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 چکیده
ت سوخکارت هوشمند  یدر تکنولوژ اطالعاتفن آوری یهاپروژه تیریبر مد تأثیرگذارعوامل  به شناسایی پژوهشدر این 

 هایپژوهشجزو  فلسفه پژوهشاز نظر  و کاربردی هایپژوهشجزو گیری این پژوهش به لحاظ جهتپرداخته شده است. 

 یآمار یهاها از آزمونداده لیو تحل هیپرسشنامه و جهت تجز یدانیها از روش مداده یآورجهت جمعاست.  توصیفی پیمایشی

وژه کارت خبرگان و متخصصان در پر ،پژوهش یجامعه آمارشده است. استفاده آزمون همبستگی پیرسونو  یاستنباطو  یفیتوص

نفر از متخصصان حوزه کارت هوشمند سوخت و  051تعداد  ،یهدفمند گلوله برفکه با روش  باشند یهوشمند سوخت م

شده  ییشناسا یهاعاملنشان داد  پژوهش. نتایج انتخاب شدند یاطالعات با روش هدفمند گلوله برف یفناور یهاپروژه رانیمد

 جینتا نی. همچنشوندیم یبنددسته ندهایفرا تیریکار، کاربران و مد یرویو ن کنندگاننیتأم ن،یمنابع و قوان یدر چهار دسته

 اطالعاتآوری فن یهاپروژه تیریبر مد یرگذاریتأث نیشتریب یداراکار  یرویو ن کنندگاننینشان داد عامل تأم یآزمون همبستگ

 .باشدیکارت هوشمند سوخت م یدر تکنولوژ 

 

ار، ک یرویو ن کنندگاننیتأم ن،یمنابع و قوان، سوختکارت هوشمند  اطالعات،فن آوری یهاپروژه تیریمد کلمات کلیدی:

 .ندهایفرا تیریکاربران و مد

 
 

Abstarct 
In this research, Identifying the Factors Influencing the Management of IT Projects In Smart 

Card Technology Has Been Addressed. This research, in terms of orientation, is an applied 

research and in terms of research philosophy is a descriptive survey research.To collect data, 

the fieldwork method was a questionnaire and for data analysis descriptive and inferential 

statistics and Pearson correlation test were used.The statistical population of the research is 

experts in the fuel smart card project. Witha snowball target method, 150 smart card fuel 

specialists and IT managers were selected using snowball targeting methods. 

The results of the research showed that the identified factors are classified into four categories 

of sources and rules, suppliers and workforce, users, and process management. Also, the results 

of the correlation test showed that supplier and labor force have the most impact on IT project 

management in fuel smart card technology. 

 

Keywords: ITproject management, fuel smart card, resources and laws, suppliers and labor 

force, users and process management. 

 
 
  



 
 

Takestan Institution of Higher Education 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments For 
 

The Degree of M.A in Project Manager 
 

Research IT 

Identification of factors Influencing IT Project Management 

in Fuel Smart Card Technology 

 
Supervisor 

Dr.Farzaneh Khalili 

 

 

Adviser 

Dr.Eraj Najafi Khalil Saraee 

 

 

By 
Alireza Rahmanifard 

 

 
Winter 2019 

 
 
 
 
 

 


