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نتایج بهتر کسب های پیشرو برایسازمانایجاد   

 

 

  



 

 

2 ©2017 Project Management Institute, Inc. 

 

و برای کسب نتایج ب هت  تجزیه و تحلیل کسب و کار: ایجاد سازمان های پیشر  

 

 خالصه اجرایی

 
 

. با این حال، با توجه به ها نیستسازمانی دیگر آنای با امور یکپارچه بخشتجزیه و تحلیل کسب و کار ها، برای بسیاری از سازمان

پروژه محسوب کلیدی برای موفقیت  یک خصوصیتکه تجزیه و تحلیل کسب و کار  کنیممشاهده می، هاافزایش پیچیدگی پروژه

 شود.می

عملکرد  و ه استنامپروژه و بر در : یک صالحیت اصلی برای موفقیتنیازمندی هامدیریت ، موسسه ما 2014 سال بر اساس گزارش

قادر به تشخیص  بوده بطوریکهها در فرآیند تجزیه و تحلیل کسب و کار فاقد بلوغ و پختگی افتد که سازمانضعیف زمانی اتفاق می

، مستندسازی و مدیریت و فرآیند کشف هاحلراه توصیه ،ل کسب و کار شامل شناسایی نیازهاارزش ارائه شده نیستند. تجزیه و تحلی

 .مشتریان سازمان است یط الزم برای ارائه مزایای مورد انتظارشرا

نیازمندی ها با کیفیت باال شود، ها صورت گرفته و اجرا میها و برنامهدرستی در پروژهه هنگامی که تجزیه و تحلیل کسب و کار ب

ها به احتمال و پروژه شودارائه میارزش مورد نظر کارهای مطلوب جهت ارائه شوند؛ راهعان بیشتر درگیر مینفذیشوند؛تولید می

تجزیه و تحلیل کسب و کار برای بسیاری فرآیند موثر  شوند.تحویل میشده مشخصزیاد به موقع، در همان محدوده و با همان بودجه 

ارائه ارزش  ها قادر بههشود که پروژها، تعریف نشده است و باعث میبه صورت یک بخش یکپارچه از کسب و کار آنها از سازمان

 ها هستندنامناسب و غیردقیق، دومین علت شکست پروژه نیازمندی ها، PMI 2017ای. در واقع، طبق گزارش حرفهمورد نظر نباشند

 (.٪41) سازمان است هایتغییرات در اولویت این امر، به دلیل دومین علتو (، 39٪)
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 اموردرصد از وقت خود را صرف  83، با بلوغ و تجربه باالهای ر در سازمانمتخصصان تجزیه و تحلیل کسب و کا

 .کنندمی ی مختلف سازمانهاها و برنامهتجزیه و تحلیل کسب و کار در پروژه

های تواند به موفقیت سازمانی کمک کند، الزم است بحثبرای درک این مطلب که چگونه حرفه تجزیه و تحلیل کسب و کار می

. تپروژه اس انجام شود. در حالی که تمرکز مدیر پروژه بر حوزه پروژه است، تمرکز تحلیلگر کسب و کار بر روی محدودهبیشتری 

بین مدیر پروژه و تحلیلگر کسب و کار وجود در شناسایی وظایف اغلب سردرگمی  ها در این زمینه،پوشانیهم وجود برخی از به دلیل

ها باید با هم کار کنند گیرند. با این حال، هر یک از آنها قرار میها و برنامهپروژه ایبر کلیدیهبر ها در نقش ردارد، اما هر دوی آن

های تجزیه و تحلیل کسب و ، فعالیتدر تحقیقات ما مشخص شده استطور که تا نتایج و روابط موفقی را ایجاد کنند؛ زیرا، همان

های بسیار بالغ در سازمان فعالیت های تحلیل کسب و کاردرصد از  83اند. در واقع، شدهها متمرکز ها و برنامهکار در واقع بر پروژه

 شود.انجام می های مرتبط با آنهاها و برنامهدر حمایت از پروژه

کمک  ابتکارات استراتژیک اجرایهای تجزیه و تحلیل کسب و کار در تر در مورد این که چگونه فعالیتبینش عمیق دستیابی بهبرای 

 .نه سال بررسی کردیم زمان میانگین مدتدر ای تجزیه و تحلیل کسب و کار را متخصص حرفه 730کند، بیش از می

 مورد نظر را با هم مقایسه کردیم:  هایدو گروه از نمونه پاسخ سپس

 و کار )بلوغ باال( ایجاد  های تجزیه و تحلیل کسبهایشان برای بهبود مستمر بهینه و با قابلیتگویند سازمانکسانی که می

 . است شده

 بلوغ  دانندبییند و شرایط خود را خاص و ویژه میفرآیند تجزیه و تحلیل میهای خود را در حال شروع کسانی که شرکت(

 کم(. 

  مورد اشاره قرار میدهد. دهند را این گزارش، آنچه که رهبران بسیار بالغ و پخته انجام می
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 هاها و برنامهی در پروژهایجاد روابط و همکار

 

 کنند.حمایت میبرنامه، یا پرتفولیو و تحلیلگر کسب و کار مدیر سطح باالی همکاری بین مدیر پروژه،  از های بسیار بالغ* سازمان

نقش تجزیه و تحلیل  اشاره کرده اند، های تجزیه و تحلیل کسب و کار بالغهایی با اقدامات و رویهدهندگان در سازماناز پاسخ 91٪ *

سازمان در مورد  ٪53)در مقایسه با شان از اهمیت ویزه ای برخوردار است.کسب و کار توسط مدیران، حامیان مالی و سهامداران 

 بلوغ پایین(های با 

و  برای انجام تجزیه و تحلیل کسب و کارریزی برنامه اثربخشی از طریق افزایشگیری و تحقق ارزش اندازه

 مربوط به آن از منابعاستفاده 

تجزیه و تحلیل  امور مربوط بهاز وقت و زمان خود را به  ٪83های بسیار بالغ * متخصصان تجزیه و تحلیل کسب و کار در سازمان

 کنند.ها صرف میها و برنامهکسب و کار در پروژه

 موفقیت سازمان کلیدی یهاو تمرکز بر شاخص سازمان با استراتژیتجزیه و تحلیل کسب و کار  هماهنگ کردن

در اجرای بیشتری تقریبا دو برابر احتمال موفقیت هماهنگی بیشتری دارند در تجزیه و تحلیل کسب و کار خود  هایی که* سازمان

 با بلوغ پایین(. ٪48در مقابل  ٪88)دارند های خود استراتژی

موفقیت کلیدی های در تمام شاخص از حد متوسط باالترتجزیه و تحلیل کسب و کار عملکرد در  های دارای بلوغ باال* سازمان

 (٪14در برابر  ٪40(، چابکی سازمانی )٪21در مقابل  ٪66سازی استراتژی )(، پیاده٪45در برابر  ٪69از جمله عملکرد مالی ) سازمان

 دارند. را ( ٪29در مقابل  ٪62های منحصر به فرد )و مدیریت پروژه
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 هاها و برنامههمکاری در پروژه

های از زمان خود را صرف انجام فعالیت ٪73سازمان خود، در تحلیل کسب و کار سازمانی نظر از بلوغ ران کسب و کار، صرفتحلیلگ

باقیمانده برای وظایف  های بسیار بالغ(. زمانبرای سازمان ٪83کنند )ها میها و برنامهمختلف تجزیه و تحلیل کسب و کار در پروژه

چگونه در مورد اینکه  شود )برای کسب اطالعات بیشترمیکارکنان، صرف  با های سربار، مانند آموزش داخلی و جلساتو فعالیت

 (.در صفحات بعد توضیحات تکمیلی ارائه شده استکنند، گران کسب و کار وقت خود را صرف میتحلیل

دهند و ریزی موثر و انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار اختصاص میهایی را یافتیم که زمان کافی را برای برنامهما همچنین سازمان

. در هنگام اختصاص زمان به رسندمیشناسند، به پیامدها و نتایج بهتری ها را نمیهایی که اهمیت این فعالیتدر مقایسه با شرکت

تجزیه و تحلیل کسب و کار  فرآیند (،٪63) از این گروه از سازمانها ا تجزیه و تحلیل کسب و کار، نسبت باالتریهای مرتبط بفعالیت

های تجزیه و تحلیل زمان کافی به فعالیت هایی کهاز سازمان ٪24و در مقابل، تنها  دهندهمتایان خود بهتر انجام می را در مقایسه با

 هستند.ق دهند، موفکسب و کار اختصاص نمی

پرتفولیو و تحلیلگر کسب و کار مدیر های موفق مستلزم سطح باالیی از همکاری میان هر دو مورد مدیر پروژه، برنامه، یا پروژهاجرای 

های مهم و حیاتی در هماهنگی و همکاری کامل عمل رسند و زمانی که این نقشها به حداقل میریسکبا این همکاری . است

، عملکرد پروژه، رضایت مشتری، کاهش می یابدیابد. هنگامی که این هماهنگی فقیت پروژه و محصول بهبود میکنند، میزان مومی

 صورت منفی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.ه روحیه تیم و محصول نهایی به شدت و ب

، موفقیت اغلب به این بستگی دارد شوندمشخص میهای مدیر پروژه و تحلیلگر کسب و کار ها نقشها و برنامهپروژهدر هنگامی که 

دهندگان پرسیدیم که تا چه اندازه همکاری مدیر پروژه و تحلیلگر کنند. ما از پاسخهمکاری میبا یکدیگر  این افراد تا چه میزان که

 د.( همکاری بسیار خوبی با هم دارن٪56ها )یافتیم که اکثر آندرها مهم است و چنین های آنکسب و کار در سازمان
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هستند،  یافته یا بالغتکاملهای تجزیه و تحلیل کسب و کار هایی که دارای روشدهندگان در سازماندرصد از پاسخ 91عالوه بر این، 

این آمار در خصوص ها، حامیان مالی و سهامداران مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیان داشتند که این نقش توسط مدیریت آن

 . بود ٪53با ها کمتر توسعه یافته است، برابر دهای تحلیل کسب و کار در آنهایی که فرآینسازمان

های کند. تیمدهد، یک اولویت ایجاد میتجزیه و تحلیل کسب و کار را مورد ارزیابی قرار می ، فرآیندهنگامی که مدیریت ارشد

پروژه ممکن است از تجزیه و تحلیل کسب و کار حمایت و پشتیبانی کنند، اما حمایت در سطح تاکتیکی کافی نیست. هنگامی که 

توان ایجاد تغییرات فرایندی را می کنند،یافته را درک میتکاملر استفاده نشده یک رویه تحلیل کسب و کا هایمدیران ارشد پتانسیل

 .مورد استفاده قرار بگیردهای داخل و خارج از چرخه عمر پروژه دهد تجزیه و تحلیل کسب و کار در فعالیتکرد که اطمینان می

یل کسب و کار و تاثیر آن بر عملکرد ، تجزیه و تحلاست های بهداشتیکننده مراقبتیک تامینکه ، NASCO شرکت در مدیر ارشد

ما "گفت:  خدمات ارائهواحد و مسئول ، NASCO شرکت کند. جنیفر گاردنر، مدیر ارشدگذاری میسازمانی را ارزیابی و ارزش

ی های مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کسب و کار تفاوت قائل هستیم. ما انتظار داریم که تحلیلگران تجاربطور واضح بین نقش

 ."م تجزیه و تحلیل کسب و کار کنندبیشتر وقت خود را صرف انجا
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 . کنندحلیلگران کسب و کار زمان خود را صرف چه چیزی میت

این که تجزیه و تحلیل کسب و کار  تعیین، یکنندمبرای تحلیلگران کسب و کار تعریف های مختلفی ها نقشدر حالی که سازمان

 دهد. ، بسیار موثرتر از مشخص کردن که این است که چه چیزی این نقش را تشکیل می)چه فرآیندی است؟( چیست

 وظایف تجزیه و تحلیل کسب و کار ممکن است شامل موارد زیر شود:

 ژهپرو از اجرای استراتژی پیش طراحی 

 ریزی تجزیه و تحلیل کسب و کاربرنامه 

 1استخراج 

 تجزیه و تحلیل 

 نظارت و کنترل 

  حلراهارزیابی 

ریزی تجزیه ( را صرف انجام ارزیابی نیازها و برنامه٪31ها تقریبا یک سوم وقت خود )دهندگان بیان کردند که آنبطور کلی، پاسخ

 .کنندمیو تجزیه و تحلیل  استخراجاز زمان خود را صرف انجام  ٪41و تحلیل کسب و کار و 

که استفاده  رد موافق هستند، با این مودارای بلوغ باال و سازمان دارای بلوغ پایین هاینسازما نوع تحلیلگران کسب و کار از هر دو"

 ."است و تجزیه و تحلیل بسیار مهم استخراجهای ها برای کمک به فعالیتاز مدل

متمرکز وظایف تجزیه و تحلیل کسب و کار  انجام های دارای بلوغ پایین، وقت تحلیلگران کسب و کار اغلب بر رویدر سازمان

انجام کارهای  های دارای بلوغ پایین، تقریبا یک چهارم وقت خود را بهسازمانتحلیل کسب و کار در نیست. در حقیقت، متخصصان 

 PM/BA میک، مدیرلیزا .های زیادی را ایفا کنندشود تا نقشها خواسته میکنند و اغلب از آنتجاری صرف میتجزیه و تحلیل غیر

                                                
1 Elicitation 
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و  نیازمندی هاتجزیه و تحلیل  به صورت مستند است به جای اینکه بر نیازمندی ها ایجاداغلب بر  "تمرکز،" سیبِر گفت:شرکت در 

 ."ها باشدبندی آناز اجرا و اولویت حصول اطمینان

 

 ایجاد بلوغ در تجزیه و تحلیل کسب و کار

های تجزیه و تحلیل سازمان است که در طول انجام فعالیت اثربخشیبلوغ تجزیه و تحلیل کسب و کار در مورد سطوح توانایی و 

 ، شناساییهای نظارتقابلیت پیوسته شود. این امر از طریق پیگیریکسب و کار و در سراسر افراد، فرایندها و ابزار آن نشان داده می

 آید.دست میبز عملکرد مطلوب مناطق برای بهبود و اجرای تغییرات در فرایند تجزیه و تحلیل کسب و کار برای اطمینان ا

روی  ها نیاز به تمرکز برکه سازمان این باور است، بر NTTهای تحلیل کسب و کار در شرکت داده ، مدیر ارشد2متیو دابلیو. لیک

 ."رساندبهبود بلوغ تحلیل کسب و کار این هدف را به انجام می": گویدمیتجزیه و تحلیل کسب و کار دارند. او تالش های مربوط به 

 18های خود ارزیابی کنند، ا در سازمانرتا سطح بلوغ فرایندهای تجزیه و تحلیل کسب و کار  شددهندگان خواسته مانی که از پاسخز

اند های تجزیه و تحلیل کسب و کار ایجاد شدهبهینه و با قابلیتو تمر ها برای بهبود مسهای آنکه سازمان بیان کردنددرصد 

های جزو شرکت های خود رارکتش ٪46. از سوی دیگر، ایم(کرده بندیدسته ها را با سطح باالیی از بلوغآنکه ما  هاییسازمان)

ل )به شک ایمکردهبندی دارای بلوغ کمتر طبقههای سازمانها را در گروه هایی که ما آنشرکت –د انگرفتهو ویژه در نظر  در آغاز راه

 نگاه کنید(.پایین 

 

 

 

                                                
2 Matthew W. Leach 
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 تجزیه و تحلیل کسب و کار تفاوت سطح بلوغ باال و پائین در اجرای فرآیندهای: 1شکل 

 

 ترازی استراتژیک، عملکرد سازمانی و بلوغ تجزیه و تحلیل کسب و کار: همایجاد ارزش

، پروژه اجرای هر پیش ازکنند تا اطمینان حاصل نمایند که ها شروع به شناخت نحوه استفاده از تجزیه و تحلیل کسب و کار میسازمان

های با استراتژی، اهداف و مقاصد سازمان گذاریها و سرمایهها، برنامهتجزیه و تحلیل برای هماهنگی پروژه میزان کافی از فرآیند

بیشتر و باال هستند، هماهنگی استراتژیک  اثربخشیهایی که دارای فرآیندهای تجزیه و تحلیل کسب و کار با سازمان شده باشد.انجام 

دهندگان در مورد تجزیه و تحلیل کسب و کار و عملکرد سازمانی پرسیده شد، عملکرد سازمانی بهتری دارند. هنگامی که از پاسخ

کنند، موفقیت شرکت خود را به تجزیه و هایی با بلوغ باال کار میکه در سازمان یها نشان دادند که تحلیلگران کسب و کاریافته

 دهند.نسبت میتحلیل کسب و کار 
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بویژه امر (. این 2کنند )شکل در کل معیارهای موفقیت سازمانی تجربه میوسط را های بسیار بالغ نیز عملکرد باالتر از حد متسازمان

هایی با فرایندهای بالغ مشغول بکار گران کسب و کار در سازماندر جایی که تحلیل :اجرای این استراتژی درست است در مورد

 (.٪21در مقابل  ٪66) ودشموفق عملکرد سازمانی شناخته  ، سه برابر بیشتر احتمال دارد که اجرای استراتژی به عنوان یک حوزههستند

 

 

 

 

 

 

 

 

عالی  های کافی و با کیفیتحلسازد تا راهنیازمندی ها کسب و کار، ما را قادر میمرتبط با شناسایی ما معتقدیم که تمرکز بر روی فرایندهای "
 "آورند.را به مشتریان خود ارائه دهیم که مزیت رقابتی را به ارمغان می

 NASCOجنیفر گاردنر، مدیر ارشد، واحد تحویل خدمات کسب و کار،  -

 

برای  درصد اظهار داشتند که تجزیه و تحلیل کسب و کار 82دهندگانی که بطور بالقوه عملکرد خود را ارزیابی کرده بودند، از پاسخ

سطح بلوغ پائینی در  هایی بودند کهسازماناین افراد جزء درصد از  58کند، در حالی که تنها ها مزیت رقابتی ایجاد میسازمان آن

ها سطح باالیی از بلوغ را های آناز تحلیلگران کسب و کار که سازمان ٪81. اندخصوص فرآیندهای تحلیل کسب و کار داشته
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 ایجادتری برای نقش مهم در سازمان خود ،کردندکار می بلوغ پایین های بار سازماناز همتایان خود که د ٪58با  ، در مقایسهاندداشته

تجزیه و تحلیل "اضافه نمود:  NTT شرکت از 3آقای لیک همچنین، (. 3پنج سال پیش داشتند )شکل  در مقایسه بامزیت رقابتی 

های د که ارزششوو اطمینان حاصل می کندمتصل می ی استراتژیها و اجراتاکتیک هاف سازمان را بکسب و کار، استراتژی و اهد

 ."یابندهای ارائه شده در طول اجرای برنامه و پروژه تحقق میحلتجاری از راه

 

 

 یافته تحلیل کسب و کارتکامل هایدستیابی به ابتکارات استراتژیک با رویه

این  دستیابی به یل کسب و کارو تجزیه و تحل آینددست میهها بها و برنامهآمیز پروژهموفقیتهای سازمانی از طریق تکمیل استراتژی

هدایت  هاکند. تجزیه و تحلیل کسب و کار سازمان را به سمت حل درست مسئله و پیگیری مناسب فرصتموفقیت را تضمین می

 شود.میاجرا حل کند که بهترین راهتضمین میو  کندمی

                                                
3 Mr. Leach 
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با ابتکارات استراتژیک سازمان ا چه حد تطور مستقیم ه تجزیه و تحلیل کسب و کار ب ارزیابی کنند که دهندگان خواستیمپاسخما از 

 های قابل توجهی وجود دارد:دهد که تفاوتیمها هماهنگ است. نتایج نشان آن

هماهنگ  ها بسیارها و برنامهروی پروژهر کارشان ب که بیان کردندهای بسیار بالغ، کسب و کار در سازمانتحلیلگران از  درصد 86* 

 است. ٪57 برابر با های کمتر بالغاست که این میزان برای سازمان

 تقریبا  به احتمال اند، ها و ابتکارات استراتژیک هماهنگ شدهها به شدت با طرحهایی که تجزیه و تحلیل کسب و کار آن* سازمان

 (.٪48در مقابل  ٪88) دارندآمیز را وفقیتهای سازمانی متر، امکان اجرای استراتژیهماهنگی پایین با یهاسازمانبیشتر از دو برابر 

هایشان بدست ها و برنامهپروژه اجرای التری را ازکسب و کار، میزان موفقیت بااقدامات مرتبط با های بالغ از طریق توسعه سازمان

 شود:موارد زیر می شاملار شامل ایجاد و توسعه یک کسب و کار کو  های تجزیه و تحلیل کسبآورند. فعالیتمی

 * ایجاد منطقی برای تأمین مالی یک پروژه یا برنامه

 نیاز کسب و کار رفعهای مناسب برای * ارائه گزینه

 .کندگذاری دنبال می* تاکید بر ارزشی که سازمان از طریق سرمایه

 

کلیدی را به بحث در مورد این عوامل و در نهایت، برقراری و ذینفعان سهامداران  ،ابزاری است که تیم محصول 4مورد کسب و کار

 هماهنگی سازد. فرایند توسعه کسب و کار فرصت مهم و مناسبی برایارتباط در مورد تصمیماتی که باید اتخاذ شود، رهنمون می

های نهاز طریق تعریف نیازهای کسب و کار و گزی با تحلیلگر کسب و کارها، و برنامهمنابع استراتژیک، از جمله مدیران پرتفولیوها 

 آورد.قابل اجرا فراهم می

 

                                                
4- Business Case 
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 گیرینتیجه

ها در راستای تحقق اهداف اعالم شده و ها و برنامهتوانند از تجزیه و تحلیل کسب و کار برای اثربخشی مثبت بر پروژهها میسازمان

های تجزیه و تحلیل کسب و کار کافی نیست. منابع برای انجام فعالیت تخصیص اَمورد انتظار استفاده کنند. صرفدستیابی به نتایج 

آمیزی در مدیریت موفقیت ایجاساسی است که نتکلیدی و شایستگی یک و سازمانی تجزیه و تحلیل کسب و کار یک صالحیت 

، اجرای یک پروژه ارائه شود در مورد زمان و بودجه اهکاریر ممکن استه کند. در حالی کپروژه، برنامه و پرتفولیوها ایجاد می

حل، نیاز کسب و کار را برآورده نخواهد کرد یا ارزش راهاین  شود، احتماال زمانی که تجزیه و تحلیل کسب و کار در نظر گرفته نمی

 دهد.مورد نظر را ارائه نمی

، برای کنند، ارزش بیشتری کسب کنندگذاری میها سرمایهحلیل کسب و کار بر روی آنهایی که در تحلتوانند از راهها میسازمان

 :مثال در مواردی که

 .دداشته باشنها با استراتژی سازمانی سازگاری * فعالیت

 باشند.ها بسیار بالغ * رویه

 ه باشند.ها اختصاص داده شدها و برنامه* منابع بدرستی به پروژه

 وجود داشته باشد.دیران برنامه و پروژه * همکاری قوی با م

 فرآیند بپردازند.* مدیران سطح باال به حمایت و ارزیابی این 
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 درباره این گزارش

برای تجزیه و تحلیل کسب و کار )شامل استاندارد تجزیه و تحلیل  ®PMI ایجاد راهنمای هدف با ،2016در سال  PMIموسسه 

، تحقیقات بیشتری انجام داد تا ارتباط بین موفقیت سازمان و تجزیه و تحلیل کسب و شودمنتشر  2017کسب و کار( که باید در سال 

دهند و میزان را انجام می تحلیل کسب و کاری موفق، تجزیه و اهسازمانما پرسیدیم که چگونه کار را بررسی کند. در این تحقیق، 

 .بلوغ این فرآیند چه تأثیری بر اجرا و نتایج آن دارد

ارشد تجزیه و تحلیل کسب و کار را مورد بررسی قرار دادیم.  متخصص 730شاملجهانی  ینبرای این تحقیق، ما مخاطب

. دادندانجام میخود اصلی به عنوان کار را سب و کار و تجزیه و تحلیل کداشتند سال تجربه  9کنندگان بطور متوسط شرکت

ند. مربیان و مشاوران از اددانجام می واحد ند و کار خود را بطور مستقیم با یک سازمانردککار می یدهندگان در صنایع مختلفپاسخ

 است. مشخص و روشنب و کار کسهای تجزیه و تحلیل این مطالعه حذف شدند تا اطمینان حاصل شود که عملکرد سازمانی و شیوه

 

PMI  درباره 

را در حرفه  ا پورتفولیوهاپروژه، برنامه یمدیریت برای کسانی است که  یجهان یانجمن پیشرویک ( PMIموسسه مدیریت پروژه )

در  که ایو بیش از سه میلیون نفر از کارشناسان حرفه است تاسیس شده میالدی 1969در سال  این موسسه گیرند.خود در نظر می

بریم، پیش می و مشاغل را به ها. ما حرفهکندارزیابی میاز طریق حمایت، همکاری، آموزش و تحقیق  کنند راکار می سراسر جهان

ها، جوامع، منابع، ابزارها، تحقیقات و حرفه مدیریت پروژه را با استانداردهای جهانی، گواهینامه دهیمافزایش می را هاموفقیت سازمان

سایت  وبکنیم.هماهنگ می سازی در این حوزه راهای شبکهای و فرصتهای توسعه حرفه، نشریات، دورهعلمی

ProjectManagement.com از خانواده  به عنوان بخشیPMIهای کند که منابع بیشتر، ابزارهای بهتر، شبکه، جوامع جهانی را ایجاد می

 .ددهنمیرا ارائه ی ترهای گستردهتر و دیدگاهبزرگ


