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 چکیده 

 همیتوان نتیجه گرفت که هر اندازه این ارتباطات ب،  های مدیریت پروژه و سازمانارتباطات در فرآینداثر بخشیی  با بررسیی  

آسان تر می گردد . لذا در این تحقیق با   موفقیت پروژهدستیابی به ،  شیل  درسیت و سیازنده توسیم تیی مدیریت انجار گیرد    

در ه تیی مدیریت پروژو ارتباطات تبادل اطالعات ، و کلیه ذینفعان  مدیریتی ، سییازمان باسدسییتی نگاهی اجمالی به فرآیندهای 

را بررسییی می کند . برای  پروژه موفقیت روابم مذکور را برو تاثیر نشییان داده و مشییتریان سییه حالت درون پروژه ، سییازمانی 

به چند نمونه از این پژوهش  این ارتباطات موثر در کلیه حالتها ، نیاز به ابزار ها و مهارتهای ارتباطی می باشییید که  در برقراری

 ابزار ها اشاره گردیده است .

 

 

 

 

 ،مهارتهای ارتباطی  پروژه مدیریت منابع انسانی ،تیممدیریت ارتباطات، ت پروژه ،مدیری واژه های کلیدی :
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 مقدمه : 1

 شده تعیین قب  از اهدا  به معلور کیفیت با و مشیخ   بودجه صیر   با معین زمانی چوب چهار در بایسیت  می پروژه هر

 زمان هزینه، محدودیت سه چارچوب در آن، دا اه به نی  برای پروژه هر مدیریت گفت توان می بنابراین  .یابد دست آن برای

 ]1[  .پذیرد می صورت کیفیتو

مدیریت پروژه عبارت است از انجار دادن کارها از طریق دیگران. همگی ما به عنوان مدیران پروژه برای موفقیت به یلدیگر 

وژه های بزرگ و مهی معموسً به تیی های ایی. به منظور بدسیت آوردن هر نتیجه چشمگیر، ما به ی  گروه نیاز داریی. پر وابسیته 

 .ثر و هی چنین ی  مدیر پروژه تاثیرگذار نیاز دارندؤبزرگ و م

در ایران نیز تاکنون کتابهای مختلفی در زمینه مدیریت پروژه منتشر شده است . هد  بیشتر این کتابها، کم  به مدیران 

باشیید. این کتابها ابزارهای مختلفی را به  ها میعریف و اجرای بهتر پروژهمحور در ت ها یا سییازمانهای پروژهو کارشییناسییان پروژه

ابها ها را بهتر مدیریت کنند. اما در این کتمدیران پروژه معرفی میلنند تا بتوانند زمان، هزینه، کیفیت، ریس  و سایر ابعاد پروژه

که این موضوعات سهی بسیار مهمی در موفقیت آن کمتر به احسیاسات، عواطف و روابم مدیران پروژه پرداخته شده است. حال 

 .یا عدر موفقیت پروژه دارند

شیود که عبور از آنها نیازمند همدلی، انسجار،  های متعددی روبه رو میای در طول حیات خود با مسیائ  و چالش هر پروژه

 سایر ذینفعان و حامیان پروژه است. به تشویق به حرکت و سختلوشی نه تنها اعضای تیی پروژه، بلله نیازمند همراهی و همدلی

ای قادرند توان و قابلیت از این رو مدیران پروژه .ای برخوردار استویژه در مدیریت نیروی کار ایرانی این موضیو  از اهمیت ویژه 

بی داشییته باسی تیی پروژه خود را در طول حیات پروژه حفظ کنند که توان درک احسییاسییات و عواطف خود و دیگران را به خو

 ]2[ .باشند و بتوانند روابم شایسته و مناسبی با دیگران ایجاد کنند

ارتیاطات بیرونی می توان تقسیی  سازمانی ودرون ارتباطات و پروژه داخلی ارتباطات بخش  سهارتباطات در پروژه ها را به 

 :کرد

 :پروژه ارتباطات داخلی  2
-2و گروههای فرآیندی مدیریت و حوزه های دانش مدیرت پروژه رابطه  -1معموسً  به دو قسیمت   پروژه ای این ارتباطات 

  . می گردد یدانش مدیریت تقسیرابطه مدیت حوزه های 

 ارتباط گروه های فرآیندی مدیریت پروژه با حوزه دانش : 

و  ث پروژه بودنبرای بررسییی بیشییتر این موضییو  ابتدا به طبقه بندی مدیریت پروژه و فرآیندهای مرتبم به آن از حی     

 چگونگی ارتباط این حوزه ها با هی اشاره می کنیی .
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  وژه :مدیریت پر 2-1-1

 تحقق منظور به پروژه یها تیفعال یبرا ها  یتلن و ابزارها ها، مهارت دانش، یریکارگ به از اسییت عبارت ه پروژ تیریمد

1 یاختتام و یکنترل ،ییاجرا ،یزیر برنامه ن،یآغاز یاندهیآفر همچون ییندهایآفر از اسییتفاده با پروژه تیریمد  .پروژه الزامات

 .کند یم تیریمد را ها پروژه یکارها پروژه ییت . ردیپذ یم انجار

 ساختار مدیریت پروژه   2-1-2

-1 :گردد می تقسیییی ذی  شییر  به بخش نُه به پروژه مدیریت دانش2 ،پروژه مدیریت انسییتیتوی بندی طبقه با مطابق

 پروژه کیفیت مدیریت -5 پروژه هزینه مدیریت -4پروژه زمان مدیریت -3 پروژه محدوده مدیریت -2پروژه یلپارچگی مدیریت

 (1 )شل  . پروژه تدارکات مدیریت -9 و پروژه ریس  مدیریت -8 پروژه ارتباطات مدیریت -7 پروژه انسانی منابع مدیریت  -6

 

 

 

 (PMBOK)مدیریت پروژه  ساختار راهنمای بدنه دانش  : 1شکل 

 

 

 

                                                      
 گروه فرآیندی مدیریت پروژه 1

2 Project Management Institute (PMI) 

حوزه دانش
1

یمدیریت یکپارچگ

هسطح دانش ارتباط دهند

مدیریت محدوده

سطح دانش پایه ای

مدیریت هزینه

سطح دانش پایه ای

تمدیریت کیفی

سطح دانش پایه ای

مدیریت زمان 

سطح دانش پایه ای

حوزه دانش

2

مدیریت ارتباطات

دهسطح دانش تسهیل کنن

مدیریت منابع 
انسانی

دهسطح دانش تسهیل کنن

مدیریت ریسك

دهسطح دانش تسهیل کنن

مدیریت تدارکات

دهسطح دانش تسهیل کنن
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 به اختصار دید. 2ارتباط بین گروه های فرآیندی مدیریت و حوزه دانش را می توان در شل  

 

 خالصه ارتباط گروه های فرآیندی و حوزه های دانش:2شکل 

 

و ( 2های فرآیندی مدیریت )طبق شل  با گروهبعنوان مال  هری  از حوزه های دانش اعضای تیی  مناسب ارتباط برقراری

 میتواند نقش مهمی در موفقیت پروژه داشته باشد. ،انجار وظائف محوله 

 : حوزه های دانشارتباط  

 های  هی می باشییید . به عنوان نمونه در حوزهارتباط حوزه های دانش با عمللرد اعضییای تیی ،   یلی از عوام  مهی افزایش

رای بیان ب در موفقیت تیی و پروژه به خوبی دید.می توان تاثیر این تبادل اطالعات و ارتیاط را طات مدیریت منابع انسانی و ارتبا
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 3PMBOKمی بایست تعریف مدیریت ارتباطات و مدیریت منابع انسانی را از دیدگاه استاندارد بین المللی ابتدا  بهتر این مطلب

 ]3[ می پردازیی.ه های عمرانی ژقیت تیی مدیریت و در نهایت پروارتباط این دو مقوله را با موفبه و سپس کرده بررسی 

 با سایر دیسیپلین های مدیریت مدیریت پروژه ارتباط 2-2-1

مقدار زیادی از دانش مورد نیاز برای مدیریت پروژه ها منحصییر به مدیریت پروژه می باشیید )به عنوان م ال، تحلی  مسیییر 

 ، پیلره ی  دانش مدیریت پروژه نشان داده شده است 3همان طور که در شل   بحرانی وساختارهای شلست کار(. با این وجود
 های مدیریت هی پوشانی دارد.   گرایشبا سایر  ،

مدیریت عمومی دربرگیرنده ی برنامه ریزی، سییازمان دهی، تامین نیروی انسییانی، اجرا وکنترل عملیات ی  بنگاه در حال  

رگیرنده ی دیسییییپلین های پشیییتیبانی همچون حقوا، برنامه ریزی راهبردی، کیار می باشییید. همچنین مدیریت عمومی درب 

در بسیاری از حوزه ها از جمله رفتار سازمانی، پیش بینی مالی وتلنی   PMBOKلجسیتی  ومدیریت منابع انسانی می باشد.  

 .این روابم است مفهومی ازاین شل  ی  دیدگاه  .های برنامه ریزی با مدیریت عمومی هی پوشانی دارد یا آن را تعدی  می کند

]4[ 

 پیلره دانش مدیریت پروژه

 

 های مدیریت گرایشارتباط مدیریت پروژه با سایر  : 3 شکل

 

 :پروژه رتباطاتا مدیریت 2-2-2

 مناسییب، و موقع به پروژه اطالعات که اسییت این از اطمینان جهت نیاز مورد فرآیندهای شییام  پروژه ارتباطات مدیریت

 با ارتباط برقراری جهت را خود زمان بیشتر پروژه مدیران . شوند می بندی جمع نهایت در و بازیابی ذخیره، آوری، جمع تولید،

 .باشییند سییازمان از خارج یا  )سییازمانی سییطو  تمامی در( داخ  آنها چه کنند، می صییر  پروژه انذینفع دیگر و تیی اعضییای

                                                      
3 Project Management Body of Knowledge 

دانش و تجربه ی 
مدیریت پروژه 

مورد پذیرش عمور

دانش و تجربه ی

مدیریت عمومی

دانش و تجربه 
ی 

حوزه کاربردی
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 متنو ، فرهنگی و سییازمانی های زمینه پیش که کند می ایجاد پروژه در درگیر مختلف نفعان ذی بین پلی مؤثر، ارتباطات

 (4)شل   .سازد می متص  یلدیگر به را پروژه اجرای یا نتایج در گوناگون عالیق و هازاندا چشی تخصصی، مختلف سطو 

مدیریت ارتباطات به این موضیو  اشیاره می کند که چگونه مدیران به کارکنان خود اطالعات مختلف که شام  اهدا  و یا   

 سایر مباحث اداری است را منتق  می کنند.

 شناسایی ذینفعان 2-2-2-1

 در مربوطه اطالعات مستندسازی و پروژه از اثرپذیر های انسازم یا افراد تمامی شیناسیایی   فرآیند نفعان، ذی شیناسیایی    

 سازمان حامیان، مشتریان، قبی  از هایی سیازمان  و افراد پروژه، نفعان ذی .اسیت  پروژه موفقیت بر آنها اثرات و عالیق خصیو  

 تحت منفی، یا م بت رتصو به است مملن آنها عالیق یا بوده درگیر پروژه در فعال صورت به که هسیتند  مردر عمور و اجرایی

 مملن نفعان ذی .بگذارند اثر آن، تحوی  قاب  اقالر و پروژه بر است مملن آنها همچنین .بگیرد قرار پروژه، تلمی  یا اجرا تأثیر

 سازمان از خارج دارد احتمال اینله یا و داشته نیز متفاوتی قدرت سطح است مملن و بوده سازمان از مختلفی سطو  در اسیت 

 .باشند اجرایی

 :ارتباطات ریزی برنامه 2-2-2-2

 برنامه فرآیند .اسییت ارتباطی رویلرد ی  تعریف و پروژه ینفعان ذ اطالعاتی نیازهای تعیین فرآیند ارتباطات، ریزی برنامه

 دارند، نیاز اطالعاتی چه به کسییانی چه م ال، بطور دهد؛ می پاسیی  نفعان ذی ارتباطی و اطالعاتی نیازهای به ارتباطات، ریزی

 حالیله در .شییود می انجار کار این کسییی چه توسییم و شییود می داده آنها به اطالعات آن چگونه دارند، نیاز را آنها زمانی چه

 شناسایی .هستند متنو  بسیار اطالعات، توزیع شهای رو و نیازها هستند، پروژه اطالعات رسیانی  اطال  نیازمند ها پروژه تمامی

 .شوندی م محسوب پروژه موفقیت برای مهمی عوام  نیازها، این تأمین جهت مناسب ابزار عیینت و ینفعان ذ اطالعاتی نیازهای

  :ارتباطات توزیع 2-2-2-3

 می شییده، انجار ریزی برنامه اسییا  بر پروژه، نفعان ذی نیاز مورد اطالعات دادن قرار دسییتر  در فرآیند اطالعات، توزیع

 بر اسییاسییاً فرآیند، این در تمرکز .شییود می انجار مدیریتی فرآیندهای میتما در و پروژه عمر چرخه طول در فرآیند این .باشیید

 اطالعات دریافت منتظره غیر های درخواست به پاس  و ارتباطات مدیریت برنامه سیازی  پیاده شیام   که باشید  می اجرا فرآیند

 .است

 :نفعان ذی انتظارات مدیریت 2-2-2-4

 مشییلالت به توجه و آنها نیازهای تأمین جهت ذینفعان با لاریهم و رسییانی اطال  فرآیند ، ذینفعان انتظارات مدیریت

 نگرانی به توجه انتظارات، بر تأثیر جهت ارتباطات دیگر فرآیندهای کم  با ینفعان، ذ انتظارات مدیریت .باشیید می آمده بوجود

 .گیرد می قرار استفاده مورد پروژه، ذینفعان مشلالت ح  و ها

  :عملکرد گزارش 2-2-2-5

 بینی پیش و پیشرفت گیری اندازه وضعیت، گزارشات شام  عمللرد، اطالعات توزیع و آوری جمع فرآیند عمللرد، گزارش

 اعالر و تعیین جهت واقعی های داده مقاب  در مبنا خم تحلی  و ای دوره آوری جمع شییام  عمللرد گزارش فرآیند.اسییت ها

 .شدبا می پروژه، نتایج بینی شپی همچنین و پروژه پیشرفت و عمللرد
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 : مدیریت ارتباطات پروژه 4شکل 

 

 :پروژه انسانی منابع مدیریت 2-2-3

 از متشل  پروژه تیی .باشید  می پروژه تیی رهبری و مدیریت سیازماندهی،  فرآیندهای شیام   پروژه، انسیانی  منابع مدیریت

 نو  مداور، بصورت است مملن .است شده داده تخصی  اآنه به پروژه، تلمی  برای هایی مسئولیت و ها نقش که است افرادی

 و ها نقش که هنگامی .نامند می نیز پروژه کارکنان را پروژه تیی اعضای .کند تغییر پروژه پیشرفت با پروژه تیی اعضیای  تعداد و

 گیری تصمیی و ریزی برنامه در تیی اعضای تمامی شدن فعال یابد، تخصیی   پروژه تیی اعضیای  به مشیخصیی   های مسیئولیت 

 و ریزی برنامه فرآیند در آنها تخص  افزایش موجب تیی، اعضای هنگار زود مشارکت و فعالیت . باشد سودمند تواند می پروژه،

 (2)شل   .شد خواهد پروژه به نسبت آنها تعهد تقویت

 :انسانی منابع برنامه تهیه 2-2-3-1

 پروژه دهی گزارش روابم نیاز، مورد های مهارت ها، مسئولیت ها، نقش مستندسازی و شناسایی انسیانی،  منابع برنامه تهیه

 مورد های مهارت با انسانی منابع شناسایی و تعیین جهت انسیانی،  منابع ریزی برنامه .باشید  می کارکنان مدیریت برنامه ارائه و

 سازمانی نمودارهای پروژه، های لیتمسئو و ها نقش انسانی، منابع برنامه .گیرد می قرار اسیتفاده  مورد پروژه، موفقیت برای نیاز

 این همچنین .نماید می مسییتند را اسییت کارکنان ترخی  و جذب زمانی جدول شییام  که را کارکنان مدیریت برنامه و پروژه

 قاب  ضوابم به توجه پاداش، و تشویق های برنامه سازی، تیی های استراتژی آموزشیی،  نیازهای شیناسیایی   اسیت  مملن برنامه

 .گیرد بر در نیز را سازمان بر کارکنان مدیریت برنامه تأثیر و نیایم قبول،
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 :پروژه تیم تشکیل 2-2-3-2

 .اسییت پروژه وظایف تلمی  جهت نیاز مورد تیی جذب و انسییانی منابع بودن دسیتر   در تأیید فرآیند پروژه، تیی تشیلی  

 گزارش روابم پروژه، ماتریسی سیاختار  ،جزء پیمانلاران از اسیتفاده  جمعی، مذاکرات براسیا   سیت ا مملن پروژه مدیریت تیی

 .باشد داشته تیی اعضای انتخاب بر مستقیمی کنترل دیگر، مختلف دسی  یا خارجی یا داخلی دهی

 :پروژه تیم توسعه 2-2-3-3

 مدیران .اسییت پروژه عمللرد ارتقای جهت تیی کلی فضییای و تیمی تعامالت ها، توانمندی بهبود فرآیند پروژه، تیی توسیعه 

 به دستیابی جهت پروژه های تیی به دادن امید و رهبری انگیزه، ایجاد نگهداری، ساخت، شناسایی، در را هایی مهارت باید پروژه

 .کنند کسب پروژه، اهدا  تأمین و تیمی باسی عمللرد

 :پروژه تیم مدیریت 2-2-3-4

 بهینه جهت تغییرات، مدیریت و مشییلالت ح  بازخورد، ارائه تیی، اعضییای عمللرد پیگیری فرآیند پروژه، تیی مدیریت

 رفع را مشییلالت نموده، مدیریت را تعارضییات کرده، مشییاهده را تیی رفتارهای پروژه، مدیریت تیی .اسییت پروژه عمللرد سییازی

 برنامه شییده، ارائه تغییرات درخواسییت پروژه، تیی مدیریت نتیجه عنوان به  .کند می ارزیابی را تیی اعضییای عمللرد و سییاخته

 به شده آموخته های در  و شده ارائه عمللرد های ارزشیابی ورودی شیده،  ح  مشیلالت  گریده، روزرسیانی  به انسیانی  منابع

 .گردند می اضافه سازمان اطالعاتی بان 

 

 

 : مدیریت منابع انسانی پروژه 5شکل 
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پروژه
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رد شام  تشلی  و عمللمدیریت منابع انسانی  بررسیی تعاریف حوزه های دانش فوا می توان اثر مدیریت ارتباطات را در با 

مناسیب در اعضای تیی مدیریت و  یلی از وظیفه های مهی مدیریت ارتباطات ایجاد بسیتر ارتباطی  تیی به خوبی مشیاهده کرد .  

اط به ارتبیلپارچه می باشد که در پروژه ها این تسیهی  در توزیع و جمع آوری اطالعات به صیورت نوشیتاری یا نرر افزار های    

     تضمین کیفیت می باشد. ی به نار عهده واحد

 د های سازمانینفرآی ارتباط 3
 (6طبق شل  ) Process Mapتحت عنوان با سازمان مربوطه  توالی و تعام  آن راانجار پروژه ها و  مربوط بهفرآیند های 

   : بخش ذی  می باشد 3شده شام  نشان داده 

 اجرای پروژه(محصول گیری شل  ، بازاریابی و مناقصه :  اصلی فرآیندهای( 

 مدیریت ، بهبود و تحلی  ، تجزیه:  مدیریتی فرآیندهای 

 اطالعات آوری فن ، محیطی زیسیت  و ای حرفه بهداشییت و ایمنی کنترل ، بازرگانی:  پشتتیبان  فرآیندهای ، 

. است شده معین مالی منابع ، آست ماشین تجهیزاتو ، آموزش و انسانی منابع

 منحر به بین این فرآیند ها منطقی و درسیییت ی تیی را میالی  یلی از این فرآینید هیا در نظر بگیریی ، ارتباط     اگر اعضیییا

 پروژه می گردد.   رضایتمندی مشتری به عنوان هد  اصلی 
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 ]7[ (Process Map)نقشه فرآیندی :  6شکل 

 

 بیرونی اتتباطار 

 عنوان به را خود مشییتریان انتظارات و نیازها شییناسییایی همواره،  (7)شییل  در سییازمان های با سییاختار ماتریسییی قوی 

الزاماتسییازی برآوردههموارههرر ئورعنوان به مدیر پروژه  و شییرکت مدیر عام  ، کند می تلقی موفقیت عام  مهمترین

اطمینانآنسازی برآوردهازوکرده تعریفشیرکت اهدا ازیلیعنوانبهرامشیتری ایترضی میزانافزایشهد باومشیتری 

سیستی رسیدگی به نظرات و شلایات مشتریان بر مبنای استاندارد های  ، جهت ارتباط با مشتریانراستااینودرکند میحاص 

 را طر  ریزی و اجرا  می کنند .بین المللی 

 

 

 

 : ساختار ماتریسی  قوی سازمان 7شکل 

 

 ابزار های ارتباطی 4
 یساز شفا  و واضح  ،یتلم ئولمس فرستنده . رندیگ یم قرار استفاده مورد اطالعات، تبادل جهت یارتباطات یها مهارت

 شوند درک یدرست به اطالعات نلهیا به نسیبت  او و کند افتیدر یدرسیت  به را آن بتواند رندهیگ که یا گونه به اسیت،  اطالعات

 . است لئومس آنها حیصح درک و اطالعات کام  افتیدر از نانیاطم حصول به نسبت رندهیگ . است لئومس زین

مدیر عامل

مدیر عملیاتی  

کارکنان

کارکنان

مدیر عملیاتی

کارکنان

کارکنان

مدیر مدیرپروژه ها

مدیرپروژه

مدیر پروژه
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 (team status meeting) جلسه وضعیت تیم 

یز ن)ماللین فرآیند (ارتباطات میباشییید که جلسیییات تیی پروژه  یلی از کلیدهای موفقیت هر پروژه همانطور که می بینیی 

یلی از متدهای ارتباطی میباشید. از وظایفی که در شیرو  راه اندازی پروژه بایستی انجار پذیرد تشلی  اولین جلسه راه اندازی   

 ]5[ معرو  است .    kick-off meetingباشد که به  پروژه می

و اینله چگونه آن اطالعات  برنامه ارتباطات شیام  تصیمیی گیری درباره این است که چه کسی به کدار اطالعات نیاز دارد  

ها  ریزی و اجرا منظی بماند و در مدیر پروژه و مسئول تیی سزر اسیت که ارتباطات بین اعضا در مرحله برنامه   .باید فراهی شیود 

حسییی را از کنترل رویدادها ودر اعضییای تیی گزارش دهی ایجاد کند. ی  جلسییه موقعیت، روش متداولی برای انتقال اطالعات 

جلسییه  .به اعضییای تیی و دریافت اطالعات به روز و صییحیح از کار انجار گرفته و در حال پیشییرفت اعضییای پروژه اسییت  پروژه

و مدیرپروژه از پیشرفت پروژه، میزان استفاده از  وضیعیت، اساساً ی  جلسه بازبینی است که برای آگاه شدن مدیریت ارشد تیی 

ذار تاثیرگ ریزی شده پروژه  ز برگزاری آخرین جلسه بر زمان و هزینه برنامهمنابع و دیگر مسیائ  حسیا  که مملن است بعد ا  

 .باشد

 :ای از اهدا  برگزاری جلسه موقعیت به شر  زیر است پاره

   اینله اعضییای تیی پروژه اطالعاتی را از یلدیگر دریافت نمایند و این به معنی این اسییت که هیچلدار از اعضییا از

 .خبر نیستند ژه پیش آمده است بیمسائلی که اخیراً برای پرو

   برای اجازه دادن به هر کدار از اعضییا که موارد مدنظرشییان را در حضییور همتایان خود بیان کنند. این امر باعث

 .گردد افزایش حس مسئولیت پذیری در اعضا می

 ها، موضوعات  اقدارهای کاری،  برای اجازه دادن به اعضای تیی که در مورد مسائ  مربوط به زمان و هزینه، بسته

 .فنی، موضوعات تعدیلی به صحبت و بحث بپردازند

 جلسه پیشرفت پروژه 

 وژه و کارفرما، مدیرپروژه و سرانگردد. و مملن اسیت با حضور مدیرپر  این جلسیه برای گزارش پیشیرفت پروژه برگزار می  

جلسه پیشرفت پروژه .را به عهده دارند برگزار شود های سطح باسی پروژه با مدیران شرکتهایی که فعالیت ها یا مدیر پروژه  تیی

 :اهدا  برگزاری جلسه پیشرفت پروژه به شر  زیر است .های زیادی با جلسه موقعیت تیی مشابهت دارد از جنبه

 .پایش پروژه توسم ذینفعانی که در خارج از پروژه حضور دارند 

 روژه به ذینفعانپ گزارش پیشرفت 

 نجلب اعتماد دوباره ذینفعا 

 هشدار دادن زودهنگار به ذینفعان در صورت وقو  حوادث و جلوگیری از غافلگیر شدن آنها در شرایم بحرانی 

 

 (project status report) گزارش وضعیت پروژه 

ده های انجار ش کنند و گزارشی از پیشرفت فعالیت ها با مدیر پروژه دیدار می پس از جلسیه وضیعیت تیی، مدیر ارشد تیی  

دهد.این گزارش در محیم  سییپس مدیرپروژه گزارش پیشییرفتی را برای ک  پروژه ارائه می  .نمایند خود را ارائه می توسییم تیی

این گزارش شام  اطالعاتی در  .شود باشیند، ارائه می  داخلی شیرکت و برای کارفرما و دیگر ذینفعانی که خواهان مشیاهده آن   

داد مسییائ  بالقوه و اطالعاتی در مورد گذشییته پروژه برای ذینفعان جدید،  مورد پیشییرفت زمانی پروژه و هشییدارهایی برای رخ 

 .باشد ای از نتایج جلسات موقعیت تیی، جلسات مدیر پروژه و سایر اطالعات مرتبم با دوره تهیه این گزارش می خالصه
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گزارشات خیلی طوسنی است که این  براسا  شواهد گذشته، مشللی که تقریبا در همه گزارشهای وضعیت وجود دارد این

گزارش وضیعیت مناسب باید شام  دو صفحه متن و تعدادی صفحه ضمیمه با خالصه مالی و ی  نمودار گانت   شیوند. ی    می

 ] 6 [ .پیگیری باشد

 نتیجه گیری : 5
باطات ارت-1: ه می گردد را به سه قسمت ژموجب موفقیت پرو که ارتباطاتیوژه های عمرانی ، با بررسیی مراح  مختلف پر 

 -2،  ارتباط حوزه های دانش مدیریت پروژه و حوزه های دانش مدیریت  با  مدیریت پروژه هایارتباط فرآیندشیییام  پروژه ای 

ر کلیه دمی باشد . ارتباطات بیرونی شام  روابم بین کلیه ذینفعان و مشتریان با پروژه و شرکت  -3، فرآیند سازمانی  ارتباطات

رت های او مه لذا با ابزار ها. یلپارچگی روابم نقش مهی و بسیییزایی دارند  ریت پروژه در اسیییتحلار وتیی مدی ،این ارتبیاطات  

ه ذینفعان کلیبین تعام  و تبادل اطالعات برقراری  ، هژپروگزارش پیشرفت تنظیی  ،جلسات پروژه تشلی  شیام    ارتباطی قوی

 داشته باشد.تاثیر بسیاری در موفقیت پروژه های عمرانی می توان پروژه 

در سازمان و پروژه را به واحدی تحت عنوان  تضمین کیفیت  اجرا و کنترل مدیریت ارتباطات : در آخر پیشنهاد می گردد 

ظرات ارتباط سیییازنده و ثبت نکیفیت  برنظارت  ،تبادل نظرات ذینفعان  ،توزیع اطالعات  در زمینهاختیارات مدیریت  تفویضبا 

    ، واگذار گردد. پروژهدر کلیه تصمیی گیرندگان 

 قدردانی  6
و مشاوره بسیار ارزشمند استاد ارجمند در پایان از راهنماییهای بسییار موثر اسیتاد گرانقدر جناب دکتر علیرضیا میرجلیلی    

 جناب دکتر محمد میرابی تشلر و قدردانی می نمایی.
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