوت  یم تاعالطا  نیا  هب  ندرک  اکتا  تلاح  نیا  وت  .تسین  هدننک  کمک  یعقاو و  نریگ  یم ینارحب 

یفرعم ینارحب  ناونع  هب  ور  اه  تیلاعف هن  هنک و  یم هبساحم  یروانش  رادقم  هن  هنک و  یمن هدافتسا  ینارحب  ریسم  شور  زا  الک  لفلف 
.هراد هژورپ  مهم  تاکن  هب  هجوت  بلج  یارب  یا  هگید یاه  مزیناکم اه ، نوا ضوع  رد  .هنک  یم

دراو خیرات  دیق  اه  نوتس لیام یارب  هش  یم طقف  لفلف  وت  .تسه  خیرات  دیق  هش ، یم اه  همانرب فعض  ثعاب  تدش  هب  هک  یا  هگید رصنع 
نوا تخاس و  خیرات  دیق  اب  نوتس  لیام هی  نوا  یارب  دیاب  هش ، یم رداص  یصاخ  خیرات  رد  مینود  یم هک  هراد  دوجو  یزوجم  الثم  هگا  .درک 

نیا .داد  اه  یندش لیوحت هب  امیقتسم  ور  دیق  هک  نیا هن  نتسه ، زوجم  نوا  هب  هتسباو  هک  درک  ییاه  یندش لیوحت زاین  شیپ ور 
.هنک کمک  همانرب  ندش  تخاس  شوخ هب  هنوت  یم یلیخ  تیدودحم 



اهاه یریگیپ یریگیپ
و اه ، هتخومآ سرد  رییغت ، یاه  تساوخرد لیاسم ، اه ، کسیر نوا  رد  هک  نینود  یم نیشاب  هدرک  هعلاطم  ور   P3.express هگا

کی مه  اه  نوا یریگیپ  یارب  نراد .» یریگیپ  هب  زاین  هک  یدراوم  : » نش یم هتفرگ  رظن  رد  سنج  کی  زا  یگمه  دنیآرف  دوبهب  یاه  همانرب
.هشب هداس  راک  دنور  هک  هنک  یم کمک  درکیور  نیا  .توافتم  یاهدنیآرف  هن  هراد ، دوجو  دنیآرف 

، نش یم دراو  رازفا  مرن وت  یریگیپ  لباق  دراوم  .هنک  یم کمک  ربراک  هب  مه  دراوم  یریگیپ  وت  اه ، یندش لیوحت هکبش  رب  هوالع  لفلف 
لصو مه  اه  یندش لیوحت هب  میقتسم  ور  اه  نوا هک  هراد  دوجو  ناکما  نیا  یتح  و  نشاب ، هژورپ  ای  حرط  ویلوفترپ ، هعومجمریز  ننوت  یم

.درک

هب ور  نوا  دنم  هقالع دارفا  زا  یهورگ  اب  هک  همزال  نوا  زا  شیپ  .دوب  دهاوخ  ناگیار  الماک  هش و  یم رشتنم  رود  نادنچ  هن  هدنیآ  رد  لفلف 
هی اب  یداع  تلاح  رد  هک  اروامیرپ  تکجارپ و  فالخ  رب  هک  هنیا  مهم  هتکن  هی  .هنک  یم راک  تسرد  میشب  نئمطم  هک  مینک  تست  تقد 

یتاناکما رطاخ  هب  هشوت و  ناربراک  مامت  یاه  هژورپ هک  هنیالنآ  رازفا  مرن هی  لفلف  هراد ، متیآ  رازه  دنچ  اتیاهن  هک  نراد  راک  رس و  هژورپ 
، متیآ رازه  دنچ  یاج  هب  هجیتن  رد  نتسین و  لقتسم  مه  زا  الماک  اه  هژورپ یا ، هژورپ نیب  طباور  ویلوفترپ و  حرط و  حطس  یاه  لرتنک لثم 

ره وت  هک  هنیا  یزاس  هنیهب یاه  هار زا  یکی  نشاب و  هنیهب  الماک  دیاب  تابساحم  رطاخ  نیمه  هب  .میراد  راک  رس و  متیآ  نویلیم  دنچ  اب 
زا یصاخ  عون  رازفا  مرن زا  ییاج  هک  هنیا  دایب  شیپ  هنوت  یم هک  یلکشم  .هشب  ماجنا  متیآ  دادعت  لقادح  یور  تابساحم  لقادح  یتلاح 

.نراد نابلطواد  کمک  هب  زاین  هک  نتسه  یدراوم  نیا  لاثما  ندرک  ادیپ  .هشاب  هداتفا  ملق  زا  هدش  یم ارجا  دیاب  هک  هبساحم 

یاه هژورپ قافتا  هب  دیاب  تدم  نوا  وت  .هنک  یم ادیپ  همادا  هتفه  شش  ات  راهچ  دودح  هش و  یم عورش  هگید  هتفه  ود  الامتحا  نومراک 
راب هس  یا  هتفه الامتحا  تدم  نوا  رد  .نشب  ادیپ  یلامتحا  یاه  لکشم ات  مینک  راک  نوشاهاب  مینک و  یزاس  هدایپ لفلف  وت  ور  فلتخم 

.مینک تبحص  لیاسم  دروم  رد  قافتا  هب  یگمه  هک  اه ) بش  ) میشاب هتشاد  دیاب  مه  نیالنآ  هسلج 

نیمه هب  س و  هگید یاهروشک  رثکا  زا  رتدایز  یلیخ  ناریا  رد  ننک  یم راک  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن اب  یدج  روط  هب  هک  یدارفا  دادعت 
ود میراد و  یزیر  همانرب رد  هربخ  رفن  راهچ  هب  زاین  میت  نیا  یارب  .هشاب  یناریا  یاه  صصختم زا  افرص  میت  نیا  هک  میتفرگ  میمصت  رطاخ 

نابناک هتخت  زا  هک  ییاه  هژورپ رد  راک  هبرجت  یلو  نرادن  اروامیرپ  تکجارپ و  لثم  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن اب  یدایز  یلیخ  ییانشآ  هک  رفن 
.نراد ننک  یم هدافتسا 

مه صصختم  کی  لابند  هب  متفگ  هک  یدراوم  رانک  رد  یلو  تسه ، رازفا  مرن صصختم  دادعت  هچ  تیاس  یاه  هدنناوخ نیب  الک  منود  یمن
هک تهج  نیا  زا  هراد ، قرف  لوادتم  بو  تحت  یاهرازفا  مرن اب  یلیخ  مه  رازفا  مرن .هنک  یزیمم  تینما  رظن  زا  ور  رازفا  مرن هک  نیتسه 

! هدش لاعف  ریغ  تپیرکسا  اواج  اهرده  وت  الک  هرادن و  دوجو  شوت  مه  تپیرکسا  اواج  طخ  کی  یتح 

یناسک مان  .هش  یمن تخادرپ  شتباب  یا  همحزلا قح هش و  یم ماجنا  هنابلطواد   P3.express حرط رد  هگید  یاهراک  مامت  لثم  راک  نیا 
.هش یم هفاضا   P3.express یاه contributor تسیل هب  یمیاد  روط  هب  ینادردق  یارب  نشاب  هدرک  کمک  هزوح  نیا  رد  هک 

دایز بلطواد  دادعت  هگا  .نینک  یفرعم  ور  نوتدوخ  نیریگب و  سامت   info@khorramirad.com قیرط زا  نم  اب  نیتسه  دنم  هقالع هگا 
.مینک باختنا  ور  رفن  شش  اه  بلطواد نیب  زا  میروبجم  میریگب و  کمک  یگمه  زا  مینوت  یمن هنافساتم  هشاب 

همتاخ ور  اه  هبحاصم زورما  .هیتقوشوخ  ثعاب  اعقاو  هک  ندرک ، یگدامآ  مالعا  راک  نیا  یارب  یدایز  هدع  یناسرزور  ۳۱۳۱//۰۱۰۱//۱۴۰۰۱۴۰۰::  یناسرزور هبهب
هلحرم هی  هیمومع ، یاه  هاگراک اب  هارمه  رادفده و  تست  هک  هلحرم  نیا  همادا  رد  دایز ، لابقتسا  رطاخ  هب  .هش  یم ییاهن  میت  مید و  یم

کمک رازفا  مرن دوبهب  هب  نتسه  لیام  هک  یلکش  هب  ننوتب  مه  نتسه  دنم  هقالع هک  یدارفا  ریاس  هک  درک  میهاوخ  هفاضا  مه  دازآ  تست 
.یگمه زا  نونمم  .ننک 

mailto:info@khorramirad.com


کاب  ۷۷ کاب مپمپ راشتنا   راشتنا خیرات   خیرات نییعت   نییعت
https://khorramirad.com/1115/ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۲

دادرم ۱۴۰۰. لداعم ۱۰  تسوگآ ۲۰۲۱ ، لوا  دش : صخشم  کاب  مپ متفه  هخسن  راشتنا  خیرات  هرخالاب 

هب هک  دوب  یا  هدیچیپ یرادا  یاهراک  ریخات  نیا  لیلد  .هشب  رشتنم  لاس ۲۰۲۱  لیاوا  هک  میتشاد  راظتنا  مدوب ، هتفگ  البق  هک  یروطنومه 
زا رتشیب  یلیخ  کاب  مپ هخسن  نیا  رد  دایز  یاهرییغت  رطاخ  هب  اهراک  نیا  مجح  .دموا  دوجو  هب  کاب  مپ درادناتسا  شخب  رطاخ 

.دش داجیا  ریخات  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  لبق  یاه  هخسن

.نینک شدولناد   PMI تیاس زا  نینوت  یم نالا  هدش و  هدامآ  دعوم  خیرات  زا  رتدوز  یمک  باتک  یناسرزور : هب

P3.expressP3.express  دیدج دیدج هخسن   هخسن سیون   سیون شیپ شیپ راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1114/ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

دعب یمک  مه  ام  .هشب  رتراومه  ش  هعسوت یارب  هار  ات  هنک  یلام  تیامح   P3.express زا هک  تفرگ  میمصت  اپورا  هیداحتا  شیپ  هام  دنچ 
.دش رشتنم   P3.express مود هخسن  سیون  شیپ زورما  میدرک و  عورش  ور  نومراک 

دنم هقالع هگا  مه  امش  .نتسرفب  ور  نوشاهداهنشیپ  هک  دوب  دهاوخ  مومع  رایتخا  رد  نیدرورف )  ۱۲  ) سرام هام  نایاپ  ات  سیون  شیپ نیا 
یارب .نینک  شمالعا  لآونم  نییاپ  یهدرظن  مرف  قیرط  زا  نیتشاد  یداهنشیپ  هگا  نینک و  هعلاطم  ور  نیالنآ  عجرم  نینوت  یم نیشاب 

.هش یم جرد  تیاس  رد  یمیاد  روط  هب  هشاب  هدرک  کمک  متسیس  دوبهب  هب  نوشاهرظن  هک  یناسک  مان  ینادردق 

، هتفرگ هدهع  هب  اپورا  هیداحتا  ور  شاه  هنیزه هک  ییاجنوا  زا  هش و  یم هیهت  شارب  مه  یکینورتکلا  یشزومآ  هرود  هی  هلحرم  نیا  زا  دعب 
.دوب دهاوخ  ناگیار  ناربراک  یارب 

(( ویدیو ویدیو  ) ) PMBOK 7PMBOK 7  یاوتحم یاوتحم راتخاس  وو   راتخاس
https://khorramirad.com/1113/ - ۱۳۹۹/۸/۱۴

هخسن مدوب  هداد  هک  یا  هدعو قبط  نالا  کاب ۷ و  مپ یاوتحم  راتخاس و  دروم  رد  متشاد   PMI فرط زا  یا  ینارنخس شیپ  تقو  دنچ 
شتدم مدش و  تایئزج  دراو  رتشیب  هتشادن  دوجو  نامز  تیدودحم  نوچ  ویدیو  نیا  وت  هتبلا  .مدرک  هیهت  امش  یارب  مه  ور  نوا  یسراف 

.هدیسر تعاس  کی  هب 

: مسیون یم یروآدای  یارب  ور  هتکن  ود  نیا  مه  اجنیا  مدوب ، هداد  حیضوت  ویدیو  یادتبا  رد  هک  نیا  اب 

هک ییاهزیچ  زا  یضعب  هجیتن  رد  .دایب  دوجو  هب  ییاهرییغت  راشتنا  نامز  ات  هنکمم  مه  زونه  هدش ، مومت  ابیرقت  فیلات  راک  هک  نیا اب 
.هشابن گنهامه  ییاهن  هخسن  اب  هنکمم  مداد  حیضوت  اجنیا 

https://khorramirad.com/1115/
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok
https://khorramirad.com/1114/
https://p3.express/manual/v2/
https://khorramirad.com/1113/


.PMI یمسر رظن  هن  نتسه و  مدوخ  یصخش  رظن  مد  یم هک  ییاه  حیضوت مامت 

: نینک شدولناد  ویدیو  نییاپ  یاه  کنیل زا  ای  نینک  اشامت  میقتسم  اجنیمه  نینوت  یم ور  ویدیو 

: دولناد یاه  کنیل

تیاباگم مجح ۳۰۰  اب  الاب  تیفیک 
تیاباگم مجح ۱۰۰  اب  نییاپ  تیفیک 

نتم هب  مدوب  هدرک  شومارف  هک  منک  یم یفرعم  یداقتنا  رکفت  دروم  رد  ور  میداهنشیپ  یاه  باتک هک  مدوب  هتفگ  ویدیو  وت  تشون : یپ
(: بیترت هب   ) نینک هعلاطم  ور  نایم  همادا  رد  هک  ییاه  باتک عورش  یارب  هک  هنیا  نم  داهنشیپ  .منک  هفاضا  تسپ 

The Art of Thinking ClearlyThe Art of Thinking Clearly, Rolf Dobelli, ISBN: 9781444759556  .1
Thinking, Fast and SlowThinking, Fast and Slow, Daniel Kahneman, ISBN: 9780374533557  .2

Thinking on Purpose for Project Managers: Outsmarting EvolutionThinking on Purpose for Project Managers: Outsmarting Evolution, Bill Richardson, ISBN: 9781554890262  .3
Project Decisions: The Art and ScienceProject Decisions: The Art and Science, Lev Virine & Michael Trumper, ISBN: 9781567262179  .4

هژورپ هژورپ یاه   یاه تیلاعف تیلاعف اباب   کاب   کاب مپمپ رصانع   رصانع طابترا   طابترا
https://khorramirad.com/1112/ - ۱۳۹۹/۵/۳۱

: هدش مزا  یلیخ  ینینچنیا  یاه  لاوس الاح  ات 

؟ هرادن ارجا  یحارط و  یارب  یلو  هراد ، شناد  هزوح  تاکرادت  یارب  کاب  مپ روطچ  .منک  یم راک   EPC یاه هژورپ وت  نم 
؟ نر یم ولج  کاب  مپ شناد  هزوح  مودک  قبط  هژورپ  یاه  تیلاعف نالف 

ندموا اب  هک  اصوصخ  مدب ، حیضوت  هشاب  مزال  مه  اجنیا  دایم  رظن  هب  یلو  مداد ، حیضوت  لیصفت  هب  ور  ارجام  کاب  مپ عماج  یامنهار  وت 
.هشب رتشیب  اه  ماهبا نیا  زا  یضعب  هنکمم  کاب ۷  مپ

اهدنیآرف اهدنیآرف سنج   سنج

file:///downloads/pmbok7-content-and-structure_HD.mp4
file:///downloads/pmbok7-content-and-structure_LD.mp4
https://khorramirad.com/1112/
file:///ebooks/


: هراد دوجو  هژورپ  وت  دنیآرف  عون  ود  لقادح  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هک  هنیا  هتکن  نیرت  مهم نیلوا و 

( تخاس یحارط و  الثم  نش ؛ یم لوصحم  دیلوت  ثعاب  امیقتسم  هک  ییاه  نوا  ) لوصحم دیلوت  یاهدنیآرف 
( یدنب نامز الثم  ننک ؛ یم کمک  لوصحم  دیلوت  هب  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  ییاه  نوا  ) یتیریدم یاهدنیآرف 

«. تاکرادت  » الثم لوصحم ؛ دیلوت  یاهدنیآرف  زا  یکی  مسا  هب  هیبش  یلیخ  هراد  یمسا  یتیریدم  یدنیآرف  هک  دایم  دوجو  هب  ییاج  لکشم 
شناد یاه  هزوح زا  یکی  هک  هیتاکرادت  نومه  هراد ، دوجو   EPC یاه هژورپ وت  هک  یا  ینعم نوا  هب  تاکرادت ، هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا 

.هدش داهنشیپ  دنیآرف  یدادعت  شارب  هکاب و  مپ

یگچراپکی یگچراپکی موهفم   موهفم
مهم ردقنوا  یگچراپکی  .نتفرگ  مک  تسد  ور  نوا  کاب  مپ یاه  بطاخم مه  هشیمه  هدوب و  مهم  کاب  مپ یارب  هشیمه  یگچراپکی  موهفم 

رکفت لصا  زا  یا  هعومجمریز ناونع  هب  ور  نوا  مه  کاب  مپ دیدج  هخسن  رد  هدش و  هداد  ششوپ   NUPP یاه لصا زا  یکی  وت  هک  هدوب 
.میدرک حرط   ¹ یمتسیس

هگا الثم  .تسه  مزال  یلوصحم  دیلوت  دنیآرف  ره  ای  تیلاعف  ره  یارب  یتیریدم  هیال  رصانع  اهدنیآرف و  رثکا ) ای   ) مامت لصا ، نیا  قبط 
تاکرادت نتسه : مزال  شارب  کاب  مپ یدنیآرف  یاه  هورگ مامت  شناد و  یاه  هزوح مامت  نیریگب ، رظن  رد  ور   EPC هژورپ هی  تاکرادت  شخب 
یاهزیچ یلیخ  هراد و  کسیر  هزوح  وت  ور  شدوخ  تاعبت  هشب ، تیریدم  دیاب  ش  هرتسگ هنیزه و  نامز و  هراد ، یزیر  همانرب هب  زاین  هژورپ 
.هدش هداد  ششوپ  تاکرادت  شناد  هزوح  وت  هک  هژورپ  نامزاس  جراخ  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  اب  نتشاد  راک  رس و  هلمج  زا  هگید ،

هزوح اه  هژورپ زا  یلیخ  وت  یتح  هراد ؛ دوجو  ارجام  نومه  مه  زاب  نیریگب ، رظن  رد  ور   EPC هژورپ هی  یحارط  لثم  یا  هگید شخب  هگا 
.نینک یراپس  نورب ور  یحارط  زا  ییاه  شخب هنکمم  نوچ  هش ، یم طوبرم  یحارط  هب  مه  تاکرادت  تیریدم  شناد 

ور اه  ناونع .شناونع  امازلا  هن  هلصا ، یلک  تیهام  یمتسیس » رکفت   » میدرکن و ییاهن  ور  اه  لصا مسا  زونه  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت   ¹
.مینک یم ییاهن  یدوز  هب 

یموهفم یموهفم یاه   یاه هیال هیال
دیلوت یاهدنیآرف  لماش  هک  نییاپ  هیال  نیریگب : رظن  رد  ور  توافتم  هیال  ود  نیشاب ، هتشاد  ارجام  لک  زا  یرتهب  ریوصت  هک  نیا یارب 

.نشب لامعا  دیاب  نییاپ  هیال  هب  الاب  هیال  رصانع  مامت  دراوم ، رثکا  وت  .هش  یم یتیریدم  یاهدنیآرف  لماش  هک  الاب  هیال  هش و  یم لوصحم 

وت هش ، یم طوبرم  کاب  مپ شناد  هزوح  مودک  هب  ای  یدنیآرف  هورگ  مودک  هب  هژورپ  وت  راک  نالف  هک  دموا  شیپ  نوتارب  لاوس  نیا  تقو  ره 
.نوشمه هب  هنیا : باوج  عقاوم  رثکا 

یلاتکرف یلاتکرف تعیبط   تعیبط

https://nupp.guide/nup4/


یاهدنیآرف هب  زاین  مه  یتیریدم  یاهدنیآرف  دوخ  نراد ، یتیریدم  یاهدنیآرف  کمک  هب  زاین  لوصحم  دیلوت  یاهدنیآرف  هک  یروطنومه 
رییغت نودب  یتیریدم  یاهدنیآرف  رثکا  .تفرگ  رظن  رد  مه  یتیریدماتم  هیال  هی  تیریدم  هیال  زا  رتالاب  دیاب  المع  ینعی  .نراد  یتیریدم 

یزیر همانرب میاوخ  یم یروطچ  هگ  یم نومهب  هک  مینک  یم هیهت  یا  همانرب یتقو  .نرب  راک  هب  مه  یتیریدماتم  هیال  وت  ننوت  یم ینادنچ 
حطس هن  هش ، یم هیهت  موس  حطس  وت  اقطنم  هک  یزیر ) همانرب دروم  رد  یا  همانرب  ) میراد راک  رس و  یتیریدماتم  همانرب  هی  اب  المع  مینک ،

یاه هورگ شناد و  یاه  هزوح همه  هب  یراک  ره  یارب  هک  نیا موزل  ینعی  مداد ، حیضوت  یچراپکی  دروم  رد  هک  یقطنم  نومه  .مود 
ریاس تیفیک و  اه ، کسیر هرتسگ ، هنیزه ، نامز ، دیاب  هک  ینعم  نیا  هب  تسه ، مه  یتیریدم  یاهراک  دوخ  دروم  رد  هشب ، هجوت  یدنیآرف 

.نشب تیریدم  مه  شناد  اه  هزوح زا  مودک  ره  یاه  هبنج

.هشب ماغدا  تیریدم  هیال  دوخ  وت  یتیریدماتم  هیال  هک  هدش  یعس  هدش و  هداس  تدش  هب   ۲ سنیرپ وت  مه  کاب و  مپ وت  مه  هلئسم  نیا 
.تسه  ۲ سنیرپ وت  یتیریدم  یاه  یژتارتسا کاب و  مپ وت   ₂ یتیریدم یاه  همانرب لثم  یموهفم  دوجو  مه  ش  هجیتن

راک هب  لوصحم  دیلوت  یارب  هک  یا  یتیریدم یاهارجام  نومه  المع  مینک ، یزاس  هداس  ۲ سنیرپ کاب و  مپ کبس  هب  ور  ارجام  میاوخن  هگا 
هنکمم هشاب ، مهم  هدیچیپ و  یلیخ  هژورپ  هگا  هش و  یمن دودحم  مه  نیا  هب  ارجام  .دوب  دنهاوخ  مزال  مه  راک  تیریدم  دوخ  یارب  میرب  یم
هگید ارجام  هک  هییاج  نوا  نیا  .هشب  تیریدم  مه  یتیریدم  یاهراک  تیریدم  دنور  دوخ  شوت  هک  هشاب  مزال  مه  تیریدماتماتم  هیال  هی 

! هش یم یلاتکرف 

یاوتحم زا  یبیکرت  یاه  هزوح هیقب  وت  و  نراد ، یتیریدماتم  هبنج  الماک  هرتسگ  هنیزه و  نامز ، شناد  یاه  هزوح وت  یتیریدم  یاه  همانرب  ₂
(. هنافساتم  ) نتسه یتیریدماتم  یتیریدم و 

؟؟ روطچ روطچ کاب  ۷۷   کاب مپمپ وتوت  
یاج هب  و  اجنیا ) رد  لماک  حیضوت   ) تسین شناد  یاه  هزوح و  یدنیآرف ، یاه  هورگ اهدنیآرف ، زا  یربخ  هگید  کاب ۷  مپ یلصا  یاوتحم  وت 

مداد نیا  زا  لبق  هک  یحیضوت  لاح ، نیا  اب  .نوا  لاثما  اه و  شور یور  رخآ  رد  اه و  هنماد یور  نوا  زا  دعب  هلوصا و  یور  زکرمت  نوا 
هک هنیا  هراد  دوجو  هک  یکیچوک  توافت  اهنت  .نش  یم طوبرم  لوصحم  دیلوت  یاهدنیآرف  همه  هب  رصانع  نیا  مامت  هرارقرب و  ناکامک 

ماجنا ینامزاس  نورد  الماک  هژورپ  راک  زا  یشخب  هگا  الثم   ) نش یمن طوبرم  اهدنیآرف  زا  یضعب  هب  شناد  یاه  هزوح زا  یضعب  اتقو  یضعب 
هب هشیمه  لوصا  همه  تسین و  ییاهانثتسا  نینچ  لوصا  دروم  رد  یلو  هرادن ،) تاکرادت  شناد  هزوح  اب  یمیقتسم  طابترا  هگید  هشب 

.نش یم طوبرم  اهراک  همه 

اهاه تیاس تیاس بلاطم   بلاطم ندرک   ندرک لابند   لابند یارب   یارب بسانم   بسانم شور   شور
https://khorramirad.com/1111/ - ۱۳۹۹/۵/۱۶

لابند ور  هش  یم رشتنم  تنرتنیا  وت  دروم  نوا  رد  هک  یبلاطم  داوخ  یم نوتلد  اتدعاق  نیشاب ، دنم  هقالع اعقاو  نوت  یراک هنیمز  هب  هگا 
؟ نینک یم ور  راک  نیا  یروطچ  .نینک 

دص راب  ره  هک  تسین  ریذپ  هیجوت  ) هیتخس راک  نینزب  رس  نوشهب  راب  هی  تقو  دنچ  نیشاب و  هتشاد  دیفم  یاه  تیاس زا  یتسیل  هگا 
(. نشاب هدرک  رشتنم  یدیدج  بلطم  نوشاتراهچ  هکلب  هک  نینک  زاب  ور  تیاس  تسیود  ات 

نینچ هک  اصوصخ  تسین ؛ رثوم  بلاج و  الصا  نینک  لابند  ور  بلاطم  کوب  سیف نیدکنیل و  لثم  یعامتجا  یاه  هکبش قیرط  زا  هگا 

file:///1106/
https://khorramirad.com/1111/


یارب ندشن ، هیهت  بلاطم  هب  یسرتسد  ندوب  هنیهب  یارب  مه  اه  نوا یاه  متیروگلا و  هیعقاو ، ریغ  یراجت و  زیچ  همه  ییاهاج 
هش یم تردن  هب  اهزور  نیا  .ندب  نوشن  نوشهب  یرتشیب  یاه  یهگآ ننوتب  ات  ندش  یحارط  ربراک  نتشاد  هگن  نیالنآ  رتشیب 

هتشاد دوجو  مه  یعقاو  یاوتحم  هگا  .هراد  یراجت  هبنج  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  زیچ  همه  درک و  ادیپ  نیدکنیل  وت  یعقاو  یاوتحم 
.هش یم مگ  ینعم  یب یاه  نتم نیب  هشاب 

یلیخ نوتاه  لیمیا تیریدم  مه  نینک  تفایرد  لیمیا  اب  ور  دیدج  بلاطم  ات  نیشب  وضع  اه  تیاس همه  همانربخ  وت  نیاوخب  هگا 
.نرادن همانربخ  نینک  لابند  نیاوخب  هنکمم  هک  ییاه  تیاس زا  یلیخ  هک  نیا مه  هش و  یم تخس 

ای هنک  یم راک  زونه  تیاس  مارگلت  تابر  هک  ندوب  هدرک  لاوس  رفن  دنچ  هک  دوب  نیا  مدب  حیضوت  ور  ارجام  نیا  متفرگ  میمصت  هک  نیا لیلد 
وت نوا  یاج  هب  نینوت  یم .تسین  لاعف  هگید  مدوب  هدرک  هدافتسا  تابر  یارب  هک  ینیالنآ  سیورس  هنافساتم  هک  هنیا  مه  شباوج  .هن 

.مدب شحیضوت  بلطم  نیا  وت  ماوخ  یم هک  هراد  دوجو  مه  یرتهب  یلیخ  هار  یلو  نیشب ، وضع  تیاس  همانربخ 

تنرتنیا .هنک  کمک  نوت  یریگدای دنور  هب  هنوت  یم شور  نیا  زا  هدافتسا  هک  مگب  مه  ور  نیا  مدب  حیضوت  ور  بسانم  هار  هک  نیا زا  لبق 
هارمه هش و  یم رت  ینعم یب رت و  یراجت لاس  هب  لاس  هنافساتم  یلو  دوب ، راد  ینعم یاه  هملاکم تاعالطا و  رشن  یارب  یلحم  ینامز 

نیا زا  نینوت  یم لاح ، نیا  اب  .هنک  یم نارگن  یلیخ  ور  نم  هک  هیزیچ  نیا  هنک ؛ یم رت  نک فلت تقو رت و  یحطس مه  ور  ناربراک  شدوخ 
.نینک کمک  نوتدوخ  یصخش  دشر  هب  نیریگب و  هلصاف  دنور 

.تساه نوا  feed زا هدافتسا  اه ، تیاس بلاطم  ندرک  لابند  یارب  شور  نیرتهب 

دیف دیف زازا   هدافتسا   هدافتسا هویش   هویش
یارب .هنک  یم رشتنم  ( Atom ای  RSS  ) درادناتسا یلکش  هب  ور  تیاس  بلاطم  نیرخآ  یاوتحم  هک  تسه   XML لیاف هی  تیاس  ره  دیف 

دلیف سردآ  هک  هنیا  راک  شور  .هنوخب  ور  اه  بلاق نیا  یروطچ  هنود  یم هک  نینک  هدافتسا  نوخدیف  رازفا  مرن هی  زا  دیاب  دیف ، زا  هدافتسا 
همه هب  هک  نیا یاج  هب  نیاوخب  هک  تقوره  نوا ، زا  دعب  .نینک  یم دراو  رازفا  مرن نوا  وت  ور  نینک  لابند  نیاوخ  یم هک  ییاه  تیاس همه 

.هدب نوتهب  اه  تیاس همه  بلاطم  نیرخآ  زا  یتسیل  هنک و  کچ  ور  اهدیف  همه  ات  نینک  یم زاب  ور  رازفا  مرن نوا  نینزب ، رس  اه  تیاس

هعلاطم نوخدیف  رازفا  مرن لخاد  ور  تیاس  یاوتحم  نینوت  یم هجیتن  رد  هراد و  ور  اوتحم  لک  لخدم  ره  یارب  اه  تیاس زا  یلیخ  دیف 
هب بلطم  هعلاطم  یارب  هش  یم روبجم  هدنناوخ  ننک و  یم رشتنم  دیف  وت  ور  نوشبلاطم  هصالخ  طقف  هنافساتم  اه  تیاس یضعب  .نینک 

.هنک هعجارم  تیاس 

نوخدیف نوخدیف یاهرازفا   یاهرازفا مرن مرن
دموا و  Google Reader نوا زا  دعب  .میدنوخ  یم ارپوا  لثم  ییاهرگرورم  اب  ای  لیمیا ، یاه  تنیالک اب  ور  دیف  ارثکا  رود  یاه  هتشذگ رد 

.ننک ترجاهم  هگید  یاهاج  هب  ندش  روبجم  شاهربراک  درک و  یضقنم  شیپ  لاس  دنچ  ور  رازفا  مرن نیا  لگوگ  .دش  جیار  یلیخ 
نوشدوخ رتویپماک  وت  هدش  بصن  یاهرازفا  مرن زا  مه  اه  یضعب ننک و  یم هدافتسا   Feedly لثم ینیالنآ  یاهرازفا  مرن زا  نالا  اه  یضعب

لثم هگا  هتبلا  .ما  یضار شزا  مه  یلیخ  منک و  یم هدافتسا   Newsboat مسا هب  یلانیمرت  رازفا  مرن هی  زا  مدوخ  نم  .ننک  یم هدافتسا 
دوجو شارب  یکیفارگ  یاهرازفا  مرن ماسقا  عاونا و  تسین ؛ ینارگن  یاج  نیرادن ، یلانیمرت  یاهرازفا  مرن زا  هدافتسا  هب  تداع  اه  مدآ رثکا 

.هراد

https://feedly.com/
https://newsboat.org/


دیف دیف یاه   یاه سردآ سردآ ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ
لابند نیاوخ  یم هک  ییاه  تیاس دیف  سردآ  هک  هنوا  تقو  نیدرک ، باختنا  ور  هشاب  بسانم  نوتارب  هک  ینوخدیف  رازفا  مرن هک  نیا زا  دعب 

.نینک دراو  شوت  ور  نینک 

ور تیاس  دیف  سردآ  هدرگ و  یم شدوخ  سیورس  نوا  نینک و  دراو  ور  تیاس  یلصا  سردآ  هش  یم ( Feedly لثم  ) اه سیورس یضعب  وت 
یتیلباق نینچ  نینک  هدافتسا  نیاوخ  یم هک  یرازفا  مرن هگا  یلو  .هنک  یم ش  هریخذ یدعب  یاه  هدافتسا یارب  هنک و  یم ادیپ  نوتارب 

.نینک ادیپ  ور  دیف  سردآ  نوتدوخ  دیاب  هشاب  هتشادن 

نیدرگب اهونم  وت  هگا  هشاب .) هتشاد  دیاب  لقادح  ای   ) هراد مه  دیف  هنک  یم رشتنم  بلطم  یا  هرود روط  هب  هک  یدنموربآ  تیاس  ره  الوصا 
اب .نوتنوخدیف  رازفا  مرن وت  نینک  یپک  ور  شکنیل  نینک و  ادیپ   Atom Feed ای  RSS Feed لثم ییاه  ترابع اب  ور  نوا  نینوت  یم الامتحا 

سروس هب  ندرک  هاگن  اب  نینوتب  هشاب و  هتشاد  دوجو  الامتحا  مه  زاب  نینک  شادیپ  نینوتن  مه  تیاس  یاهونم  وت  هگا  یتح  لاح ، نیا 
نینوت یم نینزب  ور  نوا  یتقو  هک  هراد  دوجو   View Page Source لثم یا  هنیزگ نوتبو  رگرورم  یاهونم  وت  .نینک  شادیپ  هحفص 

نوا هب  اه  باوج نیب  هشاب  هتشاد  دوجو  دیف  هگا  نینک ؛ وجتسج  ور   XML ترابع اوتحم  نوا  وت  الاح  .نینیبب  ور  هحفص  ماخ  یاوتحم 
: هنیا هنک  یم صخشم  ور  دیف  سردآ  هک  یترابع  نم  تیاس  وت  .نیسر  یم مه 

<link rel=alternate type=application/rss+xml href=https://khorramirad.com/index.xml>

Atom عون زا   RSS یاج هب  اهدیف  یضعب  .تسه   RSS عون زا  دیف  دصقم  لیاف  هک  هنک  یم صخشم   application/rss+xml ترابع
وت ور  نوا  نینوت  یم تسه و   https://khorramirad.com/index.xml نم تیاس  دیف  سردآ  هک  نینود  یم نالا  لاح ، ره  رد  .نتسه 

.نینک دراو  نوتنوخدیف  رازفا  مرن

شارب یدیف  هگا  تلاح  نیا  وت  .تسین  صخشم  سروس  وت  نوشدیف  سردآ  یلو  نراد ، دیف  هک  نراد  دوجو  مه  یمک  یلیخ  یاه  تیاس
شسردآ اهونم  سروس و  وت  یلو  هراد ، دیف   Reddit الثم .نینک  شادیپ  نیالنآ  عبانم  وت  وجتسج  اب  نینوت  یم هشاب  هتشاد  دوجو 

لابند ور   /https://www.reddit.com/r/projectmanagement لثم یتیدر  باس نیاوخ  یم هگا  هک  هنیا  راک  شور  .تسین  صخشم 
.دوب دهاوخ   https://www.reddit.com/r/projectmanagement.rss شدیف سردآ  نینک ،

هنومن هنومن یاه   یاه سردآ سردآ
دیف سردآ  همه  اه  نیا هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  .مد  یم داهنشیپ  ور  هش  یم طوبرم  هژورپ  هب  هک  بلاج  دیف  سردآ  اتنچ  هنومن  یارب 

: نوتنوخدیف رازفا  مرن وت  نوشنینک  یپک  دیاب  نینک ، زاب  میقتسم  ور  اه  نوا هک  نیا یاج  هب  نتسه و 

.هش یم مه  میسیون  یم دیدج  درکیور  دروم  رد  کاب  مپ دیدج  هخسن  فیلات  میت  وت  هک  یبلاطم  لماش  هک  ، PMI گالبو
هژورپ تیریدم  دروم  رد  سلسکا  گالبو 

یکباچ دروم  رد   Kent Beck یاه تشاددای
یکباچ دروم  رد   scrum.org یاه هلاقم

هژورپ تیریدم  دروم  رد   Henny Portman بلاطم
یکباچ دروم  رد   Mike Cohn یاه تشاددای

: یسراف دلیف  یادعت  مه  نیا  و 

https://khorramirad.com/index.xml
https://www.reddit.com/r/projectmanagement/
https://www.reddit.com/r/projectmanagement.rss
https://www.projectmanagement.com/blogs/289632/The-Critical-Path/index.rss
https://www.axelos.com/news/blogs?rss=ProjectManagement
https://medium.com/feed/@kentbeck_7670
https://www.scrum.org/resources/blog/rss.xml
http://hennyportman.wordpress.com/feed/
https://www.mountaingoatsoftware.com/blog/rss


ینارهم ریما  گالبو 
ینادیمز یفیرش  دمحا  گالبو 

( اه هرازگ  ) باهش یتمعن  یلع  گالبو 

نیب هک  نیا مه  نمک و  یلیخ  ننک  دیلوت  یعقاو  یاوتحم  هک  یا  یسراف یاه  تیاس مه  نوچ  تسین ، یا  ینالوط تسیل  هنافساتم  هتبلا 
.نرادن دیف  نوشاه  یضعب اه  نوا

رخآ رخآ داهنشیپ   داهنشیپ
نیزادنب هار   Wordpress.com ای  Blogger وت گالبو  هی  نیشب و  راک  هب  تسد  زورما  نیمه  نیتسه ، دنم  هقالع نوت  یراک هزوح  هب  هگا 

رد رثوم  دارفا  هیقب  اب  ندش  انشآ  رتشیب ، یریگدای  یارب  هش  یم یا  هزیگنا راک  نیا  .نیسیونب  نینک  یم بسک  هک  ییاه  هبرجت دروم  رد  و 
.هگید بوخ  یاهزیچ  یلیخ  نوتراتشون و  ندش  رتهب  نوت ، یراک هزوح 

(( ویدیو ویدیو  ) ) کسیر کسیر تیریدم   تیریدم دروم   دروم ردرد   نمنم   ینارنخس   ینارنخس یسراف   یسراف هخسن   هخسن
https://khorramirad.com/1110/ - ۱۳۹۹/۲/۵

مارب عقوم  نوا  .منک  هئارا  هیسور   PMI سنارفنک وت  یبلطم  هک  دش  توعد  مزا  هزیرب  مه  هب  ور  ایند  انورک  هک  نیا زا  لبق  هام  ود  یکی 
یتقو لاح ، نیا  اب  .منک  هئارا  سنارفنک  وت  ور  م  همانرب رود  هار  زا  هک  ندرک  مهارف  ور  طیارش  رطاخ  نیمه  هب  منک و  رفس  هک  دوب  تخس 
زا هگید  یکی  اب  ور  نم  همانرب  رطاخ  نیمه  هب  .ننک  لح  نتسنوتن  دموا و  شیپ  سنارفنک  تنرتنیا  یارب  یلکشم  دش ، نم  هئارا  نامز 

ور نوا  ننوتب  هدنز  همانرب  یاج  هب  هک  مداتسرف  نوشارب  مدرک و  طبض  ور  مینارنخس  مه  نم  میدرک و  اجباج  دوب  رترید  هک  اه  ینارنخس
طبض .امش  یارب  منک  طبض  مه  ور  نوا  یسراف  هخسن  هی  همهارف  زیچ  همه  ات  متفگ  دش  مومت  همانرب  طبض  یتقو  .ننک  شخپ  دولناد و 

! زورما ات  مراذب ، تیاس  وت  ور  نوا  هک  تفر  مدای  یلو  دش ، ماجنا 

نینزب سدح  هنکمم  .دوب   No Risk, No Gain مدرک باختنا  نم  هک  یناونع  دوب و  کسیر  تیریدم  سنارفنک  یاه  ینارنخس یلک  هنیمز 
، لاح نیا  اب  .مینوسرب  لداعت  هب  ور  اه  نوا ضوع  رد  میربب و  نیب  زا  لماک  ور  اه  کسیر مینک  یعس  دیابن  ارچ  هک  هنیا  یلک  عوضوم  هک 

.نیش یم هجوتم  نینک  اشامت  ور  نوا  هک  نیا زا  دعب  هک  تسه  ینارنخس  نیا  وت  مه  رت  ییانبریز فده  هی 

: ینارنخس یسراف  هخسن  مه  نیا  لاح ، ره  رد 

http://thecoach.ir/feed/
http://sharifiz.com/feed/
http://www.gozareha.com/?feed=rss2
https://www.blogger.com
https://wordpress.com/
https://khorramirad.com/1110/


: نینک دولناد  مه  ور  نوا  لیاف  نینوت  یم الاب ، یویدیو  رد  ینارنخس  میقتسم  یاشامت  یاج  هب 

تیاباگم مجح ۱۰۰  اب  الاب  تیفیک 
تیاباگم مجح ۳۸  اب  نییاپ  تیفیک 

PMPPMP  نومزآ نومزآ اتات  PMBOKPMBOK  وو   انورک   انورک زازا  
https://khorramirad.com/1109/ - ۱۳۹۹/۱/۶

یاه بلطواد یارب  مه  دراوم  نیا  زا  یضعب  .میتشاد   PMI وت هک  ییاه  همانرب هلمج  زا  هتشاذگ ، اهراک  همه  وت  یدایز  ریثات  انورک  عویش 
.منک یناسر  عالطا شدروم  رد  متفگ  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  مهم  یلیخ  نومزآ 

PMPPMP  نومزآ نومزآ رییغت   رییغت
نومزآ رد  نوا  زا  لبق  ات  هک  ندش  یم هدامآ  نتشاد  اه  بلطواد زا  یلیخ  هنک و  رییغت  یدالیم )  ) لاسما طساوا  دوب  رارق   PMP نومزآ

هب .تسین  هیجوت  لباق  شکسیر  رظن  زا  ای  هرادن  دوجو  نومزآ  لحم  رد  روضح  ناکما  دارفا  رثکا  یارب  العف  هک  یلاح  رد  ننک ، تکرش 
.هنک رییغت  نوا  زا  دعب  هشاب و  رارقرب  یدالیم  لاس  نایاپ  ات  نومزآ  یلعف  هخسن  هک  دش  نیا  رب  رارق  رطاخ  نیمه 

هتبلا .هراد  رظن  دیدجت  یاج  یلیخ  درکیور  نیا  هشب ؟ رازگرب  یروضح   PMP نومزآ دیاب  ارچ  الصا  هیمهم : هتکن  روآدای  شدوخ  نیا  هتبلا 
همه یارب  هدنیآ  رد  هک  تشاد  راظتنا  هش  یم هنک ، یم رازگرب  مه  نیالنآ  ور   CAPM نومزآ هراد  هک  هیتدم   PMI هک نیا هب  هجوت  اب 
ندوب یروضح  تیدودحم  اب  هک  هرادن  یلیلد  الصا  لاح ، ره  هب  .هشن  هتفرگ  یعطق  میمصت  هراب  نیا  رد  یلو  هشب ، مهارف  اه  نومزآ

دوجو نیالنآ  هدش  تبقارم  یاه  نومزآ یرازگرب  ناکما  هک  یلاح  رد  هشب ، لیمحت  اه  بلطواد هب  هفاضا  هنیزه  رسدرد و  همه  نیا  نومزآ 
.ننک یم هدافتسا  شزا  هک  هیدایز  تدم   AXELOS لثم ییاه  هسسوم هراد و 

PMBOKPMBOK  دیدج دیدج هخسن   هخسن
مه شیلصا  لیلد  هدموین ، دوجو  هب  نومیدنب  نامز وت  یرییغت  ریخا  تالکشم  رطاخ  هب  هراد و  همادا   PMBOK دیدج هخسن  یور  ام  راک 

هک میتشاد  یروضح  یاه  هسلج یدنچ  زا  ره  .دش  یم ماجنا  رود  هار  زا  نومراک  یلصا  شخب  الوصا  س و  هدنکارپ ایند  لک  وت  میت  هک  هنیا 
.تشاد میهاوخ  نیالنآ  هسلج  مه  نوا  یاج  هب  هک  هشاب ، هتشاد  همادا  زور  چنپ  هشب و  عورش  زورما  زا  دوب  رارق  مه  شیکی  اقافتا 

یسررب ور  اه  نوا کت  کت  نوا  زا  دعب  میدرک و  تفایرد  داهنشیپ  نارازه  دوب  زاب  مومع  یارب  درادناتسا  سیون  شیپ هک  یهام  کی  وت 
زا یدادعت  رفن  ره  میدرک و  نوشیدنب  میسقت رطاخ  نیمه  هب  ننیبب و  ور  اهرظن  همه  میت  یاضعا  مامت  هک  دوبن  شناکما  هتبلا  .میدرک 
یور یهورگ  روط  هب  مه  ور  شیپ  هسلج  وت  .داد  یم رثا  بیترت  درک و  یم یسررب  ور  دوب  درادناتسا  مشش  کی  لداعم  ادودح  هک  اه  شخب

.مینک یم راک  نراد  اضعا  همه  تکراشم  هب  زاین  نتسه و  رت  یلک هک  ییاهرظن 

هی هک  هدرک  مروبجم  مه  هدرک و  دایز  ور  مراک  راشف  یلیخ  مه  ریخا  تدم  وت  اصوصخ  هدوب و  مراظتنا  زا  رتشیب  یلیخ  راک  مجح  الک 

file:///downloads/no-risk-no-gain-fa_HD.mp4
file:///downloads/no-risk-no-gain-fa_LD.mp4
https://khorramirad.com/1109/


.منک قلعم  ور  م  هگید یاهراک  یرس 

Standards PlusStandards Plus  تیاس تیاس
هی هش ، یم امنهار  درادناتسا و  شخب  ود  لماش  هک  ، PMBOK باتک رانک  رد  دعب  هب  نیا  زا  هک  مدوب  هداد  حیضوت  بلطم  نیا  وت  البق 

یناسرزور هب راب  کی  لاس  راهچ  ره  ادودح  هک  باتک  فالخ  رب  هنک و  یم هئارا  رت  یلیصفت یلیخ  بلاطم  هک  دوب  دهاوخ  مه  تیاس 
نینوت یم هدش و  لاعف  یشیامزآ  روط  هب  نالا  ، Standards Plus مسا هب  تیاس ، نیا  .دوب  دهاوخ  رییغت  لاح  رد  امیاد  تیاس  هش ، یم

اهرازبا مامت  هب  هک  نیا یارب  یلو  نینیبب ، ور  شلوا  هحفص  نینوت  یم مه   PMI تناکا نتشاد  نودب  .نیشاب  هتشاد  یسرتسد  شهب 
.نینک نیگال  دیاب  نیشاب  هتشاد  یسرتسد 

یناسرزور هب

دودح زا  هک  هتفگ   PMI لماع ریدم  هک  نیا زا  مدید  یددعتم  یاهربخ  نیدکنیل  وت  مدرک  رشتنم  ور  بلطم  نیا  هک  نیا زا  دعب  زورما  نیمه 
ور ربخ  دیاب  ام  لثم  ییاه  R.E.P هک هبجعت  ثعاب  اعقاو  هتبلا  .هیبوخ  ربخ  لاح  ره  هب  .داد  نیالنآ  هش  یم مه  ور   PMP نومزآ لیروآ  هام 

.هنک یم نوشربخاب  هریگ و  یم سامت  نوشاهاب   PMI هک نشاب  ییاسک  نیلوا  هک  نیا یاج  هب  ننیبب ، نیدکنیل  وت  یقافتا  روط  هب 

تشهبیدرا لوا  یناسرزور  هب

.ندرک عیرست  ور  نومزآ  یزادنا  هار دنور  انورک  رطاخ  هب  دایم  رظن  هب  .داد  نیالنآ  هش  یم ور   PMP نومزآ هک  دش  مالعا  شیپ  زور  دنچ 

ویلوفترپ ویلوفترپ هژورپ  وو   هژورپ حرط ، ، حرط توافت   توافت
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الک هک  نیا حرط و  ای  س  هژورپ یزیچ  هی  هک  داد  صیخشت  هش  یم یروطچ  هک  تشگ  یمرب نیا  هب  اعومجم  هک  دوب  هدش  نم  زا  لاوس  دنچ 
نینوت یم نیشاب  هتشاد  یلاوس  هگا  نمض ، رد  .مدب  حیضوت  لماک  ور  ارجام  ماوخ  یم رطاخ  نیمه  هب  .نراد  یتیمها  هچ  اه  بسچرب نیا 

حیضوت اج  نیا هشاب  دیفم  مومع  یارب  تسنوت  یم هگا  هک  نینک  شتبث  هدش  هفاضا  اه  هحفص همه  پچ  تمس  هک  یدیدج  شخب  وت 
.شمدب

هش یمن نوشاهاب  المع  تسین و  اشگهار  نادنچ  تسه   PMI یاهدرادناتسا وت  ویلوفترپ  حرط و  هژورپ ، حطس  هس  یارب  هک  ییاه  فیرعت
فیرعت ساسا  رب  ور  ارجام  رطاخ  نیمه  هب  .ویلوفترپ  یزیچ  هچ  و  هحرط ، یزیچ  هچ  س ، هژورپ یزیچ  هچ  هک  درک  صخشم 

.هرت تخاس شوخ یلیخ  نم  رظن  زا  هک  مد ، یم حیضوت  نوا ) لاثما  ۲ و  سنیرپ  ) AXELOS یاهدرادناتسا

: نینیبب ور  دراوم  نیا  لاثم ، ناونع  هب 

دس هی  تخاس 
تیاس بو هی  هدننکدیدزاب  دادعت  شیازفا 

؟ حرط مودک  س و  هژورپ مودک 
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حوطس حوطس فیرعت   فیرعت
: هیلاوت نیا  ساسا  رب   AXELOS فیرعت

، هش یم ماجنا  ییاهراک   .1
، ننک یم دیلوت  یلوصحم  اهراک  نوا   .2

، هش یم لصاح  یا  هجیتن لوصحم  نوا  زا   .3
.میرایم تسد  هب  یعفانم  هجیتن  نوا  زا   .4

: الثم

، مید یم ماجنا  ور  هریغ  تراظن و  تخاس و  نیمات و  یحارط و  یاهراک  عاونا   .1
، هش یم هتخاس  دس  هی  یتدم  زا  دعب  و   .2

، هش یمن دوبمک  راچد  هگید  مه  یندیماشآ  بآ  متسیس  هش و  یم رتهب  هدودحم  نوا  عرازم  هب  یناسربآ  دس ، نوا  دوجو  رطاخ  هب  و   .3
، هش یم هدولآ  بآ  ندیماشآ  زا  یشان  یاه  یرامیب شهاک  یزرواشک و  زا  یشان  دمآرد  شیازفا  ثعاب  نوشدوخ  اه  نیا هک 
سایقم نالف  رد  دحاو  نامهب  مه  ور  یگدنز  تیفیک  هد و  یم شیازفا  لاس  رد  ردق  نالف  ور  ناتسا  صلاخان  دمآرد  تیاهن  رد  هک   .4

.هد یم شیازفا  یگدنز  تیفیک  یبایزرا  صوصخم 

نوچ تسین ، ناسکی  نراد  زاین  هک  یتیریدم  هویش  لاح ، نیا  اب  .هشب  تیریدم  دیاب  هراد و  تیمها  دش  هتفگ  هک  یحطس  راهچ  ره 
هب .تسین  ناسکی  عفانم  تیریدم  جیاتن و  تیریدم  اه ، لوصحم تیریدم  اهراک ، تیریدم  هگید ، ترابع  هب  نرادن ؛ یناسکی  تعیبط 

: هتفرگ لکش  نوشارب  یتوافتم  تیریدم  یاه  متسیس هدش و  باختنا  یفلتخم  یاه  مسا اه  نیا یارب  هک  هرطاخ  نیمه 

.نا هدنکارپ یدح  ات  یتح  عونتم و  یلیخ  مه  یتیریدم  یاه  متسیس هرادن و  دوجو  هشاب  جیار  الماک  هک  یمسا  دروم  نیا  یارب  اهراک : اهراک  .1
.هژورپ تیریدم  هراد ، مزال  هک  یمتسیس  س و  هژورپ شمسا  هراد  راک  رس و  لوصحم  تیریدم  اب  اتدمع  هک  یحطس  اهاه : لوصحم لوصحم  .2

هتخانش حرط  تیریدم  ناونع  اب  شبسانم  یاه  متسیس هحرط و  شمسا  هراد  راک  رس و  جیاتن  تیریدم  اب  اتدمع  هک  یحطس  جیاتن : جیاتن  .3
.نش یم

.ننک یم هنیهب  ور  نوا  ویلوفترپ  تیریدم  یاه  متسیس سویلوفترپ و  شمسا  حطس  نیا  عفانم : عفانم  .4

؟؟ هراد هراد یتیمها   یتیمها هزادنا   هزادنا ایآ   ایآ
: نراد یسنج  هچ  لاثم  ود  نوا  مینیبب  هیلوا و  لاوس  هب  میدرگرب  مینوت  یم باسح ، نیا  اب 

.س هژورپ هی  هجیتن  رد  هلوصحم ، هی  هرابرد  نیا  دسدس : هیهی   تخاس   تخاس
.س هدننکدیدزاب شیازفا  میریگب  میاوخ  یم هک  یا  هجیتن س ؛ هجیتن هی  هرابرد  دروم  نیا  تیاس : تیاس بوبو هیهی   هدننکدیدزاب   هدننکدیدزاب دادعت   دادعت شیازفا   شیازفا

.هحرط هی  نیا  سپ ،

باسح هب  حرط  هک  ینوا  لاثم ، نیا  وت  .تسین  روطنیا  هک  یلاح  رد  ساه ، نوا هزادنا  وت  حرط  هژورپ و  زیامت  هک  ننک  یم رکف  اه  یلیخ
.دایم باسح  هب  هژورپ  هی  هک  هینوا  زا  رت  کیچوک بتارم  هب  دایم 



بتارم بتارم هلسلس   هلسلس
و میسرب ، میاوخ  یم هک  یا  هجیتن هب  مینوت  یم ییاهراک  اه و  لوصحم هچ  اب  مینیبب  دیاب  هشاب ، حرط  میراد  رظن  رد  هک  یزیچ  هگا 

لماش حرط  ره  هک  هرطاخ  نیمه  هب  .نش  یم هتخاس  هژورپ  یدادعت  بلاق  رد  نش  یم فیرعت  یحارط و  ریسم  یط  رد  هک  ییاه  لوصحم
.هش یم یتایلمع  یاهراک  انایحا  هژورپ و  حرطریز ، یدادعت 

یزیر همانرب یحارط و  ور  یجیاتن  میسرب ، میاوخ  یم هک  یعفانم  هب  مینوتب  هک  نیا یارب  ویلوفترپ ،)  ) عفانم تیریدم  هیال  وت  هگید ، فرط  زا 
زا هش  یم یبیکرت  ویلوفترپ  ره  هک  هبیترت  نیا  هب  هژورپ .)  ) مینک یم راک  اه  لوصحم یور  امیقتسم  هک  نیا ای  حرط ) یدادعت   ) مینک یم

.یتایلمع یاهراک  انایحا  هژورپ و  حرط ، ولیوفترپریز ، دادعت 

اهاه یناشوپمه یناشوپمه
هک تسین  ینعم  نیا  هب  عفانم ، یور  ویلوفترپ  یلصا  زکرمت  جیاتن و  یور  حرط  یلصا  زکرمت  هلوصحم ، یور  هژورپ  یلصا  زکرمت  هک  نیا

جیاتن و هب  دیاب  ناکامک  یلو  هلوصحم ، یور  یلصا  زکرمت  هژورپ  وت  الثم ، .نرادن  راک  رس و  میهافم  یکینوا  اب  حوطس  نیا  زا  مودکچیه 
ناونع هب  هن  همزال ، رتالاب  حوطس  زا  ینابیتشپ  هژورپ و  یلک  یاه  یریگ میمصت یارب  هک  یدح  رد  طقف  لاح ، نیا  اب  .مینک  رکف  مه  عفانم 
زیچ یور  نوشیلصا  زکرمت  یلو  نراد ، هجوت  لوصحم  هب  مه  اه  نوا هقداص : مه  هگید  حطس  ود  دروم  رد  ارجام  نیمه  .یلصا  هفیظو 

.هیا هگید

هب هنوت  یمن تقوچیه  عفانم  تیریدم  الثم ، .ههابتشا  الماک  هک  ننک ، هصالخ  هژورپ  رد  ور  زیچ  همه  ننک  یم یعس  اه  یضعب اهزور  نیا 
یموهفم تعفنم  یلک  روط  هب  هراد ، شدوخ  صاخ  یاه  صصخت هب  زاین  هک  نیا زا  هتشذگ  نوچ  هشب ، ماجنا  هژورپ  هیال  وت  لماک  روط 

هنک و هنیهب  شدوخ  هرتسگ  رد  ور  عفانم  یا  هژورپ ره  هک  تسین  روطنیا  .هژورپ  تیریدم  یبایزرا و  یلک  لکش  هب  دیاب  هک  هیطخ  ریغ 
هب هشب و  ماجنا  یلک  دید  اب  نامزاس و  حطس  رد  دیاب  امتح  یزاس  هنیهب نیا  نشب ؛ هنیهب  نامزاس  حطس  وت  عفانم  هک  هشاب  نیا  هجیتن 

.دایب دوجو  هب  اه  هژورپ هنیهب  ریغ  یاه  تیعضو زا  یبیکرت  اب  هنوت  یم نامزاس  هنیهب  تیعضو  شیطخ ، ریغ  تعیبط  رطاخ 

ییاه تکرش یضعب  ریخا  یاه  لاس هک  هنیا  درک  هصالخ  هژورپ  حطس  رد  ور  زیچ  همه  هش  یم ننک  یم رکف  اه  یضعب هک  نیا یلصا  لیلد 
المع نوشوت  هک  نتسه ، یلوصحم  کت  ییاه  تکرش (، Spotify و Netflix الثم  ) ندش فورعم  نوشیتیریدم  یاه  متسیس رطاخ  هب  هک 

.نرادن یتیعضو  نینچ  اه  تکرش رثکا  لاح ، نیا  اب  .هش  یم ماغدا  مه  رد  هیال  هس  نیا 

؟؟ همزال همزال حرط   حرط تیریدم   تیریدم هشیمه   هشیمه ایآ   ایآ
: نومدید هیواز  هب  هدرگ  یمرب هن ، ای  همزال  حرط  تیریدم  هک  لاوس  نیا  هب  نومباوج  .دس  تخاس  لاثم  غارس  میدرگرب 

هجیتن .شعفانم  هب  هسرب  هنک و  یضار  ور  امرفراک  هنوت  یم هک  هنیا  یلصا  هجیتن  هد ، یم ماجنا  ور  هژورپ  نیا  هراد  هک  یراکنامیپ  یارب 
هتفای تخاس  متسیس  هی  هب  ینادنچ  زاین  هجیتن  رد  هنوم و  یمن یقاب  عفانم  لوصحم و  نیب  ینادنچ  هلصاف  المع  هک  س  هداس ردقنا 

.تسین حرط  تیریدم 
یارب ور  لوصحم  نیا  اتدعاق  امرفراک  نوا  هنک : یم قرف  الماک  تیعضو  هداد  شرافس  راکنامیپ  هب  ور  هژورپ  نیا  هک  ییامرفراک  یارب 



الامتحا مه  هجیتن  نوا  هب  ندیسر  یارب  و  ناتسا ) نالف  یناسربآ  متسیس  دوبهب  الثم   ) هتفرگ رظن  رد  صاخ  یا  هجیتن هب  ندیسر 
.همزال حرط  تیریدم  متسیس  ییامرفراک  دید  هیواز  زا  نیمه  یارب  .همزال  لوصحم  نیدنچ 

حرط تیریدم  هب  یزاین  هشیمه  لمع  رد  یلو  هراد ، دوجو  یعون  هب  هشیمه  حرط  تیریدم  هک  تفگ  هش  یم کیروئت  ظاحل  هب  لک ، رد 
.هرادن دوجو  تفگ  هش  یم المع  هک  هش  یم هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  ردقنا  طیارش  یضعب  وت  تسین ؛

؟؟ همزال همزال ویلوفترپ   ویلوفترپ تیریدم   تیریدم هشیمه   هشیمه ایآ   ایآ
! انثتسا نودب  دص ، رد  دص  هشیمه ،

ور هسرب  نوشنهذ  هب  هک  یا  هدیا ره  ند ؟ یم ماجنا  ور  دایب  شیپ  هک  یا  هژورپ ره  نوترظن  هب  .نینک  ضرف  ور  نیاوخ  یم هک  یتکرش  ره 
تیریدم موهفم  نومه  اقیقد  ننک  یم ارجا  ور  اه  هژورپ یضعب  طقف  ننک و  یمن یراک  نینچ  هک  نیا .هن  اعطق  ننک ؟ یم یزاس  هدایپ

ات ینمض ) روط  هب  لقادح   ) ننک یم دروآرب  ور  هش  یم لصاح  هژورپ  نوا  زا  الامتحا  هک  یعفانم  هک  هنیا  ننک  یم هک  یراک  سویلوفترپ :
نوچ  ) ندب ماجنا  نوا  یاج  هب  ننوت  یم هک  یا  هگید یاه  هژورپ عفانم  زا  رت ، مهم نوا  زا  و  هن ، ای  تسه  رتشیب  هژورپ  هنیزه  زا  ننیبب 

.هن ای  تسه  رتالاب  هدودحم ) هشیمه  عبانم 

تیریدم متسیس  یا ؛ هگید کیکفت  ره  ای  راکنامیپ ، ای  امرفراک  کیچوک ، ای  گرزب  مینک ، رکف  یتکرش  عون  هچ  هب  هک  هنک  یمن یقرف 
یراک .هراد  دوجو  مه  زاب  یلو  هشابن ، رثوم  هتفای و  تخاس متسیس  نیا  هنکمم  یهاگ  .هراد  دوجو  مه  هشیمه  همزال و  هشیمه  ویلوفترپ 

.مینک هنیهب  ور  عفانم  مینوتب  ات  میدب  دوبهب  تکرش  یاهزاین  دح  رد  ور  نوا  هک  هنیا  مینکب  دیاب  هک 

؟؟ هشهش یمیم تبحص   تبحص لقتسم   لقتسم یاه   یاه هژورپ هژورپ زازا   اهاج   اهاج یضعب   یضعب ارچ   ارچ سپسپ  
ای حرط  چیه  زا  یا  هعومجمریز هک  یا  هژورپ موهفم  هب  نینیبب ، عبانم  یضعب  وت  هنکمم  هک  هیزیچ  ( stand-alone  ) لقتسم هژورپ 

یا هژورپ چیه  یلو  مداد ،) رتالاب  هک  یحیضوت  قبط   ) هرادن یلکشم  هشابن  یحرط  چیه  هعومجمریز  یا  هژورپ هک  نیا .تسین  ییویلوفترپ 
.ندش هابتشا  بکترم  ننک  یم تبحص  یموهفم  نینچ  هرابرد  هک  یعبانم  .هشابن  ییویلوفترپ  چیه  هعوجمریز  هک  تسین 

نیا رد  یا  ینالوط یلیخ  ثحب  ندش  یم نیودت  هک  ینامز  و  هدش ، دراو   PRINCE2 Agile و PRINCE2 هخسن نیرخآ  وت  موهفم  نیا 
هب هنافساتم  یلو  اه ،) نوا فیلات  هن  دوب ، اهدرادناتسا  یسررب  نم  تیلوئسم   ) مدرک ندوب  راکردنا  تسد هک  یدارفا  ریاس  اب  دروم 

هک دیدج  هخسن  وت  هناتخبشوخ  تشاد و  دوجو  یئزج  یلیخ  روط  هب  موهفم  نیا  حرط ) تیریدم  درادناتسا   ) MSP وت .دیسرن  یا  هجیتن
یلو دوب ، هدش  دراو  موهفم  نیا  مه   PMBOK ریخا هخسن  دنچ  وت  .هدش  فذح  الماک  هدشن ، رشتنم  زونه  تسه و  نیودت  لاح  رد  نالا 

یموهفم نینچ  دادن  داهنشیپ  یسک  چیه  هناتخبشوخ  میتشون ، ادتبا  زا  ور  نوا  الک  یلبق  یاه  هخسن دوبهب  یاج  هب  هک  متفه  هخسن  وت 
! میشب ثحب  دراو  میاوخب  هک  هشب  دراو 

کاب  ۷۷ کاب مپمپ سیون   سیون شیپ شیپ راشتنا   راشتنا
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نینوت یم نیشاب  لیام  هگا  مه  امش  ندب ؛ رظن  ننوخب و  ور  نوا  ننوت  یم همه  نالا  زا  دش و  رشتنم  کاب  مپ سیون  شیپ هگید  بوخ ،
.مد یم حیضوت  ور  تارظن  تبث  دنور  بلطم  همادا  رد  .نینکب  ور  راک  نیا 

حالصا اهرظن و  یسررب  هب  مینک  عورش  دیاب  نوا  زا  دعب  .دوب  دهاوخ  سرتسد  رد  ات ۱۳۹۸/۱۱/۲۵  ینعی  هام ، کی  تدم  هب  سیون  شیپ
ور امنهار  شخب  تسه و  باتک  درادناتسا  شخب  طقف  سیون  شیپ نیا  مدوب ، هداد  حیضوت  یلبق  بلطم  وت  هک  یروطنومه  .درادناتسا 

.دوب دهاوخن  مومع  رایتخا  رد  ننک و  یم رورم  هرفن  یمیت ۷۰  طقف 

سیون سیون شیپ شیپ هبهب   یسرتسد   یسرتسد
هنک و یم تیافک  راک  نیا  یارب  ناگیار  تناکا  .نیشاب  هتشاد  تناکا   PMI تیاس وت  دیاب  نینوخب  ور  سیون  شیپ نینوتب  هک  نیا  یارب 
تیاس وت  تناکا  هی  ناگیار  هب  نالا  نیمه  نینوت  یم نیرادن  تناکا  هگا  هجیتن ، رد  .نیشاب  هدرک  تخادرپ  تیوضع  قح  هک  تسین  یزاین 

. نیزاسب  PMI

.هراد رارق  هحفص  نیا  رد  سیون  شیپ

اهداهنشیپ اهداهنشیپ اهرظن  وو   اهرظن تبث   تبث
ای رظن  نینوت  یم نیشاب  لیام  هک  اه ) طخ زا  یا  هدودحم ای   ) اه طخ زا  مودک  ره  یارب  نراد و  طخ  هرامش  سیون  شیپ یاه  شخب مامت 
قح نینک  یم لوبق  هک  نیا دروم  رد  هش  یم تفایرد  یا  هیدییات نوتزا  نینک  تبث  یزیچ  نیاوخب  هک  یراب  نیلوا  .نینک  تبث  یداهنشیپ 
کلام  PMI تروص نیا  ریغ  رد  نوچ  میدوب ، هدرک  نومیراکمه  یادتبا  رد  مه  ام  هک  دوب  یراک  نیا  .هشاب   PMI رایتخا رد  رظن  نوا  رشن 

.دوب دهاوخن  کاب  مپ لماک 

اهداهنشیپ اهداهنشیپ اهرظن  وو   اهرظن عون   عون
، نشابن اه  هلمج بیکرت  اه و  هملک هرابرد  یئزج و  یلیخ  هرتهب  یلو  نینک ، تبث  نینوت  یم ور  نیشاب  لیام  هک  یداهنشیپ  عون  ره  الک 

.نش یم یراتساریو  ییاهن  هخسن  راشتنا  زا  لبق  ات  راب  دنچ  دراوم  نوا  نوچ 

نیا لاح ، نیا  اب  .هراد  دایز  نامز  هب  زاین  درادناتسا  وت  ییانبریز  یاهرییغت  نوچ  نتسین ، لامعا  لباق  نشاب  یلک  یلیخ  هک  ییاهداهنشیپ 
رطاخ نیمه  هب  نریگ ، یم رارق  یدعب  هخسن  شیاریو  میت  رایتخا  رد  ادعب  نش و  یم یناگیاب  نشاب  هجوت  لباق  بلاج و  هگا  اهداهنشیپ 

شیاریو هدش  یناگیاب  یاهرظن  هک  مدوب  واکجنک  یلیخ  مینک  عورش  ور  نومراک  میتساوخ  یم یتقو  .هراد  شزرا  ناکامک  نوشندش  تبث 
.دوبن یلبق  هخسن  یانبم  رب  میدرک و  عورش  رفص  زا  ور  درادناتسا  نتشون  المع  نوچ  داتفین ، قافتا  نیا  یلو  منیبب ، ور  لبق 

هرفن میت ۱۲  هی  ام  هک  نینک  رکف  نیا  هب  .ساهرظن  نتشون  هاتوک  حضاو و  نینک ، ظاحل  نینوت  یم نداد  رظن  دروم  رد  هک  یزیچ  نیرت  مهم
رسدرد ثعاب  هشاب  ینالوط  هرادنا  زا  شیب  ای  گنگ  هک  یرظن  ره  اعطق  مینک ؛ یسررب  هنود  هنود  ور  رظن  رازه  اه  هد دیاب  میتسه و 
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.هش یم مک  شزا  هدافتسا  ناکما  عبت  هب  هش و  یم

رتشیب رتشیب تاعالطا   تاعالطا
.نینک هعجارم  سیون  شیپ هحفص  یامنهار  شخب  هب  نینوت  یم نیشاب  هتشاد  زاین  سیون  شیپ رورم  دروم  رد  یرتشیب  تاعالطا  هگا 

.ملیف مه  هراد و  دوجو   PDF بلاق رد  مه  امنهار 

کاب کاب مپمپ متفه   متفه هخسن   هخسن سیون   سیون شیپ شیپ ندش   ندش هدامآ   هدامآ
https://khorramirad.com/1106/ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

وت یا  هگید بلطم  راشتنا  زا  دعب  .هریگ  یم رارق  مومع  رایتخا  رد  هگید  زور  راهچ  هس  دش و  هدامآ  متفه  هخسن  سیون  شیپ هرخالاب 
.نینک ادیپ  یسرتسد  شهب  هش  یم یروطچ  هک  مد  یم حیضوت  مراذ و  یم تیاس 

ندید اب  هنکمم  اه  یلیخ هراد و  قرف  یلیخ  یلبق  یاه  هخسن اب  نوچ  مدب ، کاب  مپ دیدج  هخسن  دروم  رد  یلک  حیضوت  هی  ماوخ  یم نالا 
! نشب هکوش  سیون  شیپ

شخب شخب هسهس   هبهب   شخب   شخب ودود   زازا  

ود یاج  هب  هدش و  رت  مهم یلیخ  نالا  زیامت  نیا  .دوبن  صخشم  دایز  نوشزیامت  هک  نتشاد  یلک  شخب  ود  کاب  مپ یلبق  یاه  هخسن
.مدب نوشحیضوت  ماوخ  یم نیمه  یارب  میراد ، شخب  هس  مه  شخب 

هش یم نیودت  یرت  هناریگتخس طباوض  اب  هک  هباتک  زا  یشخب  درادناتسا  .دوب  امنهار »  » و درادناتسا »  » تشاد دوجو  البق  هک  یشخب  ود 
ینعم هب  لوا  شخب  ندوب  درادناتسا  .هنک  یم هفاضا  نوا  هب  یرتشیب  تایئرج  هک  هیزیچ  امنهار  هد و  یم نوشن  ور  یلصا  درکیور  و 

رتهب یلیخ  کاب  مپ یللملا  نیب تیهام  رطاخ  هب  هتبلا  .تسه  اکیرمآ ) درادناتسا  یلم  هسسوم   ) یسنا درادناتسا  فیرعت  زا  ندرک  تیعبت 
.هداتفین قافتا  نیا  هنافساتم  هک  دشیم ، هدافتسا  وزیا ، ینعی  یللملا ، نیب عجرم  هی  زا  یلم  عجرم  هی  یاج  هب  هک  دوب 

زا ور  اه  نوا هک  یشخب  دوب و  درادناتسا  درک  یم یسررب  یدنیآرف  یاه  هورگ دید  هیواز  زا  ور  اهدنیآرف  هک  یشخب  یلبق ، یاه  هخسن وت 
صخشم الصا  اه  شخب نوا  تیهام  توافت  کیکفت و  نیا  مود  لوا و  یاه  هخسن وت  .دوب  امنهار  داد  یم حیضوت  شناد  یاه  هزوح هیواز 

.دش رکذ  درادناتسا  هملک  مه  شخب  نوا  ناونع  رد  دش و  ادج  الماک  دمویم  باسح  هب  درادناتسا  هک  یشخب  دعب  یا  هخسن وت  یلو  دوبن ،
وت .دوب  یبیجع  باختنا  هک  باتک ، یاه  تسویپ زا  یکی  هب  دش  لیدبت  درادناتسا  یا  هعفد هی  هک  مجنپ ، هخسن  ات  تشاد  همادا  ارجام  نیا 

.امنهار یکینوا  هدرادناتسا و  حوضو  هب  یکی  دش ، میسقت  شخب  ود  هب  باتک  لک  دش و  سکعرب  ارجام  مشش  هخسن 

ور اه  نوا هک  دوب  مگردرس  هشیمه  فیلات  میت  رطاخ  نیمه  هب  تشادن و  ینادنچ  قرف  یلبق  یاه  هخسن وت  امنهار  درادناتسا و  یاوتحم 
همادا رد  هک  نراد  یتوافتم  الماک  یاه  عوضوم امنهار  درادناتسا و  دعب  هب  نالا  زا  هرادن و  دوجو  هگید  ارجام  نیا  .ننک  میظنت  یروطچ 

.مد یم حیضوت 

: هراد شخب  هس  شخب ، ود  یاج  هب  کاب  مپ متفه  هخسن 

درادناتسا  .1

http://ed.pmi.org/Pages/Training.aspx
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یلصا یامنهار   .2
نیالنآ یامنهار   .3

نتسه باتک  زا  یئزج  هک  لوا  شخب  ود  .هریگ  یم رارق  اضعا  رایتخا  رد  نیالنآ  رتسب  هی  وت  موس  شخب  نتسه و  باتک  وت  لوا  شخب  ود 
.دوب دهاوخ  رییغت  لاح  رد  امیاد  هنیالنآ  هک  موس  شخب  یلو  نش ، یم ینیبزاب  هلاسراهچ  ادودح  یاه  هزاب رد  میدق  لثم 

کاب کاب مپمپ دیدج   دیدج یاوتحم   یاوتحم

یاه هزوح یدنیآرف و  یاه  هورگ اهدنیآرف ، مامت  .هلوصا  رب  ینتبم  دیدج  هخسن  یلو  ندوب ، دنیآرف  رب  ینتبم  کاب  مپ یلبق  یاه  هخسن
رطاخ نیمه  هب  .تسین  باتک  زا  یئزج  هگید  هدش و  لقتنم  نیالنآ ) یامنهار   ) موس شخب  هب  کاب ، مپ یمیدق  یاوتحم  لک  ینعی  شناد ،

زا یربخ  هک  نیا زا  نیتشاد  هقالع  اهدنیآرف  هب  یلیخ  هگا  .تشاد  دنهاوخن  دوجو  مه  نینیبب  نینوت  یم یدوز  هب  هک  یسیون  شیپ وت 
هینعم نیا  هب  درکیور  نیا  هک  تسین  یکش  هتبلا ، .هدش  ضوع  نوشاج  طقف  نتفرن و  نیب  زا  نوچ  نیشابن ، نارگن  دایز  تسین  اه  نوا

.نرادن تیمها  ام  یارب  میدق  هزادنا  هب  اهدنیآرف  هک 

مه نوا  هراد و  یلصا  شخب  هی  طقف  هژورپ ، رد  شزرا  دیلوت  متسیس  هرابرد  لصف  هی  همدقم و  هی  زج  هب  متفه  هخسن  درادناتسا  شخب 
.هلوصا هرابرد 

هرابرد هگید  یکی  ساه و  لدم اه و  کینکت اه ، شور هرابرد  یکی  هراد ، هدمع  هعومجمریز  ود  متفه  هخسن  رد  یلصا  یامنهار  شخب 
.یزاس یصاصتخا

سیون سیون شیپ شیپ یاوتحم   یاوتحم

مجح زا  بتارم  هب  هک  هحفص ، دودح ۴۰  هدش  الک  نداتسرف و  نم  یارب  ور  سیون  شیپ هدش  یدنب  هحفص هخسن  شیپ  تعاس  دنچ 
امنهار شخب  یارب  همتفه و  هخسن  درادناتسا  شخب  طقف  سیون  شیپ نیا  هک  هنیا  مه  شلیلد  هی  هتبلا  .هرتمک  یلبق  هخسن 

شاهاب ندرک  رارقرب  طابترا  هک  هشاب  هحفص  زا ۲۵۰  رتمک  باتک  لک  هک  دوب  نیا  ام  همانرب  الک  .دش  دهاوخن  رشتنم  یمومع  سیون  شیپ
.هشب رت  تحار اه  بطاخم مومع  یارب 

فلتخم یاه  شخب هرابرد  ور  شرظن  هنوت  یم هشاب  لیام  هک  یسک  ره  هریگ و  یم رارق  مومع  رایتخا  رد  هام  کی  تدم  هب  سیون  شیپ
ود ور  یرظن  ره  .هیگرزب  یلیخ  راک  اهرظن  دادعت  ندوب  دایز  رطاخ  هب  هک  هش  یم عورش  اهرظن  یسررب  راک  نوا  زا  دعب  .هتسرفب  ام  یارب 

هنیب و یم ور  رظن  مه  موس  رفن  هی  هشابن ، ناسکی  نومیمصت  هگا  .میریگ  یم میمصت  هناگادج  شدروم  رد  مینک و  یم یسررب  میت  زا  رفن 
یصاخ تیمها  ای  ننک  داجیا  یگدیچیپ  هک  اهرظن  یضعب  .میر  یم ولج  رظن  هس  نیا  بیکرت  ساسا  رب  هنک و  یم مالعا  ور  شمیمصت 

.میسر یم هجیتن  هب  مینک و  یم یسررب  یروضح  هسلج  وت  یعمج  هتسد روط  هب  مینک و  یم ادج  دنور  نیا  زا  ور  نشاب  هتشاد 

.هش یم رشتنم  لیاوا ۲۰۲۱  ات  طساوا ۲۰۲۰  نیب  ینامز  هی  متفه  هخسن  هشب ، مومت  هک  اهراک  نیا  همه  تیاهن  رد 

PMPPMP  نومزآ نومزآ

روطنیمه نومزآ و  وت  هرارق  یدایز  یاهرییغت  .میرادن  یپ  ما  یپ  نومزآ  وت  یمیقتسم  تلاخد  کاب ، مپ نیودت  میت  یاضعا  هیقب  و  نم ،
بلطم وت  نوا  زا  دعب  هش و  یم هتفرگ  کیدزن  هدنیآ  رد  ییاهن  یاه  میمصت زا  یضعب  .هتفیب   PMI اب اه  .R.E.P یراکمه متسیس 

.داد مهاوخ  حیضوت  ور  اهرییغت  یا  هناگادج

کاب  ۷۷ کاب مپمپ لوصا   لوصا شیاریو   شیاریو لیمکت   لیمکت
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یاج هب  کاب  مپ یدعب  هخسن  رد  هک  هنیا  همانرب  نرادن ، عالطا  هک  ییاسک  یارب  .هدش  مومت  ابیرقت  کاب  مپ دیدج  هخسن  لوصا  نیودت 
.هشاب رتدیفم  یلیخ  هنوت  یم نوچ  هشب ، هدافتسا  روحم  لصا  درکیور  زا  روحم  دنیآرف  درکیور 

نیودت میت  یاضعا  رفن  هدزاود  هیا : هژورپ شدوخ  هدع  نیا  نیب  یرکفمه  هدایز و  دارفا  دادعت  هک  اصوصخ  درب ، راک  یلیخ  لوصا  نیودت 
لوصا و نیا  دایز  لامتحا  هب  و  میدیسر * لصا  هدزای  هب  تیاهن  رد  .یربهر  میت  زا  رفن  راهچ  هفاضا  هب  نم ) لماش   ) درادناتسا

رییغت دایز  لامتحا  هب  هک   ) لوصا ناونع  هب  هراشا  نودب  .هنک  یم رییغت  نوشتایئزج  طقف  هنوم و  یم تباث  نیا  زا  دعب  نوشمیهافم 
: هرارق نیا  زا  لوصا  موهفم  هنک ،) یم

تکراشم تهج  زا  مه  هنک ، یم ادیپ  ینعم  یفلتخم  یاه  هبنج زا  تکراشم  نیا  هژورپ ؛ هژورپ ناعفن   ناعفن یذیذ نداد   نداد تکراشم   تکراشم دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
.نوا لاثما  راکهار و  هئارا  اه ، یندش لیوحت یسررب  رد  نوشتکراشم  تهج  زا  مه  هژورپ و  تامازلا  ریسفت  نییعت و  رد  اه  نوا یمیاد 

فده راکنامیپ ) رواشم و  امرفراک ،  ) هژورپ ناکرا  هک  هنیا  هشب  سکعنم  لصا  نیا  وت  منک  یم یعس  اصخش  نم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
هگیدمه هب  هک  نیا هن  ننک ، رتشیب  ور  هژورپ  تیقفوم  لامتحا  نوشدیفم  یراکمه  اب  نرب و  شیپ  مه  رانک  رد  دیاب  نراد و  یکرتشم 

.ننک هاگن  نمشد  مشچ  هب 

زا هک  هیزیچ  یربهر  هبنج  هی  هتبلا  نوا ؛ لاثما  یرگ و  یبرم هزیگنا ، داجیا  میت ، یاضعا  زا  تیامح  موهفم  هب  یربهر ، یربهر دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
زا ادج  هنوت  یم یسک  ره  هک  هیربهر  زا  یرت  یلک موهفم  ش  هگید یکی  هر و  یم راظتنا  هژورپ  ریدم  لثم  هژورپ  ینامزاس  یالاب  حوطس 

یشنم اه  تکرش زا  یکی  وت  هک  متفا  یم یمناخ  دای  منک  یم رکف  هبنج  نیا  هب  تقو  ره  مدوخ  نم  .هشاب  هتشاد  شیلغش  تیعقوم 
یضعب رطاخ  هب  یتقو  .درک  یم کمک  تشاد  تکرش  لک  هب  المع  شدوخ  ینامزاس  تمس  لاناک  زا  هک  دوب  یا  یوق ربهر  نانچ  دوب و 

رد ننک و  رپ  ور  نوا  یلاخ  یاج  ات  ندش  هفاضا  تکرش  هب  فلتخم  یاه  تمس وت  رفن  جنپ  جیردت  هب  درک ، کرت  ور  تکرش  لیاسم 
.داتفین قافتا  نیا  مه  تیاهن 

ور تیفیک  هنافساتم  اه  یلیخ رابتعا ؛ شیازفا  هژورپ و  نامز  هنیزه و  شهاک  فده  اب  لوصحم ، لوصحم راک  وو   راک تیفیک   تیفیک ظفح   ظفح دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
الومعم نیا  هش : یم اه  هنیزه شیازفا  ثعاب  و  درک ) رارف  شزا  هش  یم هک  دنچره   ) هیمازلا شتیاعر  هک  ننود  یم یلمجت  یا  هبنج
مامت رد  هک  تشاد  بسانم  تیفیک  هش  یم یتقو  نوا ، زا  هتشذگ  .س  هژورپ رد  تیفیک  تسردان  یزاس  هدایپ ای  ریبعت  زا  یشان 

.هشب ظاحل  هژورپ  لحارم 

لوا و تسه و  هژورپ  یربهار  تخاس و  هنیزه  هب  هژورپ  زا  هدش  داجیا  عفانم  تبسن  ینعم  هب  شزرا  شزرا ؛ شزرا دیلوت   دیلوت دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
یلو هیلام ، دوس  ینعم  هب  دراوم  زا  یلیخ  رد  مینک ، یم تبحص  عفانم  دروم  رد  یتقو  .هشزرا  داجیا  هژورپ  یارجا  زا  فده  شرخآ 

هتشذگ .تسه  مه  نوا  لاثما  دیدج و  یاهرازاب  هب  دورو  تکرش ، رابتعا  شیازفا  تکرش ، رد  شناد  شیازفا  لثم  یا  هگید یاه  هبنج
یضعب یارب  هنوت  یم مه  یعامتجا  تینما  دوبهب  یگدنز و  تیعضو  دوبهب  تسیز ، طیحم  ظفح  لثم  یا  هگید لیاسم  اه ، نوا زا 

اب ییاسانش و  هژورپ  هوقلاب  عفانم  دیاب  لاح ، ره  رد  .دایب  باسح  هب  تعفنم  یتلود ) یعافتنا و  ریغ  یاه  هژورپ اصوصخ   ) اه هژورپ
وت دیاب  لصا  نیا  .میدب  شدوبهب  مینوت  یم یبیترت  هچ  هب  هش و  یم دیلوت  شزرا  رادقم  هچ  هک  میمهفب  ات  هشب  هسیاقم  اه  هنیزه

.هشاب رظن  دم  مه  هژورپ  نالک  یاه  یریگ میمصت مامت 

اه هژورپ .هد  یم شجراخ  ناهج  رد  هژورپ  هک  ییاهرییغت  ینعم  هب  هکلب  هژورپ ، یاهرییغت  ینعم  هب  هن  هتبلا  رییغت ؛ رییغت دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
هی هک  هنیا  هژورپ  هگا  الثم  .هشب  ققحم  اعقاو  رییغت  نوا  ات  هشاب  رظن  دم  هشیمه  دیاب  هلئسم  نیا  نتسه و  رییغت  یارب  یلماوع 

نوا ینامرد  یتمالس و  تیعضو  رد  یرییغت  هرهش ؛ نوا  رد  ینامرد  تیعضو  دوبهب  فده  هشب ، هتخاس  کیچوک  رهش  هی  وت  هاگنامرد 
.هرایب دوجو  هب  ور  رییغت  نوا  هنوتب  اعقاو  شلوصحم  هک  هرب  شیپ  یلکش  هب  هژورپ  هشب و  کرد  یبوخ  هب  دیاب  رییغت  نیا  .رهش 

دیاب اه  کینکت دانسا و  مامت  نوا  عبت  هب  هژورپ و  یتیریدم  ییارجا و  یاه  شور مامت  هک  نیا اهاه ؛ شور شور یزاس   یزاس یصاصتخا یصاصتخا دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
هدافتسا هژورپ  یارجا  یارب  هدروخن  تسد  یمومع  هخسن  هی  زا  مینک  یعس  هک  نیا هن  هشب ، یزاس  یصاصتخا هژورپ  عون  ساسا  رب 

.مینک
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شیپ اتدمع  نیعتم  یاه  هژورپ یارب  هک  هرازاب ، اب  لوصحم  نداد  قیبطت  یکی  هراد ، هبنج  ود  قیبطت  طیحم ؛ طیحم اباب   قیبطت   قیبطت دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
قیبطت هلصا ، نیا  عوضوم  هک  هگید ، هبنج  .یجیردت  روط  هب  کباچ  یاه  هژورپ رد  هش و  یم ماجنا  هژورپ  زاغآ  رد  ای  هژورپ  عورش  زا 

دیاب ور  اه  شور هک  نیا زا  هتشذگ  ینعی  هیلبق ؛ لصا  هدننک  لیمکت  یعون  هب  هنوا و  طیحم  اب  هژورپ  یارجا  هویش  نداد 
.ندب هجیتن  رتهب  ننوتب  نشب و  راگزاس  هژورپ  طیحم  اب  رتشیب  رتشیب و  ات  مینک  نوشحالصا  مه  امیاد  دیاب  مینک ، یزاس  یصاصتخا
مینک حالصا  یروط  ور  اه  شور لماوع ، رصانع و  ندرک  شنزرس  یاج  هب  ننک  یمن راک  بوخ  الماک  اه  شور یتقو  هگید ، ترابع  هب 

.ننک راک  هژورپ  یعقاو  طیارش  وت  ننوتب  هک 

یاهریثات یناسنا و  لماوع  زا  یشان  یگدیچیپ  نیا  .نتسه  یا  هدیچیپ یاه  متسیس اه  هژورپ هژورپ ؛ هژورپ یاه   یاه یگدیچیپ یگدیچیپ دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
، هیا هدیچیپ تیهام  هژورپ  دوخ  هک  نیا اب  .مینک  تیریدم  میسانشب و  ور  اه  یگدیچیپ نیا  مینک  یعس  امیاد  دیاب  هلماوع و  یطخریغ 

متسیس هش  یم نشب  کرد  یبوخ  هب  اه  یگدیچیپ هگا  سکعرب ، یتح  هشاب ؛ هدیچیپ  هژورپ  یتیریدم  متسیس  هک  هرادن  یلیلد 
.تفرگ یرتهب  یاه  هجیتن یگداس  نیا  اب  درک و  هداس  نکمم  یاج  ات  ور  هژورپ  تیریدم 

ریثات تهج  زا  مه  اه و  کسیر کت  کت  تهج  زا  مه  اه ، کسیر تیریدم  هگید ، ترابع  هب  یعطقریغ ؛ یعطقریغ لماوع   لماوع تیریدم   تیریدم دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
طقف اه  کسیر تیریدم  مینک و  دروخرب  یلاعفنا  دیابن  هک  هنیا  نم  رظن  زا  لصا  نیا  یعقاو  تیهام  هتبلا  .هژورپ  یور  اه  کسیر یلک 

NUP3 هندرکن : دروخرب  یلاعفنا  یاه  هبنج زا  یکی 

هر یم راظتنا  نوشزا  ضوع  رد  هش و  یم دامتعا  دارفا  هب  شوت  هک  ییاضف  داجیا  تیمها  هژورپ و  هژورپ میت   میت ردرد   یراک   یراک گنهرف   گنهرف دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
.ننک کمک  هژورپ  دوبهب  هب  ننک و  لوبق  تیلوئسم  هک 

ای تیقفوم  ثعاب  هک  ساه  نوا همه  بیکرت  هراد و  دوجو  هژورپ  وت  یدایز  یازجا  نتشاد ؛ نتشاد هژورپ   هژورپ هبهب   لماک   لماک دید   دید دروم   دروم ردرد   یلصا   یلصا
.میش یم لکشم  راچد  تهج  نیا  زا  مینک و  یمن هجوت  بناوج  همه  هب  نوماه  یریگ میمصت وت  اه  تقو یلیخ  .هش  یم هژورپ  تسکش 

.مینک یریگ  میمصت راک  بناوج  همه  ندرک  ظاحل  اب  میشاب و  هتشاد  لماک  یدید  هک  هنیا  قفوم  شور 

نوا وت  .هریگ  یم رارق  مومع  رایتخا  رد  درادناتسا  دیدج  هخسن  سیون  شیپ یدالیم  دیدج  لاس  یادتبا  رد  هراد و  همادا  نانچمه  راک 
.نینک لاسرا  نومارب  نیتشاد  یداهنشیپ  هگا  نینوخب و  ور  سیون  شیپ نینوت  یم هلحرم 

زا یضعب  هک  دوب  نیا  شتاعبت  زا  یکی  میدب و  رییغت  یمک  ور  اه  لصا بیکرت  هرتهب  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  راک  همادا  رد  یناسرزور : هب
هب لوصا  دروم  رد  مه  یا  هگید یاهرییغت  .هراد  دوجو  لصا  نالا ۱۲  بیترت ، نیا  هب.ندروآ  دوجو  هب  دیدج  لصا  هی  ندش و  اجباج  رصانع 

بلاج اه  یلیخ یارب  هنوت  یم لوصا  لوحت  دنور  ندید  نوچ  مراد  یم هگن  تسه  هک  یبیترت  نیمه  هب  ور  بلطم  نیا  یلو  دموا ، دوجو 
.مسیون یم کاب  مپ ییاهن  لوصا  دروم  رد  یلماک  بلطم  کیدزن  هدنیآ  رد  .هشاب 

متفه متفه هخسن   هخسن   PMBOKPMBOK  یاهرییغت یاهرییغت
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تیاس وت  هک  یبلطم  نیرخآ  زا  لاس  ود  دودح  المع  هدوب ، ندز  مه  هب  مشچ  هی  لثم  نم  یارب  هک  نیا دوجو  اب  هک  مدش  هجوتم  نالا 
.هدوب یسراف  یاوتحم  اب  هدش  داجیا  هلصاف  یلبنت و  دایز ، هلغشم  زا  یبیکرت  مه  شلیلد  هک  هرذگ ، یم مدوب  هتشون 

مزا شدروم  رد  یلیخ  هک  مدرک  باختنا  ور  یزیچ  بلطم ، نیلوا  یارب  منک و  رشتنم  بلطم  اجنیا  هرابود  هک  متفرگ  میمصت  بیترت ، ره  هب 
.متفه هخسن  کاب  مپ یاهرییغت  هدش : لاوس 

متفه متفه هخسن   هخسن کاب   کاب مپمپ فیلات   فیلات دنور   دنور
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هک متسه  یرفن  هدزاود  زا  یکی  نم  .میدرک  عورش  شیپ  هام  کی  زا  ادودح  ور  کاب  مپ متفه  هخسن  فیلات  نرادن ، عالطا  هک  یناسک  یارب 
شیسررب ات  هش  یم هداتسرف  هرفن  داتفه  ادودح  یهورگ  هب  سیون  شیپ هشب ، مومت  نومراک  هک  نیا زا  دعب  هدش و  باختنا  راک  نیا  یارب 
یارب مود  سیون  شیپ میدب ، دوبهب  ور  سیون  شیپ مینک و  یسررب  ور  نوشاهرظن  هک  نیا زا  دعب  .ندب  یحالصا  یاهداهنشیپ  ننک و 

.هدب یحالصا  یاهداهنشیپ  هنوخب و  ور  نوا  هنوت  یم هشاب  لیام  هک  یسک  ره  نامز  نوا  رد  هش و  یم رشتنم  مومع 

متفه متفه هخسن   هخسن کاب   کاب مپمپ یاهرییغت   یاهرییغت

ور اهرییغت  همه  تایئزج  منوت  یمن هنافساتم  رطاخ  نیمه  هب  هشب و  یقلت  هنامرحم  میت  لخاد  ثحابم  هک  هنیا  یراکمه  دعاوق  زا  یکی 
ماوخ یم نالا  هک  هیزیچ  نوا  هشب و  مالعا  یمومع  روط  هب  هدش  رارق  هراد و  دوجو  ییانبریز  یلیخ  رییغت  هی  لاح  نیا  اب  .منک  مالعا 

.مدب حیضوت 

اه مادقا هیقب  اب  ور  نوشطابترا  هژورپ و  تیریدم  یاه  مادقا عاونا  هک  یاهدنیآرف  ندوب ؛ اهدنیآرف  رب  ینتبم  کاب  مپ یلبق  یاه  هخسن مامت 
ینتبم دنیآرف ، رب  ندوب  ینتبم  یاج  هب  نوا  زا  دعب  یاه  هخسن متفه و  هخسن  هک  هنیا  مدرک  هراشا  هک  یا  ییانبریز رییغت  .ند  یم نوشن 

یلصا یاوتحم  هک  هینعم  نیا  هب  دوب ، دهاوخن  دنیآرف  زا  یربخ  کاب  مپ وت  هگید  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هتبلا  نیا  .دوب  دنهاوخ  لوصا  رب 
.هش یم یسررب  هیواز  نوا  زا  لوصا و  زا  دعب  هشب  حرط  هرارق  هک  یا  هگید زیچ  ره  دوب و  دهاوخ  لوصا  یلصا  دید  هیواز  و 

لوصا لوصا

ات مینک  یم رشتنم   PMI گالبو رد  هاتوک  هلاقم  یدادعت  یدوز  هب  .هلیمکت  لاح  رد  ش  هیلوا هخسن  میدرک و  راک  یلیخ  لوصا  یور  نالا  ات 
هگا هلصاف ، نیا  رد  .داد  مهاوخ  نوشحیضوت  اجنیا  هشب  یمومع  نوشربخ  هک  نیا زا  دعب  .میدب  حیضوت  هصالخ  روط  هب  ور  لوصا 

نوا ندرک  ققحم  هراد و  ربراک  اه  هژورپ همه  وت  هک  هلوصا  زا  یا  هعومجم پون  .نینک  هعلاطم  ور   NUPP نینوت یم نیشاب  دنم  هقالع
نیرتدیدج زا  یکی  پون  .هنک  کمک  نراکردنا  تسد هژورپ  وت  هک  یدارفا  یصخش  تیقفوم  یتح  هژورپ و  تیقفوم  هب  هنوت  یم اعقاو  لوصا 

شزا هژورپ  تیریدم  هعماج  وت  هتشاد و  یبوخ  یلیخ  هجیتن  لاح ، نیع  رد  تفرگ و  تقو  مزا  یدایز  اتبسن  تدم  ش  هیهت هک  هنم  یاهراک 
.مسیون یم رت  لصفم پون  هرابرد  یا  هگید تصرف  وت  الاح  .هدش  یبوخ  یلیخ  لابقتسا 

لوصا شخب  هک  ننک  یم رکف  کاب  مپ متفه  هخسن  رد  نم  ندوب  راکدنا  تسد رطاخ  هب  اه  یلیخ هک  دوب  نیا  پون  هب  هراشا  لیلد  هی 
ره رد  یلو  هدرک ، هدافتسا  پون  هبرجت  زا  راک  زا  ییاه  شخب هک  تسین  یکش  هتبلا  .تسین  روطنیا  هک  هشاب ، پون  یپک  هرارق  کاب  مپ

.یعمج رظن  اب  هش و  یم ماجنا  یهورگ  روط  هب  راک  لک  لاح 

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم ردرد   یریگ   یریگ میمصت میمصت یاه   یاه شور شور دوبهب   دوبهب
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هش یم مه  یا  هناهب شدوخ  .ننک  هدافتسا  ننوتب  همه  هک  مدب  باوج  اجنیا  هرتهب  مدید  دوب و  هدرک  نم  زا  یلاوس  اه  هدنناوخ زا  یکی 
یراک تیعضو  دروم  رد  مه  الک  .دوب  هداتفا  ریخات  هب  متشاد  هک  یا  هگید یاه  هلغشم رطاخ  هب  تساه  تدم هک  تیاس  یناسرزور  هب یارب 

یور مزکرمتم  الماک  متشاذگ و  رانک  صاخ  دراوم  یارب  زج  هب  ور  هرود  سیردت  یا و  هرواشم تامدخ  ندوب ، هدرک  لاوس  یا  هدع نوچ  نم ،
.اه سنارفنک رد  ینارنخس  یکینورتکلا و  یاه  هرود تخاس 

دراوم دراوم ریاس   ریاس ردرد   هژورپ  وو   هژورپ ردرد   یریگ   یریگ میمصت میمصت یاه   یاه شور شور توافت   توافت

هگید و یاهراک  عاونا  وت  هنوت  یم هر  یم راک  هب  هژورپ  وت  حیحص  یریگ  میمصت یارب  هک  ییاه  شور نومه  .هرادن  دوجو  یتوافت  لک  روط  هب 
دروم رد  ییاه  ینارنخس اه و  هاگراک الاح  ات  نم  هک  نیدید  الامتحا  اه  یضعب لاح ، نیع  رد  .هرب  راک  هب  یدرف  یگدنز  رد  یلک  روط  هب  یتح 

https://nupp.guide
https://khorramirad.com/1103/


اتدمع ارجام  نیا  .تسه   PMI یاه سنارفنک زا  یکی  وت  هتفه  نیمه  یرخآ  شیکی  اقافتا  و  متشاد ، اه  هژورپ رد  یریگ  میمصت یاه  شور
.هگید زیچ  هن  هراذ ، یم رثا  اه  نیرمت اه و  لاثم یور 

اهاه هداد هداد یبایزرا   یبایزرا یروآدرگ  وو   یروآدرگ لوا : : لوا مدق   مدق

ش هداس هنومن  .هتسردان  یاه  هداد هراد  دوجو  هک  یلکشم  نیرت  مهم هطبترم و  یاه  هداد یبایزرا  یروآدرگ و  یریگ  میمصت رد  مدق  نیلوا 
یروط ای  نتسردان ، ای  ارثکا  نینیب و  یم کوب  سیف لثم  ییاهاج  اصوصخ  تنرتنیا و  وت  هک  هییاه  هیصوت رابخا و  ماسقا  عاونا و 

تنرتنیا وت  هک  یرابخا  یتسرد  رابتعا و  نیرمت  یارب  تدم  هی  هش  یم .هش  یم داجیا  نوشزا  تسردان  جیاتن  هک  ندش  یدنب  بلاق
بلاج و یلیخ  نیرمت  یلو  هش ، یم رجنم  مه  یهاگآراک  یاهراک  هب  یتح  تسین و  یا  هداس راک  یروطچ ؟ .نینک  لرتنک  ور  نینیب  یم
ییاهاج هچ  البق  نتفر  راک  هب  نوا  رد  هک  ییاه  سکع ای  نتم  هک  نینیبب  نینک و  کچ  ور  هیصوت  ای  ربخ  عبانم  .نم  رظن  هب  هیزیگنا  ناجیه

شتراهم تقادص و  هب  نینوتب  هک  نیسرب  یعبنم  هب  دیاب  تیاهن ، رد  .هدش  رکذ  نوشارب  یعبانم  هچ  اهاجنوا  نتشاد و  دوجو  بو  وت 
ادیپ ور  تسه  قیقحت  نوا  تشپ  هک  یا  یتاقیقحت هسسوم  نینوتب  دیاب  هیملع ، قیقحت  هی  جیاتن  زا  تبحص  هگا  الثم  .نینک  نانیمطا 

هش یم یزاس  هداس یلکش  هب  رابخا  وت  اه  نوا یاه  شرازگ اه  تقو یلیخ  نوچ  نینوخب ، ور  هسسوم  نوا  یمسر  شرازگ  دیاب  دعب  .نینک 
هک هشاب  نوتدای  دیاب  هشاب ، یملع  لیلحت  هی  جیاتن  عوضوم  هگا  هش ؛ یمن متخ  مه  اج  نیا هب  راک  هزات  .هریگ  یم یطلغ  موهفم  المع  هک 

.هشاب هدرک  ضقن  ور  نوا  هشاب و  هدش  یا  هگید قیقحت  نوا  زا  دعب  هنکمم  هرییغت و  لاح  رد  ایوپ و  ملع 

شیپ تقو  دنچ  الثم  .هراد  مزال  میلس  لقع  یداقتنا و  دید  یمک  طقف  ساه و  فرح نیا  زا  رت  هداس یلیخ  اعدا  هی  ضقن  اه  تقو یلیخ 
دوب هدرک  مادقا  شارب  ناملآ  وت  راک ) ای  لیصحت  یارب   ) نیتشینا هک  یهاگشناد  نیلوا  هک  دوب  یخساپ  .همان  هی  زا  مدید  ییاج  یسکع 

یسک ای  ییاج  یتقو  هک  دوب  نیا  مه  شیقالخا  مایپ  دبال  .یرادن  ور  مزال  یاه  تیلباق امش  هنافساتم  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  شهب 
ارچ هک  دوب  نیا  درک  یم ههبش  داجیا  هک  یا  هتکن نیلوا  یلو  .دوب  هداتفا  مه  نیتشینا  یارب  یتح  قافتا  نیا  نیشن ، دیما  ان  هنک  یم نوتدر 
چرس یآ  نیت ای  لگوگ  وت  ور  سکع  نوا  هیفاک  الاح  .دوب  یسیلگنا  نابز  هب  دوب  هداد  یناملآ  دنورهش  هی  هب  یناملآ  هاگشناد  هی  هک  یا  همان

.نداد حیضوت  یخیرات  لیالد  اب  ور  همان  نوا  ندوب  یلعج  هک  نیسرب  ییاه  تیاس ماسقا  عاونا و  هب  ات  نینک 

تیمها هب  یگتسب  مه  داد  جرخ  هب  دیاب  هک  یتیساسح  رادقم  .نینک  یبایزرا  ور  اه  هداد یتسرد  دیاب  فلتخم  یاه  لکش هب  لاح ، ره  رد 
.هراد میمصت 

اهاه هنیزگ هنیزگ عادبا   عادبا یسررب  وو   یسررب مود : : مود مدق   مدق

یضعب .درک  روصت  فده  نوا  هب  ندیسر  یارب  هش  یم یفلتخم  یاه  هار و  لکشم ) کی  عفر  الثم   ) هراد فده  هی  میریگ  یم هک  یمیمصت  ره 
هک هنیا  نومفده  .نراد  یفلتخم  یاه  هنیزه اه و  تیفیک مه  ننک  یم راک  هک  ییاه  نوا .ننک  یمن اه  یضعب ننک و  یم راک  اه  هار نوا  زا 

.مینک رکف  اه  هار عاونا  هب  هک  نیا رگم  تسین  نکمم  راک  نیا  مه  اتدعاق  .مینک  باختنا  ور  هار  نیرتهب 

نیریگ یم میمصت  نیراد  الثم  .ننک  یمن ظاحل  نوشیریگ  میمصت رد  ور  یفاک  یاه  هنیزگ ننک و  یم یراگنا  لهس یلیخ  هلحرم  نیا  وت  ارثکا 
دیاب نوا  رانک  رد  .هن  میشاب ؟ هتشاد  رظن  رد  ور  نیرخن  ندیرخ و  هنیزگ  ود  نیا  طقف  هک  هتسرد  ایآ  .هن  ای  نیرخب  ور  یصاخ  نیشام  هک 
افرص فده  هگا  الثم  .نینک  رکف  نیراد  هک  یفده  هب  دیاب  رت ، مهم نوا  زا  .نینک  رکف  مه  دیرخ  هش  یم هک  یا  هگید یاه  نیشام عاونا  هب 
یتح هشاب  یدج  یریگ  میمصت وت  یلیخ  هک  یمدآ  .نیریگب  رظن  رد  مه  ور  یمومع  لقن  لمح و  یاه  هنیزگ عاونا  دیاب  هشاب ، دمآ  تفر و 
.درک فرطرب  ور  زاین  نوا  یا  هگید رییغت  اب  هشب  الصا  دیاش  هشاب و  هتشاد  لقن  لمح و  هب  زاین  دیاب  ارچ  الصا  هک  هنک  یم رکف  مه  نیا  هب 

هنیزگ هنیزگ نیرتهب   نیرتهب باختنا   باختنا موس : : موس مدق   مدق

یساسحا ریغ  تسرد و  لیلحت  هی  اب  رخآ  رد  .مینک  یروآدرگ  هداد  دیاب  مه  زاب  اتدعاق  راک  نیا  یارب  مینک و  یم لیلحت  ور  اه  هنیزگ الاح 
.میسر یم هجیتن  نیرتهب  هب 

ساسحا هک  تسین  ینعم  نیا  هب  متفگ  لبق  هلمج  وت  هک  یزیچ  .هنک  یم داجیا  هلئسم  یلیخ  نیب  نیا  رد  الومعم  ساسحا »  » هلئسم
دنیآرف دوخ  یلو  مینک ، یم ظاحل  یریگ  میمصت وت  هک  هشاب  یلماوع  زا  یکی  هنوت  یم ساسحا  هشاب : هتشاد  دیابن  یشقن  چیه 



.هشاب یساسحا  دیابن  یریگ  میمصت

.نینک هعلاطم  یلیخ  نوشدروم  رد  دیاب  و  ( cognitive biases  ) هینهذ یاه  بیرف هش  یم داجیا  هک  یلکشم  نیرت  مهم مدق  نیا  وت 

هعلاطم هعلاطم یارب   یارب یداهنشیپ   یداهنشیپ عبانم   عبانم

دوجو مه  ییاه  یژولودوتم راک  نیا  یارب  نیشاب  هتشاد  تسود  هگا  .دوب  یریگ  میمصت یارب  هداس  یلیخ  دنور  هی  مداد  حیضوت  هک  یزیچ 
س: هژورپ یاه  یریگ میمصت دروم  رد  اقافتا  هک  نینک ، ادیپ  باتک  نیا  وت  نینوت  یم ور  اه  نوا زا  یکی  .نینک  هدافتسا  نینوت  یم هک  هراد 

Thinking on Purpose for Project Managers, by Bill Richardson

: هنیا مسانش  یم هژورپ  رد  یریگ  میمصت دروم  رد  هک  یا  هگید بوخ  باتک 

Project Decisions, the Art and Science, by Lev Virine and Michael Trumper

: نینک هعلاطم  ور  فورعم  یلیخ  باتک  نیا  منک  یم داهنشیپ  ینهذ  یاه  بیرف دروم  رد 

Thinking, Fast and Slow, by Daniel Kahneman

، نینیبب یرتشیب  یاه  لاثم تساوخ  یم نوتلد  هگا  .نیشب  انشآ  ینهذ  یاه  بیرف یا  هشیر لیالد  درکلمع و  اب  نینوت  یم باتک  نیا  وت 
: منک یم داهنشیپ  ور  باتک  نیا 

The Art of Thinking Clearly, by Rolf Dobelli

: هنک کمک  اه  میمصت یور  طوبرمان  یاه  ناملا یراذگرثا  هویش  کرد  هب  هنوت  یم مه  باتک  نیا 

Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, Daniel Pink

دای شوت  نینوت  یم هک  یبلاج  یاهزیچ  هیقب  زا  هتشذگ  نینوخب ؛ مه  ور  بلاط  میسن  یاه  باتک همه  هک  منک  یم دیکا  هیصوت  رخآ ، رد 
.هنک یم کمک  یریگ  میمصت هب  هک  تسه  مه  یدایز  یلیخ  دراوم  نیریگب ،

تکجارپ تکجارپ عماج   عماج یامنهار   یامنهار باتک   باتک یناسرزور   یناسرزور هبهب هبهب   توعد   توعد
https://khorramirad.com/1102/ - ۱۳۹۶/۴/۱۴

ور تکجارپ  عماج  یامنهار  باتک  زا  یدیدج  هخسن  نوا  رظانت  هب  هک  دوب  نیا  نم  همانرب  هدش و  رشتنم  تکجارپ  دیدج  هخسن  هک  هیتدم 
هب .مرادن  ور  شناکما  هگید  یاه  تیلوغشم رطاخ  هب  العف  هک  داد  نوشن  مهب  تیعقاو  اب  ندش  وربور  نامز و  رورم  لاح  نیا  اب  .منک  هیهت 

رشتنم یناسرزور و  هب ور  باتک  یا  هگید درف  کمک  اب  هک  مداد  هزاجا  هدوب  نم  یاه  باتک رشان  هک  نارگابید  تاراشتنا  هب  رطاخ  نیمه 
.مدرک لوبق  مه  نم  هتساوخ و  کمک  نم  زا  بسانم  درف  ندرک  ادیپ  یارب  تاراشتنا  .ننک 

نوا هک  هریگ  یم رارق  نوترایتخا  رد  باتک  یلبق  هخسن  .نینک  یگدامآ  مالعا  راک  نیا  یارب  نینوت  یم نیشاب  دنم  هقالع هگا  بیترت ، نیا  هب 
دیاب مه  دیدج  یاه  تیلباق نوا  رب  هوالع  هشب و  حالصا  دیاب  اهروتسد  یارجا  دنور  تاقوا  یهاگ  ریواصت و  .نینک  یناسرزور  هب ور 

.کرتشم روط  هب  هن  هش و  یم رشتنم  نوتدوخ  مان  اب  افرص  باتک  مرادن ، ور  راک  تیفیک  رب  تراظن  ناکما  نوچ  .نشب  هداد  ششوپ 
.تشاد مهاوخن  یتلاخد  نم  دوب و  دهاوخ  تاراشتنا  اب  امیقتسم  مه  نوتدادرارق 

یارب یصاصتخا  دلیف  کی  تخاس  هویش  شوت  هک  نینک  هیهت  سکع ) اب  هارمه   ) هاتوک یامنهار  هی  افطل  نیتسه  راک  نیا  هب  لیام  هگا 
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نیب زا  .نیتسرفب  نم  یارب   PDF بلاق رد  هامریت  نایاپ  ات  رثکادح  ور  نوا  هد و  یم حیضوت  ور  نامز  تدم  هدش  درگ  رادقم  شیامن 
ارجام نیا  رد  یشقن  هگید  دعب  هب  نوا  زا  منک و  یم یفرعم  تاراشتنا  هب  ور  نشاب  رتهب  همه  زا  هک  ات  هس هدش  تفایرد  یاه  هنومن

.تشاد مهاوخن 

نایناریا نایناریا یارب   یارب   PMPPMP  نومزآ نومزآ یاه   یاه تیدودحم تیدودحم
https://khorramirad.com/1100/ - ۱۳۹۵/۱۱/۵

ناریا میقم  مدرک  تکرش  نومزآ  وت  مدوخ  هک  ینامز  هک  هنیا  مدب  منوت  یم هک  مه  یباوج  هش و  یم دایز  لاوس  نم  زا  ارجام  نیا  دروم  رد 
.دشن داجیا  یلکشم  مدرک و  تبث  مه  ور  ناریا  سردآ  مدوب و 

هدوب یحیضوت  دروم  نیا  رد  البق  هک  دایمن  مدای  .هدش  هداد  حیضوت  هلئسم  نیا   PMP کوبدنه یلعف  هخسن  وت  هک  مدش  هجوتم  زورما 
.هشاب

هب یگتسباو  درف  هک  یتروص  رد  هرادن ، یلکشم  ناریا  میقم  دارفا  یارب  نومزآ  رد  تکرش  هک  هتفگ  اصخشم  کوبدنه  نالا  لاح ، ره  هب 
.نرادن ور  نومزآ  رد  تکرش  ناکما  بیترت  نیا  هب  نشاب  یتلود  یاه  ناگرا مادختسا  رد  هک  یناسک  منک  یم رکف  .هشاب  هتشادن  تلود 

.تسین یزکارم  نینچ  ناریا  رد  هش و  یم رازگرب   Prometric زکارم رد  نومزآ  هک  نینودب  هبوخ  نیتسین  انشآ  نومزآ  اب  دایز  هگا  مه  الک 
.نینک رفس  یا  هگید روشک  هب  دیاب  نومزآ  رد  تکرش  یارب  بیترت  نیا  هب 

راک نیا  یارب  .ننک  تکرش   ۲ سنیرپ نومزآ  وت  ناریا  لخاد  ننوت  یم اه  بلطواد هراد و  یتوافتم  دنور   AXELOS هناتخبشوخ تشونیپ :
یذغاک نومزآ  رد  ای  هش ، یم ادیپ  ناریا  وت  یتخس  هب  هک  هراد  بوخ  تنرتنیا  هب  زاین  هنافساتم  هک  درک  تکرش  نیالنآ  نومزآ  رد  هش  یم

.هشاب هتشاد  روضح  لحم  رد  هدش  دییات  نومزآ  بقارم  هک  هنکمم  یتقو  مه  نوا  هک  درک ، تکرش 

.درک تکرش  ناریا  زا  هشیمن  مه   AXELOS نیالنآ یاه  نومزآ رد  هگید  هک  هیتدم  هنافساتم  یناسرزور : هب

PMBOKPMBOK  یاهدنیآرف یاهدنیآرف یخیرات   یخیرات دنور   دنور رورم   رورم
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نیا هب  متفرگ  میمصت  هعفد  نیا  مدب ! کاب  مپ دیدج  هخسن  یاهرییغت  هرابرد  ییاه  حیضوت هک  هر  یم راظتنا  یگشیمه  مسر  قباطم 
نیا .منک  رشتنم  ملیف  بلاق  رد  ور  مدوب  هدرک  کاب  مپ یاهدنیآرف  رییغت  یخیرات  دنور  یور  هک  لصفم  یلیخ  یسررب  هی  هجیتن  تبسانم 

هناهب نیا  هب  هدش و  طلسم  کاب  مپ هب  هگید  ربراک  هک  ییاج  تسه ، مه   PMP نومزآ یگدامآ  یشزومآ  هرود  رخآ  شخب  زا  یئزج  ملیف 
.مینک یم رورم  مه  اب  ور  زیچ  همه  صاخ  یلیخ  دید  هیواز  هی  زا  راب  کی 

.س هخسن نیرخآ  هک  کاب ۶ ، مپ هب  میسرب  ات  میر  یم ولج  هنود  هنود  مینک و  یم عورش  کاب  مپ لوا  هخسن  زا  ور  راک  ملیف  نیا  وت 

الماک مه  ملیف  .نیشاب  هتشاد  یفاک  تقو  هک  نینک  شندید  هب  عورش  ینامز  هرتهب  هجیتن  رد  هتعاس ، کی  ادودح  ملیف  تدم 
.دوب دهاوخن  بلاج  دیفم و  نوتارب  الامتحا  نیشابن  انشآ  یفاک  هزادنا  هب  کاب  مپ اب  هگا  س و  هتفرشیپ
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رس ور  نوا  هشاب  رتهب  دیاش  هشابن  بسانم   HD هخسن ندید  یارب  نوتتنرتنیا  تعرس  هگا  .نینیبب  نییاپ  نیمه  ور  ملیف  نینوت  یم
.هشابن تحار  هنکمم  نییاپ  تیفیک  هخسن  وت  نتم  ندنوخ  ساهدنیآرف و  ناونع  زا  رپ  هحفص  نوچ  نینیبب ، دعب  نینک و  دولناد  تصرف 

.نینک کیلک  هراد  رارق  ملیف  شخپ  رداک  نییاپ  هک  دولناد  همکد  یور  دولناد  یارب 

رازه ود  ادودح   ) هدش مومت  اهدیالسا  هیهت  هرود و  یحارط  نالا  .هدرک  تفرشیپ  یلیخ  مه   PMP نومزآ یگدامآ  هرود  نیودت  نمض ، رد 
.هش یم عورش  هرود  طبض  نیا  زا  دعب  .متسه  ییاهن  یاه  حالصا ینیبزاب و  هلحرم  وت  و  دیالسا )!

PRINCE2PRINCE2  دیدج دیدج هخسن   هخسن یاهرییغت   یاهرییغت
https://khorramirad.com/1098/ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

رطاخ هب  مدوب ، دیدج  هخسن  هرواشم  میت  رد  ادتبا  زا  هک  نیا اب  .درک  رشتنم  ور   PRINCE2 دیدج هخسن  ربخ   AXELOS هرخالاب
.مدب یحیضوت  شدروم  رد  نالا  ات  متسنوت  یمن دوب  هدش  اضما  هک  یا  یگنامرحم همان  قفاوت

نومزآ نومزآ لآونم  وو   لآونم

هگید هام  دنچ  ات  مه  لآونم  دیدج  هخسن  هریگ و  یم رارق  یمسر  یاه  سردم رایتخا  رد  اهزور  نیمه  رد  دیدج  هخسن  سیون  شیپ نیرخآ 
لاس رخآ  ات  یمیدق  نومزآ  نوا ، رانک  رد  .هریگ  یم رارق  سرتسد  رد  نومزآ  دیدج  هخسن  مه  لاس  طساوا  زا  الامتحا  .هش  یم رشتنم 

.دوب دهاوخ  اه  بلطواد رایتخا  رد   ۲۰۱۷

اهرییغت اهرییغت

اه نتم یضعب  .هدوب  یمسر  لآونم  وت  یژولودوتم  نیا  حیضوت  هویش  هرابرد  هدوب  هچره  هدرکن و  یصاخ  رییغت   ۲ سنیرپ یژولودوتم 
هک هدش  هداد  جرخ  هب  یدایز  طایتحا  مه  لآونم  لک  وت  ندش و  یئزج  یاه  حالصا یتیریدم  یاه  لوصحم اهاج  یضعب  ندرک ، ادیپ  دوبهب 

.هشاب هتشادن  ضقانت  ( Agile  ) کباچ یاه  شور اب  یزیچ 

نوا هش  یم روطچ  هک  نیا هرابرد  تسه  یحیضوت  لآونم  شخب  ره  نایاپ  رد  هرت : مهم همه  زا  هک  هدوب  مه  یا  هگید رییغت  اه  نیا رانک  رد 
.درک یزاس  یصاصتخا ور  شخب 

کرد یبوخ  هب  ور  یزاس  یصاصتخا موهفم  هک  هدوب  نیا  درادناتسا  نابطاخم  لکشم  نیرت  گرزب نوچ  هدوب ، دیفم  یلیخ  راک  نیا 
نالا .هدمویم  یزابذغاک  زا  رپ  نیگنس و  هدیچیپ ، یلیخ  رظن  هب  الومعم   ۲ سنیرپ رطاخ  نیمه  هب  .نتفرگ  یمن رظن  رد  یتح  ای  ندرک  یمن

.هش یم یروآدای  امیاد  مهم  نیا  مه  هراد و  دوجو  دروم  نیا  رد  یرتشیب  ییامنهار  مه  نوچ  هش ، یم رتمک  یلیخ  لکشم  نیا 
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PRINCE2PRINCE2  هچخیرات هچخیرات
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هک ور  درادناتسا  لماک  خیرات  ، Colin Bentley هش ، یم هتخانش   ۲ سنیرپ ناونع  هب  نالا  هک  یشور  ناراذگناینب  زا  یکی  شیپ  زور  دنچ 
وت هچخیرات  نیا  زا  یشخب  هتبلا  .منک  یم لقن  نوتارب  ور  شیا  هصالخ اجنیا  .درک  فیرعت  مارب  هدشن  دنتسم  یفاک  هزادنا  هب  هنافساتم 

.تشاد یگزات  الماک  نم  یرب  شاهاج  یضعب  یلو  هراد ، دوجو  اه  باتک یضعب 

دوجو هژورپ  تیریدم  یارب  یشور  اه  تکرش هیقب  رد IBM و  لاس ۱۹۷۵  .ندوب  هژورپ  ریدم   IBM رد هگید  رفن  دنچ  اب  هارمه  نوشیا 
شزومآ نودب  هک  ندوب  ینف  یاه  مدآ مه  یگمه  .درک  یم تیریدم  ور  اه  هژورپ یدوهش  یلکش  هب  شدوخ  یارب  یسکره  المع  تشادن و 
هژورپ تیریدم  درادناتسا  هی  تخاس  هدیا  اب  رفن  دنچ  نیا  هرخالاب  .ندوب  هتفرگ  هدهع  هب  ور  تیلوئسم  نیا  هژورپ  تیریدم  وت  یصاخ 

.Simpact ننک : یم تبث  ور  نوشدوخ  تکرش  ننک و  یم کرت  ور   IBM

، دیلوت تیریدم  حطس  هس  یارب  بیترت  هب   PROMPT III و PROMPT II و PROMPT I یاه مان هب  درادناتسا  هس  هک  دوب  نیا  هیلوا  هدیا 
رد هش و  یم لیمکت   PROMPT II هژورپ تیریدم  درادناتسا  طقف  نیب  نیا  زا  .هشب  هتخاس  یژتارتسا  حرط و  تیریدم  و  هژورپ ، تیریدم 
نم .هدوب  دنوپ  رازه  یلاس ۹  تکرش  ره  یارب  درادناتسا  زا  هدافتسا  هنیزه  .اه  تکرش هب  درادناتسا  هئارا  هب  ننک  یم عورش  لاس ۱۹۷۹ 

.هرضاح لاح  رد  دنوپ  رازه  شزرا ۴۰  لداعم  غلبم  نیا  هک  مدش  هجوتم  مدرک و  کچ  لوپ  شزرا  لیدبت  تیاس  دنچ  وت 

هک هریگ  یم میمصت   CCTA ناتسلگنا. یتلود  یاه  هسسوم زا  یکی  هدوب ؛  CCTA اه لاس نومه  رد   Simpact یاه یرتشم زا  یکی 
بیترت نیا  هب  .عافد  ترازو  یارب  هلمج  زا  هشب ، تاعالطا  یروانف  یاه  هژورپ مامت  رد  ناتسلگنا  تلود  یمسر  درادناتسا   PROMPT II

.هریگ یم یلیخ   Simpact راک

LBMS مسا هب  ییاداناک  تکرش  هی  هب  ور  تکرش  تیاهن  رد  ننک و  یم ادیپ  مه  اب  یدایز  یاه  فالتخا لاس ۱۹۸۰  رد  تکرش  یاهریدم 
رد هک   PROMPT II زا یا  هخسن اتیاهن   CCTA رطاخ نیمه  هب  دایمن و  رانک   CCTA اب بوخ  نادنچ  مه  ییاداناک  تکرش  .نشورف  یم

PROMPT IN the CCTA ترابع ففخم  ناونع  هب  مه  ور  مسا  نیا  .هنک  یم رشتنم   PRINCE مان اب  لاس ۱۹۸۹  رد  ور  هدوب  شرایتخا 
مسا باختنا  یارب  یا  هقباسم رطاخ  نیمه  هب  هدمویمن و  بلاج  رظن  هب  نادنچ  مسا  مه  زاب  یلو  .ندوب  هتفرگ  رظن  رد   Environment
PRojects IN Controlled هصالخ ناونع  هب  یلو  هشب ، هتشاد  هگن   PRINCE مسا هک  هدوب  نیا  هدنرب  داهنشیپ  نراذ و  یم دیدج 

.هشب هتفرگ  رظن  رد   Environments

(. نالا لثم   ) هتشادن یا  هنیزه نوا  زا  هدافتسا  دنوپ و  تمیق ۱۰۰  هب  هدوب  یدلج  هعومجم ۵  هی  سنیرپ  درادناتسا  هلحرم  نیا  وت 
هشاب هتشاد  دربراک  یرازفا  مرن ریغ  یاه  هژورپ وت  هک  یشور  یارب  اضاقت  جیردت  هب  هدوب و  زکرمتم  یرازفا  مرن یاه  هژورپ یور  یژولودوتم 

هسسوم هب   CCTA زا درادناتسا  ای  مدشن : هجوتم  تسرد  زونه  نم  هک  هتفا  یم قافتا  مه  یا  هگید رییغت  هلصاف  نیا  وت  .هش  یم دایز 
ره هب  .منک  قیقحت  دیاب  ادعب  دروم  نیا  رد  الاح  .هنک  یم ادیپ  مان  رییغت   OGC هب  CCTA ای هش ، یم لقتنم   OGC مسا هب  یا  هگید یتلود 

هخسن هیهت   OGC هتبلا .تسین  یرازفا  مرن یاه  هژورپ هب  دودحم  هگید  الاح  هش و  یم رشتنم  رد ۱۹۹۶  درادناتسا  دیدج  هخسن  لاح ،
Colin هک هنک  یم نوشروبجم  هر  یمن شیپ  بوخ  راک  هک  یتدم  زا  دعب  هراذ و  یم  Duhig Berry مسا هب  یتکرش  هدهع  هب  ور  دیدج 

.ننک مادختسا  راک  نیا  یارب  ور   Bently

لیدبت  PRINCE زا شمسا  هش و  یم یلک  یرگنزاب  درادناتسا  ناتساد ، یاج  نیا زا  دعب  .دوب  اج  نیا ات   Colin Bently تبحص بوخ ،
زا هیبیکرت  هک   AXELOS مسا هب  یندم  تکراشم  هی  هب  هش  یم لقتنم   OGC زا شتیکلام  مه  شیپ  لاس  دنچ  . PRINCE2 هب هش  یم
منک یم رکف  هدشن ، قیقدت  زونه  همانرب  هک  نیا اب  هنیودت و  لاح  رد  دیدج  هخسن  هک  مه  نالا  .یصوصخ  تکرش  هی  ناتسلگنا و  تلود 

.هدرادناتسا ندرک  رت  یدربراک یور  دیدج  هخسن  وت  یلصا  زکرمت  .هشب  رشتنم  هگید  لاس  کی  دودح  ات 

https://khorramirad.com/1091/


هخسن  16.116.1 هخسن   P6P6  اروامیرپ اروامیرپ راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1088/ - ۱۳۹۵/۲/۲۲

هفاضا شهب  یزیگنا  ناجیه نادنچ  تیلباق  نم  رظن  هب  هنافساتم  هخسن 16.1 . هدش : رشتنم  یگزات  هب   P6 اروامیرپ دیدج  هخسن 
.هدشن

میمصت لکاروا  نیداتفا : بقع  هلفاق  زا  یلیخ  نینکن  رکف   ، مدوب هداد  حیضوت  اه  هخسن هرامش  دروم  رد  البق  هک  روطنومه  نمض ، رد 
هب ۱۶. دیرپ  زا ۸  دعب  رطاخ  نیمه  هب  هنک و  ضوع  ور  یراذگ  هرامش متسیس  تفرگ 

هک مداد  حیضوت  تیاس  وت  یلیخ  الاح  ات  هک  هییارجام  مه  نیا  نینک . دولناد  لکاروا  تیاس  زا  تیدودحم  نودب  ور  رازفا  مرن نینوت  یم
لکاروا تیاس  زا  ننوت  یم ناوخب  هک  ییاسک  .هرادن  ینعم  الصا  هدش  کرک  هخسن  یوجتسج  هنوترایتخا و  رد  یدازآ  هب  اروامیرپ 

.شنرخب دیاب  تقونوا  ننک ، هدافتسا  نوشتکرش  وت  نشاب  هتشاد  دصق  هگا  .هن  ای  هروخ  یم نوشدرد  هب  ننیبب  هک  ننک  شدولناد 

دولناد هزاجا  اه  میرحت رطاخ  هب  یناریا  ناربراک  هب  لکاروا  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  هشیمه  هک  یلکشم  هی  شدولناد  دروم  رد  هتبلا 
.هن ای  هدش  ضوع  لاور  نیا  ریخا  یاهرییغت  اب  منود  یمن .دوب  نکشرتلیف  اب  یپ  یآ  رییغت  شلح  هار  داد و  یمن

لثم تاعالطا ، همه  لماش  هک  تیاباگم )  ۲۵۰  ) هنیگنس یلیخ   HTML هعومجم هی  هتبلا  هدولناد . لباق  کنیل  نیا  زا  مه  شلآونم 
.س هعومجم نوا  لخاد  کیچوک   PDF لیاف هی  نیاوخب ، ور  ربراک  لآونم  طقف  هگا  .هش  یم سیباتید  راتخاس 

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم ردرد   یعمج   یعمج درخ   درخ
https://khorramirad.com/1086/ - ۱۳۹۵/۲/۱۹

هشیمه .مراد  سالک  کی  هام  ود  ره  مه  زونه  مشاب ، زکرمتم  اوتحم  دیلوت  یور  منوتب  هک  مد  یم سرد  سالک  رتمک  یلیخ  اریخا  هک  نیا اب 
.هدوب یسالک  یاه  باوج لاوس و  مدرک ، لح  یگزات  هب  هک  یلیاسم  زا  یکی  منک و  ارجا  لبق  زا  رتهب  ور  اه  سالک منک  یم یعس 

لاعف یلیخ  مدآ  رفن  هس  ود  الومعم  مسرپب ، همه  زا  ور  نوا  هگا  مسرپ ، یم اوتحم  دروم  رد  یلاوس  یتقو  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یلکشم 
درف نوا  هنکمم  مسرپب ، یصاخ  درف  زا  ور  لاوس  مه  رگا  .هسر  یمن هیقب  هب  تبون  ند و  یم باوج  اه  لاوس همه  هب  هک  نتسه  سالک  وت 

.دوب دهاوخن  بسانم  الماک  سالک  وت  لماعت  نیا  رب  انب  .هنکن  ادیپ  یبوخ  سح 

تکرش منک ، شلاعف  هک  عقوم  ره  منک و  یم هدامآ  نیالنآ  رازفا  مرن هی  وت  ور  اه  لاوس متشاذگ : یدیدج  همانرب  یگزات  هب  رطاخ  نیمه  هب 
تبحص ش  هرابرد مینیب و  یم هدرپ  یور  ور  هجیتن  ندب ، باوج  همه  یتقو  .ندب  باوج  لاوس  هب  نوشاه  لیابوم اب  ننوت  یم اه  هدننک

.مینک یم

یلیخ هتکن  نیب  نیا  رد  یلو  .مد  یم شداهنشیپ  مه  ننک  یم سیردت  هرود  هک  ییاسک  همه  هب  هداد و  باوج  بوخ  یلیخ  شور  نیا 
.دید ور  یعمج  درخ  ریثات  هش  یم حوضو  هب  هک  نیا هراد : دوجو  مه  یبلاج 

هب ور  نوا  نم  .هتفر  راک  هب  ینعم  هچ  هب  اقیقد  هک  مدرکن  یلماک  قیقحت  هش و  یم هدافتسا  یسراف  وت  هک  هیترابع  یعمج » درخ   » هتبلا
.هیملع شیبامک  موهفم  هی  هک  مرب  یم راک  هب   Wisdom of the Crowd لداعم ناونع 

یعمج یعمج تیقفوم   تیقفوم اتات   یدرف   یدرف یاه   یاه هابتشا هابتشا زازا  

https://khorramirad.com/1088/
https://edelivery.oracle.com
http://download.oracle.com/docs/cds/E68202_01.zip
https://khorramirad.com/1086/


مدب ور  لاوس  نوا  هب  طوبرم  سرد  هک  نیا زا  لبق  مه  ور  نوشرتشیب  نتسه و  تخس  الومعم  مسرپ  یم سالک  وت  هک  ییاه  لاوس
هب هرادن ، یلاکشا  چیه  نیا  .ند  یم باوج  هابتشا  ور  اه  لاوس رثکا  دارفا ، رثکا  رطاخ  نیمه  هب  .هراد  صاخ  لیالد  مه  نوا  هک  مسرپ ، یم

هابتشا ور  اه  لاوس رثکا  دارفا  رثکا  هک  نیا دوجو  اب  هک  هنیا  مهم  هتکن  .هشب  هدامآ  یریگدای  یارب  نوشنهذ  هک  هنیا  فده  هک  نیا رطاخ 
! هتسرد الومعم  نوشاه  باوج بیکرت  ند ، یم باوج 

نیا اب  .ند  یم باوج  تسرد  ور  یکی  لاوس  هس  ره  زا  ابیرقت  ینعی  تسه ، دصرد  دودح ۳۰  الومعم  اه  لاوس عومجم  وت  دارفا  زایتما 
میریگب شلوا  ور  سالک  رخآ  نومزآ  هگا  هک  هینعم  نیا  هب  نیا  تسه ! دصرد  ات ۹۰  دودح ۸۰  سالک  لک  یاه  باوج نیگنایم  زایتما  لاح 

.نش یم لوبق  یبوخ  یلیخ  هرمن  اب  ندب ، باوج  نومزآ  هب  هگیدمه  کمک  اب  بسانم  متسیس  هی  وت  همه  هگا  یلو  نش ، یم در  ارثکا 

؟؟ هیچ هیچ یعمج   یعمج درخ   درخ

دح رد  هک  ندب  ییاه  باوج ننوت  یم نتسین  صصختم  امازلا  هک  ییاه  مدآ زا  یگرزب  هورگ  هشاب ، مهارف  یعمج  درخ  یارب  طیارش  یتقو 
هی .ندرک  ناحتما  یسایس ، یداصتقا و  یاه  ینیب شیپ الثم  اه ، لاوس عاونا  یارب  ور  ارجام  نیا  .ساه  نوا زا  رتهب  یتح  ای  اه  صصختم

اب ندرک ، باسح  ور  اه  باوج نیگنایم  یتقو  .ننزب  سدح  ور  واگ  هی  نزو  هک  نتساوخ  رفن  دودح ۸۰۰  زا  هک  هنیا  مه  شفورعم  شیامزآ 
.هنک یدروآرب  نینچ  هنوتب  هک  هشاب  قیقد  دیاب  ردقچ  صصختم  هی  نینک  باسح  الاح  دوب ! تسرد  اطخ  دصرد  کی 

؟؟ هراد هراد دوجو   دوجو یعمج   یعمج درخ   درخ ارچ   ارچ

نوچ .هنک  یم فرحنم  قیقد  رادقم  زا  ور  یمدآ  ره  باوج  هک  هراد  دوجو  »ی  زیون  » هک ننود  یم نیا  ور  یعمج  درخ  دوجو  لیلد  الومعم 
باوج ننک و  یم یثنخ  ور  هگیدمه  اهزیون  هشاب ، دایز  یفاک  هزادنا  هب  دارفا  دادعت  یتقو  هرادن ، یصاخ  یوگلا  عقاوم  رثکا  وت  زیون  نیا 

.هنوم یم یقاب  قیقد 

بوخ دایز  نم  رظن  هب  هناقالخ  لیاسم  هب  بسانم  باوج  ندرک  ادیپ  یارب  یلو  هشاب ، بوخ  هنوت  یم واگ  نزو  نیمخت  یارب  حیضوت  نیا 
هب هنیب و  یم ور  لکشم  هبنج  هی  هراد  یسک  ره  .هرادن  لکشم  هب  یلماک  دید  سک  چیه  هک  دید  مه  روطنیا  ور  ارجام  هش  یم .تسین 
.هبوخ یلیخ  باوج  رطاخ  نیمه  هب  هدش و  هدید  بناوج  مامت  المع  نش ، یم بیکرت  مه  اب  اه  باوج نیا  یتقو  هنک و  یم رکف  شباوج 

؟؟ هراد هراد دوجو   دوجو یعمج   یعمج درخ   درخ عقوم   عقوم هچهچ  

عقاوم رثکا  وت  هک  هنیا  تیعقاو  .هریگ  یمن لکش  یعمج  درخ  میاوخب  رظن  نوشزا  مینک و  عمج  مه  رود  ور  دایز  هدع  هی  تقو  ره 
مه دارفا  کت  کت  رظن  تیفیک  زا  یتح  یعمج  رظن  تیفیک  هک  یعقوم  نگ : یم  Groupthink شهب هک  هیزیچ  جیار  لکشم  هی  هریگ ! یمن

.نتسه عمج  عبات  طقف  نرادن و  یرظن  هگید  المع  اه  مدآ هک  یتقو  هرت ؛ نییاپ

یارب لماع  راهچ  هدنسیون  .مدوب  هدش  انشآ   James Surowiechki زا  The Wisdon of Crowds مسا هب  یباتک  وت  موهفم  نیا  ای  نم 
: هنود یم مزال  یعمج  درخ  ندموا  دوجو  هب 

یاه مدآ هک  هنیا  راک  نیرتهب  .نیریگب  بسانم  هجیتن  نینوت  یمن نینک  عمج  مه  رود  ور  یار  مه الماک  یاه  مدآ هگا  ارآ : عونت 
.نریگب رارق  مه  رود  فلتخم  یاهرظن  شناد و  اه ، هبرجت اب  فلتخم ،

.نراذب ریثات  هگیدمه  رظن  یور  دیابن  دارفا  ارآ : لالقتسا 
.هرن نیب  زا  نوشدیاقع  یدازآ  ات  نریگب  رارق  مه  رانک  رد  ارگزکرمان  شوجدوخ و  یلکش  هب  دیاب  دارفا  تردق : زکرم  دوبن 

.هشب بیکرت  مه  اب  یبسانم  لکش  هب  دارفا  یاهرظن  دیاب  بیکرت :

؟؟ درک درک هدافتسا   هدافتسا هژورپ   هژورپ وتوت   یعمج   یعمج درخ   درخ زازا   هشهش   یمیم روطچ   روطچ

وت .ننک  شلح  یتحار  هب  ننوت  یمن هک  نریگ  یم رارق  ییاهامعم  لباقم  رد  یهاگ  نراد  ور  هژورپ  یاه  یریگ میمصت تیلوئسم  هک  ییاسک 
حیضوت نوشهب  ور  لکشم  درک ، عمج  ور  میت  یاضعا  درک : هدافتسا  هراد  دوجو  هژورپ  وت  هک  یلیسناتپ  زا  هش  یم تحار  یلیخ  طیارش  نیا 

.تفرگ شزا  ور  باوج  نیرتهب  هش  یم هشب  لیهست  یبوخ  هب  هاگراک  نیا  هگا  .ننک  لح  ور  نوا  هک  تساوخ  نوشزا  و  داد ،



حیضوت عقوم  هک  هشاب  بقارم  دیاب  هژورپ  ریدم  نوا  رانک  رد  .درک  هدافتسا  یفلد  نم ، بوبحم  کینکت  زا  هش  یم هسلج  نیا  لیهست  یارب 
.نراذن رثا  هگیدمه  یارآ  یور  ات  ننکن  یثحب  یفلد  دنور  زا  جراخ  دارفا  هشن و  اقلا  دارفا  هب  یصاخ  لح  هار  لکشم  نداد 

یور زکرمتم  یلیخ  مه  س و  هداس مه  هک   P3.express مسا هب  مینک  یم راک  یدیدج  هژورپ  تیریدم  بوچراهچ  یور  میراد  هک  هیتدم  ام 
میت یاضعا  زا  راب  کی  یهام  هک  هنیا  دروم  کی  هش : یم هدافتسا  یعمج  درخ  زا  بوچراهچ  نیا  یاج  ود  وت  .هژورپ  یناسنا  یاه  هبنج

.هژورپ داح  لیاسم  ای  اه  کسیر هب  بسانم  شنکاو  ندرک  ادیپ  یارب  هگید  یکی  ننکب و  هژورپ  دوبهب  یارب  یرکف  هش  یم هتساوخ 

PRINCE2PRINCE2  میت میت راتخاس   راتخاس ردرد   راکنامیپ   راکنامیپ رواشم  وو   رواشم امرفراک ، ، امرفراک هاگیاج   هاگیاج
https://khorramirad.com/1085/ - ۱۳۹۵/۱/۲۲

روطچ هدش  هداد  حیضوت   ۲ سنیرپ وت  هک  یمیت  راتخاس  نتسه  راک  هب  لوغشم  هژورپ  هی  وت  تکرش  دنچ  یتقو  هک  هنیا  جیار  لاوس  هی 
: شمداد حیضوت  ملیف  نیا  وت  مدرک ؛ هدافتسا  یدیدج  شور  زا  لاوس  نیا  هب  باوج  یارب  .هریگ  یم لکش 

PMBOK 6PMBOK 6  یاهرییغت یاهرییغت
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دوب و رتمک  لبق  هخسن  زا  اتبسن  هخسن  نیا  یاهرییغت  .هش  یم رشتنم  ییاهن و  کیدزن  هدنیآ  رد  هدش و  هدامآ  کاب ۶  مپ سیون  شیپ
دوجو هک  دوب  نیا  داتفا  لبق  هخسن  وت  نم  رظن  زا  هک  یقافتا  نیرت  مهم .دوبن  مه  زیگنا  ناجیه لبق  هعفد  هزادنا  هب  مگب ، هناقداص 

دییات هنافساتم  هک  هخسن  نیا  یارب  نم  هیلوا  یاهداهنشیپ  زا  یکی  الثم  لاح  نیا  اب  .دش  فافش  الماک  هزوح  ره  وت  یتیریدم  یاه  همانرب
نم هک  یزیچ  هراد ، دوجو  کاب  مپ وت  یتیریدم  همانرب  عون  ود  نالا  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  ییارجام  .دوب  موهفم  نیا  رتشیب  تیفافش  دشن 

مود عون  هد و  یم حیضوت  ور  یدنب  نامز تیریدم  هویش  طقف  هک  یدنب ، نامز تیریدم  همانرب  لثم  بان ، یتیریدم  همانرب  مگ  یم شهب 
همانرب لثم  هدش ، طولخم  نوشاهاب  مه  یتایلمع  یزیر  همانرب زا  یشخب  یزاب ، دعاوق  رب  هوالع  هک  بان  ریغ  یتیریدم  یاه  همانرب

رظن رد  یتایلمع  یاه  همانرب یارب  یا  هگید یاهدنیآرف  رصانع و  نشب و  بان  اه  همانرب همه  هک  دوب  نیا  نم  داهنشیپ  .تاطابترا  تیریدم 
.هش یم صخشم  لبق  زا  رتهب  رصنع  ره  تیمها  هاگیاج و  مه  هش و  یم رت  بترم رت و  هتفای نامزاس درادناتسا  مه  راک  نیا  اب  .هشب  هتفرگ 

.دیدج هخسن  یاهرییغت  یسررب  غارس  میرب  الاح 

https://p3.express
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باتک باتک ودود   هبهب   درادناتسا   درادناتسا کیکفت   کیکفت

میسقت و شخب  ود  هب  کاب  مپ هک  هراد  لامتحا  تفگ ، نم  هب  هتیمک  یاضعا  زا  یکی  هک  یزیچ  قبط  یلو  هدشن ، یعطق  زونه  ارجام  نیا 
: هشب رشتنم  هناگادج  باتک  ود  بلاق  رد 

هئارا دایز  یاه  حیضوت نودب  یدنیآرف و  یاه  هورگ دید  هیواز  زا  ور  اهدنیآرف  هک  هیشخب  نومه  نیا  هژورپ : تیریدم  درادناتسا  باتک 
هنکمم نالا  اه و  تسویپ زا  یکی  هب  دش  لقتنم  لبق  هخسن  وت  دوب ، باتک  یلصا  هندب  وت  یلبق  یاه  هخسن وت  شخب  نیا  .هنک  یم

.هنک لمع  درادناتسا  ناونع  هب  شخب  نیا  هک  هنیا  فده  .هناگادج  باتک  هشب 
باتک بلاق  رد  هگا  .شناد  یاه  هزوح دید  هیواز  زا  اهدنیآرف  هرابرد  یلیمکت  حیضوت  هش  یم هگید  شخب  کاب : مپ یامنهار  باتک 

.همجنپ هخسن  یلصا  هندب  نومه  نیا  .دوب  دهاوخ  کاب  مپ یامنهار  باتک  نیا  مسا  هشب ، رشتنم  یا  هناگادج

.موهفم ود  نیا  یارب  هدش  میسقت  یلک  شخب  ود  هب  باتک  ضوع  رد  یلو  داتفین ، قافتا  نیا  یناسرزور : هب

عبانم عبانم تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

هب طوبرم  یاهراک  همه  .تشاد  یدودحم  هرتسگ  یلیخ  هک  میتشاد  یناسنا  عبانم  تیریدم  مسا  هب  یشناد  هزوح  یلبق  یاه  هخسن وت 
راک رس و  عبانم ) همه  هن  و   ) یناسنا عبانم  تیریدم  زا  ییاه  هبنج اب  طقف  شخب  نیا  وت  دش و  یم ماجنا  نامز  تیریدم  هزوح  وت  عبانم 

.شزومآ یمیت و  راک  دوبهب  لثم  میتشاد 

البق هک  ییاهراک  زا  یلیخ  .هریگ  یمربرد ور  عبنم  عون  همه  و  عبانم » تیریدم  شناد  هزوح   » هب هدش  لیدبت  هزوح  نیا  دیدج  هخسن  وت 
.شخب نیا  هب  هدش  لقتنم  مه  دش  یم ماجنا  نامز  هزوح  وت  عبانم  دروم  رد 

.هنک یم کمک  درادناتسا  ندش  رت  حضاو هب  یلیخ  رییغت  نیا  مرظن  هب 

ریذپریثات ریذپریثات راذگریثات  وو   راذگریثات رصانع   رصانع حرط   حرط

هک هژورپ » دانسا   » هژورپ و تیریدم  همانرب  زا  یرصانع  هک  دوب  نیا  مدوب  هدرک   PMBOK 5 عماج یامنهار  باتک  وت  هک  ییاهراک  زا  یکی 
رارقرب رصانع  نیب  طابترا  یروطچ  هشب  صخشم  هک  مدوب  هداد  حیضوت  ور  ندوب  هدش  رکذ  اهدنیآرف  یجورخ  ای  یدورو  ناونع  هب 

.رصانع هب  ندرک  هراشا  یور  زکرمتم  حیضوت و  اب  هن  هتبلا  .هراد  دوجو  مه  درادناتسا  دوخ  وت  نیا  هباشم  نالا  .هش  یم

.هنک یم کمک  درادناتسا  ندش  رت  موهفم هب  مرظن  هب  مه  نیا 

اهدنیآرف اهدنیآرف دادعت   دادعت رییغت   رییغت

: هفاضا دنیآرف  هس  هدش و  فذح  دنیآرف  کی 

.هرادن دوجو  شارب  یا  هناگادج دنیآرف  هگید  هدش و  بیکرت  زاف  ای  هژورپ  همتاخ  دنیآرف  اب  تاکرادت  همتاخ  دنیآرف 
.هدش هفاضا  یگچراپکی  هزوح  ارجا ، هورگ  وت  هژورپ  شناد  تیریدم  مسا  هب  یدنیآرف 

الماک دنیآرف  نیا  اب  نم  هتبلا  .هدش  هفاضا  کسیر  هزوح  ارجا ، هورگ  هب  کسیر  هب  شنکاو  یاه  همانرب لامعا  مسا  هب  یدنیآرف 
یاهراک هیقب  زا  ادج  یزیچ  ور  کسیر  هب  شنکاو  یاه  همانرب یارجا  دیابن  نوچ  هشب ، فذح  مراودیما  مه  زونه  مدوب و  فلاخم 

هرتسگ هنیزه و  یدنب و  نامز همانرب  وت  هش ، یم هداتسرف  یزیر  همانرب یاهدنیآرف  هب  کسیر  هب  شنکاو  همانرب  ره  .مینیبب  ییارجا 
یارب یلو  نراد ، مزال  هناگادج  لرتنک  تراظن و  اه  همانرب نیا  .هر  یم شیپ  یا  هگید راک  ره  لثم  دایم و  اهانبم  طخ  وت  هش ، یم تبث 

.هنک یم داجیا  لکشم  درادناتسا  یگچراپکی  یارب  دنیآرف  نیا  نتفرگ  رظن  رد  هن و  نم  رظن  هب  ارجا 
.هدش هفاضا  عبانم  هزوح  لرتنک ، تراظن و  هورگ  هب  عبانم  لرتنک  مسا  هب  یدنیآرف 

.هراد دوجو  درادناتسا  وت  دنیآرف  نالا ۴۹  بیترت  نیا  هب 



اهرییغت اهرییغت ریاس   ریاس

تیریدم  » هب نامز » تیریدم  شناد  هزوح   » رییغت لثم  مه  یتیمها  مک  اتبسن  یاهزیچ  .ندوب  اه  نیمه نم  رظن  هب  یلصا  یاهرییغت 
.هراد دوجو  هخسن  نیا  وت  مه  اهدنیآرف  یضعب  مسا  رییغت  و  یدنب » نامز شناد 

؟؟ هشیم هشیم یچیچ   ربت   ربت ندرک   ندرک زیت   زیت فیلکت   فیلکت
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دش هداتسرف  ندوب  هدرک  مومت  ور  هژورپ  رد  یکباچ  موهفم  اب  ییانشآ  هرود  نامز  نوا  هک  ییاسک  یارب  یا  هژیو نیرمت  شیپ  هام  ابیرقت ۴ 
: دوب نیا  لاوس  .ننک  لاسرا  ور  نوشاه  باوج هک  دش  هتساوخ  نوشزا  و 

تعاس نم ۶  هب  هگا  هگ : یم .شمدوب  هتشون  تیاس  وت  مه  میدق  یلیخ  دایم و  مشوخ  شزا  یلیخ  هک  هراد  هلمج  هی  نلکنیل  ماهاربآ 
.منک یم مربت  ندرک  زیت  فرص  ور  شلوا  تعاس  راهچ  منک ، عطق  ور  یتخرد  هک  نیدب  تقو 

مینک و یزیر  همانرب لماک  تسرد و  لوا  هک  نیا .هیزیر  همانرب تیمها  روآدای  ننک  یم راک  اه  هژورپ وت  هک  ام  لثم  ییاسک  یارب  فرح  نیا 
کباچ درکیور  اب  رظن  هب  هیصوت  نیا  هک  هنیا  تسه  هک  یا  هتکن الاح  .هش  یم یچ  مینیبب  ولج  میرب  هک  نیا هن  ارجا ، غارس  میرب  دعب 

ور تخرد  هی  تعاس  وت ۶  میاوخ  یم مینک  ضرف  هگا  ینعی  .مینک  یمن لکش  نیا  هب  هیلوا  یزیر  همانرب کباچ  یاه  هژورپ وت  دایم ؛ داضتم 
.مینک یم نومربت  ندرک  زیت  فرص  ور  لوا  هقیقد  ود  طقف  مینک ، عطق 

؟ هیچ داضت  نیا  دروم  رد  نوترظن 

شور نومه  نیا  .ند  یم باوج  هک  ییاسک  یارب  مه  هشب و  تحار  نم  یارب  راک  مه  هک  ندش  یم تفایرد  لگوگ  مرف  هی  وت  اه  باوج
.مدوب هداد  حیضوت  مه  البق  هک  هنداتسرف  همانشسرپ  بسانم 

… تشاد دوجو  لاوس  هس  مرف  وت 

؟؟ نیقفاوم نیقفاوم نلکنیل   نلکنیل فرح   فرح اباب   ردقچ   ردقچ الکالک   لاوس  ۱۱ : : لاوس

هب لیاف  نومه  وت  .نش  یم هریخذ  لسکا ) یاه  لیاف هباشم   ) spreadsheet لیاف هی  وت  نش  یم دراو  لگوگ  یاه  مرف وت  هک  ییاه  باوج
: تفرگ ور  اه  باوج مارگوتسیه  رادومن  کیلک  ود  اب  هش  یم یگداس 

.نتسه قفاوم ) الماک   ) ات ۷ فلاخم ) الماک   ) زا ۱ یریداقم  اه  باوج

https://khorramirad.com/1076/
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.مقفاوم شاهاب  الماک  مدوخ  نم  .یدح  ات  ای  نقفاوم  شاهاب  الماک  ای  یلک ، هورگ  ود  رد  هیقب  نفلاخم و  درکیور  نیا  اب  دارفا  زا  یتیلقا 

س؛ هدیچیپ مک  هی  ارجام  نیا  لیلحت  .هدش  هتشابنا  تسار  تمس  هک  هگید  رادومن  هی  اب  هلامرن  رادومن  هی  زا  یبیکرت  المع  رادومن  نیا 
هلئسم اب  کیژولوئدیا  رادقم  هی  نراد  نداد  باوج  قفاوم » الماک   » هک یناسک  زا  یشخب  لقادح  هک  هنیا  ریبعت  نیرت  هداس هنافساتم 

! ننک هفاضا  نوشاهرواب  هب  دیدرت  ینشاچ  یمک  هرتهب  ننک و  یم دروخرب 

؟؟ نیقفاوم نیقفاوم اهاه   هژورپ هژورپ یارجا   یارجا ردرد   کباچ   کباچ درکیور   درکیور اباب   ردقچ   ردقچ الکالک   لاوس  ۲۲ : : لاوس

: مود لاوس  یارب  اه  خساپ مارگوتسیه  مه  نیا 

درکیور اب  یصاخ  لکشم  نداد  خساپ  هک  یدارفا  رثکا  هک  هصخشم  لاح ، ره  رد  .هیلبق  زا  رت » لامرن  » رادومن هک  هنیا  شبلاج  هتکن 
ییاسک همه  نوچ  نقفاوم ، یکباچ  اب  شیبامک  دارفا  رثکا  هک  تفگ  هش  یمن ساسا  نیا  رب  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هتبلا  .نرادن  کباچ 

هب شیارگ  ادتبا  زا  الامتحا  ندنورذگ و  ور  هژورپ  رد  یکباچ  موهفم  اب  ییانشآ  هرود  هک  ندوب  ییاسک  زا  ندرک  تکرش  نیرمت  نیا  وت  هک 
.نتشاد موهفم  نیا 

نسریپ لومرف  وت  هیچ ، یگتسبمه  دایمن  نوشدای  هک  ییاسک  یارب  .مینک  هبساحم  مه  ور  باوج  هورگ  ود  نیا  یگتسبمه  هبلاج  الاح 
ینعی هد ، یم نوشن  ور  قلطم  یگتسبمه  رادقم ۱  .دوب  دهاوخ  رفص و ۱  نیب  یجورخ  قلطم  ردق  هش و  یم یسررب  هداد  هورگ  ود  طابترا 

یصاخ یوگلا  هک  هد  یم نوشن  مه  رفص  رادقم  .هدوب  هگید  رادقم  ندش  دایز  ای  مک  اب  هارمه  هشیمه  ریداقم  زا  یکی  ندش  دایز  ای  مک 
.هرادن دوجو  هداد  هورگ  ود  نوا  یاهرییغت  نیب 

ندوب قفاوم  کباچ  درکیور  اب  دارفا  ردقچ  هک  نیا هد  یم نوشن  همک و  یلیخ  هک  دوب ، مود ۰/۱۲  لوا و  یاه  خساپ نیب  یگتسبمه  رادقم 
ضقانت نداد  باوج  نیرمت  هب  هک  ییاسک  رظن  زا  هگید ، ترابع  هب  .هرادن  نشاب  قفاوم  نلکنیل  درکیور  اب  ردقچ  هک  نیا هب  ینادنچ  طابترا 

.هرادن دوجو  ود  نیا  نیب  ینادنچ 

؟؟ ارچ ارچ تسین   تسین هگا   هگا نینک  وو   نینک یمیم هیجوت   هیجوت ورور   نوا   نوا روطچ   روطچ تسه   تسه هگا   هگا تسه ؟ ؟ تسه یداضت   یداضت ایآ   ایآ لاوس  ۳۳ : : لاوس

رازه تشه  زا  رتشیب  اه  باوج عومجم  دوب و  ییاشنا  موس  لاوس  هک  دوب  نیا  مسیونب  ور  بلطم  نیا  دیشک  لوط  یلیخ  هک  نیا لیلد 
اه یضعب ندوب و  بوخ  یلیخ  اعومجم  .مدرب  تذل  یلیخ  اه  باوج ندنوخ  زا  لاح  نیا  اب  .هرب  یم تقو  شندنوخ  هملک ؛

.ندوب هدرک  مه  یبلاج  یلیخ  یاه  یجنس هتکن

.نینوخب مه  نوتدوخ  نینک  دولناد  نینوت  یم هراد و  رارق  بلطم  نیا  یاهتنا  رد   PDF لیاف هی  وت  اه  باوج مامت 

نمنم حیضوت   حیضوت

لکش هب  ور  زیچ  همه  مک  مک  هشاب ، شکچ  نیشاب  هتشاد  هک  یرازبا  اهنت  هگا  نگ  یم نیشاب : هدینش  الامتحا  ور  شکچ  خیم و  یارجام 
.نینیب یم خیم 
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هک شیپ  لاس  هدزنوش  ای  هدزنوپ  همدای  .هنک  هدرتسگ  هراد  ور  شیپ  هک  یلیاسم  بسانت  هب  ور  شاه  شور اهرازبا و  دیاب  هشیمه  مدآ 
اه هشقن .هدرک  تسرد  ییارجا  تایئزج  یارب  لیاف  تسیود  زا  شیب  شدوخ  هاگراک  تسرپرس  هک  مدید  مدش  یا  هژورپ هی  دراو  هزات 

! ندوب هدش  هیهت  لسکا  وت  نوشمه  تشاد : دوجو  یلکشم  هی  لاح  نیا  اب  .ندوب  هداس  اناوخ و  مظنم ، یلیخ 

رس و یروج  هی  هرب  هشکب  هشقن  هی  هش  یم مزال  یتقو  هک  هینتفریذپ  هنک ، راک  دکوتا  اب  هنوتن  هشاب و  تحار  لسکا  اب  راک  وت  یسک  هگا 
ساسحا درف  نوا  هگا  الاح  .شبسانم  رازبا  غارس  تفر  دیاب  امتح  هشب ، رارکت  راک  نیا  هرارق  یتقو  یلو  .هرایب  مه  لسکا  وت  ور  شهت 

هیهت یارب  هداس  یلیخ  رازفا  مرن هی  هنک  شهاوخ  شرامعم  ناراکمه  زا  هنوت  یم تحار  یلیخ  س ، هدیچیپ شارب  دح  زا  دایز  دکوتا  هنک  یم
.ندب داهنشیپ  شهب  ییارجا  یاه  هشقن

یجورخ ریثات  تحت  مه  طیحم »  » نیا .نش  یم باختنا  راک  طیحم  هب  هتسب  نتوافتم و  اه  شور .هنیمه  مه  راک  یارجا  شور  یارجام 
.هشناعفن یذ مه  راک و 

؟ هش یم یچ  تخرد  ندرک  عطق  یارب  ارجام  الاح 

هنود یم اقیقد  هنک و  عطق  ور  تخرد  هدرک  ور  راک  نیا  شیگدنز  وت  راب  اهدص  هنک و  یم یگدنز  لگنج  کیدزن  هک  یمدآ  هی  هشاب  رارق  هگا 
یبوخ هنیزگ  یکباچ  میراد و  راک  رس و  نیعتم  الماک  هژورپ  هی  اب  المع  هنکب ، ور  راک  نیا  هنوت  یم روطچ  هنک و  یم ور  راک  نیا  هراد  ارچ  هک 

هک ییاهرادقم  فرط ؛ هبرجت  هب  هدرگ  یمرب هگید  اه  تعاس قیقد  یدنب  میسقت الاح  .هنیرتهب  الامتحا  نلکنیل  درکیور  .تسین  شارب 
.هشروظنم ندش  نشور  یارب  طقف  هتفگ  نلکنیل 

الصا میتسه ! فرط  یچ  اب  مینود  یمن الصا  تلاح  نیا  وت  .مینک  عطق  ور  تخرد  هرارق  اهامش ، زا  یلیخ  ای  نم ، نینک  ضرف  الاح 
هب هش  یم ثعاب  دایز  ماهبا  تلاح  نیا  وت  .هن  ای  تخرد  هب  میبوکب  مینک و  دنلب  راب  راهچ  زا  رتشیب  ور  ربت  هک  هسر  یم نومروز  مینود  یمن

.یدح ات  طقف  یلیخ ؛ هن  نوملوصحم  تیدودحم  رطاخ  هب  میرب ؟ شیپ  مینوت  یم ردقچ  الاح  .میرب  شیپ  یقیبطت  یاهدرکیور  تمس 
هب هک  هتقونوا  مینک ، تسرد  هانپرس  نومدوخ  یارب  میاوخ  یم میداتفا و  ریگ  اهنت  هریزج  هی  وت  اه  ملیف یضعب  لثم  مینک  ضرف  هگا  الاح 

.میرب شیپ  کباچ  لماک  مینوت  یم تحار  یلیخ  لوصحم ، لیسناتپ  رطاخ 

نیعتم درکیور  وت  هک  هنیا  یلصا  توافت  .هر  یم رده  عبنم  یلیخ  مینکن  زیت  ور  نومربت  هگا  الک  .مینک  یم زیت  ربت  مه  کباچ  درکیور  وت 
تقو یفاک  هزادنا  هب  راک  لوا  مینوت  یم تحار  یلیخ  س ، هنیهب ندوب  زیت  رادقم  هچ  هردقچ و  ربت  یزیت  تیمها  هک  مینود  یم اقیقد  نوچ 

ییاهزیچ ساسا  رب  جیردت  هب  میر و  یم شیپ  میرایم ، رد  رس  اجک  زا  مینود  یمن نوچ  یقیبطت  درکیور  وت  یلو  .مینک  شندرک  زیت  فرص 
لکش هب  ربت  ندرک  زیت  یاج  هب  مینک و  ضوع  مه  ور  نومرازبا  یتح  یتدم  زا  دعب  هنکمم  الاح  .مینک  یم زیت  ور  ربت  میریگ  یم دای  هک 

.مینک هدامآ  هژورپ  یارب  ور  نومدوخ  یا  هگید

روطچ و هک  نیا .هیزاس  هدامآ زا  یمهم  یلیخ  شخب  هژورپ  یزیر  همانرب .هراد  یزاس  هدامآ هب  زاین  یا  هژورپ ره  هک  هنیا  ارجام  لاح ، ره  رد 
.نوم ییارجا شور  هب  هدرگ  یمرب میدب  ماجنا  ور  یزاس  هدامآ ینامز  هچ  رد 

هرا منوت  یم منیبب  مدرگ  یم مر  یم منک ، رکف  ربت  ندرک  زیت  هب  هک  نیا زا  لبق  دش : یم هدید  مه  عون  نیا  زا  ییاه  باوج هک  نیا رخآ  رد 
.هن ای  منک  ادیپ  یقرب 

وت هتفه  کی  تدم  هب  هک  هشاب  یبوخ  نیرمت  دیاش  .دوب  دهاوخ  قفوم  یلیخ  هنک  لمع  روطنیا  ش  هژورپ یگدنز و  وت  اعقاو  یسک  هگا 
نکممریغ ور  راک  هک  ییاه  هناهب لابند  .هن  ای  نینک  ادیپ  یقرب  هرا نوشارب  نینوت  یم نینیبب  نیدریگب و  اهربت  لابند  نوتاه  هژورپ یگدنز و 

.نشاب هداس  شرازگ  هی  هیهت  دح  رد  ننوت  یم اه  هنومن نیدرگن ؛ مه  ننک  یم

.هشب ماجنا  حرط  تیریدم  هیال  وت  دیاب  لوا  هجرد  رد  هک  یراک  هش  یم یقرب  هرا هب  ندرک  رکف 

.تسین یلوجع  ینعم  هب  یکباچ  رخآ : هتکن 

اهاه خساپ خساپ لیاف   لیاف تفایرد   تفایرد



: هبلاج نوشندنوخ  مرظن  هب  نینوخب ؛ نینک و  دولناد  نینوت  یم هک  ندش  هداد  رارق  لیاف  هی  وت  اه  باوج مامت 

رتویپماک وت  هعلاطم  یارب  ، PDF لیاف
لیابوم یشوگ  وت  هعلاطم  یارب  هدش  هنیهب  ، PDF لیاف

تشونیپ  ۱۱ تشونیپ

، هدش مک  یلیخ  ریخا  یاه  لاس هناتخبشوخ  هک  یلکشم  تشاد ؛ دوجو  راد  هطقن ی »  » فرح اه  خساپ یضعب  نتم  وت  هک  مدش  هجوتم 
ادیکا .هیهجوت  مک هدنهد  نوشن نتم  وت  شدوجو  هش و  یمن هدافتسا  راد  هطقن ی »  » زا یسراف  وت  .هراد  دوجو  زونه  هنافساتم  یلو 

نینوت یم مه  نوتراک  لحم  یارب  .هدایز  تنرتنیا  وت  امنهار  راک  نیا  یارب  .نینک  عفر  نوتاهرتویپماک  وت  ور  داریا  نیا  هک  منک  یم داهنشیپ 
.هنک شتسرد  نوتارب  هک  نینک  تساوخرد   IT دحاو زا 

تشونیپ  ۲۲ تشونیپ

چیه هب  نبسچب ؛ نوشیلبق  فرح  هب  دیاب  لوگریو  طخ و  نایاپ  هطقن  .هیراذگ  هطقن هشب ، حالصا  اه  نتم وت  هنوت  یم هک  هگید  هتکن  هی 
.نیدن هلصاف  نوشنیب  هجو 

یدنبنامز یدنبنامز یبایزرا   یبایزرا یامنهار   یامنهار باتک   باتک
https://khorramirad.com/1075/ - ۱۳۹۴/۱۱/۲

هدرک رشتنم  یدنب  نامز یاه  همانرب یبایزرا  دروم  رد  ییامنهار  باتک  یگزات  هب  اکیرمآ ) لاردف  تلود  وت  یسرزاب  لوئسم  نامزاس   ) GAO
.هشاب دیفم  نوتارب  هنوت  یم ش  هعلاطم مرظن  هب  هک 

.نینک دولناد  اجنیا  زا  ناگیار  هب  نینوت  یم ور  باتک 

هژورپ هژورپ کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم اباب   ییانشآ   ییانشآ ناگیار   ناگیار هرود   هرود راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1074/ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

سرد هی  زور  ره  .هلیمیا  رب  ینتبم  یکباچ  موهفم  هرود  لثم  هک  هژورپ ، کسیر  تیریدم  دروم  رد  میدرک  رشتنم  دیدج  یلیمیا  هرود  هی 
.نینک یم ادیپ  کسیر  تیریدم  اب  یفاک  ییانشآ  هتفه  زا ۶  دعب  هش و  یم لیمیا  نوتارب  هداس  هاتوک و 

هیهت  Management Plaza ینعی ام ، تکرش  ناریا و  رواشم  ناسدنهم  هعماج  کرتشم  یراکمه  رد  هک  هیلوصحم  نیلوا  هرود  نیا 
.هشب نیودت  حرط  نیا  وت  یددعتم  عماج  یتامدقم و  یاه  هرود کیدزن  هدنیآ  رد  هک  هرارق  هدش و 

هژورپ کسیر  تیریدم  اب  ییانشآ  ناگیار  هرود  رد  کارتشا 

file:///downloads/axe1.pdf
file:///downloads/axe2.pdf
https://khorramirad.com/1075/
http://www.gao.gov/products/gao-16-89g
https://khorramirad.com/1074/
file:///risk-management-course/


هژورپ هژورپ کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم اباب   ییانشآ   ییانشآ ناگیار   ناگیار هرود   هرود
https://khorramirad.com/risk-management-course/ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

سرد هی  زور  ره  .هلیمیا  رب  ینتبم  یکباچ  موهفم  هرود  لثم  هک  هژورپ ، کسیر  تیریدم  دروم  رد  میدرک  رشتنم  دیدج  یلیمیا  هرود  هی 
.نینک یم ادیپ  کسیر  تیریدم  اب  یفاک  ییانشآ  هتفه  زا ۶  دعب  هش و  یم لیمیا  نوتارب  هداس  هاتوک و 

هیهت  Management Plaza ینعی ام ، تکرش  ناریا و  رواشم  ناسدنهم  هعماج  کرتشم  یراکمه  رد  هک  هیلوصحم  نیلوا  هرود  نیا 
.هشب نیودت  حرط  نیا  وت  یددعتم  عماج  یتامدقم و  یاه  هرود کیدزن  هدنیآ  رد  هک  هرارق  هدش و 

هژورپ کسیر  تیریدم  اب  ییانشآ  ناگیار  هرود  رد  کارتشا 

GPCBoKGPCBoK  سیون سیون شیپ   شیپ هبهب   ناگیار   ناگیار یسرتسد   یسرتسد
https://khorramirad.com/1073/ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳

اب یحرط  شیپ  لاس  دنچ  .تسه   Planning Planet تیاس هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یارب  نیالنآ  یاه  نمجنا نیرتهب  زا  یکی 
اب درادناتسا  نیا  یلصا  توافت  .هنک  هیهت  هژورپ  یزیر  همانرب یارب  اهدرادناتسا  زا  یا  هعومجم هک  دش  یزادنا  هار تیاس  نیا  ینابیتشپ 

لرتنک یزیر و  همانرب یور  هژورپ ، تیریدم  نالک  رتسب  فالخ  رب  هک  هنیا  ، ۲ سنیرپ کاب و  مپ لثم  نیسانش ، یم هک  یا  هگید یاه  هنومن
.نیراد راک  رس و  شاهاب  اهامش  رثکا  هک  ییاهزیچ  نومه  ینعی  هزکرمتم ؛ هژورپ 

امومع هک  ماهداهنشیپ ، زا  یلیخ  هک  هیتقوشوخ  ثعاب  دش و  ایوج  راک  لالخ  رد  مه  ور  نم  رظن  تشاد و  فطل  درادناتسا  یزکرم  میت 
.هدش لامعا  سیون  شیپ وت  دوب ، یزیر  همانرب ناصصختم  هرمزور  یاهزاین  اب  درادناتسا  رتشیب  تقباطم  یارب 

یسرتسد یارب  منک  یم رکف  نینک . ش  هعلاطم ناگیار  هب  سردآ  نیا  وت  نینوت  یم هسرتسد و  رد  نالا  درادناتسا  سیون  شیپ لاح ، ره  رد 
.س هداس ناگیار و  مه  نوا  هک  نیشب ، نمجنا  وضع  لوا  دیاب  بلاطم  هب 

.دوب دهاوخ  دیفم  نوتارب  امنهار  نیا  هعلاطم  مرظن  هب 

هنیزگ هنیزگ دنچ   دنچ نیب   نیب یریگ   یریگ میمصت میمصت
https://khorramirad.com/1070/ - ۱۳۹۴/۹/۲۰

نوشارب دیسر و  منهذ  هب  یلاثم  یا  هعفد هی  هک  منک  تبحص  هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس دوبهب  هرابرد  ییاج  دوب  رارق  شیپ  زور  دنچ 
یلو هباشم ؛ موهفم  ندنوسر  یارب  ناتساد  هی  ای  هدوب  کج  هک  نیا یتح  ای  مدوب ، هدینش  اجک  ور  ناتساد  نیا  دایمن  مدای  .مدرک  فیرعت 

: هیروطنیا لاح  ره  هب 

یروطنیا ور  اعدا  نیا  تحص  اه  کشزپ .هشب  صخرم  ناتسرامیب  زا  هنوت  یم هدش و  بوخ  شلاح  هک  هدرک  یم اعدا  یناور  رامیب  هی 
نگ یم ند و  یم لطس  هی  قشاق و  هی  لاگنچ ، هی  رامیب  هب  .هدوب  شوت  بآ  زا  رپ  یناو  هک  قاتا  هی  وت  نرب  یم ور  رامیب  ننک : یم شیامزآ 

.نک یلاخ  ور  ناو  بآ 

https://khorramirad.com/risk-management-course/
http://eepurl.com/bNdRyn
https://khorramirad.com/1073/
http://www.planningplanet.com
http://www.planningplanet.com/guild/GPCBOK
https://khorramirad.com/1070/


؟ نینک یم راکیچ  نیشاب  امش 

.هش یم یلاخ  ناو  بآ  هیناث  دنچ  وت  .هراد  یمرب ور  ناو  هچیرد  شوپرد  هر  یم رانک و  هزادن  یم ور  لطس  قشاق و  لاگنچ ، رامیب  نوا 

اهاه هنیزگ هنیزگ

یاه هنیزگ لیلد  یب هک  هنیا  یصخش ، یگدنز  هب  طوبرم  هچ  هشاب و  هژورپ  هب  طوبرم  هچ  نوماه ، یریگ میمصت وت  گرزب  لکشم  هی 
هرتهب همه  زا  هک  ور  نوشیکی  مینوت  یم نداد و  نومهب  بآ  لطس  هی  قشاق و  هی  لاگنچ و  هی  هک  هتسرد  .مینک  یم دودحم  ور  نومدوخ 

.هن ای  هراد  دوجو  مه  یا  هگید یاه  هنیزگ هک  مینک  رکف  نیا  هب  هراد  اج  هشیمه  یلو  مینک ، باختنا 

نوش هژورپ تیریدم  متسیس  هک  ننک  یم هیالگ  نیا  زا  ننک  یم هعجارم  نم  هب  نوشاه  متسیس دوبهب  یارب  هک  ییاه  تکرش زا  یلیخ 
، منیب یم کیدزن  زا  ور  تیعضو  یتقو  .نراد  اه  هژورپ عقوم  هب  لیمکت  ورین و  صیصخت  وت  یدایز  یلیخ  یاه  لکشم تسین و  دمآراک 

! ننک یم راک  هژورپ  ات  یور ۳۰  نراد  نامزمه  دارفا  نیا  و  ورین ، رفن  الثم ۶۰  اب  هراد   IT دحاو هی  هک  نتسه  تکرش  هی  هک  مش  یم هجوتم 

ترابع هب  .تفر  شیپ  بوخ  هش  یمن لاح  ره  رد  هژورپ  دادعت  نیا  اب  هشاب ؛ یچ  هژورپ  تیریدم  متسیس  هک  هنک  یمن یقرف  طیارش  نیا  وت 
؛ تسین هژورپ  تیریدم  متسیس  نوشیلصا  لکشم  یلو  نشاب ، هتشاد  لکشم  یلیخ  هژورپ  تیریدم  وت  هنکمم  هک  نیا اب  هگید ،

مینک و یم راک  تکرش  وت  هام  دنچ  .هنک  یم دایز  ور  اه  هژورپ دادعت  لیلد  یب هک  هیدمآراکان  یویلوفترپ  تیریدم  متسیس  نوشلکشم 
و نشب ،) مومت  یلبق  یاه  هژورپ هک  ینامز  ات  مینک  یم فقوتم  ور  هیقب   ) ات ادودح ۵  هب  هسرب  اه  هژورپ دادعت  هک  میرایم  دوجو  هب  یطیارش 

.میدب رییغت  ور  هژورپ  تیریدم  متسیس  هک  نیا نودب  هش ؛ یم عفر  تکرش  یاه  لکشم زا  یا  هدمع تمسق  یگداس  نیمه  هب 

نیرمت نیرمت

نوتاه هژورپ وت  هتشذگ  لاس  کی  رد  هک  ییاه  میمصت نیرت  مهم زا  اتود  نیدب : ماجنا  نوتدوخ  یارب  ینیرمت  نینچ  منک  یم داهنشیپ 
وت عقوم  نوا  هک  ییاه  هنیزگ .نینک  باختنا  ور  نیدوب  هتفرگ  نوت  یصخش یگدنز  وت  هک  ییاه  میمصت نیرت  مهم زا  اتود  نیدوب و  هتفرگ 

روبجم ور  نوتدوخ  نینک ! هفاضا  ور  نیدوب  هتفرگن  رظن  رد  هک  ییاه  هنیزگ الاح  .نینک  تسیل  ور  نیدوب  هدرک  ظاحل  نوت  یریگ میمصت
.هریذپ ناکما راک  نیا  هک  نیشاب  هتشاد  نامیا  نینک ؛ ادیپ  دیدج  هنیزگ  لقادح ۵  میمصت  ره  یارب  هک  نینک 

؟ هنک قرف  تسنوت  یم ردقچ  دیدج  یاه  هنیزگ اب  نوت  یریگ میمصت نوترظن  هب 

هجیتن هک  هنیا  لکشم  .هشاب  هدش  صخشم  نیدوب  هتفرگ  هک  یمیمصت  هجیتن  هنکمم  نالا  هک  نیا هراد : دوجو  نیرمت  نیا  وت  کسیر  هی 
دوجو هب  یبوخ  هجیتن  دب  میمصت  هی  نیرایم و  یساش  شوخ  اه  تقو یضعب  .نتسین  اه  نوا یبایزرا  یارب  یبسانم  رایعم  اه  میمصت

اه هجیتن عون  نیا  هک  نیشاب  بقارم  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  .هرایم  دوجو  هب  یدب  هجیتن  بوخ  میمصت  هی  نیرایم و  یسناشدب  ای  هرایم ،
دوجو هب  ور  هجیتن  نیرتهب  اعومجم  رارکت  تیاهن  یب وت  یرامآ  ظاحل  هب  هک  هینوا  بوخ  میمصت  .ننکن  فرحنم  ور  نوت  یریگ میمصت دنور 

.هرایب

PRINCE2PRINCE2  دیدج دیدج هخسن   هخسن نیودت   نیودت هژورپ   هژورپ عورش   عورش
https://khorramirad.com/1067/ - ۱۳۹۴/۸/۶

لاس ۲۰۰۹ یلبق  هخسن  .هش  یم عورش  امسر  ندنل  رد  یا  هسلج اب  هگید  هتفه  هس  ادودح  زا   PRINCE2 دیدج هخسن  نیودت  هژورپ 
مک تدم  .هتفا  یم هلصاف  هخسن  ود  نیب  لاس   ۷ میریگب ، رظن  رد  هژورپ  یارب  لاس  کی  ادودح  هگا  بیترت  نیا  هب  دوب و  هدش  رشتنم 

.هر یم الاب  بسانت  نومه  هب  اهراظتنا  اعطق  تسین و 
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هقرج  ) mandate وت هک  یدراوم  زا  یلیخ  اب  هنافساتم  هتبلا  .هیتقوشوخ  ثعاب  یلیخ  هک  هدش ، توعد  مه  نم  زا  هژورپ  نیا  میت  یارب 
.منوسرب هورگ  دییات  هب  ور  ماهرظن  منوتب   PRINCE2 Agile نیودت هژورپ  فالخ  رب  مراودیما  مفلاخم و  هدش  رکذ  هژورپ )

مه ور  نوشییایفارغج  هدودحم  ناراکردنا  تسد یاهرظن  زا  یا  هدیزگ هرارق  نوشدوخ  یسانشراک  رظن  رب  هوالع  اضعا  لاح ، ره  رد 
.مربب مه  ور  اه  یناریا یاه  هاگدید مربب ، اجنوا  هب  هرارق  هک  یکیژلب  یاه  صصختم یاه  هاگدید رب  هوالع  مراد  دصق  نم  .ننک  سکعنم 

لماک ییانشآ   ۲ سنیرپ اب  هگا  هجیتن  رد  .هشاب  هتشاد  دوجو  شندرک  حرطم  یاج  منک  یم رکف  یلو  تسین ، همانرب  وت  اتدعاق  یمود  هتبلا 
.نینزب لیمیا  نم  هب  هشب  سکعنم  نیاوخ  یم هک  نیراد  یصاخ  رظن  نیدرک و  هدافتسا  نوتاه  هژورپ وت  شزا  هگا  اصوصخ  نیراد و 

؟؟ رخآ رخآ ایای   میدب   میدب تروق   تروق لوا   لوا ورور   هغابروق   هغابروق
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ثحب هیچ  بسانم  بیترت  هک  نیا الاح  .همهم  یلیخ  بسانم  بیترت  باختنا  نرادن ، ینادنچ  یزاین  شیپ هک  میراد  اهراک  زا  یتسیل  یتقو 
هک هدب  ماجنا  لوا  ور  راک  نیرت  تخس هک  هنیا  تسه  هدب » تروق  ار  هغابروق   » دنسپ هماع شورفرپ و  باتک  وت  هک  داهنشیپ  هی  الثم  .هراد 

.اهزیچ هیقب  غارس  یرب  دعب  هشب و  تحار  تلایخ 

.مدب حیضوت  ور  شییارچ  ماوخ  یم الاح  .متسین  قفاوم  هیصوت  نیا  اب  نم 

یقطنم یقطنم هبنج   هبنج

رتدوز هرت  شزرا اب  یراک  یچره  میدب ؛ ماجنا  ور  اهراک  شزرا  بیترت  هب  هک  هنیا  لآ  هدیا طیارش  وت  بسانم  بیترت  هک  هنیا  لوا  لیلد 
یاهراک هک  هرتهب  طیارش  نیا  وت  اعطق  میدب و  ماجنا  عقوم  هب  مینک  یمن تقو  ور  اهراک  زا  یلیخ  هک  هنیا  مه  شلیلد  .هشب  ماجنا 

رد اهراک ، ترورض  تیروف و  هک  نیشاب  هتشاد  مه  هجوت  تسه .) نوتدای  هک  مه  نوناق ۲۰/۸۰   ) نشب لوکوم  هدنیآ  هب  رت  شزرا مک
رد هک  تسین  یزاین  هگید  میشاب  هتفرگ  رظن  رد  تسرد  ور  شزرا  هگا  نش و  یم سکعنم  راک  شزرا »  » وت نشاب ، یعقاو  هک  یتروص 

.میراذب مه  یا  هگید لماع  شرانک 

افرص هنکمم  اه  تقو یلیخ  هنیزه  .هراد  شماجنا  هک  یا  هنیزه رب  میسقت  هش ، یم لصاح  شزا  هک  یعفانم  هش  یم زیچ  ره  شزرا » »
الامتحا هش و  یم ماجنا  رت ) هنیزه مک  ) رت عیرس المع  هشاب ، رت  هداس یراک  هک  ردقچره  .میراذ  یم اهراک  یارب  هک  ینامز  هب  هشب  لیدبت 

رد .هراد  یرتالاب  شزرا »  » هرت هداس هک  ینوا  ناسکی ، عفانم  اب  میشاب  هتشاد  راک  ود  هگا  رت ، قیقد ترابع  هب  .رتالاب  هر  یم ششزرا 
.میدب ماجنا  لوا  ور  رت  هداس راک  دیاب  تلاح  نیا  وت  هجیتن 

یناور یناور هبنج   هبنج

هک هلئسم  یقطنم  هبنج  نوشلیلد  هک  ننک  یم ضارتعا  نم  هب  الامتحا  نشاب  هغابروق  نداد  تروق  رادفرط  باتک  نوا  لوق  هب  هک  ییاسک 
نکمم نامز  نیلوا  رد  ور  رسدردرپ  راک  یتقو  هک  نیا س : هلئسم یناور  هبنج  هنک  یم کمک  نوشهب  هک  یزیچ  تسین و  هشزرا  اب  طبترم 

.نرب ولج  ننوت  یم یرتشیب  ناوت  هزیگنا و  اب  نریگ و  یم شمارآ  ننک  یم مومت 

: لیلد ود  هب  مفلاخم ، مه  نیا  اب  نم 

.هزاسب شسح  ساسا  رب  ور  شفارطا  یایند  هنک  یعس  هک  نیا هن  هدب ، یقطنم  هبنج  شدوخ  سح  هب  یرایشوه  اب  دیاب  مدآ 
نیراد تسیل  هی  نینک  ضرف  .هنک  یم کمک  مه  یناور  رظن  زا  نم  رظن  هب  میدب  ماجنا  لوا  ور  هداس  یاهراک  هک  نیا هتشذگ ، نوا  زا 

نیا .ولج  هر  یم هروخ و  یم کیت »  » عیرس یلیخ  نوتتسیل  نینک ، عورش  اهراک  نیرت  هداس زا  هگا  .نیدب  ماجنا  دیاب  هک  متیآ  زا ۱۰۰ 
هنک یم ساسحا  مدآ  .ات  طقف ۳۰ الاح  ات ، طقف ۵۰ الاح  هدنوم ، ات  طقف ۷۰ متیآ  زا ۱۰۰  هنیبب  هک  هد  یم یژرنا  مدآ  هب  یلک  شدوخ 
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هک ننوم  یم یقاب  نتسه  متیآ  هس  ات  کی  الثم  هک  رخآ  یاه  لوغ ای  لوغ  تیاهن  رد  .هش  یم رت  کیدزن رت و  کیدزن هجیتن  هب  هراد 
تخس راک  مه  ردقچره  هک  منیب  یم مراد  نوچ  هرت ، تحار یلیخ  راک  نم  دوخ  یارب  هک  ساجنیا  .نتسه  ارجام  یاه  « هغابروق »

.هدش لماک  لوصحم  لک  راک ، رامش  تشگنا  دادعت  نیا  ندرک  مومت  اب  هشاب ،

ییاه هعومجم هک  نیا هشاب : ضرف  شیپ هی  هب  هتسباو  هنکمم  یقطنم  شور  یناور  هبنج  ندوب  تبثم  هک  مگب  دیاب  مه  ور  هتکن  نیا  هتبلا 
ثعاب شندش  ققحم  هک  هشاب  هتشاد  دروآ  تسد هی  هنوت  یم مدآ  راب  هی  تقو  دنچ  ره  هک  نیا .نزاس  یم لوصحم  هی  ام  یاهراک  زا 
شزا نرب و  نایب و  مه  رس  تشپ  راک  یرس  هی  افرص  هک  هشاب  یطیارش  وت  یسک  هگا  منود  یمن اعقاو  نم  .هشب  شراختفا  یداش و 

هگرم و ینعم  هب  نم  یارب  یتیعضو  نینچ  هک  منود  یم ور  نیا  .هنک  یم قرف  ردقچ  تیعضو  داین  دوجو  هب  یصاخ  هچراپکی  لوصحم 
.هسر یمن اهراک  بیترت  باختنا  هب  ارجام 

اهاه هژورپ هژورپ تمدخ   تمدخ ردرد   اهاه   dronedrone
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راک دنور  زا  هک  یلومعم  یاه  سکع رانک  رد  .دوب  یساکع  مداد  یم ماجنا  دایز  هقالع  اب  نوماه  هژورپ وت  میدق  هک  ییاهراک  زا  یکی 
الثم نراد و  لوصحم  هب  یبوخ  دید  راک  نایاپ  ات  متسنود  یم هک  متفرگ  یم رظن  رد  هژورپ  طیحم  جراخ  رد  مه  ور  ییاه  هطقن متفرگ ، یم
لکش هب  ور  تفرشیپ  دنور  هنوت  یم یزیچ  نینچ  هک  نیا رانک  رد  .متفرگ  یم یسکع  هباشم  هیواز  اب  تباث و  هطقن  نومه  زا  راب  هی  یهام 

وت هژورپ  لوصحم  شوت  هک  منکب  تسرد  مه  ملیف  روج  هی  نوشنتشاذگ  مه  رانک  اب  منوتب  تساوخ  یم ملد  هشیمه  هدب ، نوشن  یبلاج 
ش همزال نوچ  دشن ، یلمع  دایز  هدیا  نیا  بوخ ، .دید  ور  شندش  لماک  هشب  هشب و  هداد  نوشن  رخآ  ات  لوا  زور  زا  هقیقد  کی  زا  رتمک 

.هتخس یلیخ  لمع  رد  نیا  هشاب و  مه  لثم  اقیقد  اه  سکع هیواز  هک  هنیا 

طلسم هاگراک  همه  هب  هک  مریگب  ییاه  سکع اه  نوا زا  منک و  ادیپ  دنلب  اتبسن  هطقن  هی  هک  دوب  نیا  اهراک  زا  هگید  یکی  لاح ، ره  هب 
.دش یم یلاع  اعقاو  هجیتن  مدش  یم قفوم  هک  ییاه  تقو یلو  دوب ، تخس  یلیخ  راک  نیا  .هشاب 

زا ملیف  سکع و  هیهت  یارب  ردقچ  اه  نیا نتشاد  هک  هنیا  هسر  یم منهذ  هب  هشیمه  هک  یزیچ  نیلوا  ندش ، جیار  اه  drone هک نالا 
.هیلاع اه  هژورپ

تیعضو زا  شاهاب  نیدب و  شزاورپ  هاگراک  یالاب  راب  هی  تقو  دنچ  نینوت  یم تحار  نیشاب  هتشاد  کیچوک  تادوجوم  نیا  زا  یکی  هگا 
.نیرب مه  یلخاد  یاهاضف  هب  شاهاب  نینوت  یم هشاب  هدش  رتشیب  تفرشیپ  هک  ییاهن  لحارم  وت  یتح  .نیریگب  سکع  ملیف و 

.هراذب هژورپ  یراک  یاضف  یور  یتبثم  رثا  هشاب و  هژورپ  ناعفن  یذ ریاس  امش و  نیب  یبوخ  یلیخ  یطابترا  رازبا  هنوت  یم راک  نیا  لوصحم 
.نینک هدافتسا  نینوت  یم مه  یدعب  یاه  هصقانم یارب  تکرش  یراک  هموزر  ناونع  هب  اه  سکع اه و  ملیف نیا  زا  اعطق  نوا  رانک  رد 

هک ییاهامش  یارب  .دوب  مالاب  یاه  تیولوا زا  اعطق   drone هی هیهت  مدرک  یم هگا  یلو  منک ، یمن راک  تخاس  یاه  هژورپ وت  هگید  نالا  نم 
: نیشاب هتشاد  هجوت  مه  هتکن  ود  هب  نینک  یراک  نینچ  نیتساوخ  هگا  .هنم  یدج  یلیخ  یاهداهنشیپ  زا  نیراد  ییاهراک  نینچ 

هش یم تسین و  یزاب  بابسا  دح  رد  هک  نیریگ  یم یزیچ  هی  نیشاب  نئمطم  .هراد  عونت  یلیخ  اه  drone ملیف سکع و  تیفیک 
نیبرود تیعقوم  تهج و  هک  نراد  مه  یا  هتفرشیپ یاه  مزیناکم نوشاه  یضعب نیبرود ، تیفیک  زا  هتشذگ  .درک  یدج  راک  شاهاب 

.هرب الاب  یلیخ  اه  ملیف تیفیک  هش  یم ثعاب  هک  هراد  یم هگن  تباث  شیبامک  هدنرپ  دوخ  یاه  ییاجباج دوجو  اب  ور 
ور راک  نیا  هک  نیا زا  لبق  .تسه  ییاه  تیدودحم هی  الومعم  هراد و  قرف  مه  اب  یلیخ   drone زا هدافتسا  دروم  رد  اهروشک  نیناوق 

، مرادن یربخ  شزا  هنافساتم  هک  دروم ، نیا  رد  ناریا  یلک  نیناوق  زا  هتشذگ  .دایمن  شیپ  نوتارب  یلکشم  هک  نیشب  نئمطم  نینکب 
یلک نیناوق  هنک  یمن یقرف  هگید  هشاب  یماظن  هدودحم  هی  نوت  هژورپ رانک  هگا  الثم  نیشاب ؛ هتشاد  هجوت  مه  هژورپ  فارطا  یاضف  هب 
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.نیتفا یم رسدرد  هب  عیرس  یلیخ  نیدب  زاورپ  هدودحم  نوا  کیدزن   drone هی هگا  هیچ ، روشک 

یلیخ هگا  هک  نیا .هد  یم حیضوت  ور   drone هب طوبرم  ینوناق  تیدودحم  هک  تسه  ییولبات  ماما  هاگدورف  وت  رهم ۹۴ : یناسرزور  هب 
.ند یم دورو  هزاجا  دوبن  یلکشم  هگا  شننک و  یم کچ  هشب ، مالعا  روشک  هب  دورو  عقوم  دیاب  هشاب ، یزاب  بابسا  دح  رد  کیچوک و 

اه نورد ینوناق  یاه  هبنج دروم  رد  یرت  قیقد تاعالطا  یسک  انایحا  هگا  .تفرگ  زوجم  لبق  زا  دیاب  یباسح  تسرد و  یاه  نورد یارب 
.منک مالعا  اجنیا  هک  هدب  ربخ  نم  هب  افطل  تشاد 

PRINCE2 AgilePRINCE2 Agile دیدج : : دیدج درادناتسا   درادناتسا
https://khorramirad.com/1038/ - ۱۳۹۴/۳/۲۸

نیودت یارب  درک  عورش  یدیدج  هژورپ  شیپ  لاس  زا  تسه  ش  هداوناخ مه یاهدرادناتسا  کلام PRINCE2 و  هک   AXELOS هسسوم
یمهس مشاب و  میت  نیا  زا  یوضع  هک  متشاد  راختفا  مه  نم  .هنکب  کباچ  الماک  یمتسیس  هب  لیدبت  ور   ۲ سنیرپ هک  دیدج  یدرادناتسا 

.مشاب هتشاد  دوب  درادناتسا  یمسر  راشتنا  زا  یشان  هک  ریخا  یاهزور  یداش  وت 

؟؟ هدرک هدرک رییغت   رییغت درادناتسا   درادناتسا وتوت   یزیچ   یزیچ هچهچ  

ود نیا  یاه  یناشوپمه .هدیلوت  هیال  وت  ندوبن  ای  ندوب  کباچ  س و  هژورپ تیریدم  هیال  وت  یدرادناتسا   ۲ سنیرپ هک  هنیا  ارجام  .یچیه 
.نیعتم یاضف  مه  درک و  هدافتسا  کباچ  یاضف  وت  هش  یم مه  ور   ۲ سنیرپ مینک  اعدا  مینوتب  هک  هدوب  مک  یفاک  هزادنا  هب  مه 

مدرک هیهت  یکباچ  موهفم  دروم  رد  هک  یناگیار  هرود  زا  نینوت  یم نینودب  رتشیب  یکباچ  موهفم  دروم  رد  هک  نیدنم  هقالع هگا  عبانم :
باتک هب  نوا  رانک  رد  .هیسیلگنا  نابز  هب  یلو  تسه ، مه  ناگیار  هک  مدرک  هیهت  یهباشم  هرود  مه   ۲ سنیرپ یارب  .نینک  هدافتسا 

.نینک هعجارم  نینوت  یم مه  هداس  نابز  هب   ۲ سنیرپ یژولودوتم  یکینورتکلا 

یزاس یصاصتخا یا  هخسن هک  هنیا  هداتفا  دیدج  درادناتسا  نیا  هک  یقافتا  .درک  ( tailor  ) یزاس یصاصتخا دیاب  ور  اهدرادناتسا  رثکا 
متسیس نیا  قیقد ، ترابع  هب  .هشاب  گنهامه  نکمم  یاج  ات  دیلوت  هیال  یکباچ  اب  هک  میدرک  هیهت   ۲ سنیرپ یلصا  درادناتسا  زا  هدش 
هگید هک  هدش  ضوع »  » یزیچ میگ  یم یتقو  .هدش  یزاس  یصاصتخا طقف  هدشن ، ضوع »  » شوت یچیه  تسه و   ۲ سنیرپ الماک 

.هشابن لصا  هخسن  قباطم 

؟؟ هدهد یمیم حیضوت   حیضوت ورور   یزیچ   یزیچ هچهچ   درادناتسا   درادناتسا

اهراتفر ای  اه  شور اه ، کینکت زا  یضعب  رخآ  شخب  هگ و  یم یکباچ  دروم  رد  یتایلک  لوا  شخب  .هراد  یلصا  شخب  هس  دیدج  درادناتسا 
ور  ۲ سنیرپ مینوت  یم یروطچ  هک  هنیا  دروم  رد  امامت  مود  شخب  .هد  یم حیضوت  ور  نراد  شوت  ییانبریز  شقن  یلیخ  هک 

.هشاب گنهامه  کباچ  یاضف  اب  هک  مینک  یزاس  یصاصتخا

؟؟ هبسانم هبسانم ییاه   ییاه هژورپ هژورپ اهاه  وو   تکرش تکرش هچهچ   یارب   یارب

نیب .تسین  روطنیا  یلوصحم  ره  هشاب ؛ هتشاد  ور  ندش  دیلوت  کباچ  تیلباق  هژورپ  لوصحم  هک  س  هدافتسا لباق  ینامز  طقف 
اتبسن هقباس  اب  گرزب و  ای  طسوتم  یاه  تکرش هک  هرت  بسانم ییاه  نوا یارب  نراد  راک  رس و  ییاه  هژورپ نینچ  اب  هک  ییاه  تکرش

لماک تیمکاح  بتارم و  هلسلس هب  زاین  تسین و  ینتفریذپ  نوشارب  مارکسا  کیدزن  هناتسود و  یاضف  هک  ییاسک  ینعی  نشاب ؛ رت  ینالوط
.نراد

؟؟ هراد هراد مهمه   یهاوگ   یهاوگ

https://khorramirad.com/1038/


طقف دیدج  درادناتسا  یلو  نراد .) حطس  هس  نوشاه  یضعب  ) نراد  Practitioner و Foundation حطس ود   AXELOS یاهدرادناتسا
یهاوگ البق  هک  ننک  تکرش  نومزآ  وت  ننوت  یم ییاسک  مه  طقف  .هرادن  یتامدقم  یهاوگ  نومزآ و  هراد و   Practitioner حطس کی 

.نشاب هتشاد   PRINCE2 Practitioner

.هرادن مه  یزاین  شیپ هک  دش  هفاضا  مه  نشیدناف  حطس  یتدم  زا  دعب  یناسرزور : هب

PMIPMI  یاه یاه یهاوگ یهاوگ ریاس   ریاس دیدمت  PMPPMP  وو   دیدمت یارب   یارب   PDUPDU  متسیس متسیس ردرد   رییغت   رییغت
https://khorramirad.com/1036/ - ۱۳۹۴/۳/۱۶

یسک یتقو  هک  هنیا  نینود ) یمن انایحا  هگا   ) یلک یارجام  .هدب  اه  یهاوگ دیدمت  متسیس  وت  ییاهرییغت  هتفرگ  میمصت  یگزات  هب 
PDU یفاک دادعت  هئارا  اب  ور  نوا  یهاوگ ) عون  هب  هتسب  هگید ، یاه  هزاب وت  ای   ) راب هی  لاس  هس  ره  دیاب  هریگ  یم  PMP لثم یا  یهاوگ

شناد و دوبهب  هب  درف  نوا  کمک  ای  درف ، دوخ  هژورپ  تیریدم  تراهم  شناد و  دوبهب  یارب  شالت  تعاس  کی  لداعم   PDU ره .هنک  دیدمت 
.هنارگید تراهم 

هداد حیضوت   PMP کوبدنه وت  لیصفت  هب  ارجام  نیا  مه  الک  مدوب و  هتشون  ییاه  بلطم البق  نوا  یهد  شرازگ تبث و  متسیس  دروم  رد 
.نینک دولناد   PMI تیاس زا  نینوت  یم هک  هدش 

PDUPDU  متسیس متسیس یاهرییغت   یاهرییغت

ای شناد  زا  هدافتسا  قیرط  زا  دحاو  رثکادح ۴۵  دش  یم البق  .هدش  هتفرگ  رظن  رد   PDU عبانم عاونا  یارب  هک  ندوب  ییاهدیق  وت  اهرییغت 
یور هزکرمتم  رتشیب  اه  یهاوگ دیدمت  نالا  هک  هنیا  شینعم  .دحاو  هدش ۲۵  نالا  هک  درک ، تفایرد  یریگدای  یارب  نارگید  هب  کمک 

.نداد دای  ات  یریگدای 

هزوح هس  هب  مه  یریگدای  .هشاب  مزال  یریگدای  یارب  دحاو  لقادح ۳۵  هرارق  نالا  یلو  تشادن ، دوجو  یریگدای  یارب  یلقادح  البق 
.هریگارف یریگدای  میشاب  نئمطم  هک  رطاخ  نیا  هب  هریگب ، هزوح  ره  زا  دحاو  لقادح ۸  درف  هک  همزال  هدش و  میسقت 

یژتارتسا تیاهن  رد  یدرفانیب و  یاه  تراهم یربهر و  کسیر ،) تابساحم  الثم   ) یکینکت یاه  هبنج هدش  هتفرگ  رظن  رد  هک  یا  هزوح هس 
.هراک بسک و  و 

ندموا و لودج  نیا  وت  ندرک  رییغت  هک  ییاه  فیدر طقف  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت  افطل  .هد  یم نوشن  ور  اهرییغت  زا  یا  هصالخ ریز  لودج 
.اه هورگ همه  هن 

عبنم عبنم
یاهدیق یاهدیق

قباس قباس
یاهدیق یاهدیق

دیدج دیدج

یریگدای لقادح ۳۵-یریگدای

یکینکت یاه  عوضوم لقادح ۸- -

یربهر هب  طوبرم  یاه  عوضوم لقادح ۸- -

بسک و اب  طبترم  کیژتارتسا و  یاه  عوضوم - 
راک

لقادح ۸-

نداد نداد دای   دای ایای   هدافتسا   رثکادح ۲۵رثکادح ۴۵هدافتسا
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هژورپ تیریدم  هزوح  رد  ندرک  راک  رثکادح ۸رثکادح ۱۵ -

عبنم عبنم
یاهدیق یاهدیق

قباس قباس
یاهدیق یاهدیق

دیدج دیدج

؟؟ هراد هراد امام   یارب   یارب یقرف   یقرف هچهچ   بوخ ، ، بوخ

نیا زا   » زا مروظنم  .هش  یم دیدمت  یتوافتم  شیبامک  هویش  هب  دعب  هب  نیا  زا  نیشاب  هتشاد  یا  هگید یهاوگ  ای   PMP هگا هک  هنیا  شقرف 
.هیدعب یدالیم  لاس  یادتبا  زا  مه  دعب » هب 

یا هزوح طقف  هن  هریگب ، ربرد  ور  هزوح  هس  ره  نوتیریگدای  نیشاب و  هتشاد  یریگدای  یور  یرتشیب  زکرمت  نینک  یعس  دیاب  دعب  هب  نیا  زا 
.هشاب هچراپکی  ریگارف و  دیاب  رثوم  هژورپ  تیریدم  هک  نینود  یم هشاب  یچ  ره  .صاخ 

هک یسک  ره  تسین و  یا  هدیچیپ تخس و  یارجام  اه  یهاوگ دیدمت  نتفرگ PDU و  هک  منک  یم دیکات  مه  نیا  یور  هشیمه  لثم  رخآ  رد 
.دایب رب  شسپ  زا  یگداس  هب  هنوت  یم هشاب  هتشاد  ور  ییایوپ  زا  یلقادح 

هژورپ هژورپ ردرد   یکباچ   یکباچ موهفم   موهفم ناگیار   ناگیار یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود
https://khorramirad.com/1034/ - ۱۳۹۴/۳/۵

نیمه نیشاب  دنم  هقالع هگا  تسه و  مه  ناگیار  مدرک و  یحارط  هژورپ  رد  یکباچ  موهفم  دروم  رد  یهاتوک  هداس و  یلیخ  یشزومآ  هرود 
.نینک مان  تبث  شوت  نینوت  یم نالا 

هک هنیا  شیلصا  یانبم  .هن  ای  تسه  بلاج  دیفم و  ربراک  یارب  منودب  مواکجنک  یلیخ  هک  هدش  یحارط  یصاخ  متسیس  اب  هرود  نیا 
.ولج هرب  هتسویپ  هتسهآ و  ربراک  هک  هشاب  هتشاد  دوجو  یمزیناکم  هشب و  درخ  کیچوک  یلیخ  یاه  هعطق هب  اوتحم 

نومه وت  مه  یشزومآ  یاوتحم  لک  .هش  یم لیمیا  نوتارب  سرد  کی  یزور  نینک  مان  تبث  هک  نیا زا  دعب  هراد و  سرد  تسیب  هرود 
.هش یم مومت  هرود  هتفه  هس  زا  دعب  نینک و  اه  لیمیا ندنوخ  فرص  نینوت  یم هقیقد  دنچ  یزور  .هلیمیا 

هرود رد  مان  تبث

هژورپ هژورپ ردرد   یکباچ   یکباچ موهفم   موهفم ناگیار   ناگیار یشزومآ   یشزومآ هرود   هرود
https://khorramirad.com/agile-course/ - ۱۳۹۴/۳/۵

نیمه نیشاب  دنم  هقالع هگا  تسه و  مه  ناگیار  مدرک و  یحارط  هژورپ  رد  یکباچ  موهفم  دروم  رد  یهاتوک  هداس و  یلیخ  یشزومآ  هرود 
.نینک مان  تبث  شوت  نینوت  یم نالا 

هک هنیا  شیلصا  یانبم  .هن  ای  تسه  بلاج  دیفم و  ربراک  یارب  منودب  مواکجنک  یلیخ  هک  هدش  یحارط  یصاخ  متسیس  اب  هرود  نیا 
.ولج هرب  هتسویپ  هتسهآ و  ربراک  هک  هشاب  هتشاد  دوجو  یمزیناکم  هشب و  درخ  کیچوک  یلیخ  یاه  هعطق هب  اوتحم 

نومه وت  مه  یشزومآ  یاوتحم  لک  .هش  یم لیمیا  نوتارب  سرد  کی  یزور  نینک  مان  تبث  هک  نیا زا  دعب  هراد و  سرد  تسیب  هرود 

https://khorramirad.com/1034/
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https://khorramirad.com/agile-course/


.هش یم مومت  هرود  هتفه  هس  زا  دعب  نینک و  اه  لیمیا ندنوخ  فرص  نینوت  یم هقیقد  دنچ  یزور  .هلیمیا 

هرود رد  کارتشا 

LinkedInLinkedIn  زازا تسردان   تسردان تشادرب   تشادرب
https://khorramirad.com/1033/ - ۱۳۹۴/۲/۳۱

طقف نیدکنیل  وت  بلطم  کارتشا  مدب : شحیضوت  ماوخ  یم مه  زاب  منیب  یم دایز  یلیخ  نوچ  هنافساتم  یلو  هیرارکت ، یلیخ  ثحب  نیا 
.هشاب یا  هفرح موهفم  اب  دیاب 

زا سکع  .نشاب  یهباشم  یاه  مدآ مه  نوت  هکبش نیشاب و  یگناخ  تاناویح  کشزپماد  هک  هینتفریذپ  ینامز  طقف  هبرگ  گس و  سکع 
بلاطم .نیشاب  رادم  تسایس هک  نتسه  ینتفریذپ  یتقو  یسایس  بلاطم  .هشاب  مسیروت  نوتلغش  هک  هینتفریذپ  یتقو  یندید  نکاما 
یحارط نوتلغش  هک  هینتفریذپ  یتقو  لزاپ  شیشک و .)…  الم و   ) هشاب بهذم  جیورت  نوتلغش »  » هک نتسه  ینتفریذپ  یتقو  یبهذم 

.هشاب لزاپ 

لاوس ریز  ناهج  یا  هفرح هکبش  نیرتراذگریثات  نیرت و  مهم وت  ور  نوتدوخ  یا  هفرح تیوه  نیراد  المع  نینک  راتفر  نیا  زا  ریغ  هگا 
.هش یمن تسرد  یگداس  نیا  هب  هک  یزیچ  نیرب ؛ یم

یور نم  لثم  تحار  یلیخ  نینوت  یم نیش ، یم تحاران  بلاطم  عون  نیا  ندید  زا  نینک و  یمن رشتنم  نیدکنیل  وت  طوبرمان  بلاطم  هگا 
.نینیبن درف  نوا  زا  یبلطم  چیه  هگید  نوا  زا  دعب  ات  نینک  کیلک  هش  یم زاب  بلاطم  پچ  تمس  الاب و  هک   Hide نکیآ

روسناسآ روسناسآ لوحت   لوحت ناتساد   ناتساد هرتسگ  وو   هرتسگ نییعت   نییعت
https://khorramirad.com/1032/ - ۱۳۹۴/۲/۳۱

کیسالک یاه  هژورپ وت  .هشاب  کباچ  هک  یتقو  هچ  هرب و  شیپ  کیسالک  هژورپ  یتقو  هچ  مینک ، یحارط  یا  هرتسگ دیاب  یا  هژورپ ره  یارب 
یاهدروخزاب ساسا  رب  جیردت و  هب  هرتسگ  الومعم  کباچ  یاه  هژورپ وت  یلو  هش ، یم صخشم  ادتبا  رد  هرتسگ  لک  هشیمه ) هن   ) الومعم

دیلوت یزیچ  هچ  هرارق  کیدزن  هدنیآ  رد  یا  هزاب یارب  ای  هژورپ  تدم  لک  یارب  هچ  مینک  نییعت  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  .هریگ  یم لکش  یلبق 
.مینک

زا ور  یا  هژورپ هک  نیتسه  یتکرش  عقوم  هی  .هیمهم  یلیخ  ثحب  شدوخ  هشب  نییعت  هنوت  یم یبیترت  هچ  هب  هرتسگ  هک  نیا الاح 
دروم رد  بلطم  نیا  .نیتسین  امش  متبحص  عوضوم  هدش ؛ صخشم  شوت  هرتسگ  تایلک  هک  نیراد  یدادرارق  هی  نیتفرگ و  ییامرفراک 

: هک هینامز 

هریگب میمصت  هرتسگ  تایلک  دروم  رد  هک  نینک  کمک  نوتدوخ  یامرفراک  هب  هرارق  دادرارق  ساسا  رب   .1
نیریگب میمصت  هرتسگ  تایلک  هرابرد  نیاوخ  یم نیتسه و  امرفراک  نوتدوخ   .2

.یلصا راکنامیپ  مه  نیراد و  امرفراک  شقن  مه  نوتدوخ  هیلخاد و  هژورپ  هرادن ؛ دوجو  زیامتم  لکش  هب  راکنامیپ  امرفراک و  ثحب  الصا   .3

لکشم لکشم

http://eepurl.com/bow3kf
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نریگ یم میمصت  نریگ و  یم رظن  رد  لح  هار  هی  عیرس  یلیخ  هک  هنیا  مه  نوا  هراد ، دوجو  اه  تکرش رثکا  یارب  گرزب  یلیخ  لکشم  هی 
هب دنور  نیا  .میزادن  یم هار   PMO هی هک  نیگ  یم عیرس  نیدب و  دوبهب  ور  نوتاه  هژورپ یتیریدم  متسیس  نیاوخ  یم الثم  .ننک  شارجا 

: هراد لکشم  لیلد  دنچ 

هشابن هجیتن  هب  ندیسر  یارب  هار  نیرتهب  لوصحم  نوا  هنکمم 
دهاوخن نوتیلصا  فده  نوا  مه  هدنیآ  رد  رطاخ  نیمه  هب  نیدرکن و  رکف  نیسرب  نیاوخ  یم هک  یا  هجیتن هب  یفاک  هزادنا  هب  الصا 

هب هش و  یم لیدبت  ییاهن  فده  هب  لوصحم  عیرس  یلیخ  .نیریگب  نیتساوخ  یم یا  هجیتن هچ  هشابن  شدای  یسک  الصا  دیاش  دوب ؛
.هنک لیهست  هجیتن  هب  ور  نوتندیسر  هک  هش  یمن دیلوت  یلکش  هب  مه  نیتفرگ  رظن  رد  هک  یلوصحم  نومه  یتح  رطاخ  نیمه 

لحلح هار   هار
تعرس اهزاسروسناسآ  لکشم  نیرت  گرزب میدق  یلیخ  .منک  یم شفیرعت  مه  اه  سالک وت  الومعم  هک  مگ  یم ور  مبوبحم  لاثم  نوتارب 

هب نرایب  دوجو  هب  مرن  یاه  فقوت ننوتب  هک  ییاه  متسیس نوچ  هدوبن ، یا  هداس راک  مه  شتعرس  شیازفا  .هدوب  نوشلوصحم  نییاپ 
.ندوبن سرتسد  رد  نالا  یتحار 

تعرس شیازفا  یارب  یهار  ندرک  ادیپ  یارب  هنک  عورش  ور  یا  هژورپ هک  داوخ  یم شاهرگ  لیلحت زا  یکی  زا  اه  تکرش نوا  زا  یکی 
دایز ور  تعرس  تساوخ  یم ارچ   » هسرپ یم نوشزا  لح ، هار  ندرک  ادیپ  لابند  هرب  هلصافالب  هک  نیا یاج  هب  رگ  لیلحت نوا  .روسناسآ 
شلاوس رگ  لیلحت .مینکب  مینوت  یم هک  هیراک  نیرت  مهم نیا  بوخ  هک  نگ  یم شهب  .هدمویم  یهیدب  یلیخ  رظن  هب  هک  یلاوس  نینک .»؟

یوت مدرم  همک و  تعرس  نوچ  هک  ند  یم باوج  شهب  هرخالاب  و  نینک ؟ دایز  ور  تعرس  نیاوخ  یم یچ  یارب  بوخ ، هنک : یم رارکت  ور 
نینک یراک  هی  هک  هنیا  نوتفده  تسین ، روسناسآ  تعرس  شیازفا  امش  فده  سپ  هگ ، یم مه  نوا  .هر  یم رس  نوش  هلصوح روسناسآ 

.میراد ییاه  لح هار  هچ  فده  نیا  هب  ندیسر  یارب  مینیبب  مینک  رکف  مینیشب  نیایب  الاح  .هرن  رس  نوش  هلصوح مدرم 

هنیآ نوشاهروسناسآ  همه  یوت  هدوب ؟ یچ  لوصحم  .هش  یم مومت  هژورپ  نیا  مک  یلیخ  یلیخ  هنیزه  نامز و  فرص  اب  دعب  تقو  دنچ 
.هش یم هدافتسا  اهروسناسآ  همه  وت  نوا  زا  دعب  هک  یلح  هار  .ندب  رییغت  ور  شتعرس  هک  نیا نودب  ننک ، یم بصن 

نوشسابل وم و  نشاب  اهنت  هگا  نوشدوخ ؛ ندرک  زادنارو  هب  ننک  یم عورش  ندوب  شوت  هک  یمدرم  ندرک  بصن  هنیآ  روسناسآ  وت  یتقو 
هسیاقم هیقب  اب  ور  نوشدوخ  ریوصت  نشابن  اهنت  هگا  ای  ننک ، یم شنزرس  ای  شیاتس  ور  نوشدوخ  نریگ و  یم تسژ  ای  ننک  یم فاص  ور 

.هش یم مومت  نوشرفس  هتشذگ ، یروطچ  هیناث  دنچ  نوا  نمهفب  هک  نیا نودب  نوشننیب و  یم یروطچ  هیقب  ننیبب  هک  ننک  یم

تعرس هک  یلاح  رد  هرآ ؛ نتفگ  ارثکا  هن ، ای  هدش  رتهب  نوماهروسناسآ  تعرس  نوترظن  هب  هک  ندیسرپ  مدرم  زا  یتقو  هک  هنیا  بلاج 
.هدوب هدرکن  رییغت 

مزیناکم مزیناکم
.میدب ماجنا  یا  هژورپ هرادن  یلیلد  هنرگو  .میدرک  دیلوت  یا  هجیتن هب  ندیسر  یارب  ور  مینک  یم دیلوت  یا  هژورپ وت  هک  یلوصحم  ره 

.هش یم صخشم  هشب  ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  لوصحم  نوا  ساسا  رب  هش و  یم یحارط  یلوصحم  ساسا  رب  میاوخ ، یم یا  هجیتن

وت هک  هرطاخ  نیمه  هب  .ننک  یمن هجوت  مه  لوصحم  هب  یتح  ساهراک و  هب  نوشساوح  هژورپ  میت  یاضعا  رثکا  هک  هنیا  لکشم  نیلوا 
رد نوماهراک  هک  میشاب  نئمطم  ات  راک ، هن  هشاب و  لوصحم  یور  دیاب  زکرمت  هک  هش  یم دیکات  ، ۲ سنیرپ هلمج  زا  اهدرادناتسا ، رثکا 



: هگید فرط  زا  .هلوصحم  دیلوت  یاتسار 

نیمه هب  هنوسر ، یم هجیتن  هب  ور  ام  یلوصحم  هچ  مینودب  مینوت  یمن تقوچیه  هک  میتسه  یطیارش  وت  هشاب  کباچ  هژورپ  هگا   .1
.هجیتن یور  میراذ  یم ور  نوم  هزور ره  زکرمت  مینک و  یمن افتکا  مه  لوصحم  یور  زکرمت  هب  یتح  هک  هرطاخ 

ور هطبار  نیا  هژورپ  یادتبا  رد  راب  کی  رطاخ  نیمه  هب  هراد ، دوجو  هجیتن  لوصحم و  نیب  یا  هداس طابترا  هشاب  کیسالک  هژورپ  هگا   .2
یاه یریگ میمصت ساسح و  لیاسم  یارب  دیاب  مه  زاب  لاح  نیا  اب  .دوب  دهاوخ  یفاک  لوصحم  رب  زکرمت  نوا  زا  دعب  مید و  یم لکش 

یراجت هزیگنا  هب  نومساوح  دیاب  ننک  یم دیکات  کاب  مپ ۲ و  سنیرپ هک  هییاج  نومه  نیا  .میشاب  هتشاد  رظن  رد  ور  هجیتن  مهم 
.هد یم نوشن  لوصحم  اب  ور  شطابترا  بولطم و  هجیتن  هک  هیموهفم  ای  دنس  یراجت  هزیگنا  .هشاب  ( business case)

هژورپ تیریدم  هیال  وت  مید و  یم ماجنا  ویلوفترپ  تیریدم  ای  حرط  تیریدم  هیال  وت  ور  لوصحم  فیرعت  الومعم  هشاب  کیسالک  هژورپ  هگا 
.تسین نکمم  یکیکفت  نینچ  داجیا  هشاب  کباچ  هژورپ  هگا  یلو  .هلوصحم  هب  اتدمع  نومساوح 

میدش میدش   R.E.PR.E.P  بیترت بیترت نیا   نیا هبهب   وو  
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.دش تبث   PMI هدش دییات  یشزومآ  هسسوم  ناونع  هب   Management Plaza نومتکرش ، هنیزه ، رپ  اتبسن  ینالوط و  یدنیآرف  زا  دعب 

هزیگنا هزیگنا یریگدای  وو   یریگدای اباب   هارمه   هارمه تینما   تینما
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یتقو .مراذب  یدیدج  زیچ  منک و  ضوع  مه  ور  مدروسپ  متساوخ  یم تداع  قبط  مدرک و  ضوع  ور  مپات  پل زودنیو  شیپ  زور  دنچ 
باختنا ور  تشذگ  یم منهذ  وت  تدم  نوا  هک  راعش  هیبش  یزیچ  دیسر و  منهذ  هب  یا  هدیا هعفد  هی  مراذب  یچ  مدرک  یم رکف  متشاد 

.مدرک

هنافساتم .هد  یم یژرنا  هزیگنا و  مهب  راعش  نوا  رارکت  راب ،) جنپ  راهچ  یزور   ) منک دراو  دیاب  ور  مدروسپ  راب  ره  هک  هنیا  بلاج  هتکن 
.مراد هگن  ور  نیمه  یتدم  یارب  ماوخ  یم نوچ  هیچ ، اقیقد  مگب  منوت  یمن

( نتسه ینالوط  لاح  ره  هب  اهراعش  نوچ   ) الاب هرب  دروسپ  تینما  هش  یم ثعاب  مه  راک  نیا  نوچ  منک ، حرطم  ور  نیا  متفگ  لاح  ره  هب 
(. هزیگنا  ) درک یبنج  هدافتسا  شزا  هش  یم مه  و 

دروسپ دروسپ تینما   تینما

https://khorramirad.com/1031/
https://mplaza.training
https://khorramirad.com/1029/


هگید هبنج  هی  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ور  نیا  هشیمه  یلو  هنک ، داجیا  یصاخ  لکشم  شنتفر  ول  هک  میرادن  یتاعالطا  ام  زا  یلیخ 
نیمه هب  .مینک  لمحت  مینوت  یمن مودکچیه  هک  هیزیچ  هگید  نیا  و  نیدب ، تسد  زا  ور  نوتتاعالطا  هنکمم  یدنیآرف  وت  هک  هنیا  ارجام 

(. درک شومارف  دیابن  تقوچیه  هک  مه  ور  نتفرگ  پاکب   ) میشاب نوماهدروسپ  تینما  تقارم  دیاب  رطاخ 

: هراد دوجو  هیلوا  مهم و  هنکن  اتنچ  دروم  نیا  رد 

وضع بلاج  نادنچ  هن  تیاس  ای  نمجنا  هی  وت  نیر  یم س ، هداس یلیخ  ارجام  .نینکن  هدافتسا  راک  همه  یارب  دروسپ  هی  زا  تقوچیه 
نابحاص یتح  ای   ) هش یم که  تحار  یلیخ  هرادن ، یفیرعت  تیاس  نوچ  .نینک  یم هدافتسا  یگشیمه  دروسپ  نومه  زا  نیش و  یم

مه نوتلیمیا  سردآ  الامتحا  نراد و  ور  امش  یگشیمه  دروسپ  ییاسک  هی  الاح  نشاب .) هتشاد  یسرتسد  اهدروسپ  هب  هنکمم  تیاس 
مه ور  هشاب  رت  مهم نوتارب  هنکمم  هک  ییاهزیچ  هیقب  کوبسیف و  نیدکنیل و  لیافورپ  هش  یم وجتسج  رادقم  هی  اب  تسه و  اجنومه 

.هنک یم ادیپ  یسرتسد  اه  نوا همه  هب  دروسپ  نومه  اب  هر  یم فرط  مه  دعب  .درک  ادیپ 
یلومعم یاه  هملک بیکرت  زا  هشاب و  مک  شلوط  هک  هیزیچ  هداس  یلیخ  دروسپ  زا  روظنم  .نینکن  هدافتسا  هداس  یلیخ  یاهدروسپ  زا 

الثم .نینک  دایز  ور  دروسپ  لوط  نینوت  یم تحار  یلیخ  نینک ، هدافتسا  ددع  تمالع و  زا  هک  هتخس  نوتارب  هگا  .هشاب  هدش  هتخاس 
هتخاس لومعم  یاه  هملک زا  امامت  هک  نیا اب   this is my latest cool password which I will never forget لثم دروسپ  هی 

.هرتهب مه  یلیخ  نشاب  هدش  هتشون  شیلیگنیپ  نشاب و  یسراف  اه  هملک هگا  .هش  یمن هتسکش  یتحار  هب  هینالوط  یلیخ  نوچ  هدش ،
رادقم هی  هنکمم  طقف  هرتهب ، همه  زا  هریذپب  ور  نوا  نیراد  راک  رس و  شاهاب  هک  یتیاس  ای  رازفا  مرن نیسیونب و  یسراف  یتح  هگا 

راک .نیتفا  یم رسدرد  هب  هرادن  یسراف  دروبیک  هک  نیشب  تیاس  نوا  دراو  یا  هگید هاگتسد  اب  هشاب  رارق  الثم  هگا  نیشب و  دودحم 
پیات یسیلگنا  دروبیک  اب  ور  نوا  نیریگب و  رظن  رد  ور  تیاس » هب  دورو   » لثم یسراف  ترابع  هی  هک  هنیا  درک  هش  یم هک  یا  هگید

.هیبوخ یلیخ  دروسپ  هک  « v,n fi shdj  », هش یم هجیتن  تسین .) هک  یلاح  رد  هیسراف ، دروبیک  نینک  ضرف  ینعی   ) نینک

مدآ دای  نوشمه  هک  هش  یم تخس  اعقاو  هگید  نشابن  مه  یرارکت  نینک و  هدافتسا  یوق  یاهدروسپ  نیاوخب  هگا  هک  هنیا  هگید  هتکن  هی 
لباق لیابوم ، یور  یتح  اه ، لماع متسیس  همه  وت  .نینک  هدافتسا   LastPass زا لکشم  لح  یارب  هک  هنیا  نم  داهنشیپ  .هنومب 

نما الماک  یلکش  هب  ور  نوتاهدروسپ  رازفا  مرن نیا  .نیدب  لوپ  رالد  یلاس ۱۲  دیاب  تسین و  ناگیار  شلیابوم  هخسن  هتبلا  .س  هدافتسا
دروسپ هی  .هنک  یم نوشدراو  نوتارب  شدوخ  نیشب  یتیاس  دراو  نیاوخب  تقوره  هنک و  یم هریخذ  بو ) یاهرگرورم  ای  زودنیو  لثم  هن  )

.هشاب یوق  مه  یلیخ  دیاب  هتبلا  دص  .نیشب  ظفح  دیاب  هک  هیزیچ  اهنت  نوا  تسه و  رازفا  مرن هب  یسرتسد  یارب  مه  یلک 

نیشب یا  هحفص دراو  هنکمم  یدنیآرف  هی  وت  الثم  .هریگ  یم مه  ور  اه  هقح زا  یلیخ  یولج  هک  هنیا   LastPass زا هدافتسا  هگید  یبوخ  هی 
کلک نیا  اب  داوخ  یم یسک  هی  تسین و  لگوگ  اعقاو  هک  نیش  یم هجوتم  نینک  تقد  سردآ  وت  هگا  .دایم  لگوگ  نیگال  هحفص  رظن  هب  هک 

ارجام نیا  نارگن  تسین  مزال  هگید  نینک  هدافتسا   LastPass زا یتقو  .نش  یمن هجوتم  اه  یلیخ هنافساتم  یلو  هدزدب ، ور  نوتدروسپ 
.هروخ یمن ور  رهاظ  لوگ  اه  مدآ لثم  هگید  نوا  .هرادن  شارب  یدروسپ  هک  هگ  یم نوتهب  هسانش و  یمن ور  تیاس  نوا  نوچ  نیشاب ،

یاه تیلباق شناگیار  هخسن  نوا  رب  هوالع  .هزاب  نتم نوچ  تسه ،  Bitwarden رازفا مرن هنیزگ  نیرتهب  رضاح  لاح  رد  یناسرزور : هب
.هراد مه  یرت  لماک

دروسپ دروسپ زازا   یبناج   یبناج هدافتسا   هدافتسا

: هسر یم منهذ  هب  هک  نتسه  ییازیچ  اه  نیا دروسپ ، زا  یبناج  یاه  هدافتسا دروم  رد  الاح 

نوتدروسپ هنوت  یم یزیچ  نینچ  .نیراد  لکشم  نیرفآراک ) ینعم  هب   ) entrepreneur لثم یا  هملک ینعم  هتکید و  اب  الثم  مینک  ضرف 
تقوچیه الامتحا  هگید  نینک  هدافتسا  شزا  هام  کی  الثم  هگا  تسین و  یدب  دروسپ  . entrepreneur mishe karafarin هشاب :

ور بیکرت  هک  هشاب  نوتدای  طقف  .هگید  هملک  هی  غارس  نیرب  نینوت  یم هام  کی  زا  دعب  .نینک  یمن شومارف  ور  هملک  ینعم  هتکید و 
یا هملک نوچ  هش ، یم هداس  یلیخ  شنتسکش  هشاب ،  entrepreneur هیبش یزیچ  طقف  نوتدروسپ  هگا  .نیرادن  هگن  هداس  یلیخ 

.هراد دوجو  هش  یم هدافتسا  دروسپ  نتسکش  یارب  هک  ییاه  یرنشکید وت  هک  هرادانعم 
هب ور  یزیچ  نیچمه  نینوت  یم نینک ، یم شومارف  ور  هدش  بسک  شزرا  یاه  لومرف هگا  الثم  .هشاب  لومرف  هنوت  یم هگید  هدافتسا 



evm spi = ev – pv نینک : باختنا  دروسپ  ناونع 
نوتهب هشیمه  هک  نینک  دروسپ  هب  لیدبت  ور  نیتفرگ  نوتیگدنز  وت  هک  یمهم  یاه  میمصت هک  هنیا  هگید  داهنشیپ  هی  تیاهن  رد 

har rooz ye saat motale’e mikonam الثم : هشب ، یروآدای 

طبترم طبترم یاه   یاه هسسوم هسسوم یهاوگ  PRINCE2PRINCE2  وو   یهاوگ
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قیرط زا  ور  ناکما  نیا  ام  تکرش  لاثم  ناونع  هب  هراد و  دوجو  ناریا  وت   PRINCE2 یاه نومزآ یرازگرب  ناکما  هک  هیتدم  نالا 
مدید هک  ییاج  ات  مینک .) یمن ور  راک  نیا  میقتسم  نومدوخ   ) هدرک مهارف  نابلطواد  یارب  کاتسر  ناربهار  انایرآ و  یشزومآ  یاه  هسسوم

.ند یم ماجنا  ور  راک  نیا  نراد  ناریا  وت  مه  یا  هگید یشزومآ  یاه  هسسوم

نیا وت  ماوخ  یم ننک و  یم لاوس  نم  زا  نومزآ  نیا  اب  طبترم  یاه  هسسوم هرابرد  هک  منک  یم تفایرد  ییاه  لیمیا رطاخ  نیا  هب  الاح 
.مدب باوج  اه  لاوس نیا  هب  بلطم 

؟؟ هینوناق هینوناق نومزآ   نومزآ یرازگرب   یرازگرب ایآ   ایآ

ادیپ مد ) یم حیضوت  همادا  رد  هک   ) نومزآ لوئسم  یاه  هسسوم اب  تروشم  زا  دعب  ام  هک  یهار  .هتخس  مک  هی  لاوس  نیا  هب  نداد  باوج 
هتشادن دوجو  نیب  نیا  رد  یناریا  یتکرش  و  میتسه ، یکیژلب  یتکرش  هک  هشب  رازگرب  ناریا  وت  ام  فرط  زا  نومزآ  هگا  هک  دوب  نیا  میدرک 

شرازگرب یقیقح  لکش  هب  میرب  یم شیپ  ور  راک  ناریا  وت  نومراکمه  یاه  هسسوم اب  یتقو  مه  رطاخ  نیمه  هب  .هلاکشا  یب  هشاب ،
.یقوقح هن  مینک ، یم

اه نوا یهاوگ  هش و  یم ام  ریگنابیرگ  مه  دایب  شیپ  یلکشم  ینامز  هگا  تسین و  ینارگن  یاج  نومزآ  یاه  بلطواد یارب  لاح ، ره  رد 
.هنوم یم یقاب  شدوخ  یاج 

؟؟ ننانیمطا ننانیمطا لباق   لباق مهمه   ننک   ننک یمیم رازگرب   رازگرب نومزآ   نومزآ ناریا   ناریا وتوت   هکهک   یایا   هگید هگید یاه   یاه هسسوم هسسوم ایآ   ایآ

.هشاب لاکشا  نودب  هنوت  یم لاح  ره  هب  یلو  ننک ، یم رازگرب  یبیترت  هچ  هب  ور  اه  نومزآ هک  مرادن  یقیقد  عالطا  نم 

؟؟ منک منک نانیمطا   نانیمطا هسسوم   هسسوم هبهب   منوت   منوت یمیم یروطچ   یروطچ

یاه تیاس وت  ور  نوشرابتعا  هش  یمن هجیتن  رد  نسرب ، دییات  هب  میقتسم  ننوت  یمن العف  یناریا  یاه  هسسوم منود  یم نم  هک  ییاج  ات 
نوشزا هگید  فرط  زا  نیجنسب و  ناریا  دوخ  وت  ور  هسسوم  نوا  رابتعا  فرط  هی  زا  هک  هنیا  لح  هار  بیترت  نیا  هب  .درک  کچ  عجرم 

یاه هسسوم دروم  رد  .نینک  کچ  نینوت  یم یروطچ  ور  رابتعا  نیا  هداد و  ور  نومزآ  رابتعا  نوشهب  یا  هسسوم هچ  هک  نیاوخب  حیضوت 
بیترت نیا  هب  ند و  یم نوتهب  هداد  حیضوت  ور  نومیناریا  ناراکمه  هک  ام  تیاس  زا  یا  هحفص سردآ  ننک ، یم راک  ام  اب  هک  یا  یناریا

.نینک کچ   AXELOS تیاس وت  ور  ام  هسسوم  رابتعا  نینوت  یم مه  دعب  نینک و  ادیپ  ام  اب  ور  نوشطابترا  نینوت  یم

؟؟ هراد هراد نومزآ   نومزآ اباب   یطابترا   یطابترا هچهچ     AXELOSAXELOS  هسسوم هسسوم

یسیلگنا و یصوصخ  تکرش  هی  نیب  یندم  تکراشم  هی  .س  هداوناخ نیا  یاهدرادناتسا  هیقب  ۲ و  سنیرپ کلام   AXELOS هسسوم
هب یلو  .هنک  یمن ور  راک  نیا  میقتسم  شدوخ  هداد و  هگید  هسسوم  یدادعت  هب  مه  ور  اه  نومزآ یرازگرب  تیلوئسم  .ناتسلگنا  تلود 

ناونع هب  .هش  یم هداد  شیامن  تسیل  وت  نوش  هزاجا تفایرد  اب  مه  دارفا  مان  نسر و  یم  AXELOS دییات هب  اه  یهاوگ مامت  لاح ، ره 
: تفرگ هش  یم نم  مسا  یوجتسج  اب  هک  هیا  هجیتن نیا  لاثم 
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نیریگب سامت  هدرک  رازگرب  نوتارب  ور  نومزآ  هک  یا  هسسوم اب  تسین  تیاس  وت  نوتمسا  نیراد و  ور  هداوناخ  نیا  یاه  یهاوگ زا  یکی  هگا 
دروم رد  هگید  یاهروشک  یلیخ  اکیرمآ و  فالخ  رب  اپورا  تسه و  اپورا  وت  تالیکشت  نیا  نوچ  هک  هنیا  ارجام  .هدب  ور  شبیترت  نوتارب  هک 

.نراذ یمن ییاه  تسیل نینچ  وت  نوش  هزاجا نودب  ور  دارفا  مسا  هریگتخس ، رایسب  یصخش  میرح 

؟؟ یچیچ   OGCOGC  سپسپ

شخب هب  ور  اهدرادناتسا  تیکلام  هک  هریگ  یم میمصت  تلود  .هناتسلگنا  وت  یتلود  یتالیکشت  هک  دوب  اهدرادناتسا  کلام   OGC ینامز
تیاهن رد  دیشک و  لوط  لاس  کی  زا  رتشیب  شروشنم  میظنت  تکرش و  باختنا  نوا  زا  دعب  .نشب  هرادا  رتهب  هک  هدب  یصوصخ 

.دموا دوجو  هب  راک  نیا  یارب   AXELOS یندم تکراشم 

.هرادن اهدرادناتسا  هیقب  ۲ و  سنیرپ اب  یطابترا   OGC هگید نالا 

؟؟ یچیچ   PeopleCertPeopleCert  وو  EXINEXIN  وو  APMGAPMG

دعاوق و تحت  مه  اه  نوا .هداد  نومزآ  یرازگرب  هسسوم  یدادعت  هب  ور  شتیلوئسم  هنک و  یمن تیریدم  ور  اه  نومزآ میقتسم   AXELOS
.ننک یم رازگرب  ور  اه  نومزآ  AXELOS یشم طخ 

: نتسه اه  نیا نوشاه  نیرت فورعم هک  هراد  دوجو  نومزآ  هسسوم  تفه   ۲ سنیرپ یارب 

هرت فورعم همه  زا  المع  هک  ، APM Group ای  APMG
یاه یهاوگ یزاس  هدایپ یحارط و  اب  اصوصخ  هتفرشیپ ، لاح  رد  عیرس  یلیخ  یلو  همود ، ماقم  رد  ندوب  فورعم  ظاحل  هب  هک   EXIN

متسه شیحارط  میت  وضع  مه  نم  هک  لیاجا ، یاه  یهاوگ لثم  لقتسم ،
PeopleCert

.هنک یم رازگرب  ور  اه  نومزآ  PeopleCert قیرط زا  طقف  سولسکا  هک  هیتدم  نالا  یناسرزور : هب

زیر  AXELOS تیاس وت  هگا  .هربتعم  هزادنا  هی  هب   AXELOS رظن زا  لاح  ره  رد  هشاب ، هدش  رازگرب  مودک  قیرط  زا  نومزآ  هک  هرادن  یقرف 
.هداد نومزآ  هسسوم  مودک  قیرط  زا  هک  مینیبب  مینوت  یم مینک  کچ  ور  رفن  هی  یاه  یهاوگ تاصخشم 

زا ور  حرط ) تیریدم   ) نشیدناف  MSP مدوب و هتفرگ   APMG زا ور  منشیدناف   ۲ سنیرپ نومزآ  نم  هک  نینیب  یم الاب  لکش  وت  الثم 
.EXIN

؟؟ هشاب هشاب هسسوم   هسسوم مودک   مودک اباب   نومزآ   نومزآ هکهک   هراد   هراد یقرف   یقرف هچهچ  

یزرط هب  شدنیآرف  نوچ  نریگ  یم نومزآ   PeopleCert زا الومعم  رضاح  لاح  رد  اپون  یاه  هسسوم .هرادن  قرف  اه  بلطواد یارب 
یاهاج زا  نوشطیارش  ساسا  رب  ور  فلتخم  یاه  نومزآ نراد و  دادرارق  هسسوم  هس  ره  اب  ام ، لثم  ییاه  تکرش .س  هداس یندرکنرواب 



هی رتشیب  یریذپ  فاطعنا نتشاد  اب  هش  یم هک  هیفلتخم  لیاسم  عبات  مینک  تخادرپ  هسسوم  هب  دیاب  هک  یغلبم  نوچ  نریگ ، یم فلتخم 
.درک ییوج  هفرص اه  هنیزه وت  رادقم 

؟؟ هرادن هرادن قرف   قرف چیه   چیه نومزآ   نومزآ هسسوم   هسسوم سپسپ  

مه ور  یشزومآ  یاه  هسسوم یاه  سردم نومزآ و  هویش  دییات  تیلوئسم  نومزآ  زج  هب  اه  هسسوم نیا  یلو  هرادن ، یقرف  نومزآ  یارب 
.هدیسر نومزآ  هسسوم  مودک  دییات  هب  یشزومآ  هسسوم  مینیبب  هک  همهم  یلیخ  یشزومآ  هرود  ندنورذگ  یارب  هجیتن  رد  .نراد 

نوچ هشاب ، هدیسر   PeopleCert دییات هب  طقف  هک  هنیا  زا  رتهب  یلیخ  هشاب  هدیسر   APMG دییات هب  یا  هسسوم هگا  لاثم  ناونع  هب 
نم یتقو  لثم  ناونع  هب  .نراد  یفاک  یاه  تیلباق یاه  سردم هسسوم و  هک  هش  یم نئمطم   APMG یلو هد ، یم زوجم  یتحار  هب  یمود 

یاه سالک زا  یکی  وت  هدنیامن  هی  هک  نیا مه  متشاد و  لصفم  یلیخ  هبحاصم  هی  مه  مریگب   APMG زا ور  مسیردت  زوجم  متساوخ  یم
.درک لرتنک  ور  مسیردت  هویش  نم 

.ننک شفقوتم  هشابن و  راد  همادا  PeopleCert راک هویش  نیا  منک  یم رکف  الک  نم  هتبلا 

نومزآ هدننک  رازگرب  اهنت  هب   PeopleCert یتح هک  دشن ، فقوتم  دنور  نوا  اهنت  هن  دموین ؛ رد  بآ  زا  تسرد  نم  ینیب  شیپ یناسرزور : هب
! دش لیدبت  مه 

؟؟ هیچ هیچ نومزآ   نومزآ وتوت   یشزومآ   یشزومآ یاه   یاه هسسوم هسسوم هاگیاج   هاگیاج

، هدش دییات  یشزومآ  هسسوم  هی  اب  تسیاب  یم نریگب و  یشزومآ  یاه  هسسوم زا  میقتسم  ور  اه  نومزآ نتسنوت  یمن اه  بلطواد میدق 
هک نومناراکمه  هب  میداد  یم ور  شرایتخا  ای  میدرک  یم رازگرب  ور  نومزآ  نومدوخ  میقتسم  ای  مه  ام  لاثما  .ندش  یم فرط  ام ، لثم 

هن یتمیق  اب  هتبلا   ) نشورف یم ور  اه  نومزآ میقتسم  نراد  یشزومآ  یاه  هسسوم زا  یضعب  نالا  .نگ  یم نوشهب   Affiliate احالطصا
(. نییاپ نادنچ 

نومزآ یور  نتساوخ  یتمیق  ره  هک  ندازآ  مه  نوشمه  هریگ و  یم رارق   AXELOS بلطواد و نیب  هسسوم  نیدنچ  هک  نیا لاح ، ره  رد 
.تشاذگ هداوناخ  نوا  یاه  نومزآ هیقب  ۲ و  سنیرپ یاه  نومزآ یور  یقیقد  تمیق  هشن  هک  هش  یم ثعاب  نراذب 

؟؟ نیالنآ نیالنآ ایای   هیذغاک   هیذغاک نومزآ   نومزآ

.هرادن دوجو  نیالنآ  نومزآ  یرازگرب  هزاجا  العف  ناریا  رب  .هش  یم رازگرب  نیالنآ  یذغاک و  لکش  ود  ره  هب  نومزآ 

P6P6  اروامیرپ اروامیرپ هخسن  15.115.1   هخسن
https://khorramirad.com/1028/ - ۱۳۹۴/۱/۲۵

شخب .مود  راشتنا  متشه ، هخسن  ینعی  الثم 8.2  هش : یم صخشم  یروطنیا  هگید  یاهرازفا  مرن یلیخ  لثم   P6 اروامیرپ یاه  هخسن
اب 8.1 یلو 8.9  هراد ، قرف  اب 7.9  یلیخ  هخسن 8.1  الثم  .هد  یم نوشن  ور  یلک  یاهرییغت  حیحص  شخب  یئزج و  یاهرییغت  یراشعا 

.هنک یمن قرف  ردقنوا 

.هنک داجیا  یمگردرس  یلیخ  هنکمم  هک  هب 15.1 ، دش  لیدبت  ناهگان ، یگزات ، هب  دوب و  شیپ 8.4  تقو  دنچ  ات  اروامیرپ  هخسن  نیرخآ 

نومه  ) P6 لثم هراد ، یفلتخم  یاهرازفا  مرن هعومجم  نیا  .دیرخ  ور  اروامیرپ  یرازفا  مرن هعومجم  شیپ  اه  لاس لکاروا  هشاب  نوتدای  هگا 
(. دوب  Expedition شمسا البق  هک   ) Contract Management و اروامیرپ ) میگ  یم شهب  هصالخ  روط  هب  هک  هژورپ  یزیر  همانرب رازفا  مرن

https://khorramirad.com/1028/


هچراپکی نشاب و  راگزاس  مه  اب  هک  ییاه  هخسن باختنا  رطاخ  نیمه  هب  نتشاد و  ور  نوشدوخ  صاخ  هخسن  اهرازفا  مرن نیا  زا  مودکره 
هگا هک  ننود  یم اهربراک  دعب  هب  نیا  زا  هدش 15.1 و  نوشمه  هخسن  نالا  هک  هرطاخ  نیمه  هب  .دش  یم هدننک  مگردرس  رادقم  هی  نشب 

(. یا هگید زیچ  ره  ای  ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵  ) هشاب یکی  نوشیلصا  یاه  هخسن دیاب  همه  ننک ، هدافتسا  اروامیرپ  رازفا  مرن دنچ  زا  هرارق 

.هرادن یاه ۸  هخسن هیقب  اب 8.4 و  ینادنچ  توافت  المع  هخسن 15.1   P6 اروامیرپ بیترت  نیا  هب 

هب مه  یزاین  .نینک  هعجارم   https://edelivery.oracle.com هب میقتسم  نینوت  یم نیراد   P6 اروامیرپ دولناد  هب  زاین  هگا  یروآدای :
.تسین مه  شندرک  کرک 

صصختم صصختم کیکی   اباب   هبحاصم   هبحاصم اداناک –  –  اداناک ردرد   نارجاهم   نارجاهم یبایراک   یبایراک
https://khorramirad.com/1027/ - ۱۳۹۴/۱/۱۸

هچ هب  هدنومیقاب  تصرف  وت  نسرپ  یم نم  زا  هک  منک  یم تفایرد  نتسه  ترجاهم  لاح  رد  هک  ییاسک  زا  یدایز  یلیخ  یاه  لیمیا نم 
هعومجم متفرگ  میمصت  نش  یم رتدایز  امیاد  اه  لیمیا عون  نیا  نوچ  .هن  ای  نریگب  یا  هفرح یاه  یهاوگ الثم  هرتهب و  نشب  هدامآ  یبیترت 

.مدب اه  هدنناوخ هب  یرت  قیقد یاه  باوج ات  اکیرمآ  ایلارتسا و  اداناک ، وت  مادختسا  یاه  صصختم اب  منک  هیهت  یا  هبحاصم

الثم  ) هراد ورین  هب  زاین  یتکرش  یتقو  .هصصختم  یاهورین  ندرک  ادیپ  نوشراک  هک  هراد  دوجو  ییاه  تکرش اهروشک  زا  یلیخ  وت 
.هنک یم هعجارم  اه  هسسوم نیا  زا  یکی  هب  هرب ، شیپ  رت  تحار رت و  یا هفرح راک  نیا  داوخ  یم و  هژورپ ) لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک 

.ند یم ماجنا  قافتا  هب  ور  ییاهن  باختنا  دعب  هرب و  یم شیپ  شرخآ  لحارم  ات  ور  دنیآرف  تکرش  نوا  زا  یگدنیامن  هب  هسسوم  نوا 
.هینینچنیا یاه  هسسوم وت  مادختسا  یاه  صصختم زا  یکی  منک  یم هبحاصم  شاهاب  زورما  هک  ییاسک 

نوچ تفرن و  شیپ  نم  همانرب  قبط  هبحاصم  .ساداناک  وت  مادختسا  صصختم  هی  هک  هدش  ماجنا  نسدیوید  نویتسا  اب  زورما  هبحاصم 
ماجنا ینفلت  ور  هبحاصم  شاج  هب  هشب و  طبض  اه  تبحص مینک و  هدافتسا  پیاکسا  زا  میتسنوتن  تشادن  یبوخ  تنرتنیا  تیعضو 
هبحاصم لک  .ننک  یم لقتنم  ور  یلک  نومضم  طقف  نتسه و  هصالخ  اه  باوج همه  رطاخ  نیمه  هب  .متشادرب  تشاددای  نم  میداد و 

.درب نامز  تعاس  ود  مه 

ندرک  وو ندرک مادقا   مادقا اداناک   اداناک هبهب   ترجاهم   ترجاهم یارب   یارب هکهک   نتسه   نتسه ییاه   ییاه یناریا یناریا امام   بطاخم   بطاخم .یتشاذگ   .یتشاذگ تقو   تقو هبحاصم   هبحاصم نیا   نیا یارب   یارب هکهک   نونمم   نونمم نویتسا ، ، نویتسا نمنم : :
؟؟ ینک ینک یفرعم   یفرعم ورور   تدوخ   تدوخ افطل   افطل هشهش   یمیم منک ، ، منک عورش   عورش ورور   ماه   ماه لاوس لاوس هکهک   نیا نیا زازا   لبق   لبق الاح   الاح .نراد   .نراد اداناک   اداناک وتوت   راک   راک دروم   دروم ردرد   ییاه   ییاه ینارگن ینارگن

یارب مادختسا  یبایراک و  مراک  هک  هلاس  هد  زا  رتشیب  متسه و  نسدیوید  نویتسا  نم  .ردان  ینک  یم هبحاصم  نم  اب  هک  نونمم  نویتسا :
.هگرزب طسوتم و  کیچوک ، یاه  تکرش عاونا 

؟؟ یزکرمتم یزکرمتم یصاخ   یصاخ تعنص   تعنص یصصخت  وو   یصصخت هزوح   هزوح وتوت   نمنم : :

.زاگ تفن و  ندعم و  زاس و  تخاس و  ات  هتفرگ  ییوراد  عیانص  زا  هنک ؛ یم راک  یا  هنیمز همه  وت  نم  تکرش  هن ، نویتسا :

؟؟ ننک ننک یمیم هدافتسا   هدافتسا نوتتامدخ   نوتتامدخ زازا   اهاه   تکرش تکرش یعقوم   یعقوم هچهچ   نمنم : :

هرب شیپ  رت  یصصخت رت و  هداس راک  ند  یم حیجرت  اه  یضعب ننک و  مادختسا  ورین  نوشدوخ  ند  یم حیجرت  اه  تکرش یضعب  نویتسا :
.ننک یم هعجارم  ام  هب  تروص  نیا  رد  هک 

؟؟ هیچ هیچ ننک   ننک یمیم هدافتسا   هدافتسا نوتتامدخ   نوتتامدخ زازا   هکهک   یطیارش   یطیارش وتوت   مادختسا   مادختسا دنیآرف   دنیآرف نمنم : :

https://edelivery.oracle.com
https://khorramirad.com/1027/
https://www.linkedin.com/in/stevencdavidson


نیا اه  یلیخ یلو  نریگ ، یم کمک  مه  هلحرم  نیا  وت  ام  زا  اه  تکرش یضعب  .هشب  صخشم  یمادختسا  زاین  هک  هنیا  مدق  نیلوا  نویتسا :
.ام غارس  نایم  ننک  مادختسا  ناوخ  یم ور  یناسک  ای  سک  هک  ننود  یم یتقو  ند و  یم ماجنا  نوشدوخ  ور  شخب 

صخشم مینک  یم یعس  .مینک  یم جارختسا  ور  نراد  هک  ییاهزاین  مینک و  یم هبحاصم  تکرش  نوا  ناعفن  یذ اب  هک  هنیا  مود  هلحرم 
زا ییاه  لاوس مه  مینکب  ور  راک  نیا  هک  نیا  یارب  الومعم  .هشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  اه و  تراهم هچ  اقیقد  نراد  زاین  هک  یدرف  هک  مینک 

»؟ نینک یم تواضق  شندوبن  ای  ندوب  قفوم  هرابرد  یرایعم  هچ  اب  درف ، راک  هب  عورش  زا  دعب  لاس  کی   » الثم هک  میسرپ  یم تسد  نیا 

: میراد شور  هس  راک  نیا  یارب  .میشب  فرط  اه  صصختم اب  هک  هنیا  موس  هلحرم 

هش یم ماجنا  نیدکنیل  لثم  ییاه  تیاس وت  الومعم  هک  یهگآ ، جرد   .1
هنیدکنیل لثم  یعامتجا  یاه  هکبش وت  مه  نوا  هک  راک  یایوج  یاه  صصختم لابند  هب  وجتسج   .2

دیدج تکرش  هب  نتسویپ  یارب  نوشقیوشت  نتسه و  راک  هب  لوغشم  هک  ییاه  صصختم اب  نتفرگ  سامت   .3

؟؟ نینک نینک یمیم ادیپ   ادیپ یروطچ   یروطچ ورور   نتسه   نتسه راک   راک هبهب   لوغشم   لوغشم هکهک   ییاه   ییاه صصختم صصختم نمنم : :

هعجارم راک  نیا  صوصخم  یتاعالطا  یاه  کناب هب  مگب ، هداس  لوط  هب  یلو  .نومراک  نف  توف و  هش  یم هگید  شخب  نیا  نویتسا :
.تسه  zoomin شاه نیرت فورعم زا  یکی  .مینک  یم

هکهک تسه   تسه مهمه   یایا   هگید هگید یعامتجا   یعامتجا هکبش   هکبش .یدرک   .یدرک هراشا   هراشا نیدکنیل   نیدکنیل هبهب   نیدرگ  وو   نیدرگ یمیم اهاه   صصختم صصختم لابند   لابند یعامتجا   یعامتجا یاه   یاه هکبش هکبش وتوت   هکهک   یتفگ   یتفگ نمنم : :
؟؟ نینک نینک هدافتسا   هدافتسا

.هش یم ماجنا  نیدکنیل  نومه  وت  یدج  یاهراک  هدمع  تمسق  یلو  دیدج ؛ یاه  هکبش اصوصخ  تسه ، یدادعت  هی  نویتسا :

؟؟ نینک نینک یمیم ادیپ   ادیپ ورور   اهاه   مدآ مدآ یروطچ   یروطچ نیدکنیل   نیدکنیل وتوت   نمنم : :

اج نوا هش  یم تحار  یلیخ  هراد و  دوجو  یحرطم  یاه  هورگ یصصخت  ره  یارب  الومعم  .ساه  هورگ هب  هعجارم  هار  نیرتهب  نویتسا :
بوخ و نیدکنیل  لیافورپ  اهوجراک  هک  همهم  یلیخ  .هشب  یسررب  دیاب  اه  مدآ نوا  لیافورپ  مه  دعب  .درک  ادیپ  ور  صصختم  یاه  مدآ

.نشاب هتشاد  یلماک 

؟؟ هشهش یمیم ماجنا   ماجنا یتفگ   یتفگ هکهک   یعبنم   یعبنم هسهس   زازا   مودکره   مودکره اباب   اهاه   مادختسا مادختسا زازا   یمهس   یمهس هچهچ   نمنم : :

لوغشم یاه  صصختم اب  نتفرگ  سامت  مه  موس  کی  وجتسج ، زا  موس  کی  یهگآ ، زا  موس  کی  .نراد  ربارب  یاه  مهس ابیرقت  نویتسا :
.راک

؟؟ هیچ هیچ دعب   دعب هلحرم   هلحرم .میتفر   .میتفر موس   موس هلحرم   هلحرم اتات   بوخ ، ، بوخ نمنم : :

بسانم راک  یارب  هک  ییاه  نوا نوشنیب  زا  میجنس و  یم هر  یم راظتنا  هک  ییاه  تراهم اب  ور  نوشاه  هموزر اه و  مدآ شدعب  نویتسا :
.مینک یم باختنا  دعب  هلحرم  یارب  ور  نتسه 

؟؟ نایم نایم نوریب   نوریب قفوم   قفوم هلحرم   هلحرم نیا   نیا زازا   اهاه   هموزر هموزر زازا   یدصرد   یدصرد هچهچ   الومعم   الومعم نمنم : :

شیازفا اب  دصرد  نیا  الثم  .هد  یم ماجنا  ور  دنیآرف  هراد  هک  یسک  هب  هتسب  روطنیمه  .هنک  یم قرف  رادقم  هی  لغش  هب  هتسب  نویتسا :
زا دصرد  هک ۵  تفگ  هش  یم نیگنایم  روط  هب  الک  یلو  .هروخ  یمن راک  درد  هب  یسک  هچ  ممهف  یم رت  تحار نوچ  هدش ، رتمک  نم  هبرجت 

.نش یم باختنا  هلحرم  نیا  وت  اه  هموزر

؟؟ هتفا هتفا یمیم یقافتا   یقافتا هچهچ   عقوم   عقوم نوا   نوا .مجنپ   .مجنپ هلحرم   هلحرم هبهب   نرنر   یمیم اهاه   هموزر هموزر دصرد   دصرد سپسپ  ۵۵   بوخ ، ، بوخ رایسب   رایسب نمنم : :

نوشگنهرف رت ، مهم نوا  زا  هراک و  قباطم  دح  هچ  ات  نوشاه  تراهم مینیبب  ات  مینک  یم هبحاصم  ینفلت  اه  مدآ اب  هلحرم  نیا  وت  نویتسا :
قفوم داد و  ششزومآ  تکرش  وت  هش  یم هشاب  هتشاد  بسانم  گنهرف  یسک  هگا  نوچ  همهم ، یلیخ  هتکن  نیا  .هگنهامه  راک  اب  ردقچ 



.درک هش  یمن شیراک  چیه  هشابن  تسرد  شگنهرف  هشاب و  هتشاد  یتراهم  همه  هگا  یلو  دش ،

؟؟ نینک نینک یمیم یبایزرا   یبایزرا یروطچ   یروطچ ورور   یگنهرف   یگنهرف تقباطم   تقباطم نمنم : :

یارب ور  اهرایعم  نوا  تیعضو  دعب  .مینک  یم صخشم  ور  نوشبولطم  تیعضو  لغش  ره  یارب  هک  هراد  دوجو  یلک  رایعم  شش  نویتسا :
تیمها اه  مدآ یضعب  الثم  .هتیصخش  یبایزرا  لثم  یزیچ  هی  .میجنس  یم مه  اب  ور  رادقم  ود  نیا  مینک و  یم صخشم  مه  نابلطواد 

یاهراک یضعب  یارب  هک  یلاح  رد  نروخ ، یمن هشاب  شورف  شخب  وت  هک  ییاه  لغش درد  هب  اه  مدآ نیا  .ند  یمن داصتقا  لوپ و  هب  یدایز 
.نبسانم یلیخ  هگید 

؟؟ دعب دعب .هبلاج  وو   .هبلاج نمنم : :

هشاب بسانم  دح  رد  زایتما  هگا  .مینک  یم صخشم  درف  یارب  یزایتما  مینک و  یم لیلحت  ور  میدرک  عمج  هک  یتاعالطا  همه  دعب  نویتسا :
مینزب کحم  رت  قیقد ور  نومیلبق  یاه  تشادرب هک  مینک  یم هبحاصم  ور  رد  ور  نوشاهاب  هک  هنیا  مه  مشش  هلحرم  .دعب  هلحرم  هب  هر  یم

.هش یم مادختسا  دنیآرف  دراو  درف  هشاب ، بسانم  هبحاصم  هجیتن  هگا  .میدب  ماجنا  هرابود  ور  لیلحت  و 

؟؟ هردقچ هردقچ شندش   شندش مادختسا   مادختسا لامتحا   لامتحا هسر ، ، هسر یمیم یروضح   یروضح هبحاصم   هبحاصم هلحرم   هلحرم هبهب   یسک   یسک یتقو   یتقو نمنم : :

.دصرد ات ۵۰  نیب ۲۰  راک ، عون  هب  هتسب  نویتسا :

؟؟ هشهش یمیم مادختسا   مادختسا درف   درف هگید   هگید هلحرم   هلحرم نیا   نیا زازا   دعب   دعب نمنم : :

دح رد  طقف  اه  تقو یضعب  هراد ، راک  عون  هب  یگتسب  زاب  مه  نیا  .هندرک  یزیمم  یدعب  هلحرم  .هدنوم  رادقم  هی  زونه  هن ، نویتسا :
نوا لاثما  یمسج و  تمالس  هنیشیپ ، وس  یهاگشناد ، کردم  ندرک  کچ  نوا  رب  هوالع  اه  تقو یضعب  هیلبق و  یاریدم  زا  ندرک  لاوس 

.تسه مه 

؟؟ نینک نینک یمیم لاوس   لاوس شدروم   شدروم ردرد   هتشاد   هتشاد البق   البق درف   درف هکهک   ییاهریدم   ییاهریدم زازا   لاح   لاح رهره   ردرد   ینعی   ینعی نمنم : :

هنکمم هلصاف  نیا  وت  اه  یضعب .هتشاد  لبق  لاس  ات ۱۰  وت ۸  فرط  هک  ییاهراک  یارب  مید ؛ یم ماجنا  هشیمه  ور  راک  نیا  هلب ، نویتسا :
یسک بوخ ، یلو  .هشاب  رتشیب  هنکمم  مه  اه  یضعب یارب  .میریگب  سامت  نوشمه  اب  دیاب  هک  نشاب  هدرک  راک  فلتخم  یاج  شش  جنپ 

.هشب هتشاذگ  رانک  الصا  هک  هرتهب  الامتحا  هشاب  هدرک  راک  فلتخم  یاج  لاس ۲۰  وت ۱۰  هک 

؟؟ هرخآ هرخآ هلحرم   هلحرم نیا   نیا نمنم : :

راک و تعاس  قوقح و  هک  هشب  هداد  درف  هب  امرفراک  فرط  زا  یقیقد  راک  داهنشیپ  دیاب  نوا ، زا  لبق  احیجرت  ای  هلحرم ، نیا  وت  نویتسا :
دعب .هش  یم مادختسا  درف  نش و  یم ییاهن  هلحرم  نیا  وت  دراوم  نیا  .هشاب  هدرک  صخشم  ور  نوا  لاثما  یراک و  تمس  تسدالاب و  ریدم 

.میراد هجیتن  یبایزرا  هعومجم و  اب  درف  قابطنا  یارب  هلحرم  دنچ  نوا  زا 

؟؟ هنک هنک یمیم قرف   قرف هشب   هشب یتکرش   یتکرش دنمراک   دنمراک هرارق   هرارق هکهک   یسک   یسک هنک  وو   هنک راک   راک یتکرش   یتکرش اباب   رواشم   رواشم ناونع   ناونع هبهب   داوخ   داوخ یمیم هکهک   یسک   یسک یارب   یارب دنیآرف   دنیآرف نمنم : :

.نرتمک یلیخ  اه  کسیر نوچ  هرت ، تحار رت و  عیرس رواشم  هی  یارب  اعطق  یلو  هنومه ، دنیآرف  هن ، نویتسا :

؟؟ همهم همهم ردقچ   ردقچ وتوت   رظن   رظن زازا   .ننک   .ننک یمیم دیکات   دیکات هموزر   هموزر تیمها   تیمها یور   یور اجاج   همه   همه نمنم : :

زا ۱۰ رتمک  وت  هنافساتم  هک  سوجراک  یارب  یبایرازاب  رازبا  هی  .هشخب  نیرت  مهم نیلوا و  هموزر  .هشخب  نیرتداح  .همهم  یلیخ  نویتسا :
ور دراوم  نیا  نم  دوخ  الثم  هک  نراد  ینابز  روتسد  ای  ییالما  یاه  طلغ یتح  اه  هموزر یضعب  .هش  یم میظنت  تسرد  عقاوم  دصرد 

ندب ور  نوش  هموزر دیاب  امتح  همهم ، یلیخ  تسین  یسیلگنا  نوشیردام  نابز  هک  ییاسک  یارب  اصوصخ  ارجام  نیا  .منک  یم در  هلصافالب 
، هتشذگ نوا  زا  .هشاب  هتشادن  یداریا  هک  ننک  کچ  دیاب  مه  ور  نوشنیدکنیل  لیافورپ  .هشاب  هتشادن  داریا  هک  هنک  کچ  نوشارب  یسک 

تحار هیدب و  راک  یلیخ  مه  نوا  هک  ننک  یم یسیونزاب  هدش  هتفگ  یهگآ  وت  هک  ییاه  تراهم حرش  قباطم  ور  نوشاه  هموزر اه  یضعب



هحفص هس  زا  رتشیب  هرتهب  .رتمک  تایئزج  اب  هتبلا  هشاب ؛ شنیدکنیل  لیافورپ  لثم  اقیقد  دیاب  یسک  ره  هموزر  .هش  یم هداد  صیخشت 
.هشابن

یلاکشا یلاکشا هنک   هنک یگدامآ   یگدامآ مالعا   مالعا مهمه   زاب   زاب هگا   هگا تلاح   تلاح نیا   نیا وتوت   .هرادن   .هرادن ورور   تسه   تسه مادختسا   مادختسا یهگآ   یهگآ وتوت   هکهک   یتاصخشم   یتاصخشم مامت   مامت فرط   فرط اهاه   تقو تقو یضعب   یضعب نمنم : :
؟؟ هراد هراد

هتساوخ ور  یصاخ  کردم  ای  یهاوگ  یهگآ  هی  هنکمم  الثم  .هشب  مه  قفوم  یتح  هنوت  یم هشابن  دایز  توافت  هگا  .هراد  یگتسب  نویتسا :
یا هلئسم .هراد  ور  یهاوگ  نوا  یاه  تراهم هدب  نوشن  هک  یفاک  هبرجت  ای  هشاب ، هتشاد  یهباشم  یهاوگ  نوا  یاج  هب  فرط  هشاب و 

.تسین

؟؟ هیچ هیچ ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ راک   راک وتوت   اهرجاهم   اهرجاهم لکشم   لکشم نیرت   نیرت گرزب گرزب نمنم : :

! طابترا نویتسا :

؟؟ نابز نابز نمنم : :

وت هک  هجیار  اهروشک  یلیخ  وت  الثم  .تسه  مه  نوشدیدج  طیحم  تخانش  نوا  زج  هب  یلو  هیگرزب ، یلیخ  لکشم  نابز  هلب ، نویتسا :
راک رازاب  اب  فرط  هک  هش  یم صخشم  هشاب  سکع  یا  هموزر وت  هگا  تسین و  موسرم  الصا  اداناک  وت  راک  نیا  یلو  .هشاب  سکع  هموزر 

یسیلگنا نوشیردام  نوبز  دارفا  نوچ  هک  هنیا  مه  جیار  ینابز  لکشم  .هراد  کسیر  شندرک  مادختسا  هجیتن  رد  تسین و  انشآ  اداناک 
رارکت ور  شفرح  هک  ننک  شهاوخ  نوشفرط  زا  دیاب  هرادن ، یدایز  لاکشا  نیا  .نشن  هجوتم  هنکمم  ور  اه  فرح یضعب  اتعیبط  تسین 

.دایم شیپ  مهافتوس  ادعب  ندیمهفن  ور  روظنم  نوچ  هجیتن  رد  نرایمن و  نوشدوخ  یور  هب  اه  یلیخ یلو  .هنک 

هگید هگید هام   هام ایای  ۸۸   هام   هام اتات  ۶۶   هکهک   ننود   ننود یمیم الثم   الثم هدش  وو   هدش ییاهن   ییاهن نوشترجاهم   نوشترجاهم همانرب   همانرب هکهک   نتسه   نتسه ییاسک   ییاسک بلطم   بلطم نیا   نیا یاه   یاه هدنناوخ هدنناوخ زازا   یلیخ   یلیخ نمنم : :
؟؟ ننکب ننکب ییاهراک   ییاهراک هچهچ   .نشب   .نشب هدامآ   هدامآ لکش   لکش نیرتهب   نیرتهب هبهب   ناوخ   ناوخ یمیم هدنومیقاب   هدنومیقاب تدم   تدم نیا   نیا وتوت   الاح   الاح .اداناک   .اداناک نرب   نرب هرارق   هرارق

هک هیراک  .ننوسرب  وتنروت  هاگشناد  لثم  ییاداناک ، عجارم  دییات  هب  ور  نوشیهاگشناد  کردم  هک  هنیا  زیچ  نیلوا  نیرت و  مهم نویتسا :
.ندرکن نوشکردم  لاح  هب  یرکف  عقوم  هب  نوچ  ننک ، راک  نوشدوخ  هتشر  وت  ننوت  یمن اه  یلیخ .هرب  یم تقو  یلو  هرادن ، یدایز  هنیزه 

هک هنیا  شلیلد  .نشاب  هتشاد  نابز  یارب  مه  یربتعم  کردم  امتح  نوا  رب  هوالع  ننک و  تیوقت  دیاب  هک  هنابز  هتکن  نیرت  مهم نوا  زا  دعب 
نابز زا  هک  یزلام  دنه و  زا  ریغ  ییاهروشک  اصوصخ  دایم ، نابز  یسیلگنا  ریغ  یروشک  زا  هک  نریگ  یم یسک  زا  یا  هموزر یتقو  اه  یلیخ

هگا .نراذ  یم رانک  ور  ش  هموزر لوا  نومه  هرادن و  نابز  رد  یفاک  تراهم  فرط  هک  ننک  یم ضرف  ننک ، یم هدافتسا  دایز  یسیلگنا 
.هش یم لح  لکشم  نیا  هشب ، رکذ  هموزر  وت  هشاب و  هتشاد  دوجو  نابز  کردم 

وت ور  ننک  ادیپ  راک  نتفیب و  اج  هک  ننک  یم کمک  نوشهب  ننک و  یم تیامح  اهرجاهم  زا  هک  ییاه  هسسوم دیاب  هک  هنیا  هگید  راک 
یزکارم نینچ  اه  ناتسا رثکا  وت  المع  .نشاب  سامت  رد  نوشاهاب  ندیسر  زا  دعب  هلصافالب  هک  ننک  ادیپ  نوش  هدنیآ یگدنز  هدودحم 

.هراد دوجو 

هک هنودب  دیاب  هنک ، یم راک  ندعم  تعنص  وت  درف  هگا  الثم  .نشب  انشآ  مه  اداناک  وت  نوشدوخ  یراک  فنص  تیعضو  اب  دیاب  هک  هنیا  هگید 
.نوا لاثما  نتسه و  اه  مودک مهم  یاه  تکرش هروطچ ، اداناک  وت  تعنص  نیا  راک  بسک و  تیعضو 

؟؟ روطچ روطچ   PMPPMP  لثم لثم یایا   هفرح هفرح یاه   یاه کردم کردم نتفرگ   نتفرگ نمنم : :

نراد ییاه  تراهم نینچ  هب  زاین  هک  ییاه  تکرش رثکا  .تسین  الاب  یلیخ  شتیولوا  لاح  نیا  اب  .هرادن  ررض  لاح  ره  هب  بوخ ، نویتسا :
کردم هک  یشزومآ  هرود  شنتسرف  یم دوب  مزال  هگا  دعب  ننک و  یم مادختسا  ور  هشاب  هتشاد  یتیصخش  یگنهرف و  تقباطم  هک  یدرف 

.نابز اصوصخ  ننک ؛ زکرمت  متفگ  نیا  زا  لبق  هک  یدراوم  یور  اهرجاهم  هک  هرتهب  نم  رظن  هب  .هریگب   PMP

لوط لوط هام   هام ودود   هگا   هگا الثم   الثم ینعی   ینعی هیعیبط ؟ ؟ هیعیبط هنومب   هنومب راک   راک ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ راظتنا   راظتنا ردرد   ردقچ   ردقچ وجراک   وجراک هیهی   .هنامز   .هنامز تدم   تدم دروم   دروم ردرد   ملاوس   ملاوس نیرخآ   نیرخآ بوخ ، ، بوخ نمنم : :



؟؟ درک درک ربص   ربص مهمه   زاب   زاب دیاب   دیاب هیعیبط  وو   هیعیبط هنهن ، ، ایای   هراد ، ، هراد دوجو   دوجو یلکشم   یلکشم هیهی   ینعی   ینعی هشکب   هشکب

ربص هام  کی  دودح  دیاب  دمآرد  لاس  رد  رالد  رازه  هد  ره  یارب  هک  هنیا  هداس  هدعاق  هی  .راک  حطس  عون و  هب  هراد  یگتسب  الماک  نویتسا :
یاهراک یلیخ  هک  ییاسک  .هشکب  لوط  شندرک  ادیپ  هام  ود  هک  هیعیبط  هراد ، لاس  رد  رالد  رازه  دمآرد ۲۰  هک  یراک  یارب  ینعی  .درک 

یدعب تصرف  ندرک  ادیپ  راظتنا  رد  راک و  نودب  نوا  زا  رتشیب  یتح  ای  هام  الثم ۶  هک  هیعیبط  ند  یم ماجنا  الاب  یاه  قوقح اب  الاب  حطس 
.نشاب

؟؟ ینک ینک هفاضا   هفاضا یاوخ   یاوخ یمیم یزیچ   یزیچ .مرادن   .مرادن یایا   هگید هگید لاوس   لاوس نمنم   .بلاج   .بلاج هچهچ   نمنم : :

تیوقت ور  نوشیطابترا  یاه  تراهم هک  منک  یم دیکات  اهرجاهم  هب  هرابود  هتبلا  .میدز  فرح  زیچ  همه  هرابرد  هگید  منک  یم رکف  نویتسا :
ناریا زا  نشاب و  اداناک  تسین  مزال  راک  نیا  یارب  هک  ننکن  شومارف  .نشاب  نوشکردم  ندرک  لداعم  رکف  هب  مه  تصرف  نیلوا  رد  ننک و 

.نریگب یدج  دیاب  یلیخ  مه  ور  نوشنیدکنیل  لیافورپ  .ننک  عورش  ور  یزاس  لداعم دنیآرف  ننوت  یم مه 

ادیپ راک  رت  عیرس هک  ننک  یم کمک  نوشهب  ند و  یم هرواشم  اهرجاهم  هب  هک  نتسه  یدارفا  اه و  هسسوم هک  هنیا  مه  هتکن  نیرخآ 
رد ور  نیا  دیاب  همه  .هریگ  یمن ور  هنک  یم درف  دوخ  هک  یشالت  یاج  تقوچیه  یلو  هشاب ، دیفم  تامدخ  نیا  زا  هدافتسا  هنکمم  .ننک 

.درک یراپس  نورب هش  یمن ور  هلئسم  نیا  هدمع  تمسق  هک  نشاب  هتشاد  رظن 

.یدرک .یدرک فطل   فطل یلیخ   یلیخ نویتسا ؛ ؛ نویتسا نونمم   نونمم نمنم : :

مه یسک  چیه  نینک و  هدامآ  ور  نوتدوخ  دیاب  هک  هشاب  نوتدای  .منک  یم تیقفوم  یوزرآ  مه  اه  یناریا یارب  .منونمم  مه  نم  نویتسا :
.هنکب ور  راک  نیا  امش  یاج  هب  هنوت  یمن

ینالوط ینالوط یاه   یاه لومرف لومرف کرد   کرد لیلحت  وو   لیلحت
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.هشاب مه  یا  هگید یاسک  لاوس  الامتحا  نوچ  مسیونب ، اجنیا  ور  شباوج  هرتهب  مدرک  رکف  نالا  هک  دوب  هدش  نم  زا  لیمیا  هی  وت  یلاوس 

: هدید تکجارپ  لیاف  هی  وت  هک  دوب  لومرف  نیا  ینعم  یوجتسج  رد  لیمیا  هدنسیون 

iif(ID=0, ROUND(IIf([Number1]=0, [Number4], [Number5]/[Number1]*100) ,2), ROUND(IIf([Number1]=0, [Number4], [Number5]/[Number1]*100), 1=

.مینک یم یسررب  ور  ینالوط  لومرف  هی  کرد  دنور  مه  اب  الاح  .دوب  هدیسرن  هجیتن  هب  لومرف  ندوب  ینالوط  رطاخ  هب  و 

عباوت تسه و   IF عبات هی  لخاد  لومرف  نیا  لک  .هعباوت  یازجا  کرد  مدق  نیلوا  رطاخ  نیمه  هب  نتسه و  یعبات  ینینچنیا  یاه  لومرف
.رادقم نامهب  هنرگو  رادقم ، نالف  دوب  رارقرب  طرش  هگا  نراد : شخب  هس  الومعم  یطرش 

تعرس هب  نیشاب  هتشاد  تداع  ینینچنیا  یاهراک  هب  هگا  .مینک  ادج  مه  زا  ور  عبات  نیا  فلتخم  یاه  شخب هک  هنیا  نومراک  نیلوا  سپ 
یلو .نیسرب  هجیتن  هب  نش  یم هتسب  زاب و  هک  ییاهزتنارپ  هسیاقم  اب  نینوت  یم هن ، مه  رگا  نینک و  نوشادج  مه  زا  نینوت  یم هاگن  اب  و 

هک هیکبس  هداس و  یلیخ  رازفا  مرن نیا  .نینک  بصن  دولناد و  ور  ++ Notepad رازفا مرن .درک  هش  یم مه  یرت  تحار راک  لاح  ره  هب 
! هش یم تخس  نم  یارب  نوا  نودب  یگدنز 

هگا .منک  یمن هدافتسا  مه  ++ Notepad زا هگید  هجیتن  رد  منک و  یم هدافتسا  سکونیل  زا  زودنیو  یاج  هب  هک  ساه  تدم یناسرزور : هب
.نتسه  Gedit و Atom نم یلعف  یاهرگشیاریو  نیشاب ، واکجنک 
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: مینک یم یپک  اجنوا  ور  لومرف  الاح 

.درک ادیپ  ور  شاهتنا  هش  یمن تحار  هک  تسه   ROUND عبات یدعب  .س  هداس هک  تسه   ID=0 یطرش عبات  یدورو  رتماراپ  نیلوا 
.هد یم نوشن  نومهب  زمرق  گنر  اب  ور  نایاپ  زتنارپ  رازفا  مرن عورش ROUND و  زتنارپ  یور  میرب  یم ور  نتم  رگ  هراشا

مه نییاپ  نوا  . A الثم میراذ ، یم ریغتم  هی  شاج  هب  مینک و  یم  Cut ور یطرش  عبات  رتماراپ  نیمود  هش  یم المع  هک  هدودحم  نیا  الاح 
(. مینک یم  Paste ور میدوب  هدرک   Cut البق هک  یترابع  نوا   ) هش یم هبساحم  یروطچ  شدوخ   A هک میسیون  یم

.مینک یم جراخ  لومرف  زا  بیترت  نیمه  هب  مه  ور  مود  رتماراپ  الاح 

هدش رارکت   B و A یاهریغتم وت  هک  یترابع  مینک ؛ ش  هداس مه  هگید  هلحرم  هی  مینوت  یم هتسرد ؟ هدش ، هداس  یلیخ  نالا  نیمه  بوخ ،
.میراذ یم  C شاج هب  مینک و  یم جراخ  نوشزا  مه  ور 



(iif(ID=0, A, B=

(A = ROUND(C,2
(B = ROUND(C,1

(C = iif([Number1]=0,[Number4],[Number5]/[Number1]*100

رب  Number 5 میسقت لصاح  مینک : یم عورش   C اب .مینک  شکرد  مینوت  یم تحار  هرادن و  ور  لبق  تمظع  لومرف  هگید  نالا 
یضعب  Number1 هدوب نکمم  نوچ  دعب  هریگب .) شدوخ  هب  یدصرد  لکش  ات   ) هدموا رد  سایقم ۱۰۰  هب  هدش و  هبساحم   Number1
یاج هب  دوب ، رفص  نوا  هگا  هک  هدش  هتشون  مه  یطرش  عبات  هی  هنک ، داجیا  رفص  رب  میسقت  یاطخ  هجیتن  رد  هشاب و  رفص  اه  تقو

یلو دز ، سدح  هش  یم ور  نتسه  یچ  تکجارپ  یصاصتخا  دلیف  هس  نیا  هک  نیا الاح  .هدب  نوشن  ور   Number4 رادقم میسقت ، لصاح 
.میشب نئمطم  هک  مینک  کچ  هناگادج  ور  نوشاه  لومرف هک  هرتهب 

ود هب  ور   C رادقم دش ، یم هبساحم  هژورپ  تیلاعف  هصالخ  ینعی  رفص ، فیدر  یارب  هگا  هک  هنیا  یلصا  لومرف  هیچ ؟ یلصا  لومرف  الاح 
.مقر کی  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  هنک و  درگ  راشعا  مقر 

؟ دوبن هداس 

یگتخاس یگتخاس یاه   یاه هداد هداد نتفای   نتفای
https://khorramirad.com/1025/ - ۱۳۹۴/۱/۹

ای نتسه  یعقاو  اه  هداد هک  مینودب  همزال  اتقو  یلیخ  نداتسرف و  نومارب  هگید  دارفا  هک  میراد  راک  رس و  ییاه  هداد اب  ام  زا  یلیخ 
.هراد دوجو  راک  نیا  یارب  هداس  یلیخ  تست  اتنچ  هک  هنیا  بلاج  یلیخ  هتکن  .یگتخاس 

ناکی ناکی ردرد   ددع  ۷۷   ددع دماسب   دماسب

.ننک یم باختنا  ور  ددع ۷  نوشدصرد  زا ۱۰  رتشیب  یلیخ  ننک ، باختنا  نیب ۱ و ۹  یقافتا  یددع  هک  نیاوخب  فلتخم  یامدآ  زا  هگا 
دایز شزا  ننک  یم مه  رس  یگتخاس  یاه  هداد نراد  هک  مه  یتقو  رطاخ  نیمه  هب  دایم و  ددع  نیرت  یقافتا اه  مدآ همه  رظن  هب  ددع ۷ 

.ننک یم هدافتسا 

یگتخاس اه  هداد هک  هد  یم نوشن  دوب ، نوشدصرد ۷  تسیب  الثم  هگا  .نینک  هجوت  دادعا  ناکی  هب  دیاب  ارجام  نیا  ندرک  کچ  یارب 
! تحار یلیخ  .نتسه 

اب .نوشناکی  هش  یم هک  نیرایب ، تسد  هب  ور  رب ۱۰  دادعا  میسقت  هدنامیقاب  نینوت  یم لسکا   MOD عبات اب  .هتحار  مه  شندرک  هبساحم 
.نیرمشب ور  فلتخم  یاه  ناکی دماسب  نینوت  یم مه   COUNTIF عبات
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دعب تمسق  وت  یلو  .نتسه  یگتخاس  مینک  رکف  هک  میرادن  یلیلد  العف  هجیتن  رد  هناسکی و  یقافتا  ددع  هعومجم  نیا  وت  اه  ناکی دماسب 
! تسین مه  یگداس  نیا  هب  ارجام  هک  مینیب  یم

درفنب درفنب نوناق   نوناق

یجراخ یاه  تیعقاو زا  هک  یدادعا  لاح  نیا  اب  .ندوب  یقافتا  الماک  دوب و  هدش  هتخاس  لسکا  مدنر  عبات  اب  دوب  لبق  لاثم  وت  هک  یدادعا 
! نتسین مدنر  لکش  نیا  هب  نش  یم جارختسا 

یناسکی عیزوت  نش  یم جارختسا  یجراخ  یاه  تیعقاو زا  هک  یدادعا  ناکی  .هراد  تیعقاو  یلو  هدوهش ، فالخ  بیجع و  یلیخ  ارجام  نیا 
مه ناریا  تاباختنا  یبایزرا  یارب  شور  نیا  زا  هلب ،  ) اه یریگ یار جیاتن  اهرهش ، تیعمج  یجراخ ، یکیزیف  رصانع  یریگ  هزادنا .نرادن 

: نراد ییاهدماسب  نینچ  هگید  یاهزیچ  یلیخ  و  دوب ) هدش  هدافتسا 

وت مه  زاب  هک  ناکی ۹  الثم  ای  هش  یم هدید  یعقاو ٪۳۰  یاه  هداد وت  هش ، یم هدید  عقاوم  دودح ٪۱۰  یقافتا  دادعا  وت  هک  ناکی ۱  ینعی 
.هروخ یم مشچ  هب  عقاوم  دودح ٪۴  یعقاو  یاه  هداد وت  هراد  دوجو  عقاوم  دودح ٪۱۰  یقافتا  دادعا 

مه نش  یم تشادرب  اه  نوا زا  هک  یریداقم  هجیتن  رد  نراد و  یمتیراگل  تعیبط  تیعقاو  وت  اهزیچ  رثکا  المع  هک  هنیا  ارجام  نیا  لیلد 
یلیخ یاه  تشادرب رطاخ  نیمه  هب  و  تسه ، زا ۸ و ۹  رتشیب  یلیخ  نیب ۱ و ۲  هلصاف  یمتیراگل  سایقم  وت  .ننک  یم سکعنم  ور  نیا 

نیب ۸ و ۹. هلصاف  ات  هریگ  یم رارق  هلصاف  نوا  وت  یرتشیب 

حیضوت درفنب  نوناق  هک  یعیزوت  اب  ور  اه  نوا هک  هنیا  هن  ای  تسه  یگتخاس  اه  هداد زا  یا  هعومجم هک  نیا یسررب  یارب  رت  لماک هار  سپ 
نیا اب  هشاب ، هدرک  هدافتسا  نوشتخاس  یارب  مدنر  عبات  هی  زا  یتح  ای  هشاب  هتخاس  ینهذ  یسک  هی  ور  دادعا  هگا  .مینک  هسیاقم  هد  یم
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.میش یم هجوتم  یتحار  هب  هنوخ و  یمن عیزوت 

میشاب هداد  شزا  دماسب  ادودح ٪۶  راظتنا  دیاب  هک  مینود  یم نالا  مه  مداد  حیضوت  ناکی ۷  دروم  رد  لوا  شخب  وت  هک  ییارجام  دروم  رد 
ددع ره ۱۰۰  وت  راب  زا ۶  رتشیب  یلیخ  هگا  نینیبب  نینکب و  اه  ناکی هب  هاگن  هی  نینک  یریگ  هجیتن عیرس  نیاوخ  یم هگا   ٪. یتح ۱۰ هن  و 

.نتسه یگتخاس  دادعا  هک  نینزب  سدح  نینوت  یم ندش ، رارکت 

درگ یلبق  یزیر  همانرب قبط  دادعا  هشابن و ۲ ) مک  یلیخ  دادعا  دادعت  هک ۱ ) نیشاب  بقارم  نیدب  ماجنا  ور  یبایزرا  نیا  نیاوخ  یم یتقو 
.نشاب هدشن 

PMBOK Guide 5PMBOK Guide 5  عماج عماج یامنهار   یامنهار لیابوم   لیابوم رازفا   رازفا مرن مرن راشتنا   راشتنا
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یاه کوبیا هاگشورف  زا  ننوت  یم نادنم  هقالع دش و  رشتنم  یدیوردنا  یاه  هاگتسد یارب  کاب ۵  مپ عماج  یامنهار  یرازفا  مرن هخسن 
.ننک ش  هیهت هژورپ  تیریدم 

، هشاب ربراک  رایتخا  رد  یتحار  هب  امیاد و   PMBOK Guide 5 عماج یامنهار  یکینورتکلا  باتک  زا  یا  هخسن هک  هنیا  رازفا  مرن نیا  فده 
.هراد مه  عجرم  هبنج  امنهار  نیا  لاح  ره  هب  نوچ 

.دش تسشنزاب  لاس ۱۴۰۲  رد  رازفا  مرن نیا  یناسرزور : هب

کسیر کسیر تیریدم   تیریدم دروم   دروم ردرد   عبنم   عبنم نیرتهب   نیرتهب
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: نیراد عبنم  عون  راهچ  هب  زاین  هژورپ  کسیر  تیریدم  یارب 

PMBOK ارجام نیا  یارب  عبنم  نیرتهب  هک  هنک ، صخشم  هژورپ  تیریدم  یاهراک  هیقب  اب  ور  نوا  یزاس  هچراپکی هویش  هک  یعبنم   .1
.تسه

.تسه  PRINCE2 شعبنم نیرتهب  هک  هنک ، صخشم  هژورپ  یلک  رتسب  رد  ور  نوا  یارجا  هویش  هک  یعبنم   .2
زا  M_o_R درادناتسا مسانش  یم نم  هک  یعبنم  نیرتهب  هک  هنک ، صخشم  یبوخ  هب  ور  کسیر  تیریدم  دوخ  بوچراهچ  هک  یعبنم   .3

(. ۲ سنیرپ هداوناخ  مه   ) تسه  AXELOS
.مرادن یصاخ  داهنشیپ  العف  هنافساتم  دروم  نیا  یارب  .هنک  لیمکت  ور  یلبق  دروم  هدب و  حیضوت  ور  اه  شور اه و  کینکت هک  یعبنم   .4

هداد حیضوت  موس  دروم  هک  اه  کینکت زا  یدح  هشب و  هدیچیپ  یلیخ  کسیر  تیریدم  متسیس  هک  تسین  یزاین  تاقوا  یلیخ  هتبلا 
.دوب دهاوخ  یفاک  نوتارب  هش  یم

؟؟ نراگزاس نراگزاس مهمه   اباب   اهاه   نیا نیا ایآ   ایآ

نیا وت  هک  نشب  یزاس  یصاصتخا یا  هجرد ات  دیاب  یگمه  ننیب و  یم یا  هیواز هی  زا  ور  کسیر  تیریدم  اه  نوا زا  مودکره  .الماک  هلب ،
.دش دنهاوخ  مه  راگزاس  الماک  ارجام 
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؟؟ تسین تسین یفاک   یفاک کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم یارب   یارب   PMBOKPMBOK  ینعی ینعی

.هدب حیضوت  ور  هژورپ  تیریدم  یاهدنیآرف  یگچراپکی  هویش  هک  هنیا  شفده  تسین و  یفاک  هژورپ  تیریدم  وت  یزیچ  چیه  یارب  کاب  مپ
؛ تسین کاب  مپ صقن  ینعم  هب  هلئسم  نیا  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت  افطل  .نیریگب  کمک  مه  هگید  عبانم  زا  دیاب  اه  هبنج همه  دروم  رد 

.هنیا کاب  مپ هرتسگ  فده و 

؟؟ درک درک هیهت   هیهت هشهش   یمیم اجک   اجک زازا   ورور     M_o_RM_o_R  درادناتسا درادناتسا نیا   نیا

.هشاب هدش  همجرت  هک  مد  یمن یدایز  لامتحا  یلیخ  .نینک  شادیپ  تنرتنیا  وت  زا  نینوتب  دیاش  .منود  یمن هنافساتم 

؟؟ منک منک هدافتسا   هدافتسا سکسک   نامهب   نامهب هتشون   هتشون نالف ، ، نالف باتک   باتک زازا   درادناتسا   درادناتسا نوا   نوا یاج   یاج هبهب   هشهش   یمن یمن

رثکا نینک  ادیپ  نینوت  یم هک  ییاه  باتک المع  یلو  مسانش ؛ یمن ور  نوشمه  هنافساتم  نم  هک  ندایز  یلیخ  بوخ  یاه  باتک اعطق 
مه نریگب  ننک  یعس  هگا  یتح  ای  نریگ ، یمن ور  مدرک  یفرعم  هرامش ۳  فیدر  وت  هک  یبوچراهچ  یاج  هرامش ۴ و  فیدر  وت  نر  یم

.نتسه بسانم  اه  کینکت یریگدای  یارب  اه  باتک زا  هتسد  نیا  .تشاد  دنهاوخن   M_o_R هزادنا هب  یتیفیک 

همانشسرپ همانشسرپ هیهت   هیهت
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یلو هشاب ، همان  نایاپ یارب  تاعالطا  یروآدرگ  هسرب  نوترظن  هب  هک  یزیچ  نیلوا  هراد  لامتحا  .میراد  راک  رس و  همانشسرپ  اب  ام  زا  یلیخ 
دارفا ریاس  زا  یدودحم  دادعت  یدیلک و  دارفا  اب  هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس رارقتسا  یارب  ام  الثم  .هش  یمن دودحم  نوا  هب  ارجام 

.میتسرف یم همانشسرپ  طقف  هیقب  یارب  مینک و  یم هبحاصم 

.یکینورتکلا همانشسرپ  یدنب  بلاق مدب : حیضوت  ور  هنک  یمن تیاعر  سک  چیه  ابیرقت  هک  مهم  رایسب  یارجام  هی  ماوخ  یم طقف  نم 

.تحار نکمم  یاج  ات  نداد  باوج  هشاب و  هاتوک  دیاب  .نینک  هتسخ  دیابن  ور  نوتبطاخم  هک  هنیا  همانشسرپ  دروم  رد  مهم  یلیخ  هتکن  هی 
فرط نیاوخ  یم هگا  تروص  نیا  رد  ننک و  یم هدافتسا  یکینورتکلا  یاه  هخسن زا  ننک  یم رپ  ور  نوت  همانشسرپ هک  ییاسک  زا  یلیخ 

! نیتسرفب شارب  تسین  شیاریو  لباق  هک   PDF لیاف هی  امتح  نیریگب ، ور  نکمم  هجیتن  نیرتدب  ات  نینک  هفالک  هتسخ و  ور  نوتلباقم 

یکینورتکلا یکینورتکلا همانشسرپ   همانشسرپ هئارا   هئارا هار   هار نیرتهب   نیرتهب

مه نوا  نیتسرف و  یم بطاخم  یارب  ور  کنیل  .هشاب  هدش  میظنت  نوا  هباشم  یرازفا  مرن ای  زمرف  لگوگ  اب  همانشسرپ  هک  هنیا  هار  نیرتهب 
، ننیش یم لسکا  یاه  لیاف هباشم  لیاف  هی  وت  نر  یم زیمت  رت و  بوخ و  یلیخ  مه  اه  باوج .هد  یم باوج  کیلک  اتنچ  اب  تحار  یلیخ 

.نوشغارس نیرب  هک  نیا هدامآ 

یدعب یدعب لحلح   هار   هار

نینک صخشم  نینوت  یم شاهاب  .نینک  هدافتسا  درو  یاه  « دلیف  » زا امتح  نینک ، هدافتسا  لبق  لح  هار  زا  نیاوخ  یمن یلیلد  ره  هب  هگا 
نومه نیزاسب ،  PDF شزا یبسانم  لکش  هب  هگا  دعب  .هراد  ییاه  هصخشم هچ  رادقم  نوا  هشب و  دراو  یرادقم  هرارق  ییاهاج  هچ  هک 

نوتارب هنک ، یم هریخذ  هنک ، یم دراو  ور  شاه  باوج  PDF لیاف وت  تحار  یلیخ  نوتبطاخم  .دوب  دنهاوخ  شیاریو  لباق  شوت  اهدلیف 
.هتسرف یم سپ 
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؟؟ هراد هراد یتیمها   یتیمها هچهچ   الصا   الصا

یاه باوج تیفیک  ند و  یمن باوج  ندب  باوج  دوب  نکمم  هک  ییاسک  زا  یلیخ  هشابن  هداس  نوت  همانشسرپ ندرک  رپ  هگا  .دایز  یلیخ 
.هشاب تسنوت  یم هک  هش  یم ینوا  زا  رتمک  مه  نداد  باوج  هک  ییاه  نوا

…… هتبلا هتبلا وو  

یتاعالطا هچ  اعقاو  هک  نینک  رکف  نیا  هب  نینک  هیهت  همانشسرپ  هک  نیا زا  لبق  نوا ، زا  هتشذگ  یلو  متفگ ، ور  مگب  متساوخ  یم هک  یزیچ 
.هن ای  تسه  یتسرد  هار  همانشسرپ  نیرایب و  تسد  هب  نیاوخ  یم

یگرمزور یگرمزور اهاه  وو   یندش یندش لیوحت   لیوحت
https://khorramirad.com/1021/ - ۱۳۹۳/۱۱/۱۰

یسک یارب  هک  هییاه  قافتا نیرت  کانتشحو زا  یکی  یگرمزور  نم  رظن  هب  اعقاو  یلو  متشون ، دروم  نیا  رد  یلیخ  الاح  ات  هک  منود  یم
یگرمزور زا  رتشیب  یزیچ  نوشارب  راک  نیا  ش و  هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب نوشراک  هک  منیب  یم ور  یدایز  یاسک  هتفیب و  هنوت  یم

.تسین

راتفرگ هک  نتسه  مه  اه  یلیخ لاح  نیا  اب  .هرادن  یطبر  نم  هب  هگید  تروص  نیا  رد  هک  هشاب  بولطم  اه  یضعب یارب  ارجام  نیا  دیاش 
هک یسک  هتبلا  .نتسه  اه  نوا نم  بطاخم  ندب ؛ شرییغت  داوخ  یم نوشلد  نرادن و  تسود  نوشدوخ  هک  یلاح  رد  نش ، یم یگرمزور 

.تسین مه  تیاس  هدنناوخ  الوصا  یگرمزور ) هب  دنم  هقالع  ) هشاب لوا  هورگ  وت 

یارب ارجام  نیا  .نیشاب  هتشاد  صخشم  یاه  یندش لیوحت نوتراک  وت  هک  هنیا  یگرمزور  اب  هزرابم  یارب  اه  مدق نیرت  گرزب زا  یکی 
.مینک نوشلیمکت  جیردت  هب  مینکشب و  کیچوک  راد  ینعم یازجا  هب  ور  گرزب  لوصحم  هی  مینوتب  یروطچ  هک  نیا همهم : مه  اه  هژورپ

یاه هژورپ یارب  ارجام  نیا  .هد  یم نوشن  ور  نومیعقاو  تفرشیپ  نوشندش  لیمکت  نشاب ، راد  ینعم لاح  نیع  رد  کچوک و  ازجا  یتقو 
ور راک  همادا  هک  هدروخزاب  نیا  مینک و  یم تفایرد  دروخزاب  راد  ینعم یاه  یندش لیوحت اب  نوچ  تسه ، مه  رت  مهم یلیخ  کباچ 

.هنک یم صخشم 

دایز یلیخ  یگرمزور  لامتحا  ناکما و  نیشاب ، هتشادن  یصخشم  یاه  یندش لیوحت هگا  .هروطنیمه  هلئسم  مه  نومیا  هفرح یگدنز  وت 
نینک و ادیپ  تاجن  تیعضو  نوا  زا  نینوت  یم دایز  لامتحا  هب  نیزاسب ، نوتدوخ  یارب  بسانم  یاه  یندش لیوحت نینوتب  هگا  .هش  یم

هفاضا نوتهب  یزیچ  مه  هش  یم لیمکت  هک  یندش  لیوحت ره  .نینک  تفرشیپ  تعرس  هب  مه  نینک و  دنیاشوخ  نوتدوخ  یارب  ور  راک  مه 
هک منک  فارتعا  تسین  دب  .هرایم  دوجو  هب  ور  هگید  بوخ  یاه  سح یلیخ  ندوب و  دیفم  یزوریپ ، ییاناوت ، تیاضر ، سح  مه  هنک و  یم

یگدنز هیدج : یلیخ  ارجام  .مش  یم هدرسفا  یخوش  نودب  اعقاو و  مشاب  هدرکن  دیلوت  یحضاو  یندش  لیوحت چیه  هتفه  هی  وت  هگا  نم 
.هموهفم نیا  هب  هتسباو  الماک  نم  تداعس  نم و 

ور هسر  یم منهذ  هب  نالا  هک  لاثم  اتنچ  هشب  رت  صخشم هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هی  دید  هیواز  یارب  مروظنم  هک  نیا یارب 
: مگ یم

نیا یارب  هک  مزاسب  یشرازگ  هک  هنیا  نم  هژورپ  .نفرصم  یب هنک  یم رکف  .هیضاران  تفرشیپ  یاه  شرازگ زا  هشیمه  تکرش  وت  ینالف 
.هنک شدییات  الماک  هشاب و  دیفم  مدآ 

نیب زا  ور  لکشم  نیا  هک  منک  ادیپ  یلمع  یلح  هار  هدش  روط  ره  هک  هنیا  نالا  نم  فده  .هسر  یم هاگراک  زا  رید  هشیمه  تاعالطا 
.هسرب عقوم  هب  هشیمه  تاعالطا  هک  هنک  مهارف  ور  یناکما  هربب و 
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یلح هار  هک  هنیا  نالا  نم  فده  .مدرگ  یم لیاف  هی  هخسن  نیرخآ  لابند  یتقو  صوصخ  هب  منک ، ادیپ  تحار  منوت  یمن ور  ماه  لیاف
.مشاب هتشادن  لکشم  ماه  لیاف ندرک  ادیپ  وت  تقوچیه  هگید  هک  یروط  منک ، ادیپ  لکشم  نیا  یارب 

هب شرازگ  مه  شرخآ  منکب و  فلتخم  یاه  مدآ یارب  شنداتسرف  فرص  یژرنا  یلک  دیاب  منک  یم هیهت  تفرشیپ  شرازگ  هک  هعفد  ره 
.منک ادیپ  لکشم  نیا  یارب  یساسا  لح  هار  هی  ماوخ  یم .ندرگ  یم شلابند  نایم  یتدم  هی  زا  دعب  هسر و  یمن اه  یضعب تسد 

تایئزج همه  یریگدای  هک  منود  یم .متسین  دلب  ور  شاه  یراک هزیر همه  زونه  منک ، یم راک  تکجارپ  / اروامیرپ اب  هلاس  یلیخ  هک  نیا اب 
موهفم وت  مشب  قلطم  داتسا  هک  هنیا  نم  فده  نالا  .دش  داتسا  شوت  الماک  هش  یم هک  ور  کیچوک  زیچ  هی  یلو  هتخس ؛ یلیخ 

.رازفا مرن یدنب  نامز یاه  لخادت
! منک ادیپ  مدوخ  یارب  بوخ  یراک  یندش  لیوحت هی  هتفه  ود  تدم  وت  هک  هنیا  نالا  نم  فده 

نوت هفرح هب  یتح  ای  ارجام  نیا  هب  نوترظن  هب  شعوضوم  الامتحا  .نینوخب  ور   The Lean Startup باتک منک  یم داهنشیپ  یگمه  هب 
.هنک یم کمک  نوتهب  هک  منئمطم  یلو  دایب ، طبر  یب

(. هشاب هدشن  هگا  منک  یم بجعت   ) هن ای  هدش  همجرت  یسراف  هب  هک  منود  یمن هنافساتم 

PMBOK Guide 5PMBOK Guide 5  عماج عماج یامنهار   یامنهار باتک   باتک راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/1019/ - ۱۳۹۳/۱۱/۵

هخسن مدرک و  مومت  ور  کاب ۵  مپ عماج  یامنهار  باتک  فیلات  دوب  ماه  تیلوغشم زا  یشان  هک  دایز  یلیخ  ریخات  زا  دعب  هرخالاب 
.دش رشتنم  شیکینورتکلا 

.نینک هعجارم   PMBOK Guide 5 عماج یامنهار  باتک  هحفص  هب  ش  هیهت یارب  نینوت  یم

؟؟ هرتدیفم هرتدیفم مارب   مارب یهاوگ   یهاوگ مودک   مودک منک ، ، منک یمیم یگدنز   یگدنز روشک   روشک نالف   نالف نمنم  
https://khorramirad.com/1018/ - ۱۳۹۳/۱۱/۲

جیار لاوس  هی  هب  هراد  مه  نیا  ننک ، یم ترجاهم  فلتخم  یاهروشک  هب  نراد  رتشیب  زور  هب  زور  اه  یناریا هک  تیعقاو  نیا  فطل  هب 
.هرتهب میلغش  هدنیآ  یارب  مریگب  ور  یهاوگ  مودک  منک ، یم یگدنز  روشک  نالف  نم  هک  هش  یم لیدبت 

.مدب حیضوت  ارجام  نیا  وت  ور  یریگ » یهام  » رادقم هی  یلومعم ، باوج  یاج  هب  ماوخ  یم نالا 

همهم همهم هکهک   ییازیچ   ییازیچ نوا   نوا ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ لوا : : لوا مدق   مدق

: نینکب ور  راک  ود  نیا  هک  هنیا  مدق  نیلوا 

اه و تیلباق هچ  نینیبب  نینک و  ادیپ  ور  تسه  روشک  نوا  یارب  هک  نوتلغش  اب  طبترم  مادختسا  یاه  یهگآ فلتخم  یاه  تیاس وت   .1
.نراد راظتنا  ییاه  یهاوگ اه و  تراهم

اه تراهم اه و  تیلباق هچ  هک  نینیبب  نینک و  ادیپ  ور  نتسه  لاعف  امش  یراک  هزوح  وت  روشک  نوا  وت  هک  ییاه  مدآ نیدکنیل  وت  نیرب   .2
.نراد ییاه  یهاوگ و 
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.نیزاسب دراوم  نیا  زا  تسیل  هی 

تسیل تسیل یدنب   یدنب تیولوا تیولوا مود : : مود مدق   مدق

، یهاوگ ای  تراهم  نوا  ندروآ  تسد  هب  ندوب  لکشم  ای  یگداس  روطنیمه  اه و  لیافورپ اه و  یهگآ وت  دراوم  نوا  دماسب  ساسا  رب  الاح 
ضرف نوچ  .نینک  وجتسج  تنرتنیا  وت  دیاب  اتدعاق  مه  هلکشم  ردقچ  یهاوگ  ره  نتفرگ  نینودب  الثم  هک  نیا یارب  .نینک  نوش  یدنب هدر

.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما تنرتنیا  اب  تقشم  نودب  ندرک  راک  هناتخبشوخ  نینک  یمن یگدنز  ناریا  هک  هنیا  رب 

روشک گنهرف  اب  ییانشآ  هبتر ۲  نابز و  هب  طلست  هشیمه  هبتر ۱  .نینک  عورش  زا ۳  ور  اه  هبتر نینک  یم یدنب  تیولوا ور  تسیل  یتقو 
.هدصقم

.ولج نیر  یم تسیل  قبط  اتدعاق  هک  مه  شدعب 

؟؟ هباوج هباوج نیرتهب   نیرتهب نیا   نیا

، هراذگریثات مهم و  یلیخ  هک  هراد  دوجو  ییاه  یهاوگ ای  اه  تراهم اه  تقو یضعب  .هراد  دوجو  مه  ییاه  هرصبت هتبلا  .هباوج  نیرتهب  هلب ،
ور هصخشم  نوا  هک  نینک  ادیپ  ور  یدایز  یاه  مدآ نینوت  یم هن  نوشنراذ و  یم مادختسا  یاه  یهگآ وت  هن  هک  هینتفاین  تسد  ردقنا  یلو 

نوا هب  شمادختسا  یهگآ  وت  یتکرش  چیه  اعطق  .شنراد  رفن  طقف ۶  روشک  نیا  وت  هک  مسانش  یم ور  یا  یهاوگ نم  الثم  .نشاب  هتشاد 
هک هسرپ  یم هد و  یم رفن  نوا ۶  هب  لیمیا  ات   ۶ هدب ، یهگآ  هک  نیا یاج  هب  هشاب  هتشاد  شمزال  اعقاو  هگا  نوچ  هنک ، یمن هراشا  یهاوگ 

.هن ای  ننک  راک  اجنوا  نرب  نراد  تسود 

مداد حیضوت  هک  یداع  ریسم  نیمه  وت  هشاب  رتهب  هشابن و  نوتلاح  بسانم  الامتحا  ییاه  یهاوگ اه و  تراهم نینچ  یداع  طیارش  وت 
.نیرب شیپ 

تفرشیپ تفرشیپ یارب   یارب هفاضا   هفاضا مدق   مدق کیکی  
https://khorramirad.com/1017/ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۶

.نیدن ماجنا  روج  هی  راب  ود  ور  یراک  تقوچیه  هک  نم  یگشیمه  هیصوت  الثم  .هدوب  اجنیا  تفرشیپ  دروم  رد  یدایز  یاه  تشاددای الاح  ات 
لبق هعفد  زا  رتهب  ور  راک  شور  مک  هی  هش  یم یروطچ  هک  نینک  رکف  نیا  هب  نیدب  ماجنا  دیاب  شرازگ  هیهت  لثم  نیتور  یراک  تقو  ره 

.درک

مدق هی  نیدب ، ماجنا  ور  یراک  داوخ  یم نوتزا  یسک  تقوره  هک  هنیا  هنک  کمک  تفرشیپ  هب  هنوت  یم یا  هگید هیواز  زا  هک  هگید  هتکن  هی 
، صخشم یاوتحم  اب  نینک  هیهت  یصاخ  شرازگ  نتساوخ  نوتزا  هگا  الثم  .نیرادرب  مه  هدش  هتساوخ  نوتزا  هک  یزیچ  نوا  رب  هفاضا 

رانک رد  ای  .هشاب  دیفم  صاخ  یاه  بطاخم یارب  ات  نینک  هیهت  شارب  مه  هصالخ  یا  هحفص کت  شرازگ  هی  شرانک  رد  هش  یم
مالعا ور  هجیتن  نیدب و  ماجنا  هبسانم  نوشفده  یارب  نوترظن  هب  هک  مه  هفاضا  لیلحت  هی  نیدب  ماجنا  نتساوخ  نوتزا  هک  ییاه  لیلحت

.نینک

: نیشاب هتشاد  رظن  رد  ور  هتکن  ود  امتح  نینکب  ور  راک  نیا  نیاوخ  یم یتقو 

دیاب نتشاد  راظتنا  هک  یلکش  نومه  هب  یلصا  لوصحم  ینعی  .هشاب  هتشاد  یلصا  لوصحم  اب  یلخادت  دیابن  هفاضا  لوصحم  نوا   .1
امش راظتنا  فالخ  رب  یبناج  لوصحم  نوا  هنکمم  لاح  ره  رد  .هریگب  رارق  شرانک  یبناج  طبترم  لوصحم  هی  هشاب و  هدش  هیهت 

.هشابن نوشاهراظتنا  اهزاین و  اب  وسمه 
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وت هد  یم حیجرت  همهم و  هعومجم  یارب  امش  یژرنا  تقو و  لاح  ره  هب  نوچ  نینکب ، یبناج  لوصحم  فرص  دیابن  یدایز  یلیخ  تقو   .2
لوصحم هک  هنیا  نم  داهنشیپ  .هشابن  وسمه  هشیمه  امش  هدیا  هنکمم  هرب و  هبسانم  هژورپ  یارب  ند  یم صیخشت  هک  یریسم 

.هربن نامز  یلصا  لوصحم  نامز  دصرد  زا ۱۰  رتشیب  یبناج 

هب هک  نینک  یم تابثا  نوتناریدم  هب  مه  نیریگ و  یم دای  ییاهزیچ  مه  هنک ، یم راک  رثوم  لاعف و  نوتنهذ  مه  نینکب  یراک  نینچ  یتقو 
.تسین هفیظو » ماجنا   » افرص نوتفده  نیشکب و  تمحز  شارب  نیرضاح  نیراد و  هقالع  راک 
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یضعب عوضوم  مه  هک  متشاذگ  نراذ  یم هژورپ  تیریدم  یور  هک  یرثا  یریگ و  میمصت یاه  هابتشا ثحبم  یور  یدایز  یژرنا  هک  هیتدم 
مه شرثا  هک  هیبلاج  یلیخ  ثحب  . PMI یاه سنارفنک وت  ینارنخس  مه  هدوب و  اه  تکرش یالاب  هدر  ناریدم  یارب  میشزومآ  یاه  هرود
دروم رد  هعلاطم  مه  الک  .هراذ  یم ریثات  تحت  ور  نومیگدنز  لک  یدج  رثوم و  یلیخ  یلکش  هب  تسین و  هژورپ  تیریدم  هب  دودحم  الصا 

.رتهب یگدنز  نتشاد  یارب  مه  هژورپ و  تیریدم  وت  ندش  رتهب  یارب  مه  منک ، یم هیصوت  همه  هب  ادیدش  ور  ثحبم  نیا 

لصو نوشهب  میس  یرس  هی  قاتا و  هی  وت  نرب  یم کت  کت  ور  یا  هدع هک  هنیا  شکیسالک  شیامزآ  .هلرتنک  مهوت  اه ، هابتشا زا  یکی 
نگ یم اه  مدآ هب  .هشب  یریگ  هزادنا یکیرتکلا  کوش  ربارب  رد  اه  مدآ لمحت  هناتسآ  هک  هنیا  شیامزآ  فده  هک  ند  یم حیضوت  ننک و  یم

هک هنک  مالعا  هنک  لمحت  هنوت  یمن هگید  دید  هک  تقوره  فرط  نرب و  یم الاب  جیردت  هب  ننک و  یم عورش  مک  یلیخ  رادقم  زا  ور  کوش  هک 
.هشب عطق  شیامزآ  هلصافالب 

ات هدب  نوکت  تسد  ام  یارب  ینک  لمحت  یتسنوت  یمن تقوره  هک  نگ  یم نوشهورگ  هی  هب  نش ، یم هتسد  ود  شیامزآ  نیا  وت  اه  مدآ
نگ یم نوشهب  تسه و  گرزب  زمرق  همکد  هی  اه  مدآ نیا  تسد  یولج  .هتوافتم  عاضوا  مود  هورگ  یارب  .مینک  عطق  ور  شیامزآ  هلصافالب 

.هشب عطق  هلصافالب  شیامزآ  ات  هدب  راشف  ور  همکد  نیا  ینک  لمحت  یتسنوت  یمن تقوره 

؟ هش یم یکی  هورگ  ود  نیا  هجیتن  امش  رظن  هب  الاح 

لمحت ور  یکیرتکلا  کوش  زا  یرتالاب  یاه  هجرد بتارم  هب  ندوب  مود  هورگ  وت  هک  ییاسک  .نینزب  سدح  ور  هجیتن  نینوتب  منک  یم رکف 
هنوشدوخ تسد  همکد  .نراد  لرتنک  تیعضو  یور  هک  ننک  یم ساسحا  رتشیب  مود  هورگ  یامدآ  هک  هنیا  رد  هورگ  ود  نیا  توافت  .ندرک 

.هنزب ور  یا  همکد هی  نوا  هک  ندب  تمالع  یا  هگید سک  هی  هب  دیاب  اه  یلوا هک  یلاح  رد  ننک ، عطق  ور  شیامزآ  ننوت  یم ناوخب  تقوره  و 
.میدرک ضوع  الماک  ور  هجیتن  نراد  عاضوا  لرتنک  دروم  رد  اه  مدآ هک  یسح  رد  توافت  نیا  اب  هناسکی و  طیارش  المع  هک  هیلاح  رد  نیا 

رتداش رت و  هدزابرپ رت ، ناوترپ رت ، یوق هنومتسد  عاضوا  لرتنک  مینک  یم ساسحا  یتقو  .تسه  نومیگدنز  یاه  هبنج همه  وت  ارجام  نیا 
.هشابن مهوت  زج  یزیچ  لرتنک  نیا  اعقاو  هگا  یتح  میتسه ،

هنوشلرتنک تحت  عاضوا  ننک  یم رکف  هابتشا  هب  ناریدم  یتقو  هک  هنیا  هژورپ ، تیریدم  وت  اصوصخ  هش ، یم داجیا  هک  مه  یلکشم 
عاضوا ندرک  تسرد  میشب  راک  هب  تسد  رترید  یچره  لومعم  قباطم  ننک و  یمن هژورپ  تیعضو  حالصا  یارب  یرکف  نتسه و  رت  هدوسآ

تحت عاضوا  هک  نیا هب  ننک  یضار  ور  نوشدوخ  هک  نیا هب  نراد  شیارگ  هاگآدوخان  اه  مدآ رثکا  هک  هنیا  رتداح  لکشم  .هش  یم رت  تخس
ور ناریدم  هش و  یم لابقتسا  هژورپ  یبایزرا  یارب  تسردان  یاه  صخاش زا  هک  هنیا  هتفا  یم هژورپ  طیحم  وت  هک  یقافتا  .هنوشلرتنک 

.هنک یم رود  اه  تیعقاو زا  رتشیب  رتشیب و 

دروم رد  و  مد ) یم شوگ  مراد  عقاو  رد   ) منوخ یم مراد  نالا  هک  یباتک  وت  هک  هنیا  مسیون  یم ور  بلطم  نیا  مراد  هک  نیا یلصا  لیلد 
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نوخ یبرچ  یبلق  هتکس  لماع  نیرت  گرزب هک  هد  یم حیضوت  .مدیسر  یبلاج  یلیخ  هتکن  هب  یواکجنک ) رطاخ  هب  افرص  هلب ،  ) تسه کیتنژ 
تمس یچره  ساه ! مدآ یلغش  تمس  یبلق  هتکس  لماع  نیرت  گرزب .تسین  مه  یثرا  شیارگ  تسین ، مه  ندیشک  راگیس  تسین ،

! هش یم رتشیب  نوشیبلق  هتکس  لامتحا  هشاب ، رت  نییاپ اه  مدآ یلغش 

ش هتکس لامتحا  هشاب و  راشف  تحت  رتشیب  الاب  هدر  ریدم  هی  هک  میراد  راظتنا  الثم  .دایم  رظن  هب  یدوهشریغ  تاهج  یلیخ  زا  ارجام  نیا 
.ننک یم دییات  ور  نیا  مه  اهرامآ  هسکعرب و  هک  یلاح  رد  هشاب ، یچرادبآ  ای  رگراک  ای  هداس  دنمراک  هی  زا  رتشیب 

فرط هک  نیا .هندوب  نییاپ  هدر  سح  زا  یشان  هک  سرتسا  زا  دوهشمان  صاخ و  یعون  یلو  هسرتسا ، نومه  مه  زاب  هتکس  یلصا  لیلد 
راک زا  تحار  یلیخ  هنکمم  .هریگ  یم رارق  یجراخ  لماوع  ریثات  تحت  هیقب  زا  رتشیب  هرادن و  شدوخ  یجراخ  طیحم  یور  ینادنچ  لرتنک 

.هروخ یم رب  لکشم  هب  شیگدنز  تروص  نیا  رد  ننک و  شجارخا 

هشاب هتشاد  اه  صصخت نیا  هب  هنوت  یم یتهباشم  نیرت  کیدزن هک  یا  هگید زیچ  ره  ای  کیتنژ  صصختم  هن  مکشزپ و  هن  اعطق  نم  هتکن :
.مشاب هدادن  لیوحت  نوتهب  ور  یطلغ  زیچ  هشاب و  ربتعم  الماک  هتشون  باتک  نیا  وت  هک  یزیچ  مراودیما  اعقاو  و 

.هشب رتمک  هتکس  لامتحا  هش  یم ثعاب  نتشاد ) لرتنک  مهوت  یتح  ای   ) طیحم یور  نتشاد  لرتنک  هک  هنیا  هراد  دوجو  اجنیا  هک  یا  هتکن
هدزاب یداش و  هک  درک  تشادرب  هش  یم مه  ور  نیا  اه  cognitive bias هب طوبرم  عبانم  زا  یلو  دوب ، هتفگن  نیا  زا  رتشیب  یزیچ  باتک 

.ننک یم شیهارمه  مه  هگید  بوخ  یازیچ  یلیخ  رتشیب و 

؟ درک هش  یم یدیدج  یریگ  هجیتن هچ  ارجام  نیا  زا  الاح 

هدزباتش نوشینورد  شیارگ  نیا  رطاخ  هب  هک  نشاب  بقارم  دیاب  ناریدم  هک  هنیا  ساجرباپ ، مه  زونه  هتبلا  هک  یمیدق ، یریگ  هجیتن
تاعالطا نیا  اب  هک  یدیدج  یریگ  هجیتن .ننکن  لکشم  راچد  ور  نوشاه  هژورپ بیترت  نیا  هب  نرن و  دمآراکان  یلرتنک  یاهرازبا  تمس 

لرتنک یزیچ  یور  یلکش  هب  سکره  هک  هرایب  دوجو  هب  میت  یاضعا  یارب  ییاضف  هنک  یعس  دیاب  قفوم  ریدم  هی  هک  هنیا  منکب  منوت  یم
ور یبلق  هتکس  لامتحا  راک  نیا  اب  هتبلا ، دص  .هرب  شیپ  رتهب  هژورپ  هشب و  رتهب  شیحور  تمالس  هدزاب و  بیترت  نیا  هب  ات  هشاب  هتشاد 

! هدب شهاک  هژورپ  میت  وت  مه 

لصا نیا  ساسا  رب  .حوطس  رب  ینتبم  تیریدم  هگنهامه : مه   ۲ سنیرپ هناگ  تفه لوصا  زا  یکی  اب  الماک  هگید  فرط  زا  هیصوت  نیا 
( ننک تلاخد  یکیچوک  هلئسم  ره  وت  نریگب و  رظن  ریز  ور  میت  یاضعا  یاهراک  تایئزج  مامت   ) ننک  micro management دیابن ناریدم 

ییاناوت زا  ننک ، رکف  رت  مهم لیاسم  هب  هک  نراد  یفاک  تقو  بیترت  نیا  هب  .ندب  رت  نییاپ حوطس  هب  ور  تارایتخا  زا  یبسانم  حطس  دیاب  و 
لد شارب  ننک و  یم هژورپ  هب  یرتشیب  قلعت  ساسحا  اه  مدآ هتفرن ، رده  عبنم  هدش و  هدافتسا  مه  هژورپ  یاه  مدآ هیقب  یریگ  میمصت

.مینک هفاضا  هعومجم  نیا  هب  مینوت  یم هک  یدیدج  یریگ  هجیتن تیاهن  رد  ننوزوس و  یم

رد ند ، یم تسد  زا  ور  نوشاه  لرتنک زا  یشخب  لاح  ره  رد  نشاب  ییاج  مادختسا  هک  ییاسک  .هیراکدازآ  دروم  رد  مه  هگید  هتکن  هی 
یلیخ لرتنک  تسه  نوشتسد  وت  راک  هی  زا  رتشیب  نامز  ره  رد  نتسه و  قفوم  راک  نیا  وت  ننک و  یم راک  دازآ  هک  ییاسک  هک  یلاح 

ای لآ  هدیا شرظن  هب  شطیارش  نوچ  هنک ، یم در  ور  دیدج  راک  هی  تحار  یلیخ  راک  دازآ  هی  یتقو  .نراد  نوشجراخ  طیحم  یور  یرتشیب 
راهچ ای  هس  مدآ  نیا  یتقو  .هیبلق  هتکس  زا  یریگولج  یارب  وراد  نیرتهب  ارهاظ  هک  هسر ، یم لرتنک  سح  یالعا  دح  هب  تسین ، بسانم 

زا یدصرد  افرص  راک  نوا  نداد  تسد  زا  نوچ  هریگ ، یم سرتسا  رتمک  یلیخ  هدش ، قلخژک  ریدم  هی  راتفرگ  شیکی  وت  هراد و  فلتخم  راک 
؛ هراذب طورش  طرش و  مه  تکرش  هی  ناریدم  نیرتالاب  یارب  تحار  یلیخ  هنوت  یم هجیتن  رد  هد و  یم شهاک  یتدم  یارب  ور  شدمآرد 

.هتکس دض  یوراد  یداش و  تذل و  زا  یبیکرت 

شرتسگ لوپ ، ندرک  زادنا  سپ یور  هشب ، رتمک  نوتیبلق  هتکس  لامتحا  نیاوخ  یم هگا  هک  هنیا  هسر  یم منهذ  هب  هک  مه  یزیچ  نیرخآ 
.نینک رکف  رت  یدج مه  یا  هفرح یاه  یهاوگ نتفرگ  نوتاه و  تراهم شیازفا  نوت ، یراک هکبش  نداد 
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اب مه  ور  هدرک  فیرعت  هک  ییاه  شقن .هیژولودوتم  هی  نوچ  هنک ، یم فیرعت  قیقد  یلیخ  ور  اه  تیلوئسم اه و  شقن  ۲ سنیرپ درادناتسا 
الثم .درک  بیکرت  مه  اب  ور  نوشاتنچ  سکعرب ، ای  اتنچ ، هب  تسکش  ور  نوشاه  یضعب هش  یم الثم  .داد  رییغت  هش  یم یطیارش  تیاعر 

ور اه  یضعب لاح  نیا  اب  .هشاب  هداس  کیچوک و  هژورپ  هگا  درک ؛ بیکرت  مه  اب  هش  یم ور  ییارجا  میت  ریدم  هژورپ و  ریدم  شقن  ود 
.هژورپ ریدم  و  یماح )  ) دشرا ریدم  الثم  درک ، بیکرت  مه  اب  هش  یمن

ور هیقب  .دشرا  ریدم  هژورپ و  ریدم  ساتود ، میشاب  هتشاد  نوم  هژورپ تیریدم  میت  وت  مینوت  یم هک  یدارفا  دادعت  نیرتمک  یلک  تلاح  وت 
یلیخ هژورپ  هگا  الثم  .درک  بیکرت  مه  اب  ور  اتود  نیا  هش  یمن ارچ  هک  هنیا  اه  یلیخ لاوس  الاح  .درک  بیکرت  اتود  نیا  اب  لماک  هش  یم

؟ نشاب هتشاد  شارب  یتیریدم  تیلوئسم  رفن  ود  هک  هراد  یلیلد  هچ  هشاب ، کیچوک  هداس و  یلیخ 

.س هرمزور اتبسن  رت و  یئزج لیاسم  هژورپ  ریدم  تیلوئسم  هژورپ و  نالک  یاه  هبنج دشرا  ریدم  تیلوئسم  هنیا : نم  یگشیمه  باوج 
شومارف ور  هرت  نالک رت و  یعازتنا هک  ینوا  هاگآدوخان  هشاب ، هتشاد  لکش  نیا  هب  توافتم  تیلوئسم  عون  ود  هگا  هک  هنیا  مدآ  تعیبط 

هب رفن ، هی  هب  مینک  لیدبت  ور  رفن  ود  نیا  هشاب و  کیچوک  هژورپ  هگا  رطاخ  نیمه  هب  .هرمزور  لیاسم  یور  هش  یم زکرمتم  طقف  هنک و  یم
.میش یم لکشم  راچد  تباب  نیا  زا  هش و  یمن هجوت  هژورپ  نالک  یاه  هبنج هب  یفاک  هزادنا 

لاثما رکفت و  کرد و  یریگ و  میمصت دروم  رد  هک  یعبانم  وت  هفورعم و  یلیخ  نالا  هک  دوب  هدش  ماجنا  اه  شیپ لاس  یلیخ  شیامزآ  هی 
دیفس یاه  سابل اب  هورگ  ود  هک  هش  یم هداد  نوشن  لابتکسب  یزاب  هی  شیامزآ  نیا  وت  .هش  یم هراشا  شهب  الومعم  ننک  یم تبحص  نوا 

یک ننیبب  هک  نرمشب  ور  هش  یم شوپدیفس  میت  یاضعا  نیب  هک  ییاه  ساپ دادعت  هک  ناوخ  یم دارفا  زا  .ننک  یم یزاب  نراد  هایس  و 
.هرمشب تسرد  ور  نوا  هنوت  یم

نوشزا .هدوبن  شیامزآ  فده  نوچ  هرادن ، تیمها  الصا  نیا  .هن  اه  یضعب ندرمش و  تسرد  اه  یضعب هش  یم مومت  شیامزآ  یتقو 
.ندید یم ور  لیروگ  نوا  یمک  یلیخ  هدع  هن ! ای  یدید  ور  دش  در  نیمز  طسو  زا  هک  یلیروگ  هک  نسرپ  یم

ییاسک یلو  .هش  یم جراخ  هنحص  زا  دعب  هنک و  یم هاگن  نیبرود  وت  یمک  نیمز ، طسو  دایم  لیروگ  سابل  اب  رفن  هی  یزاب  نیا  طسو  هلب ،
.ندیدن ور  لیروگ  مودکچیه  ابیرقت  هک  هدوب  ندرمش  عمج  نوشساوح  ردقنا  ندوب  شیامزآ  نیا  وت  هک 

وجشناد نامز  نوا  شدوخ  هک  تفگ  هدنسیون  درک و  هراشا  نیا  هب  شوت  هک  مدنوخ  یم کرد »  » و هجوت »  » دروم رد  یباتک  متشاد  زورما 
شلیلد هدید ! ور  لیروگ  هک  هدوب  ییاسک  دودعم  زا  باتک  هدنسیون  .هدوب  هدرک  تکرش  شیامزآ  نیا  وت  هک  هدوب  ییاسک  زا  یکی  هدوب و 

.هدرک یم هاگن  هتشاد  طقف  هرمشب و  ور  اه  ساپ دادعت  هدوب  هتساوخن  الصا  هک  هدوب  نیا  شلیلد  هدوب ؟ یچ 

نیمه ساسا  رب  تشاد  هدنسیون  یلو  هشفارطا ، طیحم  کرد  وت  ناسنا  یاه  تیدودحم لیروگ ، شیامزآ  زا  جیار  یریگ  هجیتن هی 
یسکره نشب و  ماجنا  یهورگ  اهراک  هک  همهم  ردقچ  هک  هریگب  هجیتن  نوا  یاج  هب  هد  یم حیجرت  هک  داد  یم حیضوت  یصخش  تشادرب 

.هشاب هتشاد  هجوت  راک  زا  یا  هبنج هب 

هراد هک  هیسک  هژورپ  ریدم  .هکیدزن  شهب  ردقچ  ارجام  نیا  هک  نیا مداتفا و   ۲ سنیرپ یارجام  دای  هلصافالب  مدنوخ  ور  اه  طخ نوا  یتقو 
ندرمش زا  شلایخ  هک  میشاب  هتشاد  یا  هگید سک  هی  دیاب  .هنیب  یمن ور  نش  یم هژورپ  دراو  هک  ییاه  لیروگ هرمش و  یم ور  اه  ساپ دادعت 

.هژورپ یماح  ای  دشرا  ریدم  هنیبب : ور  اه  لیروگ طقف  هشاب و  تحار 

؟؟ درک درک رقتسم   رقتسم یحارط  وو   یحارط   PMOPMO  هیهی هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ
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نراد دصق  نسرپ  یم یلاوس  نینچ  هک  ییاسک  الومعم  .هرادن  یصخشم  فیرعت   PMO نوچ داد ، باوج  هش  یمن تحار  لاوس  نیا  هب 
.مد یم باوج  هرت  لماک هک  لاوس  نیا  هب  مه  رطاخ  نیمه  هب  ندب و  دوبهب  ور  هژورپ  هب  طوبرم  یتیریدم  یاه  متسیس

ور دانسا  درک ، هبحاصم  تکرش  یدیلک  دارفا  اب  دیاب  راک  نیا  یارب  .مینک  یبایزرا  ور  یلعف  تیعضو  دیاب  لوا  هک  هنیا  راک  یلک  دنور 
یاه لدم ای  هژورپ  تیریدم  غولب  یاه  لدم زا  .نوا  لاثما  درک و  هبحاصم  یجراخ  ناعفن  یذ اب  هشاب  شناکما  هگا  یتح  درک ، یسررب 

هدهع هب  ور  تیلوئسم  نیا  تکرش  یلخاد  یاهورین  زا  یسک  هگا  اعطق  .تفرگ  کمک  راک  نیا  یارب  هش  یم مه  هژورپ  تیریدم  تمالس 
نیا وت  ننوت  یم رتهب  تکرش  جراخ  یاهرواشم  الومعم  هگید ، فرط  زا  .دز  ربنایم  دیابن  یلو  هش ، یم رت  عیرس راک  یلیخ  هشاب  هتشاد 

ارجام نیا  وت  ننوت  یم یرتشیب  هبرجت  هگید ، فرط  زا  نش و  یم تکرش  دراو  هنافرط  یب زاب و  دید  اب  فرط  هی  زا  نوچ  ننک ، کمک  هنیمز 
یاه متسیس دوبهب  یاه  حرط هن  هیتیریدم ، یاه  تیلوئسم لوغشم  هنک  یم راک  تکرش  هی  وت  هک  یسک  هشاب  یچره  نشاب ؛ هتشاد 

رظن هب  هک  منک ، یم تاعالطا  یروآدرگ  فرص  نامز  هام  هس  ات  کی  نیب  مراد  یتیلوئسم  نینچ  یتقو  الومعم  نم  لاح ، ره  رد  .یتیریدم 
و یحارط »  » هب عورش  هتفه  دنچ  زا  دعب  عیرس  یلیخ  یسک  هگا  .درک  یریگ  هجیتن عیرس  دیابن  .همزال  الماک  یلو  دایم ، دایز  اه  تکرش

.هچیپ یم طبر  یب هخسن  هی  هراد  املسم  هنک  یزاس  هدایپ

هی شدوخ  نیا  هشاب  یچره  .هشب  هتخاس  حرط  نیا  یارب  مه  یمیت  جیردت  هب  دیاب  هش  یم ماجنا  تاعالطا  یروآدرگ  هک  یا  هلصاف وت 
حرط هب  هشاب ، دشرا  تکرش  وت  هک  میشاب  هتشاد  حرط » یماح   » هی هک  همزال  الثم  .هشب  تیریدم  یا  هگید حرط  ره  لثم  دیاب  هحرط و 
نیا اب  دایز  نم  یلو  هش ، یم داهنشیپ  راک  نیا  یارب  لماع  ریدم  اه  تقو یلیخ  .هگنجب  شارب  هنک و  تیامح  شزا  هشاب ، هتشاد  هقالع 

ادعب ندن و  نوشن  ور  نوشدوخ  یلامتحا  یاهرظن  فالتخا  هش  یم ثعاب  لماعریدم  یامزیراک  الومعم  نوچ  متسین ، قفاوم  باختنا 
اضعا نیا  .میراد  وضع  رفن  شش  ات  هس  هب  زاین  تکرش  هزادنا  هب  هتسب  مه  حرط  نیا  یارب  .نرایب  دوجو  هب  رتشیب  یاه  لکشم نومارب 

تکرش زا  یشخب  هدنیامن  ننوتب  یعون  هب  دیاب  مودکره  هک  نیا مه  ننک و  میت  دراو  ور  میراد  مزال  هک  یشناد  تاعالطا و  عاونا  دیاب  مه 
تارظن هک  میشاب  نئمطم  مه  هش  یم ثعاب  نیا  .هشاب  هتشاد  میت  نیا  وت  یمدآ  هب  دیاب  تکرش  زا  یشخب  ره  رتهب ، ترابع  هب  .نشاب 

.هد یم شیازفا  امدآ  نیب  ور  ششریذپ  هک  نیا مه  هدش و  لامعا  نکمم  یاج  ات  اه  شخب

متسیس هراد : دوبهب  هب  زاین  همه  زا  رتشیب  یتیریدم  ههبج  مودک  مینیبب  هک  هنیا  مینکب  دیاب  هک  یراک  نیلوا  نم  رظن  هب  نوا  زا  دعب 
نوشاه هژورپ دادعت  هک  ییاه  تکرش .ویلوفترپ  تیریدم  متسیس  ای  حرط ، تیریدم  متسیس  هژورپ ، تیریدم  متسیس  لوصحم ، دیلوت 

، نراد ویلوفترپ  تیریدم  متسیس  حالصا  هب  زاین  یزیچ  ره  زا  رتشیب  الومعم  نراد  یلخاد  یاه  هژورپ هک  ییاه  تکرش ای  هشاب  دایز  یلیخ 
هب زاین  یزیچ  ره  زا  رتشیب  الومعم  ند  یم ماجنا  یجراخ  نایامرفراک  یارب  هژورپ  یمک  دادعت  هک  یراکنامیپ  یاه  تکرش هک  یلاح  رد 

.نراد هژورپ  تیریدم  متسیس  حالصا 

ناکما دح  ات  هک  مینک  یم یزاس  یصاصتخا یروط  ور  نوا  مینک و  یم باختنا  یژولودوتم  هی  مینک ، صخشم  ور  یراک  ههبج  هک  نیا زا  دعب 
الثم یاه  هزاب وت  مینک و  یم یزادنا  هار ور  متسیس  .هشاب  یطیحم  طیارش  قباطم  دص  رد  دص  دیاب  هک  هیهیدب  هتبلا  .هشاب  هدش  هداس 

غولب زا  یشخب  تیاضر دح  هب  متسیس  لاس  ود  زا  دعب  الومعم  .مید  یم دوبهب  ور  متسیس  مینک و  یم یبایزرا  ور  هجیتن  ههام  شش 
.هسر یم

هاتوک یلمع  یاه  هاگراک دیاب  تلاح  نیا  وت  .درک  عورش  متسیس  یحارط  اب  ور  راک  هش  یمن هک  همک  ردقنا  متسیس  غولب  اه  تقو یضعب 
تیریدم یارب  هاگراک  هی  هش  یم الثم  .داد  شزومآ  یدیلک  دارفا  هب  مه  زا  ادج  ور  فلتخم  یاه  تراهم نوشاهاب  درک و  یحارط  تدم 

دعب ند و  یم ماجنا  کسیر  هب  شنکاو  یزیر  همانرب ننک و  یم ییاسانش  ور  نوشاه  کسیر هژورپ  رد  ریگرد  دارفا  شوت  هک  تشاد  کسیر 
وت هک  ییاه  مادقا دروم  رد  هگیدمه  اب  یعمج  هتسد دارفا  .ند  یم حیضوت  اه  هژورپ همه  ناراکردنا  تسد هب  نرایم و  ور  جیاتن  هتفه  هی  زا 
اه شزومآ هاگراک و  لیهست  مه  یبرم  هی  نیب  نیا  رد  .دعب  هتفه  ات  میر  یم هرابود  ننک و  یم تبحص  نداد  ماجنا  نوشدوخ  یاه  هژورپ

.هراد هدهع  هب  ور 

لوا هک  ییارجام  غارس  میرب  مینوت  یم نتشاذگ ، ریثات  دارفا  درکلمع  یور  نتفر و  شیپ  یفاک  دادعت  تدم و  هب  اه  هاگراک هک  نیا زا  دعب 
.هریگ یم تقو  هام  شش  دودح  الومعم  مه  اه  هاگراک نیا  ارجا  .متسیس  یزاس  هدایپ یحارط و  ینعی  مداد ، حیضوت 
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مه ور  یدعب  متسیس  نینوت  یم شمیدنوسر ، ییاج  هب  میدرک و  زکرمت  لاس  هی  ات  هام  شش  تدم  هب  متسیس  هی  یور  هک  نیا زا  دعب 
تیریدم متسیس  غارس  میرب  مینوت  یم دش  ماجنا  ویلوفترپ  تیریدم  متسیس  یور  هیلوا  یاه  حالصا هک  نیا زا  دعب  الثم  .مینک  عورش 

.دایم دوجو  هب  یفنم  شنکاو  هنرگو  هشاب ، رتشیب  یدح  زا  دیابن  اهرییغت  مجح  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  لاح  نیا  اب  .هژورپ 

یتایلمع هبنج  وت  .تکرش  هی  وت  هژورپ  اب  طبترم  یتیریدم  یاه  متسیس دوبهب  یارب  دوب  حرط »  » هی دروم  رد  متفگ  هک  ییاهزیچ  مامت 
.PMO میراذب ور  شمسا  مینوت  یم هک  میراد  مه  یمیاد  یرگ  یبرم ینابیتشپ و  یارب  متسیس  هی  هب  زاین  ارجام 

: هک نیا هصالخ 

.هتفه دنچ  هن  هراک ، لاس  دنچ  زا  تبحص  هلب ،
.هنکب دیاب  مه  هگید  راک  اترازه  هک  رفن  هی  هن  همزال ، میت  هی  راک  نیا  یارب  هلب ،
.هراد هنیزه  نیا  همزال و  هبرجت  اب  رواشم  رفن  دنچ  ای  کی  راک  نیا  یارب  هلب ،

ینعم نیا  هب  (. MSP درادناتسا قبط   ) نشب ارجا  کباچ  دیاب  ارابجا  اه  حرط همه  هک  مدوب  هداد  حیضوت  البق  هحرط و  هی  شدوخ  نیا 
ور یدعب  مدق  دعب  و  مینک ) حالصا  ور  نومتهج   ) میدب قیبطت  ور  نومدوخ  مینک ، یبایزرا  ور  هجیتن  میرادرب ، مدق  هی  دیاب  هک 

.میرادرب
حرط و هژورپ ، دیلوت ،  ) یتیریدم یاه  ههبج مامت  دروم  رد  یفاک  یتاعالطا  دیاب  هشب  ماجنا  تسرد  راک  نیا  هک  نیا یارب  عبنم ؟

.هر یمن شیپ  یراک  باتک  اتود  یکی  اب  .هشاب  هتشاد  دوجو  ویلوفترپ )

: یا هیشاح بلطم  دنچ  و 

اه تکرش زا  یلوپ  هی  .نتسین  دلب  ور  راک  نیا  الصا  ننود  یم متسیس  رارقتسا  احالطصا  ور  نوشراک  هک  ییاه  هورگ دارفا و  رثکا 
.هد یمن یا  هجیتن چیه  هنک و  یم تسرد  رسدرد  طقف  هک  ند  یم تکرش  لیوحت  شزرا  یب  راک  شدرگ  مرف و  هعومجم  هی  نریگ و  یم

! هرادن یصاخ  قرف  هگید  یاه  تکرش اب  الومعم  مه  ند  یم تکرش  هی  لیوحت  هک  یلوصحم 
یاه تکرش زا  هک  هنیا  بوخ  هنیزگ  هی  الومعم  .مگب  یچ  منود  یمن اعقاو  درک ؟ ادیپ  راک  نیا  یارب  رواشم  هی  هش  یم یروطچ  سپ 

هنافساتم .ننک  یفرعم  نسانش  یم ور  یبسانم  رواشم  هگا  هن و  ای  نراد  هنیمز  نیا  رد  یقفوم  هبرجت  هک  نیسرپب  راکمه  تسود و 
.هیفنم باوج  الومعم 

راک راک اتات   یزاب   یزاب زازا  
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هی نیا  .مسیونب  ور  بلطم  نیا  متفرگ  میمصت  نیمه  یارب  هش و  یم لاوس  ندرک  راک  بسانم  شور  هرابرد  نم  زا  اه  تقو یلیخ 
یط رد  هرارقرب و  مدوخ  دروم  رد  هک  ییاه  هبنج مراد  دصق  طقف  متسین ؛ صصختم  ارجام  نیا  وت  نم  نوچ  تسین ، یلک  ییامنهار 

.منک فیرعت  نوتارب  ور  مدیسر  شهب  اه  لاس

نوتدوخ اب  اه ) هبنش اصوصخ   ) نیش یم دنلب  باوخ  زا  هک  اه  حبص هک  نینک  رکف  نیا  هب  .هربب  تذل  شزا  هک  هقفوم  راک  وت  مدآ  یتقو 
غارس نیرب  رت  عیرس هچره  نیاوخ  یم هک  تسه  نوتنورد  یسح  هی  سکعرب ، ای  راک ،» رس  مرب  دیاب  مزاب  یاو ،  » هک نینک  یم رکف  نیراد 
عون دیاب  الومعم  هریگب ، لکش  راک  هب  مدآ  درکیور  رییغت  اب  هک  تسین  یزیچ  مه  نیا  .نتسه  مود  هورگ  زا  قفوم  یاه  مدآ الومعم  راک ؟

.دایب دوجو  هب  یسح  نینچ  دوخ  هب  دوخ  هک  درک  ضوع  یروط  ور  راک 

: نتسه اه  نیا هش  یمن بلاج  مارب  یگدنز  مه  دوب و  مهاوخن  قفوم  مه  نشابن  هگا  ننک و  یم شخب  تذل نم  یارب  ور  راک  هک  ییاهزیچ 
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ور نوا  هشب  امسر  هشاب و  شزرا  اب  اعقاو  هک  یزیچ  .مشاب  هتشاد  یدروآ  تسد منک  یم هک  یراک  ره  یازا  هب  دیاب  نم  دروآ : دروآ تسد تسد
یتدم هی  هگا  .مراذب  یژرنا  شارب  مدب و  ماجنا  بوخ  ور  مراک  هک  هد  یم یژرنا  نم  هب  یزیچ  نینچ  دوجو  .تسنود  هدش  ققحم 

.هنک یم تفا  ما  هدزاب مش و  یم هدرسفا  یراک  رظن  زا  تدش  هب  نرادن ، یصاخ  دروآ  تسد هک  منک  راک  ییاهزیچ  یور  مشاب  روبجم 
هگا یلو  .هنیتور  یرارکت و  راک  هی  هرادن ؛ ور  دروآ  تسد سح  مارب  منک ، هیهت  شرازگ  هی  هام  ره  هشاب  رارق  هگا  یرارکت : شیبامک  لاثم 

هی هش  یم مارب  نیا  هنک ، راک  اعقاو  متسیس  نوا  هربب و  الاب  ور  اه  شرازگ هیهت  تیفیک  تعرس و  هک  مزادنب  هار  یمتسیس  هی 
دنچ ات  هیناث  دنچ  یارب  ور  مداد  ماجنا  البق  هک  ییاهراک  هجیتن  زاب  هس  ود  یزور  الومعم  یلو  هشاب ، بیجع  نوتارب  دیاش  .دروآ  تسد

.مربب تذل  هک  نیا یارب  طقف  منک ، یم هاگن  هقیقد 
دیاب مدآ  رطاخ  نیمه  هب  هبوخ و  یریگدای  مگب  هک  تسین  نیا  ارجام  .هراد  تقیقح  یلو  دایب ، راعش  رظن  هب  یلیخ  دیاش  یریگدای : یریگدای
منود یم هک  هتقو  یلیخ  .هنک  یم نیریش  مارب  ور  یگدنز  راک و  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  یریگدای  نم  یارب  هشاب ؛ یریگدای  لاح  رد  امیاد 

ور هقالخ  یاهراک  ساسا  نیمه  رب  منک و  یم ادیپ  لکشم  تروص  نیا  ریغ  رد  نشاب و  هتشاد  یدروآ  تسد منک  یم هک  ییاهراک  دیاب 
هک هتقو  یلیخ  لاح  نیا  اب  .منک  یم شخپ  مراد  یا  هگید دازیمدآ  ره  لثم  لاح  ره  هب  هک  ینیتور  راک  رادقم  هی  نیب  یبسانم  لکش  هب 

الماک یتقو  .هنک  یمن یضار  ور  نم  یلو  هبلاج ، هشاب  هقالخ  هدیا  هی  ققحت  افرص  دروآ  تسد هگا  .تسین  یفاک  نیا  مدش  هجوتم 
تیاهن رد  منزب و  هلک  رس و  شاهاب  مریگبدای و  منوخب و  مرب  منک ، شیزاس  هدایپ منوتن  مشاب ، هتشاد  ور  هدیا  هک  مش  یم یضار 

.هراد ینعم  میگدنز  منک  یم ساسحا  مرب و  یم تذل  اعقاو  هک  هتلاح  نیا  وت  .منک  شیزاس  هدایپ منوتب 
نیا نیب  اه  ناملا زا  یلیخ  ارچ ؟ .تسین  روطنیا  الومعم  راک  هشخب و  تذل همه  یارب  یزاب  لاح  ره  هب  هیچ ؟ یزاب  راک و  توافت  یزاب : یزاب

هبرجت مراد  امیاد  نم  دوخ  ور  نیا  .هیرابجا  راک  یلو  تسین ، یرابجا  یزاب  هک  هشاب  نیا  توافت  نیرت  گرزب دیاش  هکرتشم و  اتود 
رد .مراذب  تقو  شارب  داوخ  یمن ملد  منک و  یم یریگ  ههبج شلباقم  رد  هاگآدوخان  هشاب ، یرابجا  مراک  زا  یشخب  یتقو  .منک  یم

رکف نوتدوخ  اب  الامتحا  الاح  .منک  یزاب  رتشیب  رتشیب و  داوخ  یم ملد  هنوم و  یم یزاب  هی  لثم  مارب  هیرایتخا ، یتقو  هک  یلاح 
هی الثم  .تسین  نکممریغ  تقوچیه  ابیرقت  یلو  هراد ، طیارش  هب  یگتسب  بوخ ، .درک  یرایتخا  ور  راک  هش  یم یروطچ  هک  نینک  یم

نیمه یلو  .تسین  بسانم  نم  هیحور  اب  یسک  یارب  الثم  هنیتور و  یلیخ  هک  یراک  .نیریگب  رظن  رد  هاگشورف  هی  وت  ور  راد  قودنص
، هدب دوبهب  ور  اه  نوا هنک  یعس  هنک ، ادیپ  شدوخ  راک  وت  ور  ییاه  هاگولگ هنوت  یم .هشاب  هتشاد  ییاه  یزاب هنوت  یم مه  مدآ 

الثم .منک  یم هیصوت  همه  هب  هشیمه  نم  هک  هیزیچ  نومه  نیا  .هرب  ولج  بیترت  نیمه  هب  هنک و  یریگ  هزادنا ور  نوش  یشخبریثات
، هش یم نیتور  نوشراک  اه  یلیخ هنافساتم  نیراد ؟ نوتراک  وت  ییاه  یزاب هچ  نیتسه ، هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هی  هگا 

راشف اب  مه  هتفه  ود  یکی  نوا  جراخ  وت  نتسه و  شرازگ  هیهت  ریگرد  یلیخ  هش  یم هک  هام  رخاوا  .ننک  یمن یزاب  هک  نیا رطاخ  هب 
رکف نومدوخ  اب  مینیشب و  شرازگ  هی  هیهت  زا  دعب  هعفد  ره  دیابن  ارچ  .هدب  یلیخ  نیا  .ننک  یم یروآدرگ  تاعالطا  نراد  رتمک  راک 

هنک و یم زیگنا  ناجیه ور  راک  مه  هیلاع ؛ یزاب  نیا  هشب ؟ هیهت  رت  عیرس رتهب و  دعب  هعفد  شرازگ  هک  درک  هش  یم یراک  هچ  هک  مینک 
.هش یم تفرشیپ  ثعاب  تدش  هب  مه 

.شخب تذل لداعتم و  یگدنز  هی  هش  یم نیا  .همزال  حیرفت  شرانک  رد  مه  زاب  یلو  هشاب ، یزاب  روج  هی  هنوت  یم راک  هک  نیا  اب  حیرفت : حیرفت
.میشاب هتشاد  یشخب  تذل یگدنز  هک  هنیا  ییاهن  فده  هشاب  یچره 

منک یم رکف  هک  نتسه  نم  یاهرواب  نیا  .مراذب  نویم  رد  مه  اهامش  اب  متساوخ  دیسر و  یم مرظن  هب  هک  دوب  یا  یدیلک یاه  هتکن اه  نیا
: نوشنیشاب هتشاد  رظن  رد  منک  یم داهنشیپ  مه  امش  هب  نتسرد و 

نیربب تذل  نوتراک  زا  هک  نینک  تفرشیپ  نیشاب و  قفوم  راک  وت  نینوت  یم یتقو  طقف   .1
نیربب تذل  نوتراک  زا  هک  دوب  دیهاوخ  تخبشوخ  یگدنز  وت  یتقو  طقف   .2

ینهذ ینهذ یاه   یاه بیرف بیرف اباب   هلباقم   هلباقم
https://khorramirad.com/1007/ - ۱۳۹۳/۶/۱
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نیا وت  .مینکب  هابتشا  یاه  یریگ میمصت نش  یم ثعاب  یروطچ  هک  نیا مدوب و  هتشون  یرکف  یاه  bias هرابرد یبلطم  وت  شیپ  تقو  دنچ 
هصالخ یلیخ  ماوخ  یم هیبوخ و  یلیخ  لاوس  .درک  هلباقم  نوشاهاب  هش  یم یروطچ  هک  ندیسرپ  نداد و  لیمیا  نم  هب  رفن  دنچ  تدم 

.مگب نوتارب  ور  مدوخ  درکیور 

: هراد دوجو  هلحرم  هس  شور و  هس  میریگب  ور  رکف  یاه  bias زا یشان  تالکشم  یولج  هک  نیا یارب 

شریذپ شریذپ کرد  وو   کرد لوا : : لوا هلحرم   هلحرم

یارب هیلکشم  طقف  هک  نیا هن  میتسه ، نوشراچد  مه  نومدوخ  هک  نیا نتفریذپ  نراد و  دوجو  ارچ  نتسه و  یچ  اه  bias هک نیا کرد 
نارگید و یاه  یریگ میمصت وت  ور  اه  نوا یاپ  در  نینک  یعس  دعب  نینک و  هعلاطم  قیقحت و  نوشدروم  رد  دیاب  ارجام  نیا  یارب  .هیقب 

.نینک ادیپ  نوتدوخ 

.نش یم رتهب  اه  یریگ میمصت هنک و  یم داجیا  ینمیا  یعون  شدوخ  هنکب  ور  راک  نیا  مدآ  هک  نیمه 

: نینک عورش  ایدپیکیو  زا  نینوت  یم یریگدای  یارب 

اه bias دروم رد  یلصا  بلطم 
مودکره یاه  حیضوت هب  کنیل  اه و  bias تسیل

: منک یم داهنشیپ  مه  ور  اه  باتک نیا  هعلاطم  نوا  رب  هوالع 

دوبهب هب  یلیخ  شتاعالطا  هک  نیا زا  هتشذگ  هیبوخ و  یلیخ  باتک  نیا   – Daniel Kahneman زا ، Thinking, Fast and Slow
.هد یم اه  bias درکلمع مزیناکم  دوجو و  یانبم  زا  مه  یبوخ  یلیخ  کرد  هنک ، یم کمک  اه  یریگ میمصت

حیضوت بوخ  یلیخ  یاه  لاثم اب  ور  اه  bias نیرت مهم زا  یا  هعومجم باتک  نیا   – Rolf Dobelli زا ، The Art of Thinking Clearly
.هد یم

اهاه کینکت کینکت زازا   هدافتسا   هدافتسا هلحرم  ۲۲ : : هلحرم

یاه لاوس وت  الامتحا  هک  یفلد  کینکت  الثم  .میریگب  ور   bias اتنچ ای  کی  یولج  هنک  یم کمک  هک  هراد  دوجو  یدایز  یلیخ  یاه  کینکت
.تسه جیار  کباچ  یاه  هژورپ وت  هک   Planning Poker زا هدافتسا  روطنیمه  هرطاخ ؛ نیمه  هب  نیشاب  هدید   PMP نومزآ

رتالاب ور  نوا  شزرا  هیزیچ ، بحاص  یتقو  مدآ  هک  هنیا  اه  نیا یارجام  .هشاب  تیکلام  یاه  bias زا یریگولج  یارب  هنوت  یم هگید  لاثم  هی 
.هرخب نیشام  هی  هتساوخ  یم راب  هی  هدنسیون  هک  هنیا  تسه   The Art of Thinking Clearly باتک وت  هک  یا  هزماب لاثم  .هنود  یم

شارب مرضاح  اترازه  رثکادح ۴۰  نم  هک  هگ  یم .هدب  لوپ  ردقنا  هتساوخ  یمن هدنسیون  هدوب و  هتشذگ  تمیق  رالد  رازه  هدنشورف ۵۰ 
ور ۴۰ نوا  هرضاح  هک  هگ  یم هریگ و  یم سامت  هدنشورف  هتفه  هی  زا  دعب  .نش  یم ادج  مه  زا  هنک و  یمن لوبق  مه  هدنشورف  .مدب  لوپ 

، هنیب یم ور  شنیشام  رفن  هی  هک  هدوب  نیزنب  پمپ  وت  باتک  هدنسیون  یتدم  هی  زا  دعب  .هش  یم ماجنا  هلماعم  هشورفب و  رالد  رازه 
! هنک یمن لوبق  هدنسیون  .هشورفب  رالد  رازه  ور ۵۳  نوا  هک  هد  یم داهنشیپ  دایم و  ششوخ 

تساوخ یمن شلد  اعقاو  تسنود و  یم رالد  رازه  ور ۴۰  ششزرا  دوبن  نیشام  نیا  بحاص  یتقو  نوچ  هیقطنم ، ریغ  یلیخ  تکرح  نیا 
Sunk Cost دروم رد  ارجام  نیا  هباشم  .همک  شارب  مه  رالد  رازه  یتح ۵۳  هنک  یم رکف  هشبحاص  هک  نالا  هک  یلاح  رد  هدب ، لوپ  رتشیب 

.هراد دوجو  هدش ) فرص  هنیزه   ) Effect

مینک ضرف  مینک  تواضق  هنومدوخ  لام  هک  ییاهزیچ  شزرا  دروم  رد  میاوخ  یم یتقو  هک  هنیا  درک  هدافتسا  هش  یم هک  یا  هداس کینکت 
هنیا ش  هجیتن نیلوا  هنک  رکف  یروطنیا  مدآ  هگا  .میرخب  ور  نوا  میدب و  لوپ  میرضاح  ردقچ  هک  مینک  رکف  نیا  هب  میرادن و  ور  اه  نوا هک 

.هش یمن هنک  یمن هدافتسا  تقوچیه  هک  یروخن  درد  هب  لیاسو  زا  رپ  ش  هنوخ هک 

یریگ یریگ میمصت میمصت یاه   یاه بوچراهچ بوچراهچ اهاه  وو   شور شور زازا   هدافتسا   هدافتسا هلحرم  ۳۳ : : هلحرم
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دوجو یفلتخم  عبانم  .درک  هدافتسا  راک  نیا  یاه  بوچراهچ اه و  شور زا  یریگ  میمصت یارب  هک  هنیا  درک  هش  یم هک  یراک  نیرت  لماک
: نتسه اه  نیا ندش  هیهت  اه  هژورپ ناریدم  یارب  اقافتا  هبلاج و  نم  رظن  هب  هک  عبنم  ود  .ندرک  داهنشیپ  ور  ییاه  شور هک  نراد 

Bill Richardson زا ، Thinking on Purpose - For Project Managers: Oursmarting Evolution
Michael Trumper و Lev Virine زا ، Project Decisions: The Art and Science

درادناتسا درادناتسا یزاس   یزاس یصاصتخا یصاصتخا هویش   هویش
https://khorramirad.com/1006/ - ۱۳۹۳/۵/۳۱

تیمها هک  هش  یم ثعاب  هیمازلا ، ، PRINCE2 و PMBOK هلمج زا  اهدرادناتسا ، رثکا  یارب  ( tailoring  ) یزاس یصاصتخا هک  ارجام  نیا 
حیضوت ور  یزاس  یصاصتخا رادقم  هی  ماوخ  یم بلطم  نیا  وت  .همهبم  اه  یلیخ یارب  راک  نیا  ماجنا  هویش  هک  یلاح  رد  هنک ، ادیپ  یدایز 

.مدب

: همزال راک  هلحرم  ود  اه  هژورپ وت  درادناتسا  زا  هدافتسا  یارب  هک  هنیا  هتکن  نیلوا 

embedding نگ یم شهب  احالطصا  هک  نامزاس ، اب  درادناتسا  قابطنا   .1
tailoring نگ یم شهب  هک  هشب ، عورش  هرارق  هک  یا  هژورپ اب  نامزاس  هدش  یزاس  یصاصتخا هخسن  قباطنا   .2

.نگ یم  tailoring اه نیا یودره  هب  اهاج  یلیخ  هک  نینودب  دیاب  ور  نیا  هتبلا 

هتشاد لعف  تلاح  یتقو  .هزود  یم راولش  تک  هک  یطایخ  الومعم  هتبلا  هطایخ ؛ ینعم  هب  هشاب  هتشاد  یمسا  تلاح  یتقو   tailor هملک
قیبطت یلکش  هب  ور  هراد  دوجو  هک  یزیچ  ای  هشاب  بسانم  یصاخ  درف  ای  راک  یارب  هک  میزاسب  یلکش  هب  ور  یزیچ  هش : یم شینعم  هشاب 

نیمه مه  مینک  یم تبحص  درادناتسا  ندرک   tailor هرابرد یتقو  .هشاب  بسانم  میراد  رظن  رد  هک  یراک  ای  درف  یارب  الماک  هک  میدب 
.هرظن رد  ینعم 

نامزاس نامزاس ردرد   درادناتسا   درادناتسا ندرک   ندرک   embedembed هلحرم  ۱۱ : : هلحرم

نامزاس و یارب  هک  میزاسب  درادناتسا  زا  هدش  یزاس  یصاصتخا یا  هخسن ینعی  هنامزاس ، وت  درادناتسا  ندرک   embed هلحرم نیلوا 
رظن زا  نش  یم ماجنا  نامزاس  هی  وت  هک  یفلتخم  یاه  هژورپ هک  هنیا  ارجام  .هشاب  بسانم  هش  یم ارجا  شوت  هک  یفلتخم  یاه  هژورپ

مامت هک  تسین  مزال  رطاخ  نیمه  هب  .هیمهم  یلیخ  یطیحم  لماع  هژورپ  هدنهد  ماجنا  نامزاس  نوچ  نکیدزن ، مه  هب  یلیخ  یتیریدم 
ادج نتسه  کرتشم  هک  ور  دصرد  داتشه  ات  داتفه  مینوت  یم تحار  یلیخ  .مینک  رارکت  اه  هژورپ کت  کت  یارب  ور  یزاس  یصاصتخا لحارم 

هدنومیقاب دصرد  یس  ات  تسیب  طقف  هشب  عورش  یدیدج  هژورپ  هرارق  یتقو  دعب  میدب و  ماجنا  نامزاس  یارب  راب  کی  مینک ،
.میدب ماجنا  ور  یزاس  یصاصتخا

اه یلیخ هتبلا  .هشب  تیریدم  یا  هگید حرط  ره  لثم  دیاب  هک  ( program  ) هحرط هی  شدوخ  نامزاس  یارب  درادناتسا  یزاس  یصاصتخا
هش یم یزاس  یصاصتخا درادناتسا  هش و  یم ماجنا  حرط  نیا  یتقو  .هیرتهب  هنیزگ  حرط  یلو  نرب ، یم شیپ  هژورپ  لکش  هب  ور  نوا 

.هریگب هدهع  هب  ور  نوا  تسرد  یارجا  زا  تبقارم  هک  هش  یم هتخاس  مه   PMO هی الومعم 

هیلوا هخسن  طقف  دایم  دوجو  هب  هک  یزیچ  مه  نامز  نیا  زا  دعب  هتبلا  .هرب  یم تقو  لاس  هی  ات  هام  راهچ  نیب  طیارش  هب  هتسب  راک  نیا 
هزوح نیا  وت  یدج  بوخ و  یلیخ  نامزاس  هگا  .هسرب  یفاک  غولب  هب  ات  داد  دوبهب  تیدج  اب  ور  نوا  دیاب  اه  لاس ات  نوا  زا  دعب  همتسیس و 

.هرب یم نامز  لاس  ات ۷  شندیسر ۵  غولب  هب  هنک ، لمع 
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هژورپ هژورپ یارب   یارب درادناتسا   درادناتسا ندرک   ندرک   tailortailor هلحرم  ۲۲ : : هلحرم

یزاس یصاصتخا هخسن  نوا  دیاب  هشب  فیرعت  هک  یدیدج  هژورپ  ره  یارب  هشب ، یزاس  یصاصتخا نامزاس  یارب  درادناتسا  هک  نیا زا  دعب 
مدع لثم  هژورپ ، یطیحم  لماوع  مه  راک  نیا  یانبم  .شتفرگ  راک  هب  دعب  درک و  یزاس  یصاصتخا مه  هگید  هلحرم  هی  ور  هدش 

.ساه نوا لاثما  ناعفن و  یذ هژورپ ، یلک  تیساسح  شاه ، تیعطق

اتدعاق مه  شعورش  نامز  .هشب  ماجنا  هژورپ  نامز  دصرد  زا ۱۰  رتمک  وت  اه  یزیر همانرب هیقب  اب  هارمه  راک  نیا  هک  میراد  راظتنا  الومعم 
ریثات تحت  ور  یزیر  همانرب هویش  نوچ  هیزیر ، همانرب تامادقا  نیلوا  زا  اتدعاق  هتبلا  .دایم  باسح  هب  یزیر  همانرب زا  یئزج  س و  هژورپ لوا 

(. PID  ) هژورپ شزاغآ  دنس  زا  یئزج   PRINCE2 وت هش و  یم هژورپ  تیریدم  همانرب  زا  یئزج   PMBOK وت راک  نیا  جیاتن  .هد  یم رارق 
.س هژورپ ریدم  هدهع  هب  هگید  یاه  یزیر همانرب رثکا  لثم  مه  شیلصا  تیلوئسم 

؟؟ درک درک یزاس   یزاس یصاصتخا یصاصتخا ورور   درادناتسا   درادناتسا هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ

: هلمج زا  هتفا ، یم یدایز  یاه  قافتا ندرک   tailor ندرک و  embed بیکرت وت 

یولج ای  هشاب  رت  موهفم بطاخم  یارب  ات  درک  ضوع  ور  تسه  درادناتسا  وت  هک  یرصانع  مسا  دیاب  اه  تقو یلیخ  هلب ، اه ! مان نییعت 
نوچ هنک ، یم داجیا  ماهبا  الومعم  شمسا  هک  هراد  دوجو   ۲ سنیرپ وت   executive مسا هب  یشقن  الثم  .هریگب  ور  اه  مهافتوس یضعب 

داجیا مهافتوس  هکنیا  یارب  هشاب ، یلکشم  نینچ  هگا  . executive نگ یم نوشهب  هک  هراد  دوجو  دشرا  ریدم  یا  هدع تکرش  ره  وت 
(. هراد دوجو  کاب  مپ وت  هک  یزیچ  نوا  هباشم   ) sponsor میراذب الثم  مینک و  ضوع  ور  شمسا  مینوت  یم هشن 

نگ یم نوشهب  الومعم  هک  درک  دیلوت  یتیریدم  لوصحم  یدادعت  دیاب  هژورپ  ره  تیریدم  یارب  بوخ ، .یتیریدم  یاه  لوصحم نییعت 
دیلوت هرارق  ییاهدنس  هچ  هک  نیا .نشابن  دنس  لکش  هب  هنکمم  نوچ  یتیریدم ، لوصحم  میگب  نوشهب  مید  یم حیجرت  یلو  دنس ،

عوضوم هگا  الثم  .هیزاس  یصاصتخا یاه  هبنج نیرت  مهم زا  یکی  هشاب  هتشاد  دوجو  ییاوتحم  هچ  مودکره  وت  هشب و 
یلیخ نامزاس  یاه  هژورپ هگا  میشاب ؟ هتشاد  شیتیریدم  همانرب  عون  یارب ۱۳  فلتخم  دنس  همزال ۱۳  ایآ  هکاب ، مپ یزاس  یصاصتخا

.هریگ یمربرد ور  عوضوم  مامت ۱۳  شاوتحم  هتبلا  هک  هنک ، یم تیافک  راک  نیا  یارب  هداس  اتبسن  دنس  هی  الومعم  نشابن  هدیچیپ 
دیاب اه  نیا همه  هک  هراد  مادقا  تیلاعف و  دنیآرف ، یدادعت  درادناتسا  ره  وت  اه : مادقا اه و  تیلاعف اهدنیآرف و  نییعت 

.هیچ نوشیلمع  یاه  هبنج مینک و  نوشارجا  میاوخ  یم یبیترت  هچ  هب  هک  هشب  صخشم  ینعی  نشب ، یزاس  یصاصتخا
تیلوئسم شقن و  هشاب و  یژولودوتم  عون  زا  هش  یم یزاس  یصاصتخا هراد  هک  یدرادناتسا  هگا  اه : تیلوئسم اه و  شقن نییعت 

.مینک یزاس  یصاصتخا مه  ور  اه  نوا دیاب  هشاب ، هتشاد 

: درک یزاس  یصاصتخا هش  یم یفلتخم  یاه  لکش هب  ور  اه  نیا زا  مودکره 

ور یمک  یلیخ  دراوم  نوچ  دوب ، بقارم  یلیخ  دیاب  هتبلا  .درک  هفاضا  فذح و  ور  یرصانع  هش  یم اه  تقو یضعب  هفاضا : فذح و 
هک هکاب  مپ یاهدنیآرف  زا  یبوخ  یلیخ  لاثم  کسیر  یمک  لیلحت  .هنز  یمن همدص  درادناتسا  هب  هک  دوب  نئمطم  درک و  فذح  هش  یم

مینک فذح  ور  کسیر  هب  شنکاو  یزیر  همانرب دنیآرف  هگا  الثم  لاح  نیا  اب  .درک  شفذح  هش  یم هشاب  هتشادن  هژورپ  اب  یبسانت  هگا 
، مینک یم یزاس  یصاصتخا ور   ۲ سنیرپ میراد  هگا  الثم  .مینک  هفاضا  ور  ییاهزیچ  همزال  مه  یهاگ  .میدرک  صقان  ور  متسیس  المع 

یاه یژتارتسا میریگب و  کمک  کاب  مپ زا  مینوت  یم هد و  یمن ششوپ  ور  هژورپ  یاه  هبنج مامت  شضرف  شیپ یتیریدم  یاه  یژتارتسا
.مینک هفاضا  شهب  ور  هدنومیقاب 

دح هچ  ات  س ، هژورپ یدنب  هجدوب زا  تبحص  هگا  الثم  مینک ؟ یلیصفت  هرارق  دح  هچ  ات  ور  رصنع  ره  الاح  ندرک : کیچوک  گرزب و 
دح زا  دایز  زیچ  همه  وت  نریگب  راک  هب  ور  یدرادناتسا  ننک  یم یعس  یتقو  هک  هنیا  جیار  یلیخ  لکشم  هی  میشب ؟ تایئزج  دراو  هرارق 

هک همزال  دراوم  زا  یلیخ  وت  .نسرب  هجیتن  هب  ننوت  یمن المع  هک  ننک  یم دایز  ور  نوشدوخ  تمحز  ردقنا  نش و  یم تایئزج  دراو 
یلیخ ور  نوا  هک  همزال  مه  یهاگ  هدش و  هداد  حیضوت  درادناتسا  وت  هک  هشب  یزیچ  نوا  زا  رت  کیچوک رت و  هداس رصنع  هی  داعبا 

.هشاب هتشاد  بسانت  هژورپ  اب  هک  مینک  رت  لماک رت و  گرزب
مزال  ۲ سنیرپ هژورپ  مکح  ای  کاب  مپ هژورپ  روشنم  الثم  .هشاب  یمسر  هژورپ  وت  زیچ  همه  تسین  رارق  ندرک : یمسرریغ  یمسر و 

ییاه هبنج مامت  هرابرد  نشاب ، شوت  یدیلک  دارفا  همه  هک  میراذب  هزور  مین  هسلج  هی  مینوت  یم هشاب ؛ یمسر  دنس  هی  امتح  تسین 



راک هک  یمسرریغ  ییاوتحم  زا  یا  هصالخ هش  یم هسلج  تروص  نیا  .مینک  هسلج  تروص  مه  ور  جیاتن  مینک و  تبحص  همزال  هک 
هک درک  نییعت  هش  یم هشابن  دایز  تیساسح  هگا  الثم  .س  هژورپ یاه  شرازگ هگید  هنومن  .هنک  یم ور  هژورپ  مکح  ای  هژورپ  روشنم 
دودح اه ، هبنش ود  هتفه  ره  هک  هشاب  ینفلت  سامت  هی  افرص  هژورپ ) ریدم  هب  اه  میت ناریدم  یاه  شرازگ  ) اه checkpoint report

هرادن یلیلد  یزاس : یصاصتخا هش  یم نیا  .ننک  یم تبحص  لیاسم  نالف  هرابرد  هملاکم  نیا  وت  هش و  یم ماجنا  حبص  تعاس ۱۰ 
.هشاب یمسر  زیچ  همه 

هداس هژورپ  هنکمم  الثم  .اتنچ  هب  مینک  هیزجت  ور  رصنع  هی  ای  مینک  بیکرت  مه  اب  ور  رصنع  دنچ  همزال  یهاگ  ندرک : هیزجت  بیکرت و 
زا .هرادن  یلاکشا  چیه  نیشاب  هدرک  تیاعر  ور  یصاخ  طیارش  هگا  نینک ؛ بیکرت  مه  اب  ور  دشرا  ربراک  دشرا و  ریدم  نیاوخب  هشاب و 

هب دیدج  حطس  هی  نینک و  هیزجت  حطس  ود  هب  الثم  ور  هژورپ  تایه  شقن  هک  هنک  باجیا  طیارش  هنکمم  هگید  فرط 
.نینک هفاضا  هژورپ  یاه  یریگ میمصت

هنکمم الثم  .مینک  نیشناج  یا  هگید رصانع  اب  ور  درادناتسا  رصانع  یضعب  هنکمم  صاخ ، طیارش  وت  یهاگ ، ندرک : نیشناج 
طابترا چیه  هک  میراذب  ور  نومدوخ  صوصخم  دنیآرف   ۴ دنیآرف ، نوا ۶  یاج  هب  مینک و  یصاصتخا  ور  هراد  دنیآرف  هک ۶  یدرادناتسا 

ضرف شیپ یاهدنیآرف  یاهدرکلمع  مامت  هک  مینیبب  مینک  یم کچ  ور  اه  نوا یتقو  یلو  نرادن ، یلصا  یاهدنیآرف  اب  یمیقتسم 
.داد ماجنا  طایتحا  اب  دیاب  هتبلا  ور  راک  نیا  .هراد  دوجو  نوشوت 

ور یدایز  یلیخ  هدع  دیاب  هراک  نیا  لوئسم  هک  یهورگ  ای  درف  .یژرنا  مه  هرب و  یم دایز  نامز  مه  .تسین  یا  هداس راک  یزاس  یصاصتخا
 … هنک و حالصا  هریگب ، دروخزاب  هنک ، لامعا  هژورپ  وت  ور  اه  نوا هونشب ، ور  نوشاهرظن  هریگب ، تکراشم  هب 

یزیچ ره  هنودب  هک  یروط  هشاب ، هتشاد  درادناتسا  زا  یلماک  قیمع و  یلیخ  شناد  دیاب  هریگ  یم هدهع  هب  ور  تیلوئسم  نیا  هک  یسک 
هگا .هراد  طبر  درادناتسا  یاه  شخب هیقب  هب  یروطچ  و  هراد ، دوجو  ارچ  الصا  هراد ، یا  هجیتن فده و  هچ  هدش  هتفگ  درادناتسا  وت  هک 

مه رگا  هراگزاس و  درادناتسا  اب  اعقاو  میتخاس  هک  یزیچ  نوا  هک  میشاب  نئمطم  مینوت  یمن تقوچیه  هشاب  هتشادن  دوجو  یشناد  نینچ 
.هسرن هجیتن  هب  هک  هراد  دوجو  یدایز  یلیخ  کسیر  هشابن  راگزاس  الماک 

PMBOKPMBOK  ردرد   organizationorganization  وو  enterpriseenterprise  توافت توافت
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لکشم  PMBOK وت  organizational process assets و enterprise environmental factors نیب توافت  صیخشت  وت  اه  یضعب
الامتحا مه  اه  یضعب هگید  فرط  زا  . organization و enterprise یاه هژاو توافت  کرد  هب  هدرگ  یمرب لکشم  نیا  زا  یشخب  هک  نراد 

.نینودب ور  ود  نیا  توافت  یلک  لکش  هب  هک  نیواکجنک 

organizationorganization

مه درگ  یفده  هب  ندیسر  یارب  هک  هش  یم هتفگ  اه  مدآ زا  یبیکرت  ره  هب  هش  یم لداعم  نامزاس  هب  الومعم  هک   organization هملک
مه اه  نوا زا  رتدرخ  ییاهزیچ  هب  هنوت  یم یلو  هیتلود ، یبیکرت  ای  یعافتنا  ریغ  بیکرت  هی  ای  تکرش  هی  نامزاس  زا  روظنم  الومعم  .ندموا 

یفلتخم یاه  نامزاس مینوت  یم مه  هژورپ  هی  هعومجمریز  یتح  ای  دایب  باسح  هب  نامزاس  هی  هنوت  یم مه  هژورپ  دوخ  الثم  .هشب  هتفگ 
.میریگب رظن  رد  اه  نوا لاثما  فلتخم و  یاه  شخب یارجا  یارب  تیریدم ، یارب  الثم 

organizational ترابع وت  هر و  یم راک  هب  نوا  هباشم  یاه  هسسوم ای  تکرش  ینعم  هب  الومعم  کاب  مپ وت   organization هملک
(. راکنامیپ الثم   ) هنک یم ارجا  ور  هژورپ  هراد  هک  هینامزاس  ینعم  هب  افرص   environmental factor

entepriseenteprise
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رب رد  ور  رتدرخ  یاه  بیکرت هک  توافت  نیا  اب  تسه ،  organization هباشم لوا  ینعم  .هراد  یلک  ینعم  ود   enterprise هملک
هب طقف  شیپ ) لاس  تسیب  الثم   ) میدق .هش  یم هتفگ  اه  نوا لاثما  یتلود و  یعافتنا و  ریغ  یاه  نامزاس ای  تکرش  هب  ینعی  هریگ ؛ یمن
یا هسسوم تکرشره و  هب  تحار  یلیخ  تسین و  روطنیا  هگید  نالا  یلو  هشاب ، هدیچیپ  گرزب و  هک  دش  یم هتفگ   enterprise ینامزاس

.هشب قالطا  هنوت  یم

.هشاب هدیچیپ  گرزب و  هک  هیا  هژورپ ای  راک  هعومجم   enterprise مود ینعم 

enterprise environmental ترابع وت  یلو  هلوا ، ینعم  هب  اهاج  رثکا  وت  .هتفر  راک  هب  ینعم  ود  ره  هب  کاب  مپ وت   enterprise هملک
همجرت هژورپ » یطیحم  لماوع   » هب نامزاس » یطیحم  لماوع   » یاج هب  هرتهب  المع  ینعی  هتفر ، راک  هب  مود  ینعم  هب  اتدمع   factors

.دایب دوجو  هب  یا  هگید یاه  ماهبا مدوب  نارگن  نوچ  مدرکن ، همجرت  یروطنیا  ور  نوا  ماه  باتک وت  نم  دوخ  هک  دنچره  هشب ،

هژورپ هژورپ یطیحم   یطیحم لماوع   لماوع نامزاس  وو   نامزاس یدنیآرف   یدنیآرف یاه   یاه هیامرس هیامرس توافت   توافت

شناد سنج  زا  ییاهزیچ  نامزاس  یدنیآرف  یاه  هیامرس .هشاب  هدش  رت  نشور یکاب  مپ ترابع  ود  نیا  توافت  منک  یم رکف  حیضوت  نیا  اب 
لماوع .اه  تیلپمت لثم  ییاهزیچ  نرب ؛ راک  هب  مه  یدعب  یاه  هژورپ یارب  ننوت  یم ندش و  دیلوت  تکرش  وت  جیردت  هب  هک  نتسه 

یارب زرا  تمیق  الثم   ) نراذ یم رثا  شور  یلو  نتسین ، شلرتنک  تحت  نریگ و  یم رارق  هژورپ  جراخ  هک  نتسه  ییاهزیچ  هژورپ  یطیحم 
(. یناریا یاه  هژورپ زا  یلیخ 

یاه هیامرس زا  رصانع  نیا  زا  یکی  مودک  هک  نینک  صخشم  .نینک  لح  ور  نییاپ  نیرمت  تحار  یلیخ  نینوتب  الامتحا  باسح  نیا  اب 
: نینک هسیاقم  هدموا  اهتنا  رد  هک  تسرد  باوج  اب  ور  نوا  دعب  نتسه و  هژورپ  یطیحم  لماوع  زا  نوشمودک  نامزاس و  یدنیآرف 

یلبق یاه  هژورپ یاه  همانرب  .1
هش یم هئارا   PMO فرط زا  هشب و  هدافتسا  راک  تسکش  راتخاس  عون  ره  نیودت  یارب  هرارق  هک  دعاوق  زا  یا  هعومجم  .2

تکرش ینامزاس  راتخاس   .3
تکرش یاه  تسایس  .4

ننک یم راک  شوت  هک  ییاسک  قالخا  تکرش و  گنهرف   .5
( هش یم هدافتسا  هراد و  دوجو  هک  ضرف  نیا  اب   ) رورس تکجارپ   .6

یرادا نویساموتا  متسیس   .7
دنیآرف تیریدم  متسیس   .8

تکرش ینامزاس  یاه  تسپ یاه  تیلوئسم فیاظو و  حرش   .9
هژورپ رواشم  یاهورین  گنهرف  قالخا و   .10

ننک یم یگدنز  هژورپ  هدودحم  وت  هک  یمدرم  گنهرف  قالخا و   .11
زرا تمیق   .12

یتموکح یفنص و  یاه  همان نییآ نیناوق و   .13
ناریا هیلع  اه  میرحت تیعضو   .14

طبترم یاهدرادناتسا   .15
تکرش وت  دوجوم  یاهدادرارق  هنومن   .16

رازاب طیارش   .17
هش یم هدافتسا  اه  هتخومآ سرد  تبث  یارب  هک  یکیو  هی   .18

! روشک وت  تقو  روهمج  سیئر   .19
تکرش ییایفارغج  لحم   .20
هژورپ ییایفارغج  لحم   .21

هژورپ لحم  یاوه  بآ و   .22



هش یم هدافتسا  اه  لیمیا تیریدم  یارب  هک  جنچسکا  رورس   .23
هدش هیهت  یلبق  یاه  هژورپ وت  هک  ییاه  شرازگ  .24
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هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم ردرد   یداقتنا   یداقتنا رکفت   رکفت
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Project هنیا : نم  لاسما  عوضوم  ناونع  .مدش  باختنا  کیژلب   PMI سنارفنک وت  ینارنخس  یارب  هتشذگ  لاس  لثم  مه  لاسما 
.managers are biased too

مینک و یم یتیریدم  یاه  یریگ میمصت وت  نومهاگآدوخان  یاه  شیارگ رطاخ  هب  هک  هییاه  هابتشا دروم  رد  توافتم  صاخ و  یبلطم 
و ( critical thinking  ) یداقتنا هشیدنا  وت  هیلصفم  ثحب  نش و  یمن دودحم  هژورپ  تیریدم  هب  هتبلا  لماوع  نیا  .دراوم  نوا  یاه  هشیر

.هش یم یسررب  اه  هژورپ ناریدم  دید  هیواز  زا  ارجام  بلطم  نیا  وت  لاح  نیا  اب  هگید . یاه  هتشر

یریگولج یارب  هیشور  هش ) یم هراشا  شهب  مه  کاب  مپ وت  الثم   ) نیشاب هدینش  ور  شمسا  الامتحا  هک  یفلد ، کینکت  هنومن ، ناونع  هب 
اه مدآ زا  مینک  عورش  هسلج  هی  وت  لیدب  یاه  لح هار ای  دیدج  یاه  هدیا ندرک  ادیپ  یارب  هگا  هک  هنیا  ارجام  .ینینچنیا  تالکشم  یضعب  زا 

کینکت اب  الثم  هش  یم نیمه  یارب  .میریگب  مینوت  یمن یلماک  باوج  هراذ و  یم رثا  هیقب  رظن  یور  یسک  ره  رظن  میسرپب ، ور  نوشرظن 
ثحب هب  دش  بترم  یروآ و  عمج اهرظن  هک  نیا زا  دعب  تفرگ و  مان  یب بوتکم و  ور  نوشاهرظن  همه  زا  لوا  تفر و  شیپ  یفلد 

.نوشمیراذب

تاصخشم .هش  یم ارجا  نوتارب  راب  کی  یزاب  نیا  نینک و  باختنا  ور   B یزاب ای   A یزاب هک  هدش  هداد  تصرف  نیا  امش  هب  لاثم : هی  الاح 
ور یزاب  هرارق  اعقاو  راگنا  هک  یروط  نیدب ، باوج  هناقداص  مه  امتح  .نیدب  باوج  هیناث  رثکادح ۱۰  وت  هک  هرتهب  هدموا و  نییاپ  نیا  یزاب 

: نش یم فیرعت  ریز  لکش  هب  یزاب  ود  طخ  ای  دایب  ریش  هک  نیا  ساسا  رب  میزادن و  یم هکس  هی  .هشب  لدب  در و  لوپ  نیدب و  ماجنا 

AA  یزاب یزاب  BBیزاب یزاب

ریش هگا 
: دایب

نموت رازه   ۱۰۰
هزیاج

هزیاج نموت  رازه   ۳۰۰

: دایب طخ  همیرجیچیههگا  نموت  رازه   ۱۰۰

ای B؟ دوب   A نوتباوج بوخ ،

رازه لوا ۵۰  یزاب  وت  درب  یضایر  دیما  .نیتسه  یریگ  میمصت ییالکشم  نومه  زا  یکی  راچد  دارفا ، رثکا  لثم  هشاب ،  A نوتباوج هگا 
زا لوپ  کسیر  نوچ  لاح  نیا  اب  .دایم  نومریگ  لوپ  ربارب  ود  راگنا  مود  یزاب  وت  ینعی  هنموت ؛ رازه  مود ۱۰۰  یزاب  وت  هک  یلاح  رد  هنموت ،

.ننک یم باختنا  ور  لوا  یزاب  دارفا  رثکا  هراد ، نداد  تسد 

دایز یلیخ  تاعفد  دادعت  هب  یزاب  هک  مینک  هدافتسا  مینوت  یم یتقو  ور  یضایر  دیما  هک  نگ  یم نوشمیمصت  نیا  هیجوت  رد  اه  یلیخ
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ره هک  هیهباشم  یزاب  نارازه  زا  هنومن  هی  طقف  یزاب  نیا  هراذ ؟ یم یریثات  نیا  ایآ  .هش  یم ماجنا  راب  هی  طقف  یزاب  نیا  یلو  هشب ، ماجنا 
مینک رکف  هگا  مه  سایقم  نوا  وت  .مینک  یم باختنا  مود  یاج  هب  ور  لوا  عون  اه  نوا همه  وت  مید و  یم ماجنا  میراد  هام  ره  ای  لاس 

.هنومعفن هب  تیاهن  رد  اه  یزاب دادعت  ندوب  دایز  رطاخ  هب  مود  عون  باختنا 

راد و لک  هشب  روبجم  تخاب  تروص  رد  هک  یروط  هشاب ، مدآ  ییاراد  لک  مود  هنیزگ  تخاب  غلبم  هگا  هراد : دوجو  مه  انثتسا  هی  هتبلا 
.هرتهب لوا  یزاب  اعطق  تقونوا  هباوخب ، نوبایخ  هشوگ  مه  دعب  هرب و  هدب  ور  شرادن 

مگ رثا  رد  هک  یرادقم  اب  ور  سح  نیا  تدش  الاح  نیش ؟ یم لاحشوخ  ردقچ  نیربب  نموت  رازه  دص  یکلا  یلیخ  یقافتا و  روط  هب  هگا 
وت هش  یم طوبرم  اهزیچ  نداد  تسد  زا  هب  هک  ییاه  سح تدش  .هن  هربارب ؟ .نینک  هسیاقم  نیش  یم تحاران  نموت  رازه  دص  ندرک 

وت هش  یم ثعاب  هک  هنوشندوبن  ربارب  نیمه  .هندروآ  تسد  هب  زا  یشان  یاه  سح ربارب  مین  ود و  نیگنایم  روط  هب  ناسکی  طیارش 
هظفاحم میسرتب و  رییغت  زا  یگدنز  یاه  هبنج زا  یلیخ  وت  مینک ، باختنا  ور  یلوا  مود ، یزاب  یاج  هب  لاثم  نیا  یزاب  لثم  ییاه  میمصت

مه هب  مه  رتشیب  یتح  ور  هجیتن  نش و  یم بیکرت  نیا  اب  مه  یا  هگید یاه  bias هک مگب  دیاب  مه  ور  نیا  هتبلا  .نوا  لاثما  میشاب و  راک 
.نزیر یم

یگدنز کانرطخ  یلیخ  یاه  طیحم وت  هک  یودب  ناسنا  یاقب  یارب  هک  هنیا  هگید  یاه  نوا همه  لثم  مه   bias نیا نتشاد  دوجو  لیلد 
هب الومعم  اه  « نداد تسد  زا   » هک یلاح  رد  هدوب ، رتشیب  یاذغ  رادقم  هی  اه  مدآ نوا  یارب  ندروآ » تسد  هب   » .ندوب مزال  هدرک  یم

.هدش ینورد  اه  نوا رد  یعیبط  باختنا  ساسا  رب   bias نیا رطاخ  نیمه  هب  .هدش  یم مومت  نوشنوج  تمیق 

و هرایمن ) هچب  رتشیب  هشاب  رت  قفوم هک  یسک  نوچ   ) هرادن دوجو  ندمتم  یاه  مدآ یارب  صاخ  دراوم  زج  هب  یعیبط  باختنا  هک  مه  نالا 
دوجو هب  یودب  یگدنز  یارب  یعیبط  باختنا  ساسا  رب  هک  ییاهزیچ  زا  یا  هگید هنومن  .نش  یمن حالصا  اه  bias هک هرطاخ  نیمه  هب 

یراک اهنت  هرطخ و  یعون  هب  شنکاو  رد  اه  سح نیا  همه  .هندش  لوه  ندیسرت و  ندش ، ینابصع  ندشن ، حالصا  هنافساتم  ندموا و 
دنق هش و  یم رت  عیرس سفنت  الاب ، هریم  بلق  نابرض  سح  نوا  رظانت  هب  نیمه  یارب  .هدوب  رارف  هنکب  هتسنوت  یم یودب  ناسنا  هک 

هب  ) هزرل یم نومندب  ضوع  رد  مینک  رارف  میاوخ  یمن هک  ام  یلو  .مینک  رارف  نومناوت  نیرتشیب  اب  مینوتب  ات  هش  یم دازآ  ندب  هدش  هریخذ 
رکف مینوت  یمن مه  تسرد  هش و  یم تخس  نومارب  ندز  فرح  نتسه ،) عیرس  یاه  تکرح هدامآ  ناوت  مامت  اب  هک  ییاه  هلضع رطاخ 

میشب لوه  هک  نیا یاج  هب  میتفرگ  یم رارق  یطیارش  نینچ  وت  یتقو  میدش ، یم حالصا  یعیبط  باختنا  کمک  اب  زونه  نالا  هگا  .مینک 
هگا .میرب  شیپ  مینک و  یریگ  میمصت میتسنوت  یم نومیلالدتسا  ییاناوت  نیرتهب  اب  دش و  یم زکرمتم  نومرکف  میدش ، یم مورآ  یلیخ 

! ننزب فرح  نتسنوت  یم رتهب  یلیخ  ندش  یم لوه  هک  ییاه  مدآ دوب  روطنیا 

تکجارپ تکجارپ یارب   یارب هنومن   هنومن یاه   یاه هژورپ هژورپ
https://khorramirad.com/1003/ - ۱۳۹۳/۵/۱۴

دادعت هک  منک  فذح  شزا  ور  هنومن  یاه  هژورپ شخب  مدوب  هدش  روبجم  دش  رشتنم  تکجارپ ۲۰۱۳  عماج  یامنهار  باتک  یتقو 
یارب رت  لصفم یلیخ  لقتسم و  یباتک  هک  مدوب  هداد  هدعو  هگید  فرط  زا  .هشن  رتشیب  هبسانم  رشان  یارب  هک  یدح  زا  اه  هحفص

.دموین شیپ  شتصرف  نالا  ات  هنافساتم  هک  ، منک هیهت  هنومن  یاه  هژورپ

هک تکجارپ ۲۰۱۰  باتک  ییاهتنا  تسویپ  ود  العف  هرتهب  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ندوب ، هنومن  یاه  هژورپ لابند  هب  اه  یلیخ نوچ 
.منک هیهت  منوتب  ور  یلصا  باتک  هک  ینامز  ات  مراذب  اه  هدنناوخ رایتخا  رد  ور  دوب  ش  هنومن یاه  هژورپ

.نینک دولناد   Microsoft Project 2010 یارب هنومن  یاه  هژورپ هحفص  زا  ناگیار  هب  ور  باتک  نینوت  یم نیشاب  دنم  هقالع هگا 
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؟؟ درک درک تیریدم   تیریدم ورور   هژورپ   هژورپ یاه   یاه هتخومآ هتخومآ سرد   سرد هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ
https://khorramirad.com/1001/ - ۱۳۹۳/۵/۷

یتقو .درک  هدافتسازاب  یرادهگن و  تبث و  ور  هژورپ  ( lessons learned  ) یاه هتخومآ سرد  دیاب  هک  هنیا  هژورپ  تیریدم  لوصا  زا  یکی 
.مینک عمج  یلبق  یاه  هژورپ زا  ور  طبترم  یاه  هتخومآ سرد  هک  هنیا  نوماهراک  نیلوا  زا  یکی  مینک ، عورش  ور  یدیدج  هژورپ  میاوخ  یم

؟ درک ور  راک  نیا  دیاب  یروطچ  اعقاو  یلو 

ساسا رب  میش و  یم هجاوم  یفلتخم  لیاسم  اب  هژورپ  ره  وت  هک  هنیا  ارجام  .مینک  رکف  راک  نیا  فده  هب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
هش و یم ماجنا  هراد  تکرش  هیامرس  اب  مه  اه  هبرجت نیا  همه  .میریگ  یم یبسانمان  ای  بسانم  یاه  هجیتن میریگ  یم هک  ییاه  میمصت

.مینزن اجرد  امیاد  مینک و  هدافتسا  شزا  ادعب  مینوتب  ات  هشب  هریخذ  نومارب  دیاب  ششناد 

: هراد دوجو  یطیارش  مینکب  ور  راک  نیا  مینوتب  هک  نیا یارب 

ننک تکراشم  ارجام  نیا  وت  دیاب  همه 
زیچ همه  تسرد  مه  س و  هگید یاج  هب  نومساوح  مه  هک  هژورپ  ندش  مومت  عقوم  الثم  هن  هشاب ، هنازور  همانرب  وت  دیاب  راک  نیا 

.دایمن نومدای 
.درک هدافتسا  نوشزا  ادعب  هشب  هک  نشب  هریخذ  یبسانم  روط  دیاب  تاعالطا 

؟ یروطچ الاح 

یرتویپماک یاه  تراهم هک  ییاه  میت یارب  یلوا  (. forum  ) هنمجنا ای  ( wiki  ) یکیو زا  هدافتسا  منک  یم داهنشیپ  هشیمه  نم  هک  یلح  هار 
.اه میت هیقب  یارب  یمود  و  یرازفا ) مرن یاه  هژورپ میت  یاضعا  الثم   ) هبسانم نراد  یرتالاب 

ییاهزیچ نوا  هباشم  وگتفگ ) رالات   ) نمجنا رازفا  مرن هی  ای  هش ) یم هدافتسا  ایدپیکیو  یارب  هک  یزیچ  نوا  هباشم  الثم   ) یکیو رازفا  مرن هی 
.مینک یم بصن  تشاد  یسرتسد  شهب  مه  تکرش  جراخ  زا  هشب  هشاب و  نیالنآ  احیجرت  هک  رورس  هی  وت  ور  مینیب  یم بو  یاج  همه  هک 

ور تسه  شرکف  وت  هک  ییاهزیچ  هنک و  یم دراو  متسیس  وت  یدیدج  بلطم  هش ، یم وربور  یا  هلئسم اب  یسک  تقوره  هک  هنیا  راک  دنور 
هیقب .هنک  یم تبث  مه  ور  نوا  دیسر ، یصاخ  هجیتن  ای  دیسر  یریگ  میمصت زا  یدیدج  هلحرم  هب  تقوره  نوا  زا  دعب  .هنک  یم تشاددای 

.ننک دراو  ور  نوشدوخ  رظن  اجنوا  ننوت  یم همه  نراد و  یسرتسد  بلطم  نیا  هب  مه  میت  دارفا 

تروص هصالخ  یلیخ  هنک و  یم هفاضا  بلطم  لوا  فارگاراپ  هی  هدوب  هدرک  زاب  ور  نوا  هک  یسک  نومه  هش ، یم هتسب  هلئسم  یتقو 
.هنک یم دراو  ور  ییاهن  یریگ  هجیتن هلئسم و 

: هد یم ماجنا  نامزمه  ور  راک  ود  المع  متسیس  نیا 

هژورپ یاه  هتخومآ سرد  تبث 
 … تیفافش و شیازفا  هژورپ ، یاه  طابترا تیوقت  ناراکمه ، اب  یرکفمه 

.ندیفم یلیخ  نوشودره  هک 

https://khorramirad.com/1001/


؟؟ مشب مشب انشآ   انشآ نوماه   نوماه هژورپ هژورپ ینف   ینف یاه   یاه هبنج هبنج اباب   یروطچ   یروطچ
https://khorramirad.com/1000/ - ۱۳۹۳/۵/۲

یاهراتخاس تکرش ، راک  دنور  اب  ندش و  راک  هب  لوغشم  یدیدج  تکرش  وت  هک  ییاسک  زا  مریگ  یم لیمیا  هس  ود  یا  هتفه لقادح  نم 
.نریگب دای  ور  اه  نوا هک  ندرگ  یم یعبنم  لابند  نتسین و  انشآ  نوشاه  همانرب یاه  تیلاعف هرب و  راک  هب  شوت  هنوت  یم هک  یتسکش 

نوشاهاب هنود  هنود  دیاب  .ننک  یم ینف  یاهراک  تکرش  نوا  وت  هک  نتسه  ییاه  مدآ نومه  نیراد  هک  یعبنم  نیرتهب  هیچ ؟ عبنم  بوخ ،
.نیسرب ارجام  لک  زا  یلماک  ریوصت  هب  جیردت  هب  ات  نینک  دنتسم  ور  نوتاه  هتفای نینک و  تبحص 

لکش نیرت  یا هفرح نیرت و  یلوصا نیا  یلو  .نیتسین  دلب  راک  نینک  رکف  هش  یم ثعاب  هدب و  راک  نیا  ننک  یم رکف  اه  یلیخ هنافساتم 
: نوچ هراک ، اب  دروخرب 

هک هنیا  شکرد  هار  اهنت  هک  تسه  یراک  یاه  شور نیب  یا  هدمع یلیخ  یاه  توافت مه  ناسکی  یاه  تعنص اه و  فنص وت  یتح   .1
.نیریگب تکرش  نومه  زا  ور  تاعالطا 

لماک و کرد  هک  همزال  طقف  هژورپ ، لرتنک  یزیر و  همانرب وت  هلمج  زا  ننک ، یم تیلاعف  هژورپ  تیریدم  هزوح  وت  هک  ییاسک  مامت   .2
دیاب یمدآ  نینچ  لاثم  ناونع  هب  .صاخ  یاه  هژورپ ینف  یاه  هبنج هن  نشاب و  هتشاد  هژورپ  تیریدم  زا  یشخب  ای  مامت  زا  یتسرد 
بسانم راک  تسکش  راتخاس  هنودب  هک  نیا هن  دایم ، یراک  هچ  هب  هش و  یم هیهت  یروطچ  هیچ و  بوخ  تسکش  راتخاس  هی  هک  هنودب 

.هیچ هژورپ  عون  نامهب  ای  عون  نالف  یارب 

هدش هتفریذپ  یاهوگلا  اه و  هبرجت زا  نوشدوبهب  یارب  نینوت  یم نیدرک ، جارختسا  ور  نیتشاد  مزال  هک  یتاعالطا  مامت  هک  نیا زا  دعب 
هک یبلاطم  هلاقم ، باتک ، ننوت  یم عبانم  .نینک  یم هعجارم  عبانم »  » هب هک  ینامز  هش  یم نیا  نینک و  هدافتسا  مه  هباشم  یاه  تکرش

.هشاب اه  نوا لاثما  اه و  تیاس ریاس  بویتوی و  یاه  ملیف هش ، یم هتشون  یصصخت  یاه  نمجنا اه و  هورگ وت 

.نینیبب نشک  یم ریوصت  هب  ییانج  / ییامعم یاه  ملیف وت  هک  ییاه  نوا لثم  هاگآراک  هی  ور  نوتدوخ  هک  هنیا  نم  داهنشیپ  یلک ، روط  هب 
کمک اب  تیاهن  رد  درک و  ادیپ  ور  مرجم  هش  یم یروجچ  ننودب  هرارق  هیک ، ایاضق  زا  مودکره  مرجم  هک  ننودب  تسین  رارق  اه  هاگآراک

.نسر یم هجیتن  نیا  هب  نرایم  تسد  هب  طیحم  زا  هک  یتاعالطا 

لمع لمع اتات   فرح   فرح زازا  
https://khorramirad.com/999/ - ۱۳۹۳/۵/۱

نیا .ندرک  هرخسم  اضعب  نتفرگ و  داریا  هب  مینک  یم عورش  هراد و  دوجو  یدایز  یالکشم  تکرش  هی  هرادا  وت  هک  مینیب  یم اه  تقو یلیخ 
، ننک راک  هژورپ  اتود  یاراک  یور  ندب ، باوج  همان  اتنچ  دیاب  نر  یم هک  راک  رس  ینعی  هنوش ، هرمزور گنهرف  زا  یئزج  اه  یلیخ یارب  راک 

.ننک هرخسم  ور  تکرش  تیریدم  مه  هقیقد  تسیب  لقادح 

: هک هنیا  ارجام 

هد و یم ماجنا  هراد  مه  هدش  باسح  تسرد و  راک  اترازه  هد  نوا  یازا  هب  یلو  هدب ، ماجنا  هابتشا  یلیخ  راک  اترازه  تکرش  هی  هنکمم   .1
رد یعیبط  باختنا  یعون  هک  منک  یم تبحص  یصوصخ  یاه  تکرش دروم  رد  مراد  اصخشم  هتبلا  هدنوم ؛ اپرس  زونه  هک  هنیمه  یارب 

یلیخ مینکن  هجوت  هدیجنس  تسرد و  یاهراک  هب  میدب و  رارق  تواضق  یانبم  ور  اه  هابتشا میاوخب  طقف  هک  نیا .هقداص  نوشدروم 
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.هیفاصنا یب
یارب یرتهب  یاه  شور هب  هر و  یمن شیپ  بوخ  هک  هنک  ادیپ  ور  کیچوک  دروم  هی  مدآ  هک  هتحار  یلیخ  .س  هچراپکی راک  هی  تیریدم   .2

اعقاو یلو  .ننک  یمن ارجا  ور  یرثوم  یگداس و  نیا  هب  یشور  هک  نتسه  نودان  ردقچ  اه  نیا نیبب  هک  هگب  مه  دعب  هنک و  رکف  شارجا 
یضعب .تسین  یگداس  نیا  هب  الومعم  ارجام  نیا  هشب و  هچراپکی  یتیریدم  یلک  هندب  اب  دیاب  هشاب  هک  یچره  شور  نوا  هروطنیا ؟

هداس امازلا  دایم  هداس  رظن  هب  هک  یزیچ  ره  سپ  .مینک  ضوع  ور  اهزیچ  یلک  دیاب  کیچوک  رییغت  هی  ندرک  هچراپکی  یارب  اه  تقو
.تسین

شمینک یلعف  شور  نیشناج  یتقو  یلو  دایب ، رتهب  یلیخ  رظن  هب  شور  هی  دیاش  .هدایز  یلیخ  هار  لمع  ات  فرح  زا  هک  نیا تیاهن  رد   .3
.نتسه مکاح  طیارش  هب  هک  فلتخم  رثوم  لماع  روج  رازه  رطاخ  هب  هنک ، راک  رتدب  مه  نوا  زا  یتح 

.مینک یمن کمک  شتفرشیپ  هب  هجو  چیه  هب  مینک  ش  هرخسم میریگب و  داریا  ییاج  زا  یتقو  هنومیم : یقاب  اج  نیا مه  رت  یلک هتکن  هی   .4
یتکرش هی  وت  مدآ  یتقو  نم  رظن  زا  .هشاب  هارمه  تیکلام  سح  یزوسلد و  اب  هک  هیداهنشیپ  لح و  هار  هئارا  هنک  یم کمک  هک  یزیچ 

لوبق ش  یلک لکش  رد  ور  تکرش  .هرب  یم لاوس  ریز  مه  ور  شدوخ  هراد  هنرگو  هشاب ، هتشاد  لوبق  ور  تکرش  نوا  دیاب  هنک ، یم راک 
.هنک یلمع  ور  اه  نوا هنک  یم یعس  هک  هراد  نهذ  وت  مه  شندش  رتهب  یارب  ییاه  لح هار  هنک و  یم

مه لباقتم  تیلوئسم  نیا  هب  دیاب  هتکرش ، لابق  رد  نارواشم  نادنمراک و  تیلوئسم  دروم  رد  یعون  هب  هک  اهارجام  نیا  همه  رانک  رد 
یبوخ هب  یدنور  نینچ  هنرگو  نشاب ، هتشاد  تیکلام  ساسحا  همه  هک  هرایب  دوجو  هب  ییاضف  دیاب  مه  تکرش  تیریدم  هک  منک  هراشا 
دارفا رد  نینوت  یم یروطچ  هک  نیدرک  رکف  نیا  هب  تقوچیه  نیتسه  تکرش  لک  ای  شخب  ای  دحاو  ریدم  هک  ییامش  ایآ  .هریگ  یمن لکش 

.هیفنم الومعم  باوج  نشاب ؟ دیفم  زوسلد و  ات  نیرایب  دوجو  هب  تیکلام  سح 

داریا ندرک و  هرخسم  متفگ : اهراب  مه  البق  هیرارکت ، هک  مگ  یم مه  ور  رت  یلک رادقم  هی  بلطم  هی  منک  مومت  ور  بلطم  نیا  هک  نیا زا  لبق 
یفنم ردقنا  .تسین  یا  هگید تبثم  تیصوصخ  چیه  ای  هبرجت  صصخت ، یگرزب ، هدنهد  نوشن هجو  چیه  هب  هیتحار و  یلیخ  راک  نتفرگ 

.میشابن

Business CaseBusiness Case
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ماه باتک وت  هنکمم  هک  مدش  هجوتم  هزات  نم  درک و  ( Business Case  ) یراجت هزیگنا  دروم  رد  یلاوس  نم  زا  اه  هدنناوخ زا  یکی  زورما 
یارب هنانیب  عقاو یلیخ  ور  یراجت  هزیگنا  راکنامیپ  هژورپ  ریدم  هک  هیقطنم  نیا  هک  دوب  نیا  لاوس  .شمشاب  هدادن  حیضوت  یفاک  هزادنا  هب 

ای هشب  مومت  هژورپ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  هنکمم  تسین  ریذپ  هیجوت هژورپ  هشب  صخشم  هگا  هک  یلاح  رد  هنک ، یناسرزور  هب امرفراک 
.هن

هدب و عالطا  شهب  دیاب  تسین  ریذپ  هیجوت شامرفراک  یارب  هژورپ  هک  هش  یم هجوتم  راکنامیپ  هگا  هشاب ؛ تیفافش  دیاب  انبم  هک  نیا لوا 
هب تدم  دنلب  وت  هد و  یم شیازفا  ور  امرفراک  تیاضر  راکنامیپ و  رابتعا  راک  نیا هک  نیا زا  هتشذگ  .هشب  وغل  هژورپ  هک  هرتهب  تروص  نیا  رد 
هک هراد  یدایز  لامتحا  هشابن  ریذپ  هیجوت هک  یا  هژورپ هریگ : یم تدم  هاتوک  وت  مه  ور  تالکشم  یضعب  یولج  هش ، یم مومت  راکنامیپ  عفن 

یاهامرفراک زا  یلیخ  .هریگب  یتحار  هب  ور  شتابلاطم  هنوتن  هنکمم  مه  راکنامیپ  تروص  نیا  رد  هروخب و  یلام  تالکشم  هب  مامتا  زا  شیپ 
ارجام هجوتم  دوز  ای  رید  اه  نوا لاح  ره  هب  هک  تسدالاب ) یاه  نامزاس لثم   ) نراد یا  هگید یلام  یاه  هدننک نیمات نوشدوخ  گرزب 

.ننک فقوتم  هنکمم  ور  یگنیدقن  نیمات  نش و  یم

مینک یم تبحص  یراجت  هزیگنا  زا  یتقو  اهدرادناتسا  همه  وت  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  ور  مهم  هتکن  نیا  میرذگب ، هک  اه  نیا زا  یلو 
ام لاثم  نیا  راکنامیپ  .یا  هگید نامزاس  ره  ای  امرفراک  یارب  هن  هراد ، دوجو  نومدوخ  تکرش  یارب  هک  هیا  یراجت هزیگنا  افرص  نومروظنم 

ریدم هژورپ و  تیریدم  متسیس  هک  یتیلوئسم  هیچ و  هژورپ  وت  شعفانم  هنک  صخشم  هک  هشاب  هتشاد  ور  شدوخ  یراجت  هزیگنا  دیاب 
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.هراد دوجو  هگید  یاج  ای  امرفراک  تمس  هک  یزیچ  هن  هنک ، تیریدم  ور  یریذپ  هیجوت نیا  هک  هنیا  هراد  هژورپ 

تیلوئسم تسه  تمس  نوا  رد  هک  یا  هژورپ ریدم  مینیبب ، هیواز  نوا  زا  ور  ارجام  یتقو  س و  هژورپ هی  مه  امرفراک  یارب  ارجام  نیا  لک 
.هنک یگدیسر  امرفراک )  ) شدوخ نامزاس  یراجت  هزیگنا  هب  هک  هراد 

تیریدم متسیس  هن  سویلوفترپ ، تیریدم  متسیس  اب  یراجت  هزیگنا  رب  تراظن  یلصا  تیلوئسم  هک  مگب  مه  ور  هتکن  نیا  تیاهن  رد 
تیریدم متسیس  ینابیتشپ  یارب  اتدمع  هدش  ینیب  شیپ هژورپ  تیریدم  یاهدرادناتسا  وت  هک  ییاه  تیلاعف اهدنیآرف و  مامت  .هژورپ 

.هشاب هک  تسین  مه  رارق  تسین و  یوق  لماک و  یفاک  هزادنا  هب  دوخ  یدوخ  هب  هیراجت و  هزیگنا  تیریدم  وت  ویلوفترپ 

یلاعفنا یلاعفنا ریغ   ریغ ماعنا   ماعنا
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نس مک  یلیخ  یتقو  هک  هشاب  هتفرگ  لکش  نم  دودحم  یلیخ  هبرجت  نیا  وت  هنکمم  ارجام  نیا  .دایم  مشوخ  نداد  ماعنا  زا  هشیمه  نم 
اعقاو دش و  یم یبوخ  لوپ  رخآ  رد  نداد  یم مدرم  هک  ییاه  ماعنا .مدرک  یگدنشورف  ییاج  هی  ننودب  مداوناخ  هک  نیا نودب  هام  دنچ  مدوب 

یلیخ شدوخ  کیچوک ) دنچره   ) هش یم لاحشوخ  رفن  هی  نم  نداد  ماعنا  اب  منک  یم ساسحا  هک  نیا هگید ، فرط  زا  داد ! یم هزم  مهب 
.هراد شزرا 

.ند یم ماعنا  ننک  یم تفایرد  لماک  ور  سیورس  یتقو  اه  مدآ رثکا  .دوب  نداد  ماعنا  هویش  دیسر  منهذ  هب  زورما  هک  ییارجام  .میرذگب 
روج میدق  زا  نم  ییاد  همدای  .هدب  هفاضا  یلوپ  نوا  یازا  هب  دعب  هنک و  یبایزرا  ور  سیورس  هنک ، ربص  مدآ  هک  هنوم  یم نیا  لثم  راک  نیا 
منک یم هدافتسا  شور  نیا  زا  مراد  هک  هیتدم  هی  مه  نم  .هنک  تفایرد  یرتهب  سیورس  ات  داد ، یم لوا  ور  ماعنا  درک : یم دروخرب  یا  هگید

.ما یضار شزا  اعقاو  و 

: لاثم نکن .» دروخرب  یلاعفنا   » هش یم مینک ، هصالخ  هلمج  هی  وت  ور   PMBOK هشاب مزال  هگا  متفگ  هشیمه  نم  هک  نینود  یم الامتحا 
؟ هیچ درک  دیاب  هک  یراک  نیلوا  .هراد  لکشم  اه  سدنهم زا  یکی  یحارط  هجیتن  هک  یدش  هجوتم  یا و  هژورپ ریدم  امش 

لح هار   » اب تیولوا  هرارق  هک  یلاح  رد  یحالصا ،» لح  هار   » هش یم نیا  .مینک  فرطرب  ور  داریا  نوا  یعون  هب  هک  نگ  یم همه  ابیرقت 
حارط نوا  هب  تسرد  تاعالطا  الثم  .هدوب  یچ  لکشم  نیا  یا  هشیر لیلد  مینیبب  هک  هنیا  مینک  یم هک  یراک  نیلوا  .هشاب  هناریگ » شیپ
لامعا مینک و  یم ادیپ  لح  هار  یا  هشیر لکشم  نوا  یارب  همک ؟ شتراهم  هراد ؟ یگداوناخ  لکشم  هراد ؟ لکشم  شناراکمه  اب  هدیسرن ؟

.داریا ندرک  لح  غارس  میر  یم دعب  مینک و  یم

دایز ردقنا  هشیمه  ابیرقت  مینک ، زکرمت  اهداریا  لح  یور  هگا  هک  هنیا  هراد  یرتالاب  تیولوا  نومارب  هناریگ  شیپ یاه  لح هار  هک  نیا لیلد 
هب میدب  ور  تیولوا  هگا  ضوع  رد  یناشن .) شتآ  ) firefighting نگ یم نیا  هب  .میرادن  یریگ  شیپ یارب  یتقو  هگید  هک  نایم  دوجو  هب 

یور زکرمت  ندوبن : یلاعفنا  هش  یم نیا  .میرت  قفوم تیاهن  رد  هشاب ، اهداریا  لح  ندارفا  ریخات  هب  تمیق  هب  هگا  یتح  یریگ ، شیپ
.مینک شلح  مینک  یعس  دعب  دایب و  دوجو  هب  یداریا  مینک  ربص  هک  نیا یاج  هب  یریگ  شیپ

زکرمتم شتآ ) ندرک  شوماخ   ) داریا لح  یور  الماک  مه  هتفر  رد  دب  نوشمسا  یلیخ  رظن  نیا  زا  هک  مه  اه  ناشن شتآ یتح  هگید  نالا 
تیاعر هطوبرم  ینمیا  تاکن  هک  نریگب  یناشن  شتآ دییات  اه  نومتخاس یارب  هک  همزال  ینوناق  ظاحل  هب  اهروشک  زا  یلیخ  وت  نتسین و 

.ننکن دروخرب  یلاعفنا  ننک  یم یعس  نراد  مه  اه  ناشن شتآ یتح  ینعی  هدش ؛

هش یم راک  رخآ  رد  ماعنا  .نراد  طبر  ارجام  نیا  هب  الماک  مه  نداد  ماعنا  کبس  ود  نیا  هک  مدرک  یم رکف  متشاد  .دش  ینالوط  میرذگب ،
.هراذ یم رثا  هجیتن  یور  لاعف  روط  هب  هک  یمادقا  هش  یم راک  هنایم  ای  ادتبا  رد  ماعنا  هک  یلاح  رد  یلاعفنا ،
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هریم هریم الاب   الاب اهراک   اهراک تیروف   تیروف مجح  وو   مجح یتقو   یتقو
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یعس هک  هنیا  ننک  یم المع  هک  یراک  یلو  نراین ، نوبز  هب  اه  مدآ رثکا  دیاش  درک ؟ راکیچ  دیاب  هر  یم الاب  اهراک  تیروف  مجح و  یتقو 
! هقلطم هابتشا  هی  نیا  .ننک  راک  رتشیب  رت و  عیرس ننک  یم

نارحب نارحب اباب   ییوربور   ییوربور

تصرف رس  یلیخ  نینیشب و  نینک ، هفاضا  ور  نوتراک  رادقم  ای  تعرس  هلصافالب  هک  نیا یاج  هب  نیریگ  یم رارق  یتیعضو  نینچ  وت  یتقو 
یضعب هش  یم ایآ  درک ؟ مومت  عقوم  هب  ور  نوا  هشب  ات  درک  ضوع  ور  راک  شور  هش  یم ایآ  .نینک  لمع  دیاب  یروطچ  هک  نینک  رکف  نیا  هب 

؟ هتفا یم یقافتا  هچ  هشن  مومت  عقوم  هب  هگا  الصا  نشب ؟ مومت  عقوم  هب  ات  درک  زکرمت  یرورض  یاهراک  یور  درک و  قلعم  العف  ور  اهراک 

یتعاس دادعت  الثم   ) راک رادقم  تعرس و  شیازفا  .درک  باختنا  ور  دایم  همه  زا  رتهب  رظن  هب  هک  ینوا  دیجنس و  ور  اه  لح هار مامت  دیاب 
هب الومعم  نیا  نییاپ و  هرب  یم ور  تیفیک  هک  هنیا  مه  شتالکشم  زا  یکی  .تسین  اه  باختنا نیرتهب  زا  الومعم  مینک ) یم راک  زور  وت  هک 

.هش یم مومت  نومررض 

راشف نوشدوخ  هب  رتشیب  افرص  ننک  رکف  اه  لح هار هب  هک  نیا نودب  هر  یم الاب  نوشراک  راشف  تقوره  هک  ییاسک  یارب  رت  گرزب لکشم 
نوشدوخ هب  طقف  هرابود  ننک و  یم دروخرب  تیعقوم  نیمه  اب  یدنچ  زا  ره  ننوم و  یم یقاب  تیعضو  نیمه  وت  المع  هک  هنیا  نرایم 

هلحرم هی  راب  ره  نینک ، نوش  یزاس هدایپ نینک و  رکف  اه  لح هار یور  نوا  یاج  هب  هگا  .ننز  یم اجرد  ییاروج  هی  نرایم ؛ راشف  رتشیب 
.همزال یلیخ  نتسه  لاعف  هژورپ ) لرتنک  یزیر و  همانرب لثم   ) یتیریدم یاه  هزوح وت  هک  ییاسک  یارب  هک  یتفرشیپ  نینک ؛ یم تفرشیپ 

؟؟ درک درک راکیچ   راکیچ دیاب   دیاب نارحب   نارحب زازا   دعب   دعب

الومعم نینک  باختنا  نینوت  یم نارحب  عوقو  نامز  رد  هک  ییاه  لح هار  .هش  یمن متخ  نارحب  نامز  رد  لح  هار  ندرک  ادیپ  هب  یتح  ارجام 
زا دعب  .ند  یم صاخ  طیارش  نوا  وت  ور  هجیتن  نیرتهب  هک  نشاب  کیژتارتسا  هتاقالخ و  باختنا  هی  ننوت  یم رثکادح  نتسین و  یا  هشیر

یا هگید یاهزیچ  هچ  هدوب و  یچ  نوا  عوقو  یا  هشیر لیلد  نینیبب  نینک  رکف  نینیشب و  دیاب  نیتشاذگ  رس  تشپ  ور  نارحب  هک  نیا
یحارط و یا  هشیر یعقاو و  یاه  لح هار دیاب  هک  هتقونوا  .هنک  داجیا  نارحب  نوتارب  هدنیآ  رد  هک  هشاب  هتشاد  دوجو  هنکمم  نوا  هباشم 

.نینک ارجا 

PRINCE2 PractitionerPRINCE2 Practitioner  نومزآ نومزآ زاین   زاین شیپ شیپ رییغت   رییغت
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نتسنود یور  هزکرمتم  اتدمع  هش و  یم رازگرب  لوا  هک   Foundation تسه ، نومزآ  حطس  ود   PRINCE2 یارب هک  نینود  یم الامتحا 
.هریگ یم رب  رد  ور  زیچ  همه  س و  هتفرشیپ هک   Practitioner حطس دعب  و  تاحالطصا ، یلک و  میهافم 

هک دوب  نیا  زاین  شیپ اهنت  .هدب  نومزآ  هنک و  هعلاطم  شدوخ  هنوت  یم یسک  ره  نرادن ؛ هرود  زاین  شیپ نالا  حطس  ود  نیا  زا  مودکچیه 
رد زاین  شیپ نیا  یارب  یا  هرصبت یدالیم  هدنیآ  هام  یادتبا  زا  .نیشاب  هتفرگ  ور   Foundation یهاوگ دیاب   Practitioner یهاوگ زا  لبق 
PRINCE2 یهاوگ نتشاد  نودب  ننوت  یم نشاب  هتشاد  ور   IPMA یاه یهاوگ زا  یکی  ای   PMP یهاوگ هک  ییاسک  هش : یم هتفرگ  رظن 

.ننک تکرش   PRINCE2 Practitioner نومزآ وت   Foundation
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طایتحا یور  زا  هتبلا  مینک و  رازگرب  ناریا  وت  ور   ۲ سنیرپ یاه  نومزآ مینوت  یم هگید  هک  مدوب  هدرک  مالعا  البق  هشاب  نوتدای  هگا  .ن.پ 
نیا زا  دعب  هتفرن و  شیپ  بوخ  مه  نادنچ  ناریا  ناتسلگنا و  نیب  یسایس  یاهارجام  هنافساتم  بوخ ، العف .»  » هک مدوب  هتفگ 

نوا هک  میریگب ، یمسر ) رظان   ) نم روضح  اب  یذغاک و  ور  نومزآ  هک  هنیا  نکمم  تلاح  اهنت  .مینک  رازگرب  نیالنآ  ور  اه  نومزآ مینوت  یمن
.هشاب رارقرب  یک  ات  مه  شنیمه  هک  هرادن  دوجو  مه  ینیمضت  هگید  فرط  زا  هش و  یم دودحم  یلیخ  نم  طیارش  رطاخ  هب  مه 

اهاه هژورپ هژورپ دانسا   دانسا تیریدم   تیریدم
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هک تسین  یراب  نیلوا  هتبلا  نیا  و  دوب ، هدیسرپ  اه  هژورپ دانسا  تیریدم  دوبهب  یارب  دیفم  عبانم  دروم  رد  نم  زا  اه  هدنناوخ زا  یکی 
.هش یم هدیسرپ  نم  زا  یلاوس  نینچ 

راظتنا هش و  یم هدافتسا  یناریا  یاه  هژورپ زا  یلیخ  وت  هک  نیشاب  ییاهزیچ  لابند  ربتعم  عبانم  وت  نینوت  یمن هک  هنیا  الومعم  نم  باوج 
ناونع هب  یناریا  یاه  هژورپ زا  یلیخ  وت  هک  نوا ) هیبش  یزیچ  هی  ای   document control center ففخم  ) DCC ترابع یتح  الثم  .نراد 

یلصا هلئسم  ییاهاضف ، نینچ  وت  .هروخ  یمن مشچ  هب  نوتم  وت  تسین و  جیار  هجو  چیه  هب  مه  هش  یم هدافتسا  درادناتسا  ترابع  هی 
شخب وت  الثم  هک  ییاهدنیآرف  دروم  رد  شیا  هگید شخب  هیراک و  فرع  دروم  رد  شیا  هدمع شخب  تسین ؛ قیمع  عماج و  شناد  هی 

ناریدم اب  دیاب  فرط  هی  زا  ینعی  .نینک  یم راک  شوت  هک  هیطیحم  دوخ  مه  اه  نیا همه  یریگدای  یارب  عبنم  نیرتهب  .هراد  دوجو  یسدنهم 
ننک یم راک  دانسا  تیریدم  شخب  وت  هک  ییاسک  اب  هگید  فرط  زا  نیشب و  انشآ  نوشراک  دنیآرف  اب  نینک و  تبحص  یسدنهم  یاهدحاو 

.نیسانشب ور  نوشاه  فرع نینک و  تبحص 

نینوت یم شیامزآ  یارب  .تسین  رثوم  یفاک  هزادنا  هب  هش  یم هدافتسا  یناریا  یاه  تکرش وت  دانسا  تیریدم  یارب  هک  یجیار  یاه  متسیس
: هن ای  هدب  نوتهب  ور  ییاه  لاوس نینچ  باوج  عیرس  یلیخ  هنوت  یم نوتمتسیس  هک  نینک  کچ 

؟ ندشن دییات  زونه  یلو  ندش ، لیمکت  نالا  ات  دانسا  مودک 
؟ هداتفا ریخات  هب  اه  همان مودک  باوج  میدب ؟ زورما  نایاپ  ات  رثکادح  دیاب  ور  اه  همان مودک  باوج 

؟ هدوب یچ  نوشاه  هجیتن هدش و  اه  هشقن نالف  دروم  رد  یتابتاکم  هچ  نالا  ات 
؟ مشاب هتشاد  هژورپ  شخب  نالف  یکیناکم  یاه  هشقن نژیویر  نیرخآ  زا  لماک  هعومجم  هی  منوت  یم یروطچ 

شلح رکف  هب  دیاب  نیراد و  لکشم  نیریگب ، متسیس  زا  یبوخ  هب  نینوتن  ور  هباشم  یاه  لاوس اه و  لاوس نیا  زا  یکی  طقف  باوج  هگا 
.نیشاب

؟ میدب دوبهب  دروم  نیا  رد  ور  نومشناد  هش  یم روطچ  الاح 

هب مه  ور  هژورپ  دانسا  تیریدم  نینک و  زکرمت  یدنب  هرکیپ تیریدم  یور  دیاب  نیدب ، دوبهب  ور  متسیس  نیا  نیاوخ  یم هگا  نم  رظن  زا 
PMI یتح نراد و  دوجو  اه  باتک ماسقا  عاونا و  مه  راک  نیا  یارب  .نیدب  لکش  یدنب  هرکیپ تیریدم  متسیس  زا  یا  هعومجمریز ناونع 

یلو هراد ، یتایلمع  هبنج  رتشیب  هتبلا  هک  تسه   ITIL درادناتسا عوضوم  نیا  یارب  عبنم  نیرتهب  مه  الوصا  .هراد  یلمع  درادناتسا  هی  مه 
.درک هدافتسا  هش  یم مه  هژورپ  یدنب  هرکیپ تیریدم  یارب  شلوصا  زا 
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یایا هریاد   هریاد یاهرادومن   یاهرادومن زازا   تسرد   تسرد هدافتسا   هدافتسا
https://khorramirad.com/991/ - ۱۳۹۳/۳/۱۴

یوق دایز  اعومجم  اهرادومن  نیا  هک  یلاح  رد  مه  نوا  ننک ، یم هدافتسا  یا  هریاد یاهرادومن  زا  دح  زا  دایز  امدآ  رثکا  هک  هنیا  تیعقاو 
.مدب حیضوت  یا  هریاد یاهرادومن  زا  هدافتسا  تسرد  هویش  دروم  رد  ماوخ  یم بلطم  نیا  وت  .نتسین 

هگا الثم  .مینک  لقتنم  میاوخ  یم ور  یزیچ  هچ  اقیقد  هیچ و  نومفده  هک  مینک  رکف  نیا  هب  دیاب  میشکب  رادومن  میاوخ  یم تقوره 
نوچ مینک ، هدافتسا  یطخ  یاهرادومن  زا  هرتهب  اتدعاق  یعمجت ،) یاه  تفرشیپ الثم   ) میدب نوشن  ور  هتسویپ  رادقم  هی  رییغت  میاوخ  یم

زا هرتهب  یعمجت ،) یاهرادقم  یاج  هب  یا  هرود یاهرادقم  الثم   ) نشاب هتشادن  یگتسویپ  هگا  .نشک  یم ریوصت  هب  بوخ  ور  یگتسویپ 
.ننک یم اقلا  نهذ  هب  ور  یگتسویپ  اهابتشا  نوچ  مینکن ، هدافتسا  یطخ  رادومن 

؟ مینک هدافتسا  یا  هریاد یاهرادومن  زا  دیاب  عقوم  هچ  الاح  بوخ ،

: هیچ نییاپ  رادومن  دروم  رد  نوترظن  نینیبب 

هک ییاسک  یارب  نیا  .میراد  اهرازفا  مرن وت  هفاضا  یاه  تیلباق ردقچ  هد  یم نوشن  هک  ، Standish Group زا هبلاج  هعلاطم  هی  هجیتن  نیا 
زکرمت نوم  هژورپ هرتسگ  یراجت  شزرا  یور  یفاک  هزادنا  هب  هک  هد  یم نوشن  نوچ  همهم ، یلیخ  ننک  یم راک  یرازفا  مرن یاه  هژورپ وت 

نامز هنیزه و  ضوع  رد  مینکن و  دیلوت  مینوت  یم ور  نش  یمن هدافتسا  تقوچیه  ابیرقت  هک  ییاه  تیلباق دصرد  نوا ۴۵  الثم  .میرادن 
.هرت تحار یلیخ  نش  یم ارجا  کباچ  هک  ییاه  هژورپ وت  ارجام  نیا  تیریدم  .مینک  فصن  ور  هژورپ 

هگیدمه اب  ریداقم  هسیاقم  یا  هریاد رادومن  یلصا  درکراک  .تسین  دب  نادنچ  یا  هریاد رادومن  زا  هدافتسا  جیاتن ، نیا  دروم  رد  میرذگب …
رازفا مرن یاه  تیلباق لک  زا  یرادقم  هچ  الثم  هک  هنیا  هد  یم نوشن  بوخ  الاب  رادومن  هک  یزیچ  .هلک  اب  ریداقم  هسیاقم  هکلب  تسین ،

.هگرزب هزادنا  هچ  ات  دصرد  نیا ۴۵  هک  هد  یم یبوخ  سح  زمرق  شخب  نوا  نش … یمن هدافتسا 

.نینک هجوت  مه  هدش  هدافتسا  رادومن  نیا  ندرک  هداس  یارب  اه  گنر زا  هک  یا  هویش هب  هتکن :

اناوخ یا  هریاد رادومن  مینک ، هسیاقم  هگیدمه  اب  ور  اهرادقم  میاوخب  ضوع  رد  هشابن و  لک  اب  رادقم  دنچ  ای  کی  هسیاقم  فده  هگا 
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: هیا هلیم رادومن  بسانم  لح  هار  .تسین 

هشیمه هک  نتسه  ییاه  نوا زا  رتشیب  ردقچ  نش  یم هدافتسا  الومعم  هک  ییاه  تیلباق الثم  هک  مینیبب  مینوت  یم بوخ  یلیخ  نالا  الاح 
.تسین تحار  هزادنا  نیا  هب  یا  هریاد رادومن  وت  توافت  نیا  ندرک  سح  .نش  یم هدافتسا 

.مینوسرب بطاخم  هب  میاوخ  یم هک  هیمایپ  رادومن ، عون  باختنا  یارب  رایعم  نیرت  مهم هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  ور  نیا  سپ 

یا هریاد رادومن  زا  میتسین  روبجم  مه  زاب  هشاب ، لک  اب  اهرادقم  هسیاقم  فده  هگا  یتح  هک  هنیا  مگب ، داوخ  یم ملد  هک  یا  هتکن نیرخآ 
: مینک هدافتسا  یزیچ  نینچ  زا  مینوتب  دیاش  الثم  مینکب ؛ هد  یم رده  ور  اضف  هک  شبسانمان  بیکرت  راتفرگ  ور  نومدوخ  مینک و  هدافتسا 

؟؟ هنودب هنودب ورور   ینف   ینف لیاسم   لیاسم دیاب   دیاب هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم ایآ   ایآ
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؟ هشاب صصختم  هی  دیاب  ایآ  هسانشب ؟ ور  هژورپ  ینف  یاه  هبنج دیاب  هژورپ  ریدم  هی  ایآ  هجیار … یلیخ  لاوس  نیا 

.دوب هژورپ  نوا  ینف  یاه  هبنج وت  یا  هبرجتاب یلیخ  صصختم  هک  دش  یم هژورپ  ریدم  یسک  مه  الوصا  .دوب  تبثم  اعطق  باوج  میدق 
اه مدآ هک  میراد  راظتنا  نالا  هدوبن و  یا  هفرح هژورپ  تیریدم  هتشاد  دوجو  البق  هک  یزیچ  میراد  داقتعا  نالا  .هدرک  قرف  عاضوا  نالا  یلو 
مینک و عازتنا  اه  نوا زا  ور  اه  هژورپ یتیریدم  یاه  هبنج هک  هراد  دوجو  رظن  هب  مه  ناکما  نیا  .نشاب  هژورپ  تیریدم  وت  صصختم  اعقاو 

هدافتسا لباق  یا  هژورپ عون  ره  یارب   PRINCE2 و PMBOK الثم هک  هرطاخ  نیمه  هب  .هشاب  ناسکی  همه  یارب  هک  مینک  یراک  هجیتن  رد 
.نتسه

: هراد دوجو  شیارگ  ود  نتسه  رظن  بحاص  هزوح  نیا  وت  هک  ییاسک  نیب  نالا 

.هبوخ مه  یلیخ  هشاب  انشآ  هگا  یلو  هسانشب ، ور  هژورپ  ینف  یاه  هبنج هژورپ  ریدم  تسین  مزال »  » هک نیا  .1
! هسانشن هک  تسه  مه  رتهب  یتح  هسانشب و  ور  هژورپ  ینف  یاه  هبنج هژورپ  ریدم  تسین  مزال »  » هک نیا  .2

.هدش یا  هژورپ ریدم  نالا  هدراو و  هژورپ  تیریدم  وت  هک  یسک  هی  یاج  نیراذب  ور  نوتدوخ  .دایب  بیجع  نوترظن  هب  مود  شیارگ  دیاش 
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هک نیا ای  نینکن ؟ تلاخد  شوت  نینوت  یم ایآ  هتفا ؟ یم یقافتا  هچ  نیشاب  هژورپ  ینف  یاه  هبنج وت  رایع  مامت  صصختم  هی  هگا  الاح 
یلو منود ، یمن ور  هیقب  ننک ؟ رتهب  هک  نیدب  رکذت  ور  دوب  هدشن  راک  لآ  هدیا هک  یزیچ  ره  نینک و  کچ  ور  ینف  یاهراک  نیاوخ  یم امیاد 

! هتخس هک  نم  یارب 

هژورپ تیریدم  یارب  یفاک  تقو  هک  یتروص  رد  نیشاب  هتشاد  شقن  هژورپ  وت  مه  صصختم  هی  ناونع  هب  امش  هک  نیا نینک  رکف  دیاش 
وت الومعم  هک  یلک  لیاسم  هاگآدوخان  هشاب ، تایئزج  هب  شساوح  مدآ  یتقو  هشاب ! هتشاد  هنکمم  یلو  هرادن ؛ یداریا  نیشاب  هتشاد 
نتسه و مود  هورگ  وت  اه  یضعب رطاخ  نیمه  هب  .هد  یم تیمها  نوشهب  رتمک  ای  هنک  یم شومارف  ور  نتسه  هژورپ  تیریدم  هزوح 

.هشاب هتشادن  ور  هژورپ  ینف  صصخت  هژورپ  ریدم  الصا  هرتهب  هک  نگ  یم

!؟!؟ هشاب هشاب هتشادن   هتشادن ینف   ینف صصخت   صصخت هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم هنکمم   هنکمم هگم   هگم

: مدرک هبرجت  ور  نیا  ناریا  وت  راب  هی  لقادح  نم  دوخ  .هداد  مه  یبوخ  جیاتن  هتفا و  یم هراد  قافتا  نیا  ایند  یاهاج  یلیخ  هلب … هلب …
IT یاه هژورپ اب  الصا  مدآ  نوا  .دش   IT هژورپ هی  ریدم  هینومتخاس ، شدوخ  صصخت  مسانش و  یم هک  ییاه  هژورپ ریدم  نیرتهب  زا  یکی 

نوچ ندرب ، یم تذل  هژورپ  زا  مه  ندرک  یم راک  شمیت  وت  هک  ییاسک  درک و  تیریدم  یلاع  هشیمه  لثم  ور  هژورپ  یلو  دوبن ، انشآ 
.نراد یلاع  نابیتشپ  هی  نتسنود  یم

IT ینابیتشپ یارب  رفن  هی  یتقو  الثم  هگم  .هشاب  هتشاد  هک  هرادن  یلیلد  نوچ  هشاب ، هتشادن  ینف  صصخت  هژورپ  ریدم  هک  هش  یم هلب ،
.هروطنیمه مه  هژورپ  ریدم  .هنودب   IT دیاب هنودب ؟ یزاس  هار میراد  راظتنا  میراد ، یزاس  هار هژورپ  هی  وت 

الوصا میدید  هک  ییاه  « هژورپ ریدم   » رثکا هک  هنیا  هشاب  صصختم  ینف  یاه  هبنج وت  دیاب  هژورپ  ریدم  مینک  یم رکف  هک  نیا یلصا  لیلد 
هرابرد نیراد  هاگآدوخان  الامتحا  مه  نینک  یم رکف  هژورپ  تیریدم  دروم  رد  یتقو  هلب ، .نتسه  دشرا  صصختم  ننک ، یمن هژورپ  تیریدم 

.هشاب صصختم  هی  دیاب  مدآ  نیا  هک  هیهیدب  نینک و  یم رکف  هشاب  یروطچ  دیاب  دشرا  صصختم  هی  هک  نیا

زاین .نرادن  ینف  صصخت  هب  زاین  مودکچیه  هدش ، فیرعت   PRINCE2 و PMBOK وت الثم  هک  یروط  نوا  هژورپ ، ریدم  هی  یعقاو  فیاظو 
.مسیون یم شدروم  رد  ادعب  هیا و  هگید لصفم  ثحب  هی  شدوخ  نوا  هک  نرادن ، مه  یروتاتکید  هب 

؟؟ مشابن مشابن نارگن   نارگن مرادن   مرادن ینف   ینف صصخت   صصخت مشاب  وو   مشاب هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم ماوخ   ماوخ یمیم هگا   هگا سپسپ   بوخ ، ، بوخ

هوقلاب یاهامرفاک  هک  رطاخ  نیا  هب  نیروخ ، یم لکشم  هب  هژورپ  تیریدم  وت  هک  نیا رطاخ  هب  هن  یلو  دوب ، نارگن  دیاب  رادقم  هی  ارچ ،
.نیروخب ییالکشم  هب  هنکمم  مه  راک  لوط  وت  نش و  یم دودحم  اه  تصرف هجیتن  رد  .نیشاب  هتشاد  یصصخت  نینچ  هک  نراد  راظتنا 

یاه هاگدید اب  فلتخم و  یاه  تمس رس  نرب  یلعف  نووج  یاه  مدآ نشب و  هتسشنزاب  یلبق  یاه  لسن هک  هشک  یم لوط  اه  لاس
.نشاب متسیس  نیا  یاریذپ  نوشرت  نردم

اهاه سانشراک سانشراک زازا   تسرد   تسرد یاهدروآرب   یاهدروآرب نتفرگ   نتفرگ
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هلئسم الاح  .نتسه  الاب  تسد  یلیخ  اهدروآرب  نینک و  تفایرد  اه  سانشراک زا  ییاهدروآرب  همزال  هک  نیراد  ور  لکشم  نیا  اه  یلیخ
.درک تفایرد  یرت  هنانیب عقاو یاهدروآرب  هش  یم یروطچ  هک  هنیا 

؟ نتسه الاب  تسد  اهدروآرب  ارچ  .درک  یبای  هشیر ور  هلئسم  لح ، هار  باختنا  زا  لبق  دیاب  هشیمه 

دعب زور ، تسیب  هگ  یم الثم  مه  نوا  یدب ، ماجنا  ور  راک  نالف  هشک  یم لوط  ردقچ  نیسرپ  یم حرط  هی  زا  الثم  نیر  یم هک  هنیا  شلیلد 
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تحار ور  شدوخ  لایخ  مه  نوا  بوخ ، .یبقع  ارچ  هک  نینک  یم ششنزرس  نیر  یم هشاب  هدرکن  مومت  زونه  زور و  هی  تسیب و  هشب  هگا 
! زور جنپ  یس و  هگ  یم لوا  زا  هنک و  یم

رد هژورپ  یاهراک  همه  تقوچیه   ) تسین هدش  لرتنک  نوچ  هیدب ، زیچ  یلیخ  و  ( padding  ) یعضوم نانیمطا  هیشاح  نگ  یم نیا  هب 
(. نش یمن مومت  نکمم  تلاح  نیرت  هنانیبدب

لوا لوا هدرپ   هدرپ

فذح نومیراک  همانرب  زا  ور  ندرک  شنزرس  هک  هنیا  مدق  نیرت  مهم نیلوا و  اعطق  درک ؟ لح  ور  لکشم  نیا  هش  یم یروطچ  الاح  بوخ ،
نینوت یم هژورپ  طسو  الثم  .ننک  هفاضا  نوشاهدروآرب  هب  نانیمطا  هیشاح  هک  همزال  ننکن  ساسحا  هشاب و  تحار  همه  لایخ  ات  مینک 

: نیشاب هتشاد  هزاس  یحارط  دحاو  دروم  رد  ور  ریز  تواضق  ود  زا  یکی 

؟ ارچ نیتخادنا ! ریخات  هب  ور  هژورپ  هبقع و  نوتراک  امش   .1
رت عیرس نوتراک  هک  مینکب  مینوت  یم راکیچ  .هریگ  یم ور  هژورپ  نداتفا  ریخات  هب  رتشیب  یولج  هک  هیلماع  نیرت  مهم امش  درکلمع  نالا   .2

؟ هرب شیپ 

گنهرف مه  یمود  هک  یلاح  رد  هد ، یمن یا  هجیتن الومعم  هشنزرس و  طقف  تسین ، هدنزاس  یلوا  یلو  نتسه ، یکی  المع  اتود  نیا 
.هرت شخب هجیتن هک  نیا مه  نیریگب و  نینوت  یم یرت  تسرد یاهدروآرب  ادعب  هک  هنیا  شتاعبت  زا  یکی  هک  هرایم  دوجو  هب  یرت  بسانم

مود مود هدرپ   هدرپ

یزیر همانرب .نتسه  یعضوم  هدشن  لرتنک  یاه  نانیمطا هیشاح  لکشم ، .همزال  مه  الماک  چیه ، تسین  هک  یدب  زیچ  نانیمطا  هیشاح 
یزیر همانرب وت  رتشیب  یلیخ  دیاب  تسین ، نداد  دروآرب  طقف  نوشراک  هژورپ  میت  یاضعا  هشب و  ماجنا  یوزنم  هک  تسین  یزیچ  مه 

رظن رد  مه  یلک  یاه  نانیمطا هیشاح  دیاب  فلتخم  یراک  یاه  شخب یارب  هک  نینک  نوشهجوتم  دیاب  سپ  .نشاب  هتشاد  تکراشم 
نیا نییعت  وت  هک  نیاوخب  نوشدوخ  زا  تیاهن  رد  .دایم  راک  هب  یروطچ  هیچ و  اه  نانیمطا هیشاح  نوا  اشنم  هک  نیگب  نوشهب  نیریگب و 

.ننک کمک  نوتهب  اه  نانیمطا هیشاح 

هفاضا یعضوم  نانیمطا  هیشاح  نوشاه  تیلاعف کت  کت  یاهدروآرب  هب  همزال  ننک  یم ساسحا  رتمک  یلیخ  هتفیب  یقافتا  نینچ  یتقو 
.ننک

موس موس هدرپ   هدرپ

ور رادقم  هک  نیگب  نیاوخب ، دروآرب  ناونع  هب  رادقم  هی  نوشزا  هک  نیا یاج  هب  .هیا  هطقن هس  دروآرب  هنک ، یم کمک  یلیخ  هک  یا  هگید زیچ 
رکف هک  یصاخ  یاه  لومرف انایحا  ای  ترپ  درادناتسا  لومرف  اب  نینوت  یم نوتدوخ  تقونوا  .ندب  هنانیبشوخ  یلومعم و  هنانیبدب ، تلاح  رد 

.نینک جارختسا  اه  نوا یور  زا  ور  ییاهن  رادقم  هرت ، بسانم نوتدوخ  یارب  نینک  یم

هس رادقم  شزا  یتقو  هد ، یم نوتهب  ور  زور  رادقم ۳۵  هریگ و  یم رظن  رد  یعضوم  نانیمطا  هیشاح  یلومعم  تلاح  وت  هک  سانشراک  هی 
هک ترپ  لومرف  اب  دعب  .زور  الثم ۱۵  هنانیبشوخ  زور و  یلومعم ۲۰  هزور ، هنانیبدب ۴۰  رادقم  هک  هد  یم حیضوت  الامتحا  نیاوخب  یا  هطقن

هلئسم .هدش  هداد  نوتهب  یا  هطقن کت  تلاح  وت  هک  هیزور  زا ۳۵  رت  یقطنم یلیخ  هک  زور ، دودح ۲۲  رادقم  هب  نیسر  یم نینک  باسح 
.هنانیبدب تلاح  تمس  هب  نر  یم دح  زا  دایز  هاگآدوخان  همه  هش  یم هتفرگ  یا  هطقن کت  رادقم  یتقو  هک  هنیا 

؟؟ مینوسرب مینوسرب لقادح   لقادح هبهب   ورور   نومراک   نومراک یاهاطخ   یاهاطخ یروطچ   یروطچ
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تساوخ یم هنک و  یم هابتشا  راک  لحارم  ریاس  ای  ریداقم  جرد  وت  یهاگ  هدنسیون  هک  نیا دوب ؛ هدیسرپ  یبلاج  لاوس  هک  متشاد  یلیمیا 
.هنوسرب لقادح  هب  ور  شاه  هابتشا هنوت  یم یروطچ  هنودب 

یعس هک  هنیا  ننک  یم هک  یمادقا  اهنت  ننک ، یم هابتشا  یهاگ  هک  نش  یم هجوتم  یتقو  اه  مدآ رثکا  نوچ  هبوخ ، اعقاو  لاوس  نیا 
.هبوخ اعقاو  ندوب  شور  لابند  تسین و  یفاک  اعقاو  نیا  یلو  .ننک  عمج  ور  نوشساوح  رتشیب  ننک  یم

؛ میریذپب ور  نیا  دیاب  هشیمه  هراد و  هابتشا  لامتحا  هش  یمن ماجنا  ینیشام  دص  رد  دص  هک  یراک  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  مه  ور  نیا 
رادقم هی  الامتحا  نینکب  هک  هابتشا  ره  هتشذگ ، نوا  زا  .مینوسرب  ینتفریذپ  یدح  هب  ور  اه  هابتشا نیا  رادقم  هک  هنیا  طقف  هلئسم 

.یئزج دنچره  هنک ، یم تفا  تکرش  وت  نوتهاگیاج 

لوا لوا هتکن   هتکن

لکش متسیس  هی  میراد  یتقو  .تسین  هزادنا  هی  هب  فلتخم  یاه  شور یاطخ  لیسناتپ  .نینک  رظن  دیدجت  نوتراک  شور  وت  هشب  دیاش 
: لاثم .هراد  هابتشا  لامتحا  ردقچ  میدرک  باختنا  راک  یارب  هک  یشور  هک  نیا میریگ ؛ یم رظن  رد  هک  ییازیچ  نیرت  مهم زا  نیا  مید  یم

میرذگب هک  نوا  زا  یلو  .ملاخم  شاهاب  لیلد  کی  رازه و  هب  نم  هتبلا  هک  ند ، یم ماجنا  لسکا  وت  ور  تفرشیپ  تابساحم  لک  اه  یضعب
اتدنچ هشاب  هتشاد  دوجو  متیآ  اترازه  هد  هنکمم  الثم  هک  یلیاف  نینچ  وت  .درک  یسررب  ور  نوا  مه  هابتشا  لیسناتپ  هبنج  زا  هش  یم
اترازه .هشاب  اه  نوا زا  اترازه  هنکمم  الثم  .هینزو  یاه  یریگ نیگنایم عاونا  مروظنم  هراد ؟ دوجو  تاعالطا  یزاس  هصالخ یارب  لومرف 

هنکمم یهاگ  هک  اصوصخ  هدب ، خر  اطخ  هک  هراد  لامتحا  یلیخ  یلیاف  نینچ  وت  بوخ ، .نراد  ور  نوشدوخ  صاخ  هزاب  مودکره  هک  لومرف 
نیب زا  ور  اه  نوا هنک و  دراو  اه  لومرف یاج  هب  ور  یرادقم  اهابتشا  عقوم  هی  روتارپا  هنکمم  یتح  ای  مینک  دایز  مک و  ییاه  متیآ هشاب  مزال 

هبساحم لومرف  هعومجم  کی  طقف  اب  اه  یزاس هصالخ همه  نشاب  اروامیرپ  ای  تکجارپ  وت  تابساحم  نیمه  هگا  هک  هیلاح  رد  نیا  .هربب 
یتابساحم دوب  مزال  یا  هژورپ هی  وت  .هرت  مک یلیخ  هابتشا  لیسناتپ  مود  تلاح  وت  .هنک  یم کرد  رازفا  مرن دوخ  ور  بتارم  هلسلس هش و  یم

مداد حیجرت  نم  رطاخ  نیمه  هب  .تشاد  تسکش  راتخاس  تابساحم  نیا  یلو  تشادن ، مه  یدنب  نامز هب  یطبر  هک  هشب  ماجنا  یلام 
رد .هنک  یم مک  ور  هابتشا  لامتحا  دایم و  رب  تسکش  یاهراتخاس  سپ  زا  بوخ  یلیخ  نوچ  منک ، هدافتسا  تکجارپ  زا  لسکا  یاج  هب  هک 

لسکا وت  نیراد  هگا  الثم  نینک ، هدافتسا  مه  هنک  یم کمک  هابتشا  شهاک  هب  هک  یا  یلیمکت یاه  مزیناکم زا  نینوت  یم اه ، نیا همه  رانک 
هرود رادقم  زا  یرادقم  هگا  هک  نیراذب   conditional format هی نینوت  یم نیراد ، راک  رس و  تفرشیپ  یاهرادقم  اب  نینک و  یم راک 

نوا رانک  رد  ای  .هشب  مک  نامز  تشذگ  اب  تفرشیپ  رادقم  هک  میرادن  راظتنا  نوچ  هریگب ، دنت  زمرق  گنر  هی  ش  هنیمز سپ دوب  رتمک  شلبق 
یاج هب  الثم  اهابتشا  هک  هریگن  دص  ات  رفص  نیب  یاهرادقم  زج  هب  یرادقم  الصا  هک  نیراذب   validation اه لولس یارب  نینوت  یم الثم 

.نینکن دراو  ور  رادقم ۱۰۰۰   ۱۰۰

مود مود هتکن   هتکن

نیاوخب شور  نومه  اب  دعب  نینک و  دراو  ور  تاعالطا  شور  هی  اب  هگا  .نینک  هدافتسا  ریداقم  تحص  لرتنک  یارب  شور  دنچ  زا 
دورو شور  اب  هک  نینک  هدافتسا  لرتنک  یارب  یشور  زا  هشیمه  .هدایز  یلیخ  نینکن  ادیپ  ور  اه  هابتشا هک  نیا لامتحا  نینک ، نوشلرتنک 

زا ور  تسیل  هرابود  راک  ندش  مومت  زا  دعب  نینک و  یم دراو  شوت  هنود  هنود  ور  اهددع  نیراد و  تسیل  هی  هگا  الثم  .هراد  قرف  تاعالطا 
تاعالطا هب  یسرتسد  هگا  الثم  .عوضوم  هب  هراد  یگتسب  الماک  مه  توافتم  شور  ندرک  ادیپ  .هیرارکت  نوت  شور نینک ، کچ  رخآ  ات  لوا 

نوا زا  .نینک  هسیاقم  مه  اب  دصقم  ادبم و  رد  ور  جیاتن  نینوت  یم اه ،) نوا لاثما  نیگنایم ، عومجم ،  ) نیشاب هتشاد  هدش  یزاس  هصالخ
ور تفرشیپ  رادومن  هگا  الثم  هک  نیا ینعی  .هژورپ  لرتنک  دوهش  هلب ، س ! هژورپ لرتنک  دوهش »  » نیراد مزال  هک  یا  هتکن نیرت  مهم هتشذگ 

ارچ هک  نینک  رکف  نیا  هب  دیاب  هشاب  هدش  مک  ای  دایز  ناهگان  بیش  هگا  الثم  .هن  ای  تسه  یداع  رادقم  هک  نیشب  هجوتم  نینک  یم هاگن 
وت هک  یداع  ریغ  راتفر  عون  ره  هدوب ؟ نوت  ینزو یاه  بیرض عیزوت  عون  رطاخ  هب  ایآ  هداتفا ؟ قافتا  ارجا  وت  یا  هدمع رییغت  ایآ  هروطنیا ؛

هک هنیا  هنک  کمک  نوتهب  هنوت  یم یلیخ  هسنج و  نیمه  زا  هک  هگید  زیچ  هی  .نینک  قیقحت  شدروم  رد  دیاب  هک  هیعوضوم  نینیبب  جیاتن 
لرتنک راکمه  هی  هگا  .هن  ای  هنیب  یم یا  یداع ریغ  دروم  هک  هنیبب  هنک و  کچ  نوتارب  ور  جیاتن  هک  نینک  تساوخرد  یا  هگید سک  زا 

کچ ور  یکینوا  یاه  شرازگ مودکره  هک  نیراذب  مه  اب  ور  رارق  نیا  نینوت  یم هلاعف ، یا  هگید هژورپ  وت  الثم  هک  نیشاب  هتشاد  یا  هژورپ
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.نیریگب دای  هگیدمه  زا  مه  اهزیچ  یلیخ  هش  یم ثعاب  هشب ، رتمک  نوتهابتشا  لامتحا  هش  یم ثعاب  هک  نیا رب  هوالع  راک  نیا  .هنک 

هنوگچ هنوگچ اتات   ارچ   ارچ زازا  
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تیریدم وت  یتح  هراد و  دوجو  مه  تایلمع  تیریدم  دروم  رد  تسین ، اه  هژورپ دروم  رد  مه  طقف  هک  هراد  دوجو  جیار  یلیخ  لکشم  هی 
هرارق یتقو  الثم  .مینک  یم رکف  هنوگچ »  » عون زا  ییاه  لاوس هب  ارچ »  » عون زا  ییاه  لاوس هب  ندرک  رکف  زا  لبق  هک  نیا یصخش : یگدنز 

« راک  » یارب میزیر  یم یصقان  یاه  همانرب میدب و  شماجنا  دیاب  یروطچ  هک  مینک  یم رکف  نیا  هب  میراد  طقف  میدب ، ماجنا  ور  یا  هژورپ
.ندرک

؟» راک  » متشون راک  یاج  هب  ارچ  نینز  یم سدح 

.میشب زکرمتم  لوصحم »  » یور راک »  » یاج هب  دیاب  هک  هنیا  شییانبریز  لوصا  زا  یکی  هک  ننود  یم نشاب  هدنوخ   PRINCE2 هک ییاسک 
: الثم هرایم ؛ دوجو  هب  یدایز  یلیخ  یالکشم  راک  یور  زکرمت  نیا  .هندرک  دیلوت  لوصحم  تسین ، ندرک  راک  فده 

تیفیک مینک ، راک  رتشیب  ردقچره  مینک و  راک  رتشیب  رتشیب و  مینک  یم یعس  امیاد  هجیتن  رد  هشزرا ؛ ندرک  راک  دایز  مینک  یم رکف 
.هنک یم تفا  راک  تیفیک  عبت  هب  مه  لوصحم  تیفیک  تیاهن  رد  .هریگ  یم هلصاف  لوصحم  زا  رتشیب  نومنهذ  هش و  یم رتمک  نومراک 

لوصحم یور  نومزکرمت  یتقو  هک  یلاح  رد  .مید  یمن شرییغت  مینود ؛ یم سدقم  یعون  هب  ور  نوا  هک  میلیاق  شزرا  راک  یارب  ردقنا 
ضوع دوب  مزال  هک  تقو  ره  ور  نومدرک  راک  شور  هک  میا  هدامآ لوصحم و  هب  هش  یم لیدبت  راک  یاج  هب  تباث  هطقن  نوا  میشاب ،

عفانم یلک  روط  هب  رتمک و  هنیزه  رتشیب ، تعرس  رتالاب ، تیفیک  هنوت  یم ش  هجیتن .میسرب  لوصحم  هب  رتهب  هک  یروط  مینک ،
.هشاب رتشیب 

، نینک داقتنا  ور  نوتدوخ  هلصافالب  ارچ »… منک  یم راک  دایز  ردقنا  هک  نم   » هک دموا  نوتنهذ  هب  یزیچ  نینچ  تقوره  منک  یم داهنشیپ 
ردقچ هرادن  یقرف  هشابن  تسرد  نوتریسم  یتقو  .نیر  یم شیپ  یتسردان  ریسم  وت  نیراد  دیاش  .تسین  شزرا  ندرک  راک  دایز  نوچ 

.نیرب عیرس 

حرط و تیریدم  وت  یتح  یلو  هشزرا ، لصا و  هژورپ  تیریدم  وت  لوصحم  رب  زکرمت  .هرتالاب  مه  لوصحم  ای  راک  رب  زکرمت  زا  هلئسم  الاح 
حرط تیریدم  وت  مینک ، زکرمت  لوصحم  یور  راک  یاج  هب  مینک  یم یعس  هژورپ  تیریدم  وت  هک  یروطنومه  .تسین  شزرا  مه  ویلوفترپ 

هژورپ وت  الثم  .دایم  دوجو  هب  هژورپ  لوصحم  زا  هک  هیزیچ  هجیتن  .مینک  زکرمت  جیاتن  یور  لوصحم  راک و  یاج  هب  مینک  یم یعس  مه 
هی وت  .ینامرد  تاناکما  ندش  مهارف  هش  یم ش  هجیتن هدش و  فیرعت  درکراک  اب  هصخشم  نومتخاس  هی  لوصحم  ناتسرامیب ، هی  تخاس 

هب هک  یدمآرد  ینعی  مینک ؛ زکرمت  عفانم  یور  هجیتن ، لوصحم و  راک ، یاج  هب  مینک  یم یعس  ویلوفترپ ، تیریدم  ینعی  رتالاب ، حطس 
هش و یم هریخذ  نومنامزاس  وت  هک  یشناد  هش ، یم مهارف  نومارب  هک  یرتشیب  یاه  تصرف میرایم ، تسد  هب  هک  یرابتعا  میرایم ، تسد 

.نوا لاثما 

بلاج نوتارب  عوضوم  نیا  هگا  .نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هشیمه  ور  عفانم  هجیتن و  لوصحم ، راک ، ینعی  دراوم ، نیا  زیامت  هگا  هبوخ  یلیخ 
هک یعبانم  هب  ندموا  تسد  هب  هک  یعفانم  تبسن  هش  یم شزرا  .شزرا  میراد : هزوح  نیا  وت  مه  هگید  موهفم  هی  هک  نینودب  دیاب  هشاب ،

.هشزرا ندرک  رثکادح  فده  تسین ؛ فده  عفانم  ندرک  رثکادح  هک  نینک  یریگ  هجیتن نوتدوخ  نینوت  یم اعطق  .میدرک  فرصم 

هب هدش  فیرعت  یفده  نینک  ضرف  .یلصا  یارجام  هب  میدرگ  یمرب دوبن ، مه  طبر  یب یلو  دوبن ، یلصا  عوضوم  هک  ثحب  نیا  زا  الاح 
یط ور  یدنور  هچ  اقیقد  نیدرک  هبرجت  نوتیگدنز  وت  هک  یدراوم  وت  نینک ؟ یم راکیچ  نالا  .هگید  زیچ  ره  ای  حرط  هژورپ ، تایلمع ، لکش 

؟ ندوب ایچ  هدوب  هدیسر  نوتنهذ  هب  هک  ییاهرکف  نیلوا  .نیریگب  ینومهم  هی  هدوب  رارق  الثم  نینک  ضرف  نیدرک ؟
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هچ ماجنا  ییاهزیچ و  هچ  دیرخ  هب  زاین  ینومهم  نیا  یارب  هک  نیا الثم  .ننک  یم رکف  ارجا  یگنوگچ  هب  طیارش  نیا  وت  اه  مدآ زا  یلیخ 
نیا اب  ور  راک  هک  هنیا  تایلمع ، ای  هتفرگ  یا  هژورپ تلاح  زا  یتیریدم ، یاه  متسیس همه  وت  دیکا  هیصوت  لاح  نیا  اب  .نراد  ییاه  یگنهامه

میدب باوج  بوخ  لاوس  نیا  هب  هک  نیا زا  دعب  مسرب ؟ فده  نیا  هب  ماوخ  یم ارچ  هنیا : هشیمه  لوا  لاوس  .مینکن  عورش  لاوس 
.میدب باوج  نش  یم طوبرم  یگنوگچ  هب  هک  ییاه  لاوس هب  مینوت  یم

لیلد ود  هیصوت  نیا  یگنوگچ ؟ هب  دعب  مینک و  رکف  ییارچ  هب  لوا  هش  یم هیصوت  هک  هیچ  شلیلد  هشاب ؟ روطنیا  دیاب  ارچ  الاح  بوخ ،
: هراد یلک 

یدایز یلیخ  هنیزه  نامز و  یژرنا ، .مینکن  ور  راک  نوا  الصا  هک  هرتهب  تروص  نیا  رد  .میشاب  هتشادن  یبوخ  باوج  ییارچ  یارب  دیاش 
اه نوا ییارچ  هب  ندرک  رکف  فرص  یفاک  یژرنا  ادتبا  زا  هک  رطاخ  نیا  هب  افرص  نتسین ، ریذپ  هیجوت هک  هش  یم ییاهراک  فرص  امیاد 

.هدشن
رت قفوم یلیخ  یگنوگچ  نییعت  وت  هریگب ، لکش  نومنهذ  وت  یبوخ  هب  ییارچ  هب  خساپ  یتقو  .هش  یمن متخ  نوا  هب  ارجام  یلو 

، نتسه مه  لثم  تهج  ره  زا  هک  مید  یم ماجنا  میراد  هژورپ  اتود  هنیا : منز  یم ماه  سالک وت  الومعم  هک  یا  هداس لاثم  .دوب  میهاوخ 
ندروآ تسد  هب  رابتعا و  بسک  یارب  ور  مود  هژورپ  مید و  یم ماجنا  میراد  یلام  دوس  یارب  ور  لوا  هژورپ  هک  نیا زیچ : کی  زج  هب 

ریذپ ناکما یلیالد  هب  نداتفا و  ریخات  هب  هژورپ  اتودره  الاح  .نتسه  مه  لثم  هگید  یاهزیچ  همه  .مید  یم ماجنا  دیدج  یاه  تصرف
لامعا لباق  هژورپ  ود  ره  یارب  هک  میدرک  ادیپ  نکمم  لح  هار  اتود  میتشگ  لح  هار  لابند  یتقو  .مینک  مومت  رید  ور  اه  نوا هک  تسین 
هک هنیا  هگید  لح  هار  و  مینوسرب ، همانرب  هب  ور  هژورپ  و  مینک ) دوس  رتمک  ینعی   ) مینک هنیزه  رتشیب  هک  هنیا  لح  هار  هی  .نتسه 
باختنا ور  لح  هار  مودک  اه  هژورپ زا  مودکره  یارب  .میسرب  همانرب  هب  تباث  هنیزه  اب  ات  میدب  شهاک  ینتفریذپ  یلقادح  ات  ور  تیفیک 
ماجنا رابتعا  بسک  یارب  هک  یا  هژورپ یارب  مید و  یم شهاک  ور  تیفیک  هش  یم ماجنا  دوس  یارب  هک  یا  هژورپ یارب  اعطق  نینک ؟ یم

نومه ندروآ ؛ دوجو  هب  اه  هژورپ ییارچ »  » طقف ور  توافت  نیا  ندوب و  مه  لثم  الماک  هژورپ  ود  نیا  .میرب  یم الاب  ور  هنیزه  هش  یم
.هشاب شهب  نومساوح  دیاب  هشیمه  هک  یزیچ 

دح هچ  ات  نوتیصخش  یگدنز  وت  نینیبب  نینک  نیرمت  تسین ؛ تایلمع  هژورپ و  تیریدم  دروم  رد  افرص  ارجام  نیا  منک : یم دیکات  مه  زاب 
.هراد ینعم 

scheduleschedule  وو  planplan  توافت توافت
https://khorramirad.com/981/ - ۱۳۹۳/۱/۲۶

: داد حیضوت  اجنیا  دیاب  لیمیا  یاج  هب  دایم  رظن  هب  هگید  نسرپ و  یم نم  زا   schedule و plan یاه حالطصا توافت  دروم  رد  اه  یلیخ

زکرم رد  هک  یزیچ  نومه  هژورپ ؛ ینامز  هبنج  یزیر  همانرب ندرک … یدنب  نامز ینعی   scheduling یدنب و نامز ینعی   scheduleschedule
زج هب   ) عبانم یزیر  همانرب هک  هجیار  الومعم  .هریگ  یم رارق  س  هژورپ لرتنک  احالطصا  نوتراک  هک  ییاهامش  رثکا  یاه  تیلاعف

هارمه هرتسگ  هنیزه و  الومعم  .هش  یم هتسنود  یدنب  نامز زا  یئزج  مه  شزومآ ) لثم  یناسنا  عبانم  صاخ  یاه  یزیر همانرب
هنیزه هرتسگ و  لماش  الومعم  هیدنب  نامز زا  تبحص  یتقو  نتسه و  یلقتسم  میهافم  یلو  نریگ ، یم رارق  لدم »  » هی وت  یدنب  نامز

.هش یمن
هوالع ینعی  همزال ، هژورپ  یارب  هک  هییاه  یزیر همانرب لک  الومعم  همانرب  زا  روظنم  .یزیر  همانرب ینعی   planning همانرب و ینعی   planplan

.هش یم مه  هگید  یاهزیچ  همه  تاکرادت و  یناسنا ، عبانم  هرتسگ ، هنیزه ، لماش  نامز ، یزیر  همانرب رب 

لامعا یارب  هنوت  یم ینیبزاب  نیا  .تسه  یدنب  نامز ای  همانرب  وت  ینیبزاب  عون  ره  ینعم  هب  مه   reschedule و replan یاه حالطصا
ناربج یارب  هدیسر ، نومنهذ  هب  راک  یارجا  یارب  یرتهب  یاه  هدیا هک  هشاب  رطاخ  نیا  هب  هنوت  یم هشاب ، امرفراک  یتساوخرد  تارییغت 
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.یا هگید زیچ  ره  اه و  یگداتفا بقع 

ای  catch-up plan هراد : تیمومع  مه  زاب  یلو  هش ، یمن هدافتسا  نوتم  همه  وت  هتبلا  هک  تسه  هزوح  نیا  وت  مه  یا  هگید حالصا 
دروم رد  .ساه  یگداتفا بقع ناربج  افرص  شفده  هک   reschedule ای  replan زا یصاخ  عون  هش  یم نیا  . catch-up schedule

هب میسرب  ات  مینک  یزاب  طباور  اه و  نامز اب  هک  هشاب  یکیناکم  الماک  قافتا  هی  تسین  رارق  هک  نینکن  شومارف  مه  یناربج  یاه  همانرب
هار ننک ، رکف  ندرک  یم هیهت  ور  همانرب  هک  لوا  زور  لثم  نشب و  عمج  هژورپ  میت  دیاب  یناربج  همانرب  هیهت  یارب  .نتفگ  نومهب  هک  یخیرات 

همانرب وت  ور  تسایس  نوا  دعب  ننوسرب و  هدش  نییعت  هک  یخیرات  هب  ور  هژورپ  اه  یگداتفا بقع دوجو  اب  یروطچ  هک  ننک  ادیپ  لح 
.ننک لامعا 

راک راک بسک  وو   بسک لیلحت   لیلحت ردرد     PMIPMI  دیدج دیدج یهاوگ   یهاوگ
https://khorramirad.com/983/ - ۱۳۹۳/۱/۲۶

PMI-PBA شمسا هک  هنک  یزادنا  هار ( Business Analysis  ) راک بسک و  لیلحت  یارب  یدیدج  یهاوگ  هتفرگ  میمصت   PMI یگزات هب 
(. Professional in Business Analysis  ) تسه

.هش یمن هدید   PMI یاه یهاوگ یلصا  یونم  وت  هیشیامزآ و  هلحرم  وت  زونه  یهاوگ  نیا 

. هیبایزرا و  تراظن ، شیاپ و  لیلحت ، یزیر ، همانرب اهزاین ، یبایزرا  نومزآ  نیا  یلصا  شناد  یاه  هزوح

PMI یاضعا یارب  مه  ش  هنیزه .هطبترم  شزومآ  تعاس  هژورپ و ۳۵  هبرجت  لاس  کی  دودح  طبترم ، هبرجت  لاس  هس  نومزآ  زاین  شیپ
وت هک  هش  یم ماجنا   Prometric زکارم وت  مه  لومعم  قباطم  .هراد  نامز  تعاس  هیباوج و ۴  راهچ  لاوس  نومزآ ۲۰۰  .هرالد  دودح ۴۰۰ 

.تسین ناریا 

ینامزاس ینامزاس هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم رارقتسا   رارقتسا یلمع   یلمع یامنهار   یامنهار راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/982/ - ۱۳۹۳/۱/۱۹

یامنهار ود  نیا  زا  شیپ  .هیلمع  یاهامنهار  ناونع  اب  دیدج  یا  هعومجم راشتنا  لاح  رد  یگزات  هب   PMI هک مدوب  هتشون  نیا  زا  شیپ 
: دوب هدش  رشتنم  یلمع 

نامزاس رد  تارییغت  تیریدم  یلمع  یامنهار 
اه یگدیچیپ تیریدم  یلمع  یامنهار 

.هدش رشتنم  مه  هینامزاس  هژورپ  تیریدم  رارقتسا  دروم  رد  هک  یلمع  یامنهار  نیموس  یگزات  هب 

بیکرت وت  هک  هینومه   OPM نیا .هش  یم ففخم  مه   OPM هب هک  هینامزاس  هژورپ  تیریدم  ینعم  مینودب ، دیاب  هک  یا  هتکن نیلوا 
.هیلمع یامنهار  نیا  ثحب  هک  هیزیچ  نومه  هش  یم فیرعت   OPM3 وت هک  یغولب  لدم  عوضوم  ینعی  هریگ ؛ یم رارق  مه   OPM3

مهارف اه  هژورپ اه و  حرط اهویلوفترپ ، قیرط  زا  ور  نامزاس  یاه  یژتارتسا ققحت  هک  هیبوچراهچ  موهفم  نیا  ، OPM زا  PMI فیرعت قبط 

https://khorramirad.com/983/
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نامزاس یاه  یژتارتسا اب  ور  اه  نوا یتیریدم  یاه  متسیس نامزاس و  یاه  هژورپ اه و  حرط اهویلوفترپ و  هعومجم  هگید  ترابع  هب  .هنک  یم
.هنک یم لیدبت  اه  یژتارتسا نیا  ققحت  یارب  ییاهرازبا  هب  اعقاو  ور  اه  نوا هنک و  یم گنهامه 

ییاه هژورپ هک  هصخشم  اقیقد  الثم  ایآ  .نینک  روصت  ور  نرادن  غولب   OPM وت الامتحا  نینک و  یم راک  نوشوت  هک  ییاه  تکرش نینوت  یم
« رظن هب   » مه شتمیق  نیریگب و  ور  یا  هژورپ هی  نیتسنوت  یم نوچ  افرص  ای  نش ؟ یم ماجنا  لیلد  هچ  هب  نید  یم ماجنا  نیراد  هک 

؟ نیتفریذپ ور  نوا  هدمویم  بسانم 

هتشاد یمتسیس  مه  دعب  .هسرب  اجک  هب  هشاب و  یچ  داوخ  یم هراد و  یتیوه  تیهام و  هچ  هک  میگب  مینوتب  یتحار  هب  دیاب  تکرش  هی  وت 
.ه OPM نومه متسیس  نیا  .ساتسار  نومه  رد  هش  یم ماجنا  تکرش  وت  یراک  ره  میشاب  نئمطم  هک  میشاب 

.تسه  OPM3 درادناتسا یلصا  عبنم  نیشاب ، دنم  هقالع هگا  .هش  یمن هداد  حیضوت  لیصفت  هب   OPM یلک موهفم  امنهار  نیا  وت 

: هد یم حیضوت  بلاق  نیا  رد   OPM درکیور زا  ور  تکرش  یهد  ناماس هویش   OPM رارقتسا یلمع  یامنهار 

.نوا لاثما  میت و  یروآدرگ  نامزاس ، یگدامآ  یبایزرا  لماش  ، OPM رارقتسا یارب  ندش  هدامآ   .1
ای اه  هژورپ فیرعت  یزیر و  همانرب فده ، تیعضو  نییعت  دوجوم ، تیعضو  یزاسدنتسم  کرد و  لماش  ، OPM دوبهب رارقتسا و   .2
رمتسم دوبهب  تیاهن  رد  و  هدش ، لصاح  رارقتسا  زا  هک  یعفانم  یبایزرا  اه ، همانرب یارجا  همزال ،  OPM رارقتسا یارب  هک  ییاه  حرط

OPM
تیریدم و  تیمکاح ، یژولودوتم ، یژتارتسا ، اب  یگنهامه  لماش  ننک ، یم ریذپناکما  ور   OPM یارجا هک  ییاهدنیآرف  رارقتسا   .3

اه یگتسیاش
OPM یژولودوتم یزاس  یصاصتخا  .4

ینامزاس هژورپ  تیریدم  رارقتسا  یلمع  یامنهار  دولناد 

(. نینک هدافتسا  شزا  یلومعم  یاه  لیاف لثم  نینک و  لیدبت   PDF هب ور  لیاف  دنوسپ  نینوت  یم دولناد  زا  دعب  )

حرط حرط هژورپ  وو   هژورپ یاه   یاه توافت توافت
https://khorramirad.com/980/ - ۱۳۹۳/۱/۱۵

درکیور هی  هیچ ؟ اتود  نیا  قرف  الاح  .نراد  درف  هب  رصحنم  یجورخ  نتسه و  تقوم  ود  ره  .نتسه  رییغت  داجیا  لماوع  حرط  هژورپ و 
تسرد دایز  درکیور  نیا  .هژورپ  نگب  هشاب  رت  کچوک یتقو  حرط و  نگب  شهب  هشاب  رت  گرزب یدح  زا  رییغت  لماع  یتقو  هک  هنیا  تسردان 

.مگب ور  اتود  نیا  یساسا  یاه  توافت ماوخ  یم بلطم  نیا  وت  تسین و 

نومتخاس هی  هنوت  یم هژورپ  لوصحم  .یجورخ  ای  لوصحم  میگ  یم شهب  یلک  روط  هب  هک  هتامدخ  ای  هجیتن  لوصحم ، هی  هژورپ  یجورخ 
.اه نوا لاثما  شرازگ و  هی  رازفا ، مرن هی  هشاب ،

هب هجیتن »  » هی المع  هش ، یم لعفلاب  لیسناتپ  نیا  یتقو  نرایم و  دوجو  هب  رییغت  لیسناتپ  هی  لیمکت  زا  دعب  هژورپ  دنچ  ای  کی  لوصحم 
یلیسناتپ یجورخ  نیا  .نومراک  لوصحم  ای  یجورخ  هش  یم میزاس  یم هک  ینومتخاس  دوخ  ناتسرامیب ، هی  دروم  رد  الثم  .هرایم  دوجو 

لاثما یبایرازاب و  یعامتجا ، نیمات  متسیس  انایحا  یناتسرامیب ، لنسرپ  لثم  یا  هگید یاه  یجورخ رانک  رد  یتقو  هک  هراد  درکراک  یارب 
.مدرم زا  یهورگ  یارب  ای  مدرم  یارب  رتشیب  ینامرد  تاناکما  هرایم : دوجو  هب  یا  « هجیتن ، » هریگ یم رارق  اه  نوا

: هنیا حرط  هژورپ و  یلصا  توافت 

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/ImplementingOrgPM.ashx
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هرایم هرایم دوجو   دوجو هبهب   هجیتن   هجیتن حرط   حرط هرایم ، ، هرایم دوجو   دوجو هبهب   لوصحم   لوصحم هژورپ   هژورپ

الثم یلو  هنک ؛ یم دیلوت  لوصحم  هی  هراد  نوچ  س ، هژورپ هشاب ، یگرزب  یراذگ  هیامرس هنکمم  هک  نیا اب  گرزب ، دس  هی  تخاس  الثم  سپ 
راک رس و  هجیتن  اب  نوچ  هحرط ، هی  هشاب ، گرزب  دس  هی  زا  رتمک  شیراذگ  هیامرس هگا  یتح  هد ، هی  یارب  یندیماشآ  بآ  ندرک  مهارف 
هکبش کیچوک ، هنوخ  هیفصت  هی  کیچوک ، ریگبآ  هی  تخاس  یارب  یا  هژورپ الثم  میریگ ؛ یم هژورپ  یدادعت  کمک  اب  ور  هجیتن  نیا  .هراد 

.اه نوا لاثما  یناسربآ و 

: هنیا شنیرت  مهم هک  هراد  مه  یتاعبت  توافت  نیا  .هحرط  هژورپ و  یلصا  توافت  دش  هتفگ  هک  یزیچ 

هشب هشب ارجا   ارجا یقیبطت   یقیبطت دیاب   دیاب امتح   امتح حرط   حرط یلو   یلو هشب ، ، هشب ارجا   ارجا نیعتم   نیعتم ایای   یقیبطت   یقیبطت هنوت   هنوت یمیم هژورپ   هژورپ

هب یلو  .منک  یم یراک  نینچ  هدنیآ  رد  امتح  متشونن و  یزیچ  البق  ( predictive  ) نیعتم و  ( adaptive  ) یقیبطت یارجا  توافت  دروم  رد 
: هصالخ روط 

ارجا دعب  مینک و  یم یزیر  همانرب لوا  زا  ور  راک  هشب ، صخشم  هنوت  یم ای  هصخشم  ادتبا  زا  راک  فیرعت  هک  یتقو  نیعتم : نیعتم یارجا   یارجا
.هش یم

نیا وت  .میراد  یراظتنا  هچ  رخآ  رد  مینود  یم طقف  هکلب  تسین ، نییعت  لباق  الماک  لوا  زا  راک  فیرعت  هک  یتقو  یقیبطت : یقیبطت یارجا   یارجا
هدنیآ دروم  رد  میتفرگ  هلحرم  نوا  یارجا  زا  هک  یدروخزاب  ساسا  رب  دعب  مینک و  یم ارجا  یزیر و  همانرب ور  کیدزن  هدنیآ  طقف  تلاح 

.مینک یم ارجا  یزیر و  همانرب ور  یدعب  هلحرم  مینک و  یم یریگ  میمصت

.کیسالک یاه  شور نومه  هش  یم نیعتم  یارجا  و  ( Agile  ) کباچ میگ  یم شهب  الومعم  هک  هینومه  یقیبطت  یارجا 

.هشب ارجا  کباچ  دیاب  امتح  حرط  یلو  درک ، ارجا  کیسالک  مه  کباچ و  هش  یم مه  شعون  هب  هتسب  ور  هژورپ  هگید  ترابع  هب  سپ 
تفگ شهب  هش  یمن درک ، ارجا  یزیر و  همانرب ور  شلک  ادتبا  زا  دش  یم هک  دوب  صخشم  هداس و  ردقنآ  یراک  هگا  هک  هنیا  مه  شینعم 

ارجا یزیر و  همانرب هلحرم  هب  هلحرم  هجیتن  نوا  هب  ندیسر  یارب  میراد و  راظتنا  هجیتن »  » هی طقف  هک  میراد  حرط  هی  ینامز  .حرط 
.مینک یم

؟ حرط ای  س  هژورپ هی  نیا  .مینک  رقتسم  دانسا  تیریدم  رازفا  مرن هی  تکرش  وت  میاوخ  یم نینک  ضرف  لاثم  ناونع  هب  الاح 

هی هجیتن  رد  و  لوصحم )  ) هشاب هدش  رقتسم  تکرش  وت  هک  دانسا  تیریدم  رازفا  مرن هی  میراد ، یجورخ  هی  راظتنا  تلاح  نیا  وت 
.س هژورپ



اه یسرتسد هک  یروط  میدب ، دوبهب  ور  نومدانسا  تیریدم  تیعضو  میاوخ  یم مینک : دروخرب  رت  یلوصا ارجام  نیا  اب  نینک  ضرف  الاح 
؟ هیچ نیا  .نشاب  رترثوم  رت و  عیرس رتهب ،

اتنچ مید و  یم ماجنا  ور  هیلوا  یزیر  همانرب میسرب  هجیتن  نیا  هب  هک  نیا یارب  .لوصحم  هن  هراد ، هجیتن  یور  زکرمت  نوچ  هحرط ، هی  نیا 
باختنا و یارب  یا  هژورپ اه و  نوا یدیلک  یاه  هصخشم جارختسا  دوجوم و  دانسا  یروآدرگ  یارب  یا  هژورپ الثم  مینک ، یم فیرعت  هژورپ 

رتشیب یسررب  .میراد  هلصاف  هجیتن  اب  زونه  هک  میش  یم هجوتم  هش  یم مومت  هلحرم  نیا  یتقو  .دانسا  تیریدم  رازفا  مرن هی  رارقتسا 
یزاس یصاصتخا یارب  یا  هژورپ لنسرپ و  یارب  یشزومآ  هرود  یا  هعومجم میراد : مه  هگید  راک  ود  هب  زاین  هک  میش  یم هجوتم  مینک و  یم
یا هجیتن هب  میسرب  تیاهن  رد  ات  هشب  ارجا  یحارط و  یا  هگید یاهراک  اه و  هژورپ هرابود  هنکمم  هشب  مومت  هک  مه  هلحرم  نیا  .رازفا  مرن

.تکرش وت  دانسا  تیریدم  تیعضو  دوبهب  میاوخ : یم هک 

.لوصحم هن  نراد ، راک  رس و  هجیتن  اب  ینعی  هژورپ ؛ هن  نتسه ، حرط  عون  زا  الومعم  ینامزاس  یاهرییغت 

: نراد زکرمت  ریز  دراوم  یور  اتدمع  اه  نیا زا  مودکره  هشب ؛ هراشا  مه  هژورپ  حرط و  ویلوفترپ و  توافت  هب  تسین  دب 

هزکرمتم لوصحم  یور  هژورپ 
هزکرمتم هجیتن  یور  حرط 

هزکرمتم عفانم  یور  ویلوفترپ 

( هجیتن  ) هشب رتهب  تکرش  وت  نومدانسا  تیریدم  تیعضو  یتقو  الثم  .دایم  دوجو  هب  هجیتن  دنچ  ای  کی  زا  هک  هیزیچ  شدوخ  تعفنم 
.هشب رتشیب  تکرش  رابتعا  هشب ، مک  اه  یراک هرابود هنیزه  هشب ، مک  تکرش  یراج  هنیزه  میشاب : هتشاد  یعفانم  نینچ  هنکمم  المع 

PRINCE2PRINCE2  نومزآ نومزآ یرازگرب   یرازگرب سیردت  وو   سیردت یمسر   یمسر زوجم   زوجم تفایرد   تفایرد
https://khorramirad.com/974/ - ۱۳۹۲/۱۲/۲۲

سیردت و یمسر  زوجم  متسنوت  هرخالاب  دش ، یم یلمع  یبایزرا  هبحاصم و  لماش  هک  ههام  شش  تخس  اتبسن  دنیآرف  هی  زا  دعب 
.مریگب  APMG زا ور   PRINCE2 نومزآ یرازگرب 

مزال هش  یم سیردت  هک  مه  ییاوتحم  یتح  .هشاب   PMP هک تسین  مزال  سردم  یتح  تسین ؛ یزوجم  چیه  هب  زاین   PMP سیردت یارب 
سردم .هتوافتم   PRINCE2 یارب عاضوا  لاح  نیا  اب  .هراد  دوجو  شدییات  تفایرد  یارب  ییاهدنور  هک  دنچره  هشاب ؛ هدش  دییات  تسین 

PRINCE2 Practitioner نومزآ وت  ییالاب  یاه  هرمن هک  هش  یم هداد  ییاسک  هب  یهاوگ  نیا  .هشاب  هتشاد  سیردت  یهاوگ  دیاب   ۲ سنیرپ
ندب نوشن  بایزرا  اب  یروضح  هبحاصم  وت  نشاب ،) هتفرگ  دصرد  لقادح ۶۷  دیاب  دارفا  نیا  یلو  هدصرد ، یلوبق ۵۵  هرمن   ) نشاب هتشاد 

یشزومآ هرود  هی  تیاهن  رد  و  ننزب ، یلمع  یاه  لاثم دراوم  همه  یارب  ننوتب  س و  هتسویپ هچراپکی و  لماک ،  ۲ سنیرپ زا  نوششناد  هک 
هوالع هتبلا  .هشب  دییات  تیفیک  یراذگریثات و  لماعت ، ییایوپ ، رظن  زا  نوشسیردت  کبس  ننک و  سیردت  اه  بایزرا تبقارم  تحت  مه  ور 

.هنک یفرعم   APMG هب دییات و  ور  دارفا  نیا  مه   ۲ سنیرپ هدش  دییات  یشزومآ  هسسوم  هی  دیاب  نوا  رب 

اه نومزآ نیناوق  دنور و  هب  یلماک  طلست  دیاب  دارفا  نیا  ینعی  .تسه  مه  نومزآ  یرازگرب  یارب   PRINCE2 سیردت رب  هوالع  زوجم  نیا 
یذغاک یاه  نومزآ ایند  یاج  ره  ننوت  یم نتسه و  هسسوم  دامتعا  دروم  دارفا  نیا  .ننک  ییامنهار  ور  اه  بلطواد ننوتب  نشاب و  هتشاد 

.ننک رازگرب  ور   ۲ سنیرپ
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؟؟ هتسرد هتسرد هیصوت   هیصوت مودک   مودک
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کباچ یاه  بوچراهچ زا  یلیخ  وت  الثم  .میروخ  یم رب  ضقانتم  یاه  هیصوت هب  هژورپ  تیریدم  یاه  شور اهدرادناتسا و  وت  اه  تقو یضعب 
تسرد مودک  الاح  بوخ ، .همزال   PMBOK وت قیوشت  صیخشت و  ماظن  نتشاد  هک  یلاح  رد  میفلاخم ، هژورپ  میت  یاضعا  قیوشت  اب 

؟ هگ یم

وت الثم  هک  یلاح  رد  هییانبریز ،) لوصا  زا   ) هبجاو  PRINCE2 وت اه  تیلوئسم اه و  شقن زا  فافش  قیقد و  یاه  فیرعت نتشاد  الثم  ای 
؟ هگ یم تسرد  مودک  .نتسه  مه  لثم  همه  تسین ، زاجم  یتمس  شقن و  چیه  فیرعت  مارکسا  دیلوت  میت 

لاوس س : هداس مه  باوج  .هگ  یم تسرد  مودک  هک  دایب  شیپ  نوتارب  لاوس  نیا  دیاش  مینیب و  یم دایز  ینینچنیا  ضقانتم  دراوم 
! تسین تسرد 

رثوم راگزاس و  هتسویپ ، یمتسیس  هک  هنیا  مهم  یارجام  .نتسین  طلغ  ای  تسرد  اه  نوا زا  مودکچیه  .تسین  تسرد  یلاوس  نینچ  هلب ،
یاه بوچراهچ زا  یلیخ  میراد و  قیوشت  صیخشت و  ماظن  هب  زاین  شیگتسویپ  یراگزاس و  ظفح  یارب  هک  هیروط  کاب  مپ .میشاب  هتشاد 

.نتسه روطنیمه  مه  هگید  دراوم  .هنز  یم مه  هب  ور  نوشیراگزاس  یزیچ  نینچ  هک  نتسه  یروط  کباچ 

هک همهم  دح  هچ  ات  مگب  هک  دوب  نیا  شیلصا  لیلد  تسین ، تسرد  یلاوس  نینچ  مگب  هک  دوبن  نیا  بلطم  نیا  نتشون  یلصا  لیلد  الاح 
ود یکی  یلو  ننک ، هدافتسا  مارکسا  لثم  یبوچراهچ  زا  ننک  یم یعس  الثم  هک  ییاسک  .هشابن  یطاقتلا  هنک  یم هدافتسا  مدآ  هک  یماظن 

کاب و مپ زا  ننک  یم یعس  الثم  هک  ییاسک  ای  تسین  بسانم  نوشطیحم  یارب  هک  نراد  داقتعا  نوچ  ننک  یم فذح  ور  نوا  تمسق 
اه نوا طیحم  یارب  ای  تسین  یموب  هک  نیا هناهب  هب  ور  تسین  دنیآ  شوخ ای  هتخس  نوشارب  هک  زیچ  اتنچ  دعب  ننک و  هدافتسا   ۲ سنیرپ

لامتحا رطاخ  نیمه  هب  ننز و  یم مه  هب  ور  متسیس  نوا  یگتسویپ  یراگزاس و  دایز  یلیخ  لامتحا  هب  ننک ، یم فذح  تسین  یدربراک 
.همک یلیخ  هدب  هجیتن  هک  نیا

؟؟ منک منک سیسات   سیسات تکرش   تکرش هیهی   یروطچ   یروطچ
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تروشم یارب  ییاه  لیمیا اه  تقو یضعب  نیتفا و  یم تکرش  سیسات  رکف  هب  س  هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب نوتراک  هک  اهامش  زا  یلیخ 
.مگب همه  یارب  دروم  نیا  رد  ور  مرظن  ماوخ  یم بلطم  نیا  وت  .منک  یم تفایرد  دروم  نیا  رد 

.مزادنب هار  ور  مدوخ  تکرش  یزور  هی  هک  متفرگ  میمصت  دوز  یلیخ  مدرک  عورش  هزوح  نیا  وت  ور  مراک  شیپ  لاس  یتقو ۱۸  مدوخ  نم 
زا رتشیب  مدش و  یم رت  ممصم متفر  یم رتولج  هک  لاس  هب  لاس  دوب و  نم  فده  نیا  .هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یارب  یصصخت  یتکرش 

باختنا نیا  ممهفب  دش  ثعاب  هک  متفرگ  دای  ییاهزیچ  جیردت  هب  مدرکن و  لمع  هدز  باتش لاح  نیا  اب  .مدرک  یم یزیر  همانرب شارب  لبق 
سیسات یلو  مشاب ، هک  مه  متساوخ  یمن مدوبن و  دنمراک  میگدنز  وت  تقوچیه  هک  نیا اب  .هیا  هگید یاسک  یارب  تسین ؛ بسانم  نم  یارب 
هب ماهس  تفایرد  یازا  رد  نوچ  مایب ، باسح  هب  تکرش  بحاص  هنکمم  یعون  هب  نالا  هتبلا  .دش  فذح  نم  یراک  همانرب  زا  تکرش 

.هتوافتم الماک  طیارش  نیا  یلو  مدرک ، زکرمتم  اجنوا  ور  مراک  متسویپ و  یا  هعومجم

مینک مینک یمیم راکیچ   راکیچ میراد   میراد مینودب   مینودب

لیدبت سانشراک  زا  دیاب  هنک  یم تفرشیپ  رفن  هی  یتقو  هک  هنیا  یتنس  هاگدید  .مینک  یم راکیچ  میراد  مینودب  اقیقد  هک  هنیا  هتکن  نیلوا 

https://khorramirad.com/972/
https://khorramirad.com/971/


رییغت هی  ریدم  هی  هب  سانشراک  هی  زا  ندش  لیدبت  .تسین  تسرد  نیا  یلو  .هزادنب  هار  شدوخ  یارب  تکرش  هی  مه  دعب  ریدم و  هب  هشب 
.روطنیمه مه  تکرش  سیسات  .تسین  تفرشیپ  س ، هفرح وت 

نینوت یم .نیشاب  سانشراک  هی  هرتهب  س ، هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب هزوح  وت  یصصخت  راک  نوت  یا هفرح یدنم  هقالع نیرت  گرزب هگا 
تکرش بحاص  ای  ریدم  تسین  زاین  یلو  نوا ، لاثما  تردق و  ترهش و  اب  الاب ، یلیخ  دمآرد  اب  نیشب  لوا  زارت  سانشراک  هی  هب  لیدبت 

اه و فالتخا ندرک  لح  یقوقح ، یلام و  لیاسم  اه ، مدآ ندرک  گنهامه  هش  یم شراک  هش ، یم ریدم  هب  لیدبت  یسک  یتقو  .نیشب 
هلصاف یصصخت  راک  زا  ننک  یم یعس  هک  مه  ییاسک  .هریگ  یم هلصاف  یصصخت  راک  زا  رتشیب  رتشیب و  زور  هب  زور  و  اه ، نوا لاثما 

.هش یم ربارب  دنچ  ننک  یم یزادنا  هار تکرش  هک  ییاسک  یارب  اهزیچ  نیمه  .نش  یمن یبوخ  یاریدم  المع  نریگن 

ندرک یربهر  گرزب ، یاهرییغت  داجیا  نوتیدنم  هقالع هگا  .نینک  شومارف  ور  تیریدم  تکرش و  هیصصخت ، راک  نوتیدنم  هقالع هگا  سپ ،
.تکرش سیسات  غارس  نیرب  تقونوا  تساه ، نوا لاثما  یراذگریثات و  اه ، مدآ

؟؟ روطچ روطچ لوپ   لوپ

هتفرگ نوشتقو  ردقنا  نراد  هار  نیا  زا  بوخ  دمآرد  هک  ییاسک  الومعم  نیشب و  رادلوپ  تکرش  هی  نتشاد  اب  هک  هنک  یمن نیمضت  یچیه 
تکرش هک  مگب  ماوخ  یمن الصا  هتبلا  .ننک  هدافتسا  بوخ  ننوت  یمن نرآ  یم رد  هک  یلوپ  زا  المع  هک  نراد  سرتسا  ردقنا  هش و  یم

.درک رارقرب  لداعت  یگدنز  وت  هش  یم روطچ  ننودب  هک  ییاسک  یارب  یلو  هباختنا ، نیرتهب  اه  یضعب یارب  هیهابتشا ، باختنا  نتشاد 

میربب تذل  نومیگدنز  زا  مینوتن  هشب  ثعاب  ندروآرد  لوپ  هگا  هجیتن  رد  یگدنز ، زا  ندرب  تذل  یارب  هرازبا  هی  طقف  لوپ  هگید ، فرط  زا 
.دایم دوجو  هب  یا  هناقمحا بیکرت  یلیخ 

.مید یم ماجنا  هک  هیراک  عون  میربب  تذل  نومیگدنز  زا  هش  یم ثعاب  هک  ییاهزیچ  زا  هگید  یکی 

: نینک رکف  هلئسم  ود  نیا  هب  نینک  باختنا  ور  نوتراک  هک  نیا زا  لبق  سپ 

؟ تسه شخب  تذل نوتارب  نیدب  ماجنا  نیاوخ  یم هک  یراک  ایآ   .1
؟ نیربب تذل  شدمآرد  زا  نینوتب  هک  هرایم  دوجو  هب  نوتارب  ییاضف  نید  یم ماجنا  هک  یراک  ایآ   .2

نیا هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  یشیامزآ  هرود  لاس  کی  زا  دعب  .مدرک  عورش  مناتسود  اب  هارمه  ور  یراک  بسک و  شیپ  اه  لاس نم  دوخ 
زا هک  ینامز  راک و  نوا  سرتسا  مه  درب و  مهاوخن  تذل  راک  نوا  یاضف  زا  مه  هک  مدوب  هدیمهف  یلو  هشاب ، قفوم  هنوت  یم راک  بسک و 

عضو نالا  مدوب  هدرکن  ور  راک  نیا  هگا  .رانک  مدیشک  نیمه  یارب  .مربب  تذل  لوپ  نوا  زا  هک  هرایمن  دوجو  هب  مارب  یتصرف  هرب  یم نم 
.مدوبن یتخبشوخ  مدآ  الصا  یلو  دوب ، رتهب  یلیخ  میلام 

؟؟ تفر تفر شیپ   شیپ دیاب   دیاب یروطچ   یروطچ

تکرش سیسات  هش  یم نیرایب ، دوجو  هب  یفاک  لداعت  نوتیگدنز  وت  نینوت  یم نیرب و  یم تذل  راک  نیا  زا  هک  نینئمطم  هگا  سپ  بوخ ،
هک هنیا  منک  یم داهنشیپ  نم  هک  یزیچ  .نیدب  ماجنا  ور  راک  نیا  ادرف  نیمه  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا  یلو  .نوت  همانرب وت  نیراذب  ور 

: نیشن لکشم  راچد  ات  نیرب  ولج  لحارم  نیا  اب 

یراکدازآ یراکدازآ هلحرم  ۱۱ : : هلحرم

هتشاد فلتخم  یاهاج  اب  ییاهدادرارق  نیشابن ، ییاج  دنمراک  ینعی  .نیشاب   freelancer یلوق هب  نینک و  راک  دازآ  هک  هنیا  هلحرم  نیلوا 
هی یارب  هش ، یمن دودحم  مه  ننک  سیسات  تکرش  ناوخ  یم هک  ییاسک  هب  دودحم  هلحرم  نیا  .نیدب  سیورس  نوشهب  نیشاب و 

.همزال نم  رظن  هب  مه  هربخ  سانشراک 

زا ور  درک  شینیب  شیپ هش  یم هداس  هک  یا  هدنیآ صخشم و  قوقح  مک ، یلیخ  یاه  تیلوئسم اب  یدنمراک  نما  یاضف  هلحرم  نیا  وت 
.هریگ یم رارق  نوتلباقم  رد  یرتشیب  یاه  باختنا رت و  عیرس تفرشیپ  رتشیب ، یلیخ  هبرجت  رتالاب ، دمآرد  ضوع  رد  نید و  یم تسد 



بوخ هلحرم  نیا  وت  هگا  .نینزب  ور  تکرش  سیسات  دیق  هشیمه  یارب  یدنمراک و  هب  نیدرگرب  نیدش ، لکشم  راچد  هلحرم  نیا  وت  هگا 
هش و یم داهنشیپ  نوتهب  هک  ییاهراک  دادعت  هک  نیسرب  ییاج  هب  ات  نینک  ربص  نیدوب ، تکرش  نتشاد  هب  دنم  هقالع نیتفر و  شیپ 

.دعب هلحرم  هب  نیرب  تقونوا  نیدب ؛ ماجنا  نینوت  یم لمع  رد  هک  هشاب  یزیچ  نوا  ربارب  ود  زا  رتشیب  نیریگب  نینوت  یم

ندرک ندرک راک   راک یهورگ   یهورگ هلحرم  ۲۲ : : هلحرم

نیریگ و یم راک  هگیدمه  اب  نید و  یم لیکشت  ور  یهورگ  ندنورذگ  ور  هلحرم ۱  نوتدوخ  لثم  هک  هگید  رفن  دنچ  ای  کی  اب  هلحرم  نیا  وت 
یاهراک وت  ات  نینک  هورگ  نیا  دراو  مه  ور  دنتسه  ریذپ  کسیر هک  یراک  هزات مدآ  رفن  دنچ  ای  کی  هک  هیبوخ  رکف  مه  یلیخ  .نیرب  یم شیپ 

.ننک نوتکمک  هداس 

ماجنا مه  زا  ادج  رفن  چنپ  هک  ندب  ماجنا  ور  یراک  ننوت  یم یتحار  هب  رفن  هس  الثم  نینک ، تیریدم  ور  نوتدوخ  بوخ  نینوتب  هگا 
هک نینز  یم کحم  مه  ور  نوتناهارمه  نوتدوخ و  نوا  رانک  رد  هتبلا  .هیهدزاب  زا  دح  نیا  هب  ندیسر  هلحرم  نیا  وت  فده  سپ  .ند  یم

.هندرک راک  یهورگ  هرابرد  امامت  تکرش  هی  هشاب  یچره  هن ؛ ای  نینک  راک  یهورگ  نینوت  یم

تکرش دیق  هلحرم ۱ و  هب  نیدرگرب  هرتهب  نیدش ، هتسخ  نوتاه  یهورگ مه اب  ندز  هلک  رس و  زا  هک  نیدرک  ساسحا  هلحرم  نیا  وت  هگا 
، دش رتهب  نوش  یلام هدزاب  رتشیب و  امیاد  نوتاهراک  دادعت  نیدیسر و  الاب  هدزاب  هب  نیدوب ، قفوم  هلحرم  نیا  وت  هگا  .نینزب  ور  ندز 

.دعب هلحرم  نیر  یم

تکرش تکرش سیسات   سیسات هلحرم  ۳۳ : : هلحرم

یتح هشاب  مزال  هگا  .نیشب  گرزب  هدز  باتش نینک  یمن یعس  مه  تقوچیه  نینک و  یم سیسات  ور  نوتدوخ  تکرش  هلحرم  نیا  وت 
.نینک یم ادیپ  هعسوت  یجیردت  ضوع  رد  نینک و  یم در  ور  بوخ  رهاظ  هب  یاه  تصرف یضعب 

PMBOKPMBOK  یاهدنیآرف یاهدنیآرف یارجا   یارجا بیترت   بیترت
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زا یلیخ  وت  البق  .میرب  شیپ  یروطچ  دیاب  مینک  شارجا  میاوخب  الثم  هگا  هیچ و   PMBOK یاهدنیآرف بیترت  هک  هنیا  یگشیمه  لاوس  هی 
.منک تبحص  ارجام  نیا  دروم  رد  صاخ  روط  هب  ماوخ  یم نالا  یلو  مداد ، حیضوت  ش  هرابرد میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  اه  هتشون

!! نرادن نرادن بیترت   بیترت   PMBOKPMBOK  یاهدنیآرف یاهدنیآرف

.هنک صخشم  بیترت  نوشارب  هتشادن  دصق  کاب  مپ هلب ، .نرادن  بیترت  کاب  مپ یاهدنیآرف  نینودب  دیاب  هک  هنیا  هتکن  نیلوا 

هب دنیآرف  هی  زا  کاب  مپ وت  هک  ییاه  شلف همه  نوا  سپ  هشاب ، هدشن  هئارا  اهدنیآرف  یارب  بیترت  هرارق  هگا  هک  نینک  رکف  الامتحا  الاح 
مه اب  یروطچ  اهدنیآرف  هک  ننیا  هدنهد  نوشن نتسین ، ارجا  بیترت  هدنهد  نوشن کاب  مپ وت  طباور  نوا  .هیچ  هر  یم هگید  دنیآرف 

.هکاب مپ میهافم  نیرت  مهم زا  نیا  هک  نش ، یم هچراپکی 

رثوم لماک و  بوخ و  ور  صاخ  دنیآرف  هی  میاوخب  هگا  تسه و  اهدنیآرف  نیب  ییاه  یگتسباو عون  هچ  هک  هد  یم نوشن  یگچراپکی  نیا 
نانیمطا لباق  ش  هجیتن هشابن ، لماک  یریذپریثات  رگا  .هراذب  ریثات  ییاهزیچ  هچ  رب  هریگب و  ریثات  ییاهزیچ  هچ  زا  دیاب  مینک ، ارجا 
یاهدنیآرف ارچ  .میش  یم لکشم  راچد  تلاح  ود  ره  وت  .هدشن  هدافتسا  تسرد  ش  هجیتن هشابن ، لماک  شیراذگریثات  هگا  تسین و 

؟ نرادن بیترت   PMBOK
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؟؟ نرادن نرادن بیترت   بیترت کاب   کاب مپمپ یاهدنیآرف   یاهدنیآرف ارچ   ارچ الاح   الاح

ییاه شلف مه  اه  نوا نیب  نتسه و  کاب  مپ یاهدنیآرف  لداعم  شیبامک   ۲ سنیرپ یاه  تیلاعف .نینک  هاگن   PRINCE2 هب الثم  هش  یم
.نتسه ارجا  بیترت  هدنهد  نوشن  ۲ سنیرپ وت  طباور  نیا  یلو  .هراد  دوجو  یطباور  هراد ، دوجو 

هی هب  دیسر  دعب  درک و  یط  شزاغآ  یزادنا و  هار ریسم  وت  ور  یا  هداس یطخ و  شیبامک  ریسم  درک ، عورش  هش  یم صاخ  یاج  هی  زا  ینعی 
مینک ضرف  هگا  ینعی  .همتاخ  یاه  تیلاعف هب  هسر  یم مه  دعب  هش و  یم رارکت  ییارجا  یاه  هلحرم دادعت  هب  هک  اه  تیلاعف زا  یا  هخرچ

، ولج میرب  میشکب و  طخ  شاهاب  ور  ریسم  تیلاعف و  نیلوا  یور  میراذب  ور  راکدوخ  مینوت  یم هراد ، یصاخ  هلحرم  دادعت  توم  هژورپ
.نایاپ هطقن  هب  میسرب  تیاهن  رد  مینک و  رارکت  ور  اه  هخرچ

؟ هیچ نوترظن  هب  هنک  یمن کاب  مپ هنک و  یم هئارا  بیترت   ۲ سنیرپ هک  نیا لیلد 

یسک هچ  مینک ، راکیچ  هلحرم  هب  هلحرم  مینک ، ارجا  ور  هژورپ  یروطچ  هک  هگب  ام  هب  هرارق  هیژولودوتم ،  ۲ سنیرپ هک  هنیا  شلیلد 
صخشم داوخ  یم طقف  کاب  مپ .هگب  ییاهزیچ  نینچ  ام  هب  تسین  رارق  تسین و  یژولودوتم  کاب  مپ یلو  .نوا  لاثما  هیراک و  هچ  لوئسم 

.درک هچراپکی  ور  هژورپ  یتیریدم  یاه  تیلاعف یروطچ  ینعی  هشاب ، رثوم  هک  داد  ماجنا  دیاب  یروطچ  ور  یراک  ره  هک  هنک 

یدنیآرف یاه  هیامرس نامزاس و  یطیحم  لماوع  زج  هب  .میریگب  رظن  رد  ور  ناعفن  یذ ییاسانش  لثم  هداس  دنیآرف  هی  لاثم  ناونع  هب 
: هراد یدورو  ود  نتسه ، اهدنیآرف  همه  یدورو  هک  نامزاس 

هژورپ روشنم 
یتاکرادت دانسا 

نومه ای  هژورپ  فیرعت  تسه  نومرایتخا  رد  هک  یزیچ  اهنت  المع  س ، هژورپ شزاغآ  نامز  وت  مینک و  یم ارجا  ور  دنیآرف  هک  یراب  نیلوا 
مه نوچ  مینک ، رارکت  ور  ناعفن  یذ ییاسانش  دیاب  هرابود  میر  یم رتولج  هک  دعب  .میرب  یم شیپ  نومه  اب  ور  راک  س و  هژورپ روشنم 

ور یراک  هی  میریگب  میمصت  هگا  الثم  .هراذ  یم رثا  ناعفن  یذ ور  اه  یزیر همانرب زا  یضعب  هک  نیا مه  هدش و  رتشیب  هژورپ  زا  نومتخانش 
هب هک  ییاه  یزیر همانرب مامت  دیاب  سپ  هش ، یم ام  عفن  یذ هریگب  هدهع  هب  ور  راک  هرارق  هک  یهورگ  ای  درف  نوا  المع  مینک ، یراپس  نورب

.مینک رارکت  ور  هش  یم عورش  ناعفن  یذ ییاسانش  اب  المع  هش و  یم طوبرم  ناعفن  یذ

همه یور  اهرییغت  نیا  .تاطابترا  یزیر  همانرب یور  اصوصخ  هراذ ؛ یم رثا  اه  یزیر همانرب زا  یلیخ  یور  ناعفن  یذ ییاسانش  دوخ  الاح 
هب رجنم  هک  تاکرادت  یزیر  همانرب دوخ  هلمج  زا  نش ، یم رارکت  شدعب  اه  یزیر همانرب همه  المع  هجیتن  رد  نراذب و  رثا  ننوت  یم اه  همانرب

.هشب هنوت  یم مه  تاکرادت  دانسا  رییغت 

یاج همه  .شیجورخ  مه  نتسه و  ناعفن  یذ ییاسانش  یدورو  مه  اهزیچ  یضعب  ینعی  هیرود ، هطبار  هی  مداد  حیضوت  نالا  هک  یدنور 
.مینک جارختسا  اهدنیآرف  یارب  یصاخ  بیترت  مینوت  یمن مه  مینک  یعس  هگا  یتح  هک  هرطاخ  نیمه  هب  هیرود و  طباور  زا  رپ  کاب  مپ

مه اب  زیچ  همه  جیردت  هب  ات  مینک  ارجا  ور  یزیر  همانرب راب  دنچ  الامتحا  دیاب  رییغت  ره  یارب  هک  هنیا  هتفا  یم هک  یقافتا  مه  ارجا  عقوم 
(. هش یم رارکت  تاعفد  هب  راب  ره   ) تسه  iterative کاب مپ یزیر  همانرب هک  هد  یم حیضوت  مه  کاب  مپ دوخ  وت  .هشب  راگزاس 

؟؟ درک درک ارجا   ارجا ورور   کاب   کاب مپمپ هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ سپسپ   بوخ ، ، بوخ

ور کاب  مپ هش  یم یروطچ  هگید  ترابع  هب  ای  درک  ارجا  ور  کاب  مپ هش  یم یروطچ  نرادن ، بیترت  کاب  مپ یاهدنیآرف  هک  یتقو  سپ 
؟ درک رقتسم 

زا هک  هنیا  درک  هش  یم هک  یراک  درک ! رقتسم  ای  ارجا  ور  کاب  مپ هش  یمن الوصا  مدرک : شرارکت  الاح  ات  مه  یلیخ  س و  هداس یلیخ  باوج 
قرف مه  اب  یلیخ  اتود  نیا  .میرایب  رد  ارجا  هب  ور  متسیس  نوا  دعب  میریگب و  کمک  نوم  هژورپ یریدم  متسیس  تخاس  یارب  کاب  مپ

.ننک یم



نیا میراد و  مه   ۲ سنیرپ لثم  یا  یژولودوتم هب  زاین  کاب ، مپ لثم  یشناد  رب  هوالع  میزاسب  ور  نوم  هژورپ تیریدم  متسیس  هک  نیا  یارب 
صخشم یژولودوتم  اب  ندرک  رقتسم  ندرک و  ارجا  یلصا  تمسق  .هنک  یم دیکات  شور  یلیخ  ش  همدقم وت  مه  کاب  مپ دوخ  هک  هیزیچ 

.هنک یراک  هزوح  نیا  وت  داوخ ) یمن و   ) هنوت یمن کاب  مپ هش و  یم

، درک ( tailor  ) یزاس یصاصتخا دیاب  لوا  مه  ور   ۲ سنیرپ .درک  ارجا »  » تسه هک  یروط  نوا  هش  یمن مه  ور   ۲ سنیرپ دوخ  یتح 
هار کی  .درک  رقتسم  ور  متسیس  نوا  دعب  و  میریگ ) یم کمک  مه  کاب  مپ زا  شتخاس  یارب   ) تخاس ور  هژورپ  تیریدم  متسیس  شاهاب 

.مدوب هداد  شحیضوت  مه   PMI سنارفنک وت  متشاذگ co-tailoring و  ور  شمسا  نم  هک  هیزیچ  راک  نیا  یارب 

هژورپ هژورپ هناگ   هناگ هسهس یاه   یاه تیدودحم تیدودحم هبهب   کباچ   کباچ درکیور   درکیور
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اه تقو یلیخ  مه  ور  تیفیک  هنیزه … نامز ، هرتسگ ، نیسانش : یم امتح  هک  ور  هناگ  هس یاه  تیدودحم هژورپ و  ثلثم  یارجام  نوا 
.نراد شهگن  ثلثم  ننک  یم یعس  مزاب  لاح  نیع  رد  ننک و  یم هفاضا  شهب 

: داد حیضوت  ثلثم  نیمه  یور  هش  یم ور  تسه  هژورپ  هب   Atern کباچ درکیور  وت  هک  یا  هدمع یاه  توافت زا  یکی  لاح ، ره  هب 

اب هلماک ، ناتسرامیب  هی  هتباث … ش  هرتسگ میزاسب ، ناتسرامیب  هی  هرارق  الثم  .میراد  یم هگن  تباث  ور  هرتسگ  کیسالک  یاه  هژورپ وت 
.میسرب هرتسگ  نوا  هب  هک  مینک  یم یزاب  یروط  نامز  هنیزه و  اب  .اه  نوا لاثما  هدش و  نییعت  حلاصم  صخشم و  یانبریز  هقبط و  دادعت 

هی الثم   ) مینک یمن کیچوک  ور  هرتسگ  الومعم  میراد ، مک  تقو  الثم  مینیبب  هگا  یلو  میراد ، هگن  دودحم  ور  نامز  هنیزه و  مینک  یم یعس 
.مینک یم فرصم  رتشیب  نامز  ای  مینک ، یم هنیزه  رتشیب  ای  رانک ،) میراذب  ور  شیکیناکم  تاسیسات  ای  مینک ، فذح  ور  ناتسرامیب  هقبط 

.مینک ینابرق  مه  ور  تیفیک  هرتسگ  هب  ندیسر  یارب  میش  یم روبجم  اه  تقو یلیخ  یلو  میراد ، هگن  تباث  مینک  یم یعس  ور  تیفیک 

مینک و یم تباث  صخشم و  ادتبا  زا  ور  تیفیک  نامز و  هنیزه و  ینعی  مینک ، یم لمع  سکعرب  ( DSDM Aten  ) نرتا کباچ  درکیور  وت 
.مینک یم دایز  مک و  ور  هرتسگ 

تقد هب  راک  تیفیک  هنیزه و  نامز و  تدم  شوت  هک  هدنب  یم یدادرارق  شامرفراک  اب  راکنامیپ  هی  الثم  هن ؟ دایم ، بیجع  نوترظن  هب 
! هنک رییغت  هک  هراد  هزاجا  راک  هرتسگ  یلو  هدش ، صخشم 

: مینک یم شتیریدم  وکسم  یدنب  تیولوا کینکت  اب  هک  هنیا  مینک  یم هرتسگ  اب  هک  یراک 

MoSCoW PrioritizationMoSCoW Prioritization
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: ناه ترابع نیا  یادتبا  نتسه  ( MoSCoW  ) وکسم وت  هک  یفورح 

.هروخ یمن درد  هب  الصا  هژورپ  ییاهن  لوصحم  نشابن  هگا  نشب و  دیلوت  دیاب  امتح  هک  هرتسگ  زا  ییاه  شخب نوا   – Must have
هژورپ ییاهن  لوصحم  زا  مینوت  یم مه  زاب  نشابن  هگا  یلو  همزال ، نوشندوب  اعقاو  هک  هرتسگ  زا  ییاه  شخب نوا   – Should have

.میریگب رظن  رد  اهدوبمک  یضعب  یارب  یبناج  یاه  لح هار  هی  هشاب  مزال  هنکمم  طقف  مینک ، هدافتسا 
.هتفا یمن یقافتا  مه  هشابن  یلو  هشاب ، ییاهن  لوصحم  وت  دایم  نومشوخ  یلیخ  هک  هرتسگ  زا  یشخب  نوا   – Could have

طبترم رظن  هب  هنکمم  هک  دنچره  هشاب ؛ هژورپ  ییاهن  لوصحم  وت  میرادن  دصق  العف  هک  ییاهزیچ  نوا   – Won’t have this time
.دایب

هنیزه اب  نامز و  وت  ور  اه  Must همه مینوت  یمن هک  میشب  هجوتم  هگا  .هشاب  هتشاد  ور  اه  Must همه دیاب  لاح  ره  هب  ام  لوصحم  سپ 
یلوصحم هش  یم هشاب ، هتشاد  ور  اه  Must طقف ییاهن  لوصحم  هگا  .مینک  یم وغل  ور  هژورپ  مینک ، لیمکت  هدش  صخشم  تیفیک  و 

(. minimum viable product  ) هنک یم هدروآرب  ور  یلصا  یاهزاین  هک  یلقادح 

.لا هدیا لوصحم  هش  یم هشاب ، هتشاد  ور  اه  Could اه و Should اه و Must همه لوصحم  هگا  شسکعرب ،

مینک و یم نییعت  ور  هرتسگ  هک  ادتبا  زا  ینعی  هشاب ؛ هتشاد  ور  اه  Should همه اه و  Must همه ییاهن  لوصحم  هک  هنیا  ام  راظتنا 
صخشم ور  نامز  هنیزه و  ساسا  نیا  رب  شخب و  نیا  ماجنا  یور  میراذ  یم ور  نومراظتنا  مینک ، یم یراذگ  تمالع ور  شرصانع 

رگا مینک و  یم لماک  ور  هرتسگ  مامت  لا و  هدیا تمس  هب  میرب  یم هیلوا  راظتنا  نیا  زا  ور  نوا  مینوتب ، هر  یم شیپ  راک  یتقو  هگا  .مینک  یم
یلو .هنک  یم دیلوت  ور  اه  Must طقف هک  یلقادح  هخسن  تمس  هب  میرب  یم هیلوا  راظتنا  نیا  زا  ور  نوا  میروخب ، لکشم  هب  سکعرب  مه 

.هتباث تیفیک  هنیزه و  نامز و  لاح  ره  هب 

: هک هش  یم هدافتسا  ییاه  هژورپ وت  شور  نیا  زا 

هشاب دایز  تیعطق  مدع  تارییغت و 
هنک صخشم  ینشور  هب  ور  شدوخ  یاهراظتنا  هنوتن  هشاب  هدیدن  ور  راک  زا  ییاه  شخب امرفراک  یتقو  ات  و 

: هش یم اتدمع  هک 

یرازفا مرن یاه  هژورپ
یتاقیقحت یاه  هژورپ

ینامزاس رییغت  یاه  هژورپ

.هژورپ هن  نتسه ، حرط  ینامزاس  یاهرییغت  مینک ، دروخرب  قیقد  میاوخب  هگا  هتبلا 

ور یا  هژورپ نینچ  نیدوب  لوئسم  ینامز  هگا  .ننامزاس  هی  وت  دانسا  تیریدم  متسیس  یزادنا  هار لثم  ییاهزیچ  ینامزاس  رییغت  یاه  هژورپ
تمسق هک  هنیا  اه  هژورپ روجنیا  وت  یساسا  لکشم  هی  نوچ  نینک ، رکف  وکسم  کینکت  زا  هدافتسا  هب  امتح  نینک  تیریدم  ای  یربهر 

.نش یم لکشم  راچد  یتایح  یاه  تیلباق ضوع  رد  مینک و  یم نتسین  یتایح  هک  یا  هزماب یاه  تیلباق فرص  ور  تقو  زا  یدایز 

دودح ۲۰ اب  هژورپ  ییاهن  لوصحم  شزرا  دصرد  دودح ۸۰  هک  نیا تسه ؛ هدعاق ۲۰/۸۰  نومه  تسه  اه  نیا همه  تشپ  هک  یا  هدیا
: ارچ سپ  .هش  یم داجیا  نوا  هرتسگ  دصرد 

هخرچ هک  یرازفا  مرن یاه  هژورپ وت  اصوصخ  هنک ؛ یمن دیلوت  دایز  یلیخ  شزرا  هک  مینک  یا  هرتسگ فرص  ور  هنیزه  نامز و  دح  زا  دایز   .1
.ههاتوک یلیخ  شلوصحم  رمع 

.مینکن ننک  یم هجوت  بلج  هک  یشزرا  مک  رصانع  فرص  ور  نشب  شزرا  رپ  رصانع  فرص  دیاب  هک  یهجوت  هک  هشاب  نومساوح   .2

هی ثادحا  هژورپ  وت  الثم  .هش  یم تخس  یلیخ  لقادح  ای  درک ، ور  راک  نیا  هش  یمن یا  هژورپ عون  ره  وت  هک  تسین  یکش  بوخ ، هتبلا 
.درک یدنب  هتسد وکسم  کینکت  اب  ور  هرتسگ  هش  یمن یتحار  نیا  هب  ناتسرامیب 



؟؟ مینک مینک راکیچ   راکیچ دیاب   دیاب میتفا   میتفا یمیم   ولج   ولج همانرب   همانرب زازا   یتقو   یتقو
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میتفا یم ولج  هک  یتقو  میشاب و  هراچ  رکف  هب  دیاب  میتفا  یم بقع  همانرب  زا  یتقو  هک  نینک  رکف  دیاش  نینک ؛ بجعت  لاوس  نیا  زا  دیاش 
.تسین روطنیا  هک  یلاح  رد  .مینک  یراک  تسین  مزال  میش و  یم لاحشوخ  طقف 

اه نیا لومعم  یاهرتماراپ  .مینک  لیمکت  ریداقم  نوا  قبط  ور  هژورپ  هک  هنیا  فده  نراد و  یصخشم  رادقم  هژورپ  یاهرتماراپ  زا  مودکره 
: نتسه

نامز
هنیزه
تیفیک
هرتسگ
عفانم

دیاب یسک  هچ  دایم  دوجو  هب  یفارحنا  یتقو  هک  ننک  یم نییعت  اه  نیا مینک و  یم صخشم  مه  یلرتنک  دح  دنچ  ای  کی  مودکره  یارب 
دودح نیا  اب  ههام  هژورپ ۱۸  نامز  تدم  الثم  (. ۲ سنیرپ حوطس  رب  ینتبم  تیریدم  موهفم  نومه   ) هریگب میمصت  شحالصا  یارب 

حوطس میشاب و  هراچ  رکف  هب  مینک و  ینیبزاب  ور  اه  همانرب مامت  دیاب  میشب  در  دودح  نوا  زا  هگا  .رتمک  هام  ای ۴  رتشیب  هام   ۲ یراداور :
.نریگب میمصت  ییاهن  لح  هار  دروم  رد  دیاب  مه  رتالاب  یتیریدم 

هام یاج ۱۸  هب  هژورپ  هک  مینک  یم ینیب  شیپ یلبق  لاثم  وت  الثم  میتفا ، یم ولج  همانرب  زا  یتقو  ارچ  هک  نینک  رکف  نوتدوخ  اب  دیاش  الاح 
لاثما مینک و  هیهت  دیدج  همانرب  مینکب ، دیدج  یاه  یریگ میمصت میداتفا  بقع  مانرب  زا  هک  یتقو  لثم  دیاب  هش  یم مومت  هام  وت ۱۲ 

؟ هیچ لاوس  نیا  دروم  رد  نوترظن  .اه  نوا

هش ۱۲ یم ینیب  شیپ هک  میر  یم شیپ  یروج  میراد  ام  هشب و  مومت  ههام  هژورپ ۱۸  هک  هشاب  نیا  بولطم  تیعضو  هگا  هک  هنیا  ارجام 
هک مینک  یراک  نومییارجا  یاه  تسایس ندرک  ضوع  اب  مینوتب  دیاش  .مینک  یم فرص  عبانم  دح  زا  دایز  میراد  الامتحا  هشب ، مومت  ههام 
مینک هفاضا  هژورپ  هرتسگ  هب  یزیچ  امرفراک  یگنهامه  اب  مینوتب  دیاش  .مینک  هنیزه  رتمک  ضوع  رد  هشب و  مومت  هام  نومه ۱۸  وت  هژورپ 

.مینک شمومت  هام  نومه ۱۸  وت  ناکامک  میریگب و  مه  ور  شلوپ  و 

.میدن تسد  زا  ور  اه  تصرف هک  هنیا  یلصا  یارجام  ندایز و  یلیخ  اه  باختنا

یلیخ نتسه   PMBOK Guide و PRINCE2 لثم هژورپ  تیریدم  یاهدرادناتسا  یریگدای  لاح  رد  هک  ییاسک  یارب  ارجام  نیا  کرد 
.هراد تیمها 

! نیرایب تسد  هب  یا  هژورپ وت  هدش  هک  مه  راب  کی  لقادح  ور  نداتفا  ولج  همانرب  زا  هبرجت  مراودیما 

؟؟ درب درب شیپ   شیپ کباچ   کباچ ورور   یایا   هژورپ هژورپ هشهش   یمیم یروطچ   یروطچ
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مه ور  ش  هلصوح نیشاب ، هتشادن  شزا  یلماک  روصت  هنکمم  نیسر و  یم  Agile ای کباچ  ترابع  هب  دایز  هژورپ  تیریدم  هزوح  وت  اعطق 
نیرت و عیرس هب  ور  ندوب  کباچ  منک  یعس  ماوخ  یم بلطم  نیا  وت  .شنیریگب  دای  نینوخب و  ور  لماک  عبانم  هک  نیشاب  هتشادن 

.مدب حیضوت  نکمم  تلاح  نیرت  هداس

؟؟ دوب دوب کباچ   کباچ دیاب   دیاب یتقو   یتقو هچهچ  

ضرف هنیا : نم  یگشیمه  لاثم  .نشاب  دایز  یلیخ  هژورپ  یاهرییغت  اه و  تیعطق مدع  هک  مینک  یم هدافتسا  کباچ  یاه  شور زا  یتقو 
یلو هشب ، دایز  مک و  شاه  هقبط دادعت  هنکمم  یتح  هشب ، لامعا  هژورپ  هب  تارییغت  یلیخ  هنکمم  .نیزاسب  ناتسرامیب  هی  هرارق  نینک 
روط نیا اه  هژورپ یضعب  وت  یلو  هنیا ؟ زا  ریغ  .دایمن  رد  بآ  زا  یزاب  رهش  هی  الثم  دوب و  دهاوخ  ناتسرامیب  هی  مه  زاب  رخآ  رد  الامتحا 
رهش  » هی نینیبب  هش  یم مومت  یتقو  نینک و  عورش  ناتسرامیب »  » هی دیلوت  یارب  ور  راک  هنکمم  یرازفا  مرن یاه  هژورپ وت  الثم  .تسین 

.ندش هتفرگ  رظن  رد  اه  هژورپ عون  نیا  یارب  کباچ  یاه  شور .هدش  هتخاس  یزاب »

هدافتسا ینامزاس  رییغت  یتاقیقحت و  یاه  هژورپ یارب  یدح  ات  یرازفا و  مرن یاه  هژورپ یارب  اتدمع  کباچ  یاه  شور زا  رضاح  لاح  رد 
.شنیربب شیپ  کباچ  نینوت  یم نینک  یزاس  هدایپ نوتنامزاس  وت  دانسا  تیریدم  متسیس  هی  ای   ERP هی نیاوخ  یم هگا  الثم  .هش  یم

؟؟ هیروطچ هیروطچ ندوب   ندوب کباچ   کباچ

.هتفیب قافتا  رت  عیرس هدب  خر  داوخب  هنکمم  هک  یرییغت  ره  هک  میرایب  دوجو  هب  ییاضف  میریذپب و  ور  تارییغت  هک  نیا ینعی  ندوب  کباچ 
.تیقفوم ینعی  نیا  هرت و  کیدزن هراد  زاین  امرفراک  هک  یزیچ  نوا  هب  ییاهن  لوصحم  الامتحا  هشب ، لامعا  رتشیب  رییغت  ردقچره 

کباچ یاه  هژورپ لوصحم  میریگب ، ور  یژرنا  نتفر  رده  یراک و  هرابود یولج  هک  نیا یارب  مینک و  فشک  ور  تارییغت  مینوتب  هک  نیا  یارب 
زا یا  هدافتسا لباق  یاه  هخسن امیاد  هک  یروط  مینک ، یم دیلوت  یجیردت  هلحرم و  هب  هلحرم  ور  نوا  مینک : یم دیلوت  یتوافتم  لکش  هب  ور 

هک همهفب  بیترت  نیا  هب  هنک و  ششیامزآ  تحار  هنوتب  ای  هنک  هدافتسا  اعقاو  شزا  هنوتب  رادرب  هرهب ات  میشاب  هتشاد  ور  ییاهن  لوصحم 
یاه شور هش  یم ثعاب  هک  سارجام  نیمه  .مینک  یم هدافتسا  یدعب  یاه  یزیر همانرب یارب  شدروخزاب  زا  .هراد  مزال  یزیچ  هچ  اعقاو 
دنچ یتلاح  شزا  مینوتب  یتحار  هب  هک  تسین  یروط  شلوصحم  نوچ  مینک ، هدافتسا  یا  هژورپ عون  ره  وت  مینوتن  یتحار  هب  ور  کباچ 

.میرایب دوجو  هب  یجیردت  یا و  هلحرم

شارب یلک  یلیخ  یبوچراهچ  هنکمم  .مینک  یمن یزیر  همانرب ور  هژورپ  لک  ادتبا  زا  هرییغت ، لاح  رد  زیچ  همه  کباچ  یاه  هژورپ وت  نوچ 
طیحم وت  اه  یزیر همانرب مه  لاح  ره  رد  .هش  یم ماجنا  کیدزن  هدنیآ  یارب  طقف  شیعقاو ، ینعم  هب  یزیر  همانرب یلو  میشاب ، هتشاد 

.نش یم ماجنا  رت  هداس کباچ 

؟؟ مید مید یمیم ماجنا   ماجنا ورور   هژورپ   هژورپ یروطچ   یروطچ اقیقد   اقیقد ینعی   ینعی

: میر یم شیپ  یروطنیا  مارکسا  وت  الثم 

، هشب لماک  تسیل  هک  مینک  یمن ربص  .لوصحم  هرتسگ  هش  یم نیا  .مینک  یم هیهت  هراد  زاین  امرفراک  هک  ییاهدرکلمع  زا  یتسیل   .1
یمتیآ ردقچره  ینعی  هشاب ، بترم  دیاب  هشیمه  تسیل  نیا  .دعب  هلحرم  میر  یم هیفاک ، هدب  نوشن  ور  هار  زا  رادقم  هی  هک  ردقنیمه 

.هریگب رارق  رتالاب  هرت ، مهم
« تنیرپسا  » یارب میراذ  یم میراد و  یمرب تسیل  یالاب  زا  ور  اه  متیآ زا  یدادعت  مینک  یم دروآرب  نومدوخ  زا  هک  یتیفرظ  ساسا  رب   .2

.هتفه ود  ای  هام ، کی  الثم  مینک ؛ یم صخشم  راک  یارب  لبق  زا  هک  هنامز  تدم  هی  تنیرپسا »  » ره .ور  شیپ 
فشک یرییغت  هگا  هگید  فرط  زا  مینک و  یم دیلوت  ور  میدوب  هدرک  باختنا  هک  ییاه  متیآ هنتفر  شیپ  لاح  رد  تنیرپسا  هک  یتدم  وت   .3

نوچ میدن ، رییغت  تنیرپسا  تسیل  وت  ور  یزیچ  چیه  هک  هنوم  یم نومدای  یلو  مینک ، یم لامعا  لوصحم  تسیل  هب  مه  هشب 
.هرب یم نیب  زا  ور  نومزکرمت 

ور لوصحم  نیا  .هلبق  زا  رت  لماک هلحرم  هی  هک  هدش  هتخاس  لوصحم  زا  دیدج  هخسن  هی  هش  یم مومت  تنیرپسا  نامز  تدم  یتقو   .4
تفایرد ور  امرفراک  دروخزاب  دعب  .مید  یم مه  حیضوت  مید و  یم رارق  امرفراک  رایتخا  رد  هلماک  دص  رد  دص  یاه  متیآ لماش  طقف  هک 



تدم نشب ؛ دیلوت  تنیرپسا  یاه  متیآ مامت  هک  مینک  یمن راک  ردقنا  هک  هشاب  نوتدای  .مینک  یم لامعا  لوصحم  تسیل  وت  مینک و  یم
مه هشن  هگا  مینک و  یم دیلوت  نامز  تدم  نوا  وت  هشب  هک  متیآ  ردقچره  .دایز  هن  مینک و  یم شمک  هن  هتباث و  تنیرپسا  نامز 

! هدشن
تیافک شارب  هدش  دیلوت  هلحرم  نیمه  ات  هک  یلوصحم  هک  هسرب  هجیتن  نیا  هب  امرفراک  ای  هشاب  هدش  مومت  لوصحم  تسیل  هگا   .5

هلحرم ۲. هب  میدرگ  یمرب هنرگو  .هش  یم مومت  هژورپ  هنک ، یم

.ندشن هتفگ  لحارم  نیا  وت  مارکسا  یاه  هبنج زا  یلیخ  هتکن :

هی ور  لوصحم  تنیرپسا  ره  وت  و  هناهام ، الثم  یاه  هزاب ینعی  مینک ، یم ارجا  تنیرپسا  یدادعت  هی  هک  هنیا  هتفا  یم هک  یقافتا  سپ 
هی .هش  یم مومت  هژورپ  هبوخ و  یفاک  هزادنا  هب  نومارب  لوصحم  مینیبب  هک  مید  یم همادا  ور  راک  نیا  ردقنا  .مینک  یم رت  غلاب هلحرم 
هیلبق فالخ  رب  هک  میراد ، تنیرپسا  هرتسگ  یارب  مه  یا  هگید تسیل  هنک و  یم رییغت  هراد  امیاد  هک  میراد  لوصحم  هرتسگ  زا  تسیل 

.هتباث

؟؟ هشهش یمن یمن ماجنا   ماجنا هلحرم   هلحرم هبهب   هلحرم   هلحرم یجیردت  وو   یجیردت یایا   هژورپ هژورپ رهره   هگم   هگم یلو   یلو

یاه iterative و ترابع یارب  یبوخ  لداعم  نم  هک  هنیا  یلصا  لکشم  میراد ؛ رظن  رد  کباچ  یاه  شور وت  هک  ینعم  نوا  هب  هن 
.هشاب هدافتسا  لباق  دودحم  لکش  هب  دنچره  ش  هخسن ره  هک  هشاب  یروط  دیاب  لوصحم  نوا  .العف  هسر  یمن مرظن  هب   incremental
یتقو .ییاهن  هدافتسا  یارب  هرب  شلوصحم  هشب و  مومت  تنیرپسا  هی  نایاپ  رد  هژورپ  هک  میشاب  هتشاد  ور  یگدامآ  نیا  هشیمه  دیاب  ام 

.تسین هدافتسا  لباق  شلوصحم  هشن  مومت  هژورپ  یتقو  ات  الومعم  هن ؛ اعطق  هیروطنیا ؟ مه  میزاس  یم ناتسرامیب  هی  میراد 

لحارم لک  یتقو  ات  هک  ندرک  یم شمیظنت  هلحرم  هب  هلحرم  یروط  ندرب ؛ یم شیپ  ناتسرامیب  لثم  میدق  مه  ور  یرازفا  مرن یاه  هژورپ
.میر یمن شیپ  کبس  نوا  هب  نالا  یلو  .تشادن  دوجو  یا  هدافتسا لباق  لوصحم  دوب  هدشن  ماجنا 

هنیزه نامز و  ندرک  نییاپ  الاب و  اب  مینک  یم یعس  میریگ و  یم رظن  رد  تباث  ور  تیفیک  هرتسگ و  کیسالک  یاه  هژورپ وت  هگید ، فرط  زا 
یراک (. Atern دوتم وت  الثم   ) میریگب تباث  ور  نامز  هنکمم  اتیاهن  تسین و  تباث  کباچ  یاه  هژورپ وت  هرتسگ  .مینک  قبطنم  ور  نومدوخ 

نیرتشیب هک  میرب  یم شیپ  ور  هژورپ  یروط  تسه و  هنک  یم دیلوت  هرتسگ  زا  یشخب  ره  هک  یشزرا  هب  نومساوح  هک  هنیا  مینک  یم هک 
اب ۲۰ شزرا  دصرد  دودح ۸۰  ینعی  هر ، یم شیپ  هدعاق ۲۰/۸۰  اب  ارجام  نیا  مه  الومعم  .دایب  تسد  هب  نامز  نیرتدوز  رد  نکمم  شزرا 

هشب و کرد  یبوخ  هب  هلئسم  نیا  هک  مینک  یم مهارف  ور  یا  هنیمز میر  یم شیپ  کباچ  یتقو  .هش  یم دیلوت  یژرنا  نامز و  هنیزه و  دصرد 
هنیزه و نامز و  دصرد  ات ۴۰  اب ۲۰  یلو  شییاهن ، شزرا  دصرد  ای ۹۰  اب ۸۰  هزورپ  هک  ییاج  هشب ؛ هداد  نایاپ  بسانم  نامز  رد  هژورپ 
یلیخ نینوت  یم دانسا ) تیریدم  متسیس  یزادنا  هار الثم   ) نیشاب هتشاد  ینامزاس  رییغت  یاه  هژورپ وت  یا  هبرجت هگا  .هش  یم مومت  یژرنا 

لکشم راچد  ور  هژورپ  هنوت  یم ردقچ  شزرا  مک  یاه  یراک هزیر یارب  ندرک  فرص  تقو  شزرا و  یور  ندرکن  زکرمت  هک  نینک  کرد  بوخ 
.هنک

اهاه یگدیچیپ یگدیچیپ تیریدم   تیریدم ردرد     PMIPMI  دیدج دیدج یامنهار   یامنهار
https://khorramirad.com/962/ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۲

رد مدوب و  هتشون  تسه  ( Practice Guide  ) یلمع یاهامنهار  نوشمسا  هک   PMI یاه امنهار دیدج  یرس  دروم  رد  شیپ  تقو  دنچ 
حرط و هژورپ ، یاه  یگدیچیپ تیریدم  هرابرد  هدش ، رشتنم  مه  مود  یامنهار  نالا  .هتارییغت  تیریدم  دروم  رد  هک  امنهار  نیلوا  دروم 

.ویلوفترپ

: هد یم حیضوت  اه  هبنج نیا  زا  ور  عوضوم  س و  هحفص ادودح ۱۰۰  باتک 

https://khorramirad.com/962/
file:///960/


نامزاس ینعی  اه ، یگدیچیپ اب  طبترم  یتخاسریز  یاه  هبنج
ماهبا یمتسیس و  راتفر  یناسنا ، راتفر  هنک : یم هتسد  هس  هب  ور  اه  نوا هک  یگدیچیپ ، یاه  هشیر

.نریگ یم رارق  کسیر  ناعفن و  یذ تاطابترا ، هرتسگ ، هزوح  راهچ  زا  یکی  وت  اتدمع  هک  یشنکاو ، تامادقا 
اه یگدیچیپ یبایزرا  یارب  یماظن 

دولناد زا  دعب  نینک . هدافتسا  کنیل  نیا  زا  باتک  دولناد  یارب  .ننک  شدولناد  ننوت  یم یگمه  هناگیار و  باتک  نیا  هک  هنیا  بلاج  هتکن 
.نینک هدافتسا  شزا  یا  هگید  PDF باتک ره  لثم  لیدبت و   PDF هب تسه  هک  یزیچ  نوا  زا  ور  شدنوسپ  نینوت  یم

PMIPMI  ویلوفترپ ویلوفترپ تیریدم   تیریدم درادناتسا   درادناتسا
https://khorramirad.com/959/ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۷

تیریدم درادناتسا  هلمج  زا  هراد ، اهدرادناتسا  زا  یا  هعومجم هنک ، یم رشتنم  هیهت و  ور   PMBOK هک یا  هسسوم نومه  ینعی  ، 
.ویلوفترپ

ارجا تدم  رد  هنک و  یم باختنا  ور  شاه  نیرتهب هنک ، یم یبایزرا  ور  نامزاس  تایلمع  اه و  حرط اه ، هژورپ هک  هیماظن  ویلوفترپ  تیریدم 
بسانمان یاه  هژورپ هش  یم ثعاب  بوخ  یویلوفترپ  تیریدم  متسیس  هی  .هد  یم صاصتخا  اه  نوا هب  بسانم  لکش  هب  ور  دودحم  عبانم 

، نشاب مه  سنالاب  و  دوس ) الومعم   ) نشاب هتشاد  نومنامزاس  یارب  ور  هدیاف  یرتشیب  هک  مینک  باختنا  ور  ییاه  هژورپ .مینکن  عورش  ور 
.نشاب هدش  بیکرت  مه  اب  هدزابرید  هدزاب و  دوز  یاه  بیکرت الثم  ینعی 

یویلوفترپ درادناتسا  .هتوافتم  شدرکیور  راتخاس و  یلو  هراد ،  MoP درادناتسا هباشم  یعوضوم   PMI یویلوفترپ تیریدم  درادناتسا 
ینعی ش ، هداوناخ مه هژورپ  تیریدم  درادناتسا  لثم   MoP هک یلاح  رد  هشناد ، سنج  زا  هداوناخ  نیا  یاهدرادناتسا  هیقب  لثم   PMI

.هیژولودوتم سنج  زا  رتشیب  ، PRINCE2

: هنک یم یدنب  هتسد لکش  ود  هب  ور  اه  نوا کاب  مپ لثم  ساهدنیآرف و  زا  یا  هعومجم کاب  مپ لثم   PMI یویلوفترپ تیریدم  درادناتسا 

لرتنک بیوصت و  میظنت و  فیرعت ، یاه  هورگ لماش  عون ، ساسا  رب  یدنیآرف : یدنیآرف یاه   یاه هورگ هورگ
کسیر تاطابترا و  درکلمع ، تیمکاح ، یژتارتسا ، لماش  عوضوم ، ساسا  رب  شناد : شناد یاه   یاه هزوح هزوح

.هشناد هزوح  هی  یدنیآرف و  هورگ  هی  وضع  اه  نوا زا  مودکره  میراد و  دنیآرف  درادناتسا ۱۶  نیا  وت 

ویلوفترپ ویلوفترپ تیریدم   تیریدم یدنیآرف   یدنیآرف یاه   یاه هورگ هورگ

نایاپ عورش و  ویلوفترپ  هژورپ و  سکع  رب  ویلوفترپ  هک  نینکن  شومارف  .نش  یم ارجا  امیاد  مه  لابند  هخرچ  هی  لثم  یدنیآرف  یاه  هورگ
.هیمیاد یدنور  هرادن و 

فیرعت فیرعت یدنیآرف   یدنیآرف هورگ   هورگ

.هراد کاب  مپ یزیر  همانرب هورگ  هباشم  یدرکلمع  میراد و  شناد  یاه  هزوح همه  زا  دنیآرف  هورگ ۸  نیا  وت 

: کاب مپ لثم  اقیقد   ) تسه شناد  شاه  هزوح زا  مودکره  یتیریدم  یزیر  همانرب یارب  ییاهدنیآرف  هورگ  نیا  وت 

ویلوفترپ درکلمع  تیریدم  همانرب  هیهت 
ویلوفترپ تاطابترا  تیریدم  همانرب  هیهت 

http://www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Navigating-Complexity.ashx
https://khorramirad.com/959/


ویلوفترپ کسیر  تیریدم  همانرب  هیهت 

دریگ و یم رارق  اه  هزوح هیقب  زا  رتالاب  یحطس  وت  نوچ  نرادن  هناگادج  همانرب  تیمکاح ، یژتارتسا و  ینعی  هدنومیقاب ، هزوح  اتود  هتبلا 
.نتسه اه  نوا ندرک  گنهامه  یارب  کاب  مپ یگچراپکی  شناد  هزوح  لثم 

یضعب نش و  یم بیکرت  مه  اب  ویلوفترپ  تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف  وت  نر و  یم تیمکاح  تیریدم  هزوح  هب  یتیریدم  یاه  همانرب
هزوح وت  هک  یقافتا  نوا  هباشم  دایم ؛ تسد  هب  ویلوفترپ  تیریدم  همانرب  تیاهن  رد  هش و  یم ماجنا  مه  هفاضا  یاه  یزیر همانرب

.هتفا یم هژورپ  تیریدم  همانرب  یارب  کاب  مپ یگچراپکی 

.هش یم طوبرم  ویلوفترپ  یاه  یریگ میمصت هب  هک  هییاهدنیآرف  اه و  لاور راتخاس ، ویلوفترپ  ( governance  ) تیمکاح زا  روظنم  حیضوت :

، اه هژورپ ینعی  ویلوفترپ ، رصانع  هک  هیدنیآرف  نیا  .ویلوفترپ  فیرعت  تسه : تیمکاح  هزوح  وت  مه  هگید  دنیآرف  هی  اه  نیا رانک  رد 
.هنک یم صخشم  ور  تایلمع  اه و  حرط

حرط و لماش  طقف  ویلوفترپ  تسین و  روطنیا   MoP وت یلو  هریگ ، یم رارق  ویلوفترپ  هعومجمریز  مه  تایلمع   PMI درادناتسا وت  هتکن :
.هش یم ویلوفترپریز  هژورپ و 

: هراد رارق  کیژتارتسا  تیریدم  هزوح  زا  فیرعت  هورگ  وت  مه  هگید  دنیآرف  هس 

ویلوفترپ کیژتارتسا  همانرب  هیهت 
ویلوفترپ روشنم  هیهت 

ویلوفترپ هار  هشقن  هیهت 

.نریگ یم ریثات  مه  نوا  زا  هتبلا  ند و  یم لکش  ویلوفترپ  تیریدم  همانرب  هب  هک  نتسه  نالک  اتبسن  ییاه  همانرب یگمه  هک 

میظنت میظنت یدنیآرف   یدنیآرف هورگ   هورگ

ینعی هزکرمتم ، نوا  فلتخم  یاه  هبنج تیریدم  ویلوفترپ و  یزاس  هنیهب یور  هراد و  دوجو  اه  هزوح همه  زا  ییاهدنیآرف  مه  هورگ  نیا  وت 
: هراد کاب  مپ وت  ارجا  یدنیآرف  هورگ  هباشم  یتعیبط 

کیژتارتسا تارییغت  تیریدم 
ویلوفترپ یزاس  هنیهب

اضاقت هضرع و  تیریدم 
ویلوفترپ شزرا  تیریدم 

ویلوفترپ تاعالطا  تیریدم 
ویلوفترپ یاه  کسیر تیریدم 

لرتنک لرتنک بیوصت  وو   بیوصت یدنیآرف   یدنیآرف هورگ   هورگ

: نتسه تیمکاح  هزوح  وت  یگمه  هورگ  نیا  یاهدنیآرف 

.هرایم رد  ارجا  هب  امسر  عبانم  صیصخت  اب  ور  تایلمع ) ویلوفترپریز و  حرط ، هژورپ ،  ) ویلوفترپ رصانع  ویلوفترپ : بیوصت 
هشاب مزال  هگا  هنک و  یم کچ  کیژتارتسا  فادها  اب  هگید  ترابع  هب  اه و  همانرب اب  ور  ویلوفترپ  ندوب  وسمه  ویلوفترپ : زا  تبقارم 

(. میرادن کاب  مپ تارییغت  هچراپکی  لرتنک  هباشم  یدنیآرف  هگید  اجنیا  هلب ،  ) هنک یم لامعا  هناریگ  شیپ یحالصا و  تامادقا 

ویلوفترپ ویلوفترپ تیریدم   تیریدم شناد   شناد یاه   یاه هزوح هزوح



ویلوفترپ ویلوفترپ کیژتارتسا   کیژتارتسا تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

وت یگنهامه  نیا  هدمع  تمسق  هکیژتارتسا و  فادها  اب  تایلمع  اه و  حرط اه ، هژورپ ندرک  گنهامه  ویلوفترپ  تیریدم  وت  یلصا  فده 
رد یزیر  همانرب نیا  یارجا  .مینک  یم تیریدم  ور  شتارییغت  مینک و  یم یزیر  همانرب ور  ندش  گنهامه  هویش  .هش  یم ماجنا  هزوح  نیمه 

.هش یم ماجنا  اه  نوا قیرط  زا  اه و  هزوح هیقب  اب  بیکرت 

ویلوفترپ کیژتارتسا  همانرب  هیهت 
ویلوفترپ روشنم  هیهت 

ویلوفترپ هار  هشقن  هیهت 
کیژتارتسا تارییغت  تیریدم 

ویلوفترپ ویلوفترپ تیمکاح   تیمکاح تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

هک میش  یم نئمطم  هزوح  نیا  وت  .هراد  لرتنک  تحت  هنک و  یم رارقرب  شتیمکاح  قیرط  زا  ور  متسیس  یکچراپکی  المع  هزوح  نیا 
تراظن نوشدرکلمع  رب  میرایم و  رد  ارجا  هب  ور  اه  نوا هعماج ، یزیر  همانرب هراد و  دوجو  اه  یژتارتسا اه و  همانرب نیب  یفاک  یگنهامه 

.مینک یم

ویلوفترپ تیریدم  همانرب  هیهت 
ویلوفترپ فیرعت 

ویلوفترپ یزاس  هنیهب
ویلوفترپ بیوصت 

ویلوفترپ زا  تبقارم 

ویلوفترپ ویلوفترپ درکلمع   درکلمع تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

نیا زا  مینک و  یم یبایزرا  هدش  داجیا  رصانع  زا  مودکره  قیرط  زا  هک  یشزرا  ای  عفانم  ساسا  رب  ور  ویلوفترپ  درکلمع  هزوح  نیا  وت 
.مینک یم هدافتسا  ارجا  نامز  رد  دودحم  عبانم  صیصخت  یارب  تاعالطا 

ویلوفترپ درکلمع  تیریدم  همانرب  هیهت 
اضاقت هضرع و  تیریدم 

ویلوفترپ شزرا  تیریدم 

ویلوفترپ ویلوفترپ تاطابترا   تاطابترا تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

تاطابترا فرص  ور  شدوخ  نامز  دصرد  دودح ۹۰  هژورپ  ریدم  هک  هنک  یم هیصوت   PMI الثم همهم و  یلیخ  تاطابترا  هک  نینود  یم امتح 
.نریگ یم رارق  هزوح  نیا  وت  یگمه  ویلوفترپ  یاه  یهد شرازگ .هراد  یمهم  یلیخ  شقن  تاطابترا  مه  ویلوفترپ  تیریدم  وت  .هنک 

ویلوفترپ تاطابترا  تیریدم  همانرب  هیهت 
ویلوفترپ تاعالطا  تیریدم 

ویلوفترپ ویلوفترپ کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم شناد   شناد هزوح   هزوح

مهم یاه  کسیر زا  یضعب  همزال  هک  نیا مه  میراد و  ویلوفترپ  صتخم  ییاه  کسیر مه  ام  تسین ؛ هژورپ  یارب  طقف  کسیر  تیریدم  هلب ،
.مینک تیریدم  ویلوفترپ  حطس  وت  مه  ور  نراذ  یم ریثات  تحت  ور  عفانم  هک  اه  هژورپ

ویلوفترپ کسیر  تیریدم  همانرب  هیهت 



ویلوفترپ یاه  کسیر تیریدم 

یدنب یدنب عمج عمج

تیریدم درادناتسا  اب  یمک  متشاد  دصق  طقف  هکلب  هدب ، شزومآ  امش  هب  ور  ویلوفترپ  تیریدم  تشادن  دصق  هاتوک  بلطم  نیا 
نیشاب  PMI وضع هگا  .نینک  هعلاطم  ور  درادناتسا  نیشاب و  هدش  دنم  هقالع هگا  مش  یم لاحشوخ  منک و  نوتانشآ   PMI یویلوفترپ

(. تسین ناگیار  تیوضع  هتبلا   ) نینک دولناد  ناگیار  هب  ور  درادناتسا  نینوت  یم

هک نینود  یمن نینک  ساسحا  شندنوخ  زا  دعب  هک  هراد  یدایز  لامتحا  هجیتن  رد  .کاب  مپ لثم  هشناد ، سنج  زا  الماک  درادناتسا  نیا 
یزیچ نیرتشیب  .دایم  شیپ  مه  کاب  مپ دروم  رد  هک  هیسح  نومه  نیا  هیعیبط ؛ الماک  هک  درک ، تیریدم  ور  ویلوفترپ  دیاب  یروطچ  اعقاو 

یتیهام هک  تسه   AXELOS هداوناخ یویلوفترپ  تیریدم  درادناتسا  ینعی  ، MoP درادناتسا هعلاطم  هنک  نوتکمک  هنوت  یم هک 
تاعالطا هب  ور  یرت  لماک شناد   PMI کمک اب  دعب  هیچ و  ویلوفترپ  تیریدم  دنور  هک  نیش  یم هجوتم  نوا  هعلاطم  اب  .هراد  کیژولودوتم 

.نینک هعلاطم  مه  ور   PRINCE2 شرانک رد  هک  هرتهب  هتفا ؛ یم مه  کاب  مپ یارب  قافتا  نیا  هباشم  .نینک  یم هفاضا  نوتدوخ 

تارییغت تارییغت تیریدم   تیریدم یارب   یارب   PMIPMI  دیدج دیدج یامنهار   یامنهار
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: نریگ یم رارق  اه  هورگ نیا  وت  هک  هراد  یفلتخم  یاهامنهار   PMI

، …( ویلوفترپ تیریدم  درادناتسا  حرط ، تیریدم  درادناتسا  کاب ، مپ  ) یلصا یاهدرادناتسا 
، …( راک تسکش  راتخاس  یدنب ، نامز  ) یلمع یاهدرادناتسا 

( یرازفا مرن یتلود ، زاس ، تخاس و  یاه  هژورپ  ) کاب مپ یاه  هعسوت

رد هک  هدب  اج  شدوخ  وت  ور  ییاهامنهار  هرارق  هورگ  نیا  (. practice guides  ) یلمع یاهامنهار  هدش ، هفاضا  یمراهچ  هورگ  یگزات  هب  و 
کی طقف  رضاح  لاح  رد  .نشب  لیدبت  درادناتسا  هب  ینامز  هنکمم  نسنج و  نومه  زا  یلو  نتسین ، یلمع » یاهدرادناتسا   » حطس

نامزاس رد  تارییغت  تیریدم  یلمع  یامنهار  تسه : مه  دیدج  هک  هراد  دوجو  هورگ  نیا  وت  لوصحم 

.نینک شدولناد  ناگیار  هب  نالا  نیمه  نینوت  یم نیشاب   PMI وضع هگا 

مهم شخب  راهچ  نوا  زا  دعب  هنک و  یم هئارا  تارییغت  تیریدم  یلک  بوچراهچ  تارییغت و  دروم  رد  ور  یتایلک  باتک  نیا  لوا  شخب 
: هراد دوجو 

ینامزاس هژورپ  تیریدم  رد  تارییغت  تیریدم 
هژورپ تیریدم  رد  تارییغت  تیریدم 

حرط تیریدم  رد  تارییغت  تیریدم 
ویلوفترپ تیریدم  رد  تارییغت  تیریدم 

لماک کرد  یارب  هک  تسین  یکش  هتبلا  .هد  یم حیضوت  حوطس  نوا  زا  مودکره  وت  ور  بوچراهچ  نوا  یزاس  هدایپ هویش  بیترت  نیا  هب  و 
.تخانش مه  ور  طبترم  یاهدرادناتسا  هیقب  ویلوفترپ و  تیریدم  درادناتسا  کاب ، مپ دیاب  امنهار  نیا 
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هدنیآ هدنیآ هبهب   هاگن   هاگن ایای   هتشذگ   هتشذگ هبهب   هاگن   هاگن تفرشیپ : : تفرشیپ یاه   یاه شرازگ شرازگ
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ور هش  یم هداد  اه  شرازگ وت  هک  یتاعالطا  .مید  یم ییاه  شرازگ ساسا  نوا  رب  مید و  یم ماجنا  یبایزرا  یا  هرود روط  هب  یا  هژورپ ره  وت 
: درک میسقت  هتسد  ود  هب  هش  یم

ریسم یور  الاح  ات  هک  یریخات  رادقم  هدش و  فرص  هنیزه  هدش ، لیمکت  یاه  شخب تفرشیپ ، دصرد  لثم   ) هتشذگ هب  طوبرم 
( هدموا شیپ  ینارحب 

( هژورپ ینیمخت  هنیزه  هژورپ و  ینیمخت  نایاپ  خیرات  لثم   ) هدنیآ هب  طوبرم 

درد هب  اعقاو  هک  یزیچ  .مود  هورگ  تاعالطا  هب  میسرب  هک  نیا یارب  نراد ، یتابساحم  شزرا  طقف  یلو  نراد ، شزرا  لوا  هورگ  تاعالطا 
رارق لوا  هورگ  وت  هک  ییازیچ  .همود  هورگ  تاعالطا  هریگب  رارق  اه  یریگ میمصت یانبم  هنوت  یم هک  یزیچ  یلک  روط  هب  هروخ و  یم ناریدم 

.نشب شزادرپ  دیاب  هک  نایم  باسح  هب  ماخ  هداد »  » رتشیب نتسین ، تاعالطا »  » سنج زا  دایز  یتح  نریگ  یم

یعقاو و کیکفت  هب  نوا ، یازجا  تفرشیپ  هژورپ و  لک  تفرشیپ  .هلوا  هورگ  زا  هش  یم هئارا  اه  شرازگ وت  هک  یتاعالطا  عاونا  هنافساتم 
هدش و لیمکت  یاه  شخب ینعی  نتسه ، اه  نوا هباشم  هرابود  هک  ییاهزیچ  اب  اه ، نوا لاثما  یا و  هرود یعمجت و  هدش و  یزیر  همانرب

.ینارحب ریسم  یور  ریخات  ینعی  هرادن ، یتیریدم  دربراک  اعقاو  هک  یزیچ  و  هداتفا ، بقع  هدش و  ققحم  یاه  نوتس لیام

مدآ نوا  .هدرک  تداع  نوشهب  نوچ  نتسین ، یفاک  هک  هنکن  ضارتعا  هنکمم  هنک  یم تفایرد  ور  یتاعالطا  نینچ  ریدم  هی  یتقو 
ینیب شیپ یروطچ  الاح  .هنک  یریگ  میمصت ساسا  نوا  رب  هنک و  ینیب  شیپ ور  هدنیآ  تیعضو  تاعالطا  نیا  اب  هنک  یم یعس  هاگآدوخان 

نیریگب و هدهع  هب  ور  شقن  نیا  دیاب  صصختم  رگ  لیلحت ناونع  هب  امش  .نتسین  بسانم  نادنچ  هک  ییاه  شور اب  الومعم  هنک ؟ یم
: الثم هک  نینک  صخشم  نیراذب ؛ نوشرایتخا  رد  نیدب و  ماجنا  بسانم  شور  اب  ور  تابساحم 

بسک نامز  لیلحت  شرازبا  نیرتهب   ) هش یم مومت  ریخات  رادقم  هچ  اب  هگید  ترابع  هب  هش و  یم مومت  ینامز  هچ  رد  الامتحا  هژورپ 
س) هدش

یبسانم رازفا  مرن وت  یمک  کسیر  یزاس  لدم هی  هک  نینک  یراک  نینچ  نینوت  یم یتقو   ) هردقچ ررقم  خیرات  رد  هژورپ  لیمکت  لامتحا 
( نیشاب هدرک  رتسم  ترپ لثم 

هش یم مومت  یا  هنیزه هچ  اب  هژورپ  الامتحا 
( هراد مزال  کسیر  یزاس  لدم مه  زاب   ) هردقچ ررقم  هنیزه  اب  هژورپ  لیمکت  لامتحا 

دیدج یاه  کسیر امیاد  دیاب  .نتسه  هدنیآ  هب  قلعتم  الوصا  هک  هشاب  هتشاد  مه  اه  کسیر هب  یفاک  هجوت  دیاب  میت  لک  اه ، نیا رانک  رد 
یاه هسلج یارب  عوضوم  نیرت  مهم هژورپ  یاه  کسیر دروم  رد  رظن  لدابت  ثحب و  الوصا  .نینک  یزیر  همانرب نوشارب  نینک و  ییاسانش  ور 

.هیا هرود

ور لصا  هک  یهاگن  ره  .میریگ  یم کمک  هدنیآ  هب  طوبرم  یاه  یریگ میمصت هب  کمک  یارب  طقف  هتشذگ  زا  هشاب و  هدنیآ  هب  دیاب  هاگن  الک 
هشوگ اعطق  هک  هدنیآ  هب  هاگن  نیا  .هرادن  دربراک  تسین  ای  تسه  رصقم  راکنامیپ  هک  هشاب  نیا  نداد  نوشن  لابند  الثم  هنودب و  هتشذگ 

درکلمع اب  ور  هرود  ره  یعقاو  درکلمع  مینوت  یم الثم  .هراد  دربراک  اعقاو  هنکب  دیلوت  یتاعالطا  هنوت  یم هراد  مه  هتشذگ  هب  یمشچ 
نازیم نیا  الاح  .ققحت  نازیم  مگ  یم شهب  الومعم  نم  هک  میسرب  یرادقم  هب  مینک و  هسیاقم  هرود  نومه  یبیکرت  هدش  یزیر  همانرب

هک یا  هرود وت  یلو  هدوب ، دصرد  الومعم ۸۰  ققحت  نازیم  هک  مینیب  یم الثم  .مینک  یم هسیاقم  هژورپ  فلتخم  یاه  تسایس اب  ور  ققحت 
ای میدب ؛ همادا  هدنیآ » رد   » ور تسایس  نیا  هک  هرتهب  سپ  هدیسر ، دصرد  کیدزن ۹۰  هب  میدوب  هدرک  هژورپ  تاطابترا  هب  یرتشیب  هجوت 

ور بش  تفیش  هجیتن  رد  هرادن و  ور  ششزرا  هک  هدش  هفاضا  دصرد  طقف ۵  ققحت  نازیم  بش ، تفیش  ندرک  هفاضا  دوجو  اب  هک  نیا
.مینک یم فذح  هدنیآ » رد  »

هش یم قرف  نینک … رکف  س  هدنیآ هب  شهاگن  اتدمع  هک  ییاه  شرازگ ننک و  یم هاگن  هتشذگ  هب  افرص  هک  ییاه  شرازگ توافت  هب  یمک 
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یزاس هصالخ هنک و  یم یروآ  عمج هداد  افرص  هک  یسک  نیتسه ، رازفا  مرن روتارپا  روج  هی  اتدمع  نینک  یم راک  لوا  عون  یور  یتقو  هک  نیا
هریگ و یم ور  اه  هداد هک  صصختم ، هی  هب  رگ ، لیلحت هی  هب  نیش  یم لیدبت  نینک  زکرمت  مود  عون  یور  یتقو  یلو  .هنک  یم هئارا  هدش 

.هنک کمک  هژورپ  هب  هنوت  یم هک  هنک  یم دیلوت  یتاعالطا 

هداس هداس نابز   نابز هبهب     MoPMoP  یویلوفترپ یویلوفترپ تیریدم   تیریدم درادناتسا   درادناتسا کوبیا   کوبیا راشتنا   راشتنا
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PRINCE2 هک  ) AXELOS هداوناخ زا  یدرادناتسا  ، MoP یویلوفترپ تیریدم  درادناتسا  دروم  رد  مدرک  هیهت  یدیدج  یکینورتکلا  باتک 
(. هریگ یم رارق  هداوناخ  نیمه  وت  مه 

تیریدم دروم  رد  یلک  روط  هب  درادناتسا و  دروم  رد  یبسانم  تینهذ  افرص  ات  هدش  هتشون  هداس  رایسب  همجح و  مک  یلیخ  باتک 
.هرایب دوجو  هب  ویلوفترپ 

.نینک هعجارم  هداس  نابز  هب   MoP یویلوفترپ تیریدم  درادناتسا  باتک  هحفص  هب  رتشیب  تاعالطا  بسک  یارب  نینوت  یم

EPCEPC  یاه یاه هژورپ هژورپ ردرد   یکیزیف   یکیزیف نزو   نزو
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هب یلماک  باوج  بلطم  نیا  وت  منک  یم یعس  .مینک  میظنت  دیاب  یروطچ   EPC یاه هژورپ وت  ور  یکیزیف  یاه  نزو هک  هنیا  جیار  لاوس  هی 
.مدب عوضوم  نیا 

EPCEPC  یاه یاه هژورپ هژورپ راک   راک تسکش   تسکش راتخاس   راتخاس

حطس نیلوا  الومعم  .مگب  اه  هژورپ عون  نیا  راک  تسکش  راتخاس  دروم  رد  یمک  ماوخ  یم مینک  تبحص  یدنب  نزو دروم  رد  هک  نیا زا  لبق 
.تسین بسانم  دایز  تسکش  نیا  یلو  تسه ؛ ارجا )  ) C و تاکرادت )  ) P یسدنهم ،)  ) E اه هژورپ عون  نیا  تسکش  راتخاس 

؟ هیچ تسکش  راتخاس  نیودت  رایعم  ود  هک  نوتدای 

ور اه  تیلاعف افرص  شوت  هک  نیا هن  هشاب ، روحم  لوصحم  دیاب  هشاب ، اه  یندش لیوحت رب  ینتبم  دیاب  راک  تسکش  راتخاس   .1
هد و یم نوشن  ور  هژورپ  هرتسگ  هک  هراتخاس  هی  تسین ، اه  تیلاعف یدنب  هتسد یارب  تسکش  راتخاس  عقاو  رد  .مینک  یدنب  هتسد

رصانع  ) یراک یاه  هتسب زا  مودکره  مینک و  یم رکف  هشب  هیهت  راک  تسکش  راتخاس  هک  نیا زا  دعب  مینک ، راک  یلوصا  میاوخب  هگا 
.مینک یم درخ  همزال  لوصحم  نوا  دیلوت  یارب  هک  ییاه  تیلاعف هب  ور  راک ) تسکش  راتخاس  حطس  نیرت  نییاپ

هب نینوت  یم نیدوب  دنم  هقالع هگا  .هرادن  یدایز  طابترا  نومیلعف  عوضوم  هب  هک  هشاب  هدرک  تیاعر  مه  ور  دصرد  هدعاق ۱۰۰  دیاب   .2
.نینک هعجارم  راک  تسکش  راتخاس  نیودت  یامنهار  کوبیا 

: هیزیچ نیچمه  هی  هشاب  یروآرف  هنوخراک  عون  زا  الثم  هک   EPC هژورپ هی  یارب  رت  بسانم راک  تسکش  راتخاس  نم  رظن  هب  نیا  ربانب 

 … ظیلغت و نکش ، گنس  الثم  هنوخراک ، یاهدحاو  لوا : لوا حطس   حطس
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هلوس ای  نومتخاس  دوخ  لثم  هگید  یاهزیچ  روطنیمه  میراد و  اهدحاو  نوا  زا  مودکره  وت  هک  یتالآ  نیشام  مود : مود حطس   حطس
درس یزادنا  هار بصن و  نویسادنوف ، یارجا  نیمات ، یحارط ، الثم  همزال ، تالآ  نیشام  زا  مودکره  یارب  هک  رصانع  موس : موس حطس   حطس

رظن رد  مه  اه  نوا لاثما  هاگراک و  زیهجت  مرگ ، یزادنا  هار هیاپ ، یحارط  یارب  مه  ییاج  دیاب  اه  نیا همه  رانک  رد  هک  تسین  یکش  هتبلا 
.نیریگب

دلیف هی  هک  هبوخ  یلیخ  تلاح  نیا  وت  نیشاب و  هتشاد  مه  یا  هیوناث یاهراتخاس  راک ، تسکش  راتخاس  رانک  رد  نینوت  یم لاح  ره  رد 
(. C ای  P ای  E  ) نراد یسنج  هچ  اه  تیلاعف زا  مودکره  هدب  نوشن  هک  نیشاب  هتشاد 

EPCEPC  یاه یاه هژورپ هژورپ یاه   یاه تیلاعف تیلاعف هبهب   یهد   یهد نزو نزو

اه تیلاعف هک  یا  هیوناث راتخاس  زا  هک  هرتهب  یکیزیف  یاه  نزو نییعت  یارب  هشاب ، یروطچ  هژورپ  راک  تسکش  راتخاس  هک  نیا زا  هتشذگ 
رارق یناسکی  هورگ  وت  یدنب  هتسد نیا  وت  هک  ییاه  تیلاعف نوچ  مینک ، هدافتسا  هنک  یم میسقت   C و P و E هب نوشسنج  ساسا  رب  ور 

رب یعون  هب  یسدنهم  یاه  تیلاعف مامت  الثم  .هشاب  تباث  هنوت  یم نوش  یکیزیف یاه  نزو تبسن  نراد و  یهباشم  تعیبط  نشاب  هتشاد 
.هنیزه ساسا  رب  یتاکرادت  یاه  تیلاعف مامت  نریگ و  یم نزو  هگیدمه » هب  تبسن   » تعاس - رفن ساسا 

: نینک هدافتسا  ور  یدنور  نینچ  هک  هنیا  نم  داهنشیپ 

یزاسزاب همانرب  وت  هیوناث  تسکش  راتخاس  هی  ناونع  هب  ور  راتخاس  نومه  .نیراد  هنیزه  تسکش  راتخاس  هی  الامتحا  نوتدادرارق  وت   .1
نییاپ هب  حطس  یدادعت  یتح  نینوت  یم نینودب  مزال  هگا  .هشیتمسق  هچ  هب  قلعتم  تیلاعف  ره  هک  نینک  صخشم  ینعی  نینک ،

یاه شخب هک  نینکن  شومارف  همزال .) یتح  یهاگ   ) هرادن یلاکشا  چیه  نینک ، هفاضا  مه  هنیزه  تسکش  راتخاس  یدادرارق  حوطس 
.هشاب دادرارق  قبط  اقیقد  دیاب  هراد ، دوجو  دادرارق  وت  هک  ییاج  نوا ات  ینعی  هنیزه ، تسکش  راتخاس  ییالاب 

یراتخاس هب  زاین  نوتاه  تیعضو تروص  یارب  لاح  ره  رد  تسین و  درخ  یفاک  هزادنا  هب  نوتدادرارق  هنیزه  تسکش  راتخاس  الامتحا   .2
تسکش راتخاس  حطس  نیرت  نییاپ یاه  هنیزه نوماراکمه  تروشم  اب  راتخاس و  نوا  وت  میرب  یم ور  همانرب  سپ  .نیراد  درخ  الماک 
هنیزه عون  زا  هک  یصاصتخا  دلیف  هی  وت  ور  ریداقم  نیا  نینوت  یم .مینک  یم درخ  نوش  هعومجمریز رصانع  نیب  ور  دادرارق  هنیزه 

ینعی رتالاب ، حوطس  هب  هسر  یم هش و  یم یزاس  هصالخ اه  تیلاعف هنیزه  یتقو  هک  نینکن  شومارف  لاح  ره  رد  .نینک  هریخذ  تسه 
هگا .هنک  قرف  دادرارق  اب  دیابن  مه  تنس )! ای   ) لایر کی  یتح  ریداقم  دادرارق ، وت  دوجوم  هنیزه  تسکش  راتخاس  حوطس  نومه 

.نیراد هگن  هناگادج  دلیف  ود  وت  ور  اه  نوا یزرا ، مه  هراد و  یلایر  شخب  مه  نوتدادرارق 
هک نیا زا  دعب  .ننک  دییات  یسررب و  هک  رواشم  امرفراک و  یارب  نیتسرف  یم هدش  درخ  یاه  هنیزه اب  هارمه  ور  همانرب  نیا  الاح   .3

.دعب شخب  میر  یم نیریگب  ور  نوشدییات 
بیرض ناونع  هب  اه  هنیزه دوخ  زا  نینوت  یم مه  .میزاسب  ور  یکیزیف  ینزو  بیارض  میاوخ  یم میراد و  ور  اه  هنیزه همانرب  وت  الاح   .4

هگا .نیدب  رییغت  ور  اه  نوا نینوت  یم مه  و  نریذپب ) مه  امرفراک  رواشم و  نیشاب و  دنم  هقالع نوتدوخ  هگا   ) نینک هدافتسا  ینزو 
نیا هب  یا  هقالع ناریا  وت  اه  یلیخ هک  هرطاخ  نیمه  هب  ند و  یم رارق  ریثات  تحت  ور  تفرشیپ  یلیخ  یتاکرادت  یاه  شخب نیدن  رییغت 

۸۵ و ۱۰. بیترت ۵ ، هب  الثم  هردقچ ؟  C و P و E یلایر نزو  نیرب : شیپ  یروط  نیا نم  رظن  هب  نیدب  رییغت  نیاوخ  یم هگا  .نرادن  راک 
میسقت برض و  هی  اب  الاح  ۶۵ و ۲۰ . الثم ۱۵ ، نینک ؛ قفاوت  شخب  هس  نیا  یارب  یا  هگید رادقم  امرفراک  رواشم و  اب  تروشم  اب  الاح 

، شیلایر نزو  ربارب  یسدنهم ۳  تیلاعف  ره  نزو  لاثم  نیا  وت  نینک : نییعت  هنیزه  ساسا  رب  ور  شخب  ره  یاه  تیلاعف نزو  هداس 
دلیف وت  ور  اه  نزو .هش  یم شیلایر  نزو  ربارب  ود  ییارجا  تیلاعف  ره  نزو  شیلایر و  نزو  ادودح ۰/۷۶  یتاکرادت  تیلاعف  ره  نزو 
هدش بسک  شزرا  لیلحت  یاهدلیف  زا  هک  هنیا  نم  داهنشیپ   ) نیدب لکش  ور  نوتتفرشیپ  هبساحم  متسیس  نینک و  دراو  هاوخلد 

بیکرت بسانم  لیدبت  خرن  هی  اب  ور  اتود  نوا  هک  نیزاسب  یموس  دلیف  هراد ، یزرا  یلایر و  شخب  ود  نوتدادرارق  هگا  هشب .) هدافتسا 
.نیدب ماجنا  دلیف  نوا  یور  ور  تابساحم  هنک و 

یتاکرادت یسدنهم و  یاه  تیلاعف یارب  الثم  نینوسرب ؛ دییات  هب  نینک و  نییعت  ور  یشور  مه  تیلاعف  عون  ره  تفرشیپ  نییعت  یارب   .5
.نینک هدافتسا  هتسویپ  تفرشیپ  زا  ییارجا  یاه  تیلاعف یارب  یا و  هلپ یاه  تفرشیپ زا 



PRINCE2PRINCE2  اباب ییانشآ   ییانشآ یشزومآ   یشزومآ یویدیو   یویدیو
https://khorramirad.com/954/ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۲

.هشاب دیفم  یژولودوتم  اب  یتامدقم  ییانشآ  یارب  هنوت  یم هک  هتخاس   ۲ سنیرپ دروم  رد  هتعاس  کی  یشزومآ  ملیف  هی  یگزات  هب  مراکمه 
. نینیبب بویتوی  وت  تسه  یسیلگنا  نابز  هب  هک  ور  ملیف  نینوت  یم

ویلوفترپ ویلوفترپ تیریدم   تیریدم ردرد   جیار   جیار هابتشا   هابتشا ودود  
https://khorramirad.com/951/ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۱

یضار یلو  ننود ، یم ور  شفیرعت  هک  ییاسک  نسرپ ؛ یم ویلوفترپ  تیریدم  ینعم  دروم  رد  نم  زا  مد  یم سرد  هک  ییاه  سالک رثکا  وت 
ماوخ یم بلطم  نیا  وت  هک  هجیار ، ویلوفترپ  تیریدم  دروم  رد  یدایز  یاه  هابتشا هگید  فرط  زا  .نرادن  شزا  یتسرد  کرد  نوچ  نتسین ،

.مدب حیضوت  نوشدروم  رد 

هراد هراد هژورپ   هژورپ حرط  وو   حرط تیریدم   تیریدم هبهب   زاین   زاین ویلوفترپ   ویلوفترپ تیریدم   تیریدم هابتشا  ۱۱ : : هابتشا

( هشاب مزال  هگا   ) حرط تیریدم  متسیس  غارس  تفر  دعب  داد ، نوماس  رس و  ور  هژورپ  تیریدم  متسیس  دیاب  لوا  هک  ننک  یم رکف  اه  یلیخ
هب نامزاس  حرط  هژورپ و  تیریدم  یاه  متسیس هنکمم  .تسین  روطنیا  هک  هنیا  تیعقاو  .ویلوفترپ  تیریدم  متسیس  اه  نوا همه  زا  دعب  و 

هجیتن شزا  نینک و  رقتسم  یبسانم  یویلوفترپ  تیریدم  متسیس  نینوتب  یلو  نشابن ، بسانم  مه  الصا  یتح  نشاب و  هدیسرن  غولب 
.نیریگب مه 

هرادن هرادن ویلوفترپ   ویلوفترپ تیریدم   تیریدم هبهب   زاین   زاین یتکرش   یتکرش رهره   هابتشا  ۲۲ : : هابتشا

هی مه  یمدآ  ره  یتح  .هریگ  یم ششوپ  تحت  ور  تکرش  تامادقا  اه و  هژورپ لک  هک  هراد  یلک  یویلوفترپ  هی  لقادح  یتکرش  ره  الصا ؛
.هنک شتیریدم  دیاب  هراد و  ویلوفترپ 

شتیریدم ات  ننک  یم میسقت  ویلوفترپ  اتنچ  وت  ور  اه  نوا هشاب  دایز  یلیخ  نوشاهراک  اه و  هژورپ عونت  دادعت و  هک  اه  تکرش یضعب 
.نشب یلک  یویلوفترپ  کی »  » هعومجمریز همه  اهویلوفترپ  نوا  هک  هرتهب  مه  تلاح  نیا  وت  .هشب  رت  تحار

؟؟ هیچ هیچ ویلوفترپ   ویلوفترپ تیریدم   تیریدم

: نش یم فیرعت  یروطنیا  اه  عبنم زا  یلیخ  وت  اتود  نیا  .نراد  لکشم  حرط  اب  شتوافت  اصوصخ  ویلوفترپ و  ینعم  کرد  وت  اه  یلیخ

زا رتارف  یتیریدم  هک  همزال  هشب  ققحم  کرتشم  فده  نوا  هک  نیا یارب  نراد –  یکرتشم  فده  هک  اه  هژورپ زا  یا  هعومجم حرط : حرط
.حرط تیریدم  نومه  هش  یم هک  میشاب  هتشاد  اه  هژورپ کت  کت  تیریدم 

زا تسه  حرط  وت  هک  »ی  فده  - » نش یم ماجنا  کیژتارتسا  یفده  هب  ندیسر  یارب  هک  اه  حرط اه و  هژورپ زا  یا  هعومجم ویلوفترپ : ویلوفترپ
وت هک  »ی  فده  » یلو رهش و ،)…  نالف  هب  یندیماشآ  بآ  ندنوسر  لاس ، ود  تدم  وت  یکیفارت  میارج  شهاک   ٪۵۰  ) هلوصحم سنج 

راکنامیپ نیرتهب  هب  ندش  لیدبت  شناد ، شیازفا  ندرک ، بسک  رابتعا  ندش ، رادلوپ  الثم  هیژتارتسا ؛ سنج  زا  تسه  ویلوفترپ 
.اه نوا لاثما  ناریا و  یتعنص 

https://khorramirad.com/954/
https://www.youtube.com/watch?v=4U-Bp8eZgpk
https://khorramirad.com/951/


: میشاب هتشاد  هجوت  نوا  فده  هب  دیاب  تسین ؛ تسرد  دایز  مینودب  اه  هژورپ هچراپکی  تیریدم  ور  ویلوفتورپ  تیریدم  هگا 

هک هینوا  قفوم  هژورپ  .میرایب  دوجو  هب  یقفوم  هژورپ  مینکب و  ور  هدافتسا  نیرتهب  دوجوم  عبانم  زا  هک  نیا هژورپ : هژورپ تیریدم   تیریدم فده   فده
.هنکب دیلوت  هدش  فیرعت  تیفیک  هرتسگ و  هنیزه ، نامز ، وت  ور  شلوصحم 

، هنک دیلوت  ور  هدش  فیرعت  لوصحم  هدش  فیرعت  عبانم  اب  هک  هراد  راک  رس و  نیا  اب  اتدمع  هژورپ  تیریدم  ویلوفترپ : ویلوفترپ تیریدم   تیریدم فده   فده
لاثما میرایم و  تسد  هب  هک  یشناد  مینک ، یم بسک  هک  یرابتعا  میریگ ، یم شتباب  هک  یلوپ   ) نوا جیاتن  ای  لوصحم  نوا  ایآ  یلو 
لداعتم اه ، حرط اه و  هژورپ باختنا  اب  ویلوفترپ  تیریدم  .هدرگ  یمرب ویلوفترپ  هب  لاوس  نیا  باوج  هراد ؟ ور  ششزرا  اعقاو  اه ) نوا

.هراد راک  رس و  لیاسم  لیبق  نیا  اه و  نوا نیب  دودحم  عبانم  عیزوت  اه ، نوا ندرک 

«. ندیسر تسرد  هجیتن  هب   » هش یم ویلوفترپ  تیریدم  و  ندیسر » هجیتن  هب  تسرد   » هش یم هژورپ  تیریدم  هگید  ترابع  هب 

متسیس رارقتسا  الثم   ) یا یلخاد هژورپ  ره  تسین  رارق  هدب ؛ ماجنا  هریذپب و  ور  هراد  دوجو  هک  یا  هژورپ ره  تکرش  هی  تسین  رارق 
هب داوخ  یم هنودب  هسانشب ، ور  شدوخ  کیژتارتسا  فادها  دیاب  .هدن  ماجنا  هراد  رسدرد  هنیزه و  هک  نیا رطاخ  هب  ور  دانسا ) تیریدم 

تسین رارق  نش  یم ماجنا  نراد  مه  یتقو  .هنک  باختنا  ور  اه  حرط اه و  هژورپ نیرتهب  ساسا  نوا  رب  داوخ و  یم یچ  هنودب  هسرب ، اجک 
.هشب هنیهب  نومکیژتارتسا  فادها  ساسا  رب  نوشجیاتن  عومجم  هک  مینک  یم راتفر  یروط  هکلب  مینک ، رارقرب  یواست »  » نوشنیب

هک ییاه  هژورپ نایز  دوس و  زا  یقیقد  باتک  باسح و  یتح  هرادن و  شاه  هنیزه زا  یبسانم  دروآرب  هژورپ  هی  نتفریذپ  زا  لبق  هک  یتکرش 
.هدربن ویلوفترپ  تیریدم  زا  ییوب  چیه  هرادن ، شناد ) تصرف و  رابتعا ، لثم   ) اه هژورپ جیاتن  هیقب  زا  یا  یبایزرا روطنیمه  هداد و  ماجنا 

، هدب ماجنا  بوخ  مه  ور  شاه  هژورپ هنکمم  یتح  هشکب و  تمحز  یلیخ  هنکمم  هشاب  هتشادن  بسانم  یویلوفترپ  تیریدم  یتکرش  هگا 
هد و یم رارق  ریثات  تحت  ور  تکرش  یلام  تیعضو  لوا  هجرد  رد  الومعم  ندوب  بسانمان  نیا  .تشاد  دهاوخن  یبسانم  تیعضو  یلو 
هریگ یم رارق  ریثات  تحت  مه  هگید  یاهزیچ  یلیخ  راک و  لیسناتپ  یراک ، گنهرف  الومعم  هشب  لکشم  راچد  تکرش  یلام  تیعضو  یتقو 

.هربب شیپ  بوخ  ور  اه  هژورپ یتح  هنوت  یمن هگید  جیردت  هب  و 

یفاک توافت  مه  اب  هژورپ  موهفم  ویلوفترپ و  موهفم  نوچ  همک ، یلیخ  هژورپ  تیریدم  هب  ویلوفترپ  تیریدم  یگتسباو  هناتخبشوخ  بوخ ،
یرثوم یویلوفترپ  تیریدم  متسیس  نینوت  یم مه  زاب  نیشاب  هتشادن  یبسانم  هژورپ  تیریدم  متسیس  هگا  یتح  رطاخ  نیمه  هب  .نراد 

ماجنا نامزمه  ور  حرط  ای  هژورپ  هی  زا  رتشیب  هک  مه  یتکرش  ره  .نینک  ادیپ  یرتهب  تیعضو  نینک و  یزاس  هدایپ نوتدوخ  تکرش  وت 
.هراد راک  رس و  اهراک  نیب  باختنا  اب  هشیمه  نوچ  هراد ، ویلوفترپ  تیریدم  هب  زاین  هدب  ماجنا  هنوت  یم الوصا  ای  هد  یم

نابناک نابناک اباب   یصخش   یصخش یاهراک   یاهراک تیریدم   تیریدم
https://khorramirad.com/947/ - ۱۳۹۲/۱۰/۶

.نتسه نابناک  کبس  هب  مه  نوشودره  هک  هنم ، بوبحم  یاهرازفا  مرن زا  اتود  یفرعم  یارب  بلطم  نیا 

یکی ( Personal Kanban  ) یصخش نابناک  یلو  نینک ، یم هدافتسا  نوت  یصخش یاهراک  تیریدم  یارب  یشور  کبس و  هچ  زا  منود  یمن
یبیکرت یاه  شور یتح  مدرک و  ناحتما  ور  اه  نوا زا  یلیخ  نم  .تسه  مه   GTD لثم یا  هگید یاهزیچ  نوا  زج  هب  .هبوخ  یاه  شور زا 

هدافتسا  Personal Kanban زا یا  هدش هداس  رایسب  هخسن  زا  هک  هیدایز  تدم  نالا  لاح  ره  هب  یلو  متخاس ، مه  ور  مدوخ  یعادبا  و 
.منک یم

: هراد دوجو  شوت  مهم  یلیخ  هدعاق  هی  نینک  هدافتسا  هک  یشور  ره  زا  لاح  ره  رد 

نینک نینک تبث   تبث ورور   نیدب   نیدب ماجنا   ماجنا دیاب   دیاب هکهک   ییاهراک   ییاهراک

https://khorramirad.com/947/


نینک و صخشم  ور  اهراک  بیترت  یشور  ره  اب  نینوت  یم دعب  .هشاب  رتدازآ  نوتنهذ  مه  هرن و  نوتدای  یزیچ  مه  هک  هش  یم ثعاب  نیا 
نوا هب  اعقاو  هک  یلاح  رد  نش ، یم هدیچیپ  دح  زا  دایز  نوشاه  یضعب ساهراک و  بیترت  نییعت  دروم  رد  اه  شور رتشیب  .نیرب  شیپ 

ره وت  هک  تسه  مه  نیا  تسین ، اه  نوا لاثما  یلام و  تشگزاب  تیروف و  طقف  نم  یارب  اهراک  بیترت  نییعت  .تسین  هدیچیپ  هزادنا 
.مدب ماجنا  یراک  روج  هچ  داوخ  یم ملد  نامز 

تقو دنچ  دعب  .تراک  هی  یور  راک  ره  منک ، یم دراو  شوت  ور  ماهراک  لک  مراد و  صقان »  » نابناک هتخت  هی  هک  هنیا  منک  یم نم  هک  یراک 
نیب زا  مزادن و  یم هتخت  یالاب  هب  یهاگن  هی  منک  عورش  ور  ماهراک  ماوخ  یم هک  مه  زور  لوا  زا  .منک  یم حالصا  ور  اهتراک  بیترت  راب  هی 

.مد یم ماجنا  منک و  یم باختنا  ور  دایب  مشوخ  هک  مودکره  نشب ) ماجنا  رتدوز  دیاب  هک  ییاهراک  ینعی   ) نتسه الاب  نوا  هک  ییاه  تراک
( هدش لماک  ماجنا و  لاح  رد  ماجنا ، هدامآ  ینعی   ) اه نوتس لقادح  زا  یتح  هک  هرطاخ  نیا  هب  هصقان  نم  نابناک  هتخت  متفگ  هک  نیا

رد  » نوتس هب  ور  نوا  منک  یم عورش  ور  یراک  یتقو  .هقرفتم  لیاسم  یراک ، لیاسم  مراد : نوتس  اتود  نوا  یاج  هب  .منک  یمن هدافتسا 
هشب مومت  مراک  هک  مه  یتقو  .متسه  یراک  هچ  ماجنا  لاح  رد  هک  هرب  مدای  منود  یم دیعب  اعقاو  نوچ  منک ، یمن لقتنم  ماجنا » لاح 

.هش یمن هدید  هگید  منک و  یم ویشرآ  ور  تراک 

Portable KanbanPortable Kanban  رازفا رازفا مرن مرن

هدافتسا نوترتویپماک  وت  نوا  زا  طقف  نینک و  هدافتسا  ییاهنت  هب  نوتنابناک  یاه  هتخت زا  نیاوخ  یم هشیمه  هک  نیتسه  نئمطم  هگا 
.هیا هفرح ریذپ و  فاطعنا یلیخ  .تسه   Portable Kanban تسه مه  ناگیار  هک  اهرازفا  مرن نیرتهب  زا  یکی  نینک ،

TrelloTrello  رازفا رازفا مرن مرن

دایز نم  یارب   ) نیدب تکراشم  نوتدوخ  نابناک  یاه  هتخت وت  مه  ور  یا  هگید یاسک  نیاوخب  اه  تقو یضعب  هنکمم  نینک  یم رکف  هگا 
نم هک  یرازفا  مرن نیرتهب  نیشاب ، هتشاد  یسرتسد  اه  هتخت هب  مه  لیابوم  وت  نوترتویپماک  رب  هوالع  هک  نید  یم حیجرت  و  دایم ) شیپ 

.متسه یضار  شزا  مه  اعقاو  منک و  یم هدافتسا  رازفا  مرن نیا  زا  هک  هیدایز  تدم  نم  .تسه   Trello مسانش یم

یراک یراک یاه   یاه لیمیا لیمیا یاوتحم   یاوتحم میظنت   میظنت دروم   دروم ردرد   مهم   مهم یلو   یلو هداس   هداس یایا   هیصوت هیصوت
https://khorramirad.com/948/ - ۱۳۹۲/۱۰/۳

یاج ات  هک  منک  هیصوت  منک و  حرط  ور  مهم  هدعاق  هی  ماوخ  یم راب  نیا  .مدرک  هراشا  نتشون  لیمیا  بادآ  هب  راب  دنچ  منک  رکف  الاح  ات 
: نینک شتیاعر  نکمم 

الثم هگا  هجیتن  رد  .دایب  مه  لیمیا  ناونع  وت  عوضوم  نیا  هنک و  حرطم  ور  عوضوم  کی »  » طقف طقف و  دیاب  یراک  لیمیا  کی »  » ره
هس نوشارب  نیسیونب ، لیمیا  هی  وت  مه  لابند  ور  اه  نوا هک  نیا یاج  هب  نینک ، تبحص  یسک  اب  فلتخم  عوضوم  هس  هرابرد  نیاوخ  یم

.نینک میظنت  فلتخم  لیمیا 

؟ هراد یا  هدیاف هچ  امش  رظن  هب  راک  نیا 

هب هر  یم هدنناوخ  هجوت  نتسه  لیمیا  هی  وت  عوضوم  دنچ  هک  اه  تقو یلیخ  .هش  یم دیکات  یفاک  هزادنا  هب  اه  عوضوم همه  یور 
.ننک یمن یط  ور  یبوخ  دنور  هگید  یاه  نوا عوضوم و  نیرت  مهم

.هش یم رت  تحار یلیخ  شارب  راک  هنک  ادیپ  ور  یمیدق  یلیمیا  هدرگب و  داوخب  مدآ  نوا  هگا  ادعب 

http://dmitryivanov.net/personal-kanban-app/
http://www.trello.com
https://khorramirad.com/948/


تنیوپرواپ تنیوپرواپ نشیتنزرپ   نشیتنزرپ هیهت   هیهت ردرد   مدق   مدق نیلوا   نیلوا
https://khorramirad.com/946/ - ۱۳۹۲/۱۰/۱

؟ نینک یم راکیچ  نینک  هیهت  تنیوپرواپ  نشیتنزرپ  هی  هرارق  یتقو 

.تسین بلاج  دایز  راک  نیا  .اهدیالسا  هیهت  هب  نینک  یم عورش  نینک و  یم ارجا  ور  تنیوپرواپ  رتویپماک ، یاپ  نینیش  یم الامتحا 

ور هژورپ  هی  هک  یروطنومه  نینک ، ش  یزیر همانرب فرص  ور  یدایز  تقو  دیاب  نشیتنزرپ  هیهت  هب  نینک  عورش  هکنیا  زا  لبق  هشیمه 
: هشاب ییاه  لاوس نیچمه  هب  باوج  هنوت  یم نشیتنزرپ  هی  یزیر  همانرب .مینک  یم یزیر  همانرب

؟ هیک بطاخم   .1
؟ هیچ نشیتنزرپ  نیا  فده   .2

؟ هیچ یلصا  مایپ   .3
؟ هیچ منک  هئارا  ماوخ  یم هک  ییاوتحم  بلاطم و  راتخاس   .4

بطاخم بطاخم . . ۱۱

ناریدم امش  بطاخم  هگا  .نینک  تنزرپ  ور  یدنب  نامز دیدج  کینکت  هی  هرارق  نینک  ضرف  الثم  .هراد  ور  شدوخ  یاه  یگژیو بطاخم  ره 
دیاب نتسه  یزیر  همانرب یاه  صصختم نوتبطاخم  هگا  نینک و  تبحص  کینکت  نوا  یلک  میهافم  دروم  رد  دیاب  نشاب ، اه  تکرش دشرا 

.تابساحم غارس  میرب  رتشیب 

.هکرد لباق  رت و  بلاج رت ، مهم شارب  عوضوم  زا  یا  هبنج هچ  هک  مینک  کرد  میسانشب و  ور  نومبطاخم  دیاب  هشیمه 

فده فده . . ۲۲

تیامح هک  هنیا  نومفده  .ننک  یمن رکف  نیا  هب  الصا  اه  یلیخ یلو  هبیجع ، نم  یارب  مینک ؟ هئارا  ینشیتنزرپ  نینچ  میاوخ  یم ارچ  الصا 
… هک هنیا  فده  مینک ؟ رتشیب  ور  نوشتاعالطا  هک  هنیا  فده  مینک ؟ بلج  ور  بطاخم 

.دایمن دوجو  هب  مه  یبسانم  نادنچ  یاوتحم  نیشاب  هدرکن  فیرعت  کرد و  بوخ  ور  فده  هگا  هد و  یم لکش  اوتحم  هب  فده 

مایپ مایپ . . ۳۳

هدش بسک  نامز  لیلحت  کینکت   » الثم .امش  مایپ  هش  یم نوا  نینک ؟ هصالخ  هلمج  ود  یکی  وت  ور  نشیتنزرپ  یاوتحم  لک  نینوت  یم ایآ 
نیا زا  هش  یم هد و  یم هژورپ  ینامز  تیعضو  زا  یبوخ  یلیخ  یاه  نیمخت هک  ساه  هژورپ ینامز  درکلمع  یبایزرا  یارب  یدیدج  شور 

«. درک هدافتسا  هژورپ  رترثوم  لرتنک  یارب  تاعالطا 

: هنک هئارا  یا  هرود یا  هسلج وت  ور  نوت  هژورپ تیعضو  هرارق  هک  ینشیتنزرپ  یارب  الثم 

دشرا ناریدم  بطاخم :
تالکشم یارب  لح  هار  ندرک  ادیپ  هژورپ و  ناکرا  تیامح  بلج  هژورپ ، تیعضو  ندرک  صخشم  فده :

هک میراد  مه  یجراخ  دیرخ  لکشم  تسین و  بسانم  دایز  ش  هنیزه تیعضو  هبسانم ، هژورپ  ینامز  تیعضو  رضاح  لاح  رد  مایپ :
.میشن راتفرگ  ات  مینک  ادیپ  لح  هار  شارب  رت  عیرس هچره  دیاب 

.هنک یم ادیپ  یرترادانعم  یریگ  تهج اوتحم  لک  هشاب  صخشم  نشیتنزرپ  مایپ  یتقو 

بطاخم هب  ور  تاعالطا  زا  یهوبنا  ننک  یم یعس  طقف  نرادن و  مایپ  هک  هنیا  نراد  اه  سنارفنک وت  اه  هئارا زا  یلیخ  هک  ییالکشم  زا  یکی 

https://khorramirad.com/946/


.تسین رثوم  هئارا  عون  نیا  .ندب 

اوتحم اوتحم راتخاس  وو   راتخاس . . ۴۴

یارب هک  هییاوتحم  راتخاس و  ریوصت  نیا  الثم  .مینک  صخشم  ور  اوتحم  یدیلک  رصانع  راتخاس و  هک  هنیا  یزیر  همانرب هلحرم  نیرخآ 
: مدوب هدرک  هیهت  تنیوپرواپ ) وت  مرب  هک  نیا زا  لبق   ) منشیتنزرپ نیرخآ 

دراو شوت  ور  دیسر  یم منهذ  هب  هک  یزیچره  .درب  نامز  تعاس  ود  دودح  مدرک و  هیهت   Mind Mapping رازفا مرن هی  وت  ور  راتخاس  نیا 
مدآ یتقو  .دایم  رد  بآ  زا  یبسانم  زیچ  مدش  نئمطم  هک  مدرک  راک  شور  ردقنا  مدرک و  یم اجباج  مدرک ، یم یدنب  هتسد مدرک ، یم

مه نشیتنزرپ  راتخاس  هنک و  رپ  هنک و  ادیپ  ور  یصاخ  یاهاج  هنوت  یم رتهب  یلیخ  هنک  یم یزیر  همانرب ور  اوتحم  راتخاس و  یروطنیا 
mind mapping هش. یم رت  بسانم یلیخ 

: مدرک فرص  تقو  روطنیا  نشیتنزرپ  نیا  یارب 

نراد هک  ییاه  تمس تاعالطا و  کبس و  نتسه و  نومبطاخم  هک  ییاسک  دروم  رد  مناراکمه  اب  هقیقد –   ۲۰ بطاخم : تخانش 
.میدرک تبحص 

لوا .میدرک  تبحص  هراد  ام  یراک  دبس  لک  وت  ور  یفده  هچ  نشیتنزرپ  نیا  هک  نیا دروم  رد  مناراکمه  اب  هقیقد –   ۳۰ فده : نییعت 
هشاب و نشیتنزرپ  نیا  هدهع  هب  لوا  فده  مینک ، میسقت  تمسق  ود  هب  ور  نوا  هرتهب  هک  میدید  دعب  میدرک و  نییعت  ور  یفده 

.هراد هسلج  نیا  یجورخ  هب  زاین  نوچ  مینک ، لابند  یا  هگید لکش  هب  دعب  یتدم  ور  مود  فده 
وت دش  یم ور  مدرک  باختنا  هک  یمایپ  .هشاب  هنوت  یم یچ  نشیتنزرپ  نیا  یلصا  مایپ  هک  مدرک  رکف  نیا  هب  هقیقد –   ۱۵ مایپ : نییعت 

.درک هصالخ  هاتوک  هلمج  هی 
تعاس  ۲ راتخاس : نییعت 

هقیقد  ۳۰ نشیتنزرپ : هیهت 

! ور نامز  لک  هن  مدرک ، فرص  تنیوپرواپ  وت  ور  منامز  دصرد  دودح ۱۵  طقف  المع  نم  ینعی 

یدنب یدنب عمج عمج

نیا نسانش ، یم ور   ۲ سنیرپ هک  ییاسک  یارب   ) روحم راک  درکیور  لباقم  رد  روحم  لوصحم  درکیور  هی  هش  یم متفگ  هک  ییاهزیچ  مامت 
یعس راک و  نداد  ماجنا  غارس  میرب  عیرس  هک  نیا یاج  هب  هشب .) تیاعر  یا  هژورپ ره  وت  دیاب  هک  هدرادناتسا  هناگ  تفه لوصا  زا  یکی 

یلوصحم هدش  لرتنک  یراک  اب  دعب  مینک و  یم یزیر  همانرب مینک ، یم رکف  مینیش ، یم میشاب ، رت  قفوم ندرک  راک  رتشیب  رتشیب و  اب  مینک 
.میزاس یم هدش  فیرعت  تیفیک  هرتسگ و  اب 

Mind MappingMind Mapping

.تسه  XMind نم داهنشیپ  نیراد ، هقالع   Mind Mapping یاهرازفا مرن زا  هدافتسا  هب  هگا 

https://www.xmind.net


یاضعا هیقب  هارمه  منک و  یم میسرت  اهرازفا  مرن نیمه  وت  ور  نوا  مه  منک  هیهت  راک  تسکش  راتخاس  ماوخ  یم هک  ییاه  تقو یتح  نم 
.یزیر همانرب یاهرازفا  مرن زا  یکی  یوت  شمیرب  یم دعب  هشاب و  هدننک  یضار  تیاهن  رد  ات  مینک  یم شحالصا  مینک و  یم رکف  شور  میت 

لسکا لسکا ردرد   یسیون   یسیون لومرف   لومرف یامنهار   یامنهار باتک   باتک راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/944/ - ۱۳۹۲/۹/۲۲

رود نادنچ  هن  هدنیآ  رد  مدرک و  هیهت  ور  دوب  هدش  پاچ  شیپ  لاس  راهچ  هک  لسکا  رد  یسیون  لومرف یامنهار  باتک  دیدج  شیاریو 
.س هیهت لباق  نالا  نیمه  زا  لومعم  قباطم  مه  شیکینورتکلا  هخسن  .هش  یم پاچ 

عیرس و یلیخ  ناوخ  یم نرادن و  لسکا  یسیون  لومرف اب  ینادنچ  ییانشآ  هک  هدش  هیهت  ییاسک  یارب  اتدمع  س و  هداس یلیخ  باتک 
رورم ییاهدنفرت  اصوصخ  هش و  یم هداد  شزومآ  ییاه  تراهم میر  یم ولج  باتک  وت  هک  جیردت  هب  لاح  نیا  اب  .نریگب  دای  ور  نوا  تحار 

.هشاب دیفم  لسکا  ناربراک  زا  یلیخ  یارب  هنوت  یم هک  هش  یم

.نش یم هداد  شزومآ  راد  فده یدربراک  یاه  لاثم قیرط  زا  مه  باتک  بلاطم  هدمع  تمسق 

Excel رد یسیون  لومرف یامنهار  هیهت 

؟؟ میشاب میشاب قفوم   قفوم   LinkedInLinkedIn  وتوت یروطچ   یروطچ
https://khorramirad.com/943/ - ۱۳۹۲/۸/۱۷

بلاطم هداتفا و  راک  زا  یاه  کنیل هک  مدز  یم تیاس  یمیدق  یاه  بلطم هب  یرس  متشاد  لاس  تفه  زا  دعب  هک  نالا  یناسرزور : هب
نینودب هک  هشاب  بلاج  هنکمم  نینوخ  یم ور  نوا  نالا  هک  ییاسک  یارب  .دروخ  بلطم  نیا  هب  ممشچ  منک  یزاس  کاپ ور  هدش  یضقنم 

رد تکراشم  یگدنز و  لحم  ات  یراک  کیرش  زا  درک ؛ ضوع  اه  لاس نیا  یط  ور  نم  یگدنز  یاه  هبنج همه  نیدکنیل  رد  رثوم  تیلاعف 
: دایم همادا  رد  یلصا  بلطم  میرذگب ، .یللملا  نیب یاه  هژورپ

وت کوب  سیف هک  یشقن  نومه  .یا  هفرح لیاسم  رب  زکرمتم  یعامتجا  هکبش  نیرت  مهم نیسانش ؛ یم ردقچ  ور   LinkedIn منود یمن
منک یم داهنشیپ  نینک  یمن یتیلاعف  ای  نیتسین  شوضع  هگا  سپ  .هراد  راک  بسک و  یایند  وت   LinkedIn هراد ، اه  یمرگرس اه و  یتسود

.متسه  LinkedIn نویدم ور  متفرگ  ناریا  زج  هب  یاهروشک  زا  هک  ییاهراک  مامت  الاح  ات  نم  دوخ  .نینک  عورش  ور  راک  نیا  نالا  نیمه 

وت ور  یا  هفرح لیاسم  یضعب  نتسه  نم  هکبش  وت  هک  ییاسک  زا  یلیخ  هک  مدید  نوچ  مسیون  یم ور  بلطم  نیا  مراد  نالا  لاح ، ره  هب 
: مراذ یم نویم  رد  نوتاهاب  ور  هسر  یم مرظن  هب  هک  ییازیچ  سپ  .ننک  یمن تیاعر  یا  هفرح هکبش  نیا 

سکع سکع

هی هگا  الثم  سپ  .نیشاب  هتفرگ  نوت  یراک طیحم  وت  هک  یسکع  یمود  یا و  هیلتآ سکع  یکی  هبسانم :  LinkedIn یارب سکع  روج  ود 
یارب یا  هفرح سکع  هی  کوب و  سیف یارب  نیراد  شهگن  نیتفرگ ، نوتناتسود  رانک  رد  ای  رنتراپ  شوغآ  رد  لفیا ، جرب  یاپ  سکع 

.نیریگب  LinkedIn

https://khorramirad.com/944/
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مه س  هطقن هی  هزادنا  هب  نوتتروص  لک  هاگراک و  هی  وت  نیداسیاو  هک  سکع  هی  الثم  سپ  تخانش ، دید و  ور  امش  هشب  دیاب  سکع  وت 
.هشاب نوتتروص  دیاب  سکع  رتشیب  تسین ؛ بسانم 

نابز نابز

نابز هب  ور  نوشلیافورپ  لک  هک  نتسه  یدایز  دارفا  لاح  ره  هب  نیسیونب ؛ یسراف  هب  ور  نوتتاصخشم  هیقب  لیماف و  مسا و  هش  یم
نابز روشک و  زا  لقتسم  اه  مدآ همه  هک  هرارق  دایم و  باسح  هب  یللملا  نیب هکبش  هی   LinkedIn لاح ، نیا  اب  .نسیون  یم نوش  یردام

نیتال و فورح  اب  ور  نوتمسا  هک  منک  یم داهنشیپ  سپ  .نشاب  هتشاد  طابترا  مه  اب  یا  هفرح تاکرتشم  رطاخ  هب  افرص  نوش  یردام
.نیسیونب یسیلگنا  نابز  هب  ور  نوتلیافورپ 

ننک یمن ور  راک  نیا  اه  یلیخ  ) نیسیونب گرزب  فورح  اب  ور  لیماف  مسا و  لوا  فرح  امتح  هک  نینکن  شومارف  مسا  نتشون  عقوم 
امش منک  یمن رکف  یلو  هشب ، هتشون  گرزب  فورح  اب  یلیماف  لک  هک  هجیار  اهروشک  یضعب  وت  هتبلا  .کیچوک  فورح  اب  هیقب  و  هنافساتم )

.نیشاب هدموا  اهروشک  نوا  زا 

هک نیا هن  هش ، یم هدافتسا  یسیلگنا  نابز  وت  هک  نیربب  راک  هب  ور  ییاه  بیکرت اه و  حالطصا نیشاب و  قیقد  نوت  هفرح تمس و  دروم  رد 
وت هک  یزیچ  نومه  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  میگ  یم شهب  ام  هک  یزیچ  نوا  الثم  .نینک  همجرت  هملک  هب  هملک  ور  نوتتمس 

قرف شینعم  ، Project Planning and Control Professional نیگب الثم  هگا  نگ Project Planner ؛ یم شهب  یسیلگنا  نابز 
Project Controls یسیلگنا وت  هک  یزیچ  نوا  مه  هر و  یمن راک  هب  سانشراک  لوادتم  ینعم  هب   professional مه نوچ  هنک ، یم

« هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک   » هی هگا  .هنک  یم قرف  رادقم  هی  نگ  یم هژورپ » لرتنک   » ناریا وت  هک  یزیچ  نوا  اب  نگ  یم
هیقب دروم  رد  .درب  راک  هب  ور  حالطصا  نومه  دیاب  سپ  ، Project Planner نگ یم نوشهب  هک  هییاسک  نوا  هباشم  نوتراک  نیتسه ،

.درک همجرت  هملک  هب  هملک  دیابن  ور  یزیچ  تقوچیه  درک : هش  یم مه  یلک  هیصوت  هی  .هروطنیمه  ارجام  مه  اه  تمس اه و  هفرح

ناراکمه ناراکمه ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ

نوتراکمه الاح  ات  هک  ییاسک  هک  هنیا  مدق  نیلوا  .نینک   add ور نوتناتسود  تسین  رارق  هجیتن  رد  هراک ، بسک و  یارب   LinkedIn بوخ ،
هفاضا ور  نیراد  نوشاهاب  یا  هفرح ییانشآ  یعون  هک  ییاسک  دعب  مدق  وت  .نینک  هفاضا  نوت  هکبش تسیل  هب  نینک و  ادیپ  ور  ندوب 

در و تیزیو  تراک  نیش و  یم انشآ  دیدج  تکرش  هی  اب  یتقو  .نیدش  انشآ  نوشاهاب   LinkedIn یاه هورگ وت  هک  ییاسک  لثم  نینک ؛ یم
تیاس نیا  هدنناوخ  هگا  .نینک  هفاضا   LinkedIn وت نداد  نوتهب  ور  نوشتیزیو  تراک  هک  ییاه  نوا شدعب  هک  هجیار  نینک ، یم لدب 

.نینک هفاضا  نوتدوخ  ناراکمه  هکبش  هب  مه  ور  نم  نینوت  یم نیتشاد  تسود  هگا  سپ  نیراد ، نم  اب  یا  هفرح ییانشآ  یعون  نیتسه ،

نوتراکمه هک  یسک  ره  نینک و  چرس  ور  یدیلک  تاملک  تسین  رارق  الثم  .نینک  هفاضا  تسین  رارق  ور  یا  هگید درف  چیه  نیمه ! شمه 
نوا زا  .هنکب  مه  نوتتازاجم   LinkedIn هنکمم نینک  یور  هدایز هگا  .تسین  بلاج  الصا  هیا و  هفرح ریغ  یلیخ  راک  نیا  نینک ؛  add ور دوب 

.تشاد دهاوخن  نوتارب  مه  یصاخ  هجیتن  راک  نیا  هتشذگ ،

دراو یارب  ییاج  شوت  هش و  یم زاب  یا  هحفص نید  یم ور  تساوخرد  یتقو  هک  هنیا  هراد  دوجو  دارفا  ندرک   add دروم رد  هک  یا  هگید هتکن 
، نیونش یم نم  زا  هگا  هشیاریو ! لباق  تمسق  نوا  نینک  رواب  یلو  هدش ، هتشون  اجنوا  ضرف  شیپ ینتم  .هراد  دوجو  مایپ  هی  ندرک 

لاحشوخ هک  نیگب  فرط  هب  نینک ، دراو  ینتم  امتح  .نیراذن  ضرف  شیپ تلاح  رد  ای  یلاخ  ور  نوا  یطیارش  چیه  تحت  تقوچیه و 
.هرت یا هفرح رت و  هنابدوم یلیخ  یروط  نیا .نیسانش  یم یقیرط  هچ  زا  ور  نوا  هک  نیا و  نوچ …  نیشاب ، هتشاد  طابترا  مه  اب  نیش  یم

اهاه هورگ هورگ ردرد   تیلاعف   تیلاعف

یاه مدآ اب  نینک ، تکراشم  اه  تبحص وت  نیشب ، وضع  نوشوت  نینک ، ادیپ  ور  هش  یم طوبرم  نوتیراک  هنیمز  هب  هک  ییاه  هورگ دیاب 
هورگ وت  نیراد  یلاوس  هگا  .نشب  انشآ  مه  اب  یا  هفرح یاه  مدآ هک  هنیا   LinkedIn فادها نیرت  مهم زا  یکی  نیشب و …  انشآ  دیدج 

.نینک تکراشم  امتح  نیدب ، یرظن  ای  نینک  کمک  نینوت  یم هدرک و  یلاوس  یسک  هگا  نینک و  تفایرد  ور  نارگید  یاه  باوج نیسرپب و 



الثم .هرت  نئمطم رت و  هداس یلیخ  یروطنیا  .نش  یم رپ  اهانشآ  هب  ندرپس  قیرط  زا  یراک  یاه  تصرف زا  یگرزب  یلیخ  تمسق  ایند  لک  وت 
شراک هک  نسانش  یم تاصخشم  نالف  اب  ور  یسک  هک  مسرپ  یم مسانش  یم هک  ییاسک  زا  یا  هدع زا  مراد ، ورین  هب  زاین  ییاج  یارب  نم 

هک نینودب  هبلاج  .هش  یم یمومع  مالعا  هک  هتقونوا  .درک  ادیپ  ورین  هش  یمن بیترت  نیا  هب  اه  تقو یضعب  لاح ، ره  هب  .هن  ای  هشاب  بوخ 
باختنا  LinkedIn قیرط زا  نش  یم بذج  تیاهن  رد  هک  ییاسک  فصن  زا  رتشیب  یلیخ  هش ، یم یمومع  مالعا  یلغش  تصرف  هی  یتقو 

ننز یم رس  هک  ییاهاج  زا  یکی  ننک ، یم قیقحت  یسک  دروم  رد  نراد  یتقو  مه  یلک  تلاح  رد  ساپورا .) اکیرمآ و  وت  مروظنم   ) نش یم
تاعالطا ردقچ  هک  نمهفب  ننوت  یم شتیلاعف  عون  زا  .هن  ای  تسه  لاعف  اه  هورگ وت  فرط  هک  ندرگ  یم نیا  لابند  تسه و   LinkedIn

لاعف اه  هورگ وت  هک  ییاسک  هرت و  مهم تراهم  شناد و  زا  الومعم  ییاناوت  نیا  .هراد  یهورگ  راک  ییاناوت  ردقچ  رت ، مهم نوا  زا  هراد و 
.نراد مه  یبوخ  یهورگ  راک  ییاناوت  الومعم  نتسه 

تیدپآ تیدپآ نداتسرف   نداتسرف

وت ناوخ  یم هگا  .هگید  بلاطم  هب  عاجرا  ای  هاتوک ، بلاطم  نیراذب ؛  update نوتلیافورپ وت  کوب  سیف لثم  هش  یم مه   LinkedIn وت
وجتسج و لاح  رد  امیاد  هک  هر  یم راظتنا  لاعف  مدآ  هی  زا  .نیراذب  یا  هفرح بوخ و  یاه  تیدپآ نینک  یعس  نیشاب  قفوم   LinkedIn

.نینک شیفرعم  نوتاه  تیدپآ وت  نیدید ، بلاج  بلطم  هی  تقوره  تروص  نیا  رد  هشاب ؛ ش  هفرح اب  طبترم  بلاطم  هعلاطم 

رظن زا  یافرح  ناتساد و  رعش و  ملیف و  سکع و  .نیراذب  دیابن  هدننک  مرگرس یاه  تیدپآ تقوچیه  هراد ؛ دوجو  مه  مهم  یلیخ  هتکن  هی 
وت کوب ، سیف یارب  نیراذب  ور  اهزیچ  نیا  همه  هنک .) یم قرف  اعطق  هشاب  یرعاش  نوتلغش  هگا  هتبلا   ) اه نوا لاثما  گنشق و  نوتدوخ 

.هشاب هتشاد  دوجو  دیابن  یراک  لیاسم  زج  هب  یزیچ  چیه   LinkedIn

تایح تایح هخرچ   هخرچ ردرد   هژورپ   هژورپ یریذپ   یریذپ هیجوت   هیجوت یسررب   یسررب هاگیاج   هاگیاج
https://khorramirad.com/892/ - ۱۳۹۲/۸/۱۳

: هیزیچ نینچ  هژورپ  یریذپ  هیجوت یسررب  یارب  هدش  هتفریذپ  دنور 

یلیخ اب  هارمه  ور  تاعالطا  نیا  .هتفه  هی  وت  الثم  مینک ؛ یسررب  هداس  یلک و  یلیخ  ور  هژورپ  یریذپ  هیجوت هک  هنیا  راک  نیلوا   .1
.میراذ یم هژورپ  روشنم  سیون  شیپ وت  هگید  یاهزیچ 

.هش یم عورش  امسر  هژورپ  هشب  دییات  هگا  هش و  یم یسررب  هژورپ  روشنم   .2
، یدنب نامز  ) هژورپ یاه  یزیر همانرب مامت  مینک و  یم هعلاطم  ور  هژورپ  یریذپ  هیجوت لماک  قیقد و  یلیخ  هژورپ  عورش  زا  دعب   .3

هیهت قیقد  یریذپ  هیجوت هی  هش  یمن تقوچیه  هک  هنیا  شلیلد  .مید  یم ماجنا  مه  ور  تاکرادت و )…  اه ، کسیر هنیزه ، یزیر  همانرب
.هشاب هدش  یزیر  همانرب هژورپ  هک  نیا رگم  درک ،

.هن ای  مینک  عورش  ور  هژورپ  ییارجا  راک  هک  میریگ  یم میمصت  نش و  یم یسررب  اه  همانرب اب  هارمه  هژورپ  یریذپ  هیجوت  .4

، نشاب توافتم  هژورپ  ود  وت  تاعلاطم  ییارجا و  راک  هش  یم الثم  .درک  یزاس  هدایپ فلتخم  یاه  تایح هخرچ  اب  هش  یم ور  بیکرت  نیا 
هخرچ وت  دش  هتفگ  هک  یدنور  هرتهب  لاح  ره  هب  یلو  هداس ؛ یلیخ  هژورپ  هی  زا  هلحرم  ود  یتح  ای  نشاب ، هژورپ  هی  زا  زاف  ود  ننوت  یم

.هشاب هتشاد  دوجو  تایح 

ره هک  نیا یاج  هب  .هیا  هنیزه رپ  راک  یریذپ  هیجوت قیقد  هعلاطم  هک  هنیا  مینک  یم تمسق  ود  ور  یریذپ  هیجوت هعلاطم  هک  نیا لیلد 
تقو هتفه  هی  الثم  مودک  ره  یارب  هن ، ای  میدب  شماجنا  هرتهب  مینیبب  میراذب  تقو  شارب  هام  هس  ود  هسر  یم نومرظن  هب  یا  هدیا

هک نریذپان  هیجوت ردقنا  اه  هژورپ زا  یلیخ  .مید  یم ماجنا  ور  قیقد  هعلاطم  تقونوا  دوب  تبثم  هتفه  هی  نوا  هجیتن  هگا  میراذ ، یم
.میشب هجوتم  هداس  یسررب  هی  اب  مینوت  یم
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؟؟ مینک مینک هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ روشنم   روشنم یروطچ   یروطچ
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یاریدم لماع و  ریدم  هک  هنیا  ارجام  .نینک  یزادنا  هار دانسا  تیریدم  رازفا  مرن هی  تکرش  وت  هرارق  الثم  نینک ؛ ضرف  ور  کیچوک  هژورپ  هی 
نسر یم هجیتن  نیا  هب  یعمج  هتسد تیاهن  رد  .هن  ای  ندب  ماجنا  ور  راک  نیا  هک  ننک  یم رکف  نیا  هب  نراد  نراد و  یا  هسلج تکرش  دشرا 

راک نیا  تیلوئسم  هرضاح  یسک  هچ  هک  هسرپ  یم تکرش  دشرا  یاهریدم  زا  لماع  ریدم  .هشب  ماجنا  هرتهب  هتکرش و  عفن  هب  راک  نیا  هک 
ند و یم تسد  مه  اب  نش ، یم دنلب  لماع  ریدم  دشرا و  ریدم  نوا  .هنک  یم لوبق  ور  تیلوئسم  نیا  اه  نوا زا  یکی  هریگب و  هدهع  هب  ور 

.هنک یم مه  تیقفوم  یوزرآ  شارب  هنک  یم رکشت  شزا  هک  نیا نمض  لماع  ریدم 

؟ داتفا ییاه  قافتا هچ  اج  نیا نالا 

کلام هش  یم نوا  هن ، هش ؛ یم هژورپ  ریدم  مدآ  نوا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا  .دش  هتشاذگ  دشرا  ریدم  هی  هدهع  هب  هژورپ  هک  نیا لوا 
و هژورپ ) یماح   ) Sponsor نگ یم مدآ  نیا  هب  کاب  مپ وت  .هراد  دشرا  ریدم  هی  تردق  ذوفن و  زاین  یا  هژورپ ره  هک  هنیا  مه  شلیلد  .هژورپ 

.Executive نگ یم شهب   ۲ سنیرپ وت 

(. هژورپ هقرج   ) project mandate هش یم مه  ندرک  عورش  ور  هژورپ  یسررب  دش و  هدیشک  شیپ  رازفا  مرن ثحب  هسلج  وت  هک  ییاج  نوا 

لوئسم هژورپ ، لرتنک  دحاو  لوئسم  ، IT دحاو لوئسم  اب  هر  یم الثم  .هنک  باختنا  هژورپ  ریدم  دیاب  دشرا  ریدم  نوا  هک  هنیا  یدعب  هلحرم 
.هژورپ ریدم  هش  یم مدآ  نوا  دعب  هب  الاح  زا  .ننک  یم قفاوت  هنک و  یم تبحص  یا  هگید سک  ای  هنوخریبد 

یارب یفاک  لوپ  هک  نینیبب  دعب  ولج ، نیرب  نینک و  عورش  ور  راک  هگا  هبلاج  نوترظن  هب  دشرا ؛ ریدم  نوا  یاج  هب  نیراذب  ور  نوتدوخ  الاح 
شلوصحم تیقفوم  یتح  هراد و  یدایز  یاه  تیعطق مدع  هژورپ  هک  هدوب  صخشم  لوا  زا  هک  نیا ای  ند ؟ یمن صاصتخا  هژورپ  نیا 

رصقم ور  امش  هدشن  قفوم  لوصحم  هک  رخآ  رد  دعب  یلو  نیدرک ، عورش  ور  هژورپ  تیعقاو  نیا  شریذپ  اب  تسین و  هدش  نیمضت 
تقفاوم همه  نیدرک  ساسحا  تیاهن  رد  ههام و  نیتفگ ۶  یم امش  هشب و  ماجنا  ههام  دیاب ۳  هژورپ  نتفگ  یم هیقب  هک  نیا ای  ننود ؟ یم

؟ هدشن مومت  ههام  ارچ ۳  هک  نگ  یم امش  هب  نایم و  رس  رخآ  یلو  هشاب ، ههام  هک ۶  ندرک 

شوت .ننک  یم هیهت  هژورپ  زا  یلک  یفیرعت  ننیش و  یم هژورپ  ریدم  دشرا و  ریدم  میریگب ، ور  اه  قافتا نیا  زورب  یولج  هک  نیا یارب  بوخ ،
لاثما هراد و  مزال  هک  یعبانم  لوصحم ، یلک  فیرعت  یریذپ ، هیجوت نالک ، یاه  کسیر نامز ، تدم  هدش ، هداد  صیصخت  هک  یا  هنیزه

مه لبق  هعفد  هک  ییاه  مدآ نومه  لماع و  ریدم  روضح  اب  یا  هسلج وت  شیپ  هرب  یم ور  دنس  نوا  دشرا  ریدم  .نراذ  یم ور  تاعالطا  نیا 
هشاب مزال  هگا  هن ؟ ای  نیراد  لوبق  هش ، یم فیرعت  یروطنیا  نم  رظن  زا  نیراذب  نم  هدهع  هب  ناوخ  یم هک  یا  هژورپ هگ  یم ندوب ،

هیزیچ نومه  و  دشرا ، ریدم  نامزاس و  نیب  هنوم  یم دادرارق  هی  لثم  دنس  نیا  .هش  یم دییات  دنس  تیاهن  رد  هش و  یم ماجنا  ییاه  هرکاذم
project  ) هژورپ مکح  میگ  یم شهب   ۲ سنیرپ وت  هک  هیزیچ  هب  کیدزن  و  ( project charter  ) هژورپ روشنم  هش  یم شهب  کاب  مپ هک 

(. brief

ماجنا تقد  نوا  هب  الامتحا  هیلوا  هسلج  وت  هک  هدش  ماجنا  یتاعلاطم  روشنم  نیا  هیهت  یارب  هک  هنیا  هتفا  یم طسو  نیا  هک  مهم  قافتا  هی 
الثم .هن  ای  هشب  ماجنا  هژورپ  هک  نریگب  میمصت  قافتا  هب  ننوت  یم همه  میراد و  هژورپ  زا  یرت  قیقد ریوصت  نالا  هجیتن  رد  .هدوب  هدشن 
البق هک  هیزیچ  نوا  زا  رتمک  هش  یم ییوج  هفرص هژورپ  نیا  لوصحم  اب  هک  یا  هنیزه رادقم  هک  هشب  صخشم  تاعلاطم  نیا  وت  هنکمم 

همادا تسین و  هفرص  هب  نورقم  هژورپ  هگید  هک  مینیبب  هنکمم  .هنوم  هیلوا راظتنا  زا  رتشیب  مه  ش  هنیزه هگید  فرط  زا  میدرک و  یم رکف 
.شمیدن

(. starting up a project  ) هژورپ یزادنا  هار دنیآرف  زا  یشخب  نش  یم اهراک  نیا  همه   ۲ سنیرپ رظن  زا 

هژورپ ریدم  نیب  دادرارق  هب  تبون  دش ، دییات  هژورپ  روشنم  ینعی  دش ، هتسب  نامزاس  دشرا و  ریدم  نیب  دادرارق  هک  نیا زا  دعب  تیاهن ، رد 
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Project میگ یم شهب   ۲ سنیرپ وت  هک  س  هژورپ همانرب  نومه  دادرارق  نیا  هیچ ؟ دادرارق  نیا  نینود  یم .هسر  یم دشرا  ریدم  و 
همانرب نیا  هژورپ .) تیریدم  همانرب   ) Project Management Plan کاب مپ وت  و  هژورپ ) شزاغآ  دنس   ) Initiation Documentation
هیهت ور  هژورپ  لوصحم  هژورپ  ریدم  هدش ؛ هتسب  دشرا  ریدم  هژورپ و  ریدم  نیب  یدادرارق  ینعی  هسرب  دییات  هب  یتقو  هش و  یم هیهت 

دیاب لاح  ره  رد  هک  تسنود ، هژورپ  روشنم  یلیصفت  هخسن  هش  یم ور  دادرارق  نیا  .هراذ  یم شرایتخا  رد  ور  عبانم  دشرا  ریدم  هنک و  یم
.نشاب راگزاس  مه  اب 

تاعلاطم شزرا  هژورپ  میدش  هجوتم  هک  هینعم  نیا  هب  هژورپ  یزادنا  هار عقاو  رد  .هش  یم رت  قیقد یلیخ  هژورپ  هعلاطم  دنیآرف  نیا  وت 
هیهت هژورپ  تیریدم  همانرب  ای  هژورپ  شزاغآ  دنس  میداد و  ماجنا  ور  لماک  تاعلاطم  نوا  هک  نالا  .هراد  ور  یزیر ) همانرب / شزاغآ  ) رتشیب

یسررب دیاب  هگید  راب  هی  هلحرم  نیا  وت  هجیتن  رد  .هن  ای  تسه  هفرص  هب  نورقم  هژورپ  هک  میگب  مینوت  یم یرتشیب  یلیخ  تقد  اب  هدش 
ارجا ور  هژورپ  تسین  رارق  یزیر  همانرب لیمکت  زا  لبق  هلب ،  ) نش یم عورش  هژورپ  ییارجا  یاهراک  هشاب ، تبثم  هجیتن  هگا  .میدب  ماجنا  ور 

(. مینک

.۲ سنیرپ ( initiating a project  ) هژورپ شزاغآ  دنیآرف  هش  یم راک  زا  شخب  نیا 

اجک زا  هنومن  درک و  هیهت  دیاب  یروطچ  ور  هژورپ  روشنم  هک  نسرپ  یم نم  زا  اه  یضعب هک  نیا رطاخ  هب  مدرک ، فیرعت  ور  اه  نیا بوخ ،
لوصحم هی  هک  مراد  داقتعا  مفلاخم و  تیلپمت  هنومن و  اب  دایز  یلیخ  یلیخ  یلیخ  نم  هک  نینود  یم اعطق  .نیا  لاثما  دروآ و  دیاب 

اب هک  ییاه  طابترا و  هراد ، هک  یدربراک  شدوجو ، لیلد  هک  هشب  هیهت  بوخ  هنوت  یم ینامز  طقف  هشاب ) دنس  هی  هنوت  یم هک   ) یتیریدم
اب ور  نوت  هژورپ روشنم  هگا  مدب و  حیضوت  ور  لیاسم  نیا  مدرک  یعس  بلطم  نیا  وت  نم  .میسانشب  ور  هراد  یتیریدم  یاه  لوصحم هیقب 

یبوخ یلیخ  هژورپ  روشنم  لاح  ره  رد  هیچ ، شوت  هک  هنک  یمن یقرف  هنک ، کمک  اعقاو  اهدنیآرف  نیا  هب  هک  یروط  نینک ، هیهت  دید  نیا 
یروص دنس  هی  افرص  الامتحا  نینک  شرپ  نینک و  دولناد  ییاج  هی  زا  تیلپمت  هی  نیشاب و  هتشادن  ور  دید  نیا  مه  رگا  .دوب  دهاوخ 

.هروخ یمن یدرد  چیه  هب  هک  نیدرک  هیهت  فرصم  یب

؟؟ مشب مشب هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم یروطچ   یروطچ
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، دش شراک  رازاب  دراو  تفرگ و  دای  ور  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هش  یم یروطچ  هک  نیا دروم  رد  مدوب  هتشون  یبلطم  شیپ  تقو  یلیخ 
رد ور  مرظن  ماوخ  یم نالا  ندیسرپ و  نم  زا  ندش  هژورپ  ریدم  دروم  رد  اه  یلیخ نوا  زا  دعب  .هدوب  تیاس  بلاطم  نیرت  بطاخمرپ زا  هک 

.مسیونب دروم  نیا 

: هنیا ندش  هژورپ  ریدم  یارب  بسانم  دنور  نم  رظن  هب 

میقتسم میقتسم ریغ   ریغ هبرجت   هبرجت بسک   بسک لوا : : لوا هلحرم   هلحرم

هژورپ ریدم  هک  یسک  هش  یم یروطچ  الاح  .رثوم  یعقاو و  هدش ، تیاده  قیقد ، هبرجت  نیرایب ، تسد  هب  هبرجت  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
رثوم یراکمه  نکیدزن ، هژورپ  تیریدم  هب  هک  ییاهراک  نتفرگ  هدهع  هب  اب  س ، هداس یلیخ  هرایب ؟ تسد  هب  هژورپ  تیریدم  هبرجت  تسین 
.اه نوا ندرک  لیلحت  یریگیپ و  اه و  هژورپ ریدم  یافرح  اه و  میمصت اهراک و  وت  ندش  قیقد  تیلوئسم ، نتفرگ  هدهع  هب  هژورپ ، ریدم  اب 

: نتسه اه  نیا نینک  کرد  یبوخ  هب  ور  هژورپ  تیریدم  ات  نیشاب  هتشاد  نینوت  یم هک  ییاه  لغش یضعب 

هب یلیخ  دیاب  هراد  ور  تیلوئسم  نیا  هک  یسک  س و  هژورپ تیریدم  زا  یئزج  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هژورپ –  هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب
راک نتسه و  یروص  ناریا  وت  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یاه  متسیس اه  تقو یلیخ  نوچ  هنافساتم  هتبلا  .هشاب  کیدزن  هژورپ  ریدم 
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تسد هب  هژورپ  تیریدم  هبرجت  راک  نیا  قیرط  زا  نیاوخ  یم هگا  سپ  .نرادن  هژورپ  ریدم  اب  مه  یفاک  طابترا  ند ، یمن ماجنا  یرثوم 
یلو هرادن ، دوجو  لوا  زا  ناکما  نیا  اه  تقو یضعب  .نینک  رارقرب  یفاک  طابترا  هک  نیراد  ور  شناکما  هک  نیشب  نئمطم  امتح  نیرایب 

.شنیرایب دوجو  هب  نینوت  یم یدنمشوه  اب 
لثم ییازیچ  .دوب  دنهاوخ  دیفم  الماک  نوتارب  نکیدزن  هژورپ  تیریدم  هب  یلیخ  هک  هژورپ  یگنهامه  لثم  ییاهراک  هژورپ –  هژورپ ینابیتشپ   ینابیتشپ

.هشاب دیفم  رت  نییاپ یا  هجرد وت  هنوت  یم مه  هژورپ  دانسا  تیریدم 
.هشاب هتشادن  یحیضوت  چیه  هب  زاین  منک  یم رکف  هیلاع و  یلیخ  مه  هنیزگ  نیا  هژورپ –  هژورپ ریدم   ریدم یرای   یرای تسد تسد ایای   تنواعم   تنواعم

.هرتهب مه  یلیخ  نینک  هبرجت  ور  مدز  لاثم  هک  یراک  عون  هس  نوا  زا  یکی  زا  رتشیب  نینوتب  هگا  هک  نیا تیاهن  رد 

فلتخم یاهاج  اب  نیشابن و  دنمراک  نینوتب  هگا  .هشاب  عونتم  دیاب  هبرجت  نیا  هک  هنیا  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  هک  یا  هگید هتکن 
امتح هتشذگ ، نوا  زا  .نینک  هبرجت  ور  فلتخم  یاه  هژورپ یاهریدم  هدش  روج  ره  نینک  یعس  هن ، رگا  .هلآ  هدیا هک  نینک  راک  نامزمه 

نوت هبرجت هگا  الثم  .هکانرطخ  یلیخ  ندرک  بسک  هبرجت  صاخ  هزوح  هی  وت  .نیشاب  مه  فلتخم  یاه  تعنص اه و  فنص وت  نینک  یعس 
هک یصاخ  گنهرف  رطاخ  هب  اه  هژورپ هورگ  نیا  نوچ  هش ، یم دودحم  نوتدید  یلیخ  هشاب  ناریا  وت  یزاگ  تفن و  یاه  هژورپ هب  دودحم 

دنبیاپ نوشهب  هشیمه  ننک  یم یعس  ننک و  یم روصت  یلوصا  ریگارف و  یلک و  ور  نتسین  یلک  هک  یصاخ  یلیخ  یاهرایعم  هراد  دوجو 
روما ییارجا و  یاه  میت هب  هژورپ  تیریدم  هک  ییاج  نینک ؛ هبرجت  یا  هزاب وت  مه  ور  نتسه  اه  هاگراک وت  هک  ییاه  هژورپ دیاب  امتح  .نشاب 

رتزاب و تدش  هب  ور  نوتدید  هنوت  یم هرثوم و  اعقاو  اه  هژورپ هگید  عاونا  رانک  رد  یرازفا  مرن یاه  هژورپ ندرک  هبرجت  .هکیدزن  اه  نوا هرمزور 
.هنک رت  یوق

: نیدب ماجنا  مه  یا  هگید راک  دیاب  امتح  اه ، هژورپ ریدم  هیقب  زا  نتفرگ  دای  رانک  رد 

راک یتکرش  وت  نینک  ضرف  .شنیدب  تسد  زا  دیابن  هجو  چیه  هب  هک  هیبوخ  یلیخ  تصرف  نیا  کیچوک –  کیچوک یاه   یاه هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم
(، کیچوک هژورپ  هی   ) هشب هداد  بیترت  تکرش  یارب  ینامهم  هی  کیچوک ،) هژورپ  هی   ) هشب ضوع  رتفد  لحم  هک  هرارق  الثم  نینک و  یم

اتبسن هژورپ  هی   ) هشب یزادنا  هار نویساموتا  ای  دانسا  تیریدم  متسیس  هی  کیچوک ،) هژورپ  هی   ) هشب حالصا  یناگیاب  متسیس 
ریدم ور  امش  سک  چیه هنکمم  .نیریگب  هدهع  هب  ور  راک  نوا  تیلوئسم  نیشب و  بلطواد  نینک  یعس  نینک ؟ یم راکیچ  کیچوک ؛)

.نیرایب تسد  هب  شوت  نینوت  یم یبوخ  یاه  هبرجت یلیخ  س و  هژورپ تیریدم  المع  نینک  یم هک  یراک  یلو  هنودن ، هژورپ  نوا 
المع هشب  تخادرپ  ش  همحزلا قح ای  هشب  ینادردق  نوتزا  نید  یم ماجنا  هک  یراک  ره  یارب  نیشاب  رظتنم  هگا  هک  هشاب  مه  نوتدای 

.نیدب ماجنا  نینوت  یمن ور  هشب  نوتتفرشیپ  ثعاب  هنوت  یم هک  ییاهراک  زا  یلیخ 

اهاه هبرجت هبرجت یهد   یهد نامزاس نامزاس مود : : مود هلحرم   هلحرم

یریگدای اب  یروطچ ؟ .نینک  شتیوقت  یهد و  نامزاس نینوت  یم لاس ،) هس  لقادح   ) نیرایب تسد  هب  یفاک  هبرجت  هک  نیا زا  دعب 
.هژورپ تیریدم  یاهدرادناتسا 

.نتسه فلتخم  یاهروشک  وت  اه  هژورپ ناریدم  نیرتهب  زا  یگرزب  یلیخ  هورگ  هتفای  نامزاس یاه  هبرجت هژورپ  تیریدم  یاهدرادناتسا 
وت هک  ییاهدوبمک  اه  نوا کمک  اب  نینک و  رارقرب  طابترا  اهدرادناتسا  اب  نینوت  یم نیشاب  هدرک  بسک  هبرجت  مه  نوتدوخ  یتقو 

.نینک یهد  نامزاس ور  اه  نوا نیربب و  نیب  زا  ور  تسه  نوتتاعالطا 

شلبق هک  هدیفم  یسک  یارب  اهدرادناتسا  یریگدای  هعلاطم و  هلب ، هنیا : نم  رظن  زا  شباوج  هک  هشاب  نوتنهذ  وت  یلاوس  نالا  دیاش 
یتسرد طابترا  اهدرادناتسا  اب  نینوت  یمن نیشاب ) راک  هزات ای  وجشناد  الثم   ) نیشاب هتشادن  هبرجت  زونه  هگا  .هشاب  هدرک  بسک  هبرجت 

.نینک رارقرب 

هبرجت بسک  اب  دیاب  نامز  تدم  نیا  هک  تسین  یکش  هتبلا  .نیریگب  رظن  رد  لاس  راهچ  ات  ود  دودح  دیاب  هلحرم  نیا  یارب  نم  رظن  هب 
.هشاب هتشاد  یناشوپمه  میقتسمریغ 

: نیشب انشآ  اه  متسیس نیا  اب  هلحرم  نیا  وت  هک  هنیا  نم  داهنشیپ 
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بسانم بسانم لغش   لغش ندرک   ندرک ادیپ   ادیپ موس : : موس هلحرم   هلحرم

عورش یسیرتام  ای  یدرکراک  یاضف  وت  رت و  هداس یاه  هژورپ اب  راک  .نیشب  هژورپ  ریدم  جیردت  هب  هک  نیا  هدامآ نیسرب  هلحرم  نیا  هب  یتقو 
.هسرب هدیچیپ  گرزب و  رایسب  یاه  هژورپ هب  هنوت  یم هش و  یم

یوق یصصخت  یاه  نامتراپد هش و  یم هرادا  یسیرتام  هک  یتکرش  احیجرت  .نینک  باختنا  عورش  یارب  ور  یبسانم  یاج  هک  همهم  یلیخ 
نینوتب هک  یا  هداس یاه  هژورپ .نینک  رت  هتخپ لمع  وت  ور  نیدرک  بسک  البق  هک  ییاه  هبرجت نینوتب  هرب و  شیپ  رت  هداس نوتراک  ات  هراد 

.هنکن داجیا  یداح  لکشم  تکرش  نوتدوخ و  یارب  نیش  یم بکترم  هک  ییاه  هابتشا نیرب و  شیپ  بوخ  نوشوت 

لبق هلحرم  ود  هگا  هک  مسانش  یم ور  اه  تکرش یلیخ  نم  .هشاب  هتشاد  تفرشیپ  یاج  شوت  هک  نینک  باختنا  ور  ییاج  دیاب  تیاهن  رد 
هژورپ ریدم  هک  نیشاب  هتشاد  لاب  رپ و  ردقنا  شوت  نینوت  یمن مه  زاب  نیشاب ، نکمم  باختنا  نیرتهب  نیشاب و  هدرک  یط  یبوخ  هب  ور 

.نیشب

وت یتقو  هک  نیتسه  یسک  هگا  .هیریگ  میمصت تردق  تماهش و  شیکی  هک  هشاب  هتشاد  یفلتخم  یاه  تیصوصخ دیاب  هژورپ  ریدم 
نیا هگا  الاح  .تسین  بسانم  نوتارب  لغش  نیا  الصا  الامتحا  هریگب  تسرد  میمصت  هنوت  یمن هددرم و  امیاد  هریگ  یم رارق  تخس  طیارش 

اج نوا هک  نیدش  هجوتم  الثم  هگا  نیشابن و  لعفنم  مه  نوتراک  لحم  باختنا  وت  هک  هنیا  شتاعبت  زا  یکی  نیشاب ، هتشاد  ور  تیصوصخ 
مدآ نیسرتن ؛ دمآرد  شهاک  لثم  یلیاسم  زا  نینک و  شکرت  هگید  یتصرف  یارب  لماک  تماهش  اب  نینک  تفرشیپ  یبوخ  هب  نینوت  یمن

.هنک ینابرق  ور  ازیچ  یضعب  همزال  هنک  ادیپ  تسد  یبلاج  زیچ  ره  هب  هک  نیا یارب 

؟؟ هیبوخ هیبوخ باختنا   باختنا نوتارب   نوتارب هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم اعقاو   اعقاو ایآ   ایآ مرفص ! ! مرفص هلحرم   هلحرم

دیاب هژورپ  ریدم  الثم  .هتیعقاو  هی  نیا  هشب ؛ یبوخ  هژورپ  ریدم  هنوت  یمن یسک  ره  .نینک  رکف  ارجام  نیا  هب  دیاب  یزیچ  ره  زا  لبق  بوخ 
هتشاد مه  یربهر  تردق  هشاب ، هتشاد  امزیراک  زا  یدح  هنک ، رارقرب  طابترا  یبوخ  هب  اه  مدآ اب  هنوتب  هشاب و  هتشاد  یدرفانیب  یاه  تراهم

؟ نیراد ییاه  تیصوصخ نینچ  امش  ایآ  .هشاب 

بسک نشاب ، مه  رگا  .نتسین  یباستکا  اه  نوا زا  یضعب  یلو  هشابن ، بلاج  دایز  مه  شنتفگ  دیاش  مگب و  نانیمطا  اب  منوت  یمن
شوت نینوتب  یژرنا  دح  نوا  اب  هک  نینک  باختنا  ور  یا  هگید لغش  نینوتب  هنکمم  هراد و  یدایز  هداعلا  قوف یژرنا  هب  زاین  نوشندرک 

.نیشخردب رتشیب  یلیخ 

تیاس زا  ناگیار  هب  نینوت  یم  ) نیزادنب  ICB هب یهاگن  نم  رظن  هب  هن ؟ ای  تسه  بسانم  نوتارب  هژورپ  تیریدم  نینودب  نیاوخ  یم
ییاه لیسناتپ هک  نینیبب  یبوخ  هب  نینوت  یم هد و  یم حیضوت  ور  هژورپ  تیریدم  یاه  یگتسیاش درادناتسا  نیا  نینک .) شدولناد   IPMA

.هن ای  تسه  بسانم  راک  نیا  یارب  نیراد  هک 

یاه شقن رانک  رد  شقن  هی  طقف  تسین ؛ اه  هژورپ راگدنوادخ  هژورپ  ریدم  هشاب : مه  یا  هگید زیچ  هب  نوتساوح  دیاب  اه  نیا همه  رانک  رد 
زا یلیخ  وت  .سالاب  یلیخ  شهاگیاج  هقفوم و  یلیخ  دش  ریدم  یسک  ره  مینک  رکف  هک  هیطوبرمان  یمیدق و  یلیخ  روصت  نیا  .س  هگید

هاگیاج نتسه و  نوشلابند  یرتشیب  یلیخ  یاه  تکرش س ، هژورپ ریدم  ربارب  دنچ  نوشقوقح  هک  نراد  دوجو  ییاه  صصختم اه  هژورپ



طقف .تسین  نوتهار  اهنت  ندش  هژورپ  ریدم  نیتسه ، زاورپدنلب  هگا  .نیشاب  یصصختم  نینچ  نینوتب  مه  امش  دیاش  .نراد  مه  یرتالاب 
.نیشاب هتشاد  تسود  ور  هد  یم حیضوت   ICB هک ییاهزیچ  نوا  ینعی  هژورپ ، تیریدم  هک  نیشاب  ندش  هژورپ  ریدم  لابند  هب  یتروص  رد 

؟؟ هراد هراد دوجو   دوجو مهمه   یرت   یرت عیرس عیرس رترت  وو   هداس هداس هار   هار ایآ   ایآ

ریدم هرس  کی  هک  دایب  شیپ  نوتارب  یتصرف  الثم  هگا  .هشیلوصا  دنور  نوا ) هباشم  یاهزیچ  ای   ) متفگ نم  هک  یزیچ  یلو  هشاب ، دیاش 
ییاج هب  لاس  یس  زا  دعب  الثم  دش و  دهاوخ  دنک  یلیخ  نوتتفرشیپ  دنور  یلو  نیشاب ، هدیسر  نوتفده  هب  رتدوز  دیاش  نیشب ، هژورپ 

.هدرک یط  لاس  هد  دودح  وت  یلوصا  دنور  وت  رفن  هی  هک  نیسر  یم

شرایتخا رد  روشک  اه و  تکرش عبانم  نوچ  هراد ، یگرزب  یلیخ  یقالخا  دهعت  هژورپ  ریدم  هک  هرن  نومدای  .نیشابن  رب  نایم لها  مراودیما 
.هدب شیازفا  ور  مدرم  یمومع  عافر  ای  هرایب  دوجو  هب  تکرش  یارب  یعفانم  اه  نوا کمک  اب  ات  نریگ  یم رارق 

درکلمع درکلمع یبایزرا   یبایزرا یناربج  وو   یناربج یاه   یاه همانرب   همانرب
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؟ هتفا یم درکلمع  یبایزرا  یارب  یقافتا  هچ  مینک  یم هیهت  یناربج  همانرب  یتقو 

؟ مینک یم هیهت  یناربج  همانرب  ارچ  الصا  داد : باوج  نیرت  مهم یلیخ  لاوس  هب  دیاب  لاوس  نیا  هب  نداد  باوج  زا  لبق 

رثکادح اب  هام  شش  وت  هرارق  هژورپ ) زا  یا  هلحرم ای   ) هژورپ الثم  .تفرگ  رظن  رد  یراداور  دودح  یعون  هب  دیاب  هژورپ  ره  وت  هک  هنیا  ارجام 
هژورپ یراداور  هجدوب و  فیرعت  تلاح  نیرت  هداس هش  یم نیا  .نموت  دص  یراداور  هنیزه و  نموت  رازه  اب  هشب ، مومت  یراداور  هتفه  هس 

هراد راک  یتقو  الاح  هدش .) هتفرگ  رظن  رد  شارب  هک  ینامز  مه  هدش و  هتشاذگ  رانک  راک  نوا  یارب  هک  هش  یم هتفگ  یلوپ  هب  مه  هجدوب  )
در ور  یراداور  دودح  نوا  هگا  مینک و  یم هبساحم  ور  نوا  نایاپ  نامز  ینیمخت  هنیزه  و  هلحرم ) ای   ) هژورپ نایاپ  خیرات  امیاد  هر  یم شیپ 
اهنت کت و  زیر  همانرب هی  تسین  رارق  تلاح  نیا  وت  . exception میگ یم دادیور  نوا  هب  احالصا  هک  هش  یم یناربج  همانرب  هیهت  تقو  هنک ،

اب میدیمهف  هک  هنیا  هتفا  یم هک  یقافتا  هشب ؛ هدرشف  همانرب  ات  هنک  یزاب  طباور  اه و  نامز اب  هدنبب و  ور  رد  قاتا ، وت  هنیشب  هرب 
لثم  ) نشب عمج  هژورپ  میت  هرابود  دیاب  هجیتن  رد  میسرب و  هدش  فیرعت  یاه  فده هب  مینوت  یمن هدش  یزیر  همانرب ییارجا  یاه  تسایس
، هنوسرب نوماه  فده هب  ار  ام  هنوتب  هک  ندرک  راک  دیدج  شور  هی  ننک ؛ ادیپ  یلح  هار  ندرک ) هیهت  ور  همانرب  مه  اب  همه  هک  یلوا  زور 

یتقو ننک و  یم لیهست  ور  دنور  نیا  هژورپ  ریدم  زا  یگدنیامن  هب  زیر  همانرب یاهورین  .هگید  زیچ  ره  ای  اه  فده وت  یرظن  دیدجت 
.یناربج همانرب  هی  هش  یم نیا  .ننک  یم هیهت  نوا  رظانت  هب  یا  همانرب دش  ماجنا  ییاهن  یریگ  هجیتن

یاج هب  میراذب  ور  دیدج  همانرب  هی  میاوخ  یم هد و  یمن ور  نومراک  باوج  یلبق  همانرب  میدش  هجوتم  هک  نیا ینعی  یناربج  همانرب  سپ 
.میشب قفوم  نوا  کمک  اب  نوا و 

هدرشف ور  همانرب  هدنومیقاب  یاه  تمسق زیر  همانرب هی  هک  هنیا  افرص  ام  یارب  شینعم  هش  یم یناربج  همانرب  زا  تبحص  هک  اه  تقو یلیخ 
.هرادن یشزرا  نیرت  کچوک الوصا  راک  نیا  .هشاب  دیاب  هک  ییاج  نوا  هنودرگرب  ور  نایاپ  خیرات  هنک و 

هی هدش  یم هفاضا  زور  هد  یهام  تعرس  اب  هتشاد  هک  یریخات  الثم  هش ، یم هیهت  یناربج  همانرب  هدایز و  یگداتفا  بقع  هژورپ  وت  یتقو 
رادقم هب  یتدم  زا  دعب  هنک و  یم دشر  رتشیب  یلیخ  تعرس  اب  همانرب  یگدرشف  رطاخ  هب  لاح  نیع  رد  و  هش ، یم رفص  هب  لیدبت  هعفد 

دصرد یهام ۵  تعرس  اب  الثم  هتشاد و  دوجو  فارحنا  یرادقم  هتفا ؛ یم یهباشم  قافتا  مه  تفرشیپ  فارحنا  یارب  .هسر  یم یلبق 
در ور  نوا  مه  دعب  یلبق و  فارحنا  هب  هسرب  ات  هش  یم هفاضا  رتشیب  یلیخ  یتعرس  اب  دعب  هش و  یم رفص  یا  هعفد کی  هدش ، یم هفاضا 
ننک یم یعس  هرابود  دعب  نش و  یم مک  یقطنم  هیجوت  چیه  نودب  نومدرکلمع  یبایزرا  جیاتن  هک  هنیا  هتفا  یم هک  یقافتا  طسو  نیا  .هنک 
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زج هرادن  یا  هجیتن چیه  نوچ  هریگب ، ور  یقافتا  نینچ  یولج  هلوئسم  بوخ  رواشم  هی  .نشاب  دیاب  اعقاو  هک  ییاج  نوا  هب  ندرگرب 
.ناریدم نهذ  ندرک  فرحنم 

؟ درک دیاب  راکیچ  ینامز  درکلمع  یبایزرا  دروم  رد  .هشب  هیهت  یناربج  همانرب  هک  هدش  مزال  یلیلد  ره  هب  نیتسه و  رواشم  امش  الاح ،
: هراد دوجو  هار  هس  دارفا  نیا  یارب  .هشاب  نوشساوح  دیاب  ننک  یم هدافتسا   Earned Schedule شور زا  هک  ییاسک 

یهابتشا الماک  یاه  باوج شور  نیا  .نریگب  نوشاه  یجورخ هبساحم  یانبم  ور  همانرب  قفا  لک  ننک و  هیهت  دیدج  نیال  سیب هی   .1
رد دایم و  دوجو  هب  بذاک  قابطنا  روج  هی  هد و  یم نوشن  ور  یعقاو  یاهرادقم  همانرب  یاج  هب  هراد  نیال  سیب هتشذگ  نوچ  هد ، یم

.نشاب دیاب  هک  نایب  تسد  هب  ینوا  زا  رت  هدننکراودیما یلیخ  اه  باوج هش  یم ثعاب  تیاهن 
هر یم هژورپ  نایاپ  ات  هش و  یم عورش  یناربج  همانرب  هیهت  خیرات  زا  هک  نیال  سیب همانرب و  زا  یا  هزاب یور  طقف  ور  تابساحم  مامت   .2

میاوخب میشاب و  هدرک  ضوع  لماک  ور  نومراک  شور  اعقاو  هک  هراد  ینعم  ینامز  هتبلا  هتسرد و  الوصا  شور  نیا  .میدب  ماجنا 
هدنومیقاب تمسق  زا  دصرد  ات ۲۰  نیب ۱۰  مینک  ربص  دیاب  مه  اجنیا  هشیمه ، لثم  هک  هشاب  نوتدای  .هد  یم یا  هجیتن هچ  هک  مینودب 

ینامز درکلمع  نینوت  یمن یناربج  همانرب  هیهت  زا  دعب  یتدم  ات  هک  هنیا  شینعم  نشب ؛ نانیمطا  لباق   ES یاه باوج ات  هرذگب  هژورپ 
.نینک یبایزرا  ور 

چیه مینک  یم هدافتسا   ES زا یتقو  .هراک  نیرتهب  نم  رظن  زا  شور  نیا  .نیدب  ماجنا  هیلوا  نیال  سیب ساسا  رب  ور  تابساحم  مامت   .3
طیارش وت  اصوصخ  هد ؛ یم ور  هجیتن  نیرتهب  الومعم  هیلوا  هخسن  نیال و  سیب نیرتدیدج  یور  میربب  ور  تابساحم  هک  تسین  یزاین 

.هش یمن داجیا  ارجا  شور  وت  یرییغت  اقلطم  یناربج  همانرب  هیهت  عقوم  هک  ناریا 

.دوب دهاوخ  شور ۳  جیاتن  نومه  المع  نیریگ  یم ناریا  طیارش  وت  هک  ییاه  باوج نینک ، هدافتسا  شور ۲  زا  یفاک  لمحت  ربص و  اب  هگا 
.نینک هدافتسا  نومه ۳  زا  افرص  هک  هنیا  نم  داهنشیپ  هجیتن  رد  هطلغ ، الوصا  هک  مه  شور ۱ 

رفوش رفوش اتات   داتسا   داتسا زازا  
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موتناوک هرابرد  فلتخم  یاهرهش  وت  هراذ و  یم ناملآ  رود  روت  هی  هریگ  یم لاس ۱۹۱۸  وت  ور  لبون  هزیاج  هک  نیا زا  دعب  کنالپ  سکام 
راب هی  .دوب  هدش  ظفح  ور  اه  نوا الماک  ش  هدننار هگید  هدرک ، یم هئارا  ور  اوتحم  هی  اقیقد  هعفد  ره  نوچ  .هنک  یم تبحص  کیناکم 

یاج هب  منوت  یم هک  نوشمدش  ظفح  یدح  هب  هگید  نالا  نم  نیش ؟ یمن هتسخ  اه  فرح نیا  رارکت  زا  امش   » هک هگ  یم شهب  ش  هدننار
یارب هسلج ؛ وت  نینیشب  نیشوپب و  ور  نم  سابل  امش  منک و  ینارنخس  نم  هخینوم  هک  یدعب  دصقم  وت  نیایب  الصا  .منک  هئارا  امش 

! هنک یم لوبق  مه  کنالپ  هش .» یم عونت  نومودره 

ناد کیزیف هی  شرخآ  یلو  .نرب  یم تذل  یلیخ  مه  اه  هدنوش هنک و  یم تبحص  کیناکم  موتناوک  هرابرد  هسلج  وت  بوخ  یلیخ  رفوش 
خینوم لثم  هتفرشیپ  یرهش  وت  هک  منک  یم بجعت  نم   » هگ یم یدرسنوخ  تیاهن  رد  مه  رفوش  .هسرپ  یم لاوس  هش و  یم دنلب 

«. نیدب باوج  نوشیا  هب  امش  زیزع ، رفوش  هدب ! باوج  هنوت  یم مه  نم  رفوش  یتح  هک  نسرپ  یم هداس  هزادنا  نیا  هب  ییاه  لاوس

.نش یم اجباج  صصختم  ریغ  یرجم  یعقاو و  صصختم  هک  ییاج  رفوش ؛» رثا   » نتشاذگ ور  یصاخ  رثا  مسا  ناتساد  نیمه  ساسا  رب 
ور ییاهزیچ  طقف  رفوش  نوا  لثم  هک  یصصختم  ریغ  نویزیولت ) یرجم  هن  هیرجم ، یلک  موهفم  روظنم   ) یاه یرجم اه  مدآ رثکا  رظن  هب 

دروم رد  هد  یمن هزاجا  شدوخ  هب  یعقاو  صصختم  هی  نوچ  نتسه ، صصختم  اعقاو  هک  ییاه  نوا ات  نایم  رت  صصختم نتسه  ظفح 
هک ههاگآدوخان  هابتشا  هی  نیا  .هنز  یم فرح  نانیمطا  اب  زیچ  همه  دروم  رد  یرجم  هک  یلاح  رد  هنک ، رظن  راهظا  تیعطق  اب  یزیچ  ره 
.نرت صصختم نراد  یباوج  یزیچ  ره  یارب  ننز و  یم فرح  نانیمطا  اب  هشیمه  هک  ییاسک  ننک  یم ساسحا  تسه و  اه  مدآ رثکا  نیب 
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دب دیاش  .میشاب  هشیدنا  یاه  فارحنا نیا  بقارم  دیاب  یا ، هگید زیچ  ره  وت  هچ  هژورپ و  تیریدم  وت  هچ  اه ، یریگ میمصت دوبهب  یارب 
قح رد  ردقچ  هک  نیا نینک و  یم ادیپ  کنالپ  سکام  اتنچ  رفوش و  اتنچ  نینیبب  نینک و  یسررب  ور  نوتدوخ  رب  رود و  رادقم  هی  هشابن 

.ندرک هیقب  هک  نیدید  ای  نیدرک  یفاصنا  یب اه  نوا هاگیاج 

؟؟ هیچ هیچ   PMOPMO
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هب یزیچ  ره  زا  رتشیب   PMBOK هتشذگ یاه  لاس وت  الثم  .نش  یم دم  یصاخ  یاه  هزاب وت  هژورپ  تیریدم  تاحالطصا  زا  یضعب 
ناریا هب  ارجام  نیا  هک  هنیا  مه  بلاج  هتکن  .هسر  یمن  PMO یاپ هب  ندوب  دم  رظن  زا  یزیچ  چیه  اتقیقح  نالا  .دروخ  یم نومشوگ 

.مدب موهفم  نیا  دروم  رد  عماج  یلو  هصالخ  یاه  حیضوت بلطم  نیا  وت  ماوخ  یم رطاخ  نیمه  هب  .هیناهج  دم  هی  المع  هش و  یمن دودحم 

ترابع ترابع بیکرت   بیکرت

: هشاب اه  ترابع نیا  زا  یکی  ففخم  هنوت  یم  PMO

Project Management Office
Program Management Office
Portfolio Management Office

دروم رد  هک  یدرادناتسا  نیرت  مهم هک  هرطاخ  نیمه  هب  نشب و  یسررب  لصفرس  هی  وت  المع  هک  نراد  تهابش  ردقنا  ات  هس نیا  و 
: هترابع نیا  ففخم  هک  هدش  هتشذگ   P3O شمسا تسه  اه  PMO

Portfolio, Programme, and Project OfficesPortfolio, Programme, and Project Offices

.مینک یم هدافتسا  اه  PMO یزاس هدایپ یارب  المع  ام  هک  هیدرادناتسا  نیا  و 

ترابع ترابع موهفم   موهفم

یارب اه  سیورس نیا  هد و  یم سیورس  هژورپ  دنچ  هب  الومعم  هک  نگ  یم یرتفد  هی  هب  .هرادن  ینشور  صاخ و  فیرعت   PMO
یلیخ اه  تیلاعف عونت  هک  مینیب  یم مه  اب  رتولج  مک  هی  لاح  نیا  اب  .س  هژورپ تیریدم  یاه  تیلاعف ندرک  درادناتسا  یزاس و  ناسمه

.هشاب هنوت  یم مه  نیا  زا  رتشیب 

و هژورپ ) هی  هن   ) هدب سیورس  هژورپ  نیدنچ  هب  هک  هیتقو   PMO هی تلاح  نیرت  راد  ینعم هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  لاح  ره  رد 
هتیریدم و غولب  لماوع  زا  یکی  هژورپ  تیریدم  یاهدنیآرف  ندرک  ریذپرارکت  هک  نینود  یم دیاش  .هشاب  هژورپ  تیریدم  یلاعت  مه  شفده 

.هشاب  PMO هی تیلوئسم  نیرت  گرزب هنوت  یم نیا 

تامدخ تامدخ هرتسگ   هرتسگ رظن   رظن زازا     PMOPMO  عاونا عاونا

اه هورگ .هدب  ششوپ  ور  هورگ  ود  ای  کی  هنوت  یم  PMO ره .درک  یدنب  هتسد یلک  یلیخ  هورگ  ود  وت  هش  یم ور  اه  PMO تامدخ هرتسگ 
: نتسه اه  نیا

هب طوبرم  یاه  شزومآ تلاح  نیا  وت  .دایم  باسح  هب  اه  PMO یارب هنیزگ  نیرتهب  نم  رظن  زا  هک  هیا  هفیظو نومه  نیا  یلاعت : یلاعت زکرم   زکرم
هیهت اهدنیآرف ، یزاسدرادناتسا  هدش ، هتفریذپ  یاهوگلا  یروآدرگ  اه ، یژولودوتم یاقترا  هب  کمک  اه ، نداد هرواشم  هژورپ ، تیریدم 
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.دایم باسح  هب  رتفد  نیا  هفیظو  لرتنک  یزیر و  همانرب یاه  لمعلاروتسد غالبا  اه و  نوا یزاس  ناسکی اه و  تیلپمت
زا مه  ندرک و  دودحم  عون  زا  مه   ) هش یم صخشم  هژورپ  تیریدم  تامادقا  یارب  ییاهزرم  دح و  لبق  تلاح  وت  ینابیتشپ : ینابیتشپ زکرم   زکرم
دوخ ور  ویلوفترپ ) تیریدم  ای  حرط  تیریدم  ای   ) هژورپ تیریدم  یاهراک  مامت  ای  یتمسق  المع  تلاح  نیا  وت  یلو  ندرک ،) کمک  عون 

.هد یم ماجنا   PMO

رمع رمع لوط   لوط رظن   رظن زازا     PMOPMO  عاونا عاونا

: داد رارق  مه  هتسد  ود  نیا  زا  یکی  وت  ور   PMO ره هش  یم هداس  یلیخ 

ای اه  حرط اه ، هژورپ هب  هنک و  یم راک  یدودحمان  تدم  یارب  هش و  یم هتخاس  نامزاس  حطس  وت  رتفد  تلاح  نیا  وت  یمیاد : یمیاد یاهرتفد   یاهرتفد
میهافم نوا  نوچ  نرب ، راک  هب  ننوت  یمن حرط  هی  یارب  ای  هژورپ  هی  یارب  یمیاد  یاهرتفد  .هد  یم سیورس  فلتخم  یاهویلوفترپ 

ای نتسین ،) تقوم  اهویلوفترپ   ) هر یم راک  هب  ویلوفترپ  کی  یارب  ای  هجیتن  رد  هنوتدای ؛) هک  ور  هژورپ  فیرعت   ) نتسه تقوم  نوشدوخ 
.ویلوفترپ دنچ  ای  حرط  دنچ  هژورپ ، دنچ 

الومعم .نش  یم عمج  مه  صاخ  یفده  هب  ندیسر  زا  دعب  نش و  یم یزادنا  هار ینامز  هی  تقوم  یاهرتفد  تقوم : تقوم یاهرتفد   یاهرتفد
هب حرط  ای  هژورپ  دنچ  ای  کی  یارب  تقوم  یاهرتفد  .نر  یمن راک  هب  ویلوفترپ  یارب  اهرتفد  نیا  هجیتن  رد  نتسین و  تقوم  اهویلوفترپ 

.نریگ یم ششوپ  تحت  ور  هژورپ  هی  طقف  نش و  یمن لماش  مه  ور  هژورپ  دنچ  یتح  الومعم  نر و  یم راک 

اهاه PMOPMO  رمع رمع لوط   لوط // هرتسگ هرتسگ سیرتام   سیرتام

: دروآ یلودج  نیچمه  هی  وت  هش  یم ور  لبق  یاه  یدنب هورگ

یمیاد تقومیمیاد تقوم

یلاعت زکرم 
نیرتهب  ) رادانعم الماک 

( تلاح
طیارش زج  هب   ) ینعم مک 

( صاخ

زکرم
ینابیتشپ

لآ هدیا هن  یلو  رادینتفریذپ ، ینعم نادنچ  هن  یلو  جیار ،

: نتسه اه  نیا اه  تلاح

یعس هک  نامزاس  حطس  وت  رتفد  هی  .نراد  دوجو  اه  PMO الوصا هک  یلیلد  یلصا PMO و  تلاح  هش  یم نیا  یمیاد : یمیاد یلاعت   یلاعت زکرم   زکرم
.ویلوفترپ حرط و  هن  س ، هژورپ یور  زکرمتم  مه  الومعم  .هربب  الاب  اهویلوفترپ  ای  اه  حرط اه ، هژورپ همه  وت  ور  تیریدم  حطس  هنک  یم

رظن رد  یدح  شارب  هش  یمن الوصا  هک  هرمتسم  دوبهب  هی  هرابرد  ارجام  .هراد  ضقانت  یمک  ندوب  تقوم  اب  یلاعت  تقوم : تقوم یلاعت   یلاعت زکرم   زکرم
هب تفرگ و  رظن  رد  ور  دودحم  یویلوفترپ  هی  هش  یم الثم  لاح  نیا  اب  .تسین  جیار  نادنچ  رتفد  عون  نیا  رطاخ  نیمه  هب  تفرگ و 

.هرتهب لبق  باختنا  هش و  یمن هیجوت  الومعم  مه  زاب  یلو  .تفرگ  رظن  رد  مه  تقوم  یلاعت  زکرم  هی  نوا  یازا 
جراخ اه  نوا یلصا  هندب  زا  ور  اه  هژورپ همه  هژورپ  تیریدم  زا  یتمسق  المع  هک  هینعم  نیا  هب  متسیس  نیا  یمیاد : یمیاد ینابیتشپ   ینابیتشپ زکرم   زکرم
هژورپ تیریدم  زا  ییاه  هبنج هک  هش  یم یسیرتام  یاه  متسیس هیبش  اه  تقو یلیخ  ارجام  نیا  .میرایم  نامزاس  حطس  هب  مینک و  یم

هب ور  هژورپ  تیریدم  یاه  شخب زا  یلیخ  نوچ  هنافساتم  لاح  نیا  اب  .هش  یم ماجنا  هژورپ  ریدم  یارب  هطوبرم  ینامزاس  یاهدحاو  وت 
هب هرب  یم ور  هژورپ  تیریدم  متسیس  المع  هنک ، یم ادج  هژورپ  زا  ور  نوا  یلومعم  یسیرتام  تلاح  هی  زا  رتشیب  هریگ و  یم هدهع 
متسیس هی  زا  لاقتنا  یارب  الوصا  اهرتفد  نیا  .هرایم  راب  هب  یگرزب  تالکشم  هچ  مینود  یم همه  هک  ینف  یاه  هبنج یور  زکرمت  تمس 

(. تسین لح  هار  نیرتهب  تلاح  نوا  یارب  مه  زاب   ) هرب راک  هب  هنوت  یم طسوتم  هب  نییاپ  یلیخ  هژورپ  تیریدم  غولب  حطس  اب 
هب طقف  هرارق  هک  هش  یم هتخاس  ینامزاس  تیهام  اب  رتفد  هی  .هراد  دوجو  تلاح  نیا  یوت  لکشم  نیرتشیب  تقوم : تقوم ینابیتشپ   ینابیتشپ زکرم   زکرم
میت هعومجمریز  رتفد  نیا  هرارق  هگا  .هدب  ماجنا  شارب  ور  هژورپ  تیریدم  یاهراک  زا  ییاه  تمسق هدب و  سیورس  حرط ) ای   ) هژورپ هی 
هرارق مه  رگا  .میراد  هشیمه  هک  یزیچ  نومه  لثم  هژورپ  تیریدم  میت  هش  یم المع  نیا  میگب PMO ؟ شهب  ارچ  هگید  هشاب ، هژورپ 

مه نوا  هشب ، جراخ  شزا  میت ، لخاد  هرب  هنوت  یم یتقو  ارچ  هک  میدب  باوج  مهم  لاوس  نیا  هب  دیاب  هریگب  رارق  هژورپ  حطس  جراخ 



؟ هدب ماجنا  هرادن  یا  هگید راک  نوریب  نوا  هک  یتقو 

یدنب یدنب عمج عمج

الوصا هک  هتقوم ، ینابیتشپ  زکرم  نوشروظنم  اتدمع  ننک  یم تبحص   PMO هرابرد دم  قبط  مدرم  یتقو  مگب  هک  متفگ  ور  اه  نیا همه 
متسیس ای  هژورپ  تیریدم  متسیس  نوشروظنم   PMO نگ یم یتقو  اتدمع  دارفا  نیا  .دایم  باسح  هب   PMO عاونا نیرت  ینعم یب زا  یکی 

.نراذب  PMO مسا شور  هک  ند  یم حیجرت  یلیالد  هب  یلو  هشاب ، دیاب  هدوب و  هشیمه  هک  تسه  حرط  تیریدم 

نینک شفیرعت  هاوخلد  لکش  هب  نیاوخ  یم هگا  هدشن و  فیرعت  قیقد  هک  هدوب  دازآ  یبسجرب  ادتبا  زا   PMO بسچرب لاح ، ره  هب 
یدوخ هب  بسجرب  هی  هشب ؛ نیودت  بسانم  درکیور  اب  تقد و  هب   PMO فیاظو دیاب  هک  هشاب  نومدای  دیاب  طقف  .هرادن  یلاکشا  نیدازآ ،

.هنک اود  ور  یدرد  هنوت  یمن دوخ 

تایلمع تایلمع ایای   هژورپ   هژورپ هناخراک ، ، هناخراک ردرد   دیلوت   دیلوت
https://khorramirad.com/868/ - ۱۳۹۲/۵/۱۳

هدافتسا شارب  هژورپ  تیریدم  یاهرازبا  زا  تسین  رارق  تسین و  هژورپ  هک  یزیچ  هتایلمع ،»  » یارب جیار  یاه  لاثم زا  هناخراک  وت  دیلوت 
.هش یم هدیچیپ  مک  هی  شرافس  رب  ینتبم  یاهدیلوت  یضعب  یارب  عاضوا  یلو  .هشب 

تایلمع دیاب  هشاب ، هنوخراک  نیتور  لوصحم  دیلوت  یارب  دیرخ  شیپ یعون  ینعم  هب  افرص  هریگ  یم هنوخراک  هک  یشرافس  هگا  نم  رظن  هب 
ندوب نیتور  زا  یا  هجرد لاح  نیع  رد  هتبلا  هک  هش  یم یصاصتخا  دیلوت  یحارط و  یعون  هب  رجنم  شرافس  نیا  هگا  .هشب  هتفرگ  رظن  رد 
تسین هداس  دایز  راک  تیهام  دروم  رد  یریگ  میمصت تلاح  نیا  وت  .هریگ  یم رارق  تایلمع  هژورپ و  نیب  ییاج  ارجام  هنک ، یم ظفح  مه  ور 
تیریدم یاهرازبا  اه و  شور هک  مینیبب  ینعی  مینک ، لمع  سکعرب  هشاب  مزال  دیاش  یتح  .تفرگ  رظن  رد  ور  یفلتخم  لماوع  دیاب  امتح  و 

هیصوت دراوم  رثکا  وت  مدوخ  نم  .مینزب  تایلمع  ای  هژورپ  بسچرب  راک  یور  ساسا  نوا  رب  تایلمع و  ای  هرترثوم  راک  نوا  یارب  هژورپ 
.هشب هتسنود  تایلمع  راک  هک  منک  یم

یزاس یصاصتخا شارب  هک  یا  هژورپ تیریدم  متسیس  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  امتح  مه  نیتسنود  هژورپ  ور  اهراک  عون  نیا  هگا 
.هشاب هداس  یلیخ  دیاب  امتح  نینک  یم ( tailor)

کیسالک یاه  متسیس وت  الومعم  هژورپ  تایلمع و  نیب  زیامت  میشاب  هتشاد  هجوت  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  مه  یا  هتکن نیرخآ  تیاهن  رد 
هجیتن رد  .نتسه  هدافتسا  لباق  تایلمع  یارب  مه  هژورپ و  یارب  مه  کباچ  یاهدوتم  زا  یضعب  لثم  اهدوتم  زا  یلیخ  هراد و  تیمها 

صاخ روط  هب  هک   DSDM Atern لثم کباچ  یاه  متسیس یضعب  .هش  یم کاپ  هلئسم  تروص  هگید  نیراد  اهدوتم  نوا  هب  شیارگ  هگا 
عوضوم لثم  هک  ییاضف  یارب  الماک  هک  نشب  یزاس  یصاصتخا یروط  ننوت  یم تحار  یلیخ  مه  تایلمع  هن  ندش و  یحارط  هژورپ  یارب 

دیلوت لثم  یراک  یارب  یزورما  کباچ  یاه  متسیس یزاس  یصاصتخا الک  هتبلا  .نشاب  رثوم  هریگ  یم رارق  تایلمع  هژورپ و  نیب  بلطم  نیا 
.هشب ماجنا  دایز  تقد  صصخت و  شناد و  اب  دیاب  امتح  تسین و  یا  هداس یلیخ  راک  هنوخراک  وت  یشرافس 

Primavera P6 v8.3Primavera P6 v8.3  عماج عماج یامنهار   یامنهار کوبیا   کوبیا راشتنا   راشتنا
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هدش رشتنم  هیهت و  رازفا  مرن هخسن ۶  یارب  شیپ  لاس  راهچ  هک  « Primavera P6 اب هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب عماج  یامنهار   » باتک
.نینک هیهت  سردآ  نیا  زا  نینوت  یم ور  شیکینورتکلا  هخسن  مدرک و  یناسرزور  هب هخسن 8.3  یارب  ور  دوب 

سکعنم شوت  رازفا  مرن تارییغت  طقف  هلبق و  لثم  مه  یلک  یاوتحم  .زومآدوخ  هن  هراد و  عجرم  تلاح  شیلبق  هخسن  هباشم  باتک  نیا 
ور شندوب  یکینورتکلا  هک  نیا رگم  هتبلا  نینک ؛ ش  هیهت هرابود  هک  تسین  یزاین  نیشاب  هتشاد  ور  یلبق  هخسن  هگا  هجیتن  رد  .هدش 

.نیدب حیجرت 

.هش یم رشتنم  هگید  هام  جنپ  راهچ  ات  مه  باتک  یپاچ  هخسن 

ناریا ناریا ردرد     IPMAIPMA  یاه یاه نومزآ   نومزآ
https://khorramirad.com/864/ - ۱۳۹۲/۴/۱۹

، هراد ییاپورا  شیارگ  رتشیب  هسسوم  نیا  .تسه   IPMA هژورپ تیریدم  یعافتناریغ  یاه  هسسوم زا  یکی  نینود  یم هک  یروطنومه 
.شنسانش یمن دایز  هژورپ  تیریدم  یاراکردنا  تسد هتبلا  هلاعف ؛ ایند  لک  وت  یلو 

.هنک یم رازگرب  مه  ور  هسسوم  یاه  نومزآ هنک و  یم تیلاعف  امسر  مه  ناریا  وت  هسسوم  نیا  لاح  ره  هب 

هک اه  نومزآ نیرت  هداس .نش  یم رت  یا هفرح بیترت  هب  هک  ، IPMA-A و IPMA-B و IPMA-C و IPMA-D هدش ، فیرعت  یهاوگ  راهچ 
.هش یم رازگرب  یسراف  نابز  هب  نومزآ  .نشب  رازگرب  ناریا  وت  رویرهش ۱۳۹۲  هبنشجنپ ۲۸  هرارق  نتسه   D و C حطس

لیام هگا  نینک و  ادیپ  ور  یلیمکت  تاعالطا  نینک و  هعجارم  ناریا  هژورپ  تیریدم  نمجنا  تیاس  هب  نینوت  یم نیدوب  دنم  هقالع هگا 
.نینکب مه  مان  تبث  نیدوب 

هش و یمن  ICB هب دودحم  نومزآ  یاه  لاوس هتبلا  .نینک  تفایرد  تیاس  زا  ناگیار  هب  نینوت  یم مه  ور  تسه   ICB هک نمجنا  درادناتسا 
.هروخب نوتدرد  هب  یلیخ  هنوت  یم هک  تسه  مه  لاوس  هنومن  نوا  رب  هوالع  .نینک  هعلاطم  مه  هگید  یاهزیچ  یلیخ  دیاب 

یروانش یروانش نیرتمک   نیرتمک ایای   ریسم   ریسم نیرت   نیرت ینالوط   ینالوط
https://khorramirad.com/861/ - ۱۳۹۲/۳/۳۰

هک ینارحب –  یاه  تیلاعف هعومجم  ینعی  ینارحب ،» ریسم   » نییعت هجیتن  رد  اه و  تیلاعف ندروآ  باسح  هب  ینارحب  یارب  شور  ود  الک 
: هراد دوجو  نشاب –  ریسم  هی  وت  میتشاد  هقالع  میدق  زا 

اه تیلاعف لک  یروانش  رثکادح  ساسا  رب 
ریسم نیرت  ینالوط یور  نتفرگ  رارق  ساسا  رب 

شور نیا  وت  .ننک  یم هدافتسا  شور  نیمه  زا  ند  یم حیضوت  ور   CPM یروئت هک  ییاهاج  الومعم  هرتانشآ و  دارفا  رثکا  یارب  لوا  شور 
نیرترید نیرتدوز و  لضافت  هش و  یم هبساحم  تشگرب  تفر و  هلحرم  ود  وت  تیلاعف  ره  نایاپ  عورش و  یاه  خیرات نیرترید  نیرتدوز و 

لک یروانش  ور  اتود  نیا  زا  یکی  ای  فلتخم  یاهرازفا  مرن .هرایم  دوجو  هب  ور  نایاپ  یروانش  عورش و  یروانش  رادقم  ود  اه  خیرات
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.نتسه ربارب  مه  اب  یلومعم  یاه  تلاح وت  رادقم  ود  نیا  هتبلا  ندب ؛ امش  هب  ور  نوا  باختنا  یتح  ای  ور ، اه  نوا لقادح  ای  نسانش ، یم
.دایم باسح  هب  ینارحب  هشابن  رتشیب  رادقم  نوا  زا  شلک  یروانش  هک  یتیلاعف  ره  هش و  یم هتفرگ  رظن  رد  اه  نوا یارب  یدح  الاح 

هداد حیضوت  اه  یروئت وت  هک  یمیدق  یاه  تلاح وت  ضرف  نیا  هش و  یمن رتمک  رفص  زا  هشاب  دازآ  هک  یا  همانرب وت  اه  تیلاعف لک  یروانش 
نوشنامز تدم  هک  ییاه  هژورپ وت  الاح  .دایب  باسح  هب  ینارحب  رفص  یروانش  هک  هدوب  نیا  رب  مسر  نیمه  یارب  .هراد  دوجو  مه  هش  یم

رطاخ نیمه  هب  .هنک  یمن قرف  رفص  اب  نادنچ  زور  کی  لثم  ییاه  یروانش هشابن ، مک  یلیخ  مه  نوشاه  تیلاعف نامز  تدم  هشاب و  دایز 
کی زا  رتشیب  نوش  یروانش هک  ییاه  تیلاعف هک  نیگب  الثم  نینک و  نییعت  یروانش  یارب  یا  هگید رثکادح  هک  هراد  دوجو  مه  هنیزگ  نیا 

.دایم باسح  هب  ینارحب  هشابن  زور 

هتبلا .نایم  باسح  هب  ینارحب  مه  اه  یفنم تروص  نیا  رد  هک  هشاب ، هتشاد  مه  یفنم  یروانش  هنوت  یم هشابن  دازآ  نوت  همانرب هگا 
.نیشاب هتشاد  یفنم  یروانش  راظتنا  دیابن  هجیتن  رد  نینکن و  هدافتسا  دازآ  ریغ  یاه  همانرب زا  هرتهب  هک  نینود  یم

هدافتسا ینارحب  یاه  تیلاعف نوا  لابند  هب  و  ریسم » نیرت  ینالوط  » نییعت یارب  طباور  یروانش  زا  لک ، یروانش  یاج  هب  مود  شور  وت 
رفص یروانش  هگا  .یروانش  میگ  یم مه  نوا  هب  هک  هراد  یرادقم  شزاین  سپ زاین و  شیپ یاه  خیرات لضافت  ساسا  رب  هطبار  ره  .هش  یم

هگا .همکاح  نوشیکی  طقف  هدش  فیرعت  تیلاعف  هی  یارب  هک  یطباور  مامت  نیب  الومعم  .هش  یم هتفگ  ( driver  ) مکاح هطبار  هب  هشاب ،
دراو تقد  اب  یلیخ  ور  مکاح  ریغ  طباور  دیاب  لاح  نیا  اب  .هنک  یمن یرییغت  نوت  یدنب نامز نینک ، فذح  مکاح  هطبار  زج  هب  ور  طباور  همه 
هنک رییغت  تیعضو  یعقاو  یاهرادقم  ندرک  دراو  رطاخ  هب  یتدم  زا  دعب  هنکمم  هک  نیا مه  هراذ و  یم رثا  اه  یروانش یور  مه  نوچ  نینک ،

.هشب مکاح  یا  هگید هطبار  و 

دعب هش و  یم باختنا  ریسم » نیرت  ینالوط  » رصنع نیرخآ  ناونع  هب  ییاهتنا  تیلاعف  .هش  یم عورش  همانرب  یاهتنا  زا  راک  لاح ، ره  هب 
نش یم اه  تیلاعف نیا  هعومجم  .نش  یم باختنا  هنود  هنود  هگید  یاه  تیلاعف هش و  یم لابند  مکاح  طباور  ساسا  رب  ریسم 

.نایب باسح  هب  ینارحب  ننوت  یم همانرب و  ریسم  نیرت  ینالوط

.هشب نییعت  ریسم ) نیرت  ینالوط وت  نتشاد  رارق   ) طباور یروانش  ساسا  رب  ای  اه  تیلاعف یروانش  ساسا  رب  هنوت  یم ینارحب  ریسم  سپ 
، هراد یناسکی  هجیتن  نر  یم راک  هب   CPM یروئت نداد  حیضوت  یارب  هک  ییاهزیچ  نوا  هباشم  هداس ، یلیخ  یاه  هکبش وت  شور  ود  نیا 

حیطست رطاخ  هب  هشاب ، هدش  هدافتسا  هنکمم  هک  ییاهدیق  رطاخ  هب  میراد ، یعقاو  یاه  هژورپ وت  هک  یا  هدیچیپ یاه  همانرب وت  یلو 
.هشاب هتشاد  دوجو  اه  نوا جیاتن  نیب  ییاه  توافت هنکمم  هگید  لیاسم  یلیخ  اه و  میوقت رطاخ  هب  عبانم ،

نم لاح  ره  هب  یلو  هدرگرب ؛ مه  یزیر  همانرب کبس  هب  یدح  ات  هنکمم  باختنا  .هرتهب  شور  مودک  هک  هراد  دوجو  یتوافتم  یاهرظن 
شیپ ور  شراک  دیق  حیطست و  میوقت و  لثم  ییاه  ناملا اب  رت  هداس نوچ  مد ، یم حیجرت  ور  اه  تیلاعف یروانش  رب  ینتبم  شور  اصخش 

.هرب یم

PMPPMP  نومزآ نومزآ ردرد   یلوبق   یلوبق زایتما   زایتما
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.تساررس هداس و  یلیخ  دوب ، ینامز ٪۶۲  هی  یلوبق  زایتما  هک  هنیا  ارجام  .نراد  لاوس   PMP نومزآ وت  یلوبق  زایتما  دروم  رد  اه  یلیخ
هدامآ نومزآ  یارب  نراد  هک  ییاسک  هرادن و  دوجو  نومزآ  وت  یلوبق  یارب  یا  هداس صخشم و  زایتما  هگید  هک  هیدایز  تدم  نالا  یلو 

.نشاب هتشاد  یراظتنا  هچ  دیاب  اقیقد  هک  ننود  یمن نش  یم

یدادعت هک  هراد  دوجو  اه  لاوس زا  یکناب  هیروطنیا : ارجام  ارهاظ  یلو  هدب ، هرادن  مه  دصق  هدادن و  حیضوت  امسر  ور  یلعف  متسیس   PMI
ور شیتخس  هک  هراد  دوجو  مه  یرتماراپ  هی  لاوس  ره  یارب  کناب  نوا  وت  نالا  الاح  .هش  یم باختنا  یسک  ره  نومزآ  یارب  اه  نوا زا 
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هب .هش  یم نییعت  هدش  باختنا  شارب  مدنر  روط  هب  هک  ییاه  لاوس یتخس  بیکرت  هب  هتسب  سک  ره  یلوبق  زایتما  .هنک  یم صخشم 
لوبق یرتمک  زایتما  اب  هک  هتحار  نوتلایخ  نشاب  تخس  نوتاه  لاوس انایحا  هگا  تسین و  روج  هی  همه  یلوبق  زایتما  رطاخ  نیمه 

.هراد رارق  ات ۶۸ ) یضعب ۶۰  رظن  زا  و   ) ات ۶۵ نیب ۶۰  ارهاظ  یلوبق  یاهزایتما  .هش  یم رت  هنافصنم ارجام  هگید  ترابع  هب  نیش و  یم

یاه هورگ زا  مودکره  وت  هک  نیا هن و  ای  نیدش  لوبق  هک  نیمهف  یم طقف  هش و  یمن مالعا  نوتزایتما  هش  یم مومت  نومزآ  هک  یتقو  هتبلا 
لوبق ات  نیریگب  ور  زایتما  زا  یلقادح  مه  اه  هورگ زا  مودکره  وت  دیاب  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یا  هعیاش هی  .نیتشاد  یتیعضو  هچ  یدنیآرف 
مه اه  هورگ کت  کت  وت  ور  نوتدوخ  تیعضو  هک  هبوخ  لاح  ره  هب  یلو  تشاد ، نانیمطا  هعیاش  نیا  هب  الماک  هش  یمن هک  نیا اب  .نیشب 

.نینک لقادح  ور  کسیر  ات  نینک  نوت  یریگدای یور  یرتشیب  زکرمت  نیدوب  نییاپ  دح  زا  دایز  نوش  یکی وت  هگا  نیجنسب و 

یشیامزآ یاه  نومزآ وت  هگا  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  مه  زاب  تسه ، هنانیبدب ٪۶۸  تلاح  وت  یلوبق  زایتما  مینک  ضرف  هگا  هک  نیا رخآ  رد 
یاه لاوس هک  نیا مه  نیشاب و  هتشاد  نانیمطا  هیشاح  هرتهب  هک  نیا رطاخ  هب  مه  نیشاب ؛ یضار  نیتفرگ  زایتما  دودح  نومه 

رظن هب  .نیدب  باوج  نوشهب  نینوتب  رت  هداس نشب و  انشآ  نوتارب  هعلاطم  یتدم  زا  دعب  هنکمم  هرادن و  یفاک  عونت  یشیامزآ  یاه  نومزآ
یلیخ هک  نیشابن  رتالاب  یاهزایتما  رکف  هب  مه  یلیخ  .نیریگب  دصرد  ات ۸۵  نیب ۷۵  یزایتما  نینوتب  هک  نینک  هعلاطم  ردقنا  هرتهب  نم 

.نتسین ریذپ  ناکما

هژورپ هژورپ فده   فده
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تسین و حضاو  یفاک  هزادنا  هب  هژورپ  فده  اه  تقو یضعب  یلو  نتسه ، حضاو  شیبامک  مینیب  یم هک  یگرزب  یاه  هژورپ زا  یلیخ  فده 
صصختم امش  نینک  ضرف  الثم  .مینک  ارجا  یزیر و  همانرب تسرد  ور  هژورپ  مینوت  یمن مینکن  صخشم  یبوخ  هب  ور  نوا  هک  یتقو  ات 

فده میگب  هگا  هیچ ؟ فده  نالا  .هدرک  مادختسا  راک  نیا  یارب  ور  امش  یتکرش  هی  نیتسه و  دانسا  تیریدم  یاه  متسیس یزاس  هدایپ
یزاس هدایپ زا  فده  هک  لاوس  نیا  هب  هش  یم رجنم  شدوخ  نوا  نوچ  میدرکن ، تبحص  قیقد  دایز  هدانسا  تیریدم  متسیس  یزاس  هدایپ
سپ هراد ، رثا  هژورپ  دوخ  عبت  هب  هژورپ و  لوصحم  فیرعت  یور  یلیخ  مید  یم لاوس  نیا  هب  هک  مه  یباوج  .هیچ  دانسا  تیریدم  متسیس 

.میشاب یدج  راک  نیا  وت  دیاب 

کمک نومهب  هژورپ  لوصحم  ندرک  فافش  وت  یلیخ  هنوت  یم نوا  یاه  هبنج زا  یکی  هک  هراد  یتاصخشم  فیرعت و   PRINCE2 وت هژورپ 
: هنک

هرایم هرایم دوجو   دوجو هبهب   ایند   ایند وتوت   یرییغت   یرییغت هکهک   هیزیچ   هیزیچ هژورپ   هژورپ

هتشادن ور  ایند  وت  یرییغت  داجیا  لیسناتپ  مه  کیروئت  ظاحل  هب  یتح  هک  هشب  فیرعت  یراک  هعومجم  هگا  .هیبلاج  یلیخ  هتکن  نیا 
.هژورپ تشاذگ  ور  شمسا  هش  یمن هشاب ،

هک هنیا  میسرپب  دیاب  هک  یلاوس  نیلوا  .مینک  هدافتسا  هژورپ  لوصحم  ندرک  رت  فافش یارب   PRINCE2 درکیور نیمه  زا  مینوت  یم الاح 
هچ دانسا  تیریدم  متسیس  هک  نیراد  راظتنا   » مدوب هدز  هک  یلاثم  وت  ای  هنک ،»؟ داجیا  یرییغت  هچ  هژورپ  نیا  لوصحم  نیراد  راظتنا  »

یهجوت یب هک  هنک  یم صخشم  نوتارب  ور  یلیاسم  نیریگ  یم ییاه  لاوس نینچ  یارب  هک  ییاه  باوج هدب .»؟ رییغت  نوتارب  ور  یزیچ 
هژورپ نتفریذپ  زا  ور  امش  لک  روط  هب  هک  هشاب  یزیچ  نیونش  یم هلحرم  نیا  وت  هک  یباوج  هنکمم  .هنک  یم نوتراتفرگ  یلیخ  ادعب  نوشهب 

مه هدوب و  امرفراک  هتساوخ  فالخ  هک  نیرایب  دوجو  هب  یلوصحم  نیرب و  ولج  هتسنودن  هک  هنیا  زا  رتهب  یلیخ  نیا  و  هنک ، نومیشپ 
.نیزادنب رطخ  هب  ور  نوت  یگنیدقن مه  رابتعا و 

اهدوبمک هچ   » هک مسرپ  یم مسرپب ، ور  یدیلک  لاوس  نوا  هک  نیا زا  شیپ  طیارش  نیا  وت  نم  دوخ  .منکب  منوت  یم مه  هگید  داهنشیپ  هی 
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تیاده یتمس  هب  ور  امرفراک  هک  هنیا  مهم  هتکن  هتخادنا .»؟ لح  هار  نیا  رکف  هب  ور  امش  هک  هراد  دوجو  نوت  متسیس وت  ییاه  لکشم و 
هک هنیا  مه  شلیلد  .هنک  تبحص  نومارب  هدوب  اه  نوا یانبم  هک  یا  هشیر یلیالد  دروم  رد  هکلب  هنکن ، تبحص  لح  هار  دروم  رد  هک  مینک 

.تسین تالکشم  نوا  یارب  یتسرد  نادنچ  باوج  هدش  باختنا  هک  یلح  هار  اه  تقو یلیخ 

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم ردرد   راصتخا   راصتخا زازا   هدافتسا   هدافتسا
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هجوتم مدرک ، تفایرد  یگزات  هب  هک  لیمیا  یدادعت  ساسا  رب  روطنیمه  دوب و   PMP لاکشا عفر  یزاجم  سالک  وت  هتشذگ  هبنشجنپ 
یلیخ ننک  یم هعلاطم  هژورپ  تیریدم  هرابرد  ننک و  یم تیلاعف  نراد  هزوح  نیا  وت  هک  ییاسک  زا  یضعب  هک  نیا مدش : یا  هتکن

منکب متسنوت  یم هک  یراک  اهنت  دوبن و  انشآ  نم  یارب  دش  یم هتفگ  هک  ییاهراصتخا  رثکا  .ننک  یم هدافتسا  بیرغ  بیجع و  یاهراصتخا 
.هدموا رد  لکش  نیا  هب  ندش  رصتخم  زا  دعب  هک  هیترابع  هچ  نیا  هک  منزب  سدح  عوضوم  ساسا  رب  هک  دوب  نیا 

نیا الوصا  ننک و  یمن هدافتسا  راصتخا  زا  هجو  چیه  هب  مسانش  یم هک  یربتعم  عبانم  اهدرادناتسا و  مامت  یوت PMBOK و PRINCE2 و 
راک اه  هژورپ وت  هک  ییاسک  همه  اب  دیاب  هک  هیا  هزوح هژورپ  تیریدم  هک  هنیا  مه  شیلصا  تلع  .هش  یمن هیصوت  هژورپ  تیریدم  وت  راک 

هداس و نابز  دیاب  هنک  رارقرب  طابترا  نوشاهاب  هنوتب  رتهب  هک  نیا یارب  .هنک  رارقرب  طابترا  نوشاهاب  هشاب و  هتشاد  راک  رس و  ننک  یم
.ننکن یریگ  ههبج مه  ننک و  رارقرب  طابترا  ننوتب  رت  تحار مه  شنمهفب و  همه  هک  هشاب  هتشاد  یرثوم 

وت طقف  المع  هسیونب و  لماک  هد  یم حیجرت  مه  ور   WBS لثم یجیار  یلیخ  راصتخا  یتح  هک  نینیب  یم نینک  هاگن   PMBOK هب هگا 
.هسیون یم « WBS  » ور نوا  هرادن  دوجو  یفاک  یاضف  هک  نوا  هباشم  ییاهاج  اه و  لکش

هک منک  یم هیصوت  نوتمه  هب  ادیدش  لاح  ره  هب  یلو  هتفرگ ، هشیر  اجک  زا  اه  ترابع ندرک  رصتخم  هب  شیارگ  نیا  منود  یمن نم  الاح 
.نیربن راک  هب  راصتخا 

Microsoft Project 2013Microsoft Project 2013  عماج عماج یامنهار   یامنهار باتک   باتک پاچ   پاچ
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ور یپاچ  باتک  هک  ییاسک  هدش و  مه  پاچ  نالا  دوب  هدش  رشتنم  شکوبیا  البق  هک   Microsoft Project 2013 عماج یامنهار  باتک 
ای ینف ، عمتجم  یاه  یشورف باتک هاگشناد ، یوربور  یاه  یشورف باتک زا   ) شننک هیهت  ننوت  یم ندب  حیجرت  یکینورتکلا  باتک  هب 

(. نارگابید تاراشتنا  تیاس 

.دوب هژورپ  یدنب  نامز دعاوق  یلبق  باتک  .یپاچ  مه  دش و  رشتنم  یکینورتکلا  مه  هک  هیباتک  نیمود  نیا 

هژورپ هژورپ یدنب   یدنب نامز   نامز دعاوق   دعاوق یپاچ   یپاچ هخسن   هخسن راشتنا   راشتنا
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یپاچ یاه  باتک هک  ییاسک  هجیتن  رد  هدش و  مه  پاچ  ادیدج  دوب  هدش  رشتنم  کوبیا  تروص  هب  البق  هک  هژورپ  یدنب  نامز دعاوق  باتک 
.نرخب اه  یشورف باتک ای  نارهت ، نارگابید  تاراشتنا  تیاس  زا  ور  نوا  ننوت  یم ندب  حیجرت  یکینورتکلا  یاه  باتک هب  ور 

. هراک تسکش  راتخاس  نیودت  یامنهار  ناگیار  کوبیا  زا  یا  هصالخ هک  مدرک  هفاضا  مه  یتسویپ  باتک  نیا  هب 

هداس هداس نابز   نابز هبهب     PMBOK 5PMBOK 5  باتک باتک راشتنا   راشتنا
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یدایز هدع  هک  دوب ،  PMBOK مراهچ هخسن  دروم  رد  هداس  ییامنهار  مدوب ، هدرک  رشتنم  کوبیا  تروص  هب  هک  ییاه  باتک نیلوا  زا  یکی 
، هدش رشتنم   PMBOK دیدج هخسن  هک  یلاح  رد  ندوب ، باتک  هیهت  لاح  رد  یا  هدع زونه  هک  نیا هب  هجوت  اب  .ندوب  هدرک  هیهت  ور  نوا 

.منک هیهت  مه  ور  نوا  هدش  زور  هب هخسن  هرتهب  هک  مدرک  ساسحا 

هخسن نیا  تارییغت  هب  هک  یلیاسم  زج  هب  هدرکن ، یصاخ  قرف  هیلبق و  باتک  هدش  زور  هب هخسن  المع  هداس  نابز  هب   PMBOK 5 باتک
.هش یمن تایئزج  زا  یلیخ  دراو  باتک  نوچ  نرادن ، یصاخ  ریثات  باتک  وت  مه  اهرییغت  نوا  زا  یشخب  هتبلا  هک  هدش ؛ یم طوبرم   PMBOK

.نینک هعجارم  اجنیا  هب  باتک  هیهت  یارب  نینوت  یم

PMBOKPMBOK  یاهدنیآرف یاهدنیآرف دادعت   دادعت رییغت   رییغت
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هفاضا نالا  هدوب و  هداتفا  ملق  زا  لبق  هخسن  وت  هک  هدوب  ییاهراک  ینعی  هراد ؟ ییانعم  هچ  کاب  مپ یاهدنیآرف  دادعت  رییغت  امش  رظن  هب 
؟ هدش

هش یم المع  ینعی  .هداد  اج  شدوخ  وت  ور  فلتخم  مادقا  نیدنچ  دنیآرف  ره  الومعم  هیتیریدم ؛ تامادقا  زا  یا  هعومجم دنیآرف  ره 
.نتسه یتیریدم  تامادقا  یدنب  هتسد یارب  یهار  اهدنیآرف  هک  تفگ  یروطنیا 

یدنب هتسد وت  رییغت  نیا  هنک و  لقتنم  رتهب  ور  میهافم  یضعب  ات  هنک  یم رییغت  فلتخم  یاه  هخسن وت  تامادقا  یدنب  هتسد هویش 
ربانب دوب .) موس  هخسن  زا  رتمک  مراهچ  هخسن  یاهدنیآرف  دادعت  هلب ،  ) هش یم اهدنیآرف  دادعت  شیازفا  ای  شهاک  ثعاب  الومعم  تامادقا 

رییغت هی  طقف  الومعم  تسین و  یتیریدم  تامادقا  شهاک  ای  شیازفا  ینعم  هب  الصا  اهدنیآرف  دادعت  رییغت  هک  نینودب  دیاب  نیا 
.هراتخاس

تیریدم همانرب  هیهت  شراک  هک  هنیزه » تیریدم  یزیر  همانرب  » مسا هب  میراد  یدیدج  دنیآرف  کاب  مپ مجنپ  هخسن  وت  لاثم  ناونع  هب 
ادج اهنوا  زا  نالا  ندوب و  یگچراپکی  هزوح  وت  هژورپ » تیریدم  همانرب  هیهت   » دنیآرف وت  یگمه  البق  دنیآرف  نیا  تامادقا  .تسه  هنیزه 

دنیآرف اه  هزوح یلصا  یتیریدم  یاه  همانرب زا  مودکره  هک  هدوب  نیا  فده  دروم  نیا  وت  .نتفرگ  رارق  یا  هناگادج دنیآرف  وت  ندش و 
.نشاب هتشاد  یلقتسم 
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هداس هداس نابز   نابز هبهب     PRINCE2PRINCE2  یژولودوتم یژولودوتم باتک   باتک راشتنا   راشتنا
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نیلوا هک  دش  نیا  .مسیون  یمن  PRINCE2 دروم رد  یباتک  ارچ  هک  ندیسرپ  یم مزا  اه  یلیخ  PRINCE2 هزوح وت  ریخا  یاه  تیلاعف زا  دعب 
تیاس زا  هش  یم نالا  متشون و  ور  تسه   PRINCE2 هژورپ تیریدم  یژولودوتم  هرابرد  هصالخ  هداس و  یلیخ  یامنهار  هی  هک  باتک 

.درک ش  هیهت اه  کوبیا

.مسیون یم درادناتسا  دروم  رد  عماج  یامنهار  هی  رتشیب  یتصرف  وت  هشب  لابقتسا  باتک  نیا  زا  هگا 

PMBOKPMBOK  ردرد هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم فیرعت   فیرعت رییغت   رییغت
https://khorramirad.com/836/ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۱

.ههجوت لباق  بلاج و  یلیخ  هک  هدرک  یرییغت   PMBOK دیدج هخسن  وت  هژورپ  ریدم  فیرعت 

: دوب هدش  فیرعت  یروطنیا  مراهچ  هخسن  وت  هژورپ  ریدم 

The project manager is the person assigned by the performing organization to achieve the project objectivesThe project manager is the person assigned by the performing organization to achieve the project objectives

.هش .هش یمیم بوصنم   بوصنم هژورپ   هژورپ فادها   فادها ققحت   ققحت یارب   یارب هژورپ   هژورپ هدنهد   هدنهد ماجنا   ماجنا نامزاس   نامزاس فرط   فرط زازا   هکهک   هیسک   هیسک هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم

: هتفرگ ور  نوا  یاج  یفیرعت  نینچ  نالا  و 

The project manager is the person assigned by the performing organization to lead the team that is responsibleThe project manager is the person assigned by the performing organization to lead the team that is responsible
for achieving the project objectivesfor achieving the project objectives

.هش .هش یمیم بوصنم   بوصنم تسه   تسه هژورپ   هژورپ فادها   فادها ققحت   ققحت لوئسم   لوئسم هکهک   یمیت   یمیت یربهر   یربهر یارب   یارب هژورپ   هژورپ هدنهد   هدنهد ماجنا   ماجنا نامزاس   نامزاس فرط   فرط زازا   هکهک   هیسک   هیسک هژورپ   هژورپ ریدم   ریدم

 … و تیفیک ، هنیزه ، نامز ، هرتسگ ، بلاق  رد  هژورپ  لیمکت  ینعی  دوب ، هژورپ  فادها  ققحت  لوئسم  هک  دوب  یسک  هژورپ  ریدم  البق 
میت میراذ  یم ور  نوشمسا  هک  هریگ  یم کمک  هب  ور  یدارفا  نشابن  کیچوک  یلیخ  هک  ییاه  هژورپ وت  مدآ  نیا  الاح  .هدش  صخشم 

.هژورپ تیریدم 

هژورپ ریدم  هدهع  هب  ور  هژورپ  تیریدم  تامادقا  هک  نیا یاج  هب  هد  یم حیجرت  هد و  یم هژورپ  تیریدم  میت  هب  یرتشیب  نزو  کاب  مپ نالا 
افرص ور  هژورپ  ریدم  هنود و  یم هژورپ  تیریدم  میت  هفیظو  امیقتسم  ور  اه  نوا هنک ، لقتنم  میت  هب  ور  اه  نوا هک  هدب  هزاجا  شهب  هراذب و 

ریدم وت  هش  یم هصالخ  هژورپ  تیریدم  میت  هشاب  کیچوک  هژورپ  هگا  هک  تسین  یکش  هتبلا  .هنک  یم یفرعم  میت  نوا  یربهر  لوئسم 
.هژورپ

یکینکت لیاسم  دراو  اهنت  هن  هک  هیسک  هژورپ  ریدم  .هراگزاس  میراد  هژورپ  ریدم  زا  هک  یا  هفرح یراظتنا  اب  رتشیب  یلیخ  دیدج  فیرعت 
یرتشیب هنک و  یم یربهر  ور  هژورپ  تیریدم  هنک ؛ یمن مه  هژورپ  تیریدم  تایئزج  زیگرد  امیقتسم  ور  شدوخ  یتح  هک  هش ، یمن هژورپ 

دصرد باوج ۹۰   PMI رظن زا  هنک ؟ تاطابترا  فرص  دیاب  ور  شنامز  زا  ردقچ  هژورپ  ریدم  هک  هنوتدای  .هنک  یم تاطابترا  فرص  ور  شتقو 
.تسه
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PMPPMP  نومزآ نومزآ یارب   یارب راک   راک هقباس   هقباس طیارش   طیارش
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لماک باوج  هی  منک  یم یعس  نیمه  یارب  نسرپ ، یم نم  زا  تسه  مزال   PMP نومزآ یارب  هک  یراک  هقباس  طیارش  دروم  رد  اه  یلیخ
.مسیونب همه  یارب 

میات لوف راک  هک  تسین  مزال  یتح  .درک  شدییات  هشب  یعامتجا  نیمات  قیرط  زا  هشاب و  یا  همیب راک  هقباس  تسین  یزاین  هک  نیا لوا 
.هینتفریذپ هشاب  هتشاد  ور  طیارش  هیقب  هک  یتروص  رد  مه  نیشاب  هداد  ماجنا  ییوجشناد  نامز  رد  هک  یتقو  هراپ راک  هشاب ،

، نیشاب هدوب  هژورپ  ریدم  هک  تسین  یزاین  .هشاب  هژورپ  تیریدم  اب  طبترم  هک  هنیا  اه ، تعاس عومجم  زا  هتشذگ  راک ، هقباس  نوا  طرش 
هژورپ تیریدم  میت  زا  یوضع  الوصا  ندوب  هژورپ  لرتنک  سانشراک  هک  ییاسک  الثم  .نیشاب  هدرک  تیلاعف  هژورپ  تیریدم  میت  وت  دیاب  یلو 

امش زا   PMI هک تسین  یراک  هقباس  نیدوب  اه  نوا لاثما  ای  شک  هشقن ای  بساحم  ای  یحارط  هژورپ  هی  وت  هگا  الثم  یلو  .نایم  باسح  هب 
وت هک  یثحابم  نوا  هب  کیدزن  نیداد  ماجنا  هک  یراک  هک  نینک  رکف  نیا  هب  هن ، ای  تسه  تسرد  نوت  هقباس نینودب  هک  نیا یارب  .داوخ  یم

یانبم نوچ  نتفگ و  غورد  هدوبن و  طیارش  نوا  قباطم  نوشراک  عون  هک  ییاسک  نتسه  هتبلا  .هن  ای  تسه  هدش  هداد  حیضوت   PMBOK
هی زا  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  یلو  هدموین ، شیپ  نوشارب  مه  یلکشم  نشب  هداوناخ  نیا  دراو  هرارق  هک  هییاسک  هب  دامتعا   PMI

نینچ هک  هشب  صخشم  هگا  هگید ، لاس  تسیب  الثم  نامز ، ره  مه  هگید  فرط  زا  هدوب و  یقالخا  ریغ  نیداد  ماجنا  هک  یراک  فرط 
.نش یم لطاب  نیتفرگ  هک  ییاه  یهاوگ مامت  وت PMI و  نوتتیوضع  نیتفگ ، یغورد 

هبرجت  PMBOK یدنیآرف هورگ  جنپ  ره  وت  دیاب  هک  هنیا  هگید  دیق  هشاب ، هدوب  هژورپ  تیریدم  هزوح  وت  نوتراک  همزال  هک  نیا رب  هوالع 
هک نیش  یم هجوتم  نینک  تقد  هگا  نیشابن ، نارگن  نوا  دروم  رد  هتبلا  .صخشم  یتعاس  دادعت  لقادح  اب  مودکره  نیشاب ، هتشاد 

.میداد ماجنا  ییاهراک  هورگ  جنپ  ره  وت  المع  ام  همه  ابیرقت 

رد ننک و  یم تفایرد  دنس  نودب  ور  ناوخ  یم امش  زا  هک  یا  هگید یاهزیچ  مامت  یلیصحت و  کردم  هقباس ، هقباس … تابثا  تیاهن  رد 
نوشزا ینعی  ننک ، یم یزیمم  یقافتا  روط  هب  ور  اه  مدآ زا  دصرد ) تسیب  ات  هد  ادودح   ) یمک هدع  .نریذپ  یم مه  یلومعم  تلاح 

هاگن دید  نیا  هب  دیاب  ور  نیسیون  یم نیراد  هک  ییاهزیچ  مامت  رطاخ  نیمه  هب  .ننک  هئارا  نوشاهاعدا  مامت  یارب  ییاهدنس  هک  ناوخ  یم
نودب نیریگب و  یهاوگ  شارب  هک  هتخس  یلیخ  نیدرک و  راک  ییاج  تدم  هی  هگا  الثم  .هن  ای  نینک  هئارا  شارب  یدنس  نینوت  یم هک  نینک 
هک یتکرش  فرط  زا  نینک  هئارا  دیاب  هک  یا  یهاوگ .نینکن  شیفرعم  الصا  هک  هرتهب  نیرادن ، نوت  هقباس رادقم  وت  یدوبمک  هقباس  نوا 

ریدم الثم   ) هشاب هتشاد  دوجو  مه  ریدم  نوا  زا  رتالاب  یریدم  هگا  .هدوب  امش  ریدم  هک  هیصخش  فرط  زا  تسین ، نیدرک  راک  شارب 
هب صخش  نوا  ور  همان  .تسین  یلکشم  مه  نیداد  ماجنا  ییاهراک  عون  هچ  هک  هنک  دییات  هنوتب  هسانشب و  ور  امش  اصخش  هک  لماع )

رکذ اب  هارمه  هنک ، یم اضما  و  هنک ) حالصا  تساوخ  هگا  هنوخب و  نیدب  نینک و  هیهت  دیاب  امش  الامتحا  هتبلا   ) هنک یم هیهت  یسیلگنا  نابز 
هارمه نیریگ و  یم لیوحت  هتسبرد  ور  اه  تکاپ مامت  .هد  یم امش  لیوحت  هتسبرد  تکاپ  وت  ور  نوا  مه  دعب  .لیمیا  سردآ  نفلت و  هرامش 

یسرتسد نیتشاد  هک  یناریدم  زا  مودکچیه  هب  هگا  هک  نیا رخآ  رد  اه .) نوا لاثما  ای   DHL اب  ) PMI یارب نیتسرف  یم کرادم  ریاس 
نیا اب  نینک ، لمع  یلبق  بیترت  نومه  هب  نیریگب و  هتخانش  یم بوخ  ور  امش  هک  نوتناراکمه  زا  یکی  زا  ور  یهاوگ  نینوت  یم نیرادن ،

یسرتسد اعقاو   ) نیرادن یسرتسد  اهریدم  نوا  هب  لیلد  هچ  هب  هک  نید  یم حیضوت  هصالخ  یلیخ  هدش  پاچ  همان  هی  وت  هک  هرصبت 
.نیداد بیترت  نیا  هب  ور  یهاوگ  رطاخ  نیمه  هب  و  نینک ) یم یلبنت  هک  نیا هن  نیرادن ،

PMI تیاس وت  زا  هک   PMP نومزآ کوبدنه  هب  نینوت  یم نیتشاد  هک  مه  یماهبا  ره  .دیسر  یم مرظن  هب  هک  دوب  ییاهزیچ  مامت  نیا 
.هداد حیضوت  لیصفت  هب  ور  زیچ  همه  نینک ، هعجارم  هتفایرد  لباق 
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اروامیرپ اروامیرپ رسدرد   رسدرد یبیب   دولناد   دولناد
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شمسا البق  هک   ) Primavera Risk Analysis لثم یا  هگید ییاروامیرپ  یاهرازفا  مرن هک Primavera P6 و  نسرپ  یم نم  زا  اه  یلیخ
یلعف بحاص  هک  لکاروا  تیاس  زا  نینوت  یم هتحار ، یلیخ  نالا  باوج  .دیرخ  ای  درک  دولناد  هش  یم اجک  زا  ور  دوب )  Pertmaster

.نینک هعجارم   edelivery.oracle.com هب راک  نیا  یارب  نینک ! شدولناد  ساروامیرپ 

لآونم روطنیمه  نیتساوخ و  یم هک  ور  اهرازفا  مرن زا  مودکره  نینوت  یم دعب  .هناگیار  مه  نوا  هک  نینک ، مان  تبث  تیاس  وت  دیاب  لوا 
یدج راک  وت  نیاوخ  یم هگا  هشیامزآ و  یارب  نینک  یم دولناد  هک  یرازفا  مرن هک  هد  یم حیضوت  نوتهب  دولناد  عقوم  .نینک  دولناد  ور  اه  نوا

لماک هخسن  عقاو  رد  یشیامزآ ،» هخسن   » هگ یم شهب  هک  یزیچ  نیا  هتبلا  .نینک  یرادیرخ  ور  شسنسیال  دیاب  نینک  هدافتسا  شزا 
.هرادن یدوبمک  چیه  هک  هرازفا  مرن

هجیتن رد  .نتسه  میرحت  نوچ  درک ، هدافتسا  ناریا  لثم  ییاهروشک  وت  دیابن  ور  رازفا  مرن نیا  هک  هتشون  رازفا  مرن زا  هدافتسا  طیارش  وت 
.مینود یم همه  ور  شلح  هار  مه  نوا  هک  هدن ؛ دولناد  هزاجا  نیشاب  هدش  لصو  ناریا   IP اب هگا  هنکمم 

مه هب  هام  زا ۶  رتمک  وت  مزودنیو  فلتخم  لیالد  هب  نم  دوخ  نوچ  هن ، ای  نراد  ینامز  تیدودحم  اه  هخسن نیا  هک  متسین  نئمطم 
.منک هفاضا  بلطم  نیا  هب  ور  حیضوت  هک  هگب  نم  هب  تشاد  عالطا  یسک  هگا  .منک  بصن  دیدج  یاه  هخسن دیاب  امیاد  هزیر و  یم

تیدودحم هک  نیا یکی  نداتسرف ؛ نم  یارب  ور  نتشاد  دروم  نیا  رد  هک  یرت  قیقد تاعالطا  ندرک  فطل  یریصن  هواک  یاقآ  تشون : یپ
، نرادن ور  اروامیرپ  یاه  سکیف تاه نیرخآ  هشیمه  نش  یم دولناد  بیترت  نیا  هب  هک  ییاه  هخسن هک  نیا مه  یمود  هرادن و  دوجو  ینامز 

.هریگب ور  یلبق  زیلیر  یاج  یلبق  یاه  سکیف تاه زا  یا  هعومجم اب  هارمه  دیدج  زیلیر  هک  ینامز  ات 

هژورپ هژورپ یدنب   یدنب نامز   نامز دعاوق   دعاوق یسیلگنا   یسیلگنا هخسن   هخسن مود   مود شیاریو   شیاریو راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/829/ - ۱۳۹۱/۱۱/۴

نوا نینوت  یم دش و  رشتنم   bookboon یکرامناد تاراشتنا  فرط  زا  هژورپ  یدنب  نامز دعاوق  باتک  یسیلگنا  هخسن  مود  شیاریو  زورما 
.نینک تفایرد  سردآ  نیا  زا  ناگیار  هب  ور 

یاه همان نییآ اهدرادناتسا و  زا  هک  هژورپ  یدنب  نامز ییانبریز  مهم و  هدعاق  هک ۱۹  هیباتک  نسانش ، یمن ور  باتک  نیا  هک  ییاسک  یارب 
تیفیک یور  الماک  دعاوق  نیا  تیاعر  .هد  یم حیضوت  یریگراک  هب  هویش  زیوجت و  لیلد  حیضوت  اب  هارمه  ور  ندش  جارختسا   DoD و PMI

.هراذ یم رثا  یدنب  نامز یاه  همانرب

ور هژورپ  راک  تسکش  راتخاس  هیهت  دعاوق  هک  هدش  هفاضا  شهب  مه  یتسویپ  هراد و  یرتشیب  یاه  لکش اه و  حیضوت مود  شیاریو 
.هد یم حیضوت 

.ننک هیهت  سردآ  نیا  زا  ور  نوا  ننوت  یم ندب  حیجرت  ور  یسراف  هخسن  هک  ییاه  هدنناوخ
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یعقاو یعقاو ریداقم   ریداقم یاه   یاه هابتشا   هابتشا حالصا   حالصا
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، هنومب تباث  لقادح  ای  هشب  رتشیب  هک  نیا یاج  هب  هرود  نیا  هدوب و  هدش  شرازگ  دصرد  شتفرشیپ ۶۰  لبق  هرود  هک  نیراد  یتیلاعف  هی 
.هدوب هدش  هابتشا  لبق  هعفد  هک  نگ  یم نوتهب  نیسرپ  یم هک  یتقو  ننک و  یم شمالعا  دصرد  امش ۲۰  هب 

؟ درک راکیچ  دیاب  الاح 

: دیاب تیعضو  نیا  وت 

نینک هدافتسا  هدش  حالصا  رادقم  زا  یراج  هرود  یارب 
نیشناج نینک و  هبساحم  هرابود  هدش  حالصا  یاهرادقم  ساسا  رب  مه  ور  لبق  یاه  هرود یعقاو  تفرشیپ  نیدرگرب و  مه  دعب 

نینک و تبحص  ند  یم نوتهب  ور  یعقاو  یاهرادقم  هک  ییاسک  اب  دیاب   ) نیدوب هدرک  هریخذ  سیباتید  وت  البق  هک  نینک  ییاهرادقم 
(. اه نوا زا  لبق  مه  رفص  و  شلبق ، هرود  دصرد   ۵ لبق ، هرود  دصرد  الثم ۱۵  هدوب ، ردقچ  لبق  هرود  نوا  تفرشیپ  هک  نینیبب 

نالف زا  ندش ، حالصا  هرود  نیا  وت  ندوب و  هابتشا  لبق  یاه  هرود یعقاو  یاهرادقم  هک  نیدب  حیضوت  ور  ارجام  نیا  نوتشرازگ  یوت 
.ندیسر رادقم  نامهب  هب  رادقم 

یعقاو تفرشیپ  رادقم  مه  دوب و  دنهاوخن  تسرد  نوتتفرشیپ  یاهرادومن  مه  نینکن  حالصا  ور  لبق  یاه  هرود یعقاو  یاهرادقم  هگا 
.هش یم تیعقاو  زا  رتمک  یراج  هرود  یارب  یا  هرود

PMBOK 5PMBOK 5  وو  PMPPMP  نومزآ نومزآ
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هش و یم  PMBOK دیدج هخسن  رب  ینتبم  عقوم  هچ  زا  نومزآ  هک  ننارگن  یگمه  ندش  یم هدامآ   PMP نومزآ یارب  نتشاد  هک  ییاسک 
.اه لاوس نیرت  جیار زا  یکی  هب  هدش  لیدبت  اهزور  نیا 

دیدج هخسن  هب  یراک  نیدب  ناحتما  نوا  زا  لبق  هگا  هجیتن  رد  هش ؛ یم  PMBOK 5 رب ینتبم  تسوگآ ۲۰۱۳  لوا  زا   PMP نومزآ
، نیریگب تقو  رت  عیرس هچره  نیدب  ناحتما  لبق  هخسن  اب  هک  نیراد  رارصا  نیدرکن و  ورزر  ور  نومزآ  نامز  نالا  ات  هگا  .تشاد  دیهاوخن 

.نینک ادیپ  یبسانم  تقو  نینوتن  یتحار  هب  هنکمم  ندب و  ناحتما  ناوخ  یم رخآ  یاه  هام وت  اه  یلیخ نوچ 

لباق دایز و  تارییغت  هک  منک  تحار  ور  نوتلایخ  منوت  یم مدنوخ  تقد  اب  لماک و  ور  دیدج  هخسن  هگید  هک  نالا  هک  هنیا  مه  هگید  هتکن 
ادیپ ینادنچ  لکشم  نیدب  ور  دیدج  ناحتما  نیاوخب  نیشاب و  هدش  هدامآ   PMBOK 4 یارب هگا  هجیتن  رد  .دوب  دنهاوخن  هجوت 

.تایئزج رب  ینتبم  یظفح و  هن  هیموهفم ،  PMP نومزآ .نینک  یمن

ناونع نوچ  ، PMBOK 2012 لثم یا  هگید یاهزیچ  هن  میربب ، مسا   PMBOK 5 طقف ور  دیدج  هخسن  هرتهب  هک  هنیا  مه  رخآ  هتکن 
.هنوا شیمسر 

https://khorramirad.com/828/
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مجنپ مجنپ شیاریو   شیاریو   PMBOKPMBOK
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.هدش رشتنم  هک  هیزور  دنچ  مه   PMBOK درادناتسا مجنپ  شیاریو  بوخ ،

هب دایز  یاه  هراشا مه  شیمود  تسه و  هژورپ  ناعفن  یذ تیریدم  دیدج ، شناد  هزوح  ندش  هفاضا  یکی  هخسن  نیا  یلصا  یاهرییغت 
دروم رد  البق  هک  یا  هلاقم نینوت  یم عقوم  نوا  ات  .مد  یم حیضوت  تارییغت  هرابرد  جیردت  هب  الاح  .تسه  ( Agile  ) کباچ یاه  بوچراهچ

: نینوخب اجنیا  ور  مدوب  هتشون  دیدج  شناد  هزوح 

PMBOK 5 and the New Knowledge Area

تدم نینود ، یم نوتاه  یلیخ هک  یروطنومه  .ندرک  لاوس  مزا  الاح  ات  یدایز  هدع  مه  مراد  هدنیآ  یاه  باتک یارب  هک  یا  همانرب دروم  رد 
ثعاب لیلد  نیمه  هدوب و  اه  باتک رشن  قح  ندرکن  ضقن  شلیلد  .ندوب  فیلات  ماهراک  همه  مدرکن و  همجرت  یباتک  هگید  هک  هیدایز 

هک مسیونب  شدروم  رد  یعماج  یلیخ  یامنهار  باتک  نوا  یاج  هب  هک  هنیا  م  همانرب لاح  نیا  اب  .منکن  همجرت  مه  ور  کاب ۵  مپ هک  هش  یم
.هدب ارجام  لک  دروم  رد  مه  یلماک  یلیصفت  تاحیضوت  هشاب و  هتشاد  ور  مهم  اه  تمسق همجرت 

.مسیونب هب ۵  زا ۴  ترجاهم  هخسن و  نیا  وت  کاب  مپ تارییغت  دروم  رد  یکیچوک  باتک   PMBOK 5 عماج یامنهار  باتک  زا  لبق  الامتحا 

تکجارپ  ۲۰۱۳۲۰۱۳ تکجارپ عماج   عماج یامنهار   یامنهار باتک   باتک راشتنا   راشتنا
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هیهت هژورپ  تیریدم  یاه  کوبیا زا  ور  نوا  یکینورتکلا  هخسن  نینوت  یم دش و  رشتنم   Microsoft Project 2013 عماج یامنهار  باتک 
.نینک

.هنک یم پاچ  لاس 92  طساوا  ات  نارهت  نارگابید  تاراشتنا  مه  ور  باتک  یپاچ  هخسن 

.نینیبب هحفص  نیا  وت  نینوت  یم مه  ور  بلاطم  تسرهف  س و  هحفص باتک ۸۴۴ 

مه یاربراک ۲۰۰۷  .ننک  هدافتسا  شزا  ننوت  یم یتحار  هب  مه  تکجارپ ۲۰۱۰  یاربراک  یلو  هدش ، هتشون  تکجارپ ۲۰۱۳  یارب  باتک 
لیدبت رطاخ  هب   ) هدش ضوع  هخسن ۲۰۰۷  زا  دعب  اهروتسد  لحم  نوچ  نراذب ، یژرنا  رادقم  هی  دیاب  یلو  نریگب ، کمک  باتک  زا  ننوت  یم

تکجارپ یامنهار  یاه  باتک یکینورتکلا  هخسن  لابند  هب  نیا  زا  شیپ  هک  متفگ  ییاسک  رطاخ  هب  اتدمع  ور  نیا  نوبیر .) هب  راب  لوت
دوجو هورگ  نیا  یارب  هک  یعبنم  هجیتن  رد  مسرب و  قفاوت  هب  رشان  اب  متسنوتن  اه  باتک نوا  یکینورتکلا  رشن  دروم  رد  هنافساتم  .ندوب 

.هش یم باتک  نیمه  ننک ، یم هدافتسا  رت  یمیدق یاه  هخسن زا  هگا  یتح  تشاد ، دهاوخ 

PMIPMI  یاه یاه R.E.PR.E.P  وو  PDU، Contact HourPDU، Contact Hour
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رطاخ نیمه  هب  .تاغیلبت  زا  یضعب  رطاخ  هب  صوصخ  هب  هنک ، یم داجیا  مهافتوس  اه  یلیخ یارب   PMI هب طوبرم  یاه  حالطصا یضعب 
.مدب حیضوت  ماوخ  یم ور  نوشاه  یضعب

PDUPDU

، یشزومآ یاه  هرود وت  تکرش  اب  هنوت  یم راک  نیا  .هنوا  نداد  دای  ای  هژورپ  تیریدم  یریگدای  وت  امش  یا  هفرح شالت  زا  ییاهدحاو   PDU
یبسانم دادعت  هئارا  اب  راب  هی  تقو  دنچ  دیاب  نراد  ور   PMI یاه یهاوگ هک  ییاسک  .هشاب  اه  نوا لاثما  سیردت و  هعلاطم ، اهرانیمس ،

.ننک دیدمت  ور  اه  نوا  PDU

Contact HourContact Hour

ره .تسه   PMP لثم ییاه  نومزآ وت  تکرش  زاین  شیپ نیدید و  یصاخ  یشزومآ  هرود  هک  هش  یم هتفگ  ینامز  تدم  هب   Contact Hour
تسرپرس الثم  هک  یتعاس  دادعت  یتح  هش ، یم  Contact Hour رودص هب  رجنم  هشاب  هتشاد  ور  یصخشم  طیارش  هک  یشزومآ  عون 

الثم  ) هشاب نومزآ  اب  قباطم  شبلطم  هرتسگ  هک  هنیا  طیارش  .هداد  شزومآ  امش  هب  نیتشاد  نوت  یراک هبرجت  نیلوا  وت  هک  یا  هژورپ لرتنک 
.هشاب هدوب  هتشاد  مه  نومزآ  امتح  هدوبن  یروضح  هگا  و  هشاب ) هداد  ششوپ  ور  شناد  یاه  هزوح مامت  دیاب   PMP نومزآ یارب 

..R.E.PR.E.P

شاه هرود هشاب ، هتشاد  ور  یفیک  ییاه  لقادح هک  هش  یم هتفگ  یا  هسسوم هب  ، Registered Education Provider ففخم ، R.E.P
R.E.P یارب مه  تیاهن  رد  هشاب و  هتشذگ  شتیلاعف  زا  مه  لاس  کی  لقادح  هشاب و  هتشاد   PMI یاه لمعلاروتسد اب  یفاک  تقباطم 

یصاخ یسررب  نودب  شاه  Contact Hour اه و PDU هک هنیا  ندوب  . R.E.P یارجام .هشاب  هدش  هتفریذپ  هشاب و  هدرک  مادقا  ندش 
هگا .هشب  یسررب  تحص  رظن  زا  اعدا  هنکمم  هشابن  . R.E.P هی  Contact Hour ای  PDU اشنم هگا  هک  یلاح  رد  نش ، یم دییات 

ور ارجام  یتسرد  نینک و  هعجارم   PMI تیاس هب  نینوت  یم نیشب  نئمطم  نیاوخ  یم هدرک و  مالعا   R.E.P ور شدوخ  یا  هسسوم
ور هرامش  نوا  نینک و  تفایرد  نوشزا  ور  هسسوم  نوا   R.E.P تبث هرامش  هک  هنیا  ارجام  نیا  یسررب  یارب  هار  نیرت  تحار .نینک  قیقحت 

.نینک لرتنک   PMI وت

تکجارپ  ۲۰۱۳۲۰۱۳ تکجارپ عماج   عماج یامنهار   یامنهار نیودت   نیودت عورش   عورش
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.مدرک عورش  ور  شراک  هک  هیزور  دنچ  دش و  صخشم  تکجارپ ۲۰۱۳  عماج  یامنهار  باتک  فیلکت  دایز  یاهرکف  اه و  یزیر همانرب زا  دعب 

: هش یم رشتنم  تروص  ود  هب  باتک  نیا  هک  هنیا  بوخ  ربخ 

هژورپ تیریدم  یکینورتکلا  یاه  باتک ریاس  رانک  رد  کوبیا ، تروص  هب 
نارگابید تاراشتنا  قیرط  زا  یپاچ ، تروص  هب 

یلیخ باتک  پاچ  هنیزه  نوچ  هش و  یم هفاضا  رادقم  هی  اهرادومن  عاونا  میسرت  وت  تکجارپ  دیدج  یاه  تیلباق رطاخ  هب  باتک  مجح 
: منک یم فذح  نوا  زا  ور  شخب  ود  هشن  نورگ  دح  زا  دایز  یپاچ  هخسن  هک  نیا یارب  هدش ، دایز 

نتشاد زاین  شهب  هک  یناسک  ات  هش  یم رشتنم  ناگیار  کوبیا  تروص  هب  یناسر  زور  هب  زا  دعب  شخب  نیا  تکجارپ –  یاهدلیف  عجرم   .1
.ننک شتفایرد  ننوتب 

.ندوب هدرب  مه  یدایز  مجح  هک  دوب  هدش  هداد  حیضوت  اهتنا  ات  ادتبا  زا  هنومن  هژورپ  ود  باتک  یلبق  هخسن  یارب  هنومن –  یاه  هژورپ  .2
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مه اه  لیاف هشاب و  راک  نیمه  یارب  افرص  هک  رت  لصفم باتک  هی  تصرف  نیلوا  رد  ضوع  رد  هش و  یم فذح  باتک  زا  مه  شخب  نیا 
.منک یم رشتنم  نشاب  هتشاد  دوجو  شرانک  رد  امامت 

تیریدم هب  طوبرم  شخب  متشاد  دصق  .منک  رت  لصفم ور  تفرشیپ  هبساحم  هب  طوبرم  ثحابم  هک  هنیا  مراد  رظن  رد  هک  یرخآ  رییغت 
هداد حیضوت  مه  هنیزه  تیریدم  لوصا  زا  یرس  هی  هک  هنیا  مزلتسم  شندش  رت  لماک هک  مدید  دعب  یلو  منک ، رت  لصفم مه  ور  هنیزه 

هنیزه و تیریدم  دروم  رد  لماک  باتک  هی  هدنیآ  رد  الامتحا  .تسین  تکجارپ  شزومآ  باتک  هی  یوت  شاج  اعطق  هگید  هک  هشب 
.مسیون یم اروامیرپ  تکجارپ و  وت  شیزاس  هدایپ

نوشارب لبق  زا  رتشیب  باتک  ات  ندش  هتفرگ  رظن  رد  متفرگ  اه  هدنناوخ زا  هک  ییاهدروخزاب  ساسا  رب  تارییغت  نیا  هک  هنیا  رخآ  هتکن 
نوترظن افطل  نیراد ، شدوبهب  یارب  یرظن  نیدوب و  هخسن ۲۰۱۰  صوصخ  هب  باتک ، یلبق  یاه  هخسن یاه  هدنناوخ زا  هگا  .هشاب  دیفم 

.هرب راک  هب  دیدج  هخسن  فیلات  وت  هک  نینک  لیمیا  مارب  رت  عیرس ور 

؟؟ هیچ هیچ   ICBICB
https://khorramirad.com/813/ - ۱۳۹۱/۷/۲۹

تیریدم درادناتسا  نگب  شهب  اه  یضعب هنکمم  هک  س ، هژورپ تیریدم  یارب  یگتسیاش  یانبم  هی   ICB نیشاب ؛ هدینش  ور   ICB مسا دیاش 
(. تسین یتسرد  حالطصا  دایز   ) هژورپ

IPMA Competence Baseline هنیا : ففخم   ICB

International Project هژورپ ، تیریدم  یللملا  نیب نمجنا   ) IPMA شفلوم کلام و  سادیپ ، مه  شمسا  زا  هک  یروطنومه  و 
.تسه ( Management Association

: ندش یدنب  هتسد هورگ  هس  وت  لماوع  نیا  .همزال  اه  هژورپ ناریدم  یگتسیاش  یارب  هک  هلماع  زا ۴۶  یا  هعومجم  ICB

وت هک  نتسه  ییاهدنیآرف  سنج  زا  یگمه  هک  هلماع  لماش ۲۰  هورگ  نیا  ینف – ) یاه  یگتسیاش  ) Technical CompetencesTechnical Competences
.هش یم هداد  حیضوت   PMBOK

یقالخا و یراتفر ، یاه  یگژیو هیراتفر ؛ لماع  لماش ۱۵  هورگ  نیا  یراتفر – ) یاه  یگتسیاش  ) Behavioural CompetencesBehavioural Competences
.هژورپ تیریدم  یارب  مزال  یتیصخش 

یارب یگمه  هک  هلماع  لماش ۱۱  هورگ  نیا  هژورپ – ) یطیحم  طیارش  هب  طوبرم  یاه  یگتسیاش  ) Contectual CompetencesContectual Competences
 … ینامزاس و یناسنا ، عبانم  یلام ، یقوقح ، لیاسم  .هش  یم ماجنا  هراد  رارق  شوت  هک  یرتسب  اب  هژورپ  تامادقا  ندش  گنهامه 

.ند یم لکش  ور  هژورپ  یاضف  لاح  نیع  رد  نریگ و  یمن رارق  هژورپ  لخاد  لماک  روط  هب  مودکچیه  هک  نتسه  یلماوع  یگمه  اه  نیا

.هدرک قرف  دیدج  یاه  هخسن وت  اه  یگتسیاش یدنب  هتسد راتخاس و  یناسرزور : هب

: هش یم رداص  مه  یهاوگ  عون  راهچ  ، ICB رظانت هب 

ویلوفترپ حرط و  ناریدم  یارب   – IPMA Level AIPMA Level A
نراد زج  راکنامیپ  هژورپریز و  هک  یا  هدیچیپ یاه  هژورپ ناریدم  یارب   – IPMA Level BIPMA Level B

نرادن زج  راکنامیپ  هژورپریز و  هک  یا  هداس یاه  هژورپ ناریدم  یارب   – IPMA Level CIPMA Level C
نراد ویلوفترپ  ای  حرط  هژورپ ، ناریدم  هب  کمک  تیلوئسم  هک  یدارفا  یارب   – IPMA Level DIPMA Level D
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، نش یم طوبرم  اه  شور شناد و  هب  اه  نوا .تسین   PRINCE2 و PMBOK Guide لثم ییاهدرادناتسا  سنج  زا   ICB هک هنیا  تیعقاو 
تیریدم  ICB ساسا رب  ور  هژورپ  میاوخ  یم  » هک تفگ  هش  یمن الثم  رطاخ  نیمه  هب  .هراد  هجوت  اه  یگتسیاش هب   ICB هک یلاح  رد 

تیریدم تیافک  میاوخ  یم  » ای مینک ،» یبایزرا   ICB ساسا رب  ور  هژورپ  ریدم  نیا  یگتسیاش  میاوخ  یم  » تفگ هش  یم هکلب  مینک ،»
«. مینک یبایزرا   ICB ساسا رب  ور  هژورپ  نیا  هژورپ 

مه کاب  مپ نوچ  تسین ، بسانم  دایز  مه   PMBOK Guide یارب مینک » تیریدم  ساسا …  رب  ور  هژورپ  نیا  میاوخ  یم  » هک نیا هتبلا 
هریگب رارق  هلمج  نوا  وت  هنوت  یم هک  هدش  هتخانش  یاهدرادناتسا  نیب  یدرادناتسا  اهنت  .ساه  تراهم اه  شناد زا  یا  هعومجم افرص 

یزاس یشرافس نودب  هک  هشاب  نومدای  دیاب  مه   PRINCE2 دروم رد  هتبلا  .هراد  کیژولودوتم  هبنج  نوچ  تسه ،  PRINCE2
.تسین هدافتسا  لباق  ( tailoring)

زا تبحص  هژورپ  تیریدم  تایبدا  وت  هک  نیا اب  .ناریا  لخاد  ات  س  هدش هتخانش  رتمک  اتبسن  ناریا  جراخ  وت   ICB هک هنیا  مه  رخآ  هتکن 
هک مدیدن  یسیلگنا  یاه  باتک بلاطم و  رابخا و  وت  مه  راب  کی  الاح  ات  نم  یلو  تسه ، یدرکیور  بوچراهچ و  درادناتسا و  عون  همه 

! نتخانش یمن ور   ICB مودکچیه مدیسرپ و  مه  میناریا  ریغ  یاراکمه  زا  ریخا  تدم  .هشاب  هدش  هراشا  شهب 

.نینک تفایرد   IPMA تیاس زا  ناگیار  هب  ور   ICB لماک نتم  نینوت  یم نیشاب  دنم  هقالع هگا 

دودح ۵۰ هزورما  هتفرگ و  لکش  اپورا  وت  ادتبا  رد  هک  هفلتخم  یاهروشک  یلحم  یاه  نمجنا زا  یا  هعومجم  IPMA هک نیا تیاهن  رد 
http://www.ipma.ir نینیبب : سردآ  نیا  وت  ور  یلحم  نمجنا  تیاس  نینوت  یم هوضع و  مه  ناریا  .هد  یم ششوپ  ور  روشک 

هک منود  یمن هدش ، یم ینامز  هی  لقادح  هتبلا  .هش  یم ماجنا  ناریا  وت  مه  اه  یهاوگ رودص  اه و  نومزآ نمجنا ، نیا  تیمسر  رطاخ  هب 
.هن ای  هشاب  هدموا  شیپ  شارب  یلکشم  ریخا  لیاسم  اه و  میرحت رطاخ  هب  نالا 

هژورپ هژورپ زاجم   زاجم یاهریخات   یاهریخات هبساحم   هبساحم کوبیا   کوبیا راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/810/ - ۱۳۹۱/۷/۱۴

.نینک هیهت  هژورپ  تیریدم  یاه  کوبیا زا  ور  نوا  نینوت  یم دش و  رشتنم  هژورپ  زاجم  یاهریخات  هبساحم  کوبیا 

.هد یم حیضوت  ور  ینامز  یواعد  زاجم و  یاهریخات  هبساحم  هویش  باتک  نیا 

امرفراک امرفراک راکنامیپ  وو   راکنامیپ یزاوم   یزاوم یاهریخات   یاهریخات
https://khorramirad.com/809/ - ۱۳۹۱/۷/۱۳

ور ریخات  نوا  دیاب  ایآ  نراد ، ریخات  هباشم  یا  هزاب وت  امرفراک  مه  راکنامیپ و  مه  یتقو  هک  هنیا  زاجم  یاهریخات  دروم  رد  جیار  لاوس  هی 
یریخات امرفراک  هگا  هک  ننک  یم رکف  نیا  هب  امومع  نتسین  قفاوم  شنتفرگ  رظن  رد  زاجم  اب  هک  مه  ییاسک  .هن  ای  درک  باسح  زاجم 

.دموا یم دوجو  هب  راکنامیپ  رطاخ  هب  یا  هگید یاهریخات  هزاب  نومه  وت  درک و  یمن رییغت  یزیچ  مه  زاب  دوب ، هدرکن  داجیا 

هدافتسا شور  ود  نیا  زا  یکی  راکنامیپ ، فرط  زا  یلیلد  هب  مه  هدرگرب و  امرفراک  فرط  زا  یلیلد  هب  مه  صاخ  یا  هزاب وت  ریخات  یتقو 
: هش یم

http://ipma.ch/resources/ipma-publications/ipma-competence-baseline/
http://www.ipma.ir
https://khorramirad.com/810/
file:///ebooks/
https://khorramirad.com/809/


قح لاح  نیا  اب  .هظوفحم  راکنامیپ  یارب  ینامز  یاعدا  قح  ینعی  هش ، یم هبساحم  راکنامیپ  عفن  هب  ریخات  رترت : جیار جیار شیبامک   شیبامک شور   شور
.هش یم هتفرگ  راکنامیپ  زا  هرود  نوا  یلام  یاعدا 

رد ریخات  وت  ور  اه  نوا مهس  فلتخم  یاهرایعم  ساسا  رب  نش و  یم هتسنود  کیرش  ریخات  وت  امرفراک  راکنامیپ و  جیار : جیار رتمک   رتمک شور   شور
هب هنوت  یم لاح  نیا  اب  هنوم ، یم ظوفحم  شفصن ) الثم   ) ریخات نوا  دروم  رد  راکنامیپ  قح  زا  یتمسق  بیترت  نیا  هب  .نریگ  یم رظن 

.هشاب هتشاد  مه  یلام  یاعدا  مهس  نومه  هزادنا 

هفاضا شنامز  هب  هک  نیا رب  هوالع  هدش  داجیا  هک  یزاجم  ریخات  یازا  هب  هک  هنک   claim ادعب راکنامیپ  هک  هنیا  مه  یلام  یاعدا  زا  مروظنم 
.هنک تخادرپ  شهب  دیاب  امرفراک  هدرخ و  تراسخ  مه  رادقم  نالف  هش ، یم

یواعد وت  الومعم  اهراکنامیپ  ناریا  وت  هک  نیا هب  هجوت  اب  .نریگن  رظن  رد  راکنامیپ  ریخات  الک  ور  نامز  نوا  هک  هش  یم تردن  هب  مه  الک 
دوجو هب  یزاوم  یاهریخات  یتقو  ینعی  هشب ، هدافتسا  لوا  هنیزگ  دیاب  هشیمه  نم  رظن  هب  نتسه ، راگنا  لهس فیعض و  یلیخ  یلام 

.هشب باسح  راکنامیپ  شفن  هب  شلک  نایم ،

درک و یم دروخرب  هلئسم  اب  رت  یدج مه  راکنامیپ  الامتحا  تشادن ، هزاب  نوا  یارب  یریخات  لماع  امرفراک  هگا  هک  هنیا  مه  شیقطنم  ریبعت 
یا هدیاف شدوخ  ریخات  لماع  ندرب  نیب  زا  یارب  یژرنا  هنیزه و  فرص  هک  هدید  یم یتقو  یلو  .درب  یم نیب  زا  ور  شدوخ  ریخات  لماع 

.هداد یم جرخ  هب  یرتمک  تیدج  راک  نیا  وت  هراد ، یهباشم  ریخات  لماع  مه  امرفراک  نوچ  هرادن ،

لیوحت شهب  ور  اه  نلاس زا  یکی  امرفراک  .هنک  بصن  نومتخاس  هی  وت  ور  یتازیهجت  هدوب  رارق  هک  نیریگب  رظن  رد  ور  یراکنامیپ  الثم 
رب هوالع  هک  هدوبن  یا  هزادنا هب  شاهورین  نامز  نومه  وت  لاح  نیا  اب  .هنک  بصن  ور  شتازیهجت  هتسنوت  یمن هجیتن  رد  هدوب و  هدادن 

.هنوسرب هاگراک  هب  هدوب  هتسنوتن  زونه  ور  نوا  تازیهجت  الثم  ای  هنک  عورش  دیدج  نلاس  نوا  وت  ور  راک  هنوتب  ش  هگید یراک  یاه  ههبج
.هشب هبساحم  راکنامیپ  عفن  هب  هرتهب  هک  یزاوم  یاهریخات  زا  یا  هنومن هش  یم نیا 

زاجم زاجم ریخات   ریخات هبساحم   هبساحم یاه   یاه شور   شور
https://khorramirad.com/808/ - ۱۳۹۱/۷/۸

هراشا اه  شور هب  اجنیا  نیمه  یارب  .هن  ای  هراد  دوجو  زاجم  ریخات  هبساحم  یارب  یتوافتم  یاه  شور هک  نسرپ  یم نم  زا  اه  یلیخ
.هش یم مومت  یدوز  هب  مه  نوا  هک  مسیون  یم زاجم  ریخات  هبساحم  هرابرد  کوبیا  هی  مراد  نالا  هتبلا  .منک  یم

: داد رارق  هورگ  راهچ  نیا  زا  یکی  وت  هش  یم هشیمه  ور  زاجم  ریخات  هبساحم  هویش 

هبنج هیدودحم و  هدافتسا  یلیخ  هشب  مه  رگا  ای  هش ، یمن هدافتسا  یدنب  نامز همانرب  زا  ای  اه  شور نیا  وت  یتشگنارس : یتشگنارس یاه   یاه شور شور
.هنک یم هدافتسا  یدنب » نامز  » زا یدنب » نامز لدم   » یاج هب  هک  تفگ  یروطنیا  کاب  مپ تاحالصا  اب  هش  یم .هرادن  یتابساحم 

هک دش  یم هدافتسا  میدق  امومع  اه  شور نیا  زا  .نتسه  یراکتبا  مه  نوشاه  یلیخ نراد و  عونت  یلیخ  هداوناخ  نیا  یاه  شور
هدش هتفریذپ  دایز  هگید  نالا  .داد  ماجنا  ور  رت  هدیچیپ رت و  لماک تابساحم  دش  یمن نتشادن و  دوجو  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن

.نینک هبساحم  ور  اهریخات  یروطنیا  هک  تسین 
همانرب هیلوا  هخسن  هب  ور  ریخات  لماوع  .مینک  یم هدافتسا  الومعم  هک  هیشور  نومه  نیا  تباث : تباث یوگلا   یوگلا اباب   هدنیازفا   هدنیازفا یاه   یاه شور شور

ریخات هش  یم هشاب  هدش  ضوع  هک  یرادقم  .هدش  ضوع  ردقچ  نایاپ  خیرات  مینیبب  هک  مینک  یم هاگن  مینک و  یم هفاضا  یدنب  نامز
هرابود هشاب  یباسح  تسرد و  مه  یدنب  نامز همانرب  هگا  داوخ و  یم یمک  یلیخ  یدورو  تاعالطا  هک  هنیا  هب  شور  نیا  زایتما  .زاجم 

.میرادن همانرب  هیهت  یارب  یراک 
هدافتسا همانرب  هیلوا  هدشن  یعقاو  هخسن  زا  هک  نیا یاج  هب  .هسکعرب  رادقم  هی  راک  شور  نیا  وت  تباث : تباث یوگلا   یوگلا اباب   هدنهاک   هدنهاک یاه   یاه شور شور

https://khorramirad.com/808/


.مینک یم مک  شزا  ور  ریخات  لماوع  میراد و  یمرب ور  همانرب  هدش  یعقاو  هخسن  مینک ، هفاضا  شهب  ور  ریخات  لماوع  مینک و 
یدنب نامز لدم  هی  دیاب  مینکب  ور  اهراک  نیا  مینوتب  هک  نیا یارب  .نومزاجم  ریخات  هش  یم هشب  مک  هژورپ  نامز  تدم  هک  ردقچره 

وت ور  ریخات  لماوع  هک  هنیا  وت  یلبق  هب  تبسن  شزایتما  .تسین  مه  یا  هداس دایز  راک  هک  میزاسب  یعقاو  همانرب  یارب  هدش  یزاسزاب 
لکش هب  یزیر  همانرب هیلوا  یویرانس  وت  هنکمم  ریخات  لماع  هی  الثم  .هریگ  یم رظن  رد  نوش  یعقاو رتسب  هب  رت  کیدزن شیبامک  یرتسب 

دح ات  ور  اه  ندوب رتمک  رتشیب و  نوا  شور  نیا  .هشاب  رتمک  ای  رتشیب  شریثات  راکنامیپ  یعقاو  طیارش  وت  یلو  هراذب ، ریثات  یصاخ 
.هریگ یم رظن  رد  یدایز 

یارب ور  ریخات  مینک ، هدافتسا  یدنب  نامز هخسن  هی  زا  هک  نیا یاج  هب  اه  شور نیا  وت  ریغتم : ریغتم یوگلا   یوگلا اباب   هدنهاک   هدنهاک ایای   هدنیازفا   هدنیازفا یاه   یاه شور شور
لماوع هدش و  یعقاو  خیرات  نومه  یارب  هک  مینک  یم هدافتسا  یا  همانرب زا  شرب  ره  وت  .مینک  یم باسح  یددعتم  ینامز  یاه  شرب
بیکرت مه  اب  بسانم  یا  هویش هب  ور  جیاتن  تیاهن  رد  مینک و  یم دراو  شوت  یشهاک  ای  یشیازفا  هویش  هب  مه  ور  هرود  نومه  ریخات 
رضاح لاح  رد  مه  الک  .هنک  یم هبساحم  شیعقاو  رتسب  وت  تقد  تیاهن  اب  ور  ریخات  لماوع  هک  هنیا  وت  شور  نیا  زایتما  .مینک  یم

.هریگ یم تقو  یلیخ  مه  ش  هبساحم هراد و  مزال  دایز  هیلوا  هداد  یلیخ  هک  هنیا  شلکشم  طقف  .هشور  نیرت  لماک

رت هداس مه  هرتمک ، هیلوا  هداد  هب  شزاین  مه  نوچ  هتباث ، یوگلا  اب  هدنیازفا  شور  یناریا  یاه  هژورپ یارب  شور  نیرتهب  نم  رظن  هب  الک 
ییامرفراک رواشم و  ره  هک  نیا تیاهن  رد  و  ننک ) رارکت  هرارق  مه  امرفراک  رواشم و  ور  تابساحم  نیا  هک  نینکن  شومارف   ) هش یم ماجنا 

.هشاب بیجع  نوشارب  هگید  یاه  شور هنکمم  هک  یلاح  رد  شتریذپ ، یم مه 

PMBOKPMBOK  ردرد یزیر   یزیر همانرب   همانرب تایح   تایح هخرچ   هخرچ
https://khorramirad.com/806/ - ۱۳۹۱/۵/۲۴

.شنینوخب منک  یم داهنشیپ  هک  متشون  اجنیا  وت   Planning Lifecycle in the PMBOK Guide ناونع اب  هلاقم  هی 

rolling wave زا میروبجم  هک  یتلاح  روطنیمه  هراد و  زاف  دنچ  هژورپ  هک  یتلاح  ضرف ، شیپ تلاح  وت  ور  یزیر  همانرب دنور  بلطم  نیا 
.هد یم حیضوت  کاب ، مپ درکیور  ساسا  رب  مینک ، هدافتسا   planning

هداس هداس نابز   نابز هبهب     PMBOKPMBOK  باتک باتک یسیلگنا   یسیلگنا هخسن   هخسن
https://khorramirad.com/803/ - ۱۳۹۱/۵/۴

نابز هب  کاب  مپ درادناتسا  هرابرد  یباتک  نوشارب  هک  مدوب  هتسب  ( bookboon  ) سوتنو ییایناتیرب  تاراشتنا  اب  یدادرارق  شیپ  تقو  دنچ 
زا ناگیار  هب  ور  نوا  نینوت  یم نیشاب  لیام  هگا  دش و  رشتنم  یکینورتکلا  تروص  هب  شیپ  تعاس  دنچ  باتک  نیا  .منک  فیلات  هداس 

. نینک تفایرد  اجنیا 

نیا اب  .منودرگرب  یسیلگنا  هب  مدوب  هدرک  رشتنم  هداس  نابز  هب   PMBOK مان اب  البق  هک  یا  یسراف کوبیا  زا  ور  باتک  متشاد  دصق  لوا 
لوا زا  ور  باتک  رطاخ  نیمه  هب  دوب و  هدیسر  منهذ  هب  عوضوم  ندرک  رت  یموهفم یارب  یدیدج  یاه  هدیا باتک  نوا  فیلات  زا  دعب  لاح 

یاه هدیا اب  هدنناوخ  هک  هنیا  باتک  ود  ره  وت  یلصا  فده  .مدش  کیدزن  میلصا  فده  هب  لبق  زا  رتشیب  نالا  منک  یم رکف  متشون و 
یندرک ظفح  یتح  کشخ و  رظن  هب  هک  هتسسگ  تاعالطا  یدایز  مجح  اب  هک  نیا هن  هشب ، انشآ  درادناتسا  موهفم  شیارگ و  یروحم و 

.هشب وربور  نایم 

https://khorramirad.com/806/
http://www.projectsmart.co.uk/planning-lifecycle-in-the-pmbok-guide.html
https://khorramirad.com/803/
http://bookboon.com/en/business-ebooks/management-ebooks/understanding-the-pmbok-guide
file:///ebooks/


تکجارپ  ۲۰۱۳۲۰۱۳ تکجارپ یاه   یاه هناشن   هناشن نیلوا   نیلوا
https://khorramirad.com/802/ - ۱۳۹۱/۴/۲۷

.ننک شبصن  دعب  دولناد و  تفاسورکیام  تیاس  زا  ننوت  یم نشاب  دنم  هقالع هک  ییاسک  دموا و  مه  تکجارپ ۲۰۱۳  یاتب  هخسن  هرخالاب 

سیفرتنیا نیا  .ورتم  سیفرتنیا  دید : شوت  ور  تفاسورکیام  دیدج  سیفرتنیا  یاه  هنوشن هش  یم هدرک و  رییغت  یمک  رازفا  مرن رهاظ 
تفاسورکیام ارهاظ  .هراد  ور  سیفرتنیا  نیمه  مه  دایب  هگید  هام  دنچ  ات  هرارق  هک  زودنیو ۸  دش و  یفرعم  نوف ۷  زودنیو  وت  راب  نیلوا 

.هرب یم تمس  نیمه  هب  مه  ور  شاهرازفا  مرن مامت  هراد 

یزور هی  هک  یگشیمه  یوزرآ  نیا  ساروامیرپ و  دایم  ام  همه  نهذ  هب  هک  یزیچ  نیلوا  الامتحا  هش  یم سیفرتنیا  زا  تبحص  یتقو 
.میرذگب هشب ! یا  هفرح بوخ و  یفاک  هزادنا  هب  مه  نوا  سیفرتنیا 

تکجارپ  ۲۰۱۳۲۰۱۳ تکجارپ دیدج   دیدج یاه   یاه تیلباق تیلباق

رد .مسیون  یم اجنیا  مه  ور  جیاتن  هشیمه  لثم  منکب  ور  راک  نیا  هک  جیردت  هب  مدرگب و  ور  رازفا  مرن لماک  هک  متشادن  یتصرف  زونه  نم 
ور نومراظتنا  دیدج  تیلباق  اتود  نیا  هک  تفرگ  هجیتن  هش  یم دیدج  یاه  تیلباق دروم  رد  تفاسورکیام  تاحیضوت  رورم  اب  رضاح  لاح 

.طباور یریگهر  رد  رت  یوق تیلباق  رتهب ، یاه  شرازگ نشک : یم

طباور طباور یریگهر   یریگهر

رداک هی  میدرک  یم شلاعف  یتقو  هک  مشاب ) هتشونن  هابتشا  ور  شمسا  هگا   ) Task Driver مسا هب  دوب  یدیدج  تیلباق  هخسن ۲۰۰۷  وت 
خیرات هک  یناملا  نیرت  هناریگ تخس ینعی  تیلاعف ، نوا   driver هک درک  یم صخشم  میدرک  یم کیلک  اه  تیلاعف یور  یتقو  دش و  یم زاب 

هی ای  شتیلاعف  هصالخ  یاهزاین  شیپ زا  یکی  تیلاعف ، نوا  یاهزاین  شیپ زا  یکی  هنوت  یم ناملا  نیا  .هیچ  هنک  یم صخشم  ور  شعورش 
.هشاب ینامز  دیق 

.هدش هفاضا  شهب  مه  هگید  بوخ  یلیخ  ناکما  هی  نالا  یلو  درکن ، یرییغت  هخسن ۲۰۱۰  وت  تیلباق  نیا 

: هنومن همانرب  هی  نیا 

: نش یم زاب  اه  هنیزگ .تسه   Task Path دیدج تیلباق  نیا  مسا  هلب ، .مینک  یم کیلک   Task Path یور هنابز Format و  وت  میر  یم
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زیامتم ریز  یاه  حیضوت ساسا  رب  ور  طبترم  یاه  تیلاعف هنیزگ  ره  .درک  باختنا  ور  شیدادعت  ره  هش  یم هک  میراد  هنیزگ  اتراهچ  الاح 
: هنک یم

زیامتم درز  گنر  اب  ور  نتسه  هدش  باختنا  تیلاعف  زاین  شیپ میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  ییاه  تیلاعف مامت   – Predecessors
مه اه  گنر نینک ، کیلک  یا  هگید تیلاعف  یور  یتقو  .نیدرک  کیلک  شور  هک  هینومه  مه  هدش  باختنا  تیلاعف  زا  روظنم  .هنک  یم

.ندب نوشن  ور  دیدج  تیلاعف  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  یاهزاین  شیپ ات  نش  یم ضوع 
ور نتسه   Driver هک یمیقتسمریغ  ای  میقتسم  یاهزاین  شیپ طقف  هک  توافت  نیا  اب  هیلبق ، لثم   – Driving Predecessors

هگا س و  همه زا  رت  هناریگ تخس نوشیکی  هراد ، یدنب  نامز ناملا  هی  زا  رتشیب  یتیلاعف  یتقو  هک  نینود  یم الامتحا  .ند  یم نوشن 
س) هطبار الومعم  هک   ) یدنب نامز ناملا  نوا  هب  .هنک  یمن قرف  تیلاعف  یدنب  نامز مینک ، کاپ  ور  هیقب  میراد و  هگن  ور  یکی  نوا 

.Driver نگ یم
.هنک یم زیامتم  ور  تیلاعف  میقتسمریغ  میقتسم و  یاهزاین  سپ  – Successor

.هنک یم زیامتم  ور  نتسه   Driver هک یمیقتسم  ریغ  میقتسم و  یاهزاین  سپ طقف   – Driven Successors

یتیلاعف میقتسم  ریغ  میقتسم و  یاهزاین  سپ اهزاین و  شیپ مامت  مینوت  یم هجیتن  رد  ندش و  لاعف  موس  لوا و  یاه  هنیزگ لکش  نیا  وت 
: مینیبب ور  ( A7 لاثم نیا  وت   ) هدش کیلک  شور  هک 

: ند یم نوشن  ور  تیلاعف  نوا  طباور  نش و  یم ضوع  هلصافالب  اه  گنر منک و  یم کیلک   A6 یور منکب  یصاخ  راک  هک  نیا نودب  الاح 



یلیخ مینوت  یم ناکما  نیا  اب  .هش  یم ماجنا  یبسانم  الماک  تعرس  اب  مه  نیگنس  یلیخ  یاه  همانرب وت  یتح  راک  نیا  هک  هنیا  بلاج 
.نریگ یم رثا  شزا  نراذ و  یم رثا  نومرظن  دروم  تیلاعف  یور  ییاه  تیلاعف هچ  هک  میمهفب  تحار 

اهاه شرازگ شرازگ

هک نم  هن ، ای  دوب  هدرک  هدافتسا  نوشزا  امش  زا  مودکچیه  منود  یمن .ندوب  فیعض  یلیخ  تکجارپ  یاه  شرازگ هخسن ۲۰۰۷  زا  لبق 
.مدوب هدرکن 

ور دنم ) نامز تاعالطا  اتدمع   ) تاعالطا زا  یهوبنا  هک  دش  هفاضا  تکجارپ  هب   Visual Report مسا هب  هگید  شرازگ  عون  هی  نوا  زا  دعب 
یلیخ تکجارپ  یهد  شرازگ راک  نیا  اب  .تخاس  یم  pivot chart ای  pivot table نوشارب مه  شدوخ  داتسرف و  یم ویزیو  ای  لسکا  هب 

.مدوبن یضار  مه  زونه  اصخش  نم  یلو  دش ، رتهب 

تاناکما مامت  ابیرقت  .دوب  راودیما  نوشهب  هش  یم الماک  هگید  دایم  رظن  هب  ندش و  ور  ریز و  تکجارپ  یاه  شرازگ هخسن  نیا  وت 
یا و هفرح الماک  یاه  شرازگ هش  یم شاهاب  هراد و  دوجو  مه  تکجارپ  دوخ  وت  تسه  نومسرتسد  رد  ویزیو  لسکا و  وت  هک  یا  یرصب

.تخاس یبسانم 

.نشیاریو لباق  تاناکما  نومه  اب  ابیرقت  دراد و  دوجو  ویزیو  لسکا و  وت  هک  ییاه  ناملا لثم  اقیقد  مه  شرازگ  یاه  ناملا مامت 



رد هتبلا  نیا  .میربب  شیپ  شدوخ  اب  ور  راک  رانک و  میراذب  ور  لسکا  مینوتب  اعقاو  هک  هیدح  رد  تکجارپ  یهد  شرازگ متسیس  هگید  نالا 
ور یکیزیف  تفرشیپ  ننک  یم یعس  هک  ییاسک  هراد ، راظتنا  تکجارپ  هک  هشاب  هدش  هریخذ  ییاهدلیف  وت  نومیدیلک  تاعالطا  هک  هیتروص 

وت ور  شدنم  نامز تاعالطا  ننک  یزاس  هدایپ یصاصتخا  یاهدلیف  اب  راک  یاهدلیف  ای  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  یاهدلیف  یاج  هب 
.ننک هدافتسا  تیلباق  نیا  زا  ننوت  یمن هجیتن  رد  نرادن و  تکجارپ 

PMPPMP  نومزآ نومزآ هخسن  ۵۵  وو   هخسن   PMBOKPMBOK
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نومزآ یارب  یقافتا  هچ  کاب  مپ درادناتسا  مجنپ  هخسن  ندموا  اب  هک  ننارگن  ندوب   PMP نومزآ یارب  ندش  هدامآ  لاح  رد  هک  اه  یلیخ
.هتفا یم

PMP نومزآ هک  هشک  یم لوط  هام  زا ۶  رتشیب  یمک  مه  نوا  زا  دعب  هشب و  هئارا  لاس ۲۰۱۲  رخآ  رد  هک  هرارق  کاب ۵  مپ ییاهن  هخسن 
.نیشاب هتشاد  مجنپ  هخسن  هب  یراک  هک  تسین  یزاین  نیدب ، ناحتما  لاس ۲۰۱۳  همین  زا  لبق  نیاوخ  یم هگا  هجیتن  رد  .هنک  رییغت 

PMBOKPMBOK  مجنپ مجنپ هخسن   هخسن دروم   دروم ردرد   تارظن   تارظن یسررب   یسررب نایاپ   نایاپ
https://khorramirad.com/798/ - ۱۳۹۱/۳/۱۷

مومت دوب  هدش  هداد  کاب  مپ مجنپ  هخسن  سیون  شیپ دروم  رد  هک  یتارظن  یسررب  دوب  هتفگ  هک  مدرک  تفایرد   PMI زا یلیمیا  زورید 
یسک هگا  هک  تسه  تقو  مه  یتدم  هی  هدش و  هداتسرف  دارفا  یارب  هدش  هتفرگ  تارظن  زا  مودکره  یازا  هب  هک  ییاه  میمصت نالا  .هدش 

.هدب ضارتعا  تساوخ 

هک یمتیآ  یلو  ندوب ،) هدش  در  مه  نوشاتود  هتبلا   ) ندوب هدش  لامعا  رییغت  یتمسق  ات  یمک  اب  ارثکا  مه  مدوب  هداد  نم  هک  ییاهرظن 
هک یدروم  .هراد  یا  هدمع تارییغت  هب  زاین  شندرک  لامعا  نوشرظن  هب  ارهاظ  .هدش  لوکوم  یدعب  هخسن  هب  دوب  رت  مهم همه  زا  مارب 

زکرمتم  Schedule Model یور  Schedule یاج هب  هک  هیقطنم  نم  رظن  هب  هک  تسه   Develop Schedule دنیآرف دروم  رد  مگ  یم
نیب  PMI هک یزیامت  اب  رییغت  نیا  .هشب  لیدبت   Develop Schedule Model هب مه  شمسا  دنیآرف ، تاحیضوت  رییغت  رب  هوالع  هشب و 

.هقباطم تسه  مه  یمهم  یدربراک و  یلیخ  زیامت  هلیاق و  یدنب  نامز لدم  یدنب و  نامز

متسه فیلات  میت  وزج  مدوخ  راب  نیا  یلو  هکاب ، مپ دیدج  هخسن  دروم  رد  تارظن  یسررب  تقو  مه  زاب  لاس  زا ۸  دعب  نالا  یناسرزور : هب
 :( ننک یم یسررب  ور  اهرظن  هک  ییاسک  زا  و 

هگید اهدنیآرف  متشاد  تیلوئسم  هک  یلعف  هخسن  رد  یلو  مراد ، مه  زونه  ور  متشاد  رییغت  نوا  دروم  رد  هک  یرظن  نیشاب ، واکجنک  هگا 
! دشن لامعا  تقوچیه  رظن  نیا  هجیتن ، رد  .میتشادن  نوشهب  یراک  ام  ندش و  جراخ  کاب  مپ یلصا  شخب  زا 
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؟؟ هیچ هیچ یروانش   یروانش ندوب   ندوب دایز   دایز داریا   داریا
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زا دیابن  اه  یروانش هک  نیا .نتشون  دح  زا  دایز  یاه  یروانش هرابرد  ندش  هتشون  یدنب  نامز دروم  رد  هک  یعبانم  اهدرادناتسا و  زا  یلیخ 
.مداد حیضوت  مه  هژورپ  یدنب  نامز دعاوق  باتک  وت  هک  هیا  هدعاق زا ۱۹  یکی  هشاب  رتشیب  یدح 

هجیتن نیا  هب  ندرک و  لاوس  ش  هرابرد نم  زا  یناریا  ریغ  یاه  هدنناوخ زا  یدادعت  یناریا و  یاه  هدنناوخ زا  یلیخ  باتک ، راشتنا  زا  دعب 
هداد حیضوت  همه  یارب  هک  متشون  ور  بلطم  نیا  نامز  نوا  ات  یلو  منک ؛ هفاضا  باتک  یدعب  شیاریو  هب  یرتشیب  تاحیضوت  هک  مدیسر 

.مشاب

هک هیا  هنوشن یلو  نتسین ، لکشم  داجیا  لیلد  دح  زا  دایز  یاه  یروانش .هنک  یمن داجیا  یلکشم  چیه  دوخ  یدوخ  هب  یروانش  ندوب  دایز 
کوکشم هنیبب و  امش  نخان  یور  ور  یا  هنوشن الثم  رتکد  هی  هک  هنوم  یم نیا  لثم  .هراد  دوجو  یلکشم  یا  هگید یاج  الامتحا  هگ  یم ام  هب 

یلو نیشاب ،) نوترهاظ  هب  ساسح  یلیخ  هک  نیا رگم   ) هنک یمن داجیا  امش  یارب  یلکشم  دوخ  یدوخ  هب  نخان  یور  هنوشن  نوا  .هشب 
.درک یسررب  ور  ارجام  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  نیشاب و  هتشاد  یمهم  لکشم  یا  هگید یاج  هنکمم 

یدح زا  نوشدادعت  مه  نشاب  هتشاد  هگا  نرادن و  دایز  یلیخ  یاه  یروانش لمع  رد  نوشاه  تیلاعف هک  هنیا  اه  هژورپ رثکا  تعیبط 
هی ور  همانرب  مینک و  کش  دیاب  نشابن ، هگا  .نشاب  روطنیمه  مه  همانرب  یاه  تیلاعف هک  میراد  راظتنا  رطاخ  نیمه  هب  .هش  یمن رتشیب 

وت لاح  نیا  اب  مینک ؛ حالصا  ور  یزیچ  هک  تسین  یزاین  تروص  نیا  رد  هشاب و  روطنیا  هژورپ  تعیبط  اعقاو  دیاش  .مینکب  لماک  پآ  کچ 
مه اه  یروانش هک  نینیب  یم دعب  نینک و  شلح  نینوت  یم نیشب  قیقد  شوت  یتقو  هراد و  دوجو  طباور  هکبش  وت  یلکشم  دراوم  رثکا 

.شریذپ دح  وت  نتشگرب 

شوت ور  یعقاو  ریداقم  یتقو  هش ، یم فیعض  هدنیآ  دروم  رد  همانرب  یاه  ینیب شیپ نشاب ، دایز  هژورپ  تیهام  فالخ  رب  اه  یروانش هگا 
هدش یزاس  هیبش لدم  هنوت  یمن هگید  هش و  یم مک  همانرب  ییایوپ  هگید  ترابع  هب  هد و  یمن ساکعنا  ور  اه  نوا یبوخ  هب  نینک  یم دراو 

اهراکنامیپ یضعب  س ؛ هبل ود  یریشمش  ریخات  هبساحم  هک  نینکن  شومارف  .نش  یمن ماجنا  یبوخ  هب  مه  ریخات  تابساحم  .هشاب  هژورپ 
هگید یور  یلو  هش ، یم شرازگ  نوشزا  یرتمک  یاهریخات  ادعب  هک  ننود  یم نوچ  نش ، یم مه  لاحشوخ  دایز  یاه  یروانش ندید  زا 
هجیتن یعقاو  ریداقم  زا  رتمک  یریداقم  مه  ننک  هبساحم  ور  نوشزاجم  یاهریخات  ندب و  تاریخات  شرازگ  ناوخب  یتقو  هک  هنیا  هکس 

.نریگ یم

هژورپ هژورپ یدنب   یدنب نامز   نامز دعاوق   دعاوق باتک   باتک تیقفوم   تیقفوم
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لابقتسا هک  هنیا  رد  مهم  هتکن  یلو  ندرک ، لابقتسا  بوخ  یلیخ  هژورپ  یدنب  نامز دعاوق  باتک  زا  نابز  یسراف  یاه  هدنناوخ
، نیدرکن هعلاطم  ور  باتک  نیا  زونه  هگا  هک  منک  داهنشیپ  ماوخ  یم رطاخ  نیمه  هب  هدوب و  رتشیب  بتارم  هب  نابز  یسیلگنا  یاه  هدنناوخ

هخسن ود  نیا  هتبلا  .نینک  هیهت  اجنیا  زا  ور  یسیلگنا  ناگیار  هخسن  اجنیا و  زا  نینوت  یم ور  یسراف  هخسن  .نیزادنب  شهب  یهاگن  امتح 
.مدرک فذح  یسیلگنا  هخسن  وت  ور  ندوب  مزال  یناریا  یاه  هدنناوخ یارب  هک  یموب  ییاه  هیصوت نتسین ؛ مه  هباشم  اقیقد 

زا ور  نوا  زوجم  تفایرد  اب  هژورپ  تیریدم  هسسوم  نیدنچ  ندرک ، تفایرد  ور  یسیلگنا  هخسن  هک  یرفن  رازه  دنچ  دوجو  زا  هتشذگ 
نوا هژورپ  تیریدم  سردم  کی  هدش ، همجرت  یسور  یلاقترپ و  هخسن  ود  هب  نتشاذگ ، نوشاه  یرتشم رایتخا  رد  نوشاه  همانربخ قیرط 
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هتشذگ لاس  هد  وت  هک  یرکشت  یاه  مایپ زا  رتشیب   ) هدیسر متسد  هب  رکشت  مایپ  اعومجم ۸۰۰  الاح  ات  هنک و  یم سیردت  اکیرمآ  رد  ور 
(. متفرگ میسراف  یاه  باتک تباب 

یرازفا یرازفا مرن   مرن ریغ   ریغ یاه   یاه هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم یارب   یارب لیاجا   لیاجا
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یارب هک  ندش  یحارط  یروط  هش ، یم هداد  حیضوت   ۲ سنیرپ کاب و  مپ وت  هک  یزیچ  نوا  هباشم  کیسالک ، هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس
هک هش  یم ساسحا  نراد و  هگید  یاه  هژورپ اب  ییاه  توافت یرازفا  مرن یاه  هژورپ لاح  نیا  اب  .نشاب  هدافتسا  لباق  هژورپ  عون  همه 

نیودت هب  هدش  رجنم  هدش ، هنیمز  نیا  وت  هک  ییاه  شالت .نتسین  قفوم  یفاک  هزادنا  هب  اه  نوا تیریدم  یارب  کیسالک  یاه  متسیس
.هش یم هتفگ  کباچ )  ) Agile نوشمه هب  نراد و  یهباشم  درکیور  مت و  امومع  هک  نردم  هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس زا  یهورگ 

.تسه مارکسا )  ) Scrum مه لیاجا  متسیس  نیرت  هدافتسا رپ  نیرت و  قفوم

یلیخ تارییغت  هدش ، توافت  نیا  داجیا  ثعاب  هک  یا  هشیر لیلد  .یرازفا  مرن ریغ  یرازفا و  مرن یاه  هژورپ یاه  توافت غارس  میرب  الاح 
ات الومعم  هش و  یم فیرعت  هژورپ  لوا  زا  نیراد ، هار  ای  ناتسرامیب  هنوخراک ، تخاس  هژورپ  هی  یتقو  الثم  .هیرازفا  مرن یاه  هژورپ وت  دایز 

هک یلکش  ره  هب  هد و  یم شرافس  ور  یرازفا  مرن یرتشم  .تسین  یروطنیا  یرازفا  مرن هژورپ  یلو  هنک ؛ یمن یدایز  تارییغت  راک  رخآ 
یاه هدیا ردقنا  هدش  ماجنا  یاه  تمسق ندید  اب  هش و  یم ضوع  شرظن  ردقنا  راک  نتفر  ولج  اب  یلو  هش ، یم فیرعت  لوصحم  تسه 

یلوصحم هب  یطبر  دایم  دوجو  هب  راک  رخآ  رد  هک  یلوصحم  المع  هک  هتفا ، یم شدای  نداتفا  ملق  زا  هک  ییاهزیچ  ای  دایم  شرظن  هب  دیدج 
.هرادن میدوب  هدرک  روصت  لوا  زا  هک 

ود نم  رظن  زا  نریگب ؛ دای  مارکسا  ناوخب  ننک  یم راک  یرازفا  مرن ریغ  یاه  هژورپ وت  هک  نم  لثم  ییاسک  هک  هراد  دوجو  یلیلد  هچ  الاح 
: هشاب هتشاد  دوجو  هنوت  یم لیلد 

لیاجا یاه  هزومآ یریگراک  هب یارب  شالت 
کیسالک یاه  متسیس رتهب  کرد 

لیاجا لیاجا یاه   یاه هزومآ هزومآ یریگراک   یریگراک هبهب یارب   یارب شالت   شالت

یاه هژورپ وت  شزا  هنوتب  دیاش  هک  هنک  یم رکف  نیا  هب  اعطق  هدوب ، قفوم  اه  هژورپ زا  یهورگ  وت  یمتسیس  هی  هک  هنیب  یم مدآ  یتقو 
اب لماک  روط  هب  ور  هژورپ  زا  ییاه  تمسق ای  درک ، هژورپ  دراو  ور  درکیور  نوا  زا  ییاه  تمسق هشب  هنکمم  الاح  .هریگب  کمک  مه  شدوخ 

.درک تیریدم  لیاجا  ور  اه  هژورپ یحارط  تمسق  ای  یحارط  یاه  هژورپ هشب  هک  منود  یمن دیعب  نم  الثم  .درک  تیریدم  درکیور  نوا 

یفاک بیکرت  ندروآ  دوجو  هب  یارب  متسیس  ود  نیا  اب  ییانشآ  افرص  هک  دایمن  رظن  هب  تسین و  یا  هداس راک  بیکرت  نیا  هشاب ، هک  یچره 
اشگهار ودره  زا  رتهب  هنوتب  هک  دایب  دوجو  هب  متسیس  هورگ  ود  نیا  رتنس  زا  یدیدج  یاه  متسیس هدنیآ  رد  منک  یم رکف  نم  .هشاب 

.هشاب

کیسالک کیسالک یاه   یاه متسیس متسیس رتهب   رتهب کرد   کرد

، تسین نکمم  متسیس  هی  لماک  کرد  هک  هنیا  تفرگ ، دای  هش  یم رنه  هفسلف و  کیمداکآ  صوصخ  هب  یدج و  هعلاطم  اب  هک  یزیچ  هی 
دیاب امتح  درک ، کرد  نوشدوخ  هعلاطم  اب  طقف  هش  یمن تقوچیه  ور  لائرروس  ای  یموهفم  رنه  الثم  .شبیقر  یاه  متسیس کرد  اب  رگم 

مسیویتیزاپ لثم  یا  هفسلف .هدش  هداد  اه  نیا هب  ییاه  خساپ هچ  ادعب  ندوب و  یلبق  یاهدرکیور  مودک  هب  خساپ  اهدرکیور  نیا  هک  دید 
شهب ییاه  خساپ هچ  ادعب  هدموا و  دوجو  هب  ییاهزیچ  هچ  هب  خساپ  رد  هک  دید  دیاب  درک ، کرد  هش  یمن شاه  هزومآ هعلاطم  اب  افرص  ور 
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.هدش هداد 

یارب لوصا  هک  هنیبب  ور  دیدج  متسیس  هی  درکیور  مدآ  یتقو  .هراد  دوجو  مه  هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس دروم  رد  ارجام  نیمه 
.هنک یم کرد  رتهب  ور  کیسالک  یاه  متسیس نوا  هدش ، هتخاس  کیسالک  یاه  متسیس ینیشناج 

.هشاب دیفم  اهام  یارب  مارکسا  یریگدای  هشب  ثعاب  هنوت  یم هک  هیزیچ  نیرت  مهم لیلد  نیا  نم  رظن  زا 

کاب کاب مپمپ لیاجا  وو   لیاجا

هک نیا .هلیاجا  یاه  متسیس زا  ینابیتشپ  هسیون ، شیپ هلحرم  وت  هدشن و  ییاهن  نالا  هک  کاب ، مپ مجنپ  هخسن  تارییغت  زا  یکی 
هویش هک  دنچره  هد ، یم نوشن  ور  نوشتیمها  هتخانش  تیمسر  هب  الماک  ور  اه  متسیس نیا  ایند  هژورپ  تیریدم  هرامش ۱  درادناتسا 

.هشاب بیجع  رادقم  هی  هنکمم  شندرک  ینابیتشپ 

رت یلک یمک  ور  اه  تمسق یضعب  هدرک  یعس  طقف  هکلب  هداتفین ، قافتا  متفگ  هک  یزتنس  نوا  هدرکن ، یلک  یرییغت  کاب  مپ نم  رظن  هب 
.هشاب راگزاس  مه  لیاجا  یاه  متسیس اب  هک  هنک 

.نیسانشب یدح  ات  مه  ور  لیاجا  یاه  متسیس دیاب  نیشاب ، هتشاد  کاب  مپ هدنیآ  هخسن  زا  یلماک  کرد  نیراد  دصق  هگا 

هنک و یم نیودت  مه  ور  کاب  مپ درادناتسا  هک  هژورپ ، تیریدم  هسسوم   ) PMI هک هنیا  ریخا ، لاس  ود  یکی  مهم  یاه  لوحت زا  هگید  یکی 
زا یا  هگید هنوشن  اتدعاق  مه  نیا  .هتفرگ  رظن  رد  لیاجا  یاه  متسیس یارب  یدیدج  یهاوگ  هنک ،) یم رداص  مه  ور   PMP یاه یهاوگ

.هلیاجا یاه  متسیس ندرک  ادیپ  تیمها 

Primavera P6Primavera P6  ردرد تفرشیپ   تفرشیپ ریداقم   ریداقم راتخاس   راتخاس یکینورتکلا   یکینورتکلا باتک   باتک راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/789/ - ۱۳۹۱/۱/۲۲

راتخاس ناونع  اب  باتک ، هعومجم  نیا  زا  دلج  نیلوا  نالا  ساروامیرپ و  دروم  رد  یصصخت  الماک  باتک  یدادعت  فیلات  نم  یلعف  همانرب 
.دش رشتنم   Primavera P6 رد تفرشیپ  ریداقم 

نیب هک  یطابترا  عون  موهفم و  .هد  یم حیضوت  اروامیرپ  وت  لماک  روط  هب  ور  یعقاو  هدش و  یزیر  همانرب تفرشیپ  هبساحم  هویش  باتک  نیا 
لثم Schedule % Complete، Performance % Complete، Duration % Complete، Units % Complete و ییاهدلیف 

.هد یم شزومآ  لیصفت  هب  ور  تسه   Physical % Complete

یکیزیف تفرشیپ  هبساحم  یکی  نشب ؛ هداد  شزومآ  یدعب  یاهدلج  وت  هگید  مهم  ثحبم  ود  ات  هنک  یم مهارف  یلماک  هنیمز  باتک  نیا 
.صیصخت راک و  نامز ، تدم  ریداقم  نیب  طابترا  یرگید  و  شیناریا ) کبس  هب  )

.دینک هعجارم  هژورپ  تیریدم  یاه  کوبیا هب  باتک  هیهت  یارب  نینوت  یم

تفرشیپ تفرشیپ یاهشرازگ   یاهشرازگ نیودت   نیودت یامنهار   یامنهار باتک   باتک راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/786/ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
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.دش رشتنم  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ نیودت  یامنهار  مدیدج ، یکینورتکلا  باتک 

هویش دنچ  ای  کی  مودکره  یارب  هدش ، یفرعم  هراد  دربراک  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ وت  هک  ییاوتحم  نیرت  جیار زا  عون  باتک ۲۱  نیا  وت 
هژورپ تفرشیپ  یاه  شرازگ ای  شرازگ  شیامن ، هویش  اوتحم و  عاونا  باختنا  اب  هک  هش  یم متخ  اجنیا  هب  تیاهن  رد  هدش و  داهنشیپ  هئارا 

.مینک هیهت  ور 

.هد یم حیضوت  لسکا  وت  ور  رادومن  میسرت  هتفرشیپ  یاه  کینکت هک  هراد  مه  یتسویپ  باتک 

لوادج لوادج یدنب   یدنب بلاق   بلاق
https://khorramirad.com/785/ - ۱۳۹۰/۱۲/۲۶

؟ هیچ لودج  نیا  دروم  رد  نوترظن 

اه یضعب هک  لح  هار  هی  .هش  یم تخس  یلیخ  نتسه  فیدر  هی  وت  هک  یریداقم  ندرک  لابند  هشاب ، دایز  لودج  یاه  نوتس دادعت  یتقو 
: یروطنیا .درک  لابند  ور  اه  نوا هشب  ات  ند  یم هنیمز  سپ بوانت  هب  ور  اه  فیدر هک  هنیا  ننک ، یم هدافتسا 
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اتود ور  اه  نوا نینکن ، یگنر  نویم  رد  یکی  ور  اه  فیدر عقاوم  روجنیا  هرتهب  هک  هنیا  مگب ، ماوخ  یم هک  یزیچ  یلو  .هش  یم رتهب  رادقم  هی 
: نینک یگنر  نویم  رد 

هجیتن رد  هرتشیب ، مه  اب  نوش  هلصاف هرتمک و  یگنر  یاه  فیدر دادعت  تسین ؟ رت  تحار اه  فیدر ندرک  لابند  یروطنیا  امش  رظن  هب 
تسه و یگنر  فیدر  نوشریز  هک  ییاه  نوا نتسه ، هتسد  ود  مه  یگنر  ریغ  یاه  فیدر .درک  لابند  هش  یم رت  تحار ور  یگنر  یاه  فیدر

.درک نوشلابند  هش  یم یتحار  هب  هاگآدوخان  هدعاق  نیمه  اب  تسه و  یگنر  فیدر  نوشالاب  هک  ییاه  نوا

: نیراذب رت  گنررپ یقفا  یاه  طخ هنیمز  سپ ندرک  یگنر  یاج  هب  هش  یم



هک ییاه  نوا تسه و  نهپ  طخ  نوشالاب  هک  ییاه  نوا نتسه ، طسو  هک  ییاه  نوا نش : یم هورگ  هس  هدننیب  هاگآدوخان  وت  اه  فیدر نالا 
.تسه نهپ  طخ  نوشنییاپ 

.نیزاسب  conditional formatting اب نینک ، یدنب  بلاق یتسد  هک  نیا یاج  هب  نینوت  یم ور  تلاح  ود  ره 

یدنب بلاق لکش  نیمه  هب  نوا  زا  رتدیدج  هخسن ۲۰۰۷ و  وت  ور  تکجارپ  تناگ  رادومن  لودج و  هش  یم هک  نینود  یم هگید ؛ هتکن  هی  و 
؟ درک

: نیزاسن یزیچ  نیچمه  هی  طقف  نینکب ، نینک  یم یراک  ره  لاح ، ره  هب 

هژورپ هژورپ نامز   نامز تدم   تدم شهاک   شهاک شیازفا  وو   شیازفا
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رتشیب ای  رتمک  شتدم  ات  نیدب  رییغت  ور  همانرب  هک  هشاب  مزال  ارجا ، نامز  رد  ادعب  ای  هژورپ ، هیلوا  یزیر  همانرب نامز  رد  هک  دایم  شیپ  دایز 
.درک شرتشیب  هک  همزال  مه  یهاگ  یلو  هنامز ، تدم  ندرک  مک  یلصا  هغدغد  الومعم  .هشب 

هب ور  عبانم  درک ، برض  یبیرض  وت  ور  اه  تیلاعف نامز  تدم  الثم  درک ؛ ور  راک  نیا  هش  یم یروطچ  هک  هلاوس  اه  یلیخ یارب  لاح ، ره  رد 
 … ای داد  رییغت  یصاخ  هویش 

هب هک  تسین  یضایر  افرص  یراک  الصا  یلومعم ، طیارش  تحت  هژورپ  نامز  تدم  شهاک  ای  شیازفا  .تسین  اه  نیا زا  مودکچیه  باوج 
رظن دیدجت  عبانم  طباور و  اه ، نامز وت  نینیشب و  هژورپ  یدیلک  دارفا  ریاس  هژورپ و  ریدم  اب  هارمه  امش ، دیاب  .نیدب  شماجنا  ییاهنت 

.شنیشاب هداد  ماجنا  مه  هیلوا  یزیر  همانرب نامز  رد  هرارق  هک  یراک  نومه  ینعی  نینک ؛

ات نینک  تیاده  ور  میت  دیاب  هشب ، هاتوک  نامز  تدم  هرارق  هگا  الثم  .نینکب  میت  هب  نینوت  یم یدایز  یصصخت  یاه  کمک دنیآرف  نیا  وت 
اب هبرجت  یمک  اب  نینوت  یم نینک ، رظن  دیدجت  عبانم  دادعت  وت  هرارق  هگا  ینارحب و  هب  کیدزن  ینارحب و  یاه  تیلاعف یور  هشب  زکرمتم 
هب ور  بسانم  ریسم  اطخ  شیامزآ و  راب  دنچ  اب  نتسه و  رتراذگریثات  اه  مودک هک  نینزب  سدح  عبانم  یاه  مارگوتسیه هب  ندرک  هاگن 

.تسین تسرد  الصا  هژورپ  میت  تکراشم  نودب  راک  نیا  لاح ، ره  رد  یلو  .نیدب  نوشن  میت 

.هشاب یروص  ارجام  هک  نیا هن  نینک ، یزیر  همانرب نیاوخب  اعقاو  هک  هیتقو  یارب  متفگ  هک  ییازیچ 

هژورپ هژورپ تفرشیپ   تفرشیپ یاه   یاه شرازگ   شرازگ نیودت   نیودت یامنهار   یامنهار دیدج : : دیدج باتک   باتک
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یارب هک  دوب  ییاه  باتک نیب  باتک  نیرترادفرطرپ  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ نیودت  یامنهار  باتک  ماه ، کوبیا تیاس  یجنسرظن  قبط 
، هدنوم یقاب  هک  یزیچ  هدش و  مومت  باتک  یلصا  نتم  نالا  ات  مدرک و  عورش  ور  باتک  نیا  فیلات  رطاخ  نیمه  هب  .متشاد  رظن  رد  هدنیآ 

.هریگ یم رارق  شاه  تسویپ وت  هک  هیضرف  تفرشیپ  شرازگ  هنومن  دنچ 

باختنا ور  هشب  شرازگ  هرارق  هک  ییاوتحم  عاونا  لوا  دیاب  هک  نش  یم یسررب  لکش  نیا  هب  هژورپ  تفرشیپ  یاه  شرازگ باتک  نیا  وت 
اه نوا یارب  شیامن  هویش  دنچ  ای  کی  دعب  و  یناسنا و )…  یورین  رامآ  یلام ، درکلمع  ریخات ، یا ، هرود تفرشیپ  یعمجت ، تفرشیپ   ) مینک

.نایم دوجو  هب  هژورپ  یاه  شرازگ عاونا  شیامن  یاه  هویش نیا  فلتخم  یاه  بیکرت اب  .مینک  باختنا 

مدرک و تبحص  نوشاهدیابن  اهدیاب و  هرابرد  مدرک ، تسرهف  ور  تسه  جیار  تفرشیپ  یاه  شرازگ یارب  هک  ییاوتحم  عاونا  باتک  نیا  وت 
تبحص رصانع  نیا  ساسا  رب  اه  شرازگ نیودت  بیکرت و  هرابرد  رخآ  رد  .مدرک  هئارا  یشیامن  هویش  دنچ  ای  کی  مودکره  یارب  تیاهن  رد 

یاج یزیچ  چیه  هک  منک  یم رکف  نوچ  .درک  دیلوت  ور  ناعفن  یذ زا  هورگ  ره  یارب  بسانم  یاه  شرازگ دیاب  روطچ  هک  نیا مدرک و 
.منک یم هئارا  تسویپ  وت  یکی  مه  مداد  حیضوت  هک  یا  یلک شرازگ  عون  هس  زا  مودکره  زا  هریگ ، یمن ور  لماک  یاه  هنومن

.دش دهاوخ  هئارا  کوبیا  تروص  هب  زورون  زا  لبق  ات  باتک  نیا 

اهب اهب تسرهف   تسرهف تقباطم  WBSWBS  وو   تقباطم
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قبطنم اهب  تسرهف  اب  ور  راک  تسکش  راتخاس  هش  یم هک  دایم  شیپ  لاوس  نیا  هییاهب  تسرهف  نوشاه  هژورپ هک  یناسک  زا  یلیخ  یارب 
.یروطچ هش ، یم هگا  هن و  ای  درک 

.درک بیکرت  مه  اب  ور  اه  نوا هش  یمن نتسه و  توافتم  الماک  هلوقم  ود  اهب  تسرهف  راک و  تسکش  راتخاس  هیفنم ؛ نم  رظن  زا  شباوج 

راتخاس دروم  رد  مهم  یلیخ  هتکن  هی  هک  نینود  یم نیشاب ، هدرک  هعلاطم  ور  راک  تسکش  راتخاس  نیودت  یامنهار  ناگیار  کوبیا  هگا 
.هروحم راک  الماک  اهب  تسرهف  هک  هیلاح  رد  نیا  هشاب ؛ روحم  لوصحم  هک  هنیا  راک  تسکش 

تسرهف یاه  متیآ هک  هنیا  شهار  تسه ،) بوخ  مه  یلیخ  هک   ) نینک رارقرب  نوتاه  همانرب اهب و  تسرهف  نیب  یرثوم  طابترا  نیاوخب  هگا 
.تسه مه  یلوصا  هک  دایم  دوجو  هب  یرثوم  بوخ و  یلیخ  بیکرت  .نینک  دراو  اه  تیلاعف یارب  عبنم  ناونع  هب  ور  اهب 

PMBOKPMBOK  مجنپ مجنپ هخسن   هخسن سیون   سیون شیپ   شیپ راشتنا   راشتنا
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.دش رشتنم   PMBOK هژورپ تیریدم  درادناتسا  مجنپ  هخسن  سیون  شیپ رهظ  زورما 

.هش یم رشتنم  یدالیم  لاس ۲۰۱۲  نایاپ  رد  مجنپ  هخسن  ییاهن  شیاریو  نوا  زا  دعب  هش و  یم یروآدرگ  دارفا  رظن  دعب  هب  هلحرم  نیا  زا 

مجنپ مجنپ هخسن   هخسن تارییغت   تارییغت

.ندش لیدبت  هزوح  هب ۱۰  هزوح  زا ۹  شناد  یاه  هزوح هک  هنیا  ارجام  نیرت  مهم .مک  یلیخ  هن  دوب و  دایز  یلیخ  هن  هخسن  نیا  تارییغت 
.تسا هژورپ » ناعفن  یذ تیریدم   » دیدج هزوح 

نیا وت  .دوب  تاطابترا  تیریدم  زا  یا  هعومجمریز تشاد و  دوجو  مه  البق  ناعفن  یذ تیریدم  نینود  یم نیشاب  انشآ  کاب  مپ اب  هگا 
.ندش ادج  مه  زا  هک  نیا مه  ندش و  رت  یلیصفت یمک  ناعفن  یذ تیریدم  مه  تاطابترا و  تیریدم  مه  درادناتسا  هخسن 

البق .هدش  ضوع  راتخاس  اتدمع  هکلب  هدشن ، هفاضا  یدیدج  بلطم  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  هخسن  نیا  تارییغت  رثکا  دروم  رد 
رد رییغت  یمک  اب  نالا  اهراک  اه و  تراهم نیا  .ندوب  هداد  اج  نوشدوخ  وت  ور  اه  تراهم اهراک و  زا  یعاونا  هک  تشاد  دوجو  دنیآرف   ۴۲

.هدش هئارا  دنیآرف  بلاق ۴۷ 

مراهچ مراهچ هخسن   هخسن
هخسن هخسن
مجنپ مجنپ

۴۲۴۷اهدنیآرف

یاه هورگ
یدنیآرف

۵۵

شناد یاه  ۹۱۰هزوح

یزیر همانرب لصفرس  ود  هب  یزیر  همانرب کیکفت  یور  یدایز  دیکات  هک  نیدید  نیشاب ، هدنوخ  ور  هداس  نابز  هب  کاب  مپ باتک  هگا 
.هنک یم صخشم  ور  اهراک  لرتنک  هویش  یراک و  یزیر  همانرب هویش  یتیریدم  یزیر  همانرب .متشاد  یراک  یزیر  همانرب یتیریدم و 
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عمج هژورپ  تیریدم  همانرب  مسا  هب  یا  هچراپکی دنس  وت  یراک  یاه  همانرب اب  هارمه  تیاهن  رد  هک  هراد  دوجو  یتیریدم  همانرب  کاب ۱۲  مپ وت 
مهم ییاه  هعومجمریز یارب  اه  نوا یات  هس نتسه و  هژورپ  تیریدم  هناگ  یاه ۹  هزوح تیریدم  یارب  همانرب  نیا ۱۲  زا  همانرب  .نش ۹  یم

همانرب هیهت  یارب  یدنیآرف  هژورپ  تیریدم  یاه  هزوح زا  یمین  ادودح  هک  دوب  نیا  تشاد  دوجو  هک  یا  هتکن لاح ، ره  رد  .اه  هزوح زا 
هیهت دنیآرف  وت  نتشادن  یتیریدم  همانرب  هیهت  یارب  یدنیآرف  هک  ییاه  هزوح یتیریدم  یاه  همانرب .نتشادن  هگید  یمین  نتشاد و  یتیریدم 

.دش یم ماجنا  هژورپ  تیریدم  همانرب 

هخسن وت  ارجام  نیا  هناتخبشوخ  .هدش  یهجوت  مک یتیریدم  یاه  همانرب هب  لکش  نیا  هب  ارچ  هک  دوب  بیجع  نم  یارب  هشیمه  ارجام  نیا 
.نراد هزوح  نوا  یتیریدم  همانرب  هیهت  یارب  یدنیآرف  اه  هزوح مامت  نالا  هدش و  ضوع  دیدج 

هی .نشاب  مهف  لباق  رتهب  اب  هدرک  یدنب  هتسد لکش  ود  هب  ور  اه  نوا هک  هراد  دنیآرف  کاب ۴۲  مپ مراهچ  هخسن  نینود  یم هک  یروطنومه 
راب کی  هک  هنیا  دوبن ، بلاج  دایز  مراهچ  هخسن  وت  هک  یزیچ  هی  .هشناد  یاه  هزوح هگید  یدنب  هتسد یدنیآرف و  یاه  هورگ یدنب  هتسد

حیضوت هورگ  ود  نیا  شناد ؛ یاه  هزوح وت  رتشیب  لیصفت  اب  هگید  راب  هد و  یم حیضوت  یدنیآرف  یاه  هورگ بلاق  رد  ور  اهدنیآرف  مامت 
حیضوت شناد  یاه  هزوح وت  طقف  المع  اهدنیآرف  ندش و  فذح  مجنپ  هخسن  وت  لوا  هورگ  یاه  حیضوت .نتشاد  یناشوپمه  مه  اب  یلیخ 
نم رظن  هب  یلعف  یاه  حیضوت هتبلا  .هش  یم هداد  حیضوت  اه  هورگ دروم  رد  یتایلک  طقف  یدنیآرف  یاه  هورگ تمسق  وت  .نش  یم هداد 

.داد حیضوت  یدنیآرف  یاه  هورگ تایلک  دروم  رد  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  هش  یم همک و  یلیخ 

دوجو دروم  نیا  رد  یرتشیب  بلاطم  هدش و  هجوت  رتشیب  نامزاس  رد  هژورپ  ریدم  هاگیاج  هژورپ و  ینامزاس  یاه  هبنج هب  هخسن  نیا  وت 
.هراد

هک دنچره  هروخ ، یم مشچ  هب  مه   Agile یاه متسیس زا  ییاه  هناشن شوت  هدش و  رت  هدرتسگ رادقم  هی  مه  هژورپ  تایح  هخرچ  ثحب 
.نش یمن هداد  طسب  هگید  یاهاج 

هب هیدیفم  ثحب  یلیخ  هک  ندش ، لبق  زا  رت  لصفم مه  اه  نوا یتیریدم  یاه  متسیس تایلمع و  هژورپ و  توافت  هک  هنیا  بلاج  هتکن  هی 
.نم رظن 

.ندش لبق  زا  رتهب  ندوب و  تبثم  همه  نم  رظن  هب  هک  هدرک  یرصتخم  تارییغت  مه  اهدنیآرف  یضعب  مسا  .ندوب  اه  نیا هدمع  تارییغت 

رتهب و هویش  هب  یدنب  نامز لدم  یدنب و  نامز زیامت  هک  هنیا  هشب  هتفرگ  رظن  رد  هخسن  نیا  وت  ات  مریگیپ  هک  ییارجام  نیرت  مهم
شیدنب نامز درادناتسا  یاه  هیصوت زا  یلیخ  هسانش و  یم تیمسر  هب  ور  زیامت  نیا   PMI هشب. ظاحل  نامز  تیریدم  هزوح  وت  یرت  یدربراک

Develop Schedule شمسا هک  یدنیآرف  الثم  .تسین  دوهشم  یفاک  هزادنا  هب   PMBOK وت یلو  هتفرگ ، لکش  ساسا  نیمه  رب  مه 
لدم زا  اه  یدنب نامز جارختسا  یارب  یدنیآرفریز  ای  دنیآرف  یا  هگید یاج  دعب  هشاب و   Develop Schedule Model دیاب الوصا  تسه 

.هشب هتفرگ  رظن  رد  یدنب  نامز

هژورپ هژورپ یدنب   یدنب نامز   نامز دعاوق   دعاوق دیدج : : دیدج باتک   باتک راشتنا   راشتنا
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هژورپ یدنب  نامز دعاوق  دش : رشتنم  یکینورتکلا  تروص  هب  مدیدج  باتک 

اه نوا تیاعر  .ندش  جارختسا  اکیرمآ  عافد  ترازو  یاه PMI و  همان نییآ اهدرادناتسا و  زا  هک  هدعاق  زا ۱۹  هیا  هعومجم باتک  نیا 
.هد یم شیازفا  یریگمشچ  روط  هب  ور  یدنب  نامز یاه  همانرب تیفیک 

.هراد ور  ششزرا  یلو  هلکشم ؛ یلیخ  مه  نوشاه  یضعب تیاعر  هک  منک  یم فارتعا  س و  هداس یلیخ  دعاوق  نیا  زا  یضعب  تیاعر 
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سناسیل سناسیل قوف   قوف ایای     PMPPMP
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.ننک باختنا  ور  یکی  سناسیل  قوف  کردم PMP و  نتفرگ  نیب  مینک و  تبحص  ات  ند  یم لیمیا  نم  هب  رفن  ود  کی  یا  هتفه لقادح 

.هرتدیفم ود  نیا  زا  یکی  مودک  هک  هنیا  یلصا  لاوس 

.مگ یم ور  تسه  کرتشم  هک  یریگ  میمصت ینابم  زا  یرس  هی  طقف  نم  هنک ، یم قرف  هگید  درف  هب  یدرف  زا  هرتدیفم  مودک  هک  نیا

نامز نامز

ننوت یم ننوت  یم شزومآ  ای  هعلاطم  تعاس  ات ۳۰۰  اب ۱۰۰  دارفا  رثکا  منک  یم رکف  .هرب  یم تقو  رتمک  نم  رظن  هب   PMP کردم نتفرگ 
رادقم نیا  زا  هش  یم هاگشناد  هب  دمآ  تفر و  فرص  هک  ینامز  تدم  اه و  سالک نامز  تدم  سناسیل  قوف  نتفرگ  یارب  یلو  نشب ، قفوم 

.هرتشیب

هنیزه هنیزه

.هگید یاهروشک  ای  هیکرت  تاراما ، هب  رفس  یارب  مه  یرادقم  هی  نینک و  هنیزه  نومزآ  یارب  رالد  دودح ۵۰۰  دیاب   PMP کردم یارب 
.ننک هنیزه  دیاب  رتشیب  رادقم  هی  نریگب  یناحتما  یاه  جیکپ ای  نرب  سالک  ند  یم حیجرت  هک  ییاسک  هتبلا  .رالد  دودح ۱۰۰۰  هش  یم

زا رت و  نوزرا یتعنص و )…  تیریدم  یاه  هرود هنابش ، یاه  هرود  ) نشابن ناگیار  هک  ییاه  سناسیل قوف  هنیزه  زا  اعومجم  هنیزه  نیا 
.هرت نورگ ناگیار  یاه  سناسیل قوف 

.هراد تیمها  ردقچ  نوتارب  هنیزه  الک  منود  یمن الاح 

ندش ندش لوبق   لوبق یتخس   یتخس

دیاب یلوا  یارب  نوچ  تسه ،  PMP کردم زا  رت  تخس یلیخ  سناسیل  قوف  هی  نتفرگ  نم  یارب  .هروج  هی  اتود  نیا  زا  مودکره  یتخس 
یلیخ مارب  نوشندنوخ  تروص  نیا  رد  نوشمدنسپن و  یلیخ  هک  تسه  ییاهزیچ  امتح  اه  نوا نیب  منوخب ، یعونتم  یاهزیچ  یلیخ 
دارفا زا  یلیخ  یارب  رطاخ  نیمه  هب  تسه و   PMP زا رتمک  یلیخ  هاگشناد  یاه  ناحتما وت  یریگ  تخس لاح  نیا  اب  .هش  یم تخس 

.هسناسیل قوف زا  رت  تخس  PMP

.تسه  PMP زا رت  تحار سناسیل  قوف  هشاب ، هتشاد  یناتسریبد  تلاح  یریگدای  اب  نوتدروخرب  زونه  هگا 

ناریا ناریا جراخ   جراخ ردرد   رابتعا   رابتعا

.هناریا زا  رتمک  اهروشک  رثکا  وت  یهاگشناد  کردم  تیمها  لاح ، نیا  اب  .هشاب  توافتم  هنکمم  طیارش  هب  هتسب  هتخس و  شنتفگ 

ناریا ناریا ردرد   رابتعا   رابتعا

ییاه نوا نشاب ؛ لیاق  شارب  ننوت  یمن مه  یرابتعا  هجیتن  رد  نسانش و  یمن ور   PMP الصا اه  یضعب .س  هدیچیپ یمک  ناریا  وت  نایرج 
.نراد یا  هناگود دروخرب  نسانش  یم هک  مه 

وت هتبلا  .تسه   PMP زا رتشیب  ناریا  وت  رضاح  لاح  رد  سناسیل  قوف  رابتعا  نیگنایم ، یمومع و  روط  هب  هک  دایم  نم  رظن  هب  الک 
.ننود یم رتالاب  ور   PMP الومعم نتسه ، هتفرشیپ  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب وت  هک  یصاخ  یاهاج 
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یرتالاب هاگیاج  وت  مه  یمومع  روط  هب   PMP هک مینیبب  هگید  لاس  هس  هنکمم  هرییغت ؛ لاح  رد  امیاد  اهزیچ  روط  نیا هک  نینود  یم هتبلا 
.هتفرگ رارق 

لیاسم لیاسم هیقب   هیقب

! نینک رکف  مه  نوشودره  نتفرگ  هب 

رت تحار المع  هدش  رتشیب  راک  وت  نوت  هبرجت نوچ  شغارس  نیرب  رترید  هک  مه  ردقچره  نیریگب و  نینوت  یم ینامز  ره  ور   PMP
.هرتهب نیشب  راک  هب  تسد  رتدوز  ردقچره  ور  سناسیل  قوف  یلو  نیشب ، قفوم  نینوت  یم

.نیریگب دیاب  یمیمصت  هچ  نالا  هک  هصخشم  تروص  نیا  رد  نیریگب ؟ ارتکد  نیاوخب  ینامز  هنکمم 

.س هدنزاب المع  هشابن  تفرشیپ  لاح  رد  هک  یسک  نینکن  شومارف  نیشاب و  قفوم  نیریگ  یم یمیمصت  ره  هک  مراودیما  لاح ، ره  رد 

رگید رگید لاس   لاس کیکی   اتات     PMBOKPMBOK  مجنپ مجنپ هخسن   هخسن
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الامتحا .هدش  عورش  کاب  مپ درادناتسا  مجنپ )  ) دیدج هخسن  هیهت  یارب   PMI میت هدش  یزیر  همانرب یدج و  تیلاعف  ارهاظ 
.هش یم رشتنم  لاس ۲۰۱۲  رخآ  ات  شییاهن  هخسن  لاس ۱۰۱۲ و  طساوا  ات  شسیون  شیپ

یاه متسیس لثم  نردم  یاه  شیارگ الامتحا  هنک و  یمن ینادنچ  رییغت  اهدنیآرف  دادعت  عون و  الامتحا  هک  هنیا  هرابرد  یلعف  یاه  تبحص
.نش یم درادناتسا  دراو  یدح  ات  مه   Agile

، کباچ  ) دیدج یاه  هویش لباقم  رد  هک  هکیسالک  هژورپ  تیریدم  یاه  متسیس دومن  نیرتهب  کاب  مپ هیبلاج ؛ ربخ  شدوخ  یمود  نیا 
نراودیما اه  یلیخ الاح  .دایب  دوجو  هب  متسیس  عون  ود  نیا  نیب  یزتنس  دیاب  هک  متشاد  ور  هدیا  نیا  هشیمه  نم  .هریگ  یم رارق  لیاجا )

.هشب ماجنا  کاب  مپ درادناتسا  وت  مدق  هب  مدق  یجیردت و  تروص  هب  زتنس  نیا  هک 

یدنب نامز لدم  یدنب و  نامز زیامت  هب  یرتالاب  مهس  هک  منک  عناق  ور  یرگنزاب  یزکرم  میت  منوتب  هک  هنیا  نم  گرزب  فادها  زا  یکی  نالا 
وت دیاب  زیامت  نیا  هشاب و  یدنب » نامز لدم  هیهت   » دیاب الوصا  تسه ، یدنب » نامز هیهت   » شمسا نالا  هک  یدنیآرف  لاثم  ناونع  هب  .ندب 

.هشب سکعنم  مه  دنیآرف  نوا  یامنهار  نتم 

.هشب رت  یوق هزوح  نیا  وت  درادناتسا  یدعب  هخسن  مراودیما  لاح ، ره  رد 

PMBOKPMBOK  درادناتسا درادناتسا یفرعم   یفرعم
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رب کاب  مپ یفرعم  یارب  یدیدج  بلطم  یدوز  هب  .تسه  کاب  مپ یمیدق  هخسن  دروم  رد  بلطم  نیا  هک  نینک  هجوت  افطل  یناسرزور : هب
.تشون مهاوخ  متفه  هخسن  ساسا 
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هژورپ تیریدم  یاه  متسیس یبایزرا  یهد و  لکش یارب  رایعم  نیرت  جیار تسا و  هژورپ  تیریدم  رد  یناهج  درادناتسا  نیرت  فورعم کاب  مپ
نیا زا  دنور  یم راک  هب  هژورپ  تیریدم  رد  هزورما  هک  ییاه  یدنب هقبط اه و  حالطصا فیراعت ، نیرت  جیار زا  یرایسب  .دور  یم رامش  هب 

ففخم ( PMBOK  ) کاب مپ ترابع  .تسا  هژورپ  تیریدم  رد  یناهج  یکرتشم  نابز  کاب  مپ رگید ، ترابع  هب  .دنا  هدش تشادرب  درادناتسا 
هب ای  هژورپ  تیریدم  شناد  هرکیپ  هژورپ ، تیریدم  شناد  هرتسگ  هب  یسراف  رد  تسا و   Project Management Body Of Knowledge

تاعالطا و زا  عماج  یا  هعومجم  Body Of Knowledge زا روظنم  .تسا  هدش  همجرت  هژورپ  تیریدم  شناد  هب  رت  هداس تروص 
.دنهد یم لکش  ار  هفرح  کی  هک  تساه  تراهم

هچخیرات هچخیرات

هورگ شالت  اب  درادناتسا  نیا  .تسا  هدرک  نیودت  ( PMI  ) هژورپ تیریدم  هسسوم  مان  اب  یعافتنا  ریغ  یللملا و  نیب یا  هسسوم ار  کاب  مپ
هدوب صاخشا  نیا  یاه  هبرجت قفوم و  یاهوگلا  زین  نآ  نیودت  یانبم  هدش و  یروآدرگ  هژورپ  تیریدم  ناراکردنا  تسد زا  یگرزب  رایسب 

.ضحم یروئت  هن  تسا و 

، نآ هخسن  نیرخآ  .دندش  رشتنم  دعب  یاه  لاس رد  نآ  فلتخم  یاه  هخسن دش و  هیهت  لاس ۱۹۸۷  رد  درادناتسا  سیون  شیپ نیلوا 
.دیدرگ رشتنم  لاس ۲۰۰۸  رخاوا  رد  هخسن ۴ ، ینعی 

درادناتسا درادناتسا یاوتحم   یاوتحم

رد .تسا  یفاک  یا  هژورپ عون  ره  تیریدم  یارب  هک  یراک  عون  .دنک ۴۲  یم یفرعم  هژورپ  تیریدم  یارب  دنیآرف  کاب ۴۲  مپ درادناتسا 
ریدم هک  تسا  نیا  قفوم  یوگلا  اریز  دنوش ، یم ادج  هژورپ  یصصخت  یاه  هبنج زا  هژورپ  تیریدم  رگید ، یاهدرادناتسا  رثکا  کاب و  مپ
هژورپ عون  ره  یارب  هک  یلک  یبوچراهچ  هب  نداد  لکش  ناکما  عازتنا ، نیا  رطاخ  هب  .دنکن  هژورپ  یصصخت  لیاسم  ریگرد  ار  دوخ  هژورپ 

.دیآ یم دوجو  هب  دشاب  هدافتسا  لباق 

یادتبا رد  ار  دنتسه  مزال  هژورپ  یارب  هک  ییاهدنیآرف  دیاب  هژورپ  تیریدم  میت  .دنتسه  یرابجا  اه  نآ رثکا  یرایتخا و  اهدنیآرف  زا  یخرب 
رد یدایز  یاه  ییامنهار کاب  مپ رد  .دش  دنهاوخ  ارجا  هژورپ  رد  بیترت  هچ  هب  اهدنیآرف  نآ  زا  مادکره  هک  دنک  نییعت  دنک و  صخشم  راک 

کی هب  نداد  لکش  رطاخ  نیمه  هب  تسین و  یفاک  اه  نآ نتخاس  یتایلمع  یارب  اه  ییامنهار نیا  یلو  دراد ، دوجو  دنیآرف  ره  دروم 
.دشاب هتشاد  دوجو  هژورپ  تیریدم  میت  رد  دور  یم راظتنا  هک  دراد  یلیمکت  یشناد  هبرجت و  هب  زاین  لماک  هژورپ  تیریدم  متسیس 

رب یدنب  هتسد کی  .دشاب  رت  هداس بطاخم  یارب  اه  نآ کرد  ات  دنوش  یم یدنب  هتسد لکش  ود  هب  کاب  مپ هژورپ  تیریدم  دنیآرف   ۴۲
.تسا شناد  یاه  هزوح ساسا  رب  رگید  یدنب  هتسد یدنیآرف و  یاه  هورگ ساسا 

یدنیآرف یدنیآرف یاه   یاه هورگ هورگ

: دراد دوجو  یدنیآرف  هورگ  کاب ۵  مپ رد  .دننک  یم یدنب  هتسد اه  نآ یموهفم  یلاوت  ساسا  رب  ار  کاب  مپ یاهدنیآرف  یدنیآرف ، یاه  هورگ
.دهد یم ماجنا  ار  دنتسه  مزال  هژورپ  عورش  یارب  هک  هیلوا  یاهراک  یخرب  هک  شزاغآ ، یدنیآرف  هورگ 

.دراد هدهع  هب  ار  هژورپ  یزیر  همانرب هک  یزیر ، همانرب یدنیآرف  هورگ 
.دراد هدهع  هب  ار  هژورپ  یاه  همانرب یارجا  هک  ارجا ، یدنیآرف  هورگ 

.دنک یم یبایزرا  ار  همانرب  ارجا و  تقباطم  هک  لرتنک ، تراظن و  یدنیآرف  هورگ 
.دهد یم ماجنا  ار  هژورپ  ینایاپ  یاهراک  یخرب  هک  همتاخ ، یدنیآرف  هورگ 

.درک عورش  ار  هژورپ  یارجا  ناوت  یم دبای  نایاپ  هیلوا  یزیر  همانرب هک  نیا زا  دعب  طقف  .دوش  یم زاغآ  یزیر  همانرب هژورپ ، شزاغآ  زا  سپ 
هورگ .دنک  قیقدت  حالصا و  یرگنزاب ، ار  اه  همانرب امیاد  هژورپ  یارجا  اب  هارمه  ات  دهد  یم همادا  دوخ  راک  هب  نانچمه  هژورپ  یزیر  همانرب

داهنشیپ یزیر و  همانرب ارجا و  تقباطم  یبایزرا  نآ  یلصا  هفیظو  دنک و  یم راک  ارجا  یزیر و  همانرب اب  نامزمه  لرتنک  تراظن و  یدنیآرف 
هب نداد  همتاخ  یارب  دنیآرف  یدادعت  دنوش ، مامت  هژورپ  یاهراک  هک  نیا زا  سپ  تیاهن  رد  .تسا  هناریگشیپ  یحالصا و  تامادقا  نداد 



.دوش یم ماجنا  نآ  یمسر  لیوحت  هژورپ و 

.دنوش یم رارکت  اهزاف  کت  کت  یارب  یدنیآرف  یاه  هورگ مامت  دشاب ، هدش  میسقت  زاف  دنچ  هب  هژورپ  رگا 

.درک فذح  ناوت  یمن ار  یدنیآرف  یاه  هورگ زا  مادکچیه 

شناد شناد یاه   یاه هزوح هزوح

میسقت دنراد  زاین  هک  یتاهم  عون  ساسا  رب  ار  اهدنیآرف  شناد  یاه  هزوح .تسا  شناد  یاه  هزوح ساسا  رب  اهدنیآرف  یدنب  هتسد نیمود 
.دننک یم

: دنرارق نیا  زا  کاب  مپ شناد  یاه  هزوح

هژورپ یگچراپکی  تیریدم  شناد  هزوح 
هژورپ هرتسگ  تیریدم  شناد  هزوح 

هژورپ نامز  تیریدم  شناد  هزوح 
هژورپ هنیزه  تیریدم  شناد  هزوح 

هژورپ تیفیک  تیریدم  شناد  هزوح 
هژورپ یناسنا  عبانم  تیریدم  شناد  هزوح 

هژورپ تاطابترا  تیریدم  شناد  هزوح 
هژورپ کسیر  تیریدم  شناد  هزوح 

هژورپ تاکرادت  تیریدم  شناد  هزوح 

صخشم نامز  تیریدم  هویش  نامز  تیریدم  هزوح  رد  لاثم  ناونع  هب  .دنوش  یم تیریدم  هژورپ  تیریدم  تاعوضوم  زا  یکی  هزوح  ره  رد 
هدش یزیر  همانرب یعقاو و  ینامز  تیعضو  دوش ، یم هیهت  یدنب  نامز همانرب  یهد و ،)…  شرازگ یبایزرا ، یزیر ، همانرب هویش   ) دوش یم

 … دنوش و یم داهنشیپ  هناریگ  شیپ یحالصا و  تامادقا  فارحنا  دوجو  تروص  رد  دنوش ، یم هسیاقم  هژورپ 

هداس هداس نابز   نابز هبهب     PMBOKPMBOK  یکینورتکلا یکینورتکلا باتک   باتک راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/770/ - ۱۳۹۰/۱۱/۸

.دش رشتنم  هداس ، نابز  هب   PMBOK مدیدج ، باتک 

رب ور  باتک  .هد  یم حیضوت  یگداس  هب  ور  درادناتسا  تایلک  میهافم و  هک  کاب ، مپ هژورپ  تیریدم  درادناتسا  هرابرد  هیمجح  مک  باتک 
درادناتسا اب  هداس  عیرس و  ناوخ  یم هک  متشون  ییاسک  یارب  مدرک و  تفایرد  میلبق  یاه  باتک یاه  هدنناوخ زا  هک  ییاهدروخزاب  ساسا 
باتک نیا  ندنوخ  اب  هک  مراودیما  نم  هتبلا  .تسین  باذج  نوشارب  نش  یم تایئزج  مامت  دراو  هک  یمیجح  یاه  باتک نشب و  انشآ 

یارجام لک  هک  نمهفب  طقف  ناوخ  یم هک  ییاسک  لاح ، ره  رد  یلو  .نشب   PMP کردم نتفرگ  یتح  رتشیب و  هعلاطم  هب  دنم  هقالع
.نریگ یم اجنومه  ور  نوشاه  لاوس مامت  باوج  هیچ ، هتفا  یم اه  نوبز رس  رتشیب  هراد  زور  هب  زور  هک  کاب  مپ

.نینک هیهت  سردآ  نیا  زا  ور  باتک  نینوت  یم

https://khorramirad.com/770/
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میریگب میریگب دای   دای نارگید   نارگید زازا  
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هی زا  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب نیب  یرتشیب  طابترا  نداتفا ، اه  نوبز رس   PMBOK لثم هژورپ  تیریدم  یاهدرادناتسا  هک  ینامز  زا 
دروم رد  یرتشیب  یلیخ  تاعالطا  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یاسانشراک  هدموا و  دوجو  هب  هگید  فرط  زا  هژورپ  تیریدم  فرط و 

.ندروآ تسد  هب  هژورپ  تیریدم 

داریا هب  هنک  یم عورش  هنک  یم هعلاطم  هژورپ  تیریدم  دروم  رد  رادقم  هی  سکره  هک  هنیا  منیب ، یم هلئسم  نیا  وت  مراد  نم  هک  یلکشم 
: هشاب نوتدای  هتفگ  نیا  هشیمه  .هن  هتسرد ؟ نیا  .هنیب  یم هک  یا  هژورپ ریدم  ره  یاه  میمصت اهراک و  زا  نتفرگ 

Little Knowledge is a dangerous thingLittle Knowledge is a dangerous thing

رتماراپ دادعت  اب  یعازتنا و  طیارش  وت  ور  یا  هلئسم ره  ینعی  هیعازتنا ، یتاعالطا  دروآ ، تسد  هب  اه  باتک ندنوخ  اب  هش  یم هک  یتاعالطا 
رایسب یریگ  میمصت ره  رد  رثوم  یاهرتماراپ  دادعت  هتیرکناک و  الماک  هژورپ  تیریدم  یعقاو  راک  هک  هیلاح  رد  نیا  .هجنس  یم مک  یلیخ 

.نتسه دایز 

وت لصا  هی  تروص  هب  ارجام  نیا  هک  یتقو  ات  یلو  هش ، یم بکترم  یدایز  یاه  هابتشا نینک  ادیپ  هک  یا  هژورپ ریدم  ره  هک  تسین  یکش 
اه نوا زا  مودکره  هک  هنیا  هکس  هگید  یور  .نیدرک  مورحم  یریگدای  یاهرازبا  نیرت  مهم زا  یکی  زا  ور  نوتدوخ  المع  هشاب ، نوتنهذ 

یاه میمصت اهراک و  رد  تقد  .هشاب  هدنزومآ  امش  یارب  هنوت  یم هک  ننک  یم مه  یبوخ  یلیخ  یاه  یریگ میمصت نراد و  ییالاب  یاه  تراهم
یلیخ هنوت  یم اهدرادناتسا » اهوگلا و  اه ، هیصوت هب  هجوت  اب   » اه نوا لیلحت  هیزجت و  نیراد و  نوتدوخ  فارطا  رد  هک  ییاه  هژورپ ریدم 

رت تحار بتارم  هب  نوتارب   PMP نومزآ وت  یلوبق  نیشاب ، هدرک  هدافتسا  یریگدای  رازبا  نیا  زا  هگا  لاثم  ناونع  هب  .هدب  دای  نوتهب  اهزیچ 
.هش یم

یتقو ینعی  .هشاب  هتشاد  دوجو  شیتسرد  هب  فیعض  رواب  یعون  ادتبا  زا  هک  دیمهف ، ور  یزیچ  هش  یم یتقو  هک  هنیا  یلصا  یارجام 
نینوت یم مه  شلیلحت ، هب  نینک  عورش  هتسرد و  شمیمصت  هک  نیشاب  هتشاد  یا  هیلوا رواب  هگا  تفرگ ، یمیمصت  یسک  نینیب  یم

هیلوا رواب  نیا  .طلغ  ای  هتسرد  هک  نینک  اعدا  هناوتشپ  اب  نینوتب  هک  یا  هطقن هب  نیسرب  تیاهن  رد  هک  نیا مه  نیمهفب و  بوخ  ور  هلئسم 
الثم نوچ  هتسردان ، هنک  یم یسکره  هک  یراکره  هک  نیرب  ولج  لصا  نیا  اب  هگا  یلو  هراد ؛ دوجو  مدآ  نهذ  وت  هاگآدوخان  روط  هب 

لماک و روط  هب  ور  هداتفا  هک  یقافتا  نینوت  یمن هجیتن  رد  دایمن ، دوجو  هب  هیلوا  رواب  نینود ، یم امش  هیچ و  کاب  مپ درادناتسا  ننود  یمن
ود نیا  زا  مودکچیه  وت  امش  باوج  .همدآ  نوا  ندرک  مهتم  هک  نیسر  یم ییاهن  باوج  هب  مه  هلصافالب  نینک و  لیلحت  کرد و  تسرد 
یولج هیلوا  تواضق  هش و  یم امش  شناد  شیازفا  ثعاب  هک  س  هلئسم لیلحت  کرد و  هراد  شزرا  هک  یزیچ  هرادن ، یصاخ  شزرا  تلاح 

.هریگ یم ور  نوا 

ات نینک ، لیلحت  کرد و  یرواد  شیپ نودب  ور  تاقافتا  نیشن و  رورغم  نیراد  نینک  یم رکف  هک  یشناد  هب  هنیا : نم  هیصوت  نیاربانب 
.نیربب نوشزا  ور  هدافتسا  نیرتشیب 

یدنب یدنب نامز   نامز ردرد   هطبار   هطبار عون   عون باختنا   باختنا
https://khorramirad.com/763/ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۶

!(. هابتشا  ) ننک یم هدافتسا  عون  راهچ  نیا  زا  هنادازآ  اهزیر  همانرب رثکا  هراد و  دوجو  یدنب  نامز یارب  هطبار  عون  راهچ 
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زیر همانرب هک  دوب  نیا  متشاذگ  هک  ییاهدنب  زا  یکی  منک ، هیهت  یزیر  همانرب همان  هویش حرط  هی  یارب  دوب  رارق  هک  یتقو  شیپ ، تقو  یلیخ 
هیقب هک  دوب  هدش  تباث  مهب  هبرجت  هب  هک  مدوب  هتفگ  رطاخ  نیا  هب  ور  نیا  .هنک  یزاس  هدایپ  FS اب ور  شطباور  رثکا  هنک  یعس  دیاب 

.نرادن بسانم  تیفیک  میریگ  یم همانرب  زا  تلاح  نیا  وت  هک  یجیاتن  ننک و  یم فیعض  ور  هکبش  طباور 

ننک یم دیکات  یگمه   PRINCE2 و PMI یدنب نامز درادناتسا  ، PMBOK هک مدید  مدش ، اهدرادناتسا  ندنوخ  لوغشم  هک  دعب  یتدم 
.درک دیکات  ارجام  نیا  هب  ور  نم  درکیور  ارجام  نیا  .درک  هدافتسا   FS زا نکمم  یاج  ات  دیاب  هک 

تکجارپ یارب  یشزومآ  عبنم  هی  متشاد  یتقو  هک  ییاج  ات  مدرک ، یم شلیلحت  مدرک و  یم رکف  ارجام  نیا  هب  هاگ  هگ نوا  زا  دعب  اه  تدم
نیا هب  عقوم  نوا  ات  نوچ  نزاسب ،  FS اب ور  طباور  دصرد  زا ۹۰  رتشیب  ننک  یعس  هک  مدرک  هیصوت  مدوخ  فرط  زا  شوت  مدرک ، یم هیهت 

.هتشادرب هابتشا  زا  یشان  افرص  هرادن و  یلوصا  هیجوت  الومعم  طباور  ریاس  زا  هدافتسا  هک  مدوب  هدیسر  هجیتن 

وت ییاج  .هش  یم غالبا  نوشناراکنامیپ  هب  هک  مدنوخ  یم ور  اکیرمآ  عافد  ترازو  یاه  لمعلاروتسد زا  یکی  دعب  یتدم  هک  هنیا  بلاج  هتکن 
.هدودرم نوشرظن  زا  همانرب  نوا  هشاب ، دصرد  زا ۹۰  رتمک  یا  همانرب هی   FS طباور دادعت  هگا  هک  دوب  هتفگ  لمعلاروتسد  نوا 

هک نیرایب  نوتنهذ  وت  ویرانس  دنچ  هک  ماوخ  یم امش  زا  الاح  .متسه  لبق  زا  رت  یدج درکیور  نیا  دروم  رد  یلیخ  نالا  باسح  نیا  اب 
: نیدب باوج  لاوس  ود  نیا  هب  نینک و  لیلحت  ور  ارجام  الاح  .نینک  یم هدافتسا   FS زا ریغ  یا  هطبار زا  شوت 

؟ درک یزاس  هدایپ  FS هش یم یروطچ  ور  هطبار  نوا   .1
؟ نیدوب هدرک  باختنا  البق  هک  یا  هطبار ای  هرت  بسانم طیارش  نوا  وت   FS هطبار یدرکلمع  یموهفم و  ظاحل  هب   .2

.مدید الاح  ات  نم  هک  هیزیچ  نیرت  جیار نیا  .مینک  رورم  مه  اب   SS یارب ور  جیار  یویرانس  هی  مینوت  یم

.نیزاس یم  FS هطبار اه  هدزاود اه  نوا یارب  . P12 ات  P1 یاه تیلاعف هراد ؛ زاین  شیپ ات  هدزاود  S1 تیلاعف

.نیزاس یم  SS هطبار هی  اه  نوا نیب  .هش  یم عورش   S1 اب نامزمه   S2 تیلاعف

؟ هتسرد راک  نیا  نوترظن  هب 

؟ درک عورش  هش  یمن مه  ور   S2 هشاب ، هدشن  عورش   S1 هگا هک  میدب  باوج  لاوس  نیا  هب  دیاب  ارجام  نیا  هب  نداد  باوج  یارب 

یاهزاین شیپ هک  هنیا  نوشروظنم  الومعم  هش  یم عورش   S1 اب نامزمه   S2 هک نگ  یم یتقو  .هیفنم  لاوس  نیا  هب  باوج  الومعم 
.نیزاسب  P12 ات  P1 نوا و نیب   FS هطبار هدزاود  دیاب  هکلب  تسین ،  S1.SS تقوچیه  S2 یارب حیحص  هطبار  هجیتن  رد  .نراد  یهباشم 

.دوب دهاوخن  حیحص  همانرب  درکلمع  تروص  نیا  ریغ  رد 

ات هد هگا  الثم  .ننک  یم فیعض  ور  همانرب  المع  ننک و  یم هدافتسا  طباور  ندرک  هداس  یارب  اه  SS عون نیا  زا  اه  تقو یلیخ  اهزیر  همانرب
FS ور طباور  میاوخب  نشاب و  هتشاد   P12 ات  P1 زاین شیپ ات  هدزاود مودکره  هک  میشاب  هتشاد   S10 ات  S1 یاه مسا اب  تیلاعف 
یلوا یارب  ور  طباور  هگا  هک  هیلاح  رد  نیا  .مینک  فیرعت  هطبار  ینعی ۱۲۰  رد ۱۲ ، برض ۱۰  لصاح هزادنا  هب  دیاب  مینک ، یزاس  هدایپ

ور هکبش  تلاح  نیا  وت  هک  مینود  یم .هرتمک  بتارم  هب  هک  دوب ، دهاوخ  طباور ۲۱  دادعت  مینک ،  SS شاهاب ور  اه  S هیقب مینک و  فیرعت 
؟ مینک فیرعت  هطبار  همه  نیا  هک  همزال  اعقاو  ایآ  یلو  میدرک ، بارخ 

یاج هب  بیترت  نیا  هب  .نینکب  اه  S زاین شیپ ور  نوا  دعب  نیدب ، نوا  هب  ور  زاین  شیپ اه  هدزاود نیزاسب و  نوتس  لیام هی  نینوت  یم .هن 
دوجو هب  مه  یرت  ملاس همانرب  ضوع  رد  .تسین  رتشیب  یلیخ  هطبار  زا ۲۱  اعقاو  نیا  نینک و  یم داجیا  هطبار  طقف ۲۲  هطبار   ۱۲۰

.نیدروآ

هب مهم  دادیور  هی  هشب  هدافتسا  هرارق  دایز  ردقنا  هک   P12 ات  P1 ندش مومت  اعقاو  تلاح  نیا  وت  .هراد  مه  هگید  هبنج  هی  ارجام  نیا 
.دوب دهاوخ  راد  ینعم دیفم و  مه  یلیخ  هک  مینک ، فیرعت  نوتس  لیام شارب  هک  تسین  دب  اهنت  هن  سپ  دایم ، رامش 

.هجیار مه  نوا  هک  هگید  یویرانس  هی  الاح  .مینک  هدافتسا   SS زا  FS یاج هب  هک  تسین  یزاین  یلبق  یویرانس  وت  سپ 



.هراد دصرد  یناشوپمه ۵۰   P تیلاعف اب   S تیلاعف

؟ هتسرد نیا  ایآ  .ننک  یم فیرعت   SS+50% ور هطبار  نیا  اه  یلیخ

S س ، هیلوا دروآرب  ربارب  الثم ۵  نوا  یارب  مزال  نامز  تدم  هک  هشب  صخشم  ای  هشب  فقوتم  هلصافالب  هشب و  عورش   P هگا تلاح  نیا  وت 
.هراد طابترا   P عورش اب  طقف  نوچ  هش ، یم عورش  یمیدق  خیرات  وت  مه  زاب 

.هرادن ور  یلبق  هطبار  تالکشم  هک  تسه ،  FS-50% یدراوم ، نینچ  وت  حیحص  هطبار 

.نشاب  FS عون زا  نوت  همانرب یاه  تیلاعف دصرد  زا ۹۰  رتشیب  دیاب  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هشیمه  ور  هیصوت  نیا  سپ ،

تکجارپ تکجارپ ناگیار   ناگیار شزومآ   شزومآ
https://khorramirad.com/761/ - ۱۳۹۰/۱۰/۲۱

یشزومآ هعومجم  نیا  .متسه  یا  هفرح ینف و  نامزاس  یارب  تکجارپ  رازفا  مرن یایدم  یتلام یشزومآ  هعومجم  هی  نیودت  لاح  رد  نالا 
میظنت مراد  یروط  ور  یشزومآ  هرود  المع  .هد  یم حیضوت  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب میهافم  لوصا و  اب  هارمه  ور  تکجارپ  رازفا  مرن

ور هداس  یاه  هژورپ رد  جیار  یاه  هبنج مامت  لرتنک  یزیر و  همانرب یارب  یفاک  یاه  تراهم شناد و  هرود  نایاپ  ات  بطاخم  هک  منک  یم
.هشاب هتشاد 

میهافم لوصا و  رب  نوا  زا  رتشیب  هک  مگب  منوت  یم یتح  تسین و  زکرمتم  رازفا  مرن یاه  تیلباق رب  افرص  هک  هنیا  هرود  نیا  مهم  یگژیو 
یزیر همانرب هدنناوخ  اب  هارمه  ور  نوا  راک  یاهتنا  ات  ادتبا  زا  متفرگ و  رظن  رد  ور  ینامتخاس  هژورپ  هی  .هزکرمتم  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب

.مینک یم لرتنک  و 

هعومجم نیا  هک  هش  یم لیکشت  ییاه  هرود .تفر  دهاوخ  راک  هب  یا  هفرح ینف و  زکارم  رد  تکجارپ  درادناتسا  شزومآ  یارب  هعومجم  نیا 
نایاپ وت  .هنک  لاکشا  عفر  هنک و  لح  رتشیب  یاه  لاثم داتسا  اب  هارمه  سالک  وت  دعب  هنوخب و  ور  نوا  ات  هریگ  یم رارق  بلطواد  رایتخا  رد 

.نریگ یم ور  رازفا  مرن نیا  یا  هفرح ینف و  یهاوگ  نشب  قفوم  نومزآ  وت  هک  ییاه  بلطواد هش و  یم رازگرب  ینومزآ  مه  هرود 

هک یدرف  ره  ات  ننک  یم رشتنم  یا  هفرح ینف و  تیاس  وت  ور  یشزومآ  هرود  نیا  لماک  هخسن  هک  ندرک  مالعا  نم  هب  هک  هنیا  بوخ  ربخ 
زا دعب  هک  نشاب  گنز  هب  شوگ  نتسه  یعبنم  نینچ  لابند  هب  هک  یناسک  نیاربانب  .هنک  هدافتسا  شزا  ناگیار  روط  هب  هنوتب  دوب  لیام 

مه یتدم  هی  الامتحا  مدب و  نوشلیوحت  لاس  نایاپ  ات  هرارق  ور  هرود  .منک  مالعا  ور  شسردآ  تیاس  نیمه  وت  شیزادنا  هار هرود و  لیمکت 
.ننک شیزادنا  هار نوشتیاس  وت  هک  هشک  یم لوط 

! نتشاذن مومع  رایتخا  رد  ناگیار  ور  نوا  مه  شرخآ  یناسرزور : هب

تکجارپ تکجارپ ردرد   هنیزه   هنیزه عیزوت   عیزوت
https://khorramirad.com/759/ - ۱۳۹۰/۱۰/۶

: هراد دوجو  هنیزه  روج  ود  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن رثکا  وت 

https://khorramirad.com/761/
https://khorramirad.com/759/


هش یم فیرعت  عبانم  درکراک  ساسا  رب  هک  یا  هنیزه
عبنم زا  لقتسم  هنیزه 

اب شتوافتلا  هبام المع  مه  نینک  دراو   Cost دلیف وت  یرادقم  هگا  .هش  یم دراو   Fixed Cost دلیف وت  تکجارپ  عبنم  زا  لقتسم  هنیزه 
.Fixed Cost دلیف نومه  وت  هر  یم هشاب ) هتشاد  دوجو  هگا   ) عبانم هنیزه 

(. تسه  Cost Resourc روظنم  ) تسه هنیزه  عبانم  زا  هدافتسا  تکجارپ ، وت  عبنم  زا  لقتسم  یاه  هنیزه فیرعت  یارب  هگید  هار  هی 
هراد و قرف  حلاصم  تالآ و  نیشام  یناسنا و  عبانم  ینعی  یلومعم ، عبانم  اب  عبنم  عون  نیا  یلو  دایم ، بیجع  رظن  هب  شمسا  هک  منود  یم

شاهاب هش  یم هراد و  یرتشیب  یریذپ  فاطعنا هک  هنیا   Fixed Cost هب شزایتما  .هعبنم  زا  لقتسم  یاه  هنیزه یزاس  هدایپ یارب  المع 
 … درک و یدنب  هتسد ور  تباث  یاه  هنیزه

نیا یارب  یا  هفسلف تفاسورکیام  .نش  یمن هتفرگ  رظن  رد  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  تابساحم  وت  هنیزه  عبانم  هک  هنیا  شلکشم  طقف 
.هشابن یدربراک  دایز  دلیف  نیا  هک  هش  یم ثعاب  لاح  ره  رد  یلو  هراد ، ارجام 

رب یلو  هتکجارپ ، هنیزه  عبانم  هب  کیدزن  شراتفر  .تسه   expense زا هدافتسا  اروامیرپ ، وت  عبنم  زا  لقتسم  یاه  هنیزه فیرعت  هار 
.دایم مه  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  تابساحم  وت  نوا  فالخ 

.هش یم فیرعت  عبانم  اب  هک  مه  عبنم  هب  هسباو  هنیزه  .عبنم  زا  لقتسم  هنیزه  زا  نیا 

هک هراد  دوجو  عبانم  یاه  هنیزه یارب   Accrue At عبنم و زا  لقتسم  یاه  هنیزه یارب   Fixed Cost Accrual دلیف اتود  تکجارپ  وت 
یاهتنا رد  هنیزه  راک ، یادتبا  رد  هنیزه  نراد ، هنیزگ  ات  هس اه  نوا زا  مودکره  هش و  یم جرخ  عقوم  هچ  اه  نوا هنیزه  هنک  یم صخشم 

(: هضرف شیپ یرخآ  نیا   ) راک تدم  لوط  رد  تسدکی  روط  هب  هنیزه  راک و 

Start
Prorated

End

لامرن و عیزوت  الثم  نشاب … هتشاد  هنیزه  زا  یرت  عونتم یاه  بیکرت داوخ  یم نوشلد  .نش  یم دیما  ان  اه  هنیزگ نیا  ندید  اب  اه  یلیخ
.یثلثم

؟ میرایب اجک  زا  ور  اه  نیا الاح 

دلیف وت  هصخشم  نیا  .درک  نییعت  ییاهوگلا  نینچ  اب  لکش و  نیا  هب  ور  تیلاعف  یارجا  نامز  تدم  رد  عبنم  راک  عیزوت  هویش  هش  یم
.هش یم دراو   Work Contour

هب هتسباو  هنیزه  رییغت ، نیا  رظانت  هب  .تشاد  دهاوخ  یتوافتم  یاهراک  رادقم  فلتخم  یاهزور  وت  عبنم  نیدب ، رییغت  ور  رادقم  یتقو 
نیمه المع  ینعی  .هنک  یم رییغت  مه  هش  یم صخشم  شراک  تعاس  ره  هنیزه  رادقم  عبنم و  راک  رادقم  ساسا  رب  شدوخ  هک  عبنم 

.هش یم صخشم  مه  هنیزه  یوگلا  المع  مینک ، یم دراو  راک  یارب  یتقو  ور  نینیب  یم الاب  هک  ییاهوگلا 

تیلاعف یاهراتفر  هنرگو  نینک ، صخشم  تقد  هب  ور  تیلاعف  عون  دیاب  هک  هشاب  نوتساوح  نینکب  اهراک  روج  نیا زا  نیتساوخ  هگا 
.دوب دهاوخن  نوتراظتنا  قباطم 

! هش یمن درک ؟ فیرعت  وگلا  هش  یم یروطچ  عبنم  زا  لقتسم  یاه  هنیزه یارب 



اهراک اهراک هدنامیقاب   هدنامیقاب یارب   یارب همانرب   همانرب
https://khorramirad.com/758/ - ۱۳۹۰/۹/۲۸

.هدش ماجنا  راک  زا  یتمسق  هش  یم هیهت  همانرب  هک  یتقو  الوصا  ای  هشب  هیهت  همانرب  اهراک  هدنامیقاب  یارب  هک  همزال  اه  تقو یلیخ 
دیکات دوجو  مامت  اب  هک  مسیون  یم ور  بلطم  نیا  مراد  ننک و  یم دراو  همانرب  وت  ور  هدنومیقاب  یاه  تمسق طقف  طیارش  نیا  وت  اه  یلیخ

: هک منک 

هشاب هشاب لماک   لماک دیاب   دیاب یطیارش   یطیارش رهره   وتوت   یدنب   یدنب نامز نامز همانرب   همانرب هرتسگ   هرتسگ

یعرف یدنب  هتسد هی  نینوت  یم .هشب  اهراک  مامت  لماش  دیاب  مه  زاب  نیسیونب ، اهراک  هدنومیقاب  یارب  یا  همانرب هک  ناوخ  یم امش  زا  هگا 
.هدب شیامن  ور  اه  هدنومیقاب طقف  هک  نیزاسب  یرتلیف  ای  هنک  ادج  ور  هدنومیقاب  اه  تمسق هک  نینک  تسرد  همانرب  یارب 

نیاوخب هگا  ادعب  .هشاب  اه  تفرشیپ هبساحم  شنیرت  مهم دیاش  هک  نیش  یم لکشم  راچد  اهاج  یلیخ  وت  هشابن  لماک  نوت  همانرب هگا 
.نیش یم راتفرگ  مه  نینک  راک  اهریخات  هبساحم  یور 

راک راک تسکش   تسکش راتخاس   راتخاس یامنهار   یامنهار باتک   باتک ناگیار   ناگیار راشتنا   راشتنا
https://khorramirad.com/757/ - ۱۳۹۰/۹/۲۵

.مدرک رشتنم  ناگیار  یکینورتکلا و  ور  باتک  هراد : دوجو  دمع  توافت  هی  هعفد  نیا  یلو  همدیدج ، باتک  ربخ  مالعا  یارب  نتم  نیا 

.نینک هعجارم  باتک  یفرعم  هحفص  هب  راک  نیا  یارب  .نینک  هعلاطم  دولناد و  ور  نوا  نالا  نیمه  نینوت  یم هجیتن  رد 

.تیاباگم زا 7  رتمک  مه  شمجح  س و  هحفص دص  هب  کیدزن  باتک 

یاهدرادناتسا PMBOK و PRINCE2 و .مداد  حیضوت  ور  هدش  یم طوبرم  راک  تسکش  راتخاس  نیودت  هب  هک  یا  هلئسم ره  باتک  نیا  وت 
وت ننوتب  مه  هقباسرپ  دارفا  یتح  منک  یم رکف  .هدش  هداد  حیضوت  لیصفت  هب  شوت  مه   PMI راک تسکش  راتخاس  درادناتسا  هتبلا  دص 

.ننک ادیپ  یبلاج  بلاطم  باتک  رخآ  یاه  شخب

دادرارق دادرارق عاونا   عاونا
https://khorramirad.com/752/ - ۱۳۹۰/۹/۱۰

؟ هیچ  EPCM و EPC قرف

؟ هیچ  Turnkey و Lump Sum قرف

هی بلطم  نیا  وت  .نش  یم جیگ  هر  یم راک  هب  دادرارق  یارب  هک  ییاه  حالطصا عاونا  دروم  رد  اه  یلیخ هدایز و  یلیخ  یروطنیا  یاه  لاوس
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مهف وت  ور  نوتتالکشم  هنک  یم کمک  نوتهب  هک  مگ  یم نوتهب  ور  هتکن  ود  نوا  زا  رت  مهم یلو  مد ، یم حیضوت  دادرارق  عاونا  دروم  رد  رادقم 
: نینک لح  رت  تحار هزوح  نیا  یاهارجام 

یاه ینعم اب  فلتخم  یاه  نتم وت  اه  تقو یلیخ  نرادن و  یقیقد  یلیخ  فیرعت  مدز ) لاثم  هک  ییاتنچ  لثم   ) یدادرارق یاه  حالصا
اه نوا اه  نتم زا  یضعب  تسه و  اه  نوا زا  یضعب  دروم  رد  مه  یتسردان  یاهروصت  هگید ، فرط  زا  .نر  یم راک  هب  یتوافتم  شیبامک 

هداد حیضوت  هابتشا  درک  ادیپ  تنرتنیا  وت  هش  یم هک  یسیلگنا  یاه  نتم فصن  زا  رتشیب  وت   Turnkey الثم .ند  یم حیضوت  هابتشا  ور 
! نینک رواب  هدش !

هورگ ود  نیا  هجیتن  رد  هراد ، ور  شدوخ  یاه  حالطصا مه  یدنب  هتسد عون  ره  درک و  یدنب  هتسد هش  یم تهج  دنچ  زا  ور  اهدادرارق 
هدادرارق تمیق  هرابرد  یکی  نوچ  مینک ، هسیاقم  مه  اب  دیابن  ور   EPC و Lump Sum الثم .درک  هسیاقم  مه  اب  هش  یمن ور  حالطصا 

.هژورپ ناکرا  طابترا  هرابرد  یکینوا  و 

.مد یم حیضوت  ور  اه  یدنب هتسد مه  رادقم  هی  الاح  .نیشب  مگردرس  رتمک  ات  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هشیمه  ور  هتکن  ود  نیا  بوخ ،

.هش یم هداد  حیضوت  مه  کاب  مپ تاکرادت  تیریدم  شناد  هزوح  وت  هک  یزیچ  نومه  ینعی  هدادرارق ، غلبم  ساسا  رب  لوا  یدنب  هتسد
: درک میسقت  هش  یم هتسد  هس  هب  نوشتمیق  تعیبط  رظن  زا  ور  اهدادرارق 

هش یم هرتسگ  نیودت  هب  رجنم  هک  یتاصخشم  تامازلا و  ای  هژورپ  ( Scope  ) هرتسگ دادرارق  عون  نیا  وت  : ((Fixed-PriceFixed-Price  ) ) تباث تباث تمیق   تمیق
راکنامیپ تلاح  نیا  وت  هک  هصخشم  .ندنب  یم تباث  یتمیق  اب  راک  نوا  لک  ماجنا  یارب  یدادرارق  دعب  ننک و  یم نییعت  تقد  هب  ور 

.هشب هصقانم  دراو  دعب  هنکب و  مه  یحارط  نالک  روط  هب  ور  نوا  هدشن ، یحارط  هژورپ  هگا  یتح  هنک و  یسررب  تقد  هب  ور  راک  دیاب 
یارب هک  ننکب  ینالک  یاه  یحارط فرص  ور  دادرارق  غلبم  لداعم 2 % یغلبم  تاجناخراک  یاهراکنامیپ  هر  یم راظتنا  هک  مدنوخ  ییاج 
ینعی  ) هشاب هتشاد  لیدعت  الثم  هشاب ، هتشاد  مه  ییاه  هرصبت تباث  غلبم  نیا  هنکمم  هیدایز ! یلیخ  غلبم  .همزال  هصقانم  رد  تکرش 

هب هتسباو  الومعم  شاداپ   ) هشاب هتشاد  شاداپ  هش ،) یم هفاضا  نوا  هب  هش و  یم هبساحم  تخادرپ  ره  وت  مه  لوپ  شزرا  تفا 
هگا الومعم  .اه  نوا لاثما  و  هشاب ) هیلوا  تاصخشم  زا  رتشیب  هژورپ  راک  لوصحم  هک  نیا ای  هژورپ  لیمکت  وت  عیرست  الثم  هییاهرایعم ،

یتح  ) یتباث تمیق  دادرارق  عون  ره  هب  یهاگ  یلو  ، Lump Sum نگ یم شهب  هشاب  هتشادن  ور  اه  هرصبت نیا  زا  مودکچیه  دادرارق 
.هش یم هتفگ   Lump Sum هشاب ) هتشاد  مه  شاداپ و …  لیدعت و  هگا 

راکنامیپ تلاح  نیا  وت  .هش  یم هتفگ  تیریدم  نامیپ  ناریا  وت  هک  هیزیچ  نومه  نیا  : ((Cost ReimbursableCost Reimbursable  ) ) هنیزه هنیزه تخادرپزاب   تخادرپزاب
نوا رب  هفاضا  مه  یلوپ  هی  اعطق  .هریگ  یم ور  شلوپ  امرفراک و  هب  هد  یم ور  اه  هنیزه باسح  تروص  هنک ، یم هنیزه  هژورپ  یارب 

ننودرگ یمرب شهب  ور  اه  هنیزه لک  الثم   ) هشاب تباث  رادقم  هی  هنکمم  هریگ  یم هک  یا  هفاضا لوپ  .هشک  یم هک  یتمحز  یارب  هریگ  یم
الثم %10 اب  ننودرگ  یمرب شهب  ور  اه  هنیزه  ) هشاب اه  هنیزه زا  یدصرد  شاه ،) یرسالاب دوس و  تباب  نموت  نویلیم  هفاضا 100  هب 

لک یارب  ای  هش  یم هداد  راکنامیپ  هب  هک  یدصرد  یارب  اه  تقو یضعب  .ننک  یم درکلمع  لثم  ییاهرتماراپ  هب  هتسباو  ور  نوا  ای  هفاضا )
شارب الومعم  راکنامیپ  نوچ  هراد ، یدایز  تالکشم  دادرارق  عون  نیا  .ننک  یم رت  هدیچیپ ور  ارجام  نراذ و  یم مه  فک  فقس و  هژورپ 
رطاخ نیمه  هب  صاخ .) یاه  تلاح یضعب  زج  هب  هتبلا  هرب ، یم مه  دوس  تباب  نیا  زا  یتح  ای   ) هنک هفاضا  هنیزه  هک  هرادن  یتیمها 
زا ییاه  هنومن اکیرمآ  ناریا و  منکن  هابتشا  هگا   ) نرادن ور  دادرارق  عون  نیا  زا  هدافتسا  هزاجا  اهروشک  زا  یلیخ  یتلود  یاهامرفراک 

.هش یم هدافتسا  کیچوک  یاه  هژورپ وت  الومعم  دادرارق  عون  نیا  زا  مه  الک  نتسه .) اهروشک  نیا 
ور هدرک  هک  ییاهراک  دزمتسد  راکنامیپ  یدزمتسد  تلاح  وت  : ((Unit PriceUnit Price  ) ) ییاهب ییاهب تسرهف   تسرهف ایای   ( ( Time and MaterialTime and Material  ) ) یدزمتسد یدزمتسد

هش و یم باسح  لوپ  نوا  هشلوپ ، ردقچ  تعاسرفن  ره  هک  هدموا  دادرارق  وت  هدرک ، راک  امرفراک  یارب  تعاس  رفن  الثم 200  .هریگ  یم
هدش صخشم  یا  همحزلا قح  لوا  زا  مه  اه  نوا یارب  هشاب و  راکنامیپ  هدهع  هب  مه  حلاصم  هنکمم  .هش  یم تخادرپ  راکنامیپ  هب 

هنیزه رادقم  نالف  یشک  میس رتم  ره  هک  هگ  یم دادرارق  هدش و  فیرعت  نومتخاس  هی  یشک  میس یارب  کیچوک  هژورپ  هی  الثم  .هشاب 
ینعی ش ، هداوناخمه دادرارق  هب  یدزمتسد  دادرارق  تعیبط  هشب ، هدیشک  طسو  مه  حلاصم  یتقو  .یدزمتسد  هش  یم نیا  هراد ؛

تمیق هک  هراد  دوجو  ییاهب  تسرهف  هی  .نسانشب  ور  ییاهب  تسرهف  یاهدادرارق  همه  منک  یم رکف  .هش  یم کیدزن  ییاهب  تسرهف 
.هش یم باسح  شتیعضو  تروص  هد  یم ماجنا  هک  یراک  رادقم  یازا  هب  راکنامیپ  هدش و  صخشم  شوت  اهراک  ماسقا  عاونا و  دحاو 

وت ور  یروتکاف  مالقا  نوترثکا  منک  یم رکف  الثم  .نشاب  هتشاد  مه  ور  یا  هگید عون  نوشلد  وت  هنکمم  اهدادرارق  عون  نیا  زا  مودکره 



تلاح نیا  رد  هش و  یمن هداد  ششوپ  اهب  تسرهف  وت  اهدادرارق  عون  نیا  یاهراک  زا  یرس  هی  .نیسانشب  ییاهب  تسرهف  یاهدادرارق 
هی عقاو  رد  ینعی  .هریگ  یم شبیارض  هارمه  هب  ور  لوپ  نوا  امرفراک و  هب  هد  یم ور  اه  هنیزه روتکاف  هنک ، یم هنیزه  هک  نیا زا  دعب  راکنامیپ 
وت هش  یم هیصوت  الومعم  هتباث ؛ تمیق  یاهدادرارق  هگید  هنومن  .هراد  دوجو  ییاهب  تسرهف  تلاح  لد  وت  کیچوک  یتیریدم  نامیپ  تلاح 

هفاضا راکنامیپ  هب  یراک  هگا  ات  هشب  صخشم  یلامتحا  هفاضا  یاهراک  یارب  مه  یتسرهف  یاهب  یرس  هی  تباث  تمیق  یاهدادرارق  لد 
.مینک باسح  ییاهب  تسرهف  تلاح  هب  ور  اه  نوا میشن و  نوش  هنیزه نییعت  راتفرگ  هگید  دش 

درک و عنام  عماج و  یلبق  لثم  هش  یمن ور  یدنب  هتسد نیا  .س  هژورپ ناکرا  نیب  طابترا  هگید  مهم  یارجام  هی  الاح  .تمیق  هرابرد  دش  نیا 
: مگ یم ور  شاه  نیرت جیار زا  یدادعت  طقف  نم  هجیتن  رد  .نشاب  دودحمان  شاه  تلاح دایم  رظن  هب  هک  هنیا  تیعقاو 

رازگرب هصقانم  هی  دش  مومت  یحارط  هک  نیا زا  دعب  هد ، یم ماجنا  ور  یحارط  راک  تکرش  هی  تلاح  نیا  وت  : Design-Bid-BuildDesign-Bid-Build  تلاح تلاح
یاه هژورپ یارب  ناریا  وت  هک  هیتلاح  نومه  نیا  .ننک  یم باختنا  هدش  یحارط  هک  یا  هژورپ نوا  تخاس  یارب  یراکنامیپ  ننک و  یم

تمیق اعطق  .هد  یم ماجنا  ور  تخاس  هک  تسه  راکنامیپ  هی  هنک و  یم یحارط  هک  تسه  رواشم  هی  .هر  یم راک  هب  یتلود  یلومعم 
هصقانم نامز  رد  نوچ  الک  یلو  هشاب ، هدش  هتفگ  تلاح  هس  نوا  زا  مودکره  هنوت  یم مه  تکرش  اتود  نیا  زا  مودکره  دادرارق 

کسیر هک  هگید  دادرارق  عون  ود  غارس  هجیتن  رد  تسب و  تباث  تمیق  دادرارق  راکنامیپ  اب  هش  یم یتحار  هب  هدش ، ماجنا  یحارط 
هک هشاب  رطاخ  نیا  هب  دیاش  ندنب ، یم ییاهب  تسرهف  ور  راکنامیپ  دادرارق  تلاح  نیا  وت  ناریا  وت  .نر  یمن هراد  امرفراک  یارب  یدایز 

لیمکت زا  شیپ  یتح  یهاگ  ننک و  یم رظن  لامعا  شور  اه  یلیخ مه  یحارط  لیمکت  زا  دعب  هش و  یم ماجنا  هلجع  اب  الومعم  یحارط 
.ندنب یم دادرارق  راکنامیپ  اب  یحارط 

الومعم متفگ  هک  یمسا  اتود  .هد  یم ماجنا  تکرش  هی  ور  ارجا  یحارط و  تلاح  نیا  وت  : Design-ConstructDesign-Construct  ایای   Design-BuildDesign-Build  تلاح تلاح
هشاب یزاگ  تفن و  ای  هناخراک  تخاس  هژورپ  هگا  .هشاب  اه  نوا لاثما  یزاس و  هار ینارمع ، ینامتخاس ، هژورپ  هک  هر  یم راک  هب  ینامز 

ور اهراک  همه  هنیا : ش  هداس ینعم  تسه ؛  Engineering, Procurement, Construction ففخم هک  ، EPC نگ یم شهب  الومعم 
راک لک  لاح  ره  رد  یلو  هریگ ، یم کمک  مود  تسد  یاهراکنامیپ  زا  شدوخ  تکرش  نوا  اه  تقو یلیخ  .هد  یم ماجنا  تکرش  هی 

.هراد لماک  تیلوئسم  شلابق  رد  هنوا و  هب  قلعتم 
مامت تکرش  نوا  .هدنب  یم دادرارق  تکرش  هی  اب  امرفراک  مه  تلاح  نیا  وت  : EPCMEPCM  ایای   Management ContractingManagement Contracting  تلاح تلاح

نوا امرفراک و  نیب  دادرارق  یلو  هنک ، یم تیریدم  ور  اه  نوا مه  دادرارق  دقع  زا  دعب  هنک و  یم باختنا  ور  مود  تسد  یاهراکنامیپ 
هد و یم امرفراک  دوخ  مه  ور  اهراکنامیپ  نوا  لوپ  هک  هصخشم  .اه  تکرش نوا  نیب EPCM/MC و  هن  هش ، یم هتسب  اه  تکرش

نیا هب  یلو  تسه ،  Engineering, Procurement, Construction Management ففخم  EPCM هتحار. شلایخ   EPCM/MC
، یحارط تیریدم  راک  هک  هینعم  نیا  هب  هد ، یم ماجنا  ور  تیریدم  ارجا و  تاکرادت ، یحارط ، راک  تکرش  نوا  هک  تسین  ینعم 

.تسه  EPCM هدهع هب  امیقتسم  مه  یحارط  راک  اه  تقو یضعب  .هد  یم ماجنا  ور  ارجا  تاکرادت و 
شدوخ مه  ور  ش  هنیزه یتح  هد و  یم ماجنا  راکنامیپ  ور  هژورپ  یاهراک  مامت  تلاح  نیا  وت  : Build-Operate-TransferBuild-Operate-Transfer  تلاح تلاح

نوا لوصحم  زا  ور  شدوس  اه و  هنیزه هراکنامیپ و  هب  قلعتم  یتدم  هی  ات  هنوخراک ) الثم   ) هژورپ لوصحم  ضوع  رد  .هنک  یم تخادرپ 
.هد یم لیوحت  امرفراک  هب  ور  هنوخراک  هش ) یم صخشم  دادرارق  وت  هک   ) تدم نوا  زا  دعب  هراد و  یمرب

Project Delivery System ای  Project Delivery Method ای  Contract Structure شهب هک  هژورپ  ناکرا  طابترا  یارجام  زا  مه  نیا 
.نگ یم

اتود زا  یبیکرت   Turnkey هرب .) راک  هب  مه  یا  هگید یاه  لداعم دیاش   ) تسد رد  دیلک  نگ  یم شهب  ناریا  وت  هک  ، Turnkey هنوم یم
ماجنا راکنامیپ  هی  ور  شاهراک  لک  هشاب ،) تباث  شتمیق   ) هشاب  Lump Sum هک  Turnkey نگ یم یا  هژورپ هب  .متفگ  هک  یا  یدنب هتسد

هب راک  رخآ  رد  مه  ور  هژورپ  غلبم  هنک و  عورش  ور  یرادرب  هرهب هلصافالب  هنوتب  امرفراک  هک  یروط  هشاب ،)  Design-Build ای  EPC  ) هدب
مومت هژورپ  هک  نیا زا  دعب  .شراک  یپ  هر  یم هدنب و  یم دادرارق  هنک ، یم صخشم  ور  لوصحم  تاصخشم  امرفراک  ینعی  .ندب  راکنامیپ 

هژورپ یارجا  نیح  رد  هک  تسین  زاجم  امرفراک  دادرارق  عون  نیا  وت  الومعم  .هد  یم ور  شلوپ  هریگ و  یم لیوحت  راکنامیپ  زا  ور  نوا  هشب ،
.هنک تلاخد  شوت 

عون ره  هب  یهاگ  یتح  نگ Turnkey و  یم مه  هش  یم تخادرپ  یجیردت  نوشغلبم  هک  یماس  مال  EPC یاه هژورپ هب  اه  تقو یضعب 



.تسین تسرد  دایز  هک  ، Turnkey نگ یم مه   EPC هژورپ

اهاه تیلاعف تیلاعف یقطنم   یقطنم هکبش   هکبش ردرد   صقن   صقن
https://khorramirad.com/751/ - ۱۳۹۰/۹/۲

میریگب رظن  رد  هطقن  هی  ور  تیلاعف  ره  هگا  .ساه  یزاین شیپ هگید  ترابع  هب  اه و  نوا نیب  هطبار  اه ، تیلاعف یقطنم  هکبش  زا  روظنم 
مامت هشاب و  هتسویپ  هعومجم  هی  دیاب  هکبش  نیا  .دایم  دوجو  هب  هکبش  هی  میریگب ، رظن  رد  اه  هطقن نیب  ییاه  طخ ور  اه  نوا نیب  طبار  و 

.هصقان هکبش  هک  میگ  یم هشابن ، روطنیا  هگا  .هنک  لصو  هگیدمه  هب  یبسانم  لکش  هب  ور  اه  هطقن

یاهرادقم هک  شدعب  تدم  هی  یلو  دایب ، رظن  هب  بسانم  نومیدنب  نامز نالا  نیمه  هنکمم  هشاب ، صقان  اه  تیلاعف یقطنم  هکبش  یتقو 
یاه باوج اب  میریگب ، یتسرد  یاه  ینیب شیپ دیدج و  یدنب  نامز مه  زاب  هک  میتشاد  راظتنا  دش و  زور  هب  همانرب  میدرک و  دراو  ور  یعقاو 

.میشب وربور  بیرغ  بیجع و 

اه تیلاعف نیب  یاه  یگتسباو مامت  میسانشب و  یبوخ  هب  ور  اه  نوا تعیبط  دیاب  مینک ، لماک  ور  اه  تیلاعف یقطنم  هکبش  هک  نیا یارب 
هژورپ میت  یاضعا  هیقب  زا  تاعالطا  یروآ  عمج  فرص  ور  یدایز  یلیخ  نامز  تدم  دیاب  هک  هییاهاج  نوا  زا  نیا  .میشاب  هدرک  دراو  ور 

.تسه مه  شمهم  یلیخ  یاه  تمسق زا  یکی  اعطق  هشتمسق و  نیرترب  نامز یزیر  همانرب زا  تمسق  نیا  نم  رظن  هب  .نینکب 

: تسه مه   PMI یزیر همانرب درادناتسا  وت  الثم  هک  هراد ، دوجو  هدعاق  کی  اه  تیلاعف یقطنم  هکبش  دروم  رد 

.هشاب .هشاب زاین   زاین سپسپ نودب   نودب تیلاعف   تیلاعف کیکی   زازا   شیب   شیب زاین  وو   زاین شیپ شیپ نودب   نودب تیلاعف   تیلاعف کیکی   زازا   شیب   شیب دیابن   دیابن همانرب   همانرب رهره   وتوت  

! دایز یلیخ  امتح ، هلب ، هنیا : نم  باوج  .هن  ای  تسه  هدعاق  نیا  تیاعر  هب  یزاین  اعقاو  هک  نسرپ  یم ند و  یم لیمیا  نم  هب  اه  یلیخ

نینک و یم فشک  ور  یدایز  یلیخ  یاهدوبمک  نیرب ، شیپ  شققحت  هار  رد  نینک  یعس  نینودب و  هدعاق  نیا  هب  دیقم  ور  نوتدوخ  یتقو 
هی شزا  نینک  یعس  هشیمه  نیش ، هدنروآ دیدپ  امش  هک  هیرنه  رثا  هی  لثم  یدنب  نامز همانرب  .هش  یم رتشیب  نوت  همانرب تیفیک  شلح  اب 

یاه تیلاعف ات  ننک  یم رتلیف  ور  همانرب  هک  هنیا  ننک  یم اه  یضعب هک  یراک  .نینکن  لبمس  هک  هنیا  مروظنم  .نیزاسب  یرنه  راکهاش 
یاه تیلاعف یارب  ور  راک  نیا  هگید  راب  هی  .ننک  یم اه  نوا همه  زاین  شیپ ور  همانرب  هیلوا  نوتس  لیام هی  دعب  ننیبب و  ور  زاین  شیپ نودب 

ماجنا هقیقد  کی  زا  رتمک  وت  ارجام  نیا  لک  .ننک  یم اه  نوا همه  زاین  سپ ور  تقوم  لیوحت  لثم  ینوتس  لیام ننک و  یم زاین  سپ نودب 
.یچیه هنک ؟ یم هفاضا  همانرب  هب  یزیچ  هچ  هش و  یم

چیه اعقاو  ایآ  هک  نینک  رکف  نوتدوخ  اب  نینک و  ادیپ  ور  زاین  سپ زاین و  شیپ نودب  یاه  تیلاعف .نینک  لرتنک  ور  نوتاه  همانرب هشیمه 
صوصخ هب  لک و  یروانش  دعب  .نینک  دراو  همانرب  وت  نینک و  ادیپ  ور  هطبار  نشاب ؛ هتشادن  هدیعب  نرادن ؟ یا  هگید راک  اب  یطابترا 

هک نینیبب  نیدرگب و  .هراد  فعض  هکبش  هک  هینعم  نیا  هب  الومعم  نشاب ، گرزب  دح  زا  دایز  اه  یروانش یتقو  .نینک  کچ  ور  دازآ  یروانش 
.هن ای  نیتخادنا  اج  ور  یا  هطبار

دنچ الامتحا  نینک  یم هیهت  نیشک و  یم تمحز  شارب  هام  ود  یکی  هک  یا  همانرب هک  هنیا  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  هک  یا  هتکن نیرخآ 
.دوب دیهاوخ  رت  تحار لرتنک  هلحرم  وت  هشاب ، رتهب  نوتیزیر  همانرب ردقچره  دوب و  دهاوخ  نوتلرتنک  یانبم  لاس 

( اه تیلاعف هصالخ   ) راک تسکش  راتخاس  رصانع  هب  اه ، تیلاعف رب  هوالع  نینوت  یم تکجارپ  وت  .مگب  تفر  مدای  ور  یزیچ  هی  تشون : یپ
ره دوب و  دهاوخ  مه  ش  هعومجمریز یاه  متیآ مامت  زاین  شیپ المع  نیدب ، تیلاعف  هصالخ  هی  هب  هک  یزاین  شیپ ره  .نیدب  هطبار  مه 

زاین شیپ امیقتسم  یتیلاعف  الثم  تکجارپ  وت  هگا  رطاخ  نیمه  هب  .هش  یم شاه  هعومجمریز مامت  زاین  سپ المع  مه  نیدب  هک  یزاین  سپ
یلکشم چیه  نم  یلو  نفلاخم ، تکجارپ  ناکما  نیا  ندرب  راک  هب  اب  اه  یضعب .هراد  صقن  هکبش  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  هشاب ، هتشادن 
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رت هداس یلیخ  ور  نتسه  لماک  هک  ییاه  هکبش شاهاب  هش  یم .هراد  مه  یدایز  یلیخ  یاهزایتما  مرظن  هب  اقافتا  منیب و  یمن شوت 
یلیخ و  نشب ) رت  هداس مه  یجیردت  یاهدوبهب  اه و  حالصا یلامتحا ، یاه  لاکشا ندرک  ادیپ  هک  هش  یم ثعاب  یگداس   ) درک یزاس  هدایپ

.هش یم تخس  یلیخ  ای  تسین  نکمم  نوا  نودب  هک  داد  ماجنا  شاهاب  مه  یا  هناقالخ یاهراک  هش  یم اه  تقو

!! لسکا لسکا مان   مان هبهب   یایا   هعجاف هعجاف
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: مدش گرزب  یلیخ  لکشم  هی  هجوتم  هیتدم  لاح  نیا  اب  .دوب  میهاوخ  جلف  ابیرقت  لسکا  نودب  ام ، راک  وت  همزال و  اهراک  رثکا  وت  لسکا 
! لسکا زا  اجبان  هدافتسا 

هی هک  تفریذپ  .هنک  دی  علخ  ور  راکنامیپ  تساوخ  یم امرفراک  دوب و  بسانمان  یلیخ  هژورپ  هی  تیعضو  هک  دوب  شیپ  لاس  ابیرقت 10 
هاگراک نوا  هب  هک  مدوب  یمیت  یاضعا  زا  یکی  نم  .هربب  شیپ  ور  راک  دیدج  هژورپ  تیریدم  میت  هی  اب  ات  هدب  راکنامیپ  هب  هگید  سناش 

زا یکی  .دش  یضار  مه  امرفراک  میدرک و  مومت  یبسانم  لکش  هب  ور  راک  لاس  زا 2  دعب  میتفرگ و  لیوحت  یلبق  میت  زا  ور  راک  میتفر ،
دادعت هتفه  کی  زا  دعب  هژورپ  ریدم  هک  هنیا  هبلاج ،) شنتفگ  یلو  هرادن ، ثحب  نیا  هب  یطبر  هک   ) هژورپ نوا  وت  نم  بلاج  یاه  هبرجت

ربارب زا 2  رتشیب  نامدنار  هک  دوب  نیا  هجیتن  .درک  لیدبت  تارتنک  هب  دزمزور  زا  ور  همه  یاهدادرارق  یلو  درک ، فصن  ور  هاگراک  یاهورین 
دادعت نامدنار  نیمه  ظفح  اب  جیردت  هب  .دوب  لبق  زا  رتشیب  دش  یم ماجنا  هک  یراک  ندوب ، هدش  فصن  اهورین  هک  نیا اب  ینعی  .دش 

.میتفرگ یم یرتشیب  جیاتن  دش و  دایز  مه  اهورین 

هب داد  یم درک ، یم هیهت  یلبق  هاگراک  تسرپرس  ور  اهراکروتسد  .دوب  اهراکروتسد  مدید ، هاگراک  نوا  وت  هک  یبیجع  یاهزیچ  نیلوا  زا  یکی 
، نتشاد ییارجا  یاه  لیتید اهراکروتسد  زا  یلیخ  .هاگراک  تسرپرس  هب  درک  یم شغالبا  دییات  زا  سپ  مه  نوا  تراظن و  تسرپرس 

مه بوخ  دوب ! هدیشک  لسکا  وت  ور  اه  هشقن مامت  هاگراک  تسرپرس  هک  دوب  نیا  منک  بجعت  دش  ثعاب  هک  یزیچ  .کیچوک  یاه  هشقن
.هشکب هشقن  رت  تحار یلیخ  تسنوت  یم تفرگ  یم دای  دکوتا  درک و  یم فرص  یژرنا  رادقم  هی  هگا  هک  هنیا  لکشم  یلو  دوب ، هدیشک 

همانرب هی  .هشب  ماجنا  اروامیرپ  ای  تکجارپ  وت  دیاب  الوصا  هک  ند  یم ماجنا  لسکا  وت  ور  ییاهراک  هک  مدید  ور  اهراکمه  زا  یلیخ  الاح  ات 
هگید تابساحم  یضعب  یدنب و  نامز همانرب  وت  تابساحم  یضعب  نراد ، لسکا  لیاف  اتنچ  نوا  تازاوم  هب  دعب  ننک ، یم هیهت  یدنب  نامز

عون نیا  یارب  هنوت  یم هک  ییاهرازبا  نیرتهب  هک  هیلاح  رد  نیا  .هش  یم ماجنا  لسکا  وت  یلیمکت  تاعالطا  تبث  ای  تفرشیپ  لثم 
یضعب .هراد  یدایز  یلیخ  تالکشم  لسکا  هب  نوشلاقتنا  تسه و  اروامیرپ  تکجارپ و  وت  هشاب  هتشاد  دوجو  اهراک  تابساحم و 

: نتسه اه  نیا اه  لکشم

تکجارپ و وت  هک  نکمم ، لومرف  نیرت  هداس ندرک  هفاضا  یارب  هجیتن  رد  هرادن ، راک  تسکش  راتخاس  بتارم و  هلسلس  لسکا 
.هریگ یم تقو  هزادنا  نومه  هب  مه  شحالصا  راب  ره  .درک  فرص  تقو  اه  تعاس دیاب  هریگ ، یم تقو  هقیقد  کی  زا  رتمک  اروامیرپ 

تسکش راتخاس  رطاخ  هب  لسکا  وت  یلو  نش ، یم لامعا  تسدکی  نش و  یم هدایپ  هداس  یلیخ  اه  لومرف اروامیرپ  تکجارپ و  وت 
الاح ات  نم  هک  نشب ، تسدکی  هک  هشب  هدافتسا  یرت  هدیچیپ رت و  لماک یلیخ  یاه  لومرف هک  نیا رگم   ) نتسه یعضوم  اه  لومرف

هک هرارق  هک  ییاج  هی  الثم  .هشاب  هتشاد  دوجو  هابتشا  نوشنیب  هک  هراد  لامتحا  هشیمه  هجیتن  رد  هنکب ) ور  راک  نیا  یسک  مدیدن 
.هشاب دیاب  هک  هشاب  یزیچ  نوا  زا  رتشیب  ای  رتمک  اه  هعومجمریز دادعت  هشب ، ماجنا   rollup

نیا .نشب  یسیونزاب  اهابتشا  اه  نوا زا  یضعب  راک  عقوم  هراد  لامتحا  .هنک  یمن تظافح  شاه  لومرف زا  ضرف  شیپ روط  هب  لسکا 
.هتفا یم قافتا  دایز  ندرک  تسیپ  یپک و  عقوم  ارجام 

هلحرم هی  میدب  ماجنا  یا  هگید یاج  ور  اه  نوا یتقو  هجیتن  رد  نشب ، سکعنم  یدنب  نامز همانرب  هب  دیاب  تابساحم  مامت  تیاهن  رد 
.هرایم دوجو  هب  مه  هابتشا  لامتحا  هنک ، یم هفاضا  ور  راک  ارجام  نیا  هک  نیا رب  هوالع  .تشاد  میهاوخ  اه  نوا لاقتنا  یارب  هفاضا  راک 
تکجارپ و وت  یلرتنک  یاه  مزیناکم .مینک  هابتشا  تاعالطا  دورو  وت  هنکمم  هشیمه  مینک ، راک  یرازفا  مرن هچ  وت  هک  هنک  یمن یقرف 
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ادیپ ور  شتاهابتشا  هنوت  یم رت  تحار یلیخ  اه  نوا وت  هشاب ، هتشاد  یفاک  هجوت  تقد و  یسک  هگا  هلسکا و  زا  رتشیب  یلیخ  اروامیرپ 
.هنک

! هرایع مامت  هعجاف  هی  لسکا  زا  هدافتسا  عون  نیا  نم  رظن  هب  الک 

هب نتشاد و  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن وت  نوشاه  شور یزاس  هدایپ وت  یتالکشم  ننک  یم ور  راک  نیا  هک  ییاراکمه  هک  تسین  یکش 
نشاب هتفگ  نم  هب  یتالکشم  هک  هدموین  شیپ  زونه  مدرک و  وج  سرپ و  اه  مدآ زا  یلیخ  زا  الاح  ات  .ندروآ  ور  شور  نیا  هب  رطاخ  نیمه 

داد جرخ  هب  تیقالخ  دش ، قیقد  دیاب  تشاذگ ، تقو  دیاب  مک  هی  .درک  ادیپ  بسانم  لح  هار  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن وت  نوشارب  هشن  هک 
.هشب ادیپ  بسانم  لح  هار  ات  دش ، انشآ  رتشیب  مه  یزیر  همانرب یاهرازفا  مرن اب  هشاب  مزال  دیاش  و 

اهرادومن و عاونا  مینک و  لقتنم  لسکا  هب  اروامیرپ  ای  تکجارپ  زا  ور  جیاتن  مامت  هک  ییاج  .هدیفم  راک  ینایاپ  هلحرم  یارب  لسکا 
؛ هشاب هفرط  کی  تابساحم  هک  نیا طرش  هب  هرادن ، یلکشم  هک  هشب ، ماجنا  اجنوا  مه  یتابساحم  دیاش  .میزاسب  ور  یشرازگ  یاه  ناملا

.مینودرگرب یدنب  نامز همانرب  هب  ور  یزیچ  هک  هشابن  یزاین  نشاب و  اه  شرازگ یارب  افرص  نوشجیاتن  ینعی 

؟؟ دموا دموا لباب   لباب جرب   جرب هژورپ   هژورپ رسرس   هبهب   یچیچ  
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؟ هنک یراک  هچ  فرص  زیچ  ره  زا  رتشیب  ور  شتقو  دیاب  هژورپ  ریدم  امش  رظن  هب 

شتسرد هنیزگ  هک  تسه  ییاه  لاوس  PMP نومزآ وت  .هشب  تاطابترا  فرص  دیاب  هژورپ  ریدم  تقو  نیرتشیب  هک  هنک  یم دیکات  کاب  مپ
.هشب تاطابترا  فرص  دیاب  هژورپ  ریدم  نامز  % 90 هنیا :

هب ارچ ؟ .نتسین  روطنیا  اه  یلیخ هنافساتم  یلو  .ننک  یم دییات  ور  هلئسم  نیا  مه  نتشاذگ  نس  هب  اپ  هک  یقفوم  یاه  هژورپ ریدم  مامت 
ای اه  لح هار  اهراک  نوا  ماجنا  یارب  دیاب  هصخشم ، یلیخ  هیچ ؟ فیلکت  .ننکب  هگید  یاهراک  فرص  ور  نوشتقو  نروبجم  هک  نیا رطاخ 
منک اعدا  منوت  یم تارج  هب  هک  نم  .س  هژورپ ریدم  هفیظو  اعقاو  هک  ییاهراک  نوا  یارب  نراذب  ور  نوشتقو  ننک و  ادیپ  ور  یا  هگید دارفا 

تیریدم هزوح  وت  الصا  هک  هش  یم ییاهراک  فرص  اهانثتسا ) ضعب  زج  هب   ) مدید الاح  ات  هک  ییاه  هژورپ ریدم  نامز  زا 70 % رتشیب  هک 
.ننود یمن ور  هژورپ  تیریدم  تسرد  موهفم  زونه  اه  یلیخ هک  میریذپب  دیاب  .تسین  هژورپ 

زا یهورگ  .تسه  لباب  جرب  دروم  رد  یمیدق  هناسفا  هی  .مداد  یم شوگ  یسانش  نابز دروم  رد  یتوص  باتک  هی  متشاد  شیپ  زور  دنچ 
نتفرگ میمصت  ندیسرت و  نایادخ  .دنوسر  یم نایادخ ) لحم   ) اه نامسآ هب  ور  اه  نوا هک  ندش  یدنلب  جرب  نتخاس  لوغشم  اه  یلباب

یگمه البق  هک  مدرم  نوا  هک  ندرک  یراک  دوب : نیا  دیسر  نوشرظن  هب  هک  یلح  هار  نیرتهب  .هروخب  تسکش  اه  نوا هژورپ  هک  ننک  یراک 
.ندرک ادیپ  یتوافتم  نابز  مودکره  ندز ، یم فرح  نوبز  کی  هب 

تعرس هب  هژورپ  هک  هش  یم نیا  هجیتن  هش و  یم فیعضت  تدش  هب  هژورپ  تاطابترا  هک  هنیا  هتفا  یم هناسفا  نیا  وت  هک  یقافتا  عقاو  رد 
.هروخ یم تسکش 

PSMPSM  یهاوگ یهاوگ هرابرد   هرابرد
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مارکسا یهاوگ  نیرت  هدش هتخانش   CSM مدوب. هتشون  یرصتخم  ( Certified ScrumMaster ففخم  ) CSM یهاوگ هرابرد  البق 
هک نیا دوجو  اب  ( Professional ScrumMaster ففخم  ) PSM هک نراد  داقتعا  اه  یضعب .تسه  کباچ ) هژورپ  تیریدم  رد  یکبس  )

.هرتاکتا لباق  رت و  یوق تسه ، هدش  هتخانش   CSM زا رتمک 

هی رت ،) هتفرشیپ  ) PSM II یهاوگ نوا  رب  هوالع  هک  هدیم   Scrum.Org هسسوم ور  یهاوگ  نیا  .تسه   PSM I یهاوگ عقاو  رد  عوضوم 
.هراد مه  اه  Developer یارب هگید  یهاوگ  هی  اه و  Product Owner یارب یهاوگ 

ناکما هک  هدش  یدایز  دیکات  شتیاس  وت  یلو  نیشاب ، هدنورذگ  مه  ور   PSM هرود امتح  هک  تسین  یزاین  ناحتما  رد  تکرش  یارب 
یدج و یلیخ  دیاب  هنک  تکرش  هرود  وت  داوخن  هک  یسک  مه  نم  رظن  هب  .همک  یلیخ  ندنورذگنور  هرود  هک  ییاسک  یارب  تیقفوم 
سردم طلست  رطاخ  هب  مدرک ، هبرجت  میگدنز  وت  هک  هدوب  ییاه  هرود دودعم  زا  یکی  هک   CSM هرود نوا ، رب  هوالع  .هنک  هعلاطم  نیگنس 

مه کیرنه  فصن  یتح  هرود  نیا  سردم  ییاناوت  هگا  .دوب  زیگنا  ناجیه  هدنزومآ و  بلاج ، رایسب  سیردت ، هویش  هب  گربین ) کیرنه  )
.هراد شراک  وت  یدایز  هقباس  مه  سردم  نیا  ارهاظ  .هراد  ندرک  تکرش  شزرا  زاب  هشاب ،

بوخ ور  عوضوم  داوخ  یم هک  یسک  نم  رظن  هب  سارجام و  یدنب  عمج هک  هراد  مارکسا  دروم  رد  یا  هحفص عبنم 17  هی   Scrum.Org
بسانم مارکسا  نتفرگدای  یارب  باتک  نیا  .هشاب  هدیمهف  هشاب و  هدنوخ  تقد  هب  ور  نوا  دیاب  امتح  هشاب  قفوم  مه  ناحتما  وت  همهفب و 

.نینک تفایرد  شتیاس  زا  ناگیار  هب  نینوت  یم ور  باتک  .هبسانم  یدنب  عمج یارب  طقف  تسین ،

Ken Schwaber هتشون  Agile Project Management with Scrum باتک هش  یم هدافتسا  نومزآ  نیا  یارب  هک  یا  هگید عبنم 
تسه یداتسا  سیک  یسررب  رب  ینتبم  الماک  هک  نینودب  دیاب  یلو  هیبوخ ، باتک  .تسه  مارکسا ) یاهراذگ  هیاپ زا  یهاوگ و  نیا  یلوتم  )

زاجم ریغ  یاوتحم  هک  ییاه  تیاس زا  نینوت  یم ور  باتک  نیا  .هشاب  هدننک  هتسخ  اه  یضعب یارب  بلاج و  یلیخ  اه  یضعب یارب  هنکمم  و 
.نینک دولناد  نراد 

هتشون ، Scrum and XP from the Trenches باتک هک  هبوخ  یلیخ  هریگب  دای  ور  مارکسا  داوخ  یم یسک  هگا  نم  رظن  هب  لاح  ره  رد 
دسا همجرت  اب  مه  نوا  یسراف  هخسن  .نینک  شدولناد   InfoQ تیاس زا  نینوت  یم هناگیار و  باتک  نیا  .هنوخب  مه  ور  گربین  کیرنه 

.هراد دوجو  تیاس  نومه  وت  یرفص 

Schwaber شیارگ تایبدا و  اب  هک  هنیا  مزلتسم  الماک  ناحتما  نیا  رد  تیقفوم  هک  نیا نیشاب ، هتشاد  رظن  رد  دیاب  ور  مهم  هتکن  هی 
دروخرب ریذپ  فاطعنا هلئسم  اب  یلیخ  هک  گربین  کیرنه  لثم  یا  هگید یاسک  اب  هکشخ و  سکودوترا و  یلیخ  نوا  شیارگ  .نیشاب  انشآ 

.هراد قرف  ننک  یم

نیا .نیدب  ور  ( Open Assessment مسا هب   ) Scrum.Org یشیامزآ ناحتما  نینوت  یم نیشب ، هدامآ  ناحتما  یارب  هک  نیا زا  دعب 
نیا دیاب  امتح  هیلصا و  ناحتما  ربارب  ود  زا  رتشیب  هراد  دوجو  لاوس  ره  یارب  هک  ینامز  .هراد  تقو  تعاس  کی  هلاوس و  ناحتما 30 

نومزآ نیا  هباشم  اقیقد  یلصا  ناحتما  یاه  لاوس یضعب  .نیدب  ور  ناحتما  نیا  راب  کی  زا  رتشیب  .نیشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ور  هلئسم 
.هرادن قرف  مه  اب  دایز  نوشحطس  نم  رظن  هب  یلو  هیشیامزآ ، ناحتما  زا  رت  تخس یلصا  ناحتما  هک  هدش  هتفگ  تیاس  وت  .نتسه 

رالد تخادرپ 150  اب  ننوت  یم هیقب  .نراد  نوشیمان  تبث هتسب  وت  مه  ور  ناحتما  نشاب  هدرک  مان  تبث  هرود  یارب  هک  ییاسک  الامتحا 
(. رالد ات 600  نیب 300  امومع   ) مسانش یم نم  هک  هیا  هگید یاه  ناحتما زا  رتمک  بتارم  هب  ناحتما  تمیق  .ننک  مان  تبث  ناحتما  یارب 

.نینک مان  تبث  نیدب و  لوپ  هرابود  دیاب  دعب  یاه  هعفد یارب  نیشن ، لوبق  ناحتما  وت  هگا 

یدروسپ نوازا ، دعب  زور  کی  زا  رتمک  ات  الومعم  .هنک  یم دییات  ور  مان  تبث  هسر و  یم نوتتسد  هب  لیمیا  هی  نینک ، مان  تبث  هک  نیا زا  دعب 
زا دعب  .نینک  تکرش  ناحتما  وت  هک  نیراد  تقو  زور  نامز 14  نوا  زا  هسر و  یم نوتتسد  هب  مه  نینک  هدافتسا  ناحتما  یارب  دیاب  هک 

.هش یم لاسرا  نوتارب  یهاوگ  نوا ، زا  دعب  یراک  زور  ات 10  زا 7  هش و  یم مالعا  نوتهب  هجیتن  هشب ، مومت  ناحتما  هک  نیا

یاه لاوس هب  نینوت  یم یشیامزآ ، ناحتما  فالخ  رب  .نیرب  شیپ  عیرس  دیاب  اتبسن  هراد ، تقو  تعاس  کی  هک  هیتست  لاوس  ناحتما 80 
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.نینک زاب  مه  ور  اه  لاوس تسیل  نیدرگرب و  مه  یلبق 

اهاه شور شور اهدرادناتسا  وو   اهدرادناتسا ردرد   هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم یاه   یاه توافت توافت
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رظن هب  .هنک  هسیاقم  هگید  یاه  شور اب  ور  نوا  هک  همهفب ، بوخ  ور  کاب ، مپ الثم  هژورپ ، تیریدم  شور  هی  موهفم  هنوت  یم مدآ  یتقو 
: درک میسقت  هزوح  هس  هب  ور  اهدرادناتسا  وت  هدش  حرطم  یتیریدم  یاه  هبنج هش  یم نم 

هژورپ تیریدم  یاه  بوچراهچ تیریدم 
هژورپ نالک  تیریدم 

هژورپ یلصیفت  تیریدم 

ور نوشنتفر  راک  هب  لکش  نرب و  راک  هب  هژورپ  وت  هرارق  هک  ییاهدنیآرف  هک  هنیا  میدب ، ماجنا  کاب  مپ وت  دیاب  هک  ییاهراک  زا  یکی  الثم 
”. هژورپ تیریدم  یاه  بوچراهچ تیریدم   “ متفگ شهب  هک  یزیچ  هش  یم نیا  .مینک  صخشم 

مارکسا ای   ) هژورپ ریدم  یتیریدم  یاه  تیلوئسم مینک ، هسیاقم  مارکسا  2 و  سنیرپ کاب ، مپ وت  میاوخب  هگا  یتیریدم  هبنج  هس  نیا  الاح 
: هلکش نیا  هب  المع  فلتخم  یاه  متسیس وت  رتسم )

کاب کاب ۲۲مپمپ سنیرپ مارکساسنیرپ مارکسا

تیریدم
اه بوچراهچ

هلبهلبهلب

نالک ریخهلبهلبتیریدم 

یلیصفت ریخریخهلبتیریدم 

هژورپ ریدم  هک  هد  یم هزاجا   2 سنیرپ مه  هشابن و  هژورپ  ریدم  هدهع  هب  یلیصفت  تیریدم  هک  هد  یم هزاجا  کاب  مپ مه  هک  حیضوت  نیا  اب 
بطاخم هک  هیزیچ  اهدرادناتسا و  نیا  زا  مودکره  ضرف  شیپ شیارگ  متشون  لودج  وت  هک  یزیچ  هریگب ؛ هدهع  هب  ور  یلیصفت  تیریدم 

.ننک یم تیاده  تمس  نوا  هب  ور 

هشیمه درادناتسا  نیا  وت  یزیر  همانرب هلوئسم و  اه  یزیر همانرب مامت  دروم  رد  المع  هژورپ  ریدم  کاب  مپ وت  .نبلاج  یلیخ  اه  توافت نیا 
نیلوا هریگب ، شیتآ  رتفد  نیتسشن و  هژورپ  رتفد  وت  هگا  .مدنسپ  یم یلیخ  هشیمه  ور  اتیر  لاثم  .هشابن  شناکما  هک  نیا رگم  هیلیصفت ،

؟ هیچ نینک  یم هک  یراک 

یزیچ هچ  یتیعضو  نینچ  یارب  مینیبب  هک  مینک  یم هعجارم  هژورپ  تیریدم  همانرب  هب  میدب : یباوج  نینچ  هک  هنیا  کاب  مپ شیارگ 
.هدرک ینیب  شیپ

ور هژورپ  هک  دشرا ، تیریدم  حطس  .هشب  ماجنا  حطس  هس  رد  هژورپ  تیریدم  هک  هنک  یم قیوشت   2 سنیرپ .تسین  یروطنیا   2 سنیرپ
2 سنیرپ ریبعت  هب  ور  هژورپ  هک  هژورپ  ریدم  حطس  هد ، یم ماجنا  ور  یلک  یلیخ  یاه  یریگ میمصت هک  ینعم  نیا  هب  هنک ، یم تیاده 
حطس تیاهن  رد  و  اه ) تیلاعف دح  رد  هن  و  نکمم ، یاه  یندش لیوحت نیرتزیر  دح  رد   ) نالک یاه  یزیر همانرب ینعی  هنک ، یم تیریدم 

ننک و یم هیهت  هد  یم نوشهب  هژورپ  ریدم  هک  ینالک  یاه  همانرب ساسا  رب  ور  یلیصفت  الماک  یاه  یزیر همانرب هک  ییارجا ، یاه  تسرپرس
حطس وت  هگا  .هنک  دروآرب  ور  لکشم  تیمها  نازیم  لوا  دیاب  هروخبرب ، یلکشم  هب  ییارجا  تسرپرس  هی  هگا  .نرب  یم شیپ  ور  راک 

ریغ رد  .هنک  لح  ور  هلئسم  اصخش  دیاب  و  هر ) یم رده  شتقو  نوچ   ) هنک سکعنم  هژورپ  ریدم  هب  ور  نوا  دیابن  هشاب ، شدوخ  یراداور 
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رتالاب شدوخ  یراداور  حطس  زا  هک  نیا رگم  هنک ، یم لح  ور  هلئسم  مه  هژورپ  ریدم  .هژورپ  ریدم  هب  هد  یم عاجرا  ور  هلئسم  تروص  نیا 
.هدب عاجرا  دشرا  ناریدم  هب  ور  نوا  هک  هشاب  مزال  هشاب و 

هک هراذ  یم یقاب  ور  ییاه  هار هتبلا  .هژورپ  ریدم  هن  هییارجا ، یاه  تسرپرس هدهع  هب   2 سنیرپ وت  هژورپ  یلیصفت  تیریدم  بیترت  نیا  هب 
.هشاب هژورپ  ریدم  هدهع  هب  تیریدم  لک  دوب  مزال  هگا 

هش یم  یتحار  هب  یلو  هشابن ، هیبش  مه  دایز  دیاش  .س  هژورپ ریدم  هباشم  یدح  ات  هک  تسه  رتسم  مارکسا  مان  هب  یشقن  مارکسا  وت 
هسکعرب و مارکسا  هد ، یم هژورپ  ریدم  هب  ور  یتیریدم  تارایتخا  نیرتشیب  کاب  مپ هگا  .س  هژورپ ریدم  هب  شقن  نیرت  کیدزن هک  درک  اعدا 

بوچراهچ رارقتسا  طقف  رتسم  مارکسا  متسیس  نیا  وت  هطسو .) دح  مه   2 سنیرپ  ) هد یم نوا  هب  ور  یتیریدم  تارایتخا  نیرتمک  المع 
ریدم ات  هیبرم  ربهر و  رتشیب  رتسم  مارکسا  .س  هژورپ میت  هدهع  هب  اهراک  یلیصفت  نالک و  تیریدم  هنک ، یم تیریدم  ور  هژورپ  تیریدم 

ننوتب اه  مدآ هک  هیرتسب  ندرک  مهارف  هداس  ترابع  هب  نوشتالکشم و  ندرک  لح  هگیدمه ، اب  اه  مدآ ندرک  گنهامه  رتشیب  شراک  و 
.ننکب مه  تیریدم  ور  اه  نوا نوشدوخ  اهراک ، نداد  ماجنا  رب  هوالع 

تکجارپ تکجارپ تناگ   تناگ لودج   لودج ردرد   تفرشیپ   تفرشیپ شیامن   شیامن
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: هنیا شلوصحم  .مدوب  یضار  الماک  شیزاس  هدایپ زا  دعب  دیسر و  منهذ  هب  یا  هدیا هی  شیپ  تقو  دنچ 

.هد یم نوشن  یریوصت  تروص  هب  ور  اه  تیلاعف تفرشیپ  هک  هیصاصتخا  دلیف  هی  نیا 

نیا .داد  نوشن  تکجارپ  هدش  فیرعت  شیپ  زا  یاه  نکیآ زج  هب  یریوصت  یصاصتخا  دلیف  هی  وت  هش  یم یروطچ  هک  نینک  بجعت  دیاش 
میسرت و ░  رتکراک █  ود  اب  اهرادومن  نیا  .میدرک  یم هدافتسا  هداس  یاه  کیفارگ نداد  نوشن  یارب  ساد  نامز  هیمیدق و  یلیخ  شور 

: هنیا لومرف  .ندش 
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ندوب ندوب روحم   روحم هژورپ   هژورپ هژورپ  وو   هژورپ شیاتس   شیاتس ردرد  
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: هراد دوجو  مدرم  نیب  هابتشا  ود 

.ننک شتیریدم  هژورپ  یاهرازبا  اب  نراذب و  هژورپ  مسا  شور  دیاب  هشب ، ماجنا  بوخ  یراک  ناوخ  یم هگا  ننک  یم رکف   .1
.هیتبثم امازلا  تفص  ندوب  روحم  هژورپ  هشاب و  روحم  هژورپ  دیاب  هنک  یم ارجا  هژورپ  هراد  ییاج  هگا  ننک  یم رکف   .2

تسین تسین هژورپ   هژورپ یزیچ   یزیچ رهره  

؟ هش یم رتهب  عاضوا  شنیربب  شیپ  هژورپ  تیریدم  یاهرازبا  اب  نیاوخب  س و  هژورپ هک  نینک  دومناو  نینک  یعس  هشابن و  هژورپ  یراک  هگا 

هک ییاهرازبا  اب  نیسانشب و  ور  راک  نوا  یعقاو  تیهام  دیاب  .هراد  ور  شدوخ  یاهرازبا  یراک  ره  تیریدم  .هش  یم مه  رتدب  الامتحا  هن ،
.نوشنیربب شیپ  ندرک  تابثا  راک  نوا  وت  ور  نوشتیقفوم 

تسین تسین ندوب   ندوب یایا   هفرح هفرح ینعم   ینعم هبهب   ندوب   ندوب روحم   روحم هژورپ   هژورپ

؟ یچ ینعی  روحم ” هژورپ   “ الصا

.هنک یم صخشم  ور  تکرش  یهد  نامزاس ندوب  روحم  هژورپ  .هشاب  یا  هژورپ تکرش  هی  راک  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ندوب  روحم  هژورپ 
یزکرم رتفد  زا  ییارجا  ینف و  ظاحل  هب  یدایز  دح  ات  نوشمه  هنک و  مادختسا  ورین  هناگادج  شاه  هژورپ زا  مودکره  یارب  یتکرش  هی  هگا 

ساسا رب  افرص  هشب  ور  ندش  مادختسا  تکرش  هی  یارب  هک  ییاهورین  هگا  ینعی  .روحم  هژورپ  هش  یم شیهدنامزاس  نشاب ، لقتسم 
یاه هژورپ هب  نشاب و  هدش  میسقت  اه ) نامتراپد  ) یصصخت یاه  هورگ وت  اه  مدآ نیا  هگا  .روحم  هژورپ  هش  یم درک ، یدنب  میسقت هژورپ 

(. نش یم یسیرتام  ای  یدرکراک   ) دوب دنهاوخن  روحم  هژورپ  هگید  ندب ، سیورس  ددعتم 

راک اتنچ  نراد و  زکرمت  هژورپ  یور  اه  مدآ هک  هنیا  هب  شتبثم  .هراد  ور  شدوخ  صاخ  یفنم  تبثم و  تاکن  روحم  هژورپ  یهد  نامزاس
اه فرح نشاب و  هتشاد  مه  یا  هگید سیئر  هژورپ  ریدم  زج  هب  هشب  ثعاب  هک  نرادن  یهاگیاج  نامزاس  وت  هگید ، فرط  زا  .ند  یمن ماجنا 

 … هشب و اتنچ 

راک فلتخم  یاه  هژورپ یور  نامزاس  وت  هک  یدارفا  .هنوم  یم تکرش  وت  یرتمک  شناد  .نر  یم نایم و  میاد  اه  مدآ .هراد  مه  یفنم  تاکن 
وت تیاهن ، رد  .نرادن  یتعرس  نینچ  روحم  هژورپ  تلاح  وت  ننک ، یم تفرشیپ  تعرس  هب  اجنوا  نراد و  یصصخت  یاهدحاو  ننک  یم

.نر یم رده  رتشیب  عبانم  روحم  هژورپ  تلاح 

اه تقو یلیخ  مه  اهراکنامیپ  .هنک  راک  روحم  هژورپ  دیابن  هجو  چیه  هب  رواشم  سدنهم  هی  نم  رظن  هب  الثم  اه ، نیا مامت  هب  هجوت  اب 
.ننک راک  روحم  هژورپ  هک  تسین  بسانم 

تروص نیا  ریغ  رد  مینک و  راک  روحم  هژورپ  مینک ، راک  روحم  هژورپ  هک  هنومعفن  هب  هگا  .هشاب  هدش  باسح دیاب  یهد  نامزاس باختنا 
.هگید یاه  یهد نامزاس غارس  میرب 

: مینکن شومارف  ور  زیچ  ود  سپ ،

.هراد ور  شدوخ  صاخ  فیرعت  تسین ؛ اه  نوا لاثما  هژورپ و  راک  وت  ندوب  یا  هفرح ینعم  هب  بوخ ، تفص  هی  روحم ” هژورپ  “  .1
.هتکرش یتیریدم  فعض  هدنهد  ناشن تسین و  یبوخ  باختنا  اه  تقو یلیخ  ندرک  راک  روحم  هژورپ   .2
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ینامز ینامز یزیر   یزیر همانرب همانرب ردرد   کبس   کبس ودود  
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: منک یم میسقت  تلاح  ود  هب  ور  یدنب  نامز یاه  شور نم 

دازآ یاهتنا  اب  یدنب  نامز
دیقم یاهتنا  اب  یدنب  نامز

رد ور  راکهار  ود  نیا  زا  یکی  هراک  همین  هگا  .نیشاب  دنبیاپ  شهب  الماک  نینک و  باختنا  ور  شور  ود  نیا  زا  یکی  هک  هنیا  هتکن  نیرت  مهم
.دایم دوجو  هب  یبسانمان  یلیخ  یاه  همانرب نیریگب ، شیپ 

دازآ دازآ یاهتنا   یاهتنا اباب   یدنب   یدنب نامز نامز

نراد تسود  طقف  رصانع  مامت  .هنکب  دودحم  هدنیآ  تمس  هب  ور  اه  تیلاعف تکرح  هک  مینک  دراو  دیابن  ینامز  رصنع  چیه  تلاح  نیا  وت 
.ندب له  هدنیآ  تمس  هب  ور  زیچ  همه 

تسود همه  دوش ” مامت  رد …  امتح   “ و دوش ” عورش  رد …  امتح  ”، “ دوشن مامت  زا …  رترید  ”، “ دوشن عورش  زا …  رترید   “ یاهدیق هجرف و 
.نشب هدافتسا  دیابن  هجیتن  رد  نشب و  هدنیآ  هب  تیلاعف  تکرح  عنام  یلکش  هب  نراد 

نیا نینوت  یم .هشب  مومت  یصاخ  خیرات  زا  دعب  دیابن  هژورپ  لک  هک  هنیا  شلقادح  .نراد  یخیرات  یاه  تیدودحم اه  تیلاعف زا  یلیخ 
رترید هدش  یزیر  همانرب یاه  خیرات نینیبب  ات  نینک  کچ  ور  اه  خیرات دیاب  مه  ارجا  نامز  وت  .نینک  دراو  یصاصتخا  دلیف  هی  وت  ور  اه  خیرات

.نشابن هدش  نییعت  یاه  خیرات زا 

.نداتفا ریخات  هب  ردقچ  اه  تیلاعف هک  هگب  نوتهب  هنوت  یم  Finish Variance الثم تلاح  نیا  وت 

دیقم دیقم یاهتنا   یاهتنا اباب   یدنب   یدنب نامز نامز

تروص ای  دادرارق  وت  هگا  میراد و  هژورپ  یارب  دوشن ” مامت  زا …  رترید   “ دیق هی  .نینک  دراو  ور  ینامز  یاهدیق  مامت  دیاب  تلاح  نیا  وت 
الومعم اه  خیرات نیا  هک  نینک  هجوت  .درک  دراو  لکش  نیمه  هب  مه  ور  اه  نوا دیاب  هشاب ، هدش  صخشم  مه  یا  هگید یاه  خیرات تاسلج 

سکچیه نینک  مومت  خیرات  نوا  زا  رتدوز  ور  راک  هگا  هگید  ترابع  هب  دوش ؛” مامت  رد …  امتح   “ هن نتسه ، دوشن ” مامت  زا …  رترید  “
.هریگ یمن یداریا  نوتهب 

.هش یم یفنم  نوشاه  یروانش ضوع  رد  هد و  یمن نوشن  ور  اهریخات  نوتاه  تیلاعف یدنب  نامز هشب ، ماجنا  دنک  راک  هگا  تلاح  نیا  وت 

.هشن یفنم  یچیه  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت  لک  یروانش  هب   Finish Variance یاج هب  دیاب  تلاح  نیا  وت 

اهاه شور شور هسیاقم   هسیاقم

نوچ منک ، هدافتسا  لوا  شور  زا  مد  یم حیجرت  اصخش  نم  .هنوتدوخ  اب  باختنا  .هیلوصا  آراک و  هدافتسا و  لباق  شور  ود  ره 
یمود هک  یلاح  رد  هنک ، یم سکعنم  ریخات  بلاق  رد  ور  تالکشم  هبسانتم و  یلبق  یاه  تیعقاو اب  هد  یم نوشن  هک  ییاه  یدنب نامز

.هد یم نوشن  یفنم  یروانش  بلاق  رد  ور  ریخات  تسین و  بسانتم  شاه  یدنب نامز

.نیدرک طولخم  مه  اب  ور  شور  ود  نیا  هدوبن ، نوتساوح  هراد و  داریا  نوت  همانرب ینعی  نیشاب  هتشاد  یفنم  یروانش  هگا  لوا  تلاح  وت 

https://khorramirad.com/740/


؟؟ درک درک راک   راک دیاب   دیاب ردقچ   ردقچ تیقفوم   تیقفوم یارب   یارب
https://khorramirad.com/739/ - ۱۳۹۰/۵/۱۹

؟ هام رد  تعاس  دنچ  زور ؟ رد  تعاس  دنچ  الثم  نینک ؟ راک  ردقچ  دیاب  نیشاب  قفوم  نیاوخب  هگا  امش  رظن  هب 

! هرادن تیقفوم  هب  یطبر  ارجام  نیا  س ، هداس باوج 

ندرک راک  دایز  هب  هتسباو  لوصحم  ندش  دایز  .میریگ  یم لوصحم  ردقچ  هک  هنیا  مهم  مینک ، یم راک  ردقچ  هک  هرادن  یتیمها  چیه 
.هش یم دیفم  رتمک  نومراک  مینک ، یم راک  رتدایز  یتقو  اه  تقو یلیخ  هک  هنیا  بلاج  .هندرک  راک  دیفم  هب  هتسباو  تسین ،

اب هگا  کاب  مپ هک  مراد  داقتعا  یتح  شمدنسپ و  یم مه  یلیخ  نم  هک  تسه ،  PRINCE2 هژورپ تیریدم  یاهدرادناتسا  زا  یکی 
(. هیزیگنارب ثحب مهم و  یلیخ  هلوقم  شدوخ  درادناتسا  اتود  نیا  بیکرت   ) تسین یبلاج  زیچ  نادنچ  هشن ، بیکرت   PRINCE2

.لوصحم رب  زکرمت  هنیا : اه  نوا زا  یکی  هتفرگ و  لکش  لصا  ساسا 7  رب   2 سنیرپ .لاح  ره  رد 

: مینیب یم ور  یا  هلمج نینچ  درادناتسا  نتم  وت 

A successful project is output-oriented not activity-orientedA successful project is output-oriented not activity-oriented

امیاد هش  یم ور  راک  .هفده  لوصحم )  ) یجورخ هرازبا ، راک  .شاهراک  رب  هن  هشاب ، زکرمتم  شاه  یجورخ رب  هک  هینوا  قفوم  هژورپ  هلب ،
هک ییاهراک  هدن ، تهج  نوماهراک  هب  هشابن و  نومنهذ  وت  هشیمه  لوصحم  هگا  .هنوم  یم یقاب  شاجرس  لوصحم  یلو  داد ، رییغت 

.میدش کیدزن  نوماه  لوصحم هب  ردقچ  هک  هنیا  مهم  هرادن ، یتیمها  میدرک  راک  ردقچ  هک  نیا افرص  .نر  یم رده  مینک  یم

؟ نیروخبرب لکشم  هب  نوت  همحزلا قح رس  نیدب و  ماجنا  ییاج  یارب  یراک  هدش  الاح  ات 

؟ نیدرک راک  ام  یارب  تعاس  دنچ  اعومجم  امش  هگم  مدینش : دایز  الاح  ات  ور  نیا  نم 

؟ نیدرک دیلوت  ام  یارب  ییاه  یجورخ هچ  اعومجم  امش  هگم  هک : نیسرپ  یمن ارچ  هراد ؟ یتیمها  هچ 

مصصخت مشورف ، یمن امش  هب  ور  منامز  هک  نم  تعاس ؟ وت 3  ای  نشاب  هدش  دیلوت  تعاس  وت 300  نم  یاه  یجورخ هک  هراد  یقرف  هچ 
.مشورف یم ور 

تعاس و یزور 12  مراد  هک  نم   “ هک هنک  یم رکف  شدوخ  اب  فرط  .تسه  مه  نوشدوخ  اب  اه  مدآ طابترا  وت  تسین ، اجنیا  طقف  لکشم 
؟ ینک یم راک  ردقچ  هک  هراد  یتیمها  هچ  بوخ  هشاب .”؟ یروطنیا  معضو  دیاب  ارچ  سپ  منک ، یم راک  هتفه  وت  زور   7

.نیر یم ههار  یب نیراد  هک  نینک  رکف  نیا  هب  نیدش ، هتسخ  یلیخ  نیدرک و  راک  دایز  یلیخ  تقوره  هنیا : نم  داهنشیپ 

؟؟ یچیچ ینعی   ینعی نگنگ   یمیم هکهک   کسیر   کسیر تیریدم   تیریدم
https://khorramirad.com/738/ - ۱۳۹۰/۵/۱۸

؟ درک تیریدم  ور  اه  کسیر دیاب  یروطچ 

https://khorramirad.com/739/
https://khorramirad.com/738/


کاب کاب مپمپ شور   شور

تیریدم همانرب  هیهت  اهراک  نیلوا  زا  یکی  مه  کسیر  دروم  رد  .درک  هیهت  ور  هزوح  نوا  تیریدم  همانرب  دیاب  لوا  یا  هزوح ره  وت   .1
هی هگ ، یم همادا  وت  کاب  مپ هک  یزیچ  .مینک  تیریدم  ور  اه  کسیر میاوخ  یم یروطچ  هک  هنک  یم صخشم  همانرب  نیا  .تسه  کسیر 

الثم نوا  رب  هوالع  .هش  یم ماجنا  کسیر  تیریدم  همانرب  وت  تایئزج  نییعت  نیا  هشب و  صخشم  شتایئزج  دیاب  هک  هبوچراهچ 
هک ییاسک  .هن  ای  مینک  هدافتسا  شزا  هک  هشب  صخشم  کسیر  تیریدم  همانرب  وت  دیاب  تسین و  یرابجا  کسیر  یمک  لیلحت  دنیآرف 

.نش یم صخشم  اجنیمه  مه  نشاب  هتشاد  ور  کسیر  تیریدم  یلصا  یاه  تیلوئسم هرارق 

کاب مپ وت  اه  کسیر یزیر  همانرب .شاهراک  یزیر  همانرب غارس  میرب  مینوت  یم هشب ، هیهت  هزوح  هی  یتیریدم  یزیر  همانرب هک  نیا زا  دعب   .2
: هش یم ماجنا  دنیآرف  راهچ  وت 

، ساه تیلاعف و  ( scope  ) هرتسگ فیرعت  لثم  اه  کسیر ییاسانش  .مینک  ییاسانش  ور  اه  کسیر دیاب  لوا  اه : کسیر ییاسانش   .3
ییاسانش عقوم  مه  هشب و  رت  تحار نوشتیریدم  ادعب  مه  هک  مینک  هیهت  کسیر  تسکش  راتخاس  هی  شارب  هک  هرتهب  ینعی 

یا هفرح یلیخ  راک  نیا  هگا  درک و  یدنب  هورگ هش  یم یفلتخم  ینابم  ساسا  رب  ور  اه  کسیر .میزادنب  اج  ور  یرتمک  یاه  کسیر
.میریگب رظن  رد  شارب  فلتخم  کسیر  تسکش  راتخاس  دنچ  هک  هشاب  مزال  هنکمم  هشب ، ماجنا 

ره .هردقچ  نوشمودکره  ریثات  نازیم  عوقو و  لامتحا  هک  مینک  صخشم  دیاب  اه  کسیر ییاسانش  زا  دعب  اه : کسیر یفیک  لیلحت   .4
تیفیک هنیزه ، نامز ، لثم  فلتخم  یاه  هزوح هب  ننک و  یمن نییعت  یلک  الومعم  ور  ریثات  نازیم  .نش  یم هتفگ  ینیمخت  مه  نوشود 

هی هب  میسرب  مینک و  بیکرت  ور  ریثات  نازیم  عوقو و  لامتحا  دیاب  هشب ، یروآدرگ  تاعالطا  نیا  هک  نیا زا  دعب  .ننک  یم شمیسقت  و … 
یارب ور  هشاب  رتشیب  یدح  زا  نوشتیمها  هک  ییاه  کسیر ساسا  نیا  رب  .هنک  یم صخشم  ور  کسیر  تیمها  هک  یددع  ددع ،

.مینک یم هدامآ  کسیر  هب  شنکاو  یزیر  همانرب

تنوم زیلانآ  لثم  هیزیچ  یمک  لیلحت  .تسین  یرابجا  لاح  ره  رد  هرب و  یم تقو  هراد و  تمحز  یمک  لیلحت  اه : کسیر یمک  لیلحت   .5
یفیک لیلحت  هلحرم  وت  هک  ییاه  نوا ینعی  مهم ، یاه  کسیر طقف  الومعم  .هش  یم ماجنا  رتسم  ترپ لثم  ییاهرازفا  مرن وت  هک  ولراک 

.نراذ یم هژورپ  یور  یریثات  هچ  یلامتحا  ظاحل  هب  اه  کسیر میمهفب  هک  هنیا  هجیتن  هجیتن ؟ .ننک  یم یمک  لیلحت  ور  ندش  باختنا 
ات مید  یم ماجنا  هرابود  کسیر  هب  شنکاو  یزیر  همانرب زا  دعب  ور  دنیآرف  نیا  .ند  یم شیازفا  رادقم  نالف  ور  نوا  هنیزه  نامز و  الثم 
اه کسیر رطاخ  هب  الامتحا  هژورپ  هک  میدوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  البق  الثم  .تشاد  دنهاوخ  جیاتن  یور  یریثات  هچ  اه  همانرب مینیبب 

هب هام  نیا 6  .هام  هدش 2  اه  کسیر زا  یشان  یلامتحا  ریخات  اه  همانرب یارجا  اب  هک  مینیب  یم نالا  .هتفا  یم ریخات  هب  هام  ادودح 8 
.مینک رارکت  ور  یزیر  همانرب دیاب  هشاب ، یفنم  باوج  هگا  هن ؟ ای  هزرا  یم مینکب  اه  کسیر یارب  میاوخ  یم هک  یا  هنیزه

نومتخاس هبل  زا  رگراک  هی  هک  هنیا  کسیر  هی  الثم  .مینک  یم یزیر  همانرب ور  مهم  یاه  کسیر الاح  کسیر : هب  شنکاو  یزیر  همانرب  .6
هگید فرط  زا  .هشب  مک  نداتفا  لامتحا  ات  میشکب  هدرن  ور  اه  هاگترپ رود  هک  هنیا  نوم  همانرب هیچ ؟ ام  همانرب  هریمب ! نییاپ و  هتفیب 

شنکاو همانرب  هش  یم نیا  .میروخن  یگرزب  هبرض  یلام  رظن  زا  لقادح  داتفا ، قافتا  نیا  الامتحا  هگا  ات  مینک  یم مه  همیب  ور  هاگراک 
وت هک  میتسرفیم  ور  هدش  یزیر  همانرب یاهراک  .ور  ریثات  نازیم  مه  هنک و  یم مک  ور  عوقو  لامتحا  مه  هک  یا  همانرب کسیر ، نیا  هب  ام 

.نشب جرد  مه  اه  همانرب هیقب  هنیزه و  همانرب  یدنب و  نامز همانرب 

اه نوا ییآراک  دیاب  .نشب  ماجنا  کسیر  هب  شنکاو  یاه  همانرب مامت  هک  میشاب  بقارم  دیاب  س ، هداس ارجام  هیقب  اه : کسیر لرتنک   .7
میتسرفب اه  کسیر ییاسانش  دنیآرف  هب  ور  نوا  دش ، ییاسانش  یدیدج  کسیر  هگا  هک  میشاب  بقارم  تیاهن  رد  مینک و  یبایزرا  ور 

ور هلئسم  نیا  دیاب  هک  هش  یم ضوع  مه  اه  کسیر ریثات  نازیم  ای  عوقو  لامتحا  تاقوا  یهاگ  .هشب  رارکت  شیزیر  همانرب دنور  لک  ات 
.مینک رارکت  ور  یزیر  همانرب عوقو ، تروص  رد  مینک و  ییاسانش  مه 

؟؟ یچیچ شرخآ   شرخآ

تحت اه  کسیر میدب  ماجنا  هگا  هک  ییاهراک  هش ، یم هفاضا  میدوب  هدرک  یزیر  همانرب لبق  زا  هک  ییاهراک  هب  راک  یرس  هی  هک  هنیا  شرخآ 
ات میدب  ماجنا  هفاضا  ور  راک  نیا  هک  میریذپ  یم نالا  یلو  هدوبن ، نومراک  وزج  لوا  زا  تقوم  یاه  هدرن بصن  الثم  .دوب  دنهاوخ  نوملرتنک 



.میشاب هتشاد  یرتمک  تالکشم  ادعب 

: هش یم میسقت  هتسد  هس  هب  ارجام 

رد هش و  یم صخشم  اه  کسیر نیا  هب  شنکاو  همانرب  .مهم  یاه  کسیر ینعی  هدش : هدش یزیر   یزیر همانرب همانرب هدش  وو   هدش ییاسانش   ییاسانش یاه   یاه کسیر کسیر
ارجام هتبلا  یهاگ  .نراد  مه  ور  نوشدوخ  صاخ  نامز  هنیزه و  هک  هش  یم هفاضا  هژورپ  یاه  تیلاعف هب  تیلاعف  یدادعت  بلاق 

زا یتمسق  بولطمان ، کسیر  هی  ندرب  نیب  زا  ای  بولطم  کسیر  هی  ندرک  ققحم  یارب  هک  میسر  یم هجیتن  نیا  هب  الثم  هرت ، هدیچیپ
.هش یم ضوع  نوم  همانرب زا  تمسق  هی  یاه  تیلاعف بیکرت  الک  تلاح  نیا  وت  .مینک  یراپس  نورب ور  راک 

اعقاو نوچ  مینک ، یمن یزیر  همانرب ور  نشابن  رت  مهم یدح  زا  هک  ییاه  کسیر هدشن : هدشن یزیر   یزیر همانرب همانرب هدش  وو   هدش ییاسانش   ییاسانش یاه   یاه کسیر کسیر
نازیم عوقو و  لامتحا  هشیمه  الثم  .مینک  یمن مه  شومارف  ور  اه  نوا لاح  نیا  اب  .هزرا  یمن شیژرنا  نامز و  هب  شلوصحم 

.مینک نوشیزیر  همانرب هک  هشاب  مزال  نشب و  مهم  کسیر  هی  هب  لیدبت  یتدم  هی  زا  دعب  دیاش  مینک ، یم یبایزرا  هرابود  ور  نوشریثات 
قافتا هدشن  یزیر  همانرب یاه  کسیر نیا  زا  یرس  هی  لاح  ره  رد  .هنانیمطا  هیشاح  نتفرگ  رظن  رد  میدب ، ماجنا  دیاب  هک  یا  هگید راک 

یالاب حوطس  هب  نانیمطا  هیشاح  بلاق  رد  مینک و  نیمخت  ور  نوا  نامز  هنیزه و  دیاب  .هراد  ینامز  هنیزه و  قافتا  نیا  نتفا و  یم
.نوشمینک هفاضا  همانرب 

هک ییاه  نوا فیلکت  .مینک  ییاسانش  ور  اه  کسیر همه  مینوت  یمن تقوچیه  هک  مینود  یم تیاهن  رد  هدشن : هدشن ییاسانش   ییاسانش یاه   یاه کسیر کسیر
نینچمه هدشن  ییاسانش  یاه  کسیر هنک  دروآرب  هک  همزال  بوخ  یسانشراک  رظن  هی  هک  ساجنیا  هش ؟ یم یچ  میدرکن  ییاسانش 

.مینک هفاضا  نوماه  همانرب هب  نانیمطا  هیشاح  بلاق  رد  مه  ور  اه  نوا دیاب  دعب  هراد و  رب  رد  هنیزه  نامز و  ردقچ  یا  هژورپ

؟؟ هیچ هیچ کسیر   کسیر

؟ یچ ینعی  کسیر  مگ : یم رخآ  ور  دش  یم هتفگ  دیاب  لوا  هک  یزیچ  الاح  بوخ ،

شهب هشاب  تبثم  رثا  هگا  .یفنم  ای  تبثم  رثا  هراذ ، یم رثا  هژورپ  یور  هتفیب  قافتا  هگا  تسین و  یمتح  شعوقو  هک  هیقافتا  هی  کسیر 
یلیخ .میراذن  نوشدوخ  لاح  هب  ور  اه  نوا هک  هنیا  مه  کسیر  تیریدم  یارجام  لک  .دیدهت  نگ  یم هشاب  یفنم  هگا  تصرف و  نگ  یم
نیا .دادن  تسد  زا  مه  ور  ییالط  یاه  تصرف یضعب  تفرگ و  ور  دب  یاه  قافتا یضعب  زورب  یولج  هداس  ییاهراک  اب  هش  یم اه  تقو

.کسیر تیریدم  هش  یم

PMBOKPMBOK  ردرد یتیریدم   یتیریدم یاه   یاه همانرب همانرب
https://khorramirad.com/737/ - ۱۳۹۰/۵/۱۶

ریز هک  متشاد  مه  رارصا  هد و  یم حیضوت  هداس  یلیخ  ور  بلاطم  هک  یباتک  مدوب ؛ کاب  مپ هرابرد  هداس  یباتک  نتشون  لوغشم  تدم  نیا 
مدرک هفاضا  شهب  هک  یبلطم  نیرخآ  ماوخ  یم نالا  هش و  یم مومت  هراد  باتک  .هشاب  تحار  همه  یارب  شندنوخ  ات  هشاب  هحفص   150

.هروخ یم اه  یلیخ درد  هب  منک  یم رکف  نوچ  مسیونب ، اجنیا  ور 

: تسه همانرب  روج  ود  کاب  مپ وت 

(management plans  ) یتیریدم یاه  همانرب
یراک یاه  همانرب

هشب و ماجنا  یروطچ  راک  لرتنک  یزیر و  همانرب هک  ننک  یم صخشم  یتیریدم  یاه  همانرب .ننک  یم قرف  یلیخ  مه  اب  اتود  نیا 
هچ زا  مینک  صخشم  هک  نیا هش  یم نامز  تیریدم  همانرب  الثم ، .هشب  ماجنا  روطچ  راک  یارجا  هک  ننک  یم صخشم  یراک  یاه  همانرب

https://khorramirad.com/737/


، مینک یم تیاعر  ور  یدعاوق  هچ  طباور  نییعت  وت  مینک ، یم درخ  ردقچ  ور  اه  تیلاعف مینک ، یم هدافتسا  نامز  تیریدم  یارب  یرازفا  مرن
 … مینک و یم شلرتنک  راب  هی  تقو  دنچ  مینک ، یم هدافتسا  ییاهرتماراپ  هچ  زا  نامز  لرتنک  یارب  مینک ، یم حالصا  یلکش  هچ  هب  ور  همانرب 
هش و یم هیهت  نامز  تیریدم  همانرب  یاهراکهار  ساسا  رب  یدنب ، نامز همانرب  میگ  یم شهب  الومعم  هک  ینومه  ینعی  نامز ، یراک  همانرب 

.نشب ماجنا  ییاه  نامز هچ  رد  اهراک  هک  هنک  یم صخشم 

یاه همانرب .ندشن  حرطم  حوضو  هب  مه  کاب  مپ یتیریدم  یاه  همانرب زا  یضعب  یتح  .هگنگ  رادقم  هی  کاب  مپ وت  هلئسم  نیا  هنافساتم 
: نتسه اه  نیا شیتیریدم 

( هژورپ تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) هرتسگ تیریدم  همانرب 
( هژورپ تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) نامز تیریدم  همانرب 

( هژورپ تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) هنیزه تیریدم  همانرب 
( تاطابترا یزیر  همانرب دنیآرف   ) تاطابترا تیریدم  همانرب 

( یناسنا عبانم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) نانکراک تیریدم  همانرب 
( تیفیک یزیر  همانرب دنیآرف   ) تیفیک تیریدم  همانرب 

( تیفیک یزیر  همانرب دنیآرف   ) دنیآرف دوبهب  همانرب 
( تاکرادت یزیر  همانرب دنیآرف   ) تاکرادت تیریدم  همانرب 

( کسیر تیریدم  یزیر  همانرب دنیآرف   ) کسیر تیریدم  همانرب 
( هژورپ تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) تارییغت تیریدم  همانرب 

( هژورپ تیریدم  همانرب  هیهت  دنیآرف   ) یدنب هرکیپ تیریدم  همانرب 
( تامازلا یروآدرگ  دنیآرف   ) تامازلا تیریدم  همانرب 

زا یا  هصالخ الاح  .نش  یم هیهت  نوشوت  اه  همانرب نوا  زا  مودکره  هک  نتسه  ییاهدنیآرف  مدرک ، صخشم  زتنارپ  وت  هک  ییاهدنیآرف 
: اه همانرب نیا  ینعم 

هژورپ هرتسگ  هک  مینک  نییعت  میاوخ  یم یروطچ  مینک ؟ یزیر  همانرب ور  ( scope  ) هرتسگ میاوخ  یم یروجچ  هرتسگ : هرتسگ تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب
یراک هن  میداد و  ماجنا  هفاضا  یراک  هن  هک  میشب  نئمطم  یروطچ  ینعی  مینک ؟ لرتنک  ور  هرتسگ  ققحت  میاوخ  یم یروطچ  هیچ ؟

؟ مک
.هگید شمدز  لاثم  البق  نامز : نامز تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

؟ مینک یدنب  هجدوب ور  هژورپ  میاوخ  یم یروطچ  مینک ؟ دروآرب  ور  هژورپ  هنیزه  میاوخ  یم یروطچ  هنیزه : هنیزه تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب
هچ رد  لیصفت و  نازیم  هچ  اب  الثم   ) مینک لرتنک  یروطچ  ور  هنیزه  مینک ؟ ظاحل  نییعت و  یروطچ  ور  هنیزه  نانیمطا  یاه  هیشاح

زا هنیزه  فارحنا  یتقو  نشاب ؟ هنامرحم  هنیزه  تاعالطا  هک  همزال  ایآ  مینک ؟ لرتنک  ور  هنیزه  راب  هی  تقو  دنچ  الصا  یحطس ؟)
؟ میشب نارگن  دیاب  هشب  رتشیب  ردقچ 

دنچ الصا  میتسرفب ؟ دیاب  ییاسک  هچ  یارب  ور  اه  نوا مینک ؟ یروآدرگ  دیاب  یروطچ  ور  هژورپ  تاعالطا  تاطابترا : تاطابترا تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب
یضاران عفن  یذ هی  هگا  مینک ؟ رازگرب  دیاب  ییاه  هسلج هچ  میریگب ؟ دیاب  یروطچ  ور  اه  شرازگ دروخزاب  مینک ؟ هیهت  دیاب  شرازگ  روج 

؟ مینک یریگیپ  ور  هلئسم  یروطچ  دوب ،
هب یروطچ  مینک ؟ رازگرب  یا  یشزومآ یاه  هرود هچ  مینک ؟ لیدعت  یروطچ  مادختسا و  ور  اه  مدآ یروطچ  نانکراک : نانکراک تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

؟ مینک مهارف  یروطچ  ور  راک  ینمیا  میدب ؟ شاداپ  اه  مدآ
؟ مینک لرتنک  ور  تیفیک  یروطچ  هشاب ؟ هتشاد  هدش  صخشم  دح  رد  یتیفیک  هژورپ  هک  مینک  راکیچ  تیفیک : تیفیک تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

؟ میدب دوبهب  یروطچ  ور  هژورپ  تیریدم  یاهدنیآرف  دنیآرف : دنیآرف دوبهب   دوبهب همانرب   همانرب
هصقانم یروطچ  مینک ؟ هیهت  ور  نوشدانسا  یروطچ  مینک ؟ یراپس  نورب ای  نیمات  دیاب  ور  ییاهزیچ  هچ  تاکرادت : تاکرادت تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

؟ مینک لرتنک  ور  اه  هدننک نیمات اه و  هدنشورف درکلمع  یروطچ  مینک ؟ رازگرب 
هک مینک  صخشم  یروطچ  مینک ؟ یدنب  تیولوا ور  اه  نوا یروطچ  مینک ؟ ییاسانش  ور  اه  کسیر یروطچ  کسیر : کسیر تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

؟ مینک لرتنک  ور  نوماهراک  ندوب  شخب  هجیتن یروطچ  داد ؟ میهاوخ  ماجنا  یراک  هچ  کسیر  ره  یارب 



هی وت  یسک  الثم  نراد و  یسرتسد  دانسا  هخسن  نیرخآ  هب  هشیمه  همه  میشاب  نئمطم  هک  مینک  راکیچ  یدنب : یدنب هرکیپ هرکیپ تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب
؟ تسین یمیدق  یا  هشقن زا  هدافتسا  لاح  رد  هاگراک  زا  یا  هشوگ

؟ مینک لرتنک  هیلوا  تامازلا  اب  ور  ارجا  تقباطم  یروطچ  مینک ؟ یروآدرگ  ور  هژورپ  تامازلا  یروطچ  تامازلا : تامازلا تیریدم   تیریدم همانرب   همانرب

یدنب یدنب نامز نامز لدم   لدم ایای   یدنب   یدنب نامز نامز
https://khorramirad.com/736/ - ۱۳۹۰/۵/۹

زیچ ود  .هشاب  دیفم  هنوت  یم شهب  هجوت  هک  هراد  دوجو  یدنب  نامز هزوح  وت  یصاخ  کیکفت   PMI یدنب نامز درادناتسا  کاب و  مپ وت 
: میراد

یدنب نامز لدم 
یدنب نامز

رب نامز  ره  رد  هک  س  هژورپ زا  هدش  یزاس  هیبش یا  هنومن لدم  نیا  .میزاس  یم رازفا  مرن وت  هک  س  هژورپ همانرب  نومه  یدنب  نامز لدم 
.هد یم یجورخ  یصاخ  یاه  یدنب نامز میدرک ، صخشم  هک  یقطنم  ییارجا و  یاه  تیعقاو ساسا 

اب هشاب  تناگ  رادومن  هی  هنوت  یم .هراد  ینعم  صاخ  یاه  ضرف شیپ اب  صاخ و  ینامز  رد  هک  هیدنب  نامز لدم  یجورخ  یدنب  نامز
نوشن ور  اه  تیلاعف نایاپ  عورش و  خیرات  طقف  یدنب  نامز .هشاب  اهنت  لودج  هی  هنوت  یم یتح  هشاب ؛ یا  هکبش رادومن  هنوت  یم شلودج ؛

.تسین اه  تیلاعف یقطنم  هکبش  زا  یربخ  شوت  میتسنود ؛ حالص  طیارش  هب  انب  هک  یلیمکت  تاعالطا  یرس  هی  هد و  یم

یلو ندب ، یهباشم  الماک  یدنب  نامز هلحرم  نیا  وت  ننوت  یم فلتخم  یدنب  نامز لدم  اتود  .هدش  مومت  یزیر  همانرب هلحرم  نینک  ضرف 
الصا هد  یم هجیتن  لدم  هک  یا  هیلوا یدنب  نامز .هشاب  هتشاد  قرف  الماک  مه  اب  نوشیدعب  یاه  یدنب نامز هرذگب ، هژورپ  زا  هام  دنچ  یتقو 

هشیمه دیاب  بوخ  لدم  .هتیعضو  زا  یا  هظحل تشادرب  هی  طقف  هیشاقن ، هی  طقف  تسین ، شتیفیک  شجنس  یارب  یبوخ  رایعم 
.هشاب هژورپ  هدش  یزاس  هیبش لدم  دیاب  هشاب : یشاقن  زا  رتارف  یلیخ  هدب و  یبوخ  یاه  باوج

؟ هرایم دوجو  هب  بوخ  یدنب  نامز لدم  هی  یزیچ  هچ 

هطبار fs-5d و راب  کی  هک  میراد  هزور  تیلاعف 10  اتود  نینک  ضرف  .تسین  یا  هداتفا اپ  شیپ  راک  طباور  یحارط  .بسانم  طباور  اتدمع 
یلیخ لوا  تیلاعف  هگا  نتسه ؟ روج  هی  اعقاو  یلو  نش ، یم هدید  روج  هی  هیلوا  یدنب  نامز وت  اتود  نیا  .نراد  مه  اب   ss+5d هگید راب 

؟ روطچ هریگب  نامز  زور  زا 10  رتشیب 

یصخش یصخش درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا
https://khorramirad.com/735/ - ۱۳۹۰/۵/۸

؟ نیدوب دیفم  ردقچ  زورما 

؟ نینک یم یبایزرا  ور  نوتیصخش  درکلمع  تقوچیه 

https://khorramirad.com/736/
https://khorramirad.com/735/


شزا تدش  هب  متخادنا ، هار  ور  متسیس  نیا  هک  نالا  .شمدوب  هتخادنا  بقع  امیاد  منکب و  ور  راک  نیا  متساوخ  یم هک  دوب  اه  لاس نم 
اب هارمه  ور  تسه  مندوب  دیفم  ینعم  هب  نم  رظن  زا  نوشققحت  نتسه و  مهم  مارب  هک  ییاه  صخاش متسیس  نیا  وت  .ما  یضار

ترابع هب  متفرگ و  زایتما  ردقچ  اعومجم  زور  نوا  وت  هک  هش  یم صخشم  مد و  یم رادقم  نوشهب  زور  ره  مدرک و  صخشم  نوشاهزایتما 
.مدرک هدافتسا  مزور  زا  ردقچ  هگید 

؟؟ هیچ هیچ شش   هدیاف هدیاف

یاهراک یارب  ور  شتقو  رتمک  هد و  یم تهج  شدوخ  یگدنز  هب  رتشیب  یلیخ  هشاب  هتشاد  یمتسیس  نینچ  مدآ  یتقو  هک  هنیا  ش  هدیاف
، منک هدافتسا  لکش  نیرتهب  هب  متقو  زا  مدرک  یم یعس  مدوب و  ساسح  هلئسم  نیا  یور  هشیمه  اصخش  نم  .هنک  یم فلت  شزرا  مک 

.هدش رتهب  عضو  هک  منیب  یم حوضو  هب  مراد  ور  متسیس  نیا  هک  نالا  یلو 

هک یطابترا  نومه  اقیقد  .هنک  حالصا  ور  هتفرگ  شیپ  هک  یبسانمان  دنور  هنک  یم یعس  دایم و  شدوخ  هب  دوز  یلیخ  مدآ  مگب ، هصالخ 
.هراد دوجو  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هژورپ و  نیب 

؟؟ هیروطچ هیروطچ نمنم   متسیس   متسیس

یفرعم ور  مدوخ  متسیس  هنومن  یارب  .هشابن  دیفم  یا  هگید سک  یارب  رفن  هی  متسیس  هنکمم  هراد و  ور  شدوخ  متسیس  یسک  ره 
.منک یم

: نتسه اه  نیا ننک و  یم دیلوت  زایتما  مارب  هک  مراد  یلصا  یاهراک  یرس  هی  متسیس  نیا  وت 

رثوم ِتعاس  ره  یارب  زایتما   14 باتک : باتک نتشون   نتشون
هب مدوب و  یضار  مراک  زا  مدرک و  راک  هک  یتعاس  ره  مدرک ، راک  هک  یتعاس  ره  هن   ) رثوم ِتعاس  ره  یارب  زایتما   3 اهاه : تکرش تکرش ردرد   راک   راک

( هدوب رثوم  مرظن 
زایتما رثوم 6  هعلاطم  تعاس  ره  هعلاطم : هعلاطم

دح زا  دایز  شمتسیس  هنکب ، ور  راک  نیا  هنک  یعس  مه  رگا  هنک و  صخشم  ور  اه  صخاش همه  هنوت  یمن مدآ  تقوچیه  دراوم : دراوم ریاس   ریاس
شوت ور  میریگ  یم رظن  رد  ماهراک  هیقب  یارب  هک  یزایتما  امیقتسم  شوت  هک  مراد  هقرفتم  نوتس  هی  نیمه  یارب  .هش  یم هدیچیپ 

مین مسیون  یم اجنیا  هک  یبلطم  نیا  رطاخ  هب  نالا  الثم  .مدب  ماهزایتما  هیقب  اب  بسانتم  ور  اهزایتما  منک  یم یعس  .منک  یم دراو 
.متخاس یم یا  هناگادج لصفرس  شارب  تقونوا  متشون ، یم بلطم  اجنیا  اهزور  رثکا  هگا  .مد  یم مدوخ  هب  زایتما 

درکلمع هک  نیا اب  هراذ و  یم ریثات  مدرکلمع  یور  میقتسمریغ  نم  رظن  زا  هک  تسه  اهزیچ  یرس  هی  تسین ؛ اه  نیا طقف  ارجام  یلو 
هی .مد  یم زایتما  هناگادج  مه  اه  نوا هب  میقتسم ، ریغ  لماوع  هب  رتشیب  هجوت  یارب  یلو  هش ، یم تبث  یلبق  یاه  صخاش وت  میعقاو 

مهورگ نیا  یاه  صخاش .منود  یم یدحاو  هلئسم  ور  م  هنازور یگدنز  تیفیک  هنازور و  درکلمع  المع  نم  هک  هنیا  مه  ش  هگید لیلد 
: نتسه اه  نیا

! متفرگن ور  شزایتما  الاح  ات  ارچ ، غورد  هک  زایتما ،  7 شزرو : شزرو
! زایتما کی  .مدرک  نییعت  صخاش  مه  نیا  یارب  راک ، نیا  وت  میلبمت  رطاخ  هب  تروص : تروص حالصا   حالصا

ره یارب  سالاب ،)! ملورتسلک  دنق و   ) هشاب راگزاس  مه  ممیژر  اب  مشاب و  یضار  الماک  مییاذغ  هدعو  زا  هگا  بسانم : بسانم ییاذغ   ییاذغ یاه   یاه هدعو هدعو
.مد یم زایتما  هدعو 2 

زایتما کی  مودک  ره  یارب  هشاب ، ممیژر  اب  قباطم  مربب و  تذل  شزا  مروخب ، بسانم  هدعو  نایم هک  ییاتقو  بسانم : بسانم یاه   یاه هدعو هدعو نایم   نایم
.مد یم

شوگ زا  مشاب ، هدرک  باختنا  مدوم  اب  بسانم  ور  یقیسوم  مشاب ، هداد  شوگ  یقیسوم  تعاس  کی  زا  رتشیب  زور  وت  هگا  یقیسوم : یقیسوم
.مریگ یم زایتما   3 مشاب ، هدرب  تذل  مه  شنداد 

.مریگ یم زایتما   2 هتفا ،) یم نیشام  وت  الومعم  قافتا  نیا   ) مشاب هداد  شوگ  یتوص  باتک  تعاس  کی  لقادح  هگا  یتوص : یتوص باتک   باتک
.زایتما  2 منوخب ، لماک  ور  م  هنازور یاهدیف  هگا  یناوخدیف : یناوخدیف



تفرشیپ نالا ٪65  نوشمنزیم و  گت  مراد  میاد  ریخا  لاس  ود  وت  هک  مراد  یقیسوم  گرزب  هعومجم  هی  نم  یقیسوم : یقیسوم ندز   ندز گتگت  
.مریگ یم زایتما  منکب 2  ور  راک  نیا  هک  زور  ره  .منزب  گت  یقیسوم  هقیقد  یزور 20  هک  هنیا  م  همانرب .مدرک 

زا ره  الومعم  .هش  یم هفاضا  شهب  مه  دیدج  کوبیا  دنچ  زور  ره  هک  مراد  مه  کوبیا  زا  یگرزب  هعومجم  ماه : ماه کوبیا کوبیا ندرک   ندرک بترم   بترم
.زایتما کوبیا 5  ندرک  بترم  تعاس  ره  .منک  یم نوشبترم  یدنچ 

زایتما رثوم 5  تعاس  ره  حیرفت : حیرفت

ینالوط و یاه  هسلج رطاخ  هب  هبنش  هس الثم  یلو  متفرگ ، زایتما  دودح 70  زورما  .یمک  عون  زا  میگدنز ، هب  نم  هاگدید  هشیم  نیا 
.تفرن رتالاب  زا 28  مزایتما  مدوب و  هتسخ  مه  شادرف  هزات  متفرگ ، زایتما  طقف 14  درک ، مه  م  هتسخ متشاد و  هک  یرثومان 

تشاد تشاد رظن   رظن ردرد   هموزر   هموزر نیودت   نیودت ردرد   دیاب   دیاب هکهک   یلیاسم   یلیاسم
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هدرک یگدامآ  مالعا  راک  یارب  یهگآ  قیرط  زا  هگا  صوصخ  هب  هراد ؛ یدایز  یلیخ  تیمها  هموزر  نیریگب ، یدیدج  راک  نیاوخ  یم یتقو 
زا افرص  لوا و  هلحرم  رد  ور  یدایز  هدع  مدآ  نیا  اعطق  هشاب و  هدیسر  هدنهد  یهگآ  تسد  هب  هموزر  زا 100  رتشیب  هنکمم  نیشاب ،

، نیشاب هتشاد  یفاک  یگتسیاش  هنکمم  هک  نیدرک  رکف  نیا  هب  .هش  یم هبحاصم  هلحرم  دراو  یکیچوک  هورگ  اب  هنک و  یم در  هموزر  قیرط 
؟ نیشب در  لوا  هلحرم  رد  هموزر  صقاون  رطاخ  هب  یلو 

نیشاب نیشاب هتشاد   هتشاد رظن   رظن ردرد   دیاب   دیاب هکهک   یدراوم   یدراوم

رد ور  تاعالطا  نوا  امتح  تسه و  یتاعالطا  هچ  لابند  هدنناوخ  هک  نینک  رکف  نیا  هب  .هشاب  هتشادن  صقن  هشاب ، لماک  دیاب  هموزر 
.نیراذب شرایتخا 

نامز یارب  یلیمکت  یاه  حیضوت نیدن ؛ حیضوت  هزادنا  زا  شیب  ور  یزیچ  نینکن و  دراو  هفاضا  تاعالطا  هشاب ؛ رصتخم  دیاب  هموزر 
.نتسه هبحاصم 

ای بسانم  سابل  لثم  هنوت  یم مه  هموزر  بسانم ؟ بترم و  سابل  اب  ای  هرتهب  نوتننیبب  فیثک  هتخلش و  سابل  اب  هگا  امش  رظن  هب 
ور هموزر  دیاب  اهراک  رثکا  یارب  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  .نینک  نیودت  بسانم  بترم و  هقیلس ، تقد و  اب  ور  نوا  هشاب ؛ بسانمان 

یگداس هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  مه  ور  نیا  .نینک  هدافتسا  فلتخم  گنر  دنچ  زا  هک  تسین  یزاین  الثم  درک و  هیهت  مه  نیگنس 
.تسابیز هشیمه 

PDF ور نوا  امتح  سپ  ننیبب ؟ نینیب  یم نوتدوخ  هک  یا  یدنب بلاق نومه  اب  اقیقد  ور  نوت  هموزر مه  هیقب  هک  داوخ  یم نوتلد 
.نینک

هک یا  هگید دروم  ره  ای  هتفرگ ، یلیصحت  یراک و  قباوس  یشزومآ و  یاه  هرود زا  .هشب  تبث  خیرات  اب  دیاب  هراد ، خیرات  هک  یزیچ  ره 
.نینک روصت  نینوت  یم

 … تالیصحت و یراک ، قباوس  نینک ؛ دراو  میدق  هب  دیدج  زا  ور  دراوم  مامت 
هرارق هگا  .دوب  دهاوخ  لیمیا  نتم  یششوپ  همان  نینک ، لیمیا  ور  هموزر  هرارق  هگا  .هشب  هداتسرف  یششوپ  همان  اب  دیاب  امتح  هموزر 

هب توعد  مودک  یارب  هک  نیدب  حیضوت  همان  نیا  وت  .نیتسرفب  نوا  هارمه  ور  همان  دیاب  نینک ، سکف  ای  نیتسرفب  هدش  پاچ  ور  نوا 
هک سامرفراک  عفن  هب  نیشاب و  قفوم  شوت  نینوت  یم نینک  یم رکف  ارچ  نیدنم ، هقالع تمس  نیا  هب  ارچ  نیداتسرف ، هموزر  یراکمه 

الثم ای  نینک  یراکمه  تقو  هراپ  نینوت  یم طقف  الثم  نیراد ، یراکمه  یارب  یصاخ  طیارش  هگا  .اه  نیا لاثما  هنک و  مادختسا  ور  امش 
.نینک مالعا  همان  نیمه  رد  ور  نوا  نینک ، عورش  ور  نوتیراکمه  نینوت  یمن هگید  هام  ود  ات 

نشب نشب جرد   جرد دیاب   دیاب امتح   امتح هکهک   ییاهزیچ   ییاهزیچ
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.هنک نوشادیپ  هاگن  نیلوا  اب  هنوتب  هدنناوخ  هک  نیسیونب  ور  اه  نوا یروط  یگداوناخ ؛ مان  مان و 
( تسین زور  هام و  هب  یزاین   ) دلوت لاس 

سامت تاعالطا 
نایاپ لاس  عورش و  لاس  لیصحت ، لحم  شیارگ ، هتشر ، لماش  یلیصحت ، قباوس 

لابق رد  هک  ییاه  تیلوئسم اه و  هژورپ متیآ  ره  هعومجمریز  .نایاپ  لاس  عورش و  لاس  تمس ، تکرش ، مسا  لماش  یراک ، قباوس 
.نینک جرد  مه  ور  نیتشاد  هژورپ 

یهاوگ رودص  ای  هرود  لیمکت  لاس  شزومآ ، تدم  شزومآ ، ای  رودص  لحم  یهاوگ ، ای  هرود  مان  لماش  اه ، یهاوگ اه و  هرود
دراو تمسق  نیا  وت  طبر  یب یاهزیچ  هک  هشاب  نوتدای  هتفرشیپ .) طسوتم ، یتامدقم ، الثم   ) یصخش یبایزرا  اب  هارمه  اه ، تراهم

هب نوتتراهم  هگا  نیش و  یم یبایزرا  لیاسم  نیا  دروم  رد  الامتحا  نیسرب  هبحاصم  هلحرم  هب  هگا  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت  .نینکن 
.دایم باسح  هب  یفنم  زایتما  هشابن ، نیتفگ  هک  یا  هزادنا

ور شرظن  هریگب و  سامت  شاهاب  هنوت  یم هدنهد  یهگآ  هدوب و  امش  تسرپرس  ای  ریدم  یلبق  یاهراک  وت  هک  هیسک  فرعم  .فرعم 
.هسرپب امش  هرابرد 

نینک نینک جرد   جرد تسین   تسین یزاین   یزاین هکهک   ییاهزیچ   ییاهزیچ

ینوناق ریغ  اهروشک  زا  یضعب  وت  دراوم  نیا  زا  یلیخ  جرد  .نشاب  هتساوخ  امش  زا  هک  نیا رگم  نینکن ، جرد  هموزر  وت  ور  اهزیچ  نیا  هرتهب 
! تسه مه 

سکع
لهات تیعضو 

ردپ مان 
رودص لحم  همانسانش و  هرامش 

 … بهذم و نید و 

هنک یم صخشم  ور  امش  یرهاظ  یاه  هبنج سکع ، الثم  .نرادن  امرفراک  هب  یطابترا  هک  نتسه  امش  یصخش  یاه  یگژیو داروم  نیا  مامت 
.هشاب تواضق  یانبم  امش  رهاظ  هک  تسین  رارق  و 

لاس  20112011 لاس ردرد     PMPPMP  نومزآ نومزآ تارییغت   تارییغت
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هرتهب هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  نسرپ و  یم نم  زا   PMP نومزآ تارییغت  هرابرد  یعون  هب  هک  مراد  لیمیا  ات  هس  ود  یزور  هک  هیتدم 
.مدب حیضوت  اجنیا  لماک  ور  هلئسم 

رد مه  ور  نیا  دیاب  نیتسه  ناحتما  یزیر  همانرب لاح  رد  هگا  .نش  یم لامعا  رویرهش 1390  اب 9  لداعم  تسوگآ 2011 ، زا 31  تارییغت 
لآ هدیا نوترظن  هب  هک  ینامز  زا  رترید  هام  ود  یکی  ات  هتفه  دنچ  زا  نیشب  روبجم  هنکمم  ناحتما  ورزر  هلحرم  وت  هک  نیشاب  هتشاد  رظن 

.نیریگب تقو  دایم 

ریخا یاه  یسررب .هش  یم عورش  هراد  دوجو  هک  ییاهزاین  هر و  یم نوشزا  هک  ییاهراظتنا  نوش ، هفرح وت  اه  PMP شقن یسررب  زا  ارجام 
راک یارب  ور  درف  یگتسیاش  هرارق   PMP نومزآ هک  ییاجنوا  زا  .هدرک  رییغت  یمک  ریخا  یاه  لاس وت  شقن  نیا  هک  هداد  نوشن   PMI

.هدرک یتارییغت  هدموا ، دوجو  هب  شقن  نیا  زا  یمومع  تشادرب  وت  هک  یتارییغت  رظانت  هب  هدب ، نوشن 
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اهرییغت اهرییغت

تشاد و ٪30 دهاوخن  هتشذگ  اب  یتوافت  چیه  نومزآ  .ندش ٪70  زکرمتم  یا  هفرح قالخا  هلئسم  یور  امومع  نتسین و  هدمع  تارییغت 
ینعی .دش  یم حرطم  هناگادج  یا  هزوح بلاق  رد  یا  هفرح قالخا  البق  هک  هنیا  وت  توافت  .ننک  یم یئزج  ییاه  توافت مه  هدنومیقاب 

هزوح هش  یمن ور  یا  هفرح قالخا  هک  هدیسر  هجیتن  نیا  هب   PMI نالا .ندش  یم حرطم  یا  هفرح قالخا  هرابرد  افرص  ییاه  لاوس
.هدش بیکرت  اه  هزوح ریاس  اب  هزوح  نیا  یاه  لاوس رطاخ  نیمه  هب  هراد ؛ تلاخد  راک  یاه  هبنج مامت  رد  تفرگ و  رظن  رد  یا  هناگادج

: میدید یم تسد  نیا  زا  ییاه  لاوس البق  لاثم ، ناونع  هب 

نشاب و هتشاد  مهم  یاه  تمس ننوت  یمن المع  اه  نز روشک  نیا  وت  .هش  یم ماجنا  هبیرغ  روشک  هی  وت  هک  نیتسه  یا  هژورپ ریدم  امش 
اه نوا زا  یکی  هک  نتسه  امش  هژورپ  میت  وت  نز  دنچ  .هعونمم  روشک  نوا  هتشونان  نیناوق  فرع و  ظاحل  هب  اه  نز نداد  اقترا 

؟ درک دیهاوخ  هچ  .هنک  ادیپ  اقترا  دیاب  نوترظن  هب  هراد و  یدایز  یاه  یگتسیاش

ور دموا  دهاوخ  دوجو  هب  رطاخ  نیا  هب  هک  یتالکشم  منک  یم یعس  مد و  یم اقترا  ور  نوا  منک ، یمن هجوت  هتشونان  نیناوق  فرع و  هب   .1
.منک عفر 

ادیپ درف  نوا  زا  ریدقت  یارب  یا  هگید هار  .منک  یم راک  روشک  نوا  رد  نوچ  مراذ ، یم مارتحا  روشک  نوا  هتشونان  نیناوق  فرع و  هب   .2
.هنکن داجیا  یلکشم  هک  منک  یم

.مریگ یم کمک  تکرش  یقوقح  رواشم  زا   .3
.منک یمن یصاخ  مادقا   .4

هب دیاب  نید  یم ماجنا  یا  هگید روشک  وت  ور  یا  هژورپ نیراد  یتقو  هک  مگ  یم ییامنهار  ناونع  هب  یلو  هیچ ، باوج  هک  تسین  نیا  هلئسم 
یطیارش چیه  رد  یسنج  ضیعبت  لاثم  ناونع  هب  هراد ؛ یدودح  هلئسم  نیا  لاح  نیا  اب  نیراذب ، مارتحا  روشک  نوا  یاه  فرع نیناوق و 

.تسه حیحص 1  باوج  هجیتن  رد  تسین و  ینتفریذپ 

اه لاوس نینچ  هنکمم  دعب  هب  نیا  زا  الاح  .تشادن  هگید  یاه  هزوح اب  یمیقتسم  طابترا  دوب و  یا  هفرح قالخا  هرابرد  افرص  لاوس  نیا 
: مینیبب مه 

تسکش راتخاس  هیهت  صوصخ  هب  یزیر و  همانرب هلحرم  وت  .هدش  عورش  یگزات  هب  نوا  ییارجا  یاهراک  هک  نیتسه  هژورپ  کی  ریدم  امش 
نوا هتشونان  نیناوق  اه و  فرع هب  هجوت  اب  دندوب و  میت  وضع  هک  ینز  دنچ  زج  هب  هتبلا  دیتفرگ ، کمک  هژورپ  میت  یاضعا  رثکا  زا  راک 

هدهع هب  نییاپ  حطس  یاهراک  طقف  روشک  نوا  رد  نوچ  نیریگب ، کمک  یزیر  همانرب لثم  یمهم  یاهراک  یارب  نوشزا  نیتسنوت  یمن روشک 
همانرب ندوب  هنانیب  عقاو هب  یداقتعا  میت  یاضعا  یضعب  .هدموا  دوجو  هب  یتالکشم  ارجا  هلحرم  رد  نونکا  مه .هش  یم هتشاذگ  نانز 

؟ هیچ لکشم  .نراد  رظن  فالتخا  مه  هگیدمه  اب  نرادن و 

هژورپ میت  یاضعا  لک  ندادن  تکراشم   .1
هژورپ میت  رد  یسنج  ضیعبت  دوجو   .2

هژورپ نامز  ندوب  هاتوک   .3
هژورپ طیارش  هرتسگ و  ندوب  مهبم   .4

هنانیب و عقاو هرتسگ  هنیزه و  نامز و  ظاحل  هب  دیاب  هریذپ  یم ور  یا  همانرب هژورپ  ریدم  یتقو  نوچ  نشاب ، حیحص  باوج  ننوت  یمن 3 و 4 
دیابن المع  هنک ، لح  ور  لکشم  هتسنوتن  مه  یلکش  چیه  هب  هریگب و  هژورپ  یارب  بسانم  نامز  هنوت  یمن الثم  هگا  هشاب و  حیحص 

یفاک هزادنا  هب  یزیر  همانرب نامز  رد  میت  یاضعا  هک  هرطاخ  نیا  هب   PMI رظن زا  هدش  هتفگ  هک  یتالکشم  .هریذپب  ور  هژورپ  نوا  تیریدم 
اه و فرع نینود ، یم هک  مه  ور  یسنج  ضیعبت  .هدوب  یسنج  ضیعبت  رطاخ  هب  مه  نتشادن  تکراشم  نیا  هک  نتشادن ، تکراشم 

نیا وت  .درک  باختنا  ور  رت  یا هشیر لیلد  دیاب  طیارش  نیا  وت  مه 2 . هشاب و  باوج  هنوت  یم مه 1  سپ  .ننک  زاجم  ننوت  یمن نیناوق 
هش 2. یم حیحص  باوج  سپ  هدوب ، یسنج  ضیعبت  لماک  تکراشم  دوبن  لیلد  تلاح 



نیا زا  دعب  هر  یم راظتنا  هک  لاوس  زا  یدیدج  عون  هش  یم نیا  .هقالخا  یزیر و  همانرب زا  یبیکرت  هک  هدش  حرطم  یا  هلئسم لاوس  نیا  وت 
.هشب هدید   PMP نومزآ وت 

؟؟ دشدش هدامآ   هدامآ دیدج   دیدج نومزآ   نومزآ یارب   یارب دیاب   دیاب یروطچ   یروطچ

مه دیدج  نومزآ  وت  امتح  هشب ، لوبق  یلعف  نومزآ  وت  هنوتب  هک  هشاب  یدح  رد  بلطواد  هگا  نتسین و  هدمع  تارییغت  نم  هدیقع  هب 
.نینک هدافتسا  دیدج  نومزآ  یگدامآ  یارب  یلبق  عبانم  زا  تحار  لایخ  اب  نینوت  یم نم  رظن  هب  رطاخ  نیمه  هب  .هش  یم لوبق 

هعلاطم ور   PMI یا هفرح قالخا  همان  نییآ امتح  .نیشاب  هتشاد  یا  هفرح قالخا  هب  یرتشیب  هجوت  هک  هنیا  منک  یم هک  یا  هیصوت اهنت 
اجنیا زا  نینوت  یم ور  همان  نییآ همجرت  .نینوخب  یرتشیب  تقد  اب  مه  ور  نومزآ  یگدامآ  عبانم  یا  هفرح قالخا  هب  طوبرم  لصف  نینک و 

.نینک دولناد 

تکجارپ  ۲۰۱۰۲۰۱۰ تکجارپ باتک   باتک پاچ   پاچ دیدجت   دیدجت
https://khorramirad.com/726/ - ۱۳۹۰/۳/۱۸

ندوب هدش  لکشم  راچد  شدیرخ  یارب  ریخا  تدم  رد  هک  یناسک  دش و  پاچ  دیدجت   Microsoft Project 2010 عماج یامنهار  باتک 
.شننک هیهت  یتحار  هب  ننوت  یم

تیاس زا  نینوت  یم دابآ ) تداعس  ینف  عمتجم   ) نارگابید یشورف  باتک هاگشناد و  یوربور  یاه  یشورف باتک رب  هوالع  لومعم  قباطم 
.شنیرخب نیالنآ  مه  نارگابید 

دشدش پاچ   پاچ اهاه   هژورپ   هژورپ ینامز   ینامز درکلمع   درکلمع یبایزرا   یبایزرا باتک   باتک
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.دش پاچ  هدش  بسک  شزرا  تیریدم  اب  اه  هژورپ ینامز  درکلمع  یبایزرا  باتک 

لکش هب  ور  هدش  بسک  نامز  لیلحت  هلمج  زا  رتدیدج ، یاه  متسیس هدش و  بسک  شزرا  لیلحت  وت  ینامز  درکلمع  یبایزرا  باتک  نیا 
هب درک و  لرتنک  یبایزرا و  یشور  هچ  اب  هک  هرتهب  ور  یا  هژورپ عون  ره  درکلمع  هگب  هک  هنیا  باتک  فده  المع  .هد  یم حیضوت  یبلاج  یلیخ 

.هدیفم یلیخ  س  هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب نوشراک  هک  ییاسک  یارب  نم  رظن 

.ننک هعجارم  رشان  تیاس  هب  ننوت  یم ندب ، شرافس  نیالنآ  ور  باتک  ناوخب  هک  یناسک 

ینامز ینامز یاه   یاه صخاش   صخاش تیمها   تیمها باب   باب ردرد  
https://khorramirad.com/722/ - ۱۳۹۰/۲/۱۸
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هش یم هدافتسا  تسد  نوا  زا  ییاهزیچ  ای  یکیزیف  یمجح ، احالطصا  یاه  صخاش زا  هژورپ  تیعضو  هئارا  یارب  الومعم  هک  هنیا  تیعقاو 
: نگ یم الثم  .نراد  دیکات  اه  صخاش نیمه  یور  مه  ناریدم  و 

.هدوب ش ٪55  هدش یزیر  همانرب رادقم  هک  یلاح  رد  تسه ، نالا ٪40  یعقاو  تفرشیپ 

؟ هش یم ریبعت  یروطچ  بطاخم  نهذ  وت  یزیچ  نینچمه  هی  امش  رظن  هب 

میداد و ماجنا  ور  هدش  یزیر  همانرب یاهراک  زا  دودح ٪70  ینعی  اتود ، نیا  میسقت  لصاح  هزادنا  هب  هک  ننک  یم رکف  نیا  هب  همه  المع 
! هدب عاضوا  سپ  .هشب  دیاب  هک  هش  یم یزیچ  نوا  زا  رت  ینالوط شرت ٪37 ) تسرد ای   ) نوم ٪30 هژورپ تدم  هرب  شیپ  روطنیا  هگا  الثم 

هک یتمحز  همه  نیا  الثم  .راک  موس  کی  زا  رتشیب  یزیچ  هی  ینعی  هدش ، ماجنا  راک  هک ٪40  ننک  یم رکف  نوشدوخ  اب  هگید ، فرط  زا 
ات میروخب  صرح  مینک و  جرخ  لوپ  مینک و  یراگن  همان میایب و  هسلج  رادقم  نیا  ربارب  ود  دیاب  ادودح  راک و  موس  کی  هدش  هزات  میدیشک 

.هشب مومت  راک 

: هریگ یم لکش  اه  بطاخم رثکا  نهذ  رد  ریوصت  ود  تیاهن  رد  نینک ، هئارا  ییاه  صخاش هچ  هک  هنک  یمن یقرف 

.هش یم مومت  هشب  مومت  هدوب  رارق  هک  ینامز  نوا  زا  رترید  ردقچ  هژورپ  هصالخ ، روط  هب  هیروطچ و  هژورپ  ینامز  تیعضو 
.میشکب تمحز  هگید  ردقچ  دیاب  شندش  مومت  یارب  هدش و  ماجنا  راک  زا  ردقچ  نالا 

لوا زا  نومدوخ  ارچ  سپ  .نشاب  نیا  فالخ  رهاظ  رد  هگا  یتح  نتسه ، ینامز  ییاهریبعت  ریوصت  ودره  هک  هنیا  هلئسم  یلو 
: میگب متفگ ، الاب  نوا  هک  یا  هلمج یاج  هب  الثم  مینکن ؟ هئارا  ور  ینامز  یاه  صخاش

.هدوب هدش  یزیر  همانرب زور  یارب 320  هک  هیزیچ  هزادنا  هب  هدش  ماجنا  هک  یراک  هتشذگ و  هژورپ  زا  زور  نالا 400  ات 

.هش یم مومت  ریخات  زور  اب 90  الامتحا  هرب  شیپ  بیترت  نیمه  هب  هژورپ  هگا  و  هک … : مینک  شلماک  یروطنیا  مینوت  یم و 

هفاضا نوشهب  مه  یفاک  یاه  حیضوت نشب و  هئارا  بوخ  رادومن  اتنچ  اب  هگا  یلو  نایم ، رت  هدیچیپ رظن  هب  مک  هی  ادتبا  رد  اه  صخاش نیا 
.ند یم یرتهب  یلیخ  هجیتن  المع  هشب ،

؟ منک یم راکیچ  نم  دوخ  هک  نینودب  داوخ  یم نوتلد 

رخآ رد  هشن ، نارگن  یسک  هک  نیا یارب  لاح  ره  هب  یلو  هنوا ، یور  مه  مدیکات  منک و  یم هئارا  ور  ینامز  یاه  صخاش نم  دوخ 
.منک یم هئارا  مه  ور  یمجح  یاه  صخاش

: هنیا رد  راک  نیا  دیاوف 

بسانم هویش  هب  ور  لیدبت  تقوچیه  هنک ، یم لیدبت  ینامز  هب  ور  یمجح  یاهرادقم  بطاخم  یتقو  .نتسه  رت  قیقد یلیخ  اهرادقم 
هدوب هرود ٪60  نیا  لبق 40٪ و  هرود  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  نینک  ضرف  الثم  .تسین  تسرد  ای  قیقد  هجیتن  هد و  یمن ماجنا 

ینامز رظن  زا  تیعضو  هشاب ، هدیسر  هب ٪40  زور  تشذگ 600  زا  دعب  ام  تفرشیپ  هگا  الاح  هتفرگ .) تعرس  یلیخ  هرود  نیا  وت  هژورپ  )
.میبقع زور  هزادنا 30  هب  هک  هنیا  تیعقاو  یلو  میبقع ، زور  هزادنا 200  هب  هک  ننک  یم ساسحا  اه  یلیخ هیروطچ ؟

چیه یلک  تلاح  رد  هنامز ، تدم  شینزو  بیارض  هک  یتفرشیپ  ینعی  ینامز ، تفرشیپ  نگ  یم شهب  هک  یزیچ  مگب : مه  ور  نیا  نمض  رد 
.هشب هدافتسا  دیابن  هجو  چیه  هب  هرادن و  یریبعت 



دشدش پاچ   پاچ   PMPPMP  نومزآ نومزآ یامنهار   یامنهار باتک   باتک
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.دش پاچ  ، PMBOK هژورپ تیریدم  درادناتسا  نومزآ PMP و  یامنهار  مدیدج ، باتک 

.اتیر نومزآ  یامنهار  باتک  هناهج ، رد   PMP نومزآ یامنهار  باتک  نیرت  شورفرپ نیرت و  فورعم همجرت  باتک  نیا 

بطاخم هک  هنک  یم مهارف  یا  هنیمز لکش  نیرتهب  هب  هرادن و  یظفح  بلاطم  هب  یشیارگ  چیه  هک  هنیا  باتک  نیا  دروم  رد  مهم  هتکن 
.هرب شیپ  یموهفم  کرد  اب  دیاب  هرادن و  بلاطم  ندرک  ظفح  هب  زاین  هنک  ساسحا 

درادناتسا کرد  یارب  یبوخ  یلیخ  عبنم  هک  هنیا  تیعقاو  یلو  هنک ، هدامآ   PMP نومزآ یارب  ور  بطاخم  هک  هنیا  باتک  یلصا  فده 
نمهفب یبوخ  هب  ور  کاب  مپ ناوخ  یم یلو  نرادن ، ور  نومزآ  رد  تکرش  دصق  هک  ییاسک  مامت  هب  ور  نوا  هجیتن  رد  .تسه  مه  کاب  مپ

بلاج و نوترظن  هب  یتح  نیشاب و  هدرکن  رارقرب  شاهاب  یدایز  طابترا  نیشاب و  هدرک  رورم  ور  کاب  مپ البق  هنکمم  .منک  یم هیصوت  مه 
.هشب ضوع  کاب  مپ دروم  رد  نوترظن  نینوخب  ور  باتک  نیا  یتقو  منک  یم رکف  .هشاب  هدموین  مه  یدربراک 

پاچ باتک  نیا  زا  شیپ  یمک  مدرک و  کاب  مپ درادناتسا  زا  هک  هیا  همجرت اب  راگزاس  هباشم و  باتک  نیا  یاه  یزاس لداعم مامت  نمض ، رد 
.دش

ریدم ریدم ایای   سانشراک   سانشراک
https://khorramirad.com/715/ - ۱۳۹۰/۱/۲۷

مدب حیضوت  ماوخ  یم متسین و  قفاوم  هدیقع  نیا  اب  نم  .هش  یم متخ  ندش  ریدم  هب  یلغش  تفرشیپ  ریسم  هک  نراد  داقتعا  اه  یلیخ
.ارچ

؟؟ هندوب هندوب سانشراک   سانشراک زازا   رتالاب   رتالاب ندوب   ندوب ریدم   ریدم ایآ   ایآ

وت نالا  هگید  هاگدید  نیا  .دوب  مکاح  راک  هب  یتیعر  - بابرا هاگدید  هک  دوب  ینامز  نوا  دوب و  تبثم  تیعطاق  اب  لاوس  نیا  باوج  ینامز 
س، هفرح هی  ندوب  ریدم  .هش  یم مه  رتمک  س و  هتشذگ زا  رتمک  مه  ناریا  وت  هک  دایم  نم  رظن  هب  هرادن و  دوجو  هتفرشیپ  یاهروشک 

هک ردقنومه  .هیکیناکم  تاسیسات  سانشراک  هژورپ و  لرتنک  سانشراک  الثم  توافت  لثم  اتود  نیا  توافت  ندوب و  سانشراک  لثم 
.هینعم یب مه  سانشراک  ریدم و  یرترب  هرابرد  تبحص  ههابتشا ، هفرح  ود  نیا  زا  یکی  ِقلطم  ِیرترب  هرابرد  تبحص 

ره هک  تسین  ینعم  نیا  هب  یلو  هشاب ، سانشراک  یتدم  راک  نیا  یارب  هک  هشاب  مزال  هشاب و  ریدم  داوخب  شلد  هنکمم  رفن  هی 
یلو نشابن ، مه  یقفوم  سانشراک  نوشندوب  سانشراک  هرود  رد  هنکمم  دارفا  زا  یلیخ  .هشاب  ریدم  دیاب  هشاب  قفوم  هک  یسانشراک 

، هشاب یبوخ  یلیخ  سانشراک  هنکمم  رفن  هی  .ریدم  هی  هب  ننک  شلیدبت  جیردت  هب  هشاب و  یبوخ  ریدم  هنوت  یم هک  ندب  صیخشت  اهریدم 
، هراد یصخش  شیارگ  هقالع و  هب  زاین  مه  .هصصخت  هی  س ، هفرح هی  تیریدم  .هشاب  هتشادن  تیریدم  هب  هقالع  ای  تیریدم  ییاناوت  یلو 

.هبرجت هعلاطم و  تالیصخت ، هب  زاین  مه 

؟؟ هشاب هشاب هتشاد   هتشاد شدوخ   شدوخ هعومجم   هعومجم دارفا   دارفا زازا   رتالاب   رتالاب یدمآرد   یدمآرد دیاب   دیاب ریدم   ریدم هیهی   ایآ   ایآ

همه هلئسم  نیا  هرتشیب و  ریدم  نوا  زا  ننک  یم راک  ریدم  هی  هعومجمریز  هک  یا  هتسجرب ناسانشراک  قوقح  اه  تقو یلیخ  .امازلا  هن 
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.س هدش هتفریذپ  ایند  یاج 

؟؟ هشدوخ هشدوخ یاه   یاه هعومجمریز هعومجمریز سیئر   سیئر ریدم   ریدم هیهی   ایآ   ایآ

یسک بوخ  ریدم  .هیربهر  تیریدم و  هراد ، شزرا  هک  یزیچ  هراد ؛ ینعم  یتیعر  بابرا  ماظن  وت  هک  هیشزرا  یب موهفم  الوصا  تسایر  هن ؛
مه اب  ننک ، راک  لکش  نیرتهب  هب  ننوتب  اه  سانشراک هک  هنک  یم مهارف  یا  هنیمز هک  هیسک  هدب ، روتسد  اسانشراک  هب  هک  تسین 

.ننک یم هولج  رتهب  مه  شاه  سانشراک هشاب ، رتهب  ریدم  هی  یچره  نربب و …  شیپ  ور  راک  نشاب ، گنهامه 

؟؟ هریدم هریدم اهزیچ   اهزیچ مامت   مامت لوئسم   لوئسم ایآ   ایآ

تیلوئسم اه  سانشراک هک  تسین  ینعم  نیا  هب  یلو  هشاب ، لوئسم  هتفا  یم قافتا  ش  هعومجم وت  هک  ییاهزیچ  مامت  دروم  رد  دیاش 
.هندرک تیریدم  ریدم ، یلصا  تیلوئسم  .هریگب  یشیپ  نوشریدم  زا  اه  سانشراک تیلوئسم  یتح  دیاش  نرادن ؛

لاوس ریز  ور  یسانشراک  شزرا  مه  هسر ، یم تیریدم  هب  لیمکت  تروص  رد  هک  هیدنور  ندوب  سانشراک  هک  هاگدید  نیا  مالک ؛ هی  رد 
.ور تیریدم  شزرا  مه  هرب و  یم

PMIPMI  یایا هفرح   هفرح قالخا   قالخا همان   همان نییآ   نییآ
https://khorramirad.com/712/ - ۱۳۸۹/۱۲/۱۱

نییآ مان  هب  یا  همان نییآ هب  هک  نراد  دهعت  نشاب ، هتفرگ  ( PMP لثم  ) ور نوا  یاه  یهاوگ زا  یکی  ای  نشاب   PMI وضع هک  یناسک  مامت 
.نشاب دنبیاپ  PMI یا هفرح قالخا  همان 

هک هرارق  دایم و  شزا  یدایز  یاه  لاوس مه   PMP نومزآ وت  هک  نینودب  هبلاج  س و  هژورپ تیریدم  یا  هفرح قالخا  هرابرد  همان  نییآ نیا 
.نشب مه  رت  یا هفرح رتشیب و  اه  لاوس لاس 2011  رخاوا  ات 

: هنک یم فیرعت  هزوح  راهچ  وت  ور  یا  هفرح قالخا  همان  نییآ

هک ییاهراک  میا ، هتفرگن میریگب و  تسیاب  یم هک  ییاه  میمصت میا ، هتفرگ هک  ییاه  میمصت کلام  ار  دوخ  دیاب  ام  یریذپ : یریذپ تیلوئسم تیلوئسم
.مینادب اه  نآ یمامت  تاعبت  میا و  هدرکن میشاب و  هدرک  تسیاب  یم هک  ییاهراک  میا و  هدرک

.میشاب لئاق  مارتحا  تسا  هدش  هداد  رارق  نامرایتخا  رد  هک  یعبانم  نارگید و  دوخ ، یارب  هک  تسام  هفیظو  مارتحا : مارتحا
یرواد و شیپ یصخش ، یاه  هقالع زا  یراع  دیاب  ام  لامعا  .دنشاب  ینیع  هنافرط و  یب نامیاه  یریگ میمصت هک  تسام  هفیظو  فاصنا : فاصنا

.دشاب یرادفرط 
.میهد رارق  انبم  ناملامعا  اه و  هتفگ رد  ار  نآ  مینادب و  ار  تقیقح  هک  میراد  هفیظو  تقادص : تقادص

نایب راک  وت  ور  فیرعت  نوا  یاه  قادصم زا  یدادعت  فیرعت  ره  زا  دعب  .هنک  یم هئارا  همان  نییآ دوخ  هک  هیفیرعت  نیدید  الاب  هک  ییاهزیچ 
". دشابن یا  هفرح لباقم  راتفر  رگا  یتح  مینک ، یم دروخرب  یا  هفرح هشیمه   “ هک هش  یم هجیتن  مارتحا  زا  الثم  .هنک  یم

.نینک هعلاطم  ور  همان  نییآ نیا  منک  یم داهنشیپ 
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لیام هگا  هسرب و  اه  یشورف باتک هب  ات  هرب  یم تقو  یزور  دنچ  .دش  پاچ  هخسن 4   PMBOK هژورپ ، تیریدم  شناد  یامنهار  باتک 
.نینک یرادیرخ  میقتسم  مه  رشان  تیاس  زا  ور  نوا  نینوت  یم نیشاب 

هک مراد ) عالطا  نم  هک   ) هراد دوجو  مه  ش  هگید همجرت  ود  .تسین  هخسن 4  کاب  مپ همجرت  نیلوا  باتک  نیا  نینود  یم هک  یروطنومه 
نینکب ور  لاوس  نیا  هنکمم  بوخ ، .هدش  پاچ  یگزات  هب  هگید  یکی  دوب و  هدش  پاچ  منک  عورش  ور  همجرت  راک  هک  نیا زا  شیپ  شیکی 

دوب مزال  نم  رظن  هب  هراد ، کاب  مپ هک  یتیمها  رطاخ  هب  هک  هنیا  باوج  .مدرک  همجرت  مه  نم  ارچ  هتشاد ، دوجو  یا  هگید همجرت  یتقو  هک 
، نتسه دهعتم  اه  هلمج اه و  هملک هب  الومعم  دوجوم  یاه  همجرت .هشاب  اه  بطاخم رایتخا  رد  مه  نم  یاه  همجرت کبس  هب  یا  همجرت هک 

هخسن یاه  هلمج نیب  یکی  هب  کی  رظانت  نینوت  یمن رطاخ  نیمه  هب  .منود  یم دهعتم  میهافم  هب  طقف  ور  مدوخ  نم  هک  یلاح  رد 
هداس ناور و  یا  همجرت هنشخ ، کشخ و  یلصا  نتم  هک  نیا دوجو  اب  یتح  هک  هدوب  نیا  نم  فده  .نینک  ادیپ  نم  همجرت  یسیلگنا و 

.نیدب ربخ  نم  هب  امش  ور  مدوب  قفوم  ردقچ  هک  نیا الاح  .هشب  هئارا 

کمک شمهف  هب  یلیخ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .تسین  یفاک  هجو  چیه  هب  نتم  ندنوخ  هک  نینودب  مه  ور  نیا  دیاب  کاب  مپ مهف  دروم  رد 
ات نداد  لوق  نم  هب   ) هش یم پاچ  یدوز  هب  مدرک و  همجرت  مه  ور  نوا  هک  تسه ، اتیر   PMP نومزآ یامنهار  باتک  ندنوخ  هنک ، یم

ناوخ یم هک  ییاسک  هب  ننک ، تکرش   PMP نومزآ وت  ناوخ  یم هک  نتسین  ییاسک  طقف  باتک  نیا  بطاخم  هشب .) پاچ  دیع  زا  لبق 
.هنک یم کمک  یلیخ  مه  نمهفب  ور  کاب  مپ

PMIPMI  زازا   AgileAgile  یهاوگ یهاوگ
https://khorramirad.com/710/ - ۱۳۸۹/۱۲/۹

ناحتما و هی  هد ) یم ور   PMP یهاوگ کاب و  مپ درادناتسا  هک  ینومه  هژورپ ، تیریدم  هسسوم   ) PMI هک مدش  علطم  شیپ  زور  دنچ 
.هدرک هیهت   Agile هژورپ تیریدم  یارب  یهاوگ 

هب شزا  هش  یم هک  مراد  داقتعا  نم  لاح  نیع  رد  هش و  یم هدافتسا  یتاعلاطم  یرازفا و  مرن یاه  هژورپ تیریدم  یارب  امومع  درکیور  نیا 
تیریدم یارب  یقیفلت  ییاهدوتم  اه  یضعب هک  مدش  علطم  مه  شیپ  زور  دنچ  .درک  هدافتسا  مه  هگید  یاه  هژورپ رد  یعضوم  روط 

(. نم رظن  هب   ) هدوب  Agile ریثات تحت  المع  هک  نرب  یم راک  هب  ناریا  ینامتخاس  یاه  هژورپ

مه اه  نوا رظن  زا  هد  یم نوشن  هک  هدرک ، یحارط  شارب  یهاوگ  نومزآ و  هدش و  رتشیب  یلیخ   Agile هب شهجوت  مه   PMI لاح ، ره  رد 
یارب مه  یا  هگید یهاوگ  هک  نینود  یم نیشاب  هدرک  لابند  ور  تیاس  بلاطم  هگا  .درب  راک  هب  یرت  عیسو لکش  هب  هش  یم ور  دوتم  نیا 
هدنیآ رد  و  ( Agile عاونا زا  یکی   ) هدش یحارط   Scrum صاخ هک  ( Certified Scrum Master ففخم  ) CSM مسا هب  تسه ،  Agile

ور  Agile هگید عاونا  ، Scrum رب هوالع  هک  هنیا  رد  نوا  اب   PMI نومزآ هدمع  توافت  .هش  یم رازگرب  ناریا  رد  مه  شیشزومآ  هرود  کیدزن 
.هد یم ششوپ  مه 

.نیریگب  PMI تیاس زا  ور  رتشیب  تاعالطا  نینوت  یم نیشاب  عوضوم  نیا  هب  دنم  هقالع هگا 

https://khorramirad.com/713/
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دشدش پاچ   پاچ تکجارپ  20102010   تکجارپ باتک   باتک
https://khorramirad.com/709/ - ۱۳۸۹/۱۲/۷

نوشتسد هب  باتک  جیردت  هب  هک  اه  یشورف باتک رب  هوالع  .دش  پاچ   Microsoft Project 2010 عماج یامنهار  باتک  هرخالاب 
.شنیرخب مه  یتنرتنیا  نینوت  یم نیشاب  لیام  هگا  هسر ، یم

پاچ هگید  باتک  نیا  .ندرک  لاوس  نم  زا   Microsoft Project 2007 عماج یامنهار  باتک  ددجم  پاچ  دروم  رد  الاح  ات  یدایز  دارفا 
تکجارپ یارب  هدش ، هتشون  تکجارپ 2010  یارب  هک  نیا اب  هد و  یم ششوپ  لماک  روط  هب  دیدج  باتک  ور  نوا  ثحابم  نوچ  هش ، یمن

.س هدافتسا لباق  مه   2007

ای هراد  دیدج  باتک  نیا  هب  زاین  مه  زاب  هشاب  هتشاد  ور  تکجارپ 2007  باتک  یسک  هگا  هک  هنیا  هحرطم  اه  یلیخ یارب  هک  یا  هگید لاوس 
هجیتن رد  نرادن و  تکجارپ 2010  اب  راک  رد  یلکشم  نم  رظن  هب  نشاب  هتفرگ  دای  ور  تکجارپ 2007  یلبق  باتک  کمک  اب  هک  یناسک  .هن 
یلبق بلاطم  وت  نوشدروم  رد  هک  هدش  هفاضا  باتک  هب  مه  یدیدج  بلاطم  لاح  نیا  اب  .تشاد  دنهاوخن  باتک  هب  یزاین  ظاحل  نیا  زا 

ینزو بیارض  عوضوم  هب  دیدج  هخسن  وت  .هشاب  دیفم  اه  یضعب یارب  بلاطم  نوا  نتشاد  رایتخا  رد  هنکمم  مداد و  حیضوت  تیاس 
تاعالطا جارختسا  نوا  رظانت  هب  یعقاو و  تاعالطا  تبث   ) شیاپ یاه  هویش عاونا  تکجارپ و  وت  نوا  ندش  یتایلمع  هویش  یکیزیف و 

لرتنک یزیر و  همانرب مه  باتک  رخآ  رد  .مداد  شحیضوت  دایز  یاه  لاثم اب  هارمه  لیصفت و  هب  مدرک و  دیکات  رتشیب  یلیخ  تفرشیپ )
.هدش هداد  حیضوت  اهتنا  ات  ادتبا  زا  یضرف  یا  هژورپ

زایپ زایپ اتات   ریس   ریس زازا   ، ، PMPPMP  کردم کردم نتفرگ   نتفرگ
https://khorramirad.com/704/ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۱

نینچ مه  یتقو  .نریگب  ور  نوا  هک  نتفا  یم رکف  نیا  هب  یرتشیب  دارفا  هش و  یم هتخانش  رتشیب  ناریا  وت  زور  هب  زور  هراد   PMP کردم
ور بلطم  نیا  .ننک  ادیپ  ور  نوشباوج  ننوت  یمن یتحار  هب  هک  هش  یم حرطم  نوشارب  اه  لاوس زا  یهوبنا  هسر  یم نوشنهذ  هب  یرکف 

.مدب باوج  ییاه  لاوس نیچمه  هب  هک  متشون 

؟؟ تسه تسه یچیچ   کردم   کردم نیا   نیا

هک نینک  هجوت  .هژورپ  تیریدم  رد  یا  هفرح یاه  هیام وت  یزیچ  ینعی  تسه ،  Project Management Professional ففخم  PMP
ینعی هشاب ؛ یا  هفرح هژورپ  تیریدم  رد  افرص  هشابن و  هژورپ  ریدم  هنکمم  سک  نیا  هک  رطاخ  نیا  هب  یا ، هفرح هژورپ  ریدم  نتفگن  الثم 

.نش یم کردم  بطاخم  مه  هلرتنک  یزیر و  همانرب نوشراک  هک  ییاسک  مامت 

یابقر اب  مه  یدایز  هلصاف  هراد و  دوجو  ایند  وت  هژورپ  تیریدم  هنیمز  وت  هک  هیکردم  نیرت  شزرا اب  نیرت و  هدش هتخانش  نیرت ، مهم  PMP
.هیللملا نیب انعم  مامت  هب  .هراد  شدوخ 

، هش یمن هداد  کیمداکآ  یا  هجرد تفایرد  دحاو و  یدادعت  ندنورذگ  یازا  هب  ینعی  کیمداکآ ؛ یهاوگ  هن  هیا ، هفرح یهاوگ  هی  کردم  نیا 
یشزرا یا  هفرح کرادم  یارب  اهاج  یلیخ  .هش  یم هداد  ناحتما  رد  یلوبق  و  مد ) یم حیضوت  رتولج  هک   ) صاخ یطیارش  نتشاد  یازا  هب 

رد تسه ، هنانیب  عقاو یدربراک و  الماک  درف  یاه  تراهم تاعالطا و  هک  ند  یم نوشن  نوچ  نتسه ، لئاق  کیمداکآ  کرادم  زا  رتالاب 
.نشن یزاس  هدایپ یگداس  هب  لمع  رد  هنکمم  هک  ننک  یم نیمضت  ور  کیروئت  تاعالطا  کیمداکآ  یاه  هجرد هک  یلاح 

https://khorramirad.com/709/
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Project Management Institude هنک : یم رداص   PMI ور کردم  نیا 

.هراد مه  یا  هگید یاه  یهاوگ یهاوگ ، نیا  رب  هوالع  هیللملا و  نیب یعافتنا  ریغ  هسسوم  هی  هژورپ  تیریدم  هسسوم 

؟؟ هروخ هروخ یمیم نمنم   درد   درد هبهب   کردم   کردم نیا   نیا

؟ هروخ یم نم  درد  هب  کردم  نیا  ایآ  متسه ، هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هی  نم  منک : رت  لماک ور  لاوس  نیراذب 

.دایز یلیخ  .امتح  .هتبثم  مامت  تدش  اب  باوج 

: شلیالد مه  نیا  و 

یاهزیچ اب  نینک  هارمه  ور  نوا  هگا  صوصخ  هب  نینک ، تفرشیپ  نوتراک  وت  نینوت  یم هر و  یم الاب  نوترابتعا  کردم  نیا  نتشاد  اب   .1
.هگید

همه وت  هک  یسانشراک  هب  نیش  یم لیدبت  هدرک ” یم راکیچ  هدوبن  مولعم  یموس  ناهج  روشک  هی  وت  هک  یمدآ  هی   “ زا کردم  نیا  اب   .2
مه هگید  یاسک  نرب ، ناریا  زا  ناوخ  یم هک  تسین  ییاسک  یارب  طقف  هلئسم  نیا  زایتما  .هش  یم هتخانش  تیمسر  هب  ایند  یاج 

 … نشاب و هتشاد  یجراخ  یاهرنتراپ  نریگب ، ناریا  جراخ  یتدم  هاتوک  یاهراک  ناوخب  هنکمم 
تقوچیه دوب  نکمم  دوب  نوتدوخ  هب  هگا  هک  نیشاب  هتفرگ  دای  یدایز  یلیخ  یاهزیچ  هک  نیریگب  ور  کردم  نیا  نینوت  یم ینامز   .3

.ندیفم یلیخ  نوتارب  اهزیچ  نوا  هک  نیمهف  یم ادعب  .نیرن  نوشفرط  نیدن و  تیمها  نوشهب 

هتشاد هژورپ  تیریدم  یارجام  لک  زا  یا  هچراپکی عماج و  تاعالطا  هک  نیشب   PMP نینوت یم ینامز  .هراد  تیمها  یلیخ  موس  دروم 
لرتنک یزیر و  همانرب سانشراک  مه  نوترمع  رخآ  ات  هک  نیشاب  هتشاد  دصق  هگا  یتح  دوب ، دهاوخ  دیفم  نوتارب  یلیخ  دید  نیا  نیشاب و 

.نیشاب هژورپ 

.کردم نیا  نتفرگ  لابند  نیرب  امتح  نیاوخ ، یم ور  نم  رظن  هگا  سپ 

؟؟ هنک هنک یمیم کمک   کمک هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب راک   راک هبهب   ردقچ   ردقچ   PMPPMP  یاوتحم یاوتحم هبهب   طلست   طلست

طابترا نیراد ، طلست  اوتحم  نوا  هب  هک  هد  یم نوشن  نومزآ  وت  نوتندش  لوبق  تسه و  فده   PMP وت هک  ییاوتحم  یلصا  تمسق 
! هرادن هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب میگ  یم شهب  ناریا  وت  هک  یزیچ  نوا  اب  یمیقتسم 

ندش هدامآ  نامز  رد  نیاوخب  نیشابن و  دلب  هگا  هک  نتسه  هداس  ردقنا  ثحابم  نوا  یلو  هراد ، میقتسم  طابترا  مه  شیتمسق  هتبلا 
.هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  تشذگ  ور  نوتمسا  هشیمن  نم  رظن  هب  نیریگب ، نوشدای   PMP نومزآ یارب 

؟ هروخ یمن درد  هب  سپ  بوخ ،

هک ییاج  ات  اجنوا  یلصا و  هطقن  یور  هنک  زکرمتم  ور  ششالت  مدآ  هک  همزال  یراک  ره  وت  .هروخ  یم درد  هب  متفگ  اهراب  هک  نم  ارچ ،
ور فده  یدنچ  زا  ره  دیاب  .دش  قیمع  رتشیب  یدح  زا  هطقن  کی  یور  لماک  زکرمت  اب  هش  یمن اه  تقو یلیخ  یلو  .هشب  قیمع  هنوت  یم

یاوتحم نیش ، یم هدامآ   PMP نومزآ یارب  یتقو  .درک  زکرمتم  ور  راک  هرابود  دعب  تفر و  شیپ  بیترت  نوا  هب  یمک  درک ، رت  گرزب یمک 
رظن هب  هک  نیا دوجو  اب  یتح  هش ، یم هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب وت  نوتراک  یارب  یبوخ  یلیخ  هناوتشپ  هک  نیریگ  یم دای  ور  یدایز  یلیخ 

.نرادن میقتسم  طابترا  دایم 

؟؟ نریگب نریگب کردم   کردم ننوت   ننوت یمیم ییاسک   ییاسک هچهچ  

: هک نریگب  ور  کردم  ننوت  یم ییاسک 

هقباس لاس  دیاب 5  ملپید  یارب  .رتالاب  سناسیل و  کردم  یارب   ) نشاب هتشاد  هژورپ  تیریدم  اب  طبترم  راک  هقباس  لاس  لقادح 3 
(. تشاد



.نشاب هدنورذگ  بسانم  یشزومآ  هرود  تعاس  لقادح 35 
.دوب دنهاوخ  دنبیاپ   PMI یا هفرح قالخا  همان  نییآ هب  هک  نشاب  هدش  دهعتم 

هتشاد هقباس  هژورپ  تیریدم  یاه  هنیمز همه  وت  دیاب  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یتیدودحم  راک  هقباس  دروم  رد  .تسین  یتخس  طیارش  دایز 
اهراک عاونا  زا  تسیل  هی  هسرپ و  یم ور  قباوس  کت  کت  نوتزا  نینک  یم مان  تبث  نیراد  یتقو  ادعب  .یدنب  نامز طقف  الثم  هن  نیشاب ،

هک نیزاجم  نشاب ، هتشاد  ور  تعاس  دادعت  لقادح  اه  هنیمز زا  مودکره  هگا  .نیدرک  راک  تعاس  دنچ  مودکره  یارب  هک  نیگب  ات  هد  یم
هک یددعتم  یاهراک  دارفا  رثکا  دروم  رد  .تسین  تخس  دایب  نوترظن  هب  هنکمم  هک  ردقنوا  ارجام  نیا  هتبلا  .نینک  مان  تبث  ناحتما  یارب 

نینود یم نیشاب  انشآ  کاب  مپ اب  هگا  .هشاب  وگباوج  هک  درک  ریبعت  یروط  هش  یم ور  نداد  ماجنا  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب مسا  تحت 
هک یزیچ  .شناد  یاه  هزوح یمود  هیدنیآرف و  یاه  هورگ یکی  هراد ، هژورپ ) تیریدم  یاه  تراهم  ) شبلاطم تسکش  یارب  راتخاس  ود  هک 

وت هک  هیفاک  و  یناسنا ) عبانم  تیریدم  الثم   ) نیشاب هدرک  راک  شناد  یاه  هزوح همه  وت  هک  تسین  نیا  نیراد  مزال  ندش   PMP یارب
یزاین .همتاخ  تیاهن  رد  لرتنک و  تراظن و  ارجا ، یزیر ، همانرب شزاغآ ، ینعی  نیشاب ؛ هدرک  بسک  یا  هبرجت یدنیآرف  یاه  هورگ همه 

.هیفاک نیشاب  هدرک  هبرجت  ور  شزاغآ  یاهراک  زا  یتمسق  طقف  هگا  نیشاب ، هدرک  هبرجت  ور  اهراک  مامت  شزاغآ  هلحرم  وت  الثم  هک  تسین 
.هرتشیب نوشدادعت  اه  نوا نوچ  هشناد ، یاه  هزوح زا  رت  تحار یلیخ  راتخاس  نیا  یاضرا  هک  هرطاخ  نیمه  هب 

هتشاد یا  هژیو طیارش  هرود  هدننک  رازگرب  هک  تسین  یزاین  .تسین  یا  هدیچیپ زیچ  ارهاظ  یلو  هنک ، یم نارگن  ور  اه  یلیخ یشزومآ  هرود 
وت یا  هرود الثم  هگا  هک  هداد  حیضوت   PMI یامنهار وت  .ننک  رازگرب  ور  هتعاس  یاه 35  هرود ننوتب  یصاخ  یاه  هسسوم طقف  الثم  هشاب و 
، هلب هیفاک ؛ هرود  نومه  هشاب ، هداد  ششوپ  مه  ور  هژورپ  تیریدم  یاه  هنیمز مامت  هشاب و  هدش  رازگرب  هژورپ  تیریدم  یارب  نوتتکرش 
هک هنیا  هگید  هتکن  هی  .هشاب  هدش  هداد  ششوپ  هژورپ  تیریدم  یاه  هزوح مامت  دیاب  نینک  یم یفرعم  هک  یا  هرود وت  هک  هنیا  تیدودحم 

مدوخ نم  .نیشاب  هدرک  مه  ور  نوا  ینیب  شیپ دیاب  و  الاح ) مگ  یم مه  ور  طیارش   ) نینک هئارا  مه  ور  نوا  یهاوگ  هک  همزال  یطیارش  وت 
رالد مه 50  هرود  .دایمن  شیپ  مارب  یلکشم  ادعب  هک  مدوب  نئمطم  دوب و  راک  نیا  صوصخم  هک  منورذگب  نیالنآ  هرود  هی  مداد  حیجرت 

.دوب

.منک یمن لوبق  مفرح  نیا  تباب  یتیلوئسم  یلو  هشاب ، یفاک  راک  نیا  یارب  مه  هش  یم رازگرب  ناریا  وت  هک  ییاه  هرود منک  یم رکف 

.تیاس وت  شمراذ  یم تصرف  نیلوا  رد  مدرک و  مه  ش  همجرت هک  هیا  همان نییآ .هیرابجا  مه  یا  هفرح قالخا  همان  نییآ

؟؟ مشب مشب هدامآ   هدامآ نومزآ   نومزآ یارب   یارب یروطچ   یروطچ

س هخسن نیرخآ  نالا  هک  ( 2008  ) شمراهچ هخسن  مه  نم  .ندش  همجرت  مه  یسراف  هب  شفلتخم  یاه  هخسن هک  هکاب  مپ عبنم  نیلوا 
.هشب پاچ  کیدزن  هدنیآ  رد  دیاب  یلو  هدشن ، پاچ  زونه  مسیون  یم ور  نیا  مراد  هک  نالا  هتبلا  .مدرک  همجرت  ور 

وت هرارق  ارهاظ  .هیباوج  راهچ  لاوس  نومزآ 200  .دایم  نومزآ  وت  لاوس  ات 8  شزا 3  هک  هیا  هفرح قالخا  همان  نییآ  هیاپ ، عبنم  نیمود 
.هشب بیکرت  مه  شناد  یاه  هزوح اب  هشب و  رتشیب  یلیخ  نومزآ  وت  همان  نییآ یاه  لاوس دادعت  لاس 2011  مود  همین 

هژورپ نوتدوخ  هک  تسین  یزاین  .نیشاب  هدرک  سمل  ور  هژورپ  تیریدم  البق  دیاب  .نتسین  یفاک  هجو  چیه  هب  یلوبق  یارب  عبانم  نیا 
وت نیشاب و  هتشاد  طابترا  کیدزن  زا  اه  هژورپ یاریدم  اب  نیشاب و  هدرک  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هک  نیمه  نیشاب ، هدرک  تیریدم 

دروم رد  الثم  ارچ  هک  نیگب  نوتدوخ  اب  نیشاب ؟ هدش  قیقد  نوت  هژورپ ریدم  راتفر  وت  هدش  الاح  ات  .هیفاک  نیشاب  هدرک  تقد  نوشاهراک 
، نیشاب یمدآ  نیچمه  هگا  یتفرگ ؟ ور  میمصت  نالف  ارچ  هک  نیسرپب  شزا  هدش  درکن ؟ ور  راک  نامهب  درک و  ور  راک  نالف  لکشم  نیا 

.نیشب لوبق  نومزآ  وت  نینوت  یم رت  تحار یلیخ 

.هنک یم نوتدامآ  نومزآ  رد  تکرش  یارب  مه  هنک و  یم کمک  کاب  مپ رتهب  مهف  هب  مه  هک  هراد  دوجو  نومزآ  یگدامآ  یارب  یدایز  عبانم 
.هش یم پاچ  کیدزن  هدنیآ  رد  مدرک و  همجرت  ور  نوا  هک  تسه  اتیر  نومزآ  یگدامآ  باتک  عبنم ، نیرت  فورعم

ور فلتخم  باتک  ود  لقادح  نینوخن و  ور  عبنم  هی  طقف  هک  ننک  یم هیصوت  اه  یلیخ .تسه  مه  یا  هگید یاه  باتک نوا  زج  هب 
.هیفاک الماک  هشب  هدنوخ  قیقد  هگا  مه  عبنم  کی  نم  رظن  هب  یلو  نینوخب ،



هیسیلگنا و نابز  هب  ایند  یاج  همه  هک  هیباوج  راهچ  لاوس  نومزآ 200  .ن  هدش یزاس  هیبش یاه  نومزآ نیراد ، مزال  هک  یزیچ  نیرخآ 
و نیجنسب ، ور  نوتدوخ  یژرنا  تعرس و  هدش  یزاس  هیبش یاه  نومزآ وت  دیاب  .نیراد  تقو  تعاس  نوشهب 4  نداد  باوج  یارب 

دیاب نم  رظن  هب  هجیتن  رد  نیش و  یم لوبق  نیدب  باوج  تسرد  ور  اه  لاوس هگا ٪61  .نینزب  نیمخت  مه  ور  نیرایم  هک  یا  هرمن هتبلادص 
.نیشاب هتشاد  یبسانم  نانیمطا  هیشاح  هک  نیرایب  زایتما  یالاب ٪70  هدش  یزاس  هیبش یاه  نومزآ وت 

: نتسه اه  نیا مدرک  هدافتسا  مسانش و  یم هک  یا  هدش یزاس  هیبش یاه  نومزآ

یلو تسین ، ناگیار  هنافساتم  .نینک  هدافتسا  نینک و  بصن  دیاب  هک  هرازفا  مرن هی  .ساتیر  هسسوم  لام  نومزآ  نیا  : PM Fastrack
.هش یم ادیپ  تحار  شزاجمریغ  یاه  هخسن

.هبوخ یلیخ  مه  شتیفیک  .ناگیار  هنیالنآ و  : Exam central
یارب مه  باتک  یدادعت  هک  تسه   O’Reilly هسسوم لام  نومزآ  نیا  .هبوخ  یلیخ  شتیفیک  .ناگیار  نیالنآ و  : Head First Labs

.نتسه همه  زا  رتهب  اتیر  باتک  زا  دعب  نم  رظن  هب  شاه  باتک هراد و  نومزآ  یگدامآ 
.هبوخ شیبامک  شتیفیک  .ناگیار  نیالنآ و  مه  زاب  : PMSoft

هب لاح  نیع  رد  نتسه و  ناگیار  یگمه  هک  نینک ، هعجارم  مه  نیا  نیا و  نیا و  نیا و  هب  نینوت  یم اه  نوا زج  هب  .ندوب  اه  یلصا اه  نیا
.نتسین اه  یلبق یبوخ 

رورم طقف  .نیمهفب  ور  نوتاه  باوج ندوب  هابتشا  لیلد  نینوت  یم نراد و  یحیرشت  یاه  باوج مدرک  یفرعم  هک  اه  نومزآ نیا  مامت 
هی مه  نیدوب  هداد  باوج  تسرد  هگا  ات  نینزب  تمالع  مه  ور  نیراد  کش  هک  ییاه  لاوس مامت  .الصا  هیفاک ؟ هابتشا  یاه  باوج ندرک 

 … نینوخب و ور  اه  حیضوت نینک ، ش  هعلاطم هگید  راب 

نیب هیقب  وت  هک  یلاح  رد  مدروایم ، زایتما  شزا  دصرد  ات 70  نیب 60  دوب و  هگید  یاه  نوا زا  رت  تخس نم  یارب   PM Fastrack نومزآ
یارب هنکمم  توافت  نیا  هتبلا  .دوب  رت  کیدزن مود  هورگ  هب  نم  یارب  یلصا  نومزآ  .هدایز  اعقاو  توافت  مدروایم و  زایتما  دصرد  ات 90   75

.نشاب هتشاد  یا  هگید بسانت  نارگید  امش و  یارب  هشاب و  نم  یاه  هتسناد عون  رطاخ  هب  نم و 

رخآ رد  دیاب  هدودحم و  اه  لاوس نیا  دادعت  .نینکن  مورح  ور  هدش  یزاس  هیبش یاه  نومزآ یاه  لاوس هک  هنیا  امش  هب  نم  مهم  هیصوت 
! نینکن مه  هاگن  ور  اه  لاوس هجو  چیه  هب  نینک  هعلاطم  ور  عبانم  مامت  هک  نیا زا  شیپ  هجیتن  رد  نینک ، هدافتسا  نوشزا  راک 

؟؟ دوب دوب طلسم   طلسم یسیلگنا   یسیلگنا نابز   نابز هبهب   یدح   یدح هچهچ   اتات   دیاب   دیاب نومزآ   نومزآ ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

! هگید هیسیلگنا  نابز  هب  نومزآ  بوخ  لاح ، نیا  اب  .هتامولعم  هب  طقف  هجوت  تسین و  فده  هجو  چیه  هب  نابز  ناحتما  نیا  وت 

ور ناحتما  یاه  لاوس نتم  هجو  چیه  هب  الثم  هشاب و  هداس  اه  لاوس نتم  ندرک  یعس  اه  لاوس یاه  حارط نوچ  نیشابن ، نارگن  دایز 
رب لکشم  هب  هشابن  بوخ  یسیلگنا  نابز  رد  نوتبلطم  کرد  هگا  لاح ، نیا  اب  .نینک  هسیاقم  کاب  مپ لکشم  اتبسن  نتم  اب  نینوت  یمن

.نیمهفب لماک  ات  نینوخب  راب  دنچ  ور  لاوس  هک  همزال  نوچ  هنک ، یم مک  ور  نوتنداد  باوج  تعرس  هک  هنیا  شلقادح  .نیروخ  یم
یسیلگنا نابز  هب  ور  هژورپ  تیریدم  هداس  نوتم  یمک  هک  ییاسک  نتسین و  انشآ  ان  الومعم  مه  نر  یم راک  هب  لاوس  نتم  وت  هک  یتاملک 

.نایب رب  شسپ  زا  ننوت  یم هشابن  دب  مه  نوشیمومع  نابز  نشاب و  هدنوخ 

هک مدروخ  رب  یلاوس  هب  ناحتما  وت  مدوخ  نم  .هرت  تحار نتسه  نابز  یسیلگنا  هک  ییاسک  یارب  طیارش  هک  تفریذپ  دیاب  لاح  نیا  اب 
باوج تفص  نوا  ندوب  یفنم  ای  تبثم  .شمتخانش  یمن هک  دوب  هدرک  هدافتسا  یتفص  زا  لاوس  نتم  وت  دوب و  هدرک  فیصوت  ور  یطیارش 
مدش روبجم  هک  دوب  نیا  دوب ؟ یچ  هجیتن  یفنم ؛ ای  هتبثم  هک  منزب  سدح  متسنوت  یمن هملک  رهاظ  زا  مه  نم  داد و  یم رییغت  الماک  ور 

هگا هک  یلاح  رد  مشاب ، هداد  باوج  هابتشا  ور  لاوس  نوا  هنکمم  .منک  باختنا  ور  هشاب  باوج  تسنوت  یم هک  یا  هنیزگ ود  زا  یکی 
.تشادن دوجو  مارب  یکسیر  نینچ  اعطق  مدوب  نابز  یسیلگنا 

PMP نومزآ ناگژاو  یاه  تراک شلف هعومجم  زا  هر  یم راک  هب  نومزآ  وت  هک  ییاه  هملک هب  رتشیب  طلست  یارب  نینوت  یم نیشاب  لیام  هگا 
.نیریگب کمک  مه 



؟؟ منک منک فرص   فرص یژرنا   یژرنا نومزآ   نومزآ ردرد   ندش   ندش هدامآ   هدامآ یارب   یارب دیاب   دیاب ردقچ   ردقچ

حیرفت و راک و  نیب  داوخ  یم هک  یمدآ  نینچ  یارب  نم  رظن  هب  .هر  یم مه  راک  رس  هنک  یم تکرش  نومزآ  نیا  وت  هراد  هک  یسک  الوصا 
ور راک  مه  رتدوز  دایز  یلیخ  یژرنا  اب  هش  یم هتبلا  .هیفاک  لاس  ود  ات  لاس  کی  نیب  یزیچ  هنک ، هدامآ  مه  نومزآ  یارب  ور  شدوخ  یگدنز 

؟ هنک هلجع  مدآ  ارچ  یلو  درک ، مومت 

رد .نینکن  ورزر  مه  ناحتما  تقو  نینکن و  فقوتم  ور  نوت  هعلاطم نیتفرگن  یبسانم  هجیتن  هدش  یزاس  هیبش یاه  نومزآ وت  هک  یتقو  ات 
.هتفر رده  نوتلوپ  مه  نیروخب و  تسکش  هنکمم  مه  تروص  نیا  ریغ 

؟؟ کردم کردم نتفرگ   نتفرگ غارس   غارس مرب   مرب ینامز   ینامز هچهچ   هرتهب   هرتهب

ور شتاعلاطم  دیاب  یمدآ  نینچ  بوخ ، .هسرپ  یم هراد  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هی  ور  لاوس  نیا  هک  هنیا  نم  ضرف  شیپ
: تسه  PMP زا رت  یتایح نوتارب  ریز  یاه  تراهم اه و  شناد نتشاد  نم  رظن  هب  .هرب  شیپ  هنک و  یدنب  تیولوا 

هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب میهافم  لوصا و  نتسنود   .1
تکجارپ رازفا  مرن هب  لماک  طلست   .2

(P6 احیجرت  ) اروامیرپ رازفا  مرن هب  لماک  طلست   .3
(Risk Analysis هدش شدیدج  مسا   ) Pertmaster اب ییانشآ   .4

اه هژورپ اب  طبترم  یاهدادرارق  یقوقح  لیاسم  میهافم و  لوصا ، اب  ییانشآ   .5
اه هژورپ یلام  لیاسم  اب  ییانشآ   .6

.تسه  PMP هریگ یم رارق  نوتراک  قفا  رد  هک  یدعب  یاه  هنیزگ زا  یکی  نشب ، لماک  دراوم  نیا  هک  نیا زا  دعب 

؟ تسه نوتدای  .داتفا  اج  یزیچ  هی  یلو 

.نینک شتسرد   PMP کردم غارس  نیرب  هک  نیا زا  لبق  دیاب  نیراد  فعض  هگا  همهم و  یلیخ  یسیلگنا  نابز  نتسنود  یسیلگنا ! نابز 
نیا نتسه و  یسیلگنا  نابز  هب  هک  یدیفم  باتک  نارازه  هب  نیدب ؛ ناحتما  نینوت  یم رت  تحار تلاح  نیا  رد  هک  تسین  نیا  طقف  هلئسم 

… نینک رکف  درک  دولناد  تنرتنیا  زا  هش  یم اهزور 

؟؟ منک منک مان   مان تبث   تبث نومزآ   نومزآ یارب   یارب یروطچ   یروطچ

ور یسک  هگا  .درک  تخادرپ  رالد  دودح 100  دیاب  منک  رکف  تیوضع  یارب  .نیشب  وضع  تیاس PMI و  وت  نیرب  هک  هنیا  هلحرم  نیلوا 
یاه هدنشورف زا  نینوت  یم هنک ، تخادرپ  ور  هنیزه  هک  نینک  تساوخرد  شزا  نینوتب  هشاب و  هتشاد  یرابتعا  تراک  هک  نیسانش  یمن
هک هصخشم  .نیریگب  کمک  ند  یم ماجنا  تخادرپ  تامدخ  ناریا  وت  هک  ینووارف  یاه  هسسوم زا  ای  نیرخب  تراک  تیبد نیالنآ  یناریا 

.نینک تخادرپ  مه  دزمراک  دیاب  راک  نیا  یارب 

یمیرحت تیدودحم و  چیه   PMI العف هناتخبشوخ  .هنوخ  رد  دایم  تسپ  اب  نوتتیوضع  تراک  نیشب  وضع  هک  نیا زا  دعب  هتفه  هس  ود 
.هرادن اه  یناریا یارب 

یاپ تعاس  دنچ  هک  نیشاب  هتشاد  ور  شیگدامآ  .نینک  مان  تبث   PMP نومزآ یارب  نینک و  نیگال  تیاس  وت  هک  هنیا  دعب  هلحرم 
! نینک رپ  مرف  رتویپماک 

باختنا یقافتا  روط  هب  یمک  هدع  یلو  هش ، یم هتفریذپ  نینک  دراو  هک  یزیچ  ره  هدامتعا و  انبم  .نینک  تقد  یلیخ  هلحرم  نیا  وت 
رپ ور  اه  مرف یتقو  مدوخ  نم  .نتسرفب  دنس  ندوب  هدرک  دراو  هک  ییاهزیچ  مامت  یارب  دیاب  دارفا  نیا  تقونوا  یزیمم و  یارب  نش  یم

.درک یمن سناسیل  اب  یقرف  چیه  راک  نیا  یارب  هک  یلاح  رد  سناسیل ، قوف  مدز  ور  مکردم  الثم  نتشادن و  هجوت  هلئسم  نیا  هب  مدرک  یم
هک یلاح  رد  مدرک ، فرص  تقو  زور  دنچ  راک  نیا  یارب  مریگب و  ور  مسناسیل  قوف  کردم  مرب  مدش  روبجم  مشب  یزیمم  دش  رارق  یتقو 



مزال نومزآ  یارب  هک  مدرک  دراو  یدح  رد  طقف  مدرکن و  دراو  ور  میراک  قباوس  مامت  هک  دوب  نیا  مدروآ  هک  یسناش  .متشاد  ور  مسناسیل 
.مریگب یهاوگ  فلتخم  یاه  تکرش زا  مدرگب و  رهش  رود  زور  دنچ  نیدنچ و  مش  یم روبجم  هنرگو  دوب ،

یزیمم نیدروآ و  یسناشدب  هگا  هشب و  دییات  نوتکرادم  هک  نیا زا  دعب  .ننک  تخادرپ  نومزآ  یارب  رالد  دودح 400  دیاب  اضعا  تیاهن  رد 
تقو تیاس Prometric و  وت  نیرب  هک  دایم  نوتارب  کنیل  هی  .نیتسه  نومزآ  رد  تکرش  هب  زاجم  هک  هش  یم مالعا  یزیمم ، زا  دعب  دش ،

.هنک یم رازگرب  ور  تفاسورکیام ) یاه  نومزآ لثم   ) یللملا نیب یاه  نومزآ همه  ابیرقت  هک  هیتکرش  نومه   Prometric نیا .نینک  ورزر 

؟؟ مدب مدب ناحتما   ناحتما منوت   منوت یمیم اجک   اجک

ناحتما هیکرت  ای  تاراما  وت  الومعم  اه  یناریا .نینک  لرتنک  یتحار  هب  شتیاس  وت  نینوت  یم هراد ، هبعش  اهروشک  رثکا  وت  کیرتمورپ 
اب نامزمه  مداد و  ناحتما  نابز  یوسنارف  یروشک  وت  نم  .هیسیلگنا  نوبز  هب  نیدب  ناحتما  هک  ایند  یاج  ره  لاح ، ره  رد  .ند  یم

هب هک  ییازیچ  یلو  دوب ، یوسنارف  نابز  هب  نتفگ  یم وگدنلب  تشپ  هک  ییاهزیچ  مامت  .دش  یم رازگرب  مه  هگید  ناحتما  دنچ  نم  ناحتما 
.نتفگ یم یسیلگنا  ور  دش  یم طوبرم   PMP ناحتما

؟؟ هشهش یمیم رازگرب   رازگرب ناحتما   ناحتما ییاه   ییاه نامز نامز هچهچ  

ره وت  تاراما  وت  نامز  نوا  مدش و  تقو  ندرک  ورزر  لوغشم  دوب  بسانم  مارب  هک  یخیرات  زا  رتدوز  هام  ود  نم  .هش  یم رازگرب  هراد  امیاد 
ات کی  دش  یم زور  ره 10  وت  ییاپورا  یاهروشک  زا  یلیخ  وت  هک  یلاح  رد  منک ، ورزر  متسنوت  یم هک  تشاد  دوجو  دازآ  زور  ات 5  هتفه 4 

.درک ادیپ  دازآ  زور  ود 

دیاب هک  هشابن  حیضوت  هب  یزاین  منک  یم رکف  .نینک  ورزر  تقو  هبسانم  نوتنومزآ  یارب  هک  یخیرات  زا  لبق  هام  هی  لقادح  لاح ، ره  رد 
.نیروخن رب  یلکشم  هب  هک  نینیچب  مه  ور  نوترفس  همانرب  نامزمه 

؟؟ هتفا هتفا یمیم یقافتا   یقافتا هچهچ   ناحتما   ناحتما زور   زور

ور نوترفس  هک  منک  یم دیکا  داهنشیپ  هجیتن  رد  هراد ، دایز  یلیخ  یژرنا  زکرمت و  هب  زاین  ناحتما  .هرفس  اب  هارمه  اهام  یارب  ناحتما 
یعس نینک و  حیرفت  بوخ  یلیخ  ور  زور  ود  نوا  نیشاب و  هدیسر  رهش  نوا  هب  ناحتما  زا  لبق  زور  ود  لقادح  هک  نینک  میظنت  یروط 

.نیشن هتسخ  نینک 

شوت و نیراذب  ور  نوتزیچ  همه  هک  ند  یم نوتهب  دمک  هی  .نیرب  هبعش  هب  یرادا  تافیرشت  رطاخ  هب  رتدوز  تعاس  مین  دیاب  ناحتما  زور 
یتقو ننک ، یمن عورش  ور  نوشناحتما  نامزمه  اه  بلطواد الومعم  هرتویپماک و  یدادعت  ناحتما  نلاس  وت  .ناحتما  نلاس  وت  نیرب  دعب 

PMP ناحتما امازلا  همه  هد ، یم هراد  یناحتما  هی  مه  یسک  ره  .نشاب  نداد  ناحتما  لاح  رد  لبق  زا  یدایز  هدع  هنکمم  وت  نیر  یم
.ند یمن

نینیشب تحارتسا  نلاس  وت  نیرب  نیش و  دنلب  ناحتما  نیب  نینوت  یم نیاوخب  هک  تقوره  .نیربب  دیابن  مه  یندروخ  عون  چیه  هسلج  وت 
ره هب  نیاوخب و  هک  ردقچره  .نینک  ییاریذپ  نوتدوخ  زا  هنک ) قرف  هگید  یاهاج  وت  هنکمم  هک  یا  هگید یاه  ییاریذپ ای   ) ناگیار هوهق  اب  و 

.هرذگ یم هراد  نوتناحتما  نامز  هک  هنیا  ش  هتکن طقف  تحارتسا ، نلاس  وت  نیرب  نینوت  یم نیاوخب  هک  دادعت 

یریگ یریگ هجیتن هجیتن

مه یگداس  هب  نیشب و  هدامآ  نومزآ  یارب  بسانم  هویش  هب  نینک ، عورش  ور  راک  بسانم  نامز  رد  مراودیما  هگید ؛ هرادن  یریگ  هجیتن
.هراد دوجو  ندرک  تفرشیپ  یارب  یدایز  یلیخ  یاه  هار هشیمه  نینکن ، فقوتم  ور  نوتیریگدای  دنور  مه  تقوچیه  .نیشب  لوبق 



؟؟ هبسانم هبسانم یسک   یسک هچهچ   یارب   یارب هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب   همانرب
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هنوتب لوا  هورگ  یاهراک  وت  هجیتن  رد  هدنسپن و  ور  ییاهراک  هدنسپب و  ور  ییاهراک  هش  یم ثعاب  هک  هراد  ییاه  تیصوصخ یمدآ  ره 
 … هشب و بولطمان  شارب  یگدنز  هشب  اه  یمود هب  لوغشم  هگا  هشن ، قفوم  یتحار  هب  اه  یمود وت  هشب و  قفوم 

مامت .هنک  رکف  قیقد  یلیخ  شاه  تیصوصخ نیا  هب  هنک  یم باختنا  ور  شدوخ  یراک  ریسم  هراد  هک  ینامز  دیاب  مدآ  رطاخ  نیا  هب 
نینک لیلحت  ور  هدموین  نوتشوخ  ای  هدموا  نوتشوخ  نوشزا  نیدوب ، قفوم  ان  ای  قفوم  نوشوت  نیداد و  ماجنا  نوتیگدنز  وت  هک  ییاهراک 
هک نینک  رواب  .هن  ای  هبسانم  ساسا  نیا  رب  نیتفرگ  رظن  رد  نوت  هدنیآ یارب  هک  یراک  هتشاد و  ییاه  تیصوصخ هچ  رد  هشیر  نینیبب  و 

: لیلد ود  هب  هرت ، مهم راک  رازاب  تیعضو  یسررب  زا  هلئسم  نیا 

رازاب هگید  نیشب  یا  هفرح شوت  هک  نیا زا  دعب  هراد  یبوخ  یلیخ  رازاب  زورما  هک  یراک  هنکمم  .هنک  یم رییغت  امیاد  راک  رازاب  تیعضو   .1
.هشاب قداص  مه  شسکعرب  و  هشاب ، هتشادن  یبوخ 

یاه مدآ مه  نراد  یبوخ  یلیخ  رازاب  هک  ییاهراک  وت  نقفوم و  یلیخ  هک  نتسه  ییاه  مدآ مه  نرادن  یبوخ  رازاب  هک  ییاهراک  وت   .2
؟ ارچ .نتسین  قفوم  الصا  هک  نتسه  یدایز  یلیخ 

هک یسک  ره  هگید ، فرط  هی  زا  .هدب  رییغت  شراک  اب  ور  اه  نوا طابترا  ای  شدوخ  یتاذ  یاه  تیصوصخ هنوت  یمن مدآ  الومعم  نیا ، رانک  رد 
زا رت  مهم یلیخ  ندوب  تخبشوخ  نم  رظن  هب  .تسین  شلیم  قباطم  شراک  هک  هنیا  شلیالد  زا  یکی  .امازلا  هن  هتخبشوخ ؟ هقفوم  راک  وت 

.هندوب قفوم 

: هشاب هتشاد  ور  مهم  تیصوصخ  هی  هک  هشاب  قفوم  شوت  هربب و  تذل  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب زا  هنوت  یم یسک  نم  رظن  هب 

نیش یم وربور  هدیچیپ  هلئسم  هی  اب  یتقو  هگا  .هشاب  نوشندرک  یبایزرا  نوشندرک و  بترم  لیاسم ، یهدنامزاس  هب  دنم  هقالع
تیاهن رد  نینک و  یم یددع )  ) یمک ور  اه  نوا نیجنس ، یم ور  لماوع  نوا  نیب  طباور  نینک ، یم درخ  شلماوع  هب  ور  نوا  هاگآدوخان 

نیا باختنا  اب  نم  رظن  هب  نینک ، هئارا  نوتدوخ  هب  هدش  یهدنامزاس  هداس و  ور  هلئسم  لماوع  نیا  هرابود  بیکرت  اب  نینک  یم یعس 
هتشاد داقتعا  هنکمم  نینک ؛ رکف  هگید  یاهویتنرتلآ  هب  منک  یم هیصوت  تروص ، نیا  ریغ  رد  .نیدرک  یگرزب  فطل  نوتدوخ  هب  یراک  ریسم 

اعطق تسین و  ناسکی  رظن  نیا  زا  اهراک  تیساسح  هک  تفریذپ  دیاب  یلو  نمزال ، اهراک  مامت  یارب  اه  تیصوصخ نیا  هک  میشاب 
هتشاد یا  هگید یاه  تیصوصخ هب  زاین  ضوع  رد  هشاب و  هتشاد  اه  تیصوصخ نیا  هب  زاین  رتمک  هک  نینک  باختنا  ور  یراک  نینوت  یم

.هرت یوق امش  وت  هک  هشاب 

؟؟ یحارط یحارط لیمکت   لیمکت ایای   هئارا   هئارا
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تامدخ رد  ینوتس  لیام تفرشیپ  نییعت  شور  یاهزایتما  هرابرد  هژورپ  تفرشیپ  یبایزرا  یارب  بسانم  شور  ناونع  اب  یبلطم  وت 
.هشب یزاس  هدایپ رازفا  مرن وت  یروطچ  دیاب  هک  مداد  مه  یرصتخم  حیضوت  متفگ و  نوا  هباشم  یاهراک  یحارط و 

: نش یم میظنت  نیا  هیبش  یزیچ  یحارط  یاه  نوتس لیام اه  تقو یلیخ  .متفگن  هک  دش  یم هداد  حیضوت  دیاب  طسو  نیا  یا  هتکن

٪70 یحارط : لیمکت 

https://khorramirad.com/701/
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٪90 دییات :
٪100 بیوصت :

رواشم یتقو  هدوب ،) رفص  شلبق   ) هش ٪70 یم شتفرشیپ  هنک  یم هئارا  هنک و  یم مومت  ور  یا  هشقن هی  حارط  رواشم  الثم  یتقو  ینعی 
٪. هش 100 یم هنک  یم شبیوصت  امرفراک  یتقو  هش 90٪ و  یم هنک  یم شدییات  ردام 

هک هش  یم ثعاب  هابتشا  نیا  .ههابتشا  الماک  نیا  نریگ و  یم رظن  رد  هئارا ”  “ ور لوا  نوتس  لیام اه  یلیخ هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یا  هتکن
فرص یدایز  یلیخ  نامز  دعب  هشب 70٪ و  نوشتفرشیپ  ات  ننک  هئارا ”  “ ور صقان  الماک  ییاه  حرط ننک و  هدافتساوس  اه  حارط یلیخ 

دنور مه  هدش و  لکشم  راچد  نومیبایزرا  مه  تلاح  نیا  وت   ٪. هشب 90 دعب  هشب و  شدییات  تیاهن  رد  لاکشا و  عفر  یعقاو و  لیمکت 
.میریگب ور  یلکشم  نینچ  یولج  دیاب  سپ  .حرط  لاکشا  عفر  یسررب و 

عیرس و یلیخ  ور  نوا  ردام  رواشم  هنک ، یم هئارا  ور  یدنس  حارط  یتقو  .هشاب  " لیمکت ”، “ هئارا  “ یاج هب  لوا  نوتس  لیام هک  هنیا  لح  هار 
وت .هشابن  تسرد  هنکمم  هک  دنچره  هدش ، لماک  راک  هک  هریذپ ” یم ، “ تشادن یلکشم  پوکسا )  ) هرتسگ رظن  زا  هگا  هنک و  یم رورم  نالک 

یا هگید یاهرادقم  ننوت  یم نتسه و  لاثم  دادعا  نیا  همه  هک  نیشاب  هتشاد  رظن  رد  هتبلا   ) هش ٪70 یم تفرشیپ  هک  هنامز  نیا 
زا دعب  تیاهن  رد  هش و  یم مالعا  تشاد  مزال  یتاحالصا  هگا  هش و  یم عورش  شقیقد  یسررب  دش ، هتفریذپ  دنس  هک  نیا زا  دعب  نشاب .)

٪. هب 70 هسر  یم تفرشیپ  هش و  یم دییات  دش ، حیحص ) ” ) تسرد  “ شزیچ همه  هک  نیا

.هشب رکذ  مه  دادرارق  وت  لیاسم  نیا  مامت  هرتهب  هک  منک  یم دیکات  مه  زاب 

؟؟ هیچ هیچ هژورپ   هژورپ یزیر   یزیر همانرب   همانرب
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نودان هزم و  یب یلیخ  دیاب  ییادخ  نینچ  بوخ ، نک .” یزیر  همانرب هریگب ، شدنخ  ادخ  یاوخ  یم هگا   “ هک تفگ  یسک  مدوب ، ییاج  هی 
یاج هب  دعب  نریگ و  یمن هجیتن  تسرد  نوشیزیر  همانرب زا  نفیعض ، یزیر  همانرب وت  اه  یلیخ .هدنخب  یمهم  زیچ  نینچ  هب  هک  هشاب 

! هابتشا .نربب  لاوس  ریز  ور  یزیر  همانرب تیهام  دوخ  ننک  یم یعس  نربب ، لاوس  ریز  ور  نوشدوخ  یزیر  همانرب دنور  هک  نیا

یلدم یزیر  همانرب .تسین  نیا  یزیر  همانرب یلو  .هنوشاه  لآ هدیا اهراظتنا و  زا  یساکعنا  نوشاه  یزیر همانرب هک  هنیا  رد  امدآ  هابتشا 
.شلیاسم مامت  اب  هشب ، ماجنا  هرارق  هک  هیراک  زا  هدش  یزاس  هیبش

تالکشم و لیاسم و  مامت  اب  ور  هژورپ  یارجا  ننیشب ، هژورپ  میت  مامت  شاهرواشم و  هژورپ ، ریدم  هک  نیا ینعی  هژورپ  یزیر  همانرب
زا یکی  هژورپ  یعقاو  یارجا  هک  یروط  ننک ، ارجا  نوشنهذ  وت  راب  نیدنچ  ور  هژورپ  ینعی  .ننک  تبث  ور  نوا  ننک و  روصت  شاه  یگدیچیپ

.هشاب هدش  یسررب  یاه  تلاح

: هگ یم هک  تسه  گنشق  یلیخ  هلمج  هی 

Plan the work, work the planPlan the work, work the plan

.تفگ ور  یا  هلمج نینچ  هشب  هک  هشاب  یروط  دیاب  یزیر  همانرب

هژورپ شرخآ  ات  راوید و  هب  مینزب  مینک  شتنیرپ  مینک ، هیهت  هژورپ  لوا  هک  تراچ  تناگ  هی  تسین ؛ یشاقن  یولبات  هی  یدنب  نامز همانرب 
تاعالطا دیاب  هرود  ره  وت  .هشاب  هژورپ  زا  هدش  یزاس  هیبش یلدم  دیاب  یدنب  نامز همانرب  .تسین  میزادنب  شهب  یهاگن  یدنچ  زا  ره 

یروطچ هژورپ  همادا  هداد ، خر  هژورپ  رد  الاح  ات  هک  ییاه  تیعقاو اب  هک  هگب  نومهب  هدب و  لکش  رییغت  نوا  مینک و  شدراو  ور  یعقاو 
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نیا وت  .میدب  شرییغت  مینوت  یم یروطچ  دوبن ، نوملیم  قباطم  هدش  ریوصت  هدنیآ  نیا  هگا  مینیبب  هک  تسام  هفیظو  دعب  .دوب  دهاوخ 
ویرانس کی  هک  نیا یاج  هب  ینعی  .مینک  یم باختنا  ور  نوشیکی  مینک و  یم شیامزآ  همانرب  کمک  اب  ور  یضرف  یاه  ویرانس هک  س  هلحرم

ور هجیتن  مینک و  یم شیامزآ  همانرب  وت  ور  نوا  هسر ، یمن ای  هسر  یم هجیتن  هب  مینیبب  ات  میربب  راک  هب  هژورپ  رد  مینک و  باختنا  ور 
.مینیب یم

ای اقآ  تسد  هب  شمیدب  هک  تسین  یزیچ  همانرب  .هشاب  هدش  میظنت  قیقد  یلیخ  دیاب  هشاب ، هتشاد  یلیسناتپ  نینچ  همانرب  هک  نیا یارب 
.ننک تکراشم  همانرب  هیهت  وت  دیاب  همه  هنک ، شمیظنت  شقاتا و  وت  هنیشب  هرب  هک  هژورپ ” لرتنک  یزیر و  همانرب لوئسم   “ مناخ

مینک شحالصا  مه  راب  هی  تقو  دنچ  میشب و  ش  هیهت راک  هب  تسد  هژورپ  عورش  زا  دعب  هام  ود  یکی  هک  تسین  یزیچ  یدنب  نامز همانرب 
.مینک عورش  نوا  ساسا  رب  ور  هژورپ  میزاجم  دش  مومت  هک  تقو  ره  هشب و  یزیر  همانرب فرص  یدایز  نامز  دیاب  .هژورپ  لثم  هشب  ات 

یدعب یدعب هسهس   یاهرادومن   یاهرادومن
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؟ مینک هدافتسا  یدعب  هس یاهرادومن  زا  ینامز  هچ  لاوس :

شزومآ و تمدخ  نیح  شزومآ  هرود  وت  هک  راب  هی  یلو  هدیسرپن ، نم  زا  یلاوس  نینچ  تیاس  یاه  بطاخم زا  یسک  الاح  ات  شتسار 
نیا هب  .نا  یدعب هس شاهرادومن  هک  همولج  تفرشیپ  شرازگ  هی  مه  نالا  ندیسرپ و  مزا  دایز  ور  لاوس  نیا  مداد  یم سرد  شرورپ 

.مدب باوج  لاوس  نیا  هب  ماوخ  یم هک  هرطاخ 

؟ مینک هدافتسا  یدعب  هس یاهرادومن  زا  ینامز  هچ  لاوس :

! تقوچیه خساپ :

میرادن یلیلد  چیه  هجیتن  رد  .هیدعب  ود  یاهرادومن  زا  رتمک  هشیمه  مه  نوشییاناوخ  نرادن و  یتبثم  هتکن  چیه  یدعب  هس یاهرادومن 
.مینک هدافتسا  نوشزا  هک 

مه رت  گنشق نم  رظن  هب  .ننک  یم هدافتسا  نوشزا  رطاخ  نیمه  هب  نرت و  گنشق یدعب  هس یاهرادومن  ننک  یم ساسحا  اه  یضعب
، نینک ابیز  ور  نوتاه  شرازگ یرت  یا هفرح یاه  شور هب  نینوت  یم هشیمه  هراد ، تیمها  نوتارب  ییابیز  هگا  هتشذگ ، نوا  زا  .نتسین 

هرابرد هک  ییاه  باتک دیاب  نینک ، تفرشیپ  هنیمز  نیا  وت  نیراد  تسود  هگا  .نشب  مه  رتاناوخ  ندش ، رتابیز  اب  هارمه  هک  یروط 
انشآ نوتارب  مسا  نیا  .نتسه  تابجاو  زا  ویف  نفیتسا  یاه  باتک نیب  نیا  رد  نینوخب و  ور  هدش  هتشون   Information Visualization

.هدرک عادبا  ور  یا  هلولگ یاهرادومن  هک  هینومه  مدآ  نیا  تسین ؟

هک هنیا  نم  باوج  هراد ،”؟ یزیچ  نیچمه  لسکا  ارچ  الصا  نروخ ، یمن درد  هب  یدعب  هس یاهرادومن  هگا   “ هک نیسرپب  نیاوخ  یم هگا 
هنیا باوج  نراد ، یتیلباق  نینچ  ارچ  بیقر  یاهرازفا  مرن نیسرپب  هگا  و  هشاب ” هتشادن  مک  بیقر  یاهرازفا  مرن زا  یتیلباق  هک  نیا یارب  “

”. هش یم باسح  زایتما  هنک  هدافتسا  شزا  داوخب  یلیلد  ره  هب  یسک  هنکمم  هک  یتیلباق  ره  تباقر  وت  نوچ   “ هک

یدومع روحم  نینوت  یم الثم  .نتسین  یتسرد  یاهراک  نیدب  ماجنا  لسکا  وت  نینوت ” یم  “ هک ییاهراک  زا  یلیخ  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت 
هرادن و ینعم  الصا  ام  فنص  وت  لقادح  راک  نیا  یلو  هشب ؛ عورش  یرت  گرزب ددع  زا  رفص  یاج  هب  هک  نینک  میظنت  ور  نوتاهرادومن 

.دایم باسح  هب  بطاخم  نداد  بیرف 
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دیشاب دیشاب تسیلانروژ   تسیلانروژ
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یتح ای  لسکا  ای  درو  لیاف  هی  نیشاب : هتشاد  لانروژ ”  “ هی دیاب  امتح  نیشاب ، طلسم  نینک  یم هک  ییاهراک  نامز و  هب  نیاوخ  یم هگا 
یارب هک  ینامز  تدم  نینک و  یم زور  لوط  رد  هک  ییاهراک  مامت  دیاب  .هش  یم هتخاس  راک  نیا  صوصخم  یاهرازفا  مرن اب  هک  یلیاف 

.نینک دراو  لیاف  وت  ور  نینک  یم فرص  مودکره 

نالف  ) نینک ادیپ  ور  نوتاه  لاوس یضعب  باوج  نینک و  هعجارم  لیاف  هب  نینوت  یم ادعب  هک  هنیا  راک  نیا  هدیاف  هی  هک  هصخشم  یلیخ 
.هرادن یدایز  تیمها  نیا  یلو  مداتسرف ؛)؟ اج  نامهب  یارب  یخیرات  هچ  ور  شرازگ 

مک یاهراک  فرص  ور  نومنامز  زا  یدایز  تدم  همه  هک  هنیا  تیعقاو  .نینک  یم فرص  یروطچ  ور  نوتنامز  نیمهف  یم هک  هنیا  یلصا  هدیاف 
تدم دیاب  راک  نیا  یارب  .دوب  میهاوخ  رت  قفوم یلیخ  رت ، مهم یاهراک  یارب  شمیراذب  مینک و  مک  ور  نامز  نوا  هگا  مینک و  یم شزرا 

زا دعب  .نینک  باسح  مه  ور  نیدروآ  تسد  هب  هک  یلوصحم  نازیم  نینک و  صخشم  ور  نینک  یم فرص  یراک  عون  ره  یارب  هک  ینامز 
انئمطم هشاب ،) دراو  راک  نیا  وت  یلیخ  دیاب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هی  اعطق  هک   ) نینک لیلحت  ور  هام  دنچ  تاعالطا  هک  نیا
.نیدب همادا  ور  یبایزرا  نانچمه  نینک و  یزیر  همانرب نوتمتسیس  رییغت  یارب  هک  هنیا  یدعب  مدق  .نیریگ  یم رارق  اه  باوج ریثات  تحت 

رکف هب  مه  مک  هی  .هروخ  یم بآ  هتسکش  هزوک  زا  هک  هیرگ  هزوک یارجام  نومه  نیا  نیدرکن ؛ یراک  نینچ  الاح  ات  ارثکا  هک  منود  یم
.نیشاب نوتدوخ 

الثم .نینک  هجوت  مه  میقتسم  ریغ  یاه  لوصحم هب  میقتسم  یاه  لوصحم رب  هوالع  ارجام  نیا  وت  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یمهم  هتکن 
هی نینک ، لح  ور  لکشم  نینک و  باختنا  یعضوم  لح  هار  هی  هتعاس  مین  هک  نیا یاج  هب  دایب و  شیپ  نوتارب  راک  یوت  یماهبا  هی  هنکمم 

تفرشیپ امش  هن ، نیدرک ؟ ررض  نوت  هتفه کی  نامز  هزادنا  هب  ایآ  .نینک  لح  یا  هشیر ور  هلئسم  نینوتب  ات  نینک  یم هعلاطم  هتفه 
.هیراذگ هیامرس هی  راک  نیا  .نیربب  هدنیآ  رد  نینوت  یم هک  یرتشیب  دوس  ینعی  میقتسم ؛ ریغ  دوس  ینعی  نیا  نیدرک و 

وت هرادن ، یزیگنا  ناجیه  یاهراک  هد و  یم نوتهب  نموت   a یهام هک  نینک  راک   A تکرش وت  هک  نیا یاج  هب  نینک  ضرف  .هگید  لاثم  هی 
مهم یاه  هژورپ هراد ، یبوخ  میت  نتسه ، یا  هفرح یلیخ  شاهراک  ضوع  رد  هد و  یم نوتهب  نموت   0.7a یهام هک  نینک  یم راک   B تکرش
یلو درک ، هسیاقم  نیشناج  یاه  هنیزگ اب  درک و  یسررب  ور  هلئسم  دیاب  هن ، دیاش  هرآ و  دیاش  نیدرک ؟ هابتشا  امش  نالا  هد و …  یم ماجنا 

.نیدرک یراذگ  هیامرس نوت  هدنیآ یارب  نینک ، باختنا   A یاج هب  ور   B هگا لاح  ره  هب 

ماجنا مه  یلیلحت  یتح  نیدب و  ماجنا  ور  راک  نیا  هگا  هک  مد  یم نانیمطا  امش  هب  .دوب  هنازور  یاهراک  تبث  هرابرد  تبحص  میرذگب ؛
.تسه مه  رت  مهم یلیخ  ( freelancer  ) اهراکدازآ یارب  ارجام  نیا  .هراذ  یم نوتیگدنز  وت  یتبثم  ریثات  هاگآدوخان  نیدن ،

یحارط یحارط تفرشیپ   تفرشیپ یبایزرا   یبایزرا یارب   یارب بسانم   بسانم شور   شور
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الثم .مینک  یم نییعت  ارجا  لثم  مه  ور  یحارط  تفرشیپ  هک  هنیا  جیار  هابتشا  .میراد  مه  یحارط  ارجا ، رب  هوالع  اه  هژورپ زا  یلیخ  وت 
٪. هدش 58 هام  نیا  هدوب و  شیپ ٪32  هام  نومتخاس  نالف  قیرح  نالعا  متسیس  یاه  هشقن هک  میگ  یم

: تسین تسرد  لیلد  ود  هب  شور  نیا 

https://khorramirad.com/691/
https://khorramirad.com/689/


یراک یاه  تعاس دادعت  الثم  هدش ؟ ماجنا  راک  دصرد  هک 58  میگب  میاوخ  یم یروطچ  .تسین  ینیع  یحارط  یعقاو  تفرشیپ  نییعت   .1
یدوهش المع  مینک ؟ یم راکیچ  .هشاب  تسرد  الماک  هیلوا  دروآرب  هدیعب  مینک ؟ میسقت  هیلوا  دروآرب  هب  ور  هدش  ماجنا  شور  هک 

تحار یلیخ  مینک  نییعت  میاوخ  یم یتقو  ور  راوید  هی  تخاس  تفرشیپ  الثم  .تسین  یروطنیا  ییارجا  یاهراک  تفرشیپ  یلو  .هش  یم
.هصخشم الماک  رادقم  لک  نیا  مینک و  یم میسقت  شرادقم  لک  هب  ور  ش  هدش هتخاس  رادقم 

ننوت یمن لیمکت  زا  شیپ  اه  نوا هریگ و  یمن رارق  امرفراک  ردام و  رواشم  سرتسد  رد  الماک  لیمکت  زا  شیپ  الومعم  یحارط  جیاتن   .2
هزاس یم ور  راوید  هی  هراد  راکنامیپ  یتقو  نوچ  هنک ، یم قرف  یشکراوید  اب  زاب  مه  نیا  .هدش  ماجنا  راک  ردقچ  هک  ننودب  اقیقد 

.هدش ماجنا  راک  ردقچ  هک  همهفب  هنیبب و  ور  نوا  هرب ، هنوت  یم یسکره 

.تشاد دنهاوخ  رظن  فالتخا  تفرشیپ  یاهدصرد  دروم  رد  امیاد  امرفراک  ردام و  رواشم  حارط ، رواشم  ای  راکنامیپ  هک  هنیا  مه  هجیتن 

هجوتم مراودیما  .ننک  یمن یبایزرا  ییارجا  یاهراک  لثم  ور  یحارط  تفرشیپ  ایند  یاج  همه  وت  الومعم  هک  هلیاسم  نیا  مامت  رطاخ  هب 
هک اه ) تیلاعف هصالخ   ) راک تسکش  راتخاس  رصانع  تفرشیپ  هن  ساه ، تیلاعف تفرشیپ  ندرک  صخشم  مروظنم  هک  نیشاب  هدش 

.هش یم ینزو  بیارض  هب  هتسباو 

یارب نوتس  لیام یدادعت  دیاب  لوا  تسه .) مه  کاب  مپ وت   ) هشب صخشم  ینوتس  لیام یحارط  یاهراک  تفرشیپ  هک  هش  یم هیصوت 
دییات هک  نیا زا  دعب  هش ٪70 ، یم دش  لیمکت  هک  نیا زا  دعب  هنوم ، یم یقاب  رفص  یحارط  تفرشیپ  هک  نیا الثم  .مینک  صخشم  تفرشیپ 

دادعت هش  یم یتح  درک و  هدافتسا  هش  یم مه  یا  هگید ریداقم  اه  نیا یاج  هب   ٪. هب 100 هسر  یم بیوصت  زا  دعب  هش 90٪ و  یم دش 
ره میشاب : هتشاد  رظن  رد  ور  هتکن  هی  دیاب  اه  نوتس لیام میظنت  وت  هک  هشاب  نوتدای  طقف  .درک  دایز  مک و  مه  ور  اه  نوتس لیام

یمسر و ییاهدادیور  یگمه  بیوصت  دییات و  هئارا ،) اب  هارمه   ) لیمکت .هشاب  یبایزرا  لباق  ینیع و  دادیور  هی  اب  رظانتم  دیاب  نوتس  لیام
.نتسه صخشم 

همانرب زا  یتمسق  هی  تفرشیپ  هرارق  یتقو  .شنریگ  یمن رظن  رد  اهاج  یلیخ  هنافساتم  هک  نینک  تیاعر  دیاب  مه  ور  مهم  یلیخ  هتکن  هی 
هک میریگ  یم شرازگ  اج  هی  الثم  هشابن  روطنیا  هگا  .نشاب  ینوتس  لیام مه  ش  هدش یزیر  همانرب یاهرادقم  دیاب  هشاب ، ینوتس  لیام

هنکمم مینک  هبساحم  ور  تفرشیپ  ود  ره  رایعم  هی  اب  هگا  ارچ ؟ .رفص  یعقاو  رادقم  تسه و  تیلاعف ٪36  هی  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ 
یگداتفا بقع تلاح  نیا  وت  .هش  یم هتفرگ  رظن  رد  رفص  هدشن  لیوحت  زونه  نوچ  یلو  هشاب ، مه  زا ٪36  رتشیب  یعقاو  تفرشیپ 

.مینکب ارجام  نیا  یارب  مه  یرکف  یزیر  همانرب نامز  رد  دیاب  سپ  .تسین  تسرد  الصا  نیا  هش و  یم هداد  نوشن 

یاه step هب اهامش  زا  یلیخ  هنکمم  .درک  هدایپ  رازفا  مرن وت  ور  متسیس  نیا  هش  یم یروطچ  هک  مینک  یم تبحص  نیا  هرابرد  الاح 
هنیا مه  شلیلد  .نتسین  راک  نیا  یارب  الصا  یلو  نراد ، ینوتس  لیام تفرشیپ  هیبش  یتلاح  اه  step نیا .نینک  رکف  اروامیرپ  تفرشیپ 
.نینک یزاس  هدایپ ور  مدز  لاثم  هک  ینوتس  لیام ات  هس نوا  شاهاب  نینک و  یحارط  تیلاعف  هی  یارب   step ات هس نینوت  یم الثم  امش  هک 

یطخ هشیمه  لثم  مه  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  نراد و  یتلاح  هچ  ینامز  رظن  زا  اه  step نیا هک  هش  یمن صخشم  اج  چیه  یلو 
.رانک میراذ  یم ور  نیا  سپ  .هش  یم هبساحم 

تیلاعف هی  البق  هک  یحارط  متیآ  ره  س ، هداس مینکب  دیاب  هک  یراک  .نتسه  ناسکی  اروامیرپ  تکجارپ و  وت  مد  یم هک  ییاه  حیضوت همادا 
س: همانرب هیلوا  تلاح  نیا  نوتس .) لیام ای   ) تیلاعف یدادعت  هب  مینک  درخ  دیاب  ور  دوب 

: مینک یم لیدبت  یزیچ  نیچمه  هب  ور  نوا  الاح 



ینعی ٪70 مدز ، لاثم  هک  یمتسیس  نوا  هگا  .میشاب  دیدج  یاه  تیلاعف نیا  بقارم  دیاب  ینزو  بیارض  ندرک  صخشم  عقوم  الاح 
: مینک میسقت  شاه  هعومجمریز نیب  تروص  نیا  هب  ور  متیآ  ره  نزو  دیاب  میریگب ، رظن  رد  ور  بیوصت  دییات و ٪100   ٪90 لیمکت ،

رفص یحارط : ماجنا 
ردام متیآ  نزو   ٪70 لیمکت :

هش ٪90) یم هلحرم  نیا  ات  عومجم   ) ردام متیآ  نزو   ٪20 دییات :
هش ٪100) یم هلحرم  نیا  نایاپ  ات  عومجم   ) ردام متیآ  نزو   ٪10 بیوصت :

.تسه ینوتس  لیام متسیس  اب  قباطم  مه  ش  هدش یزیر  همانرب یاه  تفرشیپ هدش و  لماک  نوم  همانرب الاح 

همان هی  لقادح  بیوصت  دییات و  هئارا ،)  ) لیمکت لحارم  زا  مودکره  .نینکب  مه  بوخ  یلیخ  راک  هی  نینوت  یم نیدرک ، ور  یراک  نینچ  هگا 
.هروخ یم نوتدرد  هب  یزور  هی  نینک ، هریخذ  فیدر  ره  یارب  دلیف  هی  وت  مه  ور  اه  همان هرامش  .هش  یم شعجرم  هک  نراد  مه 

امتح نینک ، هدافتسا  متسیس  نیا  زا  نوتیدعب  یاهدادرارق  یارب  نیراد  دصق  نیتسه و  امرفراک  ای  ردام  رواشم  هگا  هک  هنیا  هتکن  نیرخآ 
.هر یم شیپ  رت  تحار نوتراک  یروطنیا  .نینک  دیق  دادرارق  وت  ور  نوا 

هژورپ هژورپ تالکشم   تالکشم عناوم  وو   عناوم
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مه امتح  همهم و  یلیخ  لصفرس  نیا  هژورپ .” تالکشم  عناوم و   “ مسا اب  هیلصفرس  هراد ، دوجو  اه  شرازگ وت  الومعم  هک  ییازیچ  زا  یکی 
هک نسیونب  شریز  دعب  نراذب و  ور  لصفرس  مه  هرادن  دوجو  یلکشم  هگا  هک  منک  یم دیکات  هشیمه  نم  یتح  هشاب ، اه  شرازگ وت  دیاب 

.هدوبن یلکشم  هرود  نیا 

هتکن نیلوا  .مگب  نوشندرک  رتهب  هار  الکشم و  نیا  هرابرد  ماوخ  یم هراد و  ییالکشم  الومعم  هش  یم هتشون  لصفرس  نیا  یارب  هک  ییازیچ 
”. اه لح هار  تالکشم و   “ میراذب شاج  هب  .هیفنم  تسین ، بلاج  تالکشم ” عناوم و   “ .مینک ضوع  ور  لصفرس  نیا  ناونع  دیاب  هک  هنیا 

.هشب ادیپ  شلح  هار  هک  هرطاخ  نیا  هب  هش ، یم هراشا  یلکشم  هب  هگا  هک  هشاب  نوشدای  همه  هش  یم ثعاب  نیا 

: مینیب یم یروطنیا  یاه  متیآ لصفرس  نیا  وت  اتقو  یلیخ 

.اه .اه هشقن هشقن هئارا   هئارا ردرد   رواشم   رواشم ریخات   ریخات رطاخ   رطاخ هبهب   اهراک   اهراک نداتفا   نداتفا بقع   بقع
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: هنیا تسرد  متیآ  .تسین  ندز  قن  یاج  شرازگ  هندز و  قن  هروخ ؛ یمن یدرد  چیه  هب  متیآ  نیا 

لیوحت لیوحت امام   هبهب   خیرات   خیرات نالف   نالف وتوت   ورور   هشقن   هشقن نامهب   نامهب رواشم   رواشم میتشاد   میتشاد راظتنا   راظتنا بوصم   بوصم یدنب   یدنب نامز نامز قبط   قبط هکهک   نیا نیا رطاخ   رطاخ هبهب   راک ، ، راک نالف   نالف نداتفا   نداتفا بقع   بقع
.هداد .هداد لیوحت   لیوحت خیرات   خیرات نامهب   نامهب ردرد   هکهک   یلاح   یلاح ردرد   هدب ، ، هدب

ادیپ تمس  هب  ور  مدآ  مه  رتهب  یلیخ  هشاب  قیقد  روطنیا  اعدا  یتقو  .هراد  یسررب  یاج  هک  یباسح  تسرد و  یاعدا  هی  هش  یم نیا 
: یضرف متیآ  نیا  یارب  الثم  .میدب  مه  لح  هار  دنچ  ای  کی  دیاب  هشب  لماک  متیآ  نیا  هک  نیا یارب  بوخ ، .هنک  یم تیاده  لح  هار  ندرک 

: تسا هدمآ  دوجو  هب  هک  یریخات  ناربج  یاه  لح هار 

.ش هجدوب شیازفا  اب  یا ، هگید راک  هی  نامز  تدم  شهاک   .1
.هدب شهاک  ور  نامز  هنوت  یم هک  هراد ،) امرفراک  دییات  هب  زاین   ) تلاح نوا  هب  تلاح  نیا  زا  یا  هگید راک  هی  رییغت   .2

: هباشم تالکشم  زورب  زا  یریگولج  یاه  لح هار 

.همزال ارجا  وت  هک  هنک  هئارا  یبیترت  هب  ور  اه  نوا هنک و  گنهامه  ییارجا  یاهزاین  اب  ور  شاه  هشقن هئارا  دنور  رواشم  هک  نیا  .1
(. هدب داهنشیپ  دیاب  ادعب  رواشم  دوخ  ور  نیا  یاه  شور  ) هشاب هتشاد  یحارط  رد  یرتشیب  تعرس  رواشم  هک  نیا   .2

هش یم نریگب ، رارق  مه  رانک  اه  نیا زا  ات  یس تسیب ، یتقو  اه .” لح هار  تالکشم و   “ لصفرس زا  متیآ  هی  نش  یم مه  اب  اه  نیا مامت  الاح 
.شزرا اب  اشگ و  هار ناسر ، عالطا ایوگ ، الماک  هعومجم  هی 

.نینکب مه  یدنب  هتسد ور  اه  نوا امتح  نش  یم دایز  اه  متیآ دادعت  هگا 

دیاب .هنک  یروآدرگ  ور  یتاعالطا  نیچمه  هدش  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب لوئسم  هک  یسک  تشاد  راظتنا  هش  یمن بلطم : نیرخآ  و 
ننک و مهارف  ور  تاعالطا  نیا  نراذب و  تقو  نراد  هطاحا  راک  تایئزج  هب  نتسه و  لوغشم  هژورپ  وت  هک  ییاریدم  اسانشراک و  مامت 

.ندب ماجنا  یلیاسم  هچ  تیاعر  اب  ور  راک  نیا  هک  هنک  ییامنهار  ور  اه  نوا دیاب  طقف  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب لوئسم 

هنک هنک یمیم   تفرشیپ   تفرشیپ سانشراک   سانشراک هیهی   یتقو   یتقو
https://khorramirad.com/679/ - ۱۳۸۹/۸/۹

.ههابتشا یلیخ  روصت  نیا  .ریدم  هش  یم هش ؟ یم یچ  هنک  یم تفرشیپ  سانشراک  هی  یتقو 

: ههابتشا تهج  دنچ  زا  روصت  نیا 

ملد متسه و  یقرب  تاسیسات  حارط  سانشراک  مگب  نم  هک  هنوم  یم نیا  لثم  هراد ؛ توافت  یلیخ  یسانشراک  راک  اب  تیریدم   .1
راک یتقو  هک  نتسه  اه  یلیخ .هرییغت  تسین ، تفرشیپ  نیا.هرادن  یطبر  هزاس ؛ ییارجا  سانشراک  مشب  منک  تفرشیپ  داوخ  یم

.یتیریدم هن  هیسانشراک ، راک  نراد  تسود  هک  یراک  نوچ  هر ، یم رس  نوش  هلصوح نش  یم ریدم  ننک و  یم کرت  ور  یسانشراک 
، نش یم ریدم  هب  لیدبت  ندوب  سانشراک  یتدم  زا  دعب  اه  مدآ الومعم  هیسانشراک و  زا  رتالاب  ینامزاس  ظاحل  زا  تیریدم  هک  هتسرد   .2

، هشب یرت  یوق سانشراک  هنوت  یم مدآ  .ریدم  هشب  هک  هنیا  یورگ  رد  شتفرشیپ  هنک  رکف  مدآ  هک  هش  یمن ثعاب  مه  نیا  یلو 
شماجنا طیارش  راک و  باختنا  وت  هنک ، راک  رت  یوق یاه  تکرش اب  هریگب ، رتزیگنا  ناجیه یاهراک  هنک ، راک  یا  هرواشم freelance و 

 … هشاب و هتشاد  رتالاب  یلیخ  دمآرد  هشاب ، رتزاب  شتسد 
یرس هی  دیاب  اه  یلیخ رظن  هب  هتبلا  هشاب ؛ هتشاد  یفاک  تراهم  شناد و  هک  هشاب  ریدم  هنوت  یم یتقو  مدآ  .هصصخت  هی  تیریدم   .3

دیاب امتح  درف  تسین و  یفاک  ندش  ریدم  یارب  یسانشراک  راک  رد  تفرشیپ  .هشاب  هتشاد  مه  یباستکا  ریغ  یتاذ و  یاه  تیصوصخ

https://khorramirad.com/679/


ریدم هگا  تسین ، مه  ندوب  ریدم  یارب  مزال  طرش  ندوب  هربخ  سانشراک  یتح  .هدب  اقترا  مه  ور  شدوخ  یتیریدم  یاه  تراهم
یا هزوح هی  وت  هک  یسانشراک  نیرت  هربخ میدید ؛ دایز  ور  هابتشا  نیا  .هیفاک  هشاب  هتشاد  راک  ینف  یاه  هبنج هرابرد  یلک  یتاعالطا 

! هابتشا ههابتشا … نیا  .هدش  فیرعت  هزوح  نوا  وت  هک  ننک  یم یا  هژورپ ریدم  ور  نراد 

تکجارپ تکجارپ یصاصتخا   یصاصتخا یاهدلیف   یاهدلیف اباب   یکیزیف   یکیزیف تفرشیپ   تفرشیپ هبساحم   هبساحم
https://khorramirad.com/510/ - ۱۳۸۹/۷/۶

ودره دش و  یم هبساحم  یصاصتخا  یاهدلیف  اب  نوشیکیزیف  یاه  تفرشیپ هک  ندوب  هداد  ییاه  همانرب نم  هب  فلتخم  تکرش  ود  ادیدج 
وت هک  نالا  ندب و  ماجنا  بیترت  نیا  هب  ور  همانرب  تابساحم  هک  مدوب  هدیدن  البق  نم  .ندوب  هدرک  باختنا  ور  یدب  یلیخ  شور  تکرش 

.مسیونب ور  بلطم  نیا  هک  دش  ثعاب  مدش و  نارگن  اعقاو  مدید  ور  یزیچ  نینچ  راب  ود  هاتوک  ینامز  هلصاف  نیا 

ور اه  تیلاعف یعقاو  تفرشیپ  هک  نیا یارب  نراد  یصاصتخا  دلیف  هی  .ینزو  بیارض  یارب  نراد  یصاصتخا  دلیف  هی  مگ  یم هک  ییاه  همانرب
.هنک هئارا  ور  اه  متیآ مامت  یکیزیف  تفرشیپ  هک  نیا یارب  هگید  یصاصتخا  دلیف  هی  هنک و  تفایرد 

.نش یمن یتایلمع  همانرب  وت  هجو  چیه  هب  ننوم و  یم یقاب  یصاصتخا  یاهدلیف  وت  طقف  تفرشیپ  تاعالطا  هک  هنیا  شور  نیا  لکشم 
هجیتن نینک و  دراو  اجنومه  ور  اه  تفرشیپ نیشاب و  هتشاد  لسکا  وت  اه  تیلاعف زا  تسیل  هی  هک  هنک  یمن نیا  اب  یقرف  چیه  تلاح  نیا 

؟ هتسرد نیا  امش  رظن  هب  .نیریگب 

هن دروآ ، تسد  هب  ور  یبیکرت  یا  هرود هدش  یزیر  همانرب یاه  تفرشیپ هش  یم هن  درک ، هبساحم  ور   CPM ریخات هش  یم هن  تلاح  نیا  وت 
هب ور  هدش  بسک  نامز  هدش و  بسک  شزرا  تابساحم  هش  یم هن  دروآ ، تسد  هب  یتحار  هب  ور  دعب  هرود  یاه  تیلاعف تسیل  هش  یم

طقف دروآ و …  تسد  هب  ور  ینامز  درکلمع  یاه  صخاش هش  یم هن  درک ، باسح  ور  هژورپ  ینیمخت  نایاپ  خیرات  هش  یم هن  دروآ ، تسد 
تفرشیپ زا  یبسانمان  هخسن  یعمجت و  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  یا ، هرود یعقاو  تفرشیپ  یعمجت ، یعقاو  تفرشیپ  هش  یم

.نتسین یفاک  الصا  هژورپ  درکلمع  یبایزرا  یارب  اه  صخاش نیا  درک ؛ هبساحم  ور  یا  هرود هدش  یزیر  همانرب

اه متیآ یعقاو  یکیزیف  تفرشیپ  نینک و  دراو   Complete  % دلیف رد  ور  اه  تیلاعف یعقاو  تفرشیپ  هک  هنیا  هبساحم  یارب  تسرد  شور 
.نیرایب تسد  هب  یصاصتخا  یاهدلیف  وت  ور 

ریخات ریخات هبساحم   هبساحم
https://khorramirad.com/488/ - ۱۳۸۹/۶/۸

عون شیاپ ، هویش  هب  هراد  یگتسب  هشیمه  مه  باوج  .نسرپ  یم نم  زا  فلتخم  طیارش  وت  ریخات  هبساحم  هویش  هرابرد  اه  یلیخ
 … اه و تیلاعف

یارب هیا  هعسوت  ) س هدش بسک  نامز  شور  زا  هدافتسا  هژورپ ، ینامز  درکلمع  یبایزرا  یارب  هار  نیرتهب  نینکن ؛ شومارف  ور  هتکن  هی  یلو 
، تسین مه  تخس  .نیرایم  تسد  هب  ینارحب  ریسم  شور  اب  طقف  هک  هیزیچ  زا  رتهب  بتارم  هب  شلوصحم  و  هدش ) بسک  شزرا  لیلحت 

! نیشابن نارگن 

https://khorramirad.com/510/
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هرتهب نینک ، هدافتسا  نامز  هب  هراشا  یارب  طقف  ریخات ”  “ ترابع زا  افطل  مراد : یرارکت  تساوخرد  هی  همه  زا  مه  زاب  هلئسم ، نیا  رانک  رد 
دوجو هب  مهافتوس  هک  هرطاخ  نیا  هب  افرص  هیصوت  نیا  ریخات .”  “ هن فارحنا ،”  “ میگب هدش  یزیر  همانرب یعقاو و  تفرشیپ  فالتخا  هب 

.هشب لقتنم  یبوخ  هب  روظنم  داین و 

تکجارپ تکجارپ ردرد   اهاه   خیرات   خیرات ندرک   ندرک یسمش   یسمش
https://khorramirad.com/487/ - ۱۳۸۹/۵/۳۰

شور نیا  نوچ  .هش  یم هبساحم  لومرف  اب  اه  خیرات شوت  مدید  هک  ندوب  هداتسرف  یتکجارپ )  ) یا همانرب نم  یارب  نومناراکمه  زا  یا  هدع
ات هدرک  هیهت  یسک  هچ  ور  اه  لومرف هک  مدیسرپ  ناراکمه  نوا  زا  .اجنیا  مراذ  یم ور  شاه  لومرف هروخب ، درد  هب  اه  یضعب یارب  هنکمم 

.میسانش یمن هک  یدرف  نیا  زا  رکشت  اب  لاح  ره  رد  .نتسنود  یمن ور  شمسا  هنافساتم  هک  مربب ، مان  شزا  اجنیا 

: عورش خیرات  لومرف 

Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))-Int(Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))/1461))/365)+76) & "/" & (IIf(((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))<=186,Int(((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))/31)+1,Int((((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))-186)/30)+7)) & "/" & (IIf(((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))<=186,Int(((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365)) Mod 31)+1,Int((((((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))-186) Mod 30)+1+(IIf((Int([Start]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))) Mod 1461=0,1,0)

: نایاپ خیرات  لومرف 

Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))-Int(Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))/1461))/365)+76) & "/" & (IIf(((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))<=186,Int(((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))/31)+1,Int((((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))-186)/30)+7)) & "/" & (IIf(((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))<=186,Int(((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365)) Mod 31)+1,Int((((((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))-Int((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00")))/1461)) Mod 365))-186) Mod 30)+1+(IIf((Int([Finish]-DateValue("21/3/1997 00:00:00"))) Mod 1461=0,1,0)

.نینک باختنا  ور   Use Formulas هنیزگ اه  تیلاعف هصالخ  یارب  هک  هرن  مه  نوتدای  نینک و  دراو   Text یاهدلیف زا  یکی  وت  ور  اه  لومرف

: نیشاب هتشاد  رظن  رد  ور  لیاسم  نیا  نینک  هدافتسا  یشور  نینچ  زا  نیتساوخ  هگا 

همانرب اب  هرارق  یتقو  مدوخ  نم  .نش  یم هبساحم  هرابود  اه  لومرف نیا  هجیتن  رییغت  ره  زا  دعب  نوچ  هش ، یم دنک  تدش  هب  همانرب 
.مشن یبصع  منک و  راک  هشاب  دنک  هک  یا  همانرب اب  منوت  یمن الصا  نوچ  منک ، لاعف  ریغ  ور  هبساحم  مروبجم  منک  راک  اه  نوا

.هیهیدب هگید … نش  یمن یسمش  خیرات و …  باختنا  یاهرداک  تناگ و  روحم 

.نینک هدافتسا  تفاسدا  ناینرپ و  لثم  یراجت  یاه  همانرب زا  اه  خیرات ندرک  یسمش  یارب  منک  یم داهنشیپ  الک 

هژورپ هژورپ تیریدم   تیریدم ردرد   رون   رون هلاه   هلاه رثا   رثا
https://khorramirad.com/481/ - ۱۳۸۹/۵/۱۳

.رون هلاه  رثا  هب  درک  ش  همجرت هش  یم نیدینش ؟ ور   Halo Effect حالطصا الاح  ات 

؟ هشاب هتشاد  دیاب  ییاه  یصصخت هچ  هژورپ  ریدم  امش  رظن  هب  .مسرپ  یم لاوس  هی  شلبق 

.نیمه هژورپ ؛ یریدم  رد  صصخت  س ، هداس یلیخ  باوج 

؟ نیا زا  رت  هداس .هشاب  هتشاد  صصخت  هژورپ  تیریدم  رد  هک  هشاب  هژورپ  ریدم  هنوت  یم یسک 

https://khorramirad.com/487/
https://khorramirad.com/481/


ریدم هک  تسین  یرابجا  هینامتخاس ، هژورپ  هگا  الثم  .دوبن  مه  دوبن  یلو  هرتهب ، هشاب  هگا  بوخ ، روطچ ؟ هژورپ  هزوح  وت  ینف  صصخت 
.هنودب هژورپ  تیریدم  دیاب  امتح  یلو  هشاب ، زاس  تخاس و  صصختم  هژورپ 

.مدید الاح  ات  نم  هک  یا  هگید یا  هفرح یاه  متسیس همه  شیارگ PMI و  هش  یم نیا 

.هشاب هژورپ  ریدم  هنوت  یم هشاب  هتشاد  صصخت  هژورپ  یراک  هزوح  وت  یسک  هگا  ننک  یم رکف  ارثکا  هک  هنیا  رد  لکشم  هیچ ؛ لکشم  الاح 
.Halo Effect نگ یم نیا  هب  .س  هژورپ یراک  هزوح  سانشراک  نیرت  صصختم اه  یلیخ رظن  زا  هژورپ  ریدم 

راگنا هن  راگنا  هرادن ؛ یا  هگید هلئسم  ینف  لیاسم  زج  هب  هژورپ  راگنا  .هریگ  یم مک  تسد  تدش  هب  ور  هژورپ  تیریدم   Halo Effect نیا
، صاخ روط  هب  تیریدم و  صصختم  هب  زاین  راک  نیا  هشب و  ماجنا  نوا  یوت  مه  یتیریدم  یاهراک  زا  یرثوم  گرزب و  هعومجم  دیاب  هک 

.هراد هژورپ  تیریدم  صصختم 

یاه تراهم زا  یتمسق  جیردت  هب  هشاب  هتشاد  دادعتسا  هگا  مدآ  نیا  .هژورپ  ریدم  شننک  یم هقفوم ، یلیخ  سانشراک  ناونع  هب  یسک 
مه اه  یلیخ هتبلا  .هش  یم رت  قفوم جیردت  هب  هربن ، شیپ  قفوم  نادنچ  ور  هژورپ  اتنچ  هک  نیا زا  دعب  هریگ و  یم دای  ور  هژورپ  تیریدم 

اب شیزیچ  هی  ارجام  نیا  .نریگ  یمن یا  هژورپ تیریدم  تمس  هگید  ای  ننک  یم بارخ  ور  اه  هژورپ نانچمه  ای  ننک و  یمن یتفرشیپ  نینچ 
هب هنک و  عورش  ور  شراک  هک  میراذ  یم ور  نوا  مینک  یزیر  نتب تسرپرس  الثم  ور  یسک  هی  میاوخ  یم یتقو  .هراد  قرف  ام  یاه  هبرجت همه 

؟ تسین یروطنیا  هژورپ  تیریدم  وت  ارچ  هشاب ؟ هتشاد  یطبترم  تالیصحت  هک  مینک  یم باختنا  ور  یسک  هک  نیا ای  هریگب ؟ دای  راک  جیردت 

نیتسه نارمع  سدنهم  الثم  نینک  ضرف  .هراد  دوجو  مه  یمهم  هلئسم  یلو  .تسین  یغلاب  هزوح  زونه  هژورپ  تیریدم  هتبلا  دص  هتبلا و 
مشاب نم  نینک ؟ یم راکیچ  نیشاب  امش  .ند  یم یزاس  هار تیلوئسم  هی  نوتهب  الاح  .نیدنورذگ  مه  یزاس  هار سرد  هی  و  سناسیل ) )

وت یزاس  هار نوچ  منکب ، هدوب  هک  یزیچ  نوا  زا  رتشیب  ور  متاعالطا  منک  یم یعس  منک و  یم ادیپ  هنیمز  نیا  رد  باتک  اتنچ  مر  یم عیرس 
هنیمز ییاج  چیه  مه  هژورپ  تیریدم  یارب  نینک  ضرف  الاح  .هییانبریز  طقف  متاعالطا  تسین و  یلصا  یاه  سرد وزج  نارمع  سناسیل 

دروم رد  هک  یعبانم  دیاب  امتح  نم  رظن  هب  هنک ؟ راکیچ  دیاب  هش  یم هژورپ  ریدم  یسک  یتقو  .هشاب  هتشادن  دوجو  یلماک  یلیصحت 
لیدبت هرایم  تسد  هب  هک  یتایبرجت  هراد و  هک  ییاهدادعتسا  شناد ، نیا  بیکرت  اب  و  هنک ، هعلاطم  هریگب و  ور  هراد  دوجو  هژورپ  تیریدم 

.هش یمن ماجنا  الومعم  راک  نیا  هنافساتم  یلو  .یا  هفرح یا  هژورپ ریدم  هب  هشب 

تقونوا هدراو ، یراک  هزوح  هی  وت  یسک  .ینکفارف  میگ  یم یسراف  وت  هک  ینوا  هب  کیدزن  هیزیچ  هی  .هراد  دوجو  اهاج  یلیخ   Halo Effect
ساکع هنک  یساکع  هگا  مینک  یم رکف  دعب  هیبوخ ، یلیخ  سیون  همانرب رفن  هی  الثم  .هراد  صصخت  مه  هگید  یاهزیچ  وت  هک  مینک  یم رکف 
رون زا  یا  هلاه دوب ، بوخ  هزوح  هی  وت  یسک  یتقو  راگنا  .مینک  یسررب  ور  مدآ  نوا  یساکع  هک  نیا نودب  دوب ، دهاوخ  مه  یبوخ  یلیخ 

.هشاب طلسم  مه  هگید  یاهزیچ  همه  هب  هک  هش  یم ثعاب  هنک و  یم هطاحا  ور  نوا  ( halo)

تکجارپ تکجارپ ردرد   امن   امن یدنب   یدنب بلاق بلاق حالصا   حالصا یارب   یارب عیرس   عیرس شور   شور
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نشاب و هدرک  ضوع  ور  هگید ) ییامن  ای   ) تناگ یامن  رصانع  مامت  یدنب  بلاق شوت  هک  هسرب  نوتتسد  هب  یتکجارپ  لیاف  هدش  الاح  ات 
؟ هشابن بلاج  نوترظن  هب  مه  نوشیدنب  بلاق

 … لیلد و یب یاه  ندوب دلوب  بیرغ ، بیجع و  یاه  گنر نتسه ، یا  هزادنا هی  مودکره  هک  هییاه  تنوف مروظنم 

؟ هداس هار  .هیتخس  ریگ و  تقو راک  هک  نینود  یم اعطق  نینودرگرب  یلومعم  تلاح  هب  ور  یدنب  بلاق نیشاب  هدرک  یعس  هگا 

.دیسر مرظن  هب  منک  تسرد  ور  یا  همانرب هی  یدنب  بلاق متساوخ  یم یتقو  یقافتا  زورما  هراد ؛ مه  هداس  هار  هلب ،

https://khorramirad.com/482/


تکجارپ تکجارپ ردرد   یدنب   یدنب بلاق بلاق قطنم   قطنم

یامن نوا  .نش  یم هریخذ  نوا  یوت  اه  یدنب بلاق مامت  مسا global.mpt و  هب  هراد  یتیلپمت  تکجارپ  .مدب  حیضوت  ور  نیا  دیاب  شلبق 
.دایم تیلپمت  نوا  زا  نینیب  یم دیدج  یاه  لیاف وت  هک  یتناگ 

نیا ات  .هش  یم هریخذ  لیاف  دوخ  وت  هش و  یم هدنوخ   global.mpt زا هشاب  هتشاد  مزال  هک  ییامن  ره  نیزاس ، یم دیدج  لیاف  هی  یتقو 
هنک و یم رییغت  تسه  لیاف  دوخ  وت  هک  یا  هخسن هنک ، ضوع  ور  یدنب  بلاق ربراک  هگا  الاح  .نرادن  یتوافت  اه  یدنب بلاق هلحرم 

ور هدش  یزاس  یصاصتخا هک  ییامن  نومه  نینک  زاب  هک  یرتویپماک  ره  وت  ور  لیاف  رطاخ  نیا  هب  .هنوم  یم هدروخن  تسد   global.mpt
.هش یم هدافتسا  ضرف  شیپ یدنب  بلاق نومه  زا  مه  زاب  نیزاسب  یدیدج  لیاف  هگا  لاح  نیع  رد  نینیب و  یم

ضرف ضرف شیپ شیپ یدنب   یدنب بلاق بلاق یبایزاب   یبایزاب هویش   هویش

هک همزال  طقف  هتحار ، یلیخ  مینک ؟ راکیچ  دیاب  داین  نومشوخ  تسه  لیاف  وت  هک  یا  هدش یزاس  یصاصتخا یدنب  بلاق زا  هگا  الاح 
.لیاف یلعف  یدنب  بلاق یاج  هب  مینک  یپک  ور  تسه   global.mpt وت هک  ضرف  شیپ یدنب  بلاق

یکینوا هد و  یم نوشن  ور   global.mpt شیکی هک  تسه  تمسق  ود  هرجنپ  نیا  وت  .نینک  ارجا  ور   Tools| Organizer راک نیا  یارب 
.نینیبب رداک  نییاپ  ور  اه  مسا .هدش  زاب  هک  یلیاف 

مه ور   entry و Tables هنابز وت  نیرب  الاح  .لیاف  رداک  وت  نینک  یپک   global.mpt رداک زا  ور   Gantt نینک و باختنا  ور   Views هنابز
.لیاف وت  نینک  یپک 

.هش یم زاب  دیدج  یاه  لیاف وت  هک  ینومه  لثم  هش  یم نوتتناگ  یامن  راک  نیا  اب 

ور هگید  یامن  هی   Organizer یوت نتفر  زا  لبق  نیمه  یارب  .هشابن  زاب  هشب  یپک  هرارق  هک  ییامن  هک  نینکب  ور  راک  نیا  نینوت  یم ینامز 
.نینک یپک  هناگادج  مه  ور  لودج  هک  متفگ  رطاخ  نیمه  هب  هش و  یمن یبایزاب  لودج  نینک ، یپک  ور  امن  طقف  هگا  .نینک  باختنا 

.نینک یبایزاب  ور  نیتشاد  تسود  هک  ییامن  ره  نینوت  یم شور  نیمه  اب 

!! مهم مهم راطخا   راطخا

هب نینک  یپک  لیاف  زا  ور  امن  سکعرب  هگا  لیاف ، وت  هشب  یپک   global.mpt زا هک  نیشاب  بقارم  نینک  یپک  ور  امن  نیاوخ  یم یتقو 
اب نیزاسب  نیاوخب  هک  مه  یدیدج  لیاف  ره  هک  هش ، یمن تسرد  لیاف  نیا  اهنت  هن  هنک و  یم رییغت  ضرف  شیپ یدنب  بلاق ، global.mpt

! هش یم هتخاس  نیتشادن  تسود  هک  یا  یدنب بلاق نومه 

رتویپماک وت  دیدج  لیاف  هی  هک  هنیا  مه  هگید  هار  هی  .نیا  یاج  هب  نینک  یپک  ور  هگید  رتویپماک  هی   global.mpt هک هنیا  هار  هی  لح ؟ هار 
.global.mpt یور شنینک  یپک  هرابود  دش  هتفگ  هک  یشور  نیمه  اب  نیتخیر ، مه  هب  هک  یرتویپماک  وت  شنیرایب  نیزاسب و  یا  هگید

هتکن هتکن

یتقو هجیتن  رد  .مگ  یم مراد  نالا  لاح  ره  هب  متفگن ، مه  دیاش  هش ؟ یم هریخذ  شوت  هشب  زاب  لیاف  وت  هک  ییامن  ره  متفگ  هک  هنوتدای 
مودک اب  ندرک  راک  لیاف  ور  البق  هک  ییاسک  هک  نیمهفب  نینوت  یم نینک ، یم هاگن  ور  لیاف  رصانع  تسیل  نینک و  یم زاب  ور   Organizer

.ندرک راک  اهامن 

هدافتسا مه   Resource Graph یامن زا  ندرک  هیهت  ور  لیاف  هک  ییاسک  منیبب  منک  یم هاگن  هشیمه  هشاب ، هتشاد  عبنم  همانرب  هگا  الثم 
.ندرکن هجوت  عبانم  هب  یباسح  تسرد و  هک  هنیا  شینعم  نم  رظن  هب  نشاب  هدرکن  هگا  .هن  ای  ندرک 



تکجارپ تکجارپ ردرد   ییاروامیرپ   ییاروامیرپ   ALAPALAP  دیق دیق
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ALAP اروامیرپ وت  ور  یتیلاعف  یتقو  .هنک  یم قرف  تکجارپ  اروامیرپ و  وت   As Late As Possible دیق درکلمع  هک  نینود  یم الامتحا 
.هش یم رفص  شلک  یروانش  نینک ، تکجارپ  وت  ور  راک  نیا  هگا  یلو  هنک ، یم رفص  شدازآ  یروانش  نینک ،

هدش  ALAP تیلاعف هب  یا  یگتسباو میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  ییاه  تیلاعف مامت  لک  یروانش  هک  هش  یم ثعاب  تکجارپ   ALAP دیق
.هشب رفص  مه  نراد 

هک ندرک ، یم هئارا  ور  دیق  عون  ود  ره  رازفا  مرن ود  ره  هگا  دش  یم بوخ  یلیخ  و  هراد ، ور  شدوخ  یاهدربراک  دیق  عون  ود  نیا  زا  مودکره 
.ننک یمن هنافساتم 

؟ هیچ فیلکت  .نیدرک  ادیپ  ییاروامیرپ   ALAP هب زاین  تکجارپ  وت  میدموا و  الاح 

.درک لح  ور  عوضوم  کیتابورکآ  تایلمع  رادقم  هی  اب  هش  یم

: لاثم همانرب  مه  نیا 

؟ ارچ .تسه   a تیلاعف هشاب ، رفص  شدازآ  یروانش  میاوخ  یم هک  یتیلاعف 

.میرخب اجنوا  یارب  دیاب  هک  هیگنر  مه   a اهراک. هیقب  مه   d هیشکراوید ، دوخ   b هراوید ، گنر   c هیتاکرادت. تیلاعف  هی   a الثم نینک  ضرف 
؟ شمیرخب دیاب  یک  الاح 

هجیتن رد  هزادن ، یمن ریخات  هب  ور   c هتفیب ، ریخات  هب   a هگا تلاح  نیا  وت  یلو  .هشب  تسرد  شیدنب  نامز ات  درک   c اب  SF ور  a هش یم
هگا الاح  هروطنیمه .) مه  تیعقاو  رد   ) مینک  c زاین شیپ ور   a مید یم حیجرت  هک  هرطاخ  نیا  هب  .هش  یمن صخشم  همانرب  وت  شتیمها 

نیرتهب هشاب ؟ عقوم  هچ  شبسانم  نامز  .هرادن  زاین  شیپ شدوخ  نوچ  هش ، یم عورش  هژورپ  عورش  وت   a مینک ، ور  راک  نیا  یلومعم 
ALAP دیق شهب  یروطنیمه  هگا  .هشاب  هتشاد  ییاروامیرپ   ALAP دیق تیلاعف  ینعی  هنک ، رفص  ور  شدازآ  یروانش  هک  هینامز  هنیزگ 

: میریگ یم یا  هجیتن نینچ  میدب ،

.هژورپ رخآ  هب  هدرب  ور   c نوچ تسین ، بلاج  الصا  هک 

هار نیا  یلو  .هربب  ولج  بسانم  هزادنا  ات  ور   a هک ند  یم یخیرات  شهب  نراذ و  یم  Start No Earlier Than دیق عقاوم  روجنیا  اه  یضعب
.تسین بلاج  سپ  .هش  یمن حالصا  هنک ، رییغت   c یدنب نامز هگا  هک  هنیا  شلکشم  مه 
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.س هداس مه  شلح  هار  .مدنسپ  یم ور  اروامیرپ   ALAP دیق نومه  نم 

؟ مدوب هداد  یحیضوت  هچ  یروانش  رد  رثوم  یاه  خیرات هرابرد  البق  هنوتدای 

.س هلئسم لح  دیلک  ارجام  نیمه 

paste اهونم زا  نینک و  کیلک   a تیلاعف  deadline دلیف یور  الاح  .هشب  یپک  ات  نینزب  ور   ctrl+c دعب دینک ، کیلک   c عورش خیرات  یور 
.نینک کیلک   ok یور نینک و  باختنا  ور   Paste link هنیزگ .نینک  باختنا  ور   special

؟ نینیب یم ور  هجرف  تمالع 

رظانت هب  مه  هجرف  نیا  خیرات  هنک ، رییغت   c یدنب نامز تقوره  .تسه   c تیلاعف عورش  خیرات  نومه  شخیرات  هک  هراد  یا  هجرف  a نالا
دودحم ور  تیلاعف  یروانش  هجرف  هک  نینود  یم .دوب  دهاوخ   c عورش نومه  هشیمه   a هجرف هگید ، ترابع  هب  هنک و  یم رییغت  نوا 

.هنک یم

: مینیب یم یزیچ  نیچمه  مینک   ALAP ور  a هگا الاح 

.میتشاد مزال  هک  یزیچ  نومه  هش  یم نیا  و 

a نیرخآ هب  هک  هیفاک  میشاب ، هتشاد  اه  a زا یا  هعومجم  a یاج هب  هگا  .داد  ماجنا  هش  یم مه  اه  تیلاعف زا  یبیکرت  ره  اب  ور  راک  نیا 
.نینک  ALAP ور  a نیلوا نیدب و  هجرف 

اتیر اتیر باتک   باتک تالکشم   تالکشم
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نم رظن  هب  هنافساتم  یلو  .نتسه  مه  یدربراک  هک  هراد ، یدایز  یاه  لاثم اتیر   PMP نومزآ یامنهار  باتک  نامز  تیریدم  تمسق 
(. مدرک همجرت  ور  لصف  فصن  نالا   ) هراد مه  یدایز  تالاکشا 

expected یاه نامز تدم  اب  اه  تیلاعف نوچ  الثم  .س  هناراگنا هداس تسین و  یفاک  هدرک  هلئسم  لح  یارب  هک  ییاه  ضرف اج  ود  یکی 
هلئسم تروص  رد  ور  ضرف  نیا  و   ) هدرک لح  ور  هلئسم  نتسه و  ینارحب  مه  نییاپ  الاب و  یاهدح  اب  هک  هدرک  ضرف  ندوب ، ینارحب 

.دایب دوجو  هب  یا  هگید ینارحب  ریسم  هنوت  یم مینک  هدافتسا  یا  هگید ریداقم  زا   expected ریداقم یاج  هب  یتقو  هک  یلاح  رد  هدرواین ،)
.مدرک لح  حیضوت  ندرک  هفاضا  اب  ور  ارجام  نیا  بوخ ،
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یلو .درک  باسح  لک  هب  زج  دیاب  اعطق  هنک و  باسح  بیترت  نیمه  هب  ور  هژورپ  لک  یاه  نامز تدم  داوخ  یم میایم ، رتولج  هک  یمک 
(. هحفص 193  ) هطلغ نم  رظن  هب  هدرک  هدافتسا  هک  یشور 

یاه A و تیلاعف  expected نامز تدم  هک  دوب  نیا  لبق  لاثم  لح  جیاتن  .هدب  حیضوت  لبق  لاثم  اب  ور  یزیچ  داوخ  یم میایم و  رتولج  زاب 
الاح .نراد  ور  اهرایعم  فارحنا  نیرتالاب  تیلاعف  اتود  نیا  .هزور  بیترت 5.5 و 8  هب  مه  نوشرایعم  فارحنا  .هزور  بیترت 28 و 62  هب   B

؟ هیچ امش  رظن  .هرتشیب  تیلاعف  مودک  کسیر  هک  هنیا  لاوس 

هب ور  رایعم  فارحنا  تبسن  هک  همزال  دایمن و  تسرد  نم  رظن  هب  یلو  .هرتالاب  شرایعم  فارحنا  نوچ  هرتشیب ،  B تیلاعف هگ  یم اتیر 
یکینوا هزور و  تیلاعف 10  هی  نینک  ضرف  هیا ، هداس هلئسم  .دوب  دهاوخ  رتالاب   A کسیر تروص  نیا  رد  هک  میجنسب ،  expected تدم

تدم هک  یتیلاعف  هرت ؟ کسیر رپ  تیلاعف  مودک  هک  نیگب  نم  هب  نوتدوهش  اب  زور ؛ یمود 9  هزور و  یلوا 8  رایعم  فارحنا  زور ،  100
؟) ٪9  ) زور رایعم 9  فارحنا  اب  زور  ای 100  ( ٪80  ) زور رایعم 8  فارحنا  اب  هزور  شنامز 10 

ور مدوخ  رظن  هک  داوخ  یمن مه  ملد  هگید  فرط  زا  منک و  ضرف  تسرد  منود  یمن ور  اتیر  لح  هار  اتود  نیا  منک  یم رکف  یچره  نوچ 
! العف لقادح  مدرک ؛ فذح  ور  نیرمت  ودره  هدنسیون ، یاج  هب  مراذب 

.ما یضار شزا  الماک  هک  هب ٪77 ، هدیسر  م  همجرت  SPIt هش. یم رتمک  زور  هب  زور  هراد  باتک  همجرت  یگداتفا  بقع

نیا وت   SPI و SPIt رادقم هک  یلاح  رد  مگ ، یم ور  تیعضو  یروطنیا  دایمن  مشوخ   SPI زا مراد و  هقالع   SPIt هب یلیخ  نوچ  نم  یتسار ؛
؟ نربارب مه  اب  رادقم  ود  نیا  هک  همکاح  یتیعضو  هچ  امش  رظن  هب  .هربارب  هژورپ 

 ): تفرگ دنهاوخ  هیده  پاچ ) زا  دعب   ) ور باتک  زا  یا  هخسن ننک  لیمیا  مارب  ور  لماک  تسرد و  باوج  هک  ییاسک  نیلوا  زا  رفن  هس 
.نیتسرفب مارب  ریت  زا 25  شیپ  ات  طقف  ور  اه  باوج افطل 

تفرشیپ تفرشیپ لیلحت   لیلحت
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نیا .تسه  هک  یروطنوا  هن  دایم ، رظن  هب  هک  یروطنوا  ای  داوخ ، یم نوملد  هک  مینک  یم ریبعت  یروطنوا  ور  هژورپ  تیعضو  اتقو  یلیخ 
: نینیبب ور  رادومن 

ود نیا  هب ، هب   “ نگب هک  راکنامیپ ) تالیکشت  وت  اتدمع   ) نش یم ادیپ  ییاسک  اعطق  الاح  .هدش  هئارا  یا  هسلج ور  رادومن  نیا  نینک  ضرف 
”. هش یم رتهب  هراد  نوشعضو  هک  هد  یم نوشن  هدش ، رتشیب  یلیخ  راکنامیپ  تفرشیپ  ریخا  هام 
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؟ هیچ نوترظن 

؟ هدموا اجک  زا  یعقاو  تفرشیپ  .بقع  میدرگرب  دیاب  راب  هی 

الاب یلیخ  نوشاینزو  بیرض  هک  هشاب  هدیسر  ییاه  تیلاعف هب  ارجا  تبون  نالا  هگا  الاح  .ینزو  بیارض  هب  ستسباو  الماک  هک  هیددع  هی 
.هنک یم دشر  یا  هعفد هی  یکیزیف  تفرشیپ  هاتوک ، نوشارجا  نامز  هشاب و 

؟ مینک راکیچ  دیاب  نالا  الاح 

نوا لبق  یلو  .هدموا  اجک  زا  تفرشیپ  هک  دید  درک و  هاگن  ور  نوشاتفرشیپ  نوشبیارض و  اه و  تیلاعف تسیل  تفر  هش  یم اعطق  بوخ 
هتشادن یسرتسد  یلیصفت  تاعالطا  هب  هسلج  وت  هنکمم  هک  صوصخ  هب  .درک  رادومن  هنود  هی  نیمه  اب  هش  یم مه  هگید  یاهراک  یلیخ 

هی دعب  هتفر ، ولج  یبیش  هی  اب  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  نوا  یارب  .مینک  هاگن  ور  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  رادومن  هک  هنیا  شیلوا  .میشاب 
.ندوب عقوم  نوا  وت  مک  نامز  وت  دایز و  نزو  اب  ییاه  تیلاعف هک  هینعم  نیا  هب  دایز  لامتحا  هب  قافتا  نیا  .هدش  دایز  شبیش  یا  هعفد

؟ میشاب هدیسر  دح  نومه  هب  مه  تیعقاو  وت  نالا  هنکمم 

: مینک یطخ  طخ  ور  رادومن  مک  هی  نیایب 

لحم زا  یجنران .)  ) پچ تمس  هب  یعقاو  تفرشیپ  نیرخآ  زا  هگید  یکی  و  زبس )  ) پچ تمس  هب  فطع  هطقن  زا  یکی  مدیشک ، طخ  اتود 
.نییاپ مدروآ  مدیشک  شدوخ  گنرمه  یشلف  مه  رادومن  ره  اب  طخ  ره  دروخرب 

هب ٪25 یتقو  یزیر  همانرب ینعی  .نتسه  تفرشیپ  دودح ٪25  ودره  انیا  هام 5 . هدش  یزیر  همانرب هدوب و  هام 9  یعقاو  فطع  هطقن 
ینزو بیارض  نومه  هب  ارجام  دایز  لامتحا  هب  سپ  .هتفرگ  تدش  هدیسر  هب ٪25  یتقو  مه  یعقاو  .هتفرگ  تدش  یا  هعفد هی  هدیسر ،

.هدرگ یمرب هاتوک  یاهراک  یالاب 

(. اتود نیا  میسقت  لصاح   ) هش ٪56 یم خیرات  نوا  رد  هژورپ   SPIt سپ .هشب  ماجنا  هام 5  هدوب  رارق  هک  میداد  ماجنا  ور  یراک  هام 9  وت 
هک یدادعا  نیب  تبسن   ) مید یم ماجنا  هام  وت 21  مه  ور  هدوب  هام  هک 12  راک  لک  الامتحا  میداد ، ماجنا  هام  وت 9  ور  ههام  راک 5  یتقو 

(. SPIt رب میسقت  ای 12  متفگ ،

٪. هش 59 یم  SPIt سپ .میدب  ماجنا  هام  زا 6.5  دعب  هدوب  مزال  ادودح  هک  میداد  ماجنا  ور  یراک  هام 11  وت  هروطچ ؟ عاضوا  هام 11  الاح 
.هام هش 20  یم رادقم  نیا  اب  مه  هژورپ  یلامتحا  تدم 

هک هب ٪59 ، هدیسر  زا ٪56   SPIt نرادن. مه  اب  ینادنچ  توافت  هش  یم دروآرب  خیرات  اتود  نیا  وت  هک  یتیعضو  نیدید  هک  یروطنومه 
تدم دودح ٪5  هش  یم  ) تسین یدایز  توافت  زاب  هک  هام ، هب 20  هدیسر  هام  زا 21  مه  نایاپ  یلامتحا  تدم  .یئزج  یلیخ  یلو  هرتهب ،

(. ینیمخت نامز 



.هدشن رتهب  هدش ، رتهب  هژورپ  عضو  دایم  رظن  هب  هک  نیا دوجو  اب  سپ ،

هی الثم  .هسدح  هی  طقف  مدز  لاثم  اجنیا  هک  یزیچ  .مینک  هعجارم  مه  همانرب  هب  دیاب  میشب  هجوتم  ور  قیقد  تیعضو  هک  نیا یارب  هتبلا 
رفن رادقم 80  نیا  و  ندرک ، یم راک  هاگراک  وت  رفن  البق 100  الثم  ینعی  .هشاب  یراک  ِمازلا  ای  یراک  یاه  ههبج شیازفا  هنوت  یم هگید  لیلد 

یلو هشب ، هفاضا  یراک  یاهورین  هب  هگید  رفن  تسیاب 100  یم هک  هدش  یروط  هاگراک  مازلا  یتدم  هی  زا  دعب  .هدوب  مزال  رادقم  زا  رتمک 
یتقو یلو  هبوخ ، شرهاظ  .رفن  هب 140  هدیسر  رفن  زا 80  ورین  دوبمک  ندرک ، هفاضا  رفن  هک 40  نیا اب  .ندرک  هفاضا  رفن  طقف 40 

.تسین بوخ  مینک  یم هسیاقم 

اروامیرپ اروامیرپ تکجارپ  وو   تکجارپ هسیاقم   هسیاقم
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مه ارهاظ  هدشن و  پاچ  همانلصف  دیدج  هرامش  نوچ  هک  مدوب ، هتشون  هژورپ  تیریدم  همانلصف  یارب  شیپ  تقو  دنچ  ور  بلطم  نیا 
.منک یم شرشتنم  اجنیا  تسین ، شپاچ  زا  یربخ 

اهرازفا مرن زا  یصاخ  هخسن  هب  فوطعم  اتدمع  ثحابم  .تسا  اروامیرپ  تکرش   Project Management رازفا مرن اروامیرپ ، زا  روظنم 
.تسا اروامیرپ  هخسن 6  تکجارپ و  هخسن 2007  انبم  یلو  تسین ،

هنیمز هنیمز هچخیرات  وو   هچخیرات

رد تیعضو  نیا  ِهباشم  .تسا  اروامیرپ  تکجارپ و  راصحنا  رد  ناریا  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یاهرازفا  مرن رازاب  هک  درک  اعدا  ناوت  یم
هب اهرازفا  مرن هک  ناهج  ِرگید  طاقن  رد  .تسا  ناریا  رد  ناشمهس  زا  رتمک  ناهج  رد  اه  نآ مهس  هک  دنچره  تسا ، رارقرب  زین  ناهج 

زا .تسا  رت  نازرا یاهرازفا  مرن ندش  حرطم  یارب  یلماع  رازفا  مرن ود  نیا  یالاب  تبسن  هب  تمیق  دنوش ، یم یرادیرخ  ینوناق  یا  هویش
نایناریا یارب  هک  دنراد  دوجو  ناریا  ِجراخ  یاهرازاب  رد  رتمک  یمهس  اب  زین  یرگید  ِتمیق  نارگ هتفرشیپ و  یاهرازفا  مرن رگید ، یوس 

.دنتسین هدش  هتخانش 

، دعب لاس  کی  .دش  هیهت  داد  یم یرازفا  مرن تامدخ  تفاسورکیام  هب  هک  ییاه  تکرش زا  یکی  رد  رد 1984 ، تکجارپ  هخسن  نیلوا 
زین رازفا  مرن نیا   Mac OS اب راگزاس  یاه  هخسن .داد  همادا  نآ  راشتنا  هعسوت و  هب  نآ  زا  سپ  دیرخ و  ار  رازفا  مرن زایتما  تفاسورکیام 

.دنوش یم دیلوت 

اروامیرپ لکاروا  تکرش  شیپ  یدنچ  .درک  رشتنم  ار  دوخ  یاهرازفا  مرن نآ  زا  سپ  یمک  دش و  یراذگ  هیاپ لاس 1983  رد  اروامیرپ  تکرش 
.تفر دهاوخ  رامش  هب  اهرازفا  مرن رشان  کلام و  سپ  نیا  زا  دیرخ و  ار 

هسیاقم هسیاقم ینابم   ینابم

بصعت دوخ  هقالع  دروم  رازفا  مرن هب  ناسانشراک  زا  یهورگ  نیب  نیا  زا  .اروامیرپ  هب  یخرب  دنراد و  هقالع  تکجارپ  هب  ناسانشراک  یخرب 
.اروامیرپ ای  تسا  رتهب  تکجارپ  هک  ینالوط ، ثحب  نیا  رب  تسا  یزاغآ  هلئسم  نیا  دنراد و  یدایز 

هک یلاح  رد  تسا ، ینامزاس  یرازفا  مرن  Primavera Project Management تشاد. رظن  رد  ار  یمهم  هلئسم  دیاب  زیچ  ره  زا  شیپ 
اب ار  اروامیرپ  دیاب  دنریگ ، رارق  هسیاقم  یانبم  ینامزاس  یاه  تیلباق دشاب  رارق  رگا  .دنتسین  هنوگ  نیا تکجارپ  یلومعم  یاه  هخسن

هب هتشون  نیا  رد  .درک  هسیاقم  تسا ، تفاسورکیام  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب رازفا  مرن ینامزاس  هخسن  هک  رورس ، تکجارپ 
ِتیریدم یاتسار  رد  هک  تسا  یشالت  ینامزاس ، ریغ  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب زا  روظنم  .دوش  یم هجوت  ینامزاس  ریغ  یاه  تیلباق

دوش و یم ماجنا  نامزاس  کی  رد  هک  یددعتم  یاه  هژورپ ِبیکرت  هب  ینامزاس  یاه  متسیس رد  .دوش  یم ماجنا  اه  هژورپ ِلقتسم 
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.دوش یم هجوت  یهورگ  ِراک  یاه  تیلباق

؟؟ تسا تسا رتهب   رتهب کیمادک   کیمادک

: مینک هسیاقم  ار  رازفا  مرن ود  نیا  یاه  توافت یخرب  دییایب 

.slack تکجارپ دمان و  یم  float ار یروانش  اروامیرپ 
.ار لک  یروانش  تکجارپ  رد  دنک و  یم رفص  ار  دازآ  یروانش  اروامیرپ  رد   ALAP دیق

.درادن یتیلباق  نینچ  اروامیرپ  هک  یلاح  رد  درک ، دراو  زین  دصرد  بسح  رب  تکجارپ  رد  ناوت  یم ار  طباور  یناشوپمه 
.تسین نینچنیا  اروامیرپ  هک  یلاح  رد  دهد ، یمن تیلاعف  ود  نیب  ار  هطبار  کی  زا  رتشیب  داجیا  هزاجا  تکجارپ 

.تسا تکجارپ  زا  رت  تخس یمک ”  “ اروامیرپ رد  یسیون  یسراف
.دنک یمن داجیا  ینادنچ  یتایلمع  توافت  هک  دنچره  تسین ، ناسکی  تکجارپ  اروامیرپ و  رد   WBS هفسلف

هدش رتمک  دیدج  یاه  هخسن رد  فالتخا  نیا  یلو  دوب ، اروامیرپ  زا  رت  فیعض تکجارپ  یمیدق  یاه  هخسن ِیهد  شرازگ یاه  متسیس
هدافتسا لباق  ریغ  اهزاین  زا  یرایسب  یارب  المع  فیعض و  رایسب  یهد  شرازگ رد  رازفا  مرن ود  ره  یلعف  ِتیعضو  هک  دنچره  تسا ؛

.تسا
.دراد یرتهب  ینیشنمه  سیفآ  یاهرازفا  مرن اب  تکجارپ 

.تسا اروامیرپ  زا  رتهب  تکجارپ  ربراک  طبار 

: دنسرب رظن  هب  رت  مهم اه  توافت نیا  دیاش  .تسناد  یریگ  میمصت رایعم  ار  ییاه  توافت نینچ  ناوتب  مناد  یم دیعب  هتبلا 

.تخاس تسا  مزال  هک  دلیف  دادعت  ره  اروامیرپ  رد  ناوت  یم یلو  تسا ، یصاصتخا  دلیف  یدادعت  هب  دودحم  تکجارپ 
اب ار  ییاه  تیلباق نانچ  دیاب  زاین  تروص  رد  تکجارپ  ناربراک  تسا و  تکجارپ  زا  رتشیب  بتارم  هب  اروامیرپ  هدامآ  شیپ  زا  یاهدلیف 

.دنزاسب یصاصتخا  یاهدلیف 
.تسا رتریذپ  فاطعنا رت و  هداس تکجارپ  رد  یسیون  لومرف

.درادن یناکما  نینچ  اروامیرپ  تسا و  زهجم  ( VBA یسیون همانرب  ) یسیونورکام تیلباق  هب  تکجارپ 
.دراد یزاس ) هصالخ  ) roll-up رد یرتشیب  تاناکما  تکجارپ 

تلاح نیا  رد  دیاب  ربراک   ) درادن دوجو  یناکما  نینچ  تکجارپ  رد  تخاس و  ( step  ) تفرشیپ یاه  نوتسلیام اروامیرپ  رد  ناوت  یم
زا رت  صقان اروامیرپ  تفرشیپ  یاه  ینوتس لیام یارب  هدش  فیرعت  یاه  تیلباق هک  دنچره  دنک .) درخ  ییاه  تیلاعفریز هب  ار  تیلاعف 

.دننک یتایلمع  ار  نآ  هک  دنتسه  نآ 
مک رایسب  اروامیرپ  یامنهار  عبانم  دایز و  رایسب  فلتخم ) یاه  نابز هب  اه ، تیاس تالاقم و  اه ، باتک  ) تکجارپ یامنهار  عبانم 

.دنتسه
دنراد راک  رس و  فلتخم  یاه  تکرش اب  هک  ییاه  تکرش رد  نآ  زا  هدافتسا  هجیتن  رد  دراد و  یرتشیب  تیمومع  ناریا  رد  تکجارپ 

.تسا رت  هداس

؟ دنتسه یفاک  یریگ  میمصت یارب  اه  توافت نیا  امش  رظن  هب 

منک یم رکف  .دنک  یم لتخم  ار  ناتراک  اه  تیلباق زا  کیمادک  ِدوبن  هک  دینک  هجوت  هلئسم  نیا  هب  افطل  دیهد ، خساپ  هک  نیا  زا  شیپ 
دوبن الثم   ) دنک یم لکشم  ار  ناتراک  تیلباق  مادک  دوبن  هک  دینک  رکف  نیا  هب  دعب  هلحرم  رد  .دیشاب  هتشادن  لاوس  نیا  یارب  یخساپ 

(. اروامیرپ رد   VBA دوبن تکجارپ و  رد  تفرشیپ  یاه  نوتسلیام

رازفا مرن اب  ار  دوخ  ربراک  هک  تسا  مزال  تاقوا  یرایسب  .دنراد  ار  دوخ  صاخ  قایس  کبس و  رازفا  مرن ود  نیا  زا  مادکره  دینک ؛ ربص  مه  زاب 
ناوت یم دید  ِرییغت  یمک  اب  افرص  ار  تسین  ماجنا  لباق  رازفا  مرن ود  زا  یکی  رد  مینک  یم نامگ  هک  ییاهراک  زا  یرایسب  .دهد  تقباطم 

رد ناوت  یمن هک  دننک  یم نامگ  دارفا  زا  یرایسب  لاثم ، ناونع  هب  .تسا  رازفا  مرن هب  طلسم  یسانشراک  تسا ، مزال  هچنآ  .داد  ماجنا 
.تخاس ییاه  تیلاعف نینچ  ناوت  یم هک  تسا  نیا  تیعقاو  یلو  تخاس ؛ اروامیرپ  کبس  هب   level of effort یاه تیلاعف تکجارپ 



امام تیعضو   تیعضو

ایآ .دنراد  یدربراک  هچ  نآ  ِخساپ  شسرپ و  نیا  هک  مینادب  دیاب  میهد ، خساپ  تسا ”؟ رتهب  رازفا  مرن مادک   “ لاوس هب  هک  نیا  زا  شیپ 
؟ مینک تفرشیپ  هژورپ  تیریدم  رد  نآ  ِیریگراک  هب اب  ات  میسانشب  ار  رتهب  رازفا  مرن میراد  دصق 

زا رادقم  هچ  .دننک  یم ییامندوخ  یددعتم  لیاسم  مینک ، هجوت  فده  نیا  هب  رگا  .دشاب  دناوت  یمن نیا  زج  یعقاو  فده  نم  رظن  هب 
نانچ اه  تکرش اه و  نامزاس ایآ  تسا ؟ هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یاهرازفا  مرن هزوح  رد  ناریا  هژورپ  تیریدم  یاهدوبمک  تالکشم و 
رازفا مرن ود  نیا  زا  یکی  زا  ار  مزال  ِلوصحم  لقادح  نونک  ات  ایآ  دنورب ؟ شیپ  نیون  یلوصا و  یتیریدم  تحت  هک  دنا  هدش یهد  نامزاس

؟ میبای تسد  یرت  لماک رتهب و  لوصحم  هب  شندرک  نیشناج  اب  دشاب ، رتهب  یرگید  رگا  هک  میا  هتفرگ

ناراکردنا تسد ناسانشراک و  زا  یرایسب  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  .دهد  یم شهاک  ار  ثحب  تیمها  لیاسم ، نیا  هب  هجوت  هنافساتم 
هزادنا هب  یدربراک ، ِملع  نیا  نیداینب  میهافم  لوصا و  هب  رت  مهم نآ  زا  رازفا و  مرن ود  نیا  زا  مادک  چیه هب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب

هزوح رد  هدش  ماجنا  تامادقا  زا  یرایسب  .دننک  لعفلاب  ار  اه  نآ زا  مادکچیه  هوقلاب  یاه  ییاناوت دنناوت  یمن دنتسین و  طلسم  یفاک 
هک تسا  نیا  اعدم ، نیا  رب  یدهاش  .دننام  یم یشاقن  هب  رتشیب  تسین و  یتایلمع  یفاک  هزادنا  هب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب

هک یتلاح  رد  عبنم  هنیزه و  ندرک  دراو  یلو  .دشاب  هتشاد  عبنم  هنیزه و  هک  تسیا  همانرب بسانم  همانرب  دنراد  هدیقع  ناراکردنا  تسد
، تخاس ینتم  ییاهدلیف  ناوت  یم دنراد  هنیزه  عبنم و  هک  ییاه  همانرب قلطم  تیرثکا  رد  دراد ؟ یا  هدیاف هچ  دنوش ، یتایلمع  تسین  رارق 

یرییغت همانرب  درکلمع  هک  نیا نودب  تشاذگ ، یقاب  یلاخ  ار  اه  نآ یلصا  یاهدلیف  و  درک ، لقتنم  اه  نآ هب  ار  عبانم  هنیزه و  یاهرادقم 
رد یشاقن  یولبات  نیا  هک  درادن  یقرف  رگید  .دنرادن  یشقن  چیه  همانرب  رد  اه  هداد نیا  ِدوجو  هک  دهد  یم ناشن  هلئسم  نیا  .دنک 
نیا ِندش  هفاضا  هک  یا  هناسانشراک تواضق  ای  عقاوم  نیا  رد  .پاشوتف  رد  ای  لسکا  رد  اروامیرپ ، رد  دشاب ، هدش  میسرت  تکجارپ 

رصقم و تسا ، لیاسم  نیا  رب  مکاح  هک  ینامزاس  ای  دنک ، یم یزاس  هدایپ ار  اه  نآ هک  یسانشراک  ای  دنک  یم داد  ملق یرابجا  ار  اه  هداد
.تسا هاگآان 

ناراکردنا و تسد .دنوش  لح  ییانبریز  ِتالکشم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمها  ناریا  هژورپ  تیریدم  هزوح  رد  هچنآ  نم ، هدیقع  هب 
هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب یاهرازفا  مرن زا  ناوت  یم هاگنآ  دنبای و  یرتهب  یهد  نامزاس دیاب  اه  تکرش دنوش ، رت  هاگآ دیاب  ناسانشراک 

حرط یاج  ییاه  ثحب نینچ  دوش و  یم هدننک  نییعت  اهرازفا  مرن یاه  تیلباق رد  توافت  یکدنا  هک  تسا  نامز  نآ  .درک  یرتهب  هدافتسا 
.دننک یم ادیپ 

ینایاپ ینایاپ نخس   نخس

ود نیا  زا  یکی  باختنا  .داد  حیجرت  یرگید  هب  تارج  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  دنتسین  یماقم  رد  رازفا  مرن ود  نیا  زا  مادکچیه  نم ، هدیقع  هب 
روکد هشیش  زلف و  اب  هک  تسا  نردم  راک  قاتا  کی  هدش و  یراک  بوچ ِکیسالک  راک  قاتا  کی  نیب  باختنا  دننام  نم ، دید  زا  رازفا ، مرن

.ددنسپ یم ار  اه  نآ زا  یکی  سکره  یلو  دنتسه ، ابیز  ود  ره  .تسا  هدش 

؟؟ دبدب ایای   هبوخ   هبوخ   9999٪٪
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: هراد تیمها  ام  لغش  یارب  رظن  ود  زا  نیا  .نراد  لکشم  دصرد  کرد  مهف و  اب  اه  مدآ اعقاو 

میریگب ور  اهریبعت  وس  اه و  هابتشا یولج   .1
زا میشاب  هتفگ  غورد  امسر  هک  نیا نودب  مینوت  یم میدن ، هولج  ور  یتیعقاو  هشن ) مزال  مراودیما   ) یلیلد ره  هب  دش ، مزال  ینامز  هگا   .2

.مینک هدافتسا ) وس   )= هدافتسا دوبمک  نیا 
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زا ره  هک  منک  یم فارتعا  مه  ور  یمود  .مدب  حیضوت  نوشهب  منک و  ادیپ  هزوح  نیا  وت  ور  مدرم  یاه  هابتشا هنم ؛ یگشیمه  راک  هک  یلوا 
.منک هدافتسا  مروبجم  یدنچ 

… هیچ مروظنم  الصا  الاح 

: نینیب یم ور  یزیچ  نیچمه  یا  هعفد هی  نیر ، یم نوبایخ  وت  نیراد  نینک  ضرف 

اتات  ٪٪2020 دیلوت   دیلوت هبهب   تارداص   تارداص فقس   فقس شیازفا   شیازفا

البق ٪17 ای  هدش ٪70  نالا  ندرک و  یم رداص  ور  نوشدیلوت  البق ٪50  هک  هنیا  شروظنم  الثم  هک  تسین  صخشم  هک  میرذگب  الاح 
ره هب   ٪. هدش 20 هدوب و  ای ٪19  هدش ٪20  هک  هدوب  هک ٪1  تسین  مولعم  مه  هشاب  یمود  هگا   ٪. هب 20 هدیسر  نالا  ندرک و  یم دیلوت 

.هدش دایز  تبسن  نیا  هک  هنیا  شروظنم  لاح 

؟ دب ای  هبوخ  نیا  الاح 

یارب دحاو  ننک و 32  یم رداص  دحاو  نراد 8  نالا  الاح  .هدش  یم فرصم  لخاد  دحاو  ندرک و 90  یم رداص  دحاو  البق 10  نینک  ضرف 
.تسین اعطق  هبوخ ؟ نیا   ٪. هب 20 هدیسر  زا ٪10  تارداص  تبسن  ویرانس  نیا  وت  .ننک  یم دیلوت  لخاد  فرصم 

نیا وت  هک  هدب  ردقچ  نیا  هک  نیا  هرابرد  دوب  هتفگ  یلک  و  نش ، یم التبم  یسنج  هار  زا  زدیا  هب  نایالتبم  هک ٪99  نیا هرابرد  دوب  هلاقم  هی 
هن هد و  یم نوشن  ور  یدب  زیچ  هن  دوخ  یدوخ  هب  نیا ٪99  هشاب .) مه  روطنیمه  منک  یم رکف  هک   ) ند یمن شزومآ  یفاک  هزادنا  هب  هزوح 

یسنج رفن  ینعی 700  هگید ؛ یازیچ  هدوب و ٪30  یسنج  هک ٪70  ندش ، یم التبم  لاس  وت 5  الثم  رفن  رازه  البق  نینک  ضرف  .یبوخ  زیچ 
ینعی یسنج ، ریغ  رفن  هی  هدوب و  یسنج  هار  زا  نوشرفن  هک 69  ندش  التبم  رفن  طقف 70  ریخا  لاس  وت 5  الاح  .هگید  یازیچ  رفن  و 300 

.تسین یدب  زیچ  مه  الصا  ویرانس  نیا  وت  هب ٪99  ندیسر  زا ٪70  یسنج  نایالتبم  هک  نیا اب  .هیلاع  نیا  هدب ؟ نیا  .یسنج   ٪99

.ندموین تسد  هب  هبساحم  اب  الومعم  نکوکشم و  یلیخ  هشیمه  ریداقم 99٪ و ٪90  هک  هشاب  نوتدای  هتشذگ ، نوا  زا 

تکجارپ تکجارپ ردرد   راشعا   راشعا ماقرا   ماقرا دادعت   دادعت
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؟ داد نوشن  راشعا  مقر  ود  اب  ور  تفرشیپ  دصرد  هش  یم یروطچ 

نم هتبلا  .مدب  حیضوت  ماوخ  یم هک  هیزیچ  ههباشم و  اه  نوا همه  باوج  .هش  یم حرطم  دایز  نوا  هیبش  یاه  لاوس لاوس و  نیا 
Work هب صوصخ  هب  نیدب ؛ طبر  مه  هیقب  هب  ور  نوا  نینوت  یم نوتدوخ  هک  منئمطم  یلو  مد ، یم  % Complete هرابرد ور  تاحیضوت 

 %. Complete

هدش درگ  ور  ریداقم  هک  ندرک  یحارط  یروط  ور  دلیف  نیا  .هد  یمن شنوشن   % Complete یلو هراد ، دوجو  نیراد  مزال  هک  یراشعا 
ثعاب هک  نراد  ییاهزاین  اه  یضعب هک  مراد  لوبق  مه  نم  بوخ  یلو  تسه ، مه  یتسرد  رکف  .هشاب  رتشیب  ییاناوخ  ات  هدب  نوشن 

.نشاب هتشاد  مه  راشعا  هب  زاین  هش  یم

: نوملاثم همانرب  نیا 
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؟ هشاب هتشاد  یرادقم  هچ  دیاب   s1 میدب ، تفرشیپ ٪15   t1 هب هگا  نالا 

لاثم نیا  وت  .هسر  یم اه  تیلاعف هصالخ  نزو  هب  هنک و  یم بیکرت   Duration نزو اب  ور  اه  تیلاعف تفرشیپ   % Complete هک نینود  یم
: هش یم شردام  تیلاعف  هصالخ  تفرشیپ  ثعاب ٪7.5  نوا  تفرشیپ ٪15  هجیتن  رد  هراد و  ور  نزو  فصن   t1

دلیف هی  هک  هنیا  هار  .میرایب  تسد  هب  راشعا  مقر  ود  اب  ور  رادقم  نیمه  میاوخ  یم الاح   ٪. هدش 8 هدرک و  درگ  ور  نوا   % Complete یلو
ام یدنب  بلاق اب  ور  نوا  هنک و  باسح  هنک  یم باسح  تکجارپ  هک  یشور  نومه  اب  ور  ینامز  تفرشیپ  رادقم  هک  میزاسب  یصاصتخا 

.هدب نوشن 

: میزاس یم راک  نیا  یارب   Number عون زا  الثم  یدلیف ، سپ  .تسه   Duration رب  Actual Duration میسقت لصاح  ینامز  تفرشیپ 

.هشب هدید  رت  بلاج هک  مدرک  برض  مه  رد 100  ور  رادقم 

هصالخ رادقم  هک  نینک  نییعت   Custom Fields هرواحم رداک  وت  دیاب  .هر  یم راک  هب  اه  تیلاعف وت  دلیف  رادقم  نییعت  یارب  لومرف  نیا 
.Use Formula هنیزگ ینعی  هشب ؛ هبساحم  لومرف  نیمه  اب  مه  اه  تیلاعف



: راک لوصحم  هش  یم نیا  و 

؟ هروطچ .میدب  الثم 6  یا ، هگید ددع  هی  شهب  .مینک  ناحتما  یمک  ور  شدرکراک  نیایب  الاح  .دایم  بوخ  رظن  هب 

نوشن ور  هراد 6.04  یصاصتخا  دلیف  الاح  مدرک و  دراو   % Complete وت مدوخ  یاتسد  اب  مدوخ  ور   6 دش ؟ یروطنیا  ارچ  امش  رظن  هب 
.هد یم

یارب .هشاب  هتشاد  هقیقد  زا  یرسک  هنوت  یمن  Duration هجیتن رد  و  الومعم )  ) هش یم هریخذ  هقیقد  اب  تکجارپ  وت  نامز  هک  هنیا  ارجام 
ور هقیقد  مهد  ات  ننوت  یم هدش و  یزاب  یتراپ  هگید  یاهدلیف  یضعب  یارب Actual Duration و  درک ، یتایلمع  هشب  ور  دحاو  نیا  هک  نیا
ییاه تفرشیپ هشاب ، هقیقد  کی  تیلاعف  هگا  الثم  .هنک  یم دودحم  ور  دایب  دوجو  هب  هنوت  یم هک  ییاهدصرد  هلئسم  نیا  .ننک  هریخذ  مه 

.هشاب هتشاد  هنوت  یمن 20٪ و …  ، ٪10 رفص ، زج  هب 

همه زا  رتشیب  نوا  اب  رظانتم  تفرشیپ  هک  هتفرگ  یرادقم  مه  نالا  هریگ و  یم رادقم   Actual Duration مینک ، یم دراو  ور  تفرشیپ  یتقو 
ینعی 6. میدوب ، هدرک  دراو  هک  یرادقم  هب  هشاب  کیدزن 

یراشعا نودب  یاهرادقم  اتقو  یلیخ  نوچ  هنیمه ؛ هدن  نوشن  راشعا  ماقرا  هک  هدش  یحارط  یروط  تفرشیپ  دلیف  هک  نیا یارب  لیلد  هی 
رادقم لاح  نیع  رد  .نیش  یم جیگ  الامتحا  نشب  هدید  مه  یروطنومه  هگا  نش و  یم تبث  راشعا  یمک  اب  راچان  هب  نینک  یم دراو  هک 

مک یلیخ  تیلاعف  نامز  تدم  هک  نیا رگم   ) نیدوب هدرک  دراو  یتسد  هک  هش  یم یددع  نومه  هشب  درگ  هگا  همک و  هشیمه  اهراشعا 
(. هشاب

هدب و نوشن  هدش  درگ  ور  اه  تیلاعف تفرشیپ  هک  یروط  میدب ، رییغت  ور  نوملومرف  هک  هنیا  راک  نیرتهب  نم  رظن  هب  مینک ؟ راکیچ  الاح 
: راشعا اب  ور  اه  تیلاعف هصالخ  تفرشیپ 

.مینیبن لثم 12.666666667 % یتفرشیپ  یا  هعفد هی  هک  هشب  درگ  راشعا  مقر  ود  هب  مه  اه  تیلاعف هصالخ  تفرشیپ  هک  متفگ  اجنیا 

میسیون IIF؟ یم  IF یاج هب  تکجارپ  وت  هک  نیدرک  تقد  یتسار ،

: شلوصحم هش  یم مه  نیا 



.میتساوخ یم هک  هینومه  هک 

؟ دایمن نوترظن  هب  یا  هگید هتکن  بوخ ،

وت  Number1 یاج هب  ور  لومرف  نیمه  مینوت  یم س ، هداس مه  شلح  .هرادن  دصرد  تمالع  ددع  رانک  .هراد  دوبمک  هی  نم  رظن  هب 
: میراذب دصرد  تمالع  هی  شهت  میسیونب و   Text1

: شلوصحم نیا  و 

یارب یبلاج  دلیف  دوب ، شتبحص  نالا  هک  % Complete دلیف .منک  یم یروآدای  ور  یا  هلئسم هی  منک  مومت  ور  بلطم  هک  نیا زا  لبق 
نزو یارب  ییانبم  هرتهب  .هشاب  روطنیا  هدیعب  هک  هشاب ، نامز  راک ، یکیزیف  ینزو  بیرض  هک  نیا رگم  تسین ، تفرشیپ  نداد  شرازگ 
یراک چیه  مه  دلیف  نیا  هب  نینک و  هبساحم  ساسا  نوا  رب  ور  اه  تفرشیپ و  هگید ) زیچ  ره  ای  هنیزه ،  ) نیریگب رظن  رد  اه  تیلاعف

.نیشاب هتشادن 

؟؟ مینود مینود یمیم   ورور   تایلمع   تایلمع هژورپ  وو   هژورپ قرف   قرف ایآ   ایآ
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یا هدیچیپ هلئسم  هک  درک  لوبق  دیاب  مه  عقاو  نرذگ و  یم شرانک  زا  تحار  یلیخ  ننوخ  یم ور  تایلمع  هژورپ و  فیرعت  امدآ  یتقو 
.دایم دوجو  هب  یدایز  تالکشم  نریگ و  یمن رظن  رد  ور  نوا  لمع  رد  یلو  تسین ؛

.تایلمع هن  س ، هژورپ لام  هژورپ ) لرتنک  کبس  هب   ) لرتنک یدنب و  نامز همانرب  هلمج  زا  هش ، یم حرطم  هژورپ  هرابرد  هک  یلیاسم  مامت 
.درب راک  هب  تایلمع  یارب  ور  اه  نوا هش  یمن

ور تسد  نیا  زا  ییاهزیچ  درکراک و  دنور  تیفیک ، هک  هنیا  امش  تامدخ  .نیتسب  هژورپ  هی  هیلاع  تراظن  یارب  یدادرارق  نینک  ضرف 
ماجنا هژورپ  میراد  ام  هگم  ور ؟ یچ  .نیدب  ور  نوتدوخ  تامدخ  یلیصفت  یدنب  نامز همانرب  هک  داوخ  یم امش  زا  امرفراک  الاح  .نینک  لرتنک 

کی دیلوت  راک  لثم  تسین ؛ هژورپ  شدوخ  یلو  هش ، یم طوبرم  هژورپ  هی  هب  مینک  یم ام  هک  یراک  میدب ؟ یدنب  نامز همانرب  هک  مید  یم
راکنامیپ راک  تیفیک  زور  ره  .هش  یم رارکت  امیاد  هک  هشاب ، شدوخ  هب  هتسباو  هک  ینایاپ  عورش و  نودب  یرارکت ، یلوصحم  س ، هنوخراک
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مزال دوبهب  یارب  هک  ییاهراکهار  هام  ره  هش ، یم شرازگ  یبایزرا و  راکنامیپ  درکراک  هام  ره  ای  هتفه  ره  هش ، یم لرتنک  یدنور  قبط 
.نرادن یدنب  نامز همانرب  مودکچیه  نتایلمع و  همه  اه  نیا .هش  یم هداد  شرازگ  تسه 

تکجارپ تکجارپ تناگ   تناگ رادومن   رادومن یدنب   یدنب بلاق بلاق ردرد   یایا   هتکن هتکن
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ات ننک  یم کیلک  لباد  هلیم  یور  الومعم  تروص  نیا  رد  .میدب  شیامن  یزیامتم  یدنب  بلاق اب  ور  یصاخ  یاه  تیلاعف هلیم  همزال  یهاگ 
.ننک یم صخشم  ور  اه  میظنت هشب و  زاب  اه  میظنت هرواحم  رداک 

هگا .مینک  رارکت  ور  لحارم  دیاب  میدب ، نوشن  روطنومه  مه  ور  یا  هگید تیلاعف  هشاب  مزال  الثم  هگا  نوچ  هرادن ، یفاک  ییایوپ  شور  نیا 
میمصت هگا  هکنیا  رتدب  اه  نیا همه  زا  .میدب  ماجنا  یدایز  یاهراک  دیاب  مه  زاب  میرایب  رد  تلاح  نوا  زا  ور  یتیلاعف  میریگب  میمصت 
.مینک حالصا  ور  ندوب  هدش  هداد  نوشن  یروطنوا  هک  ییاه  تیلاعف کت  کت  دیاب  مینک ، ضوع  ور  زیامتم  یدنب  بلاق نوا  میریگب 

.میزاسب راک  نیا  یارب  تسه  دکوتا  درو و  وت  هک  ییاه  لیاتسا لثم  یزیچ  هی  هک  هنیا  رتهب  هار 

.هشب زاب  تناگ  رادومن  یمومع  یاه  میظنت هرواحم  رداک  ات  مینک  یم ارجا  ور   Format| Bar Styles عورش یارب 

نوا هک  هنک  یم صخشم   Show for … tasks تمسق .میزاس  یم میراد  تسود  هک  یا  یدنب بلاق اب  دیدج  یشیامن  رصنع  هی  الاح 
.مراذ یم ور   flag1 لثم یصاصتخا  یدلیف  اجنیا  نم  .هشب  هداد  شیامن  اه  تیلاعف مودک  یارب  رصنع 

رد نش و  یم میسرت  نتسه  تسیل  نیا  وت  هک  یبیترت  هب  رصانع  نوچ  نیزاسب ، رصانع  مامت  زا  رت  نییاپ ور  رصنع  نیا  هک  هشاب  نوتدای 
هیقب یور  هش  یم میسرت  رخآ  هک  ینوا  هشاب ، هتشاد  یشیامن  هویش  هی  زا  رتشیب  یتیلاعف  هگا  نش و  یم میسرت  رخآ  نییاپ  رصانع  هجیتن 

هویش نوا  یلو  نش ، یم میسرت  میراد  رظن  رد  هک  ییاه  نوا یارب  مه  اه  تیلاعف یلومعم  یشیامن  هویش  تلاح  نیا  وت  .هریگ  یم رارق 
.هش یم میسرت  نوا  یور  میتخاس  نالا  هک  یصاخ 

.نینک هفاضا  لودج  هب  ور   Flag1 دلیف .نینیبب  رادومن  وت  یرییغت  زونه  دیابن  نالا  .نیشب  جراخ  هرواحم  رداک  زا  ات  نینک  کیلک   OK یور
نیتساوخ هک  مه  تقوره  .هشب  ضوع  تناگ  وت  ش  هلیم هلصافالب  ات  نیدب   yes رادقم دلیف  نیا  وت  نیراد  تسود  هک  یتیلاعف  ره  هب 

https://khorramirad.com/464/


.هدرگرب یلبق  تلاح  هب  ات  نینکب   no ور  yes

.یا هفرح هتفای و  نامزاس یدنب  بلاق هی  هش  یم نیا 

تکجارپ تکجارپ ردرد   هدش   هدش بسک   بسک شزرا   شزرا لیلحت   لیلحت هنیزه  وو   هنیزه عبانم   عبانم
https://khorramirad.com/463/ - ۱۳۸۹/۲/۲۹

شدرکراک مه  اه  یلیخ . Cost Resource مسا هب  دش  هفاضا  تکجارپ  هب  عبنم  زا  یدیدج  عون  هخسن 2007  زا  هک  نینود  یم الامتحا 
.ندشن هجوتم  ور 

کی طقف  تیلاعف  ره   Fixed Cost نتسه.  Fixed Cost ینعی اه ، تیلاعف تباث  یاه  هنیزه یارب  یا  هتفرشیپ نیشناج  هنیزه  عبانم 
یدنب هتسد رب  ینتبم  لیلحت  یدنب و  هتسد یارب  مه  یناکما  درک و  فیرعت  تیلاعف  هی  یارب  ددعتم  تباث  یاه  هنیزه هش  یمن هتیلاعف ،

.درک ور  اهراک  نیا  همه  هش  یم هنیزه  عبانم  اب  یلو  .هرادن  دوجو  اه  نوا

: نینیبب ور  همانرب  نیا  الثم 

اه نباث هنیزه  نیا  زا  یضعب  زا  یرادقم  مه  اه  تیلاعف زا  مودکره  .هدش  فیرعت  تباث  هنیزه  عون  راهچ  تیلاعف و  هس  همانرب  نیا  وت 
: مینیبب ور  ارجام  هدش  هصالخ  وت Resource Sheet و  میرب  مینوت  یم نالا  .نراد 

https://khorramirad.com/463/


: تفرگ مه  دنم  نامز ور  تاعالطا  نیمه  هش  یم .هراد  هژورپ  وت  رالد  الک 450  عون 3  تباث  هنیزه  الثم  هک  هگ  یم ام  هب  نیا 

.مینک یسرت  مه  ور  تباث  یاه  هنیزه زا  مودکره  یعقاو  هدش و  یزیر  همانرب رادقم   s-curve مینوت یم الثم  و 

.دوب هدرک  ادیپ  لکشم  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  وت  هنیزه  عبانم  زا  هدافتسا  وت  ناراکمه  زا  یکی  مدوب ؛ هتفرگ  یلیمیا  شیپ  زور  دنچ 
، هدرکن هریخذ  انبم  طخ   ) هتشاد دوجو  نوشیا  راک  وت  یلاکشا  الامتحا  مدرک  رکف  مدوب و  هدرکن  هدافتسا  بیکرت  نیا  زا  الاح  ات  مدوخ  نم 

.هراد دوجو  یلکشم  نینچ  هن ، هک  مدید  مدرک و  لرتنک  ور  ویرانس  مدوخ  نانیمطا  یارب  هدرکن و .)…  میظنت   status date

Actual Cost هش. یم هریخذ  مه   Baseline Cost وت هجیتن  رد  دایم و   Cost وت نوش  هنیزه نینک ، یم فیرعت  هنیزه  عبانم  یتقو 
یلو BCWP، BCWS ACWP و هش ، یم هبساحم  میراد  راظتنا  هک  یروطنومه  مه  هگید  یاهزیچ  یلیخ  .هش  یم هبساحم  مه  اه  نوا

نتفرگ رظن  رد  نودب  الماک  مینیب  یم مینک  تقد  یتقو  هک  ند  یم نوشن  ور  ییاهرادقم  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  یاهدلیف  مامت  الک 
.ندش هبساحم  هنیزه  عبانم 

لیلحت هبساحم  وت  هنیزه  عبانم  ینعی  س ؛ همانرب یاه  تیصوصخ زا  هلئسم  نیا  هنافساتم  هک  مدید  مدرک  یریگیپ  ور  هلئسم  یتقو 
هک دوب  نیا  مه  شلیلد  .دوب  هداد  حیضوت  تکجارپ  یاراکردنا  تسد زا  یکی  هک  دوب  یا  هلئسم نیا  نش ؛ یمن ظاحل  هدش  بسک  شزرا 

.ننک یمن داجیا  یا  هدش بسک  شزرا  المع  هک  هرفس ، لثم  ییاه  هنیزه ندرک  ظاحل  یارب  عبنم  نیا 

، نشب دراو  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  وت  دیابن  هنیزه  عبانم  هک  میراد  داقتعا  هگا  نوچ  تسین ، بلاج  الصا  باختنا  نیا  نم  رظن  هب 
، هگید فرط  زا  .هش  یم ظاحل  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  وت   Fixed Cost هک یلاح  رد  مینک ، دراو  دیابن  مه  ور  اه  Fixed Cost المع

اب نشاب  مه  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  وت  دیاب  هک  ییاه  هنیزه اتقو  یلیخ  .میرایب  دوجو  هب  ربراک  یارب  یتیدودحم  نینچ  هک  هرادن  یلیلد 
هک هنیبب  یسک  هگا  هگید  فرط  زا  .میریگب  ربراک  زا  ور  ناکما  نیا  هک  هرادن  یلیلد  نش و  یم یزاس  هدایپ  بوخ  یلیخ  هنیزه  عبانم 

راتخاس هنوت  یم تحار  یلیخ  تسین ، بسانم  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  یارب  هدرک  فیرعت  هنیزه  عبانم  اب  هک  ییاه  هنیزه یضعب 



لیلحت یارب  هک  ییاه  نوا هنک : میسقت  هورگ  ود  هب  تسکش  راتخاس  حطس  نیرتالاب  وت  ور  اه  نوا هنک و  فیرعت  عبانم  یارب  یتسکش 
.هنوخب ور  لوا  هورگ  نوا  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  ریداقم  مه  دعب  .نر  یمن هک  ییاه  نوا نر و  یم راک  هب  هدش  بسک  شزرا 

.رانک نیراذب  ور  هنیزه  عبانم  نینک ، هدافتسا  هدش  بسک  شزرا  لیلحت  زا  نیتساوخ  هگا  هک  هشاب  نوتدای  لاح ، ره  هب 

OROR  رگلمع رگلمع اباب   یزاین   یزاین شیپ شیپ
https://khorramirad.com/459/ - ۱۳۸۹/۲/۱۵

شزاین شیپ یعون  هب  هک  یصاخ  تیلاعف  ات  هد زا  یکی  لقادح  هک  هش  یم عورش  یتقو  هک  تسه  یتیلاعف  .مدوب  هتفرگ  یلیمیا  زورما 
.تخاس یا  هطبار نیچمه  هش  یم یروطچ  هک  هنیا  لاوس  .نشاب  هدش  مومت  نتسه 

هزاجا تکجارپ  هک  رطاخ  نیا  هب  و  هسر ،) یم مرظن  هب  نالا  نم  هک  ییاج  ات   ) داد ماجنا  تکجارپ  وت  هش  یم طقف  هک  هییاهراک  نوا  زا  نیا 
.هشاب تیلاعف  هصالخ  طباور  فرط  کی  هک  هد  یم

: نینک هجوت  ریز  لکش  هب 

عورش  tx دش مومت  نوشیکی  لقادح  یتقو  هرارق  هک  نتسه  ییاه  تیلاعف ایلبق  ات  هس میدرک و  تبحص  ش  هرابرد هک  هیتیلاعف  نومه   tx
راک قطنم  مه  زاب  ندش  اجباج  اهزاین  شیپ هگا  هک  یروط  میزاسب ، ایوپ  ور  هطبار  میاوخ  یم راک  نیا  یارب  هک  نیشاب  هتشاد  هجوت  .هشب 

.هروخن مه  هب 

.میراذ یم شوت  ینوتس  لیام زاین  شیپ ره  یارب  میزاس و  یم تیلاعف  هصالخ  هی 
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.یلصا تیلاعف  اب  مینک  یم  FS ور اه  نوتس لیام زا  مودکره  الاح 

SS تیلاعف هصالخ  عورش  اب  ور  زاین  سپ هگا  هجیتن  رد  .هد  یم نوشن  ور  اهزاین  شیپ نایاپ  هدودحم  هک  میراد  تیلاعف  هصالخ  هی  نالا 
: میاوخ یم هک  ینومه  هش  یم مینک ،

: هنومن ود  مه  نیا  .هن  ای  هنک  یم راک  تسرد  نوم  هطبار مینیبب  ات  مینک  یراک  تسد ور  زاین  شیپ یاه  تیلاعف مینوت  یم الاح 



.هتسرد سپ  بوخ ،

لسکا لسکا ردرد     Bullet GraphBullet Graph  میسرت میسرت
https://khorramirad.com/455/ - ۱۳۸۹/۲/۵

دیسر یم نوترظن  هب  یزیچ  هگا  هدیسرن ، مرظن  هب  شارب  مه  یبلاج  یسراف  لداعم  .مدوب  هدرک  ور   Bullet Graph غیلبت یلیخ  البق 
.نیگب مهب  مش  یم لاحشوخ 

.منک همجرت  مرکف  وت  هک  هراد  مه  بوخ  یلیخ  باتک  هی  .هتاعالطا  یزاس  یرصب ِگرزب  داتسا  ، Stephen Few عادبا رادومن  نیا 

: هنیا فارگ  تلوب  .میرذگب 

هئارا هک  یتاعالطا  مجح  هنک و  یمن داجیا  یرصب  یاطخ  نوچ  هش ، یم هدافتسا  دایز  یتیریدم  یاه  شرازگ اهدروبشاد و  وت  رادومن  نیا  زا 
مه یلیخ  نم  رظن  هب  نوهنپ ، هچ  امش  زا  .هیا  هریاد رادومن  لثم  یا  هگید یاهرادومن  زا  رتالاب  یلیخ  هنک  یم لاغشا  هک  یحطس  هب  هنک  یم
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! هکیش

.یهورگ یاهرادومن  یارب  یکینوا  هرت و  بسانم یکت  یاهرادومن  یارب  اه  نوا زا  یکی  .منک  یم هدافتسا  شور  ود  رادومن  تخاس  یارب 

یکت یکت یاهرادومن   یاهرادومن میسرت   میسرت هویش   هویش

: مینک میسرت  ریداقم  نیا  یارب  ور  رادومن  میاوخ  یم نینک  ضرف 

: هنک هبساحم  رادقم  ود  نیا  یور  زا  ور  شریداقم  هک  میزاس  یم هگید  لودج  هی  الاح 

.مد یمن حیضوت  هگید  نتسه ، یچ  نینزب  سدح  نینوت  یم هک  ور  اهرادقم 

… نینک باختنا  ور  اهرادقم  الاح 

… نینک باختنا  ور  نینیب  یم لکش  وت  هک  یرادومن  دعب  و 

: راک هجیتن  هش  یم نیا 



هش یم زاب  هک  یا  هرواحم رداک  پچ  تمس  .نینک  باختنا  ور   Format Data Series نینک و تسار  کیلک  اه  هلیم زا  یکی  یور  الاح 
… نیشکب پچ  تمس  هب  الماک  ور   Gap Width هریگتسد دعب  نینک و  باختنا  ور   Series Options

: نیا هش  یم هجیتن 

یدومع یاه  طخ منک ، یم کاپ  مه  ور  یدومع  روحم  یاه  بسچرب یور ٪100 ، مرب  یم ور  رادومن  رثکادح  مراد ، یمرب ور  امنهار  الاح 
: منک یم مه  کیچوک  ور  رادومن  هتبلا  دص  .منک  یم گنرمک  مه  ور  رادومن 

دعب هشب … باختنا  هنود  هی  نومه  طقف  ات  دینک  کیلک  هرابود  الاح  نینک … کیلک  هاتوک  ِگنر  یبآ  هلیم  یور  .هیزیمآ  گنر دعب  هلحرم 
گنر ات  هس نوا  هب  نینکب و  یدعب  هلیم  ات  هس اب  ور  راک  نیمه  .نینک  باختنا  ور  شگنر  الاح  . Format Data Point تسار و کیلک 

.نیدب یناسکی 



! مومت

یهورگ یهورگ یاهرادومن   یاهرادومن میسرت   میسرت هویش   هویش

رد .هریگ  یم تقو  یلیخ  میشکب  لبق  شور  هب  یرادومن  نوشکت  کت  یارب  میاوخب  میشاب و  هتشاد  راک  رس و  ریداقم  زا  یهورگ  اب  هگا 
.درک میسرت  ور  رادومن  مگ  یم نالا  هک  یشور  هب  هش  یم تروص  نیا 

: هیاپ تاعالطا  نیا 

: نیشکب  Clustered Culumn رادومن شاهاب  نینک و  باختنا  اه  بسچرب اب  هارمه  ور  تاعالطا  لک 

: مینک یم شزیمت  رت و  مک  هی 

یا هرواحم رداک  وت  .نینک  باختنا  ور   Format Data Series نینک و تسار  کیلک  نریگب  رارق  لخاد  نیاوخ  یم هک  ییاه  هلیم یور  الاح 
.نینک باختنا  ور   Secondary Axis هش یم زاب  هک 



.هشاب پچ  تمس  روحم  اب  ربارب  هک  نیدب  یرثکادح  شهب  نینک و  کیلک  هدش  هدیشک  تسار  تمس  هک  یدیدج  روحم  یور 

همادا ور  راک  لاح  ره  هب  یلو  هشب ، دول  لماک  نوت  هحفص هشک  یم لوط  ردقچ  متشذگ  بلطم  نیا  وت  هک  یلکش  همه  نیا  اب  منود  یمن
.مید یم

تمس رخآ  ات  ور   Gap Width هعفد نیا  نینک و  باختنا  ور   Format Data Series نینک و تسار  کیلک  یلخاد  یاه  هلیم یور  هرابود 
.نیربب تسار 

! هشاب کرابم  .هرتشیب  شیزیر  همانرب زا   E یعقاو تفرشیپ  یضرف  هژورپ  نیا  وت  .دش  مومت  نیمه ،

هی هگا  نوچ  نینکن ، هرتهب  نم  رظن  هب  یلو  نینک ، کاپ  وشیکی  نینوت  یم هشاب  هتشاد  یدومع  روحم  اتود  نوترادومن  نیرادن  تسود  هگا 
.هش یم هابتشا  رادومن  هش و  یم ضوع  هلیم  هورگ  ود  سایقم  هنک  قرف  مه  اب  رادومن  اتود  نیا  ِرثکادح  عقوم 



تکجارپ  20102010 تکجارپ باتک   باتک لیمکت   لیمکت
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نیا نوچ  منک ، یدنب  لصف باتک و  ندرک  بترم  فرص  ور  یهجوت  لباق  نامز  دیاب  نالا  هتبلا  .دش  مومت  تکجارپ 2010  باتک  فیلات 
.متشون یم مدیدنسپ  یم هک  ور  یثحبم  ره  تقو  ره  متشونن ؛ مدوب  هدرک  میظنت  هک  یبلاطم  بیترت  هب  ور  باتک 

لوغشم ور  مرکف  زورید  زا  هک  یا  هگید هلئسم  .هش  یم رتمک  باتک  مجح  الومعم  یدنب  هحفص زا  دعب  هتبلا  س ؛ هحفص العف 850  باتک 
متسین و نئمطم  هتبلا  زونه  .مدب  حیضوت  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ور  راک  لحارم  مامت  منک و  هفاضا  هنومن  هژورپ  هی  باتک  رخآ  رد  هک  هنیا  هدرک 

الاح .هریگب  هلصاف  متسب  البق  هک  یدادرارق  اب  هنک و  دایز  یلیخ  ور  باتک  یاه  هحفص دادعت  هنکمم  راک  نیا  هک  مراد  مه  ور  لکشم  نیا 
.مریگب ور  ممیمصت  دیاب  هدنیآ  زور  ود  یکی  وت 

نداد حیضوت  فرص  ور  یدایز  یلیخ  تقو  تکجارپ 2007  یارب  هک  دایم  نوشدای  الامتحا  ندرک  یم لابند  لبق  زا  ور  بلاطم  هک  ییاسک 
یتایلمع یعقاو ، تاعالطا  تبث  یاه  هویش نداد  حیضوت  فرص  ور  یهباشم  یژرنا  راب  نیا  .مدرک  نوشدرکلمع  هویش  اه و  تیلاعف عاونا 

.مدرک درکلمع  یاه  صخاش هبساحم  یکیزیف و  ینزو  بیارض  ندرک 

مدرک و هصالخ  ور  مداد  حیضوت  دح  زا  دایز  مدرک  یم رکف  البق  هک  ییاه  تمسق زا  یلیخ  هدرک ؛ یدایز  اتبسن  یاه  قرف باتک  راتخاس 
.مداد حرش  لبق  زا  رتشیب  یلیخ  ور  دمویم  مهم  مرظن  هب  هک  ییاهزیچ  یضعب 

سح تکجارپ 2007  هب  متشگ  یمرب اه  هژورپ راک  یارب  هک  ییاتقو  .مدرک  راک  دایز  تکجارپ 2010  اب  باتک  نتشون  یارب  هام  دنچ  نیا 
.هیمیدق یلیخ  یاهرازفا  مرن لثم  شلباقم  رد  هدش و 2007  رتابیز  اعقاو  ربراک 2010  طبار  متشاد ؛ یدب  یلیخ 

تکجارپ تکجارپ ردرد   یکیزیف   یکیزیف تفرشیپ   تفرشیپ هبساحم   هبساحم یارب   یارب هداس   هداس یهار   یهار
https://khorramirad.com/453/ - ۱۳۸۹/۲/۱

تفرشیپ هبساحم  یارب  یبوخ  هداس و  یلیخ  هار  هعفد  هی  مدوب ، تکجارپ 2010  باتک  یاه  تمسق نیرخآ  نتشون  لاح  رد  هک  زورما 
، هشاب هدیسرن  شرظن  هب  یا  هگید سک  منود  یم دیعب  .دوب  هدیسرن  مرظن  هب  اه  نیا زا  رتدوز  ارچ  منود  یمن هک  دموا ، مرظن  هب  یکیزیف 

.هنک هدافتسا  شور  نیا  زا  یسک  مدیدن  لاح  ره  هب  یلو 

.هشاب هتشادن  عبنم  همانرب  هک  سدافتسا  لباق  یتقو  شور  نیا 

: نیریگب رظن  رد  ور  هنومن  همانرب  نیا 

https://khorramirad.com/454/
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: منک یم هفاضا  شهب  ور  دلیف  اتنچ  هی  الاح 

یتقو یلو  هنک ؛ یم نییعت  ور  راک  رادقم  هک  هیلماع  عبانم  صیصخت  الومعم  .نینک  دراو   Work نوتس وت  ور  اه  تیلاعف ینزو  بیرض 
، راک یاج  هب  مینک و  هدافتساوس  تیعقوم  زا  مک  هی  میاوخ  یم ام  الاح  .درک  دراو  مه  یتسد  بیترت  نیا  هب  ور  راک  هش  یم هشابن  یعبنم 

.مینک دراو  ور  یکیزیف  ینزو  بیرض 

ینعم هب  هشاب ، دیاب 100  نینک ؛ کچ  ور  هدش  هبساحم  هژورپ  تیلاعف  هصالخ  یارب  هک  یراک  نیدرک ، دراو  ور  اهرادقم  هک  نیا زا  دعب 
.هدش یمن نوشعمج 100  نیدرکن و  دراو  تسرد  ور  ینزو  یاه  بیرض هک  هینعم  نیا  هب  هشاب  هتشاد  یا  هگید رادقم  هگا   ٪. 100

تفرشیپ نینک و  دراو  Work Complete نوتس %  وت  ور  تیلاعف  ره  یکیزیف  تفرشیپ  رادقم  طقف  .دش  مومت  راک  هگید ؛ نیمه  بوخ ،
: الثم .نینوخب  اجنومه  زا  مه  ور  هژورپ  اه و  تیلاعف هصالخ

Duration ینزو بیرض  اب  ور  اه  تیلاعف تفرشیپ  ینعی  هد ، یم نوشن  ور  ینامز  تفرشیپ  لومعم  قباطم   Complete نالا % 
هک یزیچ  نومه  ینعی  هنک ، یم یریگ  نیگنایم  Work ینزو بیرض  اب  هراد  هشیمه  لثم   Work Complete یلو %  .هنک  یم یریگ  نیگنایم

.تسام یکیزیف  ینزو  بیرض 

لصاح هش  یم هژورپ  تفرشیپ  هجیتن  رد  هدوب ، مه ٪10  شیکیزیف  ینزو  بیرض  هدرک و  تفرشیپ  لوا ٪50  تیلاعف  لبق  لکش  وت 
٪. ینعی 5 اه ، نیا برض 

Task Usage هب راک  نیا  یارب  .نینک  میسرت  مه  ور  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  رادومن  هژورپ  عورش  زا  لبق  داوخ  یم نوتلد  دبال  بوخ ،
Cumulative دلیف الاح  .هدب  نوشن  ور  نیاوخ  یم هک  ییاه  هرود ات  نینک  میظنت  ور  تسار ) تمس   ) دنم نامز لودج  ینامز  روحم  نیرب ،

هداد شیامن  اهرادقم  ات  نینک ) باختنا  ور  دلیف  ونم  زا  نینک و  تسار  کیلک  لودج  یور  راک  نیا  یارب   ) نینک زاب  لودج  وت  ور   Work
.نشب



نیربب نینک و  یپک  هد ) یم نوشن  ور  هژورپ  لک  تفرشیپ  هک  هژورپ  تیلاعف  هصالخ  الثم   ) نیاوخ یم هک  یرصنع  ره  یعمجت  یاهراک  الاح 
.لسکا وت 

هنود و یمن ددع  ور  اه  نوا لسکا  هجیتن  رد  تسه  هتعاس  هدنهد  نوشن هک  یا  هگید فرح  ای   h نوشمه هت  هک  هنیا  نراد  هک  یلکشم 
نینک دراو  هش  یم هدید  لبق  لکش  لومرف  راون  وت  هک  یزیچ  نوا  هباشم  یلومرف  لکشم  لح  یارب  .داد  ماجنا  یتایلمع  نوشور  هش  یمن

؟ هیچ یارب  متشذگ  لومرف  رخآ  هک  یکی  رب  میسقت  نوا  نوترظن  هب  .نشب  جارختسا  اه  ترابع زا  تسرد  یاهددع  ات 

هدافتسا بلطم  نیا  یاه  لاثم یارب  هک  یا  همانرب رادومن  مه  نیا  .نینک  میسرت  ور  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  رادومن  نینوت  یم الاح 
: مدوب هدرک 

شارب یراک  هجیتن  رد  هدوب و  لیطعت  هژورپ  میوقت  وت  هک  هییاهزور  مشش ، مراهچ و  یاهزور  نیب  ینعی  رادومن ، یقفا  تمسق  نوا 
.هدوب هدشن  یزیر  همانرب

یبوخ بلاج و  یلیخ  هار  درک و  فطل  یلالج  یداه  یاقآ  مان  هب  یزیزع  هدنناوخ  متشون  ور  بلطم  نیا  هک  نیا زا  دعب  زور  دنچ  تشونیپ :
.هرتهب بتارم  هب  مدوب  هتفگ  نم  هک  یزیچ  زا  هک  نداد  داهنشیپ  لسکا  وت  ددع  هب  راک  یاهرادقم  لیدبت  یارب 

نینک و ارجا  ور   replace روتسد دعب  نینک ، باختنا  ور  اه  نوا سکا ، وت  نیدرک  یپک  ور  دادعا  هعوجم  هک  نیا زا  دعب  هک  هنیا  شور 
! مومت نیمه ، .هنک  نیشناج  یچیه ”  “ اب ور   h هک نیگب 

یکینورتکلا یکینورتکلا یاضف   یاضف ردرد   راک   راک بادآ   بادآ
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یلیخ هنیمز  نیا  وت  هنافساتم  .هلیمیا  شلقادح  مید ؛ یم ماجنا  یکینورتکلا  یاضف  وت  ور  اهراک  زا  یرس  هی  شیبامک  نوممه  هگید  نالا 
: منک یروآدای  ور  اه  نوا راکمه  هی  ناونع  هب  ماوخ  یم نالا  هک  مینک  یمن تیاعر  ور  لوصا  زا 

!! دیتسرفن دیتسرفن نتم   نتم عوضوم  وو   عوضوم نودب   نودب ورور   اهاه   لیمیا لیمیا تقوچیه   تقوچیه

.نتم هن  هراد و  عوضوم  هن  لیمیا  نتسرف ، یم لیمیا  اب  مارب  ور  یلیاف  هک  یعقاوم  زا  یالاب ٪90  یلو  هبجیع ، یلیخ 
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: همهم تهج  ود  زا  هلئسم  نیا 

مالس و نینزب ، رد  هک  نیا نودب  رفن و  هی  قاتا  وت  نیرب  هک  هنومیم  نیا  لثم  .تسین  هنابدوم  دیتسرف  یم یروطنیا  ور  لیمیا  یتقو 
؟ تسین هنابدا  یب  .نوریب  نیرب  شزیم و  ور  نیزادنب  ور  یشرازگ  نینک ، هاگن  ور  فرط  یتح  نینک و  یسرپ  لاوحا 

نینکب ور  نیا  باسح  یلو  همهفب ؛ شرورم  اب  ای  نیداتسرف  شارب  لیلد  هچ  هب  ور  لیاف  هک  هنودب  هریگ  یم ور  لیمیا  هک  یسک  دیاش 
نامز رد  شندرک  ادیپ  دیلک  همان  نتم  عوضوم و  .هنکب  دیاب  راکیچ  هدرگب  نوا  لابند  شاه  لیمیا وت  هگید  هام  هشاب 6  مزال  هگا  هک 
یتاملک مهم و  یاه  بیکرت نشابن و  ییانعم  یب یاه  ترابع هک  نینک  تقد  مه  نینک و  هفاضا  نتم  عوضوم و  مه  سپ  .سوجتسج 

.ننک لیهست  هدنیآ  رد  ور  وجتسج  هک  نشاب  یدیلک 

تباب رکشت  هنوت  یم خساپ  نیا  .میدب  خساپ  نوا  هب  مینک  یم تفایرد  یلیمیا  تقوره  هک  هنک  یم مکح  بدا  میرذگب ، هک  ارجام  نیا  زا 
نامز رد  ور  راک  نیا  نینوتن  هک  نید  یم لامتحا  هراد و  لماک  خساپ  هب  زاین  لیمیا  هگا  .هشاب  نوا  یاتسار  رد  یا  هملاکم ای  لیمیا  تفایرد 

باوج شهب  هدنیآ  رد  نیدرک و  تفایرد  ور  نتم  ای  لیاف  هک  نیدب  عالطا  لباقم  فرط  هب  نینزب و  یلیمیا  امتح  نیدب ، ماجنا  هاتوک 
.داد دیهاوخ 

تکجارپ تکجارپ ردرد   یعقاو   یعقاو ریداقم   ریداقم طابترا   طابترا
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اه نوا همه  هب  هش  یمن نراد و  طابترا  مه  اب  مه  اهدلیف  نیا  زا  یلیخ  .هراد  دوجو  تکجارپ  رد  یعقاو  ریداقم  تبث  یارب  یدایز  یاهدلیف 
.میگب ریداقم  تبث  دوتم  باختنا  نیا  هب  مینوت  یم .درب  شیپ  اه  نومه اب  ور  راک  درک و  باختنا  ور  اه  نوا زا  یدادعت  دیاب  .داد  رادقم 

هک ییاهدلیف  مامت  هک  نینودب  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  .هنک  باختنا  ور  یبسانم  دوتم  نوا  یطیحم  طیارش  هژورپ و  هب  هجوت  اب  دیاب  سک  ره 
: نش یم میسقت  یا  هنیزه یراک و  ینامز ، هورگ  هس  هب  ننک  یم تبث  ور  یعقاو  ریداقم 

: لماش ینامز ، یاهدلیف   .1
Actual Start

Actual Finish
Actual Duration

Remaining Duration
( دنم نامز هداس و   % ) Complete

: لماش یراک ، یاهدلیف   .2
( دنم نامز هداس و   ) Actual Work

( دنم نامز هداس و   ) Actual Overtime Work
Remaining Work

Remaining Overtime Work
 % Work Complete

: لماش هنیزه ، یاهدلیف   .3
( دنم نامز هداس و   ) Actual Cost

Actual Overtime Cost
Remaining Cost

Remaining Overtime Cost
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: مدرک میسرت  ریز  لکش  وت  ور  هورگ  هس  نیا  نیب  طابترا  .نینودب  ور  هورگ  هس  نیا  نیب  ِطابترا  هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یمهم  هتکن  الاح  و 

Updaing task status هنیزگ میظنت  نیا  .درک  عطق   A میظنت اب  ور  هطبار  نوا  هش  یم یلو  س ، هفرط ود  راک  نامز و  نیب  طابترا 
مدآ هک  هیروط  هنیزگ  نیا  نتم  هتبلا  .هراد  رارق   Calculation هنابز ، Options هرواحم رداک  وت  هک  تسه   updates resource status
یرثا راک  یور  نامز  یناسرزور  هب نینک ، لاعف  ریغ  ور  هنیزگ  هگا  .س  هفرط ود  عقاو  رد  طابترا  نیا  یلو  س ، هفرط کی  طابترا  هنک  یم رکف 

ور ود  نیا  زا  یکی  یعقو  هلاعف ، مه  ضرف  شیپ هک  هشاب ، لاعف  هگا  یلو  .هراذ  یمن رثا  نامز  یور  مه  راک  یناسرزور  هب هراذ و  یمن
اتود نیا   ) هش یم دایز  مه   % Work Complete نینک ، دایز  ور   % Complete هگا الثم  .هش  یم زور  هب مه  یکینوا  نینک ، یناسرزور  هب

(. نتسین یکی  امازلا  ددع 

یرثا یعقاو  راک  نامز و  تیعضو  یور  یعقاو  هنیزه  یلو  نراذ ، یم رثا  هنیزه  یور  ینعی  س ، هفرط کی  هنیزه  اب  اتود  نیا  طابترا 
Actual Costs are always هنیزگ نومه   B نیربب. نیب  زا   B ندرک لاعف  ریغ  اب  ور  طابترا  نیا  نینوت  یم نیاوخب  هگا  .هراذ  یمن

رد مه  هنیزگ  نیا  .هراد  رارق   Options هرواحم رداک   Calculation هنابز وت  هک  تسه   calculated by Microsoft Office Project
.هلاعف یداع  طیارش 

یلو .هنک  یم تبث  ربراک  ور  یعقاو  هنیزه  نتسه ، لاعف  هنیزگ  ود  نیا  هک  یداع  طیارش  وت  هک  هش  یم صخشم  مداد  هک  ییاحیضوت  اب 
تاعالطا زا  یتمسق  هش  یم .درک  تبث  ور  نوا  یعقاو  ریداقم  درک و  باختنا  ور  یکی  راک  هنیزه و  نیب  دیاب  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  نیا 

مه تیقالخ  یارب  اج  تلاح  نیا  رد  اقافتا  .دایب  دوجو  هب  یلماک  هعومجم  ات  درک  دراو  یراک  تاعالطا  زا  یتمسق  هارمه  هب  ور  ینامز 
.هدایز

دیراذگب دیراذگب رانک   رانک ارار   یایا   هریاد هریاد یاهرادومن   یاهرادومن
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باختنا الومعم  یا  هریاد یاهرادومن  یلو  مفساتم ، ننک ؟ یم هدافتسا  دایز  یا  هریاد یاهرادومن  هک  نیتسه  یهورگ  نوا  زا  مه  امش 
.نتسین یبوخ 

: نینک هجوت  رادومن  نیا  هب 
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؟ تسه اناوخ  یفاک  هزادنا  هب  نوترظن  هب  هیچ ؟ رادومن  هرابرد  نوترظن 

ور راک  رادومن  تسین  رارق  هگم  یلو  هرارقرب ، ییاه  تبسن دودح  هچ  هک  دش  هجوتم  الثم  درک و  تقد  نوا  وت  یفاک  هزادنا  هب  هش  یم هتبلا 
؟ هنک رت  تحار

: هشاب رتهب  یدنب  بلاق نیا  هنکمم  هک  نینک  رکف  نیا  هب  دیاش 

دح زا  دایز  یلو  .میدب  قابطنا  امنهار  اب  ور  اه  گنر امیاد  هک  تسین  مزال  هجیتن  رد  هدش ، هتشون  اه  عاطق رادقم  مه  ناونع و  مه  نالا 
.دش غولش 

: هیا هلیم رادومن  هد ، یم یبوخ  هجیتن  عقاوم  رثکا  هک  یرادومن 



.هنک یم قرف  مه  اب  نوشییاناوخ  ردقچ  هک  نینیبب  نینک و  هسیاقم  مه  اب  ور  رادومن  اتود  نیا  الاح 

: نراد یلک  لکشم  ود  یا  هریاد یاهرادومن 

.ندب نوشن  بوخ  ور  اه  تبسن ننوت  یمن نشاب ، هتشاد  عاطق  هس  زا  رتشیب  یتقو 
.هنییاپ ننک  یم لاغشا  هک  ییاضف  هب  ننک  یم هئارا  هک  یتاعالطا  تبسن  الومعم 

الثم مدرک .) یم مگب  هشاب  رتهب  دیاش  ای   ) منک یم هدافتسا  یا  هریاد یاهرادومن  زا  رادقم  هس  ای  ود  هسیاقم  یارب  یهاگ  مدوخ  نم 
: یزیچ نیچمه 

هدنامیقاب رادقم  زمرق  هیعقاو ، تفرشیپ  زبس  هک  مداد  یم حیضوت  امنهار  هحفص  وت  ادعب  مدرک و  یم هدافتسا  دایز  دادعت  هب  اه  نیا زا 
وت زمرق  گنر  دیابن  بسانم  طیارش  رد  هدش و  یزیر  همانرب تفرشیپ  لک  نش  یم مه  اب  زمرق  زبس و  ینعی   ) س هدش یزیر  همانرب تفرشیپ 

.س هدش یزیر  همانرب رادقم  راک و  لک  لضافت  مه  درز  و  هشب ) هدید  رادومن 

: داد شیامن  یا  هلیم هش  یم مه  ور  نیمه  یلو  تسین ، دب  شریداقم  دادعت  ِندوب  مک  رطاخ  هب  رادومن  عون  نیا 



: درک هیهت  مه  یرت  هتفرشیپ یاهرادومن  تشاذگ و  یژرنا  رتشیب  یمک  هش  یم یتح 

رادومن نیا  .هدشن  هداد  نوشن  مه  درز  یرتسکاخ و  زا  زمرق  زبس و  عمج  یاج  هب  هدش ، هدافتسا  یکشم  زا  زبس  یاج  هب  رادومن  نیا  وت 
.تسه مه  نوا  زا  رتاناوخ  نم  رظن  هب  هریگ و  یم اج  یا  هریاد زا  رتمک  یلیخ 

Bullet شمسا منک ، یم هدافتسا  ماشرازگ  وت  شزا  امیاد  هک  تسه  یلاس  کی  نینیب و  یم بلطم  نیا  وت  هک  یرادومن  نیرخآ  حیضوت :
Stephen Few مدرک : هدافتسا  دایز  شتاحیضوت  زا  بلطم  نیا  وت  هک  هیسک  نوا ، رکتبم  تسه و   Graph

یروانش یروانش ردرد   رثوم   رثوم یاه   یاه خیرات خیرات
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نیا .هزادنیمن  ریخات  هب  ور  هژورپ  نایاپ  خیرات  هتفیب  ریخات  هب  هزادنا  نوا  هب  تیلاعف  هگا  هک  هینامز  تدم  لک  یروانش  میگ  یم هشیمه 
.میربب راک  هب  شاج  هب  یرت  لماک فیرعت  دیاب  هیمیدق و  یلیخ  فیرعت 

هب تیلاعف  هگا  هک  هینامز  تدم  یروانش  .س  هژورپ مهم  یاه  خیرات تسین ؛ هژورپ  نایاپ  خیرات  افرص  هرثوم  یروانش  نییعت  وت  هک  یزیچ 
.نتفا یمن ریخات  هب  هژورپ  مهم  یاه  خیرات زا  مودکچیه  هتفیب ، ریخات  هب  هزادنا  نوا 

: نتسه اه  نیا مهم  یاه  خیرات

هژورپ نایاپ  خیرات 
حیضوت 1)  ) نرادن زاین  سپ هک  ییاه  تیلاعف نایاپ  خیرات 

اه هجرف
نتسین ریذپ  فاطعنا هک  ییاهدیق  خیرات 

Calculate Multiple هنیزگ هک  هریگ  یم رارق  انبم  اه  یروانش نییعت  رد  نرادن  زاین  سپ هک  ییاه  تیلاعف نایاپ  خیرات  یتقو  حیضوت 1 :
.نیشاب هدرک  لاعف   Tools| Options| Calculation وت ور   Critical Tasks

: نینیبب ور  ریز  لکش  همانرب  .مینک  یم رورم  مه  اب  ور  ارجام  الاح 
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یاه تیلاعف یور  ور  هلئسم  دش  یم .نتسه  کنیل  مه  اب  هک  هراد  تیلاعف  ود  هورگ  ره  .مدرک  فیرعت  تیلاعف  هورگ  هس  همانرب  نیا  وت 
زا مودکره  یارب  .مدب  نوشن  مه  بقع  هب  ور  اه  یروانش ندرک  تیارس  ات  مدرک  هدافتسا  ییاتود  یاه  هورگ نم  یلو  داد ، نوشن  مه  یکت 

.مدیشک ییاه  هشقن هورگ  هس  نیا 

هدید زمرق  گنر  اب  امن  نیا  وت  ینارحب  یاه  تیلاعف .ندش  ینارحب  رطاخ  نیمه  هب  نراد و  ور  اه  نامز تدم  نیرت  ینالوط لوا  هورگ 
رادقم .نراد  لک  یروانش  رخآ  تیلاعف  اتراهچ  نالا  .ندش  هداد  نوشن  کیراب  گنر  زبس  یاه  طخ اب  مه  اه  تیلاعف لک  یروانش  .نش  یم

.نینیبب مه  لودج  وت  نینوت  یم ور  لک  یروانش 

: هش یم یروطنیا  تیعضو  .مد  یم رارق  زور 9  نایاپ  رد  یا  هجرف مراهچ  تیلاعف  یارب 

نوا زا  تیلاعف  هک  هنک  میظنت  یروط  ور  یروانش  همانرب  هک  هیقطنم  سپ  هشاب ، هدش  مومت  عقوم  نوا  ات  دیاب  تیلاعف  هک  هگ  یم هجرف 
هجوتم نیزادنب ، موس  تیلاعف  یروانش  هب  یهاگن  الاح  .هدب  هژورپ  نایاپ  خیرات  دح  رد  یتیمها  هجرف  هب  هگید  ترابع  هب  .هرذگن  خیرات 

.درک تیارس  مه  شزاینشیپ  هب  مراهچ  تیلاعف  یروانش  ندش  مک  داتفا ؟ یقافتا  هچ  هک  نیدش 

: مد یم مهن  زور  نایاپ  یارب   Finish No Later Than دیق مشش  تیلاعف  هب  الاح 

اب ینادنچ  توافت  یدیق  نینچ  هک  هنیا  تیعقاو  .دش  مک  بسانتم  روط  هب  شزاین  شیپ مشش و  تیلاعف  یروانش  مه  تلاح  نیا  وت 
.تشادن هجرف 

؟ هش یم ردقچ  مراهچ  تلاعف  یروانش  .میشکب  متشه  زور  نایاپ  هب  ور  هجرف  یتقو  هک  نینک  روصت  نینک و  هاگن  ییالاب  لکش  هب  الاح 
اب هارمه  تیلاعف  نوا  هش و  یم رفص  تیلاعف  لک  یروانش  تلاح  نیا  رد  هلب ، روطچ ؟ میشکب  متفه  زور  نایاپ  هب  ور  نوا  هگا 

.نش یم ینارحب  شزاین  شیپ

؟ هش یم ردقچ  تیلاعف  یروانش  تلاح  نیا  رد  .مشش  زور  نایاپ  الثم  میشکب ، رت  بقع ور  هجرف  هک  نینک  روصت  مه  زاب  الاح 



؟ تسه تسین ، یا  هدیچیپ موهفم  نسر ! یم نم  تیاس  هب  نوا  یوجتسج  اب  رفن  دنچ  هتفه  ره  هک  هیفنم  یروانش  نومه  مه  نیا 

تیلاعف ینعی  هتفا ، یم ریخات  هب  زور  کی  هژورپ  مهم  یاه  خیرات زا  یکی  مه  هرب  شیپ  همانرب  قبط  هگا  مراهچ  تیلاعف  تیعضو  نیا  وت 
.کی یفنم  یروانش  ینعی  رتمک ، زور  کی  .هشب  ظفح  خیرات  ات  هربب  تقو  همانرب  زا  رتمک  زور  کی  دیاب 

هاگن لکش  هب  هک  نیا زا  لبق  .مجنپ  زور  نایاپ  هب  مینک  لیدبت  ور  دوب  مهن  زور  نایاپ  البق  هک  مشش  تیلاعف  دیق  خیرات  نینک  ضرف  الاح 
: همانرب تیعضو  مه  نیا  نیدرک ؟ ور  راک  نیا  بوخ ، .نیشکب  ریوصت  هب  نوتنهذ  وت  ور  تیعضو  نینک  یعس  نینک 

وت نالا  .مداد  یمن شحیضوت  اجنیا  دوب  یا  هداس یلیخ  هلئسم  هگا  لاح  ره  هب  نیشابن ، تحاران  دوب  هابتشا  نوتروصت  هگا  بوخ ،
نودب یا ، هداس  FS هطبار هراد  دوجو  مشش  مجنپ و  یاه  تیلاعف نیب  هک  یا  هطبار .هراد  دوجو  ضقانت  اه  تیلاعف هورگ  نیموس 

یدیق ام  الاح  .نیدید  یم یلبق  یاه  لکش وت  هک  یزیچ  نومه  ینعی  هشن ، عورش  مجنپ  زور  زا  رتدوز   T6 هنک یم باجیا  هک  هیناشوپمه ،
.ضقانت ینعی  نیا  .هشن  عورش  مراهچ  زور  زا  دعب  تیلاعف  هنک  یم مکح  هک  میداد  تیلاعف  نیا  هب 

؟ هیچ فیلکت  هشاب  هتشاد  دوجو  ضقانت  طباور  دیق و  نیب  یتقو 

.هریگب رارق  انبم  دیق  هک  هنیا  ضرف  شیپ

لاعف ریغ  ور   Tasks will always honor their constraint dates هنیزگ وت Tools| Options| Schedule و  نیرب  نینوت  یم الاح 
همانرب نومه  تیعضو  هش  یم مه  نیا  .هش  یم هداد  طباور  هب  تیولوا  هشاب  هتشاد  دوجو  طباور  دیق و  نیب  یضقانت  هگا  الاح  .نینک 

: میظنت رییغت  زا  دعب  یلبق ،

الاب و نیدرگرب  نالا  تسین  دب   ) نیدید هک  یلکش  نیلوا  لثم  هش  یم همانرب  تیعضو  ینعی  مراد ، یمرب ور  هجرف  دیق و  نم  الاح  بوخ ،
.منک یم لاعف  ور   Calculate multiple critical paths هنیزگ هب Tools| Options| Calculate و  مر  یم الاح  نیزادنب .) شهب  یهاگن 

: هش یم نیا  هجیتن 



میگب هرتهب  هتبلا  .هژورپ  تیلاعف  نیرخآ  ینعی  هشاب ، زاین  سپ نودب  تیلاعف  کی  طقف  همانرب  ره  وت  هک  هش  یم هیصوت  هشیمه  الوصا 
هشاب و هتشاد  زاین  سپ شتیلاعف  هصالخ  یلو  هشاب ، هتشادن  زاین  سپ شدوخ  یتیلاعف  هنکمم  نوچ  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  زاین  سپ

.هراذب رثا  اه  تیلاعف هیقب  یور  میقتسم  ریغ  تیلاعف  نایاپ  خیرات  هجیتن  رد 

یروانش همه  نوشیکی  زج  هب  لومعم  تلاح  رد  نشاب ، هتشاد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  زاین  سپ تیلاعف  کی  زا  رتشیب  هگا  لاح ؛ ره  هب 
لاح نیع  رد  و  هرادن ، یزاین  سپ اه  کولب زا  مودکره  نایاپ  خیرات  .ینامتخاس  کولب  زا 10  میراد  یا  هژورپ نینک  ضرف  الاح  .نریگ  یم

لاعف ور  هنیزگ  نیا  مینوت  یم تروص  نیا  رد  .میراذن  نوشارب  یروانش  هشب و  مومت  نکمم  نامز  نیرتدوز  رد  کولب  ره  هک  مید  یم حیجرت 
یاهریسم الامتحا  بیترت  نیا  هب  .هش  یم لقتنم  مه  نوشاهزاین  شیپ هب  هش و  یم فذح  دازآ  یاه  تیلاعف یروانش  هجیتن  رد  مینک ،

.نینیبب مه  الاب  لکش  وت  نینوت  یم ور  تیعضو  نیا  بوخ ، .هش  یم داجیا  مه  یدیدج  ینارحب 

: مشاب هدرک  لقتنم  امش  هب  ور  بلاطم  نیا  مراودیما  نم  بوخ ،

.تسین هژورپ  نایاپ  خیرات  هر  یم راک  هب  اه  یروانش هبساحم  یارب  هک  یسدقم  خیرات  اهنت 
؟ یچ اب  .دایم  دوجو  هب  اب .……  یفنم  یروانش 

.دایم دوجو  هب  دازآ  یاه  تیلاعف ندرک  دیقم  اب  ددعتم  ینارحب  یاهریسم 

یایا هرود هرود تاسلج   تاسلج تروص   تروص میظنت   میظنت
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اه یریگ میمصت جیاتن و  هدش و  یسررب  هسلج  وت  هک  یلیاسم  هسلج  تروص  .هراد  مزال  یا  هسلج تروص  هشاب  یمسر  هک  یا  هسلج ره 
تروص یتالیکشت  هژورپ  ریدم  لاثم  ناونع  هب  هگا  .ندرک  اضما  ور  نوا  هک  هیدارفا  رابتعا  هزادنا  هب  هسلج  تروص رابتعا  .هد  یم نوشن  ور 

یلو .دوب  دنهاوخ  ینوناق  بوصم و  ندوب ، نوا  تارایتخا  دح  رد  ندموا و  هسلج  تروص  نوا  وت  هک  یدراوم  مامت  هنک ، اضما  ور  یا  هسلج
رد اه  میمصت نوچ  هشاب ، هدش  هتفرگ  یمهم  یاه  میمصت هسلج  تروص  نوا  رد  هنک و  اضما  ور  نوا  یتکرش  یاسانشراک  زا  یکی  الثم  هگا 

یلیاسم هک  هشاب  بقارم  دیاب  هنک  یم تیریدم  ور  هسلج  هک  یسک  رطاخ  نیمه  هب  .نایمن  رامش  هب  ینوناق  ندوبن ، نوا  تارایتخا  دح 
یفاک تارایتخا  هک  یبسانم  دارفا  زا  نشب  حرطم  یمهم  لیاسم  هرارق  هگا  و  نشاب ، دارفا  تارایتخا  دح  رد  نش  یم حرطم  هسلج  رد  هک 

.نشب رضاح  هسلج  رد  هک  هنک  توعد  نشاب  هتشاد 

.نراد توافت  یمک  نش  یم رازگرب  یدروم  هک  ییاه  هسلج .منک  یم تبحص  یا  هرود یاه  هسلج هرابرد  نتم  نیا  وت 

: هشاب هتشاد  ور  اه  تمسق نیا  دیاب  هسلج  تروص  هی 

مان نایاپ و  تعاس  عورش ، تعاس  هسلج ، تروص  لایرس  هرامش  خیرات ، هسلج ، عوضوم  لقادح  دیاب  تمسق  نیا  وت  تاصخشم : تاصخشم  .1
.درک صخشم  ور  ناگدننک  تکرش 

همادا رد  ور  تاحیضوت  .درک  یپک  لبق  هسلج  تروص  هسلج ” نیا  رد  ررقم  دراوم   “ زا دیاب  ور  تمسق  نیا  لبق : لبق هسلج   هسلج ردرد   هدش   هدش ررقم   ررقم  .2
.مگ یم
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نیا وت  دیاب  هسرن ، هچ  هسرب و  یا  هجیتن هب  هچ  هش ، یم یسررب  هسلج  وت  هک  یمهم  هلئسم  ره  هدش : هدش یسررب   یسررب لیاسم   لیاسم اهاه  وو   میمصت میمصت  .3
هتفگ هک  تسین  یزاین  الومعم  .تشون  تقد  هب  ور  نوا  امتح  دیاب  هشاب ، هدش  یصاخ  یریگ  میمصت هگا  .هشب  هداد  حیضوت  تمسق 

هگا یلو  .نشاب  هتشاد  قفاوت  شدروم  رد  همه  تیاهن  رد  هرارق  نوچ  هدوب ، یتکرش  ای  درف  هچ  هب  قلعتم  رظن  ای  میمصت  ره  هشب 
.هیسک هچ  هب  قلعتم  رظن  ره  هک  تشون  هش  یم هشاب ، دایز  هسلج  وت  رظن  فالتخا 

رارق هگا  الثم  .تشون  ور  هشب  ماجنا  هسلج  زا  دعب  هدش  ررقم  هک  ییاهراک  مامت  دیاب  تمسق  نیا  وت  هسلج : هسلج نیا   نیا ردرد   ررقم   ررقم دراوم   دراوم  .4
یارب  ) درف مان  دیاب  متیآ  ره  یولج  .تشون  نوا  یارب  یمتیآ  دیاب  هنک ، لح  ور  لکشم  نامهب  عقوم  نالف  ات  راکنامیپ  هش  یم

ور ماجنا  خیرات  دیاب  نوا  زا  دعب  .تشون  ور  لوئسم  هش ) یم رازگرب  تکرش  دنچ  نیب  هک  ییاه  هسلج  ) تکرش ای  یلخاد ) یاه  هسلج
تمسق نیا  وت  هک  تسین  مزال  هشب ، ماجنا  نیتور  تروص  هب  هرارق  یراک  هگا  .هرادن  شزرا  هشاب  هتشادن  خیرات  هک  یمتیآ  .تشون 
رکف هگا  .نش  یم هتشون  هصالخ  حیضوت و  نودب  تمسق  نیا  یاه  متیآ .داد  شحیضوت  هرامش 3  تمسق  وت  طقف  دیاب  دایب و 

تمسق رد  ور  تمسق 4  یاه  متیآ مامت  دیاب  دعب  هسلج  رد  .نیسیونب  تمسق 3  رد  ور  حیضوت  هراد ، حیضوت  هب  زاین  یمتیآ  نینک  یم
رد دش ، ماجنا  ریخات  اب  دش ، ماجنا   ) نیسیونب ور  تیعضو  اه  متیآ زا  مودکره  یولج  نوا  زا  دعب  نینک و  یپک  دیدج  هسلج  تروص   2

هگا .نیدب  حیضوت  ش  هرابرد هرامش 3  تمسق  وت  امتح  هدشن ، مومت  عقوم  هب  ای  هدشن  مومت  یراک  هگا  دشن .) ماجنا  ماجنا ، لاح 
دعب هسلج  رد  ات  نینک  لقتنم  مه  دیدج  هسلج  تروص  تمسق 4  هب  ور  نوا  دیاب  هدشن ، مه  وغل  هسلج  رد  هدشن و  ماجنا  یراک 

.هشب یریگیپ 
( تیعمج رپ  یاه  هسلج رد   ) نتسه هسلج  رد  هک  یمهم  دارفا  ای  نتسین ) تیعمج  رپ  هک  ییاه  هسلج رد   ) هسلج دارفا  مامت  اهاضما : اهاضما  .5

هگا .هنک  اضما  شدوخ  لحم  رد  سک  ره  ات  نینک  دراو  تمسق  نیا  رد  ور  دارفا  تمس  مان و  .ننک  اضما  ور  تمسق  نیا  دیاب 
.نینک یدنب  هتسد تکرش  بسح  رب  ور  اهاضما  لحم  هرتهب  نشاب ، هسلج  رد  یفلتخم  یاه  تکرش

رد یلو  هشاب ، انشآ  الماک  هسلج  عوضوم  اب  درف  نیا  هک  هش  یم هیصوت  .هش  یم هسلج  تروص  هیهت  لوئسم  یسک  الومعم 
.هشاب هتشادن  یدیلک  شقن  هسلج  یاه  یریگ میمصت

ور هسلج  تروص  هسلج  زا  دعب  هراد و  یمرب هسلج  لوط  رد  ور  تسه  مزال  هک  ییاه  تشاددای هسلج  تروص  هیهت  لوئسم  الومعم 
هدامآ مه  هسلج  تروص  هش  یم مومت  هسلج  هک  ینامز  هشب و  ماجنا  هسلج  تدم  رد  راک  نیا  هک  هرتهب  یلیخ  یلو  .هنک  یم میظنت 

.هشابن دنک  دایز  شپیات  هک  یمدآ  داوخ و  یم پات  پل هی  تسین ، یتخس  دایز  راک  .هشاب 

ات داد  اه  تکرش زا  مودکره  هسلج  رد  رضاح  ِماقم  نیرتالاب  هب  ور  نوا  هخسن  کی  دیاب  هش  یم هیهت  هسلج  تروص  هک  نیا  زا  دعب 
.هش یم لامعا  هسلج  تروص  وت  ندرک ، قفاوت  همه  هک  نیا زا  دعب  هنک و  یم مالعا  تشاد  رظن  رد  یحالصا  یسک  هگا  .ننک  شیسررب 

.هش یم اضما  هدامآ  هسلج  تروص  نیا  نیا  زا  دعب 

روضح اب  یا  هسلج هگا  الثم  ینعی  .هسرب  نیرت  تسدالاب هب  هشب و  اضما  هعومجم  نیرت  تسد نییاپ زا  بیترت  هب  دانسا  هک  هنیا  فرع 
هب اه  هعومجم نیا  زا  مودکره  وت  الومعم  .هنک  اضما  امرفراک  دعب  رواشم و  دعب  راکنامیپ ، لوا  هدش ، لیکشت  راکنامیپ  رواشم و  امرفراک ،

.هر یم شیپ  یا  هگید روط  اه  تقو یلیخ  یلو  هش ، یم اضما  نییاپ ، هب  الاب  زا  تمس ، بیترت 

یسرک هب  ور  شرظن  هشاب  هتسنوتن  یلیلد  ره  هب  یلو  هشاب ، فلاخم  هشاب  هدش  هتفرگ  هسلج  وت  هک  یمیمصت  اب  اه  تکرش زا  یکی  هگا 
اب نالف  تکرش   “ الثم .هسیونب  شاضما  رانک  ور  هلئسم  تکرش  نوا  ماقم  نیرتالاب  هش  یم هنک ، یم شنارگن  میمصت  بقاوع  هنوشب و 

ور ینتم  یسک  هک  نیا زا  شیپ  مارتحا  یارب  تاقوا  یلیخ  دناد .” یم نآ  هب  مزتلم  ار  دوخ  لیلد  نالف  هب  یلو  تسا ، فلاخم  میمصت  نامهب 
.هریگ یم هزاجا  تسدالاب  یاه  تکرش ماقم  نیرتالاب  زا  هنک ، هفاضا  شاضما  رانک 

دادعت یلیالد  هب  یهاگ  .نتسه  هسلج  وت  هک  هشاب  ییاه  تکرش دادعت  هزادنا  هب  لقادح  دیاب  هسلج  تروص  یاه  هخسن دادعت 
تیریدم لوئسم  هک  نش  یم هداد  رارق  یتکرش  رایتخا  رد  نشب ، اضما  اه  هسلج تروص  هک  نیا زا  دعب  .ننک  یم هیهت  یرتشیب  یاه  هخسن
هب هسلج  تروص  .هتسرفب  اه  تکرش زا  مودکره  یارب  همان  اب  هارمه  ور  تاسلج  تروص  لصا  هخسن  کی  دیاب  تکرش  نیا  .هتاسلج 

.هش یم لاسرا  عالطا ” تهج   “ تسدالاب یاه  تکرش هب  هش و  یم غالبا ”  “ تسد نییاپ یاه  تکرش



؟؟ مشب مشب شراک   شراک رازاب   رازاب دراو   دراو مریگب  وو   مریگب دای   دای ورور   هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب یروطچ   یروطچ
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زا رتدوز  .دش  راک  نیا  دراو  تفرگ و  دای  ور  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هش  یم یروطچ  هک  هنیا  هدش ، نم  زا  الاح  ات  هک  یلاوس  نیرتشیب 
.هدیشک لوط  نالا  ات  مسیونب  یروخدرد  هب لماک و  بلطم  متساوخ  یم نوچ  یلو  مسیونب ، ور  ییامنهار  نینچ  تسیاب  یم اه  نیا

، مدش سناسیل  یوجشناد  هک  نیا زا  دعب  هتفه  کی  ینعی  متفیب ، راک  رکف  هب  هک  نیا زا  لبق  .مدش  راک  نیا  دراو  یقافتا  نم  دوخ 
ور نم  ندوب  رضاح  .متسنود  یمن شزا  یچیه  هک  یدحاو  ینعی  هژورپ ؛ لرتنک  یزیر و  همانرب دحاو  هی  وت  دموا  شیپ  یراک  تیعقوم 

دموا متسد  هنیمز  نیا  وت  باتک  یچره  هتفه  هی  وت  هک  دش  یروطنیا  .مدوب  طلسم  عیرس و  رتویپماک  اب  راک  وت  نوچ  ننک ، مادختسا 
.ماما یللملا  نیب هاگدورف  مدرک : راک  هب  عورش  متفر  مدنوخ و 

لاح نیا  اب  .مدب  همادا  ور  راک  نیا  مدوخ  متسنوت  یم هگید  هک  یدح  رد  متفرگ ، دای  اهزیچ  یلیخ  مدرک  راک  اجنوا  هک  یلاس  ود  دودح  وت 
منوت یم هک  ییاهراک  نیرتهب  زا  یکی  مدش  نئمطم  تشذگ ، هک  یمک  .هشاب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب مدنیآ  لغش  هک  دوبن  نیا  مفده 
نالا مداد و  همادا  لاس  نیا 12  وت  ور  راک  نیا  هک  دش  یروطنیا  .هنیمه  هنکب ، م  یضار مشاب  قفوم  شوت  هک  نیا رب  هوالع  مدب و  ماجنا 

یلیخ هک  مراد  داقتعا  ادیدش  فراعت ، نودب  یلو  ما ، یضار متیعضو  زا  متفرگ و  دای  اهزیچ  یلیخ  تدم  نیا  وت  .ما  یضار یلیخ  مه 
.مریگب دای  دیاب  مه  ور  هگید  یاهزیچ 

دنچ نیا  راک  عورش  زا  شیپ  هرتهب  نینک ، راک  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هزوح  وت  هک  نیتفرگ  میمصت  هگا  .بلطم  لصا  رس  میرب  بوخ ،
: نیرایب تسد  هب  ور  تراهم 

وت مید  یم ماجنا  هک  ییاه  لیلحت زا  یگرزب  تمسق  مه  .هدایز  یلیخ  اقیقد  دایز ، یلیخ  زا  مروظنم  لسکا : لسکا ردرد   دایز   دایز یلیخ   یلیخ ِتراهم   ِتراهم
یراک ره  رد  ابیرقت  تراهم  نیا  .هشتمسق  نیرت  مهم یراک  ره  هئارا  هک  نینکن  شومارف  تقوچیه  .اه  هئارا زا  یرایسب  مه  هلسکا و 

رد لسکا  اب  راک  رد  شتراهم  هک  ممهفب  منک  یم یعس  لوا  منک ، هبحاصم  یسک  اب  مادختسا  یارب  هک  ناوخ  یم نم  زا  تقوره  .همزال 
.هراد زاین  یا  هگید یاه  شناد اهرازفا و  مرن هچ  هب  هنکب  دیاب  هک  یراک  وت  هک  منک  یم رکف  نیا  هب  دعب  هیدح و  هچ 

نسانش یم ونم  هک  ییاسک  .نیشاب  انشآ  رازفا  مرن ود  ره  اب  هک  هرتهب  نم  رظن  هب  طسوتم : طسوتم دحدح   ردرد   اروامیرپ   اروامیرپ تکجارپ  وو   تکجارپ یریگدای   یریگدای
.مفلاخم تدش  هب  اروامیرپ  غارس  تفر  ندش  رت  هتفرشیپ یارب  دعب  تفرگ و  دای  ور  تکجارپ  لوا  دیاب  هک  هدیقع  نیا  اب  هک  ننود  یم

یاه تصرف مامت  زا  نینوتب  ات  نیسانشب  ور  ودره  دیاب  نیشاب  قفوم  راک  وت  نیاوخ  یم هگا  و  نا ، هتفرشیپ لماک و  رازفا  مرن ود  ره 
.نینک هدافتسا  یراک 

دیاب نالا  نم  هک  هنیا  هب  شیتخس  .سارجام  ِتخس  تمسق  نیا  بوخ ، هژورپ : هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب ینابم   ینابم لوصا  وو   لوصا یریگدای   یریگدای
هیصوت منوتب  هک  مدیدن  یسراف  هب  یباتک  چیه  هنافساتم  یلو  نیریگب ، دای  نینوخب و  هک  منک  یفرعم  ور  ییاه  باتک متسنوت  یم

.نینوخب ور  یدمحمریش  باتک  لثم  یجیار  یاه  باتک هک  هنیا  مگب  منوت  یم هک  یزیچ  اهنت  طیارش  نیا  وت  .شمنک 

یچیه الامتحا  شلوا  نیریگن ؛ تخس  تقوچیه  راک  عورش  هرابرد  .راک  لابند  نیرب  دیاب  زاف  نیا  زا  دعب  .ندش  هدامآ  زاف  هش  یم نیا 
نینک رکف  یتح  ای  هشابن  شخب  تذل نوتارب  هک  نینکب  یفلتخم  یبنج  یاهراک  نیشاب  روبجم  هنکمم  یتح  دوب و  دهاوخن  نوتلیم  باب 

مشچ هب  نوشمه  هب  نینک و  بسک  هبرجت  نید  یم ماجنا  هک  یراک  ره  زا  نینوت  یم .نینکن  رکف  روطنیا  یلو  نتسه ؛ ناشرسک 
هژورپ لرتنک  یزیر و  همانرب یارب  یهورگ  ای  دحاو  هک  نینک  راک  ییاج  هگا  .ننوسر  یم نوت  ییاهن فده  هب  ور  امش  هک  نینک  هاگن  یتامدقم 

وربور یا  هلئسم اب  تقوره  .نینک  هبرجت  نوتدوخ  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  .هنک  یم رت  عیرس یلیخ  ور  نوتتفرشیپ  هرتهب و  هشاب  هتشاد 
نیسانش یم هک  یناسک  زا  نیدرکن ، ادیپ  یباوج  هگا  نیدرگب و  باوج  لابند  اه  باتک تنرتنیا و  وت  نینکن ، لبمس  ور  نوا  نیدش 

.مش یم لاحشوخ  ناراکمه  یاه  لاوس هب  نداد  باوج  زا  هشیمه  هک  منم ، دارفا  نیا  زا  یکی  .نیسرپب 

هتشاد راک  هقباس  یلاس  دنچ  هک  ناوخ  یم ور  یدارفا  مادختسا  یاه  یهگآ مامت  هک  هنیا  نراد ، یبایراک  هلحرم  وت  اه  یلیخ هک  یلکشم  هی 
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یسدنهم مادختسا  یاه  یهگآ نینک و  زاب  ور  همانزور  .نتسه  یروطنیا  هشیمه  اه  یهگآ تسین ، امش  یوجتسج  زا  لکشم  هلب ، .نشاب 
؟ هشاب اتنچ  نینک  یم رکف  نیرمشب ؛ ور  نرادن  راک  هقباس  هک 

، هزاب همه  یارب  هک  یهار  میرذگب ، هک  نوا  زا  .هنک  یفرعم  ییاج  هب  ور  اه  نوا یسک  هک  هنیا  تسین ، رودقم  همه  یارب  هتبلا  هک  هار ، هی 
ریذپ تیلوئسم دیاب  هک  نینکن  شومارف  یلو  .نینک  عورش  ور  نوتراک  قوقح  نودب  یتح  نینک و  ادیپ  یزومآراک  یارب  ییاج  .هیزومآراک 
اه تکرش درد  هب  یسک  الومعم  طیارش  نیا  وت  .تسین  یفاک  ندوبن  ریذپ  تیلوئسم  یارب  نتفرگن  قوقح  ندوبن و  زومآراک  نیشاب ،

وت نیتسه  اجنوا  هک  ینامز  ات  نیشاب و  هسنارف  راچآ  نکمم  یاج  ات  نینک  یعس  سپ  .هشاب  هسنارف  راچآ  فورعم  لوق  هب  هک  هروخ  یم
زا دعب  اجنومه  دایز  لامتحا  هب  نیشاب ، دعتسم  دنم و  هقالع نوتراک  وت  هگا  .نینک  کمک  نیدرک  ادیپ  هک  یسک  ره  هب  دش  هک  یراک  ره 

زا هک  هشاب  نوتدای  .اه  یهگآ غارس  نیرب  نینوت  یم نیا  زا  دعب  نیدرک و  ادیپ  راک  هقباس  هنکن ، مه  رگا  .هنک  یم نوتمادختسا  یتدم 
یهاوگ وت  ور  هلئسم  نیا  ندوب ، یضار  نوتراک  زا  هک  یتروص  رد  هک  نینک  شهاوخ  دش  هگا  نیریگب ؛ یهاوگ  نیدرک  یزومآراک  هک  یتکرش 
یارب هک  یتدم  لقادح  .شنیریگب  دش  مومت  تکرش  اب  نوتراک  هک  ینامز  هلصافالب  نیریگن ، نیتشاد  مزال  هک  یتقو  ور  یهاوگ  .ننک  رکذ 
نروخ یم نوشدرد  هب  هک  ییاهزومآراک  یارب  اه  تکرش رثکا  .هرتهب  مه  نینک  شرتشیب  نینوتب  هگا  یلو  هلاس ، کی  هراد  ینعم  یزومآراک 

یسناسیل قوف  هی  یزومآراک  نامز  رد  نینوت  یم یتح  .نریگ  یم رظن  رد  مه  یرصتخم  قوقح  ننک  یم راک  تکرش  وت  تدم  ینالوط  و 
.نیدب همادا  یلیمکت  تالیصحت  تدم  مامت  رد  ور  نوتیزومآراک  هرتهب  تروص  نیا  رد  .نیریگب  مه  یزیچ 

ور راک  هنت  کی  نینوتب  نیشاب و  هدرک  ادیپ  مه  یلمع  راک  وت  یفاک  هبرجت  دیاب  اجنیا  ات  .نیش  یم یدج  راک  دراو  هلحرم  نیا  زا  دعب  بوخ ،
: نیشاب هتشاد  رظن  رد  ور  هلئسم  دنچ  نیا  راک  یزومآراک و  وت  هشیمه  .نیربب  ولج 

هرابود ور  شلوصحم  نید  یم ماجنا  یراک  تقو  ره  .دوب  دهاوخن  نانیمطا  لباق  شراک  لوصحم  هشابن ، قیقد  هک  یمدآ  تقد : تقد
زا مه  لرتنک  یارب  هگا  نیدرک و  هدافتسا  یشور  زا  نیرایب  تسد  هب  ور  جیاتن  هک  نیا یارب  .هشابن  شوت  یهابتشا  ات  نینک  لرتنک 

شور نینک و  رکف  هشیمه  سپ  .نیشن  نوتیلامتحا  تاهابتشا  هجوتم  هک  هدایز  یلیخ  شلامتحا  نینک ، هدافتسا  شور  نومه 
هام کی  یعقاو  تفرشیپ  دصرد  نینک  ضرف  نیجنسب ؛ ور  جیاتن  هدودحم  هشیمه  .نینک  لرتنک  ور  جیاتن  نوا  اب  نینک و  ادیپ  یا  هگید

هابتشا هک  هدایز  شلامتحا  هدوب ، دودح ٪1  هشیمه  لبق  یاه  هرود هگا  .هدوب  ردقچ  لبق  یاه  هرود نینیبب  .نیدروآ  تسد  هب  ور ٪8 
شلامتحا هلاس ، هژورپ 5  تدم  هگا  سپ  هشب ؛ مومت  هلاس  کی  ادودح  دیاب  هنک  تفرشیپ  یهام ٪8  داوخب  هژورپ  هگا  .نیشاب  هدرک 

.نینک شادیپ  نینک و  وجتسج  ور  توافت  تلع  تسین ، شهباشم  دادعا  هدودحم  وت  ددع  هگا  .هشاب  هداد  خر  یهابتشا  هک  هدایز 
تحار یدح  ات  نوتلایخ  الاح  .هدش  ماجنا  تدم  نوا  رد  هدرب  یمن یدایز  نامز  هتشاد و  ییالاب  نزو  هک  یراک  نالف  نینیبب  هنکمم  الثم 

هدش و ماجنا  مک  نامز  تدم  نومه  رد  اعقاو  راک  نوا  نیشب  نئمطم  هک  هشب  تحار  الماک  نوتلایخ  دیاب  یتقو  یلو  .هش  یم
، هدب خر  رطاخ  نیا  هب  یهابتشا  هگا  یلو  نیشابن ، ماخ  تاعالطا  جارختسا  لوئسم  هنکمم  .هتشادن  یلاکشا  یدورو  تاعالطا 

.هر یم لاوس  ریز  الک  نوتراک  لوصحم 
نیربب و شیپ  یدح  ات  ور  یراک  یتقو  .نیدب  شماجنا  شرخآ  ات  هش ، یم هدرپس  نوتهب  یراک  هگا  .همهم  یلیخ  نیا  یریذپ : یریذپ تیلوئسم تیلوئسم

فرص یدایز  یژرنا  تقو و  دیاب  مدآ  نوا  نوچ  هرادن ، نیشاب  هدادن  ماجنا  ور  شیچیه  هک  یتقو  اب  یدایز  قرف  شبحاص ، هب  نیدب 
یتقو درک .” مامت  هک  درک  نآ  ار  راک   “ نتفگ میدق  زا  هک  هنیمه  یارب  .نیدرکن  هابتشا  هک  هشب  نئمطم  نیدرک و  راکیچ  همهفب  ات  هنک 

نیا درک و  اکتا  شهب  هش  یم هک  نانیمطا  لباق  یدرف  هب  نیش  یم لیدبت  نیدب ، ماجنا  لماک  ور  اهراک  نیشاب و  ریذپ  تیلوئسم
.تفرشیپ یارب  هیا  هنیمز

نوت هفیظو الامتحا  تروص  نیا  رد  .درک  شرارکت  لکش  نومه  هب  یرمع  داد و  ماجنا  راب  کی  ور  یراک  هش  یم اه  تقو یلیخ  ییایوپ : ییایوپ
هرارق هک  راب  ره  دیاب  ..داد  ماجنا  یرتهب  لکش  هب  ور  اهراک  هش  یم هشیمه  .نینوم  یم نیدوب  هک  ییاجنومه  یلو  نیداد ، ماجنا  ور 

.تفرشیپ یارب  یلماع  هش  یم شدوخ  نیا  .داد  شماجنا  رتهب  هش  یم یروطچ  هک  نینک  رکف  نیا  هب  نینک  رارکت  ور  یراک 
رد راک  ریز  زا  ننک ، یم گرزب  ور  کیچوک  تالکشم  ننک ، یم داجیا  شنت  نرادن ؛ یتبثم  شقن  یهورگ  ِراک  وت  اه  یلیخ ندوب : ندوب تبثم   تبثم
لح ور  تالکشم  نینک ، رت  ریذپلد ور  یراک  یاضف  نیربب ، نیب  زا  ور  اه  شنت نیشاب ؛ امدآ  نیا  لباقم  هطقن  نینک  یعس  نر و …  یم

! نیشاب یتبثم  مدآ  نینک و … 

: یلیمکت یاه  تراهم غارس  نیرب  دیاب  یتدم  زا  دعب  بوخ ،



.نیشب طلسم  نوشهب  الماک  هشک  یم لوط  اه  تدم نتسه ، هدیچیپ  اه  همانرب نیا  اروامیرپ : اروامیرپ تکجارپ  وو   تکجارپ ردرد   نوتاه   نوتاه تراهم تراهم لیمکت   لیمکت
! نینزب مخش  ور  نوشمه  دیاب  هک  تسه  اهرازفا  مرن نیا  هتفرشیپ  یریگدای  یارب  یدایز  یاه  باتک

.نینک دولناد  تنرتنیا  زا  ور  اه  باتک نیا  نینوت  یم هناتخبشوخ  هژورپ : هژورپ تیریدم   تیریدم یسیلگنا   یسیلگنا یاه   یاه باتک باتک هعلاطم   هعلاطم
نینوت یم نیشاب  هتشاد  هلصوح  هگا  .نیریگب  شدای  دیاب  لاح  ره  هب  یلو  هشابن ، یدربراک  دایز  هنکمم  : ((PMBOKPMBOK  ) ) کاب کاب مپمپ یریگدای   یریگدای

.هبوخ نوتموزر  یارب  نیریگب ، مه   PMP کردم
.نروخ یم درد  هب  یلیخ  راک  وت  تاعالطا  نیا  هبیجع ؟ نوتارب  اهاه : هژورپ هژورپ یقوقح   یقوقح لیاسم   لیاسم یریگدای   یریگدای

یچره .هراد  یتیریدم  لیاسم  یور  مه  یدایز  ریثات  سانبریز ، داصتقا  هشاب  یچره  بوخ ، اهاه : هژورپ هژورپ یرادا   یرادا یلام  وو   یلام لیاسم   لیاسم یریگدای   یریگدای
.هرتهب نیشاب  دلب  رتشیب 

دنور اب  دیاب  نیراد ، راک  رس و  ینومتخاس  یاه  هژورپ اب  هگا  الثم  نیراد : نیراد راک   راک رسرس  وو   نوشاهاب   نوشاهاب هکهک   ییاه   ییاه هژورپ هژورپ ییارجا   ییارجا لیاسم   لیاسم یریگدای   یریگدای
اه نیسنکت صوصخ  هب  ییارجا و  نیسدنهم  زا  تاعالطا  بسک  هاگراک و  وت  ندز  تشگ  هب  ور  ینامز  تدم  .نیشب  انشآ  تخاس 

.نیدب صاصتخا 
دای ییاهزیچ  هی  مودک  ره  زا  .هش  یم ماجنا  تکرش  وت  هک  هیفلتخم  یاهراک  وت  یلوضف  تسین … یلوضف  نوا  مروظنم  یلوضف : یلوضف

.هروخ یم نوتدرد  هب  ییاج  هی  نیریگب ،

: مهم هیصوت  هی  رخآ  رد 

!! دشدش قفوم   قفوم هشهش   یمن یمن ندرک   ندرک راک   راک دحدح   زازا   دایز   دایز اباب  

نینکن شومارف  .نینک  دیدج  بلاطم  یریگدای  فرص  ور  تعاس  ود  لقادح  زور  ره  نینک ، حیرفت  دایز  نینک ، تحارتسا  یفاک  هزادنا  هب 
رد مه  یراک  یاه  تیقفوم تسه و  مه  یگدنز  زا  ندرب  تذل  یارب  نامز  نیرتهب  هتفرشیپ ، یارب  نامز  نیرتهب  هک  نیا اب  یناوج  نارود 

.میربب تذل  رتشیب  یگدنز  زا  هک  ننیا  یارب  تیاهن 

دیشاب قفوم 

تکجارپ  20072007 تکجارپ ردرد   حوطس   حوطس شیامن   شیامن یاهربنایم   یاهربنایم
https://khorramirad.com/433/ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۹

تعرس اهربنایم  نیا  زا  هدافتسا  .نراد  نوشدربراکرپ  یاهروتسد  یارب  یناوارف  یدیلک  هحفص  یاهربنایم  هشیمه  بوخ  یاهرازفا  مرن
ارجا اهونم  یوت  سوام  اب  ور  روتسد  اه  نوا یاج  هب  هشاب  مزال  هگا  هک  مراد  تداع  اهربنایم  هب  ردقنا  نم  دوخ  .هنک  یم دایز  یلیخ  ور  راک 

.مدرگب روتسد  لابند  اهونم  یوت  یلک  دیاب  منک 

ِحوطس دادعت  هک  هیربنایم  مدرکن ، ادیپ  شارب  یلداعم  وت 2010  هش و  یم تکجارپ 2007  هب  دودحم  هنافساتم  هتبلا  هک  بوخ ، ربنایم  هی 
.مینک یم باختنا  رازباراون  وت   Show یونم وت  زا  هک  هییاهروتسد  نومه  مروظنم  .هنک  یم نییعت  ار  هدش  هداد  شیامن 

الثم هگا  .نینک  اهر  ور   Alt رخآ رد  نینزب و  ور  نیراد  رظن  رد  هک  یحطس  ِددع  نوا S و  زا  دعب  نیراد ، هگن  ور   Alt دیلک هک  هنیا  ربنایم 
.نینک اهر  ور   Alt نینزب و ور  نوا 2  زا  دعب  نیراد و S و  هگن  ور   Alt هشاب ، زاب  حطس  ود  ات  همانرب  نیاوخ  یم

ِیتلآ ربنایم  فرح  نوا  .هدش  هدیشک  طخ  روتسد  ره  فرح  مودک  ریز  هک  نینک  هجوت  نینک ، ادیپ  ور  هباشم  یاهربنایم  نیاوخ  یم هگا 
.هروتسد نوا 

Status دایز نوچ  نم  .هش  یم زاب   Project Information راک نیا  اب  .نینزب  ور   P راب ود  نیراد و  هگن  هک Alt و  هنیا  هباشم ، ربنایم  هی 

https://khorramirad.com/433/


.منک هدافتسا  ربنایم  نیا  زا  امیاد  هک  مراد  تداع  منک  یم ضوع  ور   Date

F3 مگب : مه  ور  م  هقالع دروم  ربنایم  هربنایم ، زا  تبحص  ات 

منز یم ور   F3 شندرک زاب  زا  دعب  هلصافالب  منک ، شلرتنک  دیاب  هک  متسد  هسر  یم یا  همانرب هی  تقوره  .هراد  یمرب ور  اهرتلیف  ربنایم  نیا 
.مشن مگردرس  هشب و  هتشادرب  هدوب ، هدش  رتلیف  البق  انایحا  هگا  هک 

تکجارپ  20102010 تکجارپ اباب   عبانم   عبانم تیریدم   تیریدم تذل   تذل
https://khorramirad.com/430/ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۴

البق مدرک  یم رکف  متشونن : شرابرد  انیا  زا  رتدوز  هراد  لیلد  هی  طقف  هک  هراد   Team Planner مسا هب  بلاج  تیلباق  هی  تکجارپ 2010 
! متشون

تمس .هنوش  هعومجمریز اه  صیصخت هد و  یم نوشن  ور  عبانم  ینعی  تسه ،  Resource Usage لثم امن  نیا  پچ  تمس  لودج 
عیزوت نینوت  یم هک  نیا رب  هوالع  .ندش  هداد  شیامن  شوت  تیلاعف  هی  لثم  اه  صیصخت زا  مودکره  هک  هدنم  نامز رادومن  هی  تسار 

دینک کیلک  صیصخت  یور  نینوت  یم تحار  یلیخ  نینکب ! مه  حیطست  یتسد  ور  اه  نوا نینوت  یم نینیبب ، بوخ  یلیخ  ور  اه  صیصخت
.هش یم اجباج  تیلاعف ، نوا  بسانت  هب  و  صیصخت ، تلاح  نیا  رد  نینک و  اجباج  ور  نوا  و 

زمرق یاهراون  هشاب ، هتشاد  صیصخت  هفاضا  یعبنم  مه  تقوره  .رترید  نامز  هی  وت  مدرب  مدیشک  ور  اه  صیصخت زا  یکی  لکش  نیا  وت 
.هش یم هداد  نوشن  اه  نامز نوا  نییاپ  الاب و  یکیراب 

https://khorramirad.com/430/


تکجرپ  20102010 تکجرپ ردرد   هناگ   هناگ هسهس یامن   یامن
https://khorramirad.com/429/ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۴

ضرف شیپ یامن  .س  هحفص یالاب  هک  هینیال  میات هنک  یم بلج  ور  نوترظن  هک  یا  هتکن نیلوا  نینک ، بصن  ور  تکجارپ 2010  یتقو 
.تسه نیال  میات + تناگ یامن  تکجارپ 2010 

هحفص نییاپ  نینوت  یمن هجیتن  رد  تناگ ؛ شنییاپ  هنیال و  میات شالاب  ینعی  هییاتود ، یامن  هی  امن ، نیا  هک  هنیا  هدننک  تحاران یارجام 
یلح هار  الاح  هش ! یمن ییات  هس مه  امن  و  مرف ، شینییاپ  دوب و  تناگ  الاب  یامن  هک  میدرک  یم ینامز  ور  راک  نیا  نوچ  نینک ، هفاضا  مرف 

، هگید نیمه  مه و …  رانک  نیراذب  ور  اه  هرجنپ نینک ، زاب  هژورپ  یارب  دیدج  هرجنپ  هی  دعب  نینک ، زاب  ور  مرف  + تناگ یامن  هک  هنیا  هراد  هک 
.مرف مه  هراد و  نیال  میات مه  هک  ییات  هس یامن  هی  دش 

تکجارپ  20102010 تکجارپ ِدنمشوه   ِدنمشوه تسیپ   تسیپ یپک  وو   یپک

https://khorramirad.com/429/


https://khorramirad.com/428/ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۴

…Smart Copy & Paste نگ یم شهب  هک  تسه  تکجارپ 2010  وت  بلاج  تیلباق  هی 

درو وت  یزیچ  نیچمه  هی  نینک  ضرف  الثم  .هدب  صیخشت  هنوت  یم ور  یبتارم  هلسلس  یاهراتخاس  عاونا  تکجارپ 2010  هک  هنیا  ارجام 
: نیشاب هتشاد 

ور  Name یاه لولس زا  یکی  تکجارپ 2010 ، وت  میر  یم مینک ، یم باختنا  ور  شلک  الاح  .هراد  بتارم  هلسلس  هک  هتلوب  هعومجم  هی  نیا 
: نیا هش  یم هجیتن  .مینک  یم تسیپ  میشکب  یصاخ  تمحز  هک  نیا نودب  مینک و  یم باختنا 

https://khorramirad.com/428/


وت هک  یا  یتاعالطا عبانم  نینوت  یم تحار  یلیخ  .راک  تسکش  راتخاس  هب  هنک  یم بیترت  ور  بتارم  هلسلس  تحار  یلیخ  ینعی 
یپک ور  اه  نومه هش  یم الثم  .درک  هش  یم مه  ور  راک  نیا  سکع  الاح  .نینک  لقتنم  تکجارپ  هب  ور  هدش  هیهت  یا  هگید یاهرازفا  مرن

: نیا هش  یم هجیتن  مینک ؛ تسیپ  لسکا  وت  میربب  مینک و 



نیچمه مدرک و  یم یپک  مه  ور   Summary و Ouline Level یاهدلیف اه ، مسا رب  هوالع  منک ، یراک  نیچمه  هک  نیا یارب  هشیمه  نم 
.هش یم تحار  مراک  هگید  دعب  هب  نیا  زا  الاح  .متخاس  یم راکدوخ  یدنب  بلاق لومرف و  اب  ار  یتسیل 

یبایدر یبایدر هدعاق   هدعاق
https://khorramirad.com/423/ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۹

: یبایدر هدعاق  مگ  یم شهب  هک  یزیچ  مدرک ، هیصوت  ناراکمه  ناتسود و  هب  ور  یزیچ  هشیمه  نم 

لیاف  وو لیاف هبهب   ندیسر   ندیسر نوا  وو   نوا یبایدر   یبایدر ناکما   ناکما هشب ، ، هشب ادیپ   ادیپ ایند   ایند وتوت   ییاج   ییاج هشب  وو   هشب ادج   ادج نوشگرب   نوشگرب کیکی   هگا   هگا هکهک   نشب   نشب میظنت   میظنت یروط   یروط اهاه   شرازگ شرازگ دیاب   دیاب
.هشاب .هشاب هتشاد   هتشاد دوجو   دوجو تاصخشم   تاصخشم

وت .هشاب  اه  هحفص مامت  وت  پاچ  نامز  خیرات و  لیاف ، مسا  هدرک ، هیهت  ور  شرازگ  هک  یتکرش  هژورپ ، تاصخشم  هک  نیا ینعی  نیا 
نیدرک پاچ  ور  یشرازگ  هگا  الثم  .هشاب  اه  لیاف تیریدم  یارب  مه  یبوخ  تسایس  .هشاب  هتشاد  دوجو  یفاک  یاتیداتم  دیاب  مه  اه  لیاف

ات نینک  هریخذ  یدیدج  مان  اب  ور  نوا  هلصافالب  نیدرک ، دراو  نوا  رد  یتاحالصا  دعب  هنک و  لرتنک  ور  نوا  نوتناراکمه ، زا  یتح  یسک ، ات 

https://khorramirad.com/423/


ره مان  یاهتنا  هرتهب  هریگب .) رارق  رایعم  داوخب  هک  هدش  ینوا  زا  رت  نوزرا دراه  هناتخبشوخ   ) هنومب یقاب  شدوخ  یاج  وت  یلبق  لیاف 
هک هینوا  یلوا  و  الاب ، هرب  هرارق  تابن  لقن و  لثم  هک  هینوا  مود  هرامش  .نوا  هخسنریز  یمود  لیاف و  هخسن  یلوا  هشاب ، هرامش  ود  لیاف 

.هش یم هفاضا  تسه  هئارا  اب  هارمه  الومعم  هک  یلصا  تارییغت  یارب 

تکجارپ  20102010 تکجارپ ردرد   ترپ   ترپ لیلحت   لیلحت
https://khorramirad.com/420/ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۲

نینک دراو  یا  هطقن هس ور  اه  نامز تدم  نیتسنوت  یم نوا  کمک  اب  .تشاد  ترپ  لیلحت  یارب  یتیلباق  تکجارپ  هک  نینود  یم الامتحا 
نوا زا  یهاوخلد  بیکرت  اب  تیلاعف  یلصا  نامز  تدم  ات  نیدرک  یم ارجا  ور  یروتسد  دعب  و  هنانیبدب ) لمتحم و  هنانیبشوخ ، نامز  تدم  )
ود نوا  رب  هوالع  .دوب  رتشیب  لمتحم  تدم  نزو  هک  دوب  ات  هس نوا  زا  ینزو  ینیگنایم  ضرف  شیپ تلاح  .دایب  تسد  هب  نامز  تدم  هس 

.دوب مه  هنانیبشوخ  الماک  هنانیبدب و  الماک  تلاح 

.داد ماجنا  رتسم  ترپ وت  یرت  لماک یلیخ  یاه  لیلحت یا  هطقن هس هداد  اب  هش  یم .هرادن  ینادنچ  لوصحم  هییادتبا و  یلیخ  لیلحت  نیا 
نامز تدم  یعقاو  عیزوت  اه  نوا بیکرت  اب  هنک و  هبساحم  ور  ریداقم  یرامآ  یاه  بیکرت ولراک  تنوم هبساحم  اب  هنوت  یم رتسم  ترپ
یرامآ مه  ور  هگید  یاهروتکاف  یلیخ  اه و  ندوب ینارحب  اه و  یروانش اه ، نوا رب  هوالع  .هنک  هبساحم  ور  هژورپ  اه و  تیلاعف هصالخ

.نرادن دوجو  تکجارپ  ترپ  لیلحت  وت  اه  یجورخ نیا  زا  مودکچیه  یلو  .هنک  یم صخشم 

وت ندش  فذح  نیا  هدش ! فذح  تکجارپ 2010  زا  تیلباق  نیا  مدش  هجوتم  نالا  هک  هنیا  مگب  متساوخ  یم هک  یا  هتکن لاح ، ره  هب 
.تسین شرابرد  یحیضوت  چیه  یلو  هدش ، دییات  مه  تفاسورکیام  تیاس 

تیاس تیاس تیلاعف   تیلاعف زور   زور رازه   رازه
https://khorramirad.com/417/ - ۱۳۸۸/۱۱/۲

… هرذگ یم دوز  هنک ! یم تیلاعف  تیاس  نیا  هک  دش  زور  رازه 

نیرت هدمع هک  منیب  یم هاگن  شهب  هک  نالا  یلو  متخاس ، یفده  هچ  اب  اقیقد  ور  تیاس  هک  دایمن  مدای  تسرد  منک  یم رکف  هک  نالا 
هتفریذپ ندرک  یم وجتسج  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هزوح  وت  ور  یتاعالطا  هک  یرفن  رازه  ادودح 80  هک  هدوب  نیا  هتشاد ، هک  یدرکراک 

زا هک  متفرگ  لیمیا  رازه  هس  ادودح  تدم  نیا  وت  .ندوب  شلابند  هک  نشاب  هدرک  ادیپ  ور  یبلطم  اه  نوا زا  یا  هدع لقادح  هک  مراودیما  و 
.هشاب هدش  یکمک  نوشاه  یضعب هب  هک  مراودیما  مه  زاب  و  مداد ، باوج  یلاحشوخ  اب  ور  اه  نوا و  ندوب ، هدیسرپ  ییاه  لاوس نم 

ور ماه  لاوس شزا  لکش  نیا  هب  منوتب  هک  متشادن  ور  یسک  مدرک  راک  هک  ییاه  هنیمز زا  مودکچیه  وت  ابیرقت  مدوخ  هک  مگب  هناقداص 
.منک مهارف  هگید  یاسک  یارب  ور  یناکما  نینچ  هک  نیا زا  دایم  مشوخ  و  مسرپب ،

.ملاحشوخ مراد ، ماه  هتشر مه ناراکمه و  امش  اب  هک  یطابترا  تیاس و  نیا  نتشاد  زا  مگب  هک  متشون  ور  نیا  لاح ، ره  هب 

https://khorramirad.com/420/
https://khorramirad.com/417/


کاب کاب مپمپ باتک   باتک همجرت   همجرت لیمکت   لیمکت
https://khorramirad.com/392/ - ۱۳۸۸/۱۰/۱۲

هب مد  یم شلیوحت  نوا  زا  دعب  منک و  شرورم  هک  هشک  یم لوط  هتفه  کی  الامتحا  .دش  مومت  راک ، زور  زا 106  دعب  کاب  مپ باتک  همجرت 
.متسه یضار  مراک  هجیتن  زا  دوب و  یبوخ  هبرجت  .رشان 

هیقب هب  نتم  ِندیمهف  رتهب  یارب  هک  مدش  روبجم  اهاج  یلیخ  .هنک  یم لکشم  راچد  ور  هدنناوخ  تسین و  ناور  کاب  مپ نتم 
مهف لباق ناور و  یلیخ  یسراف  باتک  نتم  مدرک  یعس  .مدرک  هعجارم  مه  هگید  عجارم  هب  یهاگ  منک و  هعجارم   PMI یاهدرادناتسا

یتح اه و  هلمج اهاج  یلیخ  .مداد  رارق  میهافم  لاقتنا  ور  رایعم  مدرک و  مک  یلصا  نتم  هب  ور  مدهعت  رطاخ  نیا  هب  و  هشاب ،
یا هگید همجرت  ره  زا  رتشیب  همجرت  نیا  هک  منک  اعدا  منوت  یم .مدرک  هفاضا  مه  ییاه  سیونریز مدرک و  دایز  مک و  ور  ییاه  فارگاراپ

اه و هژاو مامت  یسیلگنا  لداعم  هک  دوب  نیا  مدرک ، تیاعر  هک  هگید  هتکن  هی  .هنوسانشب  هدنناوخ  هب  شتایئزج  مامت  اب  ور  کاب  مپ هنوت  یم
نیا بوخ ، .نشاب  رت  تحار ننک  تکرش   PMP نومزآ وت  هدنیآ  رد  ناوخ  یم هک  ییاسک  ات  مدروآ  اه  سیونریز وت  ور  یصصخت  تاحالطصا 

ور نوا  ماوخ  یم نالا  یلو  اتیر ،  PMP نومزآ یامنهار  باتک  همجرت  غارس  مرب  کاب  مپ زا  دعب  هک  دوب  نیا  م  همانرب البق  .کاب  مپ زا  مه 
.منک نید  یادا  تکجارپ 2010  هب  شلبق  مزادنب و  ریخات  هب  یمک 

!! یدنب یدنب نامز نامز همانرب   همانرب هنامرحم : : هنامرحم قوف   قوف
https://khorramirad.com/391/ - ۱۳۸۸/۱۰/۴

نراد نوشاه  هعومجم ناریدم  اب  یزیر  همانرب هزوح  وت  هک  یلیاسم  یضعب  دروم  رد  نم  اب  نداد و  لیمیا  نم  هب  ناراکمه  زا  یلیخ  الاح  ات 
زا هدیچیپ  لدم  هی  یدنب  نامز همانرب  .مسیونب  مه  اجنیا  ماوخ  یم هک  هراد  دوجو  مهم  یلیخ  هلئسم  هی  طسو  نیا  .ندرک  تبحص 

رد هشب و  رشتنم  همانرب  نیا  هگا  .هراد  صصخت  هب  زاین  نوا ، زا  حیحص  تاعالطا  جارختسا  شندرک و  ریبعت  شندیمهف ، هک  س ، هژورپ
هشیمه مدرک  راک  هک  ییاهاج  وت  .دایم  دوجو  هب  یدایز  تاهابتشا  هک  مرادن  کش  هریگب ، رارق  ناسانشراک  ناتسرپرس و  ناریدم و  رایتخا 

انثتسا هتبلا  هژورپ ! لرتنک  یزیر و  همانرب دحاو  یاسانشراک  زج  هب  هر ، یمن سک  چیه تسد  همانرب  هک  مزادنب  اج  ور  نیا  مدرک  یعس 
.نشاب هتشاد  راک  رس و  هژورپ  لرتنک  یاه  شرازگ اب  دیاب  طقف  هژورپ  میت  یاضعا  هیقب  .هشب  بیوصت  دییات و  همانرب  هرارق  هک  هینامز 

ییوگخساپ ور  اهزاین  هنکن و  داجیا  مهافتوس  هشابن ، هدیچیپ  هک  هنک  هیهت  یبسانم  یاه  شرازگ دیاب  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب دحاو 
هب ای  هشب  هئارا  هگید  یشرازگ  تروص  هب  ات  هنک  مالعا  دیاب  تشاد ، یا  هگید تاعالطا  هب  زاین  یتلع  هب  ییاج و  یسک ، ینامز  هگا  .هنک 

دوجو هب  شبطاخم  یارب  ور  کرد  نیرتشیب  هک  هراد ، یبسانم  دح  یشرازگ  ره  تاعالطا  مجح  .هتکن  هی  .هشب و  هفاضا  یلصا  شرازگ 
.هنک یم تفا  شرازگ  درکراک  هشاب ، دح  نوا  زا  رتشیب ) هلب ،  ) رتشیب ای  رتمک  تاعالطا  هگا  هراد .) بطاخم  عون  هب  یگتسب  دح  نیا   ) هرایم

هش یم هئارا  اه  شرازگ رثکا  وت  هک  یتاعالطا  .نراد  رظن  رد  همه  هک  هیزیچ  زا  رتمک  یلیخ  یلیخ  الومعم  بسانم  دح  هک  هنیا  مهم  هلئسم 
هنوت یم یدرکراک  هچ  نینک  یم هفاضا  شرازگ  وت  هک  یا  هداد ره  هک  نینک  رکف  نیا  هب  هشیمه  .هنک  یم مک  ور  شرازگ  ییاناوخ  هیدایز و 

نوا نینک ، شفذح  نینوت  یمن هگا  .نینک  فذح  ور  نوا  تسین ، دایز  شدرکراک  هگا  .هرایم  دوجو  هب  یلکشم  هچ  شدوبن  هشاب و  هتشاد 
یرصب رصانع  و  پچ ) تمس  هب  لیامتم  نییاپ و   ) هحفص شزرا ِ مک  یاهاضف  هب  شنیربب  نینک ، گنرمک  نینک ، کیچوک  نکمم  یاج  ات  ور 

.نینک مهم  تاعالطا  هب  دودحم  ور  یوق 
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ازیچ ازیچ روج   روج نیا نیا زازا   یزاف  وو   یزاف هژورپ   هژورپ لرتنک   لرتنک یزاف ، ، یزاف یزیر   یزیر همانرب همانرب یزاف ، ، یزاف هژورپ   هژورپ تیریدم   تیریدم
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یدایز ییوجشناد  یاه  هژورپ ارهاظ  ندرک ؛ تروشم  ماهاب  هژورپ  تیریدم  وت  یزاف  قطنم  دربراک  دروم  رد  یدایز  تبسن  هب  هدع  الاح  ات 
.هدش فیرعت  هزوح  نیا  وت 

(. هملع هفسلف  نم  سناسیل  قوف   ) هدوب یزاف  یشزرادنچ و  یاه  قطنم رت  صاخ روط  هب  قطنم و  هفسلف  مسناسیل  قوف صصخت  نم 
اب تفگ  هش  یم ابیرقت  نم  هراد ؛ دوجو  نتشون  همان  نایاپ ندرک و  راک  دروم  نیا  رد  هک  ییاسک  هیقب  نم و  نیب  گرزب  توافت  هی  هتبلا 

اب یزاف  یشزرادنچ و  یاه  قطنم هک  مداد  نوشن  مدروآ و  یقطنم  یتابثا  یدوهش و  لیالد  یرس  هی  ممان  نایاپ وت  .مفلاخم  یزاف  قطنم 
هک هدب  ماجنا  ییاهراک  هنوت  یم یزاف  قطنم  ننک  یم رکف  اه  یضعب هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  یهابتشا  .نش  یم لداعم  یشزرا  ود  قبطنم 
یاه همانرب مامت  هک  هنیا  مه  شدهاش  .هطلغ  ادیکا  رکف  زرط  نیا  .هد  یمن ماجنا  یبوخ  نوا  هب  ای  هدب  ماجنا  هنوت  یمن یشزرا  ود  قطنم 

ود قطنم  هب  هش  یم لیدبت  المع  هدب  ماجنا  یزاف  قطنم  هرارق  هک  یراک  نوا  ینعی  نش ، یم ارجا  یرنیاب  یاهرتویپماک  وت  نراد  یزاف 
.هش یم ماجنا  بیترت  نوا  هب  کیسالک و  یشزرا 

زا هشاب ، رت  تحار هگا  .هنک  یزاس  لدم داوخ  یم هک  یسک  یارب  هرازبا ، هی  الماک ؛ هن  هروخ ؟ یمن درد  هب  یزاف  قطنم  هک  هنیا  نم  روظنم 
حیجرت ور  یشزرا  ود  قطنم  مه  نیمه  یارب  هشاب و  هتشاد  یکچوک  هتسه  ما  قطنم مد  یم حیجرت  مدوخ  نم  .هرتهب  هنک  هدافتسا  نوا 

ناسنا دوهش  هب  یلیخ  هش ، یم هک  یتاغیلبت  ِسکعرب  الماک  یشزرا  ود  قطنم  هک  هنیا  نوا  مراد و  مه  هگید  یروئت  هی  هتبلا  .مدیم 
.هرت کیدزن

و هشاب ) دیاب  و   ) هرود متسیس  حطس  زا  امش  یاه  یروئت هک  هنیا  هراد  دوجو  هک  ییارجام  هژورپ ، تیریدم  وت  یزاف  قطنم  دربراک  دروم  رد 
یکی دیاش  .نش  یم هیهت  ییاهرازفا  مرن اه  نوا ساسا  رب  دعب  نش ، یم لماک  اه  یروئت .نیشاب  قطنم  دنب  رد  دیابن  نم  رظن  هب  هجیتن  رد 

یشزرا ود  قطنم  هب  لیدبت  ادعب  هک  هسیونب  یا  یزاف قطنم  اب  هگید  یکی  هسیونب و  یشزرا  ود  قطنم  اب  ور  هسیون  یم هک  یرازفا  مرن
.هیگرزب هزادنا  یب  هابتشا  هراذب ، رثا  ام  یروئت  ور  هرارق  مینک  یم هدافتسا  هک  یقطنم  مینک  رکف  هک  نیا .هرادن  یقرف  لاح  ره  هب  هش ؛ یم

لاح ره  هب  یلو  میریگ ، یم هلصاف  شجوا  هرود  زا  میراد  رادقم  هی  هتبلا  .هدم  روج  هی  یزاف  قطنم  زا  ندز  مد  هک  هنیا  مفرح  نیرخآ 
.هدنومن بیصن  یب مه  تیریدم  لثم  یا  هگید یاه  هتشر ندش و  دم  نیا  هدولآ  همه  زا  رتشیب  نتسه  قرب  هتشر  وت  هک  ییاسک  .تسه 

یصاخ یعامتجا  یاه  تیقفوم لابند  هگا  نیشاب ؛ هتشاد  دیابن  ازیچ  نیا  هب  یراک  چیه  نیرب ، شیپ یلمع  یملع و  نیاوخ  یم هگا 
.نینکن شومارف  مه  ور  ازیچ  روطنیا  یزابدناب و  مود  تلاح  وت  .هراد  یبوخ  ههجو  الامتحا  نوچ  شغارس ، نیرب  نینوت  یم نیتسه ،

اهاه تیلاعف تیلاعف تیریدم   تیریدم
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رثکا هک  یهار  .میدب  صاصتخا  فلتخم  یاه  تیلاعف هب  ور  هژورپ  ِدودحم  ِعبانم  یروطچ  هک  هنیا  هژورپ  تیریدم  وت  هتکن  نیرت  مهم
یاهراک وت  امدآ  . fast tracking اب هش  یم لداعم  ابیرقت  هک  ( multi-tasking  ) هعبانم ندرک  هتیلاعفدنچ  نریگ ، یم شیپ  رد  ناریدم 

ننک و یم شلو  دعب  ند ، یم ماجنا  یلوا  زا  مک  هی  ندب ، ماجنا  ور  فلتخم  راک  ات  جنپ دیاب  نوچ  .ننک  یم ور  راک  نیمه  مه  نوشیصخش 
، … یمجنپ غارس  نر  یم یلوا ، رس  ندرگیمرب  دعب  ننک ، یم راک  یمود  ور  مک  هی  نریم 

فرص امیپاوه  تخوس  زا  ییالاب  تبسن  هب  دصرد  هک  مدوب  هدنوخ  دنمشناد  هلجم  وت  مدوب  هک  هچب  یلو  منود ، یمن ور  شطلغ  تسرد و 
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عورش هرابود  مینک و  یم فقوتم  امیاد  ور  یتیلاعف  یتقو  .هنک  یم فرصم  دایز  عبنم  راک  ندرک  عورش  .هش  یم نیمز  زا  شندش  دنلب 
اب ور  اه  نوا یدعب ، راک  غارس  میرب  دعب  مینک و  مومت  ور  یراک  مینوت  یم یتقو  ارچ  سپ  .مینک  یم ررض  شعورش  راب  ره  یارب  مینک ، یم

.نینک هفاضا  لیالد  هب  مه  ور  یراک  هابتشا شنت و  یمگردرس و  مینک ؟ طولخم  مه 

یاهراک وت  ور  هلئسم  نیا  همدای  یتقو  زا  مدوخ  .یصخش  یاهراک  هب  مه  هش و  یم طوبرم  هژورپ  یاهراک  هب  مه  متفگ  هک  ییازیچ 
منک یم عورش  هک  ور  یراک  ره  رصع ؛) ات  راهان  زا  دعب  راهان و  عقوم  ات  حبص   ) هزور فصن  نم  یارب  نامز  موتناوک  .مدرک  تیاعر  میصخش 

.رانک شمراذ  یمن زور  فصن  هی  زا  رتمک  وت  هشاب  هدشن  مومت  هگا 

دروخرب رت  هناطاتحم یمک  هگا  ای   multi-tasking نمشد المع  .هنک  یم دیکات  هلئسم  نیا  یور  بوخ  یلیخ  ینارحب  هریجنز  تیریدم  شور 
، هرایب هفاضا  ینامز  تدم  هنکمم  میدب  صاصتخا  تیلاعف  هی  هب  الماک  ور  عبنم  هی  هگا  هک  هتسرد  .تسه   bad-multi-tasking مینک ،

.میدرک ررض  تیاهن  رد  میدب ، شهب  مه  ور  یا  هگید راک  رطاخ  نیا  هب  میروخب و  لوگ  هگا  یلو 

رکف هک  هراد  یتیعضو  تیلاعف  هگا  درک  یم داهنشیپ  .مدوب  هدیدن  البق  مدید و  کاب  مپ همجرت  عقوم  زورما  هک  دوب  یزیچ  هگید  هتکن  هی 
.نینک درخ  تیلاعف  دنچ  هب  ور  نوا  نالا  نیمه  زا  (، split  ) هشب عورش  هرابود  هشب و  فقوتم  شارجا  هدنیآ  رد  هنکمم  نینک  یم

یدنب یدنب نامز نامز یاه   یاه همانرب همانرب متیآ   متیآ دادعت   دادعت
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( اه تفرشیپ نییعت   ) لرتنک و  طباور ) نییعت   ) یزیر همانرب هب  هک  ییاجات  نینکن و  دایز  یکلا  ور  همانرب  یاه  تیلاعف دادعت  هک  هنیا  هیصوت 
.نینک مک  ور  نوا  هنز ، یمن همدص 

ور اه  تیلاعف دادعت  ندوب  مک  تسین ، هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب سانشراک  هک  هنک  یم یبایزرا  یسک  ور  نوت  همانرب هگا  هک  هنیا  تیعقاو 
.هنک یم ریبعت  همانرب  ندوب  فیعض  هب 

هک ییاج  نینودب  دیاب  نینک ؛ هجوت  مه  ینامزاس  گنهرف  هب  دیاب  اه  تیلاعف دادعت  راک و  تسکش  راتخاس  میظنت  وت  هک  هنیا  هجیتن 
یفاک هزادنا  هب  هزوح  نیا  وت  نوشتراهم  هگا  نتسه ؛ یحطس  هچ  رد  هنک و  یم هدافتسا  ییاسانشراک  هچ  زا  هنک  یم یبایزرا  ور  نوتمانرب 

! نینک دایز  یکلا  ور  نوتاه  تیلاعف دادعت  هک  نینودب  زاجم  ور  نوتدوخ  دوبن ، الاب 

نوترواب و  مداد ! لیوحت  تیلاعف  اب 17000  ور  دش  یم تیلاعف  دودح 500  شبسانم  تلاح  رد  هک  یا  همانرب باسح  نیمه  ور  راب  هی 
.هد یم تیمها  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب هب  هزادنا  نیا  ات  ام  تکرش  هک  ندوب  هدش  لاحشوخ  دح  هچ  ات  یمارگ  نابایزرا  هک  دش  یمن

دح ات  ور  اه  تیلاعف دادعت  مگ  یم شمنودرگ و  یم رب  هتسرفب ، لرتنک  یارب  ور  یمتیآ  همانرب 17000  نوا  نم  یارب  ییاج  هگا  یلو 
.ننک مک  یبسانم 
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شرورپ شرورپ شزومآ  وو   شزومآ یاه   یاه باتک باتک
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هگا ندرک و  عورش  شیپ  تقو  دنچ  زا  ور  راک  نیا  .هنک  یراپس  نورب ور  شیسرد  یاه  باتک هیهت  راک  هک  هتفرگ  میمصت  شرورپ  شزومآ و 
.نیراد عالطا  شزا  یدح  ات  نیشاب  هدرک  لابند  ور  مگالبو 

ای هدش  دییات  هک  تسین  صخشم  شفیلکت  زونه  باتک  نیا  .دوب  یا  هفرح ینف و  یارب  هک  مدرک  عورش  هنایار  ینابم  باتک  اب  ور  مراک  نم 
تسد نالا  دش و  پاچ  دش و  دییات  هک  متشون  هدرتسگ  هحفص  نوشدوخ  لوق  هب  ای  لسکا  هرابرد  باتک  هی  نوا  زا  دعب  .هدش  در 

.دوب شناد  راک  یارب  مود  باتک  .سازومآ  شناد

ریوصت نیا  .ومدآ  نداد  تلاجخ  مه  یباسح  ندرک ؛ ریدقت  یسرد  یاه  باتک یاه  فلوم زا  نتفرگ و  مسارم  اتنچ  شیپ  تقو  دنچ 
: ساه همانریدقت

((22  ) ) تفرشیپ تفرشیپ یاه   یاه شرازگ شرازگ دیفم   دیفم رصانع   رصانع
https://khorramirad.com/357/ - ۱۳۸۸/۷/۱۸

! ریخات

.میگب زور  بسح  رب  ور  ریخات  هرتهب  .هنوا  یلصا  یازجا  هژورپ و  ریخات  رادقم  مینک ، هئارا  اه  شرازگ وت  دیاب  هک  مهم  رصنع  هی 

هشیمه هک  هرتهب  رطاخ  نیمه  هب  .نش  یم رفص  یناربج  همانرب  بیوصت  نامز  رد  اهریخات  المع  هشاب ، هدش  بیوصت  یناربج  همانرب  هگا 
، هدموا دوجو  هب  ریخات  زور   14 زور ، تدم 85  رد  هک  میگب  الثم  .نتسه  دعب  هب  یخیرات  هچ  زا  هدش  شرازگ  یاهریخات  هک  مینک  صخشم 

نش و یم دایز  شرازگ  ِتاعالطا  رادقم  مینکب  ور  راک  نیا  هگا  یلو  هنامز ، نوا  دصرد  دنچ  لداعم  رادقم  نیا  هک  میگب  مینوت  یم یتح  و 
.هیا یفنم هتکن  شدوخ  مه  نیا 

امنهار هک  تسین  یزاین  .نینک  هئارا  اه  شرازگ هعومجم  راشتنا  یادتبا  رد  ور  نوا  نینک و  هیهت  مه  امنهار  گرب  هی  دیاب  شرازگ  ره  یارب 
.نراد یسرتسد  شهب  همه  نیشاب  نئمطم  هک  نینک  یراک  طقف  نینک ، هئارا  هعفد  ره  ای  نیراذب  شرازگ  دوخ  لخاد  ور 

: نیسیونب یزیچ  نینچمه  نینوت  یم ریخات  دروم  رد  .نینک  صخشم  امنهار  وت  مه  ور  شرازگ  رصانع  مامت  درکلمع  موهفم و  دیاب 
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ریخات رداک  رد  هک  یا  هزادنا هب  هژورپ  نایاپ  ینونک ،) تعرس  هن  و   ) دورب شیپ  یزیر  همانرب تعرس  ِلداعم  یتعرس  اب  راک  همادا  رگا  ریخات :
.تفای دهاوخ  نایاپ  هدش  یزیر  همانرب خیرات  زا  رترید  تسا  هدش  صخشم 

هک هنک ، یم مومت  رترید  هزادنا  نوا  هب  هدب  همادا  ور  شراک  ینونک  دنور  اب  راکنامیپ  هگا  هک  هینعم  نیا  هب  ریخات  هک  ننک  یم رکف  اه  یلیخ
.ههابتشا یلیخ 

: هراد دوجو  مه  مهم  هتکن  ود  ریخات  دروم  رد 

.تسین ینزو  بیارض  هب  هتسباو  هجو  چیه  هب  ریخات   .1
دایز ای  مک  بذاک  روط  هب  ریخات  رادقم  نشابن ، بسانم  طباور  هگا  .س  همانرب رد  هدش  فیرعت  ِطباور  هب  هتسباو  تدش  هب  ریخات   .2

.تشاد دنهاوخ  یرتمک  تقد  اهریخات  هش و  یم رت  یبیرقت مه  نوشطباور  ، نشاب رت  یلک همانرب  یاه  تیلاعف یچره  .هش  یم

نامز شور  اب  ریخات  یتقو  هرادن ؛ طبر  ینزو  بیارض  هب  هشاب  هدش  هبساحم  ینارحب  ریسم  شور  اب  هداس  لکش  هب  هک  یریخات  هتبلا 
.هراد ینزو  بیارض  هب  یا  یئزج هتسباو  هشب  هبساحم  هدش  بسک 

((11  ) ) تفرشیپ تفرشیپ یاه   یاه شرازگ شرازگ دیفم   دیفم رصانع   رصانع
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نیا .هتفرشیپ  یاه  شرازگ هگید  ترابع  هب  ای  تیعضو  یاه  شرازگ هئارا  هژورپ ، لرتنک  یزیر و  همانرب یاه  لوصحم نیرت  گرزب زا  یکی 
یربهار و ور  هژورپ  تاعالطا  نیا  ساسا  رب  ننوتب  ناریدم  عاونا  ات  ندب  نوشن  ور  هژورپ  تیعضو  نکمم  ِلکش  نیرتهب  هب  دیاب  اه  شرازگ

.ننک تیریدم 

.منک تبحص  نشاب  نوماه  شرازگ وت  ننوت  یم هک  یدیفم  رصانع  هرابرد  هدش ، عورش  تسپ  نیا  اب  هک  بلطم  یرس  هی  وت 

هب هحفص  ات 50  شرازگ 20  هی  هجو  چیه  هب  منک ، یم تبحص  تفرشیپ  شرازگ  هرابرد  یتقو  هک  مدب  حیضوت  دیاب  مه  زیچ  ره  زا  لبق 
هک یهاگ  هشاب و  ور  کی  منک  یم یعس  الومعم  هک  تسه ،  A4 هحفص کی  نم  رظن  زا  تفرشیپ  شرازگ  .تسین  مرظن  رد  جیار  کبس 

.تشاد دهاوخ  یرتشیب  یراذگریثات  هشاب ، رت  هصالخ شرازگ  یچره  هک  هنیا  مه  ملیلد  .منک  یم هدافتسا  شفرط  ود  زا  مشاب  روبجم 
.مینک هدافتسا  مه  هدنگ  یاه  شرازگ نوا  یارب  مینوت  یم هش  یم هتفگ  هک  یبلاطم  زا  هک  تسین  یکش  هتبلا 

.هدنوم یقاب  یاهزور  دادعت  منک : تبحص  هداس  یلیخ  زیچ  هی  هرابرد  ماوخ  یم لوا  بلطم  نیا  وت  بوخ ،

.میراد تقو  هژورپ  هدش  یزیر  همانرب نایاپ  ات  ردقچ  هک  مینک  صخشم  دیاب  یشرازگ  ره  وت  .هد  یم یبوخ  ِدید  یلیخ  یلو  هیا ، هداس هداد 
رد دیاب  امتح  ننک و  هدافتسا  لک  یروانش  زا  ننوت  یمن نایم و  شرازگ  وت  هناگادج  هک  میراد  یفلتخم  یاه  هیحان ای  اه  زاف ای  اه  کولب هگا 

.مینک شرازگ  مه  ور  اه  نوا هدنومیقاب  نامز  تدم  دیاب  نشب ، مومت  یا  هگید یاه  خیرات

یدحاو اب  یا  هنیمز ره  وت  نامز  تدم  .هراد  ور  شدوخ  بسانم  دحاو  یا  هداد ره  هک  هنیا  منک  دیکات  شور  ماوخ  یم هک  یمهم  هتکن  الاح 
رظن زا  لقادح  تسین ؛ بسانم  زور  دحاو  میراد ، راک  رس و  رت  گرزب تبسن  هب  یاه  نامز تدم  اب  هک  ام ، راک  وت  .هش  یم هداد  نوشن  رتهب 
هب ور  لیام  رادقم  نوممه  ابیرقت  نیمهف ؟ یم شفرح  زا  یزیچ  .هلیام  رادقم  نامهب  هلصاف  نالف  هک  هگب  نوتهب  یکی  نینک  ضرف  .نم 
دیاب هش و  یمن هدیمهف  امیقتسم  هک  هیزیچ  زور  مه  هژورپ  ینینچنیا  یاه  نامز تدم  دروم  رد  .میمهف  یم دعب  مینک و  یم لیدبت  رتمولیک 

لیدبت لاس  ای  هام  هب  ور  نوا  اه  مدآ رثکا  میراد ، تقو  هژورپ  نایاپ  ات  زور  نیگب 531  هگا  .هشب  لیدبت  هام  لثم  یرت  گرزب دحاو  هب 
هام بسح  رب  ور  هدنومیقاب  نامز  تدم  میدب و  ماجنا  ور  لیدبت  نیا  نومدوخ  هک  هرتهب  سپ  .شنمهف  یم بیترت  نیا  هب  ننک و  یم

.میسیونب

https://khorramirad.com/356/


تاعالطا  99 تاعالطا شیامن   شیامن
https://khorramirad.com/354/ - ۱۳۸۸/۷/۸

لوبق ور  تیعقاو  نیا  یلو  .هشاب  روط  نیا مه  اعقاو  هش و  یم تنیرپ  یگنر  نینک  یم هیهت  هک  یشرازگ  هک  هشاب  نیا  نوتضرف  هنکمم 
لیاف هب  هک  ییاسک  هدنیآ  رد  هنکمم  الثم  هش ؛ یم دیلوت  مه  یدیفس  هایس و  یاه  هخسن هشاب  هدش  هیهت  هک  یشرازگ  ره  زا  هک  نینک 

هفرص ات  ننک  دیفس  هایس و  تنیرپ  ور  تسه  مزال  یتسد  مد  یراک  یارب  هک  یا  هخسن ای  ننک ، یپکوتف  ور  شرازگ  نرادن  یسرتسد 
.ننک ییوج 

رد رصنع  نیرت  مهم .هشاب  اناوخ  مه  شدیفس  هایس و  هک  نینک  شیحارط  یروط  نینک ، یم هدامآ  یگنر  ور  یشرازگ  هک  یتقو  یتح  سپ 
یگنر یتقو  هک  نیا اب  زمرق  یبآ و  الثم  .نینک  هدافتسا  اه  نوا زا  دیابن  نرادن و  یفاک  زیامت  اه  گنر یضعب  دیفس  هایس و  .هگنر  دراوم  نیا 

یتلاح نینچ  زبس  یبآ و  الثم  هک  هیلاح  رد  نیا  ننک ؛ یمن قرف  مه  اب  دایز  نشب  دیفس  هایس و  یتقو  نش ، یم زیامتم  مه  زا  الماک  نتسه 
.نرادن

هژورپ هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب هزوح   هزوح ردرد   تیلاعف   تیلاعف لاس   لاس هدهد  
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هک هنیا  تیعقاو  هتبلا  .هدرک  بلج  ور  مهجوت  یلیخ  هک  هیدادیور  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب رد  راک  هقباس  لاس  زرم 10  هب  مندیسر 
، دوب میراک  هبرجت  نیلوا  هک  ماما ، هاگدورف  هب  یرفاسم  هقردب  یارب  بشید  لاح  ره  هب  یلو  هدنوم ، یقاب  نامز  نوا  ات  یهام  راهچ  - هس

.اجنوا مر  یم یلومعم  هدننک  هدافتسا  هی  ناونع  هب  نالا  و  متشگ ، یمرب متفر و  یم ور  ینالوط  ِریسم  نیا  زور  ره  شیپ ، لاس  .متفر 12 
یاهدناب وت  نیشام  اب  هک  نیا دای  درم ، درک و  فداصت  هداج  وت  هاگراک  هب  هدنوم  یمک  هک  نومراچیب  هژورپ  ریدم  دای  مداتفا ، ماراکمه  ِدای 

ننک و یم دمآ  تفر و  اجنیا  هدنگ  یاهامیپاوه  ام  یاه  نیشام یاج  هب  ینامز  هی  هک  مدرک  یم رکف  مدوخ  اب  میدرک و  یم یگدننار  هاگدورف 
.مداتفا اهزیچ  یلیخ  دای  هیعقوم … نیچمه  نالا 

هب متسنوت  یمن یا  هگید یراک  هزوح  چیه  رد  هک  منک  یم اعدا  یتحار  هب  .هشخب  تذل مارب  میضار ؛ یلیخ  میراک  هنیمز  زا  هک  هنیا  مهم  هتکن 
هی دوب ؛ یقافتا  هتفیم  نومیگدنز  وت  هک  یتاقافتا  زا  هگید  یلیخ  لثم  مه  یریگ  تهج نیا  .مشاب  دنم  تداعس لاحشوخ و  هزادنا  نیا 

یچیه هک  دوب ، هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب یراک ، عوضوم  نیا  .مدرک  لابقتسا  مه  نم  دموا و  شیپ  مارب  هاگدورف  وت  یراک  تیعقوم 
وت .منکب  یدایز  یاه  کمک نوشهب  منوت  یم یرازفا  مرن یاهراک  وت  هک  نتسنود  یم نوچ  نتساوخ  یم ور  نم  .متسنود  یمن شرابرد 

جیردت هب  .مدرک  عورش  ور  مراک  مدنوخ و  ور  تشاد  دوجو  اه  هنیمز نیا  رد  باتک  یچره  دوب  هدنوم  یقاب  مراک  عورش  ات  هک  یا  هتفه
.متفرگ اجنوا  رد  یا  هگید یاه  تیلوئسم متفرگ و  دای  ور  هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب

رطاخ هب  لاس  طسو 2  نیا  هلاس ؛ میراک 10  هقباس  متفگ  هک  مدرکن  هابتشا  مدرک و  یم راک  اجنوا  شیپ  لاس  متفگ 12  هک  هتسرد  .ن.پ :
.مدرکن راک  سرد 

((22  ) ) هژورپ هژورپ نایاپ   نایاپ هبساحم   هبساحم

https://khorramirad.com/354/
https://khorramirad.com/348/


https://khorramirad.com/347/ - ۱۳۸۸/۶/۱۰

رثکا رد  تابساحم  نیا  .دروآ  تسد  هب  ور  کیسالک  ریخات  هش  یم یروطچ  هک  مداد  حیضوت  هرامش 1  هژورپ  نایاپ  هبساحم  بلطم  وت 
.هشابن یفاک  ام  یارب  هنکمم  هک  نراد  یصاخ  ریبعت  لاح  نیا  اب  .نتسه  هداتفا  اج  مه  الماک  دراد و  دوجو  اهرازفا  مرن

هچ رد  هربب  شیپ  ور  شراک  هتشاد  نالا  ات  هژورپ  یادتبا  زا  هک  یتعرس  هباشم  شیبامک  یتعرس  اب  راکنامیپ  هگا  هک  مینودب  میاوخب  دیاش 
.هنک یم مومت  ور  هژورپ  ینامز 

هتشذگ هژورپ  زاغآ  زا  یزور  دادعت  هی  نالا  .مینک  هدافتسا  ( Earned Schedule ففخم  ) ES هبساحم هویش  زا  مینوت  یم راک  نیا  یارب 
هدش یزیر  همانرب تفرشیپ  هک  نینیبب  نیدرگب و  نیرب  دیاب  نالا  الثم ٪30 .)  ) هراد یرادقم  مه  هژورپ  یعقاو  تفرشیپ  و  زور ) الثم 140  )
نینک میسقت  یعقاو  زور  دادعت  رب  ور  یزیر  همانرب زور  دادعت  الاح  ما .) زور 100 الثم   ) هدوب ربارب  ینونک  یعقاو  تفرشیپ  اب  یخیرات  هچ  رد 

شینعم  ٪. دودح 71 هش  یم  SPIt رادقم متشذگ  لاثم  نیا  وت  هک  ییاهددع  وت  .نیرایب  تسد  هب  ور  هش  یم هدیمان   SPIt هک یصخاش  ات 
؟ هدوب ردقچ  هژورپ  هیلوا  نامز  تدم  الاح  بوخ ، .میر  یم شیپ  هدش  یزیر  همانرب تعرس  لداعم ٪71  یتعرس  اب  میراد  المع  ام  هک  هنیا 

.زور هش 704  یم لاثم  نیا  وت  .دایب  تسد  هب  هژورپ  نایاپ  ینیمخت  نامز  تدم  ات  نینک  میسقت   SPIt رب ور  نوا  زور ؟ الثم 500 

هدش یزیر  همانرب نایاپ  زا  دعب  زور  دودح 200  الامتحا  هرب ، شیپ  ینونک  تعرس  هباشم  شیبامک  یتعرس  اب  هژورپ  هگا  لاثم  نیا  وت  سپ 
.هش یم مومت 

((11  ) ) هژورپ هژورپ نایاپ   نایاپ هبساحم   هبساحم
https://khorramirad.com/346/ - ۱۳۸۸/۶/۶

تیعضو یدنب  نامز نیا  .نیرایم  تسد  هب  یدیدج  یدنب  نامز نینک ،  Reschdule یعقاو تاعالطا  ندرک  دراو  زا  دعب  ور  همانرب  یتقو 
هصالخ  Finish دلیف زا  هک  س  هژورپ نایاپ  خیرات  هش ، یم مولعم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .هد  یم نوشن  هدش  دراو  طیارش  رد  ور  هژورپ 

نیا نینوت  یم نیشاب ، هدرک  هریخذ  ( baseline  ) انبم طخ هگا  .هنک  یم قرف  لبق  خیرات  اب  الامتحا  خیرات  نیا  .هش  یم هدنوخ  هژورپ  تیلاعف 
.هداتفا ریخات  هب  زور  هژورپ 30  نایاپ  هک  هگ  یم دیف  نیا  الثم  .نینوخب   Finish Variance دلیف رد  ور  توافت 

؟ هیچ دیدج  نایاپ  خیرات  نیا  ریخات و  رادقم  نیا  الاح 

رد هژورپ  هدب ، ماجنا  هدش  یزیر  همانرب رادقم  اب  ربارب  اقیقد  یناوت  اب  هژورپ  ِلماک  نایاپ  ات  هظحل  نیمه  زا  ور  شراک  همادا  راکنامیپ  هگا 
.هنیا شینعم  هش ؛ یم مومت  ریخات  رادقم  نوا  اب  خیرات و  نوا 

.درک ینعم  ور  نوا  شریبعت  هب  نتشاد  هجوت  اب  هشیمه  دیاب  س و  هنانیبشوخ شیبامک  رادقم  نیا  نیدید  هک  یروط  نیمه سپ 

لسکا لسکا ردرد   یسیون   یسیون لومرف لومرف یامنهار   یامنهار باتک   باتک پاچ   پاچ
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ات هشاب  مک  شمجح  مدرک  یعس  متشون و  هداس  یلیخ  ور  باتک  نیا  .دش  پاچ  لسکا  رد  یسیون  لومرف یتامدقم  یامنهار  باتک 
رکف الک  .شفرط  نرب  زرل  سرت و  نودب  نریگب  دای  ور  یسیون  لومرف لوبق  لباق  یدح  رد  تحار  عیرس و  یلیخ  ناوخ  یم هک  ییاسک 
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.مدوب قفوم  مفده  وت  منک  یم

لماک زونه  شعیزوت  هک  نیا رب  هوالع  هرذگ و  یمن ارجام  نیا  زا  رتشیب  زور  دنچ  طقف  هدش ، پاچ  مه  اروامیرپ 6  باتک  ارهاظ  تشونیپ :
.شنیرخب یتحار  هب  نینوتب  دیاب  هگید  هتفه  هی  ات  رثکادح  لاح  نیا  اب  .مسیونب  هک  مرادن  مه  ور  شقیقد  تاعالطا  هدشن ،

هژورپ هژورپ لرتنک   لرتنک یزیر  وو   یزیر همانرب همانرب یاهامعم   یاهامعم
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هب نومراک  وت  اتقو  یلیخ  .منک  عورش  نینیب  یم هک  یناونع  نیا  اب  بلطم  هعومجم  هی  متفرگ  میمصت  هعفد  هی  مدوب  مومح  هک  نالا 
هک ییاهامعم  زا  یضعب  .تسامعم  لح  ِهیبش  راک  نیا  میدرگب و  نوش  هیجوت لیلد و  لابند  دیاب  هک  میروخ  یم رب  یبیجع  لیاسم 

.مسیون یم نوتارب  ور  منک  یم مدرک و  دروخرب  نوشاهاب 

هک نالا  ات  هشب و  مومت  لاس  نایاپ  هژورپ  هرارق  .هدوب  لاس ٪50  یادتبا  رد  ود  ره  هژورپ  هدش  یزیر  همانرب یعقاو و  تفرشیپ  نینک  ضرف 
یاهرادقم مراهچ  کی  ات  موس  کی  نیب  راکنامیپ  هک  میدرک  شرازگ  میدرک و  باتک  باسح  هشیمه  هتشذگ ، لاس  فصن  ابیرقت 

؟ تسین بیجع  نوترظن  هب  .تسه  یعقاو ٪70  هدش 90٪ و  یزیر  همانرب تفرشیپ  نالا  .هداد  ماجنا  ور  شیا  هرود هدش  یزیر  همانرب

ور ش  هدش یزیر  همانرب یاهراک  فصن  ینعی  هدرک ؛ تفرشیپ  هک ٪20  یلاح  رد  هنک ، تفرشیپ  الک ٪40  راکنامیپ  هدوب  رارق  تدم  نیا  وت 
ارجام هدش ؛ ققحم  یزیر  همانرب مراهچ  کی  ات  موس  کی  نیب  هک  میدرک  یم شرازگ  میتشاد  هتفه  ره  تدم  نیا  وت  ام  یلو  .هداد  ماجنا 

؟ هدوب هابتشا  نوماه  باسح هیچ ؟

؟ هیچ نوترظن  بوخ ،

؟ هسر یم نوترظن  هب  یباوج 

نوچ هرابجا ، هی  هلئسم  نیا  تسه ؛  S روج هی  عبات  یعون  هب  هشیمه  درکراک  هک  نیا یارب  .هرادن  یلکشم  چیه  هیعیبط و  هلئسم  نیا 
هک هرطاخ  نیمه  هب  .درک  تفرشیپ  راک  طساوا  هزادنا  هب  هش  یمن نش و  یم رتمک  یراک  یاه  ههبج میشب  رت  کیدزن راک  نایاپ  هب  یچره 

.هزاس یم ور   S ییاهتنا تمسق  هش و  یم مک  راک ) تعرس   ) بیش مک  مک 

یاهرادقم زونه  هتفرن و  ولج  دایز   S ینحنم وت  المع  هنک ، راک  ور  شدش  یزیر  همانرب یاهرادقم  مراهچ  کی  ات  موس  کی  راکنامیپ  یتقو 
نومه  ) ننک یم شرازگ  ور  نتسه  رتشیب  هک  ور  ِشیپ  یاهرادقم  نراد و  رارق  رت  بیش رپ  تمسق  وت  شیا  هرود هدش  یزیر  همانرب
تفرشیپ هک  یلاح  رد  مراهچ ،) کی  ات  موس  کی  هشب  ققحت  رادقم  نش  یم ثعاب  رسک  جرخم  وت  نر  یم یتقو  هک  یدایز  یاهرادقم 

ینحنم فطع  هطقن  زا  یعقاو  تفرشیپ  هگا  رطاخ  نیمه  هب  .هنک  یم تفا  هش و  یم رت  کیدزن هژورپ  یاهتنا  هب  هدش  یزیر  همانرب یعمجت 
لبق هقداص ، مه  هلئسم  نیا  سکعرب  .دایم  تسد  هب  یرتشیب  ققحت  نازیم  نشاب ، رت  گرزب یلرتنک  یاه  هرود یچره  هشاب ، هتشذگ   S

یلرتنک یاه  هرود یچره  هشاب ، هتشذگن  دایز  فطع  هطقن  زا  هدش  یزیر  همانرب رادقم  هک  یتروص  رد  فطع و  هطقن  هب  ندیسر  زا 
.هش یم شرازگ  رتشیب  ققحت  نازیم  نشاب ، رت  گرزب

هام نیا 7  وت  هک  ییاهزور  مامت 7  وت  میداد و  ماجنا  ور  میداد  یم ماجنا  دیاب  هک  ییاهراک  فصن  هام  وت 7  ام  تسین ؟ ضقانت  نیا  الاح 
؟ مراهچ کی  ات  موس  کی  ندوب 

رتمک هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب وت  .هشاب  اه  عمج دروآرب  اب  ربارب  اهدروآرب  عمج  هک  تسین  یطخ  اه  نیا تبسن  نوچ  تسین ، ضقانت  هن 
.هیطخ یزیچ 
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.هش یم یریگ  میمصت اه  نیا ساسا  رب  الومعم  نتسرد ؟ ریداقم  نیا  زا  یکیمودک  الاح 

نایم تسد  هب  هاتوک  یلرتنک  یاه  هرود زا  هک  یماقرا  دادعا و  زا  دیاب  امتح  تدم  هاتوک  یاه  یریگ میمصت یارب  هنیا : باوج  نم  رظن  هب 
.ینالوط یاه  هرود ماقرا  زا  اعطق ) هن  یلو   ) احیجرت تدم  دنلب  یلک و  یاه  یریگ میمصت یارب  درک و  هدافتسا 

.مد یم حیضوت  ادعب  مراد  رخآ  دروم  نیا  یارب  هک  یلیلد  دروم  رد 

زومآ زومآ شناد شناد موردنس   موردنس
https://khorramirad.com/342/ - ۱۳۸۸/۶/۳

CPM ای ینارحب  ریسم  شور  اب   ) هینارحب هریجنز  متسیس  کیروئت  ینابم  زا  زومآ و  شناد موردنس  نگ  یم شهب  هک  تسه  ییارجام  هی 
(. هراد قرف 

هد و یم ماجنا  تقو  رخآ  ور  شراک  لاح  ره  هب  یدب ، تقو  زومآ  شناد  هی  هب  ردقچ  هنک  یمن یقرف  هک  هگ  یم زومآ  شناد  موردنس 
اب لیوحت  رد  ریخات  نیا  .هد  یم لیوحت  رترید  مه  یمک  هی  الومعم  تیاهن  رد  هش ، یم رت  هدرشف شراک  هش  یم رت  کیدزن هجرف  هب  یچره 

.تقو دوبمک  هن  هزومآ ، شناد  موردنس  لکشم  نوچ  هش ، یمن لح  نامز  شیازفا 

میراد راک  رس و  ییاه  همانرب اب  اجنوا  .ننک  لقادح  ور  زومآ  شناد  موردنس  زا  یشان  تالکشم  ننک  یم یعس  ینارحب  هریجنز  متسیس  وت 
فصن ضوع  رد  .دایم  تسد  هب  یلومعم  یاه  همانرب وت  هک  هیرادقم  فصن  ابیرقت  هژورپ  نامز  تدم  نا و  ینارحب شاه  تیلاعف همه  هک 

رایعم هشاب  هدرک  فرصم  ور  شرفاب  زا  ردقچ  نامز  ره  رد  راکنامیپ  هک  نیا هش و  یم جرد  همانرب  وت  رفاب  تروص  هب  نامز  هدنوم  یقاب
.تسین ینزو  بیارض  هب  هتسباو  هک  هیمتسیس  اهنت  المع  ینعی  س ، همانرب اب  نوا  تقباطم 

ور ییاهراک  هعومجم  هرارق  راکنامیپ  متسیس  وت  ام  یاراکمه  .مگب  ور  زومآ  شناد موردنس  زا  یا  هنومن هی  هک  متفگ  ور  اه  نیا همه  الاح 
نیب 20 هشیمه  .میشاب  هتشاد  مه  یا  هسلج اه  نوا هئارا  اب  هارمه  ات  ام  رتفد  نایب  تعاس 2  سار  اه  هبنش هس هتفه  ره  ندب و  ماجنا 

لکشم نیا  ات  تعاس 3  میراذب  ور  هسلج  هک  ندرک  رارصا  نم  هب  رواشم  راکنامیپ و  شیپ  هتفه  ود  .نتشاد  ریخات  تعاس  مین  ات  هقیقد 
تعاس 3 هسلج  دوب  راب  نیلوا  هک  شیپ  هتفه  .مدرک  لوبق  تیاهن  رد  یلو  دایب ، شیپ  یلکشم  نینچ  هک  مدز  یم سدح  .هش  لح 

هسلج نامز  زا  عبر  هی  مسیون ، یم ور  نتم  نیا  مراد  همود و  هعفد  هک  مه  نالا  .ندموا  ریخات  هقیقد  اب 25  مه  زاب  دوب ، هدش  یزیر  همانرب
.همکاح ارجام  نیا  هب  زومآ  شناد موردنس  نوچ  ارچ ؟ .ندیسرن  زونه  هتشذگ و 

لسکا لسکا ردرد   یبیکرت   یبیکرت یاهرادومن   یاهرادومن میسرت   میسرت
https://khorramirad.com/341/ - ۱۳۸۸/۶/۲

نینک ضرف  الثم  .هفلتخم  رادومن  عون  دنچ  زا  یبیکرت  هک  درک  میسرت  ییاهرادومن  شوت  هش  یم هک  هنیا  لسکا  ِبوخ  تیلباق  هی 
یطخ و رادومن  اب  یعمجت  ریداقم  هک  هرتهب  .میدب  نوشن  رادومن  هی  وت  ور  یا  هرود یعمجت و  هدش  یزیر  همانرب یاه  تفرشیپ میاوخ  یم

.میزاسب یبیکرت  رادومن  هی  دیاب  نیا  رب  انب  .نشب  میسرت  یا  هلیم رادومن  اب  یا  هرود ریداقم 

: هد یم نوشن  ور  ماخ  تاعالطا  ریز  لودج 
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: میشک یم یطخ  ای  یا  هلیم عون  زا  رادومن  هی  شاهاب  الاح 

؛ نشب باختنا  ات  نینک  کیلک  یا  هرود یاهرادقم  طخ  یور  .ندش  هداد  شیامن  بسانم  رادومن  ِعون  اب  یعمجت  یاهرادقم  نالا  بوخ ،
نوا زا  دعب  .نوشتخانش  هش  یم نش  یم هداد  شیامن  اهدون  همه  رود  هک  یکچوک  یاه  هریگ اب  دشاب  هدش  باختنا  یتقو  هک  نینود  یم

نوشن ور  رادومن  عاونا  هش و  یم زاب  هرواحم  رداک  هی  راک  نیا  اب  .دینک  کیلک   Change Chart Type یور لسکا 2007   Design بت زا 
نیشاب هتشاد  رظن  رد  .نیشب  جراخ  شزا  ات  نینک  دییات  ور  هرواحم  رداک  نینک و  باختنا  ور  بسانم  یا  هلیم یاهرادومن  زا  یکی  هد ؛ یم

.نینک بیکرت  ور  یدعب  هس رادومن  هی  یدعب و  ود  رادومن  هی  نینوت  یمن الثم  درک ؛ بیکرت  هگید  رادومن  اب  هشیمن  ور  یرادومن  ره  هک 
: هد یم هوشن  ور  یلعف  هجیتن  ریز  لکش 



نوترظن هب  شندرک  رتهب  یارب  ییاهزیچ  هچ  .مینک  رتهب  ور  نوا  دیاب  هدشن ؛ مومت  نومراک  یلو  .دش  هتخاس  یبیکرت  رادومن  بوخ ،
: مینک یم لامعا  ور  متشون  تاعالطا ” شیامن   “ هعومجم بلاطم  وت  هک  ییاهراک  یرس  هی  زیچ  ره  زا  شیپ  هسر ؟ یم

: هدش ماجنا  هک  ییاهراک 

هدننیب زکرمت  شیازفا  یارب  یقفا  یامنهار  طوطخ  ندرک  گنرمک   .1
رصانع یگنرمک  یگنررپ و  ندرک  بسانتم   .2

اه تنوف هزادنا  میظنت   .3
یدومع روحم  رادقم  رثکادح  میظنت   .4

رتمک یعمجت  یاهرادقم  تبست  هب  یا  هرود یاهرادقم  هشاب ، رتشیب  اه  هرود دادعت  یچره  .درک  هش  یم مه  هگید  راک  هی  الاح  بوخ ،
زا یبیکرت  ره  .درک  هدافتسا  مود  یدومع  روحم  زا  هش  یم لکشم  نیا  عفر  یارب  .نوشدید  هش  یمن مک  مک  هگید  هک  یدح  هب  نش ، یم

یکی اب  نش  یم هداد  شیامن  رادومن  وت  هک  یرادقم  هورگ  ره  .هشاب  هتشاد  فلتخم  یاهددع  اب  یدومع  روحم  ود  ای  کی  هنوت  یم اهرادومن 
.نش یم هداد  شیامن  لوا  روحم  اب  ریداقم  همه  ضرف  شیپ روط  هب  .نش  یم میسرت  روحم  ود  نیا  زا 

Series تمسق وت  .نینک  باختنا  ور   Format Data Series هش یم زاب  هک  ییونم  زا  نینک و  تسار  کیلک  یا  هرود یاهرادقم  یور 
نینک و باختنا  ور  یمود  .هیلوا  نومه  ضرف  شیپ هک  تسه   Secondary Axis و Primary Axis هنیزگ ود  هرواحم  رداک   Options

: نیشب جراخ  شزا  ات  نینک  دییات  ور  هرواحم  رداک 



نوچ هدحاو و  شرثکادح 25  ضرف  شیپ روط  هب  لاثم  نیا  وت  نینیب  یم هک  یروطنومه  .هش  یم هداد  شیامن  تسار  تمس  مود  روحم 
روحم رادقم  رثکادح  میظنت  اب  .ندش  هداد  شیامن  لبق  زا  رت  گرزب تبسن  هب  یا  هرود یاهرادقم  هدحاو ، شرثکادح 100  یلصا  روحم 

.نیدب یا  هرود یاهرادقم  هب  نیشاب  هتشاد  تسود  هک  یسایقم  ره  نینوت  یم مود ،

هئارا هویش  نیا  زا  نینوت  یم الثم  .هشن  مگردرس  بطاخم  ات  نینک  شرت  حضاو دیاب  امتح  س ؛ هدیچیپ دموا  تسد  هب  هک  یرادومن  بوخ ،
: نینک هدافتسا 

تاعالطا  88 تاعالطا شیامن   شیامن
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: رادومن نیا  لثم  هش ، یم هئارا  تاعالطا  دح  زا  دایز  اهرادومن  وت  اتقو  یضعب 
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شهب ور  یریوصت  ریغ  تاعالطا  زا  یهوبنا  هرابود  هشاب  رارق  هگا  میدب ، شیامن  یریوصت  ور  تاعالطا  هک  هنیا  رادومن  هئارا  زا  فده 
.دایم دوجو  هب  یبیجع  بیکرت  مینک ، هفاضا 

دح رد  تاعالطا  هرارق  هگا  .هشاب  دیابن  یددع  ییاشنا و  تاعالطا  هب  یزاین  هراد ، دوجو  یریوصت  تاعالطا  یتقو  هک  هنیا  لوا  لکشم 
تفایرد تسین و  تقد  نیا  هب  یزاین  عقاوم  رثکا  یلو  .هرادن  ینعم  رادومن  هئارا  الامتحا  هریگب ، رارق  هدننیب  رایتخا  رد  راشعا  مقر  دنچ 

.هیفاک هش  یم رادومن  زا  هک  یا  هداس

لثم یا  هفاضا تاعالطا  .هنک  ییوج  هفرص نکمم  یاج  ات  دیاب  هنک ، هفاضا  رادومن  هب  مه  ور  یددع  تاعالطا  هک  هشاب  روبجم  مدآ  هگا 
راشعا ماقرا  دادعت  اب  دیاب  هشاب ، هرارق  هگا  مه   Value هشاب و رادومن  وت  دیابن  هجو  چیه  هب   Category Name و Series Name

.هشب جرد  رت  گنرمک کیچوک و  هزادنا  بسانم ،

رصانع یور  زکرمت  ننک و  یم هجوت  بلج  دح  زا  دایز  نشاب ، گنررپ  دادعا  هگا  هراد ؛ یدایز  تیمها  یفاضا  تاعالطا  ندوب  گنرمک 
.هش یم مک  رادومن  یریوصت 

تاعالطا  77 تاعالطا شیامن   شیامن
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؟ هیچ نییاپ  رادومن  دروم  رد  نوترظن 

ور رادومن  نیا  لاثما  هنافساتم  هد و  یم نوشن  فلتخم  یاه  هرود وت  ور  یدنب  بلاق یدنبروتامرآ و  یزیر ، نتب یعمجت  ریداقم  رادومن  نیا 
.نتفرگ رادقم  مدنر  نوچ  نینکن ، یریگ  تخس اهددع  تبسن  دروم  رد  .منیب  یم دایز 
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ناونع هب  .هدش  میسرت  یدومع  روحم  کی  اب  رادومن و  کی  رد  توافتم ، دحاو  هس  اب  فلتخم ، تیهام  هس  هک  هنیا  رادومن  نیا  لکشم 
بعکم رتم  رازه  مه  یدنب و  بلاق عبرم  رتم  رازه  مه  روتامرآ ، مرگولیک  رازه  ینعم  هب  مه  رادومن  یدومع  روحم  رد  ددع 1000  لاثم 

.هتفر راک  هب  یزیر  نتب

طخ هس  ریداقم  نیب  یا  هسیاقم هاگآدوخان  بطاخم  هش ، یم هئارا  یرادومن  نینچ  یتقو  نوچ  هدب ، یلیخ  تاعالطا  هئارا  هویش  نیا 
هزوح رد  رتمک  راک  ینعم  هب  یدنب  بلاق طخ  ندوب  رت  نییاپ .هینعم  یب الماک  طیارش  نیا  رد  هسیاقم  نیا  هک  یلاح  رد  هد ، یم ماجنا 

.هراد یا  هگید یاهدحاو  اه و  مرن یدنب  بلاق نوچ  تسین ، یدنب  بلاق

یاهدحاو هش  یم یروطچ  .مینک  ناسکی  ور  نوشاهدحاو  دیاب  امتح  میدب ، رارق  رادومن  کی  رد  ور  توافتم  تیهام  هس  هشاب  رارق  هگا 
یدصرد هچ  هک  میدب  نوشن  مینک و  میسقت  نوشیلک  دروآرب  رب  ور  ریداقم  مامت  هک  هنیا  هار  نیرت  هداس درک ؟ ناسکی  ور  تیهام  هس  نیا 

وت نوشنداد  نوشن  نتسه و  دصرد  دحاو  اب  ریداقم  همه  بیترت  نیا  هب  .هدش  ماجنا  یدنب  بلاق لک  یدنبروتامرآ و  لک  یزیر ، نتب لک  زا 
.هرت یقطنم رادومن  کی 

مه اب  ددع  هس  نیا  هک  هنیا  زج  هگم  میدب ؟ نوشن  ور  رادقم  هس  ره  نامزمه  هک  هراد  یلیلد  هچ  میرذگب ، هک  اه  نیا همه  زا  الاح 
ریداقم سپ  .نشاب  لقتسم  ننوت  یمن نر و  یم شیپ  مه  شود  هب  شود  هشیمه  یزیر  نتب یدنبروتامرآ و  یدنب ، بلاق نراد ؟ بسانت 

بلاق هب  نتب  تبسن  الثم  تسین ؛ یکی  هشیمه  اه  نیا یراک  ماجحا  بسانت  هک  مراد  لوبق  هتبلا  .همه  هباشم  الماک  مه  اه  نوا تفرشیپ 
.نتسه یشوپ  مشچ لباق  اه  توافت نیا  هشاب ، یلک  نومهاگن  هگا  یلو  هلاد ، زا  رتشیب  یلیخ  لیاح  راوید  وت 

: هک هنیا  ماه  تبحص یدنب  عمج

.داد رارق  رادومن  کی  رد  ور  توافتم  یاهدحاو  اب  یاه  تیهام دیابن  تقوچیه   .1
نوچ درکن ، هئارا  ور  نشاب  یرارکت  یعون  هب  هک  یتاعالطا  چیه  درک و  ییوج  هفرص نکمم  یاج  ات  تاعالطا  هئارا  رد  دیاب  هشیمه   .2

لثم یرادقم  طقف  رادقم ، هس  ره  یاج  هب  هش  یم صاخ  دروم  نیا  رد  .هنک  یم مگردرس  ور  بطاخم  مک و  ور  اه  شرازگ ییاناوخ 
.هراک هورگ  هس  ره  یارب  یبوخ  هدنیامن  هک  درک ، شرازگ  ور  یزیر  نتب
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اه نوا لاثما  اب A، B، C و  ور  اه  هرود لاثم  نیا  وت  .میدب  نوشن  فلتخم  یاه  هرود وت  ور  یزیر  نتب یا  هرود رادقم  میاوخ  یم نینک  ضرف 
: ننک یم میسرت  یروطنیا  یهاگ  ور  یرادومن  نینچ  .مداد  نوشن 

؟ ارچ یلو 
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تسین ینعم  نیا  هب  نیا  یلو  درک ، هدافتسا  یتاعالطا  ره  شیامن  یارب  مودکره  زا  هش  یم ابیرقت  هراد و  دوجو  اهرادومن  ماسقا  عاونا و 
: هش یم صخشم  روتکاف  ود  اب  رادومن  عون  مینودب ؛ راک  نیا  هب  زاجم  ور  نومدوخ  هک 

هشب هئارا  هرارق  هک  یتاعالطا  عون   .1
هدنبب شقن  بطاخم  نهذ  رد  تاعالطا  نوا  ندید  اب  میراد  راظتنا  هک  یریوصت   .2

هتشاد یعمجت  هبنج  هک  نتسه  بسانم  یتاعالطا  هئارا  یارب  هجیتن  رد  ننک و  یم اقلا  نهذ  هب  ور  یگتسویپ  یعون  یطخ  یاهرادومن 
ریداقم دروم  رد  یلو  .هیطخ  رادومن  نومه  رادومن  نیرتهب  الامتحا  میدب ، نوشن  ور  یزیر  نتب یعمجت  رادقم  میاوخب  هگا  الثم  .نشاب 

ور فلتخم  یاه  هرود درکراک  هک  نتسه  یلقتسم  ریداقم  نرادن ؛ ور  یعمجت  ریداقم  یگتسویپ  یا  هرود ریداقم  تسین ؛ روطنیا  یا  هرود
: هشب هدافتسا  یا  هلیم رادومن  زا  تاعالطا  نیا  یارب  هک  هرتهب  لیاسم ، نیا  هب  هجوت  اب  .ند  یم نوشن 

هب بطاخم  نهذ  رد  مه  ور  یگتسویپ  و  دنور ”  “ دوجو ِتسردان  ریوصت  هد و  یم نوشن  یبوخ  هب  ور  اه  هرود یزیر  نتب عیزوت  رادومن  نیا 
.هرایمن دوجو 

زا هک  میدب  نوشن  میاوخ  یم نینک  ضرف  الثم  .هراد  تیمها  مه  دایب  دوجو  هب  میراد  دصق  هک  یتینهذ  تاعالطا ، رب  هوالع  هک  متفگ 
رادومن زا  یا  هلیم رادومن  یاج  هب  میدب  حیجرت  هنکمم  تروص  نیا  رد  .هسر  یم هرود  ره  هب  یمهس  هچ  اه ، هرود نیا  یاه  یزیر نتب

.مینک هدافتسا  یا  هریاد

هداتفا و دم  زا  یا  هریاد یاهرادومن  زا  هدافتسا  هک  تسه  یلاس  دنچ  نالا  مد ؛ یم حیضوت  یا  هریاد یاهرادومن  دروم  رد  یدعب  بلاطم  وت 
.نایم باسح  هب  هداتفا  - بقع - هنومز - هرود - زا مک  هی  ننک  یم هدافتسا  اه  نوا زا  هک  ییاسک 
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: منک یم شرازگ  ور  ددع  هس  هرود  ره  یارب  الومعم  نم  .مینک  شرازگ  ور  یا  هرود تفرشیپ  تاعالطا  میاوخ  یم نینک  ضرف 

.نش یمن هتساک  ای  هدوزفا  اه  فارحنا هسرب ، دح  نوا  هب  یعقاو  یا  هرود تفرشیپ  هگا  هک  هیدح  یزیر ، همانرب لوا  دح   .1
رب تیعقاو  نر و  یم نیب  زا  یلبق  یاه  فارحنا مامت  هسرب ، دح  نوا  هب  یعقاو  یا  هرود تفرشیپ  هگا  هک  هیدح  یزیر ، همانرب مود  دح   .2

.هش یم قبطنم  یزیر  همانرب
.هیعقاو تفرشیپ  اعطق  هک  مه  یرخآ   .3
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: هنیا هش  یم میسرت  لسکا  اب  ضرف  شیپ روط  هب  هک  یا  هداس رادومن  .میراد  ددع  هس  هرود  ره  یارب  سپ 

رادومن عون  نیا  راک  نیا  یارب  نم  .ند  یمن نوشن  یتحار  هب  ور  نوشدوخ  تیهام  نتسین و  اناوخ  اه  هلیم .تسین  بلاج  دایز  رادومن  نیا 
: مد یم حیجرت  ور 

نیا .هتفرگ  رارق  ولج  هک  یرت  کیراب هلیم  اب  یعقاو  رادقم  نش و  یم صخشم  نتفرگ  رارق  تشپ  هک  ینهپ  یاه  هلیم اب  مود  لوا و  یاهدح 
: هراد یفلتخم  یاهزایتما  رادومن 

.نداد لیکشت  ور  هورگ  کی  یحضاو  زرط  هب  ندش و  ماغدا  مه  رد  الماک  هرود  ره  یاه  هلیم  .1
.هحضاو یلیخ  یعقاو  هدش و  یزیر  همانرب یاهرادقم  توافت   .2

.نگنرمک اه  یزیر همانرب هرصنع و  نیرت  گنررپ یعقاو  رادقم  .نرت  گنهامه بطاخم  ِدوهش  اب  اه  گنر  .3
بوخ یلیخ  نشاب ، رت  نهپ رت و  بقع یزیر  همانرب یاه  هلیم یتقو  .هش  یم ماجنا  یعقاو  یزیر و  همانرب نیب  یرتهب  یلیخ  هسیاقم   .4

.نتسه یعقاو  یارب  یدودح  هک  ند  یم نوشن 
.هریگ یم اج  یلبق  رادومن  زا  رتمک  یمک  رادومن  نیا   .5

یامنهار زا  اوتحم  یروطنیا  .مد  یم مه  یرتشیب  حیضوت  منک و  یم هئارا  هناگادج  ور  امنهار  الومعم  .مدرک  فذح  ور  امنهار  رادومن  نیا  وت 
.هش یم ادج  هتباث ) هک   ) شیامن هویش 

هب ننک و  یم هدافتسا  دایز  یتاعالطا  یاهدروبشاد  وت  رادومن  عون  نیا  زا  .تسه   Bullet Graph هب کیدزن  یسابتقا  رادومن  نیا 
شدش لاغشا یاضف  هب  تاعالطا  تبسن  مه  هرتاناوخ و  مه  نوچ  شننک ، یم یا  هریاد یاهرادومن  اه و  جیگ عاونا  نیشناج  صوصخ 

.مد یم حیضوت  لسکا  وت  ور  رادومن  عون  نیا  تخاس  هویش  یا  هناگادج بلطم  وت  .سالاب  یلیخ 
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لسکا وت  ور  اه  نوا رادومن  هگا  .یعقاو  هدش و  یزیر  همانرب یا  هرود تفرشیپ  رادقم  مودکره  یارب  میراد و  هرود  یدادعت  نینک  ضرف 
: هریگ یم ور  نوتتسد  ریز  لکش  هیبش  یرادومن  الامتحا  نینک ، مسر 

ضرف شیپ یاه  میظنت اب  ور  اهرادومن  تقوچیه  دیونش ، یم نم  زا  هگا  .هفیح  یلیخ  یلو  ننک ؛ یم هئارا  یلکش  نیمه  ور  رادومن  اه  یلیخ
.نینکن هئارا  لسکا 

هچ .میریگب  کمک  اه  نوا زا  دیاب  هک  نراد  ییانعم  مودکره  اه  ییانشور اه و  گنر .مینک  رت  یدوهش یمک  ور  رادومن  هک  هنیا  هلحرم  نیلوا 
، نشاب دیفس  هایس و  منک  یم هئارا  هک  یتاعالطا  مراد  تسود  نم  نشاب ؟ یبآ  هدش  یزیر  همانرب زمرق و  یعقاو  یاهرادقم  هک  هراد  یلیلد 

هک هرت  یدوهش یلیخ  سپ  نراد ، طبر  نوماهایور  هب  یعون  هب  ام و  راظتنا  هب  یزیر  همانرب یاهرادقم  .ادابم  زور  یارب  مراذیم  ور  اه  گنر
.گنر رپ  ور  نتسه  تیعقاو ”  “ هک یعقاو  یاهرادقم  میدب و  نوشن  رت  گنرمک ور  اه  نوا

.مدب نوشنوشن  الاب  تیفافش  اب  یلو  هریت ، یرتسکاخ  اب  منک ، گنرمک  ور  هدش  یزیر  همانرب یاهرادقم  هک  نیا یاج  هب  مد  یم حیجرت  نم 
.نش یم هدید  اه  نوا تشپ  زا  امنهار  یاه  طخ هک  هنیا  شقرف  یلو  نش ، یم گنرمک  المع  اه  هلیم تلاح  نیا  وت 

شارب یلاخ  ییاج  رادومن  لخاد  هش  یم هشیمه  هنک ؛ یم لاغشا  ور  یدایز  یاج  لیلد  یب هشاب ، تسار  تمس  هگا  مه  رادومن  یامنهار 
.درک ادیپ 

.امنهار یاه  طخ ندرک  گنرمک  هدش : تیاعر  رادومن  نیا  وت  مه  یگشیمه  هیصوت  نوا 

نیب ندیبسچ و  مه  هب  هرود  مه  یاه  هلیم هک  نیا اب  .هسر  یم نم  رظن  هب  هسر ؟ یم نوترظن  هب  رادومن  دوبهب  یارب  یا  هگید هار  بوخ ،
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اه هلیم مودک  هک  همهفب  ات  هنک  گنرد  یمک  دیاب  هدننیب  ند و  یم رازآ  ور  مشچ  یدح  ات  مه  زاب  تسه ، هلصاف  فلتخم  یاه  هرود
: مشک یم یروط  نیا ور  ماهرادومن  هنک ، ادیپ  دوبهب  هلئسم  نیا  هک  نیا یارب  .نتسه  هورگ  مه

رظن هب  هدش  یزیر  همانرب ریداقم  هدنهد  شیامن  یاه  هلیم نوا  رب  هوالع  .نا  هتسباو مه  هب  اه  هلیم مودک  هک  هصخشم  الماک  هگید  نالا 
، نش یم صخشم  یعقاو  زا  لبق  هدش  یزیر  همانرب یاهرادقم  هراگزاس : ام  ِدوهش  اب  دایز  دح  ات  مه  نیا  نایم و  یعقاو  یاه  هلیم ِتشپ 

.نایم رظن  هب  رت  بقع هجیتن  رد  و  نتسه ، رت  یمیدق
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: ننک هئارا  لودج  هی  یاج  هب  ور  ریز  لکش  لثم  یا  هعجاف هک  دایم  شیپ  یلیخ 

؟ تسین بسانم  لودج  نیا  ارچ 

هب ور  هدننیب  هجوت  اهرداک  .درک  هدافتسا  بسانت  هب  اه  نوا زا  دیاب  نراد و  یدایز  تیمها  اه  ییانشور اه و  گنر لثم  مه  اهرداک 
یاهرداک نیرت  فیرظ زا  دیاب  یلومعم  یاهراک  یارب  .ننک  یم بلج  یرتشیب  هجوت  نشاب ، رت  میخز هچره  ننک و  یم بلج  نوشدوخ 

هک یمیخض  یاه  طخ ِدایز  ِدادعت  عوضوم ، نیا  زا  هتشذگ  .درک  صاخ  یاه  هدافتسا هب  دودحم  ور  میخض  یاهرداک  درک و  هدافتسا  نکمم 
.هنک اهددع  ندید  ِعمج  ور  شساوح  هنوت  یمن هدننیب  ننک و  یم هبلغ  اهددع  هب  نراد  دوجو  لودج  نیا  وت 

: هرتهب یدح  ات  ریز  لودج 
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زا دایز  مه  زونه  هک  دنچره   ) نرت میخض ینوریب  یاه  طخ .هدرک  هدافتسا  یرتمک  ِمیخض  یاه  طخ زا  هک  رطاخ  نیا  هب  هرتهب ، لودج  نیا 
رتهب دادعا  هک  هش  یم ثعاب  نتسه و  رت  کزان اه  طخ لودج  لخاد  یلو  ننک ، یم بلج  لودج  لخاد  هب  ور  هدننیب  هجوت  و  نمیخض ) دح 

.نشب هدید 

؟ مینک هدافتسا  لودج  یوت  طخ  همه  نیا  زا  هک  هراد  یلیلد  هچ  یلو 

یروطنیا الومعم  اه  نوتس یلو  هنیبب ، یبوخ  هب  ور  لودج  راتخاس  بیترت و  هنوت  یمن هدننیب  الومعم  نشاب  هتشادن  طخ  اه  فیدر هگا 
هتسب یاهرداک  اب  لودج  بیترت  نیا  هب  مینکن و  هدافتسا  طخ  زا  اه  نوتس ندرک  ازجم  یارب  مینوت  یم الومعم  هک  هرطاخ  نیا  هب  .نتسین 

تاعالطا ندرک  زیامتم  یارب  رداک  ِیوق  ِرصنع  زا  مینوت  یم طیارش  نیا  وت  .هنک  یم بلج  شدوخ  هب  رتمک  ور  نهذ  هش و  یمن لیکشت 
: هشب هداد  نوشن  ریز  لکش  تروص  هب  لاثم  نیا  لودج  هک  هنیا  نم  داهنشیپ  .مینک  هدافتسا  ساسح 
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: مینیب یم دایز  ور  ریز  رادومن  هیبش  ییاهرادومن  نوماهراک  وت 

؟ هشب هئارا  ریز  تروص  هب  رادومن  تسین  رتهب  تسین ؟ یدب  رادومن  نوترظن  هب 
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: هراد لکشم  ود  لوا  رادومن 

هسیاقم مه  اب  ور  اه  هلیم عافترا  هشب  هک  نیا یارب  نشاب  ییامنهار  هرارق  اه  طخ نیا  .همک  یلیخ  یقفا  یامنهار  یاه  طخ نیب  هلصاف   .1
هلصاف دیاب  هشیمه  .ننک  یم مک  مه  ور  رادومن  ییاناوخ  هک  ننک ، یمن ییامنهار  اهنت  هن  هشاب  دایز  نوشدادعت  هگا  یلو  درک ،

.نینک دراو  لسکا  وت  نیریگب و  رظن  رد  طوطخ  یارب  ور  یبسانم 
رصنع یچره  .هنک  یم هجوت  بلج  یا  هزادنا هب  گنر ، ره  زا  ییانشور  رادقم  ره  گنر و  ره  .دایز  یلیخ  نراد ، یدایز  تیمها  اه  گنر  .2

یرتشیب تیمها  هک  یرصنع  ره  .هشاب  یشیامن  رصانع  اب  بسانتم  دیاب  هلئسم  نیا  .هنک  یم هجوت  بلج  رتشیب  هشاب ، رت  گنر رپ 
دیاب سپ  نراد ، اه  هلیم زا  رتمک  یتیمها  امنهار  یاه  طخ .هنک  یم هجوت  بلج  رتشیب  هک  هشب  هداد  شیامن  یگنر  اب  دیاب  هراد 

هب هنوت  یمن هدننیب  ننک و  یم بلج  نوشدوخ  هب  ور  هجوت  رطاخ  نیمه  هب  نتسه ، یکشم  اه  طخ لوا  رادومن  وت  .نشاب  رت  گنرمک
.نتفرگ رارق  نوشدوخ  بسانم  یدح  رد  هجوت  بلج  نازیم  رظن  زا  مود  رادومن  یامنهار  یاه  طخ .هنک  رارقرب  طابترا  رادومن  اب  یتحار 
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.منک یم عورش  تسپ  نیا  اب  ور  بلاطم  هعومجم  نیا  و  مسیونب ، تاعالطا  هئارا  یاه  هویش دروم  رد  یبلاطم  نیا  زا  دعب  ماوخ  یم

: نینک هاگن  ریز  رادومن  هب 

؟ هراد یلاکشا  هچ  رادومن  نوترظن  هب 

تبسن نیا  ایآ  .هنک  یم ریوصت  نهذ  وت  ور  رادقم  هس  نیا  نیب  یتبسن  مه  رادومن  نیا  هنک و  یم هئارا  تاعالطا  زا  یریوصت  رادومن  ره 
رفص یدومع  روحم  رادقم  لقادح  .تسین  روطنیا  هن ، هروطنیمه ؟ ایآ  یلو  هشاب ،  A ربارب ود  زا  رتشیب   B هک دایم  رظن  هب  الثم  هتسرد ؟
: هدش هداد  نوشن  ریز  لکش  وت  حیحص  رادومن  .ندروخ  مه  هب  رادومن  وت  اه  تبسن هک  هرطاخ  نیا  هب  .هرادقم  لقادح   110 تسین ،
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، تسین طلغ  لوا  رادومن  .هد  یم نوشن  یتسرد  هب  ور  تاعالطا  تبسن  رطاخ  نیمه  هب  هدش و  عورش  رفص  زا  رادومن  نیا  یدومع  روحم 
.نشاب هدننک  هارمگ  دیابن  هدش  هئارا  تاعالطا  سدننک ؛ هارمگ  تدش  هب  یلو 

تفرشیپ تفرشیپ فارحنا   فارحنا ریخات  وو   ریخات ندوبن   ندوبن هتسباو   هتسباو
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.ننک یم هابتشا  شدروم  رد  اه  یلیخ نوچ  مسیون ، یم مراد  ور  نیا 

ریخات رادقم  .میشاب  هدرک  یعقاو  تفرشیپ  هشاب و ٪80  دصرد  دص  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  هشاب ، هزور  دص  یا  هژورپ نینک  ضرف 
یا هداس میقتسم و  هطبار  چیه  عقاو  رد  تسین ؛ تسرد  الصا  یباوج  نینچ  .زور  هک 20  ند  یم باوج  لاوس  نیا  هب  اه  یلیخ هردقچ ؟

.هرادن دوجو  ریخات  تفرشیپ و  فارحنا  نیب 

ماجنا ینارحب  یاه  تیلاعف هک  هتفا  یم ینامز  قافتا  نیا  .میشاب  هتشاد  ریخات  یلو  هشاب ، یزیر  همانرب زا  رتشیب  یعقاو  تفرشیپ  هنکمم 
نوچ تسین ، بوخ  هژورپ  تیعضو  هک  هنیا  مه  شینعم  .نشاب  هدش  ماجنا  ینارحب  ریغ  یاه  تیلاعف زا  یدایز  رادقم  یلو  نشاب ، هدشن 

تفرشیپ زا  مه  یعقاو  تفرشیپ  جیردت  هب  هشب و  هتسب  یراک  یاه  ههبج هک  هش  یم ثعاب  ینارحب  یاه  تیلاعف ندشن  ماجنا 
.هتفیب بقع  هدش  یزیر  همانرب

هتفا یم قافتا  ینامز  بیکرت  نیا  .هشاب  هدموین  دوجو  هب  یریخات  یلو  هشاب ، هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  زا  رتمک  یعقاو  تفرشیپ  هنکمم 
یتقو هتبلا  .نشاب  هتفرن  شیپ  همانرب  قبط  ینارحب  ریغ  یاه  تیلاعف زا  یرادقم  یلو  نشاب ، هدش  ماجنا  ینارحب  یاه  تیلاعف مامت  هک 

قافتا دایز  تلاح  نیا  رطاخ  نیمه  هب  هدایز ؛ شندش  ینارحب  لامتحا  هتفیب ، ریخات  هب  یدایز  رادقم  ینارحب ، ریغ  دنچره  یتیلاعف ،
.هشاب هدش  هتشون  دب  یلیخ  همانرب  ای  هشاب  یبیجع  روط  ییارجا  قطنم  هک  نیا رگم  هتفا ، یمن

: هد یم نوشن  ور  تلاح  نیا  ریز  لکش 

همانرب قبط  اه  تیلاعف همه  هگا  .مینک  لیلحت  ار  تیعضو  میاوخ  یم هد  یم نوشن  گنر  زمرق  یدومع  طخ  هک  ینامز  رد  نینک  ضرف 
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؟ دوب دهاوخ  یروطچ  تیعضو  هشاب ، هدشن  ماجنا  زونه   T4 یلو نشاب ، هدش  ماجنا 

هدوب ینارحب  هک   T5 هگید ترابع  هب  .هداتفین  ریخات  هب  هژورپ  هزور ، ود  شدوخ  نوچ  هشب و  ماجنا  هک  هراد  تقو  هگید  زور  هس  زونه   T4
.هیزیر همانرب زا  رتمک  شیعقاو  تفرشیپ  یلو  هرادن ، ریخات  هژورپ  تلاح  نیا  رد  .هدنوم  یقاب  ینارحب  مه  زونه 

: نیریگب رظن  رد  ار  ریز  تلاح  الاح 

ولج رطاخ  هب  هشاب ، یفاک  هزادنا  هب  هگید  یاه  تیلاعف نزو  هگا  . T5 زج هب  ندش ، ماجنا  اه  تیلاعف همه  نینک  ضرف  مه  هعفد  نیا 
ینارحب هدوب و  ینارحب  هک   T5 نوچ یلو  دوب ، دهاوخ  رتشیب  یزیر  همانرب زا  یعقاو  تفرشیپ  لوا ، تیلاعف  راهچ  رد  تایلمع  یگداتفا 

(. زور راهچ   ) تشاد دهاوخ  ریخات  هژورپ  هدشن ، ماجنا  هدنوم  یقاب  مه 

یبیکرت یبیکرت یایا   هرود هرود هدش   هدش یزیر   یزیر همانرب همانرب تفرشیپ   تفرشیپ
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.مدب شدروم  رد  کیچوک  حیضوت  هی  هتشون  نیا  وت  ماوخ  یم هراد و  دوجو  لکشم  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  هبساحم  دروم  رد  رادقم  هی 
: میراد راک  رس و  تفرشیپ  هدش  یزیر  همانرب ریداقم  اب  تلاح  ود  رد 

یزیر همانرب هک  یلاح  رد  هدرک ، تفرشیپ  دصرد  الثم 45  هژورپ  میگب  میاوخ  یم یتقو  هدش : یزیر  همانرب تفرشیپ  یعمجت  رادقم   .1
یزیر همانرب نایاپ  زا  دعب  هش  یم درک و  باسح  ندلب  همه  هک  یروجنومه  دیاب  ور  تلاح  نیا  .هنک  تفرشیپ  دصرد  هک 50  هدوب  هدش 

.درک هبساحم  هژورپ  نایاپ  ات  ور  هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  یعمجت  ریداقم 
یزیر همانرب هک  یلاح  رد  میدرک ، تفرشیپ  دصرد  هام 4  نیا  میگب  میاوخ  یم یتقو  الثم  هدش : یزیر  همانرب تفرشیپ  یا  هرود رادقم   .2

.مینک تفرشیپ  دصرد  هک 5  هدوب  هدش 

ادودح راک  تعرس  نینک  ضرف  الثم  .متسین  قفاوم  راک  نیا  اب  الصا  نم  یلو  ننک ، یم هبساحم  یلوا  شور  اب  مه  ور  یمود  اه  یلیخ
تفرشیپ هگا  تلاح  نیا  وت  .میدرک  تفرشیپ  دصرد   45 میشاب ، هتشاد  تفرشیپ  دصرد  دودح 90  هک  نیا یاج  هب  هدوب و  فصن 

هدش یزیر  همانرب تفرشیپ  میرایب ، تسد  هب  میدرک  هبساحم  لوا  دروم  یارب  هک  یا  هداس ییاهرادقم  زا  ور  یا  هرود هدش  یزیر  همانرب
هرادن و ییانعم  چیه  هک  دایم  تسد  هب  ندرک  تفا  مه  اهرادقم  تسه و  هژورپ  نایاپ  هب  کیدزن  اقافتا  هک  هژورپ  هدنیآ  رد  یا  هرود یارب 

.هد یم نوشن  بوخ  ور  هژورپ  عضو  لیلد  یب 

هئارا کیکفت  هب  ور  اه  نوا تفرشیپ  تاعالطا  نیاوخ  یم هراد و  یفلتخم  یاه  کولب هژورپ  نینک  ضرف  .منز  یم نوتارب  هگید  لاثم  هی 
یارب یعمجت  هدش  یزیر  همانرب یاهرادقم  زا  هگا  .هدشن  مومت  تیعقاو  رد  هک  یلاح  رد  هدش ، مومت  همانرب  وت  اه  کولب زا  یکی  .نینک 

.هتفا یم یدب  قافتا  هچ  نینود  یم هک  مینک  هدافتسا  یا  هرود هبساحم 

هب ندشن  نشاب و  هدش  ماجنا  هدوب  رارق  هک  ییاه  تیلاعف مامت  ات  منک  یم زور  هب ور  همانرب  هک  هنیا  منک  یم هدافتسا  نم  هک  یلح  هار 
دیاب هرود  نایاپ  رد  هک  هدب  نوشن  ات  منک  یم زور  هب ور  اه  تفرشیپ دعب  نشب و  اجباج  مه  نوشاهزاین  سپ نشب و  لقتنم  هرود  یادتبا 
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هابتشا لوا  دروم  یاه  لضافت اب  هک  نیا یارب  یا و  هرود هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  هش  یم اتود  نیا  لضافت  .میشاب  هدرک  تفرشیپ  ردقچ 
.یبیکرت یا  هرود هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ  مگ  یم شهب  هشن ،

لثم ور  اه  نوا هش  یمن یعقاو و  ریداقم  هب  هتسباو  نوچ  درک ، باسح  هرود  هب  هرود  دیاب  ور  یبیکرت  یا  هرود هدش  یزیر  همانرب یاهرادقم 
.هنک یم مکح  ور  یزیچ  هچ  همانرب  یلعف ، تیعضو  اب  هک  هد  یم نوشن  ام  هب  رادقم  نیا  .درک  هبساحم  اجکی  یبیکرت  ریغ  عون 

تفرشیپ مسا  هب  هگید  رادقم  هی  تاقوا  یهاگ  نیمه  یارب  .هنک  یمن ناربج  ور  اهریخات  یبیکرت ، یا  هرود هدش  یزیر  همانرب تفرشیپ 
هزادنا نوا  هب  هگا  هک  یبیرقت ) روط  هب   ) هد یم نوشن  ور  یرادقم  هک  منک  یم هبساحم  مه  یناربج  یبیکرت  یا  هرود هدش  یزیر  همانرب

یارب .میدرک  ناربج  مه  ور  اهریخات  زا  یمهس  هی  میداد ، ماجنا  ور  هیلوا  یزیر  همانرب یاهراک  هک  نیا رب  هوالع  میشاب ، هدرک  تفرشیپ 
زا بسانت  اب  هک  مریگ  یم یرتشیب  رادقم  هرود ، یعقاو  تدم  یاج  هب  ور  هرود  تدم  یتشگنا  رس  روط  هب  منک ، باسح  ور  نیا  هک  نیا

.دایم تسد  هب  هنک  یم شرازگ  همانرب  هک  یریخات  رادقم  نامیپ و  هیلوا  رادقم 

نارگابید نارگابید نامجرتم   نامجرتم نافلوم  وو   نافلوم زازا   لیلجت   لیلجت هراونشج   هراونشج
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وت .درک  رازگرب  نامجرتم  نافلوم و  زا  لیلجت  یارب  یا  هراونشج شباتک ، نیمدص  رازه و  راشتنا  تبسانم  هب  نارگابید  تاراشتنا  زورید 
هب .دش  هیده  هکس  حول و  نوشهب  ندش و  باختنا  هدیزگرب  دارفا  ناونع  هب  مجرتم  / فلوم دنچ  ای  کی  یعوضوم ، ره  زا  هراونشج ، نیا 

.ندرک مباختنا  ” IT رتویپماک و  “ هورگ وت  نتشاد و  فطل  مه  نم 

یراکمه هیبوخ و  هعومجم  الک  .منک  یم رکشت  ننوخب ، ور  بلطم  نیا  منک  یمن رکف  هک  نارگابید ، ناراکمه  مامت  زا  نوبیرت  نیا  زا 
.هشخب تذل نوشاهاب 

.دش .دش پاچ   پاچ ... ... MSPMSP  ردرد   VBAVBA  یسیون یسیون همانرب همانرب عماج   عماج یامنهار   یامنهار
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.هحفص دش 422  یدنب  هحفص زا  دعب  .دش  پاچ  تکجارپ  رد   VBA یسیون همانرب عماج  یامنهار  باتک 

.تسه اجنوا  تاصخشم  هیقب  بلاطم و  تسرهف  .هنک  یم زاب  رشان  تیاس  وت  ور  باتک  نیا  هحفص  الاب  کنیل 

لماک و متسیس  ارهاظ  .ننک  دیرخ  مه  نارگابید  تیاس  زا  ننوت  یم اه ، یشورف باتک رب  هوالع  ننک  هیهت  ور  باتک  ناوخب  هک  ییاسک 
.نیگب مه  نم  هب  ور  شجیتن  نیدرک  شیامزآ  هگا  الاح  نراد ؛ شورف  یارب  یرسدرد  یب

دکوتا  20092009 دکوتا باتک   باتک
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.دش هحفص  دودح 1100  باتک  .رشان  یارب  شمداتسرف  دش و  مومت  دکوتا 2009  باتک 

پاچ هلصاف  یمک  اب  شدلج  ود  ره  دوب و  یدلج  ود  باتک  نوا  .تسه  مدوخ  دکوتا 2007  هدش  زور  هب باتک  نیا  متفگ ، هک  یروطنومه 
، درب راک  مزا  متشاد  راظتنا  هک  ینوا  زا  رتشیب  یلیخ  باتک  ندرک  زور  هب راک  .مدرک  بیکرت  دلج  هی  وت  ور  دلج  ود  راب  نیا  .ندش  مه  مود 

یاه لکش ای  هک  هراد  لکش  باتک 2044   ) منک نیزگیاج  ور  اه  لکش مامت  تسیاب  یم المع  دوب و  هدش  ضوع  رازفا  مرن سیفرتنیا  نوچ 
یضعب منک ؛ هفاضا  رازفا  مرن هب  ور  دیدج  یاه  تیلباق طقف  هک  دمویمن  ملد  هگید ، فرط  زا  نتسه .) نتم  لخاد  یاه  لکش ای  راد ، هرامش

زا  ) مداد حیضوت  دح  زا  دایز  مدرک  ساسحا  مه  اج  دنچ  .مدرک  هفاضا  ور  مدادن  حیضوت  یفاک  هزادنا  هب  البق  دمویم  مرظن  هب  هک  اهاج 
.مدرک ضوع  لماک  مه  ور  باتک  راتخاس  تیاهن  رد  .مدرک  مک  ور  نوشتاحیضوت  هدش ،) یمارتحا  یب  هدنناوخ  هب  نگ  یم هک  ییالدم  نوا 

یلیخ باتک  راتخاس  مرظن  هب  نالا  .ندش  بیکرت  مه  اب  هگید  یاه  یضعب ندش و  دروخ  اه  لصف یضعب  ندش ، اجباج  اه  لصف
رس متفر  دعب  تاراشتنا و  هب  مداد  مدرک و  هیهت  ور  کی  دلج  لوا  هخسن 2007  یارب  هک  دوب  نیا  یلصا  لکشم  .هرت  یدربراک رت و  یقطنم

ور یزیچ  هک  متشادن  ور  شناکما  رطاخ  نیا  هب  .دوب  هدش  پاچ  یلوا  مدرک ، مومت  ور  ود  دلج  یتقو  .هرب  رازاب  هب  رتدوز  راک  ات  ود ، دلج 
.منک گنهامه  مه  اب  دلج  ود  نیا  نیب 

مرب دعب  منک و  تحارتسا  یزور  هد  هی  ات  مدرکن  عورش  مه  ور  راک  متسبن و  ور  دادرارق  العف  .تسه  اروامیرپ 6  یدعب  باتک  لاح … ره  هب 
.شتقو رس و 

هدعاق هدعاق فیرعت   فیرعت اباب   هطبار   هطبار داجیا   داجیا
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اب اتح  هیرارکت و  ردقچ  نینود  یم هک  مدرک ، یم دراو  ور  طباور  متشاد  یتقو  .مسیونب  عیرس  یلیخ  ور  همانرب  هی  تسیاب  یم زورما 
همانرب هی  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  هش ، یمن دایز  یفاک  هزادنا  هب  مه  زاب  ننک  یم دایز  ور  راک  نیا  ماجنا  تعرس  هک  یفلتخم  یاهدنفرت 

، ننک رییغت  دعاوق  مه  تقو  ره  .هزاسب  دعاوق  نوا  ساسا  رب  ور  طباور  هنک و  تفایرد  هدعاق  یبیترت  هی  اب  هک  مسیونب  تکجارپ  یارب 
.هنک یزاسزاب  ور  طباور 

: نشاب اه  نیا دعاوق  زا  یدادعت  صاخ  یا  هژورپ وت  نینک  ضرف  الثم 

.هش یم ماجنا  شبالضاف  یشک  هلول  زا  دعب  هیحان ، ره  یشک  لاناک 
.هش یم ماجنا  یشک  لاناک  زا  دعب  بآ  یشک  هلول 

.هش یم ماجنا  بآ  یشک  هلول  زا  دعب  زاگ ، یشک  هلول 

.ور تیلاعف  عون  هگید  یکی  هنک و  صخشم  ور  اه  هیحان نوشیکی  هک  میشاب  هتشاد  دلیف  اتنچ  هیفاک  الاح  .عون  نیا  زا  یا  هگید طباور  و 
، هشابن رارقرب  هنوخروتوم  هیحان  وت  هنکمم  متفگ  هک  یطباور  الثم  .هنک  صخشم  ور  اهانثتسا  هک  تفرگ  رظن  رد  مه  موس  دلیف  هی  هش  یم

.هشن لامعا  اه  نوا هب  هدعاق  ات  درک  صخشم  موس  دلیف  وت  ور  ندوب  انثتسا  هش  یم تلاح  نیا  رد 

عبانم عبانم ربرب   ینتبم   ینتبم یدنب   یدنب نامز   نامز
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بانتجا طباور  طقف  شور  نیا  وت  .میزیر  همانرب هویش  نیا  دیدش  رادفرط  هی  نم  .نراذب  ریثات  یدنب  نامز  یور  عبانم  هک  هنیا  مروظنم 
یزیچ هشاب  هدشن  هگا  یراک  تفس  نوچ  هشب ، ماجنا  دیاب  یراک  تفس  زا  دعب  کاخ  چگ و  الثم   ) نش یم فیرعت  همانرب  یوت  ریذپان 

هقبط نیا  کاخ  چگ و  الثم   ) نش یمن دراو  نشاب ، یراک  بتارم  هلسلس  هدنهد  نوشن  هک  یطباور  و  هشب ،) کاخ  چگ و  شور  هک  تسین 
یاه تیولوا موزل  تروص  رد  هش و  یم فیرعت  هباشم  یاه  تیلاعف یارب  حیطست  لباق  یعبانم  ضوع  رد  شنییاپ .) ای  الاب  هقبط  زا  دعب 

.دایم دوجو  هب  متشاد  مزال  هک  یبتارم  هلسلس  مینک ، حیطست  ور  عبانم  هک  نیا زا  دعب  هش و  یم صخشم  مه  اه  نوا

ار همانرب  درک و  دایز  مک و  ور  اه  پیکا دادعت  هش  یم تحار  یلیخ  الثم  .هش  یم ریذپ  فاطعنا  یلیخ  همانرب  هک  هنیا  شور  نیا  گرزب  زایتما 
هی هشاب  هدش  هدافتسا  اه  نوا ندرک  هدایپ  یارب  طباور  زا  هک  یتلاح  وت  پیکا  دادعت  رییغت  هک  یلاح  رد  دید ؛ ور  شریثات  ات  درک  حیطست 

.هرایع مامت  هعجاف 

یا همانرب رس  مدرگرب  دیاب  نالا  نیمه  نوچ  مسیونب  نیا  زا  رتشیب  هک  مرادن  ور  شتقو  نالا  اعقاو  هک  شور  نیا  یاهزایتما  مامت  دوجو  اب 
: هراد دوجو  مه  گرزب  یلیخ  فعض  هطقن  هی  هشاب ، هدش  مومت  ادرف  هک  منک  یم هیهت  مراد  هک 

هدافتسا طباور  زا  یتقو  الثم  .هرادن  دوجو  ندش  مکاح  یدنب  نامز هب  هک  یرصانع  ندرک  ادیپ  یارب  یهار  چیه  یزیر ، همانرب تلاح  نیا  وت 
هی نالا  نم  .تسین  یزیچ  نینچ  تلاح  نیا  وت  .هنک  دایز  مک و  ور  نامز  هنوت  یم نوا  اب  مدآ  هک  تسه  ینارحب  ریسم  هی  هشاب ، هدش 

زا یریگولج  یارب  هک  پیکا ، دادعت  هی  هراد و  هژورپ  وت  راک  عورش  خیرات  هی  یراک  هورگ  ره  .هراد  یراک  هورگ  ات  هک 30  مراد  همانرب 
زا رتشیب  و  تسین ، دادرارق  قباطم  مژورپ  تدم  نالا  نم  .متفرگ  تباث  نامز  لوط  رد  مه  ور  پیکا  دادعت  همانرب  رتشیب  هچره  یگدیچیپ 

… رتشیب ای  هش ، یم رتمک  ای  یلو  هشب ، تسرد  منامز  هک  منک  یم یزاب  متفگ  هک  یرتماراپ  ات  نوا 60  اب  مراد  هک  هتعاس  هی 

نداد رییغت  راب  ره  هک  نینک  هفاضا  نوتاهروصت  هب  مه  ور  نیا  نینک  یم رکف  مدرک  ریگ  شوت  هک  یتیعضو  هب  نیراد  یتقو  .ن.پ 
نامز اعقاو  هراد ، دایز  مه  عبنم  هک  یمتیآ  رازه  دنچ  همانرب  هی  عبانم  حیطست  هد و  یم نوشن  ور  شدوخ  عبانم  حیطست  زا  دعب  اهرتماراپ 

.هعبانم حیطست  نیمه  شلیلد  نیرتگرزب  منک ، تیدپآ  ور  مپاتپل  یزور  هی  نم  هگا  .هراد  مزال  یدایز 

تکرش تکرش دارفا  وو   دارفا طابترا   طابترا
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نامزمه الومعم  .مدرک  راک  یددعتم  یاه  تکرش وت  هک  هنیا  متسه ، لوغشم  هک  یلاس  تشه  نیا  وت  نم  یراک  مهم  یاه  یگژیو زا  یکی 
تکرش هی  زا  توافتم  الماک  پیکا  ود  المع  مه  نوشیکی  هک  مدرک ، راک  فلتخم  تکرش  تفه  اب  نالا  ات  منک و  یم راک  تکرش  هس  وت 

.مدرک هبرجت  ور  هلاس  جنپ  ات  هلاس  کی  یراکمه  اه ، نیا نیب  .تکرش  تشه  هباشم  هش  یم هک  هدوب 

سح نوشلنسرپ  رد  اه  تکرش زا  یضعب  هک  هیروط  دارفا ، اب  نامزاس  دروخرب  زرط  هک  هنیا  مدش ، هجوتم  الماک  هک  یزیچ  هی  تدم  نیا  وت 
یفلتخم یاه  سح منک  یم یراکمه  نوشاهاب  هک  یفلتخم  یاه  تکرش لباقم  رد  نم  دوخ  .هن  هگید  یضعب  ننک و  یم داجیا  یزوسلد 

یلاح رد   ) هدموا شیپ  نم  دوخ  یارب  لکشم  راگنا  هک  یروط  مش ، یم تحاران  اعقاو  دایب ، شیپ  یلکشم  هگا  نوشیضعب  دروم  رد  .مراد 
اب هنکمم  اتح  مش و  یمن تحاران  نشب ، لکشم  راچد  هگا  هگید  یاه  یضعب هک  یلاح  رد  هرادن ،) نم  یارب  یمیقتسم  ریثات  لکشم  نوا  هک 

”. کرد هب   “ مگب مدوخ 

تکرش نامزاس  هک  مدیسر  هجیتن  نیا  هب  ادیدج  .هرایب  دوجو  هب  ور  یریگ  ههبج روط  نیا هنوت  یم یزیچ  هچ  هک  مدرک  رکف  نیا  هب  یلیخ 
نیا هب  هرادن و  یبوخ  یهدنامزاس  الصا  منوزوس ، یم لد  شارب  اعقاو  هک  ییاه  تکرش زا  یکی  .هنوا  تیریدم  هکلب  هنز ، یمن ور  لوا  فرح 

رد ور  یسح  نینچ  هیسانشردق ، رکفشوخ و  زوسلد ، مرتحم ، رایسب  مدآ  شریدم  نوچ  یلو ، منک ؛ یم ادیپ  یدایز  یلیخ  تالکشم  رطاخ 
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ناریدم دروخرب  زرط  رطاخ  هب  یلو  هراد ، یرتهب  یلیخ  یهد  نامزاس هک  تسه  یا  هگید تکرش  لاح ، نیع  رد  .هدروآ  دوجو  هب  نم 
، … شدشرا

.هشاب سانشردق  هشاب و  لیاق  تیمها  نوشارب  تکرش  ریدم  هک  هنیا  هحرطم ، لنسرپ  یارب  هک  یزیچ  نیرت  مهم منک  یم رکف 

AutoCAD 2008AutoCAD 2008  اباب یلخاد   یلخاد یحارط   یحارط ینامتخاس  وو   ینامتخاس یشک   یشک هشقن   هشقن
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نالا دوب و  هدش  پاچ  شیپ  تقو  دنچ  هک  تسه  دکوتا  عماج  یامنهار  مود  لوا و  یاهدلج  لمکم  نم  رظن  زا  .دش  پاچ  مه  باتک  نیا 
.هدش مه  مود  پاچ  شلوا  دلج 

دعب هد و  یم حیضوت  ور  مهم  یاه  کینکت یضعب  هک  متشذگ  یدربراک  یاه  نیرمت یمک  شلوا  .تسه  هاگراک )؟  ) پاش کرو  هی  الک  باتک 
هی یقرب  تاسیسات  یکیناکم و  تاسیسات  یرامعم ، یاه  هشقن لک  هیهت  پاش ، کرو  نیا  فده  .هش  یم عورش  یلصا  پاش  کرو  نوا  زا 

ثعاب باتک  نیا  نتشون  .هد  یم حیضوت  ور  دایب  شیپ  هنوت  یم هک  یلیاسم  مامت  هش و  یم عورش  مدق  نیلوا  زا  هک  هکیچوک ، دحاو  پیت 
! مشکب لماک  روط  هب  ور  ینامتخاس  هشقن  یرس  هی  مرمع  وت  راب  نیلوا  یارب  هک  دش 

ور باتک  زونه  .میدیشک  شارب  یدایز  یلیخ  تمحز  هیقب  مه  نم و  مه  هک  دوب ، شریواصت  باتک ، نیا  دروم  رد  نم  یلصا  تیساسح 
.تساوخ یم ملد  هک  هشاب  یروط  نوا  ریواصت  مراودیما  مدیدن …

تکجارپ تکجارپ ردرد   گاب   گاب
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یزیچ یدنب  نامز همانرب  هک  هتفیب  اج  هک  نیا یارب  ننکب ، یگنهرف  راک  یرس  هی  نتسه  یزیر  همانرب راک  وت  هک  ییاسک  دیاب  نم  رظن  هب 
.هشب رظن  دیدجت  ای  هتشون  زور  دنچ  وت  هک  تسین 

.تساوخ یم یدایز  تقد  راک  نیا  .منک  رظن  دیدجت  صاخ  یطیارش  اب  ور  اه  هژورپ زا  یکی  یدنب  نامز همانرب  هک  متشاد  تقو  هتفه  هی 
همانرب رظن  دیدجت  یور  هک  دنوم  تقو  مارب  زور  ود  طقف  تیاهن  رد  دموا و  شیپ  یروف  یاهراک  مه  هگید  یاه  هژورپ وت  هنافساتم 

.مدب ماجنا  شور  ییاه  لرتنک ات  منک  فیرعت  هژورپ  یارب  مه  دیدج  یفرصم  عبنم  هی  متساوخ  مک ، تصرف  نیا  وت  .منک  راک  یدنب  نامز
تقو رس و  مرب  مدشن  روبجم  مدوخ  هک  دوب  یراب  نیلوا   ) ندرک جارختسا  مارب  ور  نوا  یاهرادقم  هگید  یاهراکمه  هک  نیا زا  دعب 

، منیبب ور  شرادومن  مرب  متساوخ  اهراک  ندش  مومت  زا  دعب  یتقو  .دش  اه  نوا ندرک  دراو  فرص  یدایز  شیبامک  تدم  اه ،) هشقن
تسیر ور  رتویپماک  .درک  گنه  مه  زاب  منیبب ، ور  رادومن  مدرک  یعس  مدرک و  زاب  ور  همانرب  تکجارپ ، وت  متفر  هرابود  .درک  گنه  تکجارپ 

هب متشگرب  .درک  گنه  مه  اجنوا  هنک ، ششیامزآ  ات  مداتسرف  یا  هگید سک  یارب  ور  لیاف  .درک  گنه  مدرک … شیامزآ  هرابود  مدرک و 
! دوب دیدج  یفرصم  عبنم  نوا  ندرک  فذح  هنکن ، گنه  همانرب  دش  یم ثعاب  هک  یراک  اهنت  مداد ؛ رییغت  ور  یفلتخم  یاهزیچ  همانرب و 

هک هدوب  نیا  هشاب ، نوا  زا  رتهب  هک  هدیسرن  مرظن  هب  یا  هگید هار  مه  زونه  منک و  هدافتسا  مدش  روبجم  رخآ  رد  هک  یا  هرخسم لح  هار 
.مدرک فیرعت  هنیزه  ناونع  هب  ور  یفرصم  عبنم  مدرک و  کاپ  ور  اه  نوا مدرک ، یمن یصاخ  هدافتسا  اه  هنیزه زا  المع  نوچ 
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تکجارپ گاب  کی  رطاخ  هب  درک ، یلوصا  ریغ  مه  ور  ممانرب  تفرگ و  نم  زا  یدایز  یلیخ  تقو  بسانمان  نامز  نیا  وت  هک  اهراک  نیا  مامت 
.متشادن ور  شراظتنا  همانرب  نیا  زا  الصا  هک  یگرزب  گاب  .دوب 

لوا روتکاف  هک  ندرک ، ممیتپا  یارب  هداس  رازبا  هی  زا  غیرد  .نتسه  راظتنا  زا  رت  فیعض یلیخ  ییاهرازفا  مرن  اروامیرپ ، تکجارپ و  الک 
 … تساهراک و

اروامیرپ  55 اروامیرپ یشزومآ   یشزومآ باتک   باتک
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رشن نوناک  تسه و  هحفص  باتک 280  نیا  .دموا  نوریب  هنوخپاچ  زا  مه  اروامیرپ 5  شزومآ  باتک  هاگشیامن  عورش  اب  نامزمه  اقیقد 
.هدرک پاچ  ور  نوا  مولع 

مامت .هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  لوصا  اب  ییانشآ  زج  هب  هرادن ، یزاین  شیپ  هبسانم و  طسوتم  یتامدقم و  حطس  یارب  باتک  نیا 
یاه همانرب  نتشون  یارب  هک  یلیاسم  مامت  مدرک  یعس  یلو  .هدشن  هداد  حیضوت  نوا ، هتفرشیپ  ثحابم  رتهب  ترابع  هب  اروامیرپ ، ثحابم 

.منوجنگب شوت  ور  تسه  مزال  اه  نوا  ندرک  لرتنک  یا و  هفرح  نادنچ  هن 

و دوب ، دهاوخ  تکجارپ 2007  دروم  رد  هک  میدعب  باتک  دوب و  تکجارپ 2003  دروم  رد  هک  میلبق  باتک  باتک ، نیا  دروم  رد  هک  هتکن  هی 
یگنوگچ هن  هد ، یم  حیضوت  ور  رازفا  مرن  اب  راک  اهنت  باتک  هک  هنیا  هقداص ، مه  یسیلگنا  یسراف و  هباشم  یاه  باتک  مامت  دروم  رد 

ور هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  لوصا  هک  نتسه  یدربراک  یباتک  لابند  اه  بطاخم  زا  یلیخ  هک  منود  یم  .هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب 
هک یباتک  اتنچ  زا  دعب  الامتحا  هک  مدرک ، ادیپ  شارب  مه  یعبانم  متسه و  یباتک  نیچمه  رکف  هب  هک  هیتدم  مه  نیمه  یارب  هدب ؛ حیضوت 

.نوا غارس  مریم  مراد ، دادرارق  اهرشان  اب 

، مراد ربخ  نم  هک  ییاج  ات  خیرات و  نیا  ات  هک  هیباتک  همجرت  و  هراد ، دوجو  یسراف  نابز  هب  اروامیرپ 5  دروم  رد  هک  هیباتک  اهنت  باتک ، نیا 
رد یبلاج  الومعم  دایز و  یاه  باتک  هک  هیفورعم  هدنسیون  یسیلگنا ، باتک  هدنسیون  .تسه  اروامیرپ 5  دروم  رد  یسیلگنا  باتک  اهنت 

تسه هژورپ  لرتنک  یزیر و  همانرب  هرواشم  شیلصا  راک  هک  شدوخ ، تکرش  فرط  زا  مه  اه  باتک  .هتشون  تکجارپ  اروامیرپ و  دروم 
.نش یم  پاچ 

تکجارپ  20072007 تکجارپ
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هک ییاهدلیف  مامت  هشب ، هداد  رییغت  اهدلیف  زا  یکی  رادقم  یتقو  هک  هنیا  هدش ، هفاضا  تکجارپ 2007  هب  هک  یبوخ  یاه  تیلباق زا  یکی 
.نش یم زیامتم  هنیمز  سپ گنر  اب  هنک  رییغت  نوشرادقم  نشاب و  نوا  هب  هتسباو 

.هتشاد همانرب  یور  یریثات  هچ  یرییغت  ره  هک  تسنود  هش  یم بیترت  نیا  هب 

تسود رتشیب  یلیخ  ور  یلبق  لدم  نم  یلو  هرت ، گنشق یروطنیا  نوشرظن  هب  الامتحا  .ندش  هشوگ  درگ  تناگ  رادومن  یاهراون  مامت 
.مراد
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هتشون هتشون نیلوا   نیلوا
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هي داجيا  یاج  هب  هرتهب  هك  مديد  مداد ، ماجنا  ور  هيلوا  یاهراك  یتقو  .منزب  ميراك  لياسم  دروم  رد  یتياس  متساوخ  یم هك  دوب  اه  تدم
.هنومب هدنز  بيترت  نيا  هب  هشاب و  هتشاد  مه  گالبو  تمسق  هي  هك  منك  تسرد  یتياس  تباث ، كشخ و  تياس 

هك یا  هيشاح یاه  عوضوم یضعب  لاح ، نيا  اب  .مسيون  یم هژورپ  لرتنك  یزير و  همانرب  هب  طوبرم  لياسم  دروم  رد  گالبو  نيا  وت 
.دش دنهاوخ  حرطم  مه  نراد  طبر  هژورپ  تيريدم  هب  شيبامك 

.منونمم ديدرك  ديدزاب  تياس  زا  هك  نيا زا 
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