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مقدمه :طی دو جلسه گذشته به تشریح دو سرفصل ایجاد مبنا و توسعه راهکارهای متدلوژی مدیریت پروژه از مدل کارکردی
«متدولوژی مدیریت پروژه» پرداختیم و در این جلسه میخواهیم به تشریح سرفصلهای پیادهسازی و مدیریت بلوغ متدلوژی بپردازیم.

متدولوژی مدیریت
پروژه
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پیادهسازی متدولوژی
پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه
بایستی صرفاً در زمانی به وقوع بپیوندد
که یک متدولوژی تأیید شده ،توسعه
یافته باشد و یا به خدمت گرفته شده
باشد و متناسب با نیاز برای ارائه خدمات
در محیط مدیریت پروژه مناسبسازی
شده باشد و برای دسترسی و استفاده
مهیا باشد .برای هر سازمانی ،پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه ،یک مجموعه فعالیت قابل توجه محسوب میشود .برای
سازمانهای بزرگ و چند مکانی ،یک مسئولیت و تعهد پیچیدهای محسوب میشود .متعاقب آن ،برنامهریزی تفصیلی برای موفقیت
در پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه ،ضروری میباشد.
زیربخشهای زیر ،سه فعالیت برجسته را که پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه را تسهیل مینماید ،توصیف میکند.

برنامهریزی پیادهسازی متدولوژی
این فعالیت تضمین مینماید که سازمان
متبوع برای معرفی یک رویکرد
ساختاریافته و تکرارپذیرِ مدیریت
پروژه ،آماده میباشد .انجام این فعالیت
مستلزم برنامهریزی راههایی است که
طی آن مدیران پروژه و اعضاء تیم پروژه
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به متدولوژی مدیریت پروژه ملحق میشوند ،چگونگی پشتیبانی مدیران ارشد و اجرایی از آن مشخص میگردد ،چگونگی بسط و
گسترش آن برای استفاده در محیط مدیریت پروژه مشخص میگردد.
برنامهریزیِ پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه ،که توسط دفتر مدیریت پروژه تسهیل شده است میتواند با یک جلسهی
برنامهریزان کلیدیِ پیاده سازی ،آغاز گردد .این کار احتماالً بایستی شامل تیم توسعه متدولوژی شود چراکه اعضاء احتماالً قرار
است اشتغالشان به کار پیاده سازی را ادامه بدهند و یا حداقل بتوانند برای یک انتقال مناسب در این مقطع مهیا گردند .هدف از
این جلسه ،تصمیمگیری بر سر این است که چه اقداماتی از پیادهسازی مدیریت پروژه اجرا خواهد گشت و قرار است چه برنامه-
هایی منطبق بر آن تهیه گردد.
هفت اقدام پیشنهادی زیر برای پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه ،مالحظات دفتر مدیریت پروژه و برنامهریزی مربوطه را
تضمین مینماید .اضافه نمودن این موارد و هر عنصر دیگری به برنامهی پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه بایستی شامل
مشخص نمودن هزینه ،زمان بندی فعالیت و تاریخهای تکمیل آن و منابع الزم جهت انجام هر یک از فعالیتهای پیادهسازی
متدولوژی باشد.

پشتیبانی مدیریت اجرایی
مشغولیت و اعتبار دادنِ مسئولین رده باالی اجرایی و مدیران به پیادهسازی متدولوژی را نمیتوان دست کم گرفت .پشتیبانی
علنی آنها ،برای موفقیت در پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه امری ضروری میباشد .متقابالً ،فقدان تعهد سطح اجرایی نسبت
به متدولوژی ایجاد شده مدیریت پروژه( ،فقدانی)که توسط افراد ،حس شده و دیده شود ،احتماالً منجر به پیادهسازی ناقص و
ناکافی خواهد شد .بنابراین ،برنامهی پیادهسازی متدولوژی ،بایستی آن دسته از اقدامات اجرایی را که قرار هست انجام شود و
فعالیتهایی که مدیران در آنها مشارکت خواهند نمود تا پشتیبانی خود را نشان داده و متدولوژی مدیریت پروژه تأیید گردد ،را
مشخص نماید .حداقل ،یک مسئول اجرایی کلیدی بایستی در برقراری ارتباط با متدولوژی مدیریت پروژه شرکت نموده تا از خط
مشیِ شکل گرفته در استراتژی استقرار متدولوژی ،استفاده نماید.
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تشکیل گروه کاربران متدولوژی
دفتر مدیریت پروژه ،بایستی تشکیل یک گروه کاربران متدولوژی را در نظر داشته ،توصیه نماید و یا خود انجام دهد .در ابتدا،
ال نقش خیلی حیاتی را در پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه ایفا خواهد نمود ،در بلندمدت ،گروه کاربران
این گروه احتما ً
می تواند به کاربران جدید کمک نماید تا با فرایندها و روشهای تجویزی آشنایی پیدا نمایند ،و این گروه میتواند به منظور فراهم
آوردن بازخورد مد اوم به دفتر مدیریت پروژه با توجه به کاربرد و اثربخشی متدولوژی به کار رود .دفتر مدیریت پروژه بایستی
مشارکت گروه کاربران را تعیین نماید که ممکن است متشکل از مدیر پروژههای منتخب یا همه کاربران متدولوژی مدیریت پروژه
باشد .از این نظر ،اگر یک گروه کاربران متدولوژی در سازگاری با فرهنگ سازمان متبوع خود باشد ،بایستی در برنامه پیادهسازی
مدیریت پروژه گنجانده شود.

تشکیل تیم پیادهسازی متدولوژی
تیم پیادهسازی متدولوژی به منظور تسهیل پیادهسازی برای هر یک از پروژهها و در هر یک از محلهای پیادهسازی متدولوژی
تالش مینماید .تیم پیادهسازی بایستی شامل مدیران ارشد پروژهها و مربیان مدیریت پروژهای شود که با مفاهیم پیشرفته
مدیریت پروژه آشنایی داشته و درک کاملی نسبت به متدولوژی که قرار است پیادهسازی گردد داشته باشند و از یک روحیه
فداکاری جهت دستیابی به اهداف پیادهسازی متدولوژی برخوردار باشند .اعضاء تیم پیادهسازی متدولوژی تا زمانیکه از متدولوژی
جدید رونمایی شده و معرفی گردد شانه به شانه در کنار مدیر پروژه و اعضاء تیم پروژه ،کار خواهند کرد .فعالیتهای تیم پیادهسازی
متدولوژی و مربی مرتبط با مدیریت پروژه میتواند موارد زیر را شامل شود:


تسهیل نمودن اولین استفادهی مدیر پروژه و تیم پروژه از روشها و فرایندهای متدولوژی مدیریت پروژه



شفافسازی الزامات و راهنمای موجود در متدولوژی



شنیدن و گرداوری دغدغه های کاربری درباره استفاده از متدولوژی برای تحلیلهای آتی که حاکی از این است که صدای
کاربران در ویرایشهای بعدیِ متدولوژی و یا در اقدامات اصالحی فوری جهت تصحیح ایرادات متدولوژی یا از قلم
افتادگیها ،شنیده شود و نقطه نظراتشان اعمال گردد.
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مالحظه عملکرد زودهنگام متدولوژی جهت ارزیابی پذیرش کاربر و اثربخشی کاربرد آن بر روی پروژهها و بعداً آماده-
سازی گزارشهایی از یافتهها.



کار کردن در ارتباط با گروه کاربران متدولوژی به منظور فهم و برطرف نمودن مشکالت و مسائل پیادهسازی

تیم پیادهسازی متدولوژی ممکن است از اضافه نمودن مشاوران مدیریت پروژه بیرونی جهت خدمترسانی در درجه اول به عنوان
مربی بهره برده و منتفع گردد .این خدمات ،ارزیابی مستقلی از موفقیت در پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه و عملکرد اولیه
متدولوژی فراهم میآورد .به شدت توصیه میگردد که استفاده از یک تیم پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه در برنامهی پیادهسازی
لحاظ گردد.

کمک گرفتن از کاربر برای پیادهسازی متدولوژی
پیادهسازی متدولوژی ،تغییر را در سازمان متبوع ،نمایان می سازد .بنابراین ،کاربران در تمامی سطوح درخواستها و سوالهایی درباره
چگونگی ،زمان ،مکان و چراییِ اثرات ایجاد شده به واسطهی این تغییر خواهند داشت .دفتر مدیریت پروژه میتواند برای افزایش
پشتیبانی کاربری در پیادهسازی متدولوژی در طول این دوره زمانی از طریق برنامهریزی برای موارد زیر به صورت فعاالنه به ساماندهی
بپردازد:


ایجاد خط کمک تلفنی و یا میز کمکرسانی جهت تسهیل پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه



ایجاد یک صفحه در شبکه داخلی به صورت اختصاصی به منظور فراهم آوردن اطالعات مربوط به پیادهسازی متدولوژی
مدیریت پروژه



استفاده از ایمیل ،اتاقهای گفتگوی آنالین ،و سایر ابزارهای همکاری جهت تبادل اطالعات بحرانی و به موقع

دفتر مدیریت پروژه نیاز خواهد داشت تا منابع را به منظور طراحی و پیادهسازیِ این ویژگیهای پشتیبانی مهیا نماید و احتماالً آنها را
به عنوان کارشناسان متدولوژی به خدمت بگیرد کارشناسانی که دانش (و شاید مقداری یکدلی) مورد نظر کاربران جدید متدولوژی
که در طول دوره پیادهسازی در جستجویش میباشند را دارا هستند.
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توسعهی مکانیزم بازخورد متدولوژی
این مکانیزم بازخورد ،توانمندی الزم را برای اندازهگیری و جمعآوری اطالعات از کاربران متدولوژی فراهم میآورد .در مواردیکه
پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه به عنوان یک برنامه پایلوت انجام میشود ،چنین بازخوردی از نسخههای کوتاه مدت متدولوژی
حمایت خواهد نمود .مشارکت کنندگان در پیادهسازی متدولوژی بایستی از اینکه ارزیابیشان مورد نیاز میباشد و اینکه بازخوردِ به
هنگام جهت تأیید متدولوژی پیش از یک پیادهسازی گسترده در سراسر سازمان مورد نیاز میباشد ،آگاه باشند .نه تنها این ساز و کا ِر
بازخورد در پیادهسازی اولیه متدولوژی ،حیاتی میباشد بلکه همچنین میتواند برای تطبیق مداوم فعالیتهای بعدی پیادهسازی
متدولوژی نیز استفاده گردد.
در برنامهریزی برای این مکانیزم ،دفتر مدیریت پروژه بایستی رویهای را که به وسیلهی آن بازخود کاربر فراهم میشود را شناسایی
نماید که شامل لحاظ نمودن موارد زیر میباشد:


فرمت تجویزی و محتوای گزارش بازخورد کاربریِ متدولوژی



جدول زمانی مطلوب و تکرار گزارشدهی بازخورد.



مشخصات فرایند ارسال گزاش بازخورد



شناسایی و تعریف توزیع گزارش بازخورد



فرایندی برای بررسی و ارزیابی گزارشهای بازخورد



رویهای برای پاسخدهی به کاربرانی که گزارشهای بازخورد را تهیه مینمایند.

فرایند گزارش دهی بازخورد الزم است فعالیتی با حسن نیت باشد که ارتباطات دو سویه را مهیا نماید چراکه مالحظات جدی را از
محتوای هر گزارش بازخورد از جانب کاربران نمایان میسازد .برنامه پیاده سازی متدولوژی بایستی هم فرایند و هم هدف مکانیزم
بازخورد را برای استفاده منتقل نماید.
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توسعه برنامه آموزش متدولوژی
دفتر مدیریت پروژه ،این برنامه را برای شناسایی آموزشهای الزم برای کاربران متدولوژی جدید تهیه مینماید .به تمامی ذینفعان
مربوطه در محیط مدیریت پروژه بایستی فرصت حضور را ارائه داد .بنابراین یک برنامه کامل آموزش مدیریت پروژه ،تجهیزِ مشارکت
کنندگان زیر را با سطح مشخصی از آموزش ،هدف قرار داده است:


مدیر پروژه :آموزش فرایند و ر وش تفصیلی متدولوژی مدیریت پروژه و در صورتیکه یک پلتفرم اتوماتیک رونمایی شده
باشد ،آموزش ویژگیها و کارکردهای سیستم



اعضاء تیم پروژه  :آموزش مناسب روش و فرایند مدیریت پروژه و در صورتیکه یک پلتفرم اتوماتیک رونمایی شده باشد،
آشنایی با ویژگیها و کارکردهای سیستم



مدیران واحدهای کسب و کار  :آشنایی کافی با فرایندها و روشها و در صورتیکه یک پلتفرم اتوماتیک رونمایی شده باشد،
آموزش ویژگیها و کارکردهای سیستم به میزان نیاز.



مدیران ارشد :آشنایی با کلیات متدولوژی به منظور آشناسازی مدیران با رویکرد جدید مدیریت پروژه

یک متدولو ژی مدیریت پروژه جدید معموالً از طریق یک طرح آموزشی رسمی رونمایی و معرفی میگردد که به طور اختصاصی برای
ارائه جنبه های فنی ،مدیریتی و کسب و کارِ محتوایش طراحی شده است .با این وجود اگر آموزش رسمی پیگیری نمیشود ،برخی از
انواع طرحهای آشنایی با متدولوژی الزم است برای کاربران متدولوژی اجرا شود .نوع آموزش و تاریخهای پیشنهادی آموزش کاربری
مدیریت پروژه برای هر یک از گروههای کاربری در این برنامه ارائه میشود.

برنامهریزی برای تبلیغات متدولوژی
دفتر مدیریت پروژه بایستی رویکرد مطلوب را بررسی دقیق نموده و طرحهای ترغیب سازمانی و فعالیتهای تأیید مدیریت باالتر را
مشخص نماید که این فعالیتها جهت پشتیبانی از پیاده سازی متدولوژی مدیریت پروژه به کار خواهد رفت .به عالوه ،همانگونه که
 PMOپیشبینی نموده و پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه را اجرا مینماید ،اعالمیههای تبلیغی و تبلیغات داخلی و خارجی ،نیز
میتواند جهت اظهار اشتیاق سازمانی برنامهریزی شود.
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1

اگرچه این فعالیت میتواند در برنامه پیاده-
سازی متدولوژی مدیریت پروژه موجود
باشد ولیکن به دلیل اهمیت موفقیت پیاده-
سازی متدولوژی ،به صورت جداگانه تعریف
میگردد .همینطور دفتر مدیریت پروژه الزم
است رهبری قوی را در برنامهریزی و اجرای
انتقال هر یک از پروژهها به صورت جداگانه
به متدولوژیِ تازه پیادهسازی شده ،مهیا نماید.
 5فعالیت زیر پیشنهاد میگردد تا دفتر مدیریت پروژه را در راهبری و هدایت برنامهریزی جامع و کامل انتقال پروژه یاری نماید .از
آنجاکه فرایند اجرای انتقال پروژه به متدولوژی جدید میتواند خیلی پیچیده باشد PMO ،بایستی بارهای غیرضرور انتقال را از کاربران
بردارند و این کار را از طریق آمادهسازی برنامه جامع انتقال پروژه که یک انتقال روان را تسهیل مینماید ،انجام دهد.

تهیه استراتژی انتقال پروژه
دفتر مدیریت پروژه ،با دریافت ورودی و راهنمایی از مدیریت ارشد ،بایستی تیم پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه را در توسعه
استراتژی کلی انتقال پروژه رهبری نماید .این استراتژی ،راهنمایی را فراهم میآورد برای تعریف اینکه چه پروژهای در مرحله انتقال
قرار گیرد ،کدامیک ،استفاده از فرایندها ،روشها و ابزارهای جاری را کامل نمایند و برای کدامیک از انتقال ،صرف نظر نماییم .این
استراتژی همچنین بایستی ،محدوده فعالیتهای اولیه و بعدی پیادهسازی را نیز در دستور کار قرار دهد ،یعنی از یک واحد کسب و کار
تا چندین و یا همه واحدهای کسب و کار ،به صورت سازمانی و یا منطبق بر پراکندگی جغرافیایی.

Plan Project Transition-1
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استراتژی انتقال به طور طبیعی شامل اطالعات زیر میباشد:


معیاری که بایستی استفاده شود تا پروژههایی که برای انتقال به متدولوژی جدید مدیریت پروژه کاندید میباشند را طبقه-
بندی نماییم.



معیاری که بایستی استفاده شود تا نقطه انتقال در متدولوژی جدید را برای پروژههایی در مقاطع مختلفی از چرخه حیات
مدیریت پروژه شناسایی نماید.



توالی توصیه شده و زمانبندی پیشنهادی برای انتقال پروژه ،یعنی با نوع پروژه یا دسته بندی آن ،با واحد کسب و کار ،و با
جانمایی جغرافیایی.

بررسی وضعیت پروژه
مدیران پروژه می توانند از طریق دفتر مدیریت پروژه در گرداوری اطالعات مربوطه برای هر یک از پروژههای فعال که قرار است به
متدولوژی جدید منتقل گردند هدایت شوند .دفتر مدیریت پروژه بایستی این اطالعات را از مدیران فعلی پروژه کسب نماید و آن را
به عنوان ورودی برای تصمیمات انتقال پروژه تحلیل نماید .اطالعات مورد نیاز پروژه ،مواردی را که در زیر لیست شدهاند را شامل
میشود ،این موارد برای هر پروژهای که در حال پیشرفت باشد و یا پروژه جدیدی که انتظار میرود که در طول دوره پیادهسازی
متدولوژی شروع شود به عنوان اطالعات مورد نیاز کاربری دارد.


نام پروژه



اطالعات طبقهبندی پروژه (مثال :اندازه پروژه ،ارزش تخمینی کل پروژه ،درجه پیچیدگی پروژه)



تاریخهای شروع و پایان برنامهای پروژه



تاریخ شروع واقعی پروژه و هر تاریخ پایان بازنگری شده



مکان(های) پروژه



نام مدیر پروژه و تعداد اعضاء تیم پروژه



لیست مشتری پروژه و ذینفعان کلیدی (نام ،جایگاه و سازمان)



وضعیت پروژه در چرخه حیات مدیریت پروژه
9
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ارزیابی مدیر پروژه از چگونگی پاسخگویی مشتری نسبت به تغییرات ناشی از استفاده از متدولوژی جدید



ارزیابی مدیر پروژه از پذیرش متدولوژی جدید توسط تیم پروژه



تحلیل مدیر پروژه از نیاز و محلهای کمک به پیادهسازی و پشتیبانی مربی مدیریت پروژه

نتیجه این بررسی ،شناسایی پروژههایی است که کاندیدی برای انتقال به متدولوژی جدید میباشد.

انجام مصاحبههای انتقال پروژه
دفتر مدیریت پروژه ،مصاحبهها را با هر یک از مدیران پروژهها که مسئول انتقال پروژههای انتخابی میباشند ،سازماندهی و اجرا
مینماید .مصاحبهها برای موارد زیر به کار میرود:


شناسایی هر یک از مسائل جاری عملکرد پروژه



تست و بررسی اطالعات طبقهبندی پروژه با هر یک از مدیران پروژه



بررسی مستندات مربوطه پروژه



شناسایی مسائل و محدودیتهایی که بر روی پیادهسازی متدولوژی جدید در یک پروژه خاص اثر خواهد گذاشت.



شناسایی دوره زمانی مناسبِ انتقال



تعریف دغدغههای مدیر پروژه نسبت به پیادهسازی متدولوژی جدید



شناسایی و برنامهریزی راهکارهایی برای موانع انتقال

اجرای ارزیابی انتقال و تحلیل شکاف

2

دفتر مدیریت پروژه ،بررسی تمامی اطالعات پروژه را که در طول مصاحبه ها و جلسات با مدیران پروژه به دست آمده است رهبری و
هدایت مینماید .عالوه بر این ،دفتر مدیریت پروژه ،همراه با تیم پیاده سازی متدولوژی ،هر یک از نیازهای پروژه را برای یک انتقال
موثر به متدولوژی جدید ارزیابی مینماید .ارزیابی و تحلیل بایستی


برنامهی کاربردی متدولوژی جدید را برای هر یک از پروژهها ارزیابی نماید.

Gap Analysis-2

10

جزوه آموزشی دفتر مدیریت پروژه PMO
جلسه سوم – بخش سوم

مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

www.ipmp.ir



شکافهای بین مستندات جاری پروژه و مستنداتی که متدولوژی جدید نیاز دارد ،شناسایی نماید.



الزامات تکمیل هر یک از پروژهها نسبت به فرایند متدولوژی جدید را از طریق آنالیز شکاف ،تعریف نماید.



هر یک از مسائل و اثرات خاص طرح با توجه به پیادهسازی متدولوژی جدید که بایستی در برنامهریزی انتقال کسب و کار در
نظر گرفته شود را گروهبندی نماید.



اثر انتقال بر روی حجم کاری کارکنان پروژه را محاسبه نماید.



گروههای ذینفعان سازمانی را شناسایی نماید و پیشنهادهایی را برای مشارکت آنها در پیادهسازی متدولوژی جدید تهیه
نماید.



نیاز به منابع اضافی برای انجام انتقال هر یک از پروژهها را تعریف نماید.



الزامات خاص برای پشتیبانی ،آموزش و مربیگری مدیریت پروژه را شناسایی نماید.

تهیه برنامهی انتقال پروژه
دفتر مدیریت پروژه ،تیم پیادهسازی را در تولید یک برنامه تفصیلی انتقال پروژه رهبری مینماید .برنامهای که در حال استفاده از
اطالعات به دست آمده از فعالیتهای فوق می باشد .این برنامه رویکرد کلی انتقال را جهت استفاده برای تمامی پروژهها در سازمان
متبوع ارائه مینماید و موارد زیر را مشخص میکند:


نقطه انتقال در چرخه حیات متدولوژی جدید برای انتقال هر پروژه به متدولوژی جدید



اجباری یا اختیاری بودن تکمیل مستندسازی متدولوژی جدید برای هر یک از پروژهها (یعنی کدامیک از ابزارها ،فرمها ،چک
لیستها ،الگوهای متدولوژی جدید بایستی تکمیل شود)



منابع اضافی مورد نیاز جهت تسهیل انتقال پروژه برای هر یک از پروژهها ،یعنی ورود دادههای پروژه ،آمادهسازی مستندات
و انتقال کار و مواردی از این دست.



زمان بندی فعالیت انتقال پروژه ،شامل آموزش برای مدیران پروژه و تیم پروژه ،تاریخهای انتقال به متدولوژی جدید ،و
تاریخهای پشتیبانی و مربیگری مورد نیاز مدیریت پروژه
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اجرای آموزش و پیادهسازی متدولوژی
برنامهریزی توسط دفتر مدیریت پروژه و تیم
پیادهسازی متدولوژی جهت راهنمایی و
هدایت فعالیتهای پیادهسازی متدولوژی
مدیریت پروژه به کار خواهد رفت .به ازای
هر یک از برنامههای تولید شده ،دفتر
مدیریت پروژه میتواند بر روی فعالیتهای
چهارگانه پیادهسازی مدیریت پروژه به شرح
زیر نظارت نماید.

آموزش کاربری متدولوژی
آموزش تجویزی متدولوژی یا سایر طرحهای آشناسازی متدولوژی در انطباق با برنامه آموزشی متدولوژی ارائه نمایید .همانگونه که
پیش از این در این کارکرد دفتر مدیریت پروژه پیشنهاد شد ،تکمیل آموزش متدولوژی مدیریت پروژه ،بایستی دریافت جداگانه
مستندات متدولوژی برای هر یک از افراد و یا دسترسی سیستمی ایشان را تضمین نماید .این کار به منظور استفاده فوری توسط
شرکتکنندگان طرح آموزشی انجام میگردد.

اجرای برنامه پیادهسازی متدولوژی
پشتیبانی از تیم پیادهسازی پروژه را توأم با مربیگری مدیریت پروژه در ارتباط با تکمیل آموزش کاربری متدولوژی ارائه نمایید.
همانطور که در برنامه پیادهسازی متدولوژی مطرح شد خدمات پشتیبانی از پیادهسازی متدولوژی فراهم آورید.
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فعالسازی مکانیزم بازخورد کاربر
دستورالعملهایی را فراهم کنید تا هر یک از افراد درگیر در پیادهسازی متدولوژی با توجه به فرایند و ابزار ،بازخورد استفاده اولیه خود
را از متدولوژی ارائه نماید .اهمیت این فعالیت را تقویت نمایید و ارزش مشارکت هر یک از کارکنان را اظهار نموده و نمایان سازید.
فعالیتهای تحلیل بازخورد را آغاز نمایید و پاسخهایی را نیز برای کاربران مشارکت کننده تهیه کنید.

اجرای برنامه انتقال پروژه
کارهای مدیران پروژه را در انتقال هر پروژه به متدولوژی جدید مدیریت پروژه رصد نموده ،مدیریت و مساعدت نمایید .این مقوله به
ویژه برای مدیران پروژهای که مسئولیت انتقال بیش از یک پروژه را عهدهدار میباشند بسیار مهم و حیاتی محسوب میشود .اطمینان
حاصل نمایید که دفتر مدیریت پروژه و یا اعضاء تیم پیاده سازی متدولوژی به منظور کمک در مسائل یا سازماندهی برای پشتیبانی
منابع اضافی ،در دسترس میباشند.

مدیریت بلوغ متدولوژی

3

استقرار متدولوژی مدیریت پروژه ،در طول
زمان نیازمند توجهات مداوم دفتر مدیریت
پروژه میباشد .فارغ از اینکه آیا پیادهسازی
اولیه متدولوژی به تعداد کمی از فرایندها و
روشهای کلیدی محدود میشود یا اینکه به
عنوان یک راهکار چرخه حیات کامل
مدیریت پروژه ارائه میگردد ،دفتر مدیریت
پروژه الزم است تضمی ن نماید که استفاده از متدولوژی ،اهداف مطلوب کسب و کار را به دست میدهد .عالوه بر این ،دفتر مدیریت

Manage Methodology Maturity-3
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پروژه همچنین مبتنی بر نیازهای شناسایی شده ی کاربران ،همسویی با کارکردهای کسب و کار ،و توانمندی برای معرفی مفاهیم
پیشرفته در محیط مدیریت پروژه ،میخواهد تا فرصتهایی را برای بسط و بهبود متدولوژی مورد تست و بررسی قرار دهد.
سه فعالیتی که در زیربخشهای زیر توصیف شدهاند ،نظارت بر متدولوژی مدیریت پروژه را همزمان با بلوغ آن از پیادهسازی اولیه تا
استفاده گسترده در محیطهای پروژه و کسب و کار مشخص مینمایند.

ارزیابی پیادهسازی متدولوژی
ازآنجاکه دفتر مدیریت پروژه مسئول نظارت بر استقرار متدولوژی مدیریت پروژه میباشد ،برای ارزیابی اثربخشی پیادهسازی ،در
جایگاه مناسبی قرار دارد .این راهنمایی برای ارزیابی متدولوژی ،میتواند هم برای فعالیتهای اولیه پیادهسازی متدولوژی و هم برای
فعالیتهای بعدیِ آن که دفتر مدیریت پروژه عهدهدارِ آن میباشد وفق پیدا نموده و به کار رود.
دفتر مدیریت پروژه بایستی چندین نقطهی کلیدی را در طول پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه رصد نموده و ارزیابی نماید:


آمادگی برای استفاده از پلتفرم متدولوژی مدیریت پروژه



اجرا و تکمیل جدول زمانبندی آموزش کاربری متدولوژی



دستیابی به زمانبندی فعالیت پیادهسازی متدولوژی



انجام انتقالهای پروژه به فرایندها ،روشها و ابزارهای جدید



دستیابی به توانمندیهای زودهنگام عملکرد متدولوژی یعنی سطوح رضایت بخش استفاده اولیه از متدولوژی مدیریت پروژه



پذیرش متدولوژی توسط کاربران اصلی و کاربران فرعی.

دفتر مدیریت پروژه بایستی هر یک از این موارد را برای شناسایی و تصحیح کلیه مشکالت و کمبودهایی که تیم پیادهسازی متدولوژی
و یا کاربران جدید متدولوژی با آن مواجه میشوند ،ردیابی و پیگیری نماید .در این راستا ،مشکالت و مسائلِ برخاسته از این پیادهسازی
و برآمده از طریق ارزیابی عادالنه میتواند مورد بررسی قرار گیرد و درسآموختههای منتج از آن میتواند در گام بعدی استقرار
متدولوژی مدیریت پروژه به کار رود.

14

جزوه آموزشی دفتر مدیریت پروژه PMO
جلسه سوم – بخش سوم

مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

www.ipmp.ir

دفتر مدیریت پروژه بایستی رویههایی را برای انجام ارزیابی اولیه پیادهسازی متدولوژی توسعه دهد و آنها را در برنامهی پیادهسازی
متدولوژی مدیریت پروژه قرار دهد.

تحلیل عملکرد متدولوژی
دفتر مدیریت پروژه ،بایستی تست و بررسی
مداوم عملکرد متدولوژی مدیریت پروژه را
تسهیل نماید که این کار  PMOرا قادر میسازد
تا اطمینان حاصل نماید که سازمان حداکثر
منافع را از استقرار متدولوژی دریافت مینماید.
تحلیلهای عملکرد متدولوژی بایستی در
فواصل تکراری انجام شود فواصلی که زمان کافی برای به کار بستن اقدامات اصالحی  PMOدر پاسخدهی به نتایج عملکرد ضعیف
متدولوژی را فراهم آورد .به محض تکمیل پیاده سازی یک متدولوژی چرخه حیات ،دفتر مدیریت پروژه ممکن است بخواهد یک تست
و بررسی فصلی (سه ماه یکبار) را برای اولین سال در نظر بگیرد .سپس با دستیابی به نشانگرهای مطلوب عملکرد ،دفتر مدیریت پروژه
ممکن است تست و بررسی خود را از عملکرد متدولوژی مدیریت پروژه به فواصل سالیانه تغییر دهد.
در تحلیل عملکرد متدولوژی مدیریت پروژه ،دفتر مدیریت پروژه بایستی حداقل سه اقدام اساسی را که در زیربخشهای زیر توصیف
شده است به انجام برساند.

اندازهگیری میزان استفاده از متدولوژی
رویههای را تولید نمایید تا اندازهگیری نماید که چه کسانی و به چه تعداد در محیط مدیریت پروژه در حال استفاده از همه یا بخشی
از قابلیتهای متدولوژی مدیریت پروژه میباشند .این تحلیل بایستی تعیین نماید که آیا نشانگر متداولی برای استفاده و یا عدم استفاده
و یا هرگونه وقوع جداگانهای از عدم استفاده که ال زم است در دستور کار قرار گیرد ،وجود دارد یا خیر .دفتر مدریت پروژه میتواند
ی تحلیل ،تهیه نماید.
نمودارهای روندنمای استفاده از متدولوژی را به عنوان ابزارهای کمک ِ
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ی استفاده کامل از متدولوژی مدیریت پروژه در محیط مدیریت پروژه میباشد ،به
فرض بر این است که یک دفتر مدیریت پروژه ،در پ ِ
خصوص اگر متدولوژی ،پوشش کاملی از چرخه حیات مدیریت پروژه را فراهم آورد .این عنصر تحلیلی بایستی برای شناسایی سطوح
استفاده توسط مدیران ،اعضاء تیم پروژه و سایر ذینفعان پروژه طراحی شود همانند گسترهی استفادهای که در سطح واحدهای کسب
و کار در سازمان متبوع صورت میپذیرد.

ارزیابی اثربخشی متدولوژی
این مورد تحلیلی ممکن است بزرگترین چالش برای دفتر مدیریت پروژه را به نمایش بگذارد .با این وجود ،اگر  PMOقرار است منافع
محقق شده از طریق استقرار متدولوژی مدیریت پروژه را تعیین نماید این تحلیل ،ضروری میباشد .ارزیابی شامل شناسایی و تحلیل
نمونههایی از شاخصهای عملکردی میباشد که در زیر آماده است:


نرخهای تکمیل پروژه (به لحاظ زمان ،به لحاظ هزینه)



نرخهای تکمیل پروژه به تفکیک هر یک از مدیران پروژه



برنامهریزی پروژه و اثرات مربوطه در حوزه مدیریت تغییرات محدوده



کارایی مصرف منابع و مدیریت آن



کیفیت اقالم قابل تحویل پروژه و پذیرش مشتری



سطح ارتباطات ذینفعان و سطح رضایت مشتری

سایر شاخصهایی که برای اندازه گیری مشارکتهای متدولوژی در عملکرد پروژه و کسب و کار طراحی شده است میتواند برای
تحلیلهای  PMOاضافه شود.
این ارزیابی ،توسعه ی شاخصهای خاص را برای نمایش عملکرد در درون سازمان متبوع ،تضمین مینماید .بنابراین ،دفتر مدیریت
پروژه بایستی جلسهی مدیریتی سطح باالیی را تشکیل دهد تا معیار تحلیل پیشنهادی را تولید نماید و ورودیِ حوزههای منفعت
مدیریتی را در توسعه رویهها برای این حوزهی تحلیل استخراج نماید .چونکه  ،PMOبه احتمال زیاد گزارشهای تحلیل عملکرد
متدولوژی را از طریق محیط مدیریت پروژه برای مدیران می فرستد ،شایسته است که این دفتر ،از قبل با مدیریت ارشد بر روی
انتظاراتشان همکاری نموده باشد.
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ارزیابی اثربخشی دفتر مدیریت پروژه
دفتر مدیریت پروژه بایستی یک مکانیزم خود ارزیابی را برای تعیین اثربخشیاش در شناسایی و پاسخدهی به نتایج شاخصهای
عملکرد متدولوژی ایجاد نماید .به خصوص ،دفتر مدیریت پروژه ممکن است بخواهد اثربخشیاش را در حوزههای زیر ارزیابی نماید:


کیفیت تحلیلهای عملکردی اجرا شده



کامل بودن و امکان استفاده از گزارشهای تحلیل عملکرد



کفایت شاخصهای عملکردی استفاده شده



ارزش تکرار تحلیلهای که  PMOاجرا مینماید

هدف از این خود ارزیابی این است که تضمین نماید ارزیابیهای متدولوژی که در حال انجام میباشد ارزش معقولی را ،نه فقط برای
 PMOبلکه همچنین برای سازمان فراهم میآورد .در این راستا ،دفتر مدیریت پروژه میتواند لیست فوق را همراه با هر شاخص دیگری
از اثربخشی  PMOکه ضروری پنداشته میشود ،در نظر بگیرد.

مدیریت نگهداشت متدولوژی

4

دفتر مدیریت پروژه مسئولیت نظارت بر
طراحی و توسعهی اولیه و مداوم متدولوژی
مدیریت پروژه را عهدهدار میباشد .به
عنوان بخشی از این مسئولیت ،این فعالیت
پیشنهاد میدهد که دفتر مدیریت پروژه
«نگهداشت» مداوم متدولوژی پیادهسازی
شدهی مدیریت پروژه را اجرا نماید .چنین
ال شامل فعالیتهای زیر میشود:
نگهداشتی از متدولوژی معمو ً

Manage Methodology Maintenance-4
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انجام ارزیابی عملکرد متدولوژی :ارزیابیها و تحلیلها را در فواصلی که در دو زیربخش قبلی توصیه شده است انجام دهید تا
کاربردش را مشخص نماید ،و اینکه با چه کیفیتی از قابلیت مطلوب در محیط مدیریت پروژه پشتیبانی مینماید ،و با چه
کیفیتی به منافع کسب و کار سازمان خدمت مینماید.



انجام بررسیهای محتوایی متدولوژی :بازخورد کاربری را در ارتباط با بررسیهای منظم محتوای متدولوژی مورد تست و
بررسی قرار دهید تا تضمین نماید که فرایندها و روشها ،در سازگاری و تطابق با استانداردهای مقرر باقی ماندهاند .تعیین
کنید که آیا ب هبود فرایند (یا روش) ،عملکرد مدیر پروژه و موفقیت پروژه را افزایش خواهد داد یا خیر؟



تغییر در جهت بهبود فرایند (و روش) متدولوژی :تعیین کنید که هر چند وقت یکبار و در چه زمانی ،به روزرسانیها یا
ویرایشهای متدولوژی مدیریت پروژه ،پیگیری خواهد شد ،و سپس برنامهریزی نموده و به ازای هر پیشنهاد تغییر و بهبودی
که از مدیران پروژه و اعضاء تیم پروژه ،از سایر ذینفعان در محیط مدیریت پروژه و از مطالعه و تحقیق انجام شده توسط دفتر
مدیریت پروژه ،دریافت شده است ،اصالح متدولوژی را انجام دهید.



بررسی اثربخشی پلتفرم متدولوژی :بررسی نمایید که با چه کیفیتی پلتفرم انتخاب شده متدولوژی در حال ارائه خدمات در
راستای هدفش می باشد .اگر پلتفرم ،مبتنی بر کاغذ است ،تعیین نمایید که آیا فرایند به میزان کافی بالغ است که مهاجرت
به برنامهی کاربردی اتوماتیک صورت پذیرد و اگر از قبل اتوماتیک بوده است تعیین نمایید که آیا پلتفرم به میزان کافی ،به
دردِ نیازهای محیط مدیریت پروژه می خورد و یا تعیین نمایید که آیا اآلن زمان به روزرسانی یا تغییر در برنامه کاربردی
اتوماتیک میباشد.



شناسایی فرصتهایی برای استفاده وسیعتر از متدولوژی :کارایی و موفقیتی را که متدولوژی مستقر برای سازمان متبوع با
خود به ارمغان آورده است بررسی نمایید .تعیین نمایید که آیا محدوده وسیعتری از کاربران در محیط فعلی کسب و کار که
از فراهم آمدن متدولوژی برای استفادهشان بهرهمند میشوند وجود دارند یا خیر .یا به طور مشابه ،بسط چنین متدولوژی را
در سطح بنگاه کسب و کار وسیعتری در نظر بگیرید که سایر مکانها را نیز در بر میگیرد ،سایر مناطق جغرافیایی یا شاید
حتی مکانهای جهانی.
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یادداشت الحاقی برای  PMOکوچکتر
این یادداشت الحاقی در پایان هر فصل آورده میشود تا راهکارهایی سادهتر که یک  PMOکوچکتر ممکن است به دنبال آن باشد را
ارائه دهد تا اینکه مقداری شباهت از کارکرد تجویزی را به دست آورد حتی در هنگامیکه شرایط کاهش منابع ،منابع مالی ناکافی و
حمایت و پشتیبانی محدود وجود دارد .با این وجود ،در این اولین فصل از کارکردهای دفتر مدیریت پروژه ،منابع اندکی برای PMO
کوچکتر وجود دارد چراکه موضوع این فصل –متدولوژی مدیریت پروژه -یک هدف بنیادینِ دفتر مدیریت پروژه میباشد .بنابراین،
حتی کوچکترین  PMOنیز نیاز دارد تا بر روی بسیاری از فعالیتهای توسعه و پیادهسازی متدولوژی مدیریت پروژه که در این مدل
کارکردی  PMOارائه شده است ،تمرکز نماید .با این حال ،رویکردی سه مرحلهای وجود دارد که  PMOکوچکتر میتواند با پیگیری
آن ،شرایط احتمالیِ نفوذ (قدرت) محدود و پرسنل محدود را آسان نماید.

ایجاد فرایندهای ساده و حیاتی برای مدیریت پروژه
استانداردها را برای ارجاع شناسایی نمایید ،و در ابتدا فرایندهایی ساده برای یک تعدادی از فعالیتهای حیاتیترِ مدیریت پروژه در
درون سازمان متبوع تهیه کنید .چنین حوزههایی از فرایندها و روشهای مرتبط که توجه را جلب میکند شامل موارد زیر میباشد:


تعریف پروژه



تهیه طرح کسب و کار



تهیه برنامه کاری پروژه (با استفاده از ساختار شکست کار با تخمینی از هزینه ،زمانبندی ،و مصرف منابع)



ارزیابی و مدیریت ریسکهای پروژه



مدیریت کیفیت پروژه و پذیرش مشتری



تخصیص و مدیریت منابع پروژه



به خدمتگیری و مدیریت فروشندگان/پیمانکاران



ردیابی و کنترل پیشرفت پروژه



گزارشدهی وضعیت پروژه
19

جزوه آموزشی دفتر مدیریت پروژه PMO
جلسه سوم – بخش سوم



مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

www.ipmp.ir

انجام اختتام پروژه

فرایندها برای این فعالیتها و یا هر فعالیت بحرانی دیگر در محیط مدیریت پروژه بایستی توسعه پیدا نماید و برای استفاده در سطح
چندین پروژه پیادهسازی شود .این پیاده سازی اگر نه توسط همه مدیران پروژه ،توسط اکثر آنان در سازمان متبوع محقق خواهد
گشت.
هنگامیکه موفقیت از طریق پیادهسازی فرایندهای آغازین به دست میآید ،سپس کار توسعهی فرایند میتواند با پوشش جامعتری از
فرایند و روشها در سطح چرخه حیات مدیریت پروژه بسط یابد.

افزایش حمایت و پشتیبانی برای گسترش فرایند
بهترین عزمهای دفتر مدیریت پروژه میتواند به واسطهی فقدان حمایت برای پیادهسازی فرایند (متدولوژی) توسط مشارکت کنندگان
کلیدی مدیریت پروژه ،تضعیف گردد .بنابراین برای دفتر مدیریت پروژه ضروری است تا در طی این کار ،حمایت و پشتیبانی مدیران
پروژه و مدیریت ارشد را جلب نماید.
 PMOکوچکتر میتواند حمایت تک تک مدیران پروژه را از طریق چند راه دنبال نماید:


مشارکتِ مدیران پروژه را به عنوان ورودی در توسعه روشها و تکنیکهایی که به منظور تحقق گامهای فرایند محقق میشوند
مطالبه کنید.



فرایندها و روشهای آغازین را برای استفاده به طور معقول ،قابل فهم و آسان سازید.



فرمها ،الگوها ،و چک لیستها را به عنوان ابزارهایی که در ضمیمهی راهنمای فرایندی ارائه میگردد ترکیب نمایید و دخالت
مدیر پروژه را برای توسعهی آنها مطالبه نمایید.



ف استفاده از فرایند برای هر پروژه ،انعطاف پذیری نشان داده و مهلت بدهید.
به مدیران پروژهها ،در درجهبندی و تعری ِ



شیوهها و رویههای موجودی را که اخیراً برای افراد خوب کار کردهاند معرفی نموده و رسمیت ببخشید .این رویهها هنگامیکه
در درون سازمان متبوع به صورت گستردهتری مورد استفاده قرار گیرد سایر مدیران پروژه را نیز بهرهمند خواهد نمود.
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 PMOکوچکتر میتواند با نشان دادن چگونگی رویکرد یک استاندارد به مدیریت پروژه که در سطح کل پروژهها به کار گرفته شده
است ،به دنبال تعهدی از جانب مدیریت ارشد باشد که ارزش در کسب و کار فراهم میآورد .این به معنای شناسایی منافعی از کسب
و کار است که میتواند در نتیجهی معرفی مجموعهای از فرایندهای موثر یا متدولوژی کامل حاصل شود که میتواند شامل موارد زیر
باشد:


در هنگامیکه ابزارها و تکنیکها توسط هر یک از مدیران پروژه برای هر پروژه جدید اختراع نمیگردد (بازآفرینی نمیشود)،
این مجموعه فرایندها ،کارایی عملیاتی کسب و کار را بهبود میبخشد.



این مجموعه فرایندها ،تجمیع اطالعات پروژه را برای مدیران ارشد در یک بستر منظم تجویز شده ،فعال مینماید .این تجمیع
اطالعات برای بررسیهای به موقع میباشد که تصمیمهای کسب و کار را تسهیل مینماید.



مطابقت با الزامات مشتری و دستیابی به اهداف پروژه ،فراهم شدن قابلیت پیشبینی بهتر برای پروژه و شاخصهای مربوطه
در عملکرد کسب و کار را تضمین مینماید.



تأمین قابلیت فزاینده به منظور دستیابی به زمانبندیهای برنامهای پروژه و مدیریت و کنترل موثر هزینههای پروژه.



بهبود برنامهریزی منابع ،جذب و به خدمتگیری و مدیریت منابع و مشارکت جهت تعامالت اثربخشتر اعضاء تیم



انتقال یک درک مشترک از مسئولیتهای پروژه در سطح سازمان

این موارد صرفاً ،تعداد کمی از منافع بسیاری است که یک متدولوژی اثربخش مدیریت پروژه میتواند برای محیط کسب و کار به
ارمغان آورد PMO .کوچ کتر بایستی با دقت ،محیطهای کسب و کار و مدیریت پروژه ی خود را مورد تست و بررسی قرار دهد تا آن
منافع متدولوژی را که جزء بزرگترین منافع برای مدیران ارشد و اجرایی در سازمان متبوع خواهد بود را شناسایی نماید.

گسترش و ادغام فرایندهای فنی و کسب و کار
 PMOکوچکتر احتماالً با توسعه و پیادهسازی مجموعه ای کوچک از فرایندها ،روشها ،و ابزارهایی شروع میگردد که توسط مدیران
پروژه ،برای استفاده معرفی میشوند .مدیران پروژهای که در استفادهشان یا متقاعد شدهاند و یا مجبور شدهاند .دفتر مدیریت پروژه
هماکنون میتواند به حوزههایی نظر بیاندازد تا آن فرایندها را به عنوان یک ابزاری برای مهیا ساختن پوشش کاملتری از چرخه حیات
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مدیریت پروژه در سازمان متبوع گسترش دهد .همراه با گسترش فرایند ،دفتر مدیریت پروژه بایستی همچنین تالشهایش را ادامه
دهد تا تعهد وسیعتری از همه مدیران پروژه مانند مدیریت اجرایی و مدیرت ارشد به دست آورد.
بهترین شیوه انجام دادن این کار این است که منافعی را به آنها نشان دهیم که پیش از این توسط کاربران فرایند جاری متدولوژی به
دست آمده است .بنابراین ،حتی دفتر مدیریت پروژه کوچکتر مجبور است تا حدی عملکرد متدولوژی را رصد نموده و تحلیل کند و
این دفتر می تواند برخی از تحلیلهای تجویزی که پیش از این در همین فصل مطرح شد را مورد استفاده قرار دهد.
هنگامیکه متدولوژی کامل میشود ،فعالیتهای عملکردی فنی به نوبهی خود میتوانند به فرایند متصل شوند .احتمال دارد PMO
کوچکتر در ابتدا صرف ًا یک حوزه تمرکزی فنی برجسته را در نظر بگیرد .همچنین احتمال دارد کارکنان فنی نیز قبل از این ،از برخی
از اشکال فرایندهای فنی در انجام کارشان استفاده بنمایند .بنابراین ،راههایی که در آنها ،دو روش ادغام میشوند ،را بر روی PMO
کوچکتر میتوا ن یافت :ترجیحاً ،روشهای فنی در درون متدولوژی مدیریت پروژه ادغام خواهد شد .این مدل پیوندی به سایر حوزههای
فنی (از سازمان متبوع و یا در سطح بنگاه) نیز اجازه را می دهد تا به طرز مشابهی ،یک مجموعه متفاوتی از روشهای فنی را با همان
متدولوژی استاندارد مدیریت پروژه ادغام نماید ،و اینکه استفاده ی ثابت از متدولوژی را در سطح انواع متنوعی از پروژههایی با پایه
فنی در درون سازمان متبوع و یا بنگاه تأمین مینماید.
به همین ترتیب PMO ،کوچکتر بایستی به فرایندهای کسب و کار نظر بیاندازد .فرایندهایی که با محیط مدیریت پروژه تداخل دارند.
خیلی از اوقات ،همان فرایندهای کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرند تا از پروژهها و مدیریت پروژه پشتیبانی نماید همانطور که
برای اجرای کسب و کارهای روزمره مورد استفاده قرار میگیرد .دفتر مدیریت پروژه میتواند حوزههایی از مدیریت پروژه را که در
آنها چنین فرایندهایی تالقی می کنند را مورد تست و بررسی قرار دهند و تالششان را برای هماهنگی ،همکاری و توسعه یک فرایند
مشترک کسب و کار که میتواند در درون متدولوژی مدیریت پروژه ادغام گردد ،را انجام دهند.

22

جزوه آموزشی دفتر مدیریت پروژه PMO
جلسه سوم – بخش سوم

مدرس دوره  :مهندس سید مسعود سیدی مطلق

www.ipmp.ir

تا اینجا تشریح مفصلی از کارکردِ نخست اولین حوزه کارکردی ( PMOمدیریت روش) ،تحت عنوان «مدیریت متدولوژی پروژه» ارائه
نمودیم و ان شاء اهلل در طی جلسات آتی به تشریح سایر فاکتورهای بیستگانه دفتر مدیریت پروژه خواهیم پرداخت .کارکرد بعدی از
هندبوک دفتر مدیریت پروژه« ،ابزارهای مدیریت پروژه »5خواهد بود که در جلسه آینده ،تشریح خواهد شد.
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