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 مبنا برای متدولوژی مدیریت پروژهایجاد  – متدولوژی مدیریت پروژه

Project Management Methodology – Establish Basis for Project Management Methodology 
 

در خصوص انواع دفتر مدیریت پروژه، سطوح شایستگی و مدل کارکردی « دفتر مدیریت پروژه»در بخشهای اول و دوم مبحث  :مقدمه

صفحاتی را ارائه نمودیم. همانطور که مطرح شد مبنای این مطالب، ویرایش سوم هندبوک دفتر مدیریت پروژه دفتر مدیریت پروژه، 

حوزه کارکردی با عناوینِ مدیریت روش، مدیریت  5بیان داشتیم که در ذیل  PMOباشد و در جلسه دوم با موضوع مدل کارکردی می

فاکتور کارکردی وجود دارد و لیست آنها را به همراه  20همسویی کسب و کار، سازی منابع، پشتیبانی فنی و زیرساخت، یکپارچه

 توضیح مختصری از هریک از آنها، ارائه نمودیم.

مدیریت »شروع کنیم و اولین فاکتور کارکردی آن یعنی« 1مدیریت روش»خواهیم از اولین حوزه کارکردی یعنی حوزه کارکردی حال می

 ل تشریح نماییم.را به تفصی«2متدولوژی پروژه

  

                                                           
1-Practice Management 
2-Project Management Methodology 

متدولوژی مدیریت 
 پروژه
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 متدولوژی مدیریت پروژه:

آورد تا عملکرد پروژه را از مفاهیم اولیه تا اتمام پروژه هدایت متدولوژی مدیریت پروژه یک فرایند استاندارد و قابل تکرار را فراهم می

ی مدیریت پروژه که در درون نیازمندیهای فرهنگی و کسب و کار شده نماید. این فرایند، به صورت کلی، روشها و تکنیکهای پذیرفته

گیرد. این فرایند، تعریف نقشها و مسئولیتهای مربوط به هر یک از می یابد را معرفی نموده و به خدمتسازگاری می سازمان متبوع

شود. ماهیتاً یک پس از دیگری شامل می های مراحل فرایندی تجویز شده یکیمراحل فرایندی را همانند مشخصات ورودی و خروجی

 نماید.متدولوژی مدیریت پروژه، آنچه باید مدیران پروژه انجام دهند را به همراه چگونگی آن به مدیران منتقل می

وژه ای از فرایندهای ساده برای استفاده در فضای مدیریت پرتواند نیازهای متدولوژی را از طریق معرفی اولیه مجموعهسازمان می

باشند در حال برآورده نماید. این کار تضمین خواهد نمود که فعالیتهایی از مدیریت پروژه که برای سازمان متبوع بسیار ضروری می

تر و کاملتر باشد. پس، سازمانی که این پایه و مبنا را داراست، بایستی هدف خود را درجهت توسعه فرایندی جامعپیشروی و تکامل 

 ی حیات مدیریت پروژه تعیین و مشخص نماید.فرایند، فعالیتهایی را برای کل چرخه قرار دهد که آن

ریزی، اجرا، کنترل و اختتام را در متدولوژی کامل بایستی، پنج کارکرد کلی مدیریت پروژه را شامل گروههای فرایندی آغازین، برنامه

 دستور کار خود قرار دهد.

گردد، نظیر آنچه که در سازی شده برای مدیریت پروژه تهیه میتانداردها و روشهایی مناسبیک متدولوژی به منظور به کارگیری اس

آورده شده است. مشخصه استانداردها و روشها، آن چیزی  PMBOKموسوم به « راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه»استاندارد 

ای از فرایندهایی است د. متدولوژی مدیریت پروژه، مجموعهسازاست که متدولوژی مدیریت پروژه را از یک متدولوژی فنی متمایز می

ها در سازمان متبوع به کار گرفت. در مقابل، یک متدولوژی فنی، استانداردهای فنی را به ی انواع پروژهتوان آنها را برای همهکه می

 های فنیِ کارهای مرتبط با پروژه سر و کار دارد.گیرد و اساسًا با جنبهخدمت می

سازمانهای بزرگتر، ممکن است یک و یا بیش از یک متدولوژی فنی برای انجام کارها در واحدهای مختلف کسب و کار مورد نیاز  در

تواند یک متد مشترک برای استفاده در تمامی واحدهای کسب و کار در سازمان متبوع در مقابل، متدولوژی مدیریت پروژه می باشد.

سازی یک یا چند فرایند فنی برای کاربرد یکپارچه، تهیه ی سازمان به منظور یکپارچهلوژی مدیرت پروژهآل، متدوباشد. در حالت ایده

 خواهد شد.
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 ، دفتر مدیریت پروژه را قادر خواهد ساخت تا:«متدولوژی مدیریت پروژه»این کارکرد 

  کلیه مدیران پروژه ها در درون سازمان رویکردی استاندارد برای مدیریت پروژه ایجاد نماید، رویکردی که قرار است توسط

 متبوع به کار گرفته شود.

 ترین اثر را گردد که بزرگبه صورت تدریجی، روشهای مدیریت پروژه را معرفی نماید که این معرفی، با آن مواردی آغاز می

 بر روی موفقیت پروژه و کسب و کار داشته باشد.

 های فنی و کسب و کارِ سازمان متبوع، توافق و اجماع یریت پروژه در حوزهسازی یک چرخه حیات متداول در مدبرای پیاده

 را کسب نماید.

 ریزی گردد، برنامهی پروژه که در تحلیلهای جداگانه و تجمعی از عملکرد پروژه استفاده میهای مربوطهآوری دادهبرای جمع

 نموده و مهیا گردد.

 درون متدولوژی مدیریت پروژه تعریف نموده و ترکیب نماید. فرایندهای فنی و فرایندهای کسب و کار را در 

نیازمند هماهنگی و همکاری با ذینفعان کلیدی عمدتاً مدیران پروژه در محیط مدیریت پروژه « متدولوژی مدیریت پروژه»کارکرد 

مسائل فنی و کسب و کار، بزرگ  ای به منظور پشتیبانی از کارها واین امری ضروری است که هر متدولوژی مدیریت پروژه .باشدمی

یابد، بنابراین الزم است مهندسان پروژه، مدیران محصول و سایر متخصصان فنی و کسب و کار به کار گرفته شوند، گشته و وسعت می

 اند.همانطور که فرایندهای ساده به فرایندهای چرخه حیات بسط داده شده

شرکای پروژه در سطح اجرایی، ارتباط برقرار شده است،  یاستها فرموله شده و با همهبنابراین، از آنجا که برای اجرای متدولوژی، س

توسعه و اجرای یک متدولوژی استاندارد مدیریت پروژه، در درون سازمان متبوع به صورت جداگانه نیازمندِ پشتیبانی و تعهد مدیریت 

 باشد.ارشد در سطح اجرایی می

، نویسنده، یک کتاب جداگانه با عنوان ابزار و متدولوژی کامل مدیریت پروژه تهیه PMOندبوک از زمان منتشر نمودن ویرایش دوم ه

و منتشر نموده است. این متدولوژی، دایره شمولی جامع و کامل از یک چرخه حیات مدیریت پروژه با چهار فاز، فراهم آورده است که 

ارائه شده در این انتشار، فرایندها، روشها و ابزارهای آماده جهت استفاده  ی آن ارائه شده است. متدولوژیضمیمه CDابزار بر روی  96

باشند. محتوای را برای مدیریت پروژه فراهم آورده است. فرایندها، روشها و ابزارهایی که در اکثر صنایع، کاربردی و قابل استفاده می
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در این فصل تجویز شده است. به خصوص اینکه، این  PMOآن متدولوژی مطابق است با راهنمای متدولوژی که برای کارکردهای 

نماید تا کار پر زحمتِ تهیه متدولوژی که در بسیاری از سازمانها مورد سازی ارائه میای قابل ارائه و قابل مناسب متدولوژی یک گزینه

 باشد را تسهیل نماید.نیاز می

 مفاهیم مشترک با محیط پروژه:

بایستی به نیازهای ذینفعان پروژه پاسخ دهد و آنها را از طریق فعالیتهای کلیدی مدیریت پروژه هدایت یک متدولوژی مدیریت پروژه 

نماید. متدولوژی، این را ها را به همه ذینفعان پروژه منتقل مینماید. یک متدولوژی اثربخشِ مدیریت پروژه، چگونگی مدیریت پروژه

نماید. در این راستا، هر کسی که سهم یا نفعی در عملکرد پروژه دارد ایجاد می از طریق ایجاد یک چارچوب ارجاع متداول برای

نماید. متدولوژی اندرکاران فنی، کسب و کار و مدیریت پروژه را پشتیبانی متدولوژی بایستی تمامی فعل و انفعاالت فیمابین دست

آورد باشند فراهم میو یا بیرون از اشتغاالت آنی پروژه می همچنین یک مرجعی فوری برای آن دسته از ذینفعانی که در محیط پیرامون

 رسانی به آنها، انتظارات را درباره آنچه که از طریق فعالیتهای تجویزی مدیریت پروژه به دست خواهد آمد تنظیم نماید.تا ضمن اطالع

نامه رایجی از کار سازمان متبوع و همچنین واژهبر این اساس، متدولوژی مدیریت پروژه، فلسفه وجودی، مفاهیم و رویکرد استانداردِ 

دهد تا تجربه مشترک نماید. اینها، به مدیران بین واحدی پروژه و اعضای تیم پروژه اجازه میپروژه در سازمان متبوع را معرفی می

 مدیریت پروژه را بفهمند و به اشتراک بگذارند.

یک رویکرد تاکتیکی برای هر پروژه جدید و برای هر یک از اعضاء جدید تیم  در نتیجه، هر مدیر پروژه مجبور به ایجاد و انتقال

ورتر و باشد. بنابراین در طول زمان، تیمهای بین واحدی، در تولید اقالم قابل تحویل پروژه و تحقق اهداف پروژه کاراتر، بهرهنمی

 شوند.تر میموفق
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 مفاهیم مشترک با محیط کسب و کار:

نماید، به همان اندازه، متدولوژی مدیریت پروژه خودش به عنوان یک عامل یکپارچه کننده برای سازمان عمل می  ،PMOهمانطور که 

-یک جنبه برجسته از این یکپارچه  شود.سازی مدیریت کسب و کار و مدیریت پروژه محسوب مییک مکانیزم مرکزی برای یکپارچه

کسب و کار در سازمان متبوع، فرایندهای فنی و کسب و کار خود را سازگار نموده  شود که هر یک از واحدهایسازی زمانی دیده می

 باشد.و ترکیب نمایند تا در انطباق با متدولوژی باشد. این یک مفهوم مهمی است که نیازمند تعهد سازمانی وسیعی می

که کارکردهای کسب و کار و یا مسئولیتهای گردد، واحدهای کسب و کاری سازی میزمانیکه یک متدولوژیِ داخل سازمانی، پیاده

توانند رفتارهای قدیمی که ممکن است با متدولوژی مدیریت پروژه نامنطبق و یا حوزه فنی مخصوص به خود را دارند، دیگر هرگز نمی

شهای تجویزی متدولوژی در تضاد با آن باشد را عمل نمایند. در این راستا، هر یک از واحدهای کسب و کار بایستی، استانداردها و رو

 .مدیریت پروژه را مورد تست و بررسی قرار دهد و آنها را به منظور کمک به حصول توأمان نتایج فنی و کسب و کار به کار بگیرد

گری در آورد که تسهیلمتدولوژی مدیریت پروژه، بنیانی را جهت نظارت کارهای انجام شده در واحدهای کسب و کار فراهم می

 شود.ای( منابع را شامل میتریسی و یا بین واحدی )وظیفهتخصیص ما

است و به طرز مطلوبی است، به شیوه خوبی با تشریک مساعی افراد تهیه شدهای که خوب ترسیم شدهیک متدولوژی مدیریت پروژه

د نمود. یکی دیگر از ویژگیهای سازی همه فعالیتهای بحرانی مدیریت منابع پروژه را تضمین خواهسازی شده باشد، پیادهنیز پیاده

گیری پروژه را در درون سازمان متبوع ارتقاء خواهد داد. متدولوژی مدیریت پروژه استاندارد این است که همکاری اثربخش و گزارش

-های متداول را در سطح واحدهای مختلف کسب و کار تسهیل میآوری و توزیع دادهیک رویکرد هماهنگ در مدیریت پروژه، جمع

آوری تواند گردای این است که پیشرفت پروژه و اطالعات عملکردی آن میکارگیری چنین متدولوژی مدیریت پروژهنماید. نتیجه به

 ها و در سطح سازمان کمک گردد.شده و تجمیع گردد تا به تصمیمات کسب و کار، به صورت بهنگام در سطح پروژه

 :PMOفعالیتهای متدولوژی مدیریت پروژه در هر یک از سطوح 

 شود:گر می، از طریق موارد زیر جلوهPMO، در طول سطوح شایستگی «متدولوژی مدیریت پروژه»تکامل کارکرد 

 گردند.سازی روشها و فرایندهای مدیریت پروژه که به صورت تدریجی کاملتر و جامعتر میتوسعه و پیاده 
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 ی ارتقاء یافته فعالیتهای فرایندی کسب و کار و فعالیتهای فرایندی فنیسازیکپارچه 

 ی سطوح شایستگی نفوذ وسیع بین واحدی کسب و کار در مراحل پیشرفتهPMO در ارتباط با اختیار و مسئولیت وسیعتر ،

 ای که در متدولوژی تجویز شده است.نظارتی برای مدیریت پروژه

، PMO، یک نگاه کلی از محدوده فعالیتهای متدولوژی تجویزشده مدیریت پروژه بر طبق هر سطح از سطوح شایستگی 3.1جدول 

سازی متدولوژی مدیریت نماید. دفتر پروژه، به عنوان یک موجودیت رسمی و یا غیر رسمی، یک نماینده اصلی برای پیادهارائه می

بندد ای به کار میباشد که هر مدیر پروژهت بر پروژه به مهارت، دانش، و تجارب فردی وابسته میباشد. به طور سنتی، نظارپروژه می

نمایند حاال ای که از دفتر مدیریت پروژه استفاده میهای تحت مدیریتِ خود اعمال نماید. مدیران پروژهای بر پروژهتا اثرات سازنده

های مشابهِ تخصیص ها به اشتراک بگذارند، روشهایی که در سطح سایر پروژهها و رویهتوانند دانش خود را از از طریق توسعه روشمی

 تواند مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و به کار رود.یافته به دفتر پروژه، می

تواند در متدولوژی که میدهد که تر و تکرارپذیر را شکل میایِ ساختار یافتهدر نهایت، این روشها، بنیانی از فرایندهای مدیریت پروژه

 باشند.در سطح سازمان به اشتراک گذاشته شود، موجود می

ای که باشد به گونهسازی چرخه حیات کاملی از متدولوژی مدیریت پروژه را دارا می، مسئولیت توسعه و پیادهPMOسطوح میانی 

نماید که یک فرایند استاندارد، دیریت پروژه در ابتدا تضمین میدهد. دفتر منیازها و الزامات سازمان متبوع را به بهترین نحو پوشش می

-تواند صرفاً با توسعه تدریجیِ حیاتیشود. این میساختار یافته و تکرارپذیر برای اجرای مدیریت پروژه در درون سازمان تشکیل می

از فرایندهای آغازین به دست آورده است به ترین فرایندها شروع شود و بعدها در زمانیکه سازمان سطح دانایی و منفعت باالتری 

سازی دهد تا متدولوژی خود را با یکپارچهچرخه حیات کاملتری بسط داده شود. آنگاه دفتر مدیریت پروژه، نفوذ خود را گسترش می

جامع و قوی  سطحی یا همسویی مناسبِ فرایندهای فنی و کسب و کار بر طبق نیازمندیهای واحدهای کسب و کار زیر مجموعه، به

 دهد. توسعه

نماید تا راه حلها را فرموله نموده و همکاری ، استقرار و بازنگریِ متدولوژی را اجرا میمرکز تعالی، هرگونه فعالیتهای ضروریِ توسعه

 فرایندی را در سطح واحدهای کسب و کار  هدایت نماید.
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سازی نموده و پیادهمرکز تعالی، به عنوان رابط مدیریت ارشد، خط مشی را برای توسعه و استقرار متدولوژی مدیریت پروژه، پیشنهاد 

 .نمایدمی

 

 ، عبارتند از:PMO، در سطح طیف شایستگی PMOدر « متدولوژی مدیریت پروژه»اهداف اصلیِ کارکرد 

 باشد.که با منافع کسب و کار سازمان متبوع همسو می سازی فرایند مدیریت پروژه و راه حلهای عملیاتیتعریف و پیاده 

 پشتیبانی از عملکرد فنی سازمان 

 کمک نمودن به مدیران پروژه و تیم پروژه در دستیابی به اهداف پروژه 

 

 PMO: محدوده فعالیتهای متدولوژی مدیریت پروژه در سطوح شایستگی 3.1جدول 

 مرکز تعالی پیشرفته PMO استاندارد PMO مقدماتی PMO دفتر پروژه

روشهای ضروری را برای 

عملکرد پروژه و نظارت 

 گیردبه کارمی

  بر روی فرایندهایی

که هزینه، زمان و 

مصرف منابع را 

نماید مدیریت می

 نمایدتأکید می

  فرایندهایی با چرخه

حیات استاندارد را 

گیرد به خدمت می

هرگاه در دسترس 

 باشند.

روشها و فرایندهای 

بحرانی مدیریت پروژه را 

 نمایدمعرفی می

  فرایندهای بحرانی

را تعریف نموده و 

 دهد.توسعه می

  استفاده از

فرایندهای بحرانی 

ای را بین پروژه

 نماید.مدیریت می

  بهترین روشها و

ترجیح دارترین آنها 

 نماید.را تعریف می

یک متدولوژی کامل 

مدیریت پروژه را تعریف 

نموده و استفاده از آن را 

 نمایدرصد می

  پوششی از چرخه

حیات کامل پروژه را 

 آوردفراهم می

  فرایندهای فنی را

 نماید.یکپارچه می

  آموزش کاربران

متدولوژی را برقرار 

 نماید.می

محتوا را تقویت نموده و 

بر استفاده از متدولوژی 

 نماید.جامع نظارت می

  فرایندهای کسب و

-کار را یکپارچه می

 نماید.

  همسویی ابزارهای

اتوماتیک را بهینه 

 نماید.می

  استفاده از متدولوژی

را در سطح واحدهای 

کسب و کار متبوع 

 نماید.تسهیل می

تحلیلهای متدولوژی 

برقرار مدیریت پروژه را 

 نماید.می

  تغییرات فرایندی را

در واحدهای کسب و 

کار، تست و بررسی 

 نماید.می

  استفاده از متدولوژی

و بهبود مستمر 

فرایندی را مورد 

 دهد.ارزیابی قرار می
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 «متدولوژی مدیریت پروژه»مدل کارکردی 

نماید تا اینکه:  فرایندی استاندارد و جامع را برای تحقق مدیریت این مدل کارکردی، مالحظاتی را برای دفتر مدیریت پروژه ارائه می

سازی نماید، و استفاده از ترین مخاطبان ممکن در سازمان متبوع پیادهبرای استفاده توسط گستردهپروژه توسعه دهد، آن فرایند را 

در دفتر « متدولوژی مدیریت پروژه»فعالیتهای اصلیِ مدل کارکردی  3.1آن فرایند و بهبود آن را رصد نموده و مدیریت نماید. شکل 

PMO شوند.مه توصیف میکشد. هر یک از فعالیتها در ادارا به تصویر می 

ایجاد مبنا برای متدولوژی 

 مدیریت پروژه

  تشکیل تیم توسعه

 متدولوژی

  تدوین استراتژی اجرای

 متدولوژی

  تست و بررسی روشهای

 جاری

 

 

 
 

توسعه راهکارهای 

 متدولوژی

   تعریف اجزاء

دهنده تشکیل

 متدولوژی

  طراحی فرایندهای

 چرخه حیات

  توسعه روشهای

 مدیریت پروژه

 پلتفرم  معرفی

 متدولوژی

 

 

 

 

 

 

 سازی متدولوژیپیاده

  برنامه ریزی

سازی پیاده

 متدولوژی

 انتقال  ریزیبرنامه

 پروژه )دوره گذار(

  آموزش متدولوژی

 سازی آنو پیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بلوغ 

 متدولوژی

 سازی مدیریت پیاده

 متدولوژی

  تحلیل عملکرد

 متدولوژی

  مدیریت نگهداشت

 متدولوژی

 

  «متدولوژی مدیریت پروژه»: مدل کارکردی 3.1شکل 
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 ایجاد مبنا برای متدولوژی مدیریت پروژه

اندرکاران توسعه متدولوژی به باشد تا  تضمین نماید که همه دستچارچوب مرجعی برای متدولوژی مدیریت پروژه مورد نیاز می

شود، به درک رویکردی استاندارد در مدیریت پروژه دنبال میگیری که به منظور معرفی خصوص دفتر مدیریت پروژه، با توجه به جهت

باشند. این مبنا برای رونمایی از متدولوژی مدیریت پروژه اند و توانمندی برقراری ارتباط مبتنی بر آن را نیز دارا میواضحی رسیده

 گردد فرموله شده و تدوین گردد.تواند همانگونه که در این بخش توصیف میمی

 یم توسعه متدولوژیتشکیل ت

باشد. با این وجود، دفتر دار میدفتر مدیریت پروژه، به طور طبیعی مسئولیت اصلیِ نظارت بر توسعه متدولوژی مدیریت پروژه را عهده

ه باشند به شیومدیریت پروژه بایستی تضمین نماید که مدیران پروژه و سایر افراد که دارای منافع فنی و یا منافع کسب و کار می

 مناسبی در کارهای توسعه متدولوژی سهیم باشند.

بنابراین، تیم توسعه متدولوژی اغلب به منظور دربرگرفتن افرادی هم از داخل و هم از خارج محیط مدیریت پروژه جهت همراهی و 

 شود.سازی متدولوژی جدید مدیریت پروژه سازمان، تشکیل میکمک رساندن در طراحی، توسعه و پیاده

به صورت   سازی متدولوژی مدیریت پروژه این است که کارشناسان خبره،راه برای تضمین اثربخشی طراحی، توسعه و پیاده بهترین

توانند در یک یا تعداد بیشتری از شایستگیهای زیر مشارکت می مقیم به خدمت گرفته شوند به خصوص آن دسته از مدیرانی که

 داشته و همکاری نمایند:

  گسترده مدیریت پروژه در صنعتتجربه شخصی 

 دانش در زمینه روشهای پیشرفته مدیریت پروژه و آموزش و تحصیالت مربوطه 

 ی سازمان متبوعدرک محیط مدیریت پروژه 

 تجربه در توسعه فرایندها و روشها 
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 3آشنایی با پویایی )واکنشهای رفتاری( تیم پروژه  

 )حمایت داخلی )مدافع توسعه متدولوژی 

 پذیرد، این ویژگیها بایستی لحاظ شوند.انتخاب افراد برای مشارکت در تیم توسعه متدولوژی صورت میهنگامی که 

، بخواهد توسعه اثربخش متدولوژی را با استفاده از مشاوران خبره خارجی و مشاوران مدیریت پروژه در PMOبه عالوه، ممکن است 

توانند تجربه، تخصص و بینش چندین باشند و میدارای تجربه قبلی می کار توسعه متدولوژی تضمین نماید. چنین منابع خارجی،

صنعت را با خود همراه آورند تا کار را تسریع نموده و به تیم توسعه متدولوژی کمک نماید تا مواردی مانند طراحی ساختار فرایند، 

سازی متدولوژی را مدیریت ریزی برای پیادهنامهسازی فرایندهای فنی و کسب و کار و برتوسعه روش، حل مسائل سازمانی، یکپارچه

 نماید.

و آن را تبیین نماید. این بایستی  دفتر مدیریت پروژه بایستی، نوع اشتغال مورد انتظار برای تیم توسعه متدولوژی را مشخص نموده

مفهوم متدولوژی، طراحی فرایند، ساخت ی آن، برای مواردی مانند توسعه ای را که اعضاء تیم توسعه متدولوژی به واسطهحد و اندازه

سازی و نگهداشت متدولوژیِ متعاقبِ آن، مسئول خواهند فرایند، طراحی حوزه روش، توسعه حوزه روش، بررسی و تأیید محتوا، پیاده

 باشند.ی استقرار متدولوژی می، این فعالیتها در مجموع، نشان دهندهPMOبود نشان دهد. برای اهداف این کارکرد 

به طور میانگن با حداقل سه تا پنج نفر اعضاء تیم، تیم توسعه متدولوژی، بایستی قادر باشد اهداف توسعه متدولوژی را محقق سازد 

تواند تیم را شکل دار گردد. کمتر کسی میتا حداقل یک عضو ارشد از دفتر مدیریت پروژه مسئولیت هدایت و مشارکت کار را عهده

الزم تجهیز نماید، ولیکن این اندازه پیشنهادی تیم، سازمانهای کوچک تا متوسط را با تنوعی از تبادل افکار و  داده و آن را با افراد

مجهز نموده  گیری در خصوص چگونگی راهبری مدیریت پروژه ضروری استنگاههای جایگزین یکدیگر که برای اندیشیدن و تصمیم

ت بیشتری را به عنوان اعضاء تیم نیاز داشته باشند تا نقطه نظرات و منافع همه است. سازمانهای متفاوت تر و بزرگتر، شاید نفرا

 واحدهای کسب و کار درگیرِ کار را نمایندگی نمایند.

                                                           
3-Project Team Dynamics 
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توانند اگر تیم توسعه متدولوژی در داخل خودش مسئول بررسی و تأیید بخشی از کار نباشد، افرادی مازاد بر تیم توسعه متدولوژی می

-شده اضافه شوند. در بین بررسیی کار توسعه و طراحی کاملضرورت دارد برای ارائه خدمات، به عنوان بررسی کنندهبه میزانی که 

 بررسی و تأیید نهایی متدولوژی را تدارک ببیند.  کنندگان بایستی مدیریت ارشد در سازمان متبوع نیز وجود داشته باشد، که

دهد و بایستی در هنگام تشکیل تیم لحاظ توسعه متدولوژی را تحت تأثیر خود قرار میهمچنین سایر عوامل نیز، ابعاد واقعی تیم 

االجل برای تکمیل کار، سطح تجربه و تخصص رهبر و اعضاء گردد. این عوامل شامل زمان در دسترس برای توسعه متدولوژی، ضرب

 باشد.ی در درون سازمان متبوع میسازموارد متعاقب پیاده یتیم، عمق و وسعت توسعه روش و فرایند و گستره

تواند الزامات مشارکت تیم توسعه متدولوژی را از طریق تهیه یک ماتریس مسئولیت مشابه آنچه که برای دفتر مدیریت پروژه می

سیم تر 3.2گرفت، تعریف نموده و پیشنهاد دهد. یک ماتریس مسئولیت مختصر در جدول ریزی پروژه مورد استفاده قرار میبرنامه

گذارد. در این راستا، کار توسعه متدولوژی دهد، کار یک پروژه را به نمایش میشده است. فعالیتهایی را که این ماتریس نشان می

 ریزی شده و اجرا گردد.مدیریت پروژه بایستی به مثابه یک پروژه، برنامه

ی قابل ارائه را در درون سازمان متدولوژی مدیریت پروژهسازی یک بندی تیم توسعه متدولوژی بایستی امکان تهیه و پیادهپیکره 

ی اجرایی همچنین شاید برای انجام بررسی و تأیید نهایی طراحی متدولوژی و پشتیبانی از متبوع ایجاد نماید. یک مشارکت کننده

 شود. سازی متدولوژی، شناساییپیاده

 

 تدوین استراتژی اجرای متدولوژی

متدولوژی، یک نقشه راه استراتژی اجرای 

سازی و نگهداشتِ برای طراحی، توسعه، پیاده

آورد. این سند، استراتژی متدولوژی فراهم می

جاری و در حال ظهورِ سازمان را شامل شده و 
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تواند در طول زمان اصالح شده و به روزرسانی گردد. این استراتژی هنگامی که توسط مدیریت ارشد مورد تأیید قرار گرفت، لذا می

تواند در صورت ضرورت در سرتاسر سازمان، دهد. این استراتژی میرا برای اجرای متدولوژی ارائه می PMOرویکرد مورد نظر جاری 

 لوژی مدیریت پروژه، مسئولیت دارند و یا منافعی از کسب و کار دارند به اشتراک گذارده شود.با افرادی که در کار اجرای متدو

 باشد:استراتژی اجرای متدولوژی، ترکیبی از عناصر زیر می

 بیانیه مسئولیت توسعه متدولوژی 

 رویکرد توسعه متدولوژی 

 پلتفرم متدولوژی 

 برداری از متدولوژیبهره  خط مشی 

 ی متدولوژیسازرویکرد پیاده 

 بیانیه مسئولیت نگهداشت متدولوژی 

 :  نمونه ماتریس مسئولیت برای تیم توسعه متدولوژی 3.2جدول 

مدیر  مسئولیت اعضاء تیم

PMO 

اعضاء 

PMO 

مدیران 

 طرح

مدیران 

 پروژه

مدیران واحدهای 

 کسب و کار

مشاور 

 پروژه

     م الف انتخاب اعضاء تیم

 ت/ب ب الف الف م ب گیری خرید یا ساختتصمیم

 ت/م ب الف الف الف ب طراحی متدولوژی

 الف/م  الف الف الف ب توسعه متدولوژی

 الف/م  الف الف الف ب سازی متدولوژیریزی پیادهبرنامه
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بسط داده و سازگار نماید تا نیازهای سازمان متبوع را برآورده نماید. در حالت   راتواند این عناصر استراتژی دفتر مدیریت پروژه می

گیری و استفاده از متدولوژی کلی، دفتر مدیریت پروژه، تهیه استراتژی اجرای متدولوژی را به منظور هدایت و ثبت چگونگی شکل

  گردند:تژی در ادامه تشریح مینماید. هر یک از عناصر استرامدیریت پروژه فراهم آورده و یا تسهیل می

 4بیانیه مسئولیت توسعه متدولوژی

دفتر مدیریت پروژه، این بیانیه را به منظور توضیح کلی نقشها و مسئولیتهای خود و هر یک از مشارکت کنندگان مورد نظر دیگری 

تواند ماتریس مسئولیت تیم توسعه متدولوژی که قبل از نماید. این بیانیه میشامل تیم توسعه متدولوژی و مشاوران خارجی، تهیه می

و سایر مشارکت کنندگان به منظور ادامه پیشروی  PMOاین صحبت شد را در بر داشته باشد. این بیانیه به عنوان یک منشور برای 

اختیار انجام کارها را نیز مشخص رود. از آنجا که این بیانیه ممکن است منابع مالی تأیید شده و به کار می کارهای توسعه متدولوژی

نماید، لذا یک مدیر ارشد یا مدیر عامل سازمان متبوع بایستی آن را بررسی نموده و امضاء نماید. بنابراین، اگر منشور دفتر مدیریت 

گر ضرورتی به را برای توسعه متدولوژی مدیریت پروژه، پوشش داده باشد، شاید دی PMOپروژه، از قبل به میزان کافی مسئولیتهای 

 تهیه این بیانیه مسئولیت، نخواهد بود.

 

 

                                                           
4-Methodology Development Responsibility Statement  

 الف/م ب الف الف الف ب ریزی انتقال متدولوژیبرنامه

 الف/م    الف ب آموزش متدولوژی

 ،     ب : بررسیکمک/الف :  اجرا،      م : مشاورهگری،    یادداشت:     ت : تسهیل
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  5رویکرد توسعه متدولوژی

دهد برای اینکه انتظار سازمان از چگونگی اجرای راهبری و تحقق توسعه ی بنیادینی ارائه میرویکرد توسعه متدولوژی، یک برنامه

ی اجزاء ی توسعهمتدولوژی که مشخص کننده محدودهمتدولوژی را مشخص نماید. این رویکرد، عمق و وسعتِ توسعه محتوای 

 نماید.دهد و برنامه زمانبندی کلی توسعه متدولوژی را تعیین میباشد را نشان میمتدولوژی می

تواند رویکرد خود به مدیریت پروژه را رسمیت ببخشد که متعهد به توسعه تعدادی روش و فرایند کلیدی شده یک سازمان زمانی می

های فرایندی را در دستور کار ای که مسائلی در باالترین سطح قابل رویت حوزهرای مثال، سازمان برای توسعه فرایندهای اولیهباشد. ب

ای را که به سازمان در حل آن باشد. این فرایندهای آغازین بایستی برخی از مزایای زودبازدهدهد معموالً محتاط میخود قرار می

نمایند، تغییراتی که پس از رونمایی از یک متدولوژی اهم آورد و به انواع تغییرات سازمانی خو گرفته و عادت نماید فرمسائل کمک می

تر پدید خواهد آمد. البته کار جاری توسعه، ممکن است برای اجرای متدولوژی با چرخه مدیریت پروژه با چرخه حیات جامع و کامل

ه همین ترتیب آن کار گسترش یافته را در دستور کار خود قرار دهد. لیست زیر، چندین حیات کامل باشد و رویکرد توسعه بتواند ب

به منظور لحاظ شدن در رویکرد توسعه متدولوژی  PMOتواند توسط نماید که میسطح پیشروی از توسعه متدولوژی را تشریح می

 :تهیه گردد

  ،مدیریت ریسک پروژه(توسعه یک فرایند کلیدی و منفرد مدیریت پروژه )برای مثال 

 سنجی و توسعه یک مجموعه فرایند کلیدی )برای مثال، برای انتخاب پروژه: شناخت مشتری، توصیف پروژه، مطالعات امکان

 فعالیتهای تأییدی پروژه(

 پیوند زدن بین فعالیتهای انتخاب شده فرایندی فنی و کسب و کار به مجموعه فرایند کلیدی 

  حیات جامع مدیریت پروژه با فعالیتهای کامالً یکپارچه فنی و کسب و کارتوسعه یک فرایند با چرخه 

                                                           
5-Methodology Development Approach  
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سازی رویکرد ای از انتخاب آن در زمان آمادهتواند یک رویکرد توصیفی برای این موارد یا سایر گامهای واسطهدفتر مدیریت پروژه می

ست که آنچه را که وضعیت پایانی توسعه متدولوژی در زمان ی این عنصر استراتژی این اتوسعه متدولوژی، فراهم آورد. مالحظات اولیه

 نماید را بشناسیم.کامل شدن کارهای توسعه متدولوژی، کسب می

زمانی کلی برای فعالیتهای توسعه متدولوژی بایستی شناسایی  باشد، جدولاز آنجا که عنصر رویکرد متدولوژی یک برنامه تفصیلی نمی

تواند نمایش آنچه بایستی در طول یک دوره چند ماهه و یا حتی چندساله انجام شود را در برگیرد به و تعریف گردد. این مسئله می

تعیین شده باشد. با این وجود، هنگامیکه از اطالعات بیشتری آگاه باشیم، برای  ای که جدول زمانی آن برحسب فصلهای سه ماههگونه

توان فراهم نمود و برای سهولت اند، یک برنامه تفصیلی توسعه متدولوژی میههر یک از گامها یا فازهایی که در رویکرد مشخص شد

 توان آن را در ضمیمه این سند استراتژی ارائه نمود.در ارجاعات بعدی، می

نماید و در زمینه متدولوژی مدیریت پروژه معین می PMOاندازی از دفتر این عنصر استراتژی اجرای متدولوژی همچنین، چشم

 گردد:دهد را در بر خواهد گرفت. اجزاء اصلی متدولوژی، اغلب شامل موارد زیر میهرآنچه را که هر یک از اجزاء متدولوژی توسعه می

 راهنمای فرایندی مدیریت پروژه :آنچه بایستی انجام بدهیم 

 راهنمای عملیاتی مدیریت پروژه: چگونه آن را انجام دهیم 

  انجام آنابزار مدیریت پروژه : وسایل 

 نامه مدیریت پروژه: واژه شناسی مربوطهواژه 

دفتر مدیریت پروژه بایستی از رویکرد توسعه متدولوژی استفاده نماید تا اینکه تعیین نماید کدامیک از اجزاء بایستی توسعه پیدا 

 را در بر گیرد. باشدکنند، تا آن مواردی که در باال لیست شده است یا هر جزءی از متدولوژی که مورد نیاز می
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 پلتفرم متدولوژی

دهد که از طریق آن ابزارها، افراد مسئول برای مدیریت پروژه، متدولوژی پلتفرم متدولوژی، ابزارهایی را در دستور کار خود قرار می

داللت دارد که دسترسی به گیرند. به طور معمول این ابزارها بر  سیستمهای اتوماتیکی مدیریت پروژه را برای کار پروژه به خدمت می

 PMOآورد. برای اهداف این کارکرد مرتبط با اطالعات پروژه را فراهم می  ایمراحل فرایندی، راهنمای فنی و عملیاتی و پایگاه داده

رایند ایجاد ریزی نماید تا فچگونه برنامه PMOگیرد که )متدولوژی مدیریت پروژه(، این عنصر استراتژی )پلتفرم(، این را در نظر می

ای که مدیران پروژه و اعضاء تیم پروژه از آنها استفاده خواهند نمود را به درستی منتقل داده شده شده متدولوژی و روشهای ترجیح

 نماید.

( / ITدفتر مدیریت پروژه، با بینش و کمک تیم توسعه متدولوژی، همانند راهنمایی و پشتیبانی از جانب بخش فناوری اطالعات )

در شروع کار، بایستی نوع پلتفرمی را که بر روی آن، اجزاء متدولوژی مدیریت پروژه، مستقر خواهند شد  (ISستمهای اطالعاتی )سی

شود: فرهنگ سازمان متبوع، آشنایی مدیر دهی در هنگام انتخاب پلتفرم متدولوژی شامل این موارد میرا تعیین نماید. عوامل وزن

عالوه بر این، دفتر مدیریت   های به کارگیری و توسعه پلتفرم.یونی، پیچیدگی راهبری روش و فرایند و هزینهپروژه با ابزارهای اتوماس

 اند در نظر داشته باشد.پروژه بایستی پنج نوع بنیادین پلتفرمهای متدولوژی مدیریت پروژه را که در زیر توصیف شده

ی سازمان، انتشارات کاغذی و مبتنی بر پرینت متدولوژی مدیریت پروژهترین راه برای اجرای شاید آسان :6مستندسازی کاغذی

باشد. پلتفرم مستندسازی کاغذی از ترکیب یک یا چند جلد مطالب چاپ شده شامل اجزاء دلخواه راهبری متدولوژی تشکیل شده 

د ویرایش جدید نگهداری خواهد شد. در های کاغذی و تولیاست. این مجلدها بین تمامی کاربران توزیع شده و از طریق به روزرسانی

 باشد.آل برای رونمایی اولیه از متدولوژی مدیریت پروژه میاکثر سازمانها،  این یک راهکار ایده

حتی در محیطهای فوق اتوماتیک کسب و کارهای امروزه، بسیاری از سازمانها هنوز از پلتفرم مبتنی بر کاغذ برای استقرار متدولوژی 

تواند با یک هزینه کمتری نسبت به سایر گردد به طور کلی میسازی میکنند. توسعه آن که به سرعت ایجاد شده و پیادهاستفاده می

آورد که جهت هدایت بنابراین، این پلتفرم متدولوژی، ساختار و محتوای الزم را فراهم می راههای استقرار متدولوژی، انجام شود.

                                                           
6-Based Documentation-Paper  
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گیری باشد. این محتوا شامل استفاده از الگوهای استاندارد، چک لیستها و فرمتهای گزارشاز میدستاوردهای اهداف پروژه مورد نی

توانند از سازمانهای مدیریت باشد. اگر متدولوژیهای مبتنی بر کاغذ، در داخل مجموعه سازمان تهیه نشده و توسعه نیابند، میمی

 ست آورده شود.پروژه، آموزشهای مدیریت پروژه و شرکتهای مشاوره به د

افزارهای کاربردی پایگاه داده به منظور ایجاد راهنماهای فرایندی و نرم Excel، صفحه گسترده Wordافزارهای استانداردی نظیر نرم

-گردند. این نرمباشند استفاده میمتدولوژی مدیریت پروژه، راهنماهای عملیاتی و اجزاء الگو و ابزار که همگی مبتنی بر کاغذ می

را مجهز به  PMOگردد، ها و اعضاء تیم پروژه استفاده میافزارهای استاندارد کسب و کار که به طور معمول توسط مدیران پروژه

تا متدولوژی را به کاربران در محیط مدیریت پروژه منتشر نموده و برساند. استفاده از متدولوژی در هنگامی  نمایدای آشنا میوسیله

 یابد.های کاربردی و الگوهای مربوطه، برای دسترسی وسیع کاربری بر روی شبکه رایج استقرار برنامهیابد که افزایش می

تواند جهت ایجاد ساختار و محتوای متدولوژی برای هر پلتفرم اتوماتیکی که پس از آن معرفی روش مستندسازی کاغذی، نیز می

 آل باشد.شود، راهی ایدهمی

این پلتفرم متدولوژی، یک تغییری کوچک از پلتفرم مستندسازی کاغذی به حساب  :7ی اتوماتیکهای کاربردمجموعه برنامه

نماید، تمرکز افزاری استاندارد در حوزه کسب و کار استفاده میهای کاربردی نرمآید. در زمانیکه این رویکرد به طور مشابه از برنامهمی

های بر اساس تعریف، از برنامه« مجموعه»ستفاده از کاغذ وجود دارد. این پلتفرمبیشتری بر روی استفاده از کامپیوتر و کمتر در ا

های کاربردی جهت دسترسی باشند. در بهترین حالت، این برنامهگیرد ولی آنها در حالت کلی یکپارچه نمیکاربردی متعددی بهره می

باشند اما آنها ممکن است بر روی ای در دسترس میشبکهباشند، بر روی معمول توسط کاربرانی که در محیط مدیریت پروژه می

های کاربردی با وجود اینکه این برنامه سیستم کامپیوترهای شخصی نیز به صورت جداگانه یافت شده و در دسترس باشند. حتی

که این پلتفرم را از پلتفرم باشند، کاربرد اصلی آنها در آن چیزی است افزاری برای اطالعات پویا و تبادل داده، یکپارچه نمینرم

نماید. با این حال، بایستی متذکر شد که محتوای متدولوژی کماکان بایستی توسعه یابد، همانطور که مستندسازی کاغذی متمایز می

                                                           
7-Automated Application Conglomeration  
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ه به آن شود و کاربر چگوندر مدل پلتفرم مبتنی بر کاغذ تجویز شده است. در اینجا، مسئله این است که محتوا در کجا قرار داده می

 دسترسی خواهد یافت.

نماید تا به ابزارها و روشهای تری را معرفی میاین پلتفرم متدولوژی یک رویکرد یکپارچه :8برنامه کاربردی یکپارچه مدیریت پروژه

ور طبیعی، ابزاِر های کاربردی ُپرکاربَر و سطح باال که به طمدیریت پروژه دسترسی داشته باشیم. این کار با جذب یکی از چندین برنامه

ای از فعالیتهای مدیریت پروژه را آورد و عالوه بر مدیریت محتوای متدولوژی، طیف گستردهآوری اطالعات پروژه را فراهم میجمع

 شود.دهد، محقق میانجام می

سازمانهای کوچک تا دهها هزار باشد اغلب هزاران دالر در هزینه جذب سیستم سطح باال و یکپارچه مدیریت پروژه، معموالً گزاف می

شود، دالر یا بیشتر برای استقرار در سازمانهای بزرگ. بنابراین در زمانیکه یک برنامه کاربردی یکپارچه مدیریت پروژه در نظر گرفته می

 شود.هزینه، یک عامل متمایز و متفاوت می

باشد لزوماً یک فرایند جامع متدولوژی را برای مدیریت پروژه به افزاریِ سطح باال که در بازار در دسترس میهای کاربردی نرمبرنامه

باشد که تفاوت بین ساختار شکست ی برخی از فروشنگان میآورد. آنچه گفته شد، گفتهعنوان بخشی از تحویل محصول فراهم نمی

ند و قابلیت نمایش اطالعات را در دهند و این فروشندگان، مدیریت فرایکار پروژه و یک متدولوژی مدیریت پروژه را تشخیص می

اند. بنابراین، عامل مهم دیگری که باید درنظر گرفته شود عبارت است از قابلیت نصب و مدیریت درون محصوالتشان ترکیب نموده

لزامات الزم است به طور شفاف ا PMOگیرد. فرایندها و روشهای متدولوژی که در برنامه کاربردی یکپارچه مورد استفاده قرار می

 ترین برنامه کاربردی، تعریف نماید.مدیریت محتوای متدولوژیِ خود را در ارتباط با انجام یک جستجو برای بهترین و مناسب

های کاربردی یکپارچه مدیریت پروژه همچنین میتوانند سایر ویژگیهای خاصی را که فعالیتهای تجویزی توسط متدولوژی را برنامه 

گیری در پروژه و مدیریت تغییرات محدوده را پیشنهاد نمایند. سایر ی پروژه، گزارشیل همکاری تیم مربوطهنماید از قبتسهیل می

ویژگیها ممکن است شامل قابلیت اجرای فرایندهای مربوط به مدیریت ریسک،  مدیریت منابع و مدیریت مدارک باشد. نیاز به چنین 

 نتخاب، مورد ارزیابی قرار گیرند.هایی نیز بایستی در طول فرایند جذب و اویژگی

                                                           
8-Integrated Project Management Application  
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افزاری که بتواند ی کاربردی نرماین پلتفرم متدولوژی، از طریق جذب و انتخاب بسته برنامه :9ی کاربردی کسب و کار سازمانبرنامه

از قسمت پشتیبان  گردد، که با کارکرد اصلی برنامهبرای مدیریت فعالیتهای چرخه حیات مدیریت پروژه استفاده شود مشخص می

(. این نیاز 10CRMگردد برای مثال، مدیریت منابع، حسابداری و مالی و مدیریت ارتباط با مشتری )کارکرد کسب و کار، ادغام می

ی کاربردی اتوماتیک را در کسب و کار به پیش برد. چنین باشد که انتخاب و به خدمت گیری یک برنامهتری از کسب و کار میگسترده

یاشد. با این شود که فراتر از صالحیت دفتر مدیریت پروژه میبه طور معمول یک تصمیم سطح باال در کسب و کار محسوب میکاری 

باشد که به مدیر پروژه و تیم پروژه در دستیابی به نظارت ی کاربردی سازمان دارای ویژگیها و کارکردهایی میکه برنامه از آنجا وجود

گیری نماید، لذا به همین دلیل دفتر مدیریت پروژه بایستی در فرایند انتخاب و به خدمتت پروژه کمک میاثربخش فرایندهای مدیری

 کاربردی دخالت نموده و به کار گرفته شود. برنامه

قرار  ی کاربردی یکپارچه که در باال توصیف شد، برنامه کاربردی کسب و کار سازمان نیز بایستی مورد تست و بررسیهمانند برنامه

 در نماید.باشد، تسهیل میگیرد تا تضمین نماید که اجرای تمامی فعالیتهای مدیریت پروژه را که برای سازمان متبوع مورد نیاز می

برخی موارد، فروشندگان تمایل دارند ویژگیها و کارکردهای محصولشان را تغییر دهند تا اینکه بتواند روشها و فرایندهای مطلوب را 

ی کاربردی بنیادین اتوماتیک تواند به میزان ساخت یک برنامهدهد. با این وجود، چنین تغییراتی در بعضی مواقع، می در خود جای

آماده و در  برای متدولوژی در درون یک سازمان گران تمام شود. بنابراین دفتر مدیریت پروژه، انگیزه بسیار قوی دارد تا محصوالت

تواند الزامات و نیازمندیهای سازمان را تا معلوم شود که آیا پلتفرم پیشنهاد شده می قرار دهددسترس را به دقت مورد موشکافی 

 بدون نیاز به تغییرات اضافی برآورده نماید.

رویکرد نهایی برای اجرای متدولوژی مدیریت پروژه عبارت است از تولید پلتفرم  :11تولید برنامه کاربردی اتوماتیک متدولوژی

تواند بر روی طراحی و توسعه نماید میای که از این رویکرد استفاده میوب در درون سازمان. دفتر مدیریت پروژهاتوماتیک مطل

ی سیستم داخلی تواند از طریق استفاده از منابع توسعهی کاربردی اثر بگذارد. تولید سامانه در سازمان میویژگیها و کارکردهای برنامه

تواند و یا اینکه از طریق یک توسعه دهنده سیستم خارج از سازمان محقق گردد. ترکیب این دو راه نیز میانجام شود   ITاز دپارتمان 

                                                           
9-Enterprise Business Application  

10-ip ManagementCustomer Relationsh 
11-Automated Methodology Application Construction  
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 -2شناسد و کاریهای سیستم موجود را میدهندگان داخلی که از قبل ویژگیها و ریزهیک تیم توسعه -1مفید باشد با بهره گیری از 

  ای مطلوب از فرایندها و روشهای مدرن مدیریت پروژه کمک نماید.مجموعهیک تیم باتجربه خارجی که در طراحی و ترکیب 

ی کاربردی اتوماتیک متدولوژی، متکی بر طراحی مبتنی بر کاغذ که قبل از این صورت پذیرفته است، اغلب، تولید داخلیِ یک برنامه

-قبالً توسعه داده و پیاده PMOباشد که ایندهایی میباشد. در چنین مواردی، هر پلتفرم مبتنی بر کاغذ که متشکل از روشها و فرمی

 داشت.خواهد مشارکت سازی نموده است در تولید پلتفرم اتوماتیک 

 

 :12برداری از متدولوژیخط مشی بهره

معرفی متدولوژی مدیریت پروژه یک تصمیم در سطح کسب و کار است که نیازمند پشتیبانی آشکار مدیریت ارشد در درون سازمان 

برای استفاده در اختیار گذارده شود یک عامل  باشد راهی که در آن متدولوژی، ترفیع یافته، سبقت بجوید و در نهایتمتبوع می

باشند. یک بیانیه خط مشی بر روی کاربری متدولوژی، یک موفقیت کلیدی است که مدیران ارشد به طور مستقیم بر آن اثرگذار می

حکم مدیریت ارشد برای استفاده از متدولوژی   باشد و یا بهتر بگوییمید و پشتیبانی مدیریت ارشد میابزار مناسب برای انتقال تأی

 باشد.می

دفتر مدیریت پروژه بایستی یک بیانیه خط مشی فراهم نماید که نحوه استفاده از متدولوژی پیشنهاد شده مدیریت پروژه را توصیف 

ای که از یک فرمت تهیه بیانیه مدیران ارشد پروژه منتقل نماید. بهترین رویکرد عبارت است از نماید و آن را برای بررسی و تأیید بهمی

ابزار ارتباطی  ی عملیاتی استاندارد، بخشنامه اجرایی و به همین ترتیب.نماید: خط مشی، رویهآشنا در درون یک سازمان استفاده می

باشد: نشان دادن پشتیبانی اسب با سازمان تغییر نماید، اما هدف آن یکسان میخط مشی، با توجه به کاربری متدولوژی ممکن است متن

ال، ارشد ترین مقام اجرایی در سازمان متبوع، بیانیه مدیریت ارشد برای استقرار متدلوژی پیشنهاد شده مدیریت پروژه. در حالت ایده

 خط مشی را تأیید خواهد نمود.

                                                           
12-Methodology Utilization Policy  
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 را در بیانیه خط مشی لحاظ نماید: دفتر مدیریت پروژه بایستی عناصر زیر

 منافع کسب و کار در استقرار متدولوژی 

 .فوایدی که بایستی از طریق استقرار متدولوژی کسب گردد 

 مسیر اجرایی برای استفاده از متدولوژی 

  عنوان یک مزیت بیانیه اجرایی/ پشتیبانی مدیریت ارشد از به کارگیری متدولوژی مدیریت پروژه و تأیید مدیرت پروژه به

 رقابتی.

بیانیه خط مشی بایستی به صورت شفاف و خالصه، هدف متدلوژی پیشنهادی مدیریت پروژه و حامی خود را توصیف نماید. یک مقام 

ریزی شده قابل اجرایی و یا یک نماینده مدیریت ارشد بایستی به طور شخصی بیانیه خط مشی را به عنوان بخشی از فعالیتهای برنامه

ه برای متدولوژی پیشنهادی معرفی نماید. در حقیقیت، مقام اجرایی بایستی به طور شخصی متدولوژی مدیریت پروژه را معرفی عرض

 ای را جهت پشتیبانی از کاربری مورد نظر متدولوژی در کلیه سطوح شناسایی، تقویت و حفظ نماید.نماید و اصالح رفتار حرفه

 :13سازی متدولوژیرویکرد پیاده

دهد تا رود. این عنصر، اجازه میسازی متدولوژی در سازمان متبوع به کار میعنصر استراتژی جهت توصیف کلیِ فعالیتهای پیاده این

سازی آن الزامات را سازی، شناسایی شده و مورد تست و بررسی قرار بگیرند و همچنین رویکرد برآوردهالزامات مقدماتی برای پیاده

ریزان اجازه خواهد داد تا چگونگی راهبری و اجرای عنصر، به خصوص به دفتر مدیریت پروژه و سایر برنامهنماید. این توصیف می

 اند را توصیف نموده و به بحث بگذارند.سازی متدولوژی را که در زیر ارائه شدهفعالیتهای پیاده

 نقشهای مدیریت ارشد و مدیرت اجرایی  ایید:پشتیبانی مدیریت ارشد و مدیریت اجرایی برای استقرار متدولوژی را اظهار نم

اند تا تعهدشان و خواهد نمود که این نقشها تعیین شده برای معرفی متدلوژی را تعریف نمایید. فعالیتهایی که تضمین

 پشتیبانیشان را برای متدولوژی جدید منتقل نماید را شناسایی نمایید.

                                                           
13-Methodology Implementation Approach  
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 راجع به اینکه چگونه شما از رسانه موجود استفاده ولوژی را انتقال دهید: ی پیشرفت استقرار متداخبار و اطالعات درباره

کارگیری ی استقرار یک متدلوژی جدید مدیریت پروژه، پیشرفت بهخواهید نمود و یا راهی جدید برای انتشار اطالعات درباره

د بحث نمایید. این ممکن است همچنین نماییاند، دست و پا میی آن، و افرادی که مشغول در این فرایند شدهو یا توسعه

 گردد.شامل اعالنات داخلی و اطالعات پیشرفتی گردد که برای مشتریان و پیمانکارن تهیه می

 آموزشی که برای کاربران متدولوژی مورد نیاز خواهد بود را ی آموزشی متدولوژی مربوطه را توسعه داده و اجرا نمایید: برنامه

مالحظاتی هم برای آموزش کلی مدیریت پروژه جهت تضمین فهم تکنیکها و مفاهیم اساسی و هم  توصیف نمایید. این کار،

شود. یک برای آموزش خاص متدولوژی جهت انتقال روشها و فرایندهای که در سازمان مورد نیاز خواهد بود را شامل می

 نمایید. نماید آمادهمتدولوژی را برآورده میسازی بندی که الزامات پیادهزمانبرنامه مقدماتِی آموزشی و برنامه 

 های جاری و متوقف، مورد مشخص کنید چگونه وضعیت هریک از پروژه ریزی کنید:انتقال پروژه به متدولوژی جدید را برنامه

در آستانه  ها،تست و بررسی قرار خواهد گرفت تا کاندید شدن آن برای انتقال به متدولوژی جدید تعیین شود. برخی از پروژه

به فرایند و ابزارهای  اندباشند یا هنوز آغاز نشدهها، آنها که در میانه راه پیشرفت خود میشوند. سایر پروژهاتمام، منتقل نمی

هایی شود که تعیین کنیم چه پروژهگردند. معیارهایی را شناسایی نمایید که برای این منظور استفاده میجدید منتقل می

 را طی خواهند نمود. فرایند انتقال

  تعیین نمایید که چگونه متدولوژی جدید در ریزی نمایید: شده متدولوژی )به معنی: توالی سازمانی( را برنامهفرایند گسترده

شود. این کار ممکن است استفاده از یک برنامه نمونه برای یک گروه و یا واحد کسب و کار خاص را سازمان متبوع معرفی می

تواند برای بخشهای گسترده بعدی د یعنی به عنوان ابزاری برای دستیابی به دانش اولیه موضوعات گسترده که میدر بر بگیر

توالی یا قانونمندیِ الزم که در آن واحد کسب و کار یا تک تک کاربران، در طول  نیز کاربرد داشته باشد. این کار بایستی

 شناسایی نماید.گردند را سازی متدولوژی معرفی میپیاده

 عالوه بر فرایند گام به گامی که در باال توصیف شد، تعیین ریزی کنید: سازی متدولوژی را برنامهقابلیت پشتیبانی از پیاده

سازی متدولوژی فراهم خواهد شد. این کار، چنین چیزهایی را نظیر نظارت بر مدیریت نمایید که چه پشتیبانی در طول پیاده

 گیرد.سازی دربر میآوری بازخورد پیادهمتدولوژی و فعالیتهای جمع پروژه، میِز کمک
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شود، راهنمایی که توسط این عنصر استراتژی فراهم شده است مورد تست و سازی متدولوژی نزدیک میوقتی زمان واقعی پیاده

ی متدولوژی که پس از آن تهیه شده است سازی تفصیلی پیادهشود و در برنامهگیرد، در صورت نیاز به روزرسانی میبررسی قرار می

سازی متدولوژی، دفتر مدیریت پروژه، نیاز دارد تا مشخص نماید که آیا آنها در داخل گردد. برای هر یک از فعالیتهای پیادهادغام می

ی خارجی یمانکاران شایستهگردند و یا اینکه با مشاور و یا فروشندگان/ پسازمان توسط تیم توسعه متدولوژی یا افراد دیگری اجرا می

 نمایند.قرارداد منعقد می

 :14بیانیه مسئولیت نگهداری متدولوژی

دفتر مدیریت پروژه  نمایند.سازی اولیه متدولوژی را محقق میکنندگان، کار طراحی، توسعه و پیادهیک گروه گسترده از مشارکت

همان افراد )یعنی تیم توسعه متدولوژی( برای انجام بررسی مداوم  بایستی به دقت بررسی نموده و پیشنهاد دهد که آیا یک تیم از

 PMOگردد یا اینکه آن مسئولیت بایستی به تیم دیگری و یا اعضاء متدولوژی و فعالیتهای نگهداشت متدولوژی، بدون تغییر، ابقاء می

یستی تهیه گردد تا تضمین نماید که این تخصیص یابد. در هر دو مورد، یک بیانیه مسئولیت برای نگهداشت متدولوژی پروژه با

ی متدولوژی، این بیانیه مسئولیت نگهداشت نیز ممکن است مورد نیاز نباشد شود. مشابِه بیانیه مسئولیت توسعهها اتخاذ میتصمیم

 دهد.آن را پوشش می PMOبرای نگهداشت متدولوژی پروژه، از قبل به طور کافی در منشور  PMOاگرکه مسئولیتهای 

چندین  دفتر مدیریت پروژه همچنین بایستی تعیین نماید که در چه زمانی فعالیتهای خاص نگهداشت متدولوژی بایستی اجرا گردند.

های پروژه، نتایج ارزیابی بلوغ یا توانمندیها، سازی متدولوژی گردد، ازجمله تغییرات در سنجهمورد ممکن است به یکباره منجر به تازه

هایی در ی کاربردی و نوآوریهای بشری، و توسعههای تحقیقات، کشف رویکردهای جدید از طریق برنامهفناوری، یافتهتغییر در 

تواند نماید. با این وجود، در نبود این دگرگونیهای خاص، دفتر مدیریت پروژه، میفرایندهای فنی که  متدولوژی از آنها پشتیبانی می

ای که در حالت طبیعی هر ریزی نماید به گونهی در متدولوژی مدیریت پروژه در فواصل منظم، برنامهبندی نمودن یک بررسبرای زمان

 توان به این کار پرداخت.ماه برای یک متدولوژی بالغ می 18تا  12

 

                                                           
14-Methodology Maintenance Responsibility Statement  
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    تست و بررسی روشهای جاری

اولین گام در معرفی روشها و فرایندهای 

رسمی مدیریت پروژه این است که دفتر 

مدیریت پروژه از نقطه آغاز کار آگاهی یابد. 

دفتر مدیریت پروژه بایستی به دقت بررسی 

نماید و توانمندیهای فعلی سازمان را در 

نیاز فضای مدیریت پروژه به عنوان یک پیش

ریزی و طراحی نوع، عمق و جهت برنامه

باشد، موشکافی کند. یک تست و بررسی از روشهای جاری، میجامعیت پشتیبانی از متدولوژی مدیریت پروژه به میزانی که مورد نیاز 

در فصل  PMO« ارزیابیِ»آورد. این بایستی به ازای هر راهنمایی که در درون کارکرد خط مبنایی را برای استقرار متدولوژی فراهم می

 ت پروژه، نسبت به فعالیتهای زیراز روشهای جاری مدیری PMOاست مورد ارزیابی قرار گیرد. تست و بررسی ایجاد شده 15مربوطه

 گردد:ارائه می

 ارزیابی قابلیت جاری 

 های ارزیابیتجزیه و تحلیل یافته 

 مقایسه با بهترین روشها 

  

                                                           
 «مدیریت زیرساخت»فصل مربوطه به کارکرد دوم از حوزه کارکردی  -15
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 ارزیابی قابلیت جاری

ارزیابی ای در درون وضعیت جاری قابلیت مدیریت پروژه به دست خواهد آورد و این را از طریق دفتر مدیریت پروژه، درک قابل مالحظه

 گیرد کسب خواهد نمود.فرایندها و روشهای جاری که در سازمان متبوع مورد استفاده قرار می

 :این تست و بررسی، بایستی با یک ارزیابی کلی از واحدهای کسب و کار اصلی شروع شود تا  ارزیابی ساختار و پشتیبانی

اینکه میزان اشتغال آنها در استفاده از روشها و فرایندهای مدیریت پروژه تعیین گردد. دفتر مدیریت پروژه ممکن است از 

ستفاده نماید و یا اینکه ابزار خودش را در دستیابی یک مشاور خارجی با تجربه در ارزیابی قابلیت سازمانی مدیریت پروژه ا

 انداز نسبت به اطالعات زیر تدبیر نموده و ایجاد نماید.به چشم

 ساختار سازمانی فعلی مدیریت پروژه -

 همسویی جداگانه مدیر پروژه و تیم پروژه در درون آن ساختار -

 سطح اشتغال مدیریت باالتر در فعالیتهای مدیریت پروژه -

 نمایند.ای مهیا میشتیبانی پروژه که سازمانهای وظیفهطبیعت پ -

 ی مشارکت در فعالیتهای پروژه در سطح سازمانگستره -

 اینیاز به اطالعات پروژه و نظارت توسط مدیران ارشد و وظیفه -

آگاهی و پشتیبانی از مدیریت کافی از نیاز به افزایش  این نگاه مقدماتی در محیط مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه را مجهز به درکی

پروژه در درون سازمان خواهد نمود. به عالوه، نشانگرهایی را نیز برای طراحی  مسئولیت و اشتغال بین واحدی در مدیریت پروژه 

 .باشندفراهم خواهد آورد نظیر فرایندها و روشهای متدولوژی که در حال توسعه می

  :در مرحله بعدی،ارزیابی قابلیت و روشهاPMO   بایستی ارزیابی روشهای جاری مدیریت پروژه را که مدیران پروژه و تیم

نمایند به عهده بگیرد. این کار به طور معمول از طریق یک ابزار نظرسنجی صورت خواهد پذیرفت. با این پروژه استفاده می

لف در سازمان تدارک ببینیم تا های مستقیمی را با مدیران پروژه در سطوح مختوجود، ترجیح بر این است که مصاحبه

های مستقیمی نیز با افراد تیم پروژه جهت انداز شخصی آنها را مورد تست و بررسی قرار دهیم، به همین ترتیب مصاحبهچشم

ها انجام شدند تدارک ببینیم. راهکار مصاحبه از این جهت مورد رجحان انداز گروهی در اینکه چگونه پروژهدستیابی به چشم
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شود در زمان شوندگان ارائه میدهد تا اطالعاتی را که توسط هر یک از مصاحبهکنندگان اجازه میباشد که به بررسیمی

 آوری اطالعات، روشن نموده و درک نمایند.جمع

باشد ه میهمچنین در انجام ارزیابی الزم است روشها و فرایندهای جاری که برخالف فرایند چرخه حیات کامل و مستقر مدیریت پروژ

 نیز مورد تست و بررسی قرارگیرد.

است از عناصر و فعالیتهایی  ای را که خود برای این ارزیابی برگزیدهدفتر مدیریت پروژه بایستی تضمین نماید که چرخه حیات پروژه

از موسسه  PMBOKاستاندارد باشد برای مثال در نهایت به دنبال دستیابی به آن است همسو  برخوردار باشد که با استانداردهایی که

 . این ارزیابی بایستی اطالعات زیر را مورد تست و بررسی قرار دهد:PMIمدیریت پروژه 

 دهند.شناسایی فعالیتهای چرخه حیات پروژه که مدیران پروژه آنها را انجام می -

 دهند.شناسایی فعالیتهای چرخه حیات پروژه که مدیران پروژه آنها را انجام نمی -

 گردد.ها استفاده میشناسایی روشهای مدیریت پروژه که به طور معمول در سطح همه و یا اکثر پروژه -

ها  استفاده شناسایی روشهای مدیریت پروژه که منحصر به فرد هستند و صرفاً توسط یک یا تعداد کمی از مدیران پروژه -

 شود.می

 ژه به آن مشغولند.شناسایی فعالیتهای چرخه حیات پروژه که اعضاء تیم پرو -

 شناسایی فعالیتهای چرخه حیات مدیریت پروژه که واحدهای کسب و کار و سایر ذینفعان به آن اشتغال دارند. -

ترین میزان، نتایج ارزیابی فرایند جاری، بایستی دفتر مدیریت پروژه را از یک درک اولیه نسبت به وسعت و نوع روشهای در کم

ها، بیشتر داده باشند برخوردار نماید. در یک فعالیت بعد از آن، هنگامی که اینکنون در حال استفاده میای را که هم امدیریت پروژه

ی ی شکافهای موجود در روشهای جاری مدیریت پروژهاطالعات تفصیلی بیشتری را درباره  گیرند، آنهامورد تجزیه و تحلیل قرار می

 .نماینددارترین آنها عرضه میسازمان در برابر بهترین روشها و یا ترجیح

 در رابطه با ارزیابیهای فوق، دفتر مدیریت پروژه همچنین ممکن است بخواهد یک تست و اندازهای انسانی: ارزیابی چشم

بررسی در خصوص جهتِ انسانیِ عملکرد پروژه دنبال نماید تا از این طریق فهم خود را از نیازهای مضاعف استقرار متدولوژی 
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ماید. به خصوص، تحقیق و استعالم یک دفتر مدیریت پروژه بایستی منعکس کننده  اطالعات زیر از مدیران پروژه و فرموله ن

 اعضاء تیم پروژه باشد:

 به مدیریت پروژه منفعت و اشتیاق موجود در رویکرد ساختاریافته -

 مقاومت و موانع موجود در برابر رویکرد ساختار یافته به مدیریت پروژه -

 انداز شخصی از نیاز برای یک فرایند رسمی مدیریت پروژهچشم -

 انداز شخصی از آنچه کاربری متدولوژی مدیریت پروژه الزم دارد.چشم -

 انداز شخصی از آموزش فردی و گروهیچشم -

 های فعلی برای روشها )تکنیکها(ی مدیریت پروژهرجحان -

 ه متدولوژی فراهم خواهد آورد.این نتایج، ورودیهای کاربری را برای کارهای طراحی و توسع

 های ارزیابیتجزیه و تحلیلِ یافته

های ارزیابی انجام دهد تا نگرشی را راجع به قابلیتهای جاری فرموله دفتر مدیریت پروژه بایستی یک تجزیه و تحلیلی از نتایج و یافته

خارجی از مشاوران مدیریت پروژه که در چنین تحلیلهای نموده و تنظیم نماید. مجدداً، این کار را به صورت داخلی یا اینکه با کمک 

بایستی  -نمایدبا سادگی و یا تفصیلی که دفتر مدیریت پروژه حکم می-توان انجام داد. این تحلیل باشند میسازمانی دارای تجربه می

ی مان متبوع فراهم آورد. پنج حوزهدرک معقولی از وضعیت جاری قابلیت عملکردی مدیریت پروژه در ساز طراحی شده و اجرا گردد تا

 گردد.تحلیلی در زیر پیشنهاد شده و به طور خالصه تشریح می

  تواند عناصر رایج فرایند : بر اساس نتایج مصاحبه یا نظرسنجی، دفتر مدیریت پروژه میتجریه و تحلیل جریان فرایندی

گسترده مورد استفاده قرار نگرفتند را تولید نماید. این  مدیریت پروژه شامل آن عناصر فرایندِی منحصر به فردی که به طور

اکنون برای مدیریت نمودن تواند از طریق فراهم آوردن یک نمودار جریان فرایندی اولیه به دست آید تا آنچه را که هممی

ت پروژه که در  ارزیابی باشد را توصیف نماید. اگرچه مشابه یا تا حدی منطبق بر چرخه حیات مدیریها در حال تحقق میپروژه

شود که هم فرایندی قبلی مورد استفاده قرار گرفت، این نمودار جریان، صرفاً آن فعالیتهایی از مدیریت پروژه را شامل می
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همینطور، این نمودار جریان، قوت و ضعف فرایندهای جاری را نسبت به   اکنون در درون سازمان متبوع اجرا شده است.

 دهد.ی مدیریت پروژه نشان میاستانداردهای به کار گرفته شده

 تواند بسط داده شود تا ورودی و خروجی :  نمودار جریان فرایندی که در باال ایجاد شد میتجزیه و تحلیل محتوای فرایندی

د موجود در بر گرفته و به همین ترتیب تعیین افرادی را که برای کامل نمودن هر گام از فرایند مسئول متعارف را برای هر فراین

آید باشند را شامل شود. این تحلیل، به خصوص آنچه از اقالم قابل تحویل که از طریق هر یک از مراحل فرایند به دست میمی

 دهد.ژه محقق شده است را نشان میو آنچه از نتایج متعارف، طی رویکرد جاری مدیریت پرو

 آورد درباره اینکه چگونه هر یک از مدیران : تست و بررسی قبلی اطالعاتی را فراهم میتجزیه و تحلیل روش مدیریت پروژه

یل، نمایند. در این تحلشوند منظور فرایندهایی است که آنها استفاده میریزی، نظارت و کنترل پروژه مواجه میپروژه با برنامه

باشد و کدامیک منحصر به افراد و یا تواند تعیین نماید که کدام روش، در سرتاسر سازمان رایج میدفتر مدیریت پروژه می

دارترین آنها در کند تا روشهای جاری را با بهترین روشها یا ترجیحباشند. این تحلیل کمک میواحدهای کسب و کار می

 سازمان و در صنعت مقایسه نماییم.

 هایشان، : در ارزیابی بایستی اطالعاتی را با توجه به اینکه چگونه مدیران پروژه و تیمجزیه و تحلیل ابزارهای مدیریت پروژهت

آوری کرده باشیم. این مرحله دهند جمعفرایندها و روشهای شناسایی شده در رویکرد جاری مدیریت پروژه را انجام می

دهد کدامیک کاربری شوند شناسایی نموده و نشان میای مدیریت پروژه استفاده میابزارهایی را که برای تسهیل فعالیته

ابزارهای »باشد. ابزارها که در فصل مربوط به کارکرد متداول دارد و کدامیک منحصر به افراد و واحدهای کسب و کار می

کاربردی نرم افزاری اتوماتیک نظیر  هایاند )فصل بعدی(، شامل برنامهبا تفصیل بیشتری بحث شده PMO« مدیریت پروژه

 باشد.نمایند میدر اجرای فعالیتهای مدیریت پروژه کمک می لیستها و قالبهایی کهفرمها، چک

 کند که مدیران پروژه، مدیران ای را مشخص می: این تحلیل، گسترهتجزیه و تحلیل پشتیبانی از روش مدیریت پروژه

باشند و رویکردی رسمی و ساختاریافته نسبت به مدیریت پروژه را در آن مشغول می واحدهای کسب و کار و مدیران ارشد

های اولیه فرهنگی که در آن استقرار متدولوژی پیگیری خواهد نشانه  نمایند. حداقل، نتایج ارزیابی بایستیپشتیبانی می

اِی کسب و یت پروژه در نواحی فنی و وظیفهشد را فراهم آورد. نتایج، همچنین بایستی نقاط قوت و ضعف پشتیبانی از مدیر

 کار را نمایش دهد.
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 :16مقایسه بهترین روشها

اضافی از کیفیت اجرای مدیریت پروژه در مقایسه با استانداردها  این مرحله در تست و بررسیِ روشهای جاری مدیریت پروژه، تحلیلی

تواند تعیین باشد، میهای تهیه شده میقبل در حال استفاده از تحلیلآورد. دفتر مدیریت پروژه که از و بهترین روشها را فراهم می

شود. باشد و دوم این که با چه کیفیتی انجام مینماید که اواًل آیا تمامی مراحل ضروری فرایند مدیریت پروژه در حال انجام شدن می

ری نسبت به استانداردهای ترجیحی یا مجموعه ای این فعالیت سازمان را قادر خواهد ساخت تا گزارش تحلیل شکاف از روشهای جا

 از بهترین روشها در مدیریت پروژه تهیه نماید.

باشند. استانداردها، مبنایی را برای عملکرد ارائه بایستی به این نکته توجه نماییم که استانداردها ماهیتاً با بهترین روشها متفاوت می

ای از فعالیتها هستند که باید یافتن. از طرف دیگر، بهترین روشها، مجموعهافی برای دستسازی و اهددهند:  معیاری برای برآوردهمی

نماید، پیگیری گردند و دنبال شوند. همینطور دهد و آنها را ارزشگذاری میدر نظر گرفته شوند و به میزانی که سازمان تشخیص می

 نی در نگاه مخاطب.عبارتند از احساس و یا تصویر ذه توان گفت بهترین روشهامی

گرِ شناساییِ این مسئله باشد که کدامیک از فرایندها و روشهای این مقایسه به طور خاص هنگامی قابل ارزش خواهد بود که تسهیل

ضروری از رویکرد جاریِ مدیریت پروژه جامانده است. همچنین مقایسه با بهترین روشها، دفتر مدیریت پروژه را قادر خواهد ساخت 

مشخص نماید که در کجا هر یک از روشهای مدیریت پروژه، ضعیف هستند و یا اینکه در یک حالت جداشده توسط یک یا تعداد تا 

ای از روشها در یک صنعت و یا چرخه اند. این مقایسه با بهترین روشها، که در برابر مجموعهکمی از مدیران پروژه به کار گرفته شده

 اردها، شکل گرفته است، بینشی فوری برای توسعه و یا بهبود متدولوژی فراهم خواهد آورد.حیات پروژه مبتنی بر استاند

 «ایجاد مبنا برای متدولوژی مدیریت پروژه»با عنوان « متدولوژی مدیریت پروژه»در این جلسه به بخش نخست مدل کارکردیِ 

 پرداختیم و سه بخش بعدی آن را در جلسات آینده ارائه خواهیم نمود.
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