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٘بيي ثب  ٘بي جبِغ ِذيشيت پشٚژٖ ثٗ خظٛص دس عبصِبْ ٘ب ٚ ِٕبثغ ٔيبص ثٗ عيغتُ ٘تش پشٚژٖثٗ ِٕظٛس ِذيشيت ة

 Enterprise Project)اَ  پي ششوت ِبيىشٚعبفت عيغتّي تحت ػٕٛاْ اي. شٛد ٘ب احغبط ِي ِحٛسيت پشٚژٖ

Management) ت ٔظت ٚ ثشاي اعتفبدٖ اص ايٓ عيغتُ ضشٚسي اعت فشآيٕذ ِٕبعجي جٗ. وٕذ سا اسائٗ ِي

 .پشداصد عبصي آْ ِي ايٓ عٕذ ثٗ ِؼشفي ايٓ عيغتُ ٚ فشآيٕذ پيبدٖ. أذاصي آْ ثىبس گشفتٗ شٛد ساٖ

 

 (Enterprise Project Management)اَ  پي ٘ب اي عيغتُ ِذيشيت جبِغ پشٚژٖ

وٗ ششوت افضاس٘بي ِشتجظ اعت  اي اص ٔشَ ساٖ وبسي شبًِ ِجّٛػٗ( اَ پي اي)٘ب  عيغتُ ِذيشيت جبِغ پشٚژٖ

 :تٛأذ اَ ِي پي اي. وٕذ ٘ب اسائٗ ِي ٘ب دس عبصِبْ ثٗ ِٕظٛس وٕتشي ٚ ِذيشيت پشٚژٖ  ِبيىشٚعبفت جٙت اعتفبدٖ

٘بي ِشثٛعٗ سا اص عشيك شجىٗ ِٕتشش وشدٖ  دعتشعي اشخبص ثٗ شىً وٕتشي  ٘ب ٚ گضاسػ اعالػبت پشٚژٖ .1

 .٘ب سا فشاُ٘ عبصد شذٖ ثٗ اعالػبت پشٚژٖ

ي ِٕبثغ عبصِبٔي  ٘ب ِذيشيت ثٙيٕٗ ٘بي پشٚژٖ ػبت ٚالؼي وبسوشد اشخبص سٚي فؼبٌيتاص عشيك ثجت اعال .2

 .سا اِىبْ پزيش وٕذ

ٚ ّ٘ىبسي ثيٓ اػضبي تيُ پشٚژٖ سا فشاُ٘ عبختٗ ٚ اص عشيك عبيت پشٚژٖ اعالػبت  ياِىبٔبت وبس گشٖٚ .3

 .وٕذ يتغٙيالتي ثشاي ثٗ اشتشان گزاشتٓ اعالػبتي ٔظيش ِغتٕذات پشٚژٖ سا ثشلشاس َ

 ثٗ ايٓ تشتيت ثب اعتفبدٖ اص ايٓ اِىبٔبت

 گيشٔذ ٘ب لشاس ِي اَ دس جشيبْ چگٛٔگي پيششفت ٚ اعالػبت ُِٙ پشٚژٖ پي ِذيشاْ عبصِبْ اص عشيك اي. 

 ٚسي ِٕبثغ خٛد سا ثشسعي وٕذ تٛأذ اص ايٓ عشيك ِيضاْ وبس ٚ ثٙشٖ ِذيشيت اسشذ عبصِبْ ِي. 

 ٘بي اعالػبتي الصَ سا أجبَ دٕ٘ذ د ثب عٌٙٛت ثيشتشي تؼبًِتٛأٓ ِذيشاْ پشٚژٖ ٚ تيُ پشٚژٖ ِي. 

 افضاسي ِشخظبت ٔشَ

 :شٛد وٗ ػجبستٕذ اص افضاس٘بي ِشتجغي عبختٗ ِي اَ ثش اعبط ِجّٛػٗ ٔشَ پي عيغتُ اي

 .شٛد ثٕذي ثىبس ثشدٖ ِي ٘بي صِبْ وٗ ثشاي ِؼشفي ٚ تٕظيُ ثشٔبِٗ: ِبيىشٚعبفت پشاجىت .1

٘ب اص عشيك عبيت ِذيشيت پشٚژٖ  وٗ اِىبْ أتشبس ٚ تجّيغ اعالػبت پشٚژٖ :ِبيىشٚعبفت پشاجىت عشٚس .2

 .عبصد سا فشاُ٘ ِي

وٗ اص عشيك عبيت پشٚژٖ اِىبٔبت وبس گشٚ٘ي ٚ اشتشان اعالػبتي سا فشاُ٘ : ِبيىشٚعبفت شيشپٛيٕت .3

 .عبصد ِي

ي وٕتشي ٚ ِذيشيت پشٚژٖ  ٔٗي ِحظٛالت فبسعي ثٗ خظٛص دس صِي ي عٛالٔي دس اسائٗ ٔگبس ثب عبثمٗ ششوت گغتشٖ

وبس ِٕبعت ٚ ِغّئٕي دس جٙت اعتفبدٖ ِحٍي اص ايٓ ِحظٛالت ثب صثبْ فبسعي ٚ ثب تمٛيُ شّغي سا فشاُ٘  ساٖ

 .ّٔٛدٖ اعت
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 اَ پي ٘بي اي ٚيژگي

 :٘بي صيش سا داساعت اَ ثٗ ػٕٛاْ يىي اص ِحظٛالت ششوت ِؼتجش ِبيىشٚعبفت ٚيژگي پي عيغتُ اي

 يفيت ثبال دس عغح اعتبٔذاسد٘بي ِبيىشٚعبفتعٌٙٛت اعتفبدٖ ٚ ن 

 ٖي  لبثٍيت عفبسشي عبصي ٚ عٌٙٛت دعتشعي ثٗ اعالػبت تخظظي ثٗ ػٕٛاْ يه ِحظٛي شٕبختٗ شذ

 جٙبٔي

 ّ٘بٕ٘گي ِٕبعت ثب عبيش ِحظٛالت ِبيىشٚعبفت ٔظيش ٚيٕذٚص ٚ آفيظ 

 ا٘ذاف

 :تب شٛد  اعتفبدٖ ِي اَ پي عيغتُ اي اصثشاي ثٙجٛد ثخشيذْ ثٗ ٔظُ وٕتشي ٚ ِذيشيت پشٚژٖ 

٘بي  ٘بي ِٕبعت اِىبْ تجضيٗ ٚ تحٍيً ٚ اتخبر تظّيُ ٘ب دعتشعي ثٗ گضاسػ ثب تجّيغ اعالػبت پشٚژٖ .1

 .ِٕبعت ِذيشيتي سا فشاُ٘ عبصد

. تشي ِٕبثغ عبصِبٔي سا ثىبس گيشد ثب ثجت، ٚ ثشسعي اعالػبت وبسوشد اشخبص، ثتٛأذ ثٗ شىً ثٙيٕٗ .2

 .تشي ِحبعجٗ شٛد ٘ب ثٗ شىً ِشخض پشٚژٖي  ّ٘چٕيٓ حغبة ٘ضيٕٗ

 .ِشثٛط ثٗ تيُ پشٚژٖ سا ثب اعتفبدٖ اص اِىبٔبت عيغتُ تغٙيً وٕذ( Team Working) يوبس گشٖٚفشآيٕذ  .3

 :ثٗ ايٓ تشتيت ا٘ذاف پشٚژٖ ػجبستٕذ اص

 ٘ب سعبٔي ٚضؼيت پشٚژٖ اعالع .1

 ِذيشيت ِٕبثغ .2

 ثٙجٛد وبس گشٚ٘ي .3

 عبصي  فشآيٕذ پيبدٖ

 

 ٘ب ِشخض شٛد  ٘بي ِٕبعت سٚػ ثشسعي ٚ تجضيٗ ٚ تحٍيً پشٚژٖ أتخبة ٚ تذٚيٓ ِؼيبس٘ب ٚ ِحه ثب .

 .گيشي ِيضاْ پيششفت پشٚژٖ ثشاي ِثبي تذٚيٓ سٚػ أذاصٖ

 شٛد ي ِؼيبس٘ب ِشخض ِي گيشي ٚ ِحبعجٗ  ٘بي ِٕبعت چگٛٔگي أذاصٖ وبس٘ب ٚ گضاسػ ثب عشاحي سٚػ. 

  شٛد ٘ب سٚي عبيت ِٕتشش ِي عشٚس پشٚژٖثب اعتفبدٖ اص اِىبٔبت پشاجىت. 

 .سعبٔي أجبَ شذٖ اعت دس ايٓ ٚضؼيت اعالع

 ٘بي  شٛد تب پشعًٕ عبصِبْ ثتٛإٔذ وبسوشد خٛد سٚي فؼبٌيت ٘بي پشاجىت عشٚس تٕظيُ ِي عيغتُ وبسثشگ

 . اي سا ِشخض وٕٕذ جبسي ٚ پشٚژٖ

 ٖي تّبَ  اْ وبسوشد ٚ اص عشيك آْ ٘ضيٕٗ٘بي ِختٍف ِيض ثب اعتفبدٖ اص ػٍّىشد ٚالؼي اشخبص سٚي پشٚژ

 .شٛد ٘ب الالً اص ٔظش ِٕبثغ أغبٔي ِشخض ِي ي پشٚژٖ شذٖ



4 

 

 عجمٗ اٚي -16پالن  -يبثبْ ثبعميخ -خيبثبْ عٙشٚسدي شّبٌي

 15اٌي    88520412 
 www.gnco.ir 

  

 ٖشٛد تش ِٕبثغ أغبٔي ِّىٓ ِي سيضي ِٕبعت ٘بي ِختٍف ثشٔبِٗ ثب ثشسعي ِيضاْ ٚظبيف اشخبص دس پشٚژ. 

 .د٘ي شذٖ اعت دس ايٓ ٚضؼيت ِذيشيت ِٕبثغ أغبٔي عبِبْ

 اخجبس، ٚلبيغ ٚ   ،ٖ٘ب ٚ وّه دس ثجت ٚ ٔگٙذاسي الالِي ٔظيش ِغتٕذات پشٚژ ٚژٖثب اعتفبدٖ اص عبيت پش

 .شٛد اِىبٔبت ّ٘ىبسي ثٙتش تيُ پشٚژٖ فشاُ٘ ِيِشىالت پشٚژٖ 

 

 آِٛصػ

 :٘بي صيش اسائٗ شٛد جٙت اعتفبدٖ ِٕبعت  الصَ اعت آِٛصػ

 پشٚژٖ يٚ وٕتشسيضي، ثشٚصآٚسي  جٙت اعتفبدٖ اص عيغتُ ثشاي أجبَ اِٛس ثشٔبِٗ: ِذيشاْ پشٚژٖ

 ٘بي وبس گشٚ٘ي ي ػِّٛي جٙت وبس ثب عيغتُ وبسثشگ ٚ تؼبًِ اعتفبدٖجٙت : وبسثشاْ ػِّٛي

 افضاسي جٙت ٔگٙذاسي ٚ پشتيجبٔي ٔشَ: ِذيشاْ عبيت

 ِحظٛالت پشٚژٖ

 :صِحظٛالت ايٓ پشٚژٖ ػجبستٕذ ا

 افضاسي ٔظت ٚ تٕظيُ شذٖ عيغتُ ٔشَ

افضاسي عبصِبْ ٔظت  افضاس٘بي پشاجىت عشٚس ٚ شيشپيٛٔت وٗ ثٗ شىً ِٕبعجي سٚي عيغتُ عخت ػجبستغت اص ٔشَ

ثٗ تشتيجي وٗ اِىبْ اعتفبدٖ اص ايٓ عيغتُ ثٗ ِٕظٛس پيشجشد . ٘بي الصَ ثش سٚي آٔٙب طٛست گشفتٗ اعت شذٖ ٚ تٕظيُ

 :٘بي اطٍي ػجبستٕذ اص ثشخي اص تٕظيُ. ثٗ شىً ِٕبعجي فشاُ٘ شذٖ ثبشذِتذٌٚٛژي ِٛسد ٔظش 

 ْتٕظيُ ِٕبثغ عبصِبٔي ٚ حمٛق دعتشعي وبسثشا 

 ٖ٘ب ٘ب، ِٕبثغ ٚ فؼبٌيت تٕظيُ اعالػبت خبص پشٚژ 

 ٘ب تٕظيُ گضاسػ 

 ٘ب ٚ دعتٛساٌؼًّ ِغتٕذات

 شٛد ٘بي الصَ عشاحي ِي وٗ دس آْ ِشخظبت ٚ تٕظيُ: عٕذ عشاحي. 

 ثٕذي  ٘بي صِبْ دعتٛساٌؼًّ وبسي ِذيشاْ پشٚژٖ ثٗ ِٕظٛس تٙيٗ ٚ تذٚيٓ ثشٔبِٗ: ٌؼًّ ِذيشاْ پشٚژٖدعتٛسا

 ٚ ثشٚصآٚسي آٔٙب

  ْي وبسثشاْ اص عيغتُ دعتٛساٌؼًّ ػِّٛي اعتفبدٖ: دعتٛساٌؼًّ ػِّٛي وبسثشا. 

 تُ٘بيي ثشاي ٔگٙذاسي، پشتيجبٔي ٚ تٕظيُ عيظ شبًِ دعتٛساٌؼًّ: دعتٛساٌؼًّ ِذيش عبيت. 
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 ٘بي ِٕبعت جٙت  گضاسػ ٔٙبيي پشٚژٖ وٗ دس آْ ِيضاْ ِٛفميت پشٚژٖ ثشسعي شذٖ پيشٕٙبد: گضاسػ ٔٙبيي

 .شٛد اجشا٘بيي ثؼذي دس آْ گشدآٚسي ِي

 آِٛصػ

 :٘بي پشٚژٖ ػجبستٕذ اص دس ِحٛس آِٛصػ خشٚجي

 ٖتذٚيٓ ٚ ثشٚصآٚسي  وٗ آِٛصػ الصَ ثشاي وبس ثب عيغتُ، تٙيٗ ،: ِذيشاْ پشٚژٖ ٚ وبسشٕبعبْ وٕتشي پشٚژ

 .أذ ثٕذي ِغبثك ثب ِتذٌٚٛژي تذٚيٓ شذٖ سا دسيبفت وشدٖ ٘بي صِبْ ثشٔبِٗ

 أذ ي ػِّٛي اص عيغتُ سا دسيبفت وشدٖ ٘بي الصَ ثشاي اعتفبدٖ وٗ آِٛصػ: وبسثشاْ ػِّٛي. 

 أذ وشدٖ افضاسي سا دسيبفت ٘بي الصَ ثشاي ٔگٙذاسي ٚ پشتيجبٔي اص عيغتُ ٔشَ وٗ آِٛصػ: عبيت( اْ)ِذيش. 

 ٘ب  اعتْٛ ِبيً

 :٘بي ُِٙ پشٚژٖ ػجبستٕذ اص ِبيً اعتْٛ

 ٗي  افضاس٘ب أجبَ شذٖ اِىبْ اعتفبدٖ اص آْ دس شجىٗ ي ٔشَ دس ايٓ ِشحٍٗ ٔظت اٌٚيٗ: پبيبْ ٔظت اٌٚي

 .شٛد عبصِبْ فشاُ٘ ِي

 ِٕبثغ عبصِبٔي ٚ وبسثشاْ أذ،  ٘بي الصَ ثشاي پشٚتٛتبيپ أتخبة شذٖ دس ايٓ صِبْ پشٚژٖ: ششٚع پشٚتٛتبيپ

٘بي الصَ ثشاي اجشاي پشٚتٛتبيپ أجبَ  أذ، ّ٘چٕيٓ تٕظيُ ٘بي الصَ سا ديذٖ دسگيش ِؼشفي شذٖ ٚ آِٛصػ

 .شذٖ اعت

 ٘بي پشٚتٛتبيپ ثٗ تؼذاد پشيٛد٘بي الصَ أجبَ  دس ايٓ ِشحٍٗ ػٍّيبت اجشايي پشٚژٖ :پبيبْ پشٚتٛتبيپ

 . أذ الت احتّبٌي آْ گشدآٚسي ٚ ثشسعي شذٖوشد عيغتُ ٚ اشىب ٔتبيج ػًّ. أذ شذٖ

 ٍٗي  ٘بي الصَ ثٗ وٍيٗ أذ، آِٛصػ ٘ب آِبدٖ ٚ تىثيش شذٖ دعتٛساٌؼًّدس ايٓ ِشحٍٗ : ي آصِبيشي ششٚع ِشح

٘بي  پشعًٕ دادٖ شذٖ اعت، ٔتبيج پشٚتٛتبيپ ثشسعي شذٖ ٚ اشىبالت احتّبٌي ِشتفغ گشديذٖ، ثشٔبِٗ

٘بي عبصِبْ ِغبثك ثب ِتذٌٚٛژي تذٚيٓ ٚ تظحيح شذٖ اعت ٚ اجشاي  پشٚژٖي  ثٕذي ثشاي وٍيٗ صِبْ

 .شٛد ٘ب آغبص ِي ي پشٚژٖ آصِبيشي دس عغح وٍيٗ

 ٖ٘بي ثٙجٛد دس گضاسػ  دس ايٓ ِشحٍٗ ٔتبيج اجشاي آصِبيشي، اشىبالت احتّبٌي ٚ پيشٕٙبد: پبيبْ پشٚژ

 .سيضي ِيشٛد ٔٙبيي آِبدٖ شذٖ ثشاي اجشا٘بي ثؼذي ثشٔبِٗ

 

 

 

 


