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 دفتر مدیریت پروژه و سطوح شایستگیانواع 

PMO Types & Competency Levels 
 

-ها به ثبت درسدر سازمانهای پروژه محور، همواره واحدهای تخصصی، عالوه بر انجام کارهای درخواست شده از سوی پروژه :مقدمه

مندی گیری واحدهای تخصصی رسوب دانش و بهرهفلسفه شکل پردازند. اساساًها میهای خود و به کارگیری آنها در سایر پروژهآموخته

باشد در اینگونه واحدها به دلیل استفاده بهینه از نیروی انسانی از مهندسی ارزش در انجام کارهای تخصصی و احتماالً تکراری می

گیری یک دپارتمان در همین راستا، با شکلپردازند. وری باال به ارائه خدمات میها، با بهرهجهت پیشبرد کارهای محوله از سوی پروژه

محور، به ارتقاء دانش و مهارت مدیریت پروژه کمک نموده و تجربه اندوخته شده در یک  مدیریت پروژه در سازمانهای پروژه تخصصی

تواند ها میپروژهروش و دستورالعمل به کار گرفته شده در یک پروژه در کنار سایر گرفت.  روژه را به خدمت پروژه دیگر خواهیمپ

-کاری بیشتر شیوهها به چکشهای مختلف گردد و همین تنوع پروژهمنجر به تغییراتی متناسب با بازخوردهای دریافت شده از پروژه

 های مدیریت پروژه خواهد انجامید. ها و متدولوژینامه

محور که حیات و بقاء و جریان درآمدی خود را از گذرگاه پروژهتوان با اطمینان اذعان داشت که در اغلب سازمانهای امروزه در دنیا می

. در کشور ورزندنمایند به این امر مهم یعنی ایجاد یک واحد تخصصی مدیریت پروژه مبادرت میای حفظ میانجام قراردادهای پروژه

اند و دفتری را البته با عناوین داشتهعزیزمان ایران نیز به این مسئله توجه شده است و سازمانهای مختلف در این خصوص گام بر

واحد مدیریت ریزی، واحد کنترل پروژه، اند. واحدهایی با عناوین دفتر برنامهمختلف در سازمان خود با همین رویکرد تشکیل داده

گرفته و ایفای نقش ها و دفتر مدیریت پروژه همه با رویکرد تخصصی مدیریت پروژه شکل ریزی و کنترل پروژه، واحد برنامههاسیستم

سطح شایستگی و مسئولیت واگذار شده را نیز  تر از بقیه بوده و امکان ارتقاءعنوان دفتر مدیریت پروژه البته عنوانی جامع نمایند.می

 در خود جای داده است.

 به تشریح انواع آن و سطوح مختلف شایستگی در این دفتر بپردازیم. 1در این نوشتار برآنیم تا ضمن تعریف دفتر مدیریت پروژه

  

                                                           
1-Project Management Office (PMO) 
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 و سطح کنترل پروژه: PMOتعریف 

نماید و اندارد میبا پروژه را در سازمان است( یک واحد سازمانی است که فرآیندهای حاکمیتی مرتبط PMOدفتر مدیریت پروژه )

تواند از ( میPMOنماید. مسئولیت دفتر مدیریت پروژه )ها فراهم میبرای پروژهها، ابزارها و تکنیکها را تسهیم منابع، متودولوژی

بر اساس استاندارد  فراهم نمودن تسهیالت پشتیبانی پروژه تا مدیریت مستقیم یک یا چند پروژه در سازمانهای مختلف متفاوت باشد.

PMBOK ( چند نوع دفتر مدیریت پروژهPMOوجود دارد که هرکدام درجه ک )سازمان  یهانترل و تأثیرگذاری مختلفی بر روی پروژه

 خواهند داشت:

های موفق، آموزش، نوع دفتر مدیریت پروژه با فراهم نمودن الگوها، نمونهاین  :(Supportiveپشتیبان )دفتر مدیریت پروژه  -1

 ،نماید. در این نوع دفتر مدیریت پروژهایفا میها ها نقش مشاوره را برای پروژهها از سایر پروژهدسترسی به اطالعات و درس آموخته

 کنترل نسبت به پروژه ها در سطح پایینی قرار دارد.

در  از طرق مختلف این نوع دفتر مدیریت پروژه عالوه بر ایفای نقش پشتیبانی، :(Controllingکنترل کننده ) دفتر مدیریت پروژه -2

در این نوع دفتر مدیریت پروژه کنترل نسبت به پروژه ها  نماید.دفتر تالش میها با دستورالعملهای مصوب این خصوص انطباق پروژه

 در سطح متوسط قرار دارد.

ها، کنترل آنها را در دست این نوع دفتر مدیریت پروژه، با مدیریت مستقیم پروژه :(Directiveهدایت کننده )دفتر مدیریت پروژه  -3

یابند و همچنین بایستی به این دفتر پاسخگو بوده و دفتر مدیریت پروژه تخصیص میگیرد. در این حالت مدیران پروژه ها توسط می

 گزارش عملکرد خود را ارائه نمایند.

 در این نوع دفتر مدیریت پروژه کنترل نسبت به پروژه ها در سطح باالیی قرار دارد.

انطباق با استراتژیهای ایجاد در  توانددارا باشد. مینی را از مسئولیتهای سازما سطوح وسیعیتواند می( PMOدفتر مدیریت پروژه )

تحقق  های مهم سازمان و ارزیابی چگونگیها و اطالعات پروژهسازی دادهسازمان و ارزش آفرینی سازمانی ایفای نقش نماید. یکپارچه

ها، ین پروژهب توان ارتباطمیپروژه دفتر مدیریت از طریق  باشد.اهداف سطوح باالتر سازمان نیز از وظایف دفتر مدیریت پروژه می

 برقرار نمود. BSCگیری سازمانی نظیر سیستمهای اندازهرا با ها، پورتفولیوها طرح
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ممکن است به یکدیگر هیچگونه ارتباطی نداشته باشند مگر اینکه با  شوندپشتیبانی و یا مدیریت می PMOتوسط  که هاییپروژه

همزمان منابع تسهیم به واسطه مدیریت مشترک و  PMOارتباط بین دو یا چند پروژه در دیگریکدیگر مدیریت شوند به عبارت 

 کامالً به نیازهای سازمانی وابسته است. PMOساختار و نحوه عملکرد البته  شکل خواهد گرفت. هابین آن پروژه سازمانی

و تمام عیار عمل نماید و به منظور  ذینفع اصلی ( ممکن است دارای قدرت زیادی باشد و همانند یکPMOدفتر مدیریت پروژه )

همچنین در  PMO . ها با اهداف کسب و کار سازمان در طول چرخه حیات پروژه تصمیمات کلیدی اتخاذ نمایدهمراستا نمودن پروژه

 بنماید.تواند ایفای نقش ها و انجام هر امر دیگری که نیاز باشد میپردازی، انتقال دانش، خاتمه پروژهنظریه

 :تواند شامل موارد زیر باشددر پشتیبانی از مدیران پروژه به طرق مختلف می PMOنقش اصلی و اساسی 

 شوند.مدیریت می PMOمدیریت منابع مشترک بین پروژه هایی که توسط  -

 تدوین و توسعه متدولوژی مدیریت پروژه، استانداردها و نمونه های کاری موفق و الگو. -

 ، آموزش و نظارت.گری، هدایتمربی -

از طریق ممیزی  های موفق مدیریت پروژهها و نمونهها با استانداردها، سیاستها، رویهنظارت بر حسن اجرا و انطباق پروژه -

 پروژه.

 و فرآیندهای سازمانی. ها، الگوهاتوسعه و مدیریت سیاستها، رویه -

 .هنگی ارتباطهای فیمابین پروژه هاهما -

 : PMOمفهوم  به نگاهی کلی

به مدیریت  متعددنایع از طریق ص ای رارویکردی حرفهتا  مدرنی از مدیریت پروژه ظهور نموده است فرهنگدر طول چند دهه گذشته، 

مدیریت پروژه، از طریق ترکیب فرایندها و الگوهای عملی توسعه یافته در  موجود در علم هر یک از قابلیتهای پروژه القاء نماید.

قوت   برندطراحی و فناوری پیشرفته بهره می که از ابزارهای الکترونیکی از رونماییهای آموزشی و سازی برنامهپیاده مدیریت پروژه،

عالوه بر اینکه در یک حوزه  نمایند، که به قانونمدیهای مدیریت پروژه عمل می، مدیران پروژه امروزدر نتیجه اند.و رشد نموده یافته

نیز تلقی  سازمانقیاس به عنوان یک هدایتگر در مبرای پروژه،  پردازند همچنینبه ایفای نقش میتخصصی وان کارشناس به عن ویژه

 گردند.می
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، این مفاهیم و مالحظات مدرن مدیریت پروژه را به درون محدوده نظارت، کنترل و پشتیبانی مدیریت هندبوک دفتر مدیریت پروژه

شود تا متناسب با استعداد و ظرفیت سازمان، یک نیاز تشخیص داده می PMO، برای موجودیت یک سازمان پروژه بسط داده است.

  الذکر و یا هر سه آنها را محقق نماید.یکی از اهداف عملیاتی فوق

یک واحد کسب  دار مدیریت یک یا چند پروژه باشد و چه فضای مدیریت پروژه کل سازمان را در قالبدفتر مدیریت پروژه چه عهده

همه افراد و قرار بگیرد تا از این طریق بتواند  تحقق یکپارچگی در سازمان بایستی در جایگاه( مدیریت نماید Business Unitو کار )

در  نماید.نماید در برگرفته و احاطه میالشعاع قرار داده و یا مدیریت ی را که عملکرد پروژه را تحتیذینفعان پروژه، فرایندها و ابزارها

استانداردهای  برای به کارگیری متبوعشسازمانِ  و به مدیر پروژه یک سواز توان بیان داشت که دفتر مدیریت پروژه ای دیگر مینمونه

سازمانی  منافعو همسویی با کسب و کار و تطبیق با  ایجاد یکپارچگیدر جهت  دیگر سویینماید و از ای مدیریت پروژه کمک میحرفه

 دارد.که با آن پیوند خورده است گام بر می در درون محیط مدیریت پروژه

قرار گرفته است و از فعالیتهای دفتر منظور از سازمان متبوع، همان دپارتمانی است که تحت تأثیر کارکردهای دفتر مدیریت پروژه 

این سازمان هم  همانطور که مطرح شد،  نماید.ر را دریافت میمدیریت پروژه به صورت مستقیم، فواید سازمانی و مرتبط با کسب و کا

 د.شوباشد و همزمان خود بدنه حاکمیتی این دفتر نیز محسوب میمشتری اولیه دفتر مدیریت پروژه می

سازی و پیاده یدر نقطه مقابل آن، سازمان حامی آن واحد کسب و کار  و یا دپارتمانی است که توانمندیهای دفتر مدیریت پروژه را طراح

و مسئولیت کارکردها و قابلیتهای عملیاتی دفتر مدیریت پروژه را به عهده  آوردنماید، منابع مورد نیاز این دفتر را فراهم میمی

آل باشد. در حالت ایده توان اینگونه بیان داشت که سازمان حامی ممکن است خود بخشی از سازمان متبوع مدیریت پروژهمی گیرد.می

این دو سازمان یک موجودیت یکسان خواهند داشت و این حالت به صورت طبیعی در زمانی خواهد بود که تازه دفتر مدیریت پروژه 

نماید خدمات آن استفاده می زوده است )سازمان حامی( خود نیز ارا ایجاد نم PMOیعنی همان دپارتمانی که تشکیل شده است. 

و  دفتر مدیریت پروژه را برای مقاصد خود ایجاد نموده باشد ،غیرمعمول نخواهد بود که سازمان حامیبا این وجود )سازمان متبوع(. 

تری از سازمان متبوع بزرگتر و یا حتی کل سازمان و همه مجموعه کسب و کار به ارائه برای مقاصد گستردهعماًل  سپس در طول زمان

 .خدمت بپردازد

تواند نشانگر میزان قدرت و مسئولیت آن باشد و دفتر مدیریت پروژه در درون ساختار سازمانی متبوع خود، می جایگاه  از این رو،

 باید مد نظر قرار دهند.طراحان دفتر مدیریت پروژه ای است که نکتههمین مسئله، 
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. دهدنشان میدرون سازمان متبوعش با این حال، عمق و وسعت مسئولیت عملکردی دفتر مدیریت پروژه معموالً جایگاه آن را در 

 متناسب با نیازمندیهای سازمانی تنظیم شده و استقرار یابد.تواند جایگاهی که می

 با نیازمندی سازمان: PMOرویکردهای  همسویی 

ای را در سازمان ایجاد خواهد نمود دفتر مدیریت پروژهگردد که تحقق آنها، هندبوک دفتر مدیریت پروژه بر روی مواردی متمرکز می

این تناسب از طریق دو  باشد در تناسب باشد.مورد نیاز می سازمان متبوعبا آنچه که در  مسئولیت عملکردی آنعمق و وسعت که 

 گردد:محقق می  رویکرد اساسی

باشد. این رویکرد، مراحل مختلف رشد مرحله از قابلیتهای دفتر مدیریت پروژه مبتنی بر سطوح شایستگی می 5رویکرد نخست، 

 اند.بندی شدهمرجع در سطوح مختلف تخصصی دسته دهد که به عنوان یک چارچوبقابلیتها و توسعه دفتر مدیریت پروژه را نشان می

کردها دهد که اگر کارهر یک از مراحل سطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژه، سطح به خصوصی از قابلیتهای عملکردی را نشان می

 سازی شده باشند دفتر مدیریت پروژه به آن سطح خاص دسترسی پیدا خواهد نمود.به صورت کامل پیاده

از نظارت و کنترل مدیریت پروژه در  PMOمرحله از سطوح شایستگی، از طریق نقش و مسئولیتهای روزافزون  5همچنین این 

ر باالترین سطح آن، نشانگر میزان بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه وکار دترین سطح شایستگی تا همسویی استراتژیک کسبپایین

 .باشدمی

به عنوان راهنما و همچنین جهت  تواندباشد که میمی دفتر مدیریت پروژهمدل کارکردی  ،رویکرد دوم هندوبوک دفتر مدیریت پروژه

سازی تواند از طریق پیادهرا که می PMOمدلها، قابلیتی از این  توسعه قابلیتهای عملیاتی دفتر مدیریت پروژه به کار گرفته شود.

 PMOسازی واقعی کارکردهای بایستی توجه شود که پیاده نماید.می مطرحشود را  محقق PMOگانه  20هر یک از کارکردهای  جامع

و چه که به عنوان مدل کارکردی در هندوبک ذکر شده است پیش رود نسبت به آنسازی در یک سازمان بدون شک بایستی با مناسب

 متناسب و درخورِ سازمان متبوع در نظر گرفته شود. کاربریتحقق درست این راهکار وابسته به این است که 

ه، مدل ی آن نیز طی جلسات آینددفتر مدیریت پروژه خواهیم پرداخت و در ادامه سرفصل بعدی به تشریح سطوح شایستگیدر 

 تشریح خواهیم نمود. PMOسازی آن را متناسب با مالحظاتِ استقرار و پیاده و مفاهیم اساسی PMOکارکردی 
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 PMOسطوح شایستگی 

نماید که مبتنی بر پیشرفت را تعریف میتدریجی و آورد که یک سری از مراحل توسعه میابزاری را فراهم  PMOح شایستگیسطو

در اکثر صنایع، بسیار  PMOسازی نامگذاری این سطوح بر اساس پیاده  در سازمان مورد آزمون قرار گیرد.تواند برای به کارگیری می

توان نیز می را نماید و سایر نامهابا این وجود این نامگذاری صرفًا یک چارچوب مرجع ایجاد می باشد.ساده و تا حدی نیز ثابت می

 کار برد.نماید به می فعالیتو فضای کسب و کاری که در آن  PMOمتناسب با طبیعت مسئولیتهای 

 PMOاز سطوح شایستگی  شوند. در تصویر زیر یک نگاه کلیبرای بررسی تجویز می PMOمرحله عمومی از سطوح شایستگی  پنج

که به منظور  دهندارائه میتدریجی و مبتنی بر پیشرفت را  این پنج مرحله سطوحی و توصیفی از هر یک از مراحل آن ارائه شده است.

 باشند.نیازهای محیط مدیریت پروژه و اهداف کسب و کار وابسته به آن در سازمان متبوع، قابل دستیابی می برآورده سازی

 تر را کسب نموده است و با خود همراه دارد.، قبالً شایستگیهای مراحل پایینسطح باال فتر مدیریت پروژهکه یک دفرض بر آن است 

)دفتر مدیریت پروژه استاندارد( را تأسیس نماید بایستی اطمینان حاصل نماید که  3سطح  PMOبنابراین اگر سازمانی بخواهد یک 

فعالیتهایی از هر  ،در هر یک از این سطوح PMOیک  همچنین ممکن است را دارا باشد. 2و  1شایستگیهای مورد نیاز برای مراحل 

البته انجام این فعالیتها بسیار مهمتر از پشت که  در درون سازمان متبوعش انجام دهدسازی نیازها  راحل را جهت برآوردهیک از م

 شایستگی دفتر مدیریت پروژه تقریبی تشخیص سطح به عالوه باشد.سر گذاردن مراحل مختلف شایستگی یکی پس از دیگری می

ترین آن که متعالی 5البته بدیهی است که همه سازمانها به مرحله  نیاز دارد بسیار کلیدی و پر اهمیت می باشد. ،که سازمان متبوع آن

ای فراتر از کفایت نیازهای مرحله PMOمی باشد نیاز ندارند در حقیقت در اکثر سازمانها مرحله سوم طیف شایستگی  PMOمرحله 

 گردد.میارائه  PMOاز هر یک از مراحل مختلف سطوح شایستگی  آتی نگاهی کلی باشد. در سرفصلسازمان می

مدیریت پروژه در سازمانها، در ابتدا بایستی به بررسی نیازهای سازمانی مدیریت پروژه در آن سازمان جهت طراحی و استقرار دفتر 

سطح بلوغ سازمان و همچنین نیازهای ( بهره گرفت، OPM3توان از مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی )پرداخت و در این مسیر می

اولویت بندی شده آن در مدیریت پروژه، فاکتورهای اصلی تعیین کننده سطوح مختلف دفتر مدیریت پروژه در طیف شایستگی  

 پنجگانه آن می باشد.
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 2سطح اول: دفتر پروژه

باشد. دفتر دار میکه نقش نظارت بر پروژه را عهده باشدمرحله اول از دفتر مدیریت پروژه واحدی بنیادین در محیط مدیریت پروژه می

این دفتر  گیرد.باشد شکل میدار میکه مسئولیت عملکرد موفق یک یا چند پروژه را عهدهمدیر پروژه شخص پروژه به عنوان قلمرو 

در  ،شده و روشهای برتر مدیریت پروژهگری و تعالی را در به کارگیری وسیع قوانین پذیرفته ایحرفهآورد تا قابلیتهایی را فراهم می

هنگامی که  در درون یک سازمان شکل بگیرد. ممکن است بیش از یک دفتر پروژه هرچند هر یک از بخشهای پروژه تضمین نماید.

بال ه خود دنبرای مدیریت پروژ را ها، رویکرد معمولچنین اتفاقی رقم بخورد، یک چالش آشکاری در تضمین اینکه هریک از پروژه

شان سازی قابلیتهای دفتر پروژهآل، اعضاء ارشد تیم مدیریت پروژه در طراحی و پیادهدر حالت ایده نمایند به وجود خواهد آمد.می

                                                           
2-Project office 
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تواند به منظور پشتیبانی و راهنمایی فعالیتهای دفتر پروژه سطح باالتر می PMOاز سویی دیگر یک  همکاری و مشارکت خواهند نمود.

دفتر مدیریت پروژه بحث سازگاری نامشخص و قابل تردیدی است که ممکن است  ایراد دفتر پروژه در سطوح شایستگی  شکل بگیرد.

دهد، هیچگونه بر طبق تعریف، دفتر پروژه فعالیتهای بیش از یک مدیر پروژه را در سیطره تأثیرگذاری خود قرار نمی وجود داشته باشد.

نقش یک دفتر مدیریت پروژه سنتی را نیز انجام تقیم استراتژیک با سطح کسب و کار ندارد، اختیاری در سطح طرح و یا ارتباط مس

نظارت  . شایان ذکر است،نمایددر سطح تیم پروژه رصد نموده و اجرا میرا « قوانین کارایی پروژه»دفتر پروژه،  با این وجود دهد.نمی

آغازین مرحله از  دفتر پروژه درقرار گرفتن بنابراین  باشد.شایستگی مییک مسئولیت دفاتر مدیریت پروژه در تمامی سطوح  ،برخود

 یدر مفاد مسئولیت ،در سطح پروژه یموثر مدیریتنماید که نظارت ، این مسئله را تضمین میسطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژه

PMO گردد.در نظرگرفته شده و اجرا می 

 آورد:ضروری مدیریت پروژه را شامل موارد زیر به اجرا در میدفتر پروژه، فعالیتهای متنوعی از  خدمات 

 انت دستیابی به قوانین و روشهای مدیریت پروژه مدرن،  از طریق  مهارت و دانش مدیر پروژه، به منظور ضم به کارگیری

نماید. این دفتر عالئم دفتر پروژه بر روی تولید اقالم قابل تحویل مبتنی بر  اهداف پروژه تمرکز میعملکرد موفق پروژه. 

، مدیریت این جزئیات با آهنگ ثابتینماید. بندی و مصرف منابع مدیریت میحیاتی هر یک از امور پروژه را نظیر هزینه، زمان

عملکرد پروژه را افزایش داده و به کارگیری  اقدامات اصالحی بر روی هر یک از مشکالت شناسایی دفعات معاینه و بررسی 

 نماید.ل میشده را تسهی

 .از آنجا که اکثر تیمهای پروژه، احتمااًل تمرکز اجرایی  ارائه خدمت به عنوان یک رابط مستقیم به مدیریت عملکرد تیم پروژه

بر همین اساس دفتر پروژه، بین  نماید.فنی دارند، دفتر پروژه با تبیین ارکان مدیریت پروژه استفاده از آن را تسهیل می

شود با روشهای مدیریت پروژه که موفقیت پروژه و کسب و ساخت یک محصول فنی عالی تجویز می روشهای فنی که جهت

 نماید.نماید ایجاد تمایز میکار را تضمین می

 گذاریها، استانداردها، تصمیمهای اجرایی و مواردی از این دست برای به کارگیری دستورالعملهای سازمانی در قالب سیاست

سازی فرایندهای کسب و کار در پروژه. این دفتر پروژه همچنین در خط مقدم نظارت بر استقرار و یکپارچههر کار مرتبط با 

 نماید.فضای مدیریت پروژه نیز ایفای نقش می
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 وجود اینکه اسطح نخست نظارت پروژه و گاهی نیز باالترین سطح نظارت فنی. ب ارائه خدمت به عنوان PMO  سطح باالتر

در محیط مدیریت پروژه باشد که آنها را ولیکن این دفتر پروژه می باشندهای فنی میو تبیین روشها و رویه مأمور به الزام

باشد مگر اینکه مدیر پروژه عالوه کمتری بر روی موضوعات کسب و کار می به عالوه در این سطح، تأکید نماید.سازی میپیاده

 دار باشد.عهدهبر وظایف خود مسئولیت مدیریت طرح را نیز 

، دستورالعملها، نقش دفتر پروژه این است که به عنوان اجرا کننده، اکثر کارکردهای دفتر مدیریت پروژه را به کار بگیرد. دفتر پروژه

هسازی گردد را به منظور پیادتجویز می -سطح باالتر مافوق دفتر پروژه PMOاحتماالً-روشها و الگوهای راهنما را که توسط مقام باالتر 

در عین حال الزم نیست دفتر پروژه کارکردهای پیشرفته و فراتر از نیاز  نماید.تیم پروژه، به درون محیط مدیریت پروژه منتقل می

نام همین با  رت رسمیبه صو تواندبلکه دفتر پروژه می به دست آورده و محقق نماید. را نمایدنی میاای را که پشتیبیک یا چند پروژه

تواند نقشهای خود را دفتر پروژه رسمی می رسمی به واسطه مسئولیتش برای پروژه و عملکرد تیم پروژه وجود داشته باشد. و یا غیر

 به عنوان ابزارهایی جهت خلق قابلیت نظارت کامل و جامع پروژه مورد سنجش قرار دهد. PMOدر هر یک از مدلهای کارکردی 

 

 3سطح دوم: دفتر مدیریت پروژه مقدماتی

این   باشد که با نظارت و کنترل چندین پروژه سر و کار دارد.مقدماتی نخستین سطح دفتر مدیریت پروژه می PMOرحله دوم یا م

برخی  در نماید.به عملکرد چندین مدیر پروژه وابسته است را ایجاد میدفتر، قابلیت نظارت و کنترل دسته جمعی چندین پروژه را که 

 نماید.شود و حوزه تحت اختیار مدیر طرح را رتق و فتق میشناخته می« دفتر طرح»سنتی به عنوان  راز صنایع، این مرحله به طو

  با این وجود .PMOبرای هر مدیر طرح یک دفتر  -مقدماتی در سازمان متبوع وجود دشته باشد PMOاحتمال دارد که بیش از یک 

 خود ایجاد نماید. برایمقدماتی به طور مستقل  PMOباشد که یک توانمندی جامعی را به عنوان اربردی نمیبرای هر مدیر طرح نیز ک

باشد مقدماتی، باالترین موجودیت متمرکزِ مدیریت پروژه می PMOمفاد هندبوک دفتر مدیریت پروژه، فرض بر آن است که بنابراین در 

 نماید.مدیر طرح تعیین شده دنبال میکه مأموریت خود را تحت رهبری و هدایت یک 

                                                           
3-Basic PMO 
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PMO  مقدماتی، شایدکمترین تعداد اعضاء را داشته باشد، در برخی موارد فقط یک فرد برای ایجاد قابلیتهایPMO  تخصیص داده

تخصیص داده شده است و عالوه بر آن، حداقل به  PMOبا این فرض که این فرد، خود به صورت تمام وقت برای فعالیتهای  شده است.

مقدماتی،  PMO  این آرایش اعضاء و نفرات برای تحقق کارکردهای تجویز شده .وقت نیز دسترسی داردتعدادی نیروی پشتیبانی پاره

به  توانمندیهای دفتر ی بتوان بایستپشتیبانی کامل مالی و در اختیار قراردادن منابع مورد نیاز، تصمیمی مبنی بر با  باشد.الزامی می

با این وجود این زمان ممکن است به  .یافتدست از آن ردهای تجویز شده آن در طول یکسال یا کمتر کرامدیریت پروژه مقدماتی و ک

 واسطه تعهدات کسب و کار و فرهنگ سازمان متبوع متغیر باشد.

مقدماتی، حجم زیادی از فعالیتهای متمرکز مدیریت پروژه شامل موارد زیر  PMOر ایجاد کنترل در محیط مدیریت پروژه، ید بکبا تأ

 دهد:را انجام می

 .رویکرداین  دارا بودن مسئولیت اصلی جهت اتخاذ رویکرد استاندارد در چگونگی هدایت مدیریت پروژه در سازمان متبوع 

 جامع سازی متدولوژیآل با پیادهکه در حالت ایدهد باشمیشامل معرفی ابزارهای رایج، فرایندهای پرتکرار و روشهای برتر 

 محقق خواهد گشت. مدیریت پروژه

 یک مبنا برای ت پروژه و پیشرفت پروژه به عنوان هایی جهت گردآوری نتیاج تجمعی و تحلیل وضعیفراهم آوردن وسیله

 نمودن دستاورد اهداف پروژه. به تغییرات پروژه، ارزیابی پروژه و عملکرد مدیر پروژه و تضمین شناسایی و پاسخ

 استانداردهای کاربردی تجویز شده آن، ای در سازمان متبوع از طریقمعرفی مدیریت پروژه به عنوان یک قانونمندی حرفه 

آموزش و توانمندسازی تیمهای پروژه و مشخص نمودن نقشها و مسئولیتهای ذینفعان در  های شایسته،تعیین مدیر پروژه

 ژه.محیط مدیریت پرو

PMO شکل داده و آن را استقرار  راتا از طریق تمامی کارکردهای دفتر مدیریت پروژه توانمندیهای این دفتر  ، مسئولیت داردمقدماتی

بنیان  مدیریت پروژه محیطو بر این مسئله تأکید دارد که پایه و اساسی با دوام در  هاین قابلیتها بنیادین بودبا این وجود اکثر دهد. 

 در درون سازمان متبوع خود گام بر خواهد داشت. ی، در زمینه جدید2مرحله جدید در نتیجه دفتر مدیریت پروژه  شود.نهاده 

انتقال  و خو بگیرند PMOتا اینکه واحدهای کسب و کار با حضور  کارکردی در ابتدا ممکن است کم باشدپیشرفت قابلیتهای  

منافع کسب و کار را که تکامل یابند تا  ،PMOابلیتهایبه قاتکاء افزایش و با  پذیرندپروژه ب مسئولیتهای مشخص را به دفتر مدیریت
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دفتر مدیریت پروژه مقدماتی جدید بایستی همسویی کامل  ،در نقطه مقابل د.نباشد به دست آوربا کنترل و نظارت بر پروژه مرتبط می

رویکرد گری خود را در روش مدیریت پروژه اثبات نماید. این مسئله غالباً مستلزم ایخود را با سازمان متبوعش نشان داده و حرفه

 باشد. اش میریزی برای کارکردهایش و آمادگی آن برای دفاع از موقعیت سازمانیرنامهدر ب PMOپیشگیرانه 

 

 4سطح سوم: دفتر مدیریت پروژه استاندارد

ماهیت قابلیتهای کامل و جامع دفتر  ، ارائه دهندهواقع شده است PMOدر مرکز سطوح شایستگی که  3دفتر مدیریت پروژه مرحله 

 PMOدهد، باشد. از آنجاکه این دفتر به رویکرد نظارت و کنترل مدیریت پروژه خود در مراحل مختلف ادامه میمدیریت پروژه می

 ،میدان دید این دفتر نماید.و افراد را در محیط مدیریت پروژه بهینه میلکرد پروژه ، عمبر روی پشتیبانی ایویژهتمرکز  بامرحله سه، 

را  گیرد و حتی ممکن است مباشرت و یا همسویی با یک یا چند مدیر پروژهمدیریت چندین پروژه و چندین مدیر پروژه را در بر می

 .نیز شامل شود

PMO توان از صفر . این دفتر را همچنین میایجاد شودگامهای اولیه یک دفتر مدیریت پروژه مقدماتی تکامل تواند از استاندارد می

ای که از گامهای آغازین تا ارائه پشتیبانی، کنترل و نظارت مرکزی در محیط مدیریت پروژه را پوشش به گونه سازی نمودطراحی و پیاده

دهندگان بایستی تضمین نمایند هستیم، طراحان و توسعه استاندارد  PMOسطح  دهد. اگر به دنبال یک دفتر مدیریت پروژه جدید در

 دهند.سازی خود جای میهای پیادهدر درون طراحی دفتر مدیریت پروژه و برنامه را مقدماتی PMOکه کارکردهای 

یک مزیت رقابتی در کسب  عنوان سازی مدیریت پروژه را بهیک راهکاری است برای سازمانهایی که پیاده 3مرحله  PMOکارکردهای 

 PMOدر  باشند.و یا در غیراینصورت به دنبال بهبود قابلیتهای مدیریت پروژه یا ارتقاء بلوغ مدیریت پروژه می نمایندمطالبه می و کار

وقت که برای اجرا  نفر اعضاء تمام وقت و پاره 2نماید که حداقل یک مدیر تمام وقت دفتر مدیریت پروژه و ، ایجاب می3جدید مرحله 

عالوه بر این، حد و اندازه کارکردهای  سازی کارکردهای آن، دارای صالحیت الزم باشند به خدمت گرفته شوند.و تسهیل طراحی و پیاده

PMO تعدادی نیروی پاره وقت با مشارکت احتمالی گسترده، از سایر بخشها که در محیط  گیریبه خدمت ، ممکن استاستاندارد

                                                           
4-Standard PMO 
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 PMOهنگامیکه کارکردهای  واحدهای کسب و کار در سازمان متبوع را ایجاب نماید. مشارکت بالقوهو همچنین  راکت دارندپروژه ش

 .پوشش دهند ای راسازی بشوند احتماالً تعداد بیشتری از نیروهای تمام وقت مورد نیاز خواهد بود تا جایگاههای تخصصی حرفهپیاده

همراه با  تخصیص این منابع  پرسنل پشتیبانی اداری تمام وقت و پاره وقت بیشتری مورد نیاز خواهد بود.با رشد دفتر مدیریت پروژه، 

را به طور کامل  3رحله م PMOسال، کارکردهای  3تا  2تعهد اجرایی متمایز سازمان برای هر یک از کارها، بایستی در چارچوب زمانی 

همراه تخصیص منابع اولیه  ریزی نیازهای عملیاتی و اولویتها بهخصوص زمان و برنامهالبته رایزنی در  محقق نموده، به ثبات برسد.

تواند می استاندارد، PMOبه طور طبیعی قابلیتهای عملیاتی اولیه  نماید.را محقق می PMOمهم  فقط ظرف چند ماه کارکردهای  کافی،

 گردد.سازی محقق ظرف سال اول اقدامات پیاده

PMO در محیط  استاندارد، فعالیتهای کامل نظارت و کنترل مرکزی مدیریت پروژه را با تأکید مجدد بر ارائه پشتیبانی روش و فرایند

 :شوداین فعالیتها شامل موارد زیر می مدیریت پروژه، به اجرا در خواهد آورد.

 منبع مدیریت پروژه برای واحدهای کسب و  در سازمان متبوع، به عنوان بخش اصلی پشتیبانی مدیریت پروژه ارائه خدمت

، هماهنگ کننده و همکاری کننده برای مشغولیتها و اعضاء تیم پروژه ای عملیات برای مدیران پروژه، تسهیل کننده حرفهکار

 و فعالیتهای ذینفعان پروژه )نظیر مدیران منابع، مشتریان، فروشندگان و مدیریت(.

 مناسبی، شیوه ط کسب و کار و محیط مدیریت پروژه. دفتر مدیریت پروژه استاندارد به رابط بین محی ایفای نقش

ها را برای عملکرد پروژه تفسیر نموده و فعالیتهای مرتبط با منافع استراتژیک و اجرایی و سیاستگذاری دستورالعملهای

 نماید.اهداف کسب و کار را در محیط مدیریت پروژه اجرا می

 در تعالی مدیریت پروژه. ارتقاء دهنده  گر در طراحی روشها و فرایندهای محیط مدیریت پروژه و همچنینتسهیل ایفای نقش

شود تا گری از مشارکت در توسعه متدولوژی مدیریت پروژه و روشهایی که برای موفقیت پروژه به کار بسته میاین تسهیل

ی موضوعاتفراهم آوردن فرایندهای پشتیبان اجرا با توجه به  وپروژه،  دهیمعرفی ابزارها و روشهای کمک کننده در گزارش

 کند.گسترش پیدا می ،ت سبد پروژه، و عملکرد کسب و کارحکمرانی پروژه، مدیری مانند
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 تشکیل جلسه،یا  و در آن ارائه خدمت به عنوان نماینده محیط مدیریت پروژه به مدیریت ارشد سازمان متبوع و مشارکت 

برای کسب و کار تواند استاندارد می PMOهمچنین   و مدیران ارشد. یکنترلی مربوطه شامل مدیران اجرایهدایتگری هیئت 

 ریت پروژه سازمان متبوع خود باشد.مدی ای از طرفنمایندهای، و صنایع وابسته، شرکاء و موسسات حرفه

  ها را تحت تأثیر مستقیم تسهیم منابع در پروژهایفای نقش به عنوان موجودیت مشخص سازمانی که به طور مستقیم و یا غیر

موضوعاتی نظیر دستیابی به منابع پروژه، صالحیت منابع، آموزش منابع، تخصیص و ارزیابی  پرداختن بهشامل  دهدقرار می

 منابع.

PMO  این  باشد.دار میعهدهاز همه کارکردهای تعیین شده دفتر مدیریت پروژه را  سازی یک قابلیت کاملپیاده مسئولیتاستاندارد

ارائه شده در هندبوک را مورد  PMOمدل کارکردی  کارکرد تجویز شده  20محیط مدیریت پروژه در هر یک از  دفتر بایستی نیازهای

 آزمون قرار دهد.

کار در سازی منافع کسب و و همچنین بیشینه عملیاتی به منظور ایجاد تناسب بهینه PMOبنابراین تطبیق هر یک از کارکردهای

بایستی مجددًا تکرار کنیم که همه دفاتر مدیریت پروژه لزومًا به توسعه کامل توانمندیهای  باشد.مطلوب میدرون سازمان متبوع، 

حداقل همه گردد بایستی که در سطح استاندارد ایجاد میای دفتر مدیریت پروژه حوزه کارکردی نیاز ندارند. با این حال 20موجود در 

 های کارکردی و عملیاتی را بررسی نموده و بسنجد.گزینه

 

 5پیشرفته: دفتر مدیریت پروژه چهارمسطح 

گیرد و از این شکل میصورت تدریجی  به ،موجود کامل یک دفتر مدیریت پروژهبه طور معمول از  4دفتر مدیریت پروژه مرحله 

سازی منافع کسب و کار و اهداف آن در داخل تمرکز آن بر یکپارچه باشد.میاستاندارد  PMOتوان گفت که برادر بزرگتر رو می

و هم مدیریت پروژه اشاره دارد که هم در فرایندهای  رایجیو این موضوع به رونمایی از روشهای  باشدمحیط مدیریت پروژه می

 بکارگرفته شود. در فرایندهای کسب و کار

                                                           
5-Advanced PMO 
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بگیریم که برای بسیاری از مدیران پروژه آشنا باشد بایستی بگوییم که دفتر مدیریت پروژه پیشرفته،  گانی بهرهاگر بخواهیم از واژ

 نماید.( کمک میProjectizedای )گیری یک محیط کسب و کار پروژهبه شکل

استاندارد بایستی به طور کامل شکل  PMO. بلکه کارکردهای تواند جدید باشدپیشرفته نمیPMO، بدین ترتیب بر اساس تعریف

طراحان و توسعه دهندگان البته این مسئله نباید  سازی گردد.پیاده دپیشرفته بتوان PMOگرفته باشد پیش از اینکه قابلیت 

PMO مالحظات گرفتن رنظ را از درPMO ایجاد  .باز داردشان سازی دفتر مدیرت پروژهپیشرفته و لحاظ نمودن آن در برنامه پیاده

بینی پیش برای تکمیل دفتر مدیریت پروژه در سازمان متبوع باشد. هابرنامه از بعدیف تواندمیپیشرفته  PMOکارکردها و قابلیت 

استاندارد به  PMO گیری قابلیتتواند در طول یک تا دو سال پس از شکلمی PMOشود که این مرحله از سطوح شایستگی می

 دست آید.

به صف نمودن مستقیم منابع  ظرفیت بالقوه بزرگتری برای و از برخوردار بوده از پرسنل بیشتری 4مرحله  PMOبه طور معمول، 

سازی و ای و اداری الزم جهت توسعه، پیادهتا منابع حرفه شوندبیشتر می PMOکارکنان  توان گفتبه خصوص می می برد.بهره 

تری خواهد داشت تا منافع اختیارات گسترده PMOمدیر  یافته را پوشش دهند.گسترش  ها و کارکردهایمدیریت فرایندها، طرح

منابع تخصیص ممکن است  به این نکته بایستی توجه بنماییم که مورد توجه قرار دهد.کسب و کار را در محیط مدیریت پروژه 

-پروژه که وسایل الزم را جهت یکپارچهدر درون دفتر مدیریت  از فعالیتهای عملکردی کلیدی تعداد کمی، برای PMOیافته به 

 باشد.تأمین شده   آوردسازی کسب و کار و روشهای مدیریت پروژه فراهم می

PMO که  ایکارکردهای گسترش یافته همراه با مدیریت پروژه رامتمرکز و جامع نترل و پشتیبانی پیشرفته، فعالیتهای نظارت، ک

این فعالیتها شامل موارد   آورد.، به اجرا در میدهدنشان می یک سازمان بالغ و مبتنی بر کسب و کار را در حوزه مدیریت پروژه

 شود:زیر می

  شود. اگر در یکی از مراحل قبلی رفته رفته بسیار شبیه یک واحد مستقل کسب و کار ظاهر میPMO یک بودجه متمایز ،

گیری پی بودجه خودش را به عنوان وسیله ،ژه پیشرفته، طبیعتاً دفتر مدیریت پرواستپروژه ایجاد نشده برای دفتر مدیریت 

 فراهم خواهد آورد. ،سازی کسب و کار و  روشهای پیشرفته مدیریت پروژهسازی فعالیتهای یکپارچهتوسعه و پیاده
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  توسعه و انطباق فرایندها و روشهایی که در هر دو محیط  درون سازمان متبوع، و مشارکت در کاربا واحدهای کسب و همکاری

 باشد.کسب و کار و محیط مدیریت پروژه رایج می

 پرسنل ارشد به صورت تمام وقت  ترین روشها و فرایندهای مدیریت پروژه.در پیشرفته فراهم آوردن تجربه و تخصص متمایز

ای که ذکاوت کسب و کار  و مفاهیم پیشرفته ظاهر شده به گونه ای و دانشمندو بسیار ماهر، حرفه شوندتخصیص داده می

 گیرند.زی گردند به خدمت میسامدیریت پروژه و کسب و کار را برای راهکارهایی که بایستی در محیط مدیریت پروژه پیاده

 نمایند.کمک می احیاء پروژهگری، ممیزی پروژه و خدمات سازی چنین کارکردهایی در قالب خدمات مربیاین افراد به پیاده

-تحلیل پیشرفته همچنین PMOپرسنل  نمایند.آنها نتایج پروژه را بر حسب عملکرد کسب و کار رصد نموده و مدیریت می

نظیر حقوق، قرارداد، مدیریت خرید، خدمات مشتریان و  مختلف تخصصی  گران کسب و کار و متخصصانی از دیسیپلینهای

کارکردهای دفتر مدیریت  ،به صورت پاره وقت و یا تمام وقت متناسب با نیازشود که نیز شامل می را مواردی از این دست،

 پروژه را محقق نمایند.

PMO  گانه 20پیشرفته کارکردهای PMO  تا از  دهدو ظرفیت گسترش یافته خود مورد بازنگری قرار می هاطرحرا به منظور ارائه

سازی منافع کسب و کار متمرکز چراکه این دفتر  بر روی یکپارچه روژه را مدیریت نماید.این طریق فعالیتهای محیط مدیریت پ

پشتیبانی کارا و موثر کسب و کار برای  نیز را PMOکارکردهای پیشرفته، یکپارچه نمودن  ، همچنین دفتر مدیریت پروژهباشدمی

 .نمایدتضمین می

 

 6: مرکز تعالیسطح پنجم

و شاید حتی مسئولیت  ،شودمی معمواًل به عنوان یک واحد کسب و کار جداگانه و متمایز در درون سازمان متبوع تعیین مرکز تعالی

مسئولیت  تر دفاتر مدیریت پروژه ممکن استاگرچه سطوح پایین دار باشد.گستره سازمان عهدههمه عملیات مدیریت پروژه را در 

تر با این حال سطوح پایین باشد.نسبت به سایر سطوح متمایزترین می PMOمشابهی داشته باشند، این مسئولیت در این مرحله از 

                                                           
6-Center Of Excelence 
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PMO با وجود این، کارکردهای   دهی با مرکز تعالی داشته باشند.همسویی با کسب و کار و یا وابستگی گزارش ممکن است یک نوع

 باشد.متمرکز میدر سرتاسر سازمان متبوع  بر روی منافع استراتژیک کسب و کار ،PMOسطح از  تجویز شده برای این

و آن فرد بایستی یا دسترسی مستقیم به مدیر عامل یا هر مقام ارشد  به طور معمول یک مسئول اجرایی در مرکز تعالی وجود دارد،

ای که زمانی معادل بازهتواند در ، مرکز تعالی میدر این راستا و یا به آن گزارش بدهد. اجرایی دیگر در سازمان متبوع داشته باشد

ل سال طو 2تا  1آن از  قابل قبولگیری ، شکل بگیرد که معموالً شکلانجامدبه طول مییک سازمان در  تأسیس یک واحد کسب و کار

  خواهد کشید.

قرار گرفته است ولیکن مرکز تعالی یک موجودیت منحصر به فردی از  PMOاگرچه این دفتر در باالترین سطح طیف شایستگی 

نماید اما در توانایی آن را اجرا نمی PMOتر باشد. مرکز تعالی لزوماً همه کارکردهای تجویز شده دفاتر سطوح پایینمدیریت پروژه می

تواند درنتیجه رشد و گسترش ه مرکز تعالی میگیری یک مرکز تعالی دو رویکرد وجود دارد. نخست اینکدر چگونگی شکل هست.

این  ،در مقابل .وجود دارندمعمول در سازمانهای کوچک تا متوسط به طور این نوع،  تر شکل بگیرد کهسطح پایین دفاتر مدیریت پروژه

مستقل از هر با هدف فراهم آوردن هدایتگری استراتژیک کسب و کار و راهنمایی دفاتر مدیریت پروژه زیرمجموعه، تواند مرکز می

های برخی از جنبه ،جاییکه مرکز تعالی .وجود دارندبزرگ در سازمانهای جهانی و  ، احتماالًاین نوع دفتر ایجاد گردد.موجود  PMOنوع 

 آورد.نمایند، فراهم میرا تأمین می کسب و کار منافع بخشیِ دفاتر مدیریت پروژه که را برای  نظارت، کنترل و پشتیبانی

 قالب فعالیتهایگیرد و محیط مدیریت پروژه را در در نتیجه، مرکز تعالی یک نقش همسویی استراتژیک را در سازمان متبوع در نظر می

 باشند:این کارها شامل موارد زیر می نماید.هدایت می ،بهبود مستمر خود

 .بر کارکردهای دفاتر این دفتر همچنین هدایتگری و تأثیرگذاری برای عملیات مدیریت پروژه سازمانPMO زیرمجموعه 

المللی، ملی و یا تمرکز کسب و کار بینمتناسب با عملیات سایر دفاتر مدیریت پروژه را  ،نظارت دارد جاییکه سازمان متبوع

 .ایجاد نموده است ،جغرافیایی گسترش یافته موارد سایر

 دهای در همه واحمنافع مدیریت پروژه و کسب و کار را  رسانی ذینفعان کهایجاد توأمان محیط مدیریت پروژه و سیستم اطالع

 اید.نمرا نیز مدیریت می ارتباطات فروشندگان و شرکاءدهد. و ارتباطات با مشتری و همچنین کسب و کار نشان می



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
  

 PMO دفتر مدیریت پروژهجزوه آموزشی 

 www.ipmp.ir اولجلسه 

 خاص بر روی عملیات خود  و اثربخشی کسب و کار، با تمرکز کارکردهای مدیریت پروژه مایت و هدایت مطالعات و ارزیابیح

 .مدیریت پروژه زیر مجموعه دفاتر عملیاتیا مرکز 

 سازمان متبوع در محیط مدیریت پروژه و برعکس. منافع کسب و کارِ ینماینده 

این بررسی نماید همراه با اینکه چگونه برای پیامدهای استراتژیک کسب و کار کارکرد دفتر مدیریت پروژه را  20مرکز تعالی بایستی 

کاربرد این و این موضوع، سازیِ کاربری، طراحی مجدد نمود، نمود، تنظیم کرد و یا به منظور بهینه سازیمناسبتوان را می کارکردها

 گردد.میشامل نیز  را هریک از دفاتر مدیریت پروژه تابعه در درون سازمان متبوعکارکردها در 

رسد و ان شاهلل طی جلسه آینده نگاهی کلی به محتوا و در اینجا تشریح سطوح پنجگانه شایستگی دفتر مدیریت پروژه به اتمام می

 مفاهیم مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه خواهیم داشت.


