
 

 پروژه مدیریتدر  عالی بسیار (Task List) فعالیت لیست یک داشتن برای نکته 5

 تش ػختاسائِ بشًبهِ ی پشٍطُ شوب بؼیبس  خَة، فؼبلیت لیؼت یک بذٍى. شوب اػت پشٍطُ طشح اػبع ٍ پبیِ فؼبلیت ّب لیؼت

ٍ . شَد ششٍع جبهغ فؼبلیت لیؼت یک بب ببیذ پشٍطُ ّش بکٌیذ؟ ببیذ چِچگًَِ خَاّیذ فْویذ کِ  شوب ،ػالٍُ بش ایي ّب خَاّذ بَد.

 .ببشذ هی شوب ّبی پشٍطُلیؼت فؼبلیت دسخشبى دس یک بشای اسائِ ًکتِ هب  5 ایٌجب

 خَد تین بب کبس: 1 ًکتِ

 سا یصهبًکوک بگیشیذ.  خَد پشٍطُ تین اص پغ کٌیذ، ایجبد بِ تٌْبیی سا خَد پشٍطُ بشای کبهل فؼبلیت لیؼت یک تَاًیذ ویً شوب

فؼبلیت ّبیی کِ  لیؼت بِی هختلف فؼبلیت ّبی شک بذٍى شوب ّوکبساى دس ًظش بگیشیذ چشا کِ فکشی تببدل ٍ ّن بب ًشؼتي بشای

 ًشم دس هؼتقین طَس بِ ّن ٍ کبغز سٍی بش ّنسا،  چیض ّوِ ػبدگی بِ هشحلِ، ایي دسقبال تکویل کشدُ ایذ، اضبفِ هی کٌٌذ.  شوب

 اختصبص هَسد دس حذ اص بیشحبضش  حبل دس اهب ،هوکي سا بٌَیؼیذ جضئیبت ّوِ کٌیذ ػؼی. کٌیذ ثبت، خَد پشٍطُ هذیشیت افضاس

 .دّیذ اًجبمبؼذا  ،هَضَعّش  کبسشٌبػبى بب کوک ،ایي کبس سا  تَاًیذ هی شوب. ًببشیذ ًگشاى افشاد بِ ٍظبیف

 لیؼت خَد سا بؼبصیذ: 2 ًکتِ

ٍاسد کٌیذ )اگش قبال ایي کبس سا اًجبم ًذادُ  خَد پشٍطُ افضاس ًشمدس  سا آى ،دس اختیبس داسیذ کبهلفؼبلیت  لیؼت یک شوب کِ ٌّگبهی

ٌیذ تب اػتفبدُ اص ک اضبفِ فؼبلیت ّبی هشتبط سا گشٍُ بٌذی کٌیذ ٍ تؼذادی صیش هجوَػِ. سا ششٍع کٌیذ آى بب کبس َاًیذتب بت ایذ(،

 شوب بِ ّب ایي ّوِ. اػت جبهغ پشٍطُ طشح یک ایجبد بؼذی هشحلِهشببِ، هٌطقی فؼبلیت ّبی  بٌذی گشٍُ لیؼت آػبى تش شَد.

ّش گبُ  ٍ کٌیذ پیذا سا فشدی ٍظبیف تَاًیذ هی ساحتی بِ شوب کِ طَسی بِ، دّذ هیسا لیؼت خَد بِ بشای ػبختبس بخشیذى  یفشصت

 لیؼت خَد سا هشٍس هی کٌیذ؛ هٌطقی بِ ًظش هی سػذ.

 ٍ ٍظبیف فؼبلیت ّب بٌذی اٍلَیت: 3 ًکتِ

هَسد ًیبص  ّبی فؼبلیتثبت  حبل دس شوب کِ ًیؼت هْن. دّذ هی ًشبى بِ شوب سا ٍظبیف تشیي هْن فَسافؼبلیت ػبلی،  لیؼتیک 

ػبیش فؼبلیت ّب، اٍلَیت  بِ ًؼبت بؼضی اص فؼبلیت ّب دس حبل ثبت فؼبلیت ّبی سٍصاًِ خَد، یب ّؼتیذ خَد پشٍطُ بشًبهِبشای 

 سًگ اص اػتفبدُ ببهثال  ،فؼبلیت ّب اػتفبدُ کٌیذ تشیي هْن کشدى بشجؼتِپشٍطُ خَد )ًشم افضاس( بشای  هذیشیت ابضاس اصداسًذ.  ببالتشی

 خَدسٍص  ّبی اٍلَیت دیذى بِ قبدس فَسا شوب. دس کٌبس ًبم آى آیتن ّب ّب ػتبسُ کشدى اضبفِ یب ٍ فًَت بشجؼتِ کشدى ،هتفبٍت

 خَاّیذ بَد.

 خَد سا دس یک ایؼتگبُ هشکضی رخیشُ کٌیذلیؼت فؼبلیت : 4 ًکتِ

اػت کِ  آػبى بؼیبس؛ تبى ًَشتِ ایذایویل دس یب ٍ خَد پشٍطُدفتش  دس خَد، تقَین دس ،اگش فؼبلیت ّب سا بش سٍی بشگِ ّبی یبدداشت

 پشٍطُ هذیشیت ّبی ٍیظگی اص اػتفبدُ بب شَیذ ٍ تؼلط بش سٍی کل پشٍطُ سا اص دػت بذّیذ. اشتببُ دچبس خَد ّبی اٍلَیت هَسد دس

 ًگِ داسیذ. هشکضی هحل یک س، هٌظن ٍ دسا خَد فؼبلیت ّبی ّوِ بِ ساحتی ،  ProjectManager.comػبیت دس



 

شوب بش سٍی یک  اگش ّوِ ی. ، یک حشکت ػبلی اػتپشٍطُ تین بقیِ بب سا خَد فؼبلیت ّبی لیؼت گزاسی اشتشاکّوچٌیي بِ 

ٍجَد  لیؼت دس کِ آًچِ هَسد دس دس صهبى شَد، ٍ شوب ّیچ گبُ صیبدی تَاًذ ببػث صشفِ جَیی کبس هی ایيلیؼت کبس هی کٌیذ، 

 جبهغ دیذگبُ ّوبى کغ ّشکِ ٍجَد ًذاسد، گیج ًخَاّیذ شذ. ٌّگبهی کِ توبم اطالػبت دس یک هکبى هَجَد اػت؛  چِ آى ٍ داسد

 ، بِ دػت هی آٍسد.شَد اًجبم ببیذ کِسا  یکبس اصٍ هشببِ 

 فؼبلیت ّبی تکویل شذُ گزاسی ػالهت: 5 ًکتِ

 صدى تیک اص تش بخش سضبیت چیض ّیچ! فؼبلیت ّبی اًجبم شذُ گزاسی ػالهتصذ البتِ،  چیؼت؟ فؼبلیت ّب لیؼت هَسدِ بْتشیي

 سدیف یکٍ چِ  ،کٌبس آى سا تیک بضًیذ خط بکشیذ، یکسٍی آى فؼبلیت  شوب؛ چِ ایي کِ ذاسدً ٍجَد ُ،سػیذ پبیبى بِ فؼبلیتی کِ

سا هشٍس هی کٌیذ  خَد لیؼت کِ شَیذ هطوئي سا ًشبى دّیذ. خَد پیششفتکِ  دیگشی ساُ ّش یب ٍ سا حزف کٌیذ خَد افضاس ًشم دس

حشکت هی  وب بِ ػَی ّذف بضسگتشی دس پشٍطُ تبىبب حزف آى اص لیؼت خَد، جشي بگیشیذ )چشا کِ ش ٍ بشای اتوبم ّش فؼبلیت،

 بِ ػشاؽ فؼبلیت بؼذی بشٍیذ! تَاًیذ هی شوب ػپغ. کٌیذ(


