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 چکیده

ٍ عمراوای،   َاای  پريشٌبذين تردیذ  ٍ رضاذ ي   سااز  زمیىا ٍ َار کطاًری    ی تًساع ٍ  درحاال کطاًرَای   ازجملا ماوىاذ کطاًر    تًساع

ٍ عمراوای در بسایاری از مًا اع     َاای  پريشٌ. باضذ میما  ٍ  دالیلای  با ، عاذ   ماثرر  طراحای وامىاسا ، وباًد اساتاوذارَای     ازجملا

ٍ مذیریت صحیح مىابع، عاذ  يجاًد ویريَاای متخواک ي کارآماذ، متحما         . ضاًوذ  مای فراتار از بًدجاٍ مواً      َاایی  َسیىا

 ازجملااٍ. رسااذ ماایعمراواای الز  بااٍ و اار  َااای پااريشٌدر  گاا اری ساارمایٍ سااازی بُیىااٍلاا ا يجااًد سیسااتمی مااى م جُاات 

PMBOKي سیسااتم مااذیریت پااريشٌ َم ااًن ، تکىیاام مُىذساای ارزش َااا پااريشٌدر  سااازی بُیىااٍ َااای ريش
. باضااذ ماای 9

در  PMBOKمُىذساای ارزش در مااذیریت پااريشٌ بااا اسااتاوذارد  کااارگیری بااٍ تاایریرَااذا از وگااارش ایااه مبالااٍ، بررساای 

در ایااه مبالااٍ از ريش تحبیااف تًصاایفی بااا مطالعااات پیمایطاای    . باضااذ ماایاردبیاا   ای مىطبااٍضاارکت آ   َااای پااريشٌ

اردبیاا  ي َم ىاایه  ای مىطبااٍآماااری تحبیااف حاکاار، کارضىاسااان ي مااذیران ضاارکت آ    جامعااٍ  اسااتفادٌ ضااذٌ اساات. 

مُىذساای ارزش در فاااز  کااارگیری بااٍ. بااا تًجااٍ بااٍ وتااایق ایااه تحبیااف،  باضااذ ماایمطااايران مُىذساای ارزش آن ضاارکت 

ال یات در  ي َم ىایه ایاااد خ   َاا  پاريشٌ باًدٌ يلای در افاسایص کیفیات      ماثرر  َاا  آني کاَص زماان اجارای    َا پريشٌطراحی 

 چىذاوی وذاضتٍ است.  تیریرضرکت م کًر  َای پريشٌ َای َسیىٍوًآيراوٍ ي َم ىیه کاَص  َای ایذٌبريز 
 

 (، تحلی  کارکردPMBOKمُىذسی ارزش، مذیریت پريشٌ، گسترٌ داوص مذیریت پريشٌ )های کلیدی:  واژه

 

                                                           
1 Project Management Body of Knowledge 
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