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الگویی برای مدیریت پروژههای تحقیقاتی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی مدیریت
پروژه (موردکاوی :دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
3

امیر ترکیان والشانی ، 1محسن چشمبراه ، 2صادق شهبازی

 1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر(نویسنده مسئول)
 2عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 3عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده
وجود چالشها و دغدغههای مختلف مدیران پروژههای تحقیقاتی مانند حفظ انگیزههای تیم پروژه ،انجام مطالعات امکانسنجی
دقیق ،مدیریت اثربخش تعارضات و مدیریت عدم قطعیتها ،لزوم تدوین و استقرار الگویی جهت مدیریت اثربخش پروژهها را
تشدید میکند .در این مقاله ،با بررسی برخی از پژوهشهای موجود در پیشینه ،مصاحبه با خبرگان و تدوین و توزیع
پرسشنامه به جمعآوری دادههای مرتبط و تحلیل شرایط ویژه دانشگاه مورد مطالعه و سنخیت پروژههای آن و نیز ،دغدغههای
مدیران پروژههای تحقیقاتی و توجه به مقبولیت ،جامعیت و گستردگی کاربرد ،از استاندارد  PMBOK 2017بهعنوان
استاندارد محوری پژوهش ،و از استانداردهای  PRINCE2و  ISO 21500جهت تکمیل متدولوژی ،استفاده شده است .با
جمعبندی موارد یاد شده ،الگویی جامع به همراه زیرالگوهای آن بر مبنای فرآیندهای ورودی ،فرآیند عملیاتی و خروجی برای
هر یک حاصل شده که ماتریسهای نگاشت گروه فرآیندی نشانگر آن است که الگوی پیشنهادی ،تمامی دغدغههای مد نظر و
کلیه زیرحوزههای دانشی استاندارد  PMBOKرا پوشش میدهد .عالوه بر حصول اطمینان پوشش الگو مبتنی بر ماتریسهای
نگاشت گروه فرآیندی ،با پیادهسازی الگوی پیشنهادی در یکی از پروژههای تحقیقاتی دانشکده مهندسی صنایع ،الگوی ارایه
شده از دیدگاه خبرگان نیز مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :مدیریت پروژه ،استاندارد ،پروژه تحقیقاتی ،مدل.PMBOK ،
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 -1مقدمه
اکثر الگوها و استانداردهای بینالمللی مدیریت پروژه بر مبنای روشهای کاری پروژههای معمول و جاری بنا نهاده شدهاند و
کمتر به روشهای انجام پروژههای تحقیقاتی پرداخته شده است .با توجه به احساس نیاز و دغدغه مدیران پروژههای تحقیقاتی
دفاعی و بررسی سوابق تحقیقات صورت گرفته مشخص گردید که با وجود اهمیت فراوان این موضوع ،تاکنون فعالیت جامع و
متمرکزی درخصوص ارائه الگوی کاربردی و پیادهسازی عملی تمامی حوزههای فرآیندی استانداردهای مدیریت پروژه در
دانشگاه صنعتی مالک ا شتر طی سالیان گذشته صورت نگرفته است .لذا با توجه به لحاظ برخی محدودیتها و تفاوتهای انجام
پروژه های تحقیقاتی دفاعی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،در این تحقیق سعی شده است تا با ارائه الگویی بومیسازی شده و
کاربردی با بهرهگیری از ظرفیت استانداردهای بینالمللی مدیریت پروژه ،راهکار مناسب علمی برای مدیریت اثربخش این حوزه
بسیار مهم ارائه شود .با بررسی استانداردهای بینالمللی موجود که بیانکننده اجزای مختلف مدیریت پروژه میباشند ،سعی در
انتخاب الگویی متناسب با مدیریت پروژه در مکان مورد نظر شد .ضمناً با بررسی عوامل مؤثر بر پروژههای تحقیقاتی و استفاده
از نظر خبرگان و دست اندرکاران مطلع مربوطه ،مؤثرترین عوامل در این زمینه را شناسایی و میزان تأثیر آنها بر فرآیند مد نظر
بررسی و ثبت و در ادامه با استخراج چالشها و نقصهای احتمالی به تحلیل وضع موجود پرداخته شد .در پایان و پس از تجزیه
و تحلیل کافی اطالعات بدست آمده از تمامی جوانب عملیاتی و تحقیقاتی ،به ارائه الگوی پیشنهادی مناسب جهت مدیریت
اثربخش پروژه های تحقیقاتی دفاعی در دانشگاه صنعتی مالک اشتر در راستای تصمیمگیری بهتر در انتخاب و انجام پروژههای
تحقیقاتی در حوزههای مختلف پرداخته شد.
 -2مروری بر برخی پژوهشهای پیشینه موضوع
مدیران و نحوه مدیریت پروژه ،عامل اصلی و تعیینکننده میزان مؤفقیت و شکست پروژههاا مایباشاند (زرگرپاور و همکااران،
 .)1390در مدیریت پروژه باهعناوان دانشی فراگیار از ابتدا تا انتهای مراحل یک پروژه ،مدیر همواره باا دغدغاه تصامیمگیاری
روبرو است و یک مادیر مؤفاق بیشک با تصمیم گیری بهینه قادر به پیشبرد ماؤثر پاروژه خواهاد باود (فیلایزاده و همکااران،
 .)1390پس از بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه و مقایسه تطبیقی متدولوژی  PRINCE2و راهنمای  PMBOKباا
بررسی جزئیات این دو استاندارد در بخشهای مختلف نتیجهگیری میشود که بسته به مکان و نوع پروژهها ،برتری اساتانداردها
مشخص می گردد ،ولی بهترین روش این است که از تلفیق این دو استاندارد برای دستیابی به بهتارین نتیجاه عملکاردی بارای
مدیریت پروژهها استفاده شود (صبحیه و همکاران .)1391 ،با توجه به پرکاربرد بودن استاندارد  PMBOKدر ایاران و پوشاش
معیارهای و زیرمعیارهای مورد انتظار ،در صورتی که نتوانیم از ترکیب استانداردها اساتفاده نمااییم ،اساتاندارد  PMBOKو در
صورت وجود امکان ،پیشنهاد میشود که ترکیب حاصل از استانداردهای  PMBOKو  PRINCE2مورد استفاده قرار گیارد تاا
همه جنبه های سازمان مورد بررسی و بهبود مستمر قرار گیرد (گلپیرا .)1392 ،باا مقایساه اساتانداردها ،نقاات قاوت و ضاعف
هرکدام مشخص شده و به مدیران سازمانها کمک می کند تا با توجه به نوع پروژه در حال اجرا ،استاندارد مناسب را برگزینند و
از این طریق عملیات پروژه را رهبری کند (نیلیپور طباطبایی و همکاران .)1392 ،بیشتر سناریوهای مدیریت پروژه کاه تادوین
و یا اجرا میشوند ،کامل نیستند .تلفیق روش های جاری فعلی با الگویی که برای تهیه ساناریو باا روش  PMBOKارائاه شاده
است میتواند سبب بهبود روند ،کیفیت و کمّیت سناریوهای مورد استفاده شود (کالتپاور و همکااران .)1393 ،ابتادا بایاد باه
معرفی استانداردهای مختلف مدیریت پروژه بهخصوص استاندارد  PMBOKپرداخته شود ،سپس یک سیستم ارزیابی عملکارد
پروژه با توجه به استاندارد  PMBOKطراحی نمود (حسینی و کیانی .)1393 ،تأثیر اساتاندارد  PMBOKدر افازایش باازدهی
مدیریت پروژه زیاد بوده و هدف از آموزش مدیران پروژه ،توانمندسازی آنان در برابر مشکالت پروژه و آمادهسازی آنها برای ورود
به فضای جدید و ناشناخته پروژه میباشد و در بین استانداردهای موجود ،استاندارد  PMBOKبسیار معروف و مناسب معرفای
می گرددد که برای تشریح و پیشبرد پروژه استفاده شده است (فضلی و همکاران .)1394 ،فرآیند کاربردی برنامهریزی و کنتارل
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پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه کااربردی و مهام باوده و بهارهگیاری از اساتاندارهای
مدیریت پروژه ،کمکرسان به مدیران در اجرای برنامههای پروژه میباشند (شهریاری و همکاران .)1395 ،بهکارگیری استاندارد،
مدیران پروژه را در اجرای پروژه و پیشبرد اهداف آن یاری نموده و سازمان پروژه را به یک نظام هماهنگ و یکپارچه مبدل می-
کند .با توجه به شرایط ویژه اجرای پروژهها در سازمان بهنظر مایرساد تسالط برمجموعاهای از متادولوژیهاا و اساتانداردهای
مدیریت پروژه برای مدیران کلیدی سازمانهای پروژهمحور امری ضروری است (علیبابایی و همکاران .)1395 ،برای هار پاروژه
فرض است تا با تطبیق استانداردهای مختلف ،راهنمای منحصربهفرد مدیریت پروژههای سازمان خود را تدوین و بهبود مدیریت
پروژه ها را بر اساس این سیستم ساخته خود که بر مبنای این استانداردها و متدولوژیهاا بناا شاده اسات ،دنباال کناد (ادب و
همکاران .)1395 ،نقش مدیران پروژه ،تمرکز بر فعالیتهای مشخصی است که مستلزم تالش زیاد و قابلیتهای تخصصی فردی
است .در این راستا آشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه میتواند مدیران را به تصمیمگیری راهباردی و صاحیح نائال ساازند
(کوشکی و همکاران .)1397 ،روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه از گذشته در زمینههای مختلف مورد استفاده قرار میگرفتاه
است ،اما در سایر زمینهها از جمله پروژههای تحقیقاتی که ماهیتاً از ابهاماتی نظیر مشخص نبودن جزئیات برخای کارهاا ،عادم
وجود قطعیت در اکثر زمانهای برآوردی فعالیتها ،مواجه شدن با بانبسات حاین اجارای پاروژه و لازوم از سارگیری رشاته
جدیدی از امور و ...برخوردارند ،کمتر مورد توجه قرار گرفتاه اسات (رضاایی و همکااران .)1397 ،در مراکاز تحقیاق و توساعه
دفاعی با توجه به محدودیت منابع ،امکان انجام همه پروژههای توسعه محصول جدید دفاعی وجود نادارد و اولویاتبنادی ایان
پروژه ها ضروری است .درخصوص صنایع دفاعی با توجه به متمایز بودن ماهیت آنها ،تغییرهای نیازها و خواسته سریع نیروهاای
مسلح موجب شده است که صنایع دفاعی با سرعت ،بازدهی و کیفیت روبهرشدی به نوآوری و ارائه محصاوتت جدیاد بپردازناد
(شهبازی و همکاران .)1397 ،باا شناساایی چاالشهاای پایش روی اساتقرار فرآینادهای کنتارل پاروژه بار اسااس اساتاندارد
 PMBOKو ارائه راهکارهای متناسب ،مدیریت پروژه یکی از مهمترین و پراستفادهترین شاخههای مدیریت طی چند دهه اخیر
میباشد (مهتدی و همکاران .)1398 ،اجرای مدیریت فرآیند ،بهنوبهخود باهعناوان یکای از ابزارهاای بهباود مادیریت ماوثرتر و
کاربرد آن در طراحی نمودارهای رشد قدرتمند محصول ،بهعنوان نوآوری و بهرهوری ظهاور کارده اسات .راهنماای PMBOK
فرآیندهای منحصربه فرد مدیریت پروژه که موجب پیشرفت پروژه میشود را تضمین مایکناد و فرآینادهای مادیریت پاروژه و
فرآیندهای محصول گرا با هم همپوشانی دارند و در طول حیات یک پروژه با یکدیگر تعامل دارند و  PRINCE2مجموعاهای از
فرآیندها را توضیح می دهد که چه چیزی باید رخ دهد و چه موقع در پروژه انجام دهید تا هر پاروژه کنتارل شاده توساط ایان
روش باید این فرآیندها را به نوعی اقدام نماید ،اما مهم تر از آن ،این است که فرآیندهای مادل را مطاابق باا نیازهاای آن پاروژه
خاص که مشغول کار هستید ،تنظیم کنید (سانچز و همکاران .)2013 ،روش مدلسازی ساختارهای تجزیه پاروژه 1و رواباط آن
امری مؤثر بوده و استفاده از یک مدل فرآیند مدیریت پروژه جهانی بهرغم تفاوت بین پیچیدگی و اولویتهای پروژههای مختلف
2
کااربرد چاباک و
بهعنوان یک نتیجه مهم معرفی میشود (کوکوشکین و همکاران .)2013 ،با مقایسه استاندارد جدیاد ایازو باا
ادبیات قبلی در مورد مدلهای مدیریت پروژه ترکیبی مشخص میگردد که راهنمای  ،PMBOKفرآیندهای مفصالتاری را در
این زمینه ارائه میدهد که ممکن است نیاز به سازگاری بیشتر نیز داشته باشند (بیندر و همکاران .)2014 ،پیشانهاد مایشاود
ترکیب استاندارد  ISO 21500در مدیریت پروژه و سیستمهای مدیریت پروژه با تأکید بر ادغاام آنهاا باا  PMBOKاساتفاده
گردد .راهنمایی  ISO 21500در مدیریت پروژه ،راهنمایی برای مدیریت پروژه فاراهم مایکناد و مایتواناد توساط هار ناوع
سازمان ،اعم از عمومی یا خصوصی مورد استفاده قرار گیرد و میتوان اظهار داشت که ایان سیساتمهاای مادیریتی باا یکادیگر
رقابت ندارند و همه در صورت استفاده مناسب متدولوژیها ،سازگار هستند (بریوساو  .)2015 ،مؤفقیات در مادیریت پاروژه از
دیدگاه علمی و همچنین عملی مورد نیاز میباشد ،بدین معنی که مدلهای مختلف مؤفقیت مدیریت پروژه در طول تاریخ پدید
1-

Sánchez et, al.
Kukushkin et, al.
3- Binder et, al.
4- Brioso
2-
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آمده است که نشان دهنده سطح تفکر در مؤفقیت مدیریت پروژه است (رادکوویچ و همکاران .) 2017 ،تحلیل و اثبات تأثیر
مدیریت دانش پروژه در بهبود شایستگی مدیر و پروژه ساختی و کارا است .از نتایج مقالاه مایتاوان نتیجاه گرفات کاه داناش
مدیریت پروژه مطابق با استاندارد  PMBOKدر بهبود شایستگی مدیر تأثیر مثبت و معناداری دارد و در عملکرد پروژه ،درجات
6
آماادهساازی ،ساازماندهای،
مختلفی از اهمیت برای آنها وجود دارد (هدا و همکااران  .)2019مادیریت پاروژه فرآیناد ایجااد
مدیریت ،تالش برای رسیدن به یک هدف خاص با گذشت زمان و اتمام کار تیم میباشد و استاندارد  PMBOKبهعناوان یاک
مرجع مناسب تعریف میشود و بهسادگی روشی نمیباشد که محدود به ارائه مراحال باشاد (سیرشاار و همکااران .)2019 ،باا
تجزیه و تحلیل و مقایسه بین  ISO 21500و  PMBOKدر یک مرور کلی مشخص میشود که رویکرد دو اساتاندارد متفااوت
است .استاندارد  ISO 21500در مورد معرفی فرآیند و ورودیها و خروجیهاای پاروژه اسات و راهنماای  PMBOKتصاویر
دقیقتری در مورد مدیریت پروژه ،پردازشها ،ورودیها و خروجیهای آنها بهعنوان ابزار و تکنیکها با روشی دقیقتر ارائه مای-
دهد .نقات قوت و ضعف هر دو راهنما در هر سازمان منحصربهفرد است ،همچناین در یاک ساازمان ،کساانی کاه از اساتاندارد
استفاده میکنند ،باید روشهای ابتکاری نیز انجام دهند (کابارکاپا و همکاران .)2019 ،ماینویساند کاه از جملاه رویکردهاای
مدیریت پروژه که بهطور گسترده در جهان در آن استفاده میشود ،استاندارد  PMBOKاست (کونوننکو و همکاران .)2020،با
تجزیه و تحلیل زمان کار مورد نیاز مدیران پروژه در مراحل مختلف ،انجام پروژه در سه مرحله تجزیه و تحلیل پروژه عبارتند از:
شروع و برنامه ریزی ،اجرایی و نظارت و بسته شدن .برای درک کامل مفاهیم کلیدی فازها و نقشها در پروژه ،نیاز به صرف اکثر
وقت مدیر پروژه دارد و ادبیات مدیریت پروژه در اینجا تنها بر عهاده راهنماای  PMBOKمایباشاد (اورتاساون و همکااران،
 .)2020با بررسی همهجانبه تحقیقات و مطالعات پیشین مطابق جدول شماره  1مشخص گردید که اکثر پژوهشها بر اساتفاده
از استانداردهای بینالمللی مدیریت پروژه بهطور کلی و یا بهصورت حوزههای مختلف تأکید فراوان دارند .همچنین از اساتاندارد
بینالمللی مدیریت پروژه  PMBOKدر بسیاری از تحقیقات گذشته و حال استفاده شده است و این استاندارد دارای جامعیات،
مقبولیت و فراوانی کاربرد میباشد .در تعداد زیادی از پژوهشهای حاضار توصایه مایگاردد تاا از تلفیقای از اساتانداردها و باا
محوریت استاندارد  PMBOKدر سازمان ها برای مدیریت اثربخش پروژه استفاده شود .در تعدادی دیگر از پاژوهشهاا نیاز باه
اثربخشی حوزههای ده گانه این استاندارد پرداخته شده است و تأثیر مثبت آن را بر فرآیندهای در دست اقدام نشان میدهد .لذا
در این مقاله سعی بر تلفیق چندین استاندارد بینالمللی مدیریت پروژه شده است.

Radujković et, al.
Huda et, al.
7- Sirshar et, al.
8- Čabarkapa et, al.
9- Kononenko et, al.
10
- Urtasun et, al.
56-
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جدول  -1جدول مقایسهای تحقیقات و مطالعات صورت گرفته

گل پیرا

1392

نیلیپور

1392

کالتپور

1393

سناریونویسی برای شرایط اضطراری مبتنی بر رویکرد دانش بدنه
مدیریت پروژه

حسینی

1393

بومی سازی و اجرای استاندارد  PMBOKدر شرکت نصر اصفهان

فضلی

1394

بررسی تأثیر استاندارد  PMBOKدر افزایش بازدهی مدیریت پروژه

شهریاری

1395

علیبابایی

1395

ادب

1395

عبدی

1395

کوشکی

1397

رضایی

1397

شهبازی

1397

مهتدی

1398

فارغ

1398

سانچز

2013

بررسی سیستم اطالعات مدیریت پروژه در واحدهای پژوهشی
شناسایی و خوشههای توسعه محصول جدید دفاعی با روش
سنجش مؤلفه کاوی
شناسایی چالشهای پیش روی استقرار فرآیندهای کنترل پروژه بر
اساس استاندارد  PMBOKو ارائه راهکارهای متناسب
بررسی فرآیندهای مدیریت پروژه چندرسانهای تعاملی با تأکید بر
توسعه محصوتت خالقانه چندمنظوره
مدلهای استاندارد برای فرآیندهای مدیریت پروژه تا طراحی
محصول

کوکوشکین

2013

مدلسازی پویای فرایند مدیریت پروژه

بیندر

2014

بریوسو

2015

رادکوویچ

2017

هدا

2019

سیرشار

2019

کابارکاپا

2019

عوامل موفقیت در مدیریت پروژه
پروژه دانش مرتبط مدیریت ( )PMBOKدر مدیریت رقابت و
ساخت و ساز عملکرد پروژه
تجزیه و تحلیل مقایسهای از روشهای مختلف از مدیریت پروژه
چابک منظم  :PMBOKیک مطالعه موردی
تجزیه و تحلیل و مقایسه ایزو  – 21500راهنمایی در مورد
مدیریت پروژه و راهنمای ششم PMBOK

کونوننکو

2020

بازی تجاری برای آموزش استاندارد  PMBOKمدیران پروژه

*

اورتاسون

2020

تجزیه و تحلیل زمان کار مدیر پروژه :یک مطالعه بر اساس داده-
های واقعی پروژهها

*

*

صبحیه

1391

*

*

فیلیزاده

1390

ارائه یک الگو برای مدیریت فرآیندهای اختتامی در مدیریت پروژه
)(CMMSهای سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات
مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیری چند معیاره

*

زرگرپور

1390

عنوان مقاله

مدیریت
پروژه و
اجزا

استاندارد
های
مدیریت
پروژه

ارائه
مدل /
الگو

تصمیم -
گیری و
اولویتبندی

دارد

ندارد

*

نویسنده
اول

سال
انتشار

*

حوزه مطالعاتی

مطالعه موردی
محل مطالعه
موردی

)(MCDM

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرک
ت

سابیر

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

شرکت ملی مناطق
نفتخیز جنوب

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

* *

مدل کوکتِیل مدیریت پروژه :رویکردی برای تناسب چابک و

ISO

شرکت نصر اصفهان

*

ارائه فرایند کاربردی برنامهریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز
تحقیقاتی مطابق با استانداردهای مدیریت پروژه
بررسی تطبیقی استاندارد های مدیریت پروژه  ISO21500و
 PMBOKبا رویکرد ISMS
بررسی عوامل تأثیرگذار در مدیریت استراتژیک پروژه بر مبنای
راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه در شرکت سابیر
بررسی میزان آشنایی و بهکارگیری اصول ،مفاهیم و حوزههای
دانشی مدیریت پروژه در پروژههای فاوایی سازمان
بررسی و ارزیابی عملکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
برموفقیت پروژههای صنعت ساخت

*

مقایسه وتحلیل استاندارد  PMBOKو استاندارد

جدید ISO

*

بررسی استانداردهای جهانی مدیریت پروژه ،مقایسه تطبیقی
متدولوژی  Prince2و راهنمای PMBOK
استراتژیهای استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه :رویکرد
مدل تعالی سازمانی اروپا

21500

*

*

یکپارچگی راهنمای  ISO 21500در مدیریت پروژه ،ساختار ناب و
PMBOK

* *

*

* *

شرکتی در سوریبایا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

43

پروژه آب کشور کروواسی

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 1400

 -3روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع هدف ،جزو تحقیقات کاربردی است .همچنین شیوه گردآوری اطالعات ،روش توصیفی -پیمایشی میباشد.
موضوع این تحقیق به علوم حوزه های مختلفی اعم از مدیریت پاروژه ،مادیریت تحقیاق و توساعه ،مادیریت کیفیات ،مادیریت
ریسک ،مدیریت پژوهش مراکز و مسئولین پیادهسازی و استقرار استانداردهای این حوزه مربوت میشود و قلمرو مکاانی اجارای
این پژوهش ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان میباشد .قلمرو زمانی انجام این مقاله در بازه زمانی آبانماه  1398الای تیرمااه
 1399بوده است.
 -3-1مراحل انجام تحقیق

مراحل انجام مقاله حاضر بهترتیب ذیل است:
 مرور ادبیات و تحلیل پیشینه
 تحلیل دقیق مسئله و جمعآوری اطالعات مورد نیاز
 تحلیل اطالعات بهدست آمده و شکلگیری الگوی اولیه
 شکل گیری اجزای کلی الگو ،ارتباطات اجزا و بررسی تطابق با استانداردهای بینالمللی مدیریت پروژه
 طراحی تفصیلی اجزای مختلف الگو
 اعتبارسنجی الگوی ارائه شده توسط خبرگان و انجام اصالحات و پیشنهادات تکمیلی
 -3-2روشهای گردآوری اطالعات

اطالعات مورد نیاز برای انجام این مقاله از روشهای کتابخانهای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) استخراج شده است.
 -3-2-1جامعه آماری

جامعه آماری این مقاله شامل مدیران پروژههای تحقیقاتی دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان ،مدیران پژوهش ،اعضاای
هیأت علمی و محققین پژوهشی میباشد.
 -3-2-2مصاحبه و پرسشنامه

در ابتدا جهت استخراج دغدغهها ،چالشها و تمایزات پروژههای تحقیقاتی دفاعی با پروژههای معمول به انجام مصاحبههای بااز
پرداخته و در ادامه با توجه به بیماری کرونا و مشکالت بهوجود آمده جهت تکمیل اطالعات مورد نیاز ،پرسشنامهای با  84سوال
نهایی (شکل  )1در چهار حوزه اصلی با موضوعات اصلی "ویژگیهای پروژههای تحقیقاتی دفاعی"" ،تماایزات دانشاگاه صانعتی
مالک اشتر نسبت به صنایع دفاعی کشور"" ،چالشها و دغدغههای مدیریت پروژههاای تحقیقااتی" و "مالحظاات مهام جهات
مدیریت پروژههای تحقیقاتی" تهیه و توزیع و نظرات خبرگان این حوزه در موارد فوق جمعآوری گردید.
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شکل  - 1پرسشنامه طیف لیکرت با موضوع پروژههای تحقیقاتی.

 -3-3روش نمونهگیری و اندازه نمونه

اندازه نمونه مورد نیاز جهت برآورد پارامترهای جامعه از طریاق جادول مورگاان کرجسای محاسابه و در نهایات باا تعاداد 55
پرسشنامه کامل ،ادامه مسیر پژوهش انجام شد.
 -3-4طیف لیکرت و سؤاالت پرسشنامه

در این مقاله از طیف لیکرت  5گزینهای استفاده شده است که باا گزیناههاای "کاامالً مخاالفم"" ،مخاالفم"" ،نظاری نادارم"،
"موافقم" و "کامالً موافقم" برای پاسخگویی توسط مخاطبین تهیه و توزیع شده است.
 -3-5اعتبار و رواییسنجی ابزار جمعآوری اطالعات

در ارزیابی روایی شاخصهای پرسشنامه مقاله حاضر ،از داوری اجتمااع علمای اساتفاده گردیاد و پاس از جماعآوری دادههاای
پرسشنامههای ارسالی و ورود دادهها در نرمافزار تحلیلی  ،SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد تا اعتباار ساوالهاا بررسای
شود .آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسشنامه ،برابر با  0/861محاسبه شده است و از پایایی و اعتبار کافی بسیار خاوبی
برخوردار است.
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 -3-6فنون آماری و روش تجزیه و تحلیل دادهها
 -3-6-1ابزار تجزیه و تحلیل دادهها
1

1ابزار تجزیه و تحلیل اصلی دادهها با استفاده از نرمافزار تخصصی  SPSSانجام گردید.
 -3-6-2فنون آماری توصیفی و استنباطی

در این پژوهش از فنون آماری توصیفی و استنباطی تعبیه شده در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .بدین منظور ،اولاین گاام
برای تحلیل نتایج ،بررسی و مشخص کردن نرمال بودن توزیع دادهها میباشد که با انجام آزمونهای نرمال بودن (کولموگروف-
اسمیرنوف) و با بررسی سطح معناداری و بهدلیل عدم نرمال باودن ،بایساتی از روشهاای ناپارامتریاک بارای تحلیال اطالعاات
استفاده نمود.
 -3-6-3تعریف مفاهیم تحلیل مسیر

با توجه به اطالعات خروجی و بررسیهای بهعمل آمده ،برای قبول یا رد فرضیههای مطرح شده از آزمون دوجملهای اساتفاده
شد .بدینترتیب  11فرضیه با کد شاخصهای  D6 ،C2 ،B15 ،B14 ،B6 ،B1 ،A8 ،A6 ،A5 ،A4و  D14مورد پاذیرش واقاع
نشده و ادامه مسیر با  73فرضیه تأیید شده ادامه پیدا کرد.
در این مقاله ،با بررسی دقیق روند اجرایی انجام پروژه های تحقیقاتی که تا حدودی متفاوت از انجام پروژههای معماول همانناد
عمرانی و ساختمانی میباشند؛ با تمرکز ویژه بر پروژههای تحقیقاتی دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشاتر ،ابعااد مختلاف علمای،
عملیاتی و اجرایی آن را استخراج نموده و با بررسی مواردی از قبیل دستورالعملهای اجرایی ،محادودیتهاا و عادم قطعیات در
انجام پروژهها ،مسائل حفاظتی و آییننامههای ابالغی و متعاقباً استحصال مواردی اعم از فعالیتهای پنجگانه چرخه عمر پاروژه،
مباحث حوزههای مختلف دانشی ،تحلیل ذینفعان و ارتباطات قسمتهاای مختلاف ،رواباط و نیازهاای موجاود در بخاشهاای
مختلف انجام پروژه را بهدقت بررسی و سعی در ارائه الگوی مناسب برای انجام پروژههای تحقیقاتی دانشگاه شود.
 -4یافتههای تحقیق
 -4-1تحلیلهای استنباطی تحقیق
 -4-1-1بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

مطابق بررسی پرسشنامهها و انجام تحلیلهای مربوطه ،مشاهده شد که سطح معنیداری تماامی پرساشهاا کاوچکتر از 0/05
میباشد که بههمین دلیل میتوان نتیجه گرفت که دادههای دریافتی با احتمال بیش از  %95از توزیاع نرماال برخاوردار نمای-
باشند.
 -4-1-2آزمون دوجملهای

13

بااا بررساای  Sig>0/05بدساات آمااده از آزمااون دوجملااهای ،فرضاایههااای قاباال قبااول و مااردود مطااابق جاادول  2مشااخص
گردید.
جدول  -2شاخصهای پذیرفته شده و پذیرفته نشده

شاخصهای پذیرفته نشده در آزمون دوجملهای
شاخصهای پذیرفته شده در آزمون دوجملهای

A4, A5, A6, A8, B1, B6, B14, B15, C2, D6, D14
B
، 17 B
، 16 B
 B7 Bتا ، 13
 B2 Aتا ، 5
 A9 Aتا ، 13
 A1تا ، 7 ،A3
،C1

C
 C3تا ، 29

،D5
 D1تا

 D15تا D25
 D7تا ، D13

11

- Statistical Package for Social Science
- Binomial Test
13
- Binomial Test
12
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 -4-2تهیه پیشنویس الگوی مورد نظر
 -4-2-1سطح صفر مدل

با توجه به مطالعات انجام شده و مقایسات صورت گرفته بین استانداردهای بینالمللای مادیریت پاروژه ،اساتاندارد باینالمللای
 PMBOKبهعنوان استاندارد اصلی مقاله مبنای کار قرار داده شده و استانداردهای دیگر بهعنوان تکمیلکنناده تحقیاق حاضار
مورد استفاده قرار گرفتند .لذا با توجه به نیازهای آتی ،فاز صفر مدل مد نظر مطابق با چرخه حیات پروژه استاندارد ،PMBOK
همانند شکل  2در پنج حوزه فرآیندی آغازین ،برنامهریزی ،اجرایی ،کنترل و نظارت و خاتمه میباشد که مبناای اولیاه طراحای
مدل تحقیق قرار گرفت.

شکل  -2سطح صفر مدل پژوهش.

 -4-2-2مدل اولیه طراحی شده (سطح یک)

با استفاده از اطالعات مختلف جمعآوری شده از پرسشنامه ها ،مطالعات پیشین و نظرات خبرگان ،سطح یک مدل اولیه طراحای
شده برای مدیریت پروژههای تحقیقاتی دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر براسااس فرآینادهای کلای موجاود ،در چهاار گاروه
فرآیندی "آغازین"" ،برنامهریزی"" ،اجرایی و کنترلی" و "خاتمه" طراحی گردید .بهدلیال لازوم انجاام اکثار فرآیناد نظاارت و
کنترل در حین و انجام مراحل اجرایی پروژه در حوزههای دانشی مختلف و اینکه در عمل نیز چنین اتفاق میافتاد ،تصامیم بار
طراحی تلفیقی این دو حوزه در کنار یکدیگر و به صورت همزمان گرفتاه شاد کاه نتیجاه حاصاله نیاز مؤفقیات و کاارایی ایان
چیدمانی را بهوضوح نمایش میدهد .شکلهای  3الی  6نمایشگر گروههای فرآیندی مدل طراحی شده میباشند.
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شکل  -3گروه فرآیند آغازین.

شکل  -4گروه فرآیند برنامهریزی.
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شکل  -5گروه فرآیند اجرایی و کنترلی.

شکل  - 6گروه فرآیند خاتمه.
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 -4-2-3ارزیابی مدل ،انجام اصالحات و تکمیل مدل مورد نظر

در این مرحله ،با ارزیابی مدل طراحی شده با واقعیتهای موجود و فرآیند مورد استفاده در دانشاگاه صانعتی مالاک اشاتر و باا
لحاظ محدودیتها ،شرایط عملی و انتظارات ذینفعان آتی مانند مدیران پروژههای تحقیقاتی دفاعی به انجاام اصاالحات ماورد
نیاز پرداخته شد .با انجام اصالحات مد نظر ،نوبت به تکمیل مدل و متعاقباً زیرفرآیندهای مربوطه رسید .در این بخش با بررسی
شرایط موجود ،پاسخ های ارائه شده و بررسی موارد مطرح شده با محوریت استاندارد  PMBOKو استفاده از ساایر اساتانداردها
که شامل روششناسی و متدولوژی مدیریت پروژه بود ،برای هر یک از بخشهای مدل اولیه ،زیربخشهای آن ترسیم و مشخص
شد .بدینترتیب هر یک از بخشهای اصلی مدل ،دارای چندین زیربخش مربوت به آن میباشد که در هر یک از این زیاربخش-
ها ،مواردی شامل تعاریف مختص آن زیربخش ،ورودیها ،فرآیندها ،خروجیهاا و تاوالی فعالیاتهاای موجاود در هار قسامت
طراحی شده است .در نهایت نیز با بررسی تمام جوانب علمی و عملیاتی تحقیق و انجام چندین بار تغییارات و اصاالحات ماورد
نیاز جهت بازدهی بهتر و منطبق شدن با شرایط دانشگاه ،مدل نهایی شده مهیای ارزیابی عملیاتی جهت آزمون بر روی یکای از
پروژه های تحقیقاتی دفاعی دانشکده مهندسای صانایع (باهعناوان مطالعاه ماوردی) گردیاد .بارای هرکادام از آن قسامتهاا،
زیرفرآیندهایی براساس مدل  IPO1و نمایش ورودیها ،فرآیندها و خروجیهای هر بخاش و نیاز تفصایل فرآینادهای صاورت
گرفته در آن مرحله ،ایجاد و بهصورت روندنماهای مجزا نمایش داده شدهاند.
 -1-3-2-4زیرمدلهای گروه فرآیندی آغازین

زیرمدلهای گروه فرآیندی آغازین شامل مراحل روند شکلگیری و یا اخذ ایده اولیاه ،رایازی و تصاویب پاروژه ،انتصااب مادیر
پروژه و اختیارات انجام کار توسط وی ،انتخاب تیم اولیه (هسته مرکزی) پروژه ،شناسایی و انجام فرآیند تحقاق مشاارکت ذی-
نفعان پروژه و در انتها ،تدوین و توسعه منشور پروژه با جزئیات کامل و رسم نمودار فرآیندی ورودیها ،فرآیندها و خروجیهاای
مربوت به هر یک از زیرمدلها میباشد .نمونهای از یکی از مراحل زیرمدل گروه فرآیندی آغازین در شکل  7قابل مشاهده مای-
باشد.

14
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شکل  -7زیرمدل تصویب پروژه از گروه فرآیند آغازین.

 -2-3-2-4زیرمدلهای گروه فرآیندی برنامهریزی

با توجه به فرآیندهای انج ام شده در گروه فرآیندی آغازین ،نوبت به انجام فرآیندهای گروه فرآیندی برنامهریزی میرسد .در این
گروه فرآیندی نیز مشابه قبل ،زیرمدلهای مربوطه براساس مدل  IPOو با جزئیات مرتبط نمایش داده شده است.
تفاوت قابل مشاهده در چیدمانی زیرمدلهای این مرحله با استاندارد باینالمللای  PMBOKدر اساتفاده عملای و کااربردی و
منطبق نمودن مدل با شرایط موجود در دانشگاه صنعتی مالک اشتر برای انجام پروژههای تحقیقاتی دفاعی میباشد تاا بهتارین
روند برای این موضوع طراحی شده باشد .بهطور مثال ،برای ورود به برنامهریزی مدیریت هزینه ،بایستی برنامهریزی حاوزههاای
مختلف کیفیت ،منابع و تدارکات انجام شده باشد تا بتوانیم با جمعبندی این سه حوزه و اثرات متقابل آنها ،وارد مرحله برناماه-
ریزی مدیریت هزینه شد .همچنین برنامهریزی مدیریت یکپارچگی به دو قسمت برناماهریازی مادیریت پاروژه در ابتادای ایان
مرحله و مدیریت تغییرات و یکپارچگی در انتهای این مرحله تقسیم شده است تا بهصورت عملی ،بازخورد بهتری حاصل گاردد.
نمونهای از یکی از مراحل زیرمدل گروه برنامهریزی آغازین در شکل  8قابل مشاهده میباشد.
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شکل  -8زیرمدل برنامهریزی مدیریت منابع پروژه از گروه فرآیند برنامهریزی.

 -3-3-2-4زیرمدلهای گروههای فرآیندی اجرایی و کنترلی

در این قسمت به تبیین زیرمدلهای موجود در گروه فرآیندهای اجرایی و کنترلی پرداخته میشود .همانطور که در بخشهاای
قبلی نیز توضیح داده شد ،به دلیل عدم امکان جداسازی فرآیند نظارت و کنترل از فرآیند اجرایی پروژه و از طرفای لازوم انجاام
فرآیندهای نظارتی و کنترلی در حین اجرای پروژه برای دستیابی بهتر به اهداف از پیش تعیین شده مد نظر بارای پاروژه و نیاز
پیشگیری از بروز خطاها و مشکالت حین اجرای پروژه ،تصامیم بار تلفیاق گاروههاای فرآینادی اجرایای و نظاارتی و طراحای
زیرمدلهای مربوطه در کنار یکدیگر گرفته شد .این تصمیم موجب عملیاتی شدن مناسب مدل و اخذ نتاایج مطلاوب و کااهش
ریسکهای احتمالی پروژه در حوزههای مختلف دانشی و جلوگیری از خرابیهای احتماالی آتای ،نارضاایتی مشاتری و کااهش
هزینههای مربوطه میگردد و بیشترین حجم کاری پروژه مربوت به این بخش میباشد.
در این قسمت ،برنامههای تدوین شده در مرحله برنامه ریزی برای اجرای هر یک از فرآیندهای مربوطه تحویل گرفته شاده و باا
بررسی همهجانبه ،فرآیند اجرایی پروژه کلید میخورد .در حین اجرای هر یک از فرآینادها در ایان قسامت ،هامزماان فرآیناد
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نظارت و کنترل نیز بر آن حوزه صورت میپذیرد تا در صورت مغایرت با برنامهریزی تدوین شده و یا بروز مشاکالت حاین کاار،
موارد در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی ،تصمیمگیری ،رفع و یا ارجاع به قسمتهای مربوطه گردد .همچنین باهدلیال انجاام
فرآیند اجرایی و کنترلی حوزههای دانشی تدارکات ،کیفیت ،ریسک ،زمانبندی ،هزینه ،ارتباطاات و ذینفعاان از ابتاداییتارین
مرحله این گروه فرآیندی تلفیقی و ادامهدار بودن آن تا پایان کار ،این بخشهای بهصورت همزمان انجام میشاوند و نمایتاوان
مدیریت و کنترل آنها را بهطور جداگانه و ترتیبی انجام داد .ضمناً خروجیهای این گاروه فرآینادی مایتواناد جهات اصاالح و
برنامهریزی مجدد به گروه فرآیندی برنامهریزی و یا جهت تصمیم گیری کالن و خاتمه فاز یا پروژه به گاروه فرآینادی اختتاامی
منتقل گردد .همچنین به دلیل تغییرات احتمالی ،نیاز به اصالحات ،تقسیم پروژه در چندین فاز و مواردی از این قبیل ،هار یاک
از فرآیندهای این قسمت ممکن است چندین بار تکرار گردند تا به مرحلاه پایاان فرآیناد مربوطاه برساند .نموناهای از یکای از
مراحل زیرمدل گروه فرآیندی اجرایی کنترلی در شکل  9قابل مشاهده میباشد.

شکل  -9زیرمدل مدیریت و کنترل کیفیت از گروه فرآیند اجرایی و کنترلی.

 -4-3-2-4زیرمدلهای گروه فرآیندی اختتامی

باتخره پس از اجرای گروه های فرآیندی قبلی ،به مرحله پایانی یا اختتامی پروژه خواهیم رسید .در این مرحله به بررسی نتاایج
فازهای پروژه ،نتیجه روند اجرایی و کنترلی پروژه و اخذ تصمیمات آتی برای ادامه فازها ،خاتمه تدارکات پروژه ،خاتمه فاز ،لغاو
و یا خاتمه دادن به فرآیند پروژه میپردازد .در این گروه فرآیندی ،منابع و تدارکات باقیمانده پروژه تعیین تکلیف خواهند شد و
نیز فرآیندهایی که بایستی در انجام مطلوب و اثربخش اتمام پروژه انجام شود ،طراحای و نماایش داده شاده اسات .نموناهای از
یکی از مراحل زیرمدل گروه فرآیندی اختتامی در شکل  10قابل مشاهده میباشد.
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شکل  -10زیرمدل خاتمه پروژه از گروه فرآیند خاتمه.

 -4-3ارتباط مدل با دادههای جمعآوریشده در پرسشنامهها

پس از اتمام فرآیند طراحی الگو و زیرمدلهای مربوطه و تکمیل جزئیات هر فرآیند ،نوبت به بررسی ارتبات فرضیهها و ساواتت
مطرح شده در پرسشنامه های توزیعی با الگوی طراحی شده رسید .در این مرحله ،با دقت در تمایزات و دغدغههای مطرح شاده
در پرسشنامه ،حوزه های مرتبط به هر فرضیه (پرسش) تأیید شده به تفکیک مشخص شاده کاه بخشای از نتاایج ارتبااتهاای
استخراج شده در  411ارتبات از فرضیههای تأیید شده به مدل نهایی شده در شکل  11نمایش داده شده است.
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شکل  -11شمای بخشی از ارتباطات مدل با فرضیههای تأیید شده در پرسشنامه.

 -4-4ارتباط استاندارد با مدل طراحی شده

در این مرحله ،با طراحی جدولی با ردیفهای متشکل از چهار فرآیند اصلی معرفی شده در مدل تکمیلای و  49ساتون مطاابق
زیرحوزههای دانشی مطابق با فصلهای استاندارد بینالمللی  ،PMBOK 2017به بیان ارتبات این حاوزههاا پرداختاه شاد .باا
بررسی دقیق مشخص گردید که تمامی زیرحوزههای دانشی استاندارد ( PMBOKبهعنوان استاندارد محوری پاژوهش) توساط
زیرفرآیندهای مدل طراحی شده در این مقاله پوشش داده شده است .پس می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده تا حد بسیار
زیادی ضوابط استاندارد و حوزه های مورد نظر آن را رعایت نموده و با دقت زیادی به تمامی جزئیات ماورد نیااز پرداختاه اسات
(شکل .)12

55

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال سوم ،شماره  ،9زمستان 1400

شکل  -12ارتباط استاندارد با مدل طراحی شده.

 -4-4-1پیادهسازی اولیه

جهت آزمودن مدل طراحی شده نیاز به پیادهسازی عملی آن بر روی یکای از پاروژههاای تحقیقااتی دفااعی و خاتماهیافتاه در
دانشگاه صنعتی مالک اشتر میباشد تا بتوان تمامی مراحل طراحی شده در مدل را بهوسیله آن بررسای نماود .در ایان مرحلاه،
بایستی مدل تهیه شده را بر روی یکی از پروژههای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر پیادهسازی و ارزیابی نموده تا در یاک
محیط عملی و کاربردی ،بازخوردهای تزم را دریافت نماییم .با پیادهسازی همهجانبه و استقرار مدل بههماراه کلیاه جزئیاات و
بخش های مربوطه بر روی پروژه مورد نظر ،به بررسی میزان تطبیق فرآیندهای طراحی شاده در مادل و زیرمادلهاای تحقیاق
پرداخته و چگونگی کارایی و مؤفقیت مدل در برقراری ارتبات عملی و نحوه انجام یا عدم انجاام فرآینادها باههماراه توضایحات
مربوطه مطابق با چک لیست ارزیابی تدوین شده برای این موضوع پرداخته شد و در انتها توسط بررسیکننادگان پاروژه ،چاک
لیست حاضر به تأیید رسید .بخشی از چک لیست تهیه شده مطابق با شکل  13میباشد.
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شکل  -13شمای بخشی از جداول پیادهسازی مدل بر روی پروژههای تحقیقاتی.

 -4-4-2انجام اصالحات مورد نیاز

با بررسی نحوه پیادهسازی عملی الگوی طراحی شده بر روی یکی از پروژههای تحقیقاتی دفاعی دانشگاه ،با نظر خبرگان نیاز باه
چند اصالح جزئی مشاهده شد که همگی آنها در الگوی نهایی لحاظ و موارد بیان شده تکمیل ،اصالح و برطرف گردید.
 -4-4-3نهایی شدن مدل طراحی شده

با ا عمال تغییرات پایانی برگرفته شده از آزمون عملی ،مدل طراحی شده به مرحله پایانی خود رسیده و با اخذ تأییدیههاای تزم
علمی و عملی ،مدل طراحی شده نهایی و آماده بهرهبرداری توسط مدیران پروژههای تحقیقاتی دفاعی در دانشگاه صنعتی مالک
اشتر میباشد.
 -5بحث و نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شده و دغدغههای مدیران پروژههای تحقیقاتی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،ماوارد زیار دساتهبنادی
شده و سعی در انجام اثربخش آنها شد:
 در این مقاله سعی بر آن شد تا استاندارد بینالمللی مدیریت پاروژه  PMBOKرا باومیساازی نماوده تاا بتاوان از آن درمدیریت اثربخشتر پروژههای تحقیقاتی دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر استفاده نمود.
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 با توجه به اینکه استاندارد  PMBOKصرفاً حوزههای دهگانه دانشی را بهطور مبسوت تشاریح ماینمایاد ولای متادولوژیخاصی برای توالی فرآیندهای مربوطه ارائه نمینمایاد ،در ایان مقالاه باا ارائاه الگاوی کااربردی و اساتفاده از مطالعاات و
تحقیقات پیشین ،سعی در برطرف کردن این موضوع و ارائه راهکار و متادولوژی انجاام فرآینادهای مختلاف اساتاندارد بار
مبنای سایر استانداردهای این حوزه شده است.
 با توجه به شرایط خاص دانشگاه صنعتی مالک اشتر و ماهیت متفاوت پروژههاای تحقیقااتی دفااعی ،مادل ارائاه شاده باافرآیندهای جاری استاندارد تفاوتهای عملیاتی داشته و دارای بخشهای متنوعتری متناسب با سازوکارهای فعلی موجاود
در دانشگاه جهت اجرای عملی دستاوردهای این مقاله میباشد.
 در این پژوهش طی چندین مرحله از نظرات خبرگان دانشگاهی و حوزه مدیریت پروژههای تحقیقاتی در راستای عملیااتینمودن الگوی مورد نظر استفاده و تلفیق علم و عمل در ارائه این مدل جهت برطرف ساختن بخشی از دغدغههاای موجاود
مدیران پروژه ،یکی از تمایزات اساسی این مقاله میباشد .همچنین مدل طراحی شده ،تمامی حوزههای فرآیندی و دانشای
استاندارد  PMBOKرا پوشش داده و ملحقاتی برای تکمیال فرآینادهای مربوطاه و رفاع ناواقص عملیااتی نماودن ایان
استاندارد ارائه نموده است.
 -6منابع
[ ] 1زرگرپور ،حمید ،میرمحمد صادقی ،سیدعلیرضا و احمدی ،فریدون ،ارائه یک الگاو بارای مادیریت فرآینادهای اختتاامی در
مدیریت پروژههای سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات ) ،(CMMSکنفرانس ملی نگهداری و تعمیارات ،دوره ،)1384( ،3
.1-21
[ ]2فیلی زاده ،محمدرضا و صادقی ،حسن ،مدیریت پروژه بر اساس فرآیند تصمیم گیاری چناد معیااره ) ، ،(MCDMسامینار
مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز ،دوره .1-17 ،)1386( ،1
[ ] 3صابحیه ،محمدحساین و فراهاانی ،مجیاد ،بررسای اسااتانداردهای جهاانی مادیریت پاروژه ،مقایساه تطبیقای متاادولوژی
 PRINCE2و راهنماای  ،PMBOKکنفاارانس بااینالمللاای  Strategic Project Managementدانشااگاه صاانعتی شااریف،
پژوهشکده شهید رضایی.1-14 ،)1391( ،
[ ]4گل پیرا ،هیرش ،استراتژی های استفاده از استانداردهای مدیریت پروژه :رویکرد مدل تعالی سازمانی اروپا ،فصلنامه مدیریت
صنعتی دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،سال هشتم ،شماره .1-15 ،)1392( ،23
[ ]5نیلیپور طباطبایی ،سیدعلیاکبر و حسینی ،سیدمختار ،مقایسه وتحلیال اساتاندارد  PMBOK 2013و اساتاندارد جدیاد
 ،ISO 21500دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و مهندسی سیستمها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفآباد ،گروه مهندسی
صنایع.1-8 ،)1392( ،
[ ]6کالتپور ،امید و بخشی نیا ،شیرین ،سناریونویسی برای شرایط اضطراری مبتنی بر رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه ،مجله
مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،1شماره .40-48 ،)1393( ،4
[ ]7حسینی ،سیدمیالد ،کیانی ،هادی و نیلیپور طباطبایی ،سیدعلیاکبر ،بومیسازی و اجرای استاندارد  PMBOKدر شارکت
نصر اصفهان ،پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر.1393 ،
[ ]8فضلی ،صفر و قطبی ،فربد ،بررسی تأثیر اساتاندارد  PMBOKدر افازایش باازدهی مادیریت پاروژه ،اولاین هماایش ملای
پژوهشهای کاربردی در حسابداری ،مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان.1-14 ،)1394( ،
[ ] 9شهریاری ،بهروز و شهبازی ،صادق ،ارائه فرآیند کاربردی برنامهریزی و کنترل پروژه در صنایع و مراکز تحقیقاتی مطاابق باا
استانداردهای مدیریت پروژه ،فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت ،سال ششم ،شاماره  ،3پیااپی ،)1395( ،21
.75-87
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.433-454 ،)1395(
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