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 دو سوال اساسی در تمام نوشتن ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چه بنویسیم

 
 چگونه بنویسیم

 ؟

 ؟
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 تهیه تجربه مدیریت پروژه 

 شیوه های گوناگون مستند سازی تجارب مدیریتی پروژه
 
 
  فیلم 
  عکس 
  زونکن مکاتبات 
  جمع آوری مجموعه اظهار نظرها و مصاحبه ها 
  نرم افزارهای مستند سازی 
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 مقاله پژوهشی

 مقاله مطالعه موردی

 مقاله تجربه مدیریتی
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 تجربه غیر مدیریتی

 تجربه مدیریتی
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 تجربه شخصی

 تجربه سازمانی
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تجربه مدیریتی توصیفی است از یک موقعیت واقعی شامل یک تصمیم،  
چالش، فرصت، مساله و یا یک موضوع خاص که فرد یا افرادی در یک  

 سازمان با آنها مواجه هستند و با انجام فعالیت هایی به نتایجی دست می یابند

تجربه مدیریتی هر اقدام، ماموریت یا پروژه ای است که موجب ایجاد تغییر  
ویا ارتقاء در سطح عملکرد سازمان از طریق بکارگیری رویکردها، شیوه ها و 

 روشهای مدیریتی می شود
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 مفهوم مستندسازی

، گردآوری، تنظیم و تدوین،  (مکتوب نمودن)مستندسازی یعنی ثبت   
 .دسته بندی   و نگاهداری اطالعات

 . مفاهیمی که خود از فعالیت هدفمند، دقیق و منظم حکایت دارد  
 
بررسی مفاهیم فوق نشان می دهد که همه آنها بر حفظ و نگهداری    

 .  اطالعات  تکیه می کنند
در واقع، اقدامات مستندسازی مبتنی بر مکتوب نمودن بخشی از   

 .  دانستنی ها و آگاهی های انسان است



 تدوین تجارب برتر مدیریت پروژه 9
9 

مستندسازی تجربه مدیریتی فرایندی است که طی آن با دیدگاهی جامع،  
دیگران بتوانند با به ثبت یک تجربه مدیریتی می پردازیم به گونه ای که 

مراجعه به مستندی که تهیه شده است، به ابعاد گوناگون تجربه و فرایند  
  .و از آن درس آموزی و یادگیری الزم را داشته باشند تحقق آن پی برده

 صفحه 16تا  10بین 
 ها شامل متن، تصویر، جدول و در مواردی نقل قول

 مستندسازی تجربه مدیریتی
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 مستندسازی 
 تجربه مدیریتی پروژه

 مستندسازی پروژه
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 اركان تجربه مدیریتی

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري
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 اركان تجربه مدیریتی

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري

  زمینه تجربه، یعنی معرفی و تشریح
موقعیتی که تجربه در آن اتفاق افتاده 

 .  است
  در این معرفی باید به نکاتی اشاره

 .  نمود که با تجربه مرتبط است
        این بخش شامل پیشینه ای از

شکل گیری و فعالیت های سازمان،  
ساختار آن، وظایف و مسئولیت ها و 

همچنین موقعیت هایی است که تجربه 
 .در آن شکل می گیرد
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 اركان تجربه مدیریتی

    نقطه شروع هر تجربه
مدیریتی در عالم واقع، یک  

مساله، ضرورت، چالش و یا گاهی 
 .  فرصت است

 
   در بیان مساله ضمن اینکه باید

ابعاد مختلف را در نظر داشت اما 
ارتباط مساله با تجربه مدیریتی را  

نیز باید مورد توجه قرار داد و 
اینکه مسائل و ضرورت هایی را 
بیان کنیم که منشا شکل گیری  

  .تجربه ما هستند

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري
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 اركان تجربه مدیریتی

  ،اینکه مدیران چگونه با بررسی مساله موجود
راهکار انتخابی را برگزیده اند همان نقطه 

 .  تصمیم گیری است
 
  در این بخش باید به روشنی بیان شود که

مدیر یا مدیران مربوطه با چه ساز و کاری  
 . تصمیم گیری نموده اند

 
  آیا این تصمیم یک تصمیم مشارکتی و از

طریق کمیته های تخصصی بوده و یا با مطالعه 
 . تجربه دیگران و یا مواردی از این دست

 
  انعکاس شیوه تصمیم گیری بخصوص از این

جهت دارای اهمیت است که مخاطب، علت 
برگزیدن راهکار مورد نظر شما را درک می  

 . کند
 
  در شیوه های مستند سازی سنتی اغلب نقطه

  .تصمیم گیــــری، مغفول می ماند

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري
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 اركان تجربه مدیریتی

    شاید بتوان مراحل اجرا را متن
 .اصلی تجربه نامید

 
    در تشریح مراحل اجرا، دسته

بندی درست فعالیت ها و همچنین  
رعایت ترتیب و توالی اتفاقات از 

 .اهمیت زیادی برخوردار است
 
    باید فعالیت های انجام شده که

اصوال بر اساس تصمیم گیری و 
برنامه ریزی بوده را بطور کامل 

توضیح داده و برای مخاطبان 
تجربه، نقطه ابهامی درباره کارهای 

 .صورت پذیرفته باقی نگذاریم

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري
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 اركان تجربه مدیریتی

  بخش نتایج از این حیث که مؤید توفیق تجربه
 .  مدیریتی است دارای اهمیت بسیار می باشد

 
  باید بصورت مستند نشان دهید کارهایی که انجام

داده اید باعث رفع مساله یا حداقل کمرنگ شدن 
 .اثرات آن گردیده است

 
 در بخش نتایج باید فعالیت های انجام شده را

تحلیل نماییم و با شیوه های مختلف، اثربخشی 
این کار می تواند از طریق . کارهایمان را نشان دهیم

...  نمودارها، جداول، تحلیل های آماری، نظرسنجی و
 .صورت پذیرد

 
  باید توجه داشت که در بخش نتایج، به

دستاوردهایی اشاره کنیم که نتیجه مستقیم فعالیت 
 . های ما بوده و همچنین دارای اجزای مشخص باشد

 
  بیان نتیجه گیری های کلی و سخن گفتن از

تغییرات فراوان و شگرف، بدون بیان نشانه های آن، 
  .تنها باعث عدم اعتماد مخاطب به تجربه شما میگردد

 زمينه  تجربه

 نتايج و تحليل آن مراحل اجرا

 مساله و ضرورت تصميم گيري
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 سه بعد مهم در یک مقاله تجربه مدیریتی

 ساختار

 مقاله
تجربه مدیریتی   

 محتوا

 نگارش
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 اجزای یک مقاله تجربه مدیریتی

  :عنوان -1
بهتر است در برگیرنده موضوع اصلی تجربه یعنی فرایند مدیریتی تجربه شده و همچنین 

 .سازمانی که تجربه در آن اتفاق افتاده باشد
 
  :نویسندگان -2

 (.یا درجه علمی)نام صاحبان تجربه و مستندکنندگان آن با ذکر سمت 
 
   :واژه های کلیدی -3

 .واژه اصلی مقاله تجربه مدیریتی 6معموال تا 
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 : مقدمه -5
 .  مقدمه ورودی اصلی به مطلب و متن تجربه است

 .الزم است مقدمه چینی جذاب و نقطه شروع مناسبی برای تبیین تجربه انتخاب شود
 .جمالت ابتدایی مقدمه می تواند بسیار کلیدی و تعیین کننده برای جذب مخاطب باشد

 
 اجزای یک مقاله تجربه مدیریتی

  :چکیده -4
 .  خالصه کاملی از کل تجربه و در برگیرنده نکات اصلی مساله، تصمیم، اجرا و نتایج

 .  چکیده باید جذاب و معرف خوبی برای تجربه باشد -
 .کلمه 200حداکثر -
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 (:  بیان زمینه و موقعیت تجربه)معرفی سازمان -6
 
 

 مساله و ضرورت -7
 
 

 تصمیم گیری -8
 
 

 مراحل اجرا -9
 
 

 نتایج و تحلیل آن -10

 
 اجزای یک مقاله تجربه مدیریتی
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 : منابع و مآخذ -11
در این بخش الزم است ماخذ برخی مطالب را که در متن تجربه مورد اشاره قرار گرفته 

این کار برای آن است که پشتوانه هایی برای آنچه گفته شده ارایه  . است ذکر نماییم
نماییم و هم اینکه دیگران بتوانند با مراجعه به مدارک اشاره شده، اطالعات بیشتری را  

 . درباره تجربه کسب نمایند
الزم نیست که مانند مقاالت علمی در این قسمت کتب و مقاالت را به عنوان مرجع معرفی 

بلکه بسیاری گزارشات درون سازمانی نیز می تواند بعنوان مواخذ اصلی ما . نماییم
 .مورد توجه قرار گیرد

 

 (: درصورت لزوم)پیوست ها -12
را که ضرورت آنها ... می توان اطالعات کامل تری شامل برخی جداول، نمودارها و 

درحدی نبوده که در متن اصلی تجربه آورده شود و یا ممکن بوده آوردن آنها در متن 
در آوردن . مقاله، اصل تجربه را تحت الشعاع قرار دهد، در بخش پیوست ها آورد

 .پیوست ها نیز باید درجه اهمیت مطالب و کمک به انتقال بهتر تجربه را مد نظر داشت

 
 اجزای یک مقاله تجربه مدیریتی
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 نکته های کلیدی                                                                                                                               

   ،برای اینکه تجربه مدیریتی خود را بهتر انتقال دهیم می توانیم در موارد الزم از عکس
در استفاده از این ابزارها باید میزان ضرورت و اثربخشی آن  . نمودار و جدول استفاده کنیم

 .ها را در معرفی تجربه در نظر داشته باشیم
 
 
   بیان تجربه مدیریتی باید از یک ترتیب و توالی مناسب برخوردار بوده و مخاطب را

 .بصورت داستان گونه برای مطالعه ادامه مقاله تشویق نماید
 
 
   هر مطلبی را که در مقاله تجربه مدیریتی خود می آورید این سوال را مطرح کنید که

چقدر می تواند به در ک بهتر تجربه کمک کند؟ در واقع متن تجربه باید جامع و مانع باشد 
یعنی هم تمام مطالب مورد نیاز آورده شده باشد و هم اینکه از ذکر مطالب غیر ضرور 

 .صفحه است 16تا  10معموال یک مقاله تجربه مدیریتی بین . خودداری کنیم
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   تجربه ای ارزش مستندسازی را دارد که حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد و چیزی
 .فراتر از دستورالعمل های معمولی که تمام سازمان ها انجام می دهند باشد

 
 
    باید در متن تجربه با توجه به مخاطبانی که در نظر گرفته ایم حتی االمکان از آوردن

واژه های خیلی تخصصی خودداری و  متن ما انعطاف پذیری الزم را برای مخاطبان در  
 .رده های مختلف داشته باشد

 

 نکته های کلیدی                                                                                           
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   تجربه مدیریتی معموال بصورت سوم شخص نوشته می شود و بهتر است که موضوعات
همچنین باید از آوردن  قضاوتهای شخصی در . قدیمی را برای مستندسازی انتخاب نکنیم

 .متن تجربه و بزرگ جلوه دادن کارهای انجام شده خودداری کنیم
 
 
      پرداختن بیش از حد به حواشی و تکرار مکررات، مقاله تجربه مدیریتی را مالل آور

 .می کند
 
 
   بهتر است تجربه مدیریتی تدوین شده را چند نفر بخوانند و نقطه نظرات خود را ارایه

 .دهند تا ایرادات احتمالی را رفع نماییم

 

 نکته های کلیدی                                                                                                        
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 تجربه مدیریتی برای کنفرانس مدیریت پروژه روش تهیه فایل مقاالت
 

 .مقاله به زبان فارسی نوشته شود و از نظر امالیی و نگارشی به دقت تصحیح گردد -1
صفحه به صورت یک ستونی تهیه  16و حداکثر در  A4  =7/29×21مقاله کامل باید روی کاغذ-2

 .شود
بین عنوان هر بند و اولین سطر آن یک سطر و بین . باشد singleفاصله خطوط از یکدیگر  -3

 .انتهای هر بند و شروع بند دیگر دو سطر فاصله باشد
سانتیمتر و فاصله متن از لبه باالی کاغذ   3و ازپایین  2.5فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست  -4

 .  سانتیمتر باشد 3سانتیمتر و در صفحات دیگر  8در صفحه اول 
 

ی باشد که در متن مقاله به آن اشاره تیبفهرست مراجع و ماخذ باید دارای همان شماره تر: توجه
 :شده است، و ترتیب درست نوشتن آن به شرح زیر است

 مجالت و نشریات: الف
 ، عنوان مطلب، نام نشریه، شماره جلد، شماره نشریه، سال، صفحه(نام خوانوادگی، نام)نام نویسنده 

 ها کتاب: ب
 نام نویسنده، عنوان کتاب ، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، سال انتشار

 
 .استفاده کرد office 2013یا   office 2010برای تایپ مقاالت باید از -5
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 دستورالعمل تایپ مقاله

 قلم فارسی قلم انگلیسی بخش مقاله

Times New Roman 16 Bold BMitra عنوان مقاله در وسط سطر 16سیاه    

Times New Roman 11 Bold BMitra نام نویسنده، نویسندگان در وسط سطر 12سیاه    

Times New Roman 11 Bold BMitra 12 سمت و سازمان متبوع در وسط سط   

E-mail Times New Roman 11 Bold Times New Roman 11 Bold 

های کلیدیواژه  Times New Roman 11 BMitra 12سیاه    

Times New Roman 12 Bold BMitra عنوان بندها 13سیاه    

هاها، جداول، نمودارها، عکسزیر نویس  Times New Roman 10 Bold BMitra 11سیاه    

Times New Roman 10 BMitra متن داخل جداول 11معمولی    

ها و کلمات انگلیسیفرمول  Times New Roman 11 Times New Roman 11 

Times New Roman11 BMitra متن مقاله 12معمولی    

Times New Roman 11 BMitra شماره صفحه 12معمولی    

 .های همراه با خط استفاده نشود های ایتالیک و یا قلم از قلم :نکته
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 باید ها و نباید های یک ارایه خوب

    خود را بشناسید و با توجه به ترکیب آنها ارایه خود را آماده مخاطبان
 کنید

 
  زودتراز سایرین به محلی که قرار است در آنجا پرزنت داشته باشید

 بروید
 
  تاعتماد به نفس و خودباوری مهمترین سرمایه شما در پرزنت اس 

 
  محکم و خوب شروع کنید 

 
 بخصوص کار برجسته ای که انجام )ارکان تجربه خود را فراموش نکنید

 (داده اید
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 باید ها و نباید های یک ارایه خوب

  با نگاهتان با افراد ارتباط برقرار کنید 
 
  بر صدایتان تسلط داشته باشید 

 
  دستهایتان را زیاد تکان ندهید 

 
  نرم و مالیم و زیبا سخن بگویید 

 
  روخوانی نکنید 

 
  پیچیده صحبت نکنید 
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 باید ها و نباید های یک ارایه خوب

 ز کمترین واژه ها و متن در اسالیدها استفاده کنیدا 
 
  18به باال بهتر هستند تا فونتی با شماره  30مثال فونتهای . درشت استفاده کنیدهای فونت از 

 
  وگرنه   دزمینه متمایز باشس رنگ فونت باید کامال از رنگ پ. مناسب استفاده کنیدهای از رنگ

 !خواندن آن عذاب مطلق خواهد بود
 
 استفاده کنید، جدول و عکس برای ارایه بهتر مطالبتان از نمودار 

 
  جمالت به صورت چرخشی  . صفحه به صورت شطرنجی). متوالی استفاده نکنیدی انیمیشنحرکات از
 ...!(و

 
  نخوانیدهای پرزنت و یا یادداشت های شخصی خود چیزی سعی کنید از روی نوشته 

 
 زمان را مدیریت کنید و به هر بخش به اندازه اهمیتش بپردازید 

 
 برای مواردی چون کمبود زمان و یا اضطراب خود عذرخواهی نکنید 

 
در تشکر کردن و پرداختن به موضوعات حاشیه ای، زیاده روی نکنید 
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 با آرزوی سالمتی و موفقیت شما 
 

 و دیدارتان در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
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