
پژوهشنامه
مدیریتپروژه

1400تابستاناول،شماره

هکمیته  ژپوهش  و  توسع 

پژوهشنامه
مدیریتپروژه

شمارههمکار این 



شناسنامه

1400شمارهاول،تابستان|پژوهشنامهمدیریتپروژه

نشریهالکترونیکی،فصلنامه:نوعرسانه

انجمنمدیریتپروژهایران:صاحبامتیاز

:شمارهایناطالعات

احسان اله اشتهاردیان: مسئولمدیر 

محمد شرکا: سردبیر

نفیسه سادات نبوی: صفحه آرا و گرافیست

(ترتیب حروف الفبابه):شمارههمکاران این 

اوجی، مریم اوحدی، مریم اورک بختیاری، سارا پوراحمد، لیال خالقی زادهوحید 

:ارتباط با انجمن

www.ipma.ir: وبسایت

88229406-021: تلفن

info@ipma.ir: ایمیل

اه ، پردیس دانشکده های فنی دانشگآل احمدتهران، امیرآباد شمالی، باالتر از بزرگراه جالل : آدرس

تهران، ساختمان انستیتو مهندسی نفت، طبقه همکف

1439956191: کدپستی

با.ودمی شمدیریتوبرنامه ریزیانجمنتوسعهوپژوهشکمیتهتوسطمدیریت پروژهپژوهش نامهانتشار
تشرمنکشوردانشگاه هایازیکیهمکاریباپژوهش نامهاینشمارههر،دانشگاه هاباموثرارتباطبرقراریهدف
.استشدهآمادهمدرستربیتدانشگاههمکاریوهدایتباشماست،رویپیشدرکهشمارهاین.شدخواهد

:محتوامسئولیت
انجمنواستآننویسندگانعهدهبرنشریهاینمختلفبخش هایمحتوایدرشدهبیاندیدگاه هایومطالبمسئولیت

.نداردآنهاصحتقبالدرمسئولیتیمدیریت پروژه



فهرست

پیشگفتار

مقدمه

فصلاول

فصلدوم

فصلسوم

فصلچهارم

معرفی انجمن مدیریت پروژه ایران و کمیته پژوهش و توسعه

خبرنامه

برگزاری پنجمین دوره جایزه ملى پژوهش برتر مدیریت پروژه

برگزارى نشست هاى پژوهشى به صورت فصلى

ارتباط دانشگاه و صنعت

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

ارتباط با فارغ التحصیالن

مصاحبه با جناب آقای دکتر کفایت مند

مصاحبه با جناب آقای دکتر اشکوه

مصاحبه با جناب آقای دکتر حکمیان

مصاحبه با جناب آقای مهندس گلچیان

مصاحبه با سرکار خانم مهندس حسین زاده

ارتباط با اساتید

2

3

6

13

19

42



مخاطبین گرامی پژوهش نامه مدیریت پروژه سالم؛

عنداد بسیار خوشحالیم که پس از تالش های فراوان کارگروه پژوهش و توسعه انجمنن مندیریت پروژه اینران، ت

خواجنه تربیت مدرس، تهران، صننعتی امیرکبینر،)زیادی از اساتید فرهیخته دانشگاه  های ممتاز کشور همچون 

زرگ بنه گرد هم جمع آمدند تا با همکاری یکدیگر، قندمی بن( نصیرالدبن طوسی، علم و صنعت، علوم تحقیقات

.سوی یکپارجه سازی دانش مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه و صنعت بردارند

ته های رشنخست برقراری ارتباط بین دانشجویان . این فصلنامه با چهار هدف مهم کار خود را شروع کرده است

و (عمنرانگنرایش رشنته مهتدسنی )مدیریت ساخت ، (گرایش رشته مهندسی معماری)مدیریت پروژه و ساخت 

تخصصین چرا که باور داریم تجمیع دانش و تجربیات م. می باشد( گرایش رشته مهندسی صنایع)مدیریت پروژه 

. واهد شدباعث ایجاد هم افزایی و نگاهی جامع تر به جنبه های مختلف این حرفه خرشته ها، و فارغ التحصیالن این 

ان بنرای مشغول به تدریس هستند که آشنایی بنا آننرشته ها عالوه بر این اساتید ارزشمندی در هر کدام از این 

چالش هنای دوم کمتر کردن فاصله دانشگاه و صنعت که یکنی از اصنلی ترین. دانشجویان بسیار مفید خواهد بود

ت بنه اگرچه صنعت مدیریت پروژه از این حیث وضنعیت قابنق قبنولی نسنب. حال حاضر کشور محسوب می شود

ان و سنوم تسنهیق ارتبناط بنین دانشنجوی. بسیاری از دیگر صنایع دارد اما همچننان نیازمنند پیشنرفت اسنت

بنرای شنریه در نهایت از این ن. فارغ التحصیالن است که موجب تبیین بهتر مسیر پیش روی دانشجویان می شود

.اطالع رسانی اخبار، برنامه های پیش رو و گزارش فعالیت های پیشین انجمن استفاده خواهد شد

دسنترس نشریه الکترونیکی مدیریت پروژه، در هر فصق یکبار و هر شماره آن توسط یک دانشنگاه تهینه و در

یم شنماره اول اینن فصنلنامه توسنط دانشنگاه تربینت مندرس تقند. عالقه مندان به این حرفه قرار خواهد گرفت

شنرفت امید بر آن است تا با استقبال دانشجویان و اساتید از اینن حرکنت متبنت، شناهد پی. حضورتان می شود

زیزانی که از تمام ع. روزافزون صنعت مدیریت پروژه در سطح کشور و ارتقای سطح علمی جوانان این رشته باشیم

.در این مهم همکاری کردند سپاسگزارم
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ارپیشگفت

اله اشتهاردیاناحسان

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

1400تابستان 



موفن  بنه 1383انجمن مدیریت پروژه ایران یک انجمن علمی، غیر انتفاعی و مردم نهاد می باشد، که از سال 

ساله خود توانسته است بنا تکینه بنر 17کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است و با فعالیت 

و ترویج مشارکت اعضا و فعاالن شناخته شده مدیریت پروژه کشور و با هدف رشد و تعالی دانش مدیریت پروژه

.عملی این دانش در کشور نقش بسزایی را در گسترش دانش مدیریت پروژه در کشور ایفا نماید

عضنو حقنوقی یکنی از پنر مخاطنب تنرین 70عضنو حقیقنی و 600انجمن مدیریت پروژه ایران با بنیش از 

ر اعضای حقوقی این انجمن همگی از شرکتهای پروژه محور بوده و قالب آنها د. باشدهای علمی کشور میانجمن

برگزار انجمن مدیریت پروژه ایران ساالنه در رویدادهای متنوعی بعنوان. عرصه نفت و گاز و انرژی فعال هستند

ت آریاننا، برگزاری بزرگترین کنفرانس مدیریت پروژه کشنور بنا همکناری شنرک. کننده یا حامی فعال می باشد

و سمپوزیوم مدیران پروژه   BIMبرگزاری گردهمایی های ساالنه جوانان مدیریت پروژ، حمایت از کنفرانس های

.بخشی از این فعالیت هاست

ساعت کارگاههای آموزشی تخصصی، برگزاری جایزه ملی پنژوهش 100عالوه بر این برگزاری ساالنه بیش از 

برتر سنال، برتر مدیریت پروژه، برگزاری جایزه ملی و بین المللی مدیریت پروژه کشور، انتخاب مدیر پروژه جوان

ره جایگاه برگزاری مسابقات ملی دانشجویی، اعطای گواهینامه های تراز اول بین المللی برای مدیران پروژه و غی

جمنن عالوه بر این ان. انجمن را در میان متخصصین و مدیران حرفه ای عرصه ساخت و ساز تتبیت نموده است

بنوده و دارای ینک صنندلی در ( IPMA)مدیریت پروژه ایران عضو رسمی و فعال انجمن جهانی مدیریت پروژه 

.هیات مدیره این انجمن بسیار معتبر جهانی می باشد

ا پیروی از کند بعنوان یکی از ارکان انجمن علمی مدیریت پروژه ایران، تالش می، به«پژوهش و توسعه»کمیتۀ 

های رنامهای و موارد قانونی نسبت به تحق  اهداف و بقوانین، مصوبات و ضوابط انجمن و نیز رعایت اخالق حرفه

ته بوده و کنندۀ چارچوب کلی اهداف و وظایف این کمیدر این راستا سند حاضر تعیین. کلی انجمن اقدام نماید

.پس از تصویب هیات مدیره قابق اجراء خواهد بود
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مقدمه
معرفیانجمنمدیریتپروژهایران

کمیتهپژوهشوتوسعه



ر هنایی را از من نانجمن مدیریت پروژه برای جامعۀ مدیریت پروژۀ ایران در اف  این چشم انداز چنین ویژگنی

: کندپژوهشی ترسیم می

دست یافته به جایگاه اول پژوهشی در آسیا در حوزۀ مدیریت پروژه•

المللیها در سطح ملی و بیندارای تعامق موثر با صنعت و دانشگاه•

الهام بخش، فعال و مؤثر در توسعۀ کارآمد در حوزۀ مدیریت پروژه•
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مقدمه

چشمانداز

گنر  پنژوهش در حنوزۀ سازی راهبردهای پژوهشی انجمنن بنه عننوان منؤثرترین تسنهیقتدوین و پیاده•

مدیریت پروژه در سطح ملی

های مختلفتسهیق ارتباط و مشارکت پژوهشی بین دانشگاه•

های مختلفتسهیق ارتباط و مشارکت پژوهشی بین صنعت و دانشگاه•

هنای اطهای کیفی و کاربردی با ایجاد ارتبنهدایت و افزایش انگیزۀ پژوهشگران داخلی به انجام پژوهش•

المللیملی و بین

طح روی انجمن برای ارتقناء تاثیرگنراری انجمنن در سنهای پیششناسایی و توسعۀ نقاط قوت و فرصت•

ملی

های نوینتسهیق توسعۀ انجمن در حوزه•

ماموریت

محور-ارتقاء کیفی و کاربردی مدیریت پروژه در سطح ملی با توسعۀ رویکرد پژوهش•

روژه در گر کلیدی ارتباطات پژوهشنی در حنوزه مندیریت پارتقاء و تتبیت نقش انجمن به عنوان تسهیق•

سطح ملی

های حوزۀ مدیریت پروژهها و صنایع در زمینۀ پژوهشالمللی دانشگاهارتقاء جایگاه بین•

اهداف

معرفیانجمنمدیریتپروژهایران،کمیتهپژوهشوتوسعه



وسعهرئیس کمیته پژوهش و ت-(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)دکتر سید حسین حسینى نورزاد•

(عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)دکتر  احسان اله اشتهاردیان •

(عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر)دکتر حسین کریمی •

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)دکتر زینب سازور •

(یعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس)دکتر محمد سعید دهقانی سانیچ •

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)دکتر مهدی توکالن •

(عضو هیئت علمی دانشگاه ویتز آفریقای جنوبی)دکتر احسان سقط فروش •

(عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقیقات) دکتر آرنوش شاکرى•

ش و توسعهعضو افتخارى کمیته پژوه-(عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت)دکتر حسن ملکى تبار•

ژوهش دبیر کمیته پ-(دانش آموخته رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس مریم اوحدی •

و توسعه
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اعضایکمیتهپژوهشوتوسعه

کاندیدای دکتنرای مهندسنی و مندیریت سناخت دانشنگاه صننعتی خواجنه )مهندس مهدى آقاکریمى •

(نصیرالدین طوسی

(فارغ التحصیق رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس مریم اوحدی •

(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس الهه پویان راد •

(حقیقاتکاندیداى دکترى مدیریت سیستم ها دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و ت)مهندس بیتا حاتمى•

(کاندیدای دکترای مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت ایران)مهندس حمیده ربیعى •

(دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس)مهندس محمد شرکا •

(کاندیدای دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس ایمان شفیعى •

(دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس زهرا شکرانى •

(کاندیدای دکترای مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران)مهندس رضا گودرزى •

(بهترتیبحروفالفبا)توسعهاعضایکارگروهاجراییپژوهشو

معرفیانجمنمدیریتپروژهایران،کمیتهپژوهشوتوسعه



:هدف از اعطای جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه عبارت است از

اء و شناسایی و تجلیق از پژوهش گران برتر مراکز پژوهش و فنناوری حنوزه مندیریت پروژه در راسنتای ارتقن.  1

نهادینه سازی امر پژوهش و توسعه در مدیریت پروژه

کالت کمک به هدایت فعالیت های پژوهشی در راستای توسعه مدیریت پروژه بنه من ور تنیمین نیازهنا و مشن.  2

.صنعت

یفی های کایجاد انگیزه مضاعف برای اساتید و مدیران مراکز پژوهشی و فناوری در تعریف و راهبری پژوهش.  3

در حوزه مدیریت پروژه

:ارائه می شود« پژوهش دانشگاهی»و « پژوهش صنعتی»جوایز در دو دسته 

و « وژهجایزه ملی پژوهش دانشگاهی برتنر مندیریت پر»جایزه پژوهش دانشگاهی شامق پایان نامه با عنوان •

.ارائه می شود« جایزه ملی پژوهش صنعتی برتر مدیریت پروژه»جایزه پژوهش صنعتی با عنوان 

ده انتخاب در صورت صالحدید کمیته پژوهش و توسعه، سایر راه یافتگان به مرحله نهایی که به عنوان برن•

.یردبه آنها تعل  می گ« نشان افتخار برای مشارکت برجسته در حوزه پژوهش مدیریت پروژه»نشوند، 

و ها اگر کمتر از سه شرکت کننده وجود داشته باشد، بنه صنالحدید کمیتنه پنژوهشدر هر یک از دسته•

.تواند ملغی شودتوسعه برگزاری رقابت در آن دسته می

:الزامات متقاضیان شرکت در جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه به شرح ذیق می باشد

.باشندها، سایر مؤسسات تحقیقاتی یا صنعتیپژوهش گران می توانند از موسسات آموزش عالی و دانشگاه.  1

.هر پژوهش حداکتر می تواند در یک دسته جایزه شرکت نماید.  2

رکت کنند، پژوهش گران سایر رشته های تحصیلی عالوه بر رشته مدیریت پروژه می توانند در فرآیند جایزه ش.  3

.های مربوط به مدیریت پروژه باشداما باید مشارکتشان در زمینه
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خبرنامه
برگزاریپنجمیندورهجایزهملىپژوهشبرترمدیریتپروژه

فصلاول



.شدپروژه تحقیقاتی می بایست حداقق شش ماه به طول کشیده و در تاریخ ثبت نام تکمیق شده با.  4

ارفرمنا در داشتن حداقق یک مقاله کنفرانسی مستخرج از پژوهش دانشگاهی و تاییدیه حسن انجام کار از ک.  5

.شودپژوهش های صنعتی به عنوان شرط الزم ثبت نام متقاضیان جایزه در ن ر گرفته می

بنه جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه در دسته دانشگاهی بنه شنخپ پژوهش گنر و در دسنته صننعتی.  6

ایزه را برندگان جایزه، برای اولین دوره بعدی ح  شرکت در فرآینند جن. شخپ و یا تیم پژوهشی اعطا می شود

.نخواهند داشت

ه شنیدن چنین، ایجاد فرصتی برای سایر عالقمندان ببرای داوری، ارزیابی و امتیازدهی بهتر به پژوهش ها و هم

. ده اسنتای تندوین شننتایج پژوهشی شرکت کنندگان، برنامه جایزه پژوهش به صورت یک رقابت چند مرحله 

یگر بنه هایی مجازی برگزار خواهد شد و در هر نشست تعدادی از شرکت کنندگان با یکندبدین من ور، نشست

. د یافتهر نشست به مرحله بعدی رقابت راه خواه( یا تعدادی از برگزیدگان)رقابت خواهند پرداخت و برگزیده 

هنای ارائه کلی، ارائه کاربردهای پژوهش در دنیای واقعی و ارائه پیشنهادها برای پنژوهش)رقابت در سه مرحله 

.ها در ادامه ارائه شده استروند برگزاری رقابت. شودانجام می( آتی
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هاوداوریپژوهشهابرگزارینشست

مرحله مقدماتی

ارائه کلی پژوهش

مرحله نیمه نهایی

ارائه کاربردهای 
پژوهش در دنیای 

واقعی

مرحله نهایی

ی ارائه پیشنهادها برا
های آتیپژوهش

مراحق مختلف رقابت جایزه ملی پژوهش برتر مدیریت پروژه



قابت هر ر. در مرحله مقدماتی، پژوهش های ثبت نام شده با توجه به تعداد شرکت کنندگان گروه بندی می شوند

دقیقنه 12در هر نشست، هر پژوهش گنر در . شودریزی میگروه در قالب یک نشست مجازی یک ساعته برنامه

فر ن. داوری توسط هیئت داوران و حاضران در نشست انجام می شود. دهدیک ارائه کلی از پژوهش خود انجام می

1جدول روند کلی برگزاری مرحله اول در. برتر از هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا خواهند کرد( یا نفرات)

.آمده است

.آمده است2معیارهای داوری برای تیم داوران در این مرحله در جدول 
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مرحلهمقدماتی.1

توضیحاتعنوانردیف

کنندگانبر اساس تعداد شرکتبندیگروه1
هاپاسخ به پرسش+ دقیقه 12ارائه کلی پژوهش در هاارائه پژوهش2

نحوه داوری3
و متوسط % 80برای هر شرکت کننده، متوسط امتیاز اعطا شده توسط داوران با وزن 

معیار محاسبه امتیاز شرکت % 20امتیاز اعطا شده توسط حاضران در نشست با وزن 
.کننده در نشست و مبنای تعیین نفرات برتر خواهد بود

دو داور دانشگاهی و یک داور صنعتیتیم داوری4

روند کلی برگزاری مرحله مقدماتی رقابت: 1جدول

معیارردیف
عالی

(امتیاز15) 
خوب

(امتیاز12)
متوسط

(امتیاز8)
ضعیف

(امتیاز5)
فبسیار ضعی

(امتیاز1)

اصالت و نوآوری پژوهش انجام شده1

تئوری و مبنای ن ری پژوهش2

3
کاربردی بودن )ارتباط عملی 

(پژوهش

4
ای بودن روند شفافیت و حرفه

پژوهش

مدیریت و سازماندهی پروژه پژوهشی5

(3جدول )دستاوردهای پژوهش 6

(امتیاز100از )امتیاز نهایی پژوهش 7

معیارهای داوری برای تیم داوران در مرحله اول: 2جدول



.آمده است3معیارهای ارزیابی دستاوردهای پژوهش در این مرحله در جدول 

وند و پژوهش گرهای برگزیده در مرحله مقدماتی بر اساس تعداد نفرات در قالب گروه هایی دسنته بندی می شن

پژوهش گران در این مرحله. پردازندشرکت کنندگان هر گروه در یک نشست یک ساعته با یکدیگر به رقابت می

ور در حضن. دقیقه به طور خاص تنها به بیان کاربردهای پژوهش انجام شده در دنیای واقعی بپردازند12باید در 

ی در روند کلی برگنزاری مرحلنه نیمنه نهنای. ویژه برای افراد فعال در صنعت سودمند خواهد بوداین نشست به

.برتر در هر گروه از این مرحله به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد( یا نفرات)نفر . آمده است4جدول 

1400شماره اول، تابستان |پژوهش نامه مدیریت پروژه 

9

فصلاول
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معیارهای ارزیابی دستاوردهای پژوهش: 3جدول

عنوان
ای حداکثر امتیاز بر
هر عنوان

توضیحاتامتیاز متعلقهتعداد

10کتاب چاپ شده

فیت بسته به کی)مقاله علمی ژورنالی 
(مجله

7

های برای پژوهش)گزارش چاپ شده 
دسته صنعتی

5

2مقاله کنفرانسی

4افزاری تهیه شدهنسخه نرم

5ثبت اختراع

(25حداکتر )جمع امتیاز معیار دستاوردهای پژوهش 

مرحلهنیمهنهایی.2

توضیحاتعنوانردیف
بر اساس تعداد نفرات منتخب در مرحله اولبندیگروه1
هاپاسخ به پرسش+ دقیقه 12ارائه کاربردهای پژوهش در ارائه پژوهش ها2

نحوه داوری3
و متوسط % 80برای هر شرکت کننده، متوسط امتیاز اعطا شده توسط داوران با وزن 

معیار محاسبه امتیاز شرکت % 20امتیاز اعطا شده توسط حاضران در نشست با وزن 
.کننده در نشست و مبنای تعیین نفرات برتر خواهد بود

یک داور دانشگاهی و دو داور صنعتیتیم داوری4

روند کلی برگزاری مرحله نیمه نهایی: 4جدول



معیارهای داوری برای تیم داوران در مرحله دوم: 5جدول

روند کلی برگزاری مرحله نهایی: 6جدول

.آورده شده است5معیارهای داوری برای تیم داوران در مرحله دوم در جدول 
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نهاییمرحله.3

توضیحاتعنوانردیف

نفره4-2یک گروه بندیگروه1

هاپاسخ به پرسش+ دقیقه 12های آتی در های مناسب برای پژوهشارائه زمینهارائه پژوهش ها2

نحوه داوری3
و متوسط امتیاز % 80برای هر شرکت کننده، متوسط امتیاز اعطا شده توسط داوران با وزن 

معیار محاسبه امتیاز شرکت کننده در % 20اعطا شده توسط حاضران در نشست با وزن 
.نشست و مبنای تعیین نفرات برتر خواهد بود

دو داور دانشگاهی و یک داور صنعتتیم داوری4

معیارردیف
عالی

(امتیاز50)
خوب

(امتیاز40)
متوسط

(امتیاز25)
ضعیف

(امتیاز15)
فبسیار ضعی

(امتیاز5)

1
تناسب کاربردهای پیشنهادی با پژوهش

انجام شده

2
توانایی کاربردهای پژوهش برای حق 

های در دنیای واقعی و صنعت چالش

(امتیاز100از )امتیاز نهایی پژوهش 3

ه بنرای در این مرحله که مرحله پایانی برای اعطای جایزه پژوهش برتر می باشد، پتانسیق پژوهش انجنام شند

مینه های اند، به ارائه زگرانی که به این مرحله راه یافتهپژوهش. توسعه در آینده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

در گنران جدیندویژه برای پنژوهششرکت در این نشست به. پژوهشی برای تحقی  های آینده خواهند پرداخت

.آمده است6روند کلی برگزاری مرحله نهایی در جدول . حوزه مدیریت پروژه سودمند خواهد بود



معیارهای داوری برای تیم داوران در مرحله نهایی: 7جدول

.آورده شده است7معیارهای داوری برای تیم داوران در مرحله نهایی در جدول 
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معیارردیف
عالی

(امتیاز50)
خوب

(امتیاز40)
متوسط

(امتیاز25)
ضعیف

(امتیاز15)
فبسیار ضعی

(امتیاز5)

های پیشنهادی اهمیت و ضرورت زمینه1

2
وعات قابلیت تبدیق شدن پیشنهادات به موض

پژوهشی

(امتیاز100از )امتیاز نهایی پژوهش 3



در اولین نشست از سری سفرنامه های پژوهشی، جناب آقای مهنندس مصنطفی تاجینک دانشنجوی دکتنری

ین از تجارب خود در این حرفه بنا مخناطب"مهندسی و مدیریت ساخت"دانشگاه جرج میسون آمریکا در رشته 

:ایشان در این گفنگو به سواالت ذیق پاسخ دادند. سخن گفتند

چه چالش هایی در مسیر پژوهشی من وجود داشت و چطور آن ها را مدیریت کردم؟•

در مسیر پژوهشی با چه موضوعات جرابی مواجه شدم؟•

در نهایت چطور سواالت پؤوهشی خود را تعریف کردم؟•

در حال حاظر پژوهش دکتری من در رابطه با چیست؟•

ضنا ، جناب آقنای مهنندس ر(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)جناب آقای دکتر سید حسین حسینی نورزاد 

داننش  آموختنه کارشناسنی)و سرکار خانم مهندس مریم اوحندی ( دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)گودرزی 

.به عنوان مهمان در این نشست حضور داشتند( ارشد دانشگاه تهران

متعاقبا به نشست های مفید بسیاری با متخصصین حرفه مدیریت پروژه برنامه ریزی شده است که جزئیات آن

.اطالع شما عزیزان خواهد رسید

12

برگزارىنشستهاىپژوهشىبهصورتفصلى
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داستانزندگیپژوهشی

ازایرانتاآمریکا
مصطفیتاجیک



تندای مامورینت اصنلی دانشنگاه ها در اب. دانشگاه ها  از زمان آغاز فعالیت، ادوار متفاوتی را پشت سر گراشته اند

شکق گیری، آموزش نسق های آتی بود اما بنه تندریج پنژوهش نینز جنزء الینفنک آن شند و نسنق جدیندی از 

در دنینای. دانشگاه ها پدیدار شدند که در آن ها در کنار آموزش، فعالیت های پژوهشی نینز منورد توجنه بودنند

منوزش و رقابتی امروز و با توجه به تحوالت در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف، دگرگونی بنازار آ

 های تسهیق دسترسی به محتوای آموزشی الکترونیکی، موجب شنده اسنت تنا دانشنگاه ها عهنده دار مسنئولیت

ی در سطوح در واقع دانشگاه ها به من ور همسویی بیشتر با فرآیند توسعه اقتصاد. جدیدی در قبال جامعه شوند

ی و ینا مختلف بومی، منطقه ای و بین المللی ناگزیر از حرکت از ایفای نقش سنتی در ارائه آموزش هنای همگنان

اسخگویی به انجام پژوهش هایی با قابلیت به کارگیری پایین، به سوی ایفای نقشی فعال در حق مسائق جامعه و پ

روت آفرینند دانشگاه ها با چنین رویکردی، کارآفرین، ارزش آفرین و ث. نیازها در تعامق با محیط پیرامونی هستند

ران نینز به ن ر می رسد این نوع تحول در مسیر بلنوغ دانشنگاه های این. و دانشگاه های نسق سوم نامیده  می شوند

ه بایند امروزه  فاصله قابق توجهی بین پتانسیلهای علمی کشور با نیازهای صنعت وجنود دارد کن. ضروری است

، ارتبناط در کشنورهای توسنعه یافتنه. شکاف موجود با تعامق بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود

و رشد مستمر و پویای صنعت و دانشگاه چرخه متبتی را به وجود آورده که از طری  آن، این دو نهاد به توسعه

ردن در این بین وظیفه عمده دانشگاه ها، آموزش و ارتقای دانش دانشجویان و آماده کن. همدیگر کمک می کنند

وز آنان برای حضور در بازار کار و همچنین شناخت و برطرف کردن نیازهنای تحقیقناتی بخنش صننعت و بنه ر

ه دست آمده در حالی که صنعت نیز باید بر نتایجی که به کمک تحقیقات از حوزه فناوری ب. نگهداشتن آن است

ایش در اینن صنورت بنا افنز. تمرکز بیشتری خوهد داشته و در عملیات تولید محصول خود از آن استفاده کنند

رای اشتغالزایی برای جوانانی که آموزش های مرتبط را در دانشگاه ها گررانده انند، انگینزه رشند سنطح علمنی بن

.دانشجویان ارتقا خواهد یافت

ای آن در ادامه با هدف ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت، به معرفی گروه سرمایه گراری مسکن و حمایت هن

.از دانشجویان می پردازیم
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با توجه به لزوم کشف و پرورش اسنتعدادهای ملنی، گنروه سنرمایه گراری مسنکن در راسنتای ایفنای نقنش

شنور و مسئولیت های اجتماعی خود و همچنین استفاده از ظرفیت و انگیزه ی باالی دانشجویان و پژوهشگران ک

ی کشنور به من ور ارتقاء کیفی محصوالت گروه، به چند روش متفاوت با دانشگاه ها، مراکز آموزشنی و تحقیقنات

: ی گرددارتباط برقرار می نماید که در ادامه به توضیح موارد اشاره م( شامق دانشگاهیان، فن آوران و پژوهشگران)
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شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن

عالوه برسابقه همکاری و حمایت از پاینان نامنه های کناربردی و منتخنب، گنروه سنرمایه گراری مسنکن، از 

پروژه های دانشجویان برتر و مستعد مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها دعوت به همکاری می نماید تا

یا ارتباط با واحد اعالم نمایند و در ادامه طبن  ارزینابی و تطبین  R&Dپژوهشی خود را از طری  وب سایت  

آن ها با نیازمندی های صنعت و گنروه، طرح هنای منتخنب منورد حمایت هنای منادی و معننوی شنرکت قنرار 

برخی همکاری های گروه سنرمایه گراری مسنکن بنا دانشنجویان در راسنتای پایان نامنه های مقطنع . می گیرند

:کارشناسی ارشد

وه مقطع کارشناسی ارشد، مدیریت روشهای ساخت صنعتی در انبن)، دانشگاه تهران 85شقای  یگانه، سال-1

(سازی مسکن

ل مقطع کارشناسی ارشد، راهبردهنای پیاده سنازی سیسنتم کنتنر)، دانشگاه تهران 85صونا شادمند، سال-2

(اطالعات مدیریت پروژه

توسنعه »بررسنی کناربرد روش : مقطنع کارشناسنی ارشند)، دانشگاه تربیت مدرس 96وحید اوجی، سال -3

(برای بهبود کیفیت طراحی پروژه های ساختمانی( QFD)« کارکرد کیفیت

ارائه چهنارچوب پنریرش تندارکات: مقطع کارشناسی ارشد)، دانشگاه امیرکبیر 1399میالد سالمی، سال -4

(الکترونیک در پروژه های عمرانی

ی اسنتفاده از شنبکه عصنب: مقطع کارشناسی ارشند)، دانشگاه تربیت مدرس 1400بهنام سلطانیان، سال -5

(جهت تخمین هزینه های ساخت پروژه های مسکونی در فاز امکان سنجی

حمایتازپایاننامههایمنتخبکارشناسیارشدورسالهدکتری.1

ارتباطباصنعت،شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن
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ی و الزم به ذکر است عالوه بر موضوعات ذیق، گروه سرمایه گراری مسنکن متناسنب بنا نیازسننجی تخصصن

ردی در کارب-شناسایی زمینه های قابق بهبود در صنعت ساخت، پریرای ایده های نو و خالق و طرح های پژوهشی

:زمینه های مرتبط با صنعت ساختمان می باشد که در ذیق به سرفصلهایی دراین زمینه اشاره می گردد
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کاربردیمابینصنعتودانشگاه-حمایتازطرحهایپژوهشی.2

شناخت و ارزیابی مصالح نوین و روشهای نوین اجرایی در انبوه سازی مسکن• 

..(..الرسازی و.در حوزه های پیش ساختگی، صنعتی سازی  ،مدو) شناخت و ارزیابی روشهای ساخت نوین • 

نانوتکنولوژی در صنعت ساختمان و محصوالت شیمیایی نوین• 

ن مهاریا ارزیابی و معرفی سیستم های سازه ای نوین در هر گروه لرزه ای و طبقاتی  و بکارگیری روشهای نوی• 

استهالک انرژی

بهبود و ارتقا طراحی و انتخاب سیستم های تهویه مطبوع در مجتمع های مسکونی• 

ارایه مدلهای نوین بهینه سازی منابع در ساخت با رویکرد ساخت و ساز پایدار• 

در انبوه سازی مسکن(Delivery Project)ارایه و ارزیابی  روشهای واگراری پروژه های ساختمانی • 

معرفی مدلهای کارامد جهت مدیریت دانش در مجموعه های ساختمانی• 

در صنعت ساختمان  IOTو(BIM)بهبود و استفاده از رویکردهای جدید مدلسازی اطالعات ساختمان • 

(کسب و کار نوپا)شناخت و معرفی زمینه های کسب و کار جدید در صنعت ساختمان ایران • 

کاهش تاخیرات پروژه ها و مدیریت ساخت–مدلها و ابزارهای نوین جهت تخمین براورد هزینه پروژه ها • 

تحلیق نتایج و ابزارهای داده کاوی و بانک های اطالعاتی در صنعت ساختمان• 

مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی• 

...(معماری منعطف، مسکن مقرون به صرفه و) رویکردهای نوین در طراحی • 

روشهای نوین بهره برداری از مجتمع های مسکونی و ارتقا فرهنگ• 

مطالعات و رویکردهای جامعه شناختی در انبوه سازی مسکن• 

مدلهای ارزیابی کیفی پروژه ها در حوزه ساخت و اجرا• 

تحلیق مدلهای واقعی در استفاده انرژیهای نوین و تبدیق پریر در پروژه ها• 

راهکارهای پیاده سازی هوشمندسازی در مجتمع های مسکونی اقتصادی• 

مدلهای نوین در مدیریت تدارکات و تامین نیروی انسانی بهینه در پروژه های انبوه سازی• 

ارتباطباصنعت،شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن



هنداف مرکز نوآوری ساخت گروه سرمایه گراری مسکن بعنوان نخستین مرکز نوآوری تخصصی سناخت بنا ا

وین مختلفی ازجمله ایجاد پایگاهی جهت شناخت، تسریع در تبدیق ایده به محصنول و توسنعه فناوری هنای نن

درگروه و نیزکسب و انتشار دانش فناوری های نوین قابلیت ارائه خدمات دارد کنه در حنال آمناده سنازی و راه

انش و شامق مدیریت فناوری های نوین، برگزاری شوروم و رویدادهای تخصصی، انتشار د)اندازی فاز یک خدمات 

ای می باشد و با رونمایی ازآن فراخوانهنای مختلفنی دربخشنه( آموزش تکنولوژی های نوین و حمایت از نوآوران

تابدهندگی دانشگاهی و مراکز پژوهشی، شرکتهای دانش بنیان و فن آور همراه با  بازاریابی تخصصی در زمینه ش

ای و توانمندسازی ارایه می دهد که می تواند مسیری باشد بنرای ورود دانشنجویان و پژوهشنگران بنه رویکردهن

:در این خصوص فرایند پریرش طرح ها  در مرکز نواوری ارایه  می گردد. کاربردی و بهینه سازی در صنعت
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ارتباطبامرکزنوآوریساختگروهسرمایهگذاریمسکن.3

ارتباطباصنعت،شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن

شروع فراخوان
ثبت پروپوزال در 
سایت تحقی  و 

توسعه 

ارزیابی اولیه توسط 
مرکز نوآوری 

پریرش

تهیه پروپوزال و گام 
های پیاده سازی و 
الزامات مورد نیاز

خیر

بله

قابلیت ویرایش

بله

حمایت مادی، معنوی و 
تسهیلگری از طرح با 
توجه به پروپوزال

انجام فعالیت 
اجرای 4ارایه نتایج 

پایلوت در پروژه 
های گروه

نیاز به بازنگری

خیر پایان
تبدیق به سند یا 
دستورالعمق یا 
فرآیند یا گزارش

تعریف پروژه های 
موردنیاز گروه

خیر

انجام ویرایش توسط 
پژوهشگر4دانشجو

بله

ثبت درس آموخته ها در 
سامانه مدیریت دانش
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-یمشارکتاساتیدواعضایهیاتعلمیدانشگاهومراکزتحقیقاتیدرپروژههایپژوهش.4
کاربردیوداوریهایتخصصیدرسمینارها

ارتباطباصنعت،شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن

حضوردرسمینارهاوبرگزاریکارگاههایآموزشیدرکنفرانسهایدانشگاهیوتخصصی.5
توسطگروهسرمایهگذاریمسکنوارایهمقاالتتخصصی
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عتساختبرگزارینشستهایتخصصیدرزمینهفناوریهاومدلهاینوینکسبوکاردرصن.6
باحضورودعوتازشرکتهایتابعهگروه،فناوران،ایدهپردازانودانشجویان

ارتباطباصنعت،شرکتگروهسرمایهگذاریمسکن

برگزاریبازدیدهایآموزشیازبرخیپروژههایدردستساختگروهبرایدانشگاهیانو.7
شرکتهایمدعو

همچون نشست انقالب صنعتی چهارم در حوزه ساختمان، هوشمند سازی در انبنوه سنازی مسنکن، مهندسنی 

..ارزش در صنعت ساختمان، مدیریت انرژی از خانه تا محله و
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ارتباطبافارغالتحصیالن
مفصلسو

ارتبنناط بننا فارغ التحصننیالن در تمننامی رشننته ها و دانشننگاه ها موضننوعی حننائز اهمیننت اسننت، امننا در رشننته 

مدیریت پروژه این موضوع از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ زیرا این رشته در کشور منا از مقطنع ارشند در

در بدو همین امر سبب می شود بسیاری از دانشجویان. دانشگاه ها تدریس می شود و ماهیتی میان رشته ای دارد

به کمنک دانشجویان. ورود به این رشته، شناخت کافی از آن را نداشته و ابعاد مختلف آن را به خوبی نشناسند

تنر آشننا تعامق با فارغ التحصیالن می توانند با زمینه های مورد عالقه و مناسب خود در ادامه مسیر این رشته به

ود تنا اینن ارتبناط سنبب می شن. شده و فرصت های کاری و تحقیقاتی پیشروی خنود را بهتنر شناسنایی کننند

ف دیگنر از طر. دانشجویان هر دانشگاه درباره وضعیت تحصیق، تحقی  و اولویت های پژوهشی خود آگاه تر شوند

این امکان برای فارغ التحصیالن نیز فنراهم می شنود تنا بنا توجنه بنه شنناختی کنه از توانایی هنا و مهارت هنای

.دانشجویان پیدا می کنند، به عنوان نیروی کار از آن ها بهره جویند

در در این راستا انجمن مدیریت پروژه ایران با هدف کمک به دانشنجویان در ینافتن مسنیر منورد عالقه شنان

انتخاب حوزه و موضوع پایان نامه، آگاهی دانشجویان از فرصت های شغلی و کارآموزی موجنود در اینن رشنته و

اشنته همچنین آگاهی فارغ التحصیالن از ظرفیت ها و پتانسیق های دانشجویان در حال تحصیق، سنعی بنر آن د

شنکق گیری است تا با انجام چندین مصاحبه با فارغ التحصیالن برتر ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مندرس، بنه

.رابطه دانشجویان در حال تحصیق و فارغ التحصیالن این رشته کمک کند



خودتان را معرفی کررده و رزومره کراری و ( 1

.تحصیلی خود را بفرمایید

ک، من کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانی

گرایش حرارت و سنیاالت، کارشناسنی ارشند را در 

رشننته مهندسننی صنننایع، گننرایش سیسننتم های 

اقتصادی و اجتماعی گررانده ام و دکترای خنودم را

هم در رشنته مندیریت پروژه و سناخت از دانشنگاه 

.تربیت مدرس گرفته ام

در خصننننوص سننننواب  کنننناری، در زمینننننه 

از، مدیریت پروژه، تجربه مدیریت پروژه های نفت و گ

اعم از احداث پاالیشگاه ها و فازهای مختلف پنارس 

و پاالیشنگاه 16و 15جنوبی علنی الخصنوص فناز 

ات به واسطه مطالع. ستاره خلیج فارس را داشته ام

جانبی که در حنوزه مندیریت شنهری، بنه نسنبت 

. ستمدیریت پروژه داشتم، فعالیتم جدی تری بوده ا

برای متال در شهر تهران به عننوان معناون فننی و 

عمران شهرداری مناط ، قائم مقام شهردار منطقنه 

و همچنین چند سالی بنه عننوان شنهردار یکنی از 

.مناط  اصلی و مهم پایتخت فعالیت داشتم

20
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جنابآقایدکترمسعودکفایتمند
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سعی کرده ام ارتباط خود را بنا فضنای دانشنگاهی بنه

صورت تدریس حفظ کننم و هم چننین در رسنانه ها و 

کارهای پژوهشنی بنه عننوان راهنمنا، مشناوره و داور 

ز در فعالیت داشته باشم و در زمینه های مندیریتی نین

ل بنه به عنوان متال چند سا. دانشگاه فعالیت داشته ام

الینت عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه صنعتی قنم فع

داشته ام که هم در زمینه مدیریت عمومی فضای اداری

و دانشجویی دانشگاه و هم در زمینه مندیریت هیئنت

اه علمی و حتی بازطراحی فرایندهای سنازمانی دانشنگ

در گرشننته نیننز در پروژه هننای عمرانننی، . بننوده اسننت

ه البتن. پروژه های انرژی و پروژه های آی تی فعال بوده ام

در عرصه ورزش هم فعال بوده ام و با توجنه بنه اینکنه 

سوابقی در ورزش های رزمی و علنی الخصنوص ورزش 

کاراته دارم، بنه عننوان مربنی سنال ها در اینن رشنته 

ر مشغول بودم که این امر سبب ایجاد تجارب زیادی د

.زمینه رهبری سازمانی در من شده است

در حال حاضر هم در مدیریت چند شرکت در حنوزه 

مدیریت شهری و هولندینگ هایی کنه در اینن زمیننه 

فعال هستند، به عنوان هیئت مدیره این شرکت ها و

ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباجنابآقایدکترمسعودکفایتمند



.مجموعه ها مشغول به کار هستم

آیا اگر به عقب بازگردید براز هرم همرین ( 2

رشته را انتخاب می کنید؟

ردی بله با توجه به مفید بودن این رشنته و کنارب

بودن آن، که این امر را در طنی اینن سنال ها درک 

ه کرده ام،  اگر به عقب باز گردم دوباره همین رشنت

عیت در این راستا باید به این واق. را انتخاب می کنم

هم توجه داشت که انسان در مقاطع مختلف از عمر

خودش بر اساس اولویت بندی هایی کنه در ذهننش 

غییر برجسته می شوند و نگرشی که در طول زمان ت

ه می کند ممکن است عالقه منندی هایش نسنبت بن

در اینن. موضوعات مقداری دستخوش تغییر شنود

زمینه عالی  خودم به مرور از بحث هنای کناربردی 

. تبیشتر به سمت مباحث انتزاعی حرکت کرده اسن

عالقنه به عنوان متال اکنون بسیار به فلسفه و هنر

 بنه مند شده ام و اگر به گرشته برمی گشنتم حتمناً

.این موضوعات هم می پرداختم

ه مند در فلسفه، به فلسفه علم اخالق و دین عالق

هستم و در حوزه های هننری بنه موسنیقی و هننر 

هفنننتم یعننننی کنننارگردانی، فیلمنامه نویسنننی، 

دی داستان نویسی و علی الخصوص شعر عالقنه زینا

ینه فکر می کنم که اگر به عقب باز گردم و زم. دارم

.برایم فراهم باشد، به این مطالب نیز می پردازم

اما واقعیت این است که انسنان مندرن امنروز بنا 

توجه به بعد اجتمناعی اش، در درجنه اول بایند بنه 

ه برایدنبال رشته هایی باشد که بسیار مفید فاید
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ت های جامعه باشد تا بتواند به نوعی برای انسان، فرصن

بعد اما طبیعت انسان. شغلی و درآمدی نیز فراهم کند

فردی هم دارد و در بعد فردی ممکنن اسنت عالیقنی 

منن. داشته باشد که با بعند اجتمناعی همسنو نباشند

ردی و معتقدم که هر کس بتواند توازنی میان دو بعد ف

ی اجتماعی خود برقرار کند می تواند بنه فنرد موفن  تر

.تبدیق شود

ه تحصیل در این رشته چه توانایی و دیدی بر( 3

شما داد که قبال نداشتید؟

فکر می کنم هرکس در فضنای کناری خنود ممکنن 

به است بخشی از دانش مورد نیازش را به طور تجربی

نا مدیریت پروژه هم از اینن قائنده مسنتت. دست بیاورد

پ اما از ن ر من حقیقت امر این است که تخص. نیست

مدیریت پروژه دانش بسیار مهمی را بنرای منن فنراهم 

ا کرده است و نگاهم را نسبت به نحوه هندایت پروژه هن

ی را در مدیریت پروژه دانش. بسیار گسترده تر کرده است

اختیار من قنرار داده کنه پنیش از کسنب اینن داننش 

تخصصی از مزایای آن محروم بودم و مسلماً این دانش

ن به من خیلی کمک کرده است و پس از یادگیری این

کنه دانش سعی کرده ام با به کارگیری آن به سنازمانی

در آن کار منی کنم، کمنک کننم و اهنداف سنازمان را 

.محق  سازم



کدام درس در مدیریت پروژه برای شرما در ( 4

دوران حرفه ای مفید بود؟

همه آنچه که در این حوزه یاد گرفتم و مطالعنه 

کردم، در این دوره بنرایم مفیند بنوده و نمی تنوانم

سبت به تفکیکی قائق شوم و اولویت بندی خاصی ن

.دروس انجام بدهم

ح با توجه به فعالیت هرای فعلیتران تررجی( 5

می دادید چه دروس یا مهارت های دیگرری در 

دانشگاه فرا میگرفتید؟

.نمی توانم به درس یا مهارت خاصی اشناره کننم

فکننر مننی کنم مهم تننرین مهارت هننا و دروسننی کننه 

.دانشجویان به آن ها نیاز دارند، تدریس شده است

ی مشکالت اصلی مدیریت پروژه در صرنعت( 6

که شما در آن فعال هستید را چه می دانید؟

من عمدتاً در حوزه پروژه های اننرژی و مندیریت 

نها در شهری فعالیت کرده ام اما فکر میکنم که نه ت

این حوزه بلکنه در حوزه هنای دیگنر هنم، یکنی از 

مشکالتی که در کشور ما وجود دارد ناشنی از اینن

نی، است که مدیران ارشد سازمانی و بسترهای قانو

متقاضی استفاده کامق و مطلنوب و بجنا از تمنامی

جنبه های دانش مندیریت پروژه نیسنتند و اهمینت

این موضوع و عوایدی که می توانند در پنی داشنته

بنه همنین . باشد را به طنور کامنق درک نکرده انند

خنناطر بسننیاری از تخصننپ های مهننم مننرتبط بننا 

فادهمدیریت پروژه ممکن است مغفول بمانند و است
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نشوند و مضراتی هم از اینن ننواحی متوجنه جامعنه و 

به عنوان متنال هنگنامی کنه مندیران . صنایع ما شود

ه ارشد ما یا دستگاه های کارفرمایی اهمیت عطف توجن

ا بننه منندیریت ریسننک را درک نمی کنننند، طبیعتنناً بنن

ه ریسک هایی مواجه می شوند که نمی توانند آن ها را بن

می کنه یا هنگا. شکق شایسته و مطلوب مدیریت کنند

ا با دانش و اهمیت مدیریت اسنتراتژیک پروژه هنا آشنن

وانند نیستند و هم چنین با فوایدی که این داننش می ت

 ها در برای آن ها داشته باشد، طبیعتا ممکن است پروژه

از مشنکالت . جهت راهبردهای سازمانی هدایت نشوند

عمده ما در کشور این است کنه مندیران ارشند صنرفاً 

توجه خود را به مباحث اولینه مندیریت پروژه از جملنه 

مدیریت زمان و هزینه معطوف می کننند و از منواردی 

همچننون منندیریت سننبد پروژه هننا و طرح هننا، اهمیننت 

رهبری و مهندسی ارزش و ینا مبناحتی از اینن قبینق 

اینن امنر در حنالی اسنت کنه داننش . غافق می ماننند

 توانند مدیریت پروژه دانشی بسیار گسترده است که می

کشور منا را در مسنیر پیشنرفت و توسنعه بنه صنورت

کنر من ف. هرچه بهتر، مطلوب تر و سریع تر هدایت کند

ن می کنم که برای حق اینن مسنئله ابتندا بایند در این

زمینه فرهنگ سازی شود و مدیران ما باید بنا اهمینت

ن دانش های مختلف مرتبط با مدیریت پروژه و همچننی

ا ضرورت های قانونی و قانونگراری در اینن راسنتا آشنن

شوند و اسنتانداردهایی کنه پیناده می شنوند جندی تر 

وژه دنبال شوند تا از همه ظرفیت های دانش مدیریت پر

.ردبتوان برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده ک

م،برای متال هنگامی که ما مشکلی فیزیکی داری



یم ترجیح می دهیم به پزشک متخصپ مراجعه کن

تا پزشک عمومی، اما در مدیریت فروش ها برعکس

عمننق مننی کنیم و نگنناهی در سننطح یننک پزشننک 

در . عمومی بنه مشنکالت پروژه هنای کشنور دارینم

قتًا حالی که هرکدام از این دانش های تخصصی حقی

اری از می توانند به ما کمک کنند و جلوی بروز بسی

کنه اینن باید باور داشته باشیم. مشکالت را بگیرند

منا دانشی تخصصی و عمی  است و اگر کارفرمایان

ا این موضوع را باور کننند بسنیاری از مشنکالت من

.می تواند حق شود

وز معموالً در این راستا از جانب کسانی کنه دلسن

ور را هستند انتقاد می شود تا ریشنه مشنکالت کشن

عنوان  برای متال هدر رفت منابع کشور را به. بیابند

ت هندر رفن. یکی از مشکالت اصلی عنوان می کنند

و منابع هنگامی اتفاق می افتد کنه مندیریت خنوب

ینز مدیریت نادرسنت ن. درستی وجود نداشته باشد

زمننانی اتفنناق می افتنند کننه بسننیاری از دانش هننا و 

ن این. تخصپ های مدیریت جدی گرفته نمی شنوند

در حالی است که امروزه مدیریت نقش مهمی را در

. تحق  آرمان ها و اهداف ینک کشنور ایفنا می کنند

اکنننون مننا منندیران متخصننپ زیننادی در زمینننه 

لی مباحث پایه و اصن. مدیریت پروژه در کشور داریم

ینن که به عنوان دانش های تخصصی این رشته به ا

افراد تدریس می شود، در واقنع سننگ بناهنای اول 

د تنا یک پروژه هستند که باید درست به کنار برونن

. نندمابقی پروژه به درستی اجرا شود و ادامه پیدا ک

درعدم درست پیش رفتن این امر در نهایت سبب ه

23

1400شماره اول، تابستان |پژوهش نامه مدیریت پروژه  فصلسوم
ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباجنابآقایدکترمسعودکفایتمند

.رفت منابع می شود

هم البته غیر از این موارد مسائق و مشکالت دیگری

در این حوزه وجود دارد اما اگر مسائق را اولویت بنندی

، کنیم، به ن ر من اولوینت اول بنه منوارد گفتنه شنده

.اختصاص می یابد

ه برای تعیین موضوع پایان نامه یا رسراله چر( 7

توصیه ای دارید؟

طعنی توصیه کلی من برای دانشجویان بسته بنه مق

که در آن تحصیق می کننند متفناوت اسنت امنا چنند 

معیار مهم که عطنف توجنه بنه آن هنا می توانند بنرای 

.دانشجویان مفید باشد را ذکر می کنم

عالقه خنود دانشنجویان نقنش بسنیار مهمنی را در 

تعیین حوزه و موضوع پایان نامه و رسناله آن هنا ایجناد 

ه این عالقه است که به آن ها کمک می کند کن. می کند

و تالش و همتی مضاعف در این زمینه داشنته باشنند

ف وقت و انرژی بیشتری در زمینه پایان نامه خنود صنر

.کنند

. مسئله محور بودن موضوع هم حنائز اهمینت اسنت

موضوعی که سراغش می رونند چنه ننوع مسنئله ای را 

می تواند در کشور حق کند و چنه کمکنی بنه صننعت

گناه البتنه بنرای مقطنع دکتنرا ن. می تواند داشته باشد

د نیاز تئورتیکال اهمیت بیشتری دارد اما در آن هم بای

.جامعه لحاظ شود

اینکه چه اساتیدی هم در اختیار آن ها هسنت و بنه 

به آن ها دسترسی دارند و آیا این اساتید آمادگی کمک

مسیر پژوهشی عمدتاً. آن ها را دارند نیز مهم است



ی مسیر دشواری است و در دسترس بنودن اسناتید

جو در که وقت آزاد داشته باشند و بتوانند به دانشن

.این راستا کمک کنند حائز اهمیت است

اساتیدبهدسترسیاندازهبهومنابعبهدسترسی

یاصلرویکردچندرابطهایندر.استاهمیتحائز

ومقاالتکنندسعیاینکهاول.هستندمدن ر

دکنندنبالروزبهکامالً راشدهانجامپژوهش های

دهمشاهراروزبهمقاالتدرآتیتحقیقاتمسیرو

یکیامکدباخودشانعالی ببینندسپسوکنند

مقاالتهرچه.داردهمخوانیجهت هاایناز

،شوندواقعارجاعموردبیشتروباشندجدیدتر

اینپیشنهادیمسیروهستندمهم ترطبیعتاً 

می تواندمعموالًآتیپژوهش هایبرایهممقاالت

اینمدورویکردحالعیندر.باشدگره گشابیشتر

ابراخودارتباطکنندسعیدانشجویانکهاست

اگیریفرهنگامکنندسعیوکنندبیشترصنعت

هداشتحضورنیزصنعتدرمدیریت پروژهدانش

صنعتنیازهایومشکالتومسائقباوباشند

فضایبهراصنعتمشکالتوشوندآشنا

دنبالبهآن هابرایوکنندمنتققدانشگاهی

مزیتچندینآن هابرایامراین.بگردندراه حق

راه حقشدهیافتهمشکقبرایاگر.داشتخواهد

سرعتبهراخودحقراهمی توانندکردندپیدا

قمشکبرایراه حلیببیننداگرودهندانتقال

برایرازمینهمی تواندامرهمینندارد،وجود

دمی شوسببامراین.کندفراهمآتیپژوهش های

بهتنسبکاربردی تریوبهتردیددانشجویانکه

24

1400شماره اول، تابستان |پژوهش نامه مدیریت پروژه  فصلسوم
ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباجنابآقایدکترمسعودکفایتمند

د و دانشی که در حال یادگیری آن هستند داشته باشن

باحنث صرفاً نگاهی انتزاعی نداشته باشند و برایشنان م

.ملموس تر باشد

مت سعی کنند نگاهشان از سمت اثبات گرایی به سن

ه سمت سعی کنند بیشتر ب. ساختارگرایی هدایت شود

بنومی تحقیقات کیفی و متناسب با جغرافیا و فرهنگ

اً ما بروند و در مورد مسائق و مشکالت کشنور خصوصن

.در مقطع دکتری تئوری پردازی کنند

یننک توصننیه کلننی هننم کننه در ایننن راسننتا بننرای 

دانشجویان دارم این است که حتماً وقنت کنافی بنرای

یننادگیری روش تحقینن  اختصنناص دهننند و بننه ایننن 

.موضوع اشراف کامق داشته باشند

ن اگر دانشجویی عالقمند به کارآموزی در ایر( 8

او رشته باشد، شما فرصتی می شناسرید کره بره

اه در صورت مثبت برودن پاسر ، ر)معرفی کنید 

(.ارتباطی را بفرمایید

کنرد بن رم اگر بشود یک سیستم ن ام مند طراحی

د و که در آن دانشجویان بتوانند حیطه مورد عالقه خو

مهارت های خود را در آن وارد کنند و به طور همزمان 

ند و صنایع هم به این سیستم دسترسنی داشنته باشن

ا نیازهای خود را در آن وارد کند و این سیستم افراد ر

بننه صنننایع لینننک کننند، افننراد راحننت تر می توانننند 

در حنال. فرصت های شغلی و کارآموزی خود را بیابند

اط حاضر مورد خاصی مد ن رم نیست اما امکان در ارتب

ه بودن و معرفی کردن مواردی که در آینده با آن مواج

.شدیم وجود دارد



سخن پایانی شما بررای دانشرجویان ایرن ( 9

ا رشته یا کسانی که می خواهند ایرن رشرته ر

برای ادامه تحصیل انتخاب کنند چیست؟

یننک نکتننه کننه می تواننند در مننورد موفقیننت 

ه در دانشجویان تاثیرگرار باشد، آن هم این است ک

فضای مدیریت پروژه دانشی در اختینار آن هنا قنرار 

می گیرد که انواع مختلف پروژه را در هنر زمیننه ای

ریت بتوانند بر اساس یک سری اصول کلیندی مندی

  کنند اما شما زمانی می توانید در این زمیننه موفن

آن شوید که آن نوع پروژه و آن نوع صنعتی که در

ا بتوانیند فعالیت می کنید را بسیار خوب بشناسید ت

ایی دقی  تر برآورد کنید و ریسک ها را بهتنر شناسن

زاگرچه از متخصصین امر در کارگروه ها نی. کنید
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ت کنه می توانید کمک بگیرید اما پیشنهاد من این اسن

دانش خود را در زمینه های تخصصنی هنر پنروژه بناال 

یریت پروژه ببرید تا بتوانید با دقت و اشراف بیشتری مد

ز ضن اینکه شایسنتگی های خنود را نین. را انجام دهید

منتال عنالوه بنر . باید به صورت همزمنان ارتقنا دهیند

شایسنننتگی های فننننی، شایسنننتگی های رفتننناری و 

مهارت های رفتاری خود را نیز باید به صورت منوازی و

ت هم زمان باال ببرید، چون مدیریت پروژه رشنته ای اسن

. اردکه بسیار به مهارت های رفتاری و بین فردی نیناز د

کنه سعی کنید ارتباط خود را با صنایع به هنر شنکلی

داشته در صنایع مختلف حضور. می توانید برقرار کنید

گناه باشید و با مسائق و مشکالت آن ها آشنا شنوید و ن

.ه باشیدواقع بینانه تری نسبت به صنایع مختلف داشت



ی خودتون رو معرفی کنید و رزومه تحصیل( 1

.و کاری تون رو بفرمایید

اه من لیسانس خود را در رشته معماری در دانشگ

ته کارشناسی ارشدم را در رش. آزاد تبریز گررانده ام

و مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه تربیت مدرس

هم چنننین دکتننرای خننود را نیننز در ایننن رشننته از 

.دانشگاه تربیت مدرس اخر گرده ام

ال در خصوص سواب  کاری مرتبط با معماری، س

مهر به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت ایرسا83

انجنام مندیریت ریسنک در شنرکت نفتننی. بنوده ام

، فعالینت در بخنش مهندسنی 86پدکس در سنال 

ک ارزش و مدیریت پروژه در مرکز مطالعات لجسنتی

، مشنناور 90تنا 87دانشنگاه امنام حسننین از سنال 

، از جملنه 88سازمان انرژی اتمی در نطنز در سال 

در حنال. سواب  و تجربه های کاری بننده می باشند

منندیر عامننق شننرکت لیزینننگ 90حاضننر از سننال 

.توسعه صنعت و تجارت توس هستم

ر در خصوص سواب  آکادمیک، تجربه تندریس د

از سال. را دارم88دانشگاه تربیت مدرس در سال 
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در دانشنننگاه تهنننران بنننرای دانشنننجویان ارشننند 92

منندیریت پروژه و سنناخت،پروژه های نفننت و گنناز کننه 

گرایش ارشند رشنته صننایع اسنت مشنغول تندریس 

در دانشنگاه هننر بنرای 93و هم چنین از سال . هستم

ی را دانشجویان ارشد مدیریت پروژه و ساخت تامین مال

زمیننه تخصصنی کناری منن هنم در . تدریس می کنم

.رابطه با حوزه تامین مالی است

ه تحصیل در این رشته چه توانایی و دیدی بر( 2

شما داد که قبال نداشتید؟

ه به طور کلی رشته معماری یک دیند کلی نگنر را بن

قننبالً بننه صننورت سنننتی نقننش . انسننان می دهنند

مدیریت پروژه را در پروژه های ساختمانی معمارهنا بنه 

عهده داشنتند و بنه ننوعی یکنی از وظنایف معمناران 

مدیریت اجرا و تخصنپ های مختلنف در پنروژه بنوده 

در زمینه مندیریت پروژه هنم کنه زمیننه ادامنه . است

گرش تحصیق خودم بوده است، این نگرش کلی نگر و ن

وجنود مدیریتی در مقابق با نگرش جزئی نگر مهندسی

 ام، داشته و سبب شده که تحلیق هایی که انجام داده
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تحلیق های جامعه تری باشند و همه اجزای پنروژه 

بب فکر می کنم این نگاه جنامع سن. را در بر بگیرند

ک شد که به نوعی در تحلیق هایم در کار حرفه ای، ی

قدم از سنایر افنرادی کنه در اینن رشنته تحصنیق 

.نکرده اند، جلوتر باشم

جنه شما در یک پروژه هم باید به مباحث فنی تو

کنید و همزمان حواستان به هزینه های پروژه، زمان

پروژه و ریسک های آن هم باشد و به طنور منوازی 

ولی حواستان به این مسئله هم باید باشد که محصن

که تولید می شنود در نهاینت بنازار مصنرف داشنته

شاید در نگاه اول مورد آخر جزو اهداف ینک . باشد

مدیر پروژه نباشد و بیشتر در زیر مجموعنه اهنداف

مدیر طرح و مدیر پورتفولیو و یا مندیر عامنق ینک

سنازمان واقنع شنود و منندیر پنروژه بیشنتر بخننش 

اجرایی پروژه را بر عهده داشه باشد، امنا اینن دیند 

دگاه کلی نگر سبب می شود که ما مدیران پروژه دین

ته بهتری نسبت به زوایای مختلف یک پنروژه داشن

عنال باشیم، نسبت به سایر افرادی کنه در پنروژه ف

.هستند

ردهای رشته مدیریت پروژه بسته به دانشگاه رویک

ان مختلفی دارد، برای متال در زمان ما دانشگاه تهر

. تبیشتر به مباحث فنی در اینن رشنته می پرداخن

عماری دانشگاه شهید بهشتی به واسطه پایه قوی م

در آن به سمت معماری سنوق پیندا کنرد و رشنته 

ژه های مدیریت پروژه در آن بیشتر سمت مدیریت پرو

ق به دانشگاه هنر نیز به همین شک. ساختمانی رفت

سمت مدیریت پروژه های ساختمانی حرکت کرده 
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بت اما دانشگاه تربیت مدرس نگاه جامع تری نسن. است

ر بنه اینن رشنته داشنت و دانشنجویان می توانسننتند د

زمینننه های مختلننف و پروژه هننای مختلننف اعننم از 

، پروژه های ساختمانی، نیروگاهی، نفت و گناز، آی تنی

کنند و انرژی و غیر فعالیت داشته باشند، تجربه کسب

حتی پایان نامنه های خنود را از زمیننه های متننوع تری 

به همنین خناطر اینکنه شنما در کندام . انتخاب کنند

ضنای دانشگاه تحصیق کرده باشید هم در بازار کار و ف

.کاری و دیدگاه شما تاثیر گرار است

کدام درس در مردیریت پروژه بررای شرما در ( 3

دوران حرفه ای مفید بود؟

در بسیاری از دانشگاه های دنینا خصوصناً در مقطنع

دکترا در همان ابتدا پروپنوزال شنما مشنخپ اسنت و 

می دانید که قرار است روی چه موضوعی کنار کنیند و

د بسته به موضوعی که می خواهیند روی آن کنار کنین

اسننتاد راهنمننای شننما هننم مشننخپ اسننت و دروس 

دانشنگاه هنم شننما را در جهتنی سننوق می دهنند کننه 

در ایران اما قضیه مقداری. می خواهید در آن کار کنید

ه برای متال خودم هنگامی که شنروع بن. متفاوت است

د تحصیق در دوره دکتری کردم، می دانسنتم کنه قصن

دارم در حوزه تامین مالی کار کنم، اما منابع و دروسنی

نبود که مطالعه می کردیم، تنها مخصوص به این حیطه

یت بلکه در زمینه های مختلف مدیریتی از جمله مندیر

منابع انسانی، مدیریت قراردادهنای پنروژه و غینره بنه

ا بعضی از این مباحنث تن. مطالعه مباحث می پرداختیم

رحدودی با حیطه کاری من مرتبط بوده و دید جامع ت



ی می دادند اما بعضی دیگر از مباحث ارتباط چنندان

برد زیادی با زمینه تامین مالی نداشتند، بنابراین کار

بنرای متنال درس . نیز برای شخپ منن نداشنتند

مدیریت قراردادها تا حدودی برایم مفید بنوده امنا

د منن مدیریت منابع انسانی ارتباط چندانی بنا فیلن

.نداشته است

منن فکنر منی کنم درس هنایی کنه در آن زمننان 

می خواندیم، بیشنتر درس هنای پاینه ای بنرای اینن 

رشته بودند و از آنجنایی کنه اینن رشنته از مقطنع

ارشد وجنود داشنته و لیسنانس آن وجنود نداشنته 

است، دروس پایه در مقطنع ارشند جهنت آشننایی 

. دندبیشتر دانشجویان با این رشنته تندریس می شن

و برای متال درس های ن ریه مدیریت پروژه یک و د

در مقطع ارشد باعث شد که من بنا مندیریت پروژه

الی و بیشتر آشنا بشوم و مباحتی متق مندیریت من

د تامین مالی اسالمی برای منن ارزشنمندتر بوده انن

.چون با حیطه کاریم هم خوانی داشته اند

ارند از ن ر من یکی از اشکاالتی که دانشجویان د

این اسنت کنه در ابتندا کنه وارد محنیط دانشنگاه 

می شوند نمی دانند که می خواهند چه کنار کننند و

چون نمی دانند، شنروع می کننند همنه درس هنا را 

د مطالعه می کنند تا زمینه ای که در آن عالقه دارنن

دنینا در صورتی که در بیشنتر کشنورهای. را بیابند

یژه روند به این شکق است که در مقطع ارشد و به و

در مقطننع دکتننرا دانشننجویان از اول می دانننند کننه 

می خواهند روی چه موضوعی کنار کننند، بننابراین

درس  هایی هم که مطالعه می کنند در جهت
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.پاسخگویی به نیاز همان موضوع است

با توجره بره فعالیت هرای فعلیتران تررجیح( 4

می دادید چه دروس یرا مهارت هرای دیگرری در 

دانشگاه فرا میگرفتید؟

ن ر من در این خصوص این است کنه قنرار نیسنت 

دانشگاه همه آن دانش و مهارتی که یک انسان بنه آن

یلی من فکر می کنم یکی از دال. نیاز دارد را به او بدهد

که سبب می شود کنه منا نتنوانیم خواسنته خنود را از 

دانشگاه بگینریم، اینن اسنت کنه متصنوریم چنون در

ا یناد دانشگاه برتر کشور تحصیق کرده،ایم، همه چیز ر

جویان این دیدگاه که بیشتر برای دانش. خواهیم گرفت

دانشگاه های مطرح کشور وجود دارد و سبب می شنود 

د و که آنها نتوانند خواسنته خنود را از دانشنگاه بگیرنن

ی این در حال. همین امر سبب سرخوردگی آنها می شود

است که از ن ر من، دانشنگاه بنرای افنراد ینک هندف 

ته بنه نیست، بلکه یک ابزار یا یک مسنیر اسنت و بسن

اینکه هر فنرد چگوننه از اینن ابنزار اسنتفاده می کنند،

به . ردمی تواند چیزهای مختلف و متنوعی از آن یاد بگی

ن عنوان متال یکی از مزیت هایی که دانشگاه بنرای من

د آشنا داشت این بود که سبب شد با یک سری از اساتی

ه بشم و چون در آن زمان بسیاری از اساتید اینن رشنت

ا افراد در دانشگاه تربیت مدرس از اساتید مدعو بودند، ب

زیادی آشنا شندم کنه بعندها بسنیاری از فرصنت های 

م شغلی ام را به واسطه ارتبناط بنا همنین اسناتید بنرای

.ایجاد شد

ن درنگرش دیگری که سبب سرخوردگی دانشجویا



. تاین زمینه می شود، نگرش کارمند محور بودن اس

جایی یعنی دانشجویان به دنبال این هستند که در

استخدام شوند در حالی کنه مندیریت پروژه امکنان

. نندکار آفرین شدن را برای دانشجویان فراهم می ک

گی عدم تطاب  انت ار ما با واقعیت سنبب سنرخورد

قرار نیست صرف ورود منا بنه دانشنگاه. ما می شود

همه بخواهند که ما را در کار خود جنرب کننند و 

ه به اکنون عمالً دنیا به این سمت حرکت می کند ک

ینن جای این که افراد به مدرک شما نگاه کنند به ا

امر توجه می کنند که شما چنه تواننایی  هنا و چنه 

مهارت  هایی را دارید و چه کاری را می توانید برای 

سازمان انجام دهید و چه خالقیتنی بنرای سنازمان 

.دارید

ی مشکالت اصلی مدیریت پروژه در صرنعت( 5

که شما در آن فعال هستید را چه می دانید؟

20الی 10فیلد کاری من با مدیریت پروژه، تنها 

منننن دیننندگاه و داننننش . درصننند تطننناب  دارد

 پروژه مدیریت پروژه را دارم اما فیلد کاریم با مدیریت

بنننرای متننال منننن بننا دیننندگاه . تطنناب  ننندارد

ار مدیریت پروژه ای کنه داشنته ام، توانسنته ام سناخت

نم شرکت خود را ابتدا به صورت پروژه ای تعریف ک

ار و هرچه شرکت بزرگتر شده است به سمت ساخت

. ده امماتریسی و سپس ساختار وظیفه ای حرکت کر

تم اگر این دید را نداشنتم، پیاده سنازی اینن سیسن

.برای من امکان پریر نبود
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ه برای تعیین موضوع پایان نامه یرا رسراله چر( 6

توصیه ای دارید؟

اولین سوالی که در این زمینه مطنرح می شنود اینن

است که هدف افراد از نوشتن پایان نامه چیست چنون

افنراد می توانند اهننداف متفناوتی از نوشنتن پایان نامننه

ر این برای متال ممکن است هدف یک نف. داشته باشند

ا کنند باشد که رتبه سازمان ن ام مهندسی او ارتقا پید

. و به همین دلیق می خواهد کنه ادامنه تحصنیق دهند

امنه بنابراین چنین شخصنی موضنوعی را بنرای پایان ن

رین انتخاب می کند که بسیار راحت باشد و در سنریع ت

است ممکن. زمان ممکن بتوانند آن را به پایان برساند

ک هدف شخپ دیگری از نوشتن پایان نامه استخراج ی

کنه مقاله از آن و تحقیقات گسترده تر باشد و بخواهد

به ادامه تحصیق چه در داخق و چه در خارج از کشور 

آیا ممکنن اسنت شنخپ دیگنری از نوشنتن . بپردازد

ی فعالیت پایان نامه به دنبال این باشد که یک بستر برا

اب حرفه ای کاری اش ایجاد کند، یعنی موضوعی را انتخ

کند کنه سنازمان  هنا بنه آن احتیناج دارنند و بتوانند 

محصول کارش را بفروشند ینا بنه واسنطه آن موضنوع 

.درآمدزایی کند یا در جایی مشغول به کار شود

ه شنان افراد بسته به هدفی که دارند و بسته به عالق

پنس از . حیطه ای را بنرای پنژوهش انتخناب می کننند

تعیین حیطنه منورد عالقنه خنود بنا مطالعنه، داننش 

ن بیشتری در این زمینه پیندا می کننند و در طنی این

جنود مطالعات با مسائق و مشکالتی که در این زمینه و

دارد روبرو می شوند و سوالی در ذهنن آنهنا بنه وجنود 

تاگر تحقیقشان کیفی باشد، سپس سواال. می آید



یه تحقی  شان را می پرسند و اگر کمی باشند فرضن

در مقطع دکترا تنهنا تفناوتی کنه وجنود . می دهند

دارد این است که دیگر در جامنه عمنق موضنوع را 

.انجام نمی دهند و تئوری سازی می کنند

ر اگر دانشجویی عالقه مند به کرارآموزی د( 7

که به این رشته باشد شما فرصتی می شناسید

س ، در صورت مثبت بودن پا)او معرفی کنید؟ 

.(راه ارتباطی را بفرمایید

ته به در رابطه با سوال هشتم فکر می کنم که بس

حوزه کاری و عالقه افراد فرصنت  هنای کنارآموزی 

حیطه کاری منن ینک مقندار . متفاوتی وجود دارد

تخصصی تر است و در حنال حاضنر در اینن حیطنه 

کننناری، داننننش مننندیریت پروژه وجنننود دارد امنننا 

فرصنننت های شنننغلی و کنننارآموزی منننرتبط بنننا 

یا اگنر فرصنت شنغلی و. مدیریت پروژه وجود ندارد

کارآموزی وجود دارد مربوط به حیطنه کنوچکی از 

.مدیریت پروژه می شود
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ا بنا به صورت کلی جوابم به این سوال، بله است امن

توجه به عالقه مندی  های هر شخپ و حیطه کناری و 

نند مهارت آن ها، زمینه کارآموزی و فعالیتی که می توان

.انجام دهند متفاوت است

ته سخن پایانی شما برای دانشجویان این رش( 8

ه یا کسانی که می خواهند این رشته را برای ادامر

تحصیل انتخاب کنند چیست؟

بزار نگاه افراد برای موفقیت باید به دانشگاه به چشم ا

از اینن کنند و موفقیت آن ها بستگی به نحوه اسنتفاده

اد دانشگاه قرار نیست به آن ها همه چیز را ی. ابزار دارد

بدهد و افراد باید بسته به عالقه خنود در حنوزه منورد

عالقه شننان تحقینن  کنننند، دانننش کسننب کنننند و 

. مهارت های جدید و مرتبط با خودشان را یناد بگیرنند

اه ورود به دانشگاه یک شروع است که بنه شنما دیندگ

د می دهد و بقیه مسیر را خود افراد با تالش خنود باین

.طی کنند



ی خودتون رو معرفی کنید و رزومه تحصیل( 1

.و کاری تون رو بفرمایید

. 1359متولنند . بنننده حمینند حاکمیننان هسننتم

عمران از دانشنگاه آزاد تهنران –کارشناسی عمران 

از مرکز، کارشناسی ارشد و دکتنری مندیریت پروژه

دود دوران تحصیق بنده حن. دانشگاه تربیت مدرس

تا پایان 1366ابتدایی )سال طول کشیده است 30

مشغول بنه 1380از سال (. 1397دکتری در سال 

در صنعت حضور 1385کار بوده ام و از ابتدای سال 

عت توفی  حضور در پروژه های مختلف صن. داشته ام

نفننت و گنناز و پتروشننیمی، ارتباطننات و اطالعننات 

(ICT)،فوالد، سناختمان، آب و اننرژی را داشنته ام .

حوزه های کناری مختلنف از جملنه مندیریت پروژه، 

،(MC)برنامه ریزی و کنترل پروژه، مدیریت طنرح 

.  امتدارکات، احداث، ن ارت و بازرسی را تجربه کرده

فعال هستم  ResearchGateدر شبکه آکادمیک

می تنوان (Hakamian)که با جستجوی نام بننده 

سنایتی بنا عننوان. به مطالب آن دسترسی داشنت

مدیریت پروژه حکیمانه راه اندازی کرده ام
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(www.pmwisdoms.com ) کننه در آن مطالننب

دست اول مندیریت پروژه بنا رویکنردی متفناوت ارائنه 

.می شود

آیا اگر به عقرب بازگردیرد همرین رشرته را ( 2

انتخاب میکنید؟

عالقه مندی بنده از همان دوران نوجنوانی در حنوزه 

هنم سنن و . برنامه ریزی و کنترل پنروژه بنوده اسنت

سالهای من سریال عروسکی افسنانه سنه بنرادر را بنه

. دبعدها البته انیمیشن آن هم سناخته شن. خاطر دارند

ه در آن کارتون شخصیتی بود با نام اژدهای خفتنه کن

نقش او عالقه مندی بنده از همنان دوران نوجنوانی در 

و هم سن. حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه بوده است

سالهای من سریال عروسکی افسنانه سنه بنرادر را بنه

. دبعدها البته انیمیشن آن هم سناخته شن. خاطر دارند

ه در آن کارتون شخصیتی بود با نام اژدهای خفتنه کن

از . نقش او فقط تدوین استراتژی و برنامنه رینزی بنود

همان کودکی شیفته اینن شخصنیت بنودم و دوسنت

 پروژهرشته مدیریت. داشتم اصول این کار را یاد بگیرم

ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباجنابآقایدکترحمیدحکمیان



بنه تنها کاری که اگر. را بدون تردید انتخاب کردم

سنال 5عقب برگردم تغییر می دهم این اسنت کنه 

(.خنده)زودتر ازدواج می کنم 

ایت در این زمینه مقاله و کلیپی در س: پی نوشت

خود قرار داده ام که توصیه منی کنم آن را مشناهده 

اژدهننای خفتننه یننا عامننق چهننارم، راه )بفرمایینند 

(.دستیابی به موفقیت در پروژه ها

ی تحصیل در این رشته چه توانایی و دیرد( 3

به شما داد که قبال نداشتید؟

ا در دوران کارشناسی ارشد عالوه بنر آشننایی بن

مفاهیم اصول مدیریت پروژه، در حوزه هنای زنندگی 

. ردمنیز به دیدگاه های جدید و تازه ای دست پیدا ک

در دوران دکتری هم با اصول آکادمیک و پنژوهش 

.آشناتر شدم

کدام درس در مدیریت پروژه برای شرما در ( 4

دوران حرفه ای مفید بود؟

. اکتننر درس هننای بننه نننوعی سننودمند بوده اننند

درس هایی کنه بنه اسنتانداردهای مندیریت پروژه و 

مدیریت طرح می پرداختند خوب بودند، بحث هنای

. مننالی و اسننتراتژی و سننازمان هننم جننراب بودننند

ی می توانم برخی از درس ها را بازگو کنم کنه خیلن

یا درس تحقین  HSEاستفاده نکرده ام متالً درس 

در عملیات؛ درس کناربرد کنامپیوتر هنم از جملنه 

از . تدروسی بود که به ن رم جای کار بیشتری داش

درس سیستم های انجام پروژه که آقای دکتر
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امام جمعه زاده در دوران دکتری ارائه می کردند خیلی

.استفاده کردم

بررا توجرره برره فعالیتهررای فعلیترران، ترررجیح( 5

مهارت هررای دیگررری در /میدادیررد چرره دروس

دانشگاه فرا میگرفتید؟

برخی مباحث جاری صنعت مانند چارچوب های ن نام 

ریت فنی و اجرایی، مدیریت منابع انسانی، مباحث مدی

و کناربرد کنامپیوتر در صننعت از جملنه MCطرح و 

دروسی اسنت کنه می شنود بنه شنکق بهتنری بنه آن 

. پرداخت

ه مشکالت اصلی مدیریت پروژه در صنعتی کر( 6

شما فعال هستید را در چه میدانید؟

ده از قبق آما»: مدیریت پروژه شعاری دارد با این عنوان

م خیلی اوقات در صنعت افراد حتی ذره ای هن. «باشید

ت نتیجه اش می شنود مندیری. به این اصق توجه ندارند

ائق به صورت جزئی تر عمده مسن. اقتضایی و هزینه ساز

صنننعت را در بخننش همنناهنگی پننروژه و منندیریت 

ئیات نداشتن نگاه کالن و ندیدن جز. ذی نفعان می دانم

ناخت شن. در بستر تصویر کلی پروژه از مشکالت است

نادرست ذی نفعنان، مهم تنر از آن تمرکنز نداشنتن بنر 

.تامین نیاز و الزامات ذی نفعان نیز از جمله دردهاست

ه برای تعیین موضوع پایان نامه یا رسراله چر( 7

توصیه ای دارید؟

توصیه کلی من این است که رویا پردازی را کنار



بنه بگرارند و موضوعی را انتخاب کنند که تا حدی

بنا آن عالقه داشته باشند و بتوانند در زمان مقرر و

توجنه بنه رونندهای . کیفیت مطلنوب ارائنه کننند

همچنین اگر افراد دارای تجربه. جهانی خوب است

اجرایی باشنند موضنوع را می تواننند بهتنر انتخناب

م دسترسی داشتن به اطالعات مورد نیناز هن. کنند

در ترجمنه آکادمینک مباحنث . خیلی مهنم اسنت

ته اجرایی به راهنمایی اساتید دانشنگاه توجنه داشن

و برخی اوقات اصرار بنیش از انندازه دانشنج. باشند

ب باعث می شود که پایان نامه ینا رسناله ای تصنوی

د که شود که کار سنگین و زمانبری را طلب می کن

البتنه مهم تنر از همنه . از عهده دانشنجو برنمی آیند

ه ینا پاینان نامن. اینکه برای کار باید وقنت بگرارنند

رساله، بندون وقنت گراشنتن آن هنم در دانشنگاه 

.تربیت مدرس به جایی نمی رسد

اگر دانشجویی عالقمند بره کرارآموزی در( 8

کره این رشته باشد، شما فرصتی می شناسید

در صرورت مثبرت برودن )به او معرفی کنید 

(.پاس ، راه ارتباطی را بفرمایید

در حننوزه ای کننه االن مشننغول بننه فعالیننت هسننتم 

(ICT) امکان حضور افنراد بنرای کنارآموزی وجنود

اگر فردی عالقه مند در حوزه هنای دیگنر هنم . دارد

روژه مندیریت پ)باشد می تواند از طری  سایت بننده 

اعننالم کننند کننه (pmwisdomsحکیمانننه یننا 

.پیگیری داشته باشم
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ا سخن پایانی برای دانشجویان این رشرته یر( 9

کسانی که می خواهند این رشته را بررای ادامره 

تحصیل انتخاب کنند؟

مدیریت پروژه، رشته ای اسنت کنه عمندتاً بنا مباحنث 

اگنر . ندبرنامه ریزی و نگاه سیستمی ارتباط پیدا می ک

. نندبه این مباحث عالقه مند هستند آن را انتخاب کن

راد متصدی پیگیری، پیگیری و پیگیری رمز موفقیت اف

.مدیریت پروژه در صنعت است



ی خودتون رو معرفی کنید و رزومه تحصیل( 1

.و کاری تون رو بفرمایید

سال پیش کنارم رو در دفتنر یکنی از 15حدودا 

سال پس از فنارغ 8تا . اساتید معماری شروع کردم

بارتبه 94التحصیلی در این رشته کار کردم و سال 

وارد رشننته منندیریت پروژه در دانشننگاه عزیننز 16

یی بعد از اون سعی کردم کارها. تربیت مدرس شدم

که انجام می دم رنگ و بنوی مندیریت پروژه داشنته

االن هنم مسنئول پیناده سنازی فرآینند های . باشه

مدیریت پروژه در ینک هولندینگ سناختمانی و در 

شننرکت خننودم هننم مشننغول تنندریس و مشنناوره 

. مدیریت پروژه هستم

شننبکه ارتبنناطی گسننترده ای دارم و عالقمننند بننه

قه من یک مدیر پروژه با ذائ. تعامق با آدم ها هستم

.معماری هستم

ا آیا اگر به عقب بازگردید همرین رشرته ر( 2

انتخاب میکنید؟

درصد بله، اون یک درصد هم احتماال رشته99
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زمانی که صرفا ینک معمنار . معماری رو ادامه می دادم

و بودم احساس می کردم اون بهترین رشته دنیا اسنت

بعند . معماران هم خاص ترین افراد روی زمین هستند

یدم که با این رشته آشنا شدم و خوندم وکار کردم فهم

.که خاص ترین افراد مدیران پروژه هستند

من خناص بنودن رو دوسنت دارم و اینن دو رشنته 

مکمق هم هستند برای انجام کارهای خاص؛ بننابراین

.حتما مجدد این رشته رو انتخاب می کردم

ه تحصیل در این رشته چه توانایی و دیدی بر( 3

شما داد که قبال نداشتید؟

قبق از ورود به این رشته و بعند از اتمنام معمناری، 

حدودا هشت سال کار کردم و طوری بنود کنه تجربنه 

کاری در تمام جایگاه هنای شنغلی ممکنن در صننعت 

، ساختمان رو کسب کنردم؛ متنق ن نارت، پیمانکناری

میشنه گفنت پروژه هنای. مشاوره و نمایندگی کارفرمنا

ه با ساختمانی رو از تمام زوایا دیدم و تصورم این بود ک

وژه فکنر این تجربه بیشتر میشه به جایگاه مندیریت پر

اون موقع وظایف یک مدیر پروژه برام خیلی. کرد

ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباجنابآقایمهندسگلچیان



م بنرای همنین تصنمی! گنگ بود و البتنه ترسنناک

تر گرفتم در این رشته ادامنه تحصنیق بندم و بیشن

ندی کسب دانش مدیریت پروژه و بهره م. بشناسمش

ن از اساتید مجرب باعث شد با افنراد سرشنناس این

از اون بنه بعند اینن رشنته و . حوزه ارتبناط بگینرم

ت و جایگاه مدیر پروژه که ابتدا در ن رم خیلی زمخ

.جدی بود، خیلی دوست داشتنی شد

کدام درس در مدیریت پروژه برای شرما در ( 4

دوران حرفه ای مفید بود؟

تمامی سر فصق هنا طبیعتنا مفیند بنودن منتال

مدیریت قرارداد هنای دکتنر اشنتهاردیان، مندیریت 

ر ارزش دکتر عزیزی و سیسنتم های سنازمانی دکتن

اربابی ولی بنه ن نرم کناربردی تنرین درس، درس

ه رو موردی دو دکتر صبحیه بود که باید یک پنروژ

بررسی می کنردیم و نهایتنا ینک گنزارش در قالنب

.مقاله می دادیم

یح با توجه به فعالیتهرای فعلیتران، تررج( 5

مهارت هرای دیگرری در / میدادید چه دروس

دانشگاه فرا میگرفتید؟

ینا دوست داشتم موضوعاتی متق مدیریت چابک

BIM هم در سرفصق هنا می بنود، البتنه بنه علنت

از محدودیت زمانی در ارائه سرفصق ها میشه برخی

. رداین موارد رو در انجمن علمی دانشگاه پیگیری ک

رفت این انجمن بسنیار بسنتر مناسنبی بنرای پیشن

.دانشجویان در حین تحصیق است
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ه مشکالت اصلی مدیریت پروژه در صنعتی کر( 6

شما فعال هستید را در چه میدانید؟

متاسفانه در صننعت سناختمان همچننان بنه روش 

ان و سنتی پروژه ها مدیریت می شوند و تنها از من ر زم

ی هزینه برنامه ریزی و کنترل می شنوند، بنه موضنوعات

 شود مانند ریسک، ذی نفعان، ارتباطات بهایی داده نمی

از . و از مدیریت  دعاوی هنم کمتنر اسنتفاده می شنود

ه طرف دیگر یکی از امکانات مندیریت حرفنه ای پنروژ

ر در استفاده از ابزارهای مدیریت تغییرات است که اگن

ت پروژه ها استفاده شود تغییرات کمتری خواهیم داشن

ر و اگر هم داشنته باشنیم کمتنرین تناثیر منفنی رو د

.بردارد

ه برای تعیین موضوع پایان نامه یا رسراله چر( 7

توصیه ای دارید؟

موضنوع 3تا جایی که یادم میاد باید تا اواینق تنرم 

وقع پایان نامه رو مشخپ می کردیم و طبیعتا تا اون م

ن بر این. حوزه عالقمندی مون رو باید متوجه می شدیم

ار باید اساس و با نگاه به آینده شغلی و وضعیت بازار ک

بنرای موضنوع 95موضوع رو انتخناب کنرد، در سنال 

می توننه BIMخودم به این جمع بنندی رسنیدم کنه 

آینده شغلی و درآمد خوبی هم در ایران و هم خارج از 

.اون داشته باشه و پیش زمینه ای هم در اون داشتم

حوزه البته اگر صرفا بعد مالی رو در ن ر می گرفتم

ژه ها تدارکات رو انتخاب می کردم که با وضع فعلی پرو

و دعاوی فراوانی که ایجاد می شود می تونسنت درآمند 

من به مدیریت پروژه چابک. باالیی داشته باشه



(Agile Management )هم خیلنی عالقمنندم .

باتوجه به اینکه همه عرصنه های مندیریت پروژه در

آینده ای نزدیک رنگ و بنوی چابنک پیندا خواهند 

اگر می خواستم مجدد اینن رشنته را انتخناب . کرد

ابک کنم حتما یکی از گزینه های اصلی، مدیریت چ

.بود

اگر دانشجویی عالقمند بره کرارآموزی در( 8

کره این رشته باشد، شما فرصتی می شناسید

در صرورت مثبرت برودن )به او معرفی کنید 

(.پاس ، راه ارتباطی را بفرمایید

عت واقعیت تلخ اینه که پروژه ها مخصوصا در صن

ساختمان حال خوشی ندارند، برای همنین منن در 

ب اتفاق خوب کسن. حال تجربه صنایع دیگه هستم

تنر دانش مدیریت پروژه اینه که منا می تنونیم در اک

ن صنایع ورود کنیم، شاید دور از ذهن باشه ولی من

قنراره بنه زودی مشنناور ینه پننروژه مهنم در حننوزه 

میشه سن رشته ما اینه که. تجهیزات پزشکی باشم

متال منن در صننعت. در هر صنعتی ورود پیدا کرد

سنناختمان، ریلننی و بننه تننازگی در ایننن صنننعت 

تجهیزات پزشکی ورود کنردم و عالقمنندم کنه در 

صننورت ایجنناد فرصننت، اون هننا رو بننا دوسننتان بننه 

در 09123843668بننا شننماره )اشننتراک بننرارم 

(.خدمت دوستان هستم
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ا سخن پایانی برای دانشجویان این رشرته یر( 9

کسانی که میخواهند این رشرته را بررای ادامره 

تحصیل انتخاب کنند؟

به ن رم دوستانی که دانشنجوی اینن رشنته شندن

دی حتما کار درستی کردن و اون عزیزانی که عالقه من

ی وارد پیدا کردن که به این رشته بیان هم بدون نگران

ینه به عقیده من مندیریت پروژه فقنط. این رشته بشن

بک دانش خشک و خالی نیست بلکه این دانش یه سن

د زندگی جدید پیش روی شما مینراره کنه اگنر بتونین

 هنای خودتون رو منطب  با اون بکنید مطمئنا موقعیت

.خوب شغلی هم برای خودتون خل  خواهید کرد

، در پایان از تمامی اسناتید عزینزم، دکتنر اشنتهاردیان

ت تمنامی دکتر عزیزی، دکتر صبحیه و دکتر اربابی باب

.زحماتشان تشکر می کنم



ی خودتون رو معرفی کنید و رزومه تحصیل( 1

.و کاری تون رو بفرمایید

فننارغ التحصننیق . ریحانننه حسننین زاده هسننتم

مهندسننی معمنناری از پننردیس هنرهننای زیبننا از 

کارشناسی ارشد هم در . 90دانشگاه تهران در سال 

در رشته ی مدیریت پروژه از دانشگاه تربیت مندرس

یا  BIMاز زمان اتمام ارشدم، در حوزه ی . 94سال 

همننان منندیریت اطالعننات سنناختمان مشننغول بننه 

فعالیت هستم و در حال حاضر هم با عنوان شنغلی

ی با شرکتی با نام مدیران معیار همکنار BIMمدیر 

.می کنم

ا آیا اگر به عقب بازگردید همرین رشرته ر( 2

انتخاب می کنید؟

و اگرچه سوال سختیه و شرایط کننونی کشنور

و بازار شرایط خوبی نیست اما بلنه همنین رشنته ر

واقعیننت اینننه کننه مننن بننین . انتخنناب می کننردم

گرایش هایی که بنرای معمناری وجنود داشنتند، از 

.رمهمه بیشتر به مدیریت پروژه عالقه داشتم و دا
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توصیه ای که من به همه ی عزیزانی کنه میخواهنند 

ن انتخاب رشته کنند، دارم ایننه کنه اولنین و مهم تنری

درست . فاکتور در تعیین رشته ی تحصیلی عالقه است

اسننت کننه فاکتورهننایی متننق فرصننت های کنناری، 

رد فرصت های تحصیلی، میزان درامدی که هر رشته دا

بنه و بعد امکان اپالی شغلی و تحصیلی در هنر رشنته

م خارج از کشور اهمیت دارند و قطعا هم باید در تصمی

گیری به آن ها توجه بشود، اما هنیچ وقنت نبایند فنرد

بننر . عالقننه ی خننودش را فنندای ایننن فاکتورهننا کننند

نبنال هیچکس پوشیده نیست که شرایط کشور و بنه د

آن، بازار کار محندودیت هایی رو در تصنمیم گیری های

که اگر ما ایجاد می کند اما باید به این نکته توجه بشود

ازگار رشته ی تحصیلی ای که هر فرد انتخاب می کند س

ز تیپ با عالقه اش نباشد، که این عالقه نشات می گیرد ا

ر شخصیتی هر فرد، انگیزه ها و استعدادهاش، حتی اگن

در آن رشته موف  هم ظناهر بشنود اینن موفقینت در 

ی نهایت به شکست، سنرخوردگی و بعند هنم افسنردگ

یق ما بسیار داریم افرادی رو که به دل. منجر خواهد شد

بعدعدم تمایق و عالقه به رشته ی تحصیلی خودشان،
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صیق از فارغ  التحصیق شدن حتی از نو شروع به تح

ه ی کردند و یا در حوزه های کاری بی ارتباط با رشت

وجه لرا ت. تحصیلی خودشون درحال فعالیت هستند

رار به عالقه در اولویت تصنمیم گیری افنراد بایند قن

.بگیرد

ی تحصیل در این رشته چه توانایی و دیرد( 3

به شما داد که قبال نداشتید؟

، من قبق از تحصنیق در رشنته ی مندیریت پروژه

ه ن نر ب. فردی بسیار تک بعدی و جزئی نگری بودم

ق من یکی از دستاوردهای قابق توجهی کنه تحصنی

در این رشته دارد و جالب است که در محیط کنار 

هننم جننزو مهارت هننای کننامال محسننوس فننارغ 

کق نگر التحصیالن این رشته هست، یادگیری تفکر

ه نگرش کق نگر این امکان را به ما می دهد کن. است

م و از مقیاس باالتری بنه مسنائق پنروژه نگناه کننی

بتونیم هر بخش رو ننه بنه صنورت مجنزا بلکنه در

الب ج. ارتباط با سایر اجزا و حوزه ها در ن ر بگیریم

ی اینجاست که ما با تحصیق در رشته های مهندسن

ئق و یاد گرفتیم و بعد عادت کردیم چگونه در مسنا

پننروژه ای کننه در دسننت مون هسننت زوم بشننیم و 

رحنالی اینن د. دیتیق و جزئی به مسائق نگاه کنیم 

اهی  است که برای مدیریت کردن اتفاقا الزم است گ

یک یا چند قدم به عقب برگنردیم و موضنوع رو از

 تری دیدگاه های دیگر هم بررسی کنیم و دید وسیع

ک متال ابعاد فننی رو ننه تنهنا تنو ین. داشته باشیم

ر بگیریمدسیپلین بلکه تو همه ی دسیپلین ها در ن 
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ابعناد و بهشون توجه کنیم و عالوه بر ابعاد فنی، سایر

دیگه از جملنه زمنان، هزیننه، محندوده، ریسنک هنا، 

محدودیت ها؛ به همه ی این ها توجه داشته باشیم تنا

امینده در نهایت بتوانیم آن چیزی که رضایت کارفرما ن

ت این موضوع در صنعت سناخ. می شود را کسب کنیم

که ماهیت پروژه ها منحصر به فرد هسنت و ینک کنار 

تیمننی هسننت کننه یننک طیننف وسننیعی از رشننته ها و 

حوزه های کاری مختلف را در فازهای مختلنف چرخنه 

به . تحیات پروزه درگیر می کند بسیار حائز اهمیت اس

ن ر من بزرگترین دستاوردی کنه بنرای منن حنداقق 

ه داشت، این بنود کنه ینادگرفتم نگناه کنق نگری رو بن

.مسائق داشته باشم

کدام درس در مردیریت پروژه بررای شرما در ( 4

دوران حرفه ای مفید بود؟

در پاسخ به این سوال یک ابهامی بنرای منن وجنود 

رس دارد، اینکه آیا به صورت خاص دانشگاه تربیت مند

ده مدن ر هست و یا به صورت کلی این سوال مطرح ش

ی به ن ر من این سوال میتوننه بنه صنورت کلن.. است

، من به دلیق رعایت یک سری مالح ات.  پرسیده بشه

.هم کلی جواب میدم

ژه، سرفصق هایی که تدوین شنده بنرای مندیریت پرو

برای همه ی دانشگاه ها یکسان هستند و بنه ن نر منن

کنه تمام این سرفصق ها الزم و مفید است، برای کسی

بقیننه اش . میخواهنند  منندیریت پروژه را ینناد بگیننرد

ر برمی گردد به روش تدریس هر اسنتاد و اینکنه چقند

محتوای چیزی که دارد تدریس می شود با عنوان
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چنون بعضنا منن . سرفصق  اون واحد مطابقت دارد

ر شنیدم که گاهی اوقات محتوای چیزی که دارد د

صلی دانشگاه تدریس می شود چیزی متفاوت از سرف

.هست که بیان شده، این به صورت کلی

اما اگر من ورتون این است که حوزه ی کاری ک

م من االن در اون مشغول به فعالیت هستم بنا کندا

یک از واحدهای درسی ما در دوران ارشد مطابقنت 

کنی بیشتری دارد، واحدهایی که می تونم نام ببرم ی

روش های اجرای پروژه هسنت، اگنر اسنم واحند را 

وسنط اشتباه نکنم که کتاب ترنر تدریس می شند ت

یم آقای دکتر صبحیه و یک واحد دیگری هم داشت

اون . به اسم امور قراردادها و روش های اجرای پروژه

. دهم توسط آقای دکتر اشتهاردیان تندریس می شن

.ارندخب این دوتا واحد با کار من ارتباط بیشتری د

یح با توجه به فعالیتهرای فعلیتران، تررج( 5

مهارت هرای دیگرری در /میدادید چره دروس

دانشگاه فرا میگرفتید؟

:واحدهای پیشنهادی

.BIMواحد مدیریت 1.

فرایننند اجننرای سنناختمان از صننفر تننا صنند 2.

بنه همنراه کلینه ( خاکبرداری تا نازک کناری)

ی نکات فنی و اجرایی به همراه بازدید کارگناه

.مستمر در طول دوره

اضافه شدن واحدهای اختیناری کنه بسنته بنه 3.

رای دانشجویان در هر دوره یک یا چند واحند 

:قابق گرراندن باشد از جمله
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واحد تخصصی در حوزه قراردادها و امور پیمان کنه •

به صورت تخصصی تری امور پیمنان را آمنوزش داد

مطالبی چون ضوابط ساخت و ساز شهری، معرفی)

ه بخشنامه ها، نحوه تن یم قراردادهای متدوال، تهین

(.صورت وضعیت و سایر نکات قراردادی حقوقی

.اصول مراکره•

.برنامه نویسی•

.یامور مالیاتی، قوانین کار و بیمه تامین اجتماع•

ه مشکالت اصلی مدیریت پروژه در صنعتی کر( 6

شما فعال هستید را در چه میدانید؟

:مشکالت مدیریت پروژه در صنعت

عنندم اعتمنناد منندیران کارفرمننا بننه مفنناهیم و •

.مسئولیت های مدیر پروژه و دفتر مدیریت پروژه

ات نداشتن اختیار کافی مندیران پنروژه در تصنمیم•

.کلیدی پروژه

تاثیر کمرنگ و بعضا معکنوس محندودیت زمنان و•

هزینه در اغلب پروژه های بزرگ و در نتیجه انحراف

.زیاد از برنامه های تدوین شده

عدم اعتقاد و تمایق کارفرمایان به انجنام مطالعنات•

امکان سنجی بنه صنورت دقین  و درسنت پنیش از 

.طراحی پروژه به عنوان ابزاری جهت تصمیم گیری

ه برای تعیین موضوع پایان نامه یا رسراله چر( 7

توصیه ای دارید؟

تند عزیزانی که در این رشته مشغول به تحصیق هس

یبرای تدوین پایان نامه به هرحال باید زمانی را برا
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مطالعه و پژوهش بر روی یک موضوع خاص صنرف 

بنه پس چه بهتر که به این زمنان و فعالینت. کنند

و از عنوان یک فرصت نگاه کنند نه یک محدودیت

ا بتواننند این فرصت به بهترین نحو استفاده کنند ت

بهره از نتیجه تحقیقات خود در مسیر ادامه تحصیق

ه ببرند؛ اگر قصد ادامه تحصیق دارنند، ینا بنه آن بن

گناه عنوان بلیتی برای ورود به بازار کنار حرفنه ای ن

دیق چرا که حوزه تحقیقاتی آنها می تواند تبن. کنند

به حوزه کاری حرفه ای آنها نیز بشنود و بنه عننوان

یک توصیه، حوزه هنای ننوین صننعت سناخت کنه 

استفاده رو به رشدی در صنعت دارنند و از طرفنی

ی نیروی متخصپ در آنها کمتر است، گزیننه خنوب

.برای انتخاب موضوع پایان نامه هستند

اگر دانشجویی عالقمند بره کرارآموزی در( 8

کره این رشته باشد، شما فرصتی می شناسید

در صرورت مثبرت برودن )به او معرفی کنید 

(.پاس ، راه ارتباطی را بفرمایید

مشغول به فعالیت هستمBIMمن در حوزه . بله

و BIMو گننناهی فرصنننت های کننناری در حنننوزه 

فناوری های نوین فنراهم می شنود کنه میتنوانم بنه 

س آدر. ها معرفی کنمدوستان عالقمند به این حوزه

:ایمیق من

reihaaneh.hoseinzadeh@gmail.com
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ا سخن پایانی برای دانشجویان این رشرته یر( 9

کسانی که میخواهند این رشرته را بررای ادامره 

تحصیل انتخاب کنند؟

در مورد رشنته مندیریت پروژه و آیننده شنغلی اینن 

اید رشته نکته ای وجود دارد که به ن رم گفنتن آن شن

. برای دوستان عالقه منند بنه اینن رشنته مفیند باشند

احتمنال پننریرش افننراد در مشنناغق مختلننف و میننزان 

در (Individual Competency)شایسنتگی افنراد 

هننر حرفننه ای بننه عوامننق مختلفننی بسننتگی دارد کننه 

مهم ترین آنها میزان دانش، تجربه و مهارت هر فرد در 

امق آن حرفه می باشد که طبیعتا وزن هر یک از این عو

های مختلف متفناوت و معمنوال وزن یکنی از در رشته

ی بنه طنور متنال برخن. این عوامق بیشتر از بقیه است

ر رشته ها همچون رشته های علوم پایه کامال مبتننی بن

در رشته مدیریت پروژه عامنق تجربنه و. دانش هستند

سننپس مهننارت وزن بنناالیی دارد و قطعننا وزن تجربننه 

اجرایی و بعند مهارت هنای مندیریتی کمتنر از داننش 

یتی و دانستن این نکته برحسنب تینپ شخصن. نیست

را لن. روحیه افراد ممکن است مطلوب یا نامطلوب باشد

. تتوجه به این نکته در انتخاب رشته حائز اهمیت اسن

وزه همچنین برای دوستانی که تجربه اجرایی در این ح

ن ندارند و وارد این رشته شده اند ممکن اسنت دانسنت

بنه این مطلب خوشایند نباشد چرا که برای وارد شدن

محیط کنار حرفنه ای مسنیر طنوالنی تری را در پنیش 

خاب و لرا به دوستانی که تصمیم به انت. خواهند داشت

گنر ادامه تحصیق در این رشته دارند توصیه منی کنم ا

ورتامکان وارد شدن به محیط کار را دارند، البته به ص
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د، پاره وقت که خدشه ای به تحصیق آنها وارد نشنو

در . حتی شده به صورت کارآموز وارد بازار کار شوند

ت به این صورت عالوه بر کسب تجربه اجرایی، نسب

مطالبی که در طول دوره ها ارائه می شود نینز درک

همچنننین پیشنننهاد. بیشننتری پینندا خواهننند کننرد

ن شخصی من به دوستان با تجربه اجراینی کنم این

ر است که بر ارتقاء مهارت و دانش تخصصی خود د

حوزه هننای مختلنننف منندیریت پروژه و بخصنننوص 

حوزه های نوین در صنعت کنه نینروی متخصنپ و 

ندر ای. با تجربه در آن ها کمتر است، تمرکز کنند

41

1400شماره اول، تابستان |پژوهش نامه مدیریت پروژه  فصلسوم

صورت جای خود را در محیط کار حرفه ای بنا سنرعت 

 هنای این موضوع برای خانم. بیشتری پیدا خواهند کرد

فانه جای انکار نیست که متاسن. محترم نیز صادق است

ر در در این رشته نیز مانند بسیاری از رشنته های دیگن

کشننورمان بنننا بننه فرهنننگ غلننط تننا حنندی تبعننی  

ت اینکار مردانه اس"جنسیتی داریم و همواره با عبارت 

درحالیکنه. مواجه می شویم"و روحیه مردانه می طلبد

منند تجربه چیز دیگری می گوید و تعداد خانم های توان

.و موف  در این رشته قابق توجه است

ارتباطبافارغالتحصیالن،مصاحبهباسرکارخانممهندسریحانهحسینزاده
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ارتباطبااساتید
فصلچهارم

. ر می آیدتعامالت و روابط بین دانشجویان و اساتید یکی از مهم ترین عرصه های ساختار اجتماعی علم به شما

اشد و همین بگسترده ماهیت بین رشته ای مدیریت پروژه سبب شده تا زمینه کاری و پژوهشی اساتید این رشته 

اتید و شناخت اس. امر ظرفیت خوبی را برای پوشش دادن عالی  دانشجویان در زمینه های مختلف ایجاد می کند

امنه و حوزه فعالیت  علمی و پژوهشی آن ها، می تواند به دانشجویان در انتخاب زمیننه فعالینت و موضنوع پایان ن

. رساله و همچنین پیدا کردن مسیر شغلی مورد ن رشان کمک کند

در این لف، در همین راستا، جهت تسهیق ارتباط دانشجویان با اساتید مرتبط با این رشته در دانشگاه های مخت

ریت و مندی( گرایش مهندسی معمناری)از اساتید هیئت علمی رشته های مدیریت پروژه و ساخت شماره لیستی 

در دانشگاه های سطح شهر تهران جمع آوری شنده و بنه ترتینب حنرف الفبنا ( گرایش مهندسی عمران)ساخت 

موضنوع مرتب شده است تا دانشجویان بتوانند اساتید فعال در حوزه مورد عالقه خود را بشناسند و در انتخناب

 های رشنته ها و دانشنگاهدر شماره های آینده این پژوهش نامه، . پایان نامه و یا زمینه کاری از آن ها کمک بگیرند

. دیگر شهرها نیز اضافه خواهند شد



علیرضا باقری

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه 
نصیر الدین طوسی

رشته مدیریت ساخت
bagheri@kntu.ac.ir

وربهنود برمایه

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

b.barmayehvar@art.ac.ir

هانی اربابی

درسعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت م
رشته مدیریت پروژه و ساخت

arbabi@modares.ac.ir

عبداله اردشیر

یرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ام
رشته مدیریت ساخت

ardeshiraut.ac.ir

احسان اله اشتهاردیان

درسعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت م
رشته مدیریت پروژه و ساخت

eshtehardian@modares.ac.ir

امین الوانچی

ریفعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ش
رشته مدیریت ساخت

alvanchi@sharif.edu

مهدی توکالن

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت ساخت

mtavakolan@ut.ac.ir

مهیار جاویدروزی

تیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهش
رشته مدیریت پروژه و ساخت

m-javidruzi@sbu.ac.ir

بهروز بهنام

میرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ا
رشته مدیریت ساخت

b.behnamaut.ac.ir

مجید پرچمی جالل

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

parchamijalal@ut.ac.ir

حسین تقدس

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت ساخت

htaghaddos@ut.ac.ir

زاده آذریکتایون تقی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

ktaghizad@ut.ac.ir
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لفبالیست اساتید به ترتیب حروف ا



محمد حسین صبحیه

درسعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت م
رشته مدیریت پروژه و ساخت

sobhiyah@modares.ac.ir

حسین طوسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

toosi@ut.ac.ir

حسینیوحید شاه

میرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ا
رشته مدیریت ساخت

shahhosseiniaut.ac.ir

فرهنگ شعفی

عضو هیئت علمی دانشگاه پارس
رشته مدیریت پروژه و ساخت

farhang@shaafi.ir

نعیمه صادقی

یر عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نص
الدین طوسی

رشته مدیریت ساخت
sadeghi@kntu.ac.ir

مجید صافچیان

قاتعضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقی
رشته مدیریت ساخت

safehian@srbiau.ac.ir
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محمد جعفری فشارکی

عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
رشته مدیریت پروژه و ساخت

m.fesharaki@ut.ac.ir

سید حسین حسینی نورزاد
رئیس کمیته پژوهش و توسعه

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

hnourzad@ut.ac.ir

محمد سعید دهقانی

یر عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نص
الدین طوسی

رشته مدیریت ساخت
dehghani@kntu.ac.ir

مهدی روانشادنیا

قاتعضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقی
رشته مدیریت ساخت

ravanshadnia@srbiau.ac.ir

محمد حسن سبط

میرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ا
رشته مدیریت ساخت

sebtaut.ac.ir

اقبال شاکری

یرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ام
رشته مدیریت ساخت

eshakeriaut.ac.ir



حمیدرضا عباسیان جهرمی

یر عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نص
الدین طوسی

رشته مدیریت ساخت
habasian@kntu.ac.ir

مجتبی عزیزی

سعضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدر
رشته مدیریت پروژه و ساخت

azizi.pm@modares.ac.ir

یعقوب علی پوری

یر عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نص
الدین طوسی

رشته مدیریت ساخت
y.alipouri@kntu.ac.ir

امیر فرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم
رشته مدیریت پروژه و ساخت

a.faraji@khatam.ac.ir

احسان فرصت کار

عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
رشته مدیریت پروژه و ساخت

forsatkar@gmail.com

رضا فلسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

r.falsafi@art.ac.ir

محمد حسین محمودی ساری

هنر تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه 
رشته مدیریت پروژه و ساخت

mahmoudi@art.ac.ir

محمد مهدی مرتهب

ریفعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ش
رشته مدیریت ساخت

mortaheb@sharif.edu

افشین فیروزی بویاغچی

یقاتعضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحق
رشته مدیریت ساخت

firouzi@srbiau.ac.ir

حسین کریمی

یرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ام
رشته مدیریت ساخت

hossein.karimiaut.ac.ir

محمود گالبچی

تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه 
رشته مدیریت پروژه و ساخت

golabchi@ut.ac.ir

عماد الدین محمدی گل افشانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات
رشته مدیریت ساخت

golafshani@srbiau.ac.ir
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فرامرز مودی

میرکبیرعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی ا
رشته مدیریت ساخت

fmoodiaut.ac.ir

محمد تقی نظرپور

تیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهش
رشته مدیریت پروژه و ساخت

m_nazarpour@sbu.ac.ir

احد نظری

شتیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید به
رشته مدیریت پروژه و ساخت

a_nazari@sbu.ac.ir

عصمت اهلل نورزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم
رشته مدیریت پروژه و ساخت

noorzai@ut.ac.ir

غالمرضا هروی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت ساخت

heravi@ut.ac.ir

سعید یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رشته مدیریت پروژه و ساخت

sdyousefi@ut.ac.ir
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