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 مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه

PMO Function Models 
 

نترل و همچنین سطوح در خصوص انواع دفتر مدیریت پروژه بر اساس درجه ک« دفتر مدیریت پروژه»در بخش اول مبحث  :مقدمه

صفحاتی را ارائه نمودیم. مطرح شد که دفتر مدیریت پروژه به سه نوع پشتیبان، کنترل کننده  ،پنجگانه شایستگی دفتر مدیریت پروژه

ها در سطح پایینی قرار دارد. در نوع کنترل کننده شوند. در نوع پشتیبان درجه کنترل نسبت به پروژهو هدایت کننده تقسیم می

ها در سطح باالیی قرار کننده درجه کنترل نسبت به پروژهها در سطح متوسطی قرار دارد و در نوع هدایتجه کنترل نسبت به پروژهدر

 دارد.

پیشرفته و مرکز  PMOاستاندارد،  PMOمقدماتی، PMOدفتر پروژه،  سطحِ 5در  ، سطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژهدر ادامه

 تعالی تشریح شد و ویژگیهای هر یک از سطوح و الزامات آن و چگونگی دستیابی به هر یک از مراحل مختلف توضیح داده شد.

باشد دانیم بایستی عمق و وسعت مسئولیت عملکردی دفتر مدیریت پروژه، با آنچه که در سازمان متبوع مورد نیاز میهمانطور که می

ی سطوح شایستگی دفتر مراحل پنجگانه»گردد: رویکرد نخست . این تناسب از طریق دو رویکرد اساسی محقق میدر تناسب باشد

باشد فاکتور می 20شامل  که است« مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه»باشد که به آن اشاره شد و رویکرد دوم می« میدیریت پروژه

خواهیم داشت و به توضیح مختصر  مدیریت پروژهدفتر در هندبوک گانه آن  20ردهای در این نوشتار نگاهی کلی به این مدل و کارک و

  هر یک از این فاکتورها را تشریح نماییم. ،در آینده به تفصیلپردازیم تا ان شاءاهلل هر یک می
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 : PMOمدل کارکردی 

در محیط مدیریت  راهکارهای نظارت، کنترل و پشتیبانی کارکرد این دفتر را به منظور کاربرد عملیِ 20 ،هندبوک دفتر مدیریت پروژه

این کارکردها دارای یک نوع تأثیرگذاری ترکیبی بر روی محیط کسب و کار و محیط مدیریت پروژه در سازمان  نماید.پروژه ارائه می

هنگامیکه هر  ها همپوشانی دارند،برخی از فرایندها و یا رویه متقابلی وجود دارد:بین اکثر این کارکردها روابط ضمناً  باشند.میمتبوع 

 کند.خودنمایی میبین کارکردی  مواردبرخی ، گیردمییک از این کارکردها مورد تست و بررسی قرار 

 :شوندزیر گروهبندی می کارکردی گروه 5 کارکرد دفتر مدیریت پروژه، در قالب 20

 چارچوب مرجع برای هدایت فعالیتهای مدیریت پروژه در درون یک سازمان فراهم یک رویکرد معمول و : مدیریت روش

نهد،  ابزارهای مدیریت بنیان می ها و روشهای مدیریت پروژه رااین حوزه کارکردی دفتر مدیریت پروژه، فرایند آورد.می

نماید و محیطی مبتنی بر همکاری می نماید. شاخصها و استانداردهای عملکردی پروژه را مشخصمربوطه را معرفی می  پروژه

مرجع و آرشیو پروژه  و دسترسی به کتابخانه کندمیت اطالعات پروژه را هدایت ینماید که مدیرخلق می در مدیریت پروژه

 گردد.، بر روی توسعه قابلیت اثربخش مدیریت پروژه سازمانی در سطح پروژه متمرکز میکارکردی حوزهاین  شود.شامل میرا 

  دفتر مدیریت پروژه کارکردی این حوزه نماید.ای را تسهیل مییک محیط مدیریت پروژه حرفه تشکیل زیرساخت:مدیریت ،

 نماید.ریزی میبا تشریک مساعی برای وضعیت آینده برنامه، دهدوضعیت فعلی مدیریت پروژه را مورد تست و بررسی قرار می

 ، توانمندیهای سازمانی و اهداف بلوغ سازمانی،دستیابی به شایستگیهای سازمانی برایکه را نظارت  هایو سیاستها و مکانیزم

نماید تا ساختاری از پروژه و نوعی از مشارکت ذینفعان که برای پشتیبانی از کمک می نماید.باشد معرفی میمورد نیاز می

را  مورد نیاز برای تحقق اهداف پروژهتسهیالت و تجهیزات  برقراریتعریف شود و  باشدضروری می عملکرد موفق پروژه

 بینید.تدارک می

 این حوزه کارکردی  نماید.مدیریت میرا عمکرد منابع پروژه در دسترس بودن منابع و شایستگی منابع،  سازی منابع:یکپارچه

همکاری مدیران منابع  اب ،اعضاء تیم پروژهکه به منظور جذب، تخصیص و مدیریت سازد را قادر می PMO، دفتر مدیریت پروژه

سازد تا دفتر مدیریت پروژه را قادر می مستقر نماید.پروژه را مدیریت اجازه خواهد داد تا آموزش در محیط  PMOبه  .نماید

  حمایت نماید. ،تیم پروژه یپیشرفت شغلی مدیران پروژه را ترسیم نموده و از جوانب مختلف توسعه
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 این حوزه کارکردی دفتر  آورد.مدیریت پروژه را برای مدیران و تیمهای پروژه فراهم میمشاوره و پشتیبانی   :پشتیبانی فنی

فراهم آوردن جهت  باشندکه در دسترس می مدیریت پروژه خبره مدیریت پروژه، از مهارت، دانش، و تجربه کارشناسان

گری و پشتیبانی ریزی، تسهیلفعالیتهای برنامهای از گیرد، مجموعهبهره می در محیط مدیریت پروژه شرایط تعلیم و تربیت

و در صورت  نمایدریزی و هدایت میرا برنامه های مدیریت پروژهپروژه و بازبینی و خاص نماید، ممیزیهای روزمرهرا فراهم می

 نماید.را ارائه می احیاء پروژهبهبود و پشتیبانی متناسب  نیاز خدمات

 این حوزه کارکردی دفتر نمایدمعرفی می در محیط مدیریت پروژهرا انداز کسب و کار سازمان چشم :همسویی کسب و کار .

امکان نماید تا اجرایی را در مدیریت پروژه تسهیل می کارهای نماید.ها نظارت میبر مدیریت سبد پروژه ،مدیریت پروژه

سازندگان  و ارتباطات فیمابین مشتریان و را فراهم آوردنماید میعملکرد کسب و کار  بهمدیریت پروژه  کمکهایی کهنظارت بر 

  .دیریت نمایدم ،کندتسهیل مینقش آنان را به عنوان ذینفعان پروژه ی را که یا پیمانکاران

شود که برای پوشش شکسته می PMO خاص کارکرد 20، در تقسیم بیشتری به تر مدیریت پروژهفهای کارکردی داین حوزهدر نتیجه، 

در شکل صفحه بعد این مدل به صورت شماتیک ترسیم شده  است. در سازمان متبوع تجویز شده PMOجامع و کامل مسئولیتهای 

 است.
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 PMOمدل کارکردی  

جدول در دهد. را ارائه می PMO گانهبیست هندبوک دفتر مدیریت پروژه، توصیف جامعِ یکی از این کارکردهای فصل 20هر یک از 

  .شده استزیر تصویری سریع از فعالیتهای مختلف هر کارکرد ارائه 
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 همسویی کسب و کار پشتیبانی فنی منابع سازییکپارچه مدیریت زیرساخت مدیریت روش

 متدولوژی مدیریت پروژه:

  رای مدیریت پروژهب مبناایجاد 

  متدولوژیتوسعه راهکارهای 

 سازی هدایت و راهبری پیاده

 متدولوژی

 مدیریت بلوغ متدولوژی 

 حاکمیت پروژه:

  تهیه و نگهداشت منشورPMO 

 سیاستهای مدیریت پروژه تدوین 

 بندی پروژهراهنمای طبقه تدوین 

  مدیر پروژهتعیین اختیارات 

 ایجاد هیئت مدیره اجرایی کنترلی 

 کسب و کار  و فنی  هایکمیته همسو نمودن 

 مدیریت منابع:

 جذب منابع پروژه 

 تخصیص منابع پروژه 

 استقرار منابع پروژه 

 مدیریت عملکرد منابع 

 پروژهبه منابع  خاتمه تخصیص 

 گری:مربی

  ت گری مدیریمربی برنامهایجاد

 پروژه

 مدیریت  انبه کارگیری مربی

 پروژه

 گری مدیریت پروژهمربی اجرای 

  گریمربی برنامهارزیابی 

 مدیریت سبد پروژه:

 مدیریت سبد پروژه ایجاد 

  انتخاب پروژهاجرای فرایند 

 ها در سبد سازی پروژهیکپارچه 

 بازنگری در پروژه و سبد پروژه ایجاد 

 سبد پروژه ریزش مدیریت 

 پروژه مدیریت ابزارهای

 انتخاب ابزارهای مدیریت پروژه 

 سازی ابزارهای مدیریت پروژهپیاده 

 ارزیابی عملکرد ابزار 

 ارزیابی:

 ارزیابی شایستگیها 

 ارزیابی توانمندیها 

 ارزیابی بلوغ 

 : آموزش و پرورش

   آموزش برنامهایجاد 

  آموزش برنامهمدیریت 

   آموزش برنامهارزیابی 

 ریزی پروژه:برنامه

  ریزی پروژهبرنامه قابلیتایجاد 

 ارگاههای برنامهک گریتسهیل-

 ریزی پروژه

  ریزی پروژهبرنامهمدیریت 

 مشتری:با مدیریت روابط 

  مشتریبا مدیریت روابط 

 مدیریت قرارداد مشتریان 

 مدیریت رضایت مشتریان 

 هااستانداردها و سنجه

 سازی استانداردهای مدیریت پیاده

 پروژه

 های پروژهتعریف الزامات سنجه 

 های معرفی و به کارگیری سنجه

 پروژه

 ساختار و سازمان:

  ایجاد ساختارPMO 

  پروژهتیم ایجاد ساختار 

 توسعه مشارکت ذینفعان 

 ارتقاء شغلی:

 شغلی  ارتقاء مسیر تعیین

 مدیریت پروژه

  ریزی شغلی پشتیبانی از برنامه

 مدیریت پروژه

 ایحرفه ایجاد گواهینامه 

 ممیزی پروژه:

 اندازی قابلیت ممیزی پروژهراه 

 های پروژهممیزی اجرای 

 یزی پروژهممنتایج  مدیریت 

 :فروشنده و پیمانکار با روابط مدیریت

  با فروشنده/پیمانکارمدیریت روابط 

 فروشنده/پیمانکار مدیریت جذب 

 فروشنده/پیمانکار مدیریت عملکرد 

 مدیریت دانش پروژه

 ایجاد چارچوب مدیریت دانش 

 معرفی سیستم مدیریت دانش 

 سازی سیستم مدیریت دانشپیاده 

 و تجهیزاتی: پشتیبانی امکاناتی

 ایجاد الزامات تیم پروژه 

 مدیریت امکانات پروژه 

 مدیریت تجهیزات پروژه 

 

 توسعه تیم:

  تشکیل تیم تسهیل

 منسجم

 مجازی  تسهیل مدیریت

 تیم

  تیم توسعهبرقراری امکان 

 پروژه

 رد تیم پروژهکرصد عمل 

 احیاء پروژه:

 توسعه فرایند ارزیابی احیاء 

 احیاء پروژه اجرایریزی و برنامه 

 های احیاءآموختهثبت درس 

 مدیریت عملکرد کسب و کار:

  توسعه راهکارهای یکپارچه کسب و

 کار

 کار و مدیریت همکاریهای کسب 

  مدیریت دستاوردهایPMO  برای

 کسب و کار
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 :  PMOنگاه کلی به مفاهیم و محتوای مدل کارکردی 

گردد ارائه میافراد و سازمانهایی  مورد انتظارِ بررسی و مالحظات تست، به منظورربوطه و فعالیتهای م PMOکارکردهای تجویز شده 

، بلوغ و خواهد داد ارتقاءپروژه را  کاراییکه  ، دفتریباشندمی اندازی دفتر مدیریت پروژهتشکیل و راهریزی برای در حال برنامهکه 

کارکردهای تجویز شده، متناسب با  نماید.مدیریت پروژه را افزایش خواهد داد و اهداف و منافع کسب و کار را یکپارچه میتوانمندی 

 شود.کارکردها مشخص می چگونگی طراحی و استقرار با پیگیری این کاربری، کند.روشنگری و راهنمایی ایجاد می، PMO کاربرینوع 

ضمن بررسی نمودن  ،PMOسازی کارکردهای مسئول پیاده افرادنماید که را ایجاد می فرصتهاییکارکردهای دفتر مدیریت پروژه، 

بدن شک سازگاری  نمایند.سازی مفاهیم این مدل در محیط کسب و کارشان اتخاذ میآنها، تصمیم خود را در خصوص چگونگی پیاده

 بود. خواهدقاعده طبیعی یک  باشد استثنائاتبه جای آنکه اتفاقی و ناشی از ، PMOو انطباق مدلهای کارکردی 

 رد.مورد استفاده قرار گیگردد میعرضه همه کارکردها یا فعالیتهایی که در اینجا  ،به تنهایی PMOبه طور مشابه، بعید است که در یک 

را بر این بگذاریم همه این فرض  توانیمو نمی وجود دارند مانندبیتعداد بسیار زیادی از محیطهای کسب و کار و موقعیتهای سازمانی 

توان گفت این را میبه طرز مطلوبی سازگاری پیدا خواهند نمود. در عوض،  ،هر محیطی از کسب و کار در ای ودر هر نقطهکارکردها، 

برای محیط که را  PMOپیشنهادی به عنوان راهنما استفاده نماید و صرفاً کارکردهای خاصی از تواند از مدل کارکردی می PMOکه 

 سازی نماید.پیاده ،مدیریت پروژه سازمان ضروری است

 PMO، آنچه را که مدلهااین  د.نباشمدل مدیریت پروژه نمیمنحصراً ، PMOبه این نکته نیز بایستی توجه شود که مدلهای کارکردی 

ود را ، ارتباط خاص خPMOدر حالیکه هریک از کارکردهای دهد، ، نه آنچه را که مدیر پروژه انجام میدهندارائه میدهد را انجام می

نمایند، می ی ایفانظارتنقش  مرحله اول، PMOدر بهترین حالت، هنگامیکه مدیران پروژه به عنوان  .در محیط مدیریت پروژه دارد

 مخاطبانشوند. با این مالحظه، میاجرا نیز نسخه در نظر گرفته شده برای دفتر مدیریت پروژه، فعالیتهایی است که توسط مدیر پروژه 

بینش شگرفی در زمینه آنچه برای استفاده در دفتر مدیریت پروژه،  ،مفاد تجویز شده در هر بخش از طریق تست و بررسی بایستی

 .مدیران پروژه بایستی انجام دهند به دست آورند

اکثر  برای این منظور،. «سازی کسب و کارارچهیکپ»عبارت است از فعالیت  PMOاساسی این خواهد بود که  هندبوک، فرض در

آن  اده است بلکه گاهیرویکرد خود قرار دکارکردهای سنتی کسب و کار را نمایند که نه تنها ، مفاهیمی را ارائه میPMOکارکردهای 
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ای دپارتمانهای وظیفهکارکردهای سازمانی کسب و کار یا ، کارکردهای PMOباشد که در بر دارد. این مسئله هرگز مورد نظر نمینیز را 

در  این مسئولیت را دارد که با آنها کار کند تا کارکردهای کسب و کار را برای استفاده PMOبلکه  با چیز دیگری جایگزین نماید،را 

که دفتر  داردبیان ای به صورت توصیهممکن است ، PMOمدل کارکردی  هیل نموده و یا سازگار نماید.سمحیط مدیریت پروژه ت

مسئله  دارد.ماهیت تجویز شده این کار وجود صرفًا در مفاد  «بایستی»ولیکن آن  انجام دهد، «بایستی»این کار را  مدیریت پروژه

شناسایی  ،از قبل ایجاد شده است خود، ، جایی را که چنین کارکردهایی در درون سازمان متبوعPMOکه است  بسیار مهمتر این

از جانب پشتیبانی از فعالیتها در محیط مدیریت پروژه را و ایفای نقش  کمک امکاندهد تا و سپس ابزارهای همکاری را توسعه نماید 

تسهیل نماید. محیط مدیریت پروژه  دررا کسب و کار  هایکارکرد سازیمثبت و یکپارچه اثرگذاری بایستی PMO مهیا نماید.آن واحد 

مورد استفاده قرار  کسب و کارای از یکپارچگی نمونهتواند به منظور کمک در معرفی می PMOدهای در نتیجه مدل کاربردی کارکر

 گیرد.

در را آن کار  بایستیشود، بنماید که انجام تجویز می PMOرا برای  ی، کار یا فعالیتPMOبه همین ترتیب، هنگامیکه مدل کارکردی 

پذیرش سطح توانمندی فعلی کسب و کار و سطح موجود،  PMOشایستگی  بلوغ وسطح  درای که حد تناسب محقق نماییم به گونه

مشخص باشد ، هرآنچه را که در محیط مدیریت پروژه مورد نیاز میPMOمدل کارکردی  شود.مجاز دانسته  ،رهنگ غالب سازمانیف

با تعداد  دفاتر کوچکتر مدیریت پروژه، .یش بردموثر پای تا اینکه بتوان نظارت، کنترل و پشتیبانی مدیریت پروژه را به شیوهنماید می

مشخص  PMOبرای هر یک از کارکردهای  را توانند تمامی محدوده فعالیتهای پیشنهادینفرات و سطح اختیارات کمتر، قطعاً نمی

در  کارکردهای خاص نباشنددنبال نمودن برخی از  برخی از دفاتر بزرگتر مدیریت پروژه نیز، ممکن است مأمور به پیگیری و نمایند.

تر مدیریت هنگامیکه دف برگزیند. باشدمورد نیاز میپروژه بایستی، به همان اندازه از مدل تجویز شده که آن موارد، دفتر مدیریت 

و ایفای  ای کار کردهبه گونه در محیط کسب و کار تواندمینباشد،  PMOسازی کامل یکی از کارکردهای به پیاده پروژه، ماهیتاً قادر

 را فراهم آورد. ایتر و یا سایر دپارتمانهای وظیفهتوسط یک واحد کسب و کار مناسبPMO منافع کارکردینقش نماید تا امکان تحقق 

درون سازمان متبوع ایجاد شده است، کشف خواهد را که از قبل در  آن کارکرد پیشنهاد شده دفتر مدیریت پروژه، ها،برخی نمونه رد

به میزانی که ماید و معرفی ن این پس این مسئولیت دفتر مدیریت پروژه خواهد بود که آن را در درون محیط مدیریت پروژهاز  نمود.

 همسو نماید. ،ایفرامین و روشهای مدیریت پروژه حرفه نظیر پذیرفته شده است با آنچه که به طور فراگیرآن را  ممکن باشد
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که نماید مشخص میکارکردهای دفتر مدیریت پروژه را  ، ضمن ارائه این مفاهیم اساسی،آمد فصلی که در ادامه خواهد 20هر یک از  

 :باشدزیر می یکرارشوندهت بخشهایمل اش

  نگاهی کلی و خالصه از مفاهیم کاربردی برای کارکرد ارائه شده دفتر مدیریت پروژه، شامل مشخصات :فصلمعرفی 

 .آورده دست میبسازی کارکردها در نتیجه پیاده PMOقابلیتهایی که 

  سازی یک ی پیادهاثرات و مزایای کلی که بایستی در محیط مدیریت پروژه به عنوان نتیجه :پروژه محیطمرتبط با مفاهیم

 .نمایدتوصیف می ،دیده شود PMOکارکرد خاصی از 

 سازی یک ی پیادهو کار به عنوان نتیجه اثرات و مزایای کلی که بایستی در محیط کسب :مفاهیم مرتبط با محیط کسب و کار

 نماید.دیده شود توصیف میارکرد خاصی از دفترمدیریت پروژه، ک

 ]فعالیتهای هر یک از سطوح  ]حوزه کارکردیPMO:  سازی کارکردی خاص از دفتر مدیریت پروژه در هر به منظور پیاده

 نماید.را برجسته می PMOگانه مبتنی بر پیشرفت، فعالیتهای تجویز شده  5یک از سطوح 

  ]تا در پیوستگی با  آوردتوضیحات جامع و مفصلی از فعالیتهای تجویز شده  فراهم می :مدل کارکردی]حوزه کارکردی

خاص متناسب  صورت، به فصلوجود در هر ی ماز مفاد گسترده قسمتاجرا گردد. این  ،PMOاز  خاص یسازی کارکردپیاده

 نماید.تغییر می ،به خصوص مدل کارکردیِآن فعالیتهای تجویز شده  با

 برای  یادداشت الحاقیPMO اندباشند که کمتر تجربه نمودهکارکردی می سازیپیادهدرگیر برای اشخاصی که  :کوچکتر ،

ای که توضیحات جامع و گسترده بر طبق بررسیِ نماید.توضیحی خالصه در خصوص تصویر ذهنی و چگونگی تمرکز ارائه می

، فصل از هرپایانی  قسمتاین  نماید،دهای دفتر مدیریت پروژه را ارائه میرارکهر یک از ک و مالحظات فعالیتها، مفاهیم

 دهد.تواند ارائه دهد را پیشنهاد میکوچکتر می PMOقابلیتهای بنیادینی که یک 

 هندبوک: نکاتی راجع به ویرایش سوم

ا که مناسب باشد، هرج شود.میرا شامل  بررسی تفصیلی مفاهیم و محتوا مدیریت پروژه،هندبوک دفتر ویرایش سوم سازی آماده

برای استفاده به همین ترتیب،  ارائه دهند. خودای را با توجه به خوراک اصلی شوند که تفکر نوین و گستردهتهیه می ییویرایشها

 در است. مورد تست و بررسی قرار گرفته ،مفاهیمو انتقال  توصیف ، چگونگیقابلیت مطالعه به لحاظنیز  فصلمحتوای هر خواننده، 
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مورد بازنگری قرار گرفته است تا ارزش آن در  نیز جهاتی بههر فصل  همچنینو  شده استای توجه گستردهبه هر فصل این راستا، 

 نزد خواننده افزایش یابد.

این  که کند،خودنمایی می اضافه شده، دو پیوست جدیددر اند هشدتغییراتی که در ویرایش سوم هندبوک مدیریت پروژه ایجاد عمده 

 اند.در سازمانشان دارند، به لحاظ موضوع، مجزا ارائه شده PMO که منفعت و یا قدرتی برای توسعه یمدیرانبرای  دو پیوست

تفصیلی  مراحلی، به عنوان یک راهنما، «سازی یک دفتر مدیریت پروژه در سازمانریزی و پیادهبرنامه»با موضوع  Aپیوست جدید 

این راهنما، نیازهای منحصر به فرد کسب و کار سازمان متبوع را تشخیص داده و  آورد.فراهم می PMOبرای مدیریت فرایند توسعه 

 ،اثربخش PMOسازی یک تصمیمهایی که در طول مسیر به منظور طراحی و پیاده .نمایدهایی را نیز تجویز میها و تصمیممشاوره

 که برای ایجاد قابلیت پشتیبانی، کنترل و نظارتنماید . این پیوست ابزاری ارزشمند را برای مدیران در سازمان مهیا میشودگرفته می

PMO این پیوست همچنین، بینشی ارزشمند برای مدیران در سازمانهایی ایجاد  اند.، تالش زیادی نمودهدر محیط مدیریت پروژه

تر بایستی بزرگو یا محدوده مسئولیت آن  باشدخود میی عملیاتی بازنگری در شالوده منداند اما نیازداشته PMOکه قباًل نماید می

 گردد.

، یک ارزیابی سریع از توانمندیهای دفتر مدیریت پروژه و بلوغ آن بر اساس «PMOی بلوغ بررسی ساده» ، با موضوعBپیوست جدید 

این پیوست، آزمونی  هندبوک نیز ارائه شده است. در PMOنماید همانگونه که در سطوح شایستگی ارائه می، PMOمرحله توسعه  5

کارکرد  20را در سازمان  نسبت به  PMOاثربخشی ، آورد که به عنوان ابزارهاییاز نشانگرهای بلوغ دفتر مدیریت پروژه فراهم می

این ارزیابی، هرچند نسبتًا ساده، ارزش مهمی را برای مدیرانی که به دنبال فهمیدن  نماید.هندبوک معین می در PMOتجویز شده 

 آورد.در سازمانشان هستند، فراهم می PMOقوت و ضعف کارکردهای 

داشته باشید، راهنمایی و اطالعات  استفاده خود ایباشید که بهره مازادی نسبت به نسخه قبلی برمیهندبوک  اگر شما در حال بررسی

 ویرایشهای قبلی موجود نبوده است و ما آن را طی شمارگانهایی مختلف ارائه خواهیم نمود. جدید بسیار زیادی خواهید یافت که در

در اولین انتشار آن تجویز شده  PMOسطوح مختلف نگرید، بایستی بدانید که کارکردهایی که برای اگر به این اثر برای اولین بار می

ها در محیط مدیریت پروژه و همچنین ای، این اثر را برای حرفهو اساساً هیچگونه تغییر نداشته است. این مالحظاتاند است ثابت مانده

 ای ها در محیط کسب و کار، مناسب و با ارزش ساخته است.حرفه
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  :PMOمدل کارکردی 

شتیبانی راه حلهای محیط مدیریت پروژه، ارائه می فاکتور کارکردی برای کاربرد عملی در نظارت، کنترل و پ 20دفتر مدیریت پروژه، 

 دسته زیر تقسیم می شوند: 5فاکتور در  20دهد و این 

 مدیریت روش -1

 مدیریت زیرساخت -2

 یکپارچه سازی منابع -3

 پشتیبانی فنی -4

 همسویی کسب و کار -5

بایستی  PMOبر اساس بررسی وضعیت موجود سازمان و نیازهای اولویت بندی شده آن و تعیین سطح مطلوب در طیف شایستگی 

 بپردازیم. PMOگام به گام به پیاده سازی مدل مناسب سازی شده کارکردی 
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 مدیریت روش -1

 متدولوژی مدیریت پروژه -1-1

پروژه می آموزد که باید چه کاری را به چه روشی انجام  متدولوژی مدیریت پروژه به مدیران پروژه و اعضای تیم

 دهند.

ترین ای که اطمینان حاصل نماییم که ضروریدر تدوین این متدولوژی بایستی به صورت قدم به قدم پیش برویم به گونه

یت پروژه آشنا شده و شوند و سازمان آرام آرام با موضوع مدیرفعالیتهای مدیریت پروژه برای سازمان به طور کامل اجرا می

 فرهنگ سازی الزم صورت می پذیرد.

مراحل زیر  ای که الزم استباشد به گونهای نیست و خود به مثابه یک پروژه میتدوین متدولوژی مدیریت پروژه، کار ساده

 :طی شود

 وتعیین حامی متدولوژی. ماتریس مسئولیت تهیه ،بر اساس مدل شایستگیتعیین تیم توسعه متدولوژی  -

 توسعه متدولوژی. استراتژی استقرار وطراحی  -

 .تحلیل شکاف و بررسی روشهای موجود در سازمان -

 ماه زمان خواهد برد. 12تا  9متدولوژی مدیریت پروژه که خود حدود  هایتوسعه راه حل -

 پیاده سازی متدولوژی -

 مدیریت بلوغ متدولوژی -

 ابزارهای مدیریت پروژه -2-1

مراحل مختلف  های نرم افزاری اتوماسیونی هستند.پروژه، عمدتًا برنامه مورد نیاز محیط امروزی مدیریت ابزارهای

 این سرفصل عبارتند از:

 انتخاب ابزار مدیریت پروژه -

 پیاده سازی ابزار مدیریت پروژه -

 ارزیابی عملکرد ابزار -
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 هاستانداردها و سنجها -3-1

خواهد ها باعث اتخاذ تصمیماتی برای پروژه و کسب کار می شود که بیشترین منفعت را برای سازمان در پی سنجه

 .داشت

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 پیاده سازی استانداردهای مدیریت پروژه -

 های پروژهتعیین الزامات سنجه -

 معرفی و به کارگیری سنجه های پروژه -

 مدیریت دانش پروژه -4-1

تواند از ویژگیهای باشد، میت مدیریت دانش پروژه در سازمان متبوع خود میمسئول ایجاد قابلی PMOاز آنجاکه 

 گیری نماید.مختلف مدیریت دانش پروژه برای تحقق اهداف خود بهره

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از: 

 ایجاد چارچوب مدیریت دانش -

 معرفی سیستم مدیریت دانش -

 سیستم مدیریت دانش پیاده سازی -

 مدیریت زیرساخت -2

 حاکمیت پروژه -2-1

PMO مدیریت پروژه در سازمان شناخته شود. مفهوم این تمرکز، رهبری و مدیریت باثبات  باید به عنوان مرکزیت

 مستقل می باشد که اولویت هر کدام از پروژه ها و تخصیص منابع مورد نیاز آنها مشخص کاریها به عنوان تمام پروژه

 شده است.

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 PMOمنشور  تهیه و نگهداشت -

 تدوین سیاستهای مدیریت پروژه -
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 تدوین راهنمای طبقه بندی پروژه -

 مدیر پروژه اتتعیین اختیار -

 کنترلی ایجاد هیئت مدیره اجرایی -

 کسب و کار و کمیته های فنی همسو نمودن -

 ارزیابی -2-2

و بلوغ مدیریت  توانمندیدر برگیرنده طیف وسیعی از فعالیتهایی است که شایستگی،  ،در انجام ارزیابی PMOنقش 

ی عملیاتی هااجرای برنامه اس شناسایی دقیق شرایط فعلی و پس از آنبر اس و این ارزیابیها نمایدمیپروژه را ارزیابی 

 را محقق نماید.اهداف بهبود مستمر شود تا از این طریق، انجام می این شرایطبرای بهبود 

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 ارزیابی شایستگی -

 توانمندیارزیابی  -

 ارزیابی بلوغ -

 ساختار و سازمان -2-3

PMO سازی کند، ساختاری که باعث تحقق عملکرد پروژه و ادهیو پازمانی تیم پروژه را تعریف ساختار ستواند می

کسب و کار سازمان اهداف همراستا با اینکه این ساختار مدیریت پروژه خواهد شد و از همه مهمتر مورد نظر قابلیتهای 

 باشد.می

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 PMOساختار  ایجاد -

 پروژهتیم ایجاد ساختار  -

 توسعه مشارکت ذینفعان -
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 پشتیبانی امکانات و تجهیزات -2-4

و یا مدیریت پشتیبانی امکانات و تجهیزات در محیط مدیریت پروژه باشد.  کنندگیتواند تسهیلمی PMOنقش اولیه 

همسویی  یبایست PMOدهند، در حال حاضر چنین پشتیبانی را انجام می متبوعاگر واحدهای کسب و کار در سازمان 

 .نمایدکسب و کار را تسهیل  باسازی فرایندهای مدیریت پروژه و یکپارچه

 سرفصل عبارتند از: مراحل مختلف این

 الزامات تیم پروژه ایجاد -

 مدیریت امکانات پروژه -

 مدیریت تجهیزات پروژه -

 کپارچه سازی منابعی -3

 مدیریت منابع -3-1

PMO در محیط مدیریت پروژه فعالیت نماید.سازی دپارتمان منابع انسانی پیاده و راهنمای تواند به عنوان متولیمی 

 :عبارتند ازمراحل مختلف این سرفصل 

 منابع پروژه جذب -

 تخصیص منابع پروژه -

 استقرار منابع پروژه -

 مدیریت عملکرد منابع -

 خاتمه تخصیص منابع به پروژه -

 آموزش و پرورش -2-3

PMO در  همچنین بایستیو نماید معین میتشخیص داده و ا ردر محیط مدیریت پروژه  به راحتی نیازهای آموزشی

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از: فعال باشد.نیز ی راه حلهای آموزشسازی زمینه تجویز و یا پیاده

 ایجاد برنامه آموزشی -

 مدیریت برنامه آموزشی -
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 ارزیابی برنامه آموزشی -

 ارتقاء شغلی -3-3

PMO  در انجام را راهنمایی و هدایت افراد  خواهد بودبه عنوان تضمین کننده پیشرفت شغلی در محیط پروژه، قادر

 .دار باشدعهده ،متبوعای خود با هماهنگی و همسویی با اهداف و نیازهای کسب و کار سازمان امور حرفه

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 شغلی مدیریت پروژهارتقاء تعیین مسیر  -

 ریزی شغلی مدیریت پروژهپشتیبانی از برنامه -

 ایگواهینامه حرفه ایجاد -

 توسعه تیم -4-3

این کارکرد نیازمند این است که دفتر مدیریت پروژه به تدریج، رهبری را به کادر مدیران پروژه بیاموزد  پیاده سازی

 و تیمهای منسجم را برای کار در محیط پروژه به وجود آورد.

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 تشکیل تیم منسجم تسهیل -

 تسهیل مدیریت مجازی تیم -

 روژهبرقراری امکان توسعه تیم پ -

 عملکرد تیم پروژهرصد  -
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 پشتیبانی فنی -4

 مربی گری -4-1

را به بررسی چگونگی و زمان استفاده از  مدیران ارشد باتجربه  PMO، «گری مدیریت پروژهمربی» کارکردیمدل 

های پروژه و مجریان پروژه که در این حوزه ی کمک به سایر مدیران پروژه، تیمو ماهر پروژه وا می دارد تا برا

 گام بردارد. ،اندتخصصی تازه کار هستند و یا جدیدًا به سازمان پیوسته

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 گری مدیریت پروژهایجاد برنامه مربی -

 مربیان مدیریت پروژه کارگیریبه -

 گری مدیریت پروژهمربی اجرای -

 گریارزیابی برنامه مربی -

 ریزی پروژهبرنامه -2-4

آورد که به مدیران پروژه کمک دفتر مدیریت پروژه به سادگی این قابلیت پشتیبانی را فراهم می کارکردمعرفی این 

تبدیل آنها به فرایندهای ساختاریافته و تکرار پذیر  ازطریقبر اکثر چالشهایی که با آن رو به رو می شوند  تا نماید

 فائق آیند.

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 ریزی پروژهقابلیت برنامهایجاد  -

 ریزی پروژهگری کارگاههای برنامهتسهیل -

 ریزی پروژهبرنامهمدیریت  -

 ممیزی پروژه -3-4

های ممیزی پروژه را برای استفاده در محیط مدیریت پروژه سازی رویهتدوین و پیاده توانددفتر مدیریت پروژه می

تواند مشخص کند که واقعا تا چه حد درگیر اجرای ممیزی پروژه بری نماید. دفتر مدیریت پروژه میهدایت و راه
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و اثربخشی پروژه در خواهد شد ولی قطعاً باید در بررسی دقیق نتایج ممیزی به عنوان یک مبنای تأیید سالمت 

 مشارکت فعال داشته باشد. سازمان متبوع،

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 هممیزی پروژ اندازی قابلیتراه -

 پروژه هایاجرای ممیزی -

 مدیریت نتایج ممیزی پروژه -

 احیاء پروژه -4-4

دهای کسب و کاری که و هم اینکه واح ه، هم بایستی اقدامات پروژه را بررسی نمودمشکالت پروژبرای تحلیل 

 عبارتند از:مراحل مختلف این سرفصل  .خواهد بود PMOه را بر عهده دارند، بررسی شوند. این وظیفه پشتیبانی پروژ

 ارزیابی احیاء توسعه فرآیند -

 پروژه احیاءریزی و اجرای برنامه -

 های احیاءآموختهثبت درس -

 کسب و کار همسویی -5

 پروژه سبدمدیریت  -1-5

کارآمدی دوگانه این  باشد،سبد پروژه میسازی مدیریت ترین بخش سازمان برای پیادهمطلوب ،دفتر مدیریت پروژه

-های الزم برای برنامهتواند برآوردها و نوآوریهای فعلی است و هم مینهاد که هم ناظر بر وضعیت و پیشرفت پروژه

 های آتی را ارائه دهد چنین توانمندی را برایش ایجاد کرده است.ریزی پروژه

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 پروژهمدیریت سبد ایجاد  -

 اجرای فرایند انتخاب پروژه -

 سبدسازی پروژه ها در یکپارچه -
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  در پروژه و سبد پروژهایجاد بازنگری  -

 سبد پروژهمدیریت ریزش  -

 مشتری با مدیریت روابط -2-5

مدیر پروژه درای مسئولیت ذاتی برای مدیریت ارتباط با مشتری در مدت زمان اجرای پروژه است. دفتر مدیریت 

از طریق توسعه روشها و دستورالعملها کمک توسط مدیران پروژه  به مشتریان، ارائه بهتر پروژه بهتواند پروژه می

 نماید.

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 مشتری  مدیریت روابط با -

 مدیریت قرارداد مشتری -

 مدیریت رضایت مشتری -

 فروشنده و پیمانکارمدیریت روابط با  -3-5

، برای مدیریت فروشندگان و پیمانکاران به ایجاد راهنمای استانداردرا دارد که با قابلیت این دفتر مدیریت پروژه، 

 کمک نماید.در داخل محیط پروژه برقراری ارتباط موثر با آنها 

 مراحل مختلف این سرفصل عبارتند از:

 مدیریت روابط با فروشنده/پیمانکار -

 مدیریت جذب فروشنده/پیمانکار -

 ده/پیمانکارمدیریت عملکرد فروشن -

 مدیریت عملکرد کسب و کار -4-5

های مدیریت پروژه با اهداف عملکرد کسب و کار است. مدیریت پروژه، انواع ادغام شیوه ،PMO اصلی نقش

 که میتوان از آنها برای مدیریت عملکرد کسب و کار استفاده کرد.کند را فراهم میگوناگونی از ابزار 
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 عبارتند از:مراحل مختلف این سرفصل 

 های یکپارچه کسب و کارتوسعه راهکار -

 کسب و کار هایمدیریت همکاری -

 کسب و کار برای  PMO دستاوردهایمدیریت  -

 


