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  گفتار پيش

ها مفهوم مـديريت پـروژه مـورد      هاي امروزي هستند و سال     ها، شريان حياتي بسياري از شركت      پروژه

ليكن، ناهماهنگي و عـدم انطبـاق اسـتراتژيك    . بررسي و كاربرد پژوهشگران و متخصصان بوده است    

نگـاه  . تـصادي بيانجامـد  تواند به عملكرد نامناسب و گاه سكته يا مرگ يك بنگاه اق      ها، مي  اين شريان 

هاي درون سازماني براي دسـتيابي بـه منـابع،           تواند با تشديد رقابت    ها، مي  به موفقيت پروژه  اي    جزيره

  هـاي پـروژه     هـا، تهديدكننـده سرنوشـت شـركت        كاري و عـدم انـسجام اسـتراتژي       هاي    تقابل برنامه 

  . محور باشد

متنوع سازي شده، به مراتب كمتـر از   اي دهد، ريسك يك سازمان چند پروژه   مي تحقيقات نشان 

هايـت را در   مـرغ  همـه تخـم  "هاست، كه اين با ضرب المثل قديمي       هاي تك تك پروژه    جمع ريسك 

هاي   قطعيت  در كشورهاي در حال توسعه، وجود عدم      .  داراي همسويي معناداري است    "يك سبد نگذار  

هـاي اجرايـي،      ر قوانين و سياسـت    فراوان، ضعف ساختارهاي اقتصادي، سياسي و قضايي و تغيير مكر         

 از   متنوع هاي متمركز ايجاد كرده و انگيزه مناسبي براي تشكيل سبدي          ريسك بااليي را براي شركت    

  .نمايد ها ايجاد مي فعاليت

مستقل كه تحت هـدايت و حمايـت يـك سـازمان          هاي    و فعاليت ها    ها، طرح   به گروهي از پروژه   

هـا گفتـه     و بـه مـديريت آن، مـديريت سـبد پـروژه            ها  پروژه) وپرتفولي( گيرند، سبد     مشخص انجام مي  

ها، به عنوان پلي بـين مـديريت         جهت گيري اين كتاب، بر طرح موضوع مديريت سبد پروژه         . شود  مي

ها، بين مديريت اجرايي و مديريت اسـتراتژيك و بـه عنـوان روشـي بـراي       و مديريت شركت  ها    پروژه

  . هاست هاي كلي سازمان الب استراتژيها در ق تسهيم منابع، منافع و ريسك

فصل اول، با مروري بر مباني، به طرح        . محتواي اين كتاب، در قالب شش فصل ارائه شده است         

از ديـدگاه  اي  همچنـين، گزيـده  . پـردازد  هـا مـي   و رويكردهـاي مـديريت پـروژه     هـا     جديدترين نظريه 

ن بـين المللـي مـديريت پـروژه          انجمـ  ،(PMI)پـروژه     استانداردهاي موسسه بـين المللـي مـديريت         



(IPMA)  ،   انجمن پيشرفت مهندسي ژاپن (ENAA)      تئوري .  است ارائه شده و ساير نهادهاي جهاني

 مطـرح   1952 در سـال     "انتخـاب پرتفليـو   "پرتفليو را هري ماركوئيتز، در مقاله معروف خود با عنوان           

اي كه  معين ريسك بوده، به گونهمهمترين رويكرد ماركوئيتز، ارائه يك سبد بهينه در يك سطح         . كرد

ها  ها، معرفي مفاهيم، ضرورت    استفاده از اين تئوري در پروژه     . سبد مذكور داراي بيشترين عايدي باشد     

ريـزي هدفمنـد بـراي       هاي برنامـه   ، به ضرورت  سومفصل  . شود  مي و پيشينه آن در فصل دوم بررسي      

هـا و    تي چـون ريـسك و اسـتراتژي شـركت         ارتباط موضوعا . پردازد  مي ها متنوع كردن فعاليت شركت   

، بـه   چهـار در فصل    .اين فصل است  هاي    هايي چون دفتر مديريت پروژه از دغدغه       توجه به زيرساخت  

تـرين بخـش مـديريت سـبد      مهـم . ها، توجه شده اسـت  رويكرد استانداردهاي روز مديريت سبد پروژه 

اي است كه به منظور انتخاب سـبدي          انتخاب سبد پروژه، فعاليت دوره    . باشد  ها، انتخاب سبد مي    پروژه

و هـا     هـاي انتخـاب سـبد پـروژه        مجموعـه روش  . شـود    انجام مي  هاي ممكن   گزينهها از بين      از پروژه 

 فصل ششم، يك مدل منطبق با شرايط بـومي ارائـه   . اند  معرفي شده  پنجمهاي آنها در فصل      خاستگاه

ها، مالحظات مالي و تأثير سـبد        دهد، كه با توجه به مالحظات سازماني، مشخصات پروژه، ريسك          مي

 جديد، در قالب يك فرايند سيستماتيك را فـراهم        هاي    موجود شركت، امكان انتخاب پروژه    هاي    پروژه

را بـراي   عملگرايانـه   اي    نمايد و سرانجام، با پياده سازي گام به گـام مـدل در يـك مثـال، نمونـه                   مي

در واقع، فصل ششم ارائه بخشي از تالش نگارنـدگان كتـاب بـراي تـدوين      .كند  ميخوانندگان طرح

المللي چـاپ شـده و در        باشد، كه حاصل آن تاكنون در چندين مجله معتبر بين           مي مدل انتخاب پروژه  

  .مواردي به كاربرد عملي رسيده است

م مديريت پروژه در كشور فاصله بسيار وجود دارد، و گسترده مفاهي  اي    سازي حرفه  اگرچه، تا پياده  

هـاي ايرانـي در      تواند كمكي به سـرآمدي سـازمان        مي ها، باز شدن جايگاه مفهوم مديريت سبد پروژه      

سـازي مفـاهيم علمـي       اين كتاب، حاصل چند سال تالش نگارندگان در مطالعـه و پيـاده            . آينده باشد 

طرح شـده در ايـن اثـر،     هاي    با اين حال، بيشتر ايده    . هاي پروژه محور است    مديريت راهبردي شركت  

متعلق به پيشگامان علم مديريت پروژه بوده و نگارندگان فقط مسئوليت چگونگي ارائه آنها به جامعـه         

هر چند، ديدگاه اين كتاب صرف انتقال مفاهيم نبـوده و سـعي        . تخصصي كشور را به عهده گرفته اند      

للي و ايراني، نحـوه بـه كاربنـدي عملـي و مدلـسازي بـراي فعـاالن             هاي عملي بين الم    شده، با مثال  

  . و پژوهشگران دانشگاهي مطرح گردداي  حرفه

در پايان، ازحسن سليقه شما در انتخاب اين كتاب، سپاسگزاري نموده و دست همـه بزرگـواراني                 

 بـه   www.ravanshadnia.comكه پيشنهادهاي اصالحي و انتقادات خود را از طريق وبسايت 
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رود، خواننده با مطالعه فصل اول، پاسخ         انتظار مي 

  :هاي زير داشته باشد مناسبي براي پرسش

 هاي مديريت پروژه با مديريت طرح چيست؟ تفاوت •

مطرح در مديريت پـروژه  هاي  استانداردها و دستور العمل    •
 ؟كدامند

در اسـتانداردهاي مختلـف     مديريت پروژه   تفاوت تعاريف    •
 چيست؟

رويكرد پيكـره دانـش مـديريت پـروژه در پيـاده سـازي              •
 مديريت پروژه چيست؟

 در پيـاده سـازي مـديريت    ICB V3.0رويكرد استاندارد  •
 پروژه چيست؟

 .نيدها را تشريح ك هاي پروژه، طرح و سبد پروژه تفاوت •

سبد پـروژه در    مديريت  طرح و   مديريت  روابط مديريت پروژه،     •
 شود؟ سطح سازمان چگونه تعريف مي

با مثالي، پياده سـازي مفـاهيم و مراحـل پيكـره دانـش               •
 .در كاربردهاي عملي نشان دهيدمديريت پروژه را 

 فصل

1    

  مديريت پروژه
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