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  : ه ژبه سوي يك مدل ارجاعي ادراكي براي سيستم هاي اطالعاتي مديريت پرو

  :نوشته فردريك آنمل 
ه به طور قابل توجهي در طي قـرن  ژه ي سيستم هاي اطالعاتي مديريت پروژپرو: چكيده 

در . آن ها تمركزي را در فهرست بندي و مديريت منـابع قائـل نشـده انـد     . اخير تغيير كرده است 
ه اي و نمودار ژها سيستم ادراكي شده اند كه چرخه ي زندگي از طرحها برنامه ها ي پرو عوض آن

ه ها با يك مبـارزه  ژدر اين متن سازمان هاي جهت يابي شده ي پرو. ه ها را حمايت مي كنند ژپرو
ه ژه ي سيستم هاي اطالعاتي مديريت پروژاجرا و عملكرد پرو –طراحي . طلبي جديدي روبرويند 

  . ر افزاينده اي پيچيده شده است به طو
عاليق شرط بندان گوناگون بايد بـه حسـاب آورده   . روند هاي فراواني بايد توصيف شود 

مدل هاي ارجاعي اطالعات كه در اين . و سيستم هاي نرم افزاري مرتبطي بايد انتخاب شود . شود 
ه را ژيم سيستم اطالعـاتي پـرو  مقاله بيان شده است ،اين مبارزه طلبي ها و اهداف سرعت براي تنظ

  . كارشناس برجسته از آلمان و سوئيس توسعه يافته بود  ۱۳با كمك .  Refmodخطاب مي كند 
  . ه تجاري مي باشد ژسيستم نرم ازاري مديريت پرو ۲۸عالوه براين آن بر طبق تحليل 

Refmod ه به كار رفته است و اساس هنجارهاي ژتاكنون در چندين پروDIN ي براي يـك  آلمان
  . ه استاندارد شده مي باشد ژمدل اطالعات مديريتي پرو

  . روش ها  –روند ها  –ي اطالعات ژتكنولو: كلمات كليدي 

  : سيستم هاي اطالعات مديريتي 

 :مقدمه  - ۱

به طور گسـترده بـه عنـوان يـك مـانع      )    PMIS(ه ژسيستم هاي اطالعاتي مديريت پرو
طبيعت اين سيستم ها به طور . اي امروزي ديده شده است ه هژساختاري مهم در مديريت پرو

در حقيقـت آن هـا از يـك سيسـتم مـديريتي      . قابل توجهي در طي دهه اخير تغيير كرده است 
ه هاي مجزا و يا كاربر مجزا به سيستم هاي چند كاربردي توضيعي و پيچيده توسعه يافته ژپرو
  . بر نمي گيرد  ه ها را درژكه همه برنامه ريزي هاي پرو. اند 

را  PMISتحقيق سيستم هاي اطالعاتي مجبور به زمـان بنـدي هسـتند تـا ايـن ارزيـابي       
الگوريتم هـا بـر حسـب مشـكالت      -۱: رشته هاي بر جسته تحقيق شامل . منعكس مي سازد 

  ه ژتحقيق عملكردي كه مربوط به مديريت پرو
مـرتبط سـازي ارز يـابي    ارزيابي و مقايسه راه حل هاي مـديريتي طـرح هـاي تجـاري و      -۲

  چارچوب ها 
 . توسعه نمونه ي اوليه براي آ؛زمايش انواع جديدي از عملكرد ها  -۳


