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DAUG



 د لوړو زده کړو وزارت پیغام
 

د برش د تاریخ  هام تلفو او د ی  کاا کفارل د وواو ې  هاو ا هام 

 .السفم یې ړلاو  سارتوو ې  رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول  د 

دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ   ېاا د هدک کاد  د 

کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل . لم  مد  ېتوام د ندخوېلاو 

تعیری نو  د  رت د غوښفنو ې  د ټولنا د ېړتیر   هم نظل کا نیولاو هک برخاد  هیژندل شوخو

 نو  دیيس توېد ې  کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې  ېرپ يش.

لم ښرغوو ېسفردېنو ې  لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو  ېاا د ېتادېیک هخاری خاا 

څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی  ې  ېخسفو  ې  د کوونو هم ې ږد  کا خا هم رووو ېړ ناد  

ء کاد  د  ې  د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف  ژبرړيل د   رول تيل هوی خا ېدې

د . لم نوی  ښرغوو ېسفردېنو ې  هو رنو څلم  و هم دینښت غوښفنم کو  تال څاو هام روواو 

يس کفربونم ې  دیيس تاوېد بلېبال ې  ېارپ کاد   ېاا لام ېارپ ېړ ند  بلرو کا نو  دی 

 ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم  ېک کا  یکدل يش ې  د هدک کاد  د کی یات هام لوړ لاو ې  د 

 وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر  ېریسف    . 

د لوړ  هدک کد   هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د 

 لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری  ې  نو  دیيس توېد بلېبل ې  ېرپ کد .لوړ لو 

هتاوږ  مکاری مېکاح خحیا  ( ې  DAUG) اولنټد آملرين ې  ېفغرين هو نفونونو  اک  هم هر

 د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.  د  کفرلڅلم تننم کو  ېا د  ک ید 

 کد  ې  هلېرفیر  تاوتم تال څاو هام نیا د   یوم تندک خو ېا نوتوړ  ګټویک هل سم د ې  

 یېتوونکا کا د  ل دیيس تضمون لوریک ل  تل ل ک خو تعیری  دیيس کفرل  لل .
 

 هم دینښت

  وبدېلفوېل برالکله  لیېنجن ووو خهو نمل د

  هخلههلست  د لوړ  هدک کد  

 ۱۳۹۸کربل  



 
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو  ګهه ګ ه   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتهود معلوماتو تهه س  رسهی نهه لهري  پهه زا ونويشمیر استادان او محصلین  وو زواتکېږي. 

 ټیه چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه  ګټه اخيل ګه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدروس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

او   طبي پوهنتون کاب    کاب بیروينال  ننګرهار  خوست  کندهار  هرات  بلخ موږ د ېاوسه پور  تر

ساينس  انجنیهري   د طب  يس کتابونهدر  مګتلفعنوانه  ۳۱۲لپاره کاب  پويل تګنیک پوهنتون 

 DAAD  ۱۹۰آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې د  يطبه ۹۶) واو زراعت پوهنځي ورنالیڅم  ژ اقتصاد

 د کتابونهه Kinderhilfe-Afghanistan  ۸ د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټېغیر طبي  اوطبي 

جمهوري  فدرال اند آملپه مڅار رشوف کې  کتابونه DAUG  ۲ آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې

واک د سهلکتابونه  ۲ د صافی بنس    کتابAfghanistan-Schulen  ۱د  ونهکتاب ۳  ينسولګر جرنال ک

پهه مهايل  (لګهوا په آملهان کهې د اناسهیس کمپنهی کتابKAS  ۱  سکتابونه د کانراد ادناور بن ۸  ډاې

 .چاپ کړي ديمرسته 

 اتوهز ووهنهو او پوهنتونو  ونهدهړ ا ولهوټ وادېهچهاپ شهوي کتابونهه د ه يړ نومو ېده  چ ړو ېادونود 

چههاپ شههوي کتابونههه لههه  ولټههشههوي دي.  شهه ېو  هګههتو  اړوههادارو او مؤسسههاتو تههه پههه و رېشههم

www.afghanistan-ecampus.org شئ. یکوس  ډاونلو ډ ګه  ڼېپا بوو 

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت هحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 اتیژوک پالن کې راغيل دي چې:کلونو په ميل سرت  (۲۰۱۴ه  ۲۰۱۰)

د لوړو زده کهړو او د وهوونې د وهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو  کهره او علمهي "

معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو 

تو او پښه ي ژبې  ګه دريانگروڅ لپاره له   روفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

و ژبههاړل اړوههن دي  لههه دې امرانههاتو  ګههه پرتههه د مههواد دريسژبههو تههه د کتههابونو او 

س  نيش کوسی عرصي  نووو  تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

چپټهر رسه مرسته وکهړو او د  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د موسسهاتو و او لرچر نوټ دوران ته د پای ټری کېږدو. د دې لپاره دا اړونه ده چې د لوړو زده کړ 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۱۰۰  ه نا  هلپاره هر کال 



 

، چو  هوه لولوو ميولرخ  کلوو کو  نوون کتا ونوه ولیروخ، وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو 

نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا    وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه، لرچوک

 ،وو وسوته یو  د اړونوو هوه   و اکړن چ  هه ښوه کیییوچ چواا او  ی  هه واک ک  مونږز  ،تیا  کړن

او  ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه یواد شوویو هموا نګوه د .استادانو او محصلی و هه واک کو  و کوړو

 . من ګامونه هو ته کړویهوې  کله ک  اغڅو هه ګ   تک ، له مونږ رس  رشیک کړن نظکیات

تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو   لفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت  شهوی دیؤ د م 

 د کتهاب پهه محتهوی کهې  ینهې کیهدای يش هه بیها علمي معیارونو په اسا  برابهر يش  خهو 

وهو تهر  هو خپه  نتروهات او    نو له درنو لوستونرو  ګه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستونڅې 

 تر  و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.  لف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

د دغهه کتهاب د چهاپ  ېننه کهوو چهم رهډې ګه ( DAUG) ېولنټله آملاين او افغاين پوهنتونونو 

 .ید یستیاخ هړ پر غا  تګښکتابونو د چاپ ل ۸مهاله د  ېتر د یدو   ید ړیورک وې تګښل

  CIM (Center for International Migration & Development)او( لهه دفهرت GIZ) توهز یآ  ېد ج

 يړ مرانهات برابهر کهد کهار ا ېپه افغانستان ک ېپور  ۲۰۱۶نه تر  ۲۰۱۰له  وېزما لپاره  ېچ ګه  

 مننه کوم. ېله کوم هړ وو  ه   د ز

مهايل او اداري   یعبهدالتواب بهاسکرز  ریهانجن پلهوموپوهنمه  د وزوهررسپرست  د لوړو زده کړو له

 وزارت کهې لهوړو زده کهړو  پهه  قيواحمد طارق صهد سیمايل رئ  معین ډاکرت احمد سیر مهجور

او استادانو  ګهه مننهه پوهنځیو رویسانو د   انوسیرئ ونود پوهنتونسالکار ډاکرت ګ  رحی  صايف  

 مؤلهفد دغه کتهاب لهه . ې دهکړ وررسه وې او مرسته  لېهڅو وې کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ 

پهه وړيها توګهه ګرانهو  ېوهکلونهو زيهار -خپه  د کلونهو چېکوم   وېمنندوی ي  او ستاينه ر ېډ ګه 

 کړ.  ېمحصلينو ته وړاند

 ګه ه  مننه کهوم چهې د فهی  حبیبي او  هر وو حرمت الله عڅوڅ ارانوهمدارنګه د دفرت له همر

 نه ستړې کیدونرې هلې  لې کړې دي.په برخه کې وې او تقسی   کتابونو د چاپ 
 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت   کډاکرت وحیی ورد 

  ۲۰۲۰  فربوريکاب   

 ۰۷۰۶۳۲۰۸۴۴  ۰۷۵۶۰۱۴۶۴۰  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.deاميي : 



 أ

 

 دغه کتاب نفیسه علم، میشا الف.  او

 د کورنۍ غړو او نورو ملګرو ته ډالۍ دی.

 

 

ه رودتسی خهتند و گ ه گ هرو آن نیست کهر  

رود  تهــــیوسهسته  وپآ رهــــــرو آنست که   

 

*** 

 بې زحمته راحت نشته زما  وروره

 که راحت غواړې زحمت در لره بویه

  



 ب

 د مننې څرګندونه

له درنو پوهانو څخه مننه کوم چې د دوی عاملانه او مدبرانه افکار زموږ د روښانه او 

لونه دي. دغه کتاب چې همدا اوس عډیرې ښې راتلونکې الرښود او د الرې مش

واک کې دی، زما  د څو پرله پسې کلونو د خواریو او تجربو محصول ستاسې په 

دی. دا یو  څیړنیز اثر دی چې د تخصيص او علمی موسساتو او محصالنو لپاره 

 تالیف او چمتو شو. مخکې تر دې ددغه ډول علمی اثر کمښت احساس کید.

چې د  د پاک پروردګار له دربار څخه منندوی یم چې ماته یې د دې توفیق راکړ

پروژې د مدیریت په هکله څیړنه وکړم. دا کتاب  به وکوالی يش چې د مینه والو او 

 ځوانانو علمی تنده خړوبه کړي.

هغو درنو استادانو چې دلته یې نومونه اخلم، د دغه اثر په بیا کتنه، تصحیح او ژباړه 

 کې  له مارسه مرسته کړې ده:

ر وزیر او د کابل پوهنتون رییس محرتم د لوړو زده کړو په چارو کې د ولسمرش مشاو 

پوهنیار حمید الله فاروقی، ښاغلی پروفیسور محمد بشیردودیال د پوهنتون استاد 

چې کتاب یې له انګلیسی ژبی څخه په پښتوژباړلی، ښاغلی استاد پوهنیار رسدار 

نعیم حکیم زوی د پوهنتون استاد چې د کتاب د ژباړې په برخه کې یې مرسته 

متخصص) چې د میکروبیولوژی محرتم ډاکرت فاروق  د وترنری دچارو کړې ده، 

کتاب یې یو ځل بیا د سمون په موخه ولوست(، ښاغلی اجمل کاکړ د پوهنتون 

استاد) چې د کتاب په بیاکتنه او ډیزاین کې یې مرسته کړې ده(، ښاغلی خیرب برم 



 ج

ټولګیوال، چې د  د کابل پوهنتون پخوانی استاد)زما ملګری او د ښوونځي د دورې

 کتاب بیا کتنه او سمون یې وکړ(.

همدا رنګه هیله لرم چې ګران ځوانان او مینه وال د دغه اثر له محتویاتو څخه غوره 

استفاده وکړي او خپله معنوی زیرمه  ترپخوا البډایه او پیاوړي او له دغه  کتاب 

 څخه ډیرڅه ترالسه کړي.

 پوهانو دبریالیتوب هیله لرم.  د الله پاک له دربار څخه د ټولو درنو

 ود علممحمد دا
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 خربې د پیل

دا د هر هغه چا لپاره یو ډیر غوره کتاب دی ، چې غواړي د پروژې د مدیریت په هکله یې پوهه 

 زیاته يش.

ونو د لاو زده کوونکو ته د ده د ډیرو ک الرېحل  ژوند د واقعي ستونزو د د  لیکوال دلیکنه کې 

یوه ډیره ښه داسې جوړه شوې وسیله ده  . دغه کتاب پراخه تجارب شامل وي ښودنو او زده کړې

رکی  پچې  په دې باندې د  ټولو پروژو د مدیریت کولو دندې آسانه پر مخ بیول کیدای يش. هر څ

په یو شمیر روزنیزو موخو پیل کیږی او د تر السه شویو پایلو په یوه لنډیز  رسه پای ته  رسیږی. په 

د یو شمیر ساده مسایلو لکه د اسنادو الرښودونه،  دیوې ټیپیکې پروژې دې منځ کې به تاسې  

ت د اتومات مراحل، دمثالونوحل، دکاری بهیر چک لستونه او پرکتیکی الرښوونو په هکله توضیحا

.همدارنګه د پروژو د مدیریت په هکله به یوه څخه تر السه کړۍ برخې معلومايت ټکنالوژياو 

د پروژې د ډیر ګټور او کامیاب تطبیق او اجرا لپاره مقدماتی تیوری هم چمتو شی او دغه کتاب 

رښودونه، په مناقشه اود مطالعې مواد برابروي. همدا رنګه یو مقدماتی منت رسه یوځای یو شمیرال 

زړه پورې داسې محتویات چې دپروژو اجرائیوی عملیات راښيي او په بریالی کیدونکو الرو باندی 

 د پروژو د تطبیق چک لستونه پکې شامل دي. 

زه د پروژې د مدیریت په برخه کې د یوه مقدماتی کتاب  پلټونکو او د ټولو هغو نویو پیل کوونکو 

اب د لوستلو سپارښت کوم چې غواړي په دې برخه کی په زړه لپاره د دې ډیر په زړه پورې کت

 پورې معلومات ولري.

 ر مرستیال و دپروفیس  کېدکمپیوتر په انجنیری  

 آرنون رونګساوانګ  

 بانکوک ، تایلند، د کاسیټسارټ پوهنتون

 م. کال ، اکتوبر۲۰۱۵د
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د مدیریت په  آیا د پروژېک دا فکر لري چې د پروژې مدیریت کومه نوې موضوع نه ده. که یو څو 

 ددا ځکه چې  وي. نهم چې ځواب  به یې مطلق کتاب  وي، زه باور لر  یهکله به  یو بل نو 

پروژې تطبیق  کول په د تولیدی دوران د بهیر لنډیدل او د مهارتونو لوړیدل  او په اقتصاد کې 

اووخت( چمتو کول مخ دوام لرونکی ډول د بدلون په حال کې دی. د رسچینو )پیسو، ظرفیتونو  

په کمښت دي. د پروژو د ګډونوال او ګټه اخیستونکي  رشیکان د نړۍ په بیالبیلو سیمو کې 

تر السه  ېاو باوری  ډول  باند موخې د پخوا په پرتله په ډیر ډاډ واره  دي، باید د پام وړ -خواره

 يش. 

یلې  باید په روښانه  ده چې د پروژې څخه  توقع کیدونکی ه يا رضور داوس له همدې ځایه 

 وهیږو چې هغه  باید څرنګه اندازه ګیري يش.  وپیژندل يش او په دې هم  باید و پډول 

ندنه هم  یو رضورت دی، ترڅو د هغه له مخې پروژه  ننه د مراحلو د جوړښت بنسټیزه پیژ دپروژې د

نده واقعی  بڼه باندې  و کننرتول او پرمخ بوتلل يش.  دپروژو څارنه او کنرتول کول باید د هغو اړ 

ی جمترکز ولري. د کنرتول  کولو هڅې  او د هغو اړوند فعالیتونو  لپاره راپور  جوړول  او د بود

 مدیر ته  یې وړاندې کول  باید د پروژې د دندو د پرمخ بیولو په خاطر  د مصارفو د ورکړې  په

فعالیتونه باید په اغیزمن ډول  د دې موخې د ترالسه کولو یوه الره دا ده چې  خاطر تررسه  يش.

وي او کنرتول او راپور  یې موثریت ولري. بله مهمه  الره یې د پروژې  کارکوونکو ته انګیزه ورکول 

  دي.

د پروژې د پرمختګ او د موخو پربنسټ  د هغې ارزونه  او نظارت کول  ځینی وخت دا ښکاره کوي  چې 

باید  په تیرو  بنستیزو   و ځکه د راتلونکي پروسیجر لپارهچارې سمې نه غوره کیږی، ن -وسایل  او الرې

تعریفونو کتنه ويش او د پروژې د  دندو د پرمخ بیولو  لپاره باید پیسې  ورکړل يش.  د دغو موخو 

او  د ترالسه کولو لپاره  یوه الره موثریت لرل دي.  بله الره  چې ډیره مهمه ده، د پروژې  په مالتړ 

ینی وخت دا خ بیولو هدفمنده څارنه او نظارت ځد پروژې د پرمراګډول دي. امیه کې  د خلکوح

ښکاره کوي  چې غوره شوي  وسایل سم  نه وي غوره شوي،  د نور پرمختګ لپاره  باید امکانات  
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په کره ډول  رسه تعریف يش او ښودل شوي  یا تعریف شوی  مسایل باید  تکمیل او اجرا يش.  د 

له دې لپاره د اشتباهاتو  او ناکامیو موندل هم  په لومړیتوبونو کې راځي. پروژې د بریالیتوب  

مراحلو او تحلیل مقدماتی پوهه جوړوی او د پروژې حالت او دغو ټکیو رسه آشنایی دپروژو د 

 دپیژندنې  بنسټ بلل کیږی.

د  ت کې  یواځې دپروژې د ډیرو رضوری او په هواره الرهخنن ورځ د پروژې مدیریت په هر و 

اجرااتوتر رسه کول ندی، بلکې  له دې  څخه هم پورته  مهمه  خربه دا ده چې  معیاری ګټور 

 اهداف د لنډې مودې په ترڅ کې په بریالی ډول ورڅخه  ترالسه شی .

دعملی  کړنالرو  اوټ چمتو شوی پوهه، عملی اجراات نسد دغه کتاب یوه بله ګټورتیا  د عمل پر ب

دی  عمالً توامنند کوي او ده ته ه دپروژو مدیر دپروژو په مدیریت بانښودنه ده ، چې په هغو رس 

 الزیات بریالتوب ور په برخه کوي.

 د رشکتونو دتفتیش دچارو رسمفتش، ډایملر ای ګ       

 دوکتور ګریت اهرینز 

 ستنډیلفلینګن، جرمنی

 م. کال مارچ میاشت.۲۰۱۶د
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 یادښتد ژباړونکي 

یوه مجموعه ده چې په یوه ټاکلې اډانه او منظم قالب کې پرمخ بیول هره پروژه د فعالیتونو 

پروژه خپل ټاکيل او تعریف شوي اهداف لري چې پایله یې ټاکيل محصوالت  هکیږي. هر 

دا یو مهم فعالیت دی چې مايل او برشي منابع پکې راټولیږي او له اقتصادی پلوه یاخدمات وي. 

هدفونه ورڅخه ترالسه کیږی. نن ورځ هم دولتونه، هم موسسات او په یوه لنډه موده کې یو یاڅو 

هم خصوصی سکتور خپل ګڼ شمیر فعالیتونه د پروژو په چوکاټ کې عملی کوي. دپروژو 

خصوصیت دا دی چې په هغو کې باید وخت، بودجه، برشی منابع او دهغو مدیریت موثریت 

رت لري، ژمنو تحقق ښه مدیریت ته رضو  ولری. په دې توګه دپروژې د اهدافو ترالسه کول او د

پروژو د اقتصادی اوس موږ د  ډیر د خوشحالۍ ځای دی چېزل يش. دغه ډول مدیریت باید ورو 

 مدیریت او دهغو د پرمخ بیولو لپاره عملی  الرښودونه لرو. 

دا په عمل کې ثابت شوی کتاب، د پروژو بېالبېل موضوعات او  د مختلفو مرحلو ځانګړي اړخونه 

پلټي.  همدارنګه په دی کتاب کې د رسنه ترپايه پوری د پروژو په اړه مختلفې او بېالبېلې منونی 

چمتوکوي او رسبېره   (Examples)، بېلګې (Templates and Checklists)او چک لېستونه

له ډګر   (Automotive Industry)او د ټرانسپورت د صنعت  (IT)پردی، د معلومايت ټکنالوژی

دغه کتاب د پروژو په اړه په مهمواو بنسټيزو ستونزو او دهغود حل په  اړه  بحث کوي. څخه هم د

ښ باندې یې د کتاب په هکله الندی ګر نامتو مطبعی چاپ کړی، چې په پو آملان د سپرین

 ځانګړتیاوی لیکلی دی:

د پروژی د مديريت له تيوري رسه یوځای د پروژی په کارونو کې د دوی پراخه عميل  ولېکواالن “

له يوه لست   (Learning Objectives) ي. هر څپرکی د زده کړو وړ موخوړي دځای کیو تجريب را

رسه پېل کېږي او ديوی غوره  او ګټوری پاېلې له لنډيز رسه پای ته رسېږي. په همدی توګه، 

 توګه دارزښت وړ رسچېنی چمتو کوي: داکتاب په الندی

 پېل کوونکی د پروژی د اصيل او بنسټيز مديريت د مهارتونو دترالسه کولو هېله لري ، 
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  مديريت په روزنهد پرمختللی د پروژی(Advanced Project Management Training)  کې

 د الرښودونکو موادو په لټه کې دي او دهغې غوښتنه کوي. (Participants)برخه اخېستونکي

  د پروژی د مديريت ماهرين(Project management Experts)  د نورو اړخونو او حتی

 ”يا زده کړه  ترالسه کړي.  هد ډيری بريالېو پروژو لپاره د منونو او چک لست په اړه پوه

کاله مخکې ډیرې بریالۍ انکشافی پروژې تطبیق او اجرا شوی  ۵۰-۴۰په افغانستان کې له نن څخه 

پروژو تطبیق او مدیریت کولو ته اقتصادی نن ورځ هم د دی، چې آثار او نښې یې اوس هم شته. 

څلویښت کلنې جګړې له امله مو د پروژو ماهرین او تجربه لرونکی مدیران له د اړتیالرو.  له بده مرغه 

السه ورکړل او تجارب په الزم ډول د مدیرانو له یو نسل څخه بل ته ونه لیږدیدل. په داسې  ناوړه حالت 

 پروژو د مدیریت زده کړې ته پاملرنه ويش.اقتصادي کې باید یوځل بیا د 

اقتصاد پوهنځی کې د اقتصادی پروژو د تحلیل دمضمون تدریس  له نن څخه دیرش کاله مخکې د

د، استاد به لکچر ورکاو او محصالنو به خت تدریس عموماً د دیکتی شکل درلو راته وسپارل شو، هغه و 

نوټ لیک،  د دغه مضمون لپاره درسی کتاب موجود نه و. له نن څخه دولس کاله وړاندې یو ځل بیا د 

سپارل شو، خو دا وخت مې د نوټ او دیکتی پرځای له پروجکتور او درسی دغه مضمون تدریس راته و 

دريس یوه نوی کتاب څخه استفاده کوله. داقتصادی پروژو دتحلیل او مدیریت مضمون ته مې  د 

بوخم پوهنتون کې مې په دې -کال کې پیل کړ، په تیره بیا د آملان د رور۱۳۸۸پهکتاب د تالیف کار 

امکاناتو څخه مې پوره کار واخیست. سه او د دغه پوهنتون د کتابتون او نورو برخه کې نوی مواد ترال 

ټول په آملان کی  Cost-Benefit Analysis(CBA)دکتاب پنځم څپرکی)دلګښت اوګټو تحلیل( یا 

کله چې بیرته هیواد ته راستون شوم دغه درسی کتاب بشپړ او چاپ شو، شو. اوتخلیص ترجمه 

یم ځل لپاره چاپ شو. ېکال کی د در  ۱۳۹۶دوهم ځل لپاره اوپه  ل کې دکا ۱۳۹۴وروسته بیا په 

کال کې ډاکرت ۱۳۹۶دچاپ په برخه کی یې د ډاکرتصیب یحیی وردک مرسته نشم هیروالی. په 

 Project Management inهل له خوا د )ود علم او یو اف. ګُڅخه د ښاغلی محمد داصیب له آملان 

Practice  دا  راواستاو. اسو په واک کې دی،تچې اوس س کتاب ارزښتمن همدغه( تر عنوان الندی

د   ې د مدیریت د مضمون تدریس کاو.وخت ما د کابل پوهنتون کی د ماسرتی دوره کی د پروژ 

ماسرتی د دورې د شامالنو عالقه او غوښتنه هم تر ډیره د عملی مثالونو او الرښودونو په اړه وه، نوځکه 

رضوری   یراب کې ډیر آسانه او روښانه، خو ډخوښ شو. داځکه چې په دې کت ډیر مې دغه نوی کتاب 



16 

کتاب یوه په زړه پورې ښیګنه داده چې چمتو شوی معیاری  مسایل توضیح شوی دی. د دې

الرښودونه لري. په تیره بیا دپروژې د مراحلو، پالن، دخطر مدیریت، دکیفیت تضمین اوچک لستونو او 

د نورو محتویاتو کې هغه پخواين درسی کتاب  یر رضوری او ګټور دی.د مستند کولو مواد یې ډ

 Gant Chart،CPM/PERT  QMروش، PERTترڅنګ دپروژې شبکه، د احتاملی فعالیتیونو وخت،د

solution for windos خو موږ د مستند کولو، دپروژې دپروفایل، درضوروتونو لست، ترشیح شوی وو ،

project handbook,Project order,Work package,Cost schedule او د چک لست لپاره

رهنمودونه نه لرل. په دغه کتاب کې په تیره بیا هغو الرښودو ته ځای ورکړل شوی دی چې په املان او 

 بیا  ډیرو نورو هیوادو کې په بریالیتوب رسه آزمایل شوی دی. 

ر کتاب مفید متام شی. دمولفینو هیله لرم چې د پروژې دمدیریت په برخه کی مدیرانوته دغه ګټو 

زیار د درناوی وړ دی. دغه کتاب او دهغه محتویات د افغانستان د کار له رشایطو رسه ډیر 

پوهنتونونو کې دغه ډیر ګټور کتاب ته اړتیا احساس په ټولو څرنګه چې زموږ مطابقت لری. 

ور، دپروژې ورزیده متخصص ډیر خوږ او مهربان ور له کیږی، ډیر ژربه یې په دری ژبه هم وژباړم. 

دغه ډیر رضوري علمی کتاب دژباړې د پر ما یې څخه مننه کوم چې  محمد داود علماوڅیړونکی 

مرسته وکړه. د افغانستان د پوهنتونونو  مالی اومعنوییې د کتاب دچاپ په برخه کې او  وکړ باور

د درانه ورور او د پروژو دې د  )ج(الله په هکله د دوی له زړه سوی ډکه پاملرنه د نه هیریدو ده.

ار په جاریه صدقه کې حساب کړي، چې د علم صیب هغه زیورزیده متخصص ښاغلی محمد داود

پوهنیار رسدارنعیم حکیم  خپل علمی همکار ښاغلی لهاللی دی، دې کتاب په تالیف کې یې ګ

له ، همدا رنګه ونه سپمولهراڅخه خپله مرسته یې  دکتاب په ژباړه کې  مننه کوم چې څخهزوی 

کې یې  حکمت الله عزیز او فهیم حبیبی څخه مننه کوم چې د دغه کتاب په ډیزاین او خپراوی

 .پوره زیار ګاللی دی

 درنښت

 بشیردودیال پوهاند محمد

۵/۹/۱۳۹۷ 
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 یه رس

په شان ،  د ژوند نورې خصوصی پیښې  هم لکه د پروژې  معمويل چارو تخصصی ورځنیو د ږ وم

په شان پرمخ بیایو او د ژوند دغه برخې مو هم لکه د پروژې  د مدیر په شان د اړونده معلوماتو 

، د مثال په په ترڅ کې روزنې څخه اغیزمنې کیږی.  لکه زموږ  د پروژې د مدیریت  د لکچر او 

ایعو کې، د فورژیم پوهنتون کې، یا هم د بانکوک د دشتوتګارت په اتاق تجارت او صن ډول

و چې موږ د عملی چارو لپاره ږ ته رایادیږی او دا اړتیا احساسو کاسیرتاست په پوهنتون کې، مو

 موږ ته د یوه ټولبکس )د وسایلو  مجموعې ( په توګه کار یوه کتاب ته اړ یاستوچې  وکوالی يش

 ښه پرمخ بوځو.وکړی او دپروژې مدیریت د هغه په مرسته 

د پرکټس او  عمل کولو وسایل د دغه کتاب موخه یواځې په تیورکی بڼه نده، بلکې لوستونکي ته 

 هم چمتو کوي.

رسه توضیح شوی دی. په کتاب  معیاردپروژې د مدیریت ډیر مهم مراحل او اصطالحات په واضح 

دپراخه موضوعاتو او د پروژې د مراحلو په اړه ځانګړی موضوعات دواړه کی د پروژې د مدیریت 

(، tips)اوځانګړې الرښوونې او اوتوموتیف صنعت په ډګر کې IT  د شامل دي. په دې کېپکې 

راغيل دي. دا به  ( او چک لستونهtemplates(، الرښودونه) hints(، اشارات)  examplesمثالونه)

 مدیریت کولو په برخوکې ډیر ښه وسایل وي. د پروژې د یریالی اجرا او

 الندې موخې لري:ا دغه کتاب د

  هغو نویو زده کوونکود (beginners  ) چې غواړي د لپاره ډیر ښه ابتدایی معلومات لري

 تدایی پوهه ترالسه کړي.په هکله اب  پروژې د مدیریت او دپروژې

  روزنیز مواد برابروي.روزونکي لپاره ښه د  پروژې دمدیریت په برخه کې د 

  دې هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره غواړي دپروژې مدیریت کې برخمن يش، له

 څخه  ډیره ښه ګټه اوچتوالی يش.

 روژې د اجرا لپاره ال نوره پوهه هم  تر السه اود  پ د پروژې هغه متخصص چې غواړي

 رهنمودونه او چک لست څخه استفاده وکړي.

 وړاندې کیږي:په کتاب کې الندې مسایل 
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په ګډه رسه د اوږدو کلونو په ترڅ کې تر السه شوې دغه کتاب  د پروژو د مدیریت په ډګر کې 

او اړونده نظریات لري. دا  به د دې امکان برابر کړي چې د نظری معلوماتو په کار  عملی تجربې 

وړل په اسانه ډول ممکن يش. له دې پرته، د پروژو د مدیریت په اړه  پراخه توضیحات، د عملی 

 مالتړ لپاره مثالونه او الرښودونه او چک لستونه  لري.

 د میتوود لپاره مثالونه 

پروژو د اجرا په بیالبیلو متداولو مراحلو د ونه ترشیح کوي چې هغه میتود دغه کتاب 

 کې په کاریږی، 

 اهداف او نتیجې 

د هر څپرکی په پیل کې ، د زده کړې مقاصد  لست شوی دي، د هر څپرکی په پای 

 جمع بندی شوی دی.کې اړوند مسایل ټول 

غواړم د خپلو کورنیو څخه مننه وکړو چې د دغه کتاب په بشپړولو کې یې زموږ مالتړ کړی دی او 

 Christian )ریستان کوچرچپه ځانګړي ډول له د دوی د مالتړ په قوت دا کتاب تکمیل شو. 

Kücherer) څخه مننه کوو چې  د دې کتاب کتنه یې کړې او د کتاب په اړه یې عالی یادښت

، (Clara Baker)، کالرا بیکر(Marian)، مارینا(Diana)مدا رنګه  له آغلو ډایناورکړی دی. ه

 James)او جیمز بروکر(Nadia Alam)او نادیه علم  (Micha Bohnet)میشا،ای. بوهنت 

Brucker)د کسیرتاتس پوهنتون استاد( ، مارتین کار((Martin Carr) (وینفریید ایرب ،

دایرکرت(، میګول فریر،  ګومز، پروفیرس ډاکرت ګیدو دکانسینزترایننک ارب د کمپنۍ له 

 هنی دبارندنګبورګ پوهنتون استاد(،)دعملی پو (Dr. Eng. Guido Karamann)کرامان

هیلف. داګمر میشل، ایبا راوچ او -، نیکوملیرکل(Terry Lions). تری لیونز(Angela)انجیال

. له اډوارډ بروس ې کره کړی  دیڅخه مننه کوو چې کتاب یې کتلی دی او هغه یسابین ویلیام 

 ډوهیګ څخه د کتاب د پروف لوستلو له امله ځانګړې مننه کوم. 

 ود علممحمد دا                        سیندیلفینګل، جرمني                                          

 هلیو ف. ګُ          شټوټګارت، جرمني                                                        

 ۲۰۱۶جون، 
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 په اړ  لیکواالنود 

   ود علممحمد دا

م. کال کې یې د افغانستان  دهرات په ۱۹۵۵یو اقتصاد پوه دی چې په 

د پروګرام  لپاره  نسوالیت کې نړۍ ته سرتګې پرانیستی دي. ده د سیم

دپروژو د تګ پیل کړ. مخکې تر دې یې په شتوتګارت کې خجوړوونکي په توګه په چارو کې پرم

 Wesserمدیریت په اکاډمی کې د پروژو د مرش په توګه کار کړی دی او بیا یې د اوبراشین د 

Informatik  په توګه کار کړی دی.  اوس په  د سافټویر دپروژې د منجر په کمپنۍ کې 

Daimler AG   په توګه کار کوي او په   د یوه متخصص  معلومايت ټکنالوژيکې دProtics 

Akademie کې د MB tech  او د جرمني Bildungsakademie Daimler  دواړو کې

ویزتیمربګ د کوپراتیف دولتی پوهنتون ) -نوموړی دباډین سیمینارونه لري. له دې پرته

DHBW کې  په) Daimler AG  کې محصالنو ته تدریس کوي  او په جرمني کې د فورژیم

    پوهنتون کې د استاد مرستیال دی.

  Uwe F. Gühlب. ګُهل  فیو  

م. کال کې  د جرمنی  په اوفن باچ ۱۹۶۶په د معلوماتی تکنالوژی انجنیر  

توګه یې کار کړی تکنالوژۍ  د فیریالنرس په  کې زیږیدلی دی  او د معلومايت

، استاد، د د منجر او د ټیم جوړونې ، څیړونکیزمایلو سافتویر ادی. د 

په ساحه کې یې  تر زده کړو  خوندیتوبکوچینګ الرښود، مشاور او د ټولنیز 

یې په   PhDاو کار کولو وروسته په کمپیوټر ساینس کې  زده کړه وکړه او 

تیف صنعت، لوژستیک او د میډیا  میخانیکی انجنیری کې تر السه کړه.  نوموړی په بانکی چارو، اوتومو 

سویس  جرمنی،ړنې کړي دي.  ده په په کمپنیو کې کار کړی او د لوړو زده کړو په کچه  یې  څی

     .یلند کې  دندې تر رسه کړي دي، هند  او تافرانسه، دامریکی متحده ایاالتو،
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  (Introduction)ېژندنهپ

یوه انجيرن په ورځني ژوند کې د پروژی  د پروژی د مديريت اهميت د ودې په حال کې دی. د

پوری زيات شوي دي. په جرمني کې د کوچني  ۱۹څخه تر  ۹مديريتي فعالېتونه په سلو کې له 

 ۲۰۰۷کې زیاتوالی له   (Added Value)سټ لرونکو پرژو اضايف ارزښتناو منځني  کاروبارب

 دی.  یشو پورې اټکل  ٪۱۵څخه تر  ۲کال پوری په سلو کې  له  ۲۰۲۰څخه تر 

په نوم یوې څیړنې څخه ښکاري  چې د  ”کارمندانو نسبت -د پروژی مدير  “تو کې په متحده آياال 

داندازې  سلنه   يپنځو کلونو په موده کې د پروژی  دکارکوونکو او مديرانو د معلومايت ټکنالوژ 

په اوسط م. کال کې، د پروژي مديرانو د معلومايت ټکنالوژی  ۲۰۱۱. په ده نوره هم وده کړی

 ٪۳.۴م. کال کې  ۲۰۰۸بيا په  نسبتتشکيل کړی وه، خو دغه   ٪۴.۵د کارکوونکو تقريباً ډول 

پروژی دمديريت  په هکله بحث ويش، د پروژی دمديريت د دته رسېدلی و. د  دې لپاره چې 

 .و معلوماتو ته اړتيادهاصطالحاتو په اړه عمومي پوهی ا

 

  (Definitions). تعريفونه۱.۱

، د بېلګې په توګه، د و مختلفو بورډونو تعريفونه شتهدمديريت په اړه د بېالبېلو سازمانونو ا د پروژې

، د پروژی مديريت Project Management Institute (PMI) [13]پروژی مديريت انسټيټيوټ 

، ميل  International Project Management Association (IPMA) [11]نړيوالې ټولنې

 Deutsche Gesellschaft fur  لپاره د جرمنی اداره د پروژې مديريت GPMاتحاديو لکه  

projektmanagement e.V.(GPM) [8] ، يا Deutsches institute fur Normung (DIN) 

 ، هر یوې دغه تعریفونه کړي دي..[6]

ړی جوړښت او د مديريت معيارونه، د پروژی ځانګ مپنیو يا تصدیو د پروژېبرسريه پردې، ځېنو ک

په مديريت پورې اړونده  ېدپروژ    پړاوونه )مرحلی( ښوديل دي.  په دقيقه توګه دپروژې

او  د ښه پوهېدلو په خاطر يو ځای راوړل شوي، دي،چې يوباندې  نور بحثونه هم شو اصطالحات
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ډيری پروژی  ځانګړی ژبه کاروی کوم    په الندی ډول ترشيح  شوي.د معيارونو يا نورمونورسه سم 

چې دستونزمنو موضوعاتو په ترشيح کولوکې ګټوره واقع کېږي يانی ډيری پروژی  د مشکلو لغاتو 

چی اکرثاً دکتاب په پای کې راځی کاروي. نور معلومات  په  يتو يوه کوچنی ډکشرن حااو اصطال 

په دکتاب دی کتاب ستونزمن لغاتونه يا دلغاتونو ليست  ټولګه کې موندلی شئ. د ۲.۳.۵

 کې پېل کېږی. اسايس پوښتنه داده: چې يوه پروژه څه ده يا پروژه څه ته وايې؟   پاڼو تیووروس

 

 پروژ 

والی او لوړوالی  پروژه یوه اراده او قصد ده چی په مجموع کی د ښه DIN 69901 5په تعقیب د 

او شخصی  مصارفبیلیږی لکه وخت،رسه د اهدافو په واسطه  یږی . پروژېپه اساس منظور

 محدودیتونو او داسی نور 

ده چی نادره سخت او د پروژو مشخص سازمان رسه  )تازه موضوع( په خاصه توګه دا یو ناول

 اړیکه لری.

 : د پروژو مشخصات

 زمانی محدودیتونه 

 لکه پای او پیل باید موجود وي

  نادره توب 

 لکه په خاصه توګه یو نوی شی وي 

  ياهداف روښانه کو 

 ه ډول تولید،سیستم،او جریاند مثال پ لکه نتیجه ولري

 لږه پیچلتیا ولري 

 ولري داخلی تقسیامت 
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  لري محدوده منابعاو یو څو 

  :والیی شوهم تعریف ونوشکل نوروپروژی په 

  راوړي ده چی پالن شوی اهداف الستهلنډمهاله هڅه  او نوې  نادره هیو 

  ښه تولید،خدمت،جوړ او نتیجه ورکړيزمانی هڅه ده چی یو او نوې  یو نادره 

   وي.د یو منل شوی منسجم کوشش رضورت 

ه جاری وظیفه ده . ک هپروژه نده.د سوفټویرونو عملیات)او ثبات( یو  هنو د دوامداره کار اجرا یو 

یو نرش،په شمول د نرشیدلو هر خو  .باید په مشخص تاریخ رسه وړاندی يشچیرته  نرش شی چی 

 اجرا،او وړاندی کول کیدای يش دپروژی په شکل وپیژندل يش. ،ده ګيد پالن،اما

 ؟ید پروژو مدیریت څه شی د چی ده څپرکي دا دې بله اساسی پوښتنه د

 ویلی دی: DIN 69901-5د پروژو مدیریت 

او وسایل تخنیکونه  دهي کوي،سازمان، چې ي وظایف ديیوی اداری مجموعریت د پروژو مدید 

پای ته رسول یا تړل هم د او د پروژی  کنرتول پالن، تعریف، ،يوکړ  نوښتونهچی په کار اچوي 

 دپروژو مدیریت د خلکو تناسب او د مطلوبو منابعو مدیریت احاطه یا پوښوی د .دوی دنده ده

 .لپاره چی اهداف تر السه کړی دې

 :یې یو څو ذکر کوو دلته ،ود دید پروژو د مدیریت لپاره زیات تعریفونه موج

 ق د ټولو هغو خلکو چی شامل اوتشوینظارت د ټولو برخو د پروژو ،څارنه ، بحث،  ولپالن

  ،دې لپاره چې د پروژو اهداف السته راوړي د ،دی پکې

 او ټول وسایل چی په کار واچول يشد وظایفو مکمل سیټ،تخنیکونه، 

  ؛جریان،میتود،پوهه،مهارت،او تجربه،چی د پروژو اهداف السته راوړید غوښتنلیکونو 

 چی د پروژو اهداف  ه،مهارت،اسباب او تخنیک د پروژو  فعالیتونهپوه د غوښتنلیکونو

  ؛پوره کړی
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 2012نه  2003( د (APMمدیریت لپاره د یس د پروژو ئر مارټن برن ؛د برتانوی اداری ر ډاکټ

 د رسه ډیر  اساسی ډولپه د پروژو مدیریت، : کويخالصه  دا موضوع داسې   پورېلونو ک

 . د کارونو انجامول دي پروژې

 :کامیابې پروژې   .۱.۲

د زیات وخت او  پروژې ) (IT تکنالوژی معلومايتد  مطالعاتو دا ٍثابته کړی چی زیاتره

په مسلسله  پورې لونوک 2012تر  نه 1994 له. کامیابو پروژو ناکامی ديزیاتومصارفو له امله 

   .دی  موندلیزیاتوالی توګه 
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یی حتا په خپل علت  .کړور یر یتغته کال کی ستنډیش ګروپ د کامیابی تعریف  2011په 

( اومحدودیت ساحهخه اپر ،بودیجه،او هدف )د مثال په ډول  پای ته رسولروژو وخت د پ

کامیابه پروژه د هغې  ضد دې په عو  و.تمرکز نه مرضایت په ارزښتونوباندې تل مشرتی اود

 لري. ارزښتایت پکی شوه چې دمشرتیانو رضپه رضایت بښونکې  پایلو رسه تعریف 

چې د موفقیت دی ښودونکی دی  غه نوی تعريف دموفقې پروژې لپاره د پای موندنې د د

 کی اساس ګڼل کیږی. ۲۰۱۲ښودل شوی دی په  1.2شکل چی په  ،ارزښت

تريې احصايي  دکه پروژی کاميابی وی چی  ٪ ۲۷ سم نوی احصايي رسه کال کی د ۲۰۱۲په 

 کی الندی حاالت موجود وو: ۲۰۱۵په رسه يی مقايسه کړو، 

 :پروژې ناکامي

 ؛ې په کامله ډول ناکامه وېخو ټول پروژی رشوع شوی،شاوخوا  په ٪۱۹کی  ۲۰۱۵په کالـ ۱

  ؛وخت او مرصف :لکه ولیدل شول ،يدلرابرسیره ک ستونزو وـ د زیات۲

کی په انفرادي ډول مکملی نشوی چی  ۲۰۱۵پروژی په کال  ٪۵۲د چاووس ریپورت په اساس 

 .يرضوريات مشخص کړ  )مشرتیانو(د ټولو پیريدونکو

 :بریالیتوبونه

 

 ښه پايله يي درلودله.ه او يو  ېمطابق و  يپروژی په وخت او د بودوج ٪۲۹کی  ۲۰۱۵په 

رسه رسه ولی بعضی پروژی  يوه کاميابه پروژه ولري ، مګر له دېی د هری پروژی مدير غواړی چ

  ؟کاميابی دي او بعضی پروژی ناکامي دي

 جدول کی ذکر شوی. ۱.۱چی د يوی پروژی د کاميابی سبب ګرځی په  الملونههغه 
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چی ددی پروژوپه  يږد هدف په کتلورسه پری کار کی ورځو کی زیاتره پروژی چې وپه اوسنی

 .ييکی تغیراتو توقعات ډیر و وړاندی د تکنالوژ

 رات او ددوی د مصارفو زیاتوالی.ید مثال په ډول د موبايل د تکنالوژی تغی

 

 . جدول: د پروژې د مدیریت دبریالیتوب  فکتورونه1.1

 No د بریالیتوب عوامل )٪(سلنه لینک وګورئ

 1 (User involvement) د کارن ګډون 15.9 2,2.څانګه

 13.9 2.5.شکل,3.13.څانګه
 Executive( اجرایی مدیریت مالتړ

management support( 
2 

 13.0 څانګه2,1.23.
 Clear د اړتیاوو بیان روښانه کړئ

statement of requirements 
3 

 4 ( مناسبه پالنونهProper planning) 9.6 څانګه2,2,3.1.6.32.28.

 5 ( حقیقي متهRealistic expectations) 8.2 نګهڅا2,2.3.1.63.2.8.

 7.7 څانګه2,2,3.2.6.
(Smaller project milestones د )

 کوچنۍ پروژې سیسټمونه
6 

 7 ( وړ کارکونکیCompetent staff) 7.2 څانګه3.2.6,.2,2.

 8 ( مالکیتOwnership) 5.3 څانګه2,2,3.3.1.6,3.2.6.

 2.9 څانګه3,1.3.1.6.
(Clear vision and objectives روښانه )

 ښکاره موخی
9 

 2.4 څانګه2,2.
(Hardworking, focused staff سخت )

 کار، متمرکزه کارکونکی
10 

  ( نورOther) 13.9 څانګه2,2.
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 ۱.۱دغه کتاب د دې لپاره طرح شو چې پیچلی پروژې په بریالیتوب رسه تررسه شی. پورتنی 

 چې دبریالیتوب ښودنه کوي. يجدول د کتاب هغه برخې ښکاره کو 

 د پروسس ماډلونه.۱.۳

د پرمختګ ورکولو ښودنه پروسی ته دهغو او  ونهد پروژو د منجمنت لپاره ستندرد بیالبیل عوامل

 کوي، چی په الندی ډول دي:

 :ونهنړیوال ستندرد

-PMBOKپه دې کې یو یې)  ته الرښوونه کيږی. د پروژو مديريت دونو کېپه دی ستندر  .۱

Guide ( .دی )RPMBOK د  الرښودونه   دغهاخځ دی.  او اصيل  ي( د امریکایی پروژو یومعیار

دپروژو چی  ياو په پراخه کچه تری استفاده کیږه دي پروژو د مدیریت معیاری ستندردون

په ټوله معیارونو رسه یوځایی  PRINCE2او د  IPMAدغه ستندرد ( PMIدمدیریت انستیتیوت )

 .يعاملو تاسنړۍ کې 

  (IPMA competence baseline)   وړتیا بنسټ  IPMAد  ۲

غړو  وزیاتد څخه  60 لهچی یریت سازمان په هالند کی جوړ شو، پروژو مددکال کی  2016په 

 وو. پکېهیوادونو مناینده ګان 

 :د مثال په ډول

دی  په واسطه متویل او د GMPجرمنی د  او په واسطه RIPMAلکه د امریکا متحده ایاالت د 

کوم چی د نړیوال  د پروژو مدیریت ته پرمختګ او رشد ورکوي IPMي کو  اینده ګيهیوادونو من

  .په نامه یادیږيICBمعیاری ستندرد 

۳ PRINCE2  .   

مخفف دی او د بریتانیی دولت معیار   project controlled environment د  PRINCE  الًاص 

 وضع شوی دی. پروژو مدیریت لپاره ټکنالوژيمعلومايت د چې دی 
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ال مګر په نړیو  ونه رسته رسول،برتانیی کی خپل کار  ېپه لوی مجموع کېپه  PRINCEپرمختللی 

م هم یادیږی چی د پروژو د مدیریت د چوکات په نو  PRINCE2 .وډول یی په پراګنده ډول کار کا

 .تکتیکونو څخه استفاده کړی ده په دایمی ډول یی له ډیرو غوره

 ملی سټنډرډونه

، چې الی شو د املان دپروژو د مدیریت معیارونه یاد و  لی ستنندرد لپاره د یوه مثال په توګهد م

 په الندې توګه دي:

  Deutsche NCBدملی وړتیاوو په اساس د املان ستندرد-

او په  کې تحقق وموند کالم. ۲۰۰۸دجرمنی ژباړې په  NCBلکه چې پورته لیدل کیږی د -

ته راجع  GPM دی چې NCBد  IPMAنسخه یې  ۰.۳کې بیا نوی شو. اوسنی کال  م. ۲۰۰۹

 .کیږي

 پورې دی.  5-699001څخه تر  2-69900او    DIN69900-1بل ستندرد              -

-  DIN69900-1  او DIN69900-2  د شبکې دتخنیک او دپروژې دمدیریت لپاره د اساسی

 . یحاتو لرونکي ديترش

-V Model XT 

د ( د پروژې د مدیریت هغه معیار دی چې German: V-Model-XTموډل یا)  V Model XTد 

IT سیستم دپرمختګ رسه رابطه لری او د جرمنی په عامه سکتورکې حتمي دی. دا د پروژو د

 ساحات پوښوي.مدیریت د کیفیت، بیمې، د مدیریت د ډاډمنتیا، پرمختګ اود پروژې د انطباق 
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 سټنډرډ ځانګړی)مشخص( -د کمپني

موډل پر بنسټ پروسس سټنډرد تعریفوی. دلته مشخص  -د کمپنۍ ،ه بیا زیاتره کمپنۍپه تیر 

میتود یو پراخ مفهوم لري چې دا هم عین  باید دا یقنینی شی چې دکمپنۍ ټاکلی یا مشخص

باید پروژې د الرښودونو او  رسبیرهراپور پرمخ ځي. له دې  کوي اوپه ستندرد شوي پروسس عميل

 مشخص ستندرد -رهنام یي کوونکو اسنادو په واسطه په اغیزمن ډول حامیه يش. د کمپنۍ

 پروژې د مدیریت کولو مثالونه په الندې ډول دي:

o  پهBMW ګروپ کېITPM 

o   په ډیلامر Daimler AGکې هوستون   

o  پروژو معین مدیریت پهSiemens ې.کمپنی ک 

کی مختلفی پروسی د سافټویرونو د پرمختک لپاره کارول   ITپه . خاص ستندرد Domainد 

 : د مثال په ډول، کیږی

  (Waterfallموډل )فال واټر 

دې موډل ه پ. دا یو کالسیک خاص موډل دی چی د سافټویر د پرمختګ لپاره په کار وړل کیږی

 .کیږي، کټه اخستل لپاره په کار وړل کیږی  پرمختیا سافټ ویر موډلونه چی د و هغوټولله  کې

 (V Modelوی موډل )

او په  لپاره په کار وړل کیږی  software developد چې پروسس دی هغه دا د پروژو مدیریت 

  صورت نیسی teshingسافټویر هرپرمختیایی فعالیت لپاره دی ماډل کی د 
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  Rational unified process (RUP)منطقي متحد پروسه 

RUP له بلې خوا د  ی او لپاره معیارات ټاکد سافټویر  پروسس دی چې له یوې  خوا هغه ماډل

IBM  . کمپنۍ یوه وسیله دهRUP د پروژو لپاره د دوران څلور مرحلې لري، چې په الندې ډول

 ښودل کیدای شی:

 رشوع 

 تفصیل 

 جوړښت 

 لیږد  

 

اړتیاو په مهندسی، طرح او تحلیل، دپروژې اجرا د کار په بهیر، دکاروبارپه ترڅ کې، د 

 آزمایلو، د بدلون په مدریریت اوچاپیریال پرمختګونو  کې سمبالښت مومي.

 

  (Scrum 18سکروم )

ساده ماډل .دا د یو یو کاری چوکاټ دی سکروم د تکراری او اضافی تولیداتو د پرمختګ لپاره

عده یې وایی چی متکی دی اساسی قاو رسه او  یو رسیع سوفټویر  باندی مرحله ده د یوڅو قواعد

هغه اساسی  .کروم کی دری قواعد تعریف شوی دیوی په س)په خپل وخت(ه باید اون تایم هر څ

 قاعده چې د وخت په هکله ده، درې قواعد لری:

 په اهدافو فکر کوی او څوګ چی یا کاروبار خاوند دی او چی د تجارت ده څوګ  ،مالک

نکو په خاصه توګه د ارزښت لرو  .یت په غاړه لريولئد تولیداتو د جمع کیدو مس

 موضوعاتو په اړه چی باید عميل يش.

 سکروم ماسټر(scrum master )  هغه څوکی او ئول دڅوګ چی د جریان مسهغه 

 چی ټیم رهنامیی کوي.
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 .د ګروپ غړي څوګ چی په موضوعګانو کار کوي چی اجرا يش 

 :دری مصنوعی محصوالت تعریف شوي ديدلته 

  بکلوګد تولیداتو backlog جمع، د موجوده موضوعاتو شتون چی باید عميل 

 .يش

  د سپرنت بکلوګsprint backlogلو چې په تیزی رسه جمع کول،او د شام

 ؛په جریان کی د رسعت ،چی باید عملی شی موجوداتو شتون

 chart Burnddown ، یوه ګرافیکی ښودنه ده. دsprint  تررسه شوي پرمختګونه

   ښيي.
 

  :لريفعالیتونه  اسايسپنځه  scrum عالوه پر دی،

 Sprint  د سکرمscrum دا یو د وخت صندوق  همه برخه دیو مه .(timebox) چېدی ، 

وی . اهداف ددی لپاره اجرا کیږی چی نوخت ورټه ټاکل شوی دی پوری هفتو ۲-۶

 ی يش.ځته کړی، کوم چی ارائه کیدانتولید رام

 Sprint planning  دsprint  د ، ترڅویو کنفرانس یا جلسه ده لپاره پالن د sprint په 

 وکوم راپور د جمع شویکی  sprintپه راتلونکی توافق ترالسه کړی چی رشوع کی 

  واخیستل يش؛تولیداتو نه 

 د scrumد  ،یږیې کخرب په چارو ټیم  دجلسو کی لنډو په ورځنی  ورځنۍ غونډې چې

 السته راوړلو او پالن په هکله بحثونه کیږی؛نو د ولیتو ئموضوعاتو او مس

  دSPRNT   جلسه کی چیرته چی نتیجه د تولیداتو مالک ته وړاندی  هکتنه په یو

 یږي.ک

 Sprint restrospective  چی راتلونکی مسایل یاد کړو او راتلونکی کېsprint  ته 

 پرمختک ورکړو
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معیارونو رسه  ټاکلوپروژی د دا  ډاډ ترالسه کړو چې چی  کوي دا مرستهدغه معیارونه مونږ رسه 

 ر کېظ.د مشخصو مرحلو او مشابه اسنادو په کارولو رسه.دا باید په نرسته رسیديل دي سمې 

چوکاټ او ساحې  له مخې یوبل رسه ډیری  ،وخت،د اهدافو، اندازې وچې پروژ  ونیول يش

چې د پروژې ځانګړې اړتیاوې رسه  کويدا مرسته )تړل(  توپیرلرونکی دي. یوبل رسه  یې ګنډل

 سم د تطبیق موډل ورته غوره يش.

د  عملی کیدای. يشمعیارونه هر وخت نه  ويدا ښودلی ده چی تعریف ش له دې برعالوه اجرااتو

ری ماډولونو یامثال په ډول په نړیوال همکارویو يروژو کی،مختلف همکاران د مختلفو پروژو د مع

پروژو د کوم ماډل څخه استفاده ويش چی د  فیصله ويش دا باید،نو څخه استفاده کوالی يش

د دا کتاب يش. باید موافقه حاصله  ه چیرته توافق ته رضورت وی او ک چی استعامل يش

 داو  موضوعاتمقایسوی چې په دې برخو کې  یشو  لیکلد عملی تجربو پر بنسټ  نولیکواال 

 . :مراحل راپیژنیڅلور پروژو 

  Overview هعمومی کتن .۱.۴

 ح کوی.ونه توضیاو دپروژو پړاو  موضوعاتمقایسوی پراخه  ونه راتلونکی دوه چیپرت 

اړخیزه په دې کې هر  .ات واضح کويد پروژو د کارونو په اړه عمومی موضوع څپرکيدوهم 

شامل دي.  مدیریت،او وسیع میتودونه ،رک،کیفیتا،اړیکی،اسناد یا مدکلتوررضوریات،دپروژو 

دپروژې کلتور د  .مشخص پړاو پورېیوه   پروژې  ېنه دیو  ،تړاو لري دوران پورې روژو دا د ټولو پ

رسیدو تر  څخه د پروژې د تړل کیدو یا پای ته د سرتاتیژی له مرحلې مثال په ډول ذکرکوو: دا

 .دورې پورې ډیر اهمیت پیدا کوي

مراحل توضیح کوي، چې په دې کې  دپروژې پیل، دسرتاتیژی  درېیم څپرکی دپروژې ځانګړي

 مرحله، دپالن جوړونې په واسطه د هغې پرمخ بیول او بیا د پای ته رسولو مراحل دي. 
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روژو په پرکي کې یو شمیر الرښودونه دي چې د پڅلورم څپرکی یوه عمومی کتنه ده او پنځم څ

 .ل کیدای يشه توګه ورڅخه کار اخیستریفرنس پ مدیریت کی د 

 پایله

تیدونکی دی. ډیرشمیر دپروژو د مدیریت اهمیت په کاروبارونو او تجارت کې ورځ په ورځ زیا

ل زده يش. په تعریفونو کې هم شته، نوځکه باید د دې پاره د پروژې مدیریت کو  ناکامی پروژې

مو د پروژې او دپروژې د مدیریت اصطالحات په جزئیاتو رسه ولوستل، د پروژو په برخو کې مو 

او د مهارت مسایل، د  IPMAیا  PMBOK-Guideملی او نړیوال سازمانونه او معیارونه لکه 

 کمپنۍ مشخص موډل او دهغه پروسس او دې رسه اړوند نور ټکي ولوستل.

 Problems ېستونه 

 Project پروژه. ۱.۱

a. پروژه څه شی ده؟ 

b. ؟ه ديد پروژو مشخصات څ 

 

  Success factorsعوامل د کامیايب  .۱.۲ 

 .فکتورنو نومونه واخلۍ ودرید د کامیابی حد اقل د پروژی لپاره 
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 م څپرکییدو

 

  موضوعات )پراخه( جامع. ۲

پروژې له  کتنه کول دي چې د موضوعاتو باندې لویوپه  د پروژې د مدیریت اهدافچیپرت  دې د

 مراحلو څخه جال دي.

اسناد  ،، اړیکېکلتورد پروژو لکه  ،رضوریاتو باندې بحث کويیو شمیر ورپسې برخه په 

د پروژو د لوستونکی په اخره کې به دی چیپرت  رک،کیفیت،د خطراتو مدیریت،او میتود. دامداو 

 ولولی. موضوعاتپړاوونو 

 اړتیاوې. ۲.۱

 پوښتنه وکړئ معقولهځواب ترالسه کړئ،نوباید یوه  د خوښې وړ که تاسې غواړئ چې یو 

  (۱۸۳۲-۱۷۴۹یوهان ولفګونګ ونګډ )

د  انجیرنی رشطونه شناسایی او . کتنه کویباندې روابطو  برخه د پروژو اورضوریاتو تر منځ  پهدا 

تاسې وتوانیږئ چی رشطونه به  له لوستلو وروسته مدیریت رشطونه پوښوی. د دغه څپرکي

روزنه او په دې ساحوکې  هغه متخصص چې .څنګه مدیریت شی وپیژنی او پدی پوه شئ چې

وسته به تاسې وتوانیږئ له لوستلو ر  تصدیق ولري، په دې چارو کې برخه اخيل. د دې څپرکي

 . يچې دا څرنګه مدیریت کیږ ژنئ او په دې باندې به هم وپوهیږئاو وسایل وپی چې اړتیاوې

 د انجیرنی رشطونو اهداف . ۲.۱.۱  

، سیستم د د یوه تولید د اصولو او قراردادیچی دا دي رشطونو اهداف  د د انجیرنی

هدف لپاره  دې .دیوه عمومی جامع پوهه ترالسه يش په اړهترمنځ د اصولو د اړیکو پرمختګ 

 يشو  ، تحلیل او مستندې په خالصه ډول واضح الو برحقه اړتیاوېنو طرفینو او ګډو د ښکیلو 
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او تر ممکنه حده پورې  يو ي اعتبار دبشپړولو د مرحلې لپاره  ترجیحاً  . هدف دا دی چېيد

 د معیار لوړ کیفیت ولري. 

 (requirements )پروژې او اړتیاوې ۲.۱.۲

ه ده چې هغه مهم هرضوریات د متوقعه پروژې د نتایجو اساس دی. د یوې پروژې په رشوع کې، دا ډیر 

تولید یا سیستم پورې مربوط دي باید ټول مشخص يش.ټول رضوریات باید د  ټول رضوریات چې په 

عمومي وی او تکرار  اوصولو له مخې د رشیکانو رسه په مسلسل ډول ترتیب يش. هغه بحثونه چې ټول

باید رصف نظر ترې واقع کیږي او د دې له پاره وي چې څرنګه مونږ شفاهي رضوریات واضح کړو نو 

باید مشخص يش او د رشیکانو خواستونه باید  ،رسه مل وي وويش.هغه ټکرونه چې د څو رضوریات

 واضح وي.هم باید د خپلواکه رضوریاتود حل مقصد حاصلیدل  واضح يش.

نې یی شی چې ځانو کید،د یوې پروژې د کورس په دوران کې کله چې رضوریات ولیکل شو

، له مخې  غوښتنوشاید نور رضوریات اضافه يش. ځکه که د  .حذف يشر یا یرضوریات تغی

وکتل يش. د دوې دا کتنه باید مسلسل او هر  بیا باید زیات یا کم شی نو رضوریاتت یاوررض 

 وخت وي. 

  Requirements engineering د رضوریاتو جوړول 

 [14]د رضوریاتو جوړول احاطه کوي:

  رضوریاتو پیژندل یا تعریف                                                       د 

  .د رشیکانو رضوریات باید مشخص يش، ولیکل يش او په مسلسل ډول ترتیب يش 

                                                                                            د رضوریاتو مدیریت                                  

نو باید په سامل   لیکل شوي رضوریات باید مدیریت يش او که چیرې ورته رضورت وي

 ډول تغیر يش.

په . پوری بدلون ممکن دی %50 [19]او په لویه پروژه کې تر  يیر راځیتغ%25په کوچنی پروژه کې تقریبا 

دی. دا د تولید متحول پورې اړه لري، د دې   %2 تقریباً  سافټ وایر پروژه کې د رضوریاتو متوسط تغییر

 .[p,372,11]پورې دی %4-1یانس ور
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ر رسه په مسلکي یچې څرنګه د رضوریاتو او د رضوریاتو د تغی يکومک کو رسه دې  د رضوریاتو تخنیک له

 ډول چلند وکړو.

 Identification of Requirements  د رضوریاتو پیژندل .۲.۱.۳

د رضوریاتو لیکل ، د ډیرو مهمو معلوماتو پوښتنه کول د مدیر یا مرش څخه. کیدلی يش چې د پروژې په 

 د مدیر توقعات او خواستونه باید وپیژندل يش.  ;یا حکم کې  د یوې پروژې اهداف شامل وي سفارش

 

 
 : د اړتیاوو منابع )رسچینی(شکل ۲.۱ د
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د کینون ماډل په چې که چیرې د یوې پروژې هدف د یو تولید یا خدمت رسته رسول وي، 

 مرسته وکړي.رارسه رضوریاتو په لیکلو کې چې دی يش کوال . دایدشکل کې ښودل شوی 2.2

  په دغو بڼو کې تقسیم بندي کوي: د تولید د کینون ماډل د مشرتي رضایت 

 اسايس بڼې 

 ياکرثه نه دي ذکر شوي مګر د تضمین له پاره ورکړل شو ندې توقعات د مشرتي څرګ

 (؛دي)لکه یخچال په نوې موټرونو کې

 د اداینې بڼې 

ي) په ډیره غوره بڼه و ی شی چې واضح وي او اکرثه اکه چیرې تولید متفاوت وي کید

 له پاره د انرژې مرصف(. TVsلکه د شیيش اندازه،کلکوالی او د

 روښانه بڼې 

Wow effect قع نه کوي او دا شاید و الی تاثیر(یو څه دی چې مشرتي یی ت)د خوشح

لوونکو کې د ه د موبایل په استعامد مشرتي په رضایت باندې زیات تاثیر وکړي)لک

 .(یې څخه رضایتعملله خربي کولو 

کال  1978روښانه بڼې د کورس په وخت کې اسايس بڼو ته بدلیږي. د مثال له پاره په 

   Mercedes-Benz Sا دد  .وړاندې شوو چې خلکو ته (سیستم ABS)د لوې ابتکاري 

  اسايس بڼه ده. نوموټر  ولو ټد  ABSمګر اوس  له پاره و،
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    ويبې اهمیته نه یې ښایې چې اسايس بڼه (Kano-Modells) د کنو ماډل 

 

 
 : د کنو موډل۲.۲شکل

 (Management of Requirements ) تد رضوریاتو مدیری .۲.۱.۴

رضوریاتو مدیریت د پروژې په مکمل دوران کې جاري پروسه ده. په دې کې الندې فعالیتونه د 

 شامل دي.
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 د اسنادو لیکل (Documentation) 

 رضوریات د نوم،توضیحات،مؤلف،نقد او لومړیتوب پوري ارتباط لري.

 Prioritization)لومړیتوب( 

تعینوي.د رضوریاتو لومړیتوب کول لومړیتوب د رضوریاتو اهمیت او د هغوی د پروسی سلسله 

هغه چا پورې ارتباط لري چې څوک نقش تخصیص کوي. په حقیقت کې دا مدیر دی  مګر 

 ته. مدیرر د کنرتول بورد ته حواله شی یا د پروژې یکیدی شی چې د تغی

 د تغییر ډانچه یا سټه  (Change log)  

م اضافه يش او موجوده رضوریات د پروژې د ژوند په دوران کې کیدی شی چې نوی رضوریات ه

یې او وپیژندل يش باید ولیکل يش چې تر څو دا وښر شی یا حذف يش.مربوطه تغیرات ییا تغی

 شوی دي. ورکړل یر یتغ وتهرضوریات وچې د پروژې په دوران کې کوم

وروسته چې د رضوریاتو وسیيل وپیژندل شوې نو رشیکان غواړی چې کوم رضوریات رسه عوض 

 ومې نتیجي یا پیښي د رضوریاتو د تغیر څخه  منځته راغيل دي.کړي،او ک

 شفافیت  (Transparency) 

ید په د رضوریاتو موقف یا حالت باید رشیکانو ته په پروژه کې  واضح وي.رشیکان با

 ولري. سیاسانی رسه رضوریاتو ته الرس 

Handling changes of requirements ر اداره کول(ی)د رضوریاتو د تغی 

 پروپوزلونه  (proposals) 

یر درخواست وړاندې کړي دا باید لیکلی شوی ید اوصولو له مخي هر رشیک شاید د تغ

 وي.

 

 تحلیل (Analysis) 

رضوري  حلیل، او دا ت يولر بایدکولو وړتیا  ر درخواست د نتایجو د ارزیايبید تغی

 .تل يشسیده. د دې مقصد له پاره دا ویل کیږي چې د مربوطه ماهرینو نظر واخ
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 ( مشوره او تایئدي consulting and approvalد تغی )ر د کنرتول بوردی 

(change control board) CCB) ( د دې مسئولیت په غاړه لری 

ر درخواست قبول ید یو سمون بورد په حیث د فیصله کولو وظیفه لري، که چیري د تغی

خصوص غړي مدیر، د م CCBشو او همدارنګه په کوم لومړیتوب بایدتطبیق يش. د 

پروژې منیجر،د مشرتی یا مراجعه کوونکی مناینده ګان  یا اخرنی استعاملوونکی، د 

 .دي او نور مهم رشیکان مدیرر یتغی

 . دپروژې کلتور۲.۲

چې کشتی جوړه کړی، خلک د لرګې ټولولو ته مه هڅوه، د کار د تقسیمولو حکم ورکړه په ځای  که چېرته غواړئ

 ((.۱۹۴۴-۱۹۰۰اکسوپری)-ارزو ورکړې )انتون دیسانت سمندرو دې چې د ید

یی.عالوه له دې دا هم بیانوي چې پروژې ارتباط له یو ښه محیط رسه ښدا برخه د یوې کامیابې 

فضا څرنګه رامنځته يش.د سازمان د خربو اترو اوټولنیز مهارت تر منځ نژدې یوه ښه د کار کولو 

 (۳.۲) و.ګ: ارتباط شته

د خلکو د  ژي محیط اختیاروي یا ایجابوي. دا محیطد یوې انفرادې یا واحدي پروهره پروژه 

همکاری په اساس منځته راځي.که  د پروژې د قوانینو په رابطه ، چې څرنګه خلک د نیمګړتیاوو 

عامه  ي،کړ ي او کوم قوانین درست وکړ پروسی ماډل څخه استفاده  ېرسه تعامل وکړي،او د کوم

 باید موجود وي.ري، چې عامه پوهاوی پورې اړه لپوهاوی 

مختلفوالی  د نړیوالتوب له امله د نړیوالو پروژو شمیر زیاتیږي. په نړیوالو پروژو کې باید د دودونو

ته پاملرنه وشی.د مختلفو ټولنو خلک مختلف ارزښتونه او مذهبونه لري، د کومو چې باید درناوی 

 ويش.مشخصه عامه لهجه باید استعامل يش.
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 .د پروژې دکلتور اهداف ۲.۲.۱

غړې د یو اړخیزه هدف د  نوپه یوه پروژه کې باید ښه محیط رامنځته يش ځکه چې د ټولو ټیمو 

رشایطو کې حاصلولی يش.  دا  په یو  ښه مناسب محیط یا ښوالسته راوړلو له پاره هڅې کوي ا و 

 ه.د پروژې په محیط کې مهمه برخه د خلکو متقابل احرتام او وفاداري د

 

 Project culture د پروژې کلتور

پروژه کې  ټول خلک چې په پروژه کې داخل دی  DIN 69901-5الندې د 

عادتونه یی د تعلیم ،تجربې او دودو څخه متاثره کیږي او د دوی انځور او 

 Soft)ارزیايب د پروژې له کلتور څخه کیدای يش.په یوه پروژه کې نرم هرنونه

skills) یا کلتور احاطه کوي د مثال له پاره په الندې  چې د پروژې محیط

 توګه ښودالی شو:

 

Identification with the project (له )؛پروژې رسه بلدتیا 

Cooperation within the project and outward )؛)د پروژې د ننه او بهر همکاري 

Fairness and respect )؛)عدالت او درناوی 

Ability to communicate )؛)د خربو اترو قابلیت 

Ability to manage conflict )؛)د اختالفاتو د مدیریت کولو قابلیت 

Activity level for the project ؛پاره د فعالیتونو سطح()د پروژې ل 

Openness )څرګندوالی یا ایامنداري(. 
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 اتد یوې پروژې خارجي تاثیر . ۲.۲.۲

  

-۱۸۹۹کیږی، ترڅویې چې تررسه نه کړئ)ارییک کاسترن)یو شی تر هغه وخته پورې ښه نه ښکاره 

۱۹۷۴) 

د مثال له پاره د ساختامنی پروژو له پاره یو عامه نظر  .پاره کار کول نه دیپروژه یوازې د ځان ل

 کلتور اکرثاً موجود دی چې د پروژو له پاره په کمپنیو کې ډیپارټمنټونه په نظر کې نیول کیږي. 

ښه وړاندې د ډیر برخه مقایسه کړی( له دې وجهې د پروژې  ۳.۱.۳.) په پروژه باندې تاثیر لري

 کولو توصیه کیږي.

 الندې یو څو نقاط دي.

 د مثال له پاره په کوم ځای کې چې پروژه واقع وي هلته  ؛ مراقبت یا ساتنه ،یو والې

 ل په حیث.د یو مسؤ  ی يش چې پروژه حامیه کړي مثالًڅوک کوال 

 لونکې کارونه په رشیکه رسه رات چې متوکولچاو  ولهڅد خلکو ته  یبل رسه همکار  یو

 ځي.بو ته ښه مخ

 نو دا به د  ،شخص په پروژه کې برخه واخيل رتباطیدې حالت کې که چريې اه پ

وي چې په راتلونکې کې د کار په جریان کې تغیرات  هاسان ههغه له پاره ډیر 

 ومني.

 نه په رشیکه رسه وي، د ولو کې کارو یکه چیرته د یو سافټویر په پرمخ بIT  تولید په

نو له دې وجهې انتخايب تعاون ممکن  ،رسته رسولو کې به ډیر تحرک موجود وي

 یا شونی دی.

  د اختالفاتو او کارونو له پاره چې تر څو مربوطه یا اړوند مقیاس واخستل يش

 .کیدای يشممکنه ظرفیت مشخص 

  ًد رشیکانو رشیکول په حقیقي یا واقعي معلوماتو کېاقال . 
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  چې ستاسو پروژه حامیه کوي  ،ښودل ونتیج دعمده برخودمربوطه خلکو ته د پروژې

 مثال په دوه اړخیزه خربواترو کولو رسه.

  چې تر څو مهم معلومات د پروژې اداره کول ، لکه د پروژې مسیر ښودل  پېښو منظم د

په  (input)او د دوي استعامل د عاملپاره اماده يش.فیډبیکونه جمع کول،نقد یا پوښتننامه ل

 حیث.

 .د خپلو پروژو له پاره کمپاین کول 

الندې عنواین نه یواځې محیط یا ماحول ته د پروژې په څرګندولو کې کومک 

 په پروژه کې د غړو په تشخیص کې هم سهولت برابروي. ،بلکېکوي

 د پروژې لرلید؛ 

 ؛د پروژې ترشیحي نوم 

 ؛اپروژې د غړو تر منځ ښه فضد 

 د پروژې لغات اواصطالحات؛ 

 ؛د پروژې نښه یا سمبول 

 دوه اړخيزه اوصول. 

 

 د یوې پروژې داخيل تاثیرات .۲.۲.۳

 

یو ځل درته  نظر دې ته چې  ،اوسی ړو د درناوی او ستاینی دا ډیره ښه ده چې د خلکو له خوا تل

 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) .باشووایی چه افرین شا

حرتامانه چلند کول دی. په پروژه کې مونږ د موالنه او ئمس رسهپه پروژه کې ډیر مهم بحث یو بل 

د پروژې ټول   خلکو رسه کار کوو. په ګروپ کې ښه تعاوون د پروژې د کامیابی لپاره اساس دی.

ي او د پروژې کامیايب یی په نظر کې نېولې وي. ګور غړې باید پروژې ته په ډیر ښه نظر و 
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همیشنی کار دی. د پروژې مجلس چې د پروژې ټول غړې  مدیریقول او هڅول د پروژې د تشو

 پکې وي یو ښه وخت دی.

 لیت د یوې کامیابې پروژې د کلتور یوه مهمه برخه ده.هر( غړي مسؤ د انفرادي )

یا وپیژين چې دوی پخپله د یو کار يش،پخپله مشخص  کارکوونکيکه چیري د پروژې 

چې په ټوله پروژه باندې پیژندګلوی پیدا کړي. نو له  مبتکرین دی.نو دوی کولی يشې یا کوونک

( اهدافو رسه کوم (measurable کیدووړ سنجشباید علحیده کارونه د  مدیردې وجهې د پروژې 

ترالسه یاط رسه باید په احت پایلهکړي. د کارونو  چې په ځانګړي ډول رسه رسته رسیږي مشخص

 مطرح يش. پرمختګ له پاره نظرونه و د راتلونکيا يش

 تشویق يش چې ښه کار تر رسه کړي: کارکوونکيد پروژې   څرنګه کیدلی يش

  دسنجش وړ ( اهداف goals measurable مشخصول ا و د )څه وخت  چې امعلومول

 یی د کار کولو فیصله ويش؛

 د کارونو لومړیتوب؛ 

  څه شی  دویه پام کې نیول چې دا پپه ویش کې د خلکو د عالقې درناوی او د کارونو

 .نه خوښویخوښوی او څه 

  .په ښه شان کارونه د واضحه مسولیتونو رسه تعینول 

 .د خپلو کارونو حامیت کول 

 .پوښتنه کول چې په دهغه څه  د کار د تررسه کیدو په وخت کې پوښتنه نه کول

 مشخص تاریخ رسته رسیږي.

  دا به ډېر ښه وي چې د یو شخص څخه په بل ځای کې  مدیریت کول اختالفاتود

 پوښتنه وشی  د دې په ځای چې په زور باندې یو کار کول پرې ومنل يش.

 وړتیا لري.هغه مشکالت  وته اطمینان ورکول چې دوی د کار کول د پروژې کار کوونکو

 چې د دوی د کارکولو مانع ګرځي لرې کول لکه اجباري اداري کارونه.
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   موثر مجلس کول. دا مجلسونه باید په کايف اندازه وي باید ډیر زیات نه ويد پروژې. 

هر مجلس باید یو واضح هدف ولري چې د مجلس په رشوع کې باید وړاندې يش. هر هغه څوک 

 چې په مجلس کې په فعاله ډول برخه اخيل باید غړی یی وشمیرل يش.

 ؛ورکړل شوې کارونه باید د خوښی په اساس وي 

 ید د خپل مسلک دیدګاه په نښه کول؛عړو ته با د پروژې 

  ډول معلومات ورکول. منظمد پروژې په رابطه په 

  د  چې لو استعامل وسایلوټولو هغه استعاملول. د  وسایلود خپلو په پروژه یا کمپنی کې

 دي. پاره جوړ شوییدونکو لپیرو

په ښه ډول رسه وړاندې کول لکه د پروژې اهداف یا  ژې موجوده معلومات یا موجوده وضعد پرو

ول.د نتایج په پوسټر باندې لیکل.د مالقاتونو په خونو کې د پروژې اهداف په چارټونو کې مجسم

دې اساس ه و ډیره ښه فضا ده.پچې دلته د کار ډیر ښه رشایط ا دې خاطر جمعي ورکړئ

 ثالونه په الندې ډول دي:ی يش. مپه ډیر اعظمی ډول کار کوال  ستاسی کارکوونکي

 ل.ټاکصول ا ګډ 

 خاص طور د صوابی چې د  خترص خوراک راوړل یا منکین بسکټد مجلسونو له پاره م(

 ځه برخه ده(؛جرمنی شامل ختی

 يش  یکوال  غړي.چې دلته د پروژې ایښودلد خوراک له پاره  د میوو قابونه یا کاسې

 بحث وکړي؛یو بل رسه ومات رسه تبادله او خوراک وخوري او معل مناسبچې 

 ؛نیولپه نظر کی  سپوريت فعالیتونهفعالیتونه لکه  لپاره کلتوری وکونک ی دگډونژ د پرو 

  ری کول.نا اسب دکارکوونکوپروژی ګډه رسه دپه 
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 کلتورتصمیم نېونې . د۲.۲.۴
 

کامیاب  تل منیجران مصممدپروژې  تاً او ثابت تصمیم ولري.قاعد پرله پسېباید  مدیرد پروژې 

شته  یا شخيص فیصله نه کوي.دلته اتکا ځان پاره په یواځېلوي. مګر د پروژې منیجر د همیش 

 نورو دپه خاص ډول مدیر یا فرمان ورکوونکې کمېټې ته. په خاصو وختونو کې  (تړاو)یو بل پورې 

د (. له دې پرته په دې برخه کې ۶.۲.۳و.ګ:) په مجلس کې ډیر موثر وي.ون گډ ورشیکان

د دغو که  وي.باید د اتکا یا یو دبل پیوستون له مخې  مان ډول زیات رول لري.تصامیم ساز 

 ی يشمشکل راوالړوي. دغه حالت کوال  ،ونېول شیتصمیم  رته )مشورو( له پام کې نیولو پټکو

د مثال له پاره که ودریږی. باالخره په ټپه چې پروژه ناشوين کړي او یا یی په بد حالت کړي او 

هڅې باید ويش چې د  ،یر له پاره تر اوسه پورې نرش شوې نه وییبودیجه د مطلوب پروګرام د تغ

نه غواړې چې  مدیرر بغیر د وسایلو یا وسایلو رسه رسته ورسیږی. دیو طرف د پروژې یپروګرام تغی

د بل طرفه هغه نه غواړي چې د  ،منير اجازې ورکولو خطر و ید تغی پرتهجي د قبلیدو بودد 

یو ځل د دې انتظار بايس چې  ر څخه انکار وکړي یا رد یی کړي هغه خاصتاً یپروګرام د تغی

 امتحان کول رسته ورسیږي.

په  د غلطې فیصلې یا نظر نه شته. (پوههټاکلې  (معلوماتد پروژې د فلسفي په رابطه مناسب 

ښتلو څخه معذرت وړاندې کول بهرت دي. د دې له رابطه باید ویره موجوده نه وي.د اجازي غو 

 .د تصمیم نېولو دود قایم يش الندې معیارونو رسه د پاره چې ستاسو په پروژه کې.

 قدرت ورکول (Empowermentد تصمیم نېولو قدرت دیو مس :)د ول شخص دی چې ئ

پروژو او فعالیتونو پورې مربوط دی. د دوې فعالیت باید په  پوري ارتباط ولري او په کار ساحی

میم په ساحه کې په خپله وي. د دغو کارونو اختیار خپل ابتکار وي او فیصله یی د دوی د تص

و کې وژې په رسته رسولد پروژې د غړو پر ځان باور قوي کوي او د پر  هڅوي،  شخيص مسولیت 

 کارونه ډېر موثر کوي.
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 دوباره ترهغو پورې ه شویدی)فیصله پرې شوې( په هغه باندې باید کوم څه چې فیصل

 .يش کوم چې په مربوطه وخت کې نه وچې نوې واقعیتونه وپیژندل  ترڅوبحث ونه يش 

 سمدستي یا اتوماتیکه موافقه (Automatic approval ًمهمې فیصلې مکررا ) یا بیا( )ب

رډ کوم چې د فیصله کولو قدرت لري په مګر ځواب ویوونکې خلک اکرثه نه وی یا بو رضورې وي،

 هر وخت باندې رسه نه ګوري)مالقات نه کوي(.

 موجود و،دې وخت کې د فیصلې په مقابل کې د اعرتاض ه که چېرته مخکې فیصله شوې وه او پ

دې حالت کې د اخیري تاریخ تر ختمیدو پور  باید فیصله څرګنده يش. او که چېرته ه نو پ

دا  ډول چلنديش. دغه و  اجرااتاختصايص تحلیل څخه باید  پرته له کوم نو  اض نه و،اعرت 

) د الزموي چې پروژه باید څو ورځو او هفتو له پاره د تصمیم نیولو له وجهې ونه درول يش. مثالً

 خاص سافټ وایر وسایلو منځته راوړل(.

باید  ،ه کې شامل ديله پاره چې په پروژ  هغو کارکوونکوباید د کاغذ پر مخ وي او ټولو  پریکړې

 واضح وي)د پوهېدلو وړ وي(.

 

 Learning in the projectکړ  په پروژ  کې زد . ۲.۲.۵ 
 

دډیرزیار اووخت په ترڅ کې ترالسه دوه شیان زمونږ له پاره رضوري دي: زیات استقامت او هغه ّڅه چې مونږ 

 Albert Einstein (1879-1955)ورکړو یې السه  ،خولهيکړ 

. ټول وخت په پروژه کې ظرفیت استعامل کړی چې پروژه پرمختګ وکړی)مخ ته الړه يش(د خپل ټیم 

وژې غړې په ټوله پروژه کې منترش شوی او د پر چې د پوهه اومعلومات   شئنئتر څو مطم ښودنه وکړئ،

باید ( څخه ډډه لګولاتکا)يو پر بل  هی يش. په پروژه کې یو پر بل باندې زیاتکارکوال یو د بل په ځای 

نو د ازادې فضا حامیت وکړی. د غلطیو یا سهوو رسه په مثبت  مخه ونیول يش. کله چې غلطیانی کیدلی

 ډول چلند کول.
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 غلطیانی راکمې کړئ . 

 کوي.هم غلطیانې  کار کوي،چې  یهغو 

 یانې بدې دي. غلط شوې )مجهولې( مګر نا پېژندل ،غلطیانې ښې دي )معلومې(پېژندل شوی 

دا هم ممکنه ده چې د  و له هغو څخه زده کړه ممکنه ده .ی شی چې اصالح يش اکیدامعلومې غلطیانې 

 هغوې څخه ځان په څنګ کړو چې په اینده کې د هغوې د واقع کېدو مخه ونیسو.

 ی يش او د ی يش بعدي لګښتونه سپام کوال اهره هغه غلطي چې اوس مهال اصالح کید

 پروژې کامیايب تضمین کوي.

 بڼه ولري، که په رشیکه رسه اصالحي  بایدرسته رسولو کړنالره  خودکارونو، وينه ول باید مالمت

 .ی يش ااصالح کیدښه کارونه  کار ويش ،

 او الندې بحثونه او مشوره وررسه وخت او د کتنې نیټه وټاکل يشډول  منظمپه  هرس  مدیرله 

 :ويش

  یاستو ؟مونږ چېرته 

 ؟شول کوم کارونه ښه تررسه 

  ؟ترقي وکړونوره وتوانېږو چې به څرنګه 

  ؟مونږ کولی شو څه شی 

او )کنرتول کول( Control )امر کول(،Doپالن رسه ارتباط لري،  مراحلو لهدایرې د  PDCAدا د 

 . (۵،۲عمل یا اجرا کول) و.ګ:

برابروي. کله چې ې فرصت کتن اجرااتو دتېرو دمونږ ته  ،بیولو پروګرام چوکاټ پرمخسافتویر د د 

کوم وساتل شی  یا  په خپل حالچې کوم شی ، نومعلومه به يش او بحث پرې وشو طرحمموضوع 

پروژې د  د ممکن کیږی،ل شو په پروژه کې ښه کار کول وټاکيش. کله چې هدف  یو اصالح

 وساتل يش. بایددود  او د پرمختیاکیږی طبیق پاره نظریات تل بهبود 
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سو اصالح کوونکې تامعنایې دا ده چې نو  ،که چېرته پروژې په ډینامیک ډول رسه وده کوله

د نویو  (غړېې د پروژې مخکنې خلک ) تجربه لرونکي دي. معنی دا چ صول وړاندې کړيا

 دي. ملګريیوبل رسه  کسانو ډیر خیال سايت او دوی د لومړی وخت څخه په پروژه کې 

 International projects نړېوالې پروژې . ۲.۲.۶ 
 

. که چېرته په پروژه ده ډېره مهمه شوېاوڅیره ه ڼپه پرمختګ رسه د نړېوالو پروژو کلتورې ب ۍد نړ 

کې خلک د مختلفو کلتورونو لرونکې وي د مثال له پاره د مختلفو ارزښتونو په رابطه د دې څخه 

روژې ه، مګر د پد ژبهعمده  په نړېوالو پروژو کې انګلیسی عالوه ژبنې توپیر هم د هېرېدلو نه دی.

د غلط  املهسطح رسه برابر نه دی. نو له دې  مهارت کې په یوه  د ژبې په ټول غړې د انګلیسی

( پروګرام باید interculturalدې حالت کې د کلتورونو ترمنځ)ه لو خطر رامنځته کیږی. پد پوهې

 د خارجې کلتورونو په رابطه زده کړه ويش او د غلط پوهېدلو مخه ونېول يش. دایر يش. چې 

 لهوکړي.  مرسته( پرمخ بېولو کې communicationی يش چې د مکاملې)ژبنی کورسونه کوال 

 سلوک غوره انتخاب دی. ډک ویله درنادې څخه بر عالوه 

ځکه چې دلته د  ،منځته راوړي ستونزیعي ډول رسه اضافه ید یوې پروژې نړېوالتوب په طب

 موجود وي.ممکنه وخت توپېر د ژبو،کلتور،دپروژې اندازې او 

 

 (Failure ) ناکامي یا عدم موفقیت. ۲.۲.۷
 

ی. ناکامي بهرته و دوباره ناکام شکه څه خربه نه ده. دوباره کوشش وکړه.  هم شی،که ناکام  پورې  کوشش وکړه، خیر وس خپلتر 

 Samuel Beckett(1906-1989) ده.

وکړو. که چېرې یوه پروژه ناکامه يش  چلندخربونو رسه  له ناوړهیو مشکل سوال دادی چې څرنګه 

ې . که چېرټول حاالت په پام کې ونیسوشته چې تهدید یی وي.دلته  اسانه ځواب نیا د ناکامېدو 
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خپلې تکړه او دوضاحت لرونکی اوسو او باید  ، نو الندې قانون باید تطبیق کړو :کوم مشکل و

 نیمګړتیاوې و پیژنو او له منځه یې یوسو.

پروژې په وضعیت باندی پوه يش او الزم  د جاريچې  پذیره مدیریت باید وتوانیږيئولیت یو مس

یکړی کیږی او د پروژې د اصولو پربنسټ پرتصامیم ونیوالی شی،  نو په دې ډول حالت کې 

دهغو په اصالح کی رول لري، څومره چی د . په چارو باندې نقادانه کتنه و مخنیوی کوينواقص

د دې موخې  نیول يش، تر دی غوره  ده چې  وروسته یی مخه ونیول شی.یوې نیمګړتیا مخه ژر و 

کې باید د ناکامی د علتونو د په پروژه د ترالسه  کولو لپاره د ګډو مرستو کلتور مهم رول لري. 

باید مدیر رسه  په ګډه نواقص اصالح  . د پروژې د ټیم غړيدلو لپاره نقادانه  برخورد وشی مون

 .کړي
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1 Work breakdown structure (WBS) 

جوړښت )سرتکچر(دکار تفصیل   

 

Project name د پروژی نوم       Project No. دپروژی شامره    

Project manager د پروژی مدیر    

Version / Date نسخه/تاریخ  Status حالت  

 

Result پایله Question سوالونه 

 1.Is it assured that the project culture will continuously be adapted and 

improved as and when required? 

ي؟سمون وموم اصالحات اوکلتور به د اړتیا په وخت کې  . ایا دا یقیني ده چې د پروژې۱  

 2.Is clear, which decisions are taken by the project manager, and which by the 

project memebers? 

د غړي  خوا تررسه کیږي، اوکومی د پروژېه مدیر لد روښانه ده چې کومې پریکړې د پروژې  .۲

  خواه ل (لیکونکي)

 3.Is it assured that the project members could work on their own responsibility? 

چې د پروژې غړي کولی يش په خپل مسؤلیت باندې کار وکړي؟ ده.ایا دا یقیني ۳  

4.Do the project members jointly accept deciosions, even if there are single 

opinions? 

  ه بشپره کړو ؟پروژ  ،رسه له مخالفت رسهکسانو  ود یو یا دو  ممکنه ده چېآیا . ۴

  5.Are issues raised and promptly discuiesed and sloved? 

 6.Are rules of the game defined and do all project members follow them?  

 7.Is positive or negative criticism jointly accepted to improve? 

 8.Is clear who is supporting whom and who should be asked in case of issues? 
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 Communicationمفاهمه .۲.۳

 (Paul watzlawick(1921-2007))  ونيش کړایمفاهمه ته چې څوک نشداسې 

لپاره یو رضورت دی. دا هغه د مفاهمی معنا د معلوماتو لیږدول یا تبادله کول دی چې د پروژې 

په هغی رسه د همکاری او ګډ کار زمینه برابریږی. دا هم اړینه ده چې په الر ده چې   یواځنۍ

نوځکه د مفاهمې یا پوهاوی اوراپوهاوی کلی د  .بوختوخلکو ته معلومات ورسول يش پروژه کې

 هغې په اغیزه کې ده، نه دهغې په مقصد کې.

 . د مفاهمی مقاصد۲.۳.۱

 د پوهاوی را پوهاوی یا مفاهمی مقاصد دا دي:

 لیږد، ترڅو مقابل لوری و پوهوي دافکارو روښانه -

 د بیالبیلو نظرونو تبادله کول -

 رامنځته کوي؛ رمنځ د موضوعاتو انتقال او تفاهمبیالبیلو خلکو تد  -

 په یوه پروژه کې ښه پوهاوی الندنی نتایج لرالی يش:

 د نورو درناوی کول؛ 

 ؛غړي په ښه ډول یو دبل خربې اوري د پروژې 

 ؛و کړنو لپاره پوهاوی رامنځته کويد معمول 

 احتالفات حل کوي. 

 

 په پروژ  کې مفاهمه

د په پروژه کې د بوختو کسانو ترمنځ، په تیره بیا د پروژې د ټیم ترمنځ  په پروژه کې مفاهمه 

. د مفاهمې یو پالن دا دیاو د پروژې د بریالیتوب یو مهم عامل په تبادله باندې والړ معلوماتو 

. دا هم باید تفکیک شی چې مفاهمه څوک باید له چارسه او څوځله تفاهم وکړيچې  څرګندوي
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چې  تونزه په تیره بیا هغه وخت پیښیږيدوه ډوله ده: شفاهی او غیر شفاهی. په مفاهمه کې س

 ، دا ځکه چې په هغې کې بیالبیل کلتورونه وي.ه نړیواله ويپروژ 

 . د مفاهمې بڼې۲.۳.۲

، له هغه له هغو  وختونو را هیسی چی د انسانانو ترمنځ یو بل رسه مفاهمه رامنځته شوې ده

 :دوی په څو ټکو وپوهیږي راهیسې باید

 عنارص؛ چې په دې کې دژبې محتویات شامل دي؛ دمفاهمې شفاهي 

  غیر شفاهی عنارص؛ چې په دې کې دمخ اشارې، دورځو حرکات، السونه، د بدن

 حرکات او د غږ تون شامل دي.

هڅونه او د لکه د مفاهمه کوونکو  د مفاهمې غیر شفاهي برخه دژبې غنا نوره هم بډایه کوي

.دوه تنو په واسطه کیږیاو دمخ د اشارو انګیزې حاالت. دلته پوهاوی د بدن دحرکاتو 

 :څیړنه کې دا وموندله چې یوه ګروپ باندې په څیړونکو)محرابیان او فیریس( په یوه 

  و او دسرتګو په واسطه تررسه بدن دحرکاتو، اشاراتبرخه مفاهمه د ۵۵په سلو کې

 کیږی.

 تررسه کیږی. غږ د تون او نورو حرکاتو په وسیلهبرخه ۳۸په سلو کې 

  د وینا او ترشیح په واسطه کیږی.۷په سلو کې 

 د چلند له مخې دوه پایلې تر السه شوي دي:

 د دوو تنو  ترمنځ مفاهمه الندې ټکو پورې تړلې ده:

 .مناسب چلند 

 اهی او غیرشفاهی دواړه تررسه کول.شف 

  چلند.نامناسب او ناوړه 

، مثالً جه ونيش ، نو ممکن ښه مفاهمه  ونيشکه چیری شفاهی او غیر شفاهی دواړو برخو ته تو 

( لیکی، خو بل برخوال دې ته مینوتونهیاداښتونه )داسې انګیری چې دی  به د پروژې یو برخوال 

 هدی. د مفاهمی غیرشفاهی برخه غوښتنه او بهرنی چلند یو شانته ن . دلته شخيصحارض نه وي
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 ړه پوهاوی هم پیښیدای يشچې مفاهمه کی ناو ډیره برخه لیږدوي. دا باید هیره نيشدمعلوماتو 

له امله واقع کیږي او دا باید په پالن لیږد  او غیرواقعي چې دناسم تفاهم، نامکمله معلوماتو

ژبه کارول الو پروژو د اجرا پرمهال چې محيل په تیره بیا د نړیو  په پام کې ونیول يش. جوړونه کی

 .يش، ممکن دا ډول ستونزی واقع کیږي

 

 پوهاوی( . یو  ښه مفاهمه)غور ۲.۳.۳

په یوه پروژه کې ښه مفاهمه تررسه چې په څه ډول رسه  لته په الندې کرښوکې دا ښودل شوی،د

 :يشاو غوره پوهاوی ترالسه کیدای 

  قدردانی او مناسب درکدرناوی ،. 

 .او هغه ښه درک يشی ته درناوی ويش باید مقابل لور 

 فعاله اوریدنه. 

په خپلو الفاظو رسه هغه څه تکرار کړئ چې اوریدلی مو دی، کله چئ پوه نه  شوئ، نو بیا 

 د خربو اوریدونکی یا د مفاهمی مقابل لوری څخه پوښتنه وکړی چئ څه مو وویل. پوښتنه وکړئ،

 پرانیستی پوښتنی وکړئ. 

 زیاتوي  اودا آسانه کويستاسې په خربو کې تاسی د مقابل لوری  عالقمندی پرانیستی پوښتنی 

په زړه پورې کوالی  چاپ )پرنت(دمثال په توګه: موږڅنګه  چې ځانګړی موضوع ترالسه کړي،

 شو؟

 .بشپړوالی 

منلو وړ  اندی والړ وي هغه ډیر دهغه څه چې په یوه پاخه بنسټ بستاینه د درناوی یوه برخه ده. 

 ، نو ښې پایلی به ترالسه يش.يلروژې غړي په چارو کې ښه برخه واخڅومره چې د پ، وي

 .پیغامونه 

یم، زه ستاسی په خربه سم پوه شوی نه خپل نظر او فکرپه روښانه او واضح ډول بیان کړئ، مثالً 

 تاسو ناسم شی رااستولی دی.
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 .دقیق آدرس او څرګند چلند 

بلکې باید دقیق الفاظ استعامل  ،مفهوم روښانه کړيعمومی بیانیه او عمومیات نشی کوالی 

خو یوه  .تررسه کوئ.  دا عمومیات ديتاسی هرڅه په ناسم ډول  :،  مثالً که وویل شی چیيش

ته اراېه کړل، هغه خالی  مله باید پوره او دقیق مفهوم ولري لکه: کوم اسناد چی تاسی مشرتيج

 .باید ادرس او موضوع ډیره واضحه وي و.

  درکړل شوی موضوع مترکز وکړئ.په 

 له موضوع څخه مه وځئ. ،رسیدلی ه ويترڅو بحث کامالً نتیجی ته ن

 

  ه دند  د مهم  مفاهمه )خربی اتری( د پروژی د یو  ۲.۳.۴

چی موږ دوه غوږونه لرو او یوه خوله ، زیات څه اورو او لږ خربی کوو  ځکهد ا موږ باید ډیر واورواو لږ ووایو 

 مخکی له میالد څخه(۴۳۰-۴۹۰ -زینون -فیلسوف)یونانی 

هر هغه څوک چی په پروژه  تو)مفاهمی( اهمیت رابرسیره کیږي.خه د ارتباطانظریی څ له پورتنۍ

 کی شامل دی د هغو د معلوماتو موثره تبادله د پروژی د کامیابی لپاره یو مهم عامل دی 

خپل وخت په ارتباطاتو او له نورو رسه به  ٪۹۰په یوه پروژه کی د پروژی مدیر )منجرن( تقریبا 

برخه له ناکامی رسه مخ کیږی .     1/5خربو اترو تیروی ، د غیر موثره ارتباطاتو له امله د پروژی 

Tom Marco  ، کی لی ی دی، د پروژی مدیریت او د پروژی د جوړښت تحلیل یی رامنځته کړ چې

: " کوم بزنس یا کاروبار کی چی موږ واقع یو تر ډیره حده ټولنیز دی نسبت دی ته چی په  

، ترڅو یو بل رسه ارتباط ولريباید زیاته او لوړه يش، تکنالوژی متکی وی ، د کارمندانو توانایی 

 "  زیات متکی ديیعنی په مفاهمه  دتوانایی په پرتله په دغه توانایيدوی دماشین دکار 

 Michael Cambell  ټولو مهم فکتور له مدیرانو رسه خربی اتری کړی چی تر  وپروژ  ۵۰۰تقریبا د

 و. (communication) یعنی اتارتباطچی هغه پیداکړی و 
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 .شوی دیبدترینو فکتورونو څخه شمیرل  د ناکامو پروژو، یو لهمه مګر ، ضعیفه مفاه

نو د پروژی مدیر باید په پروژه   ،کیلی ده ه( د پروژی د کامیابی لپاره یو  ات، مفاهمه ) ارتباط بناً 

دی وپوهیږی ه او دی باید پ ته په موثر ډول دوام ورکړي باندی بیاکتنه ولری او خپلی مفاهمی

، نود پورته خصوصیاتو د رامنځته کولو لپاره دپروژی ه پروژه کی څه او څرنګه جریان لريچی پ

 ده :  مه په الندی ځانګړتیاوو رسه رضوريمفاه یوه او  فرهنګښه 

 همیشه خالص ذهن لرونکی اوسئ .1

ښه د هغو لپاره مو غوږونه خالص او )  لپاره متوجه اوسئ د خپلی پروژی د کارکونکو

د کارونوله دوام او  خربی واورئ، په پروژه کې (.  دهغوی شخيص ریدونکی اوسئاو 

نګه لکه څ»  حالت هم په نظر کی ونیسئ شخيص، د هغوی ونزو څخه تری واورئست

   پوښتنه ورڅخه وکړئ «یاست ؟

 میشه ټولو ته نږدی کیدونکی  اوسئه .2

له دی څخه مطمین کیدل چی خلک په آسانی رسه س لرل ډیر ګټور دی. نږدې متا

ی شی ، همدارنګه وړاندیز یا د پروژی د داوطلبی نیټه تاسو رسه په اړیکه کی کیدال 

 رسیدګی وړ اوسی .د کیږی ټولو خلکو ته باید  چی کله ټاکل

د پروژی په ټیم کی  ځای به مستقیامً  کاري یت اجازه ورکړی د پروژېعکه چیرته موق

( چی همدا مرکزی ځای دی او م تشکلیږيد پروژی ټی وټاکل يش ) هغه ځای کی چې

 نشی کولی چی داځای پریږدی .

 

  کئمنونه وټا/مثال  ښه یو .3

چی ستاسو رویه د یوی پروژی د مدیر په حیث د پروژی د کارکونکو  دی پوه شئه پ

 یوېبیرونی خلکو یا نړی لپاره د لیدو وړ نورو د او ده لپاره د قوانینو د یو ماډل په حیث 

 .توګه رول لوبويغټی برخی په 
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 نو له مخی پراختیا ورکړئ؛ټیم جوړونی ته  د جوړ  یی )دوګونو( قوانی .4

شخص کارکوی بل  رامنځته کړی ، داسی چی یو (pairs) په خپل ټیم کی جوړی

دی پاملرنه . مربی ) مشوره ورکونکی ( د پروژی په  نویو غړیو بانشخص بیا کتنه کوی

.  کی بهرنی محیط ته هم پاملرنه ويش په مفاهمه چې دی سبب ګرځي . دا دکوي

ستی و یا له ور د پروژی د غړو یو ځای کول له تخنیکی کارشناسانو یا متخصصینو  مثالً

 . مرتب او یو ځای کړئ  ه دپروژی غړينکی رسه ، همدارنګه په دوامداره توګو استعاملو 

 و آرامه کاري محیط هم رامنځته کړئی .5

دقیقو ته رضورت دی ترڅو یوی مغلقی  ۱۵له حده زیات یا دایمی مفاهمه هم ښه نده . تقریبا    

وقفه  ساعت یا ربع وار ډولهر یوه موضوع کی معلومات ترالسه او د هغی په هکله پلټنه وکړو . په 

 . نشتهچی پدی برخه کی مولدیت  یا قطع کیدنه ددی ښودنه کوي

کار  ې ورځېاو د اندازه ګیری مختلف مقیاسونه لکه له لیدنی پرته ډیر  موخېد  کار مختلفی 

پدی برخه  نهاو خلکو ته اجازه ورکول ترڅو په کورونو کی هم کار وکړی چی دا ټول سهولتو  کول 

 کی مرسته کوی .

 فعاله برخه لرلد مفاهمی) ارتباطاتو( د پراختیا لپار    .6

الی او هغوی ته و له  رشیکو غړو رسه د خربو یو  ، په پروژه کېلرل او مثبتی رویې غورهد 

مفاهمی یا ارتباطاتو ته نوره هم پراختیا چې ی شو کوال  لو رسه ورکو په د متقابل ارزښت 

 ورکړو . 

په  يد همکار  طاتو د کیفیت لوړوالی په پروژه کېیا ارتبا په یوه پروژه کې د مفاهمې

 . ه وټاکئورتنو قوانین  ،وي معنی ده ، او که چیری اړتیا

 روژ  کی یو مثبت حالت رامنځته کړئ؛په شخصی ډول په پ .7

او څرګنده مفاهمه ترڅو ټولو  پرانیستی،  ده جه بخش رویهیښه طریقه ) تګالره (، یوه نت

 اغیزمثبت به )امتوسفیر(  په رامنځته کولو کی  مولد چاپیریال هیو د او  ته اسانه وي

 .ولري
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 کولپه مستقیم ډول خلکو رس  خربی  .8

مستقیم ډول په راپورونو  او بریښنایی )ایمیل ( څخه پرته له خلکو ) ټیم( رسه  وله لیکلی

تو ایمیلونو له د زیایعنی باید د ایمیل ډیر په احتیاط رسه کارول .  اتری کول . -خربی 

 .ی  نامحدودو ځوابونو ته اړتیا لريهغه ایمیلونه چ په تیره بیا تبادلی مخنیوی ويش

دیوی موثری  یچی نشی کوال  ت ته اړتیا لريپه عام ډول داسی ایمیلونه زیات وخ  

 حل الری په پیداکولو کی مرسته وکړی .

 و واضح شیمناسبوالفاظپه ساده ډول او  مسایلتر څو  ويشدې هڅه 

ترڅو شخص رسه د هغه  لفن انتخاب کړی یا هم بهرته به ويپه ډیرو مغلقو حاالتو کی ت

په شخيص بڼه په څه شی باندی که چیری ، وکتل يشله نږدې څخه په دفرت کی 

 . پایله یی باید په ځانګړي ایمیل کی خالصه يشنو،  بحث ويش

 ناستو )لیدنو( دایرول رودوامداد  .9

 دي چې یو شمیر  مهم ، دا ځکهدایرول ترڅو د پروژی غړي خرب يش غونډود 

کی کی د پروژی کیږی په راتلونځول ر ( چی اوس له بحث څخه غو Topicsموضوعات ) 

  .يلپاره خنډ واقع کو 

اجنډا )د غونډی په  ، دګډون کوي چی په راتلونکې لیدنه کېاشخاصو ته   ټولو هغو

ناستی په ورځ یی له چی مهالویش هم پکی شامل وی ترڅو د ورلیږل، هکله معلومات( 

 ځان رسه ولري.

، نه ترڅو تر پایه پری خربی ويش یوه مهمه موضوع وړاندی يشباید د غونډی په ورځ 

 . ډیرې زیاتې
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 د پورتنی شکل ژباړه:

 

 : جوړ  اصول۲.۴شکل: 

 

 په واضح توګه مفاهمه کول  .10

 

ی تر اوسه کومه دنده باقی پاتی وي  باید تررسه يش ، دا باید دی برخه که که چیرته پ

باید یو څخه ،  د پروژی له غړو  چی څوک څه او تر کله یی تررسه کړي واضح يش

نباید ورته  .موضوع ورته ورکړل شی ېکل، ټااکل يش چی واجد رشایط ويشخص وټ
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ه چی د شخص دا رویه د په دې توګ.ل شی چی بل څوک باید دا تررسه کړيووی

زی ه کیدو سبب ګرځی ، د تصمیم نیونی لپاره خربی او هغه ستونار وظیفی د دوامد

 .الندی ونیول يشچی حل الری یی وروسته پاتی شوي تر بحث 

رصتونه وړاندی کوي ترڅو خرب مختلف ډول ف یوه کامیابه پروژه د پروژی د ټیم لپاره

د  ، بلکې، او ځینی وخت مختلفی الری چاری چی باید په سلسله وار شکل نهيش

 . په ګوته کوي نیول کیږي،( په وسیله تر څیړنی الندی قیمو رابطو )ارتباطاتوتمس

دی برسیره د ه ،ل لومات ورته په موثر ډول وړاندی يشل او معخلک یوله بل رسه راټو 

دا چې یا ټاکل رصتونه ف، ل شی ترڅو یو له بل رسه خربی وکړيدیته وهڅو  پروژی غړي

ځیني سوداګریز لکه په یو اطاق کی  موضوع د بحث لپاره  وړاندی کړل يش هکوم

 . يش هپراختیا کله چی له نورو رسه رشیک پوهېاو یا هم د  اجناس)لکه خوراکه باب(

او له بل پلوه په یو ټیم کی باید  روژی مدیر په ځانګړی توګه خربيشله یو اړخه باید د پ

 .یل د مفاهمی لپاره پکار واچول يشمختلف ډول وسا

 یوبل رسه  ،یو ځای چی  دی باندی توامنند کويه ټيم پ یوې پروژې پورتنی نظریات د

 .   کیدای دل نيشیو بل څخه بیلدی برخه کی په ځانګړی ډول ه چی پ کار وکړي

الره  د ره شی یوه لنډمهاله حلیوه پروژه متاث املهکه چیری  د مختلفو عواملو له 

دوامدارو لیدنو له الری دې ستونزی رسه مرسته کوالی يش، د مثال په توګه: د پروژی 

 ټیم په هرو دوه هفتو کی د یوی هفتی لپاره په یو ځای کی یو بل رسه ووینی. 

  

 ( Communication Planد مفاهمی) ارتباطاتو (  پالن ) .۲.۳.۵

 داخيل او بیروين ماډل دی. د یوې پروژېپالن لپاره بل متبادل لفظ د مفاهمی دد مفاهمی       

 .                         د مفاهمی پالن واضح کويدپروژې لپاره  دا او ترتیب شی،  بناً مفاهمه باید پالن 

او  څه وخت  تر السه کړي موږته دا راښيي چی څوک باید څه ډول معلومات،د مفاهمی پالن 

 . کی ورکړل يش واکهمدارنګه معلومات څرنګه د پروژی کارکونکو ته په 
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( د conflictsپه پروژه کی د بی نظمیو یا شخړو ) دغه ډول معلومات او تفاهم عالوه بر لدی 

 . برسیره کیدو پروسه هم په ګوته کويرا

چی په یو مشخص تصمیم نیونه  د مفاهمی په برخه کې د لوړ پوړو  یا هدایت ورکونکو کميټو

 يیق یا څیړنی انتخاب بهرته کو قه د تحددی تصمیم د عملی کولو لپار  ځای کی نرشیات ولري

ن حده مخکی تر مخکی لیکل ( پالن باید تر ممک په یوه پروژه کی  د مفاهمی )اړیکویاارتباطاتو.

 .  شوی اويس ، او له هر غړي رسه پالن شوي مفاهمه باید په بر کی ولري

مربوطه اداری  ل په اساس  پرمخ ځی او د پروژییا ارتباطاتو پالن د محیطی تحلی د مفاهمی

 (۶.۲.۳و.ګ:پوری تړلی دی )

غړی هغه معلومات چی تر  َ، که چیری د پروژی هرکی شفافیت د کامیابی یو عامل دی په پروژه

د پروژی د  له هدایت او فکر رسه سم ،انی او چټکی رسه ورته الرسسی ولريیی په  اس السه کوي

 .او بیا ورڅخه استفاده کیږيالرښود په کتاب کی درج کیږی 

  هکله ځینی نظریی په الندی ډول دی:د مفاهمی د پالن په 

 یدنهله لوړ پوړو او مرشانو رس  ل 

 د ورځنیو فعالیتونو د تنظیمولو لپاره له مرشانو رسه لیدنه کول 

  غونډې ټییکم الرښودېد (steering committee Meetings ) 

ه یوه ښه د لیدنی ت، الب ويشکمیټی رسه باید دوامداره ناستی  هدایت ورکونکې له

د پروژی په اندازه او مودی  مودهخو دا  ،میاشتوعملی يش ۲چی په هرو دا ده قاعده 

 تړلی ده . هم پوری

 

  د پروژی په هکله ناستی 

د مفاهمی په پالن کی  د پروژی له کارکونکو رسه په منظم ډول لږ تر لږه په هفته کی 

د خو د لویو پروژو لپاره باید د پروژی ، په نظر کی ونیول يش خربی اتریباید یو ځل  

 .تررسه يشباید ټیمونو ترمنځ ځانګړی او جدا ناستی  نکوو اصلی تشکیلو 
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 ( دو  اړخیه  خربی اتریbidirectional communication ) 

  .ځانګړی او دوامداره ډول خربی ويش رسه په ويش ترڅو د پروژی له هرغړيدې هڅه 

 نورې ( ناستیOther meetings ) 

، کیدای يش د رضورت په اساس د ځانګړو  چی دا د پروژی په ماهیت پورې اړه لري

 .اتو په هکله ناستی صورت ونیيسعموضو 

  (ارتباطات)اړیکی بهرنی 

بهرنۍ اړیکې په مختلفو  کیدای يش .پوری اړه لرياو دپروژې خصوصیت  روژه پپه دا 

پرتو ادارو رسه  خوا کیبهرنی ناستی  د پروژی په شاو او یا هم  ناستو کې تررسه يش.

. په عامه پروژو کی تنظیم کړل يش ،چی د لویو تولیدي کمپنیو په څیر فعالیت کوي

 .ی اړه لريپروژ په دریځ پور  او د ، شمیربیا نفوس

 :لروسرتاتیژی لپار  الندی انتخابونه یو اړیکو د ند بهر 

 ( د پروژی له حامیه کونکوsponsorsرسه دوامداره ناستی ). 

  د پروژی فورم : په میاشت کی یو ځل په پروژه کی عالقه لرونکو اشخاصو ته

 .یوه موضوع وړاندی کول

ارتباطات او اړیکی هم باید له پامه ونه غورځول يش. د مفاهمی کره  باید غیر رسميله دې پرته 

 کول رضور ندی چې په پالن کې شامل يش.
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 د اړیکو پالن

 

Project name د  

 پروژی نوم

 Project No. Name of project د پروژی نوم

Project 

manager 

 د پروژی مدیر

د پروژی د مدیر 

 نوم

  

Version/date 

 تاریخ/نسخه

 Version ورز/میاشت/کال

 نسخه

پیل شوی، د 

یپرمختګ په حالک  

 لغو شوی ,اجراشوی

Author د لیکوال نوم لیکوال 

هد اړیکو ډولون یفریکونس اهداف د چا رس /څوک   نظریی 

Principal 

Meetings 

 اصلی جلسات

Principal 

 مدیر

Update 

Critical 

issues 

Approval, 

request 

بحرانی  د

مسلې تازه 

هکول، غوښتن  

Biweekly 

on 

Request 

په دوه 

ه اړخیزه توګ

 غوښتنه

Comment

s 

 نظریی

Project board 

Meetings 

Project board 

 د پروژی بورډ

Status, 

approval, 

Every two 

mounths 

Comment

s 
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: د اړیکو د پالن بیلګه۵.۲شکل  

د پروژی د بورډ 

 جلسات

Request 

د، حالت، تایی

 غوښتنه

هر دوه 

 میاشت

 نظریی

Project 

Meetings 

پروژی جلسات د  

 

Project 

members 

 د پروژی غړي

Status, 

critical 

issues, 

Risks 

حالت، 

ستونزی، 

 خطرات

Weekly 

 هفته وار

comment

s 

 نظریی

 

Core project 

Meetings 

 اساسی د پروژی

 جلسات

 

Core project 

Member 

د پروژی اساسی 

 غړي

Status,next 

Steep, 

issues, 

 حالت، بعدی

 قدم، ستونزی

Daily 

 روزانه

Commen

ce 

 نظریی

Status report 

 د وضعیت راپور

 

Principal 

project board, 

Member 

د پرنسیپل، 

 پروژی، بورډ غړي

General 

informatio

n 

عمومی 

 معلومات

Mounthly 

 میاشتینی

Commen

ce 

 نظریی
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 دپروژې غونډ )جلسه(.۲.۳.۶

ــډه  ــروژې غون ــويد پ ــه ک ــتونه را منځت ــفرص ــه ، خ ــم وررسه وي. ګډونوالوت ــرات ه ــا خرب و خط تی

 ترڅو دوی وهڅول يش.  ،چانس دی ورکول یو

 (  Means of Communication)  د مفاهمې وسایل .۲.۳.۷

ــر  ــاهمې د غی ــاره د مف ــو لپ ــرمخ وړل ــروژې د پ ــه د پ ــتفاده وکــړئ  او پ ــایلو څخــه اس ــه وس معمول

ټنــګ چـې هیڅکلــه ستاسـې پــروژه کــايف حامیـت نــه لـري، نــو پـدې اســاس د مارکی یـاد ولــرئ

او  د خپلــې پــروژې پــه اړه خلــک قــانع کــړئتــر څــو  لــه تخنیکونــو څخــه اســتفاده وکــړئ

 ستاسې د خیال د نقشې په وړاندې هیڅ محدودیت نشته.

 مثالونه : 

 ،انو جلسې، د تخنیکي ګروپ مالتړکنفرانسونه ، د متخصص

 ،(  flyerاغذونو له الرې اګاهي )د کوچنیو ک

 ، posterپوسټر

 .او نور کمیسونهاعالنايت میډیا لکه : پیالې، قلمونه، 

 ،(  Performance)  یا اجراات ارکردګيک

 .(Documentationمستند کول )

ــروژې ــا د پ ــه ی ــنادو برابرون ــروژې د اس ــې د پ ــان ک ــه جری ــروژې پ ــوې پ ــه د ي ــه برخ ــه اړه  دغ پ

مســتند کــول لکــه د یــو ســافټ ویــري  ولــرو چــې داســناد تــر بحــث النــدې نیيســ. بایــد پــه یــا

 روژې د نتیجې په مانا رسه نه ده .؛ د پدی محصول د استعاملونکي د الرښود په څیر
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 (  Minutesد غونډې رسمي ثبت )

 منرب پروژهد  د پروژې منرب د پروژې نوم د پروژې نوم

غونډې  د جلسې یا عیتموق

 تیعموق

 ورځ/ میاشت/کال تاریخ

هغه څوک چې د  د غونډې ثبت اخستونکی

 غونډې ثبت اخيل

  نوع

  د جلسې موضوع موضوع

 

 ، نوم،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون۱ضمیمه حارضي

 ، نوم،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون۲ضمیمه

 ،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون، نوم۳ضمیمه

 ، نوم،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون۱توزیع لست د توزیع

 ، نوم،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون۲توزیع

 ، نوم،دیپارمتنت ، ایمیل، منرب تلیفون۳توزیع

 

توضیحی دعملی توکي  منرب

 معلومات

 نهایي تاریخ ولئمس توضیحات

۱ A ورځ/  نوم د عمل توضیحات

 میاشت/کال

۲ D ورځ/  نوم د عمل په اړه تصمیم

 میاشت/کال

۳ I  د موضوع تفصیل چې

 په اړه یې اګاهي ويش

ورځ/  نوم

 میاشت/کال

     

 : دغونډی رسمي ثبت بیلګه دمثال رسه۲.۶جدول 
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 ( Objectives of Documentationد مستند کولو اهداف )  .۲.۴.۱

 مستند کول الندې موخې او اهداف لري : 

o او نور  پاره ، د پروژې د ټیم لپارهپروژې دمدیر لیي : لکه د یجه ښد یوې پروژې نت. 

o یي.د پروژې اوسنۍ یا روان وضعیت ښ 

o ترڅو د الندې پوښتنو ته ځواب ورکړي: ؛او اندازه ګیري  ادامه ورکول 

 ه فیصله شوې ده ؟په څه يش باندې بحث شوي ا و څ-

 څومره بودجه مرصف شوې او کوم کار پرې شوی؟-

 ته راغيل دي؟ځلو څه الس ه دغه تر رسه شوو هلوپ-

o  د کیفیت لوړول : کله چې د يوې پروژې اسناد ریښتیني وي او یو څـوک دغـه موضـوع

 دې رسه کیفیت په خپله لوړيږي.ه نو پ ،ژوره ګوري

 

 (Non-goals of documentation)غیر موخی مستند کول 

  باید د کوم : کوم څیز ته رسیدو په مانا دهکې د پای  ذاتاسناد او شواهد په خپل

دلیل پرته د سند په توګه و نه ښودل يش ، ځکه چې بیا مستند کول زیات قیمتـه 

مسـتند يش او هـم  ،متامیږي ، دا مهمه ده چې یواځې هغه څـه چـې رضورت وي

باید په نظر کې ونیول يش چې څوک زمونږ اسنادو ته رضورت لري او دغـه اسـناد 

 او ګټـېد کیدلو په صورت کـې بایـد باید په کوم ډول رسه وي؟ همدارنګه د مستن

 مصارف دواړه په نظر کې ونیول يش.

  موخی کیدو د معیارونود مستند : 

اعت ونه کړي ، د اسنادو قند مشخصو اسنادو په وړاندې کولو  رصفڅوک باید هی 

د محتوا خربه مهمه  هښودل د کامیابۍ لپاره کايف رشط نه دی ، له دې څخه زیات



69 

د ټولـو بقت کولو اصل دی. دا غلطه ده چې فـرض کـړو چـې ضوعاتو د مطاو یا د م

 .په تهیه کولورسه د کیفیت درجه تر السه کیږي ومربوطه اسناد

 

 (   Project Documentationد پروژې مستند کول ) 

 د پروژې مستند کول الندې موضوعات رانغاړي:  دوام( په DIN 69901)د

اهدافو، تنظیم، پالن ، عميل  پهارقامو راټولول،چې د پروژې  پام وړو مهمو او ید مشخص شو

 منابعو پورې اړه ولري. اوکولو 

 د پروژې د مستند کولو اجزا:

o ؛ت او د مشکالتو توضیحیعملړنی وض  

o ؛د خطر په وړاندې د پروژې څرګندتیا 

o ؛د پروژې مصارف 

o  ؛د پروژې ریښتنې ګټه 

o (د پروژې د پاي راپور{PRC}   Project Closure Report ).  

 د یو دیجیتيل کتاب له مخې تنظیمیږي. د پروژې اسناد معموالً

 د پروژې د مستند کولو علتونه.۲.۴.۲

 ولې د پروژې مستند کول اهمیت لري؟

  سند لرونکې فیصلې او تصمیمونه د تکراري پريکړو مخنیوی کوي او پروژې ته زیات

 ؛واقیعیت ور په برخه کوي
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   که چیرته دندې او  توګه مستند کول د زیاتو مشکالتو مخه نیيس،سمدستي په

نو او جنجالونو مخنیوي کیدای نو د ډیرو بحثو  ،ډول رسه و ښودل يش وظایف په واضح

 يش ؛

 ني مجبوریتونو له مخې غوښتل کیږي؛په ځینو پروژو کې مستند کول د تضمی 

  د  د کیفیت د تنظیم نورمونه لکه(Iso9001 د لړ ) رسه د مطابقت لرونکو  له معیارونوۍ

 و شواهد رضوري ګڼي؛اسناد

 پاره اساس ګڼل کیږي: ې مستند کول د الندې موضوعاتو لد پروژ 

 Openness  یارصاحت 

هغـو تـه الر او  ولتعقیبد مسـایلو د پروژې ټولو ګډونوالولپاره ، مستند کولو ته  عمـومي الرسسـی، 

 مثالَ مربوطه فیصلې چې پروژه کې تر رسه شوي وي . .ول د شفافیت المل کیږيهوار 

  : ایلې لريپرصاحت الندې 

o ؛د ټیم تر منځ ښه او غوره مفاهمه  

o رامنځته کـول)چې امتوسـفیر )فضـا( لپاره د یـوه مناسـب  توافق  په پروژه کې د عمومي

 .دکوچنیو ډلو د جوړیدو مخه نیيس(

o  یدلجوړډلې ګروپ یا د ښه. 

پـه ښـه ډول رسه تصـدیق بایـد  ځینو مشخصو اسنادو ته په الرسيس باندې محدودیتونه یادونه: 

ته معلوم نه وي ، په عموم کې اسنادو ته په الرسيس  غړيشوي وي ، د پروژې مايل طرف باید هر 

)هغـه چـې صـالحیت و نلـري( د اسـنادو د کـاپي تـه یمګړي شخص ېباندې محدودیتونه باید در 

بیـا لـه امنیتـی پلـوه د نظـامی اوسـرتاتیژیکو  هدغه موضوع په تیر  . يشول ونیاو انتقال مخه کولو 

 پروژو او دهغو دراتلونکې له امله ډیره مهمه ده.
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o  نظـم د زده کـړې د زده کړه : مستند کول د تنظـیم او ازماندهی مبالښت او سسد

 صورت نیيس. ، د انتقادونو څخه زده کړهتقویې سبب کیږي

دې معنا لری  د زده کړی د ورکشاپ مستند کول د چی د یوې ژبییادونه : رسه له دی 

 دپام وړ موخې فوراً عملی او اجرا شوی دی. چې 

o د پالن بهرتوالی رامنځته کیږی 

 

  مساعدتد اوسنۍ پروژې لپاره د پالن 

دې  څو د پالن رسه مطابقت وکړي، د تر ،ښه تر السه شوي حقیقي ارزښتونه باید استعامل يش

 .کار د یوې نوې ساحې لپاره اضايف تخمین اسانه کوي رسبیره دغه

 د کمپنۍ د راتلونکې پالنونو ښه والی. 

 .د حقیقي ارقامو له مخې د یوه سازمان د راتلونکو پروژو تجربه پراخیږي

 د مستند کولو رشایط: . ۲.۴.۳

 کول الندې رشایط لري:  مستند

o  ؛د مستند کولو په اړه یوه عمومي کتنه لري غړید پروژې هر  

o  بڼه یـا پـه کـوم ن شوي دي لکه : د یو فارمت یا الګو په یمعیارونه تعید دې مقصد لپاره

 بل شکل؛

o  ې او باقاعده مفـاهمې پـه خـاص ځـای کـې د ظایف ، نظریات، فیصلې ، رسمې غونډو

 يس وړ دي  الرس

o او په خـاص ډول رسه د اسـنادو  یو شخص مسولیت لري ، چې د اسنادو حفاظت وکړي

 د کیفیت خیال وسايت.
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o ستندردونه قابل توجه دي لکه : د کمپنۍ هدف، د رهنامیـي کولـو  د کمپنۍ په سطح

 کمپنۍ پورې مربوط وي.  ( چې پهTemplateاو الګوګانې ) (Fontsخط اندازه ) دطرز، 

علومايت تکنالوژي سـکتور )  مستندکول باید په مرکزي ډول رسه د الرسيس وړ وي . په م د پروژې

IT sector : کې دا چاره باید پدې ډول رسه وي ) 

 ؛نکيو چلو  د پروژې عادی 

 ؛څرګندتیا هد انرتنیت عام 

 ؛د محتوا او نظم برابرونې سیستم  

  د اسنادو د تنظیم سیستم. 

  scope ساحه ود مستند کول. ۲.۴.۴

لري ، د مثال په توګه که چیرته د یـوې  اړهاندازې او ډول پورې  د پروژې مستند کول د پروژې په

دغـې کـاري بسـتې )   شامل وي، نو د ویش( کې د کار Work packageپروژې په کاري بسته )  

package  مستند کول د پروژې د مستند کولو لپاره اساس او بنیـاد دی، چـې د رسـمي غونـډو )

 ي .پکې راځثبت، د وضیعت راپور او وروستي یا اخرين اسناد 

بالخره د پروژې د نهایي کیدلو لپاره د پـروژې مربـوط ټولـو اسـنادو تـه رضورت دي ، د توقـع لـه 

( لپـاره Project closure  Result  PRCمخـې ټـول هغـه اسـناد چـې د پـروژې د نهـایي راپـور )  

رضوري وي باید مشخص يش ، پدې برخه کې د چک لست کارول تاسو رسه مرسته کوي ، تر څو 

 وخت ترتیب او نهایي شوي دي .خپل چې د پروژې په جریان کې اسناد په مطمین شئ ، 
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 رشح  ده: وی پروژې د مستند کولو یوه منونويالندنی مثال د ی

رب
من

 

 د فایل ادرس د پروژې ساحه اسناد
وړاندې 

 کوونکی

د اسنادو 

 وضعیت

۱ 
د پروژې 

 فرمایش
 د پروژی مدیریت

Server1/project/

project- order  
 تایید شوي مدیر

۲ 
د پروژې 

 پروفایل
 د پروژی مدیریت

Server1/project/

project- profile 
 جریان د پروژې منیجر

۳ 

د پروژې 

الرښود 

 کتاب

 د پروژی مدیریت

Server1/ 

project/project 

hand book 

 جریان د پروژې منیجر

۴ 
د تدارک 

 مشخصات 
 د پروژی مدیریت

Server1/project/s

pecific-ation  
 جریان  د پروژې منیجر

۵ 
د کارکردګي 

 مشخصات 
 د پروژی مدیریت

Server1/project/s

pecific-ation  
 تایید شوي د پروژې منیجر

۶ 
د پروژې 

 پالن 
 د پروژی مدیریت

Server1/project/

plan  
 تایید شوي د پروژې منیجر

۷ 
د وضیعیت 

 راپور
 کاری بسته

Server1/project/r

eports  
 جریان پروژې مدیرد 

۸ 
رسمي 

 مالقاتونه 
 جریاان  د پروژې مدیر  د پروژی مدیریت

۹ 
رسمي 

 مالقاتونه 
 جریان  مدیر  کاری دفرت

 رشوع  د پروژې منیجر  کاری بسته بحثونه  ۱۰

۱۱ 
د تصدیق 

 پروتوکول
  د پروژې منیجر  کاری دفرت

۱۲ 
د پروژې د 

 پای راپور
    د پروژی مدیریت

 :  د پروژی مستند کولو بیلګه۲.۷ جدول
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 (  project Profileد پروژې پروفایل )  . ۲.۴.۵
 

د  پروژې پروفایل  ( اصطالح هم کارول کیږي، د One Pagerد پروژې د پروفایل اصطالح ته د ) 

د پروژې په  ښودل کیږي.په لنډیز رسه پروژې یوه لنډه خالصه ده ، چې په یوه صفحه کې 

یعنې د  ،پروفایل کې باید د پروژې په اړه ډیر مهم حقایق شامل يش ، او باید یوه عمومي کتنه 

 ره د یو معلوماتی اساس په توګه وي . همدارنګه دا د مهموپروژولپا  (Project kickoff)پروژې د 

 .د وضاحت ورکولو لپاره استعاملیږي مقاصدو او د هغو د جریان د

دې  پروفایل د عامه ښودنې یا عوامو ته د ښودلو او منایش په توګه هم استعاملیږي او یا دد پروژې 

 . ضعیت په اړه مهم معلومات شامل يشیي او په هغې کې د پروژې د و لپاره چې د پروژې جریان وښ

 د پروژې منرب ولیکئ د پروژې منرب د پروژې نوم د پروژې نوم 

 د مدیر نوم  مدیر

 نوم  پروژی مدیرد  مدیرد پروژې 

 جاري/تکمیل/لغوه وضعیت کال/میاشت/ورځ تاریخ
 

 NN1, NN2,   NN3 رهربي کوونکي کمیټه

 NN1, NN2,   NN3 د پروژې ټیم

 دپروژې رشیکان رشیکان 

 هر څوک چې پروژه حامیت کوي او فرمایش اخيل عرضه کوونکي

 کال/میاشت/ورځ د پروژې پای کال/میاشت/ورځ د پروژې رشوع

 د پروژې مقصد هدف

  ساحه  ید پروژ 

 د تادیاتو شکل د تادیاتو نوع

----------------           ----------------              ---------------------- 

 مدیرد پروژې                       تاریخ                          مدیر           

 ( project hand bookکتاب )د پروژې الرښود 
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( اصطالح هم کارول کیږي ، د پروژې الرښود project Manualد پروژې د الرښود کتاب لپاره د )

 ته کوي.رامنځ احساسپوهیدنې هغو په هکله د د په خاص ډول  په لویو پروژو کې  ،کتاب

د پروژې په الرښود کتاب کې دپروژې په اړه مهم او اسايس معلومات شامل وي، همدارنګه په 

دجریان او الرښود کتاب کې د پروژې مربوط ارتباطي شخص معلومات ، د پروژې 

 وي .  هشاملاو پایله پالن  توضیحات او دپروژېجزئیاتو 

د پروژې ادارې رسه وي . لهمسولیت د پروژې کتاب تهیه او ساتنې د معموالَ د پروژې د الرښود 

( ، او نور مربوط اسايس  Time lineوخت کرښه )   ، د مثالً  محدودیتونه محتویات لکه : د پروژې 

 يش. الندې ونیول بحث  ترمنیجر رسه  لهڅیزونه باید وخت په وخت په باقاعده ډول رسه د پروژې 

فایل په څیر تنظیمیږي او کیدای يش د یوه سند )   نن  ورځ د پروژې الرښود کتاب د یوه دیجتلی

Document. د یو جوړ شوي فولډر، ډیټابیس، او یا اسناد د مدیریتي سیستم په څیر وي ، ) 

 د پروژې الرښود کتاب الندې موضوعات په بر کې نیيس: 

  .ت او سرتاتیژيیعمړنی وضو .د پروژې ل۱

 .لنډیز . د پروژې په اړه لنډ توضیحات او د مدیریت۲

 او دپروژې چاپیریال. سمبالښت. ارتباطي شخص ، د پروژې ۳

 دو توضیحات او د پروژې د ټیم غړي..د دن۴

 ..تقسیم اوقات۵

 ..د پروژې د پالن او کنرتول لپاره وسایل او تګالرې۶

 د پروژې د مستند کولو عمومي کتنه..۷
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د یو څه يش په اړه راپـور  .د راپور ورکولو مشخص سیستم ، چې پکې واضحه شوي وي چې کله۸

  و کوم توضیحات باید پکې شامل وي.ورکول کیږي، چاته باید راپور ورکول يش ا

 او کوم ډول معلومات وړاندې يش. .د مفاهمې د اصولو تعریف او پیژندنه ، چې چیرته۹

 د تعهداتو او مسولیتونو توضیحات. .د مشرتي۱۰

 ن، پروسه، تخصیصات اونور(.یت تضمی) دکیف.داخيل تګالرې او رهنامیي ۱۱

 .استعاملیدونکي وسایل.۱۲

 او نور. وارد شوي تغییرات.ضامیم: ارتباطي معلومات، پالن، ۱۳

اصالح او نوی  منظامً کې باید د پروژې الرښود کتاب  په مرحله )تحقق(د پروژې د ریښتیني کیدو

یوه بیلګه په پـنځم څپرکـي د پروژې د الرښود کتاب یي . ښ، نو دا هر وخت د پروژې جریان  يش

 کې شته.

 ( Qualityکیفیت ).۲.۵

 که چیرته یو شخص یوه غلطي وکړي او هغه اصالح نکړي ، دا شـخص بـه بلـه غلطـي هـم تـر رسه کـوي.

Confucius (551-479)   کاله مخکی ژوندکاو(.۴۷۹یا ۵۵۱)کنفیوس چې غالباً یې له میالد څخه   

دغې برخې د لوستلو څخه وروسـته بـه تاسـو د کیفیـت د  د ده.برخه د پروژې د کیفیت په اړه دا 

 لوړولو د امکان او شالید په اړه  واضحه نظر ولرئ.

 :  د کیفیت موخې. ۲.۵.۱

 هدف د پروژې په مدیریت کې د کیفیت څخه ډاډمن کیدل دي له دې څخه 
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 دپروژې مدیریت کې کیفیت: 

)په التینی ژبه کـی کـوالیتی یـا دی.  خصوصیاتفیت اصيل مانا : د یوه موجود/يش  مطلق د کی

 کوال لغت د یوه يش نوعیت ته وایی(

د کیفیت د مدیریت له مخې : کیفیت د کیفیت د رشایطو او د یـوه واقعـي موجـود مقایسـه د ه د 

  یوې مشخصې درجې په نظر کې نیولو رسه .

تاسـو ډاډمـن کـوي ، چــې تـر رسه شـوي کـار د پـروژې د اهــدافو رسه  (QM)د کیفیـت مـدیریت

 اسايس وظایف عبارت دي له :دلته  مطابقت لري .

o ه مطابقت لرونکي مشخصات تکمیلوي د ې څخه ډاډمن کیدل چې یوه پروژ ه چک کول او ل

  ؛

o  ــدل او د هغــې ــارونو څخــه مطمــین کی ــو اســتعاملول او همدارنګــه د معی ــو میتودون د معین

 ؛انولامتح

o د کار د نتیجې ازمویل. 

(PMBOK GUIDE 5 د پروژې ) ي دي: په کیفیت کې درې شیان لست شو 

 د کیفیت پالنول 

  د کیفیت تضمین 

 د کیفیت کنرتول 

 (پروسیجر) کړنالر   د کیفیت .۲.۵.۲

 مطمین کیدای شو؟ تر السه کیدای يش او څرنګه ورڅخه کیفیت څرنګه
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  د کیفیت د مدیریت د رول پيژندنه: 

 کیږيد کیفیت د رشایطو او د کیفیت د مناسبې پروسې په اساس پیژندل رول،  مدیرد کیفیت د 

شـو ې ده ، نـو د  پیـلمړیو کـې پـروژه و دې لپاره چې مطمین شو ، چې په کوم ډول رسه په ل . د

د   .توګه کارونه تر رسه يش افقه شويکیفیت پروسه باندې بحث کیږي او چک کيږي تر څو په مو 

 لو مسولیت لري .ساتته کولو او د کیفیت مربوط د الرښونو د رامنځکیفیت مدیر 

  په زده کړه کې پرمختګ:  سازماندهید 

د یوه نظم زده کړه یو هدف لري او هغه د دوامداره ښه وايل څخه عبارت دی ، نو پـدې اسـاس د 

 لوړ کیفیت تر السه کول:

o یتکیف څخه له دننه: 

دکیفیت رشایط به ټول تررسه شوي وي، که چیرته د پروژې مدیر او پـه خـاص ډول رسه د پـروژې 

رښود کتاب رسه مطـابق منیجر د مطابقت کولو اراده ولري ، یانې وغواړي چې پروژه د پروژې د ال 

همدارنګه څومره چې کمپني په یوه پروژه کې په کیفیت باندې ډیـر ټینګـار کـوي ،  تر رسه کړي.

 او ډاډمن يش.تر رسه  د لوړ معیار کیفیت په پروژه کېبه غه اندازه په هام

o ه یـو تولیـد یـا محصـول کـې کیفیـت نشـئپه یو تولید کې د کیفیت جوړښت: تاسې پ 

 .امتحانولی

 پـه» دې مفهـوم چـې ه نـه پـ« رضورت مطـابق اجراکـول د»د کیفیت پیژندنه پدې مفهوم ، چې -

 «اجراکول فرمولیتی ډول

  د یوه کیفیت د الرښود له مخې، دګټو او مصارفو ترمنځ یو توازن موجود وي.-

 ويشوررسه ، باید مبارزه ته کیږيرامنځ ستونزی کله چې : 

the real place   اصـول توصـیه  دهغـې .چې د حقیقي ځـای مانـا لـري ده جاپاين اصطالحیوه

ويش ، چـي  کچه او سیمه ییزو دودونـو رسه سـم چلنـدکوي چې : د مشکالتو رسه باید په محيل 

 چیرته ریښتیني عمل واقع شوی وي.
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دې د ښـه وايل لپـاره یـې  مطابقـت  مشکالت به پـه ښـه ډول رسه پیژنـدل شـوي وي ، او د اً فرض

يش . دا پروسـه کیـدای يش پـه النـدې ډول رسه  عمـيللرونکي نظر په ښه او مناسب ځای کـې 

 خالصه کړو: 

 څه باید ويش ؟

 څه واقع کیږي؟

 !ئتوضیح یې کړ 

 : جاري ښه والی 

جاري ښه وايل پروسه په ښه ډول رسه وپیژندل يش او حامیـه د چې  یه دا دهنظر دلته 

  .يش

 دي :  چارې په الندې ډولدوران د یمنګ ډ( یا د PDCA Deming Cycleد )   

Plan ؛پالن: د کیفیت د ښه وايل لپاره کومو مقیاسونو ته توسعه ورکړل يش 

Do ؛کول: توسعه ورکړل شوي مقیاسونه په کار اچول 

 Check ؛: مقیاسونه چک او ارزیايب کول چک 

Act اخیستل عمل کول: د قضیي په صورت کې مقیاسونه ، 

 و رسه تر السه کیدای يش: رشایطالندې په پورتني کارونه په یوه پروژه کې 

  وروستۍ برخې وګورئ(؛د روزمره وضعیت مالقات( 

 Periodic Retrospective  (؛)وروسته به رايش 

  وروسته به یې وګورئ(.زده کړي درسونه( 
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  :د پروژې د غړو او عرضه کوونکو اتحاد کول 

نو د ا د پروژې کیفیت لوړوي ، مثالَ : که چیرته دوۍ ته  ،که چیرته د پروژې غړي پکې شامل وي

 ( کې برخه ورکړل يش .  Reviewد پروژې د کار نتیجه وړاندې يش ، او یا هم بیا کتنه )  

 کتنه بیا (Review ) 

بیا کتنـه بایـد تـر رسه يش، پـه خـاص ډول کیفیت کې خپل ارزښت ثبوت کړی دی. بیاکتنې په 

د کار رسه شوي کار په اړه غوښتنه ويش. ال په وخت کې ، کله چې د تررسه د یوې مرحلې د انتق

غیررسمي یوه ، بیاکتنه ډیر اشکال لري لکه: ونکی باید په بیاکتنه کې شامل ويستید نتیجي اخ

 بیاکتنه، تخنیکي بیا کتنه، له رسه کتنه، او برريس کول دي.

 ( اصل باید په یاد  ولرۍ:  KISSد بیا کتنې په اړه د ) 

Keep it short and simple (KISS)   (مانا دا چې بیا کتنه په لنډ او اسان ډول رسه تر رسه کـړئ :)

او پـه هغـې  د ترممکنه حـده پراخـه او آسـانه ويشدلته پیشنهاد کیږی چې د بیا کتنې پروسه بای

 کې باید اهداف او مقاصد په پام کې ونیول يش.

 او  لـومړنۍت د ډاډمنتیا لپاره تر ټولو چک لست استعاملول: چک لست ستاسو د کیفی

داده چې کامیابه وسیله ده ، نو ځکه یو ښه چک لست ته رضورت دی ، دلته د ښه مانا 

مناسـبې ، وخت په وخت نوی او اصـالح شـوی وي او د له مخکې څخه اثبات شوی وي

 ې لرونکی وي. کچ

  الرښـود ترتیـب يش، دا کـار د د کیفیت الرښود: د پروژې د پرمخ بیولو لپاره باید یو ښه

ته راوړي . د پروژې ټول غـړي کـوالی يش تضمین اندازه کوي او ښه عمل منځ کیفیت

دا استعامل کړي او په پـروژه کـې د کیفیـت پروسـیجر عمـيل کـوالی يش د کیفیـت د 

  په الندې توګه دي: الرښود محتویات
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o يش؟ عـام او ادارې مقیـاس بایـد عمـيل کوونکی  د کیفیت پروسه: د کیفیت د تضمین

تولید او یا کـوم  الرښود باید استعامل يش ، که چیرته د پروژې د کار پایله مربوطپورې 

 تعریف يش.یې باید د ازمیښت پروسه  نو ،محصول وي

 یي ې شکل د ټیست یا ازمایښت پروسه ښالند

 

  

 

 لخوا تعریف شوې  ISTQBدچې   بنسټیزه ازموینه لکه :۲.۹شکل

وسه ر اسايس تست کولو پد سافتویر د انکشاف ورکولو په صورت کې، دا مناسبه ده چې هغه د  

) په پورته شکل کی یې  تعریف کړی ده ISTQBاستعامل يش، لکه څرنګه چې  په هغه ډول 

 وګورئ(.

o  :د پروژې مرحلې ته د داخلیدو او خارجیدو رشایط 

ار وښودل يش مقیايس رشایط باید د پروژې په اسايس مرحله کې ترشیح يش او مستند یا سند و 

 ې څرنګه عميل يش.، او باید واضحه يش چ

o  ( د پروژې دGlossary  : استعامل او توسعه ) 

o تعاملولد عین شان فارمت اس 

 عیت باید د راپور په ډول رسه وړاندې يش او داکار باید د شفافیت: د پروژې اوسنی وض

تعریف شوو مقیايس رشایطو او کلیدي ارقامو په اساس ويش دا راپورونه کوالی يش چې د 

د سافټ ویر په امتحانولو کې ساحوي  خطرات تشخیص کړي. کې  لومړنیو مراحلوپروژې 

 : د مثال په ډول  رسه دا دي مقیايس رشایط 

 د ازمیښت پالن

 او کنترول

د ازمیښت 

 تحلیل

د ازمیښت 

 عملي کول

د پای 

ارزیابي او 

 راپور

ازمیښت د د 

ونهپای فعالیت  
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  :د ازمایښت پوښښ 

 څومره ازمیښتونه شوي دي او څه نتیجه یې ده ؟

  :د نیمګړتیاو وضعیت 

 بیرته سمېاو څومره جدي دي ؟ او څومره نیمګړتیاوې  موجودېڅومره نیمګړتیاوې 

 شوي دي؟

  :د کمپنۍ د خاصو اخرتاعاتو او اصولو په اړه فکر کول 

دسند له مړنیو مرحلو کې فکر ويش که چیرته ارتباط لرونکي نه وي نو باید و پدې اړه باید په ل

 په دې هکله پوهیدل ډیر رضوردی. وړاندې يش. مخې

 تفتیش( برريس کول( : 

د بهر څخه نظر اچول ډیره مرسته کوالی يش ، په بررسۍ کې الندې په پروژه باندې 

 کارونه شامل وي : 

 .د پروژې تحلیل او ارزیايب کول -

 .بحث باندېمشکالتو او ستونزو  په  -

 .پالن جوړول او حل الرې عميل کول -

 چې الرښوونې هم وررسه وی؛ د پروژې مسلکي مدیریت کول 

 :وړتیاوې 

او په هر یو کې تصدیق)  هغه  شامل دی، روزنهاو ادارې روزنه  مدیردې کې د پروژې د ه پ

 یي( مهم دی.سند چې ټریننګونه وښ
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 چک لست .۲.۵.۳

 شکل کې په پروژه کې د کیفیت ساتنی چک لست توضیح شوی دی. ۲.۱۰

 ( Risk managementد خطر مدیریت ). ۲.۶

 ودغ د خطر مدیریت په سیستامتیکه توګه د خطراتو ثبت کول، په نښه کول یا مشخص کول او د

 خطراتو د مدیریت کولو په مانا رسه ده. 

 د خطر د مدیریت اهداف. ۲.۶.۱

یوی بحران رسه مخ نيش او مخن مهم او لوی هدف دادی، چې پروژه له مدیریت تر ټولود خطر د 

بحران څخه هدف داسې یو حالت دی ، چې سختې او مهمې پریکړې ته  لهدلته یې ويش. 

پایله به رضورت ولري ، که د خطراتو د واقع کیدولو په صورت کې د بحران لپاره پالن نه وي ، نو 

هر بحران او کړکیچ  .باید د متبادل پالن له مخې کار ويشغه ډول خطر لپاره د د وي . ناوړه یې 

 مدیریت کول غواړي

الصه يش، دا مهمه ده چې په د تصمیم نیونې په صورت کې باید څو متبادلې الرې تهیه او خُ 

د و .نکی)چیلنجي( عمل وکړ و فعاله ډول رسه د بحران رسه مخ شو، او دهغې په وړاندې ننګو 

 . د پروژې د طرحرشوع کیږيکول مدیریت  په چاپیریايل تحلیل رسه د خطر طرح پروژې د

 دی :  داسېچاپیریايل تحلیل 

 هدفې طرح)سناریو(؛  

 د غوره قضیې طرح)سناریو(؛ 

 .)د بدې قضیي طرح)سناریو  

دغه طرحې باید په ښه دقیق ډول رسه تحلیل يش ، تر څو تر ممکنه حده پورې خطرات کم 

 رته رضوري وي د پروژې لپاره یو متبادل پالن تهیه يش.کړي، او که چی

 بل هدف یې د مقیاس له مخې د خطر کنرتول دی : 

 ؛چې د یوې پیښې یا حادثې احتامل کم کړي 

 چې د تخمین شوې تاثیر اندازه کمه کړو. 
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 د خطر مدیریت:

DIN-69901-5   د خطراتو مدیریت دارنګه ترشیح کوي: د پروژې د خطراتو له منځه وړل، پروژه له

 خطراتو ژغورل او د خطراتو کمول عبارت د پروژې د خطراتو د مدیریت څخه دی.

د خطر مدیریت د پروژې د مدیریت یوه مهمه برخه ده ، د خطراتو مدیریت الندې ساحاتو ته 

 شامله ده : 

 د خطراتو پیژندل 

  خطراتو ارزیايبد 

 د خطراتو کمولو لپاره مقیاسونه تر رسه کول 

 د کیفیت چک لست 

 پایله پوښتنې
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 : د کیفیت چکلیست۲.۱۰جدول 
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 پروسیجر . ۲.۶.۲

تر ټولو مهم خطر هغه دي ، چې د لته منظور له پروسیجر څخه دخطر د مدیریت کولو تګالره ده. 

دې وړتیا ولري  پیژندل شوی نه وي . نو په همدې اساس د پروژي هر غړی باید و هڅول يش او د

دی، بلکې نه  رثه وخت د خطر ساده مدیریت کايف، چې په اسانه د خطراتو څخه خرب يش ، اک

ې ساده مدیریت د هیڅ یان ،چې د خطر د مدیریت لپاره هيڅ ډول تدابیر و نه لروه دا ده اندیښن

د پروژې ره ژر چې ممکن وي باید رشوع يش. مدیریت څوم مدیریت څخه ډیر غوره دی. د خطر

آیا کوم بل ) لسات لرلجفکر کول مهم دی : مثالَ په پروژه کې  پورهپه پیل کې د خطراتو په اړه 

بحث  باندې دېه کې پ جلساتودغه ډول ه ( او پشته چې باید په پام کې ونیول يشداسې خطر 

الندې یوه طریقه  ه نه ؟ تر څو په اړه یې بحث ويش.او  ک چې ایا کوم اضايف خطر شتهکول 

 ښودل شوې ده چې څرنګه د خطر مدیریت په یوه پروژه کې عميل کیدای يش . 

 د خطر تحلیل:  ،ملړی قدم

دې لپاره چې خطر مقداري کړو  د اشوي خطر مقداري کول په پام کې نیول کیږی.د هر یو پید

 پدې ډول رسه یې کوالی شو: 

Risk R= probability of incident P*Estimated impact I 

 دلته په پورتنی فرمول کې:

 P -  د حادثې واقع کیدل 

Low= 1 ټیټه اندازه؛ 

Medium =2 منځنۍ اندازه؛ 

High=3 .لوړ 



87 

I -  ښيي.تخمیني تاثیرات 

 ان : پېښ شوی زید خطر د واقع کیدلو څخه 

 ۱لږ=

 ۲ډیر=

 ۳ډیر زیات = 

 نو خطر عبارت دی له :

R= P*I 

 : د دې پایله دادهنو پدې اساس 

 ( ارقام ۱،۲لږ خطر )

 ( ارقام ۳،۴منځنی خطر)

 ( ارقام دي.۶،۹لوړ خطر)

هغه  .( شکل۱۱.۲)ښودل شوی دید یوه مثال په توګه په الندې جدول کې د خطر د مدیریت شکل 

 الرښود چې دخطر د سنجولو لپاره کارول کیږی په راتلونکی پنځم څپرکی کې ښودل شوی دی.

د خطراتو له .او د خطر له منځه وړل دي )اجتناب( د خطر څخه ژغورل  ه: دغه مرحلم قدمیدو  

یږي تر څو خطر ورته پدې اړه مقیاسونه ټاکل کړه لري ، پورې اپه ځانګړتیا خطراتو  منځه وړل، د

د واقع کیدلو او یا هم د تخمین شوې  احتامل یا ممکنه پېښېرا کم کړل يش او دا کار ممکن د 

 تاثیر له مخې ويش.
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 : د خطراتو کنرتول دی.یم قدمېدر 

  د خطر توضیحات د خطر مقداري کول د خطر کمول

 عمل

ت
عی

ض
و

 

تخمیني  خطر

 تاثیرات

ارتباطي  تاریخ احتامل

 شخص

احتاميل 

 علت

د خطر 

 مشخصات

Id 

پدې اړه 

نور تحقیق 

 کیږي

جریان 

 کې 

3 3 1 07 04 

16  

د خطر  ۱علت  احمد 

مثال د لږ 

 خطر رسه 

R00

1 

میټنګ 

پالن شوی 

 دی 

جریان 

 کې 

6 2 3 11 12 

16  

دخطر   ۲علت  داود 

مثال لوړ 

 خطر

R00

2 

 آزمایښتی لیستاره : د خطر مدیری لپ۲.۱۱جدول 

نکو و یدک بیا کتنه کې ، دا باید تشخیص يش ، چې خطر تر کنرتول منظمهد خطراتو په  

د مشخصو خطراتو لپاره د باید وسنجول يش چې  .ې، مطلوبه تاثیرات لري او که نهپور  ونومقیاس

عالوه د څخه بر دې ه لپیښې تاثیرات کم شوي او که نه ؟  خطراتو د واقع کیدلو چانس یا د

نویو خطراتو لپاره باید چک ويش ،چې ایا پیژندل شوي خطرات له مخکې نه واقع شوي او نورو 

 که له منځه تليل دي. 

 ونهمیتود. ۲.۷

امتیک ډول رسه میتود یو بې طرفانه سیستم دی، داسې یو پروسیجر چې په لږ او ډیر سیستیو 

دغه برخه د پروژې د مدیریت په برخه کې ثبوت شوې میتودونه ترشیح هدف تر السه کوي. 

له دې څخه پرته نور میتودونه چې په جرمني کې اجرا کیږی، په نورو راتلونکو برخوکې کوي. 

 توضیح کیږی
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 Brainstorming. فکری توپان ۲.۷.۱

دغه میتود د نویو نظریو دپیداکولو او  اراتو د تشویق لپاره یو تخنیک دی.براین ستورمینګ دابتک

لپاره د نظریاتو دحل د یو مشکل  ښه الره ده.  ددغه میتود پایله  د یو کاري  ټیم موثره کولو لپاره

 الندې اصول عميل کیږي: په دې برخه کې را جمع کول دي. 

 ؛ وی ښه مرهو هغ کمیت د کیفیت څخه دمخه ، څومره چې نظرونه زیات وي 

  ؛يد هرکلی کو  تو او فانتازیگانو  ونظریات و نویودډیر ، نوښت په کاراچولاو ابتکار 

  ورکول؛   د نظریاتو تکمیل او ښه والی ته اجازهد نورو  

 .د انتقاد نشتون ـ انتقاد او ارزیايب یې وروستۍ مرحله ده 

توب او ګډونتوب رول صدق کوي ، دا به ګټوره وي که کله چې براین سټورمینګ کوئ، د مخکښ

پروسیجر په الندې ډول رسه د براین سټورمینګ او یادداشتونه واخلئ.  ثبت کوونکی و کاروي

 کیږي:

 مرحله کې الندې فعالیتونه شامل دي::   په دې او  پړ دچمتووايل .۱

 د ستونزی دحل لپاره د ریښتیانۍ پوښتنې مطرح کول؛ 

  ؛نوالو دعوت کول د ګډو 

   ( د مالقات کوټېMeeting room کې )؛کیناستل 

     .د تخصیص رول 

  د غونډې ترتیبوونکی،نوښتګران او ثبتوونکی برخه لری(:کې )په دې  د تر رسه کیدلو مرحله .۲

 ؛اصول بیانوي ،ناظم یا مدیر 

 ؛د ستونزې په اړه خربې کوي ،مدیر 

 ل خپل نظر وړاندې کوي، چې مشکل څرنګه انو راین ستورمینګ رشوع کیږي: هر ګډو ب

 ؛حل کړو

  ؛کوونکی ټول نظریات نوټ کويثبت 
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 .مدیر دا مرحله پوره کوي کله چې نور د چا رسه کوم نظر نه وي 

  Variant: card techniqueپه کارتونو باندې د نظرونو لیکل 

 هر یو ګډونوال خپل نظر په یو کارت لیکي ، او الندې اصول عميل کیږي: 

 په هر کارت باندې یواځې یو نظر 

  لیکل کیږيپه واضحه ډول رسه 

 . د لیکلو زیاته اندازه درې کرښې وي 

کوونکی دغه نظریات په یاداښت تختی  مدیر له هریو څخه نظریات را غوندوي او ثبت

(pinboard .باندې نښلوي، او د ابهام په صورت کې د لیکونکي رسه بحث کوي ) ګډونوال هم

 خپل نظرونه لیکی او په دغه دړه باندی یې نښلوي.

   ونوال، نوښتګران، مدیراو ثبتوونکی()ګډلو مرحله پروسس کو .د۳

و ویيش او د پایلې لست بیالبیلوبرخنظریات په بیالبیل ثبت کوونکی ټول نظریات تنظیموي او  -

 .ته یې جمع کوي

نوال د پایلې لست باندې بحث کوي، او نظریات ارزیايب کوي ، چې درجه بندي یې داسې ګډو  -

 وي: 

  ؛يش ژر باید تطبیقهغه چې 

   ؛وړ نه دی تحققد لپاره اوس دښه نظر، مګر 

 نه معلومیږيکومه فایده یې فعالً  هغه نظر چې. 

 نيش عميل کیدای بیا ورباندې بحث کیږي:سمدستی هغه نظریات چې -

 باندې مونږ څه کوالی شو؟نظردې ه پ -

 ته اماده يش؟ کار اخیستوښه يش او  نورهمڅه باید ويش تر څو نظر  -

 

 )ګډونوال، نوښتګران، مدیراو ثبتوونکی( .د پای مرحله۴

 چې نظریه ورکوونکو رسه کار ورباندی وکړي؛مدیرپایلې راټولوي ، 
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 د مغزی  مدیر له ټولو ګډونوالو څخه مننه کوي او دثبتوونکی له خوا د براین سرتوم یا

 .توپان غونډه پای ته رسیږي

 . د دې طریقې ښیګڼې۲.۷.۱.۱

او د یوه ګروپ   کڼ شمیر نظریاتو ته الر هواروید نویو مفکورو د پراختیا په بهیر کې دغه طریقه 

په جوړیدوکې مرسته کوي. که د دړې او کارتونو طریقه استعامل يش، نو هر ګډون کوونکی 

د اجرا کولو په کوالی يش چې په ښه ډول رسه خپله نظریه ولیکی او نورو رسه یی  رشیکه کړي.)

په جوړولو میتود په آسانی رسه ډیری نظریی را منځته کوی او د ګروپ یا ډلی  جریان کی دغه

خه استفاده وشی نو ګډون کونکی کوالی .  که چیرته د کارت میتود څمونږ رسه مرسته کوي کی

  (خه ولیکيدون د مستقیم مداخلی څبشی په آسانی رسه خپل نظریه 

 .نیمګړتیاوی۲.۷.۱.۲

پکې د اشخاص  یو څودګوتو په شامرچی  یمیتود د لپاره یو محدود پیچلو موضوعاتومیتود د  دا

 مخکېریی چی نظ غېپه ه زیاتره ات دی میتود موضوع . دصالحیت لري نیولو د تصمیم بحث او

و نظریو باندی پام نه ، یعنی هامغه لومړنی نظریه اساس ګرځي او په نور دهمتکی  هوړاندی شو 

 .کیږی

 . تطبیق۲.۷.۱.۳

نظریی را  ېستنډرد میتود ده چی په یوه ډله کی په اختیاری او غیر اختیاری توګه مختلفدا یو 

 . دغه میتود د لږ پیچلو مسایلو د حل لپاره دحل الرې موندالی يش.منځته کوی

 (Problem statement reversalدستونهو بدیل ). ۲.۷.۲

دی میتود کی مشکالت ذکر کیږی میتود رسه یوشانته میتود ده .   brain stormingدا میتود د 

دی میتود کی لومړی پیشنهاد تر السه ه پ .يرسه بیل کړ و نا سم او نا معقوله نظریات را ترڅ
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ه یوه مناسبه تری بیا د ټولو غوښتنو څخ اصلی توقع یا غوښتنه معلومه کړي وروستهو ي ترڅکیږ

 انتخابیږی .

 چی د یوی پروژی د له منځه تلو با عث ګرځی؟ مل دي: کوم عوامثالً

 ممکنه جوابونه:

 څرګندنا ( اهدافunclear objectives) اوهغه موخې چې د ترالسه کیدو وړ نه دي؛ 

  ل چی نه غواړی یوبل رسه کار وکړيهغه اشخاص کار کولوته مجبورو. 

 . ښیکڼې۲.۷.۲.۱

و سلسله ده. دا یوه ساده پروسه ده ترڅیوه نوی brain storming  د د سوچ کولو لپاره طریقه دا

 دڅه دي؟ له بلې خوا او دالیل یی  کارکونکی دا پیدا کړي چی ولی بعضی شیان سم کار نکوي

 د په واسطه نوی نظریی ترالسه کیږي.دغه میتو 

 . نیمګړتیاوی۲.۷.۲.۲ 

 ستونزمن کاروی.م فکر ته اړول یا قناعت ممکن یو خه سد ناسم فکر څ

 اجرا موارد یې. د ۲.۷.۲.۳

  کار اخیستل کیدای يش. په توګهیو قوت  د ګ له دې میتود څخه د  یوی پروژی د پرمخت

   Mind mappingنقشه  يذهن. ۲.۷.۳

اساسی  نطریاتو ته رسیعا پرمختګ ورګړو،و نوی افکار او ی تر څدا میتود موږ رسه مرسته کو 

  .لپاره یی یوه ورقه کافی دهوړ ده او د مترین  موضوع یی په اسانی رسه د الرسسی
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 :ود مثال: د پورتنی میت۲.۱۲ل شک

 

 

 

 

 

 

 . ښیګڼې۲.۷.۳.۱

. مرکزی او نوي  روښانه نظریات راڅرګندیږی ينقشې میتود افکارو ته پرمختیا ورکو  يد فکر 

موضوع په آسانی رسه ترالسه کیږي. زده کړه یی آسانه اوپه حافظه کې پاتې کیږي. د کاغذونو 

 کولو لپاره ګټورې متامیږي. ټوټې د عميل  يلیکل شو 

 . نیمګړتیاوی۲.۷.۳.۲

منځته کوي. دفکر  که چیری پرکاغذ لیکل شویو برخو کې څه خالیګاه وي دا یو محدودیت را

 .دنقشې داستعاملولو طریقه له نورو طریقو رسه تعویض او بدلیدای يش

 تفادی موارداس. د۲.۷.۳.۳

عالوه په  ،را منځته کوی لوریجهت او یو ځانګړی دا میتود د اشخاصو او وړو ګروپونو لپاره یو  

کیدای استفاده  ترې او همدارنګه الندی مواردو کېیا ثبت ته رضورت پیدا recordدی کله چی 

 يش:

ژهپرو  

 سیالۍ

 پروژه

 کارونکی

Respo

nsible 

syste

m B 

 
  Aد 

سیستم 

مسولی

د کار 

 شورا
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  د نوی موضوع یاTopic وکې؛را منځته کول 

   لپاره؛آمادګی د  خربو اترود 

 د نوټ نیولو لپار؛  

 و لپاره.ه د موضوع تکرارولتوګ په سیستامتیکه 

 میتود ۶۳۵. ۲.۷.۴

 ډول اجرا کیدای شی:ړی میتود په  الندی ونوم

 تنه پکې ګډون لري؛ ۶ -۱

 کیږی؛ دری نظریی ارائهد هر نفر په واسطه  -۲

 کیدای شی. (پاستایید). وروسته تر هرو پنځو دقیقو ۳

دفکر لیکلو تخنیک دی. دا میتود موږ رسه مرسته کوي چې د یوه پروګرام خالقیت  دغه میتود

هدف دا دی چې ګڼ شمیر مفکورې )الندې جدول کې ښکاري( میتود ۶۳۵اوچت يش. د

یجر دلته په الندی شکل پوتانسیال لوړ کړي.د دغه میتود پروسد حل و ترالسه اود اړونده ستونز 

 ښودل کیږی:ه د شپږو ګډونوالو په یوه مثال رس  کې

 نظر۳                   نظر۲                 نظر  ۱         

   

   

   

   

   

   

                    Right are 5 x passing and lift are 6 participants میتود کاری جدول بیلګه ۶۳۵: د ۲.۱۳جدول 
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 قدمونه فرض کوو دلته الندې

 (مشکلستونزه) واضح کول، 

 کورګي(  خانه خالی۱۸  چی په دی ورقه کی قه تر السه کويډونکونکی یوه ور هر ګ( 

 هم لري )کتارونه(ردیف ۶او وررسه  هم لري)ستونونه(کومل  ۳او همدارنګه  يدموجود 

 .کیږی )کورګي(لیاخانه خ ۱۸مجموعی توګه په چی 

 کومل په رس کی خپل نظر لیکی او نکی د هر و کو  ډونپه لومړی قدم کی هر ګ

 ملګري رسه تبدیلويداشان د دی پروسی په خالصیدو رسه هر نفر خپله ورقه خپل هم

هغه وخت  او دا پروسه ملګري په ورقه کی دری نوی نظریی لیکينو هرشخص د خپل 

نظریات رسه ترالسه  واضافه شوی کله چی شخص خپله اصلی ورقه له پای ته ريس

 .کړي

 ه د ی دا مرحلکول دی چ تو جمع کول او ګروپ بنديراتلونکی مرحله بیا د نظریا

 .تصمیم نیونی لپاره اساس جوړوي

 :په دی میتود کی الندی قوانین عميل کیږي

  ؛کامله توګه آګاهی ولريخه باید په د پروسی د رشوع کیدو څ ونکيو ک ډونګ ټول 

 ؛خربی وکړيډونکونکی نباید د پروسی په جریان کی یو بل رسه ک 

 ؛وقت باید مشخص يش 

    د یوې نظریې لپاره ده.یوازی  خانه خالی  ههر  

 البته خه په کم تعداد رسه تررسه يشنفرو څ ۶میتود کیدای شی له  ۶۳۵
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نظریی  ۱۸و منځ کی تبدیل کړی تر څ ګډون کوونکي باید څو ځله ورقه خپلو ترتیب رسه ه دېپ

 راتولی يش.کې په هره ورقه 

 . ښېګڼې۲.۷.۴.۱

 ټه په دی کی ده چی یو معین وخت کی ډیری نظریی را ټولیږی.دی میتود ګد 

 . نیمګړتیاوی۲.۷.۴.۲

 .الندی راويل فشارنکی تر و کو  نډو ی ده چی گدغه میتود تاوان د وخت محدودیت ک د 

 . د تطبیق موارد یی۲.۷.۴.۳

 بار د مشکالتو د حل لپاره یو مناسب میتود ده.و دا میتود  د کوچنی  کار 

 (flashlight) فلش الیت میتودد . ۲.۷.۵

اسب  میتود ده چی هر وخت کیدای يش کار لپاره یو منعاجل یا فوری یا  Snapshotدا میتود د 

 .تر استفادی الندی رايش

Flash light method تنه چی باید ړی قدم کی یو محرمانه پوښپه لوم: وګه عملی کیږيپه الندی ټ

 :مثالًجواب يش پوښتل کیږي 

.وروسته د څومره پوهیږم ژی کی استفاده کیږي ی په دی پروپه هکله چ تکنالوژي زه د هغې

 .رسه مخامخ کیږيه ګډون کوونکی الندی ممکنه ځوابونو خسواالتو څ

 ټولو پوهیږم.، یا په نه پوهیږم ډیر څه پوهیږم یا  هیڅپه 

 وروسته بیا دغه پوښتنی حارضینو ته په الندی شکل راجع کیږی:

  دایره 

قانون یی داده او  ي او په موضوع باندی خربی کويد دایری په شکل رسه راټولیږ کونکي ګډون

 .چی یو نفر خربی کوي نور دی ورته غوږ ونیيس
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 ۲  د یوی موضوع پلټل 

 ی په دی موضوع باندی ګډونچ کی لیکل کیږي  flipchartی پوښتنه په یوه په دی برخه ک

داره نکی یوه چسپکو او هر ګډون کو  جوړوي ع ییو ث موضی او بحاو د بیانی نکي خربی کويو کو 

 نښلوي.دایره جوړوی چی په تخته باندی یی 

 

 

 

 

 

 

 

 : د فلش الیټ سنګل پاینټ میتود بیلګه۲.۱۴شکل                  

 یا تثبیت ت ید موقعpositioning in room: 

دوو ساحو  باندی ویشل  اده کوي چی پهخه استفځای څ هغه تش د غونډې مدیر یا ناظم له

په هکله  ، تنظیموونکی د ځایونوځای کی فرضویه خالی ونکی ځان په هغکو  ډونګ شوی،

 .پوښتنو ته ځواب وایيحارضین او  ورڅخه پوښتنې کوي

 

 ؟ږ په یوه پروژه کې څنګه پرمخ ځونمو

 نسبتاً خراب نسبتاً ښه
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 . ښیګڼې۲.۷.۵.۱

 ي.نتیجه په لږ وخت کی ترالسه کیږ وپدا یو ساده میتود ده چی آمادګی ته رضورت نلری او د ګر 

 . نیمګړتیاوی۲.۷.۵.۲

، یعنی  ممکن د نورو ګروپونو غړي دی تعقیب يش ، ممکن ید ته متایل موجود دهلدلته تق

 ترالسه کیدای؟ نو په همدی اساس نوي نظریی نيش دهغوی د ځوابونو تکرار صورت ونیسی،

 )پایله(خالصه. ۲.۸

توګه د یوی  هکیدای په مستقیم چی نيش  مطرح کړل topics موضوعات یا  دغه فصل هغه

  رضوریات دي. ن يش او دا یییپروژی د  مرحلی په توګه تعی

 اسناد یا مدرک.۳ت،    رتباطا. ا ۲.    دپروژی فرهنګ۱

 چی یوه پروژه کی مرستندوی واقع کیږی. عالوه پر دی دغه فصل مختلف میتودونه ارایه کړل 

او د  ه ګوته يشوریات پو رض مرسته کوي ترڅ (Requirement engineeringد اړتیاوو انجنیري )

د د یوی پروژی . همدارنګه په یوه پروژه کی لومړی بایخصوصیات مشخص يش یو محصول ټول

 .پروژی باید په ښه توګه مدیریت يش او دا رضوریات د رضوریات په ګوته يش

پروژی مختلف  ېاو مختلف غړو تر منځ هامهنګی را منځته کوي د پروژی ددپروژی فرهنګ 

 (ارتباطات) اړیکېد پروژی  ، یوه یې خهو څپروژی د کامیابی د عوامل او د یوې لري فرهنګونه

. د ارتباطاتو پالن د ستفاده ويشبایداخه و څکوم ډول ارتباطاتایا له  چېی  اما سوال داد دي، 

خه پروژی د کامیابی عواملو څ ت د یوېهمدارنګه د خطر مدیری .ښودنه کوي یتارتباطاتو د نوع

او خنیوی لپاره یی اقدام صورت نیسی چی خطر پیژندل کیږی او د حل او م شمیرل کیږي

خه د چی له هغه جملی څ تداوم حامیه کويمیتودونه د یوی پروژی د جریان او  وړاندی شوي

وژی په جریان کی تری چی د پر  دی،میتود چی یو ساده میتود  (in stormingabrفکری توپان )
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خپل  په تر څو یو ګروپ یا یوه ډله  يفلش الیت میتود دا امکان پیدا کو او وررسه  استفاده کیږي

 . کی د یو بل په نظریو باندی خرب يشمنځ 

 (Problems) ستونهی

 ارتباطات:.۲.۱

 ؟لریو ه تاثیر به ضعیف ارتباطات څپه یوه پروژه کی 

 . اسناد یا مدرک۲.۲

 ه  ده؟څسنادو نقش په یوه پروژه کی د ا

 . کیفیت۲.۳

 ؟ه ده وژی په مدیریت کی د  کیفیت معنی څد پر 

 د خطر مدیریت . ۲.۴

 ؟ په یوه پړوژه کی خطر ولی باید مدیریت يش
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 د پروژې پړاوونه2016

ریخوار پرمختګ د پروژې په مراحلو اژیک یا تویو پیل او پای لري، نو ځکه دهغې کرونول  هره پروژه

دا ممکنه يش چې د دغه کتاب د الرښودونو او باندی ویشل کیږی. ددغه څپرکی په پای کې به 

 لست په ګډون ښودل شوی مراحل او د هغو جوړښت ترشیح او زده يش.چک 

 د پروژې مراحل

کې دپروژې مراحل، د یوې پروژې دبهیر الرښود  DIN 69901په الندې 

. د نورو برخو څخه جال دی، ښودل کیږي او برخې چې اصالً  له

جال والی له مخی یو بل مراحلو یو منونی ویش او جال کول د دندو د 

 .بیلیږيڅخه 

چې د پروژې  ول او ایستل موږ رسه دا مرسته کويد معیارونو دننه ک

 مراحل پیل او پای ته ورسوو. هره یوه پروژه الندې مراحل لري:

 دپالن جوړونې پړاو)مرحله(؛ 

 د عملی کولو)تحقق(مرحله؛ 

 .دتړلو) پای ته رسولو( مرحله 

 

مراحل)پړاوونه( یوبل څخه جال کوي)وګورئ د پروژې په مدیریت کې د پروسس موډلونه د پروژې 

رسه یادیږی.  و. هم په ادبیاتو او هم په کمپنیو کی دا دواړه شته چې په بیالبیلو نومونبرخه(۳.۱

د علمی کار  لیکواالنوپه دغه کتاب کې د پروژو مراحل د یو شمیر تجربو له مخی شوی دی او د 

 مراحلو لپاره الندی مسایل پیشنهادوو: توضیح شوي دي. موږ د پروژو دپر بنسټ رسه جال 
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 برخه کې(؛ ۱،۳تیژي مرحله)پړاو() ارت د س 

 (؛ ۲،۳دپالن جوړونی پړاو)برخه کې 

 (؛۳.۳د تحقق مرحله)برخه کی . 

 (۴،۳د تړلو یا پای ته رسولو پړاو .)برخه کې 

 

 ( project phase) احلوشکلمر دد پروژی  
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 : دپروژی مراحل۳.۱شکل 

جرا یا رشوع نقطه د اد يوی پروژی د  دي،  کی ښودل شوی لکه څرنګه چی په پورتنی شکل

همدارنګه  دمراحلو تر منځ رسحدونه باید رسه ګډ نشی. کیږی. پیلخه څ orderپروژی فرمایش 

د هری مرحلی رشوع او  حدونه نباید په مشکله رسه درک يشمرحلو رس  ولفد یوی پروژی د مخت

نکی و علومو ډیزاین مرحله د پروژی د مسیر یا جهت م ید مشخص وی او په یوه پروژه کی دپای با

 .مرحله شمیرل کیږي

Comprehensive جامع موضوع کانی                             

 

یستراتیژ  خاتمه تحقق  پالنګذاری 

د پروژی 

 فرمایش

 خاتمه

نه   No 

 هو Yes د پروژی فرمایش

ارد پروژی ابتک  
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مفهوم رسه ی یا دډیزاین مراحل په یوه واضح یو بل څخه جال کوونکی مرحلپه یو شمیر پروژو کې 

 مرحلی چې رسه جالکیږی. بیلیږی. لکه د پالن جوړونی او د تحقق

یا د یو یا دوو مناقصه کوونکو  ،لريو  داخلی او خارجی رشیکانګڼ او ډیر  غه شمیر پروژی چې ه

، دغه ډول پروژې معموالً په عنعنوی ښه پیشنهادات او ښه اجرا  ولري اجرا کوونکو په پرتله به

سکتورونو کې لکه د انرژي سکتور، اوتوموتیف ، کیمیاوی صنایعو، لوژستیک، ترانسپورت، 

  ونه وو.ښه مثال . دا یې یو څورو او په عامه سکتور کی لیدل کیږيچا ساختامنی،ودانیزو

نو په دی اساس یو پیشنهاد  ږی،یکدی مشخصاتو رسه اجرا د همدی پیشنها معموالًناقصه یوه م 

رسه  (correspondingمکاتبت )یعنی د اجرا خصوصیات او   performance specificationد 

 .جوړیږي

او د  په هامهنګی باندی تصمیم نیول کیږيخه د اجرا لپاره وروسته د پیشنهاد د انتخاب څ

د  همدارنکه .تصمیم د پروژی ډول پوری اړه لريهامهنګی په هکله دپروژی د اجرا لپاره 

 .ړونی د مرحلی یوه برخه شمیرل کیږيد پالن جو(   tender specification) داوطبۍ توضیحات

د   tender specification ،performance specificationد عملی تجربی په اساس   لیکوالد 

د پالن نو بنآ  دغه مرحله  ،ځيیا پالن جوړونی مرحله کی تر استفادی الندی را ژیسرتاتی

لکه تجارت  ونوسکتور  ودینامیک د چی دا يحلی الندی تر بحث الندی نیول کیږجوړونی مر 

دلته د یوه  کی تر استفادی الندی راځی.او داسې نورو  ،معلومايت تکنالوژيو، مخابرات و،مطبوعات

و . په دې پړاو کې رضوریات اودهغو چمتپه پام کی نیول کیږي او اجرا کیږيرارداد چوکاټ ق

 ده. تر ډیره دپروژی مدیریت باندی متکيدا  .کول په ډاینامیک ډول تررسه کیږي

 (strategy phase) سرتاتیژی مرحله. د۳.۱

وي)جان نایزبت ه یو سرتاتيژیک مرام نه پورې کومه ګټه نلري، ترڅو چې ورتسرتاتیژي پالنول ترهغو د 

۱۹۲۹.) 
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 conception phase  ,initial کلمی ېمرتادفنورې لپاره  (strategy phase) د پړاو سرتاتیژيد 

phase Project Preparation  phase .دي 

 ؟ دهه رتاتیژی مرحله جوړیږی یا هدف یی څولی د س

او هدف یی په ډیر دقت رسه د  بنیاد جوړويمرحله د پروژی د اجرا لپاره اساس او  د سرتاتیژي

په ترڅ کې  مرحلید  د سرتاتیژي .يل داو مخنیوی کی مرسته کو  راتلونکو خطراتو پیژندل

وه پروژه څنګه ادامه ی چی یواضح کیږدا  اوکیوي ته پرمختیا ورکول  نظریې لومړنۍ یوې فکري

 شد کويمحصول چی ُر یو .  دبیلګې په توګه، ن شوی اهداف څنګه ترالسه يشیتعی او پیدا کړي

د دې لپاره چی نو  .ره یی کوم اقدام ويشپرمختګ لپا او د ال يشورڅخه و نګه باید استفاده څ

او  خه استفاده ويشڅ نو باید د پخوانی پروژی د تجربیاتو ،نګه اقدام وګړوپوه شو چی څ

 خه کار واخلو.همدارنګه د خپل علم او مهارت څ

په هکله معلومات را  وچی د محیط،حاالتاو کله  ف بیانويبرخی هددونی جوړو دا برخه د پالن 

د او اکنه اعالن ټ شول او وپیژندل شول عالوه له دی د فرمایش ورکولو، دمناقصې لپاره د ټول

  پکې صورت نیيس.  اجراتو مشخص کول 

 پایله/ هدف .۳.۱.۱ 

هدف د پروژی د فرمایش تر السه کول دی او  مرحلی اسايسدونی جوړ یا پالن  د سرتاتیژي

روژې پیچلتیا او رمخ بیولو، دپدا د موډل په پ ده. هنتیجه یی هم همدی فرمایش پوری مربوط

 دپروژې وسعت او دلومړیتوبونو ټاکنې  پورې هم اړه لري.

 وضعیت تحلیلیا  ود حاالت . ۳.۱.۲

ی دا ی چد الری له موندلو څخه ډیر مهم د د هغه د حل formulationد یو مشکل فورمول بندی یا 

 .(albert Einstein 18 79-1955)فرمول بندی ممکن یوه ریاضیکي او تجربوي موضوع وي 
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پروژی څوک ديش او که  و پیژندل انګیزې سبب مهمه داده چی د یوی پروژی د لومړی تر ټولو  

باندی پوه شی او د موضوع او په هکله پوښتنه ولري، هغه باید د دغې پروژی په سبب او دلیل 

ق تحقی  ئول شخص مس د لویو پروژو د اجرا لپاره چې رضوري دی، بایدرسه آشنا يش.  مشکالتو

ترالسه يش، انرتنیت ته مراجعه )تیر ادبیات وکتل يش، مربوطه څانګو څخه معلومات يکړ و 

باید الندی  هوضعیت د تحلیل لپار د .او باتجربه کسانو څخه پوښتنی ويش (، همکارانوويش

 :ل يشپوښتنو ته ځواب ووی

  يش؟ علومات، حقایق او ارقام باید عميلمکوم 

   ؛ موجود دي نظریاتکوم 

   دي؟شی  علل او دالیل څه،دي یکوم ستونزی 

   ؟ لريغیزې و ه ابه څ ستونزیدغه 

 ؟ه او پروسی تر تاثیر الندی راويلکوم کارون 

 ؟ اولویتونه کوم دي 

دی  ستونزیاو دا يش وشی چی د موضوع په هکله باندی د کامله آګاهی پی یکو ښښ د

په الندی توګه  معموالً  Iceberg principle .ین( يشوپیژندل شی، مهم ټکي دې په نښه )اندرال

 ٪ ۹۰- ۸۰ د قیقتااو ح ستونزی د ښکاره کیدو وړ دي ٪۲۰- ۱۰فقط او فقط ملی کیږی: ع

 :مثالً  ریښې پټې دي.و یا دستونز  ص شويندي مشخال هم  علتونه  وستونز 

 اوړل شوی ټیرونه چیرته ذخیره کړي او دلته اسايسه دی نه پوهيږی چی ر د تحنیک ورکشاپ پ

اسانی  نو دا مشکل په ،یده کړ ن ستیک برخه د ټیرونو ځای ته توجهیوجلدچی  یمشکل داد

د برخی ده چی د ټایرونو ځای  ستیکیاما اساسی مشکل د لوج توګه ورکشاپ ته متوجه کیږي

باید دی  لوجستیک برخه د او د ورکشاپ هدف تنها د ټایرونو ذخیره کول دی او نکوي ته توجه

 .ا کړيل الره پیدته دح مشکل
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 د دې مسئلې د حل لپاره څو الرې شته:

تر دهغو ټولو له جملې یواځې خو  موجودې وي،خه اضافه حل الری په اکرث مواردو کی له یو څ 

 تجربه لرونکيد حل لپاره د خابیږی او همدارنګه د یو مشګل تمعقوله یی تری ان هغهټولو 

 (۲،۷،۴یا، ۱،۷،۲.)و.ګ: استفاده وکړو باید اشخاصو د تجربو څخه 

 .ست ښکاره کويچک لد تحلیل  عیتوض اشکل د ۳.۲

 .  محیطی تحلیل۳.۱.۳

    Stakeholder analysis ه کلمهدفلپاره مرتا  environment analysisد محیطی تحلیل یا  

په يش ه خلګ شناسایی کړو چی کوالی هدف داده ترڅو هغ د محیطی تحلیل اسايسده. 

او دا مهه خربه . دخیل کړو یا یې په کافی اندازه رشیککی  چاروپروېژی کی تفش ولوبوی او په 

مثبت یا هم منفی د پروژی په هکله  ه چی هغه خلک چی پروژی که دخیل دي کوالی يشد

چی په  ربه دی آګاه يشاو په دی خ نکی د باید وپیژندل يشنو بنا سهم لرو تصمیم ونیسی، 

 او په پریکړو کې دې برخه ولري. ه توګه په پروژه کی ګډون و کړيفعال

 ولی محیطی تحلیل ته رضورت ده ؟

 په یوه پروژه کی متعدد توقعات وي. 

شورا اوګډونوالو رشیکانود رول په پام  دادي: د کاري چې دپام وړدي، دهغو مثالونه هغه څه

، د صنعت د سوداګرو د خونې او مستهلکینو د ډلو پراخولکی نیول، د هوایی ډګر 

 ال رول.یدچاپیر

  په یوه پروژی باندی تاثیر په ذهنی او عینی ډول رسه طریقو باندی رشیکان په بیالبیلو

دلته باید ممکنه اختالفات وپیژندل يش. د دې مثال د تجربه لرونکو کسانو  .لري
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ول او دوی ته نوی دتجربوله مخې د نویو استخدام شویو کسانو د زده کړی اوچت

 .مفکوری ورکول دي

  ډولونه د قدرت مختلف 

په قدرت کی دي کوالی يش د پروژی په هکله تصمیم ونیيس چې په دی معنی چی هغه خلک 

 او هم په مثبت ډول رسه رول لرالی يش. او دوی هم په منفي

 

 Checklist situation analysis د حل کولودتحلیل چک لست

Project nameد پروژی نوم  Project No. د پروژی

 منرب

 

Responsible مسول  

Version / Date نسخه/تاریخ    Status حالت  

 نتیجه سوالونه

 ابتدایی وضع: ۱

A: تدایی وضع په کامله توګه واضح شوی ده؟آیا اب 

B: ؟  دهشوی  پیژندنهو وسنی حالت مشکالت او مواردآیا د ا 

C: آیاد اوسنی اوضاع په شناخت کی اشخاص شامل دی؟ 

 د اساسی علتونو تحلیل۲

 ؟ولو لپاره تررسه شوید علت پیدا ک ستونزوآیا د اساسی علت پیدا کولو پروسه د اوسنی 

 تاریخ: ۳

A: ؟م فعالیتونه په تیره کی تررسه شوي تر څو موضوعات او مشکالت حل کړيکو 

Bیابه نشول؟:اسنادو موجودي او فعالیتونه ولی کام 
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 : د چک لست وضعیت ارزونه ۳.۲جدول 

 

C جوده ده په هکله په تیره کی کومه تجربه مو  ستونزو دغو:آیا د 

 : ګټه / عالقه / او همکاری:۴

A تر اوسه تررسه شوي: آیا محیطی تحلیل. 

B:  ؟عالقه مند ديته  دمشکالتو حالت څوک 

Cچی په یوشان موضوع باندی کار کوي ه پروژه کی کوم ډیپارمتنټونه شته:پ 

D؟ ک د یوی پروژی مقابلی ته آماده ديو :څ 

 رشایط.د یوی پروژی په هکله د قرارداد  ۵

Aولی مشرتیانو مشکالت په خپله ندي حل کړي :. 

 فرق او فرق ګذاری ۶

A؟ : کوم فعالتونه د پروژی برخی دي 

B؟:کوم فعالیتونه د پروژی برخی ندي 

D؟ودیتونه او تصامیم شته چی مطرح يش: آیا دلته کوم محد 

 منظر/ نظریه / مرام۷

A رسه شويهکله راتلونکی تحلیلونه تر :ایا د یوی پروژی په . 

Bروژی د عملی کولو په خت :آیا دی  پروژی خطرات په ګوته شوی چی د مشکالتو د حل لپاره د پ

 ؟کی نتیجه ورکړي

C؟یا د دی خطراتو ارضار په ګوته شويآ 
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 : هغه سوالونه چی ونډه اخیستونکی په نښه کړي۳.۳شکل 

 .شکل رسه دی مقایسه يش(۳،۳)لهو رشیکان و پیژنوڅتر  رسه مرسته کويالندی سوالونه مونږ 

 ؟ ترالسه کیږيخه چی پروژې څ ،یوک دل څو مسو یا تاوان  دهغې ګټې 

 ؟وک ديڅ نکيخه استفاده کوو څیجو د پرمختګ د نتا د پروژې 

چې مربوطه سناریو او مرام پر مخ بوځو. بله دا چې پروژه باید چا  په دې ډول رسه کیدای يش

وک څبه یې ل لري او دعملیاتومسئو و وک رسوکار څروژې پایلو رسه به ته ارائه يش، دپ

 (۲،۴،۳)و.ګ:وي

  ؟وک پکی شامل ديڅاو  مخ کیږيوک مخاڅپروژی رسه 

 ؟ اشان مشکالتو رسه مخامخ ديآیا نوری پروژی هم همد 

 ؟فکر ويشباید باندی په ګډون ګروپ  یا کاري ېدکومې کمیټ 
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  په موضوع باندی مخکی چا کار ګړی ؟ 

  ؟ نوته رضورت ولريرسچیداسی پروژی شته چی همداشان 

 کوم سیستم  یا پروسه دی پروژی پوری تړلی ده ؟ 

  نکی نقطه شته؟و وصلو کومه آیا نورو پروژو رسه 

 ه ډول دی؟څوضعیت  سیايس 

 ؟م ډول اجرایی مدیران باید شامل يشروژه کی کو شته او په پآیا حامیان او رقیبان 

 يالندی روشونه توصیه کیږ: 

 .د رشیکانو شناسایی؛۱

  ؛د رشیکانو طرز د برخورد د پروژی رسه تعینول .۲

 ؛د اقداماتو تعریف لکه منظم ارتباطات .۳

)و.ګ:  سیستم مفیده دی mind mappingد درشیکانو یا سهم لرونکو د شناخت لپاره د 

مخکی تر  باید  د معلوماتو په رشیکولو رسه پراخوالی شو. پایله.(. دفکری نقشې ۳،۷،۲

چی دا کار د  يش همشخص ه کی د رشیکانو مسولیت او ونډه مخکی په یوه پروژ 

RACI میرتیکس په واسطه ممکنه ده چی دRACI  پنځمد کتاب میرتیکس منونه یا مثال 

 .فصل کی شته 

RACI:مرتیکس 

تریکس وضاحت په الندی شکل ې کړوچی د دغه ماو د اشخاصو دندی مشخصڅ تر مرتیکس مرسته کويدا 

 رسه ده.

 ره دا یو مسولیت ده.د نقطی نظمسولیت: د نظم  ۱

 دیمسولیت  لویا جواب ورکو  لود حساب ورکو ۲

 .يشچی دا په حرفه یی توګه حامیت  ،مشوره کول ۳

  .يشپېښ رضورت  وچیرته مسولینوته د معلومات کهدا اصل ددې لپاره دی،  خرب ورکول، ۴

پرکی کې راغلی څالرښود په پنځم A.شکل دمحیطی تحلیل یو مثال ښکاره کوي. ۳.۴

 دی. 

 . شکل دمحیطی تحلیل لپاره یو چک لست ښيي.۳.۵
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 د پروژی هدف  .۳.۱.۴

ته ژر رسی نسبت هغه شخص ته  خپل هدف تعقیبول نه پریږدی،هدافو ا ووخت د خپل څسړی چی هی لټیو 

 .(۱۷۸۱-۱۷۲۹وي)ګوتولد افرایم لیسنګ رسګردانه چی بی هدفه 

  

 دټاکلو یا اهدافودپه یوه پوژه کی لو مړی باید د یوی پروژی 

  .عملیه تررسه يش ولوتعین 

 د محیطی تحلیل پاره بیلګه :۳.۴جدول

Mfeasures /strategies  

 سرتاتیژی ګانی

Possible 

influence 

 مثبته تاثیرات

Attitude 

concerning project 

 هغه لیدلور چی پروژه

 تحدیدوی

Possible role 

in project 

ممکنه رول په 

 پروژه کی

Stakeholder 

یونډه اخیستونک   

Regular communication 

once a week  

لمعمول اړیکی په اونی کی یو ځ  

Very highډیر لوړ Positive مثبت    A Director رییس 

 High لوړ    Positive مثبت    R 

Project 

manager 

 د پروژی مدیر

Regular meeting 2 times a 

week to be considered in 

beta testing  

په اونۍ کې دوه ځلې 

یټا منظمې ناستې باید د ب

 ازموینې کې وپېژندل يش

High لوړ    Negative منفی    I 
Customer 

 مشرتی

User workshop with demo  د

ت کاروونکی ورکشاپ له آزمایښ

 رسه

Low ټیټ Negative منفی    C User کاروونکی 

Execution of an information 

event یقد معلوماتی پیښو تطب  
Medium متوسط Positive مثبت    I 

Work council 

 کاری شورا
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 Check list environmental analysisد محیطي تحلیل لپاره یو چک لست  

 دپروژې نوم:

 مسئول:

 نیټه   :

 د چاپیریال چک لیست ارزونه: ۳.۵شکل

 دپروژی اهداف

هنتیج  سوال 

  

 ؟وک مقابل کیږيڅد اشخاصو پیژنده او پروژه کی  ۱

A وک شامل ديڅ: په پروژه کی 

B :وک کوالی يش پروژی لپاره معلومات برابر کړيڅ. 

C  ؟وک ديڅاړیکی نیونی خلک : آیا همداسی پروژی د همداشان مشکالتو رسه مخامخ دی او د 

D : چی همداشان منابع ته رضورت ولري آیا نوری پروژی شته 

 Eکوم سیستم په پروژی کی شامل دي

نکی او رقیبان شته و سیاسی اوضاع: آیا حامیه کو  F 

وک نقص  کويڅوک ګټه او څپه پروژه کی  G 

Hتو ګه د پروژی کامیابی تر تاثیر الندی راويل. بت او یا منفیوک کوالی يش چی په مثڅ 

.پروژی مقابل کی يو روش انتخاب کړيد  نګه کوالی يشڅپروژی پیژندل شوي خلک  ۲  

ومره قدرت مند ديڅپیژندل شوی خلک دا  ۳  

 رنګه معامله وکړو څپیژندل شوي اشخاصو رسه د او 

  يشومره زیاتی اندازه رسه هغوی باید په پروژی کی شامل څپه  ۴



115 

 project  aim ,project :شته مرتادفې کلمیدغه ( لپاره project goalsدپروژی داهدافو)

objective .  

DIN 69901-5  خه څچی باید له یوې پروژی  اهداف بیانوي توګه د یوی پروژی هغه په مجموعي

 :خه تر السه  کیړيڅواب چ. د اهدافو مکمله رشح د دغو پوښتنو د تر السه يش

 ه ؟څ 

 ومره؟څ 

 ه وخت؟څ 

 چیرته؟ 

ه خه د انکار پڅچې د پروژی  ،تضادونه را منځته کوي په یوه پروژه کی د اهدافو نشتوالی

 رنګه کوالی شو هدف تر السه کړو.څچی  پالن دا واضح کوي اوی معنی د

 

او  مرسته کويی کی کنرتول او السته راوړنو په اندازه ګیر  ین د پروژی دد پروژی د  اهدافو تعی  

د پروژی اهداف   ځکهنو  و شتون د مدیریت لپاره اساس جوړويکی د اهداف همدارنکه پروژې

 :ډول ديشتون دالیل په الندی دپه پروژه کی د اهدافو . مدیریت حوزه مشخص کويد

 خه مخنیوی کويڅافاتو او انحر  ه پروژه کی د پروژی مسیر  معلومويهدف پ،  

 Objectives  وژی يه کنتزول او د پر  د پالن جوړونی لپاره اساس جوړوي مقاصدکوچني یا

 ؛يکی تری استفاده کیږ

   ؛کنرتول لپاره اساس جوړويد اهداف د پروژی 
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 Aim  ی او تصمیم جوړښت ته پرمختګ ورکويیا هدف د پروژی انګیز. 

 یاو هدف د کامیابی د ترالسه کولو یو عامل د، 

 :الندی اهداف له یو بل رسه فرق لري .کامیابی اساس جوړويپروژی د یوې ګټورې د مقاصد   

 

1 MAIN GOAL یا اساسی هدف 

 دا باید هیر نيش،

۲ :Sub goal  

 .رح کړو چې پروژی ط مرسته کويفرعي مقاصد موږ رسه 

 ف:اهداثانوی  ۳

  .يخه تر السه کیږڅچی د یوی پروژی  دي یو شمیر نور اضافی اهداف

۴ non goal: 

ښودل  خه نه ويڅد تعریف  ي چې مخکېږهدف معرفی کی لپاره دتوپیر کولو پروژی یوېد  

 .شوی

ې او د دی اطمینان دوی د اهمیت په اساس درجه بندی يش باید د هغاهداف  په یوه پروژه کې

مه پروژه کی چی او کو  پروژه باندی مترکز ويش باید په کارونولپاره  وچی د ټولو مهم ل يشورکړ 

یوه . وی وړاندازه ګیری او کنرتول  باید دنو د پروژی کامیابی او السته راوړنی  ،هدف معلوم وي

خه ډک هدف څد السته راوړنو مناسب او  غې په واسطه  کوالی شو هدوله شوی طریقه چی قب

 .دی شکل کی ښه واضح شوی۶،۳ه چی پی تود دمی SMART ، دوټاکو
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Specific: 

  ،واضح يشپه رصاحت او دقت رسه چی هدف باید   ې معناپه د 

Measurable: 

 ؛وي معنی چی هدف باید قابل د اندازه ګیریپه دی 

Acceptable: 

 .وي د السته راوړنی وړباید  هدف 
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 شکل د سامرت میتود: .۳.۶

 

 

 

 

 

 

 

  ( میتوود          Smartهوښیار ) :۳.۶شکل

 

 

د اندازی وړ  Measurable 

د قبول وړ  Acceptable 

ریښتینی  realistic 

محدود وخت   Time bound 

هدف  goal 

مشخص  Specific  
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Realistic 

 واقعی وي؛دی معنی چی هدف ه پ

Time bound 

 کیدو وړ وي.ترالسه دباید په تعین شوی وخت کی 

 د سافتویرد آزمایلویو مثال

تست شی، د دې  عملیاتی سیستم رسه Ubuntu 15.4ویرژن باید په  ۰،۲یو پرمختللی ویبشاپ  

) دا یې د ځانګړی یا معینوالی وبسرت کارول کیږیFirfox ونه اوویرژن Chrome 44.0او ۴۰،۰۳لپاره د

 مثال دی(.

یې  ٪۵۰او ازمیښتی کیسونه شته چې د لوړ لومړیتوب ۴۰۰د دغه ازمیښت یا تست کولو لپاره 

دازمیلیو په آخر کې  .و لرونکي ديتست کیسون ۶۰۰نکی دی او دلرو دمنځنی لومړیتوب 

نه و، خو دمنځنی حد یې د زغم وړ و، ټول ښه حد  څهی servere defectsدپرانیستو نه وړتیا لرونکی 

 مستند شول)دا یې د اندازه ګیری وړ مثال دی(. servere defectsکې 

تعقیب کړي. دلته باید هغه په سیده توګه دپرمختیا  د آزمایښت تکرار باید د لومړیتوب ورکول

کیدو د وړتیا  یوځای ولیږدول يش) دا یې د تررسه ورکولو ټیم ته د تولید د عملیې له معلوماتو رسه

 مثال دی(.

چې اته اونۍ یې ورباندی کار وکړ. د  لپاره لس انجینیران  ګومارل شوي دي دپروژې د ازمیښت

ه دتکراری تست سایکل د اساس په توګه وکارول شو، د تست کولوهره ویرژنونو د ازمایښت لپار 

 نتیجه دری دری ورځې تثبیت کیدله) دا یې د تحقق د وړتیا مثال دی(.
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. د مثال په یو هدف تر السه يشبه ه وخت څچی  کويبرخه دا واضح  Measurable target figureد 

 توګه:

  ډول پروسس شی )هو/نه(.په دیجیتال  ٪۹۰کیدای شی چې د فرمایشونو 

  شی) هو/نه(. ځای پرځایکومه پېښه)حادثه( به 

 : کوالی يشلپاره رهنامیی  ټاکلوالندی سوالونه دیوی پروژی د اهدافو د 

 ؛ی رسه تعقیب يشدی پروژ  به په کوم اهداف ؟تر السه يشبه ه څ 

  ؟هدافو کی کوم یویی لومړي توب لرياپه 

 ه ده؟څ؟ د ترالسه کولو موخه  ومره باید تر السه يشڅ 

  ه نیټه؟په کوم ؟ه وخت ترالسه يشڅباید  هدافا 

  ؟اهدافو تر منځ اړیکه شته که شته نو کوم ډول وایا د مختلف 

 ؟ول دهئوک مسڅن شوی هدف په ترالسه کولو کی ید تعی 

  ؟باندی باید فکر ويش وکوم ډول حاالتپه 

 نګه وی؟څ؟ دفاصلو اړیکه به  هدف چیرته باید ترالسه  يش 

 حل الری  . ۳.۱.۵

 (۱۹۵۵-۱۸۷۹نګه  یې چې په اړه فکر کوو )الربت انشتاین څی، لکه رولاموږ ستونزه په هغې کچې رسه نشو هو 

فکر  الره باندې غه د مشکالتو په حلنو دا بهرته ده چی لومړی د ه ،وی کله چی یو هدف واضح

هاد د وخت جدول  باندی د پیشن دارنګه د پروژېمه ، او مختلف روشونه دی اتخاذ يشويش
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 الرې لنو دا ح ،وی الرې لخه زیاد حڅیو مشکل د حل لپاره له یوه  یرته دکه چ بایدفکر وشی. 

 لکومه حپه دې ټولو کې  يش چې واضحهد نواقصو او ګټو په اساس رسه جال شی او دا باید باید 

و د یوې څتر  ت لرونکي میتود پیشنهاد کیږي،منفع یایو ګټور نو په دی اساس د  ،وټاکل شی الره

 :کړي په الندې توګه واضح او اقتصادی موثریت یيټوله ګټه وښ پروژې

 مقداری میتودونه )پولی(: .۱

 .رسه یوځای محاسبه کیږی ټول ،په دی برخه کی پانګه اچونی ،السته راوړنی او  بیا پرداخت

 کیفی میتودونه ) غیر پولی(:. ۲

رسه مطابقت   balance score cardاو   cost benefit analysesد یا )دګټواولګښتونو(دا میتود 

 .لري

چی تر وی ذکر شوی ه ،  یا په پالن کی نويه اقتصادی موثریت مهم ن که چیرته د یوې پروژې

 ډول ذکر شی چی د پروژی موثریت مهم نده  (کتبیلیکلی) ډول په حباید په واضنو  ،السه يش

دغه  .نګه تصمیم ونیول يشڅچی په یو مشکل وخت کی باید  کوي الندی يو مثال دا واضح

 د تجلیل په هکله ده: الندې مثال د یوې کمپنۍ د کلیزې

 کولپالن 

  ن شوی یخه تعیڅ)سازمانی ټیم(تصمیم میاشتې مخکی د اداری. 

  مراسم  په مناسبه طریقه تر رسه يشنګه څد روشونو جمع آوری چی. 

۱ hip hop  د ډلې له خوا کانرست ؛ 

 او تاوان یی داده چی پر متعجب يش کارمندان په دغه موسیقی رسه ګټی یی دادي چی نوي

 مرصفه دی.
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 یوه ځانګړې ننداره؛  ګروپ په واسطهد د ټیاټر  ۲

ټول کارمندان ممکن ټیاټر فرهنګی غوښتنه ده او تاوان یی داده چی  هګټه یی داده چی دا یو  

 .ړيکه خوښ ن

 ه ګروپی توګه په وړی کشتی کی سفر،پ۳

وک نشی څداده چی هی او تاوان یې کې راګډ يش، په تصمیم او مسایلوه ګټه یی داده چی ټول ب

  .وک تری کوزیدای نيشڅاو  ړيش ځکه کشتی اوبو ته ګډیږيته ال یا وخ ته رايشکوالی ناوخ

 شوی وه چی کوم  ریزیخه طرحڅو لپاره تصمیم نیونه مخکی د مراسمو هم آهنکی او د مراسم

 :لکه مراسم دی ونیول يش یا کوم انتخاب دی عملی يش

 (ګرام ټول اجزا باید پیژندل شوی وي) د پرو  چمتووالی. 

  اجرا. ومراسمد 

 و ته  دوام ورکولمراسم. 

 د پروژی فرمایش:. ۳.۱.۶

دپوهیدو ، نوځکه په دې رسه پروژه کیدو لومړنۍ نښه دهد رسمی رشوع  هغېد پروژی فرمایش د 

 درک کیږی. وړ او 

 آردرد پروژی 

 Project brief, project charter, projectلپاره مرتادفې کلمی project orderد  فرمایش یا دپروژې 

contractproject order definition .دي 

DIN69905چی د یوی پروژی  کوي دا واضحorder  کیږي واضحیا فرمایش د قراردادپه توګه 

د یوی پروژي فرمایش د یو سند  نو معموال، نکی جوانب موافقه وکړيو قرارداد کو  البته که چیرته

نکی پدی و د په واسطه قرار داد کو دغه سند .السلیک کیږيپه شان وی چی د مدیر لخوا 

 . هیږی چی خدمات دی وړاندی کړيپو 
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نتایج، هغه خه توقعات، څ. له دې خه معلومیږيڅله دپروژې له فرمایش د پروژې د محدودیت پای

 خه پوره کیږی.څ فرمایش، له هیله چې له پروژې کیږي

اصل دی)هغه دول (، د پروژې نهایی حه چې باید ويشڅدپروژې محدودیت اووسعت )هغه 

 السته راوړنه چې دنتیجی په توګه راښکاره يش(.

ات به په واقعی توګه هغه وظایف چې اجرا  د دې ډاډ راکوي دودیت مدیریت کولدپروژې د مح

چې په قناعت بښونکی توګه د پروژې ارائه کې ورته اړتیا ده. د پروژې د چارو دپرمخ بیولو په  وي

 :ی ترالسه کیړيبهیر کې د پروژی فرمایش الندی ښیګڼ

 ؛ه د پروژی له جهت رسه آشنایی ولريب د تصمیم نیونی غړي 

 .ونه کی مرسته کويڅه او کارکوونکوشناختد د دغې آسانتیا په پایله کې رضایت 

  بوخته وي، په عملیاتو کیبه د پروژی  سازمان یا اداره 

 نرتول شوې پروسه او د اختالفاتو حل به ممکن يش.قدم په قدم یوه ښه همغږی، ک

  توب .مکمل رياپالن ګذد د پروژی 

او د یوی  خه مخنیوی کويڅروژه کی د پالنګذاری اشتباهاتو پپه یوی  project orderیو شفاف 

و پالنګذاری  په وخت رسه څتر  وموي او مرسته کويخه معلڅروژی تفاوتونه او نتایج له مخکی پ

نو  ،کړو یا یی تکمیل کړو نهایي project orderدی لپاره چی د پروژي فرمایش او د  تررسه يش

 تصدیق او تایید يش.خوا ه او اخر کی د مدیر ل کل يشتر ټولو مهم موضوعات دی په کی ولی

 اصول 

چې د رهربی یوه کمیټه باید د ده تر  روژه همیشه ارتباطاتوته رضورت لريدیر او پوژی مر د یوی پ

وک اصالح او څپایله به  روژې آخريپشا والړه وي. دا هم باید واضحه يش  چې ایا په پای کی د 

 .تاییدوي

  موخهد یوی پروژی(purpose) 

 ؟ایا د مدیر غوښتنی او رضوریات پیژندل شوی دی 



124 

ه ډول دي او څ؟ اجراات په  ه موجود ديڅو په هکله د مشکالتو رشح کول او د دندو رشح کول

  غه کومې خربې دي چې دهغو په کله بحث ندی شوی؟نورې ه

  د پروژی اهداف یاobjectives : 

او د  ترالسه يش ه بهڅه وی یعنی څ، نو اخر ی نتیحه په ه ختمه شیچی کله یوه پروژ  په دی معنا

ابی عوامل او معیارونه یی پروژی د نتایجو لپاره کیفی معیارونه کوم دی او د یوی پروژی د کامی

 کوم دي

 وضاحت لنډ ژی د پروshort project description   

  سمبالښت جوړښت اود پروژیorganization   

کول او  ضحمدیریت برخه واد ختامن رشح یا معرفی کول او پدی برخه کی د پروژی د سا

 شامل دي.همدارنکه د تصامیمو رشح کول 

  د وقت تقسیم اوقات اوresource plan  

  .جه باید په ګوته او لست يشف او بودوخت ،مصار  معنا چی د یوې پروژې د یه پ

  خطرات 

) د ال  زیات وضاحت لپاره  .خه دی مخنیوی ويشڅو او ممکنه خطراتو پیژندل شوی واوسنی

 (.۶،۲و.ګ: 

یو عمومی شکل .په دغه الرښود کې نور معلومات پنځم د پروژی د فرمایش کې شکل  ۷،۳په 

 خه کار اخیستل کیدای شی.څرکی کې دي،چې دپروژې د پروفایل  لپاره ور پڅ
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 د سفارش محدوده او د هغه رول د پروژی : ۳.۷جدول      

هدف  Goal 

Assignment of tasks د وظایفو تخصیص    

Critical success factors د بریالیتوب فکتورونه 

Time schedule /milestones د وخت جدول 

Signature امضا 

Project order د پروژی سفارش 

 Project mamangement 

  د پروژی مدیریت        

Principal مدیر     
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برخه کی  ۶،۴،۲لیدل کیږی چې دپروژې  الرښود کتاب کې په   پرکي کېڅپه راتلونکی پنځم 

 رکړل شوی دی. توضیحات و 

خه خرب څچې د کمپنۍ مالتړ کوونکی له جریاناتو  ه ويشڅ: په دغه يړاو کې باید ه الرښودنه

 يش.  

 ځانګړنهداوطلبی  د .۳.۱.۷

محصول  کوم نوع د  پیشنهاد خصوصیات  دا واضح کوي چې کوم ډول محصول ترالسه کیږی یا 

کې د رضوریاتو، توقعاتو، د پالن شوی محصول پیشنهاد   چی دغه ،او متویل يش باید تر السه 

 ، عرضه او خدمات شامل دي.نکیو داد کو  غوښتنه او قرار

 :او اجها د داوطلبی مشخصات

کې د داوطلبی مشخصات ) دی  ړتیاوو د مشخصاتو اسناد دی . پهاادو او د اسن دا د رضوري

)تقاضا کوونکی( له خوا د خدماتو د وړاندیز اسناد اوفرمایش ( تعریف  عرضه کوونکی ته د مشرتی

 شوی دی.

د داوطلبی مشخصات رضورتونه، توقعات، او د پالن شوی محصول هیله ترشیح کوي. زیاتره 

معلوماتو  د  انجنیری  ، ترانسپورت او ساختامنیتکنالوژی، بریښنایی انجنیریوخت دا پوهاویو د 

 په ساحه کې د یوه قرارداد اجزا دي.

په دې موضوع   (tender specification)په یوه پروژه کې د داوطلبۍ يا پیشنهاد ځانګړتیاوې

ومره موده په بر کی نیسی، یا د څاو پیچلی ده،   هومره لویڅلري،چې دا پروژه  اړهپورې 

ومره بهرين خلک دخيل دي ، د بیلګې په څپیرودونکي او عرضه کوونکی تر مینځ   اړیکه کې 

نو د داوطلبی ځانګړتیاوی باید په دغه پورته   توګه، د سیسټم  تهیه کوونکی)عرضه کوونکی(.

په ابتدایی ډول  د  ې،ړتیاو داوطلبی ځانګ د زيات تاکېد وکړي او هغه په برکې ونېيس. وموضوعات

د داوطلبی د مشخصاتو او چې نګه څوسیله ده. لکه  هپوهاوې لپاره مهم و دروښانه اړیکو او اړتیاو 
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-نو په دې توګه بايد چې  د لګښت ،ه کېږيڅدفعاليت يا کړنو د مشخصاتو د چمتوکولو لپاره ه

 موضوع هم   په پام کې ونیول يش.  (cost-benefits)ګټې

  (source)کوي چې ټولې اړتیاوې په یوه رسچینه يا يو ځایار موږ ته ډاډ داوطلبي ځانګړتیاوی د 

او د پروژې منلو او قبلولو لپاره اساس  جوړويکې واقع دی دا په عمومي توګه د پروژې بنسټ 

ب ته يې په بشپړه او بريايل توګه ځوا وغه  وخت کې  يوه پروژه دمنلو وړ ده چی  اړتیاو دی. په ه

هغه بايد په دی طريقې رسه په ښه او مؤثر ډول  ،ورکول شوي وي اوکوم هدف چې ټاکل شوی

د   او پشنهادونه شامل دی او داځانګړتیا وو کی د پروژی غوښتنی په داوطلبۍ  دترالسه يش. 

ودونکو لپاره  خدمتونه  تررسه ه کی عرضه کوونکی د پیر او په پروژ  پروژی د فرمایش په اساس وي

په اساس وي.  (offers)د  وړاندیزونو تونه چی عرضه کوونکی یی تررسه کوياو دغه خدم کوي

دی داواطلبۍ ی چمتو کړي. د ۍ يا پیشنهاد ځانګړتیاو روژی رئيس يا مدير بايد د داوطلبدپ

مګر لږترلږه هغه بايد تصويب کړي. داوطلبي مشخصات باید د  ،کول يواځی کايف نه ديو چمت

د مختلفو او بېالبېلو   (general requirements)ترمنځ د عمومي غوښتنو رئيس  او قراردادي

 خه ډډه وکړي.   څتحليلونو او تفيرسلو 

د محتوا لپاره د پروپوزل يوه منونه    (tender specification)يا پيشنهاد د ځانګړتياوو  د داوطلبی

 چې الندی محتوا ولري.کړتیا باید ی خانبوطلول ذکر شوی يا په بل عبارت د داپه الندې ډ

  (Project Objectives)د پروژې موخې 

 د داوطلبۍ اسناد(Tender Documents)  

 )د امکان وړ مطالعې )دمفهوم توضیحاتFeasibility Studies (concept 

descriptions)  

، initial Situation (Technical and Organizational)ابتدايي حالت )تخنيکي او سازماين(

 (functionality of Legacy systems)زړو يا پخوانېو سېستمونو کړنی يا فعالیت لکه د
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 پشنهادونه یا اړتیاوی(Requirements)    

 معیارونه پشنهادونه یا اړتیاوی   باید دمسلطو او حاکمو ځانګړتیاوو د جوړښت په اساس  وي او دا

 software requirements)لکه د سافټوير اړتیاوې او رضورياتونو ځانګړنی کړيتعقیب 

specification) (ANSI/IEEE Std 830-1984) [3] 

 ISO/IEC)برياليتوب يا بريالی کوونکی د  ISO / IEC 25010: 2011یا د کیفیت ځانګړتیاوې   

9126) [11]. ) 

 ی يش.اد معلومايت ټکنالوژۍ په ساحه کې اړتیاوې د دې ډول جوړښت رسه کید

 شتون، فعالیت، د مقدار د وسایلو یا اجراءات،  الیتتخنیکي اړتیاوی )دسیسټم فع

 جوړښت، د خوندیتوب اړتیاوې، د ډیزاین معیارونه(

 )د سیسټم اړتیاوې )قابلیت، روابط، هارډویر ، سافټویر، ډیټابیس، خدمتونه 

 )د زیربنا اړتیاوې )شبکه، بریښنا، اقلیم، خونه، د اور وژنه، د عملیاتو ځای 

 او ساتنه وروسته د ورنټي نه ( عملیايت اړتیاوې ) خدمت 

  محدودیتونه )غیر فعاله اړتیاوې، د کیفیت اړتیاوې، قوانین، معیارونه، د رشکت مشخص

 مقررات، د چاپیریال ساتنه، تصفیه کول(

  ،عملیايت اړتیاوې، موجود او / یا عملیاتی پالن او سازماين پروسس لکه الرښوونې

 پروسس، او د کار الرښوونې.

 او  ومقررات وتطبیق شويدپیریال کې قرارداد او موازي چلولو پروژی ) د پروژې چا

 ( ته باید پاملرنه ويشځانګړتیاو 
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 :نور اړین رشایط )ترانسپورت، د ګمرک مقررات(۱

 هغه  خدمات چی  مدیر یی وړاندی کوي لکه )همکاري، ونډې / تهیه(  :۲

 :دمفاهمي پالن، ورکشاپونه / دمدیر رسه همغږي۳

 که )دتخنیکي محصول اسناد، د کاروونکي الرښود، اداره، او عملیاتوالرښود( :اسناد ل۴

 :روزنه )کاروونکي، مدیران، عملیات(۵

 :کمیشنکاری۶

 

ترمنځ ټکر او  واړتیاو  زیاترود  یوشمیر ماخذونه وجود لري. داوطلبی د ځانګړنوچمتو کولو  لپاره  د

د عمومي نړیوالو د دی په خاطر چی د پروژی واضح  اړتیاوی ترالسه يش، توپیرونو ته پام وکړئ.  

حل په ازادانه ډول برابر کړۍ. بېلګه په  وداړتیاو  د خپلې پروژې روښانه کړئ.مشرتیانو غوښتنې 

 وخت کې موجود وي.٪97چې په دي،انالین ډول د اجناسو اوخدماتووړاندې کول 

 :د لومړیتوبونو اړتیاوې 

 پيل کیدو وړ ويد:هغه اړتیاوی چی په هره قضیه کې (must criteria) رونهباید معیاد 

 .: اړتیاوې باید پيل يش شاید بعضی وخت  پاتې  يش(ciuld criteria) کیدای يش معیارونه 

کارمندانو پوهه معلومه کړئ. د پروژې د اړتیاوو د خپلو . د داوطلبۍ د چمتو کولو لپاره تاسو د 

کايف وخت او رسچینو باندې  پهمعلومولواو همدارنګه د داوطلبۍ د ځانګړتیاوو دچمتو کولو  لپاره 

پانګونه وکړئ. د پروژې اړتیاوې او د پروژې د داوطلبۍ  ځانګړتیاوې  باید د پروژی دټولو 

 غږې وي.همپه خاص ډول د مدير رسه  ،ګډونوالورسه
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 ګڼل شوی وي  لکه د معلوماتو  اطيخوا غیر ارتبه هغه اړتیاوې چې مشخصی  وي خو د مدیر ل

) د پروژی عملی تجربه ښیي  په جدا ډول لیست يش ساتل  او همدارنګه د کمپنۍ الرښود باید

دا موضوع باید (.مشخصاتو لپاره، اصالحات یا بدلون ممکن دي وبشپړ د چې حتی د داوطلبي 

کنټرول   او ارزول کولدي توګه نظر کی ونیول يش او د بدلون مدیریت باید د بدلونونو اداره په ج

رسه کار کوي د بدلونونو  له مشخصاتووک چې د داوطلبۍ څکړي. نو دا باید یقیني يش چې هر 

 په راوړلو کی ښکیل دي او وروستی نسخې ته الرسسۍ لري.

 داجراتو ځانګړتیا ۳.۱.۸

د پیرودونکي او قراردادي تر مینځ یو باوري سند دی. په دې سند کې،  داجراتوځانګړتیامعموالً

 ه ډول باید خپور يش.څه ډول باید رامینځته يش اوپه څقراردادي دا ترشیح کوي چې محصول 

 داجراتو ځانګړتیا

تخنیکي د پاڼه،ځانګړتیا دوظیفوي ځانګړتیا،  نومونه یې دا دي:  داجراتو ځانګړتیا مرتادف

   .سندځانګړتیا

لخوا تررسه کیږی چې  انګړتیاهغه پالن دی چی د قرارداديمطابق وظیفوی ځ DIN69901-5د 

 نو دا سند د ،مشرتي لخوا ورسپارل شوی وي تررسه کړيد نګه د داوطلبۍ ځانګړتیا چی څ

سند  تفصييلد ی چېد یو اجباري قرارداد د اجراتو ځانګړتیا.  ځانګړتیا واضح کويداوطلبۍ 

پر بنسټ والړ دی. د داوطلبۍ مشخصات  ځانګړتیا. اجراییوي ځانګړتیا د داوطلبۍ شکل لري

شکل کې ښودل شوي  الندېنګه چې په څخه ممکنه نه ده لکه څپرته د فعالیت دځانګړتیا 

ی يش، د اد داوطلبۍ ځانګړتیا د ډیری فعالیتونو مشخصاتو لپاره اساس کید (.۸.۳:کل)ش

توګه، د داوطلبۍ پروسیجر کې. نو له همدې کبله، د تخنیکي او اقتصادي امکاناتو او بیلګې په 

یړل يش. د فعالیت ځانګړتیا څثبات په اړه باید په پیل کې د داوطلبي ځانګړتیا په تفصیل رسه و 

د داوطلبۍ تخصیص اړتیاوې بیانوي. په تفصیل رسه د پروژې اهدافو د ترالسه کولو لپاره اړین 

. د پروژې اړتیاوو او اړوند اهداف تررسه کوي، یعنې تخنیکي، اقتصادي، او سازماينفعالیت 
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تعقیب ډولونو تایید کول ممکن د قرارداد کولو رسه موافق وي. د پروژې په نظر کې نیولو رسه، د 

د ی يش د پروژې مکمل پالن تر پوښښ الندې راويل  چې په دې کې فعالیت مشخصات کوال 

 رسچینو پالن هم شامل دي . ویش او دوخت مهال

 

 

 : د داوطلبی مشخصات په حیث د اساس د فعالیت مشخصات پاره۳.۸شکل 

د فعالیت ځانګړتیا یو اجباري تړون دی داصيل شخص یا مدیر او قراردادي تر مینځ. دا د پروژې 

د پیژندلو لپاره یو اساس دی او باید د مدیر رسه نږدې همغږۍ کې رامنځته يش او په پای کې د 
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د بدلون لپاره پیشنهاد کې باید واضح تعریف شوی بدلون او  دواړو خواوو لخوا السلیک يش.

 اید رامنځته او هغه باید ولیکل يشغه د مدیریت کولو پروسه شامله وي. یو منل شوی بدلون بده

 او السلیک يش.

 .چک لست۳.۱.۹

 شکل د سرتاتیژی مرحلی لپاره فهرست معرفی کوی: ۳.۹
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Checklist strategy phase د سرتاتیژی د مرحلی چک لیست 

 

Question سوالونه    Result 

 پایله

1.project order سفارش د پروژی     

a.has a project order been place? آیا د پروژی سفارش شوی؟  

b.Hwo is the principal? مدیر سنګه ده     

c.are the project goals agreed upon? آیا د پروژی اهداف موافق دی؟    

d.are the project goals measurable?آیا دپروژی اهداف د اندازهګیری دي؟  

e.are conditions difined? آیا رشایط واضحه دی؟        

f.Are the non-goals of the project difined? ایا د پروژې غیر اهداف تعریف شوي دي    

g.who will be the project manager? وک د پروژی مدیر به ويڅ    

h.are the  known risk listed? آیا معلوم شوی خطرات لیست شوي؟     

2.Has a sitution analysis been executeed?آیا تحلیلی وضعیت اجرا شوی  

3.has an environmental analysis been conducted? اجرا شوی؟ آیا محیطی تحلیل     

4.intial planning activities د پالن  رضوری فعالیتونه  

a.are there estemates concerning required resources?  

 د اړتیا وړ رسچینو په اړه اټکل شتون لري

 

b.is there a rough time scedule with milstone? 

ه مهال ویش شتون لري؟څآیا دلته د میلون رسه یو   

 

c.is a first communication plan prepared? 

 آیا لومړی ارتباطی پالن چمطو شوی دی؟

 

d.are there ideas concerning the set-up of a project team?  

Project nameد پروژی نوم  Project No. 

منربد پروژی   

 

Responsible مسول         

Version / Date 

 تاریخ / نسخه

 Status 

 حالت
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 آیا د پروژې د ټیم د سیسټم په اړه نظریات شتون لري؟

5.profitabiblity analysis د ګټې اخیستنې تحلیل     

a.has a profitibility analysis been conducted? آیا د ګټی اخیستنی تحلیل تررسه شوی؟    

b.Are in particular follower-upcosts concederd? 

 آیا په ځانګړي تعقیبی مصارفو کتنه شوی؟

 

6.tender specification    اوطلبی مشخصات د د

a.who prepares a tender specification and by when? 

 چا د داوطلبی مشخصات آماده کړي او ولی؟

 

b.who approves a tender specification and by when? 

 چا د داوطلبی مشخصات تایید کړي او ولی؟

 

7.performance specification د فعالیت مشخصات      

a.performance فعالیت      

b.who prepares a performance specification and by when? چا د فعالیت مشخصات آماده کړي او  

 ولی؟  

 

:د ستارتیژی مرحلی چک لست۳.۹جدول   

 

 د پالن جوړونی مرحله یا د پالن ګذاری مرحله ۳.۲

 پالن جوړونه د تصادف تیروتنې سموي.

 (۱۹۵۵-۱۸۷۹الربت انشټین)

مرحله دغه پالن جوړونی د  په دې برخه کې د پالن جوړونې مرحله په تفصیل رسه ترشیح کیږي.

چی د پروژی لپاره  ګذاري دا واضح کوياو د پروژی پالن د کامیابی پروژی لپاره اساس جوړوي

د پروژی مدیریت او  ګذاريهمدارنګه د پروژی پالن .نګه عملی يشڅبایدورکړل شوی فرمایش 

 ،ویشل يشو  و برخوڅنګه په څپروژه چی یوه  اره اساس جوړوي او دا هم واضح کويکنرتول  لپ

 .را کمه کړي دګيیو د پروژی پیچڅتر 
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ه توګه تعقیب تررسه کړو او د پروژی هدف او مسیر په منظم د دی لپاره چې د یوې پروژی رسوې

 ی همیشه تر مترکز او دقت الندی ويهدف د لپاره الزمی خربه داده چی د پروژېدی  نو د ،کړو

 .چی د پروژي هدف د پروژی د پالن په نسبت ډیر مهم ده  ويه او هیره دی ن

یو اما د پروژي پالن همیشه  ،فیصد ه حقیقت بیان کړي ۱۰۰د پالن نه موجودیت کوالی يش 

د کامیابی  ون د پروژېپروژی لپاره د پالن شت پر دې دا چې د يوې عالوه توازن شمیرل کیږي.

روژی یو د پ .دهاو اټکل تخمین  ه خپله یووي چی پالن په ن ېاما هیره د ،چانس زیاتوي

 اړیکیاو با سهولته  غورهچی پالن یو تخمین ده او همدارنګه پالن  کارکونکي دی په دی پوه يش

 .ی دخیلو خلکو ترمنځ را منځته کويپه پروژه کی د مخصوصاً 

مترکز  ت موجود وي، هاملته دېچی په کومه ساحه کی چی مشکال  پالن داسی پیشنهاد کوي

د  . کیږييلمدیریت کی ښه عمپه پروژو  او دا کړنه د ه وياو دا مترکز به په هدفمنده توګ ويش

او په لومړی قدم کی د  باید يو ښه پالن تر السه يش  آخره کې د مرحلېګذاری پروژی د پالن

ه شکل کار کوي او یا څوایی دا پالن په و  چې قادر اويس په دی باندې ېپروژی مامورین د

 .واقعی تحقیق رشوع کیږي او وروسته د پروژې کیږيعملی 

پاره لومړی يو ده چی دا پالن د پروژی ل په معنا دټول دوران)ژوند(د پروژي  ،لپاره پالن د پروژې

شکل  کوي او په زماين چی دا طرزالعمل ورو ورو پرمختګ ويچارچوب یا طرزالعمل وړاندی ک

 ېباید تجربه شی او د پروژ  پالن  یوې پروژې د زی شکل ځانته نیيس.مواله وخت رسه یو رسه 

دا برخه هغه فعالیتونه معرفی  شو چی یویال ، نو داسی مطابقت ولريباید موجوده وضیعت رسه

چی  لوماتو د وړاندی کولو پیشنهاد کويمع هغو ګذاری پوری مربوط دی او دکوم چی پالن کوي

  .ويورته رضورت 

 .پورې تړاو لري کنرتول د پروژی سایز او اندازېد پروژی لپاره پالن جوړونه  او د پروژی 



136 

 .هدف او نتیجه۳.۲.۱

 ، او نتیجه په الندی شکل رسه  دي:هدف ،دپالن جوړونی مرحلی

 work break down- timeدهر کار یافعالیت لپاره د وخت ټاکنه، کېګذاری د پروژی پالن .۱

schedule –cost schedule – resource plan شامل دي.  پکې  ، دمنابعو پالن او جدول  

۲.   successful executed project kick of event  

 . د پروژی پالن ۳.۲.۲

 ه د ؟څد پروژی پالن 

موجوده پالنونو مجموعه ده مطابق د پروژي پالن په یوه پروژه کی د ټولو  DIN 69901-5:2009د 

 :په الندی ډول دی چی پروژه کی موجود دی دربر نیسی، چې هغه  او ټول هغه پالنونه

۱ work break down structure  

۲Time schedule including milestone plan  

۳resource plan and cost schedule  

 د پـالن د عمـيل ، نـه  فقـطپـه معنـی دهد پروژی مدیریت په پروژه کی د اهدافو د السته راوړنی 

 کولو په معنی.

  :ژه کی الندی پالنونه باید تهیه يشد مثال په ډول په یوه پرو

  study course documentمسیر یا جریان د اسنادو مطالعه د ۱

 learn from homeworkخه زدکړه  یا څله کورنی دندی  ۲



137 

 واب په هکله پوښتنی او هغه ته ځ روژید پ ۳

 )یوه ازمایښتی وضعیت ته ننوتل(.ڼه ورکولد پروژی  پالن ته عملی ب ۴

د ښه پالن جوړیږی، خو ازمایښتی پړاو یـې نـه تیریـږی، یعنـی نـه آزمایـل کیـږي.  زیاتره وخت یو

 داسې یادونه کوو:خه څ چی له هغې جملې عضی خصوصیات لريپروژی پالن ب

  وي،ه کله دقیق نڅممکن پالن به هی ۱

۲ out dated as soon as it is finished  

د . ه لـريپالن  ونـ څهید غلط پالن موجودیت ښه ده نسبت دی ته چی پروژه  ځینې وختونهحتا 

 :پوښتنو ته ځواب ورکوي الندې پروژی پالن

 ؟whatه څ

او نتیجـه  (work packageدی برخه کـی د کوچنیـو پـروژو شـناخت او توضـیح ، کـاری بسـته ) 

 .ده شامله 

 ه وخت؟څ

 .دا برخه مهالویش، نتیجه او دپالن وخت ترشیح کوي

 ؟ ومر څوګ /څ

ومره پرسونل،مواد، لګښتونه پـه څ ته رضورت ده او له کومو رشایطو رسه.  Resource رسچینوومره څ

او پـه کومـه  انـدازه  مصـارفوکړو نو کوم پرسونل او کومو  تررسهلپاره چی یوه پروژه  د دې .کار دي

 .مصارفو ته رضورت شته
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 رشایط؟

لست او خنډونه وښودل يش. دا مسایل باید په سیده ډول د وبُعدی وضعیتونه څباید تخنیکی او 

 پروژې په پالن کې ځای پرځای يش.

: هغه وخت، کیفیت او د دریو موضوعاتو توازن کې ساتل ديدپالن تر ټولو لوی چلنج د پروژی  

واړو ېممکن رعایت نشی، د دغو در خطر موجود دی چی دابرخه کی  مصارف دي، چی دی 

شکل کی  ۱۰،۳وايي)په جادویی مثلث د پروژې دمدیریت یا  magical triangle  مجموعې ته 

 ښودل شوی دی(.

 ؛کیفیت په اساس ترال سه يش شوي نیباید د تعی ن شوې مرحلېید پروژی تعی کیفیت:

 Form ofچې دپروژې نتیجه دمنابعو له فورم   کوشش ويش ېپه دی برخه کی دمرصف: 

resource ؛ترالسه يش رسه سم  

یو بحث د  .رسه سمه بشپړه يش العجل ( رضب له وخت )ته رسیدو د پای باید پروژهت: وخ

هم  کې خو ر راځی په نورو بر یتغییا سایز کی جادویی مثلث داده چی کله په یوه اندازه 

ږ په دی کار شکل کی ورته اشاره شوی چی مون ۱۰،۳نګه چی په څ، لکه ر را ځییتغیخودبخود

اړیکی  را منځته کړو او وررسه نورو برخورسه غورهذاری ګیوی پروژی لپاره ښه پالن ودڅکوو چی تر 

دپالن جوړولو اځي او د یوی پروژی ر را منځته کړو چی دی برخه کی د معلوماتو رشیکول هم 

 د پروژی د پالن په هکله ښه تصمیم ونیسو. وڅتر  ،برخه کی دی باید نورو برخو رسه اړیکی ولرو
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 شکل جادویی مثلث ۱۰.۱

 

 د ښه پالن رشایط :

چی  د پالن جوړونی برخه کی  باید کوشش ويش په لومړی قدم کی همکاری ته اجازه ورکول :  

، ه نه نتها یو ښه پالن رامنځته کويچی دا برخ مشموله اعضاوو عالقه را وپارول يش ودی د ټول

دا یواځې دپالن دمشوری په شکل نه،  .تر منځ یو ښه ارتباط را منځته کويد پروژی د غړو  بلکی 

برخه وبويل.باید دپرسونلو و خلک ځانونه دپروژې یوه څهم پکې راځي، تر  ونهڅبلکې دخلکوه

او که ودپروژې د ت پیچلتیا وارزول يش. هم په پام کې ونیول يش.باید د وخ عالقمندی اوتوقعات

 دالیل ورته وموندل يش.  منطقيد تغییر دمدیریت په واسطه باید آینده په هکله ستوزه وه، 

  :ه کیږيدپالنولو په مرحله کی را ښکار الندی فرمایشونه د یوی پروژی 

تهیه دکار د ویش باندی کار کول او  Work break down کاروضاحت د پروژی غړو رسه د ۱

 ؛کول 

 مصارف کیفیت

 وخت
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  ؛چی کومه مرحله دی اول تر رسه يش  تقسیم اوقات برابرول ۲

 ؛نیاو مصارفو تعی  resourceد پالنګذاری  ۳

  ؛د پروژی اداره او تنظیم ۴

 ؛اجرا کول optimizationد  ۵

 .تنظیمد پروژی د پالن  ۶

ختمیږی چی اخری سم،  ختمیدو رسه دمرحلی د   kick offذاری مرحله د د یوی پروژی د پالنګ

 مرحله ده  Kick offمرحله همد ا د 
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 د وظایفو بیلګه WBS: د عملیاتی ۳.۱۲شکل
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 بیلګه د اهدفو الرښود  WBS: د  ۳.۱۳شکل 

 

 ولرو؟ work breakdown structureو یومکمل څي شو تر ه کوالڅ

ترشح  مربوط ده، چی الندې د اندازي او د پروژي پیچیدګي پورې ې پروژېد یو  WBSیو مکمل 

 :کیږي

 د وخت مهالویش ( (see sect.3.2.4 

 مرحله ده . همهم هدا یو  الویش کي د وخت پالنول شامل دي،د وخت مه

 3.25.) و.ګ: مصارفو مهالویش)دپالن / ود منابع 

جه مصارف او همچنان د رضورت وړ بود د اجناسو ،پالن کي د اشخاصو مصارف ود منابع

 جوړیږي .او د تخمین لپاره خدمت تررسه کوي

 مخ، دپالن جوړونی رشح(   ۱۴۵)و.ګ:رضورت وړ کارګرد  

رو لیاقت چي مربوطیږي ، مختلف مسلکونه د کارګ خانګړتیا پورې د پروژېموضوع دا 

 ؛ ، فرق کويکي رضورت وي ژېپرویو 

 ؛د خطر تحلیل 

 د متغیرو پروسو واضح کول 
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 ؛شو خطر مشخص او معلوم کړو یکوال  د کار مختلفو ډولونو کې

  شامل دي اسناد او ارتباطات پکې ې پروژېد یو.  

 ؟شو یاماد  کوال WBSرنګه یو څ

 :ړوي جو  WBSاصيل حالتونه دي چي یو ښه  هدو 

عملیه کي ټول  وموضوعاتو لوري ته. په دېخاصده خڅعمومیاتو  پورته نه الندي عملیه: له .1

تقسیم کیږي .او یا لویه پروژي په  وع کیږي او په کوچني پروژو باندېکارونه د اصل نه رش 

 پروژو باندي تقسیم کیږي . وو کوچنيڅ

لوري ته. په دې عمیله کې کوچنۍ پروژې عمومیاتو ددالندي نه پورته عملیه: د خاص نه  .2

  .رسه یو ګروپ کیږي او یو لویه پروژه جوړوي کوچني پروژېرسه یو ځای کیږي  او دا 

 ؟ دي نور معلومات موجودپه هکله  WBSد  ایا 
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 د .مربوط  WBSد یو  دي الرښودالن

  د موجودهWBS ولاستعامل 

 و.خه استفاده وکړ څ WBSو پروژو لپاره د يو څد  چیرۍ امکان ولريه کچې دا تحلیل کیږي  دلته

 یم لپاره د یو د یو ټWBS اماده کول 

اماده کول  WBSیم لپاره د يو د یو ټ او ود اسايس فعالیتونو د پالن کول ې  پروژېد یو دا اقدام 

ګډ په واسطه یو میتود دې د  .يول ديو منظم ټیم برابر  لپاره د ې پروژېلوي ېدي یا د يو 

ا په کم وخت کي بر عالوه د ټولو امکاناتو لرونکی او ا د. ديیږجوړ (ساختامنمشرتک ړښت)جو

 ؛ي ډیرکارونه تررسه کو 

 پروژي د کارونو بیروين  ېیو د .یږيترجیح ورکول ک وتهبیروين استعامل باندي پوهیدل

 په یو WBSپه دی رسه شاید یو  .کیږي ښودلپه واسطه د  تصویر اوارقامو  مشخصات او مهارتونه

 ؛ی یم به پروژه تکمیل کړ برجسته شکل ظاهر يش او د پروژي ټ

 هغه پروژي نتایج  ېغالبا د یو  کول چېاو  کوشش  د پروژي په تکمیل کولو کې توجه

چي  ه دادهمهم .هغه ترالسه يشرسه  وکول ينهاي د پروژی د کارونو پهوخت ممکن کیږی، چې 

 ؛تررسه يش  ټاکلې نیټې رسه سممطابق  او  د تاریخ WBSیو 

  د مدیریت کي ې د پروژ د پروژي  د جریان اندازه ګیريWBS یږيمطابق جوړ. 

 شکل:دپورته نه الندي او دالندي نه پورته3.1۶

د 

 پورته

نه 

پروژه الندي 

3پروژه 

1دکاربسته 

2دکار بسته 

وظیفه1

2

2پروژه  1پروژه 

 د الندي

نه 

 پورته
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Checklist work breakdown structure(WBS) د کار د توضیح چک لیست            

 

Question Result 

1.Procedure to prepare a work breakdown structure(WBS) د کار د توضیح کولو لپاره پروسیجر    

a.Is it decided what method to folow?آیا دا تصمیم نیول شوی چی کوم میتود باید تعقیب شی؟  

b.Where all project related tasks completely collected by people effected ? آیا ټول د پروژی اړوند

   په ذریعه چی متاثره شوي؟راټول  شوي د هغه خلکو کارونه 

 

c. How the task been structured and asigned to sub projects as well as work packages(main or 

sub work packages)? ؟ نګه کارونه منظم شوي شوی و فرعی پروژو ته او کاری بستوته سپارل شويڅ  

 

d.Are responsibilties asigned? آیا صالحیتونه سپارل شوي؟      

2.takes the breakdown  within the WBS place at the different levels(from project to subproject, 

from subproject to work package)in each case into about five to ten coprehensible entities? د  

ستو ته()د پروژی نه فرعی پروژی ته، د فرعی پروژی نه کاری بپه مختلفو مراحلو باندی ویشی کارتوضیح   

 

3.Is there a subproject/work package „project management“? ه آیا یو فرعی پروژه/کاری بسته د پروژ  

 مدیریت شته؟ 

 

4.Work package?    کاری بسته

a.Can work package be assigned to team members with full responsibility? و ټول آیا کاری بسته له

سپارل کیږي؟ مسولیتونو رسه د ټیم عضو ته  

 

b.For every work package is  there a responsable and a repressentative(pair principle)? آیا د هر

بستی لپاره کوم مسول یا مناینده شته؟ کارد  

 

c.Is there a profile of qualification with required capacities? ایا د اړتیا وړ ظرفیتونو رسه د وړتیا  

هپروفائل شت  

 

d.Are the work packages described  sufficienty pricise with expected results and scope of 

work? د اټکل شوي پایلو او د کار ساحې رسه په پوره اندازه سم ترشیح شوي؟ وړېڅایا د کار ک   

 

e.Are not more then seven people working on a work package so that there is a managable 

granulaity ? ؟وو د وړ مدیریت ولر څکاری بستو باندی کار نه کوی تر  خه ډیر د وه نفرو څآیاله   

 

f.Is the work load of a work package at least a month(about 160 hourse)? ایا کار لږ تر لږه یوه  

 میاشت دوام کوي

 

g.is the duration of a work package not shorter than three months? آیا د کار جریان د دریو میاشتو  
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خه کم نده؟څ  

h.Is the time  required by individual work package consistint with the time required by the 

whole project? شوی  آیا هغه وخت چی د انفرادی کاری بستی له خوا غوښتل کیږی، د ټولی پروژی غوښتل

 وخت هم پکی شامل دی؟

 

i.Do the WBS and the time schedule match? 

ا تقسیم اوقات رسه رس خوری؟ له  WBS آیا 

 

j.Is the cost volume of the work packages in proporation to the total project costs? ایا د پروژې  

 مرصف د لګښت حجم د

پروژې ټول لګښتونو تناسب کې دی؟   

 

k. Do the WBS and the resource plan/cost sghudule fit together?   آیا WBS  او د رسچینې پالن / لګښت

 رسه همغږی لريویش مهال

 

5.Has the WBS been coordinated with the project members? د WBS همغږی رسه  د پروژې غړي

 شوی

 

جدول: دکار د توضیح چک لیست۱۷.۳د   

 مهال ویش د بحرانی مسیر. ۳.۲.۳

 د کارونو ډولونه تنظیموي. د اماده کولو لپاره حقیقی پروژې ېمطابق د یو  WBSویش د د وخت مهال 

 د وخت مهالویش

پیل او پای رسه یو  یوې پروژی  له  د پروژی د پالن کولو یو برخه ده چېوخت مهالویش  د د

 .ځای  زماين سلسله ښیی

. د فاصلې د لونه جدا کویکارونو بنډ یا: دا یوه ګرافیکي ښودنه ده چی دیوې پروژی د 

 کیږي . خه استفادهڅښودلو لپاره د بارچارت 

 

 دلته  د دې مقصد لپاره الندې پروسیجر رضور ده:
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 شکل: د بحرانی الری بیلګه۳.۱۸د 

 د مهمو مرحلو ښودنه 

  ؛کول موازي مرحله کې د رشوع او ختم د نیټې ههر 

 ح کولد پالن و اض 

  ډولونوی او د هغه نورو فرعي کار سلسله  ډولونوکاري . دفرعي )مثال زمان متکي ده

 ډول، دکار په معلوم وخت کي ) مثالً ،نتایج( د منابعو موجودیت باندی محدودیت

 ؛( او په نتیجه کي د وخت محدودیت په پروژه کیاجناسقیمتي 

 Milestone/milestone plan  

 نظره تیرولو نقطه. له یامرتادف یې: د دریدلو او یا د تللو ځای، 
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واقعاتو  مهم  تعریف له مخې دا په پروژه کېد  PMBOK ،Milestoneاو  DIN 69900 : 2009د 

د پروژو د  Milestone . منځګړیتوب کوي و په اجرا کېد اهدافو او د پروژې د نتایج چې دي

احلو له اسايس برخو مر دد پروژې  کېاو ترشیح  یریت او په خاصه توګه د پروژې په کنرتولمد

 په ځان کې الندې برخې رانغاړي: Milestone  .خه دهڅ

 

 نیټه(؛ تاریخ( 

 ؛برابروالید متغیره رشایطو سم رسه  ومتوقعه نتایج 

 : دا دی د پالن د مرحلو محتویات 

 ؛د پروژی د پیل نیټه  

 ؛د مختلفو مرحلو نیټه  

 ؛د پروژی د پای نیټه  

milestones      مالقاتونو  د مناسبه نیټه ، یل او پاي  نیټه،لکه د پالرښوونه کوی د مهمو واقعاتو

دمراحلو او د پالن  فعالیتونو مجموعهو څپای نیټه د یو او یا د پروژې د او  اداره کويکمیسیون 

پالن د ځانګرو مشخصاتو او اصلونو درلودونکی ده.  او په  و مرحلويڅ. دغه پایله اخیستنه کوي

نګ  څ.  د دي تر راتولیږي ل په شک milestones دکي  WBSټول فعالیتونه په ې اساس دغه د

نه هغه  ه له دیاو عالو  ترشیح کويهغه رشایط چي  مربوطه کاري بنډلونو کي وي شامل دي 

 .، ښکاره کويکې د منلو وړ دي  milestonesنکي رشایط چي و بیلو 

چې اعظمي  ،يترشیح کړ مربوطه شکل او جریان یوې پروژې  د  milestones  و داين څممکن 

یو   milestonesشکل د  3.15جوړیږي چې  Milestonesپورې  ۱۰ ـ ۸ لهاندازه یې په عمل کې 

 کې عميل کیږي:  milestonesپه هر  تلالندې مرحلې  پالن ښيي.
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  ؛پالنول .۱

 ؛عميل کول.۲

 ؛بیا کتنه.۳

 .اختتامیه.۴

 :د پالنولو لپاره دي   milestonesدې مانا چې دغه مراحل په خاص ډول د ه دا پ

 milestones   لپاره  وي؛ ود مربوطه دورې محتویاتاو  لرونکییاتو ئجز  دټولوباید د پالن 

  یوmilestones   ؛پالن يشټې او د ځانګړو عنوانون له مخې د نیباید 

 ُوي.رسه جوړ شوی او په نوي شکل  هارتل کې پالن باید په مپه ک 

 وي. او حل شویتشخیص د وخت او د هدف تضاد کې باید   milestonesپه یو 

 ی يش:الندې تخنیکونه استعاملیدال کې په یوه ښه پالن جوړونه 

  ( بار چارتCompare fig 3.20 )؛ 

 تي تخنیکونو استعاملولیانرتنمخکې له محاسبې او وروسته تر محاسبې د،  
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 شکل: د مایلستون پالن بیلګه ۳.۱۹د 

 

 د مهالویش لپاره جدول 

  د پروژې منرب د پروژې نوم

 مسول

  وضعیت منت/تاریخ

 

 نتیجه سوال

  اساس دی؟ WBSمهالویش لپاره د ځای کې  آیا په دې

   (Milestonesمایلستونس )

  سایز او جریان برابروي؟د یوې پروژې  Milestonesآیا 

  ؟کوي پریکړېاو مشخصاتو رسه  وتد پالن له جزیا Milestonesآیا بل 

  لپاره وخت تنظیموي؟ Milestonesبل د ه ځای کې غآیا په د

په تاریخ او د عنوان د جوړولو لپاره هم د ترشیحاتو،  Milestonesآیا یو بل 

 کاریږي؟
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 ؟تاثیر کوي  مهالویش باندې د نورو پروژوآیا 

 ؟نورو مربوطه پروژو رسه هامهنګه وآیا 
 

  تړلتیا او جریان یې ترشیح کړی؟ ت،آیا بحراين حاال 

  مکمل کیدل ـ دمهالویش۵

a) تعلیم او تریننګونه په دغه مربوطه دوره کې ورکول  آیا اضايف

 شوي؟
 

b) ،رخصت او غیر  ،مریيض آیا رخصتیانې، د رخصتي موسمونه

 حارضي په نظر کې نیول شوې؟
 

c)  و؟آیا اضايف وخت د حلالرو لپاره موجود  

 و ؟په پروژه کې دغه مهالویش باثباته ـ آیا ۶

 آیا د بنډلونو د وخت مجموعه د ټول مهال ویش رسه مساوي کیږي؟
 

  خوا مشخص شوی او کتل شوی وو؟ه ـ آیا مهالویش د پروژې د ټیم ل۷

 د مهالویش جدول ښي :۳.۲۱جدول

  د( مایلستونسMilestones) پالن 

 دی. د منابعو پالن/ د مصارفو جدول. ۳.۲.۵

د ټولې پروژې د مصارفو محاسبه کول  هدف خه څد منابعو د پالن کولو او د مصارفو د جدول 

 دي.

 د منابعو پالن

مصارف، د موادو  ،پرسونل روژې یوې پ یوه برخه د منابعو پالن کول دی چې دد پروژې د پالن 

برسیره  ،ديپروژوکی مهمی منابع اشخاص په  معموالً. واضح کويمصارف او نور رضوري وسایل 

ه هم ځینې وختونو کې څپالن کول دي. که  وپرسونل اودلویه برخه د منابعو د پالن کولو پردی 
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 .يتړيل و رسه منابعو پالن( او تخمینونه په نورماله ډول  و اوپرسونلدي )و دغه پالنول ډیر چټک 

 .، پکې شامل ديپه هر کاري بنډل کې تررسه شوي WBSټول هغه اټکلونه چې د یو 

 مصارفو جدولد 

مصارفو جدول د یوې د(.  DIN 69901-5 )یوه برخه دهد پروژو د پالن کولو د مصارفو جدول 

ده .)و.ګ: راتلونکی یوه برخه دټولو مصارفوښيي. معموآل د وخت مصارف متوقعه مصارف پروژې 

 . (جدول

د منابعو د پالن کولو  .رضوري منابع دي ،دهغېپروژه کې د پروژې غړي هپه طبیعي ډول په یو 

هم منابعو لپاره رضورت ده، په عادي ډول د نورو نګه چې څتخمین او د رضوري منابعو پالن لکه 

ډول د  تررسه کیږي په خاص د منابعو پالن کول د مصارفو جدول رسه په موازي ډولرضور ده. 

( او دا باید د منابعو د پالن په جریان کې 3.2.6.و.ګ. جدول: مرتیکيس پروژو په اداراتو کې )

يش. منابع په کمپنی کې او په چمتو  ومره اندازه منابع بایدڅازمان لخوا په سدواضح وي چې 

چې تر استفادې الندې راوستل يش. باید وګورو ډول په پروژه کې د ظرفیت په اندازه باید  خاص

 الندې توپیرونه کیدای يش ترالسه شوي اويس.

 و مصارفد مواد

دغه مصارف په خپل ځان کې رانغاړي د مثال په ډول د مناسب محل، ماشین، وسایل، زیربنا، 

 قي ورکوي، معیاري وسایل او نور.وسایل چې محیط د کار ته تر  ITاداري تجهیزات، 

 د پرسونل مصارف 

داخلی او بهرنی مختلف  . دیوې پروژېاو هر همکار شخص لپاره وي مدیرددا مصارف د پروژې 

، د مختلفو رضوریاتو او ظرفیتونو ، کمیابه منابع ، وخت ، مفدیتونه پکی  هغه دي چې مصارف
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د پرسونل پالن،  له نورورضوریاتو  اندازه او ډول پوری تړلی وی . داډول ثبت یږی چی د پروژیتثب

  .جدا کويخه څ

  ؛نور لګښتونه 

؛ لکه د پرسونل مصارفو کی نه شاملیږيداو  ومصارفپه چی د موادو  هغه لګښتونه دي

 اعالناتو مصارف. دسفر مصارف او 

 

او د  WBSخه داسی ښکاری چی د مصارفو تخمین د څو د عملی تجربو اللیکو دغه کتاب د  

د مربوطه )بسته(ل لونو د لیست په اساس تررسه کیږی.رسبیره پردی هر کاری بنډکاری بنډ 

اضافه کیږي ، په آخر کې د د فرعي پروژو لپاره بودجې د ارقامو لپاره راپور ورکوي او دغه مصارف 

مکملې پروژې لپاره جوړیږي او اسايس عنرص د بودجې د ارقامو کیفیت ده  ېیو دمصارفو تخمین 

يس يش: د چې د کاري بنډلونو په واسطه راپور کیږي او د رضورت په اساس دا باید چک او برر 

آیا د  يش چېهیره ن باید .(اونور )لکه رخصتي، د مریيض رخصتي، روزنه ضایعاتمنابعو یو شمیر 

شوې؟ آیا رضوري  په پام کې نیولارتباطاتو کوششونه د مالقات لپاره او د ورکشاپ لپاره 

ورسونه او ک رروزنهپکې شامل ول؟ آیا د کیفیت اندازه ګیري لکه بیا کتنه او  روزنهاصالحات او 

 پکې شامل ول؟

رضوري  اقدامات تررسه کول الندې د یوې پروژې د مصارفو د تخمین کولو لپاره  ،عالوه پر دې

  :شوي دي ښودل 

 ؛ه کړیرنګه مو تخمین تررس څچي  ح يشساده تخمین او دا باید واض 

  ؛مصارفو تخمیندمرحيل د مصارفو تخمین او د پرسونل او موادو  ېد هر 

 مسلکي تخمین. 
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مسلکي  تنوو څو مرحله یې پروسو کې د څ . پهمیتود ارزښتونو ته ثبات ورکوي Delphiد 

خه په مستقله څو په واسطه او د هر یو مسلکي شخص تخمین د یو له بل اشخاصو د نتایج

هر کاري بنډل لپاره د مسلکي اشخاصو نتایج راټولیږي که د د مثال په توګه  ،ډول وي

لیږي چې مسلکي موجود وي نو بیا هغه دالیل بیرته راټو رته په دغو کې غټ تفاوت یچ

کړي وي او په پای کې اصيل هدف ته هغه وخت کې رسیږي چې  اشخاصو هغه ته توجه

 دوه ټکي ډیر رضور دي:دلته   ټول په یو يش باندې توافق وکړي.

 ل؛   و مقایسه تررسه ک مشابه پروژو رسه 

  ښودل لوګاریتمي موډلد مصارفو. 

 Barryچې د  په شان دی (COCOMOلوګاریتمي موډل د ساختامين موډل ) مثال:

Boehm  په واسطه دIT وخت دا یو لو ګاریتمي موډل ده چې هغه  .پروژو لپاره جوړ شوی

ورته رضورت پیښیږي او یا د پروژې جریان  دفعالیت لپارهچې د انسان )زمان(محاسبه کوي 

 Codeو دا ځان ته خاص پارامرتونه لري لکه چې د کمپنۍ په واسطه ورته رضورت کیږي ا

lines  ساده کوي.پيچلتیا چې د یوې پروژې 

عميل کولو  يلپاره مجبور یو چې بیمه په نظر کې ونیسو او د مصارفو د تخمین ولویند خطر د تخم

 ی يش. لپاره ورکشاپونه موثره ثابتیدال 

Scrum د مثال په توګه مونږ په دغه میتود کې  ؛میتودPlanning Poker  استعاملوو چې

Planning poker   د هر روند د د یو خاص کار لپاره تخمین تررسه کوي او د پروژې غړي

د پروژې د کار او مربوطه و هغه خپل څتر  ،استعاملوي Planning Poker Cardsتخمینولو لپاره 

انتخابوي چې  Cardsاو هریو ترشیح کړي تررسه کوي، مشابه کارونه چې له ده رسه هر غړی بل 

نو د هامغه  ،ر خپل کار خالص کړژ و مناینده ګي وکړي د یو مناسبه کار لپاره او هر یو چې څتر 

رته د دوی یکه چ .کیږي او د هغو تخمینونه رسه مقایسه کیږيلیکل  په نوم باندې کارتونه 
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ل روند رشوع او ب اصالح راولی ،بدلوی  خپل نظریات ، دغه اشخاص تخمینونه رسه متفاوت ول

 کوي او په آخر کې داسې یو تخمین پیدا کوي چې ټولو ته د قبول وړ وي.

 

  

 

 

 

 .یو مثال لپاره   Planning Pokerد  :۳.۲۲لشک

کې د کاري بنډلونو  WBSچې په یو تړيل ې څهغه ه ېټول پورې ود پرسونل د منابعو پالن کول

 لپاره تررسه کیږي. چې په الندې مراحلو کې تخمین کیږي:

 د کار د اندازې تخمین. .1

اشخاصو د  پام وړخه استفاده ګټور کار دی او د څد دغه هدف لپاره د مخکنیو او مشابهو تجربو 

ځنۍ لس ور کیږي. د مثال په توګه اشخاص په نظر کې لري چې اړتیا لیدل نظریاتو اتحاد ته 

 ې تخمین کړي؛څه

? 
13 

8 5 8 
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 رګر به په دغې پروژې کې کار وکړي؛چې کاتخمین کول د هغې اندازې  .2

د خپل وخت  ٪۲۵ی يش چې کوال و د مثال په توګه د اضافه کیدونکو ژمنو په خاطر دغه کارګر به 

 ؛پروژه کې تیر کړي

  .هغه حقیقي تقاضا چې کارګرانو باندې ویشل شوي وي هټولد کار لپاره  .3

 ( په جریان کې ترالسه کیږي.days/25% =40 days 10) چې حاصلهغه الً مث

 د ټول جریان اتخاذ. .4

خه نو په آسانۍ څو څرته کار په آسانۍ رسه ویشل کیږي بدون د کوم اضافه کیدونکو هیکه چ 

نظر کې ونیسو چې ټول کارونه په دغه خو دا باید په  ،ی شورسه دغه د پروژې جریان تخمینوال 

 باندې نيش تقسمیدلی.مطلوبه الر 

ې په نظر کې ونیسو او کوم اضافه کیدونکي رضوري څه روزنیخه چې د څ ې له دېب :مثال

 ( جریان کوي.days/2= 20days 40نو د دوه کارګرو په واسطه ) ،ارتباطات په نظر کې ونیسو

 نګه یو پروپوزل جوړ کړو؟څد پرسونل د پالنولو لپاره 

  معلومول؛د پرسونل د رضورتونو 

 د موجوده ظرفیت معلومول؛ 

 د رضورتونو د ظرفیتونو مقایسه؛ 

 او مصارف. نیټه، د ظرفیتونو بیالنس او یا تعادل د ظرفیتونو 

Checklist resource plan /cost schedule د چک لیست رسچینې پالن / لګښت مهال ویش 

 نتیجه  سوال 

  اساس ده؟ WBS د جدول لپاره ود پالن یا دمصارف ودی ځای کی د منابعه .آیا پ۱

  مصارفو جدول درست ده؟ دپالن /  وومره وخت لپاره د منابعڅ.د ۲
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ه وخت پالن تازه څاو  ه وخت هدف او عمل مقایسه يشڅ چی ح کوالی يش.آیا دا واض۳

 شوی دی؟

 

  یڅ.دکار د بنډلونو لپاره ه۴

a. ی و نیول په نظرکباید  پورکشاکوم او  ا د مالقات لپاره ارتباطات مهم ديآی

 ؟ يش

 

b. ده ؟ روزنه رضوريرضوری مهارتونه او پالن کولو لپاره  آیا  

c. ؟آیا دا په نظر کی ونیول يش چی د پروژی غړی نوی کارګر وروزي  

d. تهیه کول یا دهر کار نتایجو بیا کتنه، د  آیا کیفی اندازه ګیری لکه روزنه،

 ؟ فعالیتونو بیا کتنه او یا زده کړه په نظر کی ونیول يش

 

  ی څ. د تخمین ه۵

a. ی د پروژی د غړو لخوا تررسه شوی؟څآیا د پروژی لپاره ه  

b. سیستامتیک تخمین  په ځای کی مسلکی تخمین لکه د ورکشاپ کار د آیا

 ؟وجود لري

 

c. خه استفاده کولی شو؟څپروژو د تجاربو  تهآیا د یوشان  

d. و د تخمین لپارهڅآیا ده  ( لکه دCOCOMO په شان کوم ) خه څطرزالعمل

 ؟استفاده شوی 

 

  ـ د پرسونل پالنول.۶

a. )آیا د استخدام لپاره پالن جوړ شوی دی )خارجي او داخيل کارګرو لپاره  

b. ول مدیر د پروژې لپاره منابع مرصف کړي؟ئآیا مس  

c.  پروژې لپاره د پروژې غړي په  ېدغد ومره وخت کې څآیا دا پالن شوی چې

 پروژّه کې مرصوف وي؟

 

d. آیا د ظرفیت او استعامل ترمنځ بیالنس وجود درلود؟  

e.  کار وکړي او که  ٪۸۰هر کارګر په اوږده موده کې  آیا دا تضمین شوی چې

 کار کوي؟ ٪۱۰۰داسې وي نو په لنډه موده 
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f.  پرسونل د کمبوداتو لپاره وجود لري؟آیا ذخایر د  

g. د کاري بوج نتایج د نورو پروژو لپاره په نظر کې ونیول يش؟  

ـ آیا دلته یو خاص پالن وجود لري؟ آیا دلته په کايف اندازه کاري ماحول، لکه د ۷

 نیول شوی؟  داري مواد شته؟ آیا وخت په نظر کېمالقاتونو اتاق، کمپیوټرونه، ا

 

  لو رضوري منابعو لپاره تضمین وجود لري؟ـ آیا د ټو ۸

  ـ آیا د خطراتو لپاره ذخایر وجود لري؟۹

د مصارفو مجموعه ډ  ې با ثباته ده )د هر کاري بنډلـ آیا د مصارفو جدول په پروژه ک۱۰

 ټولې پروژې د مصارفو رسه مساوي ده(؟

 

 چک لیست مهال ویشدمنابعو پالن/مصارفو  :۳.۲۳جدول

 تشکیلد پروژې 

DIN 69901  ارې لپاره ترشیح کوي )د یوې تولیدي ادارې متامیت او د ادد یوې پروژې تشکیل

روښانه  موجوده تشکیل د یوې ادارېاو مشخصه پروژه اجرا کړي(  هیو  وڅطرزالعمل او قواعد تر 

 .کوي

  ؛خالص وظیفوي تشکیل )تقسیامت، دیپارمتنتونه(د یوې پروژې 

 ؛د پروژې وظیفوي تشکیالت 

 دی  د پروژې هامهنګي ، د پروژې د تشکیل اغیزې اود پروژې د مدیریت اغیزې مرتادفیې 

  ؛مرتیکيس تشکیلد پروژې  

 ؛خالص ، کاري قوهد پروژو مدیریت : یې مرتادف

 ؛د پروژې اتحادیه 

 په بر کې نیيس: الندې مسایل پروژې تشکیل د
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  او نور. یس، مدیر، کنرتول کوونکيئر د پروژې مقامات لکه 

  ټه، د پروژې ټیم، د پروژې د عملی کولو ورکولو کمی احکامودد الرښوده یاکمیتې لکه

 مسلکي کارکوونکو ګروپ. دټیم او 

 .اداري تنظیامت لکه د پروژې الرښود کتاب 

  را اخيل.د ادارې چارت چې د پروژې پالنونه او راپورونه 

 

 دي: نګه چې پورته ذکر شوي په الندې توګهڅد پروژې تشکیالت لکه 

  ؛د پروژې خالص وظیفوي تشکیل 

مدیریت اهمیت کم دی. دلته پروژه په یو اداري جوړښت کې پروسس کیږي؛ د دلته د پروژو 

کارونو ته اولیت ورکول کیږي. او ګټه یې په دې کې ده چې د پروژې غړي زیات  ومسلسل

په نظر کې نه نیول  عف او قوت ضُ مراحلو  دالرسسی پکې لري او خطر یې دا دی چې 

 .کیږي

 ؛د پروژې وظیفوي تشکیل 

د په دې نوع اداري شکل کې د پروژو غړي په خطي اداراتو کې موجود وي او د پروژې مدیر 

مګر د اشرتاک کوونکو  ،لريه او هغوی رسه متاس  ن مستقیامً الرسسیپروژې ټیم ته 

 اجراییتوګه هغه په مستقیمه  او ورکويمشورې ته  اړیکی جوړوي، یوبلدیپارمتنتونو ترمنځ 

 زیاد تاثیر ګذاره ده.په پروژې باندې ه هم هغه څکه  ،راپور ورکويدیپارمتنت ته 

 ؛د پروژې مرتیکيس ساختار 

د پروژې خالص تشکیل او د : جوړ شوی دی خه څ تشکیالتود دوو  )جوړښت(دا ساختار

مسولیت او اختیار په دغه نوع ساختار کې د پروژې صالحیتونه او واک یا  .پروژې هامهنګۍ

 ېوظیفوي اشرتاک کوونکو ترمنځ تقسیمیږي. او د پروژې غړي په یو دمدیر او د پروژې 
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معلومې فیصدۍ رسه په پروژه کې برخه لري، او برعالوه هغوی ټول د کارګرو غړي په شکل 

چې نوساناتو او د کار حجم  دا دهګټه په نوموړي اداره کې پاتې کېږي. د دې نوع ساختار 

د نامعلومو مسولیتونو په نظارت کې یې کیږي او خطر یې دا دی چې ښه رسیده ګي ته 

 پیچلتیا وجود لري.

 د پروژې خالص تشکیل 

د پروژې په جریان کې چې ټول اشخاص کار کوي په پروژه کې په یو مستقل ډول دوی رسه 

ه. د دغه نوع ساختار تشن مراتبوسلسلهد کې  اداره زیاته برخه د دغې .یو ځای کیږي

 ، پهدا ده چې ټول مربوطه منابع چې د هدف السته راوړلو په خاطر رضورت ديګټورتوب 

 .پروژه کې موجود دي 

 د پروژې اتحادیه 

 د پروژې پهد کمپنۍ یو هدف پروژه وي. هر هغه ساختار د پروژې چې انتخابیږي هغه 

 .و او رضورتونو پورې مربوط وي، او موجوده منابعکلتور ،  رشکت،تنوعې دپروژې سایز، 

 وو په مسلسلڅتر  ړندی يش،ال زیات ګرنګه د پروژې شمولیت څدا داسې رول لوبوي چې 

ادارو کې شامل يش او کم شمولیت په مسلسل ادارو کې په دې مانا ده چې هره پروژه په 

د نغاړي چې د پروژې تشکیالت په ځان کې ټول هغه ادارې را .مستقالنه ډول عمل کوي

 دې له مخې پروژې عميل کیږيد .يیږیو ځای او یوبل رسه تنظیمپروژې فعالیت کې رسه 

رنګه دا قواعد په پروژې باندې څاو دا ترشیح کوي چې کوم قواعد په پروژه کې وجود لري او 

ی او په آخر کې ویال شکل نیيس خه څرقابت او د مسولیتونو  ، قاعده د کار  هتاثیر لري. هر 

 جوړیږي.خوا نه ه د پروژې د ټیم د غړو لشو چې د پروژې قاعده 

Project Roles and Boards :دپروژې رول اوبوردونه 
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 ي. جوړیږقواعد او کمیټې په پروژه کې مهم  ونهوخت ترهزیاد

 Principle 

یس د پروژې په ئد پروژې ر پانرس دی. او د پروژې سمرتادف یې: د پروژې عميل کوونکی 

او رضوري منابع تهیه  مدیرکې لوی تصمیم نیونکی شخص دی او د پروژې ټاکنه شکل 

 قواعد لري. ت ډیر مهمساکوي او د پروژې ری

 ؛د پروژې مدیر 

و د پروژې څول دی تر ئمرتادف: د پروژې رهربي کوونکی دی د پروژې مدیر مکمل مس

 یس ته ځواب ویونکی اوسیږي.ئراوړي او د پروژې ر  اهداف السته

 ؛د پروژې ټیم 

کارونو په هکله معلومات  واجرا شوي وو د خپلڅول دي تر ئمسدپروژې مدیر ته د پروژې غړي 

 ورکړي.

  کمیټه)الرښوده(امر ورکوونکې 

په  اداري عواملو څرته یمرتادف یې: د کتنې کمیټه او امر ورکوونکې کمیټه ده. که چ

 )الرښودې(تاثیر کوي نو وروسته د هغه په هکله معلومات د امر ورکونکيپروژې باندې 

امر و د پروژې مدیر څادارې ته استوي. د تشکیالتو له نقطه نظره دا توصیه کوي تر 

امر ورکوونکې کمیټه ده چې اختیار د  ادهماو تنها  ورکوونکي کمیټې ته راپور ورکړي

 ي.هدایات ورکو ژې مدیر ته د پرو ، یعنیالرښوونو لري
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د . چي دا قاعده  (pmo)ول په لویو پروژو کي د پروژو مدیریت رسمي قاعده لريپه خاص ډ

و له خوا نورو غړ  د پروژي د مدیر لخوا حامیت کیږي. او د پروژي دکارونو د اجرا کولو لپاره 

 یږۍ.هم دا قواعد جوړ

او د پروژي مربوط قواعد نه وکړو رنګه کارونو او مسولیتونوته کتڅیی چي شکل ښ ۳.۲۵

 .مشاهده کړو مرتیکيس مودل په واسطه RASTدرنګه څ

د پروژی په  یې تصویبوي.وک څراپور ورکوي او چاته وک څيی چي ا ښد پروژی ساختار د

 د پروژي نتایج او الندي اصلونه عميل کیږي.ساختارکي 
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Task Role 

 د دندی رول 

ID 

 آی ډي

    R C 
Formulating Project Order 

 تیارول )فرمایش(د پروژی سفارش
1 

 I I I A A 
Signing Project Order 

 امضا کول )فرمایش(سفارشد پروژی 
2 

   R A I 
Situation Analyze 

 د پروژی د وضعیت تحلیل
3 

C I I I A I 
Project organization and optimization 

 د پروژې اداره او اصالح کول
4 

C R   A  
Work Package 1 

 ۱کاری پکج 
5 

R  C  A  
Work package 2 

 ۲کاری پکج 
6 
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R = Responsible مسول – Working on the task کارکول  په وظیفه   

A = Accountable محاسب – delegating and approving the work د دندې استازیتوب او  

 تصویب کول 

C = Consulted مشاور – typically expert on subject په ځانګړې توګه د موضوع په اړه  

 متخصص

I = informed باوری – interested in progress  عالقمندپه پرمختګ کې  
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 :په ځان کی رانغاړی راپور او تصمیم نیونه ادرای چارټ چی  شکل ۳.۲۵د 

  راپور؛د ښکته نه پورته 

 يپروژوغړ د    -روژومدیر د فرعي پ -د پروژي مدیر ـ هامرورکونکی)الرښود( کمیټ 

 .ته اشاره شوی دهاو ایجاد (ساختامن)پروژی دټیم د جوړولو  ېالندی دیو 

 فرعی پروژی  اداره کوونکي 

دانی  وڅچی  د پروژی سایز او پیچلتیا پورې مربوط کیږی او توصیه کیږي، ،وژیپر  ډولدا 

و تخنیکي څتر مربوطیږی،چی د فرعی پروژو مدیر پوری  وظیفوی فرعی پروژی جوړی کړي

الرښود کمیټه

د پروژی مدیر

د فرعی پروژی
1مدیریت 

د پروژی دفتر

د فرعی پروژی
2مدیریت 

دویم ټیم لومړی ټیم
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و ټیمونو څدی صورت کی پروژه په ه و مرحلی رضورت وی نو پڅ، که چیری نظارت تری وکړي

  او هر فرعی ټیم اووه کارکوونکي باید ولريیږی تقسیم

 ترکیب  اجتامعي 

ښه وی برسیره  دا به ډیره په نظر کی ونیول يشتشکیالت وبیروين څشاید دټیم په پروژه کی 

  .پردی باید ټول ټیم رسه یو ځای شی 

 ښځینه او نارینه؛ 

 ؛)مخکنی تجربی او نوی نظریی(انځوان زاړه او 

  ؛مختلف ملتونه 

    یو ځایوالی دمختلفو رقابتونو 

 :بیروين پوهه ورکول يشټیمونو ته الندې  چې ويش دې کوشش

 ؛پوهه تخنیکی پوهه / تجاريت  

 ؛پوهه میتودي پوهه / مسلکي  

 ؛یړونکي / مسلکيڅ 

 ؛پروفیسور / نظریه ورکوونکی 

  د پروژی د غړو لپاره د منابع برابرول. 

د پروژو  که چیرته پروژی  منځته کیدای يشتضاد را وادارو کی د منابع وپه خاصه توګه په مختلط

ه کیږی، د مثال په توګه . په دی اساس اجباری ترتیب توصیويتوګه وصل  موازيکار رسه په 

  .و ساعته کار کويڅکارکوونکي په هفته کی 

  توظیفول همکارانود ګډ کار په موخه د  
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  کامیابه ه او دا ډیر  په پروژو کی کار وکړيیو بل رسه یوځای بهرته داده چی اشخاص

کله چی  .ی يشد کار په موثریت کی زیاتوالی راتال دهمکاری په واسطه  ه.طریقه د

غړي د . د مثال په توګه د پروژی ځینی پروژه کی د یوټیم په شکل کار وکړياشخاص په 

او بیا په  رت کی چی نور غړي یی کره کتنه تری کويصو  په دې پروسیس لپاره کار کوي

جوړی شوي وي  دغه جوړی باید په ثابت شکل باندې او کوي یا کتنهب باندې وعداتیرو قو 

او دی زیاتو توضیحاتو لپاره  ښه هامهنګی وجود ولري هیو یم ترمنځ د پروژې د ټ او هم

 شکل وګوری. ۲.۴

  دارتباطاتو تاسیس.د مسلسلو ادارو ترمنځ 

د پروژی د دمراتبو دسلسلې لرونکو ادارو ترمنځ په خاصه توګه د پروژو مرتیکسی تشکیل کی، 

د کمپنیو و څتر  رسه یو ځای کیږي ۍ. او په دغه کی زیاتی برخی د کمپنټيم غړي وجود لري

شکل کې وجود  3.25د اداراتو چارت ) مثال په  .سی ولريالرس ښه تناسب او هغو ته سطحو رسه 

نګه ارتباطات رامنځته کړي د یو بل ترمنځ او عالوه پر دې په څلري( او ښايي د پروژې قواعد چې 

جلسات ډول مختلف  کمپنۍ کې چې کومې ارتباطي الرې دي. او لست کیږي په مسلسل

 .ييساختار چک لست ښد  شکل د پروژو ۳.۲۴دایروي. 

 د پالن برابرول .۳.۲.۷

د پالنولو د مرحلو په جریان کې، وخت او نور نوي معلومات په نظر کې نیول کیږي او مقابل عمل 

و د پالن نتیجه پرې ترالسه يش. او څهم امکان لري او منابع وجود لري یو خاص وخت کې تر 

 پالن جوړ يش.رسه سم د خوښې  چېکړي  هبرابر د پالن هره مرحله داسې و څتوصیه کوي تر 

 الندې د خوښې وړ امکانات وجود لري:

 ؛منابع 

 نه عميل شوی پالن. 
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 وو د پروژې لپاره د خوښې وړ الر موجوده وي. د مسلسلڅهغه پالن چې انجام به يش تر 

 روزنیزکارونو په نظر کې نیول، کارونه په نورو پروژو کې او یا غیر حارضیانې د رخصتیو یا د 

 پروګرامونو په اساس.

  د کاري حجم بیالنس 

 خه باید ډډه ويش. څ ید پروژو د غړو لخوا نه د کارونو زیاتوال

 نیټه(؛ تاریخ( 

 ي تخنیکونو استعامل.د انرتنټ 

په خاطر باید انرتنتي تخنیکونه استعامل يش د بحراين د خوښې وړ پالن ته د رسیدلو 

 .ین يشیوې پروژې لپاره تعید و لنډ ممکن جریان څمحاسبات کمک کوي تر  )مسیرونو(الرو

 

 نتیجه سوال

  داصلونو په هکله پوهیږي؟آیا د پروژې ټول غړي پروژې  -۱

  وک دی؟څـ آیا دا واضح ده چې د پروژې مدیر ۲

 د پروژی د تنظیمولو چک لیست

 دپروژی نوم  د پروژی شمیره 

 مسول  

 تاریخ/نسخه  وضعیت 
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  ـ د پروژې ټیم۳

A وک دي؟څـ آیا ټول اشخاص پوهیږي چې د پروژې د ټیم غړي  

B و ټولو ته قبول وړ وي؟څـ آیا کارونه او قواعد د ټیم ټول غړي کولی يش ترشیح کړي تر  

Cوالی جربان کیدای يش؟ ـ آیا په ټيم کې قوی والی او ضعف  

  ـ د پروژې غړي۴

a- :په خاصه توګه د پروژې مرتیکيس ساختار کې 

 آیا د پروژې موخې او د پروژې د کارکوونکو شمولیت  په پروژه کې د مدیر مسولیت دی؟
 

Bـ آیا د پروژې ټول غړي تشویق شوي؟ 

 آیا انفرادي د پروژې اهدافو رسه هامهنګ شوي؟
 

C ټول غړي په خپل ظرفیتونو پوی شوي؟ـ آیا د پروژې  

Dـ آیا د پروژې د غړو ظرفیتونه د پروژې د رضورتونو رسه مقایسه شوي؟  

E ،نګه کوالی شو چې رضورت وړ څـ که چرته ظرفیتونه په پروژه کې له السه وتيل وي دا واضح ده

 پوهې ته پرمختګ ورکړو؟
 

Fـ آیا د پروژې کارونه واضح او معلوم دي؟  

Gآیا د پروژې هر غړی د خپل د کار مطابق وخت یې مرصف کړی؟ ـ  

Hـ آیا د پروژې غړي د خپل د رضوري کارونو تکمیلولو لپاره رقابتونه تررسه کوي؟ 

 آیا د ټریننګونو اندازه ګیري شوې که چیرې رضورت وي؟

 

 

 د پروژې د تشکیل لپاره چک لست. شکل: ۳.۲۶د 

 (Buffer Planningد بفرپالن )

 موقتي پالن باید په نظر کې ونیول يش او د خطر لپاره د بیمې وخت باید معلوم وي.

 ؛مصارف 

نو عميل مترینات  ،ه يش کې کموالی راويلڅکه چیرې د مصارفو تخمین ونيش کوالی 

 کوالی يش په پروژه کې استعامل يش.
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 د کاري بنډلونو شدت باید وروسته رشوع يش. –مرصف  -

 اید مخکې رشوع يشد کاري بنډلونو خطر ب -

 (Plan alignmentپالن تطبیق او تنظیم )د    .۳.۲.۸

منسجم يش او مهمو غړو رسه هغه باید  ،کله چې د پروژې ټول شفاهي پالن ترالسه شوی وي

ره کې د پروژو د غړو مفاهمه د تررسه يش. د مثال په توګه په یو جدول شوي مدیریتي ادایوځای 

 ر رسه ډیره مهمه ده.ناظ

 کمیټه هم هدې کې باید الرښودپالن باید مدیر منسجم کړي په ادارې رسه  لهپروژې دالخره اب

اضايف خطرات یا  وښیو.دا مهمه ده چې د پرمختګ لپاره پیشنهاداتو ته عکس العمل  .وي هشامل

په مخکینۍ لیکنه کې پالن کیدای يش یا تازه يش یا  هغه انتقادونه چې مخکې موجود وو

 بل موافقت وکړو.کیدای يش یو 

 ( Project Kickoffد پروژې رشوع ). ۲.۹. ۳

د  .کامیابۍ یو مهمه برخه دهد د پروژې کول د پروژې رشوع  ،خه وروستهڅولو نپال له د پروژې 

 دي: داپروژې د رشوع اهداف 

 د پروژې د موخو منځګړیتوب کول، 

  ؛د پروژې دپالن په اړه معلومات 

 او ګټورتوب یې تشویقونه. 

 ؛هم حامیه کوي او د پروژې تصمیم نیونکي  ه دهمهمونه څکې هپروژه  -

 ؛پوهوي ښه د پروژې غړي یو بل تشویقی روحیه ، -

 ؛دا کار کوالی يش  ابیتد کمیټې روحیه او جذ -

 رشوع یې واضح ده، مخالفت حل کیږي، انتقادي موضوعات واضح کیږي. 
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. او دا باید په استثنایي ډول رضور دي ولدرشوع کولو لپاره وخت تعیند یوې کامیابې پروژې 

پالن شوي هم وي. په عمومي ډول د تولید ضد فعالیتونو لپاره پیاوړي او رضوري سپاموې ولرو د 

 خه وروسته باید قیمت تادیه کړو.څپروژې جریان 

برخه په فعالیت کې یر څد نورو غړو په  ع کې باید ټول ټیم او ناظرحارض وي اود پروژې په رشو 

واخيل. دوی باید خپل اداري تشکیل راکم کړي د دې لپاره چې د پروژې په اړه ښه معلومات ) 

 :ديمهم اړخونه  اسیايس پروژه کې  د هیو  . په( ولروپوهه

نو  ،وجود نه ويمډیر ناظرین د پروژې په رشوع کې  وي. که چیرې لرونکییو دا دی چې نتیجه  

 .ه ځواب ورکړل يشباید مدیر ته دوبار رد  دی يش او 

په یوې لویې پروژه کې د پروژې افتتاح شاید جدا وي. اول د پروژې رشوع لپاره جلسه ونیيس او 

ره کن دی چې د یو ې پروژې د رشوع لپادا مم .خوا رشوع کیږيه وروسته واقعي پروژه د مدیر ل

 يشباید توپیر و تر منځ د داخيل او بهرين  توظیف يش. ،کسانو پورې وي ۱۰ـ۸اصيل ټیم چې د 

 وي.  ېشاملپکې به رشوع کیږي د مثال په توګه مختلفې کمپنیانې  کارونه او بیا

مړنی مالقات اسايس امکانات جوړوي. د پروژې غړي یو بل و د پروژې د ټیم د کامیابۍ لپاره ل

پروژې  او په مشرتک ډول د ود توقوعاتموافقت په اهدافو کې  ،اطمینان منځته راوړي ،پوهوي

د  یا کوالی يش ابتکار وکړي شامل وي. رسهته رسیدلو کې د ټيم منفرد غړي په کامیابۍ ف هد

دا به د دې  ړي. د مثال په توګهزمینه سازي وک و رسهرشوع کولپه ښه پالن ټیم به د یوه  پروژې

د پروژې رشوع یو ښه فرصت  .وګرځويبهرنۍ خواته خه و او برخه اخیستنه م سبب يش چې توجه

 وي.څوهد پروژې ټول برخوال دی چې 

د مالقات رشوع کې کیدای  .رشط دا دی چې قوي مرسته ترالسه يشد پروژې پرمختګ لپاره ښه 

 يش الندي موضوعات شامل وي:

  یو دبل پیژندنه؛په نوبت رسه  
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  د پروژې رسمي آغازمدیر رسه. 

 اي کوي .مدیر رس يوځ تاریخ ته په کتنه رسه د پروژې حال او راتلونکي کارونه د پروژې

  او ويل د پروژی تیم وجود لري؟ و؟روژه تررسه کو پ هاهداف . ويل یو د پروژی 

 ؛دپروژی پالن 

 ؛ـ د کار د ویش ساختار

 ؛هـ د وخت د ویش پروس

 ؛مصارفو جدولد پالن /  وـ د منابع

 .ـ دخاطراتو وړاندوینه

 د پروژو مدیریت 

 ه لري .وظایف او مسولیتونه په غاړ ین شوي د پروژو اداري معرفت ، د غړو تعی

  ارتباطات 

نه  او اوسنی راپور يس مالقاتو په پروژی او پرل يرنګه وي لکه تکرار څتباطات به ر د پروژی ا

 نقش ورکوي ه څته  اونظارت پروژې

  اسناد 

 ،د پروژی نوعیت 

 د راپور سیستم.او اسنادو په اړه موافقت لکه د وخت جدول او ر او د راپو  ـ

 ؛ اسنادو د مدیریت معرفتد  -

ه کوم وخت په مدیریتي یرته دي او اسناد بمعلومات چ دپروژېمعلوم يش چي باید  -

 ؟سیستم کي عام يش 

   ؟ترالسه يش  یې  تایید نګهڅرنګوايل او څکیفیت. د پروژی د اهدافو د کیفیت 

 ؛دي  یولپرمخ ب د پروسېرولو ید مدیریت د تغی موخه ورځه  )بدلون(: یرولیدمدیریت تغ  

  ه د راتلونکي  پړاو وړاندوینه کول؛نظریه. په تفصیل رس 
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او و  ورځي څیيا  ،دوران مختلف ساعتونه د رشوع، بق د پروژید پروژی د اندازی او حجم په مطا

 يش .  یاورځو کي رشوع کید مختلفو

 چک لست  ۳.۲.۱۰

 يي.جدول د پالن جوړولو مرحلې لپاره یو فهرست ښ 3.27

 Realization Phase یا عميل کولو مرحله تحقق موندلود  : ۳.۳

 ( Louis R.Hughes 1949تشې خربې)نه  ،د کار کيل عمل دی

واضح دا ده، چې حله یا د تکمیلولو مرحله د پوهیدنې لپاره مرتادف کلامت، د عميل کولو مر 

اوسنی راپور یا  نګه یوه پروژه کنرتول يش په يو ټاکيل پړاو او وخت رسه ګټور کنټرول،څکوي چې 

 انتقايل راپور.
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 د ترافیکی اشارو له مخی استداللشکل:  ۳.۲۹د 

 

ثبوت شوي ساده منطق دی مګر موثر وسایل دي.وروسته له کار کولو په دې برخه  ،ترافیکي اشارې

 کنرتول يش. عمالًپه کامیابۍ رسه ښه پالن شوې پروژه  هنګه یو څکې باید دا واضح وي چې 

 Objective/Result اهداف یا نتایج .۳.۳.۱

 اهدافو ترالسه کول دي. همدې وتعیین شوي ، دمرحلې هدفدیا عميل کولو  د  تحقق ورکولو

د  .یز ويڅرسه نتایج هم السته راځي، دا کیدای يش یو خدمت، محصول، اسناد یا یو مشابه 

کارونه په عميل کولو  او، اجراات مدیریت وسعت دا ډاډ راکوي چې د یوې پروژې ټول فعالیتونه

د اهدافو السته د مدیر په واسطه خه  موخه څ( لوعميل کو  WBS) WBSله  .تاکید ويش)حامیه(

د عملیايت سیستم ته تخنیکي اړخ رسه اړیکه لري. دا کیدای يش له پروژې د دا راوړل دي. 

 ترالسه کیږي:خه څور الندې نتایج و چې محصوالتو انتقال وي  وپرمختللی

 ؛ژې کامیابیدلد پرو 

  ؛رسته رسیدلبشپړ یوې برخې کامیابیدل یا د د پروژې 

  یا ختمول تسلیمولد پروژې. 

 . جدول: د چک لست پالنولو مرحله۲۷،۳
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 د پروژی د مراحلو چک لست

 نتیجه سوال

  ـ د پروژې اهداف۱

a)  واضح کوي ؟ټولو غړو ته آیا د پروژې اسايس او فرعي اهداف  

b)  اهدافو د ترالسه کولو لپاره ممکنه سهولتونه استعاملیږي؟آیا د پروژې د  

  ـ د پروژې پالن۲

a) آیا ټول مهم پالنونه موجود دي؟  

b) آیا په هرې مرحله کې د پالن د مقایسه کولو ډاډ راکوي؟  

c) په کايف اندازه زیاد شوي؟ آیا د پروژې د پالن اسناد  

d)  جامع ډول واضح کیدای يش؟آیا د پروژې پالن د سیمینار په فورم کې په  

e) آیا د پروژې ټیم د پروژې پالن رسه مطابقت لري؟  

f) آیا د پروژې پالن مشوريت او د الرسيس وړ ده د پرسونل رسه؟  

g)  (متوقعه نتایج)ه به تررسه يش څآیا هر شخص پوهیږي چې  

h) آیا دا به ډاډمن وي چې د پروژې پالن با قاعده روان دی؟  

i)  پالن جوړولو او د مصارفو د مرحلو اسناد جوړ شوي؟آیا د پروژې د  

  ـ آیا د پروژې تشکیالت واضح دي؟۳

  ـ آیا د پروژې ټول اړخونه فرهنګي انګیزه لري؟۴

  ـ د پروژې ارتباطات۵

a) آیا د پروژې مفاهیم کنرتولیدونکي دي د مفاهمې پالن شته؟  

b)  معلومات ترالسه آيا د پروژې مفاهمې دا ډاډ راکوي چې د پروژې غړي

 کوي؟

 

  ـ د پروژې بازاریايب۶

a) بازاریابۍ لپاره وظایف تعیین شوي دي؟ د آیا د پروژې  

b) دي؟ آیا د پروژې فعالیتونه تعریف شوي   

پروژې دځانګړنې لکه د یو رشکت حقوقي شکل پیژندل او یي ـ آیا د پروژې پراختیا ۷

 استعامل واضح ده؟

 

 چک لست:د پروژی د مراحلو ۳.۲۷جدول
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 Summary of Tasks د دندو لنډیه   :۳.۳.۲   

 وظایف باید تررسه شی:کامیابی رسه عملی شی الندی  ه پروژه پهددی لپاره چی یو 

  د پروژی دعملی کیدو کنرتول 

 ؛نکي او اقتصادي اهداف ترالسه شويچی د پروژی تخی دا ډاډ باید راکړي

  ؛دکارونو د بسته بندی تکمیل کول 

 ؛کې رسته ورسیږي ین شوی دوره یوجوده منابعو اوتعباید په مکارونه 

  ؛کول ) تاریخ، دکار بسته بندی( تازه یا نويدپالن  

 .و دکار بسته بندی رسه مطابقت ولريپه روان ډول رسه ټاکل شوی وخت اچې 

 د انحراف کنرتول. 

ر یوظایف تغیل شوي يش  نوی وظایف پیدا يش  یا ورکړ  یاد پروژي د انحراف په سبب کید

ه پیا دهغه دمناینده دمدیر   يش د پروژې یاکیدکارونه دغه وظایف باید منظم يش . دا  .وکري

 يش. دمثال په توګه  د فرعي پروژي مدیران .اجرا واسطه 

مرکزي اړخ  دپروژي دمدیریت (۳،۳،۳)و.ګ:اسايس برخه یا پړاو دي  هګواښونه  د مدیریت یو 

 . (2.3)و.ګ: روانه مفاهمه ده 

، یکړ ناکامي ثابته  ، په یو شمیر پروژو کې مطالعېعلم د پروژي د ول تیرو معلوماتو یا په خاص ډ

 ي :رانغاړ  خې ځان کېبر  یوه منظمه مفاهمه الندی ه.و  هچې مفاهمه نادرستځکه  دا

 ؛د مدیر رسه دوامداره مالقات 

 ؛د پروژی دوامداره لیدنه 
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 ؛د کاري ګروپ لیدنه 

 غړو رسه لیدنه او په انفرادي ډول هم رضورۍ ده د پروژی. 

 

 (Milestonesمایلستونس )  :۳.۳.۳

. لکه د مرحلو د ییي نتیجه ښساختار  مرحلو دوراين جریان د واقعي مرحلېد  شکل ۲۸،۳

ته  خه بلې مرحلېڅمرحلی  ېي چي له یو معنا لر ه انځورونه دا ه واړ واړ  د يروژی دوران جریان.

  دی. ییې حرکت کړ 

د  .و اهدافو تاکید کول ديل شويدوراين جریان په مرحله کي د هغه پړاو په ورکړ د د یو پړاو 

نو دوي   ،دي امتحان او اندازه شوي په دې کتاب کې ،شوي عنوانونه چي وړاندې مربوطه مرحلو

باید   طي کول ېمرحل ېد یو   په پړاو کې  د سرتاتیژی .مقایسه کوي اړتیاوې رضوري  د پروژې

ه د مثال په توګه ک يش. چیرته دا نویه یا ک  ،ويروا ن  کارونه  که د اوسنۍ پروژې ،واضح وي

ته بیا رضورت  WBSد  پالن مطابق نو جدا  ونوکړي . د پړاو و ر یرشایط تغی ي چوکاټچیرته د کار 

چي  رسه له دی  نویتوب ته رضورت نشته. کوم اضافهلپاره هرمدیریت ددپروژی و نه هم نشته ا

اکل شوي کولو ټر یتغی د بستې دد کار  .ممکن ويهم به او دهغو تغییربسته بندي  و کارونونويد

 .ولريمطابقت فرصت رسه باید وخت د ممکنه 

 



178 

 

د 

 شکل: د پروژی د مختلفو مراحلو مناسبه بیلګه ۵.۱
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او پالن شوي  يیکسرتاتیژراتلونکي پړاو لپاره ول د تنظیمول د پروژی کارونه په متوازن ډ

الندې برخې په ځان  جلسات ( Milestone) دلته د عميل کیږي .یې مګر یو پړاو  ، دي فعالیتونه

 :رانغاري  کې

  :د لومړی پړاوMilestone  ؛رولد جلساتو  دای 

 کېمطابقت په  رسه    Milestoneکارونو نتیجه یا د  وچی د ټولو پالن شوي ه شوباید  ډاډ 

 ؛که نه انتقال شوي 

  :د دویم پړاوMilestone    ؛عميل کول  پریکړود جلساتو د 

  :د درېیم پړاوMilestone    ؛عالنول ا د پروسې جلساتود 

چی هر یو  یریت شوی وی او دا ډاډ راکړيویش باید مددپریکړو اختتام او  ،خالصه د جلسې

 .خه تکمیل شوی څمالقات   Milestoneدفعالیت 

علتونو په  کیدای يش د یو شمیرمګر  ،وخت تررسه کیږي   خپلپه  جلسات   Milestoneد 

 .يش ا لږ وروسته یسبب لږ مخکی 

 :  و یا عنوانو باندې بحث کیږيموضوعات په دغو غونډو)جلساتو یا مالقاتونو( کې په الندې

 په خاصه توګه د جامع معلومات ، لپاره  وضعیت او راتلونکی  د اوسني د پروژې

 ؛لبحث کو  فعالیتونو په اړه

 دکارونو د جریان اورول؛ خواه کمیتی ل مرکزيد 

  دMilestone    ،تصدیق یا پرمختګ مطابق د کار نتیجه دپریکړو له سیمینار وروسته

 . ولک

نورو جلساتو ته وروسته دکار نتایج باید دوباره  ،شین قانعدوی په پورتنیو بحثونو باندې که چیرته 

، تاریخ او لپاره باید پالن جوړيش   Milestoneد راتلوونکی  پروژه کې هفعال ه. په یو يش وړاندې
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برابر او  کیدو لپاره عميل وروسته دخه څ له بشپړیدو وروستنی پړاو کې اوپهموضوع وټاکل يش 

او  د راتلونکي پړاو په هکله بحث ويش کې څپه تر  پړاو د پالن د تفصیل د راتلونکي يش،تنظیم 

 .او نهایی يش  پروژی  پالن تنظیم الخره د ټولېحل الرې پیدا يش با

 

۳.۳.۴.Project controlling    کنرتول: ژېپرود 

انحرافاتو  داو  رزیايبکنرتول د معلوماتو را ټولونه ، ا  مطابق د پروژې DIN 69001-5-2009د 

 ېنور  اماده کول او پالن کول  او همداسې  ګیريانداز  ه او کرهد پالن ، دقیقکول دي. سنجش 

 او عميل کول دي .چارې ښودل د مدیریت 

 

 پوهیدل : ېد پروژی په کنرتول باند

 :د هدف واقعي مقایسه 

کې که جه حراف رامینځته شو په خاص ډول بودکوم انو کې یپه ښودل شویو پیش بینکه 

 يش . ارزیايبیې رضور ده چي علتونه انحراف رايش، منابعو کي  تغییر راغی او که

 د پروژې  ) منفي یا مثبت(اغیزنتایجو ارزیايب او سنجش او د حوادثو  وپیدا شوي ود نوي

 باید تررسه يش؛ په تګالره کې

  غو ته پرمختیا ورکول؛هفعالیتونو پالنول ، عميل کول ، کنرتول او او سمو  د صحیح 

  ؛ارزیايب د تګالرې پروژې کول او د)نوي(د پالن تازه 

 

 : الندی برخي لري د پروژی کنرتول درې

 د پروژی نظارت: .1

 ایا پروژه تر اوسه روانه  چېپوه شو  ت(حالوضعیت)په  په اول کې باید د پروژې

کول یا د منابعو د مصارفو  اندېه السته راغيل ؟  .د ستونزو وړ څ ده ؟ تر اوسه

 ه دي ؟ څعلتونه یی  چې يشلی باید روښانه  او ارزیايب زیاتوا
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ده چي حل يش او د رضور کوم مشکل  ؟ول واضح کیږيایامشکالت په سیستامتیک ډ

 ه ده؟څنتیجه د حل مشکالتو 

 د پروژي د فعالیتونو کنرتول:  .2

رابطه مداخله باید په او نتیجې  اوسني حالتد ستونزې په صورت کې د پروژې د 

فیصله يش او په اړه یې ويش که  رضور وي پیښیدونکي مشکالت ارزیايب او مشخص 

 ويش .

 د میالن  ارزیايب  : .3

 نکه دي ؟څ د پروژی نوری تګالری

  .مهالویش تعدیلد ر یا یلکه د اهدافو تغی شیمسایل روښانه وي باید  که رضورت

 

 :دي داد پروژی د کنرتول اهداف  

  ؛ي او اوسني درجه باندي پوهیدلڅکیدونکي او باقیامنده هتررسه  

  تررسه کول دوظیفې ښههم خه څغړو  واو نور  کول او پروژیاجرا ښه وظیفه 

 غوښتل؛

 پالن درلودل نوی تل. 

خوا حامیه کیږی هغه په پروژه کی برخه ه ل وژی مدیر د پروژی د کنرتول کوونکيکله کله د پر 

چی په رشوع کی د هغه  صحیح دهډول   په فکري .بهرنی مسلکيل په توګه یو د مثا ،اخلی

او هم د  ي،د ورکولیې ، تحلیل او راپور د پروژی د حاالتو په اړه ارزیايب )مسئولیت( دنده مهمه

لپاره اجتامعی  دی دويش، متقابل اقدام  باید رضورت ويکه ژی مقایسه او ارزیابی کی پرو

 .ی رضورت دډیر   هم ته او تجربی ، تخصيص پوهېمهارت
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 (Project monitor. د پروژی نظارت )۳.۳.۵

ه ساده نظریه کی باید دا د پروژی د مؤثره کنرتول لپاره د پروژی نظارت مهم دی. د پروژی پ

ه غواړو؟ چیرته والړ شو؟ او چیرته موقعیت څمونږ په واسطه  سوالونو د راتلوونکوچی  واضحه وي

 لرو؟

یاد پړاو تطبیق چی د  یو ځل لکه میاشت کې هدف مقایسه او سپارښتنه ف او د حقیقيتکرار هد

 وایی. daily scrumروزمره لنډ مالقات ته  .پروژی وسعت خط کی موجود وي

دې  د .رات راوړيیبا قاعده تغیپه ټیم کی مهمه نظریه دا ده چی  .وي دقیقې ۱۵چی تقریبآ 

 . د پروژېيشو  ه ارزونهصاړه او روزانه مشخد ثابت وخت په چې په اساس باید فکر وشی  نظریې

او هر شخص دی  او خربی وررسه وکړي او وررسه مالقات وکړي دعوت کړيټیم  مدیر کوالی يش

دنظریاتو تبادله کې دا  .رګند کړيڅاو خپل نظر  بیرته ځواب ورکړيدچارو په هکله پروژی 

 مسایل شامل دي:

 ؟ه مو ترالسه کړيڅخه څو مالقاتونو د تیر  .1

 ؟ه وکړم څ مالقاته پورې زه به تر راتلوونکي .2

 تررسه کړو؟هغه چی مونږ باید  يکوم موضوعات د .3

 یی.یمه موضوع د خلکو ټاکلی مسؤلیت ښېډول، همدا در  په خاص

  the project monitoringد پروژی نظارت 

  السته راتالی يش: خه څالندی الرو  لهمقایسه: دا  د هدف حقیقي

 ؛رقم استعامل  اسايس روژېد پ .1

 ؛اهدافو پابنديپه ، د پروژی کول ، کنرتولموضوعاتپرمختګ،  .2

 ؛د جدول کنرتول د وخت په اساس  .3

 .د مصارفو کنرتول د مصارفو د جدول په اساس  .4
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 Milestones management   

اوسني حالت په هکله قوي انعکاس  د انکشاف لپاره د پروژیدپرمخ بیولو یا Milestonesد 

او د   کايف وخت کي د پروژي غړي خرب يشهکله باید په  Milestones د موجود وي.

 خه وغوښتل يش .څمعلومات ور کارونو د نتایجو په هکله 

  وسته له دې چې کړنې او دندې. او ور لیدل باید برابر او تررسه يش  Milestones د

 يش .تررسه يش او د دندو بشپرتیا باید تعقیب ایف اسايس وظباید  مشخص شوې،

  په نظر کي نیول: و بدلونرایتغیدد غوښتنو 

وصیه کیږي چي ويش. او په پروژه کي دا ت اوسازماندهیرضوري بحث باید برخه کي  ۲.۱.۴

په وخت   Milestonesاو پروسس يش  د  ې مهمي غوښتني راجمع یر د تغیراتو په هکله ډ

هدفمنده توګه پري بحث په ي يش انو کید ،لوی تاثیر ولري باندې په پروژه چیرېه ک کې

 .ي شورنګه نور انکشاف ورکوال څاو په اړه یی پریکره ويش چي  ويش 

 (Content related progress) دنورپرمختګ اړوند جهئیات. ۳.۳.۵.۱

د حقیقي چلنیج نظر د پیرشفت د مواردو مقدارته  ټولو لوییو تر د پروژی په کنرتول کې، 

 ده.برخه اهدافو مقایسه ده. دا تر ټولو مهمه او تر ټولو نظارت کیدونکی 

 ؟مشخص کیدای يشنګه څتکمیل کیدونکی مرحله  

 ،ه بی باوره) غولوونکی( او خطرناکه دهپه رقمونو رسه ښودل ډیر  د تکمیل ارقام د فیصدي

 ( ده. tap 90%) په ډیر معلوم وخت کی ښه پیژندل شوی پکی 

دا په  دي. ترالسه کړي اهداف یې رګنده کړي چی غوښتل شويڅباید دا  غړي پروژېد 

نتایج ښه په ډیرو حاالتو کی  يش دا کیدایا یو پیژندل شوی روش دی او معنا چی د دې

تطبیق  کیدای يشاو  امخ کیدای يش و مشکالتو رسه مخشوی ه هم دا نا اټکلڅکه  .ورکړي

دوی و اټکل څهراتلونکو د به د بی تجربی غړو لپاره  په خاص ډول د پروژې ځندیږي،و یی 

پرته   .ارونه ورځنی و غوښتل يشکه چیرته ک سوال وي او شاید نور هم ورته مشکل ويیو ته 



184 

دا  .مربوط موارد په سختی رسه ممکن دی پورې رمختګپ خه پهڅدتخنیکی معلوماتو  له

په د پروژو دمدیریت په هکله  ، خو په دې کتاب کېا پروژی رسه هامهنګ کويجدا جد

 یړنه کیږی.څعمومی ډول رسه 

او ممکن اندازه کیدونکی  الندې نیول کیږي تر بحثمربوط عنوانونه  په مختلفو مواردو پورې

 .( د مختلفو پروژو په شکل) ناممکن ويمقدارونه 

 :شنهاد  کیږيینو دا الندی پروسی پ

 ؛مقدارونو پارامرتونه د معیاررسه یو ځای د مسؤلو اشخاصو رسه ود تعریف شوی  

  د اوسنی حالت د کیفیت ارزیابی د پوره والی د اندازی په اساس په ساده حالتونو کی

 .یږياستعامل جریان کی او تررسه شوي یواځی په

 وړاندی کیدنه  پرمختګد پروژی د  .۳.۳.۵.۲

د په متواتر دا بای .د راپور رسه یو ځای تررسه کیږي نوډول د حالتو  د پروژې پیرشفت په عادي

دا د پروژی اولیت، شدت،  يشیو ځل تر رسه  ، یا میاشت کېوو اونیو د ، هرو ډول په هره اونۍ

 .د پروژې جریان پورې اړه لري ، اواندازې

 الره روان یو؟  سمهه ترالسه کړی دی؟ آیا مونږ د خپلو اهدافو د ترالسه کولو لپاره په څمونږ 
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 شکل: د ترافیکی اشارو له مخی استدالل ۳.۲۹د 

لوی تد ارقامو په جوړښت کی یا د ک افو مقایسه، دمثال په ډول د پروژېهمدارنګه د حقیقی اهد

 .مقایسه ده  یمنطق (ترافیکی اشاره )یو ساده رنګ منایش په (  kpiفعالیتونو ښودونکی) 

 دی،والی شدت یعنی د کار سختیکی اشاری رنګ سور: د تراف 

 ته رضورت  دی. ه د راتلوونکی مسؤلیت لرونکی سطحدلته جدی مشکالت شت

  (حالت ښيي،خیم د ترافیکی اشاری رنګ زیړ: ستونزمن) و 

 .دلته مشکالت شته خو حل کیدای يش

 مشکل نشتهیعنې کوم رنګ شین:  د ترافیکی اشارې.  

په دوام نو د کار  ،کوم چی شاید واقع شوی وي ه مشکالته د پالن مطابق روان دی هغڅهر 

ې د چی د پروژ  و مثال په شکل کی لیدالی شود دغو رنګون .جریان رسه حل کیدای يشاو 

یړ یعنی د رنګ ز همو رنګ سور  یعنی ستونزمن، دپاسنی  .خصوصیاتو د ښودلو لپاره راغيل دي

 شین دی. رېیم یېحل کیدو وړاو د

اصيل د خپلی  پروژی په ټولو سطحو کی استعامل يشد  کیدای يشد ترافیکی اشاری منطق 

 پروژی لپاره، د فرعی پروژی لپاره، د کار دحدود لپاره.
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status 

 

 

 

 

 د پروژی وضعیت

 

 

 

 

 . د پروژی دکنرتول فعالیتونه ۳.۳.۶

د  نګ یوه دنده ده.څد کنرتول فعالیتونه د پالن د پروژی د مدیریت د مرکزی دندو تر  د پروژې

وژی پر  ېد یو که  .راکوی چی پروژه دپالن مطابق عميل کیږي کنرتول دا اطمینانښه پروژی 

د مطلوب وخت او ډول، په او په مثمره به تر السه يش اهداف  ، نوه مؤثره توګه تررسه يشاجزا پ

 .روژی دکنرتول فعالیتونه احاطه کړيتر ممکن حده د پبه استعامل رسه   اقتصادي په ومنابع

که چیرې پروژه ستندرد هم يش د  .مګر په پوره ډول ،هاصيل هدف د پروژې کامیابه پایله د

مدیر دنده دا ده چې په صادقانه ډول او حاالتو ته په کتو رسه د پروژې د ستندرد کیدو دپروژې 

 غوښتنه وکړي.

Project name  Project No.  

Project manager  

Report period  Version / Date  

Author  

  د پروژی شمیره   د پروژی نوم

  د پروژی مدیر

  تاریخ / نسخه   د رواپور وخت

  لیکوال
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  ؛ل یا تعقیبولمنپایلو د د کار 

خوا وکتل يش او ه مدیر لد باید د مرکزي بخش په حیث د پروژې  (packages)  کاري بنډلونه

پروژې مدیر د عالوه پر دې رسه. وساتل يش او د دې هدف د کار د پایلې قبلول په کار بنډلونو 

 یار وي.هم د کاري بنډلونو فسخ کولو ته باید ت اويس او چمتوپالنونو لپاره باید د 

  ؛د پایلې او د حاالتو توضیحپیژندلو رسه په د پروژې  

کار پرمخ بوځو، فرهنګ  عالیچې په ده او مونږ رسه مرسته کوي دا دپروژې د مفاهمې یو بخش 

د چې دی رسه کیدای يش د پروژې فرهنګ باندې هم مثبت تاثیر لرونکی اويس او د پروژې 

لري او هم د پایلې د السته راوړلو راپور جریان هم و فعالیتونه  پور ټیټ ترین حد هم ډیر مهمرا

 .راښيي راتلونکي لپاره پالن شوي کارونه دمهمه  ده او عالوه پر دې 

 Conflict Management و هغوی څتر  ،ره موانع وپیژندل يش: دا ډیره مهمه ده چې ژر تر ژ

دا  .رسه ګډه مبارزه وکړو او هغه حل کړو او هم باید رسمي او شخيص اړخونه باید بیل وي

 وټاکو. (نهتضاد)توپیرو او )رسه ورته والی(و د هغو یوشانوالی څښه ده تر  هډیر 

هغوبیالبیلې ګټې او زیانونه وښودل دخه یادونه ويش او څحاالتو  توپیريکې باید د  وپه موانع

 قباً تصمیم نیونه وکړي.عاد پروژې مدیر باید متکه چیرې رضورت يش  .يش

 Change management  :د مدیریت بدلون 

ی يش او تاثیرات درلودال  پروژې باندې قابل توجهریان کې په د درخواستونو بدلون د اجراتو په ج

لویو  کې پهه اوږدمهال ا پچاپیریال رسه په ارتباط کې وي او د ېبلک ،نه ويپه خال کې ایوه پروژه 

نو دغه پروژه  ،کې بدل يش پارامرتونه په چاپیریال ډیر شدید حالت وي. که چیرې مهمکې  وژ پرو

رضوري دي او دغه بدلونونه باید په قانوين بڼه او د مسلکي  دغه بدلونونه باید انعطاف پذیره وي.

 ولیت او نظارت الندې تررسه يش.ئمدیریت په واسطه او د پروژې د مدیر د مس
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 Risk Management  د خطر مدیریت: د پروژې مدیر باید په دوامداره توګه خطرونه معلوم

 یا مشخص کول  ولخطرونو معلوم ود نامعلوم غو لپاره متناظر عمل تررسه کړي. هدکړي او 

 ډیر رضوري دي؛هم 

 Ensuring communication ؛ډاډ د مفاهمې 

 خه ده. څمهمو دندو  یت یو له یادونه کړې وه مفاهمه د مدیرچې لکه مخکې مو 

 Lead project members ؛د پروژې د غړو رهربي 

د هغو د رول یا د  د پروژې مدیر .نورو سازمانونو رسه توپیر لري له  کول  د غړو رهربي د پروژې 

دا د سازمان د پروژې فرهنګ پورې اړه  .خود مختارۍ په اساس تخنیکي رضوریات په نښه کوي

 سپاري.قانوين دندې د پروژې مدیر زیاتره د پروژو غړو ته  .لري

 د پروژې بیاکتنې لپاره غوښتنه کول او برخه اخیستل (Applying for and attending a 

project review) 

خه مخنیوی وکړو څپه نوبتي توګه د پروژې بیا کتنه مونږ رسه کمک کوي چې د بحراين حالتونو 

يل طریقې رسه پرمخ تللی ده او دا د داخ باید په دې مطمین شو چې پروژه په سمې دارنګهاو هم

په اساس کیدای يش او خارجي کتنه مونږ رسه د خارجي حسابونو په تصفیه  حسابونو د تصفیې

 تررسه يش.باید کې مرسته کوي او د اوږدمهاله پروژو لپاره کنرتول حد اقل په کال کې یو وار 

   ؛د عمومی مسیر تحلیل .۳.۳.۷

ي او رنه وکړ اڅخه څجریان چارو دول د ده يوازي دا نده چي په دوامداره ډمدیر دندپروژی  ېد یو 

نظر یا  لپاره هم یو  )اوږدې مودې( راتلونکيدنګ څتر دي  باید د ، بلکېيپروژه کنرتول کړ 

ي چي ایا پروژه د پالن مطابق باید دا مشخص کړ ده چي مدیر  هیره مهم. او دا هم ډمفکوره ولري
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)دلته له اوږدې مودی او .پالن رسه مطابقت ولري   پروژه باید له.  ده او که نه عميل  شوي

 .(ه موخه دپروژې دوام او ثبات دیخڅعمومی مسیر 

 ؛کولکل )عمومی مسیر( اټ د پروژی د تګالرې 

  خه مخنیوي څو د بدو پیښو څه او اصالح يش  تر پالن تاز   د پروژېباید په دوامداره توګه

 امداره پروژه ولرو.و د هپوهه په پروژه کي رامینحته يش  او یو  نوې ،ويش

MTA  ددی ود پړاونو په اساس والړیو خاص تشکیل ده چي د پالنون د پروژې . MTA اف دهد 

په یو مثال ي . ړي او د وخت د ضایعاتو مخنیوي وکړ کارنه و څخه څد جریان  دۍ چي  د پروژې

 ونه، دهغه پړاو دپه  محور . او  Xد راپوره ورکړل شوي تاریخ د  شکل کي ښودل شوی دی ۳.۳۰

) کال  ۲۰۱۶ دد مثال په ډول  جدول کېپه محور ښودل شوي  . په   Yمطابق د  )مودې(تاریخ

 :ونه )نیټې( لريپالن شوي تاریخ هولډ  باندې د لته الندې درېمحور (  Xد 

  دMilestone   ۲۰۱۶جون  :سرتاتیژیک لومړي پړاو 

  دMilestone  ۲۰۱۶سرتاتیژیک دوهم پړاو: اوکتوبر 

  دMilestone  ۲۰۱۶سرتاتیژیک دریم پړاو: داسمرب 
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 د مایلستون ګراف تحلیلشکل:  ۳.۳۰د 

 ( لپاره دالیل په الندی توګه دي: Milestoneد میلستون )

 Milestone-1 خه وروسته پیاوړی شوی دی(څ۲۰۱۶سرتاتیژي )ښکتنی خط د :

تخمین شوې نیټه منل  دمیلستون د نیټو)تاریخونو( سلسلې دلیل  یو ایدیال خربه ده.

 شوی ده او د پالن ټاکل شوی وخت رسه برابره ده.

 Milestone-2 قويخه وروسته څله اکتوبر  ۲۰۱۶)منځنۍ کرښه د مشخصوالی لري 

لویدلی ده. دلته دا ممکنه کیږی چې ډیر رانیټه وروسته شوی ده(: د دغې سلسلې 

خه مخکی ډک څ، میلستون به له پالن تش وختونه هم په پالن کی ونیول يشزیات 

 )پوره( يش.

 Milestone-3  سه کیږی)په پورتنی کرښه کې ښکاري ترال ډیر نږدې او لنډ وخت کې

یوه په زړه پوری جدول جوړونه را (: دغه الره خه پیل کیږيڅددسمرب  ۲۰۱۶چې د 

و ورته څبه ترهغو پورې ترالسه نشی چې تر منځته کوي. د بشپړولو یوه مقدماتی نیټه 

 مختلف وختونه په پام کی ونه نیول يش.

ږو او د مطلوب مقصد ته رسیغوره رهنمود او الرښوونی په واسطه د یو شمیر منظمو جلساتو 

  .دریواړو راپور اورول کیږي

Check list realization phase  د چک لیست د ادراک مرحله 

 

جهینت  سوال  

 اهدافو ته په کتو رسه پروژی ته دوامداره پاملرنه 1.      

الف : ایا دا معلوم دی چی کوم  فرعی اهداف له مخکی ترالسه شوی؟          

           ؟              و مقیاسونه په ګوته  شويد هغ ترالسه شوي کوم اهداف چی ال تراوسه ندیب:          
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ه کوی/فعالیت کوی  ؟څراوړو لپاره هج : ایا ټولی پروژی د حاصل د السته       

دبلی پروژی فعالیتونه              .2 

؟ د وظیفی په یوه دوره کی تررسه شوي ديایا د پروژی اړون       

؟ قاصد په یوه دوره کی  تر السه شويد راتلونکی دوری لپاره م       

دوره ،یا هم کیفی حالت کی ده ؟ .  د پروژی حالت ــ پروژه اوس د بودجی د مرصف ، یا په کاری3   

نګه دی ، خصوصا د یو برجستګی په دوره کی ؟څالف : د پروژی اوسنی حالت    

د جوړښت ،مصارفو ،یا هم د پروژی وخت پوری شتون  (target)ب:  ایا په پروژه کی یو حقیقی هدف

 لری ؟

 کنه ؟ لیکلی سند شتون لري نی په اړه کومج: ایا د پروژی د وخت ، توافق ، جریان یا هم تصیم نیو 

 4.   په پروژه کی کار یا فعالیت کول  

؟  دندی په بریالی توګه پای ته ورسويچی خپلی ورسپارل شوی  ی يشالف: ایا هر تیم کوال    

ی ؟ زیاتولی یی موندل او که  ارزیابی په صورت کی کمي شويستونزی د  ب: ایا رامنځته شوي  

رنګه ارزیابی او ساتل کیږی ؟ څج : د کار وروستی پایلی   

؟ دکار ښودنی یا ترننګ فعالیتونه شتهد : ایا پروژی پوری مربوط   

د پروژی مربوط ارتباطات     .5 

 الف : ایا ټول رشیکان په کافی اندازه معلومات لری او یا په پروژه کی شامل دی ؟

پوری تړلی منظم جلسات دایریږی ؟ ب: ایا په پروژی  

 6.د پروژی تیم /د پروژی کلتور  

؟هشت الف: ایا په پروژه کی د داخلیدو یا بیرون کیدو پوری مربوط خلکو لپاره کوم فعالیتونه  

د پروژی کلتور ته پرمختګ ورکړی؟ چې لرو،ب: ایا تیم جوړونی پوری مربوط فعالیتونه   

م مدیریت د خطر منظ. 7   

یا هم د معلومو خطراتو لپاره اقدام شوی دی ؟الف: ایا نوی خطرات پیژندل شوی دی ؟ او   

 ب: ایا د موجودو خطراتو په اړه له مقاماتو او یا د پروژی تیم رسه خربی شوی ؟

او ایا مقیاسونه پیژندل او ارزیابی شوی ؟         

وی ؟ج:  ایا د خطر احتامالت د واقع کیدو یا راتلونکو خطراتو تاثیرات تخمین یا پیشبینی ش  
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وژی دوامداره بازارموندنه د پر    .8 

 الف : ایا دپروژی بازارموندنی فعالیتونه اجرا شوی ؟

؟ ل کیږيایستخه بهر ، د مثال په ډول نور دیپارمتنتونو یا مشرتیانو ته څب: ایا معلومات له پروژی   

 : د چک لیست د ادراک مرحله۳.۳۱جدول      

Closure phase د تړلو مرحله 

. دي کیدل تړل، یا هم کیدل ، نهایی کیدل تکمیلدپروژې  لپاره مرتادف الفاظ؛ دې مرحلې د

، چی تر ټولو مهم یی د  پوری مربوط ټول وروستی فعالیتونه راځي ه کی یوې پروژېمرحلنوموړی 

چی لږتر لږه یو اړخیز ، تصدیق ترالسه کول دي یې دخه څاو اړوند مقاماتو  تسلیمي پروژې

السته راوړنه  (بدلی عوض) د ولډ ډاډمنپه وروستیو فعالیتونوکی یې په دی ، چی تصدیق مهم 

  .یم منحل کیدل راځیی د ټاو د پروژ 

  پایلیاهداف یا  .۳.۴.۱

یعنی پروژې ،  دي پای ته رسول کیدل په تخنیکی او مدیریتی توګه د یوې پروژېتړل  پروژېد 

  د ټولو فعالیتونو له منځه وړل . اړوند پورې

جی په منلو رسه منحل او له ییم د وروستی نتکامیابی پروژی په پای کی ټاکل شوی ټدیوې 

مربوط اړوند فعالیتونه او نتایج دپروژی کیدل پروژی تړل  چی د یوې، یږيخه خالصڅولیت ئمس

یم منحل او ټ د پروژېاو په دې توګه  راپور کی لیکل کیږي د ټولو چارو د پای ته رسولو یا تړلو

 . ازادې پاتې کیږي پاتې منابع

(Acceptance منل (   ۲.۴.۳.  

لوروالندی مراحلوباندی ویشل کیږي:څد قبلونی مرحله په   

  ؛د پروژی د نتایجو وړاندی کول .1
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، چې هغوی د پروژی اړوند الندې مواردو ږيد پروژی نتایج اړوند مقاماتو ته وړاندی کی

 : باندې متکي وي

 ؛تولید 

  ؛د تولید ثبت 

  تړلو راپورد پروژی د. 

 حقایق شاملیږی :مهم الندين په نوموړی راپور کی د پروژی اړوند    

 ؛د پروژی وړاندیز 

  ؛د مدیریت خالصه 

نګه پالن او تطبیق څه ترالسه شوی ؟ پروژه څدی مرحله کی مهم سوالونه لکه : ه پ

 حل کیږي. شوی ؟

 ؛نتایج  د پروژې 

  ؟ هداف ترالسه کړيیې  اومره وخت کی څپه 

 ؟ دي انتخاب شوي چارې -حل کومی الری د 

 ي؟د و منابع ( رضوري) وخت ، مصارف ا ېڅکومې ه 

 .ښودل شوی ده کې پرکيڅ بل راتلونکیراپور منونه په د د پروژی د تړلو  

 

 (Approvalتصدیق ) .2

هم  (بدله عوض )اجوره یا راپور امضا او له هغه رسه یو مقدار روستیو  مقامات د پروژې

 : ورکوي، مقامات الندی موارد تصدیقوي

  ؛د ترالسه کیدونکو اهدافو درجه 

  ؛د تسلیمیدو کیفیت 

 ت رضوری وخ. 
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رسه  مواردو کی مقامات نسبی تادیات تصدیقوی ، او ګډونوال په پروژه کی اصالحاتو په داسې

 . اکل شوی نیټی پوری ارتباط نیيسمسولیتونه ټموافقت ښیی چی په هر وخت کی 

 جی انتقال یپروژی د نت د .3

ه پروژه او د هغی په  نتایجو پورې له پئدا مس رنګه او چاته انتقال يشڅژی نتایج دا چی  د پرو

را چی دا د پروژی د طرح یا اج حتی نوموړی کیدای يش یوه  جدا ) فرعی ( پروژه وي . اړه لري

 : نی ديدلته د انتقال الندی منونې ممک  .کولو په وخت کی باید تطبیق يش

 ؛برخی ته انتقالول په الس رسه خدماتو یا عملیايت  

، د عملیاتی روزنهچی دا په یوځای کولو، یا خصوصی زده کړو باندی معرفی کول ، کارمندانو ته 

  ؛تسلیمی رسه صورت نیيسپه  ېکتابچی رامنځته کول او د هغ

 ته د هغه تسلیمی  جوړښت )سازمان یا ارګان((  خطیمړنی )و لTransfer to the line 

organization  

  ؛یو جدا دیپارمتنت په عملیاتی برخی او راتلونکو پرمختګونو باندی پاملرنه کوی

  لیږد Migration : 

 خه نوی سیستم ته د معلوماتو انتقال .څله یو پخوانی سیستم 

 ؛یوی مقدماتی یا نوی پروژی ته د  هغه  انتقال  

و مرحله په څدی تر  ه سلګونو خلک شامل دي، ډیر رضوريپه لویو ادارو کی چی هلته پ خصوصاً 

ونو په شمول ډیر وخت ته چی دا د الندی فعالیت تطبیق يشباید  پالن او مرحله یو نوی سیستم 

 :  اړتیا لري

 ؛نوعیت د رهربیم د یو ټ 

  ؛په منظم ډول د استعاملونکو د ګروپ پراخوالی 

 ؛یل او ګټی اخستنی ته سپارل د فعالیتونو تکم 

  final phaseوروستی مرحله  .4
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 ارتباطي د موضوعاتو په وړاندې له تړلو وروسته د پروژی چی د پروژې دا باید په ډاګه يش

 وک دی ؟څشخص 

او خه وروسته داخلیدل څجهت  ، دمشرتي د یو سافت ویر د ناکامیدو ستونزې د مثال په توګه :

 داسې نور.

 

 ثبتونی او زد  کړېوروستی 

(Final documentations and lessons learned) 

، حال داچی مهمی موضوع رسه پای ته ورسیږي یوه بریالی پروژه هغه ده چی د مقاماتو په تایید

روژی منفی او مثبت اړخونه و د پڅتر  يش، فیدبک مرسته کوي ساتلګانی باید د راتلونکی لپاره و 

 . واضح يش

 (  Results of the closure phase) مرحلی نتایج په الندی ډول دياملی ک ېد یو 

  درسونه یا فیدبک د ورکشاپونو له الری ترالسه شوي 

چی په پروژه کی کوم شیان ښه وو  يیم باید په ترالسه شویو نتایجوکی وښید مقاماتو او پروژی ټ

 ؟ پروژو کی کوم شیان د تایید وړ دي او په راتلونکو

 ( یا جال لیدنو کی تررسه کیدای يش Meetingsعامو لیدنو )چی دا په 

 ېیا مثبت منفي ېه زده کړی او کومڅچی دوی  فیدبک ( ولري دپروژی هر غړی باید یو ځواب)

 . دي السته راوړي یېتجربی 

 

  ستی راپور )ود پروژی ورProject Closure Report (PCR 

یوی ښی اداری  د پروژو لپاره مرسته کونکی ويوروستی راپور په کمپنی کی د اضايف د پروژی 

 د نتایجو/درسونو راپوریو اساس دی .  لپاره ترالسه شوي
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  په اخر کی د نهایی اسنادو وړاندی کول 

او   (خالصه لنډیز)کی  د پروژی د ارقامو یا موضوعاتو یو  لوپرزینتشن یا وړاندی کو  په دغه

 .مهم نظریات شاملیږيکشاپ په هکله همدارنګه په پروژه کی د ور 

 

 ( وروستی لیدنهFinal Meeting  ) 

 :( په الندی ډول کیدای يشAgendaد وروستی لیدنی لپاره ممکنه  اجندا )

 ؛ورستی پرزینتشن 

 ؛او نور دوام  

  لیږدول)انتقال( او دکنرتول اطمینان ورکولمقاماتو ته د وروستیو اسنادو. 

 

 

 اسنادو تسلیمول  په علمی بڼه په یو   کمپنی کی د ورستیو 

باید یو هدف وټآکل  ې په موخهساتندستامتیک ډول ژه کی د ترالسه شویو تجربو په سیپه پرو

لوړوالی لپاره، باید د( د علمی سویی  finance managerهر راتلونکی مدیر )د ، د پروژی يش

ورته زیاته  ژو کی بایدشویو پرو و. په ځانګړی ډول په ناکامالرسسی ولري دغو اسنادو ته هغه 

 . ديترالسه شوی تجارب خه زیات څځکه له هغوی  ،توجه ويش

  dissolvingمنحل کیدل  .۳.۴.۴ 

 projectخه وروسته د پروژی آمر )څد پروژی له ختم  .یوه پروژه رشوع او یو واضح پای لری

manger یم منحل کیږي، د پروژی او ټ اړوند فعالیتونه ختمويوژی پورې ( او د پروژی ټیم پر

اکلی ټپه عام ډول  کې څپه دې تر  .پروژی رشوع يشنورې  و راتلونکيڅاړوند منابع پریږدي تر 

 . ژو په لټه کی ويراتلونکو پرود  منابع مرحله په مرحله کمیږي او د ځانکړی پروژی غړي

که چیرته داسی دوام . غړی عملیاتی برخی ته انتقالیږی ، د پروژی یو تعداد  کې  ITمثال ،  په   

 . ساتل کیږياو  نو نتایج یی حفظ  ومومي

  . مصارفاتی منبع یا مرکز بندول ديدی د یو کاروبار وروستی فعالیت د پروژ 
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 : د پروژی تړل۳.۳۲شکل

 

  Outlookلرلید  .۳.۴.۵

رنګه څجه یپروژی ښه نت  ، دیوېلونکي ته نظر ويشرات د هغېپه پای کی باید  د یوې پروژې   

 ید وړ وګرځيئاو د تا هنتایج  اوږدمهال و د یوې پروژېڅرنګه ممکن دی تر څ؟  يش ترالسه کیدای

 ؟

د یوې پروژی لپاره  هغه کې ؛  ريف کیږيد مثال په توګه : یو نوی تولید چی کله بازار ته مع

 : الرښونی وړاندی کیږي  الندې

  اجاره (د تولیداتو د اخستلو لپاره مالی خدمات )متویل يا 

 ) د تولیداتو لپاره خدمتونه )ساتنه، ترمیم پوری اړوند کړنی 

و یو څتر  دی سبب ګرځي ، چی دا د موجوده ويد غړو ترمنځ ښه همکاری  عموماً  په پروژو کې

 ( کړئکله هم یو کامیاب ټیم له السه ورنڅ) هی ل يشښه با تجربه ټیم وسات
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پروژې لپاره ګټور تاثیرات  چی د نوې ټول ټیم ته دنده وسپاري وڅتر  ی يشیو شخص کوال  بناً 

 . ولري

  checklistچک لیست .۳.۴.۶

 مرحلی لپاره یو چک لیست راښیی . ارقام د نهایی )تړلو ( 3.33

  (خالصه. لنډیز)۳.۵

ترشیح  ادو کېپه چاپی مو  ه چېرنګڅ؛ لکه ویشل کیدای يش و باندېو مرحلڅیوه پروژه په 

 . واسطه ترشیح شوي ديه ډول د کمپنیو پ شوی او یا په انفرادي

 ه.پروژی د جوړښت او د هغی د نومولو لپاره مختلف امکانات شت ه دې برخه کې د یوېپ
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 ( checklist for closure Phaseستی مرحلی لپار  چک لیست )ود ور 

 پایله سوالونه

 )منل(:د پروژی قبلول  (1

a)  ایا پروژه دمدیر یا ریس پواسطه تایید شوی ؟ که چیرته یو اړخیز

، ایا تر ټاکلی تاریخ پوری  قبولیت او اړین اصالحات وجود ولري

 ؟ین شويورته د اندازه ګیری معیارونه او  مسولیتونه تعی

b) ایا د پروژی نتایج د هغه له تړلو اسنادو رسه وړاندی شوی؟ 

c)  ( ایا مدیر یا ریسprincipal ) په رسمی توګه پروژه ختمه کړی؟ 

 

  :دپروژی اسناد (2

a) ؟ ه کی د قبولیت کوم راپور شتهایا پدی برخ 

b) ول د پروژی ورستی راپور شتون ایا د ملړنیو نظریاتو په  شم

 ؟لري

c)  ایا د پروژی د دوران ،د مصارفو وروستی اسناد او د هغه

 حقیقی مقایسه تررسه شوی ؟

d) ایا د پروژی تشکیل ثبت شوی ؟ 

 

 وروستی لیدنه  (3

a)  واب یا تو او یا د مربوطه ټیم لخوا کوم جاړوند مقامادایا د پروژی

 ؟ شتهفیدبک 

b)  زده کړو په نظر کی نیولو رسه د  خه ترالسه شویڅایا له پروژی

 شوی ؟ پروژی بیا کتنه

c) تررسه شوی فعالیتونه لیست شوی ، کومی منع  ایا په پروژه کی ښه

رد چی راتلونکی کیدونکی اشتباهات رامنځته شوی ، اوکوم موا

 ؟تغیربات  تصدیقوي

 

 

خه پرته د څل ه منحتکمیل کیدنه د پروژی ل کې عاجلهایا پدی برخه  (4

 تړلو د مراسمو په ډول موجود وو؟
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 ( Project dissolutionد پروژی منحل کیدل )  (5

a) نورو پروژو ته انتقال  ، مثالً د پروژی غړي ترک) آزاد ( شوي دي ایا

 ته ګرځیدلی دی ؟   ( Line organization)روو تړلو ادایا نور 

b)  شوی یا له رشیکانو رسه ختم  ایا د کارکونکو قرارداد بیا نوی

 ؟ شوی دي

c) ایا مصارفاتی مرکز تړل شوی دی ؟ 

d)  ؟ ړه خربی شوي دي) تکمیل کیدنی ( په ا ستی متامیتو ایا د ور 

 

 په پروژه کی د مسولیتونو اړوند مرحله  (6

a)  ؟ د تررسه کولو لپاره کوم توافق شتهایا د وظایفو یا کړنو 

b) ؟وک مسول ديڅامیت او تطبیق لپاره د زیات ح 

c) پارمتنت ایا د تړلو ادارو ،متخصصو دیپارمتنت  او عملیاتی دی

 ؟لپاره کړنی تنظیم شوي دي

d) ؟شته پاڼه  کی لیکلی اسناد یا  کوم ترشیحايت پدی برخه 

e)  ؟ شتهایا د پروژی لپاره عملی الرښود 

 

ترجمه او واضح   ((Know_Howراتلونکو پروژو لپاره اړوند پوهه ایا د (7

 شوی ؟ د مثال په ډول؛ دیوی پروژی اړوند ډیټابیس ته داخلیدل

  

 

 چک لیستد ورستیو مراحلو  جدول۳.۳۳د 

 :وو لور عملی مراحل ښودل شويڅ کتاب کې ه دېپ

 (  strategy phaseژی مرحله ) تیسرتاد  .1

 و یو کاری څتر  ،یل رسه رشوع کیږیاوضاع او محیطی حاالتوپه تحلد نوموړی مرحله 

، بیا د هغی وژه مشخصه يش. کله چی پر بیق لپاره رامنځته کړيد تط چوکاټ د پروژې

وړاندیزونو لپاره دهغه اساس د  وژېالره یی د پر حل مړۍو چی ل .اکل کیږياهداف ټ

رشوع کیدنی باندی داللت کوي ، په پروژی ؛ د پروژی وړاندیز د دي ولاکل یا تکمیلټ
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دقیقو خصوصیاتو او  )کره(د دایږی ، چی د پروژی په نوعیت او اندازې پورې مربوط

 .خصوصیاتو رامنځته کول دي چی باید تررسه يش اجرایی

 (( Planning Phaseد پالن جوړونی مرحله  .2

پایله کی د پالنولو په  ر لپاره یو مهمه دنده ده ، دپروژېمدید پالنول د پروژی  د پروژې

هم په دې مرحله کې لپاره د نورو پالنونو رامنځته کول  ، د پروژېپالن رامنځته کیږي

 work breakdownجوړښت ویش ) چی تر ټولومهم یی د کاري، راځي

structure(WBS.دی ) 

پالن او  و، د منابع Milestone Planپه اساس د وخت مهالویش کی د  د دندو د ویش  

 .موده شاملیږي ود لګښتون

 نورو ذیربطو او تړلوو د پروژی د ښه تطبیق لپاره څد پروژی دتشکیل وظیفه ده تر دا 

 لیکيل په دې بهیر کې بایدکی  یو موثر جوړښت رامنځته کړي.  ادارو رسه په ارتباط

 .اويس ښه ترشیح شوي (corresponding Rules) اصول

 Realization Phase  د درک یا فهم مرحله       .3

 د پروژې مه دنده ده ، په لرلید کېبله مه همدیر لپاره یو  د پروژې کنرتول د پروژې د

داخلی یا  پروژې تړل یا لغوه کول دي .چی د پروژېمنځنی مهمه دوره ، یا هم د 

 . باید اطمینان ورکړل يشخه څرونی تفاهم بی

دې وخت ه ، پدل يشولی رس پالیسی  کی اختالل او انحرافاتکو  که چیرته د پروژې

له مخی د پروژی جریان   Milestone plan، د باید لیکيل فعالیتونه تررسه يش کې

 .یدای يشبرابر هم ستونزو لپاره یو مهالویش  کنرتول او د هغه اړوند

 

 (( closure phaseه تړل کیدو یا پای مرحلد  .4

 اماتو لخوا د پروژېنقطه د مق هاو مهم تکمیل تررسه يش، اسايس دی مرحله کې د پروژېه پ

مرحله کی د مراحلو تحول او د منابعو ترک  کیدو د ختم یا نهایی  .دی (قبولیتمنل کیدل)
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پروژو لپاره  نهایی اسنادو ساتل او د راتلونکي زده کړو او تجاربو په هکله ترالسه شوي ,کول  

 .تجارب او السته راوړنی شاملیږيشوي نوی ترالسه 

 (problem)ستونهی 

 ((Project objectivesد پروژی  اهداف  3.1

a)   ؟ و د پوهیدو وړ ويڅیوی پروژی هدف باید په کوم ډول وي تر د 

b) ؟ د یوې  پروژی اهداف ولی مهم دي 

c)  ؟کوم ټکی باید په نظر کی ونیول يش ی داهدافو په ترشیح کولو کیدیوې پروژ 

d)  ؟ی يشخه استفاده کیدال څدیوی پروژی د اهدافو واضح کولو کی له کومو میتودونو 

 Environment Analysisد چاپیریال تحلیل   3.2

a)  ؟د چاپیریال تحلیل تررسه کیدای يشد کومو میتودونو په استعاملولو رسه 

 

 (  Milestones مراحل)  ه کولود برجست  3.3

a) ه کولود برجست ( مرحلهMilestone  )ه ته وایی ؟څ 

b) ؟ هد برجستګی پروسه په یوه پروژه کی ولی رضوری د 

 دپروژی پالن  3.4

په دلته ؟ کوم دي  ،شوي را لنډپه یوه پروژه کی تر ټولو مهم پالنونه چی د پروژی په پالن کی 

 : وډول هغه واضح کو  لنډ

3.5 Work Breakdown structure (WBS) 

WBS ولی رضور دی ؟ 

 ارزونه   WBSد  3.6

a)  د یوWBS   ؟ ه ديڅګټی 

b)  د یوWBS  ؟ وم ديمحدودیتونه ک 
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 (Resource plan and cost scheduleد منابعو پالن اود مصارفو مهالویش ) 3.7

 ه ده ؟څد منابعو د یو پالن او مصارفو د مهالویش ګټه 

 ( Project organizationد پروژی تشکیل ) 3.8

a) د پروژی د تشکیل شکلونه یا بڼی چی تاسو پوهیږی ذکر یی کړی ؟ 

b)  یاد پروژی تشکیلchart ی ؟کومو سوالونو ته ځواب ویونکی د 

 ( project organization_ Evaluation)  دپروژی د تشکیل ارزیايب 3.9

a)  ؟ ورسويو یوه پروژه اجرا یارسته څتر ایا یوه تړلی اداره مناسبه ده 

b)  ؟ ه ديڅدیوی پروژی د تشکیل ګټی 

  project controlدپروژی کنرتول  3.10

a) ؟ کیدای يش ه درک څپروژی په کنرتول رسه  د یوی 

b) ؟ ه ديڅد کنرتول لپاره  رضورت   دیوې پروژې 

c) ؟ د پروژی کنرتول کوم شیان رانغاړي 
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 پرکیڅلورم څ

 یو  لنډ  کتنه

دا د دپروژو د ده.  کلهکولو په هپرکی د پروژې د مدیریت په  هکله د تصدیق د ترالسه څدغه 

 .امکاناتو د راتلونکی په هکله یوه لنډیز دی  الزیاتو کره موضوعاتو او مدیریت او 

 تصدیقونه. ۴.۱

 چمتو کوي، لکه :د پروژې د مدیریت په اړه تصدیقونه و  ادرات شته چې بیالبیل سازمانونه ا

   لهIPMA{6}تصدیقونه ورکويلور و درجو باندی څخه تصدیق چې دا څ: 

- IPMA level D: certified Project Management Associate, 

- IPMA level C: certified Project Manager          

- IPMA level B: certified Senior Project Man IPMA level A: 

certified Project Director 

 Certificates from the PMI(Extract){8} 

- Certified Associate in Project Management(CAPM. R) 

- Project Management Professional (PMP R)    

- Program Management Proffisional (PgMP R) 

- Protofolio Management Profissional (PMPR) 

 Certificate related to PRINCE2 {3}                   
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- PRENCE2  Fundation 

- PRENCE2 Practitioner 

- PRENCE2 Professional 

 ( more information)معلومات  خه نور اضافهڅله دې . ۴.۲

 (7مربوط) PMIلکه ، د  دي ېموجود (ټولګیمنتخبات)معلوماتی  ات شمیرد پروژو دمدیریت زی

 اخه جرمنی معلومايتیوه پر دا  .خه کار اخیستل کیږيڅچې ور  PRENCE 2{4} یا هم مثالً د 

ده چې ممکن یو شمیر ( (Projektmagazin چی الرسسی ورته محدود دی  هغهده ټولګه 

مختلف انالین کورسونه د پروژی دمدیریت په هکله . همدا رنګه نلريو سی مدیران ورته الرس 

 ( . (5 شتهدلته یې چی یو انتخاب  ,( 1پواسطه ) Alion company، لکه د وړاندی شوي

، هرچاته کی  چی د رستیفکت امکانات هم لريد پروژو مدیریت کورس په جرمنی  free بل یې یو

 .برابریږيمیرس او ورته 

 Future  project management تمدیریراتلونکی پروژی د   . ۴.۳

مدیریت  )ګړندی(مشهور شوی ، نو د پروژو عاجل پرمختګ نهایت (تیزګړندی)د سافت ویرونو 

(Agile project Management   په راتلونکی کی او )ی او وال، همدارنګه شاید  نویچت رول لري

 .خه بهر استعامل يشڅپروژو  ITته توجه( هم د  یا هم اینده نګري ) راتلونکي

 ( Additional information)اضافی معلومات   .۴.۴

 کی خالصه کړو : الندې برخوره تر ټولو مهمی السته راوړنی په مونږ غواړو چی ستاسو لپا

 ؛شامل کړي کسان هم ځان رسهو نور څول تر څخلک دی ته ه 

  ؛او تعهدات موندل د تقاضا حقیقت 

 نو له وخت رسه ځان عیار کړئ؛ که چیرته تاسو پاتی راغلی ، 
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  منسجم کړئ؛ خمین لپاره د پروژی غړيتد و  څهراتلونکو د  

 .محیطی اړخونه په نظر کی ونیسئ 

ر او یمحیط د غړو په خوښه تغی ېپروژ د ، چی خپل تاثیرات لري محیط باندی هم حتامً پروژه په 

 .نو د کم رضر په لیدلو محسوس کیږي ،که چیرته خراب يش

نی حالت کی ټولنیز په هرمخک .باید خرب او سوهم خه څچاپیریال ساتنی له محیطی حفاظت او  

، هم د پوهیدو و د هغوی د بیا دوران موضوع دهمیتود په نظر کی نیول چی هغه د منابعو د ساتنی ا

 .رضورت لري 

( ، ارتباطات  Conflict Managementد شخړو مدیریت) لپاره، په  آخر کی د یوی کامیابې پروژې

لیاقت او ذهینت  ذايت، او ( soft skills) ونه( ، نرم مهارتCommunicationsراپوهاوی -پوهاوی )

له باتجربه  ه خپل نظریات ،مفکوری او تجربیهمدارنګ. )وړاندیز( کیږي شنهادیوړه کچه پپه ل

په اخر کی  . خه مشوری واخلئڅ ، د کړنو نظارت او له خپلو همکارانو  ې کړئاشخاصو رسه  رشیک

 ! د کامیابی هیله لري د دې کتاب لیکواالن ستاسو د پروژو
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  (Templates)منونی 

په دی کتاب کې دهغو موضوعاتو اړونده منونی ذکر شوي چې په اړه يې بحث شوی دی. لکه 

مناسبی پروژی د مرحلی  ښی او ېشکل کې ښودل شوی، الندی منونی د يو  ۱،۵نګه چې په څ

 :په الندې توګه  ديدي.  دامنونی  د بشپړولو لپاره  اړينی او رضوري

 عمومي موضوعات(Comprehensive Topics)  

 ( او دهرې یوې عنوانه دلته لیکل  چې راتلونکو پاڼو کې راځيد پروژی ځانګړتياوی

  Project profile( شوی دی لکه

 ( تر همدې عنوان الندی یې وګورئد کړنو يا فعاليتونو ليست )Task list (p.130) 

 ( و.ګ:داړتياوو ليست) Requirements list  

  د( و.ګ:پروژی لپاره الرښود کتاب Project handbook ) 

 ( و.ګ:د خطر ليست Risk list) ) 

 و.ګ:او پالن  اړيکو يا ارتباطاتو طرح،Communications plan  

 و.ګ:ميونوټس،  Minutes  

  د سرتاتيژۍ مرحله(Strategy phase)  

  دRACI  مرتيکسRACI matrix  

  د چاپرييال تحليل او پيژندنهEnvironmental analysis  

  د پروژی ترتيبProject order  

 د پالنولو مرحله  (Planning Phase)  

  دو( د سپارلو او ويش  جوړښت ندد فعاليتونو)دWork breakdown structure 

 وړه څيا ک  کاري بستهWork package 

  د ميليسټون پالنMilestone plan  

  ويش يا جدول د لګښت مهالCost schedule  

  د تشخيص او پوهېدولو مرحله(Realization phase) 
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  ميليسټون راپورMilestone report 

 د پروژی وضعيت Project status)) 

 ود پروژې د تسليمولو يا تړلو پړا(Closure Phase)  

  د پروژی د تسليمولو يا تړلو راپورProject closure report   

 تبرص :

انګلیسی او هم یې په پښتو ترجمه راتلونکو مخونو کی دغه پورته بیلګې هره یوه هم په 

 کتالی شی:
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 شکل: د پروژی د مراحلو مناسبه بیلګه  ۵.۱د
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 ستاسولپاره یو بل الرښود:

 (Project Profile)د پروژی ځانګړتياوی

  

  Project No د پروژی منرب   (Project Name)د پروژی نوم

   (Principle)د پروژی رئيس 

   (Project Manager)د پروژی مدير 

  (Status)وضعيت   (Version/ Date) تاريخ/ ورژن

 

 Steering)د پريکړی کولو کميټه يا د رهربۍ کميټه

Committee)  

 

   (Project Team)د پروژی ټيم

   (Stakeholder)ذينفع خواوې / ګټه اخېستونکی  

   (Supplier)عرضه کوونکی يا برابرونکی 

 Project)د پروژی پای يا ختم    (Project Start)پروژی پېل د

end)  

 

   (Objectives)اهداف

   (Project Scope)د پروژی مقصد يا غايه

   (Milestones)ميليسټون

    (Terms of Payment)د تاديې يا د ورکړی رشايط

                                            (City, date)تاريخ       ښار،

 د پروژی مدير                                                          رئيس 



214 

 (Task List)د کړنی يا فعاليت ليست

 

د پروژی منر  

(Project No 

  (Project Name)د پروژی نوم  

  (Responsible)ځواب ورکونکی يا مسؤل 

  Version /Dateنيټه / ورژن  

 

ر  
ام
ش

(N
o)

 
 

ت 
لي
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ف
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k)
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ګ
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ځ

 (R
es

po
n

si
bl
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نې
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 (S
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e)
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 (D
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 D
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e)
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تو

ړي
وم

ل
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it

y)
 

 

ت
عي

ض
و

 (S
ta

tu
s)

 

له
پاې
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ts

) 
 

ی 
رص

تب

(C
om
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ts
) 
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 (Requirements List) د اړتياوو ليست

 

د پروژی منر  

(Project No 

  (Project Name)د پروژی نوم  

  (Responsible)ځواب ورکونکی يا مسؤل 

  Version /Dateنيټه / ورژن  

 

ر  
ام
ش

(N
o)

 

ی 
او
تي
اړ

(R
eq

ui
re

m
en

ts
)

 

ه 
ګټ

 / 
ی
او
خو

ع 
نف

ذي

ی
ک
ون
ست

خې
ا

(S
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)
 

يا
لت
چ
پي
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it
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y)

 

ت
عي

ض
و

 (S
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tu
s)

 

ی 
رص

تب
(C
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en
ts

)
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 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 ...........................................................................................  (Project)پروژه

  (Author)پېل کوونکی

.................................................................................... 

 (Version)ورژن

........................................................................................... 

 (Location)ت یعموق

...................................................................................... 

 (Document administration)د سند تنظيم 

  (Version History)د ورژن تاريخچه

  (Changes)بدلونونه   (Version)ورژن  (Author)پېل کوونکی  (Date)تاريخ
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  (Distribution)توزيع يا ويش

 ,Distributors)ويشونکي، نومونه  (Version)ورژن  (Date)تاريخ

Names) 

   

   

   

   

 

  (Approval)تصويب يا تاييد 

 ,Distributors)ويشونکي، نومونه  (Version)ورژن  (Date)تاريخ

Names) 

   

   

   

   

 

  (Related Documents)اړ ونده اسناد

 ,Author)پېل کوونکی، رسليک يا عنوان

Title)   

  (Location)موقيعت  (Version)ورژن
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 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 

  (Introduction)پېژندنه  ۲

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

  (Purpose)غايه يا مقصد. ۲.۱

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

  (Short Description of the Project) د پروژی لنډ   رشح. ۲.۲

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

..................... 

  (Contact Persons)اړيکه نيوونکي اشخاص )هغه اشخاص چې اړيکه وررسه نېول کېږي( 

وم
ن

(N
am

e)
 

 

يا 
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رو

ده
دن

(R
ol

e)
 

 

څ
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ان
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) 
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ا
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l)
 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 

  (Project Overview)د پروژی کتنه. ۳

.............................................................................................................

............................................ 
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  (Situation Analysis)تحليل  )وضعیت(د حالت. ۳.۱

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................... 

  (Environmental Analysis)د چپريال تحليل . ۳.۲

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................... 

  (Project Order)روژی ارډر د پ. ۳.۳

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................... 
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  (Objectives)اهداف. ۳.۴

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................... 

 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

  (Communication)اړيکه يا ارتباط. ۳.۵

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

................................................................... 

  (Escalation)چټک زياتوالی . ۳.۶

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

...................... 

  (Rules)قواعد. ۳.۷

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................... 

  (Documentation)اسناد. ۳.۸

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................... 
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 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 (Project Plan)د پروژی پالن . ۴

.............................................................................................................

........................................................ 

 Work Breakdown Structure)د فعاليتونو د تقسيم جوړښت. ۴.۱

(WBS)) 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

...................... 

  (Work Package)وړی څکاري بستی يا ک. ۴.۲

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 
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  (Time Schedule)دوخت مهال ويش. ۴.۳ 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 Resource Plan and Cost)د رسچېنو پالن او د لګښت مهال ويش. ۴.۴

Schedule)  

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 

  (Project Organization)د پروژی سازمان. ۴.۵

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 (Kick -off)پېل . ۴.۶

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 

  (Project Execution)د پروژی اجرا او تطبيق. ۵

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

..................... 

  (Milestones)ميليسټون . ۵.۱

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 

  (Project Controlling)کنټرول د پروژی . ۵.۲

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 
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  (Protocols)پروتوکولونه . ۵.۳

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

  (Risk Management)مديريت د خطر. ۵.۴

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..................... 

 (Project Handbook)د پروژی الر ښود 

 

  (project Closure)د پروژی سپارل يا تسلېمول. ۶

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................... 

  (Acceptance)دپروژې منل. ۶.۱

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................... 

 (Project Closure Report)راپور )تسلیمدهی(د پروژی د سپارلو . ۶.۲

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................... 
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  (Transition)انتقال. ۶.۳

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................... 

  (Risk List)د خطر ليست 

 

د پروژی منر  

(Project No 

  (Project Name)د پروژی نوم  

  (Responsible)ځواب ورکونکی يا مسؤل 

  Version /Dateنيټه / ورژن  

 

امر  
ش

(ID
)

 

ل
صو

خ
ش
طر م

خ
د 

 
دنه

يا پېژن
 

 
(R

isk
 Identification) 

 

ي 
ک
که نيوون

اړي

ص
خ
ش

(C
ontact Person) 

 

p I 

طر
خ

=(R
isk)

 
P*I

 

ت
ضعي

و
(Statu

s)
 

  

ۍ 
کړن

(A
ctions) 
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 :Legend)د رشح نښلونه)ضمیمه یا د سمبولونو 

  P= Probability of Incidenceدپېښی يا حادثی احتامل

   I= Estimated Impactاحمتايل اغېزی 

 د پروژی نوم

Project name 

د پروژی  

 منرب

Project No. 

 

 د پروژی مدیر

Project manager 

 

 نيټه / ورژن

Version / Date 

 

 پېل کوونکی

Author 

 

 

 

 



231 

 

 د اړيکو ډول

Kind of communication 

وک/ دچا څ

 رس 

Who / With 

whom 

 مقصد

Purpose 

 تکرار

Frequency 

 تبرصی

Comments 
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 (Minutes) پروتوکول 1

 

 د پروژی نوم

Project name 

د پروژی  

 منرب

Project No. 

 

 موقيعت

Location 

 تاريخ 

Date 

 

پروتوکول 

 اخېستونکی

Minute taker 

 نسخه 

Version 

 

 عنوان

Topic 

 

 

 حارضین

Attendees 

 

 

 

 

 د ویش لسټ

Distribution list 
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 منرب

No. 

 د کار وظیفه

(A)ction item 

 د کار تصمیم

(D)ecision 

 د کار معلونات

(I)nformation 

 رشحه

Description 

 / يا ځواب ويونکی

 Responsibleمسؤل 

 د پای نېټه

Due date 
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 (RACI Matrix)مټريکس RACIد 

 

د پروژی منر  

(Project No 

  (Project Name)د پروژی نوم  

  (Responsible)ځواب ورکونکی يا مسؤل 

  Version /Dateنيټه / ورژن  

 

 ول استازيتوب او د کار تصويب  (،جوابدهي) لحساب ورکو 

A= Accountable – Delegating and Approving the Work 

  R=Responsible-Working on the Taskپه کړنو او دندو باندی کار کول ،مسؤليت 

 – C= Consultedمهمه او غوره مشوره ورکول  په ځانګړي توګه د موضوع په اړه  -مشوره ورکول 

typically exert on subject  

 – I= Informedد پرمختګ په اړه پوه او معلومات لرل -خربتيا

 Interested in Progress 
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 Environmental) د چاپرييال تحليل او پېژندنه 1

analysis) 

 

 د پروژی نوم

Project name 

د پروژی  

 منرب

Project No. 

 

ځواب ورکونکی يا 

 مسؤل

Responsible 

 

 نيټه / ورژن

Version / Date 

 وضعيت 

Status 

 

 

ه ذينفع / ګټ

 اخېستونکی

Stakeholder 

 ذينفع / ګټه

 اخېستونکی

Possible role in 

project 

 د پروژی په

ا اړ  سلوک ي

 رويه

Attitude 

concerning 

project 

ممکنه 

نفوذ/ 

 ځواک

Possible 

influence / 

power 

اقدامات / کړنالری يا 

 سرتاتيژيانی

Measures / strategies 
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 (Project order)د پروژی ارډر

 

د پروژی منر  

(Project No 

 

 

  (Project Name)د پروژی نوم 



237 

 

 

 

  (Principle)رئيس 

 

 

 Project)د پروژی مدير

Manager)  

  (Status)وضعيت  

 

  (Version/ Date)ورژن/ نېټه

 

د پريکړی کولو کميټه يا د رهربۍ 

  (Steering Committee)کميټه

 

 

   (Project Team)د پروژی ټيم

 

ذينفع خواوې / ګټه اخېستونکی  

(Stakeholder)  

 

 

   (Supplier)عرضه کوونکی يا برابرونکی 

 

   (Project Start)د پروژی پېل

 

د پروژی پای يا 

 Project)ختم 

end)  

 

   (Objectives)اهداف

 

   (Non-Goals)اهداف نه وي
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   (Project Scope)د پروژی مقصد يا غايه

 

   (Milestones)ميليسټون

 

  د قرار داد ارزښت

 

 

د                                           (Principle)رئيس                             (City, date)ښار، تاريخ

  (Project Manager)پروژی مدير 

 

 Work Breakdown Structure)د فعاليتونو د تقسيم جوړښت 1.1

(WBS)) 

  

د پروژی منر  

(Project No 

 

 

 

  (Project Name)د پروژی نوم 

 

 

  (Project Manager)د پروژی مدير

  (Status)وضعيت  

 

  (Version/ Date)ورژن/ نېټه
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 (Work Package or WP)کاري بسته

 

   (project Name)د پروژی نوم

 

د پروژی 

  (Project No)منرب

 

 WP)وړی نوم څد کاري بستی يا ک

Name) 

 WP Id  

 WP)وړی مالکڅد کاري بستی يا ک

Owner)  

 

 

 WP)وړی تاييد او تصويبڅد کاري بستی يا ک

Approval)  

 

 

  (Status)وضعيت    (Version/ Date)ورژن/ نيټه

 

د کنټرول 

 Progress)جريان

Control)  

  (Actual)حقيقي  (Plan)پالن 

 

 

د کار اندازه يا 

 Amount of)حجم

Work)  

د کار اندازه يا   (Duration)موده

 Amount of)حجم

Work) 

 (Duration)موده

     

  (End)پای   (Start)پېل   (End)پای   (Start)پېل  
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  (Comments)تبرصی

 

 

  (Objective)هدف

 

 

   (Preconditions)مخکنی ورکړی 

  (Input) )لګښت( 

 

  (Scope)غايه يا مقصد

 

 

 

 

  (Results)پاېلی يا السته راغلی نتايج

  (Output)محصول

 

 

  (Milestone Plan)د ميليسټون پالن

 

د پروژی منر  

(Project No 

 

 

 

  (Project Name)د پروژی نوم 

 

 

  (Project Manager)د پروژی مدير

 

 

  (Version/ Date)ورژن/ نېټه

  (Author)پېل کوونکی 
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  (Cost Schedule)د لګښت مهال ويش

 

د پروژی منر  

(Project No 

 

 

 

  (Project Name)د پروژی نوم 

 

 

  (Project Manager)د پروژی مدير

 

 

  (Version/ Date)ورژن/ نېټه

  (Author)پېل کوونکی 

 

  

اټکل شوی نيټه يا   ګڼه

 Planد پالن نېټه

Date  

 حقيقي نېټه

Actual Date  

ميليسټون

Milestone  

Id معيارونهCriterion  پاېله 

Result  
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Environmental Analysis 

 

Project nameد پروژی نوم  Project No. 

 د پروژی منرب

 

Responsible  مسول  

Version / Date 

 تاریخ / نسخه

 Status 

 وضعیت

 

 

Stakeholder 

ینفع اخیستونک  

Possible 

role in 

project 

ممکنه رول 

 په پروژه کی

Attitude 

concerning 

project 

د پروژې په اړه د 

 پام وړ

 

Possible 

influence / 

power 

ممکنه 

 تاثیر/قدرت

Measures / 

strategies 

اندازه ګیری/ 

نیسرتاتیژیګا  
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Project Profile د پروژی پروفایل 

Project nameد پروژی نوم  Project No. 

 د پروژی منرب

 

Principal مدیر     

Project managerد پروژی مدیر  

Version / Date تاریخ / نسخه     Status 

 حالت  

 

 

Steering Committee لو د تصمیم نیو 

 کمیټه 

 

Project team د پروژی ټیم     

Stakeholder نفع اخیستونکی    

Supplier عرضه کونکی     

Project start د پروژی پیل     Project end  

 د پروژی پای 

 

Objectives اهداف      

Project scope د پروژی ساحه     

Milestones مایلستونس     

Terms of payment طد تادیاتو رشای   

 

    _____________ 

City, date                             Principal     Project manager 
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Milstone report د مایلستون راپور    

Project name 

 د پروژی نوم  

 Project No. 

 د پروژی منرب 

 

Project manager 

 د پروژی مدیر 

 

Version / Date 

 تاریخ / نسخه   

 

Author لیکوال      

Milestone مایلستون     Status وضعیت      

 

Exit criteria د وتلو معیارونه     Result پایله  

No. 

 منرب

Criterion 

 معیارونه 

Responsi

bleمسول 

Accepted by 

د چا له خوا 

 قبول شو

Description 

 توضیحات   

Status 

 حالت  

Comments 

 نظریی     
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Work Package(WP)  کاری بسته 

Project nameد پروژی نوم  Project No. د پروژی منرب  

WP name د کاری بسته نوم     WP Id د کاری بستی آی ډی  

WP owner کاری بسته مالکد    

WP approval ید کاری بسته قبول    

Version / Date تاریخ/ نسخه     Status حلت     

 

Progress control 

 دپرمختګ کنټرول    

Plan پالن    Actual واقعی    

 Amount of work د

  کار مقدار

Duration 

 موده    

Amount of 

workد کار مقدار 

Duration 

 موده    

  

 

   

 Start  پیل End  خامته Start

 پیل 

End 

 خامته 

     

Comments نظریی  

 

Objective اهداف  

Preconditions (Input) 

 رشطونه  

 

Scope 

 ساحه  

 

Results پایله     

(Output) 
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Communication Plan  ارتباطی پالن 

Project name  د پروژی نوم  Project No. 

 د پروژی منرب

 

Project managerد پروژی مدیر  

Version / Date تاریخ / نسخه  Status حالت     

Author لیکوال      

 

Kind of 

communication 

 د اړیکو ډول    

Who/ With 

whom وک/ د څ

 چارسه

Purpose 

 هدف     

Frequency 

 فریکونسی    

Comments 

 نظریی    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  )پښتو ترجمه(د ميليسټون راپور

 

  Project No)د پروژی منر  

 

 

  (Project Name)د پروژی نوم 

 

 

  (Project Manager)د پروژی مدير

  (Version/ Date)ورژن/ نېټه 
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  (Author)پېل کوونکی 

  (Milestone)ميليسټون    (Status)وضعيت 

  (Project Status)د پروژی حالت يا وضعيت

 

د پروژی    (Project Name)د پروژی نوم

 Project)منرب

No) 

 

   (Project Manager)د پروژی مدير

 Report)د راپور موده يا دوران

Period)  

ورژن/ڼېته  

(Version/Date) 

 

   (Author)پېل کوونکی 

  

  (Status). حالت۱

  (Results)پاېلی 

 

 

  (Activities)کړنی يا فعالېتونه

 

 

  (Forecast). اټکل يا پېش بيني۲

 Planned)پالن شوي کړنی يا فعالېتونه

Activities)  

 

 پالن شوي فعالېتونه ترهغه چې پروژه پای ته 
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 Planned activities until end of)رسېږي

project (Backlog)  

 

  (Risks)خطرونه 

 

 

  (Open points, issues)پرانسيتی ټکی، مسايل

 

 

 

  (Project Closure report)د پروژی د سپارولو يا ټرلو راپور

 

 Project)د پروژی منرب   (Project Name)د پروژی نوم

No) 

 

   (Principle)رئيس 

   (Project Manager)د پروژی مدير

   (Status)وضعيت   (Version/Date)ورژن/نېټه

 Project)د پروژی پای   (Start)د پروژی پېل 

end)  

 

   (Project Results)د پروژی پاېلی

 

 

 

 

   (Acceptance)قبلول يا منل
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   (Project Evaluation)د پروژی ارزيابی

  داهدافو ترالسه

 Achievement of)کول

objectives)  

 

  وړاندی شوی

  (Delivered Quality)کيفيت

 

  د لګښتونو مقدار يا

 (Amount of the costs)اندازه

 

 داړتيا وخت(Time needed)   

 موندنی(Findings)   

  مثبتی اغېزی(Positive 

impressions)  

 

  باالقوه پرمختګ يا د پرمختګ لپاره

 Potential for)امکانات

improvement)  

 

 

  (Problems from Chapter 1)مسایلپرکی څد لومړی 

  (Project). پروژ ۱.۱

 ه ته وايې؟څ)الف( پروژه 

ګړو اوخاصو رشايطو په واسطه د ځانمجموعي ډول ده، کوم چې په   (Intent)پروژه يوقصد يا اراده

کارکونکو يا کارمندانو د  شوي وي. پرژوه د وخت دمحدوديتونو، مالی محدوديتونو ، او د تشخیص

 محدوديتونو رسه توپري لري.
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 ؟ه ديڅ د پروژې ځانګړتياوې)ب( 

  وخت محدوديتد(Temporal Lamination)  

 توپريلرونکي يا فرق(Uniqueness)  

 تعريف شوی هدف(Defined Objective)  

 کايف او معقول پيچليتوب(Adequate Complexity)  

 يتوبمنځګړ(Interdivisional)  

 محدودی رسچينی(limited Resources)  

  (Success Factors).  د کاميابۍ يابرياليتوب فکتورونه۱.۲

 لږ تر لږه د پروژو د برياليتوب  لپاره دری عوامل په ګوته کړۍ؟ 

  (User Involvement)د استفاده کوونکي  ګډون .1

  (Executive Management)اجرائيه مديريت .2

  (Clear Statement of Requirements)رګندولڅح ډول داړتياوو په واض .3

  (Proper Planning)مناسب او روښانه  پالن جوړول .4

  (Realistic Expectations)اصيل او حقيقي هييل يا توقعات .5

  (Smaller Project Milestones)د کوچنې پروژ لپاره ميليسټون .6

  (Competent Staff)وړ کارکونکي  .7

 (Ownership)ملکيت  .8

  (Clear Vision and Objectives)روښانه ليد او موخی .9

  (Hardworking, Focused Staff)سخت کار، متمرکزه کارکونکي .10
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 (Problems from Chapter 2)پرکی ستونهیڅد دوهم 

  (Communication)او ارتباط  ې. اړيک۲.۱

 What effect does poor communication ه اغېزی لري؟څکمزوری اړيکی په يوه پروژه کې 

have in a project?  

 کمزوری اړيکی دي. ،د يوی پروژی دناکامی اسايس او بنسټيز المل

 what is the role ofه دی؟ څ.  په يو  پروژ  کې داسنادو رول ۲.۲

documentation in a project? 

  )او همدارنګه د کيفي  اسناد په عمده توګه د معلوماتو د لېږد او روڼتيا )شفافيت

 ځانګړتياوو او خواصو دښودلو په توګه کارول کېږي:

 Documentation serves mainly to inform and as a substantial quality 

characteristic to show transparency and traceability: 

 د پروژی الرښود او سپارښتنه(؟  کومه ستونزه بايد حل يش( 

 What problem had to be solved (project order)? 

  نګه حل شوی ده )د پروژی پاېله(؟څستونزه 

 How has the problem been solved (project result)? 

  نګه وه؟څد پروژې تګلوری يا مسري 

 How was the course of the project? 

  ه وې؟څولې ځانګړې تګالره غوره شوې وه؛ ګټې يې 

 Why has the particular approach been chosen; what were the 

advantages? 

 رامنځته شوي؟ه او کوم لګښتونه واقع يا څکومه    ه 
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  موخه داده چې مهم او بشپړه اسناداو مدارک ممکن  په يوه پروژه کې په همزمانه او

 مساوي توګه لېکل شوي وي؟

 The objective is as fare as possible complete and significant 

documentation, written best in parallel during the course of a project. 

  (Quality)ت. کيفي۲.۳

 ه مانا لري؟څپه مديريت کې کيفيت  د پروژې

او موخو رسه سمون او مطابقت لري.  ډاډ ترالسه کړۍ چې د کار پاېلی د پروژی داهدافو

 مترکز بايد دپروژی په محتوا باندی وي.

  (Credit Risk Management)مديريت کریدت. د ۲.۴

  ښ( مديريت بايد تررسه يش؟ اګو خطر)ولی د په يوه پروژه کېWhy should one do 

risk management in a project? 

  .خطرونه د پروژو يو عمومي  خصوصيت دیRisks are a typical characteristic of 

projects 

  ښ )خطر( په تشخيص او پېژندلو کې اد ګواښ )خطر( مديريت تاسو رسه په وخت دګو

وکړئ او يا لږ ترلږه دهغې د پېښی رامنځته کېدو و دګواښ مخنيوی څمرسته کوي، تر 

 په صورت کې دهغې اغېز کم کړئ.

د ګواښ مديريت داممکنه کوي چې د پروژو په  پړاوونوکې د پېښو رامنځته کېدو دلومړنېو اغېزو 

او بدلونونو په تشخيص او پېژندلو کې مرسته کوي او د پروژی دبريا اويقيني کولو لپاره   وړ 

 دامات او تدابري ونېيس.ومناسب اقا
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  (Problems from chapter 3)مسایلپرکی څد درېم 

  (Project Objectives). د پروژی موخی او مقاصد۳.۱

 نګه بايد وپېژندل يش؟څ)الف( د پروژی موخه 

ولري. دابايد  د پروژی موخې ترشيح کوي چې کومه پروژه به تررسه کړي يا متوقعه پاېلی به

 ځواب ووايې: الندی پوښتنو

 می دي؟د پروژی موخې ولی مه

 )ب( ولې د پروژې اهداف مهم دي؟

، اېله کې د پروژی دناکامی سبب کېږيزياتوي او په پ اتد پروژی نامعلومه موخی د پروژی خطر 

روښانه، غريی  څ. که چېری د پروژی په اړه هينه وي هکه چېری په دی اړه کومه عمومی پوه

، نو دا  اړينه ده چې د موجود ويمتقابل او حتی متضاد نظرونه د پروژی د پېل کوونکو لخوا 

 پروژی موخه  مشخصه يش. 

 ه بايد په پام کې ونېول يش؟څو موخو په ترشيح او بيانولو کې )ج( د پروژی داهدافو ا

  ؛اهدافګريۍ وړ وي: داندازه کولو وړ ه موخی او اهداف بايد دانداز 

  ه شی بايد څه بايد السته رانه وړل يش يا څموخو رسه تعريف کړۍ:  له نوروساحه

 ترالسه نيش؟

 لپاره کومی الری چاری کارول کېدای يش؟ )د( د موخود پېژندلو

  رګندوي څد غونډو جوړل په کوم کې چې خلک خپل ټول نظريات او انتخابونه

(Brainstorming)  

  طرحه فکریذهني يا(Mind Mapping)  
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 ؛. د چاپېريال شننه يا تحليل۳.۲

 کېدای يش؟ ل)الف( د چاپرييال د تحليل او شننی لپاره کوم مېتودونه کارو 

  دRARIC ؛مټريکس 

 او نقشه ذهني طرح. 

 )ب( د چاپرييال شننی او تحليل په وخت کې کوم ممکنه مسايل او موضوعات شامل دي؟

  پالييس  دمعلوماتو مخه نېيس او يا به يې بيخی د ارتباط او اړيکی نيمګړی سياست يا

 له منځه يويس.

  پټه اجندا: هغه وګړي چې د پروژي په اړه انديښمن دی ، ددوی د اندايښنو، اعرتاضونو

 ي.یږح او ښکاره توګه خربی نه کوقعاتو او غوښتنو په اړه  په واضاو ت

 دی؟ه شی څتحليل ترمنځ توپري  ددخطر )ج( د چاپرييال تحليل او 

  يړي  چې يوه پروژه اغيزمنه کوي يا يې د څد چاپرييال تحليل دهغو وګړو چلند او نظر

 راويل.یې خپل نفوذ او تاثري الندی 

  شننه او تحليل دپېسو د ممکنه تاوان يا  زيان د خطر ارزونه ده. خطرد 

 . ميليسټون۳.۳

 ه ته وايې؟څ)الف( ميليسټون 

 فرصت دی)اهميت(  يو  د خانګړي او خاص ارزښت 

  فرعي هدفبل د پروژی د مهمو پاېلو رسه 

 )ب( ولی په يوه پروژه کې ميلسټون اړين او رضوري دی؟
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 ی او مشخص وخت کې ديوی پروژی د چې آيا  په يوځانګړ  دا مونږ رسه مرسته کوي

يا کېدای يش  الن شوي اهداف او موخي ترالسه شويجرا او تطبيق په مرحله کې پا

 چې ترالسه يش. 

 ريفوي.لو لپاره داندازی وړ  معيارونه تعسټون د کړنو يافعاليتونو د تصديق او منظورو ميل 

 و مرحلو تقسيم  کړي څپروژه په  ميليسټون ممکن يوه. 

  (Project Plan). د پروژی پالن ۳.۴

 ؟ټولو مهم او رضوري پالنونه کوم ديد پروژی په پالن کې تر 

 په لنډه توګه يې ترشيح کړئ.

  فعالېتونو د تقسيم او ويش جوړښتد کړنو او(WBS) 

  د فعالېتونو د تقسيم جوړښت(WBS)   برخو وييش مختلفويوه پروژه ددندو له لحاظه په

 او دهغی محتوا، مقاصد، او کاري ساحه ترشيح کوي.

 ويش د وخت مهال(Time Schedule)  چې په يوه  و تنظيموي،وړه ترتيب اڅکاري ک

 روژی د پروسيجر لپاره پيژندل شوی.پروژه کې د حقيقي او واقعي پ

 ويشد رسچېنو پالن او دلګښت مهال(Resource plan an cost schedule)  

ويش دهغو رسچېنو پېژندنه کوي کوم چې، د مرحلو، توليداتو او د رسچېنو پالن او دلګښت مهال

 فرعي پروژو لپاره اړين دي او په دی توګه اټکل شوي لګښتونه وړاندی کوي.

 work breakdown). د کړنو او فعاليتونو د تقسيم جوړښت او ويش ۳.۵

structure (WBS)) 

 ؟تقسيم جوړښت ولی اړين او رضوري ديد فعالېتونو د 

 :د فعالېتونو د تقسيم جوړښت دالندی مسايلو او موضوعاتو لپاره اساس او بنسټ دی 
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 .د پروژی مقصد د پروژوی د غړو لپاره عمليايت اهدافو ته وييش 

 چې دندی  په دقيقه توګه وټاکي او د  م جوړښت دا  ممکنه کويد فعالېتونو دتقسي

 .(کړيیې وړاندی )غړو ته يې وسپاري  یپروژ 

 داړتيا وخت او دپروژی د لګښتونو اټکل( Estimation of time needed and project 

costs)  

 دفعالېتونو دتقسيم جوړښت(WBS)   رامنځته کول په ټوله کاري ساحه کې د روڼتيا

 ،)شفافيت( پاېله ده

 دا روڼتيا )شفافيت( د اړتيا وړ وخت او لګښتونو اټکلو لو لپاره يو رشط دی، 

 د پروژی کنټرول(Project Control 

 د فعالېتونو د تقسيم جوړښت(WBS)   ،د پروژی په جريان کې د پروژی د ستونزو، ځنډ

م ظرفيت او بودجی د زياتوايل په اړه په وخت الرښوونه کوي او دهغی په وړاندی مستقي

 يې.او سيده غربګون او عکس العمل ښ

  ،برسريه پردیWBS  په اړه د دقيقي او منظمی ارزونی مالټر يا  خطرونود پروژی د

 حاميه کوي.

  (Structuring of the Project Documentation)ساختار يا جوړښتد پروژی داسنادو 

کېدای يش چې د پروژی داسنادو دجوړښت، د راپور  (WBS)د فعالېتونو دتقسيم جوړښت 

 ورکولو سېستمونو، د پروژی د وضعيت، او دغونډو داجنډا په توګه وکارول يش.

  (Evaluation): ارزونه (WBS). دفعالېتونو دتقسيم جوړښت۳.۶

 ؟ه ديڅګټی    (WBS))الف( د فعالېتونو دتقسيم جوړښت

 د مسؤلېتونو ټاکل(Assignment of Responsibilities)  
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 د پروژی دمودی او د پروژی دلګښتونو د تخمني اساس او بنسټ(Basis for 

estimations of the project duration and the project costs) 

 اره اساس او بنسټ دید پروژی د کنټرول لپ(Basis for project control). 

 د پروژی د اسنادو لپاره اساس او بنست دی(Basis for project documentation)  

 د خطر ارزونه يا ارزيابی اسانه کوي(Assessment of risks is made easier)  

 ه دي؟څمحدوديتونه  (WBS))ب( د فعالېتونو دتقسيم جوړښت

 وخت نه دی  څ( د تقسيم او ويش لپاره هيوړو )بسته بنديڅپروژه کې دکاري ک په

 No time display of the chronology of work packages within)ښودل شوی 

the project) 

 کتنه نه ده شوی څدپروژی د رسچېنو د کاري بوج او فشار په اړه هي(No overview 

about the work load of the project resources 

 Resource plan and Cost). د رسچېنی پالن او دلګښت مهال ويش۳.۷

schedule) 

 ه ده؟څويش ګټه د رسچېنی پالن او دلګښت د مهال

  رګندلو الری د روڼتيا )شفافيت( وړانديز ونه کويڅيوی پروژی د لګښتونو د د دا(It 

offers transparency by exposing the costs of a project) 

وړو، او فرعي څد پروژی  رسچينی او مايل  وسايل، د طرزالعملونو )پروسيجر( ، د کاري ک

داټکل او تخمني په اساس غوښتل کېږي، او په دی توګه د پروژی بشپړ لګښت اټکل  وپروژ 

 کېدای يش.
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  (Project Organization). د پروژی سازمان يا ادار ۳.۸

 )الف( د پروژی سازمان داسی شکلونه يا بڼی ليست يا په نښه کړئ چې تاسی پوهېږئ؟ 

  ،انګېڅد پروژی سوچه ياخالص  وظيفوي سازمان )الندی ويشنه(Pure functional 

project organization (following division, departments)  

 د پروژی سوچه يا خالص وظيفوي سازمان (Functional project organization)   

 Influence Project)سازمان اغېزد : د پروژی (Synonyms)مرتادف اصطالحات 

Organization)  مديريت اغيزد، د پروژی(Influence Project Management) ی،  دپروژ 

  (Project Coordination)همغږي

 ميټريکس د پروژی دسازمان(Matrix project organization 

 Matrix Project): د پروژی د مديريت ميټريکس  (Synonym)اصطالح همرتادف

Management)  

 سوچه يا خالص د پروژی سازمان(Prue Project Organization)  

 Pure Project):سوچه يا خالص د پروژی مديريت  (Synonym)مرتادف اصطالح

Management)د کار ځواک يا قوه ،(Work force)  

  انجمند پروژی ټولنه يا(Project Society)  

بايد کومو پوښتنو ته ځوابونه   (Project Organization Chart))ب( د پروژی سازماين  چارټ

 ووايې؟

  وک دی؟ څريئسWho is the principal? 
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  وړو او بستو څوک دي؟ د کاري کڅوک دی؟ د فرعي پروژو مديران څد پروژی مدير

 Who is the project manager? Who are the وک دي؟څلپاره مسؤل کسان 

subproject managers? Who are the people responsible for the work 

packages? 

 وک چاته راپور ورکوي؟څ Who is the reporting to whom?  

 وک کومی پاېلی مني يا قبلوي؟څ Who is accepts what results? 

  (project organization: evaluation). د پروژی سازمان: ارزونه۳.۹

د اجرا او پيل کولو لپاره  د پروژی   (Line Organization))الف( ايا طبقه بندی شوی سازمان

 مناسب دی؟

عموماً د پروژی د اجرا او عميل کولو لپاره   (Line Organization)طبقه بندی شوی سازمان 

 :لروداليل  د نامناسب وايل لپاره الندينوي سازمان نامناسب دی. د لني يا طبقه بندي ش

   یور دلپاره يو خيال او تص وکولدوراين سوداګريزو قضېو د تررسه يا  ه ييد دور(Ideal 

to perform periodic business cases) 

  .د ستونزو او بدلون اړتيا ته د چټک ځواب ويل ناکايف او نامناسب دي 

 ه دي؟څ)ب( د پروژی دسازمان ګټي 

  د پروژي د مديرلپاره دلته يو روښانه اداري مسؤليت او د پريکړی کولو واک او صالحيت

 شته چې پروژه په اغېزمنه توګه پلی او تطبيق کړي. 

 د پروژی د ټيم لوړ هويت  : ي يا د پروژی ټيم لوړ هويت ترالسه کړ  د پروژی رسه ممکن

 د پروژی رسه ممکن دی.

  خه په استفادی ستونزی او شخړی نشی حل څسلسلی  د سازمان د طبقه بندی د

 کېدای.
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  (Project Control). د پروژی کنټرول۳.۱۰

 ؟یاست)الف( د پروژی دکنټرول په اړه پوه شوي 

د پروژی دکنټرول موخه د پالن شوی کړنالری او طريقي رسه دلګښتونو، نيټو، او پايلو په اړه د 

 پروژی دکړنالری تعقيب دی  

 دکنټرول لپاره کوم رشايط او وړانديزونه لرئ؟)ب( د پروژی 

 اساس او بنسټ د پروژی پالن دی.  کړنی يا فعاليت په نښه شوي

 ه دی؟څ)ج( د پروژی د کنټرول په اړه مو درک 

  د سببی تحليل رسه د په نښه شوي يا ټاکل شوي فعاليت مقايسه که چريي بدلونونه

 رامنځته شوی وي. 

  يا منفي( پېښو دپاېلو ارزونه کوم چې د پروژی پرمختګ  و)مثبتد نويو السته راوړنو او

 اغېزمن کوي.

 يا بشپړول، او کنټرولول  د عمليايت کړنو، پالنول، پرمختګ ، اجراکول،  

 د پروژی دنور پرمختګ لپاره د پالن جوړنی او تحليل نوي کول يا تازه کول. 

 یادونه:

 ستندردونه په الندين پته باندې کتالی شی:DIN 69901-5:2009د پروژو د مدیریت ټول الندنی 

   “Projekt 

Magazin”(Angermeier,Georg:URL:https//www.projektmagazin.de/glossar/). 
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 ضمیمه )نښلونه(

 ( Glossaryاصطالحات )

Balanced scorecard   : هغو  لیدلوري او سرتاتیژۍ په اساس د د د یوې کمپنۍ یا سازمان

، چې د دغه سازمان یا کمپنۍ  په ته ویل کیږي، مستند سازي او کنرتول وفعالیتونو اندازه کول

مستهلکینو، اجرااتو یا پروسې  مايل، . دا معموالًمرام او سرتاتیژي کې په پام کې نیول شوی وي

 او د اټکل شوی ظرفیت رااخيل.

Bar chart   :ژې د وخت جدول ورباندې کیږي. هغه خطي شکلونه دي چې د پرو یا بار دیاګرام

دل کیږی چې  ښو کې  د اجرااتو یا دندو موده د چارت په اوږدو )کتار( ای څد یوې اونۍ په تر 

timeline .هغه رګنندوي یا: څدغه شکل  هم واقعی ارقام او هم د بام وړ ارقام   هم ورته وایي

په  Barریان د یوه ج Work packageدیاګرام چې د یوې پروژې مهالویش ښکاره کوي. د 

ښکاره  Actual dataاو هم  Target dataاوږدوايل باندې ښودل کیږي. دا بار کوالی شی هم 

 کړي. 

Best practice:   او یا هم تخنیکی ډیرو ښو  کې د نظري څد یوې معیاري شوې پروسې په تر

 امکاناتو په دننه کې  هغه فرصت چې ال له السه نه وي وتلی.

BoM د : Bill of material  ته ویل کیږيد موادو بل لنډیز دی چې. 

CAPM: certified associate in project management 

CCB: change control board 

Closure phase:  د پروژې آخري مرحله چې د پروژې د نهايي فعالیتونو مجموعه ښيی 
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Coaching: صطالح ده. د پروژې د دا د مشورې ورکولو مختلفو میتودونو لپاره یوه عمومي ا

مدیریت په ارتباط کې هغه مشاور ته ویل کیږي چې د پروژې مدیررسه د خپلو تجربیاتو په 

 واسطه مرسته کوي.

COCOMO :constructive cost model 

 Softwareموډل دی چې د مصارفو او کارونو سنجش به  Algorithmicدا د مصارفو 

development  .کې تررسه کوي 

Communication : په پروژه کې د دخیلو اشخاصو او مخصوصا د پروژې د ټیم د اعضاوو ترمنځ

 تجاربو د رشیکولو او یا د کومې ستونزې د حل په موخه د معلوماتو تبادله

Controlling : دا یوسلسله مراحل او قواعد په بر کې نیيس چې د پروژې د موخو ته رسیدل

 تضمین کړي.

Cost-Benefit analysis : خه عبارت څخه یو غیر مايل ارزیايب څد محاسبايت مصارفو د حوزې

و د متعددو متغیرونو ترمنځ تصمیم څخه هدف دا دی تر څدی. د فرعي اهدافو غیر مايل مقایسې 

 ونیول يش.

Cost schedule: ته کیدونکي متوقعه مصارفو ښودل دي. دا د پروژې د څد یوې پروژې د رامن

 ده. س پالن یوه برخه

Creativity techniques : هغه میتودونه چې د حلالرو د رامنځته کولو لپاره ترې ګټه اخیستل

 کیږي. 

Crisis: .بحران یو غیر پالن شوی مشکل حالت رامنځته کیدو ته وايي 
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Critical path : په شبکه یي تخنیک کې بحراين الر د عملیاتو ترټولو اوږدې مرحلې ته ویل

  الر تاخیر ومومي نو د پروژې مجموعي موده به هم له ځنډ رسه مخ يش. کیږي. که بحراين

Effort estimation: و سنجولو ته ویل کیږيڅد یوه کار د تررسه کولو لپاره د رضورت وړ ه 

GPM- GPM Deutsche Gesellschaft fur projecktmanagement e. V. 

ICB IPMA Competence Baseline 

 د پروژې د مدیریت نړیوالو ستانداردونو مرجع GPMد 

IPMAد پروژې د مدیریت نړیواله ټولنه : 

ITمعلوماتی تکنالوژي : 

KISS PRINCIPLES :KISS  دKeep It Short and Simpleپه مانا ده یعنې ترټولو ساده حل : 

 خه ګټه اخیستلڅالرې 

KPIد کلیدی کار تعیین کوونکی : 

Magical Triangleخه څپروژې د مدیریت جادویی مثلث درې مهم او کلیدی اهدافو  : د یوه

عبارت دی. ملړی: کیفیت چې د پروژې د هدف لپاره په کار وړل کیږي، دوهم: وخت یا هغه 

موده چې په پروژه لګیږی او درییم مصارف. که یو هدف تغییر وکړ نو یو یا دواړه نور اهداف هم 

 وررسه تغییر کوي. 

Methodخه څد یوناين کلمې  کړنالره: میتود هدف ته د رسیدلو الر ده. میتود اصالً : میتود یا

و یو ورکړل شوی څچې د الرې په مانا ده اخیستل شوې ده. میتود ددې لپاره ټاکل کیږي تر 

 هدف ورسیږو. 
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Milestone .دا په پروژه کې د پاملرنې وړ یوه نقطه یا وضعیت وي : 

MTA :Milestone trend analysis  یا دMilestone  تحلیل  مسیر)بهیر(د 

NCB :National Competence Baseline 

Network technique هغه پروسیجر چې د هغه په واسطه د یو کار د تررسه کولو لپاره تر ټولو :

 ممکنه موده محاسبه کیږي.  رسه کولو لپاره د پای تر ټولو لریمخکې وخت او د کار د تر 

Non-goal ډول هغه موارد ښيی چې په پروژه کې السته را نه يش. : دا په واضح 

PCR :Project closure report یا د پروژې د تکمیلیدو راپور 

PDCA :Plan, Do, Check, Act 

Performance specification دا هغه پالن دی چې د یوه قراردادي په واسطه په دې اړه کار :

 یړي.څد مشرتي په واسطه ورکړل شوي دي و و د مزایدې خصوصیات چې څپرې تررسه کیږي تر 

PgMP :Program Management Professional د برنامې د مدیریت متخصص 

Planning phaseونو برنامه ریزي او د پروژې د ترتیب د تعیین : د برنامه ریزۍ مرحله د فعالیت

 د پروژې پالن تایيد شوی وي خه عبارت دی. د پروژې دا مرحله هغه وخت مکمل کیږي چې دڅ

 او د اجرا مرحله عميل شوې وي. 

PMBOK :Project management body of knowledgeد پروژې د مدیریت پوهه یا معلومات : 

PMBOK- Guide.د پروژې د مدیریت د معلوماتو الرښود : 

PMP :Project management professionalد پروژې د مدیریت متخصص : 
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PMO:Project management officeد پروژې د مدیریت دفرت : 

PRINCE2 په کنرتول شوي محیط کې د پروژې مدیریت : 

Process یوه پروسه خپله تعریف شوې رشوع یا :Input  او یو تعریف شوې نتیجه یاOutput  .لري 

Projectژندل کیږي.: یوه پروژه داسې یو اقدام دی چې د خپلو مشخصاتو او حاالتو په اساس پی 

Project closure د پروژې امتام: د پروژې تکمیل یا امتام یوه مدیریتي او تخنیکي پای د پروژې :

 دی. دا د پروژې اړوند ټولو فعالیتونو د پای په مانا ده، 

Project controlling د پروژې کنرتول د پروژې لپاره د ارقامو را غونډولو، تحلیل او ارزونه او د :

خه عبارت دی. همدارنګه د پالن اماده کول او ددغو سنجشونو تطبیق او عميل څې پالن ویشن

 خه عبارت دی. څکولو 

Project culture:  په پروژه کې د دخیلو خلکو عمومي رویه چې د پوهې، تجربیاتو او عنعناتو او

 همدارنګه د پروژې د تطبیق د محیط تر تاثیر الندې وي دی.

Project Documentation : خه عبارت دی چې د څدا د هغو ارقامو او معلوماتو د تکمیل کولو

 پروژې د مشخصاتو، ترتیب، منابعو، کړنالرو، مهالویش او اهدافو په باره کې وي. 

Project goal خه عبارت دی چې پروژه غواړي څ: د پروژې مقصد د مشخصو اهدافو له مجموعې

 ورته ورسیږي.

Project managementخه اعظمي څدیریت د خلکو ترمنځ د همغږۍ او د منابعو : د پروژې م

 و د پروژې اهدافو ته ورسیږي دی.څګټه اخیستنه تر 

Project manager د پروژې مدیر هغه قواعد عميل کوي چې د پروژې هدف ته د رسیدلو لپاره :

 تعیین شوي وي د همدې لپاره د پروژې مدیر پروژه پالن او کنرتول کوي. 
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Project office ،د پروژې هغه برخه چې د پروژې مدیر، مدیریتي امور او د پروژې د اسنادو :

 ناستو او کارونو لپاره ځای جوړوي.

Project order د پروژې سفارش یو قراردادی سند دی. ددې په اساس قرارداد کوونکي ته ویل :

 رنګه چې موافقه شوې ارایه کړي.څکیږي چې خدمتونه 

Project organization د پروژې سازمان د پروژې د عميل کولو لپاره د کړنالرو د ترتیب او :

 خه عبارت دی.څقواعدو د مجموعې 

Project phase  خه د هدف څبرخو د پروژې مرحله د مجموعي جریان هغه برخه ده چې د نورو

 .په اساس توپیر لري

Project plan دی.خه عبارت څ: د پروژې پالن د شته پالنونو د مجموعې 

Quality management :QM 

RACI :Responsible, Accountable, consulted, informed 

Realization phase د پروژې دا مرحله ټول اهداف چې د پروژې د تعریف شوي هدف ته د :

 الرسيس لپاره تعیین شوي په بر کې نیيس

Resourceخه عبارت دي.څمنابعو  : منبع د پروژې فعالیتونه عميل کوي، دا د انساين او جنيس 

Resource plan د منابعو پالن هغه انساين او جنيس مصارف چې د پروژې د تررسه کولو لپاره :

  په کار دي سنجوي او د پروژې د پالن یوه برخه ده.

Risk management د بحران مدیریت: دا د پروژې د بحران د له منځه وړل، مخنیوي او کمول :

 په بر کې نیيس.
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RUP :Rational unified process   منطقی پروسه  )پیوسته( متحده 

Scope management د اهدافو پر اساس د  د لیدلوري مدیریت دا تضمین کوي چې د پروژې

 .تعیین شوی، آماده شوی او عميل شوي پروژې لیدلور

Stakeholder وک چې پر پروژې تاثیر یا عالقه لري. څ: هر هغه 

Steering committee دا د پروژې نظاريت کمیټه ده. ددې کمیټې غړي د پروژې د راس په :

 هدایت تررسه کوي.  stakeholdersصفت د پروژې له دننه د 

Strategy phase ضاحت په بر و : دا یو بنیادي او ابتدايي مرحله ده چې د ستونزو تحلیل او

 کې نیيس او د پروژې د عمومي جریان رسه پر مخ ځي. 

Task list په مجموعي ډول د پروژې د یوې ناستې نتایج د معلوماتو، نتایجو، تصامیمو او وظایفو :

خه عبارت دي. دا وظایف باید په یوه لست کې ترتیب يش. په دې لست کې د دغو وظایفو څ

 ومره مهلت لري موجود وي. څوک یې د تررسه کولو مسول دی او څدقیقه توضیح، دا چې 

Tender specification :  دا د پلورونکو یا مشرتي مجموعي اړتیاوې چې یوه قراردادي د خدماتو

 رګندوي دی. څپر وړاندې یې 

Time schedule په یوه پروژه کې دا د کارونو د جریان یو ګرافیکي ښودنه ده. مثال د :Bar chart 

 په بڼه. دا د پروژې د پالن یوه برخه ده.  flowchartsیا 

Trend analysisد مدیریت په ساحه کې دا یو ریاضیکي تخنیک دی چې د شته  : د پروژې

په علمیايت   Varianceارقامو پربنسټ د راتلونکي نتایجو وړاندوینه تررسه کړي په دې اساس 

 پروسه کې ثبتیږي. 

WBS :Work breakdown structure  د دندو د ویش جوړښت 
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Work breakdown structureد سلسلې یو ترکیب دی چې د  : دا د کار د مجموعي لیدلوري

 و د پروژې اهدافو ته ورسیږي. څوژې د تیم په واسطه عميل کیږي تر پر 

Work package دا د :Work breakdown structure  یوه برخه ده چې د پروژې په هره سویه

 کې واقع وي. 

WP :Work package  سپارل شوې ځانګړې دندې 
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Publishing Textbooks 

 

Honorable lecturers and dear students! 

The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious 

issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To 

tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to 

the students of medicine. For this reason, we have published 312 different 

textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and 

Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange 

Service, 190 medical and non-medical textbooks funded by Kinderhilfe-

Afghanistan, 8 textbooks funded by German-Afghan University Society, 2 

textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic of 

Germany, Mazar-e Sharif, 3 textbooks funded by Afghanistan-Schulen, 2 

textbooks funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation, 8 

textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung and 1 textbook funded by 

inasys GmbH Germany) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, 

Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and Kabul Medical universities. The 

book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook. It 

should be mentioned that all these books have been distributed among 

all Afghan universities and many other institutions and organizations for 

free. All the published textbooks can be downloaded from www.ecampus-

afghanistan.org. 
 

The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states: 

“Funds will be made available to encourage the writing and publication of 

textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the 

quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–

art information. In the meantime, translation of English language textbooks 

and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum 

reform. Without this facility it would not be possible for university students 

and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines 

accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge 

obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher 

Education together with the universities will examine strategies to overcome 

this deficit ”. 



We would like to continue this project and to end the method of manual 

notes and papers. Based on the request of higher education institutions, 

there is the need to publish about 100 different textbooks each year.  
 

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate 

or revise their lecture notes or written books and share them with us 

to be published. We will ensure quality composition, printing and 

distribution to Afghan universities free of charge. I would like the 

students to encourage and assist their lecturers in this regard. We 

welcome any recommendations and suggestions for improvement. 
 

It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the 

books according to the international standards, but if there is any problem 

in the book, we kindly request the readers to send their comments to us 

or the authors in order to be corrected for future revised editions. 

We are very thankful to German-Afghan University Society (DAUG), which 

has provided fund for this book. We would also like to mention that they 

have provided funds for 8 textbooks so far. 

I am especially grateful to GIZ (German Society for International 

Cooperation) and CIM (Centre for International Migration & 

Development) for providing working opportunities for me from 2010 to 

2016 in Afghanistan. 

In our ministry, I would like to cordially thank Acting Minister of Higher 

Education Prof Abdul Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy 

Minister Prof Dr. Ahmad Seyer Mahjoor (PhD), Financial Director Ahmad 

Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi, 

Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their 

continuous cooperation and support for this project . 

I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all 

these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I 

would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues 

Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing and 

distributing the textbooks. 
 

Dr Yahya Wardak 

Advisor at the Ministry of Higher Education 

Kabul, Afghanistan, February, 2020 

Mobile: 0706320844 

Email: textbooks@afghanic.de 



 

 

Message from the Ministry of Higher Education 
 

In history, books have played a very important role 

in gaining, keeping and spreading knowledge and 

science, and they are the fundamental units of 

educational curriculum which can also play an 

effective role in improving the quality of higher 

education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and 

today’s requirements and based on educational standards, new 

learning materials and textbooks should be provided and 

published for the students. 

I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very 

thankful to those who have worked for many years and have 

written or translated textbooks in their fields. They have offered 

their national duty, and they have motivated the motor of 

improvement. 

I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish 

textbooks in their respective fields so that, after publication, they 

should be distributed among the students to take full advantage of 

them. This will be a good step in the improvement of the quality of 

higher education and educational process. 

The Ministry of Higher Education has the responsibility to make 

available new and standard learning materials in different fields in 

order to better educate our students. 

Finally I am very grateful to the German-Afghan University Society 

(DAUG) and our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided 

opportunities for publishing this book. 

I am hopeful that this project should be continued and increased 

in order to have at least one standard textbook for each subject, in 

the near future.  
 

Sincerely, 

Prof Abdul Tawab Balakarzai  

Acting Minister of Higher Education 

Kabul, 2020 
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