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 رهای متدولوژیتوسعه راهکا - متدولوژی مدیریت پروژه

Project Management Methodology – Develop Methodology Solutions 
 

تشریح و  کردیمشروع « 1ت روشمدیری»یعنی حوزه کارکردی  دفتر مدیریت پروژه حوزه کارکردیاز اولین  در جلسه گذشته :مقدمه

آغاز نمودیم وضمن ارائه مدل کارکردی آن، اولین سرفصل مدل را «2مدیریت پروژهمتدولوژی  »اولین فاکتور کارکردی آن یعنی

 به اتمام رساندیم. « ایجاد مبنا برای متدولوژی مدیریت پروژه»کارکردی متدولوژی مدیریت پروژه را با عنوان 

، سرفصل دیگری از این مدل را )تصویر صفحه بعد( برآنیم تا در ادامه تشریح مدل کارکردی متدلوژی مدیریت پروژهدر این جلسه 

 تشریح نماییم.« توسعه راهکارهای متدولوژی»تحت عنوان 

  

                                                           
1-Practice Management 
2-Project Management Methodology 

متدولوژی مدیریت 
 پروژه
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    توسعه راهکارهای متدولوژی

توسعه متدولوژی مدیریت پروژه یک کار 

باشد. از آنجا که مراحل توسعه ای نمیساده

که در اینجا ارائه شده است قرار است یک 

لزوماً برای کار راهنما باشد، همه آن مراحل 

توسعه متدولوژی مدیریت پروژه عمومیت 

نخواهد داشت. برای تحقق این مهم موارد 

 زیر مورد نیاز خواهد بود:

 بردباری در ساخت مراحل تفصیلی فرایند 

 آورد.ای را فراهم میتیزفهمی کسب و کار در مشخص نمودن فرایندها و روشها که یک تناسب وظیفه 

  خدمت جهت تضمین همسویی فرایندهای فنی و منافع موجود در عملکرد مدیریت پروژهآگاهی از تولید و 

 مهارتهای پیشرفته مدیریت پروژه از طرف توسعه دهندگان 

 سازی پس از آن.ای و پیادهپشتیبانی قوی مدیریت ارشد و اجرایی از کارهای توسعه 

 ماه و یا بیشتر، از مرحله مفهومی تا اتمام کار به  12تا  9تواند از زمان، چونکه یک میانگینی از کارهای استقرار متدولوژی می

 طول بیانجامد.

تواند اطالعاتی را که در این بخش ارائه شده است را به کار بندد تا فرایندها و روشهای ضروری مدیریت پروژه دفتر مدیریت پروژه، می

باشد، تهیه نماید. به عالوه، تهیه و نصب یک ی آن مورد نیاز میروژهرا که برای ساختاردهی و تکرارپذیری برای کارهای مدیریت پ

آید که بدون نیاز به برخی تغییرات و یا انتقال داده، کامل باشد. این بخش باشد به ندرت پیش میپلتفرم متدولوژی که همراه آن می

ی کاربردی سازی یک برنامهاحل مورد نیاز نصب و پیادهگیری بر روی مری بررسی و تصمیمتواند به دفاتر مدیریت پروژه در زمینهمی

  کمک نماید در حالتی که برای سازمان سودمند باشد.
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   دهنده متدولوژیتعیین اجزاء تشکیل

دفتر مدیریت پروژه بایستی ایجاد یک ساختار 

متدولوژی را نسبت به چهار جزء بنیادین متدولوژی 

توانند به صورت میمورد تست و بررسی قرار دهد، که  

جداگانه و یا به عنوان یک راهنمای یکپارچه برای 

-مدیریت پروژه توسعه یابد. دفتر مدیریت پروژه می

تواند هر یک از عناصر تجویزی را مورد تست و بررسی 

قرار دهد و مشخص نماید که آیا آن در سازمان توسعه 

 خواهد یافت و در اینصورت چگونه.

 

 مدیریت پروژهراهنمای فرایند 

نماید. این باشند را مشخص میراهنمای فرایند متدولوژی، کلیه مراحل و یا فعالیتهایی که مدیران پروژه و تیم پروژه مسئول آنها می

راهنما همچنین ممکن است مشارکت و کارهای سایر ذینفعان داخلی و خارجی را نیز معین نماید. راهنمای فرایند همچنین ورودیهای 

باشد و خروجیهایی را که از انجام شدن مراحل فرایندی منتج را که برای تحقق هر یک از مراحل اصلی فرایند مورد نیاز میاصلی 

نماید. این راهنما معموالً شامل یک نمودار جریان نامند( مشخص میمی« اقالم قابل تحویل مدیریت پروژه »گردد )که گاهی آن را می

ها بایستی انجام شود. به عالوه، این راهنما دهد که برای تمامی پروژهفعالیتهای مدیریت پروژه را نشان می باشد که توالیفرایندی می

تر و یا طوالنی تر به لحاظ های بزرگتر پیچیدههای کوچکتر و یا پروژهسازی برای پروژهمالحظاتی را نیز در بر دارد که چگونگی مناسب

رایند به طور طبیعی هم برای استفاده مدیران پروژه تازه کار و هم با تجربه ایجاد شده است. در شکل نماید. این فزمانی را تشریح می

رود تا مدیریت اثربخش پروژه لیستی از آنچه بایستی انجام شود به کار میبنیادین آن، راهنمای فرایند متدولوژی به عنوان یک چک

 .شودراهنمای فرایند در زیربخش بعدی در طراحی فرایند چرخه حیات ارائه میرا تضمین نماید. اطالعات مازاد درباره محتوای 
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 راهنمای روش مدیریت پروژه

باشد همانگونه که در راهنمای این جزء متدولوژی، با توجه به چگونگی انجام عناصر ترجیحی مدیریت پروژه شامل راهنمایی مرتبط می

آورد و به عنوان راهنمایی مرحله به مرحله  برای انجام کارکردهای مدیریت پروژه را فراهم میالذکر ارائه شد. این راهنما، فرایند فوق

ها و هر کسی که در محیط مدیریت پروژه مشغول ها، اعضاء تیم پروژهرود مرجعی که که برای مدیران پروژهیک مرجع به کار می

شود. محتوای آن بایستی برای استفاده توسط کاربران اصلی داده میباشد در دسترس قرار ریزی، نظارت و کنترل پروژه میبرنامه

تواند هم روشهای پایه و هم روشهای پیشرفته را در بر بگیرد همانطور طراحی شود )شامل مدیران پروژه با سطوح مختلف تجربه( و می

مازاد درباره محتوای راهنمای روش در یکی از که ممکن است مورد نیازِ کاربران متفاوتی از گروههای مختلف پروژه باشد. اطالعات 

 شود.زیربخشهای بعدی در توسعه روش مدیریت پروژه ارائه می

 جعبه ابزار مدیریت پروژه

باشد، تسهیل این جزء، به طور مجزا، استانداردسازی و تکرارپذیری را که در یک روش مدیریت پروژه در کل سازمان مطلوب می

شود. با این متدولوژی، چک لیستها، فرمها، و الگوهایی که برای عملکرد مدیریت پروژه کاربرد دارند را شامل مینماید. ابزارهای می

گردند. این شامل ترویج سازی ی وسیعتری از  فرایندهای سازمانی توسعه یافته و پیادهتوانند در محدودهوجود، ابزارها همچنین می

شود همانند ابزارهایی که فرایندهای فنی مربوطه و منافع برای مدیریت پروژه، کاربرد دارد نیز میابزارها و تکنیکهای بین واحدی که 

های کاربردی اتوماتیک به عنوان نماید. همچنین ممکن است شامل راهنمایی برای به کارگیری برنامهکسب و کار را پشتیبانی می

تواند به منظور تسهیل مدیرت تر راجع به انواع ابزارهای اتوماتیک که میلابزارهایی برای مدیریت پروژه نیز بشود. توضیحاتی مفص

 .یافت خواهد شد« ابزارهای مدیریت پروژه»پروژه به کار گرفته شود در فصل 

 لغتنامه مدیریت پروژه

شود فراهم استفاده میبرای استاندارد و مجموعه اصطالحاتِ متداولی که در محیط مدیریت پروژه  این جزء از متدولوژی، مرجعی را

نماید که تمامی شرکاء و ذینفعان پروژه، زبان مدیریت پروژه را بفهمند. به همان میزانی که لغتنامه پروژه، آورد. این جزء، تضمین میمی

دهد. توسعه لغتنامه خارج از رشد سایر نماید، همچنین موارد ارتباط نادرست را نیز کاهش میتبادل اطالعات و بحثها را تسهیل می
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رود. بنابراین بایستی همانطورکه هر یک از  اجزاء جدید متدولوژی در تولید محتواِی آن اجزاء متدولوژی مدیریت پروژه پیش می

برای استفاده در نمایند لغتنمامه نیز بسط داده شود. محتوای لغتنامه متدولوژی صرفًا فهرستی از واژگانهای تعریف شده مشارکت می

باشد. دفتر مدیریت پروژه ممکن است بخواهد تمامی اسناد داخلی موجود از مجموعه اصطالحات را برای چنین سازمان متبوع می

ممکن است بخواهد این محتوا را از طریق خرید یک مدرک منتشرشده شامل  PMOای لحاظ نماید. از سویی دیگر، شمول و استفاده

 الزم، فراهم آورد.لغات و اصطالحات 

 طراحی فرایندهای چرخه حیات   

آنچه »این بخش از توسعه متدولوژی، جنبه 

را در مدیریت پروژه « بایستی انجام دهیم

گذاری نموده است. فرایندهای چرخه هدف

انداز کلی از فعالیتهای حیات، یک چشم

روزمره مدیریت پروژه که در سازمان متبوع 

آورد و این، م میشوند را فراهانجام می

محتوای بنیادینِ راهنمای فرایند مدیریت 

ها کاربرد خواهد داشت، توجه خاصی جهت طراحی یک رویکرد قابل نماید. از آنجاییکه راهنمایی آن برای کلیه پروژهپروژه را ارائه می

احتماالً این نیاز وجود خواهد داشت که  فرایندهای ها بایستی معطوف داشت. بنابراین، رویارویی با انواع مختلفی از پروژه استفاده برای

کسب و کار و فرایندهای فنی با یکدیگر ادغام گردند و یکپارچه شوند. اگر هر یک از فرایندهای فنی در سازمان رایج و متداول باشد، 

تر ای گسترهتدولوژی، برای استفادهآنگاه کمی به سختی بایستی آن همسویی را به دست آوریم. با این وجود، اگر قرار باشد فرایند م

سازی فرایندهای فنیِ گوناگونی ی کسب و کار به کار گرفته شود، طراحی فرایند بایستی همسویی و یکپارچهدر سرتاسر چندین ناحیه

ونه مطرح اینگ را در خود جای دهد همانند تغییرات احتمالی که در فرایندهای کسب و کار بین واحدهای کسب و کار وجود دارد.

ارزشمند برای سازمان به  است که تمرکز بر روی کار طراحی برای این است که تضمین نماید کلیه فرایندهای مدیریت پروژهشده

 ی مناسبی در متدولوژی لحاظ شوند.شیوه
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 شود:فاز زیر در نظر گرفته می 4با هدف تشریح و توضیح، از یک چرخه حیات مدیریت پروژه، 

 آغاز پروژه 

 ریزی راهکارنامهبر 

 سازی راهکارپیاده 

 اختتام پروژه 

جریان  3.2نماید. شکل این فازهای مجزا و البته مرتبط با یکدیگر، عملکرد همه کارها و فعالیتهای ضروری مدیریت پروژه را تضمین می

 دهد.فرایندی را برای چهار فاز  این چرخه حیات مدیریت پروژه، نمایش می

 

 

 

 

 : چهار فاز چرخه حیات عمومی پروژه3.2شکل 

 ی اکثر سازمانها را برآورده نماید.تواند نیازهای راهنمای مدیریت پروژهاین مدل فرایندی چرخه حیات می

تری را صنایع و دیسیپلینهای فنی، شرایط عینی وجود دارد که تست و بررسی از یک چرخه حیات جامع با این وجود، در بسیاری از

نماید. در برخی موارد، چرخه حیات مدیریت پروژه ممکن است شامل پنج، شش یا تعداد فاز بیشتری از در مدیریت پروژه تضمین می

 فعالیتهای مدیریت پروژه بشود.

بررسی و تعریف فازهای چرخه حیات مدیریت پروژه به  پروژه بایستی طبیعت کسب و کار خود را در هنگامبدون شک، دفتر مدیریت 

تری از فازهای چرخه حیات را پیشنهاد منظور توسعه یافتن در نظر بگیرد. نشانگرهای زیر ممکن است نیاز برای یک مجموعه پیچیده

 دهد:

ریزی راهکارفاز برنامه -2  

سازی راهکارفاز پیاده -3 فاز اختتام پروژه -4   

فاز آغازین پروژه-1  
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 نمایند.ای را برای نظارت بر طراحی و توسعه ایجاب مید و فازهای جداگانهباشنهایی که به توسعه محصول مرتبط میپروژه 

  پایه طبیعی مشتری پروژه عبارت است از ترکیبی هم از مشتریان داخلی و هم مشتریان )تجاری( خارجی، که رویکردهای

 یریت نماید.متفاوتی را الزم دارد تا توافقهای داخلی را در مقابل پیشنهادها و قراردادهای خارجی مد

 ( مدیریت روابط مشتریان ،)شامل فروش خدمات و محصول( فرایندهای کسب و کاری انتخاب پروژهCRM و موارد مشابهی )

 باشد.یا مدیر پروژه نمی PMOبه طور کامل در محدوده صالحیت   که

 اجرا  -شاید در سراسر جهان–ی ای به لحاظ جغرافیایها را در محلهای جداگانهسازمان متبوع، فازهای مختلفی از پروژه

 دهد.نماید بنابراین نیاز برای فازهای دلخواه را افزایش میمی

  سازمان، توزیع قابل توجهی از کارهای بین واحدی دارد که به بهترین وجه ممکن با فازهای جداگانه مدیریت پروژه از یکدیگر

 گردند.جدا می

 نقاط ناشی از بررسی پروژه را برای اخذ تصمیماتی که مبتنی بر ادامه پروژه باشد و مدیریت ارشد نیز درگیر این کار می

 گردد.نماید که به فازهای پروژه ترجمه میباشند مشخص میمی

شود. با این وجود، دفتر توسعه راهنمای فرایند متدولوژی معمواًل در ارتباط با معرفی یک چرخه حیات کامل مدیریت پروژه انجام می

ای شناسایی شده از تواند کار خود را با توسعه فرایند برای فازهای خاص چرخه حیات پروژه و یا برای مجموعهوژه میمدیریت پر

باشد، دفتر مدیریت پروژه ممکن است بخواهد با  PMOی جدیدی برای فرایندهای بحرانی آغاز نماید. اگر استقرار متدولوژی، حرفه

 را آغاز نماید که بتوان آن را در زمانی دیگر بسط داد. تری کار خودیک طراحی فرایند اصلی

در سازمان متبوع استفاده شود، موارد زیر، محتوای  نمایند تادر هنگامیکه دفتر مدیریت پروژه فرایندهای چرخه حیات را  طراحی می

 متدولوژی نیز ارائه گردد:تواند در راهنمای فرایند باشد همانطور که میپیشنهادی برای هر یک از عناصر فرایندی می

 نماید.نمودار جریانِ فرایندی که هریک از فازها، فعالیتها  و اقالم کاری و ارتباطات فیمابینشان را تشریح می 

 توضیحات فرایندی برای هر یک از فازها، فعالیتها، کارها و گامهای زیرمجموعه هر یک از کارها و مواردی از این قبیل 

 د )اقالم قابل تحویل مدیریت پروژه( برای هر یک از عناصر فرایندورودی و خروجی فراین 

 باشند.شود که برای اتمام عناصر فرایندی مسئول میمسئولیت فرایندی، که به افرادی تخصیص داده می 
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 یافته  پذیری فرایند، اینکه عنصر فرایندی چگونه بایستی بر طبق ابعاد، ارزشها، مدت زمان و پیچیدگی پروژه کاهشمقیاس

 نماید.و یا بسط داده شود را توصیف می

دفتر مدیریت پروژه بایستی مشخص نماید که آیا عناصر دیگری از اطالعات، نمایش فرایندی را ارتقاء خواهند داد و یا اینکه به کاربران 

 متدولوژی سودی خواهند بخشید.

و تیم توسعه متدولوژی وجود داشته باشد. هنگامیکه از مدل چهارفازه گیری و انتخاب دفتر مدیریت پروژه تواند در تصمیماین موارد می

شود. دفتر اند پیشنهاد میکنیم، محتوای فرایندی که در زیربخشهای بعدی توصیف شدهچرخه حیات مدیریت پروژه استفاده می

وه سازگاری در درون سازمان متبوع مدیریت پروژه، و تیم توسعه متدولوژی بایستی این عناصر فرایندی تجویزی را با بهترین شی

تفسیر نمایند. عالوه بر این،  طراحان متدولوژی بایستی این پیشنهادات را به عنوان رویکرد اغازین و بنیادین برای توسعه متدولوژی 

   نبال شود.تری بایستی به عنوان  بلوغ سازمانی، پیگیری و ددر پیشرفتهای مدیریت پروژه، محتوای پیشرفته در نظر بگیرند.

 

 3فاز آغازین پروژه

اولین فاز مدیریت پروژه، با شناسایی، تست و بررسی و واجد شرایط نمودن فرصتهای کسب و کار و پروژه سر و کار دارد و انجام 

فعالیتهای زیر بایستی هایی بایستی انجام شوند را در دستور کار خود دارد. فعالیتهای انتخاب پروژه را به منظور تعیین اینکه چه پروژه

 برای لحاظ شدن در فاز آغازین پروژه در نظر گرفته شوند.

  :تست و بررسی هر یک از نیازها و منافع کسب و کار مشتری و تمایل و شناسایی و بررسی شایستگی الزم در مشتری

 قابلیتهای او جهت هدایت و راهبری پروژه.

  :و بررسی هر یک از فرصتهای پروژه به منظور تضمین نمودن سازگاری باتست شناسایی و بررسی شرایط الزم در فرصتها  

 اهداف و توانمندیهای کسب و کار شرکت.

                                                           
3-Project Initiation Phase 
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  :تهیه یک توضیح سطح باال از پروژه در یک مدرک مشخص و جداگانه، به منظور در برداشتن  آمادگی برای تعریف پروژه

ابل تحویل پروژه، محدودیتها و مفروضات پروژه، الزامات کلی منابع، ی پروژه، لیست اقالم مقدماتی قاهداف و بیانیه محدوده

سنجی استفاده های مالی و توسعه مطالعات امکانبندی کلی در سطح فازهای پروژه، این موارد اغلب در ارتباط با دادهزمان

 گیری در خصوص ادامه و یا عدم ادامه را بتوان اتخاذ نمود.شود تا اینکه تصمیممی

  :فراهم نمودن یک بررسی مقدماتی از دسترسی به منابع و فعالیتهای پرسنلی داخلی که بر اساس بررسی الزامات پرسنلی

 باشد.یک بررسی اجمالی از الزامات کلی منابع، مورد نیاز می

   :شرایط جذب و به فراهم نمودن یک بررسی اجمالی از فعالیتهای مربوط به ویژگیها و بررسی الزامات فروشنده/پیمانکار

 باشد.گیری فروشنده/پیمانکار که بر اساس یک بررسی اجمالی از الزامات کلی منابع، مورد نیاز میخدمت

 ی اطالعات کسب و کاری مرتبط درباره فرصتهای پروژه و تست و گردآوری و تحلیل همهسنجی: سازی مطالعات امکانآماده

 گیری در خصوص انتخاب پروژه.به منظور تسهیل در تصمیمبررسی رسیکهای کسب و کار و پروژه مربوطه 

  :ها و سودهای نسبیِ هر یک از فرصتهای پروژه )آزمون هزینه فایده(، معمواًل بر اساس معیار بررسی هزینهانتخاب پروژه

باشد که با  سنجیسازی مطالعات امکانای برای کار آمادهتواند افزونهاین می -انتخاب پروژه مستقر انجام شده است

 رسد.، به پایان میگردد و اتخاذ تصمیمی در خصوص انتخاب پروژهپیشنهادی که بررسی می

 ای اشاره به مدرکی دارد که توسط حامی پروژه و یا مدیر اجرایی آن صادر شده است تا مدیر پروژه : 4سازی منشور پروژهآماده

الزم برای پروژه(، نقش، مسئولیت و اختیارات آن را مشخص نماید، برای آن اعالم شده و تخصیص یابد )در سطح صالحیت 

پشتیبانی مدیریت باالتر را نشان دهد، همکاری و پشتیبانی سایر واحدهای کسب و کار و ذینفعان درگیر در پروژه را 

 درخواست نماید.

 :وژه، انتقال تأیید مدیریت به منظور تأمین موارد الزم برای بررسی مدیریتی اسناد مقدماتی پر تأیید رسمی برای پیشروی

ریزی پروژه بتواند آغاز گردد. در برخی مثالها، تا اینکه برنامه ادامه یافتن کارهای پروژه، و علی الخصوص تحقق تأمین اعتبار

 این تأییدیه و تأمین اعتبار ممکن است در سند منشور پروژه لحاظ گردد.

                                                           
4-Project Charter 
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 5ریزی راهکارفاز برنامه

ی تست و بررسی الزامات مشتری، عقد قرارداد و یا ایجاد توافق با مشتری )شامل تهیه پیشنهاد در مدیریت پروژه به وسیلهاین فاز از 

ی کاری پروژه گیری تیم پروژه و به خدمت گرفتن منابع پیمانکار/فروشنده، و توسعه ساختار شکست کار و برنامهصورت لزوم(، شکل

گردد. فعالیتهای زیر به منظور سازی پروژه، در پروژه استفاده شود، مشخص میز پروژه که در طول پیادهو هر برنامه پشتیبانی دیگری ا

 ریزی راهکار بایستی در نظر گرفته شود.لحاظ شدن در فاز برنامه

  :پیگیری رویکرد ای برای توسعه دادن راهکارهای فنی پروژه و یا الزامات مشتری را به عنوان پایهبررسی الزامات مشتری

 نماید.دهد و لیست اقالم قابل تحویل پروژه را مبتنی بر راهکار توسعه یافته نهایی میفنی پروژه مورد تست و بررسی قرار می

 :نماید. تهیه یک ماتریس مسئولیت منابع و توسعه یک یک بررسی تفصیلی از الزامات پرسنل را تأمین می تشکیل تیم پروژه

 نماید در دستور کار خود دارد.کنان را که جذب و تخصیص کارکنان به پروژه را تسهیل میبرنامه مدیریت کار

 :نماید شناسایی فروشندگان و پیمانکاران مورد نیاز برای انجام کارهای پروژه را مهیا می به خدمت گرفتن فروشنده/پیمانکار

گیری پیمانکار/ فروشنده و مدیریت آن را مشخص و توسعه برنامه مدیریت فروشندگان به منظور راهنمایی در به خدمت

 نماید.می

  :مجموعه مراحلِ اجرای هماهنگیهای مقدماتی مشتری، تهیه و ارسال پیشنهاد مشتری )در تهیه توافقنامه/ قرارداد مشتری

نماید. ا تعریف میصورت نیاز(، مذاکره در خصوص شرایط و ضوابط، انعقاد قرارداد و یا توافقنامه مشتری جهت اجرای پروژه ر

 الزم به ذکر است هم برای مشتریان داخلی و هم مشتریان خارجی، الزم است این فرایند )عقد قرارداد( انجام شود.

 :ریزی پروژه و ارزیابی ریسک پروژه از طریق نمایش تجزیه فعالیتها و کارهای بنیانی را برای برنامه تهیه ساختار شکست کار

 آورد.پروژه فراهم می

 :نماید و این از طریق ساختار شکست کار پروژه به همراه اطالعات یک برنامه نظارت جامع را تهیه می تهیه برنامه کاری پروژه

های کاری موجود در ساختار شکست کار با یکدیگر هزینه، زمان بندی و مصارف منابع پروژه متبوع که برای هر یک از بسته

ی کاری پروژه به عنوان بنیانی برای رصد، ردیابی و کنترل عملکرد متعاقب آن برنامه شود.گردند نشان داده میترکیب می

                                                           
5-Solution Planning Phase 
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نماید چراکه رود. این برنامه همچنین، نظارت بر فعالیتهای فنی و کسب و کار را نیز هدایت میپروژه در طول اجرا به کار می

 ممکن است این فعالیتها در ساختار شکست کار موجود باشد.

  نماید تا تیم پروژه را در بررسی برنامه کاری پروژه )و هر جزء دیگری از برنامه پروژه(  راهنمایی می ریسک پروژه:ارزیابی

احتمال و اثر وقایع نامطلوب بالقوه را بر روی عملکرد مدیریت پروژه و موفقیت پروژه تعیین نماید و به صورت طبیعی تهیه 

 شود.مل مییک برنامه مدیریت ریسک پروژه را نیز شا

 :اند و یا اینکه مورد نیاز پروژه های اضافی اصلی و پشتیبان که تجویز شدهتیم پروژه را در توسعه برنامه تهیه برنامه پروژه

ریزی زیر که مکررًا مورد استفاده ریزی تیم پروژه ممکن است توسعه مستندات برنامهنماید. کارهای برنامهباشد یاری میمی

 را شامل شود:گیرند قرار می

 برنامه مدیریت ریسک -

 برنامه کیفی و طرح پذیرش -

 برنامه ارتباطات -

 برنامه کنترل تغییرات -

 برنامه مدیریت کارکنان -

 برنامه مدیریت فروشندگان -

 برنامه نظارت مدیریتی -

توانید شامل شود. شما میهای فنی و یا کسب و کار و مستندات مربوطه را نیز کارهای مدیریت پروژه همچنین ممکن است تهیه برنامه

مرور « ریزیپشتیبانی از برنامه»های اصلی و پشتیبان و توسعه آنها  و کاربردشان را  در فصلی با عنوان یک لیستی جامع از برنامه

 نمایید.
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 6سازی راهکارفاز پیاده

پردازد که برای اجرای کنترل و نظارت بر پروژه میشود(، به سازی راهکار مدیریت پروژه )که گاهی به آن فاز اجرایی گفته میفاز پیاده

 سازی راهکار در نظر گرفته شود.باشد. فعالیتهای زیر بایستی برای لحاظ شدن در فاز پیادهدستیابی به اهداف پروژه مورد نیاز می

  :نماید. مدیر پروژه را مهیا میرصد و مدیریت زمانبندی پروژه، هزینه پروژه و مصارف منابع پروژه را کنترل و ردیابی پروژه

های انحراِف از قبل مقرر شده، در اتخاذ اقدامات اصالحی جهت کاهش هزینه، زمان و انحراف عملکرد در زمانیکه از آستانه

دهی از ریسک، کیفیت و شرایط و اقدامات کنترل نماید و نظارت مستمر، مدیریت و گزارشگردد، راهنمایی میمتجاوز می

 شود.روژه را شامل میتغییرات پ

 :راهنمایی برای مدیر پروژه و تیم پروژه جهت انجام فعالیتهایی که طی آن به صورت روز به روز یا  مدیریت تداخالت مشتری

آورد. تهیه و ارسال گزارشهای مشتری، مدیریت انتظارات مشتری و اینکه مشتری مکرر با مشتری سر و کار دارند را فراهم می

 گردد.یشرفت و تصمیمهای پروژه مطلع و درگیر نگهداریم از جمله موارد این بخش تلقی میرا در خصوص پ

 :آورد تا بر تخصیص فراهم می  راهنمایی برای مدیر پروژه )و هر رهبری که برای تیم پروژه تعیین شده است( مدیریت کارکنان

ارها نظارت و مدیریت نماید تا اینکه تهیه ارزیابیهای دهی از وضعیت، و عملکرد کاعضاء تیم پروژه، حضور در جلسات، گزارش

 باشند را شامل شود.عملکرد و همکاری با هر یک از مدیران منابعی که درگیر کار می

 :دهی پیمانکار/ فروشنده و مدیر پروژه و تیم پروژه را قادر خواهد ساخت تا بر سیستم گزارش مدیریت پیمانکار/فروشنده

باشند، مدیریت و نظارت داشته باشد و توافقنامه یا قرارداد مربوط به پیمانکار/ ه به صورت روز به روز میعملکرد فعالیتهایی ک

 باشد را مدیریت نماید.فروشنده که شامل فعالیتهای نظارتی بر صورت وضعیتها و پرداخت آنها می

 :مشتریان، پیمانکاران یا فروشندگان و مدیریت نماید که اعضاء تیم پروژهفعالیتهایی را محقق می مدیریت ارتباطات پروژه ،

باشد، مطلع نماید: شامل های پروژه و اطاعات پیشرفت و وضعیت پروژه که به هر یک از آنها مرتبط میرده باالتر را از برنامه

 ها.های پروژه، گزارشهای پیشرفت و درس آموختهنظارت بر مستندسازی، توزیع و عرضه برنامه

                                                           
6-Solution Implementation Phase  
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  نماید که بر شرایط نظارت ای تأمین میمدیر پروژه و مدیر تخصیص داده شده متخصص در قرارداد را به گونه قرارداد:مدیریت

نمایند و هرگونه اقدام الزمی را انجام دهند تا تعهدات قراردادی، برآورده شده و شرایط و ضوابط توافقنامه یا قرارداد مشتری 

 مدیریت گردد.

 7فاز اختتام پروژه

جهت اختتام [ای از فعالیتهای ساده و مجزای پروژه را هم برای تیم پروژه و هم برای مشتری ن فاز نهایی مدیریت پروژه، مجموعهای

 نماید. فعالیتهای زیر بایستی به منظور لحاظ شدن در فاز اختتام پروژه در نظر گرفته شوند:تضمین می ]پروژه

  :نماید تا ضمن بررسی الزامات قراردادی و اقالم قابل تحویل مربوطه، تحقق ایجاد میفرایندی را پذیرش مشتری و اختتام آن

های مشتری و آموختهآن را تضمین نماید، خاتمه موضوعات و مسائل مربوط به پروژه و مشتری به منظور گردآوری درس

نماید. این فرایند ممکن وژه را تأمین میدستیابی به امضاء نهایی مشتری و پذیرش رسمی اقالم قابل تحویل پروژه و خاتمه پر

 است تست و بررسی مشارکت و عملکرد مشتری را نیز شامل شود.

  :نماید، و همچنین بررسی های پروژه را از اعضای تیم پروژه تشریح میآموختهفرایند گرداوری درسخاتمه کار تیم پروژه

ی و مرخص نمودن اعضاء تیم پروژه برای پروژه بعدیشان یا نهایی عملکرد اعضاء تیم، تصدیق دستاوردهای فردی و گروه

 اختصاص به کار دیگر را نیز در بر دارد.

 :نظارت بر اتمام اقدامات قراردادی ضروری مشتری با تأکید بر رصد و مدیریت صورت وضعیت نهایی  بستن قرارداد مشتری

 مشتری و اعالم وصول پرداخت را در بردارد.

 نظارت بر اقدامات اختتام قرارداد پیمانکار/فروشنده و تحقق موارد قراردادی، و رصد صورت ار/فروشنده: بستن قرارداد پیمانک

آموختهای پروژه از نماید و ممکن است گرداوری درسوضعیت نهایی پیمانکار/فروشنده و پرداختهای آن را تأمین می

 فروشندگان را نیز شامل شود.

  :نماید که چگونه مواد توسعه داده شده و نگهداری شده در طول پروژه )یعنی اقالم مشخص می انتقال مستندسازی پروژه

ها( به مخزن دائمی یا نیمه دائمی آموختهقابل تحویل، مستندات طراحی، گزارشهای وضعیت پیشرفت، صورت جلسات، درس

                                                           
7-Project Closeout Phase  
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های آتی و فعالیتهای ان از آنها برای براورد پروژهتوهای تاریخی که میمنتقل خواهد شد به منظور بازیابی و دسترسی به داده

 ریزی استفاده نمود.برنامه

  انتقال عملیات و نگهداشت: تأمین کلیه اقدامات نهایی )از قبیل آموزش، مستندسازی، و انتقال مسئولیت( ضروری برای

در برخی سازمانها، این کار به عنوان یک فاز  .بردار نهاییتسهیل انتقال فرایندها، تجهیزات، و سیستمها به مشتری و بهره

آید که این کار به شود و در سایر سازمانها، گاهی اوقات پیش میجداگانه و مجزا از چرخه حیات مدیریت پروژه انجام می

 عنوان بخشی از چرخه حیات مدیریت پروژه در نظر گرفته نشود.

 

 توسعه روشهای مدیریت پروژه    

ی توسعه متدولوژی جنبهاین بخش از 

مدیریت پروژه را در « چگونگی انجام»

دستور کار خود قرار داده است. برای دفتر 

مدیریت پروژه و سازمان متبوع آن، 

گردد راهنمای روش مدیریت پروژه تهیه می

به مدیریت « چگونگی انجام کار»تا رویکرد 

دهند که در راهنمای فرایند فته برای انجام گامهای فرایندی را ارائه میپروژه را نشان دهد. اجزاء این روش، تکنیکهایی به کار ر

متدولوژی تشریح شده است بنابراین هر یک از اجزاء این روش ممکن است برای یک یا چند فرایند در سرتاسر چرخه حیات مدیریت 

توانند ترکیب شوند و یا در توسعه نیافته باشند میپروژه به کار برود. کلیه ابزارهای مرتبط با اجزاء روش در صورتیکه به طور مجزا 

مورد ارجاع قرار گیرند. این موضوع در فصل بعدی )ابزارهای مدیریت  غیر اینصورت همراه با آن اجزاء در راهنمای روش متدولوژی

 پروژه( ارائه خواهد شد.
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 تواند تهیه گردد.شناسایی شده از صنعت می 8وشهایراهنمای روش متدولوژی برای در برگرفتن ترکیبی از روشهای جاری و بهترین ر

را به عنوان ابزاری برای شناسایی آن تکنیکها و روشهایی « روشهای ارجح»ی برای این دومی )بهترین روش(، برخی از کاربران واژه

ین روش یک سازمان لزوماً توان بیان داشت بهتردهند. در همین راستا میکند ترجیح میکه به خوبی برای سازمان متبوع کار می

گردد و یا به عبارتی دیگر، متناسب با ساز و کار یک سازمان حتی در کند و سازگار نمیهمیشه در یک سازمان دیگر به خوبی کار نمی

وژه، گردد. عواملی از قبیل دانش و مهارت مدیر پروژه و اعضاء تیم پریک صنعت مشترک و یکسان دیگر به خوبی ترجمه و تفسیر نمی

آموزش به کاربران متدولوژی، فرهنگ سازمانی، پلتفرمهای ابزار اتوماتیک، زیرساخت فناوری اطالعات، و ساختار کارکنان پروژه، به 

گذارد. این روشها از یک محیطی وارد شده است که از قبل اثر می« بهترین روشها»طور متمایزی بر روی مقبولیت، کاربری، و موفقیت 

وجود دارد که « بهترین روشها»را جهت استفاده به صورت آماده در اختیار دارد. البته این مفاهیم اساسی است که در  همه این موارد

تواند و کند. به همین ترتیب، دفتر مدیریت پروژه نیز میباشند ارزش آفرینی میدر فرایندهای مدیریت پروژه که در حال توسعه می

نسبت به روشها و  –مورد تست و بررسی قرار دهد با این مالحظه که انطباقهای ضروری و الزم  صنعت را« بهترین روشهای»بایستی 

 شان در سازمان متبوع صورت پذیرد.برای استفاده -زیرساختهای مدیریت پروژه

روشها و تکنیکهایی  دفتر مدیریت پروژه همچنین بایستی نظرسنجی را از مدیران پروژه و سایر ذینفعان مدیریت پروژه به عمل آورد تا

باشد شناسایی نموده و مورد تست و بررسی قرار دهد. برخی از روشهای جاری ممکن که هم اکنون در سازمان در حال استفاده می

گیرد. سایر روشهای جاری ممکن است است کاربرِی منفردی را نشان دهد اما نتایج آن برای کاربر مستقل مورد استفاده قرار می

عتری را داشته باشند ولیکن کماکان نیاز است که شناسایی شده و شاید پاالیش گردند، تا در متدولوژی جای گرفته و کاربری وسی

 ادغام گردد و دسترسی برای تمامی کاربران حاصل شود.

شد را در بر باراهنمای روش متدولوژی بایستی تمامی اجزائی از روش که برای انجام مدیریت پروژه در سازمان متبوع ضروری می

ای از فعالیتها را توصیف خواهد نمود. فعالیتهایی که توسط مدیر پروژه و سایر داشته باشد. هر یک از اجزاء روش، فعالیتها یا مجموعه

 کاربران متدولوژی به منظور انجام مراحل فرایندی مربوطه اجرا خواهد شد.

                                                           
8-Best Practices  
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 باشد:روش مدیریت پروژه به شرح زیر می محتوای پیشنهادی برای راهنمای روش متدولوژی شامل اجزاء

 هاانتخاب و آغاز نمودن پروژه 

 تعریف نمودن یک پروژه 

 .مشخص نمودن نیازها و الزامات پروژه 

 ایجاد ساختار پروژه 

 تشکیل و مدیریت تیم پروژه 

 توسعه ساختار شکست کار و برنامه کاری پروژه 

 های پروژهبراورد هزینه 

 توسعه زمانبندی پروژه 

 براورد مصارف منابع پروژه 

 های پشتیبان پروژهتوسعه برنامه 

 مدیریت ارتباطات ذینفعان پروژه 

 دهی پروژهمدیریت گزارش 

 مدیریت مستندسازی پروژه 

 مدیریت محدوده کنترل و تغییر 

 مدیریت ریسک پروژه 

 تضمین کیفیت پروژه 

 مدیریت عملکرد تیم پروژه 

 ردیابی و کنترل کارهای پروژه 

  اقالم قابل تحویل پروژه و پذیرش آنهامدیریت 

 مدیریت قراردادهای مشتریان 

 مدیریت روابط مشتریان 
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 مدیریت پیمانکاران و فروشندگان 

 اختتام پروژه 

دفتر مدیریت پروژه بایستی این لیست را به عنوان یک نقطه شروع مورد تست و بررسی قرار دهد و سپس عناوین و محتوای اجزاء و 

توانند دار خودش توسعه دهد. در برخی از سازمانها، اجزاء انتخابی در این لیست میای از روشهای ترجیحای مجموعهعناصر روش را بر

توانند به میزان شود این اجزاء میتری درخواست میدر یک حوزه واحدی از روش ترکیب گردند. در سایر سازمانها، که راهنمای مفصل

 ری از اقدامات و فعالیتهایی که بایستی اجرا گردند را فراهم آورند.بیشتری تجزیه گردند تا شرح وسیعت

ای نسبتاً جامع، فعالیتهای مدیریت پروژه را در سرتاسر کل چرخه حیات مدیریت پروژه پوشش اجزاء موجود در این لیست با درجه

با متدولوژی بخشی از چرخه حیات کامل، دفتر ی مدیریت پروژه دهند. با این وجود، در هنگام معرفی اولیه رویکرد ساختاریافتهمی

 ای را از این لیست برای توسعه اولیه و نتایج زودهنگام انتخاب نموده و در نظر بگیرد.تواند اجزاء جداگانهمدیریت پروژه می

 

 معرفی پلتفرم متدولوژی    

استراتژی استقرار متدولوژی که پیش از این 

را برای مورد بحث قرار گرفت، راهنمایی 

چگونگی استقرار متدولوژی مدیریت پروژه 

نماید. از به منظور دسترسی کاربر فراهم می

میان چندین پلتفرم متدولوژی که در نظر 

گرفته شده است، دفتر مدیریت پروژه در 

امه کابردی اتوماتیک. حالت کلی، استقرار متدولوژی مدیریت پروژه را یا مبتنی بر پلتفرم دستی و کاغذی پیش خواهد برد و یا برن

 گردد.ی این دو پلتفرم در زیربخشهای ذیل تشریح میمراحل بنیادین توسعه
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 متدولوژی مبتنی بر کاغذ استقرار

نماید. بسته به نیازهای سازمان این پلتفرم متدولوژی، اجزاء متدولوژی را در قالب مدارک کاغذی جهت توزیع به کاربران گرداوری می

ی توان از انتشارات رسمی و یا غیر رسمی بهره برد. با این وجود، مهم این است که تضمین گردد که مدرک متدولوژی به همهمتبوع، می

شود. مدیر پروژه و اعضای تیم پروژه، به خصوص اعضای کلیدی تیم پروژه و در صورت امکان، ذینفعان متبوع مدیریت پروژه توزیع می

ط کسب و کار و مدیریت پروژه، بایستی در این توزیع وجود داشته باشند. دفتر مدیریت پروژه الزم برخی دیگر از ذینفعان در محی

 است تا این لیست توزیع را شناسایی نماید.

باشد. دفتر مدیریت پروژه یکی از ابزارهای عالی برای توزیع متدولوژی از طریق مشارکت در آموزش متدولوژی مدیریت پروژه می

کنند یک چراکه آنانیکه دوره آموزشی متدولوژی را به طور کامل طی می رویکرد را برای توزیع مدارک در نظر بگیردممکن است این 

 برند.نمایند و در نتیجه آن را با خود برای کاربردهای فوری به محل کارشان مینسخه کپی از مدرک متدولوژی را دریافت می

کاری الزم برای تولید و توزیع حتی یک مدرک متدولوژی ساده نیز آگاه باشد. این  مهم این است که دفتر مدیریت پروژه از حجم

ریزی تواند بر روی معرفی به موقع متدولوژی در سازمان اثرگذار باشد. این مسئله شاید حتی یک برنامهی استقرار متدولوژی میجنبه

 وژی و انجام فعالیتهای توزیع که در ادامه آمده است را تضمین نماید:که در درون آن زمان، هزینه و منابع الزم برای تولید مدرک متدول

 گرداوری و ویرایش تمامی اجزاء متدولوژی 

 تهیه و ترکیب هرگونه گرافیک و کار هنری 

 کسب توافق تیم/مدیریت توسعه متدولوژی بر روی نسخه نهایی 

 شناسایی تعداد کاربران، یعنی تعداد کپی مورد نیاز 

 متدولوژی اصلی تولید یک مدرک 

 بندی و انجام کارهای مربوط به چاپ و نشر.زمان 

 فراهم آوردن هرگونه خوراک اضافی جهت آموزش متدولوژی 

 های توزیع و آموزش.ریزی و حمل مدارک چاپ شده به محلبرنامه 
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مورد  ی تولید و توزیعاین برنامه باشد به منظور درج شدن درهمچنین بایستی هرگونه از عوامل موثر دیگر که در سازمان، متداول می

 بررسی و سنجش قرار گیرد. دفتر مدیریت پروژه در هر جا که کاربرد داشته باشد بایستی به کار گرفتن یک گروه کاربری را به منظور

 بگیرد.نمایش و اظهارنظر بر روی محتوای متدولوژی مدیریت پروژه و همچنین ایجاد تعهد در استفاده از آن در نظر پیش

 استقرار متدولوژی اتوماتیک

نماییم، ممکن است برخی یا بسیاری از مراحل استقرار کاغذی که در باال مشخص زمانیکه یک پلتفرم اتوماتیک متدولوژی را انتخاب می

مفاد و محتوای راهنمای اند هنوز الزم باشد که انجام شوند. مگر اینکه فرایندها و روشهایی که به طور مستقیم در برنامه کاربردی، شده

تواند شوند در ابتدا بر روی کاغذ توسعه یابد. سپس این محتوای متدولوژی میروش و فرایند، و شاید برخی از محتوای ابزار، ساخته می

یه به فرمت الکترونیکی منتقل گردد و یا در غیر اینصورت توسط مناسب ترین ابزارهای دردسترس سازمان در برنامه کاربردی تعب

 گردد.

شود و یا در زمانیکه الزم است یابد و یا به خدمت گرفته میهنگامیکه یک برنامه کاربردی جدید و اتوماتیک از متدولوژی توسعه می

نمونه موجود در سازمان را اصالح نماییم، چنین کاری بایستی به عنوان یک پروژه جداگانه انجام شود، زمان، هزینه و منابع الزم 

ریزی و ریزی آن پروژه در دستور کار قرار گیرد. در این راستا، تعدادی مراحل وجود دارد که بایستی در زمان برنامهبرنامه بایستی در

 رونمایی از یک پلتفرم اتوماتیک متدولوژی مد نظر قرار دهیم:

 افزاری در دسترسهای نرمشناسایی برنامه 

 اریافزهای نرممقایسه کارکردها و ویژگیهای برنامه 

 افزاری ارجحانتخاب یک برنامه نرم 

 افزاریگیری برنامه نرمخرید و به خدمت 

  افزاریای برنامه نرمسازی کارخانهسفارشی 

 )مدیریت قرارداد برنامه کاربردی و حق لیسانس آن )و هرگونه مذاکرات دیگر 

 افزاریرصد جا به جایی و انتقال برنامه نرم 
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 افزارینصب و تست برنامه نرم 

  افزاری )اگر قبل از جا به جایی انجام نشده باشد(سازی کلی برنامه نرمسفارشی 

 افزاریسفارشی سازی صفحه برنامه نرم 

 افزاریسازی گزارش برنامه نرم سفارشی 

 وارد نمودن اجزاء چرخه حیات فرایند متدولوژی مدیریت پروژه 

 وارد نمودن اجزاء روش مدیریت پروژه 

 زار مدیریت پروژه و ضمائم آنجعبه اب  سازیآماده 

 باشد(ای که در حال انتقال میهای مدیریت پروژه )برای هر پروژهورود اطالعات و داده 

 های استخر منابع پروژهورود اطالعات و داده 

 های مشتری پروژهورود اطالعات و داده 

 های پیمانکار/ فروشنده پروژهورود اطالعات و داده 

  ها و اعضای تیم آنها(دسترسی به کاربران اصلی )مدیران پروژهششناسایی و ایجاد 

 ای و مدیران ارشد(ششناسایی و ایجاد دسترسی به کاربران ثانویه )مدیران وظیفه 

 بندی و اجرای آموزش کاربری برنامه کاربردی.زمان 

 بندی و اجرای آموزش کاربری متدولوژی )فرایندها و روشها(زمان 

دهد. سازی یک پلتفرم اتوماتیک متدولوژی در نظر گرفته شود را ارائه میشاخصی از آنچه که بایستی برای پیادهاین لیست موارد 

سازی چنین سیستم اتوماتیک را محقق نماید. مهم این است که تشریح گردد که قرار نیست دفتر مدیریت پروژه به تنهایی پیاده

منتقل نماید که  IT/ISگیری به واحد اصلی را برای این نوع از خرید و به خدمت در حقیقت دفتر مدیریت پروژه بایستی مسئولیت

ریزی خرید و توجه کامل و با کیفیت الزم را به این کار معطوف خواهد داشت. با این وجود، دفتر مدیریت پروژه، بایستی در برنامه

گردد. به ی مدیریت پروژه مرتفع میه نیازهای جامعهگیری سیستم و انتخاب سیستم مشارکت نماید تا تضمین نماید کبه خدمت

سازی برنامه حفظ طور مشابه، کارکنان دفتر مدیریت پروژه، ممکن است مسئولیت اصلی را برای راهنمایی و یا انجام سفارشی

 .نمایند و همچنین ممکن است در میان اولین کاربران جهت آموزش دیدن در استفاده از سیستم اتوماتیک باشند
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و  نمودیمبا عنوان توسعه راهکارهای متدولوژی تشریح  را طی این جلسه سرفصلِ دیگری از مدل کارکردی متدولوژی مدیریت پروژه

تشریح  « مدیریت بلوغ متدولوژی»و « سازی متدولوژیپیاده» ان شاءاهلل در جلسه آینده سرفصلهای دیگری از این مدل را با عناوینِ

 .نماییممی

 

 

 

 

 

 

 

  


