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مدیر ارشـد یا میانى یک سـازمان  پروژه محور هسـتید
کارشـناس و متخصـص مدیریت پـروژه هسـتید

 مدیر دفـاتر پروژه هسـتید

کارشـناس برنامـه ریزى و کنتـرل پروژه هسـتید
مدیر پــروژه هسـتید    

﹝︀︵ـ︊︀ن ︑︭ـ︭﹩ ﹋﹠﹀ـ︣ا﹡︦
︦ د︻ـ﹢ت ﹝﹩ ︫ـ﹢د  ا﹎︣ ︣ا﹡ ﹀﹠﹋ ﹟ـ﹢ر در ا︱ ︣ای  ︋︀ ﹝ از︫ 

1- از کارگاه هاى آموزشى متنوع و کاربـردى که توسـط مدرسـان حرفـه اى 
مدیریت پـروژه ارائه خواهد شد استفاده کنید. 2- در سمینارها و میزگردهاى 
اساتید شاخص داخلـى شرکت کنید و دانش مدیریت پروژه خـود را به روز 
کنیـد.  3- از سخنـرانى هاى اساتیـد شاخص بین المللى بهره ببرید و دانش 
خود را درکالس جهانى ارتقـاء دهید. 4- با رمز و رمـوز کار سـایر شرکت ها 
و پـروژه هـا در قـالب Case Study آشـنا شــوید. 5- در جمـع مدیـران 
و کارشــناسان پروژه حضور یافته و روابط حرفـه اى خود را توسـعه دهیـد.

︨ـ︀ز﹝︀ن ﹋﹠﹀ــ︣ا﹡︦

مهندس شیدا تاجدارى

️︣︡﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︋︀ ︱ـ﹢ر در ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋ 
︎︣وژه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡
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︣وژه ا﹝︣وزی  ︎️︣︡﹞ در ﹉ ︀︋ ر﹨︊︣ی

 ﹩︺︣ ︀ ︑﹢﹐ت︨   ︋︀ و ︡﹠︐︧﹨ ﹤ ﹜﹫﹡در︨︐﹩ ﹡﹞﹩ دا ﹤ ︣ا︑﹩ ﹋﹥ از ﹇︊﹏︋  ﹫﹫︽︑ ،︡﹠﹠﹋ ️︣︡﹞ ﹉︋︀ ︣د﹊رو ︀ ︣ات را︋  ﹥ د﹡︊︀ل آ﹡﹠︡ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫  ︋︀﹨ ️ ﹋︣ ︋︧﹫︀ری از︫ 
 ️﹫﹚︋︀ ﹇ ︡ ﹠﹡︀ ﹞ ﹩︀﹨ ا﹡﹞﹠︡ی﹢︑  ︳︣ا  ︫﹟در ا.️ ︀ و ر﹨︊︣ی ︨ا ︡ ﹡﹢ع ﹝︐﹀︀و︑﹩ از ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨ ︣ات ﹡﹫︀ز﹝﹠ ﹫﹫︽︑ ﹤﹡﹢﹎ ﹟︣ای ا ︀زی و ا︗ ﹫︀ده︨  رو︋︣و ﹨︧︐﹫﹛. از ا﹠︣و،︎ 
︣وژه ﹝﹢ر   ︎،︳︣ا  ︫﹟︣وژه در ا  ︎️ ︣︡﹞ ︡ ︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︣︑ ﹜﹟ رو﹡ ﹫ ﹫︪︐︣ی︎   ︋️ ︣ و ا﹨﹞﹫ ︡ ﹝︺﹠︀ی ︻﹞﹫﹅ ︑ ︺︑ ︡از و ︐﹟ ︪﹛ ا﹡ ا﹡︴︊︀ق ︢︎︣ی، ﹁︣و︑﹠﹩، د︫ا
︣وژه ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی   ︎️ ︣︡﹞ ﹤﹋ د﹢  ︫﹩﹞ ︉ ــ︊  ︨︡ ️.ا﹟ رو﹡ ︩ ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ︨ا   ︋﹤﹝﹨ ﹤ ︣وژه︋   ︎️ ︣︡﹞ ︀ی ﹎︧︐︣ش﹠︺﹞ ﹤  ︋️ ️. ا﹟ و︲︺﹫ ︫︡ن ︗﹢ا﹝︹ ︨ا
︀ در  ︣وژه ﹨ ️ ا﹡﹢اع︎  ︣︡﹞ ﹤  ︋︡ ︀ــ  ︋﹟︣ا ︋︀ ﹠  ︋.️ ︩ ︨ا ︤ا ﹥ ا﹁ ︀ ﹝﹩ ︫﹢د رو︋  ︣وژه ﹨ ـ︣ف︎  ︀︫︡. در ارو︎︀، ز﹝︀ن و ﹨︤﹠ـــ﹥ ای ﹋﹥︮   ︋﹩︭  ︫︣ ︣ای ﹨ ︀︎﹥ ای︋ 
️.﹎︧︐︣ش رو﹊︣د﹨︀ و  ︣وژه ﹨︀ را ﹝︣︡️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫ـ﹛، در ︀ل ︑︽﹫ــــ﹫︣ ︨ا ️. ︺﹠﹩ آ﹡﹊﹥، رو︫ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︀  از ︵︣﹅ آن︎  ︣د︠ا  ︎﹤︺﹞︀︗ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ︋

 .️ ﹫﹢︨︐﹥ ︨ا ﹥ وا﹇︺﹫️︎   ︋﹤﹋ ️ روش ﹨︀ی ︀︋﹉ و ﹡︀ب، رو﹡︡ی ︨ا
︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︀︋﹉ ︨ا  ︣د﹊از رو ﹩﹊︥﹚ ️ ﹨︀ی ﹨﹙﹠︡ی و︋  ﹋︣ ︡ از︫  •  75 در︮

.️ ︣وژه ︨ا  ︎️ ︣︡﹞ ︣ای ︣︐﹟ راه︋   ︋﹉︋︀  ︣د﹊رو ︡ ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︣ ﹊﹁ ︀ ﹡از آ ︡ •  60 در︮
﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︑︣﹋﹫︊﹩ ﹨︧︐﹠︡.  ︋︡ ﹆︐︺﹞ ︀ ﹡از آ ︡ •  85  در︮

﹢ا﹨﹫﹛ ﹎﹀️.  ︠︳︣ا  ︫﹟در ا ﹉︋︀  ︀ر﹎︀ه در︋︀ره ر﹨︊︣ی﹋ ﹟در ا

﹀ـ︣﹜ـ﹩  ژوپ︫ 

︣︀﹞ ︡ل   ﹝︀ر︑﹫﹟︨ 

 ICB4 ︡ارد ﹡︀︐ ︣ات ︗︡︡ ︨ا ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه: ︑︽﹫﹫

.️﹀﹎ ︡ ﹢ا﹨ ︡ارد︠  ﹡︀ ︐ ︩ ︀رم ا﹟ ︨ا ︣ا و ﹜﹞ ︀ی﹨ ﹩﹎︥︣ات و و ﹫﹫︽︑ ﹩︣ا  ︀ر﹎︀ه از﹋ ﹟او در ا .️ ︡ارد ICB  ︨ا ﹡︀ ︐ ︩ ︀رم ︨ا ︣ا و ﹟︣وژه ︑︡و  ︎︣ ︡﹞ ﹟﹫︑︀ر﹞
️ ︵︣ح،  ︣︡﹞ ﹤﹠﹫﹞در ز ︬   ︫﹉ ﹤﹋ را ﹩︀﹨ ا﹡﹞﹠︡ی﹢︑ ﹤﹋ ️ ︀﹡﹩ ︨ا ︗ ︡ارد ﹡︀ ︐ ︣وژه ﹉ ︨ا  ︎️ ︣︡﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ︡ارد  ICB   ا﹡︖﹞﹟︋  ﹡︀ ︐ ﹡ ﹤︧︀رم ︨ا
︣وژه،   ︎﹉ ︤﹫﹞آ ️ ︣ا﹡︖︀م ر︨︀﹡︡ن ﹝﹢﹁﹆﹫  ︨﹤ ︣ای اداره و︋  ︀﹝﹏ 29 ﹝﹢رد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥︋  ﹥ آ﹡︀ ﹡﹫︀ز دارد، ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀︫   ︋﹢﹫﹛﹢﹀︑︣ ︎︣وژه و︎ 

.️ ﹥ آ﹡︀ ﹡﹫︀ز ︨ا  ︋﹢﹫﹛﹢﹀︑︣  ︎︀ ︣ح︵
﹫︩ ﹝﹩ ︋︣د. ︣وژه را︎   ︎️︣︡﹞ ﹤﹁︣ ﹤﹋ ️ ︡ه ﹡﹢آورا﹡﹥، ﹫︀︑﹩ و ﹝︧﹢س ︨ا ﹑ح︫  ︀﹝﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝﹢ارد ︮ا ︡ارد︫  ﹡︀︐ ﹡ ﹤︧︀رم ا﹟ ︨ا

️. ا︤︗ ﹟﹫︀ت  ︬ ﹨︀ ︨ا ︠︀  ︫﹟︡ام از ا ︣ای ﹨︣﹋  ︋﹩︀﹨ ﹤︖﹠ ︡ام  از ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟،︨  ︣ای ﹨︣﹋ ︬ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی︋  ︠︀  ︫﹏﹞︀ ا﹟ ﹝﹢ارد︫ 
 ﹉ ︡︡︗ ﹤︧﹡ ،︣ای ︨﹠︖︩ ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣دی ﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︋﹥ ︻﹑وه ︋ ﹩︀﹠︊﹞ ︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡  و ﹁ ︬︫ ︣﹨ ︣ای ا﹝﹊︀ن ︑﹢︨︺﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︫﹀︀ف را ︋
 ︡﹠﹡︀﹞ ︡︡︗ رو﹡︡﹨︀ی ﹤  ︋﹟︐ ︣د︠ا ︡ارد ﹡﹫︤ ا﹝﹊︀ن︎  ﹡︀︐ ︀ز ا﹟ ︨ا ︀︠︐︀ر ﹝︐﹟︋   ︨.️ ﹫︩ از 31 ز︋︀ن در د︨︐︣س ︨ا  ︋﹤ ️ ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن︋  ︡ارد ︗︀﹡﹩ وا﹇︺﹩ ︨ا ﹡︀︐ ︨ا

︀﹝﹏ ﹝﹩ ︫﹢د. ر﹨︊︣ی ︀︋﹉ را︫ 
 ﹩﹛︀ در .️ ︣وژه در د﹨﹥ ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥ رخ داده ︨ا  ︎️︣︡﹞ ︤﹋︣﹝︑ در ﹋︀﹡﹢ن ﹤﹋ ️ ︡ارد  از ﹡︧﹥ دوم ︑︀ ﹡ ﹤︧︀رم، ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ︑︽﹫﹫︣ی ︨ا ﹡︀︐ ︑︽﹫﹫︣ ا﹟ ︨ا
️ و ﹡ ﹤︧︀رم، دا﹝﹠﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀  ︣ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ا﹡︧︀﹡﹩ ︑﹞︣﹋︤ د︫ا ﹢م︋   ︨﹤︧﹡ ،د﹢ ︣ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ︻﹞﹙﹫︀︑﹩︋   ︋︤﹋︣﹝︐﹞ ︣︐︪﹫ ﹋﹥ ﹡︧﹥ دوم︋ 

︣ا︑︥ی، ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹇︡رت ﹡﹫︤ ︑︀﹋﹫︡ دارد. ︐ ︣ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀﹩ از ︗﹠︦ ︨ا را ﹎︧︐︣ده ︑︣ ﹋︣ده و︋ 

︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ 
︣وژه   ︎️︣︡﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋

︻︱﹢ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ا﹡︖﹞﹟ 
︣وژه   ︎️︣︡﹞ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋



︩﹫﹋︀﹀ ﹝﹠︡س ︾﹑﹝︣︲︀︮ 

︣وژه  ︎﹜﹫︑ ️︡ا ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه: ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹡﹆︩ آن در ﹨

 ︿ ︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ز﹡︡﹎﹩ ﹨︀ی ا﹝︣وزه ا︻﹛ از ﹨﹞︧︤︐﹩ در آ︎︀ر︑﹞︀ن، را﹡﹠︡﹎﹩، ا︧︐︀دن در︮  ︀ ﹝︪︀﹨︡ه ︲︀︺﹥ ای ا︗︐﹞︀︻﹩︋   ف﹑︐ ﹥ ﹨﹠﹍︀م ︠ا ︣اد︋  ︉ ا﹁ ا︾﹙
︀  ا﹜﹀︀︸﹩ ﹨﹞︙﹢ن︋ ﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ و...،   ︋.﹜︀ن ﹝﹩ آور﹫﹞ ﹤ ﹠﹍﹫﹟ ﹁︣﹨﹠﹌ را︋  ﹫︙﹫︡ه و︨  ︀ی ﹋﹙﹞﹥︋ ︧﹫︀ر︎  ﹢د︎   ︠﹏﹫﹚︑ ︣وژه، در  ︎﹉ ︣ ︐ ︣ ز ﹤﹛︀  ︨︡ ﹠ ری﹢︱ ︀ ︑
︣اد  ︩ ﹋︀ری ا﹁ ︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹁︣﹨﹠﹌ در ﹝﹫︳ و ﹝﹠ ︐﹩ ﹁︣﹨﹠﹌، ︑︺﹙﹆︀ت و ر﹁︐︀ر﹨︀ی︋  ﹥ ر︨ا ︣ ﹝﹩ ز﹡﹫﹛. و﹜﹩︋  ﹍︡﹝﹨ ﹩﹡︀ ︪﹫ ︣ روی︎   ︋﹟﹫﹍﹠  ︨﹩︀﹨ ︉ ︧︣︋

️؟ ︀︋﹏ د︨︐﹥ ︋﹠︡ی ︨ا ﹇ ﹤﹡﹢﹍ و ️ ︧﹫ ︀ ︣وژه ﹨  ︎︣ ︩ ﹨﹞︙﹢ن ︋ا ﹛︀  ︣  ً︀︎ ﹫︧️؟  ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن در ﹝﹫︴﹩ ذا︑
︀ ذ ﹋︣  ︣دا︠ـ️ و ︑﹑ش دارد︋  ﹢ا﹨︡︎  ﹥ ︑︺ـ︣︿ ﹁︣﹨﹠﹌ و ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن ا﹜︊︐﹥ از د︡﹎︀ه ﹝﹫ـ︳ ﹋︀ر (و ﹡﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩)︠  در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ارا﹥ د﹨ـ﹠︡ه،︋ 

︍︣دازد.  ︋﹤﹛﹢﹆﹞ ﹟ا ﹤ ︀ ذ ﹋︣ ﹡︀م)︋   ︋﹤﹡) ﹩︀﹨ ︀ل︓﹞

﹫︙﹫︡ه  ︎︀ و ︕﹡︣︽  ︋،️ ︣وژه︨  ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه:︎ 

︣ار دارد، ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ﹋︀ر ︵﹢﹐﹡﹩ ︨️،  ︣وژه ﹇ ︣ راه ادا﹝﹥︎   ︨︣ ﹫︪﹞︀ری︋  ︡ارد، ﹝︪﹊﹑ت ﹁﹠﹩︋  ﹢ل ﹋︀﹁﹩ ﹡ ︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹫︧️، ﹋︀ر﹁︣﹝︀︎   ︋︀  ︋﹅︊︴﹠﹞ ️﹁︪︣﹫ در︮︡︎ 
️؟! ﹫︙﹫︡ه ︨ا ︣وژه︎   ︎﹉ ﹜﹑︻ ︀﹨ ﹟ا  ︀آ. ️︨﹐︀ ︣ارداد︋  ﹇ ️﹝﹫﹇

︡ار﹡︡. ا﹎︣ ﹡︐﹢ان  ︣وژه و ر︀﹀﹋ ︩︀﹨ ﹉︧️ ﹐زم را ﹡  ︎️︣︡﹞ ︀ی ﹝﹢︗﹢د در﹨ ﹤رو ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︋︀︔ ︀﹞ ﹤ ﹢رد﹡︡︋   ︠️︧﹊  ︫﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣وژه ︡اد︎  ︺︑ ︩︤ا ا﹁
 ﹩﹎︡﹫︙﹫  ︎﹤︣﹨ .ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د﹢﹞ ️︧﹊  ︫︀ ︣وژه︋  ﹥  در︨︐﹩ آ﹡︀ را ﹝︣︡️ ﹋︣د،︎  ﹠︀︨︀﹩ و︋  ︣ا﹏ او﹜﹫﹥︫  ︣وژه ﹨︀ رخ ﹝﹩ د﹨﹠︡ را در ﹝ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در︎ 
﹫︙﹫︡﹎﹩ در  ︡ا︎  ︐ ﹥ د﹡︊︀ل ا﹟ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ در ︋ا  ︋︀︐ ﹫︪︐︣ از د︨️ ﹝﹩ د﹨﹠︡ .در ا﹟ ر︨ا ﹢د را︋   ︠️︀﹀﹋ ︤﹫﹡ ﹩︴  ︠️︣︡﹞  ︀ی﹨ ﹜︐︧﹫ ﹢د،︨   ︫︣︐︪﹫ ︣وژه︋   ︎﹉
︣ادف ا﹟ ﹋﹙﹞︀ت در د﹡﹫︀ی  ︣﹡︕“ و ”︎﹫︙﹫︡ه“.︎︦ در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ﹝︐ ︽︋” ، “️︨“، ﹜﹢  ︫︣︷﹡ ﹜﹨ ﹜﹨ ︀  ︋﹤﹝﹚﹋ ︡﹠ رد﹢﹞ در ︡︀ ︡ا︋  ︐ ︎︣وژه را ︑︺︣︿ ﹋﹠﹫﹛ .︋ا
﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑﹀︀وت ا﹟ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ در  ﹫︙﹫︡ه ا︵﹑ق ﹎︣دد︫  ︣وژه︎   ︎﹉ ﹤ ︀︻︒ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨و ﹁︀﹋︐﹢ر ﹜﹑︻.︀ز︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ︣وژه︋   ︎️︣︡﹞
 ﹤  ︋️︋﹢﹡ ﹐︀ ،︡ ︡ه ︑︪﹫︬ داده︫   ︫﹤︐﹀﹎ ﹜﹑︻ ︀ ︣وژه ﹨︀︋   ︎︣︀ ﹫︙﹫︡ه از︨  ︣وژه ﹨︀ی︎   ︎﹤﹊﹠از ا ︡︺︋. ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︣وژه ︑︪﹫︬ داده︠   ︎︣﹍د︨︐﹥ ﹨︀ی د
️ در ︵﹢ل  ︡ام ﹝︪︬ ﹝﹩ ﹎︣دد .﹝﹞﹊﹟ ︨ا ﹫︙ــ﹫︡ه ﹝︺︣﹁﹩ و ارزش ا﹁︤وده ﹨︣ ﹋ ︣وژه ﹨︀ی︎   ︎️︣︡﹞ ︡ه ﹝﹩ ر︨︡.ا﹡﹢اع ﹝ــ︡ل﹫︙﹫ ︣وژه ﹨︀ی︎   ︎️︣︡﹞
  ﹜﹞ ︀ر﹫︧  ︋︡﹢ ﹫︙﹫︡ه︫  ︣وژه︎   ︎﹉ ︣﹫﹎در روزی ﹋﹥ در ،︡﹫︨︀﹠︪ ﹫︙﹫︡﹎﹩ را︋  ﹫︙﹫︡ه ﹡︪﹢︡، ا﹝︀ ا﹠﹊﹥ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی︎  ︣وژه︎  دوران ︣﹁﹥ ای ︑︀ن ﹨﹫︙﹍︀ه د︀ر︎ 

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡.      
﹩︐﹐︡ی و﹞ ︡س﹠﹞



BPM ︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︡﹠︣آ﹁ ️︣︡﹞ ︣د﹊رو ︀  ︋PMBOK ︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد  ︨﹩﹞﹢ ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه: ﹨﹠︣︋ 

﹫︙﹫︡ه  ︧ـ﹫︀ر د︫﹢ار و︎  ︡ارد PMBOK ﹨︧︐﹠︡، آرزو︑ ﹩﹨︀﹎ ﹤﹋ ﹩﹆﹅ آن︋  ﹡︀︐ ﹫︀ده ︨ـ︀زی ا︔︋︩︣ ︨ا ︀ز﹝︀ن ﹨︀ در آرزوی︎  ︋︧﹫︀ری از︨ 
.︡ ︀ ﹝﹡ ﹩﹞

︀ز﹝︀ن  ︀ص آن︨   ︠︳︣ا ︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ و︫  ﹢﹝﹩ ︨︀زی (Tailoring) آن︋   ︋﹩︀﹡︀ز﹝︀ن، ︑﹢ا ︡ارد PMBOK در ﹨︨︣  ﹡︀︐ ﹫︀ده ︨︀زی ︨ا ﹙﹩ در︎  ﹨﹠︣ ︮ا
️؛ ﹝﹢︲﹢︻﹩ ﹋﹥ ا︾﹙︉ ﹝﹢رد ﹋﹛ ︑﹢︗﹩ و ︾﹀﹙️ ﹝︐﹢﹜﹫︀ن ا﹝︣ وا﹇︹ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹥ ﹁︣د ︨ا  ︋︭︣﹠﹞ ️د﹢︗﹢﹞ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋

︣ای  ︋ ﹤︐﹁︀ و ︨︀︠︐︀ر ﹉﹫︑︀﹝︐︧﹫︨ ︣د﹊رو ﹉ (BPM: Business Process Management) ︀ی ﹋︧︉ و ﹋︀ر﹨︡﹠︣آ﹁ ️︣︡﹞
﹀︀﹁﹫️ و ︀︋﹊ـــ﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ﹙ــ﹩ ا︔︋︪︣ــ﹩،︫  ﹥ و︥﹎﹩ ︮ا ️ ﹋﹥ دارای︨  ︀ز﹝︀ن ︨ا ︊﹢د، ﹋﹠︐︣ل و ﹝︣︡️ ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی︨  ︑﹙ـ﹫﹏،︋ 
 ﹩︪︋︣︔︀زی آن ﹋﹞﹉ ﹝﹢︔︣ی ﹋︣ده و ا  ︨﹩﹞﹢  ︋﹤ ︀ز﹝︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋  ︡ارد PMBOK در︨  ﹡︀︐ ﹫︀ده ︨︀زی ︨ا ︋︣ه ﹎﹫︣ی از رو﹊︣د BPM در︎ 

︀زد. ︡ان︨  ﹠ آن را دو ︕︀︐﹡
︀ ارا﹥ ﹝︴︀﹜︺︀ت  ︣اه︋  ﹝﹨ ،PMBOK ︡ارد ﹡︀︐ ﹫︀ده ︨︀زی ︨ا ﹢﹝﹩ ︨︀زی و︎  ﹊︀ر﹎﹫︣ی رو﹊︣د BPM در︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤ در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه آ﹝﹢ز︫﹩︋ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹤︐ ︣د︠ا ﹝﹢ردی︎  ︩ ﹁︣از ︡ ﹨︀دی ︮﹫︣﹁﹩﹝﹠︡س ر︲︀ آ︑ ﹝﹞ ︡س﹠﹞

 د﹋︐︣ داوود ︗﹞︀﹜﹩

︣وژه ﹝﹢ر ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︎  ︣وژه، ﹙﹆﹥ ﹎﹞︪︡ه︨   ︎﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹜︐︧﹫ ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه:︨ 

︩ ︑︺﹫﹫﹟ْ﹋﹠﹠︡ه ای در  ﹆﹡ ﹤﹋ ︡ ︣وژه ﹝﹩ ︋︀︫  ︎️ ︣︡﹞ زه﹢ در ﹉︥︑︣ا ︐ ︣وژه، از ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︨ا ﹫︧︐﹛ ا﹡︖︀م︎   ︨︡ ﹠﹡︀ ︣وژه در ﹋﹠︀ر ﹝﹢اردی ﹝  ︎﹩﹛︀ ﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹜︐︧﹫︨
 ︀﹞﹢﹝︻ ︀ ️، ا﹝ ︣وژه ﹝﹢ر ︨ا ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︎   ︨﹩︨︀ ︀ از د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ︨ا ︣وژه ﹨  ︎﹩﹛︀ ︣ا︳ د︫﹢ار ﹋﹠﹢﹡﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝ ︣ ﹥ در︫  ︀ دارد. ا﹎ ︣وژه ﹨  ︎️ ︧﹊  ︫︀  و ️ ﹫﹆﹁﹢﹞
︴﹢ر  ︀﹡﹩ و ار︑﹆︀ء دارد. در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه،︋  ︣وز ر︨  ︋﹤ ️ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡︊﹢ده و ﹡﹫︀ز︋  ︀ ا﹨﹞﹫  ︋︉ ︬ ار﹋︀ن و ذ﹠﹀︺︀ن ﹋﹙﹫︡ی ﹝︐﹠︀︨ ︭︑ و ﹤︋︣ ︖︑ ︤ ︀﹡﹩ و ﹡﹫ ︀ز﹝  ︨︩ دا﹡

︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︣وژه ﹨  ︎﹩﹛︀ ﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹜︐︧﹫ ︀ر︨   ︋﹟﹫︐︧﹡ ︣ای ︣وژه ﹝﹢ر،︋  ﹫︧︐﹞﹩ و︎  ︀ رو﹊︣دی︨   ︋﹤︮﹑︠
 ﹩﹚ ︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ︮ا ︢︎ ا﹝﹊︀ن  ،︣ز ︳︊︑︣﹞ ﹜ ︋﹩︨︀ ︉ ︀ر ز︨︣﹫︧︐﹛ ︨ا ︣وژه  از ︵︣﹅ ا﹡︐︀ب ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨  ︎﹩﹛︀ ﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹜︐︧﹫︨

﹢رت ﹁︪︣ده  ارا﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد:  ︮﹤ ︣ا﹝﹩︋  ︡ان ﹎ ﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ﹤  ︋،︣ز ﹤︍︀ر﹊ و ︳︊︑︣﹞ ﹜﹨ ﹤  ︋ ﹜︐︧﹫︨︣︀ر ز ︣ای ︋
︣وژه ﹨︀  ︎﹩﹛︀ 1.روش ﹨︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹝

︣وژه ﹨︀   ︎﹩﹛︀ ﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ︹︋︀ ﹠﹞.2
︣وژه ﹨︀  ︎﹩﹛︀ ︤ار﹨︀ی ︑︃﹝﹫﹟ ﹝ 3.︋ا

︣وژه ﹨︀  ︎﹩﹛︀ ﹞ ﹟﹫﹞︃︑ ﹉︧ر ️ ︣︡﹞ 4.︨︀ز و ﹋︀ر﹨︀ی



 

 

﹩︀ـ﹩ و ﹋︀ر﹁︣﹝ـ︐﹫﹝﹋︀ ـ︀︠︐︀ر﹨︀ی ـ︀ز﹝︀﹡﹩ ( OPM) در︨  ـ︣وژه︨   ︎️︣︡﹞ :ان ﹋︀ر﹎︀ه﹢﹠︻

️ و ﹝︪︭︀ت و︥ه و  ﹫﹨︀﹞ ،﹩︀﹞︣﹁و ﹋︀ر ﹩︐﹫﹝﹋︀ ︀ر﹨︀ی︐︠︀ ︀﹡﹩ ( Organizational Project Management - OPM ) در︨  ︀ز﹝ ︣وژه︨   ︎️ ︣︡﹞
﹫﹞︀﹡﹊︀ری دارد.  ︣ا﹩ و︎  ︀︠︐︀ر﹨︀ی ا︗  ︨﹤ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹡︧︊️︋ 

 :︣ز ︒︀︊﹞ از ﹉ ︣﹨ ︀  ︋﹤︴ ︀ره در ر︋ا در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه، و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︫ا
︣وژه ﹨︀ ︀ و︎  ️ و را﹨︊︣ی ︵︣ح ﹨ ︣︡﹞ ا︻﹞︀ل ︀  ︋﹤︴ ︤ا﹝︀ت ︀﹋﹞﹫︐﹩ در ر︋ا •  ︀ر﹢ب ا﹜

︣وژه ﹨︀ ︀ و︎  ︡ ︵︣ح ﹨ ︊  ︨️ ︣︡﹞ ︀ی﹨︡﹠و ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹁︣آ ︿︣︺︑ ﹩﹍﹡﹢﹍   •
︣وژه ﹨︀ ︀ و︎  ︣ا﹩ ︵︣ح ﹨ ︀ ︻﹢ا﹝﹏ ا︗ ︀ و ار︑︊︀︵︀ت︋  ︀﹡﹩، ﹎︣دش ﹋︀ر﹨ ︀ز﹝ ︀︠︐︀ر︨   ︨  •

︣وژه ﹨︀  ︀ و︎  ️ ا︵﹑︻︀ت ︵︣ح ﹨ ︣︡﹞ ︤ار﹨︀ی •   ︋ا

︀س ﹡﹊︀ت  ︣ آن ︨ا ﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️ ︑︀︋  ︣ار︠  ︣ر︨﹩ ﹇ ︀﹥ درس آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ و ︑︖︀رب ︻﹞﹙﹩، ﹝﹢رد︋   ︎︣ ﹢رت ﹋︀ر︋︣دی و︋   ︮﹤  ︋،﹩︀﹞︣﹁و ﹋︀ر ﹩︐﹫﹝﹋︀ ︀ر﹨︀ی︐︠︀ در︨ 
︀ز﹝︀﹡﹩ ﹐ ︡﹠﹥ (︀﹋﹞﹫︐﹩ - ﹋︀ر﹁︣﹝︀﹩) ﹝︪︬ ﹎︣دد.   ︀︠︐︀ر﹨︀ی︨  ﹝﹛ در ︵︣ح ر︤ی و ا︖︀د OPM در︨ 

ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹋︀ر﹁︣﹝︀﹩ دارای  ︣وژه ﹨︀ )،︨   ︎︩ ︢اری، ﹁︺︀ل در︋  ﹎ ﹤︀﹞︣ ـــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ︡﹚﹨ ︡﹠﹡︀﹞ ) ﹩︐﹫﹝﹋︀﹠﹌ ﹨︀ی︨  ︣ان︨  ︡﹞ ،︀ر﹎︀ه﹋ ﹟ا ﹟﹫︊︵︀﹞
﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀ت  ︀ز﹝︀﹡﹩ و︨  ︀︠︐︀ر﹨︀ی︨  ︣ا︀ن︨  ︣وژه ﹨︀، ︵ ﹢ر︑﹀﹢﹜﹫﹢﹨︀ و︎  ︣ان و د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران︎  ︡﹞ ،(﹩︐﹛ا︻﹛ از دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣ دو ) ﹩︐︣︡﹞ ︀ی﹨ ﹤﹐

︣وژه ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ﹢ر︑﹀﹢﹜﹫﹢ و︎   ︎️︣︡﹞ و د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران ( PMIS ) ︀﹨ ︣وژه  ︎️︣︡﹞

﹝﹠︡س و﹫︡ ﹨︀دی زاده ﹝﹆︡م

︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، د﹇﹫﹆︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ری دار﹛؟ ︣وژه︮   ︎️︣ ︡ ︣وژه» در ﹝ ︣ا︑︥ی︎  ︐  ﹉︥︀ ︨ا ︣ا︑ ︐ ︣︡️ ︨ا ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه:و﹇︐﹩ از « ﹝

️ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩  ︣د︫ا  ︋️ ︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︨ا ︣وژه ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ای ﹨︧︐﹠ ︣﹋︀ر︋︣دی در︎  ︀﹡﹩ از ا﹟ د︨️، واژ﹎︀ن︎  ︣وژه و واژ﹎  ︎﹉︥︑︣ا ︐ ️ ︨ا ︣︡﹞ ،︣وژه ︣ا︑︥ی︎  ︐ ︨ا
﹫﹍﹫︣ی  ︣ای ︑︺﹫﹫﹟ و︎  ︣ف ز﹝︀ن︋  ︣وژه و ﹝︐︺︀﹇︉ آن ︻︡م︮  ️ در ﹊﹩ از ﹋﹙﹫︡ی ︑︣﹟ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی︎  ︣د︫ا را در ﹎﹢﹠︡ه و ﹡﹫︤ ﹝︀︵︉ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ︑﹀︀وت︋ 

﹢د. ︣وژه ﹨︀ ﹝︧﹢ب︫  ︣وژه ﹨︀، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹋﹙﹫︡ی ︻︡م ﹝﹢﹁﹆﹫️︎  ︣ای︎   ︋︬︪﹞ ︣ا︑︥ی ︐ ︨ا
 ﹤﹋ ،︡ ﹢ا﹨︫︡  ︤ار︠  ﹎︣ ︣ا﹩ و︋  ︣وژه، ︵ ︣ا︑︥ی︎  ︐ ︣وژه و ﹡﹫︤ ︨ا  ︎﹉︥︑︣ا ـــ︐ ︩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︡️ ︨ا ︨︣  ︎﹩︠︣  ︋﹤  ︋︀︨ـــ ︀ ﹨︡ف︎  ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه︋ 

﹝︣︑ ﹜﹟ آ﹡︀ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
︀ و︗﹢د دارد؟ ︣وژه ﹨ ︣ا︑︥ی︎  ︐ ︉ و﹋︀ر و ︨ا ︧﹋ ﹏﹫﹚︑ ︕︀︐﹡ ﹟﹫ ︴﹥ ای︋  •  ﹥ ر︋ا

﹢د؟  ︫﹤︐﹁︣﹎ ︡ ︀ ︀ ﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی︋  ︣وژه ﹨  ︎︣ ﹝︻ ﹤︠︣ در  •
﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡؟ ︀ را︫  ︣وژه ﹨ ︣ا︑︥ی︎  ︐ •  ︀﹨ ﹤﹀﹛﹢﹞ ﹤﹩ ︨ا

︣وژه و︗﹢د دارد؟ ︣ا︑︥ی︎  ︐ ︀ ︨ا  ︋️ ﹫﹝﹋︀ ︡ ﹠﹡︀ ﹞ ﹩﹝﹫﹨︀﹀﹞ ﹟﹫ ︴﹥ ای︋  •  ﹥ ر︋ا
︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د؟ ︤ار﹨︀﹩ ︨ا ︣وژه (Stage-Gate / Integration / .....)  از ﹥ ︋ا ︣ا︑︥ی ﹨︀ی︎  ︐ ︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ︑﹆﹅ ︨ا  ︋ • ﹩︀︊︻ ︡س ﹝︤دک﹠﹞



 
  

︤︡ی د︡س ︻﹙﹩ وا﹠﹞

 

︉ زاده ﹝﹠︡س روز︋ـ﹥ ﹋︐

︣وژه  ︎️︣︡﹞ ︀ص در ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه: آ﹇︀ی︠ 

 ﹤ ︣﹨ ﹩︑︊︀ر︻ ﹤︋ .️ ︢ار در ﹝﹢﹁﹆﹫️ و ︀ ︫﹊︧️ ︎︣وژه ﹨︀ ︋﹢ده ︨ا ︑﹆﹫﹆︀ت ﹡︪︀ن داده ﹋﹥ ﹝︡︣ ︎︣وژه ﹊﹩ از ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹛ و ︑︃︔﹫︣﹎
 .︦﹊︻︣ ﹢د و︋  ﹢ا﹨︡︋  ﹫︪ــ︐︣︠  ︣وژه ﹨﹛︋   ︎️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹤ ︀﹡︦ و ا﹝﹫︡︋   ︫،︫︡︀  ︋︣︐︪﹫ ︣وژه︋   ︎︣︡﹞ ﹩﹍︐︧︀ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و︫ 

︡ا️ و  ︣ای ﹨  ︋﹐︀  ︋﹩﹠﹁ ﹩︀﹡ا﹢︑ ً︀ ﹁︣  ︮︀؟ آ﹤︐︧︀ ︭﹢︮﹫︀︑﹩ ﹝﹫﹍﹢﹫﹛ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ و︫   ︠﹤ ︀ ︣وژه︋   ︎︣︡﹞ ﹤  ︋﹤﹋ ️︨︀︖﹠ا ﹩︨︀ ﹢ال ︨ا ا﹝︀︨ 
︨﹊︀﹡︡اری ﹋︪︐﹩ ︎︣وژه در ﹝﹫︳ ︎︣︑﹑︵﹛ و ︵﹢﹁︀﹡﹩ ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ︎︣وژه ﹨︀ ﹋﹀︀︋ ︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︀︡ ا﹟ ﹡︀︠︡ا︀ن ﹋︪︐﹩ ︎︣وژه ﹨︀ را 

︀︧︐﹍﹩ ﹡﹞﹢د؟ ︺︀د د﹍︣ی از︫  ﹥ ︋ا  ︋︤︖﹞
 ﹩﹎︡﹫︙﹫  ︎︣ ︤ر﹎︐︣ی ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹫﹛. ︻﹑وه︋  ﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︀ی︋  ︩ ﹨︀ و︎  ﹛︀ ︀ ︦ ﹝︐﹀︀وت ︑︣ از ﹎︫︢︐﹥، و︋   ︋﹩︀﹫﹡د ︀ وا﹇︺﹫️ ا﹠︧️ ﹋﹥ ا﹝︣وزه︋ 
﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹎︢ر از ا﹟ در︀ی ﹡︀ آرام و ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ﹢د ﹎︣﹁︐﹥،︋   ︠﹤ ﹫︪︐︣ی︋  ︣وژه ﹨︀ ﹡﹫︤ و︨︺️︋  ︺︀د دا﹡︪﹩︎  ︣ا﹩ و ﹝﹫︴﹩، ︋ا ا︗
︣وژه ﹨︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ﹥ ︻︊︀ر︑﹩ ︎   ︋.︡﹠︫︀ ︀ص︋  ︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی︠  ︣ا﹡﹩︋  ︡﹞ ︡︀ ﹥ و︥ه آ﹠︡ه︋  ︣وژه ا﹝︣وزی و︋  ︣ان︎  ︡﹞ .️ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت ︨ا

.︡﹠﹡︀︨︣ ︀﹏ ﹝﹆︭﹢د︋   ︨﹤  ︋️﹞﹑  ︨﹤ ︣وژه را︋  ︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋︪︐﹩︎  ︀ص ﹨︧︐﹠︡ ︑︀︋  آ﹇︀ی︠ 

︣وژه ﹨︀ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت و ار︗︀ع ﹋︀ر︎  ﹎︣ ︐︊︀ه ﹝﹙﹈ در︋  ︻﹠﹢ان ﹋︀ر﹎︀ه: ﹨﹀️ ︫ا

︣ای ︭﹢ل  ︣ای ﹝︣︡️ ︎︣وژه و ﹝︀﹡︺﹩ ︋ ︋ ﹩﹝︤ا ︤اری در ︠︡﹝️ ﹝︣︡️ ︎︣وژه ︋︀︫︡، در ︻﹞﹏ ︋﹥ ﹝ ︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا﹡︐︀ب ︻﹢ا﹝﹏ ︎︣وژه ﹋﹥ ︀︋︡ ︋ا ﹁
.️ ︡ه ︨ا  ︫﹤﹠﹫ ﹋﹫﹀﹫️، ز﹝︀ن و ﹨︤﹠﹥  ی︋ 

︡ ︫︡؟ ﹢ا﹨  ︠︹﹀︑︣﹞ ﹤﹡﹢﹍ ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀ن﹫ ︣وژه︋  ︣ان︎  ︡﹞ ︀ری ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن و﹫︧  ︋﹤﹋ ﹩﹚﹊︪﹞ ︀ ﹤﹚﹎ ﹟ا
︭﹩ دارد؟ ︀زر︨︀ن ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡، ﹝︪﹊﹏ ر︪﹥ در ﹝﹀︀︨︡ و ﹝︴︀﹝︹︫   ︋﹩︠︣  ︋﹤﹊﹡︀﹠ ︀آ

﹆︡ر از ا﹟ ﹝︪﹊﹏ ر︪﹥ در ﹝﹆︣رات ﹡︀﹋︀رآ﹝︡ دارد؟
️؟ ﹆︡ر از ا﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹡︀︫﹩ از ︻︡م ﹋﹀︀️ دا﹡︩ ︀ د﹇️ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︨ا

︀ ﹝︧︃﹜﹥ ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹡﹫︧️؟ ︣ا﹩ و ﹡﹍︣ش ︑﹈ ر︫︐﹥ ای︋  ﹎ ﹏﹊ ︪﹩ از ﹝︪﹊﹏ ﹡︀︫﹩ از ︗︤﹩ ﹡﹍︣ی،︫   ︋︀آ
︣وژه ا︖︀د ﹋︣د؟ ︣ای ار︗︀ع ﹋︀ر و ﹝﹠︀﹇︭︀ت︎  ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹊︀﹡﹫︤م ﹨︀ی ﹋︀رآ﹝︡ی︋ 

︣وژه ︑︡︊﹏ ﹋︣د؟  ︎️︣︡﹞ ︣ای ︤اری ﹝﹀﹫︡︋  ﹥ ︋ا ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹠︀﹇︭︀ت را︋ 
︣ای ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︗︀ری را ر﹁︹ ﹋﹠﹫﹛. ︴︣﹡︀ک در ﹁﹛ و ا︗ ︴︀ی︠   ︠️﹀﹨ ﹤﹋ ️ ︣︐︺︨︣﹟ و در د︨︐︣س ︑︣﹟ راه، آن ︨ا

 ﹤ ︣ا﹩ و ﹝︣︡️» ﹝﹠︀﹇︭︀ت را︋  ︵» ︀︑ ﹜︭︀ت» ﹋︪﹢ر ﹝﹩ ︎︣داز﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣ا ︴ـ︀ی ︗︀ری در «﹁ ︣ای ر﹁︹ ﹨﹀️︠  ﹥ دا﹡︩ و د﹇️ ﹐زم︋  ︎︦ در ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه،︋ 
.﹜﹫﹠﹋ ﹏︡︊︑ «︣وژه  ︎️︣︡﹞» ️︨︤اری ﹝﹀﹫︡ در د ︋ا د﹋︐︣ ︫︣ام ﹑ج



 

︣وژه  ﹝﹢ر ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︎  ︡اری در︨  ︀︋︧ و ﹩﹛︀﹞ ️︣︡﹞:ان ﹋︀ر﹎︀ه﹢﹠︻

 ﹩﹛︀﹞ ﹫  ︮️︣︡﹞ ،︀﹨ ︀ز﹝︀ن  ︨﹟ا ️︧﹊ ︣ای ﹋︀﹨︩ ︻﹢ا﹝﹏︫  ﹊︧️ ﹝﹩ ︠﹢ر﹡︡.︋  ﹥ ︻﹙️ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩︫   ︋︀﹠︑ ر﹢﹞ ︣وژه ️ ﹨︀ی︎  ﹋︣ ︋︧﹫︀ری از︫ 
 ﹟در ا ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︡اری و ﹋﹠︐︣ل ︋︀︧ و ﹩﹛︀﹞ ﹫  ︮️︣︡﹞ ︣ای ︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︋︀︫︡. ازا﹟ رو،︋   ︋﹩﹐︀ ︣اه ﹋﹠︐︣ل ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ از ا﹨﹞﹫️︋  ﹝﹨ ﹤ ︡اری︋  ︋︀︧ و
 ﹤﹊﹚︋ ،︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︦در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ د﹡﹫︀ ︑︡ر ️︨︀﹛︀︨ ︀﹠︑ ﹤﹡ ،︀ر﹎︀ه﹋ ﹟ا ︒︀︊﹞ .﹜︣﹫﹍︋ ︣ا ︡ارد رو﹥ ﹝﹢︗﹢د را ﹁ ﹡︀︐ ️ ︨ا ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀، ﹐زم ︨ا

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀ده﹀︐ ﹥ ﹡﹢ ﹋︀ر︋︣دی ︨ا ︀︠︐︀ر︋   ︨﹟از ا ︤﹫﹡ ︿﹚︐﹞ ر در ﹋︪﹢ر﹨︀ی﹢﹞ ︣وژه ︨︀ز﹝︀ن ﹨︀ی︎ 

(Agile Crisis) ﹩﹊ ︀︋ ︣ان ︋:ان ﹋︀ر﹎︀ه﹢﹠︻

 ︀ ︤اری︋  ︤ار و ﹝︭﹢﹐ت ﹡︣م ا﹁ ︣وژه ﹨︀ی ︑﹢︨︺﹥ ی ﹡︣م ا﹁ ﹥ و︥ه︎  ︣وژه ﹨︀︋   ︎️︣︡﹞ در ﹉︋︀ ︤ار﹨︀ و روش ﹨︀ی ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ︋ا ︀ل ﹎︫︢︐﹥،︋   ︨︡﹠ در
️ ﹨︀ و ︑﹫﹛ ﹨︀ روی ︀د﹎﹫︣ی و  ︣ا﹩ ︎︣وژه ﹨︀ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︫︣﹋ ️. ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︺﹞﹢ل، ﹠﹫﹟ ر︫︡ ︨︣︺﹩ و ﹁︪︀ر ا︗ ︣اه ︋﹢ده ︨ا ︤ا﹠︡ه ای ﹨﹞ ر︫︡ ﹁
︣ا﹩، آن ﹨﹛ در  ︤ار﹨︀ و ﹝︐︡﹨︀ی ا︗ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋ا  ︋️﹝  ︨﹤ ︀︫﹠︡ و︋   ︋﹤︐ ︫︡ا ︀︧︐﹥ ای ﹡ ︢اری ﹋︀﹁﹩ و︫  ﹎ ﹤︀﹞︣  ︨﹩﹊︋︀ ﹩︀﹠︋︣︀دی و ز﹫﹠ ︡ازی ﹝﹀︀﹨﹫﹛︋  ︀ا﹡ ︗

 .︡﹡﹢ ﹢ق داده︫  ﹋﹢︑︀ه ︑︣﹟ ز﹝︀ن ﹝﹞﹊﹟،︨ 
 ️ ︢︣ش ﹡﹍︣ش ︀︋﹊﹩ (Agile Mindset)، ︔﹞︣ه ای ﹡﹢ا﹨︡ د︫ا ︡ون ︑︽﹫﹫︣ ر﹨﹫︀﹁️ (Paradigm Shift) و︎   ︋﹉︋︀ ︤ار﹨︀ی ︡ن ﹝︐︡﹨︀ و ︋ا  ︫﹩︣ا ا︗

︀ ︸︀﹨︣ی ﹝︡رن.   ︋︀﹨ ️ ﹋︣ ︀زآ﹁︣﹠﹩ ﹝︪﹊﹑ت ﹇︡﹞﹩ و را︕ در ︑﹫﹛ ﹨︀ و︫  ︣ان ﹨︀ی ﹡﹢ و︋   ︗︤ ا︖︀د︋ 
︡ه  ا﹡︡.  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹝︐︡﹨︀ی ︀︋﹊﹩ ا︖︀د︫   ︋﹩ ️ ﹋﹥ در︎  ︤اری ︨ا ️ ﹨︀ و ︑﹫﹛ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁ ﹋︣ ︣ان ﹨︀ و ﹝︪﹊﹑ت︫  ــ ︣︠﹩ از︋  ︀ز︠﹢ا﹡﹩︋  ﹥ د﹡︊︀ل︋  ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه︋ 

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ︩ د﹍︣ی از ا﹟ ﹋︀ر﹎︀ه︠   ︋﹩﹊︋︀ ️﹁︀﹫﹨︣ش و ر﹍﹡ ︣ ︣ان ﹨︀ ﹝︊︐﹠﹩︋    ︋﹟︣ای ا  ︋﹩︀﹨را﹨﹊︀ر ﹤ارا ﹟﹫﹠ ﹜﹨

﹩ ︋︀﹐ن ﹝﹠︡س ﹞ ︿︨﹢︣داد︋ 

﹫︡ ﹝﹞︡ر︲︀ ︻﹙﹢ی ︎﹢ر د﹋︐︨︣ 



گروه مپنا یک شرکت تولیدى، صنعتى و بازرگانى بین المللى است که به همراه 41 شرکت زیرمجموعه خود، پاسخگوى نیازهاى صنایع راهبردى نیرو، نفت و 
گاز، حمل  و  نقل ریلى و سالمت است. طراحى و احداث انواع نیروگاه ها و تاسیسات تولید همزمان آب و برق، اجراى پروژه هاى اکتشاف و توسعۀ میادین نفت 
و گاز در دریا و خشکى، توسعۀ کّمى و کیفى شبکه حمل و نقل ریلى، تأمین تجهیزات تصویربردارى پزشـکى و تامین مالی پروژه هاى مختلف به صورت 

سرمایه گذار خصوصى و پیمانکار اجرایى، از مهم ترین فعالیت هاى گروه مپنا در بازارهاى ایران و جهان است.
طیف گسترده اى از محصوالت پیشرفته و پیچیدة صنعتى مانند انواع توربین هاى گازى و بخارى، توربین هاى بادى، بویلرهاى متعارف، بازیاب هاى حرارتى، 
ژنراتورهاى حرارتى و آبى، سامانه هاى حفاظت و کنترل، انواع لکوموتیوهاى مسافرى و بارى و تجهیزات و قطعات موردنیاز در صنایع انرژى و ریلى در 
کارخانجات متعلق به این گروه ساخته مى شود. با عرضۀ بیش از 60 محصول و 85 خدمت متنوع با کیفیت و قیمت رقابتى ممتاز و متمایز به طیف وسیعى از 

مشتریان، توسعۀ زیرساخت هاى صنعتى مبتنى بر الگوهاى دانش بنیان سرلوحۀ رویکردهاى مپناست.

قریب به نیم قرن فعالیت مستمر شرکت آسفالت طوس ( از سال 1354) ، گواهی است بر توانائی و ظرفیـت هاي عظیم این شرکت پیمانکاري در اجـــراي 
ـانی متخصـص و با تکیه بر دانش  طرح هاي EPC در پروژه هاي عمـرانی، صنعتی و معـدنی و پروژه هاي نفت، گاز و پتروشـیمی که به کمــک نیروي انس
فنی روز صورت می گیرد. شرکت آسفالت طوس شامل یک شرکت اصلی و چـند شرکت زیر مجموعه است که به صـورت منسـجم در طراحی ، اجـــرا، 
ـاري و آماده سازي و استخـراج معادن، عملیات خاکـبرداري  تامیـن کاال، راه اندازي و بهره برداري ازکارخانجات صنعـتی، صـنایع نفت و گاز و پتروشیمی، حف
ـال  ـاخت انواع مخازن و برج هاي خنــک کننـده نیروگاهی و خطـوط انتق ـزي صنعتی، س ـازه هاي فـل در حجـم بسـیار باال، اجـراي ابنـیه سنگین بتونی و س

ـایر پروژه هاي صنعتی و زیربنایی، نامی ماندگار و قابل اعتماد در عرصه عمران و آبادانی کشور از خود بر جاي گذاشته است. نیرو، ساخت تونل و س
زمینه فعالیت شرکت آسفالت طوس با رتبه یک در صنعت و معدن، نفت وگاز، ساختمان و ابنیه، کاوش هاى زمینى و رتبه دو در حوزه آب است.
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شرکت مهندسى و ساختمان صنایع نفت ( اویک ) در سال 1366 با هدف بازسازى خسارات وارده به صنعت نفت کشور در جنگ تحمیلى شکل گرفت و اکنون 
با سه دهه نقش آفرینى در این صنعت، به عنوان یکى از شرکت هاى پیمانکار اصلى، مجــرب و پیشــرو در پروژه هاى نفت، گاز و پتروشیمى کشور شناخته 

مى شود. 
شرکت مهندسى و ساختمان صنایع نفت  ( اویک ) با سابقه انجام حدود 450 میلیون نفرساعت کار در بیش از 140 پروژه خود که عمده آنها در سال هاى اخیر 
در زمره پروژه هاى مگا و عظیم ملى بوده اند، قادر است کلیه بخش هاى پروژه هاى باالدستى و پایین  دستى از طراحى و مهندسى تا تدارکات، ساخت، راه اندازى 
و بهره بردارى را در هر بخش خشکى و دریا به انجام رساند. ضمن آنکه این شرکت در سال هاى اخیر توانسته است با ورود به حوزه تأمین مالى و عقد قراردادهاى 

بیع متقابل، نقشى فراتر از یک پیمانکار را در اجراى پروژه هاى خود ایفا نماید.
در حال حاضر شرکت مهندسى و ساختمان صنایع نفت  ( اویک ) با بیش از 4/8 میلیارد دالر پروژه هاى در دست اجرا و با بهره گیرى از دانش و فناورى روز، 
بیش از 2000 نفر نیروى انسانى توانمند و شرکت هاى زیرمجموعه که هر یک در حوزه تخصصى خود از جمله برترین شرکت هاى داخلى به شمار مى روند، 
ارتقاء خود به سطح یک پیمانکار کالس جهانى و نقش آفرینى در بازارهاى بین المللى را به عنوان گام بعدى در مسـیر تکامل حرفه اى خود نشـانه گرفته است.

شرکت مهندسى و خدمات مدیریت پرمان پویش در سال 1384 با هدف ارایه تخصصى خدمات مهندسى و مشاوره مدیریت رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. 
این شرکت با بهره گیرى از نیروى انسانى متخصص به عنوان ارزشمندترین سرمایه هاى سازمانى شرکت و بر مبناى استانداردهاى بین المللى، به سرعت دایره 
خدمات خود را  در صنایع مختلف به خصوص صنایع معدنى توسعه بخشیده است.  شرکت مهندسى و خدمات مدیریتى پرمان پویش رشد و بالندگى خود را 
در گرو ارتقاى سطح دانش و عملکرد نظام مدیریتى کارفرمایان به صورت کاربردى مى داند و در این راه از هر اقدامى که به باال رفتن فرهنگ مدیریت پروژه  
در کشور بیانجامد پشتیبانى مى نماید. از این رو همواره، هدف گروه متمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه هاي پروژه می باشد. ایجاد ارتبـاط 
بین ارکان پـروژه، کاهـش ریسـک هاي منفی، ذخـیره سازي تجـربیات و حصول اطمینان از پـایـان پروژه در زمـان تعهد شده از دیگر اهداف این شرکت 
می باشد. همچنین این شرکت مفتخر به اخذ :  ”رتبه یک تخصص مدیریت و رتبه دو مشاور در زمینه صنایع فلزات اساسى“ از سازمان مدیریت و برنامه ریزى 

کشور و عضویت فعال در انجمن مشاوران مدیریت ایران مى باشد.

�ند��رعا�ل �پاه �عاو�� ��ند�ی و �دا

معاونت مهندسى و پدافند غیر عامل سپاه به عنوان مرجعیت مهندسى دفاعى در باالترین تراز علمى کشور تالش هاى بسیارى براى تأمین خواسته ها و بهبود 
در طرح هاى عمرانى و دفاعى سپاه و پروژه هاى زیر بنایى انجام داده است و به توفیقات مهمى دست پیدا کرده است. 

معاونت مهندسى و پدافند غیرعامل سپاه، مجموعه اى است با کارکردهاى دفاعى ، عمرانى و پدافند غیرعامل مردم یارى که بر اساس مأموریت هاى محوله 
در ایجاد زیرساخت هاى مورد نیاز؛ اماکن، ارتباطات، سایر تجهیزات و به ظرفیت رسانى و مدیریت ماشین آالت مهـندسى و تخصصى، تقویت و توسعه 
زیرساخت هاى مورد انتظار و نیاز سپاه، نقش مؤثرى را ایفا نموده و با استاندارد سازى فضا و مکان استقرارى، مدیریت جامع مصارف انرژي و ارایه پیوست هاى 
مهندسى، احـداث و نگهدارى استحـکامات و راه هاى ارتباطى خطوط و الیه هاى دفاعى با رویکرد نبرد ناهم تراز و مشارکت در طرح هاى مهندسى و عملیات 

رزمى را پشتیبانى مى نماید.
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• شرکت کنندگان گرامی باید وجوه ثبت نام خویش را به شماره حساب مذکور واریز کرده و اصل مدارك خویش را به دبیرخانه کنفـرانس ارسال کنند یا از طریق شماره 88836410 – 021 فکس نمایید .

• شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در کنفرانس باید حداقل 10 روز قبل از برگزاري مراتب را به صورت کتبی به دبیرخانه کنفرانس اعالم کنند. دبیرخانه تنها درصورت دریافت نامه انصراف در 
موعد مقرر قادر به عودت ٪80 مبلغ پرداختی خواهد بود.

•  اعضاى محترم انجمن مدیریت پروژه ایران از 10 درصد تخفیف در ثبت نام برخودار مى باشند.
• ثبت نام گروهى باالتر از 10 نفر مشمول 10 درصد تخفیف خواهد بود.

• ثبت نام کنندگان در دوره قبلى این کنفرانس از 10 درصد تخفیف برخوردار مى باشند.
• توجه: تنها یک مورد از تخفیفات فوق قابل محاسبه است.
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50 PMIدالر گواهینامه بین الـمللـى
ریـال /5/700 000هزینـه ثبـت نام تا 30 دى

لطفاً جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن88342900  (داخلى 222 - خانم نقى یان ) تماس حاصل فرمائید.
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