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 ترجمینپیشگفتار مُ

ذ٘ٝ دا٘ؾ ٔذیشیت پشٚطٜ، اػتا٘ذاسدی ؿٙاختٝ ؿذٜ ٚ فشاٌیش تشای ٔذیشیت پشٚطٜ اػت. اػتا٘ذاسد تَ

تٝ طٛس سػٕی ٔٙتـش ٌشدیذ. یىی اص تغییشات جذیذ  7102ٚیشایؾ ؿـٓ اػتا٘ذاسد دس ؿـٓ ػپتأثش 

ایٗ فشایٙذ جذیذ دس ٌشٜٚ . اػت ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜضافٝ ؿذٖ فشایٙذی تٝ ٘اْ ایٗ اػتا٘ذاسد اِ

تٝ صتاٖ ػادٜ ٚ تطٛس فشایٙذی اجشا ٚ دس حٛصٜ دا٘ؾ ٔذیشیت یىپاسچٍی پشٚطٜ اضافٝ ؿذٜ اػت. 

 5ٕ٘ایذ وٝ ٔذیشیت پشٚطٜ اص  ذ٘ٝ دا٘ؾ ٔذیشیت پشٚطٜ تـشیح ٔیتٛاٖ ٌفت اػتا٘ذاسد تَ خالكٝ ٔی

فشایٙذ ٔذیشیت  94أُ تا یىذیٍش حٛصٜ دا٘ـی تـىیُ یافتٝ اػت ٚ ایٗ دٚ دس تؼ 01ٌشٜٚ فشایٙذی ٚ 

، تلٛست PMBOKدٞٙذ. ٔا ٔتشجٕیٗ فشایٙذ ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜ دس اػتا٘ذاسد  پشٚطٜ سا پٛؿؾ ٔی

ٚ تٝ فشاخٛس تجشتٝ طٛال٘ی دس لثاَ ػّٕیاتی دس حٛصٜ ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ ٔذیشیت پشٚطٜ فؼاِیت داسیٓ 

ذاْ تٝ تشجٕٝ ایٗ تخؾ اص اػتا٘ذاسد ٔـاٚسٜ، آٔٛصؽ ٚ واستشد ٔذیشیت دا٘ؾ دس ٔحیط پشٚطٜ ال

الصْ تٝ روش اػت ٕ٘ٛدٜ ٚ ػؼی ٕ٘ٛدیٓ تا تشجٕٝ سٚاٖ ٚ ٔٙاػثی اسائٝ ٕ٘اییٓ.  PMBOKاسصؿٕٙذ 

ساتطٝ تٍٙاتٍٙی ٔیاٖ ٔذیشیت دا٘ؾ ٚ ٔذیشیت پشٚطٜ ٚجٛد داسد چٖٛ ػطح واستشد دا٘ؾ دس 

شخٝ ٔٙاػة دس ٞش ٔشحّٝ ٔٛجٛد دس چَای  ٔتفاٚت اػت. اٌش دا٘ؾ تٝ ٌٛ٘ٝٚ ٞا تؼیاس ٌؼتشدٜ  پشٚطٜ

شخٝ ػٕش پشٚطٜ تؼٟیٓ ٌشدد، ػاصٔاٖ ٚ پشٚطٜ اص ٔٙافغ آٖ ػٛد خٛاٞٙذ پشٚطٜ اوتؼاب ٚ دس ػشاػش چَ

 ٔذیشیتٞای فشایٙذ  ٞا ٚ خشٚجی ٞا، اتضاسٞا ٚ تىٙیه ٚسٚدیتا  وٙذتٝ ؿٕا وٕه ٔیشد. ایٗ تشجٕٝ تُ

تاٖ تٝ خٛتی  خٛاٞیذ اص ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜ دس ػاصٔاٖ ٚ دس كٛستی وٝ ٔی دا٘ؾ پشٚطٜ آؿٙا ؿٛیذ

ای فشایٙذ ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜ دس اػتا٘ذاسد  تٛا٘یذ دسخٛاػت تشٌضاسی واسٌاٜ حشفٝ اػتفادٜ وٙیذ، ٔی

PMBOK  داؿتٝ تاؿیذ.  اص ٔا سا 

 

 

 ٚحیذ اػالٔی                                  

 ٔیالد پذیذاس فشد                                                   
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    اطالعات عمومی سنذ

 
  5ٖفشایٙذ ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜ دس اػتا٘ذاسد ػٙٛاPMBOK6-7107  
  5ٗٚحیذ اػالٔی، ٔیالد پذیذاس فشدٔتشجٕی 
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 تٛػط ٔتشجٕیٗ
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 مدیریت داهش پروژه

 

 تٝ دػتیاتی ٔٙظٛس تٝ جذیذ دا٘ؾ خّك ٚ ٔٛجٛد دا٘ؾ اص اػتفادٜ فشآیٙذ پشٚطٜ، دا٘ؾ ٔذیشیت

  دا٘ؾ وٝ اػت آٖ فشآیٙذ ایٗ وّیذی ٔضایای. اػت 0ػاصٔا٘ی یادٌیشی تٝ وٕه ٚ پشٚطٜ اٞذاف

 ٚ دادٜ لشاس اػتفادٜ ٔٛسد پشٚطٜ ٞای خشٚجی تٟثٛد یا تِٛیذ دس اٞشٔی ػٙٛاٖ تٝ سا 7ػاصٔا٘ی پیـیٗ

 دػتشع دس آتی ٞای پشٚطٜ یا فاصٞا ٚ ػاصٔا٘ی ػّٕیات پـتیثا٘ی تشای سا پشٚطٜ دس ؿذٜ خّك دا٘ؾ

 ایٗ ٞای خشٚجی ٚ ٞا، تىٙیه ٚ اتضاسٞا ٞا، ٚسٚدی. ٌیشد ٔی ا٘جاْ پشٚطٜ وُ دس فشآیٙذ ایٗ. ٌزاسد ٔی

 . اػت ؿذٜ دادٜ ٕ٘ایؾ صیش ؿىُ دس فشآیٙذ
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 Organizational learning 
7
 Prior organizational knowledge 

 مذیریت دانش پروژه

 

 تش٘أٝ ٔذیشیت پشٚطٜ.0

  ُٔتٕاْ اجضاءؿا 

 اػٙاد پشٚطٜ.7

 ثثت ؿذٜ ٞایآٔٛختٝدسع 

 تیٓ ٞایٔأٔٛسیت ٚ ٚظایف 

 پشٚطٜ

 ػاختاس ؿىؼت ٔٙاتغ 

 ٔؼیاس ا٘تخاب ٔٙثغ 

 ٘فؼاٖری ِیؼت ٘یاصٔٙذی 

 لاتُ تحٛیُالالْ .9

 ػٛأُ ٔحیطی ػاصٔاٖ.9

 ٞای فشآیٙذی ػاصٔاٖداسایی.5

هاورودی  
 

 لضاٚت واسؿٙاػی.0

 ٔذیشیت دا٘ؾ.7

 ٔذیشیت اطالػات.9

 ٞای تیٕی ٚ ٔیاٖ فشدیٟٔاست.9

 ٌَٛؽ دادٖ فؼا 

 ٍّشیتؼٟی 

 سٞثشی 

 ٝػاصیؿثى 

 آٌاٞی ػیاػی 

هاابزارها و تکنیک  

 
 ٞای ثثت ؿذٜ آٔٛختٝدسع  .0

سٚصسػا٘ی تش٘أٝ ٔذیشیت ٝت.7

 پشٚطٜ

  ُٔتٕاْ اجضاءؿا 

ٞای سٚصسػا٘ی داساییٝ ت.9

 فشآیٙذی ػاصٔاٖ

هاخروجی  
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 . دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا فشآیٙذ ایٗ  9دادٜ جشیاٖ  دیاٌشاْ صیش ؿىُ

 

                                                           
3
 Data flow diagram 

 ٜطٚشپ تیشیذٔ ٝٔا٘شت یاضجا ْإت

 :ٜطٚشپ داٙػا
 ٜذؿ تثث یاٞ ٝتخٛٔآ عسد
 ٜٚطٚشپ ٓیت یاٞ  تیسٛٔأ ٚ فیاظ
 غتاٙٔ تؼىؿ ساتخاػ
 ٔغثٙٔ باخت٘ا سایؼ
 ِٖاؼفٙیر یاٞ  یذٙٔصای٘ تؼی

 تیریذم و یر هار
هژورپ روما

 تیریذم و یر هار
هژورپ روما

هژورپ دانسا

هژورپ تیریذم  مانرب

 ُیٛحت ُتال ْاللا

 ام اس / هاگنب ام اس / هاگنب

 ٖأصاػ یطیحٔ ُٔاٛػ
 ٖأصاػ یذٙیاشف یاٞ ییاساد

هژورپ شناد تیریذم

ٜطٚشپ تیشیذٔ ٝٔا٘شت ی٘اػس صٚس ٝت
 اضجا ْإت

هژورپ تیریذم  مانرب

 ٜذؿ تثث یاٞ ٝتخٛٔآ عسد

هژورپ دانسا

 ٖأصاػ یذٙیاشف یاٞ ییاساد ی٘اػس صٚس ٝت

 ام اس / هاگنب ام اس / هاگنب
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تٝ ٚػیّٝ تٛاٖ تٝ ساحتی   ٔی )دا٘ـی وٝؿٛد. دا٘ؾ كشیح  تمؼیٓ ٔی 9ٚ ضٕٙی كشیح دا٘ؾ ػٕٛٔاً تٝ دٚ ٘ٛعِ

 ٔا٘ٙذ  اػتٚ تیاٖ آٖ دؿٛاس تٛدٜ فشدی وٝ  ی( ٚ دا٘ؾ ضٕٙی )دا٘ـوذٌزاسی وشدوّٕات، تلاٚیش ٚ اػذاد 

 دا٘ؾِ ٘ٛعِٞش دٚ  ٔذیشیتِتا ٔشتثط اػت (. ٔذیشیت دا٘ؾ ا٘جاْ واس دا٘ؾ چٍٍٛ٘یٚ  شتٝتج، ٞا ، تیٙؾتاٚسٞا

ٞای  . فؼاِیتٚ خّك دا٘ؾ جذیذٔٛجٛد دا٘ؾ اص ٔجذد اػتفادٜ كشیح ٚ ضٕٙی تشای ٘یُ تٝ دٚ ٞذف5 

اص دا٘ؾ ٔٙظٛس تاؿٙذ ) دا٘ؾ ٔیػاصی  یىپاسچٝٚ تؼٟیٓ  ،تاؿٙذ وٝ صیشتٙای دٚ ٞذف ٔٛسد ٘ظش ٔی ای وّیذی

 (.اػت ٚ دا٘ؾ ٔذیشیت پشٚطٜ صٔیٙٝ ٚ ٔتفیشٞای ٔشتثط تا دا٘ؾٞای ٔختّف،  حٛصٜ

 دا٘ؾتٛاٖ  ٚ صٔا٘ی ٔیاػت وٝ ٔذیشیت دا٘ؾ ٕٞاٖ ٔؼتٙذػاصی دا٘ؾ اػت  ایٗ سایجیه تشداؿت اؿتثاٜ 

دیٍش ایٗ اػت وٝ ٔذیشیت دا٘ؾ تٟٙا اؿتثاٜ  ٞای تشداؿتاص  سا تٝ اؿتشان ٌزاؿت وٝ ٔؼتٙذ ؿذٜ تاؿذ.

تاؿذ. تٟٙا دا٘ؾ  ٞای آتی ٔی دس ا٘تٟای پشٚطٜ تٝ ٔٙظٛس اػتفادٜ دس پشٚطٜ ؿذٜ آٔٛختٝ ٞای دسعؿأُ وؼة 

 1، فالذ صٔیٙٝوذؿذٜأا دا٘ؾ كشیح  ،تٛا٘ذ اص ایٗ طشیك تٝ اؿتشان ٌزاؿتٝ ؿٛد ٔی 5ؿذٜ ٌذٌزاسیكشیح 

تٛا٘ذ تٝ اؿتشان  ٔیٚ ساٜ سا تشای تفؼیشٞای ٔختّف تاص ٌزاؿتٝ اػت، تٝ طٛسیىٝ اٌش چٝ تٝ ساحتی اػت 

تاؿذ  صٔیٙٝداسای ؿایذ  ٘یض . دا٘ؾ ضٕٙیؿٛد دسن ٚ تىاس تشدٜ ٕ٘یتٝ طٛس كحیح ٌاٜ  ٞیچٌزاؿتٝ ؿٛد أا 

ٞای اجتٕاػی ٚ یا  یا ٌشٜٚٔتخللاٖ أا ٔذٖٚ ٕ٘ٛدٖ آٖ تؼیاس دؿٛاس اػت. ایٗ دا٘ؾ دس رٞٗ ٞش یه اص 

 ؿٛد. ٔیاٖ افشاد تٝ اؿتشان ٌزاؿتٝ ٔی تلشاس داسد ٚ ٔؼٕٛالً اص طشیك ٌفتٍٛ ٚ تؼأال ی خافٞا ٔٛلؼیت

ٞا، تجاسب ٚ تخلق تیٓ پشٚطٜ ٚ  اػت وٝ ٟٔاست ٔٛضٛع ایٗ اطٕیٙاٖ اصٔذیشیت دا٘ؾ  ،یاص دیذٌاٜ ػاصٔا٘

ؿٛ٘ذ. تٝ خاطش ایٙىٝ دا٘ؾ دس رٞٗ افشاد  تٝ واس ٌشفتٝ ٘فؼاٖ پشٚطٜ دس پیؾ، حیٗ ٚ پغ اص پشٚطٜ  دیٍش ری

دا٘ٙذ تٝ اؿتشان تٍزاس٘ذ )یا ایٙىٝ تٝ دا٘ؾ  تٛاٖ ٔجثٛس وشد تا چیضی سا وٝ ٔی لشاس داسد ٚ افشاد سا ٕ٘ی

دا٘ؾ خٛد تؼٟیٓ اػت تا افشاد تٝ  2ٔذیشیت دا٘ؾ ایجاد فضای اػتٕاددیٍشاٖ تٛجٝ وٙٙذ(. ٟٕٔتشیٗ تخؾ 

ٚ یا  ٘ذاؿتٝ تاؿٙذ دا٘ٙذ دس كٛستیىٝ افشاد اٍ٘یضٜ الصْ سا جٟت تٝ اؿتشان ٌزاؿتٗ آ٘چٝ ٔیتشغیة ؿٛ٘ذ. 

ٞای ٔذیشیت دا٘ؾ  ٚ تىٙیه ٘ذاؿتٝ تاؿٙذ، حتی تٟتشیٗ اتضاسٞاسا تٛجٝ تٝ دا٘ؾ دیٍشاٖ اؿتیاق الصْ تشای 

ٞای ٔذیشیت دا٘ؾ )تؼأُ  دا٘ؾ اص طشیك تشویثی اص اتضاسٞا ٚ تىٙیه تٛا٘ٙذ اثشتخؾ تاؿٙذ. دس ػُٕ ٘یض ٕ٘ی

تخـی اص دا٘ؾ كشیح خٛد سا اص طشیك افشاد ٞای ٔذیشیت اطالػات )وٝ دس آٖ  ٔیاٖ افشاد( ٚ اتضاسٞا ٚ تىٙیه

                                                           
4
 Tacit and Explicit 
5
 Codified explicit knowledge 
6
 Context 
7
 Atmosphere of trust 
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تٝ اؿتشان ٌزاؿتٝ  (ٌزاسی آٖ فشاٞٓ ؿٛد تٝ اؿتشانؿشایط تشای ٕ٘ایٙذ تا ایٙىٝ  ٔؼتٙذػاصی ٔذٖٚ ٔی

 ؿٛد.  ٔی

 ها مذیریت دانش پروژه: ورودی .1

 برنام  مذیریت دانش پروژه. 1-1

 آیٙذ. ٚسٚدی تٝ حؼاب ٔی ،تٕاْ اجضاء تش٘أٝ ٔذیشیت پشٚطٜ

 اسناد پروژه. 1-2

ٝ  پنشٚطٜ  اػنٙاد  اص تشخی ٖ  تحنت  تٛا٘ٙنذ  ٔنی  ون ٗ  دس ٚسٚدی ػٙنٛا ٝ  ٘ظنش  دس فشآیٙنذ  این  ٌشفتن

 5ؿٛد ٕ٘ی ٔحذٚد ٔٛاسد ایٗ تٝ اِثتٝ ٚ تاؿٙذ ٔی صیش ٔٛاسد ؿأُ ؿٛ٘ذ

o  اطالػننات ثثننت ؿننذٜلثّننی ٞننای  آٔٛختننٝ دسع 5ٞننای ثثننت ؿننذٜ آٔٛختننٝ دسع ،

 ذ.ٙوٙ ٔٛثشی تشای الذأات ٔذیشیت دا٘ؾ فشاٞٓ ٔی

o ٞنای ٔحِٛنٝ تنٝ تنیٓ پنشٚطٜ       ٚظنایف ٚ ٔأٔٛسینت  ٞای تیٓ پنشٚط5ٜ   ٚظایف ٚ ٔأٔٛسیت

ٞنا ٚ تجناسب ٔٛجنٛد دس پنشٚطٜ ٚ دا٘ـنی       ؿایؼنتٍی  ؿأُ اطالػاتی دس صٔیٙنٝ ٘نٛعِ  

 .تیٓ پشٚطٜ ٔغفَٛ ٔا٘ذٜ تاؿذوٝ ٕٔىٗ اػت اص ٘ظش 

o  5ػاختاس ؿىؼت ٔٙناتغ     ُ ٝ   ػناختاس ؿىؼنت ٔٙناتغ ؿنأ  تشوینة  اطالػناتی دس صٔیٙن

ٖ  دا٘ـنی  تٛا٘ذ تٝ دسن ایٙىٝ چنٝ   تیٓ اػت ٚ ٔی دا٘نؾ جٕؼنی ٚ ٌشٚٞنی     تنٝ ػٙنٛا

 وٙذ.وٕه ٔغفَٛ ٔا٘ذٜ تاؿذ، ٕٔىٗ اػت ٚجٛد داسد ٚ چٝ دا٘ـی 

o  ؿننأُ ٔننٛاسد ایننٗ ٘فؼنناٖ پننشٚط5ٜ  ٞننا ٚ ٔطّٛتننات ری ٘یاصٔٙننذیِیؼننت فٟشػننت

تننٝ دسن دا٘ـننی وننٝ ٚ تاؿننذ  ٘فؼنناٖ ؿٙاػننایی ؿننذٜ ٔننی جضئینناتی دس ساتطننٝ تننا ری

 وٙذ. آٟ٘ا ٕٔىٗ اػت داؿتٝ تاؿٙذ وٕه ٔی

 

 اقالم قابل تحویل. 1-3

ٝ  ٔٙحلنش  لاتّینت  ینا  ٘تیجنٝ،  ٔحلنَٛ،  تحٛیُ، لاتُ لَِّٓ یه ُ  ٚ فنشد  تن  اػنت  ػٙجـنی  لاتن

ُ  تشای وٝ ٝ  ٘یناص  پنشٚطٜ  ینا  فناص  فشآیٙنذ،  ینه  تىٕین ْ . اػنت  آٖ تِٛینذ  تن ُ  النال ُ  لاتن  تحٛین
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 ٚ ؿننٛ٘ذ ٔننی تىٕیننُ پننشٚطٜ اٞننذاف تننٝ تننشای دػننتیاتی وننٝ ٞؼننتٙذ ّٕٔننٛع اجضایننی اغّننة

 .تاؿٙذ پشٚطٜ ٔذیشیت تش٘أٝ اص اجضایی ؿأُ تٛا٘ٙذ ٔی

 عوامل محیطی سا ما . 1-4

تٛا٘ٙننذ تننش فشآیٙننذ ٔننذیشیت دا٘ننؾ پننشٚطٜ اثننش  تشخننی اص ػٛأننُ ٔحیطننی ػنناصٔاٖ وننٝ ٔننی

 ؿٛ٘ذ5 تاؿٙذ أا تٟٙا تٝ ایٗ ٔٛاسد خالكٝ ٕ٘ی ٍزاس٘ذ ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔیت

o ٖ٘فننغ ٚ ٔـننتشی5  ری ،فشٞٙننً ػنناصٔا ٝ ی اػتٕنناد ٚ  ٚجننٛد سٚاتننط ونناسی تننش پاینن

 تننٝ د٘ثنناَ ٔملننش ٍ٘ـننتٗ دس ٔننذیشیت دا٘ننؾ إٞیننت تؼننیاسی داسد.      فشٞٙننًِ

ٞٙجاسٞننا ٚ  ،یننادٌیشی ٔفٟننْٛ ؿننٛ٘ذ وننٝ تننشای ؿننأُ اسصؿننی ٔننی ػٛأننُ دیٍننش

  ؿٛیٓ. ٞای اجتٕاػی لائُ ٔی ُ٘شْ

o   ٔحننُ اػضنناء تننیٓ پننشٚطٜ تننٝ تؼیننیٗ    ٚ ٔٙنناتغ5 أىا٘ننات پشاوٙننذٌی جغشافیننایی

 وٙذ. دا٘ؾ وٕه ٔی ٌزاسی اؿتشانتٝ خز ٚ ٞای اَ سٚؽ

o  ٖدا٘نؾ ػناصٔا٘ی5   ٔتخللا  ٖ ٞنا داسای تنیٓ ینا فنشدی ٔتخلنق دس       تشخنی ػناصٔا

 تاؿٙذ. ی ٔذیشیت دا٘ؾ ٔی صٔیٙٝ

o  ٔٙظنٛس ٔحشٔا٘ننٝ تننٛدٖ  ٞنای ٔشتننٛه تننٝ ضنٛاتط ٚ ٔمننشسات5    ٚ ٔحننذٚدیت اِضأنات

 تاؿذ. اطالػات پشٚطٜ ٔی

 

 های فراینذی سا ما  دارایی. 1-5

دا٘ننؾ ٔشتننٛه تننٝ ٔننذیشیت پننشٚطٜ اغّننة دس ٔینناٖ فشآیٙننذٞا ٚ واسٞننای سٚتننیٗ ٚ سٚصٔننشٜ 

تٛا٘ٙننذ تننش سٚی فشآیٙننذ   ٞننای فشآیٙننذی ػنناصٔاٖ وننٝ ٔننی   ٚجننٛد داسد. تشخننی اص داسایننی 

تنٝ اینٗ ٔنٛاسد    اِثتنٝ  ؿنٛ٘ذ ٚ   ٔذیشیت دا٘ؾ پشٚطٜ اثش داؿتٝ تاؿنٙذ ؿنأُ ٔنٛاسد صینش ٔنی     

 ؿٛ٘ذ5 ٔحذٚد ٕ٘ی

o ٝتٛا٘ٙنذ ؿنا5ُٔ   اینٗ ٔنٛاسد ٔنی   ٞنای اػنتا٘ذاسد ػناصٔا٘ی5     آیٙذٞا ٚ ػیاػتٞا، فش سٚی 

  اص دػتشػننی تننٝ اطالػننات، ػننطٛ  أٙیتننی ٚ حفاظننتػننطٛ   ٚ ٔیننضاٖ ٔحشٔنناٍ٘ی

ٔـنننَٕٛ لننناٖ٘ٛ  ، اػنننتفادٜ اص اطالػننناتٍِٟ٘نننذاسی سونننٛسد ٞنننای ، ػیاػننت دادٜ
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ُ  حجنِٓ  تٙنذی ؿنذٜ، فشٔنت ٚ حنذاو شِ     سایت، أحاء اطالػات طثمٝ وپی ٞنا، ثثنت    فاین

 تاؿذ. ٚ غیشٜ ٔجاص ٞای اجتٕاػی ؿثىٝٚ  ٞا آٚسی فٗ 3فشادادٜ دادٜ ٚ 

o ٜی پشػ5ُٙ  اداس   ٝ ٖ  تٝ ػٙنٛاٖ ٔ ناَ تٛػنؼ ٞنای   ػنٛاتك آٔٛصؿنی ٚ چناسچٛب   ، واسوٙنا

 .داسد دا٘ؾتؼٟیٓ تٝ سفتاس ٚ فشًٞٙ اؿاسٜ وٝ ؿایؼتٍی 

o تننٝ تننشای  ،استثنناطی سػننٕی ٚ خـننه  اِضأننات استثاطننات ػنناصٔا٘ی5   اِضأننات

تننشای خّننك  ،اطالػننات ٔٙاػننة ٞؼننتٙذ. استثاطننات غیننش سػننٕی  ٌننزاسی اؿننتشان

اٖ ٘فؼنن ریٔتٙننٛػی اص ٞننای  دس ٔینناٖ ٌننشٜٚدا٘ننؾ ػنناصی  ٚ یىپاسچننٝ جذیننذ دا٘ننؾ

 .٘ذٔٛثشتش ٔختّف

o ٝتنناصٍ٘شی ٚ ؿننأُ 5 اطالػننات دا٘ننؾ ٚ ٌننزاسی اؿننتشان تننٝ ٞننای سػننٕی  سٚینن

تاؿنذ. تنشای ٔ ناَ     ٞنا ٚ فاصٞنای پنشٚطٜ ٔنی     پنیؾ، حنیٗ ٚ پنغ اص پنشٚطٜ    یادٌیشی 

اص پننشٚطٜ فؼّننی ٚ دیٍننش  ٞننا آٔٛختننٝدسع  ٌننزاسی اؿننتشانتننٝ خننز ٚ ؿٙاػننایی، اَ

 ٞا. پشٚطٜ

 ابزارها و تکنیک هامذیریت دانش پروژه:  .2

 .  قضاوت متخصص2-1

 ٔٛضنٛػات صینش  لثناَ  ٚ ینا آٔنٛصؽ دس    ٞنای صینش   داسای تخلنق  یٞنا  افشاد یا ٌنشٜٚ  تخلق اص

 5اػتفادٜ ؿٛدتایؼتی 

o ٔذیشیت دا٘ؾ 

o ٔذیشیت اطالػات 

o یادٌیشی ػاصٔا٘ی 

o ٚ اتضاسٞای ٔذیشیت اطالػات ٚ دا٘ؾ 

o ٜٞا اطالػات ٔشتثط اص دیٍش پشٚط 

 

 

                                                           
8
 Metadata 
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 .  مذیریت دانش2-2

 ٕ٘ایٙننذ تننا تتٛا٘ٙننذ تننا  افننشاد سا تننٝ یىننذیٍش ٔتلننُ ٔننی ،ٞننای ٔننذیشیت دا٘ننؾ اتضاسٞننا ٚ تىٙیننه

دا٘نؾ ضنٕٙی سا تنٝ اؿنتشان ٌزاس٘نذ      ٕٞچٙنیٗ  ٕ٘ایٙنذ.  خّنك   دا٘نؾ جذینذ    ٕٞىاسی تا یىذیٍش

ٞننای ٔٙاػننة تننشای یننه  ٚ دا٘ننؾ اػضنناء ٔختّننف تننیٓ سا یىپاسچننٝ ػنناص٘ذ. اتضاسٞننا ٚ تىٙیننه 

ٚ تٙننٛع  ػننطح ٚ ، پیچیننذٌی پننشٚطٜ تننٝ ٚیننظٜ ٔیننضاٖ ٘ننٛآٚسی ،پننشٚطٜ تؼننتٍی تننٝ ٔاٞیننت پننشٚطٜ

 .داسد دس ٔیاٖ اػضاء تیٓٞا(  دیؼیپّیٗٔیضاٖ تٙٛع ٚ ٌٛ٘اٌٛ٘ی  ؿأٌُٛ٘اٌٛ٘ی )

 ؿٛ٘ذ5 ٔٛاسد ٔحذٚد ٕ٘یؿٛ٘ذ أا تٝ ایٗ  ؿأُ ٔٛاسد صیش ٔیٞا  اتضاسٞا ٚ تىٙیهتشخی اص 

o ٝٞننای اجتٕنناػی آ٘الیننٗ ٚ ؿننثىٝ ، ؿننأُ تؼننأالت اجتٕنناػی غیشسػننٕی 4ػنناصی ؿننثى ،

ٚ  پشػنؾ تٛا٘ٙنذ  تتنٝ ػٙنٛاٖ ٔحّنی ونٝ افنشاد      ٞنای آ٘الینٗ    فُشْٚ تناص ٔطنش     ٞنای آصاد 

ٗ ؟( دا٘نذ  ٕ٘ایٙذ )وؼی چیضی دس ٔٛسد ...... ٔنی  تنشای ؿنشٚع   تٛا٘ٙنذ   ٕٞنٝ ٔنی   ٔنٛاسد   این

 فیذ تاؿٙذ.دا٘ؾ تا ٔتخللاٖ ٔ ٌزاسی اؿتشانتٝ ٌفتٍٛٞای 

o ٕٗٞنناٖ یننا  00ػاللننٝٞننای  ا٘جٕننٗ ٞننا تننٝ آٖ ٌنناٞی اٚلننات اِثتننٝ) 01ٞننای خثشٌننی ا٘جٕنن

 ٔٙذ تٝ یه ٔٛضٛع خاف. ػاللٝٞای  ٚ ٌشٜٚ ؿٛد( ا٘جٕٗ ٞٓ ٌفتٝ ٔی

o ونٝ  ٞنای ٔجناصی    ، ؿنأُ ٔاللنات  07  جّؼات    ٗ ٞنای   آٚسی حاضنشیٗ تتٛا٘ٙنذ اص طشینك فن

 تا ٞٓ تؼأُ ٕ٘ایٙذ. یاستثاطات

o 09ٔؼىٛع یادٌیشیٚ   تٝ ػایٝ ػایٝ یادٌیشی  

o ْٚ09ٞای تٕشوض اص لثیُ ٌشٜٚٞای تحث  فُش 

o  ٞا ػٕیٙاسٞا ٚ ٕٞایؾٔا٘ٙذ  05دا٘ؾ ٌزاسی اؿتشانتٝ سٚیذادٞای 

o ٜ01ٞا واسٌا    ٝ ٚ  ،، ؿنأُ جّؼنات حنُ ٔؼن ّ ینادٌیشی ونٝ تنٝ للنذ ؿٙاػنایی       تناصٍ٘شی 

 ا٘ذ. طشاحی ؿذٜٞا  آٔٛختٝ دسع
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o ٖ02ػشایی داػتا 

o ٞای خاللیت ٚ ٔذیشیت ایذٜ تىٙیه 

o ٜ03دا٘ؾ ٞای ٞا ٚ وافٝ ٕ٘ایـٍا ٚ 

o  ٜتؼأُ ٔیاٖ افشاد یادٌیش٘ذٜ تاؿٙذوٝ ؿأُ  ٞای آٔٛصؿی دٚس 

 

تننٛاٖ ٞننٓ تننٝ كننٛست چٟننشٜ تننٝ چٟننشٜ ٚ ٞننٓ اص طشیننك   سا ٔننی ٞننا تٕنناْ ایننٗ اتضاسٞننا ٚ تىٙیننه

چٟنشٜ تنٝ چٟنشٜ ٔؼٕنٛالً ٔنٛثشتشیٗ ساٜ      استثاطات ٔجاصی ٚ یا ٞش دٚ تا ٞنٓ اجنشا ونشد. تؼنأالت     

ٚ  الصْونٝ تنشای ٔنذیشیت دا٘نؾ      اػنت تشای ایجاد فشًٞٙ اػتٕاد تنیٗ فنشدی ٚ تؼنٟیٓ دا٘نؾ     

ٞنای ٔجناصی    اص سٚؽتنٛاٖ   ایجناد ؿنذ ٔنی   استثناه تنش پاینٝ اػتٕناد     غ اص ایٙىنٝ  پضشٚسی اػت. 

 تشای حفظ استثاه اػتفادٜ ٕ٘ٛد.

 اطالعات.  مذیریت 2-3

ٔنٛسد   ،تنٝ ٔٙظنٛس ایجناد ٚ اتلناَ افنشاد تنٝ اطالػنات       ٞنای ٔنذیشیت اطالػنات     اتضاسٞا ٚ تىٙیه

تنذٖٚ   ٚ ػنادٜ  ،ؿنذٜ  وذٌنزاسی  كنشیحِ  دا٘نؾِ  ٌنزاسی  اؿنتشان تنٝ  تشای  ٌیش٘ذ ٚ اػتفادٜ لشاس ٔی

تاؿنٙذ ٚ ٔـخلناً    ؿنأُ ٔنٛاسد صینش ٔنی     ٞنا  اینٗ اتضاسٞنا ٚ تىٙینه   تشخی اص ٔٙاػة ٞؼتٙذ.  ْاتٟا

 5ؿٛ٘ذ تٝ ایٗ ٔٛاسد ٔحذٚد ٕ٘ی

o آٔٛختنٝ ٞنایی   عتنٝ ػٙنٛاٖ ٔ ناَ تنشای تِٛینذ دس      04؛دا٘ؾ كنشیح  وذٌزاسی ٞای سٚؽ 

 .ٞا آٔٛختٝ دسع ِیؼت دس ٚاسد وشدٖ آٖ ٚ جٟت یادٌیشی 

o ٝٞا ثثت دسع آٔٛخت 

o ٝ٘ای خذٔات وتاتخا  

o ٔطاِؼٝ ٔماالت چاج ؿذٜ ٚ  یی ایٙتش٘تٞاتشای ٔ اَ جؼتجٛآٚسی اطالػات  جٕغ ٚ 

o  ٓؿننأُ ػیؼننتٓ اطالػننات ٔننذیشیت پننشٚطٜ اغّننة  71؛اطالػننات ٔننذیشیت پننشٚطٜػیؼننت

 ؿٛد. ٔی 70ػیؼتٓ ٔذیشیت اػٙاد
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ٝ  سا افنشاد  وٝ ٞایی تىٙیه ٚ اتضاسٞا ُ  اطالػنات  تن ٖ  ٔنی  سا ٕ٘ایٙنذ  ٔنی  ٔتلن ٝ  تنٛا  ػٙلنش  وٕنه  تن

79ٔننٗ تننا تٕنناع" ی ضیٙننٝیننا ٌُ شٍَّٕننػَ یننه دادٖ لننشاس تننا ٔ نناَ تننشای. داد استمنناء 77تؼأننُ
" 

دسخٛاػننت ٚ  ػننٛاَ پشػننیذٖ ٚ ٞننا سا فننشاٞٓ ٕ٘ننٛد  دسع خنناِك تننا استثنناه أىنناٖ تننٛاٖ ٔننی

 .وشد فشاٞٓ افشاد تشای سا ٔٛسد ٘ظشصٔیٙٝ  ٚ پشٚطٜ تٝ ٔشتٛه سإٞٙایی

ٖ  پینذا  ٕٞچٙیٗ تٝ افنشاد دس تؼأُ ٚ پـتیثا٘ی  ٔؼٕنٛالً  ٕ٘ایٙنذ.   ٔنشتثط وٕنه ٔنی    اطالػناتِ  ونشد

ٖ  دسخٛاػتِ ٗ تنش اص   تنش ٚ ػنشیغ   ػنادٜ  ،وٕه ٕ٘نٛد ٛ    ػثناست  ینافت اػنت.   ٔٙاػنة جٟنت جؼنتج

٘ذاؿنتٝ  رٞٙیتنی  افنشاد  اػنت چنشا ونٝ ٕٔىنٗ اػنت       ب ػثاسات جؼتجٛ اغّة واس دؿنٛاسی اا٘تخ

 تشای دػتیاتی تٝ اطالػات اػتفادٜ ٕ٘ایٙذ. وّٕات یا ػثاسات وّیذی اص چٝ تاؿٙذ وٝ

ٚ كنناحثاٖ ٞننای ٔننذیشیت دا٘ننؾ ٚ اطالػننات تایؼننتی تننٝ فشآیٙننذٞای پننشٚطٜ   اتضاسٞننا ٚ تىٙیننه

 تٛا٘ٙننذ ٔننی، 79ٔٛضننٛػی ٔتخللنناٖ ٞننای خثشٌننی ٚ ا٘جٕننٗتننشای ٔ نناَ . ٔتلننُ تاؿننٙذفشآیٙننذ 

 یپـنتیثا٘ تشخنٛسداسی اص   ؛ونٝ ٔٙجنش تنٝ تٟثنٛد فشآیٙنذٞای وٙتشِنی ٌنشدد       ٍ٘شؿی ایجاد ٕ٘ایٙنذ  

  ٚسٚدیٞنای   دادٜأىناٖ تحّینُ   ٕٞچٙنیٗ   ٕ٘اینذ.  ػناصی تٟثٛدٞنا سا تضنٕیٗ     پینادٜ تٛا٘ذ  ٔی داخّی

  ٔننٛاسد ٚ ٔؼننائُ تننا ٚجننٛد داسدٞننا  تٛػننط آٖ٘یننض  ی ثثننت ؿننذٜٞننا دسع آٔٛختننِٝیؼننت 

 ٞای پشٚطٜ سا ٔـخق ٕ٘ایٙذ. ات دس سٚیٝحاكُ اص تغییش ٔـتشن

 های میا  فردی و تیمی مهارت.  2-4

تٟٙنا  اِثتنٝ  لاتنُ اػنتفادٜ ؿنأُ ٔنٛاسد صینش ٞؼنتٙذ ٚ       ٞای ٔیاٖ فنشدی ٚ تیٕنی    ٟٔاستتشخی اص 

 ؿٛ٘ذ5 تٝ ایٗ ٔٛاسد ٔحذٚد ٕ٘ی

o  َ755ٌٛؽ دادٖ فؼا   َ ٓ    ٌنٛؽ دادٖ فؼنا تنٝ  ٚ ٚ تٟثنٛد استثناه    ٞنا  تنٝ وناٞؾ ػنٛءتفاٞ

 ٕ٘ایذ. دا٘ؾ وٕه ٔی ٌزاسی اؿتشان

o ّا٘تخاب یه ، یه تلٕیٓخز اَیه ٌشٜٚ جٟت تٝ  ٛثشوٕه ُٔ تشای ٍشیتؼٟیّ 5ٍشیتؼٟی

 ٕ٘ایذ. ٔٛفك وٕه ٔی ٌیشی ساٜ حُ ٚ یا ٘تیجٝ
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o پیذا تیٓ پشٚطٜ تٝ ٔٙظٛس تٕشوضِٟاْ تخـیذٖ تٝ ا٘ذاص ٚ اِ چـٓ ا٘تماَجٟت سٞثشی  5سٞثشی 

 ٌشدد. اػتفادٜ ٔی ػتسُی دُف دا٘ـدا٘ؾ ٔٙاػة ٚ اٞذاسٚی تش  شدٖوَ

o ٝسا  ٘فؼاٖ ریسػٕی دس ٔیاٖ غیش  استثاطات سٚاتط ٚ ٔىاٖ ایجاداػاصی  ؿثىٝ 5ػاصی ؿثى

 .ٌشدد ٔی كشیحدا٘ؾ ضٕٙی ٚ  ٌزاسی اؿتشانٝ تِّك ؿشایط خَ ٔٛجة ٚ فشاٞٓ

o سا تش اػاع ٔحیط وٙذ تا استثاطات  تٝ ٔذیش پشٚطٜ وٕه ٔیآٌاٞی ػیاػی  5آٌاٞی ػیاػی

 سیضی ٕ٘ایذ. تش٘إٔٝٞچٙیٗ ٔحیط ػیاػی پشٚطٜ پشٚطٜ ٚ 

 

 ها خروجیمذیریت دانش پروژه: . 3

 های ث ت شذه درس آموخت .  3-1

 آٔٛختننٝ سٚعدُتاؿننذ.  تٙننذی ٚ تٛكننیف ؿننشایط ٔننی دػننتٝؿننأُ  ؿننذٜ ٝآٔٛختنن سٚعدُ

ٞننا ٚ الننذأات  تٛكننیٝ، اثننشتخؾ ٞننای فؼاِیننتی  دس تشٌیش٘ننذٜتٛا٘ننذ  ٕٞچٙننیٗ ٔننی ؿننذٜ

ٝ دُتنٝ وٕنه   ٔشتثط تا ٚضؼیت ٚ ؿنشایط تاؿنذ.   پیـٟٙادی  تنٛاٖ   ٔنی  ؿنذٜ  سٚع آٔٛختن

دیٍنش ٔحتٛاٞنای ٔٙاػنة     ٚ ینا  ی دسن ؿنذٜ ٞنا  فشكنت ٚ  ٞنا  ٞا، ٔؼائُ، سیؼنه  چاِؾ

 د.ٛسا ثثت ٕ٘

ٖ  تٝ ؿذٜ آٔٛختٝ سٚعدُ ٗ  خشٚجنی  ػٙنٛا ُ  دس فشآیٙنذ  این . ٌنشدد  ٔنی  ایجناد  پنشٚطٜ  اٚاین

تننٝ  دس حننیٗ پننشٚطٜ ٌٚیننشد  تننٝ ػٙننٛاٖ یننه ٚسٚدی ٔننٛسد اػننتفادٜ لننشاس ٔننی تٙنناتشایٗ

افننشاد یننا  .وٙننذ ٔننی  سٚصسػننا٘یٝ تِنن سا   فشآیٙننذٞااص  تؼننیاسی ،ػٙننٛاٖ یننه خشٚجننی 

ٝ دَ خنز ٕٞچٙنیٗ دس اَ دسٌیش تنا وناس   ٞای  تیٓ دا٘نؾ   ٘ینض دسٌینش ٞؼنتٙذ.    ٞنا   سع آٔٛختن

ُ ی ٚیذئٛ، تلناٚیش،   تٛا٘ذ تٝ ٚػیّٝ ٔی وناسایی  ٞنای كنٛتی ٚ ینا دیٍنش اتضاسٞنایی ونٝ        فاین

 ٌشدد. ٕ٘ایٙذ ٔؼتٙذ ؿذٜ سا حفظ ٔیسٚع اخز دُ
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ٖ    داساینی ینه  ا٘تٟای پشٚطٜ یا فاص، اطالػات تنٝ  دس  ونٝ تنٝ آٖ ٔخنضٖ     فشآیٙنذی ػناصٔا

 .ؿٛد ٔیا٘تماَ دادٜ  ؿٛد ٌفتٝ ٔی 71ٞا آٔٛختٝ دسع

 بِ  رو  رسانی برنام  مذیریت پروژه.  3-2

 فشآیٙننذ اصاص طشیننك یننه دسخٛاػننت تغییننش  ٞننش تغییننشی دس تش٘أننٝ ٔننذیشیت پننشٚطٜ  

  ٖ تش٘أنٝ ٔنذیشیت پنشٚطٜ    ء اٞنش ونذاْ اص اجنض   ػثنٛس خٛاٞنذ ونشد.     وٙتشَ تغیینش ػناصٔا

 ذ.٘سٚصسػا٘ی ٌشدٝ تِ٘تیجٝ ایٗ فشآیٙذ  تٝ ػٙٛاٖ ٕٔىٗ اػت 

 بِ  رو  رسانی دارایی های فراینذی سا ما .  3-3

ٚ دس  ؿنذٜ  ذُٖٚٔن  ،اص اینٗ دا٘نؾ  وٙٙنذ. لؼنٕتی    دا٘نؾ جذینذ خّنك ٔنی     ،ٞنا  پشٚطٜتٕاْ 

ٖ  ٚ ینا   ؿنٛد  ٌٙجا٘نذٜ ٔنی   پنشٚطٜ  الالْ لاتُ تحٛیُ ٝ  تنٝ ػٙنٛا ی فشآیٙنذ ٔنذیشیت    ٘تیجن

ٝ   دا٘ؾ پنشٚطٜ   ٕٞچٙنیٗ   ٔٛجنٛد دا٘نؾ   .ٌنشدد  ٔنی  ِحنا  ٞنا   دس تٟثنٛد فشآیٙنذٞا ٚ سٚین

ْ  ینا  ذٌنزاسی وُ تنشای اِٚنیٗ تناس    ٘تیجٝ ایٗ فشآیٙنذ  تٝ ػٙٛاٖ تٛا٘ذ ٔی تنشای   ٌنشدد.  ادغنا

ٝ   تناصٜ ینه اینذٜ   دس پنشٚطٜ   فشم وٙینذ  ٔ اَ تنٝ كنٛست پنایّٛت    ی جذینذ   ا تنشای سٚین

 آصٔایؾ ؿذٜ ٚ ٔٛفك اسصیاتی ؿٛد.

ٖ تٛا٘ٙننذ  ٔننیٞننای فشآیٙننذی ػنناصٔاٖ   تٕنناْ داسایننی  ٘تیجننٝ ایننٗ فشآیٙننذ   تننٝ ػٙننٛا

 سٚصسػا٘ی ٌشد٘ذ.ٝ تِ
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 مترجمیندرباره 

 

نشٜ             ،وحیذ اسالالمی  تحلنیُ واسؿٙاػنی اسؿنذ سؿنتٝ ٟٔٙذػنی كنٙایغ ٌنشایؾ ٔنذیشیت ػیؼنتٓ  ٚ ٟت فناسؽ ِا

ىاسٞننای ٔثتٙننی تننش آٖ       ننٍاٜ تشتیننت ٔننذسع اػننت. تخلننق اكننّی ٚی ٔننذیشیت دا٘ننؾ ٚ سٞا ٚسی اص داـ٘

نؾ دس وـنٛس وٕنه ونشدٜ ٚ               ٔی تاؿذ. ٚا یىی اص ٔنٛثشتشیٗ افنشادی اػنت ونٝ تنٝ تنشٚیج ٚ اجنشای ٔنذیشیت د٘ا

ٖٛا ٔـناٚ  ٖ     تٝ ػٙ ٞنا سا دس طشاحنی ٚ اػنتمشاس ٘ظناْ ٔنذیشیت دا٘نؾ        س، ٔشتنی ٚ ٔنذسع، تؼنذاد صینادی اص ػناصٔا

ٖٛا ٔننذیش دا٘ننؾ دس چٙننذ ؿننشوت ایشا٘ننی   ننی وننشدٜ اػننت. ٚا ٕٞچٙننیٗ تننٝ ػٙنن ٚ ٔننذیش دا٘ننؾ پننشٚطٜ دس ٕٞشٞا

ٚی داسای وتنناب ٚ ٔمنناالت ٔتؼننذدی دس حننٛصٜ ٔننذیشیت   اػننت.ٔـننغَٛ تىنناس تننٛدٜ  چٙننذیٗ پننشٚطٜ تننضسي  

ؾ ٔی  تاؿذ. د٘ا

 اطالػات تٕاع5  

o  5ٜ14700995340ؿٕاسٜ ٕٞشا   

o  5ُایٕیVe_eslami@Yahoo.Com   

 

 

تحلنیُ واسؿٙاػنی اسؿنذ سؿنتٝ ٔنذیشیت كنٙؼتی ٌنشایؾ پنظٚٞؾ دس ػّٕینات            ،میالد پذیالذارفرد  فناسؽ ِا

ٛاتك ٚا ؿنأُ ٔنذیشیت دفناتش ٔنذیشیت پنشٚطٜ       تاؿنذ ٚ   اػت. صٔیٙنٝ اكنّی فؼاِینت ٚی ٔنذیشیت پنشٚطٜ ٔنی       ػن

 ٖ تننشیٗ ٔ ػؼننات ٔـنناٚسٜ دس تؼنذادی اص ػنناصٔا ٔننذیشیت وـننٛس ٚ  ٞننای پیـننشٚ، ٔـنناٚس ٕٞىنناس دس تشخننی اص ٟت

ننٍاٜ ٔننی   ی  ٔٙننذی ٚ فؼاِیننت ٚی دس حننٛصٜ  تاؿننذ. ػاللننٝ ٔننذسع سؿننتٝ ٟٔٙذػننی كننٙایغ ٚ ٔننذیشیت دس داـ٘

ػؼٝ ػشٔایٝ ٖ   ٛت ؼنا٘ی ػناصٔا پنشٚطٜ ٔحنٛس اص ینه ػنٛ ٚ اص ػنٛی دیٍنش ٔفناٞیٓ دس ٞنٓ تٙینذٜ          ٞنای   ٞا ٚ ٔٙاتغ ٘ا

نؾ ٚ ٔنذیشیت پنشٚطٜ ٔٛجنة تنأِیف ٔمناالت ٚ وتناب            ىاسٞنای ٔثتٙنی تنش ٔنذیشیت د٘ا ٞنای ٔتؼنذدی    ٔیاٖ سٞا

ؾ ٌشدیذٜ اػت. دس حٛصٜ  ی ٔذیشیت د٘ا

 اطالػات تٕاع5

o  5ٜ14070120751ؿٕاسٜ ٕٞشا   

o  5ُایٕیMilad_Padidar@Yahoo.Com  
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