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 چکیده         

روز رسبانی، نابارو و کنتبرر  بر ایبن ا بر کبه  جشبو  ارز    هبا، تعبدی ،  به  پبروهه  ترکیب   تعیین  وظیفه

تحقب   بدیری  سبدد   .شبود ی  نا یبده  پبروهه  سبدد   بدیری   تجاری اکتساب شده سباز ان را دبداک ر  بی کنبد،

پببروهه ایببن ااشینببان را  ببه ووببود  ببی  ورد کببه  رربب  هببای  حتشبب  تببر در ایجبباد ارز  ا بب وده هشسببو  ببا 

اسببترات ی و کبباهس ریسببس، شناسببایی شببده انببد. هشتنببین ایببن  رربب  هببا  راسببا   عیارهببایی کببه  ببرای 

 با تووبه  به اهشیب    ع  حبدود  علبی اوبرا  بی شبوند.ساز ان دارای ارز  هستند اولوی   نبدی شبده و  با  نبا 

روزا  ون  هینه سازی اوبرای پبروهه هبا در شبرک  هبای پبروهه  حبور، تعیبین سبدد پبروهه و پبر از  ن  بدیری  

شبنات  ال ا باو و اربور در ایبن  قالبه  با هبد ، . اسب و کنترر سدد پبروهه در ایبن شبرک  هبا ایر ا ب  انکبار 

 ر ینبدهای  بدیری  سبدد پبروهه، یبس  برور کلبی  بر شبیوه هبای  بدیری  سبدد   انتخاب سدد پروهه و هشتنبین

 بدیری  سبدد پبروهه، انتخباب سبدد پبروهه، در ایبن  قالبه  با تووبه  به  ویبوعاتی هشتبون  پروهه رورو گر  .  

 ر ینببد  ببدیری  سببدد پببروهه، داکشیبب  سببدد پببروهه،  ببدر هببای انتخبباب سببدد پببروهه و ...، در ا تببدا  ببه تدیببین 

سببدد پببروهه و پبر از  ن انتخبباب و تعیببین سببدد پبروهه و  ر ینببدهای تعیببین سبدد پببروهه پرداتتببه شببد.  فباهی  

پر از  ن وه  شناسبایی  هب  تبرین  ر ینبد هبای تعیبین سبدد پبروهه، ودیبدترین  بدر هبای داکشیب  سبدد 

ار سبب 10پببروهه  ببورد  ررسببی  ببرار گر بب . هشتنببین  ببا  ببرور و  ررسببی  قبباهو  شببا ه داتبب  کشببور کببه اببی 

اتیر  ه چاپ رسیده اند،  شخص گردیبد کبه سبایر پ وهشبگران  به شبیوه ایبن  قالبه،  به  ویبوعاو سبدد پبروهه 

و تعیببین ارببور و ال ا بباو  ن نهرداتتببه انببد. در نهایبب  در ایببن  قالببه، یببس وشببع  نببدی کلببی از ال ا بباو تعیببین 

 سدد پروهه و  ه  ترین  ر یندهای  دیری  سدد پروهه ارائه گردید.
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 مقدمه

 نگباه هبا از   ارز    رینبی  از  درربد  50  از   بیس   توسب    به ابور   ینبده،  در  کبه  کبرد  پیس  ینی   ی توان

لب وم ایجباد   تقایبا،  دجب    با  تخصبص  و   نبا ع   ودوبه،  دیگبر،  قایسبه  سبوی   از  تواهد شبد.  ایجاد  پروهه ها  اری 

  عشببوها از سبباز انی رشببد .(Wollmann, 2020)را روشببن  ببی سببازد   ناسبب   ببدیریتی  ببدر یببس توسببعه و

  بدیران.  کنبد ی  تولیبد  را  ودیبدی    ر ینبد هبای   یبا  و  تبد او   حصبوهو،  کبه  شبود ی   نبت    و ب   های پروهه  

 نیباز  از  ا ب ون  روز  ابور  هبد  گبراری  بی کننبد کبه در ادا به  ن  به   هتبر تجباری،  نتبای   در وه  کسب   ارشد

 تببر  ببی شببوند  گبباه اوببرا  ردلببه  ببه تببود تدببدی  راهدردهببای   ببرای  عشلیبباوهببا و اببر   پببروهه هببا، انجببام  ببه

(Spalek, 2019).  

 شبدن  تدبدی    برای   اورایبی،   بدیران  تووبه  انتابار  در  کبه  دارد  ووبود   سبیار تبو ی  هبای   ایده  ساز ان  هر  در

دیگبر   با شبدید ر ا ب  یبس  در  پبروهه  هبر   حبدود،   نبا ع  از  وهبانی  در  دبار،  ایبن   با.  هستند  وا عی  پروهه  یس   ه

 Project)دارد   بببرار سببباز انهبببای  اولویببب   هرسببب  ربببدر در وایگببباهی کسببب  وهببب  پبببروهه هبببا

Management Institute, 2017a).  رببر   نببا ع  حببدود سبباز ان  ببه پببروهه هببای ایریببروری،  ببه

 عنی واگراری  رر  های ر با تی  به ر یدبانی اسب  کبه  نبا ع  حبدود تبود را  به پبروهه هبای دیباتی سباز ان 

  ااالعباو ربحیو و وا عبی  دسب   یبد و اگبر  راسبا  این تصبشی  گیبری  هب   ایبد  راسبااتتصاص داده اند.  

 وظیفبهسالی  و  نبا ع شخصبی، تصبشی  گیبری ربورو گیبرد سباز ان را از اهبدا  راهدبردی ا  دور  بی کنبد.  

نابارو و کنتبرر  بر ایبن ا بر کبه  جشبو  ارز  ، روزرسبانی هبا، تعبدی ،  به پبروهه ترکیب  تعیین  رانگی  چالس

  .شود ی نا یده «1پروهه سدد » دیری  دداک ر  ی کند،تجاری اکتساب شده ساز ان را 

اورایببی، توانببایی  ریسببس  اننببد دیگببری  عوا بب   لکببه پببروهه، از داربب  سببود نببه تنهببا 2پببروهه سببدد تعیببین

 دیباتی تصبشیشاو از یکبی پبروهه سبدد تعیبینگیبرد.   بی نابر در  نیب   را   ودوبه  و  پبروهه  اورای   در  های ساز انی

 ,Tavana et al)دهببد ی  ببرار تبباریرتح  را سببود وری و  هببره وری  شببدو  ببه کببه اسبب  هاسبباز ان در

. تحق   دیری  سبدد پبروهه ایبن ااشینبان را  به ووبود  بی  ورد کبه  ررب  هبای  حتشب  تبر در ایجباد (2019

ارز  ا بب وده هشسببو  ببا اسببترات ی و کبباهس ریسببس، شناسببایی شببده انببد. هشتنببین ایببن  رربب  هببا  راسببا  

ارهایی که  رای سباز ان دارای ارز  هسبتند اولویب   نبدی شبده و  با  نبا ع  علبی اوبرا  بی شبوند.  ررب   عی

 های ک  ارز  تر نی  در انتاار تأ ین  نا ع ودید  رار  ی گیرند. 

 ا تووه  به اهشیب  روزا ب ون  هینبه سبازی اوبرای پبروهه هبا در شبرک  هبای پبروهه  حبور، تعیبین سبدد 

دیری  و کنترر سبدد پبروهه در ایبن شبرک  هبا ایر ا ب  انکبار  بی  اشبد. وهب  تحقب  ایبن پروهه و پر از  ن  

هببد ، شببنات  ال ا بباو و ارببور انتخبباب سببدد پببروهه و هشتنببین  ر ینببدهای  ببدیری  سببدد پببروهه، اهشیبب  

 س ایی دارد.  ه هشبین وهب  در  قالبه دایبر یبس  ررسبی  قایسبه ای و ارزیبا ی  بر شبیوه هبای  بدیری  سبدد 

ه رورو گر تبه و یبس وشبع  نبدی کلبی از ال ا باو تعیبین سبدد پبروهه و  ر ینبدهای  بدیری  سبدد پبروهه پروه

 ارائه شده اس .
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 مفاهیم و مبانی مدیریت سبد پروژه

 توسبب  و شببده هشسببو هشگببی پببروهه و اببر  ، سببدد پببروهه پببروهه،  ببدیری   ؤسسببه گبب ار   ببه تووببه  ببا

 عشب    تفباوتی  ابور   به  راهدبردی   اهبدا    به  دسبتیا ی  در  کبدام  هبر  ا با،  شبوند، ی  هبدای   ساز انی  های راهدرد  

اگرچببه اببر  و پببروهه هشاننببد سببدد پببروهه  . (Project Management Institute, 2017a)کننببد  ببی

 ر  دنای راهدرد های سباز انی هسبتند ا با در هبد  گبراری، اوبرا و نحبوه عشلکبرد تفباوو هبایی نیب  دارنبد،  به 

 ررسببی   ؤسسببه  ببدیری  پببروهه  دتنببی  ببر تعریبه 1در وببدور   فبباهی ایبن ریببه هببر یببس از هشبین  ناببور تع

     ی گردد.
 

 ( Project Management Institute, 2017aمفاهیم پروژه، طرح و سبد پروژه ) ریف: تع 1جدول              

 تعریه   فهوم 

 ناببور ایجبباد یببس  حصببور، تببد   و یببا نتیجببه یببس تببال   ببو تی اسبب  کببه  ببه  پروژه 

  نحصر  ه  رد ایجاد  ی شود.

 در هببا، زیراببر  هببا و  عالیبب  هببای  ببرتد ، پببروهه از گببروه یببس عنببوان  ببه اببر  یببس طرح

  ببه هببا  ن  ببدیری  تببس تببس از کببه   ایببایی  ببه دسببتیا ی  ببرای  هشاهنبب  رو  یببس

 شود. ی تعریه  ید، نشی  دس  وداگانه رورو

 جشوعببه ای از پببروهه هببا، اببر  هببا و زیببر سببددها کببه  ببه رببورو گروهببی و  ببرای  پروژه سبد 

 دستیا ی  ه اهدا  راهدردی  دیری   ی شوند.

  

 از یببا رببر اا کننببد  رتببورد پببروهه یببس عنببوان  ببه چیبب  هشببه  ببا کببه دارنببد تشایبب  هاسبباز ان از  سببیاری 

 و شناسبایی ا با. کننبد اسبتفاده عناربر ایبن وداسبازی   برای  کشبی، و  لشبو  عوا ب  و  ودوبه   اننبد   عیارهایی

 هببا و اببر  هببا،پروهه.  اشببد داشببته اساسببی پیا ببدهای  توانببد ی سبباز انی عنارببر ایببن نادرسبب   نببدی  دسببته

 تباص  ای  جشوعبه  و  هبا  تکنیبس  و  ا  ارهبا  از  ای  جشوعبه  نیاز نبد  هبا ن   بدیری .  هسبتند   تفباوو   سبیار  سددها

 نتبای   از  یبس  هبی    به  کنبی ،  اعشبار  اشبتداهی  عنصبر  در  را  اشبتداهی  ا ب ار  اگبر.   اشبد ی  هباتوانایی  و  ها هارو  از

  ببه وداگانببه، سببناریوی  سببه در اسبب   شکببن پببروهه یببس .(Lazar, 2018)یا بب   نخببواهی  دسبب  انتاببار  ببورد

 شود.  پروهه  دیری  سدد یس در یا ار  یس در ،(ار  یا سدد یس از تارج)  ستق  پروهه  یس عنوان

 

 تفاوت های عملیاتی پروژه، طرح و سبد پروژه

  ببورد  نببا ع  ببه دسببتیا ی  ببرای  سبباز ان عشلیبباتی توسبب  سبب و  ایببد کببه ا ببالم  ا بب  تحببویلی هببا پببروهه

 ... و رشببد در  ببد، سببود، گراری،سببر ایه  ازگشبب  هزم، عشلکببرد ناببر، ایجبباد  ببورد هببای  ا لی  ایجبباد انتاببار،

 هببا ن توانببایی  ببه تووببه  ببا هبباپروهه عشلکببرد و  ببه هشببین  ناببور  و قیبب  .کننببد ی ارائببه را شببود  ببرداری  هببره 

ا با نکتبه  ا ب  تووبه در  بورد پبروهه ایبن اسب  کبه  . بی شبود ارزیبا ی  لشبو  نتبای  و ترووی هبا ایجاد   رای 

یبس ه ینبه از نبو  سبر ایه گبراری اسب .   پبروهه  در وا ع پبروهه هبا عشلکبرد  سبتقیشی ایجباد نشبی کننبد. یبس

پر انتاار  ی رود سبودی از  ن  دسب   یبد یبا عشلکبردی ایجباد شبود، هبر چنبد کبه ایبن اتفباا نیباز  به ز بان 

  یشتری داشته  اشد. 
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 وهبب  سبباز ان عشلیبباتی هیببه  ببه نتببای  ایببن اداببام  نببا ع،  ببه پببروهه یببس هببای  ترووببی و ای نتبب تدببدی 

 ای  جشوعبه  ابر   یبس  .دارد   برار  ابر    بدیری   دبوزه  در  انتابار،   بورد   نبا ع  تولیبد  و  ودیبد  های  ا لی   ایجاد

 ,Lazar) اسب   نبا ع تحقب   برای  هد شنبد( عشلیباتی هبای  عالیب   و هبا پبروهه) کننبده دگرگبون ا بدا او از

پبروهه اسب  و هبر   ینشبا   چنبد  «چنبد پبروهه»چنبد پبروهه  تفباوو هسبتند.    یری ار  و  د  یری  د  .(2018

ابر    یری کبه  بد  ی. در دبالشبودی   یری پبروهه  جب ا  بد  یبسپبروهه  به عنبوان    یر د  یساز  ن ها توس     یس

ارائبه   ،پبروهه هبا  ویب اول  ، تقا ب  پبروهه  یوا سبتگ  یری ا با  بر  بد  ،دهبد  ینشب  یب تباص پبروهه اهش  یباو ه و ئ

 یبان نبا ع در    ینبه ه  یص ختلبه  به  نابور تخصب  ی هبادر پروهه  یسباز ان  یکهارچبه نبا ع    ی ی  رنا ه ر  و   نا ع

 .(Lin & Huang, 2020)  تشرک  دارد ،هاپروهه

 کننبد اسبتفاده هبایی پبروهه و هبا  ابر    بؤرر   بدیری    برای   پبروهه  سبدد  از  اسب    شکبن  ها   انساز   رتی

 هببد  . (Project Management Institute, 2017a) ببه اور عشببور در سبباز ان اوببرا  ببی شببوند کببه

 عشلکبرد  رسباندن  دبداک ر   به   برای    هینبه  ابور   به  و  درسبتی   به   نبا ع  که  اس   این  تضشین   دیری  سدد پروهه

 تولیببد  ببرای   نهببا توانببایی اسببا  و عشلکببرد سببددهای پببروهه  ببر  و قیبب  .اسبب  یا تهاتتصبباص سبباز ان کلببی

پیباده سبازی .  بی شبود ارزیبا ی وری   هبره و  هب  تبر از هشبه  گبراری   سبر ایه   بازده  سبود،  عشلکرد  ورد انتابار،

دیببدگاهی  ایجبباد و نسبباز ا انببداز راهدببردی  چشبب  تحقبب  از پشببتیدانی  ببدیری  سببدد پببروهه توانببایی هزم وهبب 

 در گیببری  هتببر تصببشی  وهبب  را هزم ااالعبباو کببار را ایجبباد کببرده و و کسبب   حببی  تحببور  ببورد در روشببن

 .(Lazar, 2018)دهد   ی  رار گیرندگان تصشی  اتتیار

 دبالی  در  هسبتند،   برتد   شبکلی   به  هباپبروهه    یبس ابر ،  در  کبه  اسب   این  سدد پروهه  و  ار    ین  تفاوو

 هباپبروهه     برتال )  سبدد پبروهه  ایبن،   بر  عبالوه.  نداشبند  یبا   اشبند   برتد   اس    شکن  ها  پروهه  سدد،  در یس  که

 از  ای  جشوعبه    عنبوان   به  تبوان ی  را  سبدد پبروهه  وا بع،  در.  نبدارد  پایبان  و  ز بان شبرو   یبس  ل و باا(  هبا  ابر   یا

 تببا راهدببردی  ریبب ی  رنا ببه   ردلببه از  سببتشر سبباز ان، دیبباو چرتببه در شببده ناببارو پببروهه هببا و اببر  هببای 

  .)Lester(2006 ,گر    نار پروهه ها و ار  ها در  تحوی 

 

 مدیریت سبد پروژه

شبوند.    بی  انفبرادی   هبای   پبروهه  ارائبه   به   تعهبد  نبدرو   به  هبا  سباز ان  اک بر  کبه  دهد   ی  نشان    العاو

 هبای   ابر   ارائبه   برای   تبود   نبا ع  هبدای    برای   هبا  سباز ان  اگرچبه  کبه  شبود   بی  اذعان  اد یاو  در  دقیق ،  در

 .شبود   نجبر   بازده  کباهس   به   بوا عی  در  توانبد   بی  کبار  ایبن  ا با انجبام  دارنبد،  تبووهی   ا ب     ایای   پروهه،  تس

  به را چندگانبه هبای  پبروهه از پیوسبته دا نبه یبس هش  بان، ابور  به هبا سباز ان االب  د  چنین  شکلی،   رای 

 .(Petro et al, 2020) کنند ی  دیری  و  عر ی »سدد پروهه«  شک 
شبد   گر تبه  کبار   به  دارایبی  تخصبیص   سبأله   به  رسبیدگی   برای    بالی  دردبوزه  سدد پروهه اولبین  بار  ایده

(Wei et al, 2020).  انتخبباب و  نببدی رتدببه   ببر روی  پبب وهس هببا و وریببان سببدد پببروهه« » ببدیری  واهه 

انجبام داد، ظهبور پیبدا کبرد    بالی  ا بور  ز ینبه  پ وهشبی در   بارکویت   کبه  ز بانی   دب ،  دهبه  شس  از   یس  پروهه،

(Markowitz, 1952).  

 ابر  هبا،پروهه هشبه  بدیری  و انتخباب»کنبد   ی اینگونبه تعریبه را سبدد پبروهه  بدیری  1APM گبروه

اک ببر  .(Lester, 2006) « نببا ع های  حببدودی  گببر تن ناببر در  ببا  ببرتد ، عشلیبباتی هببای  عالی  و هببا

  العاو تأیید  ی کنند که  دیری  سبدد پبروهه یبس  ر ینبد تصبشی  گیبری پویبا اسب  کبه  جشوعبه پبروهه هبا 

در ایببن . (Martinsuo & Lehtonen, 2007)یببین کببرده، ت ییببر داده و  نهببا را  تعببادر  ببی کنببد را تع
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هبای  ووبود  شکبن اسب  تسبریع  پبروهه ؛شبوندی  نبدی  ب انتخباب و اولویب ی، های ودید ارزیبا  پروهه،  ر یند

 ر ینبد تصبشی  گیبری سبدد پبروهه،  با   .شبودهبای  عبار تخصبیص داده    و  نبا ع  به پبروههیا  تو ه شبوند    شده

وا سبتگی  تقا ب   بین راهدبردی،  اهبدا  چندگانبه و  الداباو  ااالعاو  ت یبر و نا شبخص،  ررب  هبای پویبا،  

 & ,Cooper, Edgett) شببخص  ببی شببود هببای  ختلببه تصببشی  گیرنببدگان و  و عیبب ، هبباپروهه

Kleinschmidt, 2001) و پبببروهه هبببای پیشبببنهادی  انتخببباب  بببه  شخصببباو پبببروهه تحلیببب  . هشتنبببین 

 .(Bergman & Mark, 2002)کند  ی کشس هاگیری تصشی 

 اولیببه، گبب ینس از عدارتنببد (1PPM ببدیری  سببدد پببروهه )  ببه  ر ببو   ببدیریتی هببای  عالیبب   عشبب ، در

 و تخصببیص و پببروهه هببا هببا وار   نببدی  اولویبب  و ارزیببا ی انفببرادی، هببای پببروهه  و  جبب ای  هش  ببان ارزیببا ی

 در سببدد پببروهه  ببدیران و ربباددان تصببشیشاو اریبب  از  ببدیریتی های شببیوه ایببن .اشببتراکی  نببا ع توزیببع

 اهببدا  از زیببادی  تعببداد  ایببد و شببوند ی انجببام سببدد پببروهه  ببدیری  ولسبباو یببا  ببدیرههیببأو  تبباص ولسبباو

 .(Lappi, Aaltonen, & Kujala, 2019)کنند   تعادر را ساز ان یس در  تنا ض

 

 اهداف و مزایای پیاده سازی مدیریت سبد پروژه

PPM  تووبه   با  هبا  پبروهه  از  گروهبی  کنتبرر  و  کبردن  هشسبو   برای   کبه  اسب   پبروهه   بدیری   تکنیس  یس 

  دارد ووببود PPM  ببرای  هببد   هبب  سببه .گیببرد ببی   ببرار اسببتفاده  ببورد سبباز ان یببس   ایببای  و اهببدا   ببه

 هبب   پارا ترهببای  ناببر از) هببا پببروهه  ببین تعببادر ؛(هببا پببروهه راهدببردی  وهبب  از ااشینببان) هشسببویی راهدببردی 

 (شببرک  اهببدا  ناببر از) ارز  کسبب  شببده رسبباندن دببداک ر  ببه و( یببا ریسببس هببا  نببا ع وشلببه از راهدببردی،

(Lappi et al., 2019)سببدد انتخبباب در هببد   تببداور تببرین و  هشتببرین سببود کببردن . هشتنببین دببداک ر 

 ز اندنببدی  پببروهه، ارببال  پببروهه،  تقا بب  وا سببتگی  اننببد  ختلفببی عببالوه  ببر  ن عوا بب   .اسبب ( 2PPS) پببروهه

 شببوند ی گر تببه ناببر در پببروهه سببدد تببرین ناسبب   انتخبباب در ز ببانی هببای ا   و  نببا ع تخصببیص پببروهه،

(Zhong et al, 2019).   ،ببه دببداک ر رسبباندن ارز   ببه رببورو کلببی  ببی تببوان گفبب  هببد  ارببلی  ن 

 راهدبردی   اسب  کبه  با اهبدا   ییهبا به پروهه  یسبس ناسب   نبا ع و ر  یصتخصب  یب از ار  و ذینفعبان  سها داران

 .(Costantino, Di Gravio, & Nonino, 2015) وکار هشسو هستندکس 

 سببر ایه وری   هببره  هدببود  ببرای  را پببروهه سببدد  ببدیری  هببا سبباز ان  یشببتر پببروهه، چنببد چببارچوب در

  بی  هشتنبین  سباز ان هبا  هش  بان،  پبروهه  چنبدین  پیگیبری    با  .دهنبد   بی  انجبام  ارز   تحقب   و  پبروهه  گراری 

 تواننبد  ررب  هبای  ی  پبروهه  سبددهای   ایبن،   بر   ه اور گسترده تری ریسس هبا را  بدیری  کننبد. عبالوه  توانند

 دهنبد ی  توسبعه   ختلبه ردب  کبرده و  هبای پبروهه    از  را  تبود  تجبارب  هبا  سباز ان  زیبرا  کننبد   راه   را  یادگیری 

(Petro et al., 2020). 

ون سبباز انی هسببتند.  ببدیری  سببدد پببروهه تببا دببدودی هشببان پببروهه هببا نیاز نببد ارتداابباو و تعببا الو در

 دیری  ارتداااو و پیوستگی پروهه هبا اسب . دسبتاورد  ب رج ایجباد چنبین شبرای ی ایبن اسب  کبه یبس ت ییبر 

اساسببی در ارزیببا ی  نببا ع شببرک   ببه وهبب  ت ییببر در سبباتتار، ارتداابباو  یببان سبباز انی و هشتنببین ر تارهببا و 

د  بی  یبد.  سبأله کلیبدی در ایبن ز ینبه تووبه  به  ن نبو  ارتدااباتی اسب  کبه نقبس انگی ه های ا راد  ه ووبو

 .(Wollmann, 2020) ؤرری در کس  نتای  دارند 

PPM  سبدد  در کبه هبایی پبروهه  بین   تقا ب   هبای   وا سبتگی  و  هبا  را  به   بدیری    به  توانبد  نه تنهبا  بی

 و  تفبباوو انتابباراو  ببا هببا پببروهه  ببدیری   ببه  ر ببو  تنا ضبباو  لکببه  ببه کنببد، کشببس شببوند،  ببی وشببع پببروهه
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 هش  ببان پیگیببری   ببه  ببادر کببه هبباییسبباز ان  کببه اسبب  ایببن اسببتدهر کببه  نجببا از . ببی پببردازد  تنببا ض

  ا بب  سبب و  ببا سبباز انی دارنببد.  نببا راین،  هتببر عشلکببرد نشببایس  ببرای   یشببتری  ادتشببار هسببتند، چنببدگانگی

 کنببد،  ببدیری   ببؤرر اببور  ببه را هش  بان هببای  پببروهه تنهببا نببه تبا  ببود تواهببد  ببادر PPM رببالدی  از تبووهی

 اهبدا   دارای   کبه   نهبایی  دتبی  ودیبدتر،  هبای    رنا به  توسبعه  عبین  در   ووبود  هبای   پبروهه   دیری    ه   ادر   لکه

 .(Petro et al., 2020) اشد   ی نی  هستند،  تنا ض

 

 تعیین سبد پروژه

  بدیری .  اسب   پبروهه   بدیری   در  تحقیب   و    العبه  هبای   ز ینبه  ودیبدترین  از  یکبی  پبروهه  سبدد  انتخاب

شببود   ببی اسببتفاده سببود دببداک ر وهبب  کسبب   نببا ع از اسببتفاده  ببرای  گسببترده اببور  ببه پببروهه سببدد

, 2018)al et Tofighian(. ( 1انتخبباب پببروههPSببه عنببوان ارز  )از پببروهه یگروهبب یببا  نفببرد ی هبباپروهه یببا ی 

شبود ی   یبه، تعررا  حقب   بی کننبد  ی به اهبدا  سباز ان  یا یکبه دسبت  ییهباپروهه  ی  ا هد  انتخاب و اوبرا  ها

(Costantino et al, 2015). از ای زیر جشوعببه  انتخبباب  سببأله عنببوان  ببه توانببد ی هپببروه سببدد انتخبباب 

 انتخبباب. شببود گر تببه ناببر در سببدد یببس عنببوان  ببه شببدهانتخبباب  زیر جشوعببه و شببود تعریببه پببروهه گببروه یببس

  براوان   سبیار   ویبو   ایبن  در  تحقیقباو  ا بروزه،  .اسب   پبروهه   بدیری   دبوزه  در  پرکبار رد   ویبوعی  پبروهه  سدد

 و( 3R&D) توسببعه و تحقیبب  هببای  پببروهه ،(2NDP) ودیببد  حصببور توسببعه هببای  پببروهه  ببر عشببدتاا کببه اسبب ،

 .)al et Wu(2019 ,اس   شده  تشرک ( 4IT)  ااالعاو  ناوری  های  پروهه

راهدردهبای    با تووبه  به ناسب  پبروهه    ی انتخباب گبروه هبا  چگبونگی  در  بورد  سبدد پبروهه   شک  اربلی

 یری کبه از  بد  یدارد. ز بان  راهدبردی سباز ان بر توسبعه    یتووه ا ب   یررأو  نا ع  حبدود اسب ، کبه تب  ساز انی

  به عنبوان یبسپبروهه را    یادتشبال  ی گبروه هبا  یبد ا  سباز ان،  شبودیهبا اسبتفاده  انتخباب پروهه  ی  برا  سدد پروهه

ی  هبای  بدو و  حبدود لنبد  بدو،  نبا ع کوتاه  راهدبردی اهبدا     ینکنبد تعبادر  ب  یو سبع  یبردک  در نار  گ

ارز   شببدهبانتخا ی هبباپروهه یبباروشببن کنببد کببه   یببد ا سبباز ان، یگببر.  ببه عدببارو دیا ببدرا   چندگانببه

 . (Lin & Huang, 2020)هشتنین ا کان سنجی پروهه ها را در نار  گیرد دارند.  گراری یهسر ا

 ارزیببا ی و سببدد  هتببرین انتخبباب  ببر پببروهه سببدد انتخبباب در  شببتر  رویکردهببای  کببه اسبب  ذکببر  ببه هزم

  علبی  شبده  انتخباب  سبدد  ت ییبر   بورد  در  گیری تصبشی   دیگبر،  عدبارو   به.  دارنبد  تشرکب   ای دوره  ربورو   ه  ها ن

 تبرین   ناسب   تواننبدنشی  شبدهانتخباب    پبروهه  سبددهای    بواردی،  چنبین  در  .اسب    دلبی  نتبای    دنای ارزیا ی   ر

 .نداشبند   عبدی   دوره   برای   گ ینبه   هتبرین  دردقیقب   اسب    شکبن  چبون  شبوند  تلقبی   ر ینبد  کب    برای   د   راه

 ایبن  اهشیب   و  پیتیبدگی.   اشبد  داشبته   سبتگی  ا بروز   به  تبا  هبا ن   شخصباو  ربر اا  به  ندایبد  هبا  پروهه  انتخاب

 کبه  ابوری    به  شبود  هبا اسبتفاده  سبدد اولیبه پبروهه  انتخباب   برای    هتبری   هبای تکنیبس    از   سأله ایجاب  ی کند

 .(Zhang et al, 2020)نیاز  اشد   ورد کشتری در  راد   عد های وایگ ین 

 پبروهه  یبس    بار،  عنبوان   به.  کبار دشبواری اسب   چندگانبه   تنبا ض   عیارهبای    با ووبود  ها  پروهه  انتخاب

 انتخباب  برای  تصبشی   کنبد.   براه   سباز ان   برای    ا ووود اینکه پرریسبس اسب ،   ایبای زیبادی نیب   اس    شکن

دارد   سببتگی پببروهه، سببدد کبب  سببود و ریسببس  ببین تضبباد در  ببه عوا بب  دیگببری، پببروهه، ایببن انتخبباب عببدم یببا

(Santhanam, Muralidhar & Schniederjans, 1989) .پبب وهس هببا، در  یشببتر دببار ایببن  ببا 
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  عیارهببای  از ای  عببین جشوعببه   راسببا   هتببرین سببدد شناسببایی  ببرای  هببا ببدر   ببر روی توسببعه هبباتال 

 تشرکبب   عیارهببا ایببن  نببدی اولویبب   و شناسببایی چگببونگی  ببر هببا ن انببد؛ در رببورتی کببه داده اتتصبباص انتخبباب

 ه گونه ای کبه یبا  عیارهبا را  بدون هبی  تحلیب   ن قبی انتخباب کبرده یبا اینکبه انتخباب  عیارهبا را   .نکرده اند

 . (Project Management Institute, 2017a)ساز ان گراشته اند   ر عهده تود

  تخصصبان  دانبس   به  اورعشبده   به  کبه  هسبتند  کیفبی  پبروهه  سبدد  انتخباب  در  ارزیبا ی   حتبوای   از   رتی

 اسب   دشبوار   سبیار   تخصصبان   برای   شبناتتی،  نیب   حبدودی  هبای   و  تفکبر انسبان  شبیوه  دلی    ه.  دارد   ستگی

 از زیببادی  تعببداد وا عببی دنیببای  در. (Wu et al., 2019) دهنببد انجببام  عیارهببا  ببورد در درسبب   ضبباوو کببه

 تبا  اشبد داشبته ووبود سبازوکاری  یبس کبه  اسب    نبا راین هزم  دارنبد،  ووبود  پبروهه  انتخباب  هنگام  ر ا تی  عوا  

 Project Management)دهببد  ببرار اولویبب  در را  نهببا و کببرده  قایسببه یکببدیگر  را ببر در را  عیارهببا

Institute, 2017a) . 

 

 فرآیند تعیین سبد پروژه

هبا را  ن تبوانیکبه   کنبدیو انتخباب پبروهه اسبتفاده   یبا یارز هبای یسانتخباب سبدد پبروهه از تکن  یند ر 

 & Hashemizadeh)کببرد  ی  نببدپببروهه ادقه پببروهه و انتخبباب سببدد ی نبب یببا ی، ارزیساسببترات  یببا ی ببه ارز

Ju, 2019).  نببا ع،  ی  جدببور  ببه ر ا ب   ببرا یراناسب  چببرا کببه  بد یبب چبالس  رانگ ینببد ر  یببسانتخبباب پبروهه 

 ی ، تصببشین ببا اهببدا  هسببتند.  نببا را ی راهدببرد ییهشسببو ین،  قا لببه  ببا دولبب  و تضببشیبب عببدم   ع یری  ببد

هنگببام  ببورد اسببتفاده در  ی هبباو رو  یارهبباوایببو از  ع یفببی ببه تعر یادتشببال ی هببادر را  ببه  ببا پروهه یورببح

  .(Caballero, Chopra & Schmidt, 2012)دارد  یپروهه تاص  ستگ  یسانتخاب 

  عیارهببای  گسببترده، هببای داده  شببا   کببه  ببواردی  گیرنببده، در تصببشی   ببرای   ر ینببد انتخبباب پببروهه 

 اک بر  در  . به نابر  بی رسبد  کبار دشبواری   اسب ،  گیبری تصبشی      ر ینبد  ابور  در  ااشینبان  عدم  دتی  و   تنا ض

  عیارهببای  انتخبباب دتببی یببا هببا پببروهه  ببورد در تبباص هببای  ارزیببا ی در اسبب   شکببن 1DM یببس هببا،  و عیبب 

 پببروهه، انتخبباب  ر ینببد دیگببر  عببد .(Zhang et al, 2020)شببود   شببک  دچببار ارزیببا ی، در اسببتفاده  ببورد

  به  اسب    شکبن  پبروهه  یبس    ایبای   از   رتبی.  شبوند  گر تبه  نابر  در   ایبد  کبه  اسب   ذهنی  عوا    از  زیادی   تعداد

 دیگبر  از  تبر هب     سباز ان   برای   اسب    شکبن   بوارد،   رتبی  در  نا شبهود   نبا ع  نشبود. ایبن  گیبری   اندازه  رادتی

  .(Santhanam et al, 1989) اشد   لشو   نا ع

اسبب  کببه شببا   سببدد پببروهه سببود ور ارائببه شببده  یببستوسببعه  ی  ببرا ی  تعببدد یو عشلبب ی ناببر ی هببا رو 

 به ربورو   ی رتب  ، بورد اسبتفاده  ا  ارهبای اسب . از انبوا     یتیبدهپ  یایبیر  ی سباده تبا  دلسباز  یوزنب  یازدهیا ت

 Project) ننبدک ی به هبد  اسبتفاده  ب یبا یدسب   ی  برا ا ب ارچنبد  یب از ترک ی ن یه کرده و  رتاستفاد یتک

Management Institute, 2017aیبباهببد   یببسپببروهه هببا  ببا  ی (. در تصببوص انتخبباب و رتدببه  نببد 

تباص و در نابر گبر تن   یارهبای هبا  راسبا   عپروهه  یبا ی به ارز  یبازن   DM  یبس  ی،اهدا  چندگانه  به ابور کلب

 یایببیر ا  ارهببای  ی هببا  ببه شببدو  ببر رو(. در گرشببته رو Zhang et al, 2020تبباص دارد ) های ی  حببدود

 ی هباشبد، رو  تریتیبدهپ ی وکبار و تکنولبوهکسب     ی کبه  حب  یب دل  یبن تشرک   ودنبد.  با گرشب  ز بان،  به ا

و  شببدهیینتع ی هبباد  تشببک  از راه یکردهببارو یببناز ا یکببه  رتبب یا تنببدظبباهر شببدند.  حققببان در تریتیببدهپ

 یها  تناسب  نداشبد.  به ابور کلبو شبرک   وههپبر  ی از شبرا  ی ارا    هستند، که  شکبن اسب   با انبوا  گسبترده

 یبد ا   کننبد،ی نبا ع  حبدود ر ا ب     ی هبا کبه  برا جشوعبه تباص از پروهه  یبسانتخاب سبدد پبروهه    ی رو  ها

 
1 . Decision Maker 
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 ,Flechas Chaparro et alشبوند ) یبا یارز کننبد،یود را دبداک ر  کبه سب یی به  نابور انتخباب پبروهه هبا

2019.) 

پبروهه هبا  ببه  یبا ی. ارز1اسب ، ا با دو  ببازشده ی  بباز تشبک ینانتخبباب سبدد پبروهه از چنبد ی،ابور کلب  به

را در  ی ازهببا سببه   هشبب یببنا ی هسببتند. هببر دو یار  هبب سببدد پببروهه  سبب ی سبباز ینببه.  ه2 ی،رببورو انفببراد

از  ی ا راسببا   جشوعببه هبباروهه(. در  بباز اور پWu et al, 2018) کننببدی  یفبباانتخبباب  و بب  سببدد پببروهه ا

کبه ال ا باو را ادبراز نکننبد و اگبر   شبوندیدبر     یهبا در ربورت. پروههشبوندیال ا او و ا عباد  ختلبه ار بار  

(.  در  بباز Flechas Chaparro et al, 2019) شببوندیال ا بباو را ادببراز کننببد انتخبباب   یببن خببس اعابب  ا

انتخباب سبدد پبروهه   ینبدسبدد پبروهه،  را  یری از  بد  یسبدد پبروهه،  به عنبوان  ردلبه  هشب  ی ساز  ینه ه  ی دوم ن

هبا و ال ا باو   ی نقبض  حبدود  یبا ووبود    ی ووبود،  بدون تجباوز  به  نبا ع سباز ان  یشبنهادی پ  ی ها از پروهه ها

 ی  اشبد.  به علب  دشبوار  یفبیو ک  یکشب  یارهبای  ع  ی  شکبن اسب  دباوسبدد پبروهه    سبازی ینهاسب .  ه  یساز ان

هبد  و   یندب   با در نابر گبر تن چنبدراه  ینتر ناسب   یبا تن با هبد     یبار،ها  راسبا  هبر دو نبو   ع  یا یارز

وهبب   (.Wu et al, 2019 شببک   ببه کببار گر تببه شببود ) یببندبب  ا ی  ببرا ی  درتشنببد ی ا  ارهببا یببد ا یببار، ع

 ر یندهای  بدیری  سبدد پبروهه  ایبد از  بدر هبای داکشیب  سبدد پبروهه اسبتفاده نشبود. در ادا به پبر ارادی  

از تدیببین  فهببوم داکشیبب  سببدد پببروهه، ودیببدترین  ببدر هببای ارائببه شببده داکشیبب  سببدد پببروهه  ببورد  ررسببی 

  رار گر ته اس .

 

 حاکمیت سبد پروژه

 پببروهه سببدد  ببدیری  سببدد پببروهه اسبب . داکشیبب داکشیبب  سببدد پببروهه  نیبباد هببر  ر ینببد  ببؤرر 

از  کببه اسبب  ارببور از ای  جشوعببه  ببر  دتنببی چببارچوب یببس در  ر ینببدها و ا ببدا او هببا، عالی  از ای  جشوعببه

  هینبه   نابور   به  را  پبروهه  سبدد   بدیری   هبای  عالی   اساسبی نشبأو گر تبه و  هبای ارز   یبا  و   بوانین  هنجارها،

)Project کننبببد  ی هبببدای  سببباز ان عشلیببباتی و راهدبببردی  اهبببدا  تبببأ ین و هاگراری سبببر ایه سبببازی 

)b, 2017Institute Management. یببههببا را تعراز رو  ی ا جشوعببه یسببدد پببروهه سبباز ان یبب داکش 

 یچگبونگ  یب اوبرا از ار  یفیب  به ابور  بنا  و  کبرر انجبام شبود. ک  یبیاورا  یری توسب   بد  یبدکبه  ا  کندی 

. الدتبه دبائ  گراشب   واهبدت  یررأسبدد پبروهه سباز ان تب  یفیب  بر ک  ی  ه ابور  سبتق  ی راهدرد  ی  رنا ه ها  ی اورا

اهشیبب  اسبب  کببه چگببونگی تعریببه سبباتتار و تهیببه چببارچوب  ناسبب  نیبب  در دسببتیا ی  ببه اهببدا   ببی تببأریر 

  .(Lazar, 2018)نخواهد  ود 

 

 وژهمدل ها و روش های حاکمیت سبد پر

، در پ وهشببی  ببدر داکشیبب  سببدد پببروهه را  ببه شببس گببروه  تببوالی و تکببرار شببونده از  عالیبب  (2018) 1هزار ❖

  شاهده  ی شود. 1ها تقسی  کرده اس . این تقسی   ندی در شک  
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 ایببن. نیسبب  پببروهه سببدد  ببدیری   حببدوده در سبباز ان راهدردهببای  تعریببهتعیببین راهدردهببای سبباز انی   -1

 یببس  ببه را راهدردهببا ایببن کببه اسبب  پببروهه سببدد  ببدیران وظیفببه ا ببا. دهببد  ببی رخ شببرک  سبب و در اتفبباا

 .کنند اورا  ختله ا دا او اری  از را  رنا ه این و کرده تددی   رنا ه

یکبی از وندبه هبای کلیبدی  بدیری  سبدد پبروهه، تووبه تصبشی  گیرنبدگان  به ارزیا ی  ا لی  های ساز انی    -2

 و عشلیبباتی های هیببه  ببین  ا لیبب  هببای  علببی سبباز ان اسبب . از  ن وببا کببه  ببدیری  سببدد پببروهه، ارتدببا 

دهببد، وظیفببه تهیببه  رنا ببه تقایببای  ی تشببکی  را سبباز ان در انسببانی  نببا ع هببای  ببدیری  هیببه و تبباکتیکی

  نا ع و و وظایه این  خس تواهد  ود.

 شببا   ا ببدا او و هببا عالی   علببی  جشوعببه تحلیبب  و تج یببه و تحلیبب   عالیبب  هببا و ا ببدا او وبباری  تج یببه -3

 و ابر  پبروهه،  کبدام  کنبد   بی  تعیبین  کبه  ای   گونبه   به.  اسب   پبروهه  سبدد  ک   در   نا ع  ینا  از  استفاده  ترسی 

 سباتتار   به  تووبه   با   نبا ع  تخصبیص.  کننبد ی  اسبتفاده  چگونبه  و  ز بانی  چبه  در   ندعبی  نبو   چبه  از  عشلیاو

 .شود گر ته  ختلفی های  دیدگاه از تواند  ی ساز انی

  بازار،  تکا ب   هبای    ینبی  پبیس  و  کبار  و  کسب   توسبعه  هبای    ینبی  پبیس  اسبا   پیس  ینی ال ا او  ینده   بر -4

  بنا   ابور   به  یا تبه  اتتصباص   نبا ع   یب ان  . بی شبود  تعیبین   نبا ع در  ینبده  از  ادتشبالی  اسبتفاده   ی ان

 کشتببری   ببازدهی کببه هببایی  خببس از  نببا ع اسبب   شکببن اوببرا دببین در زیببرا گیببرد  ببی  ببرار  ببازنگری   ببورد

 .شوند  نتق  پر ازده های   خس  ه دارند

  راسببا   ایببد و هسببتند کشیبباب سبباز ان در  نببا ع ت دیبب  تخصببیص  نببا ع  ببا  ا لیبب  هببای سبباز ان  االبب  -6

 هشگببانی تببال  یببس ایببن. یا نببد تخصببیص سبباز ان هببای اولوی  اسببتفاده  ببا هشتنببین و راهدببردی  اندازچشبب 

 شبود، ی  ایجباد  سب و    بین  ارتدااباتی  ا بر  ایبن  تحقب    برای .  شبود ی  سباز ان  سب و   تشبام  شا    که  اس 

 هببای  گببام  ببرتال .  دهببد ی رخ  ببدیره هیببأو و  ازرگببانی و تجببارو اورایببی، انسببانی،  نببا ع  ببین تعببا الو

 .دارد پایین  ه  اه   ر یند یس  خس این  ودند،  اه   ه پایین از عشدتاا که  دلی

 ایببن از هببد . اسبب  عشلکببرد پببروهه ایجببادسببدد   ببدیری  از تج یببه و تحلیبب  ااالعبباو عشلکببردی  هببد  -7

 سببر ایه  ببازده و وری   هببره کببا ی، سببود سببددهای پببروهه کببه اسبب  ایببن از دصببور ااشینببان تحلیبب  و تج یببه

تعیین -1
راهدردهای 

ساز ان

ارزیا ی -2
 ا لی  های 
ساز انی 

تج یه و -3
تحلی  

 عالی  ها و 
ا دا او واری

پیس  ینی -4

ال ا او  ینده 

ت دی  -5
ع تخصیص  نا 

 ا  ا لی  های 
ساز ان

تج یه  و -6
تحلی  
ااالعاو 
عشلکردی

 ( Lazar, 2018): مدل حاکمیت سبد پروژه 1 شکل                                              
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  ببه  ن رشببد از ااشینببان  ببرای  هزم هببای   ا لیبب  توسببعه و سبباز ان شبب لی پایببداری  دفبب   ببرای  را گببراری 

 .(Lazar, 2018)  ورد  ی دس 

 

. داد  رار  ررسبی  ورد  حصبوهو و ا راد  ر یندها، دوزه سبه در را پروهه  سبدد  داکشی  پ وهشبی در  ،(2018) 1ناپ ❖

 و اداره نقس در که ا راد توسببب  که( وظایه  راد ، ها، عالی )  ر یندهایی  شبببا   پروهه  سبببدد  داکشی   رو 

  شببده  تولید  های ترووی ارائه  وه  شبب    ؤرر  اورای   رای   ها ن  نیاز   ورد ااالعاو  هشتنین و هسببتند  داکشی 

 .شود ی(   حصوهو)

 

 فرآیندها

 سببدد دیبباو چرتببه  ببا هببا ن ارتدببا  پببروهه، سببدد داکشیبب  هببای رو  دادن نشببان  ببرای  راه ترینسبباده

در ایببن رو  چهببار  ردلببه  ر ینببد داکشیبب  سببدد پببروهه  ببورد  .اسبب   ر ینببدی  دیببدگاه هشببان وا ببع در پببروهه

 ررسی  رار گر ته اس .  ردله اور،  رنا به ریب ی راهدبردی  بوده کبه  به ایبن  هب   بی پبردازد کبه ندایبد  رنا به 

سبدد پبروهه شبرک   ایبد نشبان دهنبده ری ی سدد پبروهه از  رنا به ریب ی راهدبردی شبرک  وبدا  اشبد. در وا بع 

سببدد  ری ی  رنا ببه راهدببردی و ری ی  رنا ببه کببه اسبب   ن قببی  ببه هشببین دلیبب  ونگی اوببرای راهدردهببا  اشببد.چگبب

 ردلبه دوم  هینبه سبازی سبدد پبروهه  بوده کبه هبد  اربلی از ایبن  ردلبه، ایجباد   .یکهارچه شبوند  شرک   پروهه

تعببادر  ببین هشببه پببروهه هببای  ووببود در سببدد عنببوان شببده اسبب . وهبب  ااشینببان از  هینگببی و  تعببادر  ببودن 

سببدد پببروهه  ایببد  ببه  ببوارد  هینببه سببازی  ببا اهببدا  ایجبباد ارز ، تعیببین ترکیدببی  ناسبب  و  تعببادر از  ودوببه، 

روهه های  بی ارز  از سبدد پبروهه، شناسبایی و  بدیری  وا سبتگی  تقا ب  پبروهه هبا و تووبه  به  عالیب  در  پ

هببای  ناسبب  اداره سببدد پببروهه در ز ببان  ناسبب ، تووببه شببود.  ردلببه سببوم ناببارو  ببر سببدد پببروهه  ببی  اشببد. 

تفاده از تفحبص نکته دائ  اهشی  در ایبن  ردلبه تووبه  به نابارو ربحیو  بر رونبد  بدیری  سبدد پبروهه  با اسب

عشیبب ، پیگیببری و  ررسببی  ببوارد و  سببتنداو وهبب  ولببوگیری از عببدم دسترسببی  ببه داده هببا یببا داده هببای 

اشببببتداه، دارای اهشیبببب   ببببی  اشببببد.  ردلببببه چهببببارم  بببباز ینی سببببدد پببببروهه  ببببی  اشببببد. 

 شببخص   ایببد ی  ببرور چنببین. اسبب   فیببد  سببیار  ببنا  اببور  ببه سببدد پببروهه از رسببشی  بباز ینی یببس انجببام

   ده اس . 2.  راد  داکشی  سدد پروهه در شک  اس   ورد نیاز در چه  خشی چه ت ییراتی که کند

 

 

 

 

 

 افراد

 

 

 

 

 
1  . Knapp 

برنامه ریزی راهبردی بهینه سازی سبد پروژه نظارت بر سبد پروژه بازبینی سبد پروژه

 (Knapp, 2018)فرآیند حاکمیت سبد پروژه : 2 شکل           



 
 

11 

 

 

هبا هسبتند.   1CEOا رادی که در داکشی  سدد پروهه ایفبای نقبس  بی کننبد عشبدتاا  بدیران ارشبد  به ویب ه  

وظیفببه ایببن ا ببراد ایببن اسبب  کببه  رنا ببه هببای کسبب  و کببار و راهدردهببای سبباز ان را  ببه تحویبب  شببدنی هببا و 

ایفبای ایبن نقبس ترووی های  ورد انتابار تدبدی  کننبد. وایبو اسب   با تووبه  به دانبس و  هبارتی کبه  برای  

نشباینگر   3ووود دارد، نقس داکشی  سبدد پبروهه درتبور  بدیران سب و  باهی سباز ان  بی  اشبد.  بدر شبک   

ساتتار داکشی  و ناارو سددهای پبروهه سباز ان اسب ، کبه در چهبار سب و  ررسبی  بی گبردد کبه تویبیحاو 

   ده اس .  2 سئولی  ها نی  در ودور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . Chief Executive Officer 

 هیئت مدیره

مدیره سبد پروژه هیئت 

 سازمان

 گروه رهبری اجرائی

 هیئت مدیره سبد پروژه

 بخشی

سازمان کارگروه سبد پروژه  

 کارگروه سبد پروژه بخش
         

          

          

         

             

 (Knapp, 2018) سبد پروژه سازمان یتساختار مناسب حاکم: 3شکل                    
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 (Knapp, 2018) سبد پروژه یتحاکم هاییتها و مسئولنقش  :  2 جدول      

کسی نقش را بر عهده    چه نقش 

 بگیرد

 مسئولیت ها 

 

  گروه

  رهبری

 اجرایی 

 

 

 

 

 

CEO 

 

 

 

 

 

  

 

ااشینان از اینکه هر سدد پروهه وه  تحق  اهدا  و    دصور •

 راهدردها ارادی و اورا شده اس . 

دصور ااشینان از اینکه سدد پروهه  ه درستی  ا  رنا ه های   •

 کس  و کار و راهدردها هشسویی دارد. 

پروهه، تأیید ت ییراو سدد پروهه  ه  ناارو  ر عشلکرد سدد  •

 درتواس   دیر سدد پروهه و توریه  شاوران 

 

هیئت مدیره  

  سبد پروژه

 سازمان 

 

رئیر وادد تجاری یا رئیر 

 وادد عشلکردی 

 

دصور ااشینان از اینکه هر سدد پروهه وه  دستیا ی  ه اهدا    •

 و  نا ع  خصوص تود ارادی و اورا  ی شود.

کس    ی ا  رنا ه ها  یسدد پروهه  ه درست  ینکهاز ا  یناندصور ااش •

 دارد.  ییو کار و راهدردها هشسو

پروهه  ه  • سدد  ت ییراو  تأیید  پروهه،  سدد  عشلکرد  ناارو  ر 

 درتواس   دیر سدد پروهه و توریه  شاوران 

 

 یئت هی اعضا

سبد   مدیره

 پروژه 

 

  دیران ارشد 

 

 پروهه و کس  و کاردصور ااشینان از هشسویی راهدردی سدد  •

  تعهد  ه تأ ین  الی درتواس  های  دیران سدد پروهه  •

 دصور ااشینان اولوی    ندی رحیو ار  ها و پروهه های سدد •

 تأیید ت ییراو سدد پروهه  نا  ر درتواس   دیران سدد  •

  شاوره  داوم  ه  دیران سدد پروهه  •

پروهه ارسار      دصور ااشینان از اینکه  نا ع  ورد نیاز سددهای •

  ی گردند. 

 

 

 محصوالت

 یبن برتد   با ا  ی کبار  تولیبداوهشبه    ین نبا را  .اسب   یااالعبات  یسبت س  یبسسبدد پبروهه    ی چارچوب اوبرا

 ی نتبباهشببان  وههپببر سببدد یری  ببد یببدی کل ترووببی هببای از  یاری هسببتند.  سبب یچببارچوب،  حصببوهو ااالعببات

ایببن ااالعبباو  ببرای ا ببراد در نقببس هببایی  ببدیریتی وهبب   . ببورد انتاببار داکشیبب  سببدد پببروهه نیبب   ببی  اشببد
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ی  انبس ااالعبات  یبسدر    یبد ا  یبازتشبام ااالعباو  بورد نتصشی  گیری و تصوی   رنا ه هبا  بورد نیباز  بی  اشبد.  

 .)Knapp(2018 , یرند رار  گ  1EPMS انند 

 

نشبان  4شی  سبدد پروهه را در پن   ردله  ر یندی هشان اور که در شبک   (، داک2013ؤسبسبه  دیری  پروهه )  ❖

 .دداده شده را  یان  ی کن

 

تدوین  رنا ه  دیری  سبدد پروهه شبا   تدوین و  ه روزرسبانی  ر یند   تدوین  رنا ه  دیری  سبدد پروهه  -1

 رنا ه  دیری  سبدد پروهه، وه  تضبشین هشسبویی  ا اهدا   رنا ه راهدردی سبدد پروهه، تنفیر  نشبور سبدد پروهه و 

 نقشه راه سدد پروهه  ی  اشد.

ی اعتدارسبنجی شبده  تعریه سبدد پروهه  ه  عنی تهیه  هرسب   ه روزشبده ای از او ا  تعریه سبدد پروهه  -2

سبدد پروهه  ه وسبیله شبناسبایی، ادقه  ندی، ا تیازدهی و رتده  ندی او ای سبدد پروهه اسب . این  ر یند  رای ایجاد 

 یس سدد پروهه ساز اندهی شده  ه  ناور ارزیا ی، انتخاب و اولوی   ندی  ستشر یروری اس .

هینه سببازی و  وازنه سببدد پروهه از ونده  هینه سببازی سببدد پروهه  ه  عنی     هینه سببازی سببدد پروهه  -3

عشلکرد و دصبور ارز  اسب . این  خس شبا   ارزیا ی سبدد پروهه  ر  دنای  عیارهای انتخاب در سباز ان، رتده  ندی 

 او ای سدد پروهه و ایجاد ترکیدی از  اهترین پتانسی  ها  رای پشتیدانی کلی  سدد پروهه از راهدرد ساز ان  ی  اشد.

هد  از این  ر یند  ه  ردله اورا رساندن او ای  نتخ  سدد پروهه از اری  تخصیص     پروهه  تنفیر سدد  -4

 نا ع،  ه روزرسانی گ ارشاو سدد پروهه از  دی   ه روزرسانی تأ ین سر ایه، تخصیص  نا ع و  ستند سازی تصشیشاو 

 داکشیتی اس .

 
1 . Electrical Power Management System 

ت   ن . 1
  ن  ه      ت 

         

تع  ف     . 2
     

 هینه    ی . 3
         

تنفیذ     . 4
     

راه  ی     . 5
     

 (Project Management Institute, 2013)فرآیندهای حاکمیت سبد پروژه  : 4شکل 
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پروهه وه  دصببور ااشینان از هشراسببتایی  ا هد  از این  ر یند ناارو  ر سببدد    راهدری سببدد پروهه  -5

 ,Project Management Institute)  راهدرد و اهدا  سباز ان و اتخاذ تصبشیشاو ربحیو  دیریتی  ی  اشبد

2013). 

 پیشین  مشابه مروری بر پژوهش های

 10 کبه ابی  شبا ه ایبن پب وهس  به وهب  اسبتفاده از پب وهس هبای پیشبین سبایر پ وهشبگران،  قباهو

 ببورد وسببتجو  ببرار گر بب . از  ببین  قبباهو وسببتجو شببده،  ببه چبباپ رسببیده انببد، داتبب  کشببور  در سببار اتیببر

 قبباهتی کببه  ببه  ببرور اد یبباو و تدیببین  فبباهی  و رو  هببای  ببدیری  سببدد پببروهه پرداتتببه  ودنببد، انتخبباب 

هس هببای اتیببر در ادا ببه  ببورد  ررسببی  ببرار گردیببد. تالرببه ای از رو  پبب وهس و نتببای   دسبب    ببده از پبب و

گر تببه اسبب . در نهایبب  در  خببس  حببگ و نتیجببه گیببری  ببه  قایسببه پبب وهس هببای اتیببر و پبب وهس دایببر 

 پرداتته شده اس .

(، در  قالببه ای  ببا عنببوان »  ایببای  ببدیری  سببدد پببروهه هببا در سبباز ان هببای پببروهه 1394 یببان، حرا )

 حور«،  ه تشبریو  فباهی   بدیری  سبدد پبروهه،  بدیری  پبروهه، تفباوو  ن هبا و  فهبوم سباز ان پبروهه  حبور 

ر پردات . در این  قاله علب   و قیب   بدیری  سبدد پبروهه هبا در سباز ان هبای پبروهه  حبور  بورد  ررسبی  برا

هببا یکببی از  هشتببرین عوا بب    ببدیری  سببدد پببروههگر بب . نتببای   دسبب    ببده از ایببن پبب وهس نشببان داد 

 دارنبد.  بدیری  سبدد پبروهه اسب  کبه چنبدین پبروهه را در دسب  اوبرا  هبایی   ری در شبرک    ازدارنده در ه ینه

 ووببود در سببدد  ببه گونببه ای کببه پببر از ارزیببا ی پببروهه هببای  اسبب ، هببا یببس پروسببه تصببشی  گیببری دینببا یکی

 پبروهه در سباز ان  کبارگیری  بدیری  سبددنسد   به ادا به یبا تو به  عالیب   ن هبا تصبشی  گیبری  بی کنبد.  

هبایی کبه  ا لیب  تعریبه پبروهه ووبود دارد   در  خبس  دولتبی  هبای   های پروهه  حبور ایبران و هشتنبین سباز ان

و  نبا ع اولیبه  حبدود  سبیار کبار   بوده     تخصبص و  هبای کشبور از لحبان  نبا ع انسبانی   به  حبدودی    ا تووه

 .نشاید سه  الورور  ی اهدا  استرات یس را ه تصوص  دستیا ی  ه اهدا  ساز انی و

(، در  قالببه ای  ببا عنببوان »داکشیبب  در پببروهه و پورتفولیببو«،  ببه تدیببین 1395 یه،رببدحو  ی  عبب  یببر )

 فهوم داکشی  در پبروهه و پورتفولیبو پرداتتنبد. در ایبن  قالبه ا تبدا  فهبوم داکشیب   به ابور   لب  و سبهر 

هببای  اوبب ای یببروری و وی گببی نهایبب  ؤلفببه هببای  ن در پببروهه و پورتفولیببو  ببورد  ررسببی  ببرار گر بب . در 

واهه داکشیب  در  عنبی عبام . نتبای  ایبن پب وهس نشبان داد   نبدی شبد  ای دصبور  و قیب ، دسبتهداکشی   بر

اعشببار ا تببدار، ا ببدا اتی  ببرای دکو بب ، سبباتتاری  ببرای اوببرا و عشبب ،  ر ینببدهایی  ببرای دکو بب ،  تببود  ببه

اسبب . داکشیبب  در پببروهه  ببه  عنببای ایجبباد یببس  البب  و   ببدرو یببا اتتیببارداری و وادارکببردن  ببه تدعیبب 

هببای  ناسبب  تصببشی  سببازی را  هببارچو ی  شببخص کببه  توانببد تیشببی سبباتتار ند،  ر ینببدهایی کببارا و  ببدرچ

هشراه  ا ا  ار توانشنبد  برای  بدیری  پبروهه  براه  کبرده تبا  با کنتبرر و پشبتیدانی پبروهه،  حصبور  با  و قیب  

شبناتته شبده اسبب   گیبری  داکشیب  پورتفولیبو نیبب   به  عنبای شبفا ی  و پشبتیدانی در تصببشی تحویب  گبردد. 

هاچ ور، کجبا و توسب  چبه کسبی  ایبد اتخباذ گبردد تبا هشراسبتا  با داکشیب  شبرک  و    ه این  عنی که تصشی 

 ند.نی  اهدا  ساز انی  اش

در  قالببه ای  ببا عنببوان » ببروری  ببر رو  هببای انتخبباب  (،1395ی،   بباد و  حشببدی پببور نابب  ی  رتضببو)

سببدد پببروهه«،  ببه  ررسببی و تقسببی   نببدی رو  هببای انتخبباب سببدد پببروهه توسببعه  نبباوری پرداتتنببد. در ایببن 

 قالببه ا تببدا  ببه  ببرور پبب وهس هببای پیشببین در ز ینببه انتخبباب سببدد پببروهه پرداتتببه و در نهایبب  رو  هببای 

  تنبوعی از رو   کبه ایبهه  نبدی نشودنبد. نتبای  ایبن پب وهس نشبان داد  انتخاب سبدد پبروهه را تعریبه و ادقب

. در ایبن  قالبه انبوا  ارائبه نگردیبده اسب   تخباب سبدد در دبوزه توسبعه  نباوری های انتخاب سدد پبروهه وهب  ان

رو  های عشو ی انتخاب سدد پروهه ارائبه شبده کبه  ا ب  تعشبی   به پبروهه هبای دبوزه  نباوری نیب   بی  اشبد. 
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ها  ه شس دسبته ا  ارهبای انبدازه گیبری  نفعب ،  بدر هبای  رنا به ریب ی ریایبی، رو  هبای تقلیبد   این رو 

  گاهانه،  در های شدیه سازی و ا تکاری، اتتیاراو وا عی و  ا د عشو ی  تقسی   ندی شدند.

تببأریر دوران هببای تبباریخی و پببارادای  هببا  ببر سببیر تکا بب  »، در  قالببه ای  ببا عنببوان (1396 ، ببر ی  سببعود)

ناریببه پورتفولیببو«، سببیر تکا بب  ناریببه نببوین پورتفولیببو را در  سببتر تبباریا و پببارادای  هببای دبباک   ببر ن  ببورد 

 بیالدی  بورد  ررسبی  برار گر ب  و  بر انبوا    20تبا    17 ررسی  رار داد. در ایبن  قالبه، تباریا ابی سبده هبای  

ک   ر علب   بدیری   بروری اوشبالی شبد. در نتیجبه ایبن  ررسبی وایگباه تکا ب  ناریبه  بدیری  پارادای  های دا

پورتفولیو در  سبتر تباریا و پبارادای  هبا اسبتنتاج شبد. از یا تبه هبای ایبن پب وهس  دسب    بد کبه ریشبه هبای 

یببه نببوین ریایببی ناریببه پورتفولیببو  ببه اوایبب  دوران  درنیسبب  و انقببالب رببنعتی  ر ببو   ببوده ا ببا ظهببور نار

پورتفولیو  ه اواتبر دوره  درنیسب   باز  بی گبردد. گسبتر  ایبن ناریبه در  بدیری  پبروهه نیب   ر بو   به دوران 

پس   درن اس . از  نابر پبارادای  هبای پ وهشبی،  نیبان هبای ناریبه نبوین پورتفولیبو و  بدر هبای ریایبی  ن 

توسبعه هبای  عبدی ایبن ناریبه را نیب   بی   تأرر از پارادای  ارداو گرایی و رو  هبای پب وهس کشبی  بوده اسب .

تببوان  تببأرر از پببارادای  هببای تفسببیری و انتقببادی و رویکردهببی پبب وهس هببای کیفببی دانسبب . رویکردهببای اتیببر 

  دیری  پورتفولیو از وشله استاندارد سازی  ن  تأرر از پارادای  پس   درن  وده اس . 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

گرشببته  ببه اهشیبب  پببروهه هببا و ارز  زایببی  ن هببا در کسبب   نببا ع  سبباز ان هببای ا ببروزی  ببیس از

دداک ر، پی  رده انبد. از ار بی نیب   بدیری  و اوبرای هش  بان چنبدین پبروهه عبالوه  بر  شبکالتی کبه دارد ا با 

 ببه رببر ه وببویی در  نببا ع و ا بب ایس  هببره وری کشببس  ببی کنببد.  ببه هشببین وهبب  تووببه  ببه ال ا بباو  ببدیری  

 شرک   رای هر  دیری هزم  ی  اشد.  جشوعه پروهه های 

یکی از ال ا او این ا ر شبنات  تفباوو پبروهه، ابر  و سبدد پبروهه و وایگباه ربحیو هبر یبس از  ن هبا در 

شرک   ی  اشد. پبروهه هبا تبال  هبای  بو تی هسبتند کبه در نهایب   با اسبتفاده از یبس  رنا به ریب ی و ربر  

 شکبن اسب  نتبایجی کبه از اوبرای پبروهه هبا  دسب   بی  ینبد  به  را ایجباد  بی کننبد.  ا الم  ا   تحوی  نا ع،  

اببور  سببتقی   ببه ایجبباد ارز  و عشلکببرد  حسببو   ببرای شببرک   نجببر نشببوند.  ببرای ایجبباد ارز  و عشلکببرد 

 حسو  نیاز اسب  کبه چنبدین پبروهه در  الب  یبس ابر   با اهبدا   شبخص تعریبه شبوند. از وهتبی اوبرای 

 بی انجا نبد ا با  با  برار گیبری در سبددهای پبروهه اسب  کبه  بی تبوان از  ار  ها هر چند کبه  به ایجباد ارز 

 هشسویی استرات یس هر یس از ار  ها و پروهه ها  ا ه  و  ا اهدا  شرک  ااشینان دار  نشود. 

هشان ور که گفته شبد یکبی از ال ا باو  بدیری  سبدد پبروهه هبا تووبه  به هشسبویی اسبترات یس  ن هبا  با 

. نکته ی  ا   تأ ب  ایبن  حبگ تووبه  به تنبو  اهبدا  و گسبتردگی  ن هبا  با تووبه  به نبو  اس اهدا  شرک   

ا با   اسب .  ه اور   بار هبر چنبد کبه یبس سباز ان انتفباعی  به دندبار دبداک ر سبازی سبود تبود  اس ساز ان  

اهببدا   هبب  دیگببری نیبب  از وشلببه کبباهس ریسببس،  ببدیری  رببحیو  نببا ع و ... در ایببن نببو  شببرک   ایببد  ببورد 

ووببه  ببرار گیببرد. از ار ببی شببرک  هببای ایرانتفبباعی کببه  عالیبب  هببای ا تصببادی دارنببد، وهبب   ببدیری  ت

 سددهای پروهه شان  اید  ه اهدا  استرات یکی ایر از اهدا   الی تووه کنند.

از دیگر ال ا او  بدیری  سبدد پبروهه تووبه  به پویبایی سبدد هبای پبروهه  بی  اشبد. یکبی از وی گبی هبای 

کبه  برتال  پبروهه و ابر ،  به اهبدا  اسبترات یس پیونبد  بی تبورد هشبین پویبا  بودن اسب .  ه  سدد پبروهه  

پویایی سدد پروهه این ا کان را  به ووبود  بی  ورد کبه پبروهه هبای اورایبی هبر وبا کبه در وهب  اهبدا  ندودنبد 

 گردند.  ، ارال  یا روز  ددر 
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دی پببروهه هببای پیشببنهادی  ببه در  سببیاری از شببرک  هببا دیببده  ببی شببود کببه پببر از روببو  تعببداد زیببا

شببرک ، وهبب  انتخبباب و تعیببین اولویبب  هببا  ببه  رگبب اری ولسبباو و تصببشی   ببدیران ارشببد  سببنده  ببی کننببد. 

دتال  سالی  شخصی ا براد و کسب   نبا ع شخصبی در انتخباب پبروهه هبا و وا سبتگی ربر  انتخباب پبروهه هبا 

ی تبس  عیباری  بی شبود. در نهایب   با چنبین  ه نار ا براد  اعبگ ایجباد ت اهبای انسبانی از وشلبه  قایسبه هبا

تصشی  گیری  به ربورو ناتود گباه، ا کبان دور شبدن از اهبدا  شبرک  ووبود دارد. ا با  ایبد تووبه داشب  کبه 

 از ال ا او  دیری  سدد پروهه ووود ساز و کار های  ن قی  ا کشترین دتال  های انسانی  ی  اشد. 

تعببا الو درون سبباز انی هسببتند.  ببدیری  سببدد پببروهه تببا دببدودی هشببان پببروهه هببا نیاز نببد ارتداابباو و 

 دیری  ارتداااو و پیوستگی پروهه هبا اسب . دسبتاورد  ب رج ایجباد چنبین شبرای ی ایبن اسب  کبه یبس ت ییبر 

اساسببی در ارزیببا ی  نببا ع شببرک   ببه وهبب  ت ییببر در سبباتتار، ارتداابباو  یببان سبباز انی و هشتنببین ر تارهببا و 

راد  به ووبود  بی  یبد. ایجباد سبازو کارهبای تعیبین و  بدیری  سبدد پبروهه، ایبن الب ام ارتدااباو و انگی ه های ا 

 تعا الو پروهه ها را نی   ر ورده  ی سازد.

  به تبا هبا ن  شخصباو ربر اا  به ندایبد هبا پبروهه انتخباباز دیگر ال ا او تعیین سدد پروهه ایبن اسب  کبه 

  ببرای   هتببری  هببای تکنیببس  از  سببأله ایجبباب  ببی کنببد ایببن اهشیبب  و پیتیببدگی.  اشببد داشببته  سببتگی ا ببروز

نیبباز   ببورد کشتببری در  رادبب   عببد هببای وببایگ ین  کببه اببوری   ببه شببود هببا اسببتفاده سببدد اولیببه پببروهه انتخباب

  اشد.

در تصببوص اهببدا  و  عیارهببای تعیببین سببدد پببروهه دو نکتببه  ببورد تووببه  ببرار  ببی گیببرد. اور اینکببه در 

شرک  ها  شکبن اسب  وهب  انتخباب سبدد پبروهه  با  عیارهبا و اهبدا   تنبا ض رو برو شبوند. نکتبه    سیاری از

دوم اینکببه وهبب  تعیببین سببدد پببروهه هببا ندایببد رببر اا از  عیارهببای کشببی کببه  لشببو  تببر و دارای ااالعبباو 

هبدا  و دردستر  هسبتند، اسبتفاده شبود.  با اسبتفاده از سبازو کارهبای  ناسب  تعیبین سبدد پبروهه  بی تبوان ا

 عیارهبای  تنببا ض را در کنبار هبب   ببا لحبان اولویبب  هبا در ناببر گر تببه و هشتنبین عببالوه  بر  عیارهببای کشببی، 

 ببه وشببع  نببدی ایببن  قالببه از ال ا بباو  3در وببدور   عیارهببای کیفببی را نیبب  در تصببشی  گیببری هببا لحببان نشببود.

 تعیین و  دیری  سدد پروهه پرداتته شده اس .

 
 : الزامات تعیین و مدیریت سبد پروژه 3جدول               

 ال ا او تعیین و  دیری  سدد پروهه

 هر کدام  فهوم و ا  ارهای شنات  تفاوو های پروهه، ار  و سدد پروهه و استفاده درس  و  ه وا از 

 هشسویی استرات یس اهدا  سدد پروهه و اهدا  شرک 

 (تووه  ه تنو  اهدا  و گستردگی اهدا   ا تووه  ه نو  ساز ان )انتفاعی و ایرانتفاعی

 تووه  ه  عیار های کیفی عالوه  ر تووه  ه  عیارهای کشی

 پویایی سدد پروهه 

هببای  ناسبب  وهبب  کبباهس ت اهببای  ا بب ارووببود چببارچوب تعیببین و  ببدیری  سببدد پببروهه و اسببتفاده از 

 انسانی

 ارتدا  و تعا   پروهه ها و ا راد درون ساز ان وه   دیری   هتر سددهای پروهه

انتخبباب هببای تکنیببس هببای  ناسبب  تعیببین سببدد پببروهه کببه عببالوه  ببر  شخصبباو  علببی پببروهه  شخصبباو 

  ینده  ن را لحان  ی کند.
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 ببدیری  سببدد پببروهه در شببرک ،  ایببد  ببه  ر ینببدهای  ببدیری  سببدد وهبب  پیبباده سببازی سببازو کارهببای 

پروهه تووه نشبود.  هب  تبر از رو  هبا و ا  ارهبایی کبه در  ر ینبدهای  بدیری  سبدد پبروهه  بورد اسبتفاده  برار 

 ببی گیرنببد و در  سببیاری از پبب وهس هببای پیشببین  ببه ایببن  سببأله پرداتتببه شببده اسبب ، تووببه  ببه  واعببد و 

ر ینببد هببا  ببی  اشببد.  ببا  قایسبه و  ررسببی رببورو گر تببه در  ببدر هببای داکشیبب  ارائببه داکشیب  تعیببین ایببن  

ه شببده توسبب  سببایر پ وهشببگران،  هبب  تببرین  ر ینببدهایی کببه  ببورد تووببه هشببه پ وهشببگران  ببوده  دسبب    ببد

 . اس 

اولببین و  هشتببرین  ر ینببد، تعیببین اهببدا  راهدببردی تعریببه شببده اسبب .  هبب  تببرین نکتببه ایببن  ر ینببد 

.  به گونبه ای کبه اهبدا  سبدد  ایبد نشبانگر و اسب تووه  ه هشسویی اهدا  سبدد پبروهه و راهدردهبای سباز انی  

هببا و پببروهه هببای  ر ینببد دیگببر  ببورد تووببه، شناسببایی نببو   عالیبب  ادا ببه دهنببده راهدردهببای سبباز ان  اشببند. 

شرک  وه  دسته  نبدی  ن هبا در سبدد هبای پبروهه اسب .  با انجبام ایبن کبار نبو  پبروهه و  عیارهبای ارزیبا ی 

از دیگبر  ر ینبدهای کلیبدی  بورد تووبه  ن ها  رای ووود یا عبدم ووبود در سبددهای پبروهه تعیبین  بی گبردد.  

 ببه اببور  سببتقی   ببه  لسببفه ووببود  پ وهشببگران، تخصببیص  نببا ع و  هینببه سببازی سببدد اسبب . ایببن  ر ینببد

چارچوب سدد پروهه  برتد   بی شبود. ووبود  نبا ع  حبدود و تعبدد پبروهه هبای شبرک  ایبن الب ام را  به ووبود 

 هینببه سببازی رببورو گیببرد.  ، ببی  ورد کببه  ببا تعریببه  ر ینببد  ناسبب  در انتخبباب پببروهه هببا و تخصببیص  نببا ع

. هشببان ور کببه اسبب  ینی و ارزیببا ی عشلکببرد سببدد  ر ینببد سببو ی کببه  ببورد تووببه پ وهشببگران  ببوده اسبب   بباز

گفتببه شببد یکببی از ال ا بباو و  شخصببه هببای سببددهای پببروهه، پویببایی  ن هاسبب . هشتنببین پویببایی سببددهای 

پروهه عا   ارلی پیونبد  ن هبا  با اهبدا  اسبترات یس هسبتند. وهب  ایجباد و تبداوم ایبن پویبایی،  باز ینی هبای 

ورد نابر  برار  بی گیبرد. پبر از ایبن ارزیبا ی هبا تعیبین  بی شبود کبه کبدام  کرر و ارزیا ی عشلکرد پروهه ها  ب

 پروهه ها در ، تعدی  یا ایا ه شوند.

در پ وهس های پیشبین  ه تدیین  فاهی  دوزه  دیری  سبدد پروهه و ارائه رو  های انتخاب سبدد پروهه تووه 

تدیین ال ا او و   ایای ووود سازو کاری شده اس . ا ا هد  پ وهس دایر  رتال  سایر پ وهس های رورو گر ته،  

 رای انتخاب، کنترر و  دیری  سببددهای پروهه  وده اسبب . از این پ وهس نتیجه گیری  ی شببود که پر از تدیین  

ا تدا نیاز  ند چارچو ی وه  انتخاب پروهه های سبدد و سبازو و ال ام ووود  ن در شبرک ،   فاهی   دیری  سبدد پروهه 

 تکنیس های ارزیا ی  داوم سبببددها هسبببتی . پر از ایجاد این چارچوب  ی توان  ه  ررسبببی    کاری وه   دیری  و

 پردات .  تکنیس انتخاب سدد پروهه و انتخاب  ناس  ترین 
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 Abstract 
The task of determining the composition of projects, modifying, updating, 

monitoring and controlling that maximizes the total acquired business value of the 
organization is called project portfolio management. Realizing project portfolio 

management ensures that more likely opportunities to create value-added alignment 

with strategy and risk reduction are identified. These opportunities are also prioritized 

based on criteria that are valuable to the organization and are implemented with current 
limited resources. Given the growing importance of optimizing project implementation 

in project-oriented companies, determining the project portfolio and then managing and 

controlling the project portfolio in these companies are undeniable. In this article, with 

the aim of recognizing requirements and principles of project portfolio selection as well 
as project portfolio management processes, an overview of project portfolio management 

practices was conducted. By Using the search for articles on the topics of project portfolio 

management, project portfolio selection, project portfolio management process, project 

portfolio governance, project portfolio selection models and etc., at first, the concepts of 

the project portfolio were explained and then the selection and determination of the 
project portfolio and the processes of determining the project portfolio were discussed. 

Then, in order to identify the most important processes of determining the project 

portfolio, the latest models of project portfolio governance were examined. Also, by 

reviewing similar articles in the country that have been published during the last 10 years, 

it was found that other researchers have not addressed the issues of the project portfolio 
and determining its principles and requirements in the manner of this article. Finally, in 

this article, a general summary of project portfolio requirements and the most important 

project portfolio management processes was presented. 
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