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 96آبان ماه پریسش:        96مهس ماه ازسال: 

 
 چکیذٌ

دس  هٔوَالًٍ هـکالت دسٍى پشٍطُ كوک كٌذ. الجتِ  ّب تٌؾثِ كبّؾ  تَاًذ يه ّب پشٍطُاػتٜبدُ اص اػتبًذاسدّبي هذيشيت پشٍطُ دس 

هَاسد اختالٛي ًبؿي اص ٓذم ؿٜبٛيت  قٌٔبًثضسگ ًٜت ٍ گبص ثب ؿشح ٓوليبت ٍػيْ ٍ يب ثب گؼتشدگي ٓوليبت ارشايي  يّب پشٍطُ

دس ػٌح كٌٔت ًٜت ثشسػي  ٍ  ثش  ياِ ياثٌٓوشاًي  يّب پشٍطُآيذ. دس ايي هقبلِ، َٓاهل ؿکؼت ّش ثخؾ پيؾ هي يّب تيشيهذ

دّگبًِ اػتبًذاسد  يّب حَصَُٓاهل ؿکؼت ّش ثخؾ دس قبلت  يثٌذ ًجقِس ايي . دگشدد يه يثٌذ دػتِ  PMBOKاػبع اػتبًذاسد 

PMBOK   اص سٍؽ تشكيجي آًتشٍپي ؿبًَى ٍ  يشيگ ثْشُهـخق  ٍ ثبTOPSIS  چٌذ ؿبخلِ  ٍ هقبيؼِ  يشيگ نيتلوثش هجٌبي

ثبالتشي ثشاي اخالل ٍ يب ؿکؼت پشٍطُ ؿَد ٍ َٓاهلي سا كِ اص هشيت احتوبل هي يثٌذ تياٍلٍَ  يثٌذ ًجقِهـکالت،  يكبٍ دادُثب  

تَاى ثش هجٌبي اٍلَيت اسائِ ؿذُ، هـبثِ هي يّب پشٍطُداسًذ ؿٌبػبيي ٍ اص ثشٍص آًْب رلَگيشي ؿَد. ثش ايي اػبع، ثب دس ًِش گشٛتي 

رِْ آهبدگي هقبثلِ ثب لحبٍ كشد ٍ اص احشات ٍقَّ آًْب رلَگيشي كشدُ ٍ يب دس كَست هَا يّب يضيس ثشًبهِالصم سا دس  يّب يٌيث ؾيپ

ٍ اػتٜبدُ اص آًتشٍپي  يكبٍ دادُهقبيؼِ ثب  چٌذ ؿبخلِ ٍ يشيگ نيتلوثش هجٌبي ثب تَرِ ثِ ًتبيذ حبكل اص هحبػجبت آًْب سا داؿت. 

داًؾ دّگبًِ، هٌشح  يّب حَصُثش اػبع  ياِ ياثٌ يّب پشٍطُهـکالت ٍ َٓاهل ؿکؼت  يثٌذ تياٍلَدس  TOPSISؿبًَى ٍ تکٌيک 

 شيتأحدس ػٌح كٌٔت ًٜت هـخق گشديذ كِ هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي ثيـتشيي  ّب پشٍطٍُ ًجق ًِشات خجشگبى دسگيش  PMBOKؿذُ 

اص ديگش  تيثِ تشتداسد ٍ ّوچٌيي ثِ تشتيت هذيشيت تذاسكبت، هذيشيت يکپبسچِ ٍ هذيشيت هحذٍدُ  ّب پشٍطُسا دس َٓاهل ؿکؼت 

 ثبؿذ.ت هيػٌح كٌٔت ًٜ يّب پشٍطَُٓاهل دخيل دس ؿکؼت 
 

 .TOPSIS، سٍؽ PMBOK، اػتبًذاسد ًبهِ ًِبمقشاسداد، هذيشيت پشٍطُ،  كلوبت كليذي:

 

 

  مقذمٍ .1
 

 ثِ ٍرَد ّب پشٍطُكٌٔت ًٜت، ؿشايي ٍيظُ هذيشيتي سا ثشاي ايي  يّب پشٍطُ 2ٍ هـتشيبى 1حزن ٓوليبتي ٍػيْ ٍ تٔذد رئٌٜبى

رجشاى سا هَرت ؿَد. ثب  شقبثليٗتَاًذ َٓاقت ٍػيْ ٍ يب يبت ارشايي هيدس ٓول شيتأخؿکؼت پشٍطُ يب  سٍ يياصاآٍسدُ اػت، 

تَرِ ثِ پيچيذگي سٍاثي َٓاهل ارشايي ٍ دخيل دس پشٍطُ، دس كَست ٓذم ؿٌبػبيي دقيق ٍ ٍقَّ َٓاهل ؿکؼت ٍ ًجَد يک 

                                                                                                                                                    
1 . stockholder 

2 . customers 
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ُ تب ؿٌبػبيي هٌجْ ٍ يب ٓبهل آًْب، دس كَست ٍرَد اختالل دس سًٍذ پشٍط يٌيث ؾيپاػتبًذاسد هـخق ٍ قبثل قجَل ثشاي دسک ٍ 

ًيض  -ًقؾ اكلي سا دس پشٍطُ داسد PMBOK دس اػتبًذاسد -پشٍطُ  1ؿکؼت، صهبى  ٍ ّضيٌِ صيبدي تلٚ خَاّذ ؿذ ٍ حبهي

، تَاًبيي اتخبر سٍيکشد كحيح سا ثذٍى ٍاسد كشدى داس هـکلدس كَست ٍاسد ؿذى دس سٍاثي ًبهـخق ثيي َٓاهل پشٍطُ 

ديذُ ؿذُ كِ سٍاثي ػٌتي، كٜبيت الصم سا ثشاي دسک  ثٔوبًب اتالٙ ّضيٌِ ٍ صهبى اص دػت خَاّذ داد. خؼبست ثِ ًتيزِ كبس ي

ٍ پش  ثش صهبىكحيح هـکالت پشٍطُ ًذاسًذ ٍ ثشاي تْٜين يب هـخق كشدى هـکل يب هـکالت، كبسٛشهبيبى دسگيش يک پشٍػِ 

 يّب پشٍطُُ اثتذا ثب اػتٜبدُ اص ًِشات اٛشاد خجشُ دسٍى كٌذ. دس ايي تحقيق ثشاي دسک ثْتش ٍ سكذ هـکالت پشٍطّضيٌِ هي

PMBOKداًـي  هَرَد دس اػتبًذاسد  يّب حَصُگشديذ ٍ ػپغ ثش اػبع  يثٌذ تياٍلَكٌٔت ًٜت هـکالت  ياِ ياثٌ
2 

تٜبدُ دس ايي اػت كِ ثٔذ اص ثشسػي اػتبًذاسدّبي هَرَد ٍ قبثليت اػ PMBOKگشديذ. دليل اػتٜبدُ اص اػتبًذاسد  يثٌذ ًجقِ

 كٌٔت ًٜت  اص يک ًشٙ ٍ قبثليت ارشا ٍ ػبثقِ ارشايي ؿذى دس ايشاى اص ػَي ديگش، اػتبًذاسد  ياِ ياثٌ يّب پشٍطُؿشايي 

PMBOK  ِهٌٌقي ثِ ًحَي كِ ثتَاًذ َٓاهل ؿکؼت سا تـخيق ٍ  يثٌذ تياٍلَثشاي ايي هٌَِس دس ًِش گشٛتِ ؿذ. اسائ

ي ٍ َٓاهل داخلي، رئٌٜبى ٍ هؼئَالى ثِ ٍرَد آٍسد ٍ هتٌبػت ثب پيـشٛت، سٍصآهذ ٍ هٌٌقي ثيي َٓاهل ثيشًٍ يا ساثٌِػپغ 

داًؾ ربي داسًذ ٍ  يّب حَصُثبؿذ، هٌلَة ّش هذيشيت اػت . دسک آًکِ َٓاهل ؿکؼت دس كذام ثخؾ اص  شيپز أًٌبٙ

اص ؿکؼت پشٍطُ    هٌذ ًِبمک ٍ چگًَِ اػت دس رلَگيشي ػيؼتوبتي ّب ثخؾداًؾ ٍ يب ديگش  يّب حَصُساثٌِ آى ثب  ديگش 

گشدد ٍ اص قجل هخوش حوش خَاّذ ثَد ٍ ًيبصي ثِ دسگيشي هـتشيبى ٍ َٓاهل ارشايي ًيؼت صيشا توبهي سٍاثي ؿٜبٙ ٍ سٍؿي هي

 ؿَد.الصم كَست گشٛتِ اػت ٍ دس ًْبيت اص ؿکؼت پشٍطُ رلَگيشي هي يّب يّوبٌّگ
 

 

  مريری بر مطبلعبت پیطیه .2
 

دالٍسي ٍ ٍ ّوچٌيي  قـوي دس ايشاى ػبثقِ خَثي داسد.  PMBOKگٜتِ ؿذ، اػتٜبدُ اص اػتبًذاسد  تش ؾيپ كِ ًَس ّوبى

.اهشالْي ٍ ّوکبساى  ]2[ ٍ ]1[ اًذ پشداختِ  ISO9004تب  PMBOK  ٍISO9000ثش اػبع  ييّب تنيالگَسثِ تْيِ   ّوکبساى

اسائِ  "هَسدي دس پشٍطُ ػذ ٍ ًيشٍگبُ آثي ػيوشُ بلِٔهٌ: PMBOKهؼتٌذػبصي داًؾ ٌٛي ثب سٍيکشد   "ثب ٌَٓاى  يا هقبلِ

ًزٜي ًيض دس هقبلِ خَد اّويت هؼتٌذػبصي سا ثشاي اتخبر تلويوبت هذيشيتي ٍ ٛشايٌذ تحليل ػبختبسي ٍ هحيي  .]3[ كشدًذ

سا  يتٌذػبصاگش هؼ، حتي PMBOKكٌذ كِ ثب اػتٜبدُ اص اػتبًذاسد تَكيِ هي ًزٜي .]4[ ارشايي ػبصهبى پشٍطُ آٍسدُ اػت

ٓوشاًي ثشاي رلَگيشي اص اختالٛبت  يّب پشٍطُاثتذا تب اًتْبي پشٍطُ ًتَاى لحبٍ كشد، حذاقل دس ثخؾ حجت هـخلبت ٌٛي 

آى سا اسائِ  يّب ٛلَچبستًيض اػوبٓيلي ٍ ّوکبساى سًٍذ كبس ٍ  PMBOKثب  يهؼتٌذػبص. دس صهيٌِ ]5[ حقَقي ارشا گشدد

دس ايشاى اسائِ گشديذُ اػت كِ  QSتَػي ؿشكت  ISO9001:2008   ٍ PMBOKّبي اػتبًذاسد يّب تشروِ. ]6[ كشدًذ

  ISO9001:2008ب اػتٜبدُ اص اػتبًذاسد كشي ٍ ّوکبساى ث.ؿب]7[ ٓوشاًي اػتٜبدُ كٌٌذ يّب پشٍطُهحققبى تَاًؼتٌذ اص آى دس 

 ٍPMBOK ض ثب اػتٜبدُ اص سادگْش ٍ هَتوٌي ًي .]8[ سا رْت هؼتٌذػبصي اسائِ كشدًذ ييّب تنيالگَسISO9001  ٍ

PMBOK دؿتي دس اػتبى ثَؿْش ٍ ٍسصقبى  يّب صلضلِثشاي هذيشيت ثحشاى ثب اػتٜبدُ اص هٌبلِٔ هَسدي ثشاي  ييّب دػتَسالٔول

ساّکبس هذيشيت تذٍيي چبسچَة چبثک  "تخت ٌَٓاى  يا هقبلِدس سادگْش ٍ هَتوٌي  .]9[ دس اػتبى آرسثبيزبى تْيِ كشدًذ

اػتٜبدُ اص چبثک ػبصي سا دس  " PMBOK  ٍISO9001ٍ اػتبًذاسدّبي   يهؼتٌذػبصثب اػتٜبدُ اص  ّب يسؿْشداقَاًيي 

ٓوشاًي  يّب تيٛٔبلدس چبثک ػبصي دس كبسّبي هشتجي ثب PMBOK ٍ ISO9001قَاًيي ؿْشداسي پيـٌْبد كشدًذ كِ اص 

ٓوشاًي ثب اػتٜبدُ اص  يّب پشٍطُساّکبس ارشاي چبثک " ديگش صيش ٌَٓاى يا هقبلِدس  سادگْش ٍ هَتوٌي . ]11[اػتٜبدُ ؿذُ اػت 

دٍ اػتبًذاسد  يػبص يثَهتَاًبيي  "، هٌبلِٔ هَسدي: پشٍطُ ثيوبسػتبًي   PMBOK  ٍISO9001هؼتٌذػبصي ٍ اػتبًذاسدّبي  

                                                                                                                                                    
1 . Sponsor 

2 . Project Management Body of Knowledge 
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َٓاهل ؿکؼت  يثٌذِ ًجق"صيش ٌَٓاى  يا هقبلِثب اسائِ  سادگْش ٍ هَتوٌي. ]11[ يک پشٍطُ ثيوبسػتبًي ِٓين ًـبى دادًذ سا دس

 .]12[ پشداختٌذ ّب پشٍطُهـکالت  يثٌذ دػتِثِ  " PMBOKپشٍطُ ثش اػبع اػتبًذاسد 

ػٌزي،  ، دس ايشاى ٍ رْبى ػبثقِ چٌذاى ًَالًي ًذاسد اهب  ًيٚ كبسثشدي دس صهيٌِ ّبي اهکبىTOPSISػبثقِ اػتٜبدُ اص هذل 

هشػَم دس هَسد  كبهالًاداهِ يبٛتِ اػت ٍ ثِ سٍؿي   يتش گؼتشدُکل ثِ ؿ 1371ثٌذي، اسصيبثي ٓولکشد، اص آٗبص دِّ  اٍلَيت

تشكيجي آًتشٍپي ؿبًَى  سٍؽاًتخبة پيوبًکبساى اص  يػپبس ثشٍىتجذيل ؿذُ اػت. هْبرشاًي ٍ كحٜي دس هقبلِ ثشاي  يكبٍ دادُ

 ذيتأكتْشاى ثب  ؿْش كالى يّب سگشاُثض يثٌذ ستجِ "صيش ٌَٓاى  يا هقبلِروـيذي ٍ ّوکبساى دس  .]13[ اػتٜبدُ كشدًذٍ تبپؼيغ 

تکٌيک اص  يثٌذ ستجِثشاي  "TOPSIS دس تشاٛيک ثب اػتٜبدُ اص تشكيت تکٌيک آًتشٍپي ؿبًَى ٍ هؤحشثش َٓاهل اًؼبًي 

سٍؽ  هٌبًق ؿْشي ،كيٜيت هحيي صيؼت  يبثياسصثشاي  ّوکبساىٍ  هـکيٌي. ]14[ اػتٜبدُ كشدًذTOPSIS آًتشٍپي ؿبًَى ٍ

 ًٍقل حولؿجکِ  يثٌذ تياٍلَّن دس  هَحقي رَسؿشي ٍ هْشدٍػت.]15[ ثِ كبسثشدًذسا TOPSIS پي ؿبًَى ٍآًتشٍتشكيجي 

 .]16[ اػتٜبدُ كشدًذ   TOPSISّوگبًي ؿِ س قن اص سٍؽ 
 

 

 PMBOK استبوذارد .3

 

PMBOK  17[اػت اسائِ گشديذُ 2112، ٍ 2118، 2114، 2111، 1996 يّب ؾيشايٍاػت ٍ تبكٌَى  يالولل ييثاػتبًذاسد[ .

 ٛشٓي  ٍ كويتِ كيٜيت، توويي ٍ هذيشيت كيٜيت كويتِ ( هتـکل اص ISO/TC 176) 176تَػي كويتِ ٌٛي  9111ايضٍ 

SC  يػبصهبً دسٍىاٛشاد  تَاًذ تَػيهي يالولل ييثاػتبًذاسد  . ايي]17[اػت ؿذُ نيتٌِكيٜيت، تْيِ ٍ  يّب ؼتنيػئٌي ٍ 

، ارشا ؿَد. ّوچٌيي ارشاي كٌٌذ يهِ ثب دسخَاػت هـتشي ٍ يب الضاهبت خشيذاساى كبس ك ييّب ػبصهبىٍ ّوچٌيي  يػبصهبً ثشٍى

آهذُ اػت  ISO9001دس هتي اػتبًذاسد  ثبؿذ. هؤحشدس پيـجشد اّذاٙ ػبصهبى يب پشٍطُ ثؼيبس ساّگـب ٍ  تَاًذ يهايي هَاسد 

ػيؼتن هذيشيت  يشيكبسگ ثِ. ًشاحي ٍ ثبيؼتي يک تلوين ساّجشدي ثشاي ػبصهبى ثبؿذپزيشؽ ػيؼتن هذيشيت كيٜيت هي

 صيش اػت: قشاس ثِكيٜيت دس يک ػبصهبى 

 هشتجي ثب آى ػبصهبى، يّب ؼکيسالٚ( هحيي ػبصهبًي، ت٘ييشات دس آى هحيي ٍ 

 ت٘ييش آى ػبصهبى،               دس حبلة( ًيبصّبي 

 ح( اّذاٙ هـخق ؿذُ آى ػبصهبى،

 ت( هحلَالت اسائِ ؿذُ تَػي آى ػبصهبى، 

 ثکبس گشٛتِ ؿذُ آى ػبصهبى، يّب داًؾ يّب حَصُ( ث

 د( اًذاصُ ٍ ػبختبس ػبصهبًي.

 . ]12[( آهذُ اػت.1-)ؿکل دس PMBPOKالگَي 
 

 
 PMBOKهجبًي اػتبًذاسد   -1ؿکل 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیسیت پسوضه

مدیسیت  
 ذینفعان

مدیسیت  
 تدازکات

مدیسیت  
 زیسک

مدیسیت  
 ازتباطات

مدیسیت  
 منابع

مدیسیت  
 کیفیت

مدیسیت  
 هصینه

مدیسیت  
 شمان

مدیسیت  
 محدوده

مدیسیت  
 یکپازچه
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 PMBOKگشٍّبي ٛشايٌذي دس اػتبًذاسد   - 1رذٍل 

 .]12[( آهذُ اػت.1-دس )رذٍل  PMBOKٛشآيٌذّبي هذيشيت دس اػتبًذاسد 
 

 

   PMBOKتذييه دستًرالعمل جُت اجرای استبوذارد .4
 

 ًر پريشٌمىط . 1.4

سػوي هَرَديت پشٍطُ سا  ًَس ثِپشٍطُ تْيِ ؿذُ ٍ  )كبحت(كِ تَػي حبهي،ؿَد يهتٔشيٚ « ػٌذي» ٌَٓاى ثِهٌـَس پشٍطُ 

هٌبثْ ػبصهبًي سا دس رْت اًزبم  يشيكبسگ ثِاختيبس  ،پشٍطُ . ّوچٌيي حبهيكٌذ يهاثالٕ سػبًيذُ ٍ  ثِ ػبصهبى ،تلَيت

اػت. هٌـَس، ثِ پشٍطُ هَرَديت ٍ « اختيبس» كٌذ. ٍاطُ كليذي دس ايي تٔشيٚ، اگزاس هيپشٍطُ، ثِ هذيش پشٍطُ ٍ يّب تيٛٔبل

دّذ كِ اص صهبى كذٍس هٌـَس پشٍطُ، هٌبثْ ػبصهبى سا ثشاي پشٍطُ دس اختيبس گشٛتِ ٍ  ٍ ثِ هذيش پشٍطُ اربصُ هي ثخـذ يهآتجبس 

 ٍ دس ٓيي حبل  2هٜيذ ٍ 1هختلش هٌـَس پشٍطُ ثبيذّجشي كٌذ. آتجبسات هبلي سا ثِ پشٍطُ تخليق دادُ ٍ پشٍطُ سا هذيشيت ٍ سا

گشدد. ايي ػٌذ ثبيذ دس دػتشع كليِ رئٌٜبى كليذي قشاس گيشد، تب يک ديذگبُ كلي ًؼجت ثِ ٍ تذٍيي تْيِ  3ٍ ربهْ كبهل

                                                                                                                                                    
1 . Brief 

2 . Profitable 

3 . Complete and Comprehensive 

ّبي ٛشايٌذي هذيشيت پشٍطُ گشٍُ   
 حَصُ داًؾ

وِگشٍُ ٛشايٌذي خبت سيضي گشٍُ ٛشايٌذي ثشًبهِ گشٍُ ٛشايٌذي ارشا گشٍُ ٛشايٌذي ًِبست ٍ كٌتشل  گشٍُ ٛشايٌذي  

 آٗبصيي

ًِبست ٍ كٌتشل كبس پشٍطُ، اًزبم كٌتشل ت٘ييش  خبتوِ پشٍطُ يب ٛبص

 يکپبسچِ

ّذايت ٍ هذيشيت ارشاي 

 پشٍطُ

تَػِٔ هٌـَس  تَػِٔ ثشًبهِ هذيشيت پشٍطُ

 پشٍطُ

هذيشيت يکپبسچگي 

ُپشٍط  

الضاهبت، تٔشيٚ هحذٍدُ،   يآٍس روْ  هويضي هحذٍدُ، كٌتشل هحذٍدُ 

 WBSايزبد 

 هذيشيت هحذٍدُ پشٍطُ 

ثٌذي كٌتشل صهبى  ّب،  ّب، تشتيت ٛٔبليت تٔشيٚ ٛٔبليت  

ّب، ثشآٍسد هذت  ثشآٍسد هٌبثْ ٛٔبليت

ثٌذي ّب، تَػِٔ صهبى صهبى ٛٔبليت  

 هذيشيت صهبى پشٍطُ 

ّب ٌِيّضكٌتشل   ّب، تٔييي ثَدرِ ٍسد ّضيٌِثشآ    هذيشيت ّضيٌِ پشٍطُ  

سيضي كيٜيت ثشًبهِ اًزبم توويي كيٜيت اًزبم كٌتشل كيٜيت   هذيشيت كيٜيت پشٍطُ  

تـکيل تين پشٍطُ، تَػِٔ   

تين پشٍطُ، هذيشيت تين 

 پشٍطُ

هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي   تَػِٔ ثشًبهِ هٌبثْ اًؼبًي

 پشٍطُ

ت، هذيشيت تَصيْ اًالٓب گضاسؽ ٓولکشد 

 اًتِبسات رئٌٜبى

سيضي استجبًبت ثشًبهِ هذيشيت استجبًبت  ؿٌبػبيي رئٌٜبى 

 پشٍطُ

ّب ًِبست ٍ كٌتشل سيؼک  سيضي هذيشيت سيؼک، ؿٌبػبيي  ثشًبهِ  

ّب، اًزبم تحليل كيٜي سيؼک،  سيؼک

سيضي  اًزبم تحليل كوي سيؼک، ثشًبهِ

ّبي سيؼک پبػخ  

 هذيشيت سيؼک پشٍطُ 

تخبتوِ تذاسكب سيضي تذاسكبت ثشًبهِ ّذايت تذاسكبت اداسُ تذاسكبت   هذيشيت تذاسكبت  

 هذيشيت رئٌٜبى ؿٌبػبيي ًيبص استجبى  گضاسؽ ٓولکشد تحَيل ٛبص يب پشٍطُ
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 صيش يّب ػشٛلل حبٍي پشٍطُ هٌـَس  PMBOK اػتبًذاسد ثب هٌبثق .اًالٓبت كلي پشٍطُ دسيبٛت كٌذ ٍ اًذاص چـن ،اّذاٙ

 :ثبؿذهي

 پريشٌ )تًجیٍ پريشٌ( داليل اوجبم 

 دسخَاػت ثبصاس، ًيبص هبًٌذ هَاسدي تَاًذ يه دليل ايي ؿَدًشح تَريْي پشٍطُ يب داليل اًزبم آى هـخق هي ثخؾ ايي دس

 ٍ يب دسخَاػت يک ػبصهبى ثبؿذ. قبًًَي الضام يب چٌذ هـتشي، يک

 اَذاف ايه مًفقیت سىجص معیبرَبی ي پريشٌ کمی  اَذاف 

 ؿذُ تٔشيٚ كبس اثتذاي دس پشٍطُ هذيش ثشاي ديگش كوي ثبؿٌذ ٍ ثِ ٓجبستداؿتِ ثبؿٌذ ٍ  يشيگ اًذاصُپشٍطُ ثبيذ قبثليت  اّذاٙ

 اص يکي اگش هخبل ٌَٓاى ثِ ثبؿذ. يشيگ اًذاصُ قبثل ثبيذ گشدد كِ ّذٙهي ذيتأك. اػت اّذاٙ ايي ثِ سػيذى ثِ هَُٚ اٍ ٍ

ٍ اگش ّذٙ اتوبم يک ػبختوبى يب پشٍطُ  ركش گشدد% 21 هيضاى ثِ ػَد كؼت ٍاطُ ثبيذ پغ ثبؿذ، ػَد كؼت پشٍطُ اّذاٙ

كبهل قيذ گشدد ٍ يب اگش تَليذ قٌِٔ ٍ يب ٛشٍؽ آى ثبؿذ  ًَس ثِاص پشٍطُ يب آى ٛبص  يثشداس ثْشُتکويل ٍ يب  حتوبًٓوشاًي ثبؿذ 

 ثبيذ تٔذاد آى ركش گشدد.

 پريشٌ کالن السامبت 

 ؿَد.الصم اػت، دس ايي قؼوت لحبٍ هي سهبيتوٌذي كبسٛشهب ٍ پشٍطُ دػتيبثي ثِ ّذٙ ساػتبي دس كِ( ًجبيذّب ٍ ثبيذّب) ؿشايي

 پريشٌ کالن یَب تيمحذيد ي مفريضبت 

 يپَؿ چـنكَچک ٍ يب قبثل سْٛ  يّب تيهحذٍدؿَد ٍ اص پشٍطُ دس ايي ثخؾ آٍسدُ هي كالى يّب تيهحذٍد ٍ هٜشٍهبت

آة هَسد ًيبص  ييتأهتزْيضات هَتَسخبًِ اص خبسد اص كـَس ثِ دليل تحشين ٍ يب  ييتأهدس يک پشٍطُ ٓوشاًي ٓذم  هخالً. گشددهي

آة ؿشة ٍ الجؼِ ٍ  ييتأهؿَد ٍ كالى دس ًِش گشٛتِ هي يّب تيهحذٍد ٌَٓاى ثِكبسگبُ اص هحل خبف ثِ دليل ٛبكلِ ًَالًي، 

 ؿَد.خشد دس ايي ثخؾ دس ًِش گشٛتِ ًوي يّب تيهحذٍد ىٌَٓا ثِلَاصم ؿخلي هَسد ًيبص كبسگشاى 

 پريشٌ کلی ضرح 

 پشٍطُ، كالى يّب يؿذً تحَيل كلي، اًالٓبت ؿبهل اػت كِ پشٍطُ اص خالكِ ٍ ربهْ كالى، ؿشح يک ؿبهل قؼوت ايي

 ثبؿذ.هي( چْبسم ٓبهل هـبٍس، پيوبًکبس كبسٛشهب،) پشٍطُ كليذي اسكبى ارشا، صهبى، هجبلٖ ٍ هحل پشٍطُ، كلي تَكيٚ

 پريشٌ کالن یَب سکير 

ٍ كل هَرَديت پشٍطُ ٍ يب ارشاي آى سا  گزاسًذ يه تأحيش پشٍطُ ثش كل وبًيهؼتق كِ ثبؿذهي كالًي يّب ؼکيس ؿبهل ثخؾ ايي

 ؿَد.كٌذ ٍ الصم اػت دس هٌـَس قيذ هيثب هـکل هَارِ هي

 کلیذی یَب استًن مبيل ي پريشٌ کالن یبىذ زمبن 

 يّب يؿذً تحَيل تکويل هبًٌذ پشٍطُ، دس (ّب اػتَىهْن)هبيل  ٍ كليذي ٍقبيْ ّوچٌيي ٍ پشٍطُ كلي يثٌذ صهبى لؿبه ثخؾ ايي

(  ثبيذ دقيق ّب اػتَى)هبيل  ّب ًـبًِثبؿذ. ايي ػٌگ هي... ٍ قشاسداد اثالٕ صهيي، تحَيل پشٍطُ، اص ٛبصي تکويل يب ٍ ؿشٍّ كليذي،

 اص پيـشٛت ٛيضيکي سا ًيض اسائِ كٌذ. تيسٍئقبثل  يّب ٍرِپيـشٛت پشٍطُ، ثبؿذ تب ٓالٍُ ثش ًـبى دادى هَاسد 

 ٍپريشٌ کالن ي کلی بًدج 

 ؿَد.ثب تَرِ ثِ ٍاقٔيبت تْيِ ٍ تٌِين هي پشٍطُ ثَدرِ كل اص كالى ثشآٍسدي

 پريشٌ کلیذی ي اصلی ريىفعبن 

 ركش... ، تحَيل گيشًذگبى پشٍطُ ٍثشداساى ثْشُي، هبل كٌٌذُ ييتأه حبهي، ،هبًٌذ كبسٛشهب پشٍطُ اكلي رئٌٜبى قؼوت ايي دس

 ( 2-ؿَد )ؿکلقذست هـخق هي-گشدد ٍ اػتشاتظي هٌبػت ثشخَسد ثب آًْب هتٌبػت ثب هبتشيغ ٓالقِهي يثٌذ دػتِگشديذُ ٍ 

]18[ . 
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 پريشٌ تأيیذ ي تصًيب السامبت 

 چِ پشٍطُ اًتْبي ٍ ًَل دس سا ؿذُ تٔييي پشٍطُ ايثش كِ ّبيي سااّذاٙ يب تحَيل گشٛتٌي گشدد هـخق ثبيذ قؼوت ايي دس 

ٍ تحَيل گيشًذُ پشٍطُ دس اثتذا ثبيذ هـخق ؿَد  ثشداس ثْشُثْتش، ساّجش،  ثِ ٓجبستگيشًذ، هي تحَيل ٍ تأييذ اؿخبكي يب ؿخق

 تب دس اًتْبي پشٍطُ چبلؾ ثشاًگيض ًجبؿذ.

 اختیبرات ي َب تیمسئًل پريشٌ، مذير معرفی 

 ايي دس هْن ًکتِ. گشددهي هٔشٛي ؿٜبٙ ثب حذٍد اختيبسات هٔلَم ٍ كَست ثِآى  كالى يّب تيهؼئَل ثب اُّوش پشٍطُ هذيش 

 پشٍطُ، حبهي هبًٌذ ،يًَٜر ير ٍ كليذي اؿخبف .ثبؿذ يه آى يّب تيهؼئَل ثب هتٌبػت پشٍطُ هذيش اختيبسات هيضاى تٔييي ثخؾ

 خَد سا ثذاًٌذ.  يّب تيهؼئَلذ ٍ ؿشح اختيبسات ٍ ًوبيٌ اهوبء سا هذسک ايي ثبيؼتهي ٍ...  پشٍطُ هذيش

 پريشٌ مىطًر تُیٍ در کلیذی وکبت 

 دس پشٍطُ ثبؿذ. هذيش هٌـَس كٌٌذگبى اهوبء اص ّن پشٍطُ هذيش اػت ثْتش ّوچٌيي ٍ اهوبء گشدد پشٍطُ حبهي تَػي ثبيذ هٌـَس

 هٌـَس تْيِ ؿَد ٍ دس هٌلَة ٍ تٔييي يضيس ثشًبهِ ٛبص ؿشٍّ اص قجل ٍ پشٍطُ تٌِين هٌـَس صهبى دس تشريحبً ٍ هوکي صهبى اٍليي

 كالى، هختلش ٍ ربهْ ثبؿذ. ثبيذ پشٍطُ ثبؿذ ٍ هٌـَس دخيل
 

 

   PMBOKی مذيريتی استبوذارد َب ىذٌيفرای عًامل ضکست پريشٌ بر اسبس بىذ طبقٍمتذ  .5

 

ي ايي كٌٔت، ًؼجت ثِ اِ ياثٌي ّب پشٍطًُي رلؼبت ٍ هلبحجِ ثب حوَس هقبهبت ٍ رئٌٜبى ٍ هتخللبى كٌٔت ًٜت دسگيش دس 

 PMBOK ي داًؾ  دّگبًِ اػتبًذاسدّب حَصُ ثش اػبعپشػـٌبهِ َٓاهل ؿکؼت  پش كشدىتٔييي تکليٚ هـکالت اػبػي ٍ 

 ي گشديذًذ.ثٌذ ًجقِ TOPSISي ؿذًذ ٍ ػپغ ثب هتذ ثٌذ رذٍلي ٍ ٍصى دّپشداختِ ؿذ. ًتبيذ ثب اػتٜبدُ اص آًتشٍپي ؿبًَى 
 
 

 پريشٌضکست عًامل  .6

 

تَاًذ ثب كٌتشل ايي َٓاهل پشٍطُ سا تحت كٌتشل خَد هيداليل گًَبگًَي ثشاي ؿکؼت يک پشٍطُ ٍرَد داسد، ٍلي هذيش پشٍطُ 

آهذى قبثل رجشاى خَاٌّذ ثَد. ايي  ثِ ٍرَدي، سْٛ ٍ يب دس كَست ٌيث ؾيپقبثل  َٓاهل ؿکؼت قجل اص ٍقٍَّ داؿتِ ثبؿذ 

ٍ ثب تَرِ ثِ ًِش تٔذادي اص هذيشاى پشٍطُ ًٜتي ؿبٗل دس  PMBOKاػتبًذاسد ع ٛشايٌذّبي دّگبًِ ي ثش اػبثٌذ ًجقَِٓاهل ثب 

 ثبؿذ:ؿبهل هَاسد ريل هيي هختلٚ كٌٔت ًٜت ا پشٍطُهٌبًق هختلٚ ٍ 

 

 رئٌٜبى اكلي

 اػتشاتظي هـبسكت دادى

(Manage Closely) 

 رئٌٜبى حبًَيِ

 يػبص آگبُاػتشاتظي 

(keep Inform) 

 صيبد

 

 

 

 رئٌٜبى اٍليِ

 اػتشاتظي ايزبد سهبيت

(keep satisfied) 

 تياّو كنرئٌٜبى 

 اػتشاتظي حذاقل تالؽ

(Monitor-minimum Effort) 

 

 

 

 كن

  كن صيبد
 

 قذست-هبتشيغ ٓالقِ - 2ؿکل

 ٓالقِ

 قذست
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1ًبكبٛي هٌبثْ .1
      ، هذيشيت هحذٍدُ(   کپبسچِي)هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي، هذيشيت هبلي، هذيشيت  

2سٛتِ اص دػتيب  شهوکييٗ يبّ هْلت .2
                     )هذيشيت سيؼک، هذيشيت هحذٍدُ، هذيشيت صهبى(  

3استجبًبت هٔيٚ .3
 )هذيشيت استجبًبت، هذيشيت رئٌٜبى( 

4ثش سٍي اّذاٙ ٍ هٌبثْ ٓذم توشكض .4
 )هذيشيت يکپبسچِ ٍ هذيشيت رئٌٜبى، هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي، هذيشيت هحذٍدُ( 

5ٚيهٔدلگشهي  .5
 ٓبهل اًگيضؽ)هذيشيت رئٌٜبى، هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي( يب 

 پـتيجبًي ًبكبٛي .6
6
 )هذيشيت تذاسكبت، هذيشيت هٌبثْ، هذيشيت هحذٍدُ( 

7پشٍطٍُ ؿشح كبس هحذٍدُ ت٘ييش  .7
 )هذيشيت هحذٍدُ، هذيشيت صهبى( 

 (ِکپبسچيهذيشيت هحذٍدُ، هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي، هذيشيت  )هذيشيت صهبى،8چبسچَة صهبًي ًَالًي .8

 ًجَد اثضاس هٌبػت .9
9
 )هذيشيت تذاسكبت، هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي( 

 )هذيشيت رئٌٜبى ٍ هذيشيت كيٜيت( 11ٓذم هـبسكت ٍ سهبيت هـتشي .11

 هذيشيت ّضيٌِ، هذيشيت هحذٍدُ، هذيشيت يکپبسچِ(تخليق هٌبثْ هبلي ًبكبٛي ) .11

 ًبسهبيتي ًيشٍي اًؼبًي )هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي، هذيشيت رئٌٜبى( .12

 استجبًبت، هذيشيت رئٌٜبى( تيشيهذٌگي كٚ ثب ػتبد )هذيشيت يکپبسچِ، ٓذم ّوبّ .13

 ٓذم ّوبٌّگي آوب ٍ َٓاهل پشٍطُ )هذيشيت ًيشٍي اًؼبًي، هذيشيت يکپبسچِ( .14

 PMBOKداًؾ هذيشيتي  يّب حَصُتَاًذ ثؼتِ ثِ ًَّ پشٍطُ ٍ كبال يب خذهبت تحَيلي دس قبلت يک يب چٌذ ايي َٓاهل هي

 يكبٍ دادٍُ  ؿبًَى ٍ  يٍصى دّاص سٍؽ  يشيگ ثْشُآًْب ثِ تشتيت ثب  ييشگزاستشيتأحپغ اص ثشسػي ؿَد ٍ  يثٌذ دػتِ

 هـخق گشديذ.   TOPSIS يشيگ نيتلو
 

 هٌبثْ ًبكبٛي  

دّذ. هذيش پشٍطُ ثبيذ هيضاى هٌبثْ ٍ گبّي دس ؿشٍّ پشٍطُ هٌبثْ ٍ ثَدرِ ًبكبٛي ثِ پشٍطُ اختلبف هي كبسٛشهب يب حبهي پشٍطُ

 ييدس ا. هـبّذُ گشديذُ كِ اًالّ دّذ ػشئبً)حبهي( پشٍطُ  گزاسِ يػشهبسا دس اختيبس ًذاسد ثِ  آى ليكِ ًيبص داسد ٍ ياِ ثَدر

كبهل ٍ ربهْ ثب هـخلبت الصم تٔشيٚ  كَست ثِهَسد ت٘ييش هحذٍد )ؿشح كبس( پشٍطُ ٓبهل اكلي اػت، صيشا پشٍطُ دس اثتذا 

 كٌذ.يش هيؿَد ٍ دس حيي ارشا ؿشح كبس ت٘يًوي
 

 شهوکييٗ يّب هْلت  

دس چٌيي ًيؼت.  شيپز اهکبىپشٍطُ  يثٌذ صهبى، ثِ ٓجبست ثْتش تحقق ًيؼتٌذ يبٛتٌي دػتپشٍطُ  يّب هْلتدس ثشخي اص هَاسد 

سا  ّب هْلتايي  يثٌذ صهبىهَاسدي هذيش پشٍطُ ثبيذ ايي هَهَّ سا ثب حبهي پشٍطُ هٌشح كشدُ ٍ ٍي سا تَريِ ًوبيذ تب ثتَاًذ 

 يثٌذ صهبىثشخَسد ًوبيذ ٍ ًْبيت دقت دس ثشًبهِ  يثٌذ صهبىٍ ثب تَرِ ثِ هٌبثْ اًؼبًي ٍ ديگش هٌبثْ هَرَد ثب ثشًبهِ  هٌٌقي ًوبيذ

 ٓولکشد َٓاهل ارشايي ٍ پيـشٛت ٛيضيکي پشٍطُ، صهبى پشٍطُ اػت. يشيگ اًذاصُلحبٍ ؿَد چَى ثْتشيي ؿبخق 

 

                                                                                                                                                    
1 . Insufficient resource 

2 . Impossible or lost deadlines 

3 . Poor communication 

4 . Lack of focus 

5 . Low morale 

6 . Insufficient support 

7 . Scope creep 

8 . Lengthy timeframes 

9 . Lack of appropriate tools 

10 . Lack of customer involvement and unsatisfied  
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  ٚاستجبًبت هٔي  

تـشيح ٍهٔيت  ثب رئٌٜبى، آوبي پشٍطُ ٍ َٓاهل خبسد ٍ دسٍى ػبصهبى پشٍطُ هَٛق ًيؼت، ثشاي هخبلاستجبى  هذيش پشٍطُ دس

دس حبل پيـشٛت  يخَث ثِكِ پشٍطُ  تلَس رئٌٜبى ٍ هبلکبى ايي اػتپشٍطُ ثِ آوبي پشٍطُ ٍ حبهي پشٍطُ ًبهَٛق اػت ٍ 

ٗلي ٍ يب ٓذم دسک ؿشايي اص  يّب گضاسؽآيذ. ًوي ثِ دػتذُ اص پيؾ تٔييي ؿ يّب هْلتتب ايٌکِ ًتبيذ هَسد اًتِبس دس  ،اػت

سا  ّب ل٘ضؽٍ اص ّوبى اثتذاي پشٍطُ توبهي  دسًگ يثهذيش پشٍطُ ثبيذ داليل ثِ ٍرَد آهذى ايي هؼئلِ اػت. دس ايي هَاسد 

تب ثشاي ثبصگـت ثِ ٍهٔيت  ؿَددس ايي كَست ثِ رئٌٜبى پشٍطُ ايي ٛشكت سا دادُ هي تٌْب گضاسؽ دّذ ٍ آًْب سا پٌْبى ًؼبصد.

 ثبؿذ.ؿٜبٙ هي يثٌذ صهبىايي آػيت ّن ثشًبهِ  يشيگ اًذاصُثْتشيي اؿل  .هٌبػت ثِ هذيش پشٍطُ كوک كٌٌذ

اي دس رلَگيشي اص ؿکؼت پشٍطُ داسد، اص ايي سٍ الصم اػت كِ ثِ ايي  كٌٌذُ يييتٔاص آًْب ًقؾ  يشيگ ثْشُاستجبًبت ٍ 

 يّب پشٍطُتَاًذ ثؼيبسي اص هـکالت هذيشيت، اّويت خبكي دادُ ؿَد چَى ايي قؼوت هي داًؾ  يب آى ثخؾ اص يّب حَصُ

اثٌيِ ٍ گؼتشدُ سا كِ الصهِ آى كذٍس هزَصات يب دخبلت اٛشاد يب رئٌٜبى دس سًٍذ ارشاي آى اػت، سا ثِ ثْتشيي ًحَُ پيؾ 

 ثجشد. 
 

 ٓذم توشكض   

ٍ يب ثِ دليل حَاؿي اًشاٙ پشٍطُ ٍ يب  ًٌذ چِ اًتِبسي اص آًْب ٍرَد داسدداًوي ٍ ثخلَف هذيش پشٍطُ ٌّگبهي كِ گشٍُ پشٍطُ

ٍ دس اًزبم  دٌّذتوشكض خَد سا سٍي پشٍطُ اص دػت هيٍ  تَرِ يٌيچٌ ييارلت سهبيت رئٌٜبى كن اّويت ٍ ديگش هَاسد 

سا اًزبم دٌّذ  يا ِٜيٍُؿَد تب ِ هياص آًْب خَاػتكٌٌذ. هخالً اص حذ هٌلَة تَاى ٛکشي ٍ ٓولي خَد اػتٜبدُ ًوي ّب تيهؼئَل

ؿَد چِ چيضي ٍ دس چِ صهبًي هَسد ًيبص اػت. ّش يک اص آوبي پشٍطُ ثبيذ ّذٙ هـخلي ثشاي ٍلي ثِ آًْب گٜتِ ًوي

ٍ هذيش پشٍطُ ثبيذ  ٍ ٍُبيٚ آًْب ثبيذ ؿٜبٙ ٍ قبثل اًويٌبى ثبؿذ ّب تيٛٔبلثشاي  يثٌذ صهبىثشًبهِ ثشآٍسدُ ؿذى داؿتِ ثبؿٌذ. 

 .ًوبيذ يشيگ اًذاصُهيضاى پيـشٛت كبسّبي هحَلِ ثِ آًْب سا دس ّش هشحلِ اص پشٍطُ پبيؾ ٍ 
 

   يب ٓبهل اًگيضؽ ٚيهٔدلگشهي  

تَاًبيي سٍاًي الصم ثشاي ًَآٍسي دادُ ًـَد آًْب ٍ َٓاهل ارشايي ٍ ػتبدي ثِ گشٍُ پشٍطُ  اًگيضُ الصمحيي پيـشٛت پشٍطُ  اگش

صهبًي سا اًتِبس داسد ثبيذ اًگيضُ كبٛي  يّب چبسچَةسٓبيت  خَدٍقتي هذيش پشٍطُ اص گشٍُ ًخَاٌّذ داؿت.  ٍ حل هـکالت

ثبيذ ثِ خَدؽ ًيض اًگيضُ قَي ثذّذ. تٌْب ثب ػالهت ثخـيذى، آساهؾ خبًش اٍ  ثشاي پيـشٛت پشٍطُ سا ًيض ايزبد ًوبيذ. ّوچٌيي 

ثحج ػالهت سٍاًي ٍ  .سا ثِ ديگشاى دس گشٍُ پشٍطُ آٌب ًوبيذايي دلگشهي  تَاًذ يهدادى ٍ ايزبد اًگيضُ ٍاقٔي هذيش پشٍطُ 

الصم ًيؼت كِ ؿبهل پبداؽ هبلي ثبؿذ ػبيش هَاسد حَٜ اًگيضؽ دس ثْجَد  حتوبًحَٜ اًگيضُ دس هٌبثْ اًؼبًي ٍ هذيشيت پشٍطُ 

 يّب تيخالقٍ  ّب يًَآٍسثضسگ ثذٍى هـکل ًيؼت لزا ثِ  يّب پشٍطُٛوبي سٍاًي َٓاهل ارشايي پشٍطُ هخوش حوش خَاّذ ثَد. 

 َٓاهل پشٍطُ ًيبص هجشم ٍرَد داسد، لزا ٓبهل اًگيضؽ ًقؾ ثؼيبس هْوي دس رلَگيشي اص ؿکؼت پشٍطُ داسد. 
 

  پـتيجبًي ًبكبٛي  

 يّب قبلتٍ حبهي پشٍطُ دس  دس ثؼيبسي اص هَاسد استجبى ثيي هذيش ثبؿذ.اص حوبيت كبٛي حبهي پشٍطُ ثشخَسداس  ثبيذهذيش پشٍطُ 

هذيش پشٍطُ ثبيذ  يٌيچٌ ييادس هَاسد  هـکالت ٍ دسيبٛت حوبيت هيؼش ًيؼت. ؿذى هٌشحاداسي پيچيذُ گشٛتبس ؿذُ ٍ اهکبى 

گٜتگَ كٌذ ٍ آًچِ سا كِ هَسد ًيبص اػت ثِ اٍ  احشثخؾٍ  ؿٜبٙ ًَس ثِهَهَّ سا ثب حبهي پشٍطُ دس هيبى گزؿتِ ٍ ثب اٍ 

 دسيبٛت پـتيجبًي هبلي ٍ حوبيتي اص الضاهبت ارشاي هٌبػت پشٍطُ اػت. .ذيبدآٍسي ًوبي
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 ٘پشٍطٍُ ؿشح كبس  هحذٍدُ شييت 

پشٍطُ  ؿشح كبس يب ٓوليبت .ًجبؿذهذيش پشٍطُ ثب اًتِبسات حبثتي سٍثشٍ  ٍ ت٘ييش كٌذ هوکي اػت،پشٍطُ  ٍ ؿشح كبس گؼتشُ كبسي

ّشچٌذ ؿشح  .ؿًَذ ذييتأسػوي  ًَس ثِي هـخق ت٘ييشات دسخَاػت ؿذُ ؿٜبٙ تٔشيٚ ؿَد ٍ ػپغ ًي ٛشآيٌذ ًَس ثِثبيذ 

ٓوليبت ارشاي ٍ هحذٍدُ دس حذ اهکبى ثبيذ هـخق ٍ سٍؿي تٔشيٚ ؿَد تب حذاقل ت٘ييش ًيبص ثبؿذ. الجتِ ت٘ييشات دس 

ًذيـيذُ ؿَد ٍ سًٍذ آى ثضسگ گشيضًبپزيش اػت ٍ دس ًِش گشٛتي ساّکبس ٍ ؿيَُ آوبل ؿشح كبس رذيذ ثبيذ اص قجل ا يّب پشٍطُ

1ؿٜبٙ ؿَد ٍ ّوچٌيي هحذٍدُ ٍ ػبختبس ؿکؼت پشٍطُ )
WBS )  ِربهْ ٍ كبهل اسائِ گشدد.  كَست ث 

 

 چبسچَة صهبًي ًَالًي 

، ت٘ييشات ؿشح ٓوليبت، ؿشايي هبلي ٍ هـتشي يّب يبصهٌذيًًَالًي ؿَد. ّشگبُ  يػبدگ ثِداهٌِ صهبًي پشٍطُ هوکي اػت 

پبيجٌذي كٌذ. كَچک ٍ قبثل تحَيل تٜکيک  ٛبصّبيپشٍطُ سا ت٘ييش دّذ، هذيش پشٍطُ ثبيذ پشٍطُ سا ثِ  يٌذث صهبى پشداختي ٍ...

هٔيبس  ييتش هٌوئيگشدد كِ هي ذيتأك هزذداًٍُيِٜ ثخؾ ًِبست ٍ كٌتشل اػت.  ييتش هْنٍ كٌتشل كيٜيت  يثٌذ صهبىثِ ثشًبهِ 

خبف دس ثشًبهِ  يّب تيٛٔبلٍ  ّب اػتَىهَاصي، هبيل  يّب تيٛٔبل يٌذث صهبىكٌتشل ٍ ًِبست پشٍطُ اػت. دس سٓبيت ثشًبهِ 

ٍ ّوچٌيي دس گضاسؽ ثِ رئٌٜبى ثب دس ًِش گشٛتي ػٌح آًْب ثبيذ ٛبصّبي تکويل  قشاسگشٛتِهذيش پشٍطُ  هذًِشثبيذ  يثٌذ صهبى

 گضاسؽ ؿَد.  يثٌذ صهبىؿذُ ثش اػبع ثشًبهِ 
 

  ًجَد اثضاس هٌبػت 

ؿَد. اػتٜبدُ اص  ٍ هـکالتي دس سًٍذ پشٍطُ هؼبئلثبٓج ثشٍص  تَاًذ يهت ثشاي اًزبم ٍُبيٚ پشٍطُ ّبي هٌبػسٛقذاى اثضا

 .ثشاي پشٍطُ، پشٍطُ سا ثب هَٛقيت ّوشاُ خَاّذ ػبخت 2يؿٌبػ سٍؽاثضاسّبي كيٜيت خَة هبًٌذ الگَّب، ٛشآيٌذّب ٍ يک 

ثؼيبس  يثٌذ صهبىايي پشٍطُ دس پيؾ ثشد اّذاٙ ٍ حَٜ ثشًبهِ اثضاسّبي ارشايي ٍ كٌتشلي هٌبػت ثب تَرِ ثِ هحذٍدُ ٍ تَاى ارش

تَاًذ دس تحقق اّذاٙ ، ارشا، كٌتشل ٍ... هييضيس ثشًبهِاػت. اػتٜبدُ اص اثضاس هٌبػت دس ّش ػٌح پشٍطُ ًِيش هحبػجِ،  شگزاسيتأح

 کي اص ًقبى قَت هذيش پشٍطُ اػت.ي ثؼيبس ساّگـب ثبؿذ. الجتِ دس ايي قؼوت تَاًبيي اػتٜبدُ اص خالقيت َٓاهل ٍ رئٌٜبى
 

  ي )رئٌٜبى(هـبسكت هـتشسهبيت ٍ ٓذم  

ؿَد. هذيش پشٍطُ ثبيذ هـبسكت هـتشي سا حيي ارشاي ثِ هـبسكت ًگشٛتي هـتشي ثبٓج ثشٍص خٌبّبي هْلکي دس پشٍطُ هي

چٌبًچِ  داؿت بديکتِ هْن سا ثبيذ ثِ گشدد، رلت ًوبيذ. ايي ًهي ييتأهٍي  ّب يبصهٌذيًحلَل اًويٌبى اص ايٌکِ  هٌَِس ثِپشٍطُ 

الصم اص ػَي هـتشي ٍ رئٌٜبى ؿکؼت  يا ذُييصاٍ دس كَست ٓذم اخز  گشددتلقي هي ضيآه تيهَٛقهـتشي ساهي ثبؿذ پشٍطُ 

ش ٍ سْٛ ًيبص هـتشي دس ًَل دٍسُ ارشا ٍ تٌِين، تٔذيل ٍ يب ت٘يي ذييتأهحتول اػت. ايي قؼوت اص كبس ئٌي اخز  كبهالًپشٍطُ 

-هي ذيتأك هزذداًثبؿذ. دس پشٍطُ لحبٍ كشد، كِ خَد داساي ؿشايي خبف هي 3ارشاي چبثکي ٌَٓاى ثِ تَاى يههحذٍدُ كبس سا 

 گشدد كِ هذيشيت رئٌٜبى ٍ سٓبيت اػتشاتظي ثشخَسد ثب آًْب دس هذيشيت پشٍطُ ثؼيبس هْن اػت.
 

 تخليق هٌبثْ هبلي ًبكبٛي 

هبلي پشٍطُ ٍ تٔشيٚ پشٍطُ ثيـتش اص هٌبثْ هبلي ثبٓج  ييتأهًِش ًگشٛتي هٌبثْ هبلي يب ؿيَُ  ٓوشاًي دس يّب پشٍطُدس ثؼيبسي اص 

هبلي پشٍطُ ٍ ؿٜبٛيت اختيبسات هذيش پشٍطُ اص دسرِ اّويت ثبالي ثشخَسداس  ييتأهگشدد. تٔشيٚ دقيق ٛشايٌذ ؿکؼت آى هي

ؿٜبٙ  كبهالً، ؿيَُ ّضيٌِ كشد ٍ هقذاس هٌبثْ هبلي سا ييأهتثب ّوکبسي حبهي هٌبثْ، ًحَُ  ؿخلبًاػت. ثْتش اػت هذيش پشٍطُ 
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تَاًذ دقيق ثَدرِ قبثل ّضيٌِ كشد، هي يّب سقنهبلي ٍ  يّب تيهحذٍدًِبست كٌٌذ. ؿٜبٛيت  يثٌذ ثَدرِثشسػي كشدُ ٍ  ثش 

 كٌذ. تش ساحتهذيشيت هبلي پشٍطُ سا ثؼيبس 
 ًبسهبيتي ًيشٍي اًؼبًي 

ي دػتشػي ثِ اّذاٙ ًيشٍي اًؼبًي ػبصهبى پشٍطُ اػت. هذيش پشٍطُ ثب اػتٜبدُ اص قذست اًگيضؽ ٍ اثضاس هذيش پشٍطُ ثشا ييتش هْن

اًگيضؽ الصم ٍ سا دس ًيشٍّبي خَد ثِ ٍرَد ثيبٍسد تب سًٍذ پشٍطُ دچبس اختالل ًـذُ ٍ  تَاًذ يهتَاًبيي هذيشيت ٍ سّجشي خَد 

سا داؿتِ ثبؿذ. ًبسهبيتي ًيشٍ  يثشداس ثْشُبئل ثِ ٍرَد آهذُ ًْبيت يب اص خالقيت كبسكٌبى ٍ َٓاهل خَد ثشاي سْٛ هَاًْ ٍ هؼ

دس كوتشيي صهبى پشٍطُ سا دچبس ؿکؼت كٌذ، اص ايي سٍ  تَاًذ يهكبٛي ثِ اّذاٙ ػبصهبى ٍ يب پشٍطُ  يٍٛبداساًؼبًي، يب ٓذم 

 هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي يکي اص ٍُبيٚ خٌيش هذيش پشٍطُ اػت.
 

 ٓذم ّوبٌّگي كٚ ثب ػتبد 

 ّب تيهؼئَلذم ّوبٌّگي اسكبى ػبصهبًي ػتبد ثب َٓاهل ارشاي پشٍطُ اص ديگش َٓاهل ؿکؼت پشٍطُ اػت. تذاخل اختيبسات ٍ ٓ

رئٌٜبى ثيي ثخؾ ػتبد ٍ ٓوليبت  ثبٓج ػشدسگوي رئٌٜبى ٍ َٓاهل  يثٌذ دػتٍِ تٜبٍت دس  ّب گضاسؽًبّوبٌّگي دس اسػبل 

 ثبؿذ. يب ؿکؼت پشٍطُ هيدس ارشا ٍ  شيتأخارشايي ؿذُ ٍ اص هَاسد 
 

 ُٓذم ّوبٌّگي آوب ٍ َٓاهل پشٍط 

هـبّذُ ؿذ كِ َٓاهل دسٍى پشٍطُ ثِ داليلي ًِيش ٓذم ّوبٌّگي، ٓذم اًگيضؽ، تٜبٍت صيبد پشػتيظ  ّب پشٍطُدس ثؼيبسي اص 

دسًٍي ّؼتٌذ ٍ ايي ثحج ثبٓج كبسي يب ػَاد، ٓذم تَاًبيي هذيش پشٍطُ دس اػتٜبدُ ثْيٌِ اص ًيشٍّب، تجٔين ٍ... دچبس اختالٛبت 

اص كبسكٌبى  يا ٓذُهخشة گشديذُ ٍ يب اّذاٙ اكلي ٍ اػتشاتظي پشٍطُ سا ثشاي  يػبصهبً دسٍى يّب ػبصهبىثِ ٍرَد آهذى 

-اص َٓاهل دس رْت ؿکؼت پشٍطُ تالؽ هي يا ٓذُديذُ ؿذُ كِ   ّب پشٍطُكٌذ. حتي دس ثٔوي اص هي اسصؽ يثٍ يب  اسصؽ كن

 كٌٌذ.
 

 

 آوتريپی ضبوًن  یضىبس ريش   .   7
 

هقذاس ٓذم  دٌّذُ ًـبى كِ يًَس ثِثبؿذ، آًتشٍپي يک هَْٜم ٓوذُ دس ٓلَم ٛيضيکي، ٓلَم ارتوبٓي ٍ تئَسي اًالٓبت هي

اًويٌبى هَرَد اص هحتَاي هَسد اًتِبس اًالٓبتي اص يک پيبم اػت. ثِ صثبى ديگش، آًتشٍپي دس تئَسي اًالٓبت هٔيبسي اػت 

كِ ايي ٓذم اًويٌبى، دس كَست پخؾ ثَدى  يًَس ثِ( piذاس ٓذم اًويٌبى ثيبى ؿذُ تَػي يک تَصيْ احتوبل گؼؼتِ )ثشاي هق

)اثتذا  ؿَد يهريل تـشيح  كَست ثِ(. ايي ٓذم اًويٌبى Shannonثبؿذ ) ضتشيتتَصيْ، ثيـتش اص هَاسدي اػت كِ تَصيْ ٛشاٍاًي 

 ًوبيين(:حبػجِ هي( ه1، هٌبثق ثب ساثٌِ )Eاسصؿي سا ثب ًوبد 

(1) 

 

 .      تأهيي   هٌَِس ثِ، يک هقذاس حبثت هخجت اػت Kكِ  يًَس ثِ

E  اص تَصيْ احتوبلPi    ّب ثب يکذيگش )ئٌي    آهبسي هحبػجِ ؿذُ ٍ هقذاس آى دس كَست تؼبٍي  ؼنيهکبًثش اػبعPi=
 

 
 ، )

 هبكضيون هقذاس هوکي خَاّذ ثَد، ثذيي كَست:

 

(2) 

 

𝐸 ≈ 𝑆*𝑃 ,𝑃2, … ,𝑃𝑛+ = −𝐾 ,𝑃𝑖. 𝐿𝑛 𝑃𝑖-

𝑛

𝑖= 

 

−𝐾 ,𝑃𝑖 . 𝐿𝑛 𝑃𝑖-

𝑛

𝑖= 

= −𝐾  
 

𝑛
𝐿𝑛 

 

𝑛
+

 

𝑛
𝐿𝑛 

 

𝑛
+ ⋯+

 

𝑛
𝐿𝑛 

 

𝑛
 = 𝐾   𝐿𝑛 

 

𝑛
 .
𝑛

𝑛
/ 

= −𝐾𝐿𝑛 
 

𝑛



 ( 6996سال  -5شمازه  -2جلد ) مجلٍ وخبگبن علًم ي مُىذسی

 

 128

𝑊𝑗
´ = 

lj. wj

 lj. wj
n
j=   

 

هٔيبسي ثشاي اسصيبثي  ٌَٓاى ثِتَاًذ حبٍي اًالٓبتي اػت كِ آًتشٍپي هي  MADMاص يک هذل  يشيگ نيتلوهبتشيغ  يک

 يّب حَصُاص  ّشكذامكِ ؿبهل اهتيبصي اػت كِ اص رْت ّشيک اص َٓاهل ؿکؼت ثِ  يشيگ نيتلوسٍد. هبتشيغ آى ثِ كبس هي

گشدد. ًکتِ قبثل ركش ايي اػت كِ اهتيبصي كِ اص ًِش هي گيشد، تکويلتٔلق هي PMBOKداًؾ دّگبًِ اػتبًذاسد 

 يشيگ نيتلواي دٍقٌجي تٔييي ٍ دس هبتشيغ  ؿَد ثب اػتٜبدُ اص هقيبع ٛبكلِ ّب دادُ هي كيٜي ثِ ّش يک اص گضيٌِ يّب ؿبخق

ؿکؼت ٓذد  دس ّش يک اص َٓاهل PMBOKداًؾ  يّب حَصُؿَد. هزوَّ هقبديش اختلبف يبٛتِ ثِ ّش كليِ ربيگزاسي هي

اػت. ثٔذ اص  هَسدًِشآهذى ٓبهل ؿکؼت  ثِ ٍرَدثيـتش حَصُ  آى حَصُ داًؾ دس  شيتأحًـبًِ  تش ثضسگدُ اػت كِ ٓذد 

داًؾ دّگبًِ  يّب حَصُ شيتأحثش هجٌبي  ّب پشٍطٍُ ثب تَرِ ثِ دس ًِش گشٛتي چْبسدُ ٓبهل ؿکؼت دس  ؿذُ اًزبمهحبػجبت 

PMBOK گيشين.دس ًِش هي 2-رذٍل كَست ثِگيشي سا يک هبتشيغ تلوين 

 كٌين؛دس صيش هحبػجِ هي     كَست ثِهحتَاي اًالٓبتي هَرَد اص ايي هبتشيغ سا، اثتذا 

(3) 

    ,   
 ّب ثِ اصاي ّش هـخلِ خَاّين داؿت؛   اص هزوَِٓ  Ejٍ ثشاي  

(4) 

                   ,   
 

 = ثِ ًَسي كِ 
 

    
ام ثذيي i( اص اًالٓبت ايزبد ؿذُ ثِ اصاي ؿبخق djايٌک ٓذم اًويٌبى يب دسرِ اًحشاٙ )اػت.  

 قشاس اػت

    
(5)  

 ّبي هَرَد خَاّين داؿت؛( اص ؿبخقWjٍ ػشاًزبم ثشاي اٍصاى )

(6) 

هحبػجِ    تَاى ام  ثبؿذ، آًگبُ هيjاّويت ًؼجي ثشاي ؿبخق  ٌَٓاى ثِ( lJاص قجل داساي يک قوبٍت رٌّي )  DMچٌبًچِ 

 صيش تٔذيل ًوَد؛ كَست ثِؿذُ اص ًشيق آًتشٍپي سا 

(7) 

  
 .]19 [(1391ٍصى تٔذيل ؿذُ اػت )اك٘ش پَس؛  ؛ 

 

 

 TOPSISمتذيلًشی       .8
 

ؿبخق هَسد اسصيبثي قشاس  nگضيٌِ تَػي  mاسائِ گشديذ. دس ايي سٍؽ  1تَػي ًَّگ ٍ يَى 1981دس ػبل TOPSISسٍؽ 

ثٔذي دس ًِش گشٛت. ايي  nًقٌِ دس يک ٛوبي  m يک ػيؼتن ٌّذػي ؿبهل  ٌَٓاى ثِتَاى سا هي هؼئلِشًذ ٍ ّش گيهي

Aهخجت )ثْتشيي حبلت هوکي؛  ذئبليا حل ساُتکٌيک، ثش ايي هَْٜم ثٌب ؿذُ اػت كِ گضيٌِ اًتخبثي ثبيذ كوتشيي ٛبكلِ سا ثب 
+

i )

Aiثذتشيي حبلت هوکي؛ هٌٜي ) ذئبلياحل ٍ ثيـتشيي ٛبكلِ سا ثب ساُ
گبًِ تکٌيک  6ّبي   ( داؿتِ ثبؿذ. قجل اص آٗبص گبم-

TOPSIS ٓبهل ؿکؼت ركش ؿذُ پشداختِ ؿذ كِ ًتبيذ دس  14، اثتذا ثب اػتٜبدُ اص سٍؽ آًتشٍپي ؿبًَى ثِ تٔييي اٍصاى

 هؼئلِـي اػت. حل يک يکٌَاخت اٛضايـي ٍ يب كبّ ًَس ثِآهذُ اػت. ٛشم ثش ايي اػت كِ هٌلَثيت ّش ؿبخق  3-رذٍل

 .اًذ ؿذُ هـخقگبم اػت، كِ ثِ ؿشح صيش  6ؿبهل TOPSISثِ سٍؽ 

                                                                                                                                                    
1
 Hwang and Yoon 

𝑃𝑖𝑗 =
𝑟𝑖𝑗

 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖= 

 

𝐸𝑗 = −𝑘  𝑃𝑖𝑗. 𝐿𝑛𝑃𝑖𝑗 
𝑚

𝑖= 
 

𝑑𝑗 =  − 𝐸𝑗 

𝑊𝑗 =
dj

 dj 
𝑛
𝑗= 
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 .ؿَد يهؿذُ، تجذيل  بعيهق يثگيشي سا ثب كوک ًشم اقليذػي ثِ يک هبتشيغ ( هبتشيغ تلوين1گبم

(8) 

 

(i=1,…m) 

 ؿَد.ًبهيذُ هي ND، آهذُ دػت ثِهبتشيغ 

 ٍسيذ.آ ثِ دػتهَصٍى سا  بعيهق يث( هبتشيغ 2گبم

(9) 

ثبؿذ. هبتشيغ ّب هيّبي ثِ دػت آهذُ ثشاي ؿبخقيک هبتشيغ قٌشي اص ٍصى Wهَصٍى ٍ  بعيهق يثهبتشيغ V كِ دس آى 

 .ؿَد يهًـبى دادُ  4-حبكل دس رذٍل

Aiهخجت ) ذئبليا حل ساُ( 3گبم 
Aiهٌٜي ) ذئبليا حل ساُ( ٍ +

 (سا هـخق ًوبييذ.-

 هخجت ذئبلياگضيٌِ 

(11) 

 هٌٜي ئبلذياگضيٌِ 

(11) 

 

J1=1,2,…,n ّب ؿبخقٌٓبكش هخجت  ياصاثِ   
 

J2=1,2,…,n ّب ؿبخق يٌٓبكش هٌٜ ياصاثِ   

هخجت ٍ  حل ساُ ياصاهٌٜي ٍ گضيٌِ هخجت ٍ ّويي اًذاصُ سا ثِ  ذئبليا حل ساُ ارضاء( اًذاصُ ٛبكلِ ثش اػبع ًشم اقليذػي ثِ 4گبم

 آٍسيذ: ثِ دػتصيش  كَست ثِگضيٌِ هٌٜي 

 

(12) 

(13) 

 
 

 آهذُ اػت. 5-ايي گبم دس رذٍل يّبِ يآساهحبػجِ 

 .گشدد يهصيش هحبػجِ  كَست ثِ ذئبليا حل ساُثِ  Ai( ًضديکي ًؼجي 5گبم

(14) 

  

ثبؿذ. هي تش کيًضد ذئبلياثبؿذ، ساّکبس ثِ رَاة  تش کيًضد، ثيي كٜش ٍ يک اػت ٍ ّش چِ ايي هقذاس ثِ يک CLهقذاس 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. 6-حبػجِ ؿذُ دس رذٍله    هقبديش 

ّبي هَرَد سا ثش اػبع تَاى گضيٌِهي CLiگيشد ٍ ثش اػبع تشتيت ًضٍلي ّب دس ايي هشحلِ اًزبم هيگضيٌِ يثٌذ ستجِ( 6گبم 

شٍطُ پيـشٛت كحيح پ يشيگ اًذاصُتٌْب ؿبخق  يثٌذ صهبىالصم ثِ ركش اػت كِ ثشًبهِ .  ]21 [ثٌذي ًوَدثيـتشيي اّويت ستجِ

دس ْٛن ٍ دسک هـکالت پشٍطُ ٍ  تَاًذ يهٍاقٔي ثب دس ًِش گشٛتي هٌبثْ اًؼبًي ٍ هبلي  يثٌذ صهبىاػت، ثٌبثشايي يک ثشًبهِ 

 دػتَس پيگيشي هَاسد اكالحي كوک صيبدي كٌذ.  

 

𝑟𝑖𝑗 =
rij

 ( rij
2

𝑚

𝑖= 
)
 

2  
 

𝑉 = 𝑁𝐷 ×𝑊𝑛×𝑛 

𝐴+ =   𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑗 𝑗 ∈ 𝐽  ,  𝑚𝑖𝑛 𝑖𝑗 𝑗 ∈ 𝐽2 𝑖 =  ,2,…𝑚   

𝐴− =   𝑚𝑖𝑛 𝑖𝑗 𝑗 ∈ 𝐽  ,  𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑗 𝑗 ∈ 𝐽2 𝑖 =  ,2, …𝑚   

𝐴𝑖
+ = (𝑣 

+,𝑣2
+, … , 𝑣𝑛

+) 𝐴𝑖
− = (𝑣 

−, 𝑣2
−, … , 𝑣𝑛

−) 

𝑑𝑖
+ =     ( 𝑖𝑗− 𝑖𝑗

+)2

𝑛

𝑗= 

 

 
2 

  ,   (𝑖 =  ,2, … ,𝑚) 

𝑑𝑖
− =      ( 𝑖𝑗− 𝑖𝑗

−)2

𝑛

𝑗= 

 

 
2 

  ,   (𝑖 =  ,2, … ,𝑚) 

𝐶𝐿𝑖 =
𝑑𝑖
−

(𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+)
   , (𝑖 =  ,2, … ,𝑚) 
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 PMBOKي داًؾ ّب حَصُرذٍل)هبتشيغ( َٓاهل ؿکؼت پشٍطُ ٍ  -2رذٍل 

 
 

 آًتشٍپي ؿبًَى ثش اػبع     هحبػجِ  اٍصاى   -3رذٍل 

 

  
هٌبثْ 

 ًبكبٛي

 يّب هْلت

يب  شهوکييٗ

سٛتِ اصدػت  

استجبًبت 

 هٔيٚ

ٓذم 

توشكض 

ثش سٍي 

اّذاٙ 

 ٍ هٌبثْ

دلگشهي 

هئٚ 

يب ٓبهل 

 اًگيضؽ

پـتيجبًي 

 ًبكبٛي

ت٘ييشهحذٍدُ ٍ 

ؿشح كبس 

 پشٍطُ

چبسچَة 

صهبًي 

 ًَالًي

ًجَد 

اثضاس 

 هٌبػت

ٓذم 

هـبسكت 

ٍ سهبيت 

 هـتشي

تخليق 

هٌبثْ 

هبلي 

 ًبكبٛي 

ًبسهبيتي 

ًيشٍي 

 اًؼبًي 

ٓذم  

ّوبٌّگي 

كٚ ثب 

 ػتبد

ٓذم 

ّوبٌّگي 

آوب ٍ 

َٓاهل 

 پشٍطُ

هذيشيت 

يکپبسچگي 

 پشٍطُ
2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 8 4 

هذيشيت 

دُ هحذٍ

 پشٍطُ
2 1 0 2 0 1 8 2 0 0 1 0 0 0 

هذيشيت 

 صهبى پشٍطُ
0 1 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 

هذيشيت 

ّضيٌِ 

 پشٍطُ
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 

هذيشيت 

كيٜيت 

 پشٍطُ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 

هذيشيت 

هٌبثْ اًؼبًي 

 پشٍطُ
3 0 0 2 6 0 0 1 2 0 0 8 0 6 

هذيشيت 

استجبًبت 

ُ پشٍط  

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

هذيشيت 

سيؼک 

 پشٍطُ
0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

هذيشيت 

 تذاسكبت
0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 0 0 0 

هذيشيت 

 رئٌٜبى
0 0 3 3 4 2 0 0 0 2 0 2 1 0 
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 هخجت ٍ هٌٜي ذئبلياي ّب حل ساٍُ   Vٍ هَصٍى  بعيهق يثهبتشيغ  - 4رذٍل 

 
 

  ج محاسبات نتای  -5جدول
  و   +

− 

 

    جدول محاسبه   - 6جدول

 

   زدیف
+   

− 

6 d1+ 
0.2241 

d1- 
0.0922 

  
 

 
 

2 d2+ 
0.2240 

d2- 
0.0870 

9 d3+ 
0.2364 

d3- 
0.0563 

4 d4+ 
0.2375 

d4- 
0.0795 

5 d5+ 
0.2372 

d5- 
0.0804 

6 d6+ 
0.2088 

d6- 
0.1251 

7 d7+ 
0.2372 

d7- 
0.0721 

8 d8+ 
0.2331 

d8- 
0.0848 

9 d9+ 
0.2309 

d9- 
0.0971 

61 d10+ 
0.2162 

d10- 
0.0667  

     زدیف

6 CL1 0.2915 

2 CL2 0.2798 

9 CL3 0.1922 

4 CL4 0.2508 

5 CL5 0.2532 

6 CL6 0.3747 

7 CL7 0.2332 

8 CL8 0.2667 

9 CL9 0.2960 

61 CL10 0.2358 

 
 َٓاهل ؿکؼت  يثٌذ ستجِ  -7 رذٍل

 
 وتبيج.     9
 

ثش ًوبيؾ دادُ ؿذُ ٍ ثب تَرِ ثِ ًتبيذ حبكل اص هحبػجبت  7-اًزبم گشٛتِ دس رذٍل يثٌذ تياٍلًَتبيذ حبكل اص هحبػجبت ٍ 

 يثٌذ تيٍلَادس  TOPSISٍ اػتٜبدُ اص آًتشٍپي ؿبًَى ٍ تکٌيک  يكبٍ دادُهقبيؼِ ثب  چٌذ ؿبخلِ ٍ يشيگ نيتلوهجٌبي 
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ٍ ًجق ًِشات  PMBOKداًؾ دّگبًِ، هٌشح ؿذُ  يّب حَصُثش اػبع  ياِ ياثٌ يّب پشٍطُهـکالت ٍ َٓاهل ؿکؼت 

سا دس َٓاهل ؿکؼت  شيتأحدس ػٌح كٌٔت ًٜت هـخق گشديذ كِ هذيشيت هٌبثْ اًؼبًي ثيـتشيي  ّب پشٍطُخجشگبى دسگيش 

اص ديگش َٓاهل دخيل دس  تيثِ تشت، هذيشيت يکپبسچِ ٍ هذيشيت هحذٍدُ داسد ٍ ّوچٌيي ثِ تشتيت هذيشيت تذاسكبت ّب پشٍطُ

هزكَس دس  يّب تياٍلَثبؿذ. هذيش پشٍطُ ٍ َٓاهل ارشايي ٍ ػتبدي پشٍطُ ثش اػبع ػٌح كٌٔت ًٜت هي يّب پشٍطُؿکؼت 

 ٍ رلَگيشي اص َٓاهل ؿکؼت پشٍطُ اقذام ًوبيٌذ. يضيس ثشًبهِرذٍل ًؼجت ثِ 
 

 

 قذرداوی  ي تطکر   .   11

 

خَد، دس  شگزاسيتأحّوکبساى ؿشكت هلي ًٜت ايشاى كِ ثب سٌّوَدّبي آگبّبًِ ٍ  خلَكبًپشٍطُ ٍ ائوِ ٛي  هذيشاى ِياص كل

 . ذيآ يهايي هقبلِ هب سا يبسي ًوَدًذ، كوبل اهتٌبى ٍ تـکش ثِ ٓول  ٚيتأل
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Abstract 
Using standards for project management can reduce disputes and problems in project. Of course, it is usual in 

the huge oil and gas projects with a large operation and description list and the extension of the operation 

fields, a lot of disputes occur in each sector because of the lack of transparency and clear responsibility of 

management. In this paper, The Oil industry structural project failure factors based on PMBOK standard are 

classified. In this classification, Oil industry structural project failure factors within ten framework of the 

PMBOK standard are shown and by Shannon entropy and hybrid decision TOPSIS method compared, 

classified and prioritized. And the factors that coefficient higher likelihood for disruption or failure the 

projects are identified and during the projects implementation are prevented. On this basis and taking into 

account similar projects can be antedated and   provided on this priority, and be considered in planning.  And 
according to the results of calculations based on Multiple Attribute Decision Making and compared with data 

mining and the use of Shannon entropy and TOPSIS in prioritizing the problems and causes of project 

failures buildings based on knowledge decathlon in PMBOK and experts comments involved in projects in 

the oil industry. It is recognized Human resource management is most effective in failure and after that 

logistics management, integrated management and scope management are other project failures factors 

 

Key Words: Contract, Project Management, Bylaw, PMBOK Standard, TOPSIS Method. 
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