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 ابزارهای مدیریت پروژه

Project Management Tools 
 

ی از حوزه کارکردی مدیریت روش پرداختیم که طی آن در ادامه« متدولوژی مدیریت پروژه»در فصل گذشته به تشریح کارکرد  :مقدمه

با موضوعاتِ انواع دفتر مدیریت پروژه، سطوح شایستگی و مدل کارکردی دفتر « دفتر مدیریت پروژه» فصلهای اول ودوِم مبحث

مدیریت پروژه، به تشریح مفصل کارکرد متدولوژی مدیریت پروژه پرداخته شد. مدل کارکردی متدولوژی مدیریت پروژه و اجزاء آن، 

گیری کل، نقش ز کل کارکرد و مشخص شدن سهم هر یک از اجزاء در شکلدر آموزش مفاهیم اصلی این کارکرد، ترسیم تصویر ذهنی ا

بسزایی ایفا نموده است به همین دلیل، در جای جایِ آموزش این کارکرد، از یادآوری این مدل کارکردی بهره بردیم تا در تشریح هر 

 باشیم.کارکردی در حال یادگیری می یک از اجزاء، از سرفصلهای باالدستی آن غافل نشویم و بدانیم تا در کجای این مدل

توسعه »، «ایجاد مبنا برای متدولوژی مدیریت پروژه»در مدل کارکردی متدولوژی مدیریت پروژه، به سرفصلهاِی چهارگانه آن یعنی 

به تفصیل پرداخته شد و اجزاء هر یک  ، طی سه قسمت«مدیریت بلوغ متدولوژی»و « سازی متدولوژیپیاده»، «راهکارهای متدولوژی

« ابزارهای مدیریت پروژه»تحت عنوان « مدیریت روش»خواهیم به کارکرد دوم از حوزه کارکردی از آنها تشریح شد. در این جلسه می

 بر مبنای ویرایش سوم هندبوک دفتر مدیریت پروژه بپردازیم.

 

 

  

ابزارهای مدیریت 
 پروژه
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 پروژه:ابزارهای مدیریت 

تر انجام دهند. شغل مدیریت پروژه، در تر، کاراتر، با ثباتای، کارشان را اثربخش، افراد را قادر خواهد ساخت تا در هر حرفه«ابزار کار»

باشد. در محیط مدیریت پروژه امروز، دفتر مدیریت پروژه، از طریق مهیا نیازش به ابزارهای تخصصی شبیه بیشتر مشاغل دیگر می

سازی و استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه به خوبی به موسسان خود، ارائه خدمت پشتیبانی و راهنمایی در مورد انتخاب، پیاده ساختن

 نماید. می

باشند. با این وجود، هنوز بسیاری از ابزارهای افزاری اتوماتیک میهای نرمابزارهای مورد نیاز در مدیریت پروژه امروز، اغلب، برنامه

آوری اطالعات، راهنماهای فرایندی، و مراجع دانشی فیزیکی های فعالیت، الگوهای جمعتنی بر کاغذ وجود دارند، نظیر چک لیستمب

ای مبتنی بر نیاز به وسیله تیمها تواند بر پایهنماید. معرفی و مدیریت ابزارهای مدیریت پروژه میکه مدیریت پروژه را نیز تسهیل می

ریزی عملیات مستمر در درون ا با پذیرفته شدن به عنوان یک کارکردِ دفتر مدیریت پروژه در قالب بخشی از برنامهو افراد موقت و ی

 محیط مدیریت، تحقق یابد. 

 را قادر خواهد ساخت تا: PMO، «ابزارهای مدیریت پروژه»کارکردِ 

 یابد را تعریف نماید.سازگاری می  باشد و در درون محیط مدیریت پروژهانواع ابزارهایی را که مورد نیاز می 

 ریزی و مدیریت نماید.سازی و نگهداشت ابزار مدیریت پروژه را برنامهانتخاب، پیاده 

 نماید.استفاده مداوم از ابزارهای مدیریت پروژه را رصد و مدیریت می 

 و تجربه فراهم آورد. آموزش را در استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه برای کاربرانی در سطوح مختلِف نیاز 

 آید.تضمین نماید که الزاماِت یکپارچگی ابزار با  سیستمها و فرایندهای موجود به دست می 

باشند تا عملکردشان را تقویت نمایند، کار پروژه را در شرایط هموار پیش ببرند، ای ذاتاً، در جستجوی راههایی میمدیران پروژه حرفه

ای، ابزارهای مناسبی برای کارِ در ایند و فعالیتهای تیم پروژه را مدیریت نمایند. از آنجاکه هر مدیر پروژهاطالعات پروژه را ارزیابی نم

ای از ابزارهای ترجیحی را توسعه خواهند داد. بنابراین دست انجامِ خود برخواهد گزید، مدیران پروژه با تجربه باالتر احتمااًل مجموعه

( 2باشند و )( ارزیابی ابزارهایی که افراد از قبل در حال استفاده از آن می1ن موارد خواهد بود: )چالش دفتر مدیریت پروژه در ای

دستیابی به اجماع در میان مدیران پروژه برای انتخاب و استفاده از ابزارهای متداول مدیریت پروژه که رویکردی ثابت را در درون 
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ضروری است که دفتر مدیریت پروژه، بینش و پیشنهادات مدیران پروژه را برای  محیط مدیریت پروژه فراهم خواهد آورد. بنابراین

ابزارهای مدیریت پروژه در نظر بگیرد. با این وجود، الزم است که دفتر مدیریت پروژه تکلیف خودش را نیز انجام دهد تا اینکه بتواند 

وده و پیشنهاد دهد. در حالیکه توسعه ابزارها در داخل سازمان ابزارهای سازمانی را برای دستیابی به منافع کسب و کار شناسایی نم

باشد، بایستی به میزان کافی در خصوص دسترسی و سازی نیازمندیهای کسب و کار و مدیریت پروژه مطرح مینیز به منظور برآورده

شوند یا وقتیکه ابزارها به خدمت گرفته می ی ابزارهای موجود در بازار تحقیق گردد. به عالوه، دفتر مدیریت پروژه درقابلیت استفاده

 کارگیری و نگهداشت ابزار مهیا گردد.گردند، بایستی برای مسئولیت خود در نظارت بر بهسازی مییابند و پیادهتوسعه می

 مفاهیم مشترک با محیط پروژه:

سازی و به کارگیری ابزارهای مدیریت پروژه، از ی کلیدی این کارکردِ دفتر مدیریت پروژه، در این مفهوم نهفته است که پیادهجنبه

شوند. اگرچه دفتر مدیریت پروژه، درخواستها و پیشنهادات فردیِ مدیران پروژه فعالیتهایی هستند که به صورت متمرکز کنترل می

را که با فرایندها و روشهای گیرد، اما این دفتر آن ابزارهایی را در مورد ابزارهای استفاده شده در محیط مدیریت پروژه در نظر می

ها جهت بررسیهای سطح باالتر، به کار سطح پروژه ها و نتایج درباشند، یا برای انتقال داده و ترکیب انواع دادهترجیحی سازگار نمی

های برنامهنماید تا ی دفتر مدیریت پروژه، کمک می«ابزارهای مدیریت پروژه»نماید. کارکرد بیشتری نیاز داشته باشند، حذف می

تر اطالعات تر و بهنگامها، ایجاد گردد، که در نتیجه آن ارتباطات دقیقکاربردی و سیستمهای استاندارد مورد استفاده در همه پروژه

گردد. دفتر مدیریت پروژه، نیاز خواهد داشت تا چالشِ فراهم آوردن ابزارهایی از ها و محیط مدیریت پروژه تسهیل میدرباره پروژه

نماید، یابد، در دستور کار خود قرار دهد، ابزارهایی که استفاده و دسترسی مورد نظر را تسهیل میوژه را که به رضایت کاربر دست میپر

 نماید.و برای کار مدیریت پروژه، ارزش افزوده ایجاد می

باشد تا دیدگاه آنها را نسبت به  نیازها و این کارکرد دفتر مدیریت پروژه، مستلزم همکاری با ذینفعان در محیط مدیریت پروژه می

استفاده ابزار دریابد. به طور سنتی، بحثها راجع به ابزارهای مدیریت پروژه، بر روی مدیریت هزینه، زمان بندی و منابع پروژه متمرکز 

نیاز مضاعف وجود دارد که ابزارهایی  شده است و هنوز یک نیاز شایعی برای آن دسته از انواع ابزار وجود دارد. با این وجود، امروزه، یک

تر مدیر پروژه را در حوزه کسب و سازی نماید، مسئولیتهای گستردهرا در نظر بگیرد که بتواند مفاهیم مدرن مدیریت پروژه را پیاده

 ها نظارت نماید.های چندگانه و مدیریت سبد پروژهکار پشتیبانی نماید و بر پروژه
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را از طریق شناسایی و مدیریت ابزارهای ضروری مورد نیاز برای تحقق « ابزارهای مدیریت پروژه»واند کارکرد تدفتر مدیریت پروژه، می

تری از ابزارهای در اهداف مدیریت پروژه در دستور کار قرار دهد. با این وجود، دفتر مدیریت پروژه بایستی همچنین تنوع گسترده

 گروههای زیر مورد تست و بررسی قرار دهد.دسترسِ محیط پروژه را شامل ابزارهایی از 

 نمایدابزارهایی که تحقق فعالیتهای مدیریت پروژه را تسهیل می :1مدیریت چرخه حیات پروژه 

 سیستمهای متدولوژی مدیریت پروژه -

 تنظیم کنندگان فرایند متدولوژی مدیریت پروژه -

 مدیریت کنندگان چک لیستها و مراحل فرایندی -

 نماید.ریزی، رصد و مدیریت عملکرد پروژه را تأمین میابزارهایی که برنامهریزی و نظارت بر پروژه: برنامه 

 (WBSمدیریت کنندگان ساختار شکست کار ) -

 های کاربردی مدیریت زمانبندی پروژهبرنامه -

 های کاربردی مدیریت هزینه پروژهبرنامه -

 های کاربردی مدیریت منابع پروژهبرنامه -

 ای کاربردی مدیریت عملکرد کارهبرنامه -

 های کاربردی مدیریت زمان و ثبت ساعات کار )تیم شیت(برنامه -

 های کاربردی ویژه فنی )مثال: مدیریت ریسک، مدیریت تغییر(برنامه -

 داشبوردهای اجرایی -

 :تا ارتباط برقرار نمایند و  سازدابزارهایی که مدیر پروژه، اعضاء تیم پروژه، و ذینفعان پروژه را قادر می همکاری در پروژه

ها در سازمان به صورت جداگانه و تجمعی مورد بررسی و تبادل اطالعات مرتبط با کسب و کار و مسائل فنی را درباره پروژه

 قرار دهند.

 های کاربردی مدیریت جلساتبرنامه -

                                                           
1-Project life cycle management  
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 های کاربردی مدیریت گزارشاتبرنامه -

 سیستمهای پست الکترونیکی -

 آنالین )چت(« اتاق گفتگو» کاربردیهای برنامه -

 های کاربردی همکاری تیمیبرنامه -

 سیستمهای مدیریت دانش -

 سیستمهای کتابخانه فنی آنالین -

 :های پروژه، راهنمای فنی،  و سایر ابزارهایی که توسعه و مدیریت الزامات و مشخصات فنی پروژه، برنامه مدیریت مدارک

 نماید.ی پروژه را تسهیل میاسناد مربوطه

 2های کاربردی پردازنده واژه برنامه -

  3های کاربردی صفحه گستردهبرنامه -

  4های کاربردی پایگاه دادهبرنامه -

 (CADکشی به کمک کامپیوتر )های کاربردی ایجاد و ذخیره طراحی و نقشهبرنامه -

 سیستمهای مدیریت مدارک -

 سیستمهای مدیرت محتوا -

 :سازد تا برای استفاده توسط مدیران های کسب و کارِ مدیریت پروژه را قادر میابزارهایی که جنبه سیستمهای کسب و کار

PMOها، طرحها و سایر ذینفعان پروژه، یکپارچه شوند.، مدیران پروژه 

 هاسیستمهای مدیریت سبد پروژه -

 سنجیابزارهای ثبت و ضبط الزامات و مطالعات امکان -

 ت قرارداد و توافقنامههای کاربردی مدیریبرنامه -

 سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری -

                                                           
2-Word processor applications  
3-Spreadsheet applications  
4-Database applications  
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 سیستمهای مدیریت فروشندگان، مشاوران و تأمین کنندگان )پیمانکاران فرعی( -

 گیری، تخصیص و مدیریت تجهیزاتخدمتهای کاربردیِ بهبرنامه -

 سیستمهای مدیریت پیشنهاد -

 های کاربردی مدیریت تسهیالتبرنامه -

 ابزارهایی که مدیران  روژه:پشتیبانی از محیط پPMO سازد تا قابلیتها را و سایر مدیران مربوطه را در محیط پروژه قادر می

ریزی سازی نمایند، و برنامهمورد تست و بررسی قرار دهند، دسترسی و مصارف منابع را رصد و کنترل نمایند، روشها را پیاده

 عملیاتی و فعالیتهای پشتیبانی را اجرا نمایند.

 های کاربردی ارزیابی قابلیت/بلوغ مدیریت پروژهرنامهب -

 برنامه کاربردی مدیریت طرح آموزش -

 نام برنامه آموزش آنالینسیستمهای بررسی و ثبت -

 سیستمهای مدیریت اطالعات منابع -

 های کاربردی مدیریت معیارهای پروژه و کسب و کاربرنامه -

ابزارهای مدیریت پروژه را در مسئولیت مداوم خود برای ارزیابی و توصیه ابزارهایی که تواند این دسته از دفتر مدیریت پروژه می

دهند، مورد تست و بررسی قرار دهد، و به تبع آن، پشتیبانی و احتمال توانایی سازمان متبوع را در مدیریت پروژه افزایش می

 یابد.موفقیتِ مدیران پروژه افزایش می

 و کار:مفاهیم مشترک با محیط کسب 

گردند. اگرچه، مدیریت پروژه و کارهای ابزارهای مدیریت پروژه با هدف اصلیِ پشتیبانی از مدیران پروژه و تیمشان انتخاب می

شود. بنابراین ابزارهای مدیریت پروژه که در ی مهمی از کسب و کار سازمان تلقی میمربوط به پروژه، به واسطه طبیعتش، جلوه

تواند بر ایجاد و تبادل اطالعات حیاتی کسب و کار در سطح واحدهای کسب و کار شوند میاستفاده میمحیط مدیریت پروژه 

اثرگذار باشد. در بسیاری از موارد، موجودیتهای کسب و کاریِ سازمان انتظار خواهند داشت تا ورودیِ آنها نیز، برای انتخاب و 

. همانطور که در بخش قبلی ارائه شد، مروری کوتاه بر انواع ابزارهای پیشنهادی سازی ابزار مدیریت پروژه، در نظر گرفته بشودپیاده
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آوری شده، محاسبه شده و ذخیره شده دهد که چگونه اطالعاتِ ایجاد شده، جمعبرای استفاده در محیط مدیریت پروژه، نشان می

 آیند.کارکردهای کسب و کارِی سازمان به حساب میاز طریق استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه نیز، یک دارایی ارزشمند برای 

نماید. البته، فرهنگ لیست زیر، برخی از کاربران کسب و کار چند کارکردیِ ابزارهای مدیریت پروژه را برجسته نموده و تشریح می

وجود این مطلب، این نقشهای شوند. با هر سازمانی تعیین خواهد نمود که آیا نقشهای کارکردی زیر، ذینفع پروژه در نظر گرفته می

 کارکردی، به خروجی ابزارهای مدیریت پروژه عالقمند خواهند شد.

 ها، تصمیمات مدیریت ارشد را برای انتخاب، تداوم داشبوردهای اجرایی و سیستمهای مدیریت سبد پروژه: 5مدیران اجرایی

. این شامل دریافت و بررسی گزارشهای پیشرفت و نماید، مانند تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کلیو اختتام تسهیل می

باشد. نقش های مدیریت پروژه، و حل و فصل مشکالت و مسائل میگزارش وضعیت پروژه مربوطه، هماهنگی و تأیید برنامه

ل و های کنترکنندگان در هیئتباشد و به مشارکتمدیر اجرایی به طور طبیعی شامل مدیر اجرایی پروژه یا حامی پروژه می

 شود.های موقت کسب و کار بسط داده میمشاوره سطح باال نظیر کمیته

 منابع پروژه غالباً به صورت انحصاری به  :6مدیران منابعPMO یابد. وقت اختصاص نمییا به مدیر پروژه در بستر زمانی تمام

مشارکت مداوم و نظارت بر عملکرد اعضاء بنابراین مدیریت ماتریس منابع پروژه برای تشکیل تیم اثربخش پروژه، مدیریت 

باشند که همراه با مدیر پروژه نیازمند دسترسی به اطالعات درباره مصرف منابع می باشد. مدیران منابعتیم، ضروری می

 تواند از طریق انواع مختلفی از ابزارهای مدیریت پروژه فراهم شود.می

 پردازند، اطالعاتی از پروژه را به های سنتی کسب و کار به ارائه خدمت میمدیران سازمانی که در حوزه :7ایمدیران وظیفه

مشارکت آنها را در دسترسی و استفاده از ابزارهای خاص مدیریت  کارشان خواهند یافت تاومیزانی کافی مربوط به کسب 

 پروژه تضمین نماید.

روژه و فعالیتهای مشترک با مشتری تمایل دارند به مدیران توسعه کسب و کار و مدیران فروش به اجرای کارهای اولیه پ -

ای که ممکن است در ابزار متدولوژی مشخص گشته و مدیریت شوند. در نتیجه آنها حداقل به رصد نمودن گونه

                                                           
5-Executives  
6-Resource managers  
7-Functional managers  
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شاید هم استفاده از ابزار داشبورد اجرایی، مقداری عالقه و تمایل از خود نشان  پیشرفتهای پروژه برای رضایت مشتری،

 .بدهند

مدیران بازاریابی در جستجوی اطالعات پروژه و مشتری خواهند بود تا استراتژیهای هدفگذاری را توسعه دهند و  -

ها و انتشار اخبار تبلیغ نمایند. آنها به دنبال دستیابی به پایگاههای اطالعاتی پروژه در موفقیتهای پروژه را در نشریه

 سطح طیف ابزارهای مدیریت پروژه خواهند بود.

-مدیران منابع انسانی در سازمان به منظور تضمین استخدام و ماندگاری مدیران پروژه و اعضاء تیمِ شایسته جهت براورده -

باشند. این مدیران، نسبت به دار میسازی تمامی الزامات کاری و تعهدات قراردادی پروژه، مسئولیت نهایی را عهده

خصوص تخصیصهای منابع، نتایج عملکردی و تعهدات آتی ثبت و ضبط  ای که اطالعات را درابزارهای مدیریت پروژه

توانند نمایند تمایل قطعی خواهند داشت. از سوی دیگر، این ابزارهای مدیریت پروژه همچنین مینموده و منتقل می

 قرار گیرد. جهت پشتیبانی از کار دپارتمان منابع انسانی در حفظ تأمین مناسب مدیران پروژه شایسته مورد استفاده

مدیران مالی و حسابداری، مشاوران حقوقی، مدیران قرارداد و تدارکات، مدیران تأسیسات و تجهیزات، نقش مستقیم و  -

توانند از بین های کارکردی مینماید. مدیران در این حوزهغیر مستقیم متنوعی در پشتیبانی از مدیریت پروژه ایفا می

 مرتبط داشته باشند. رسی مفیدی به اطالعاتانواع ابزارهای مدیریت پروژه دست

 :توانند از یک طرفهای خارجی همانند مشتریان داخلی که منفعتی در اطالعات پروژه دارند می مشتریان و پیمانکارارن فرعی

سازی های کاربردی مبتنی بر وب به ابزارهای گزارشگیری دسترسی یابند تا وضعیت پروژه و گزارشهای مناسبشبکه یا برنامه

تواند به وضعیت پروژه پاسخ دهد و شده پیشرفت را به دست آورند. این گروه با استفاده از ابزارهای همکاری، همچنین می

اظهار نظر نماید، در جلسات و بحثهای آنالین مرتبط شرکت نماید، یا برای فعالیتهای مدیریت تغییر، به انجام هماهنگی 

اتوماتیک صورت وضعیت و پرداخت، همانگونه که ممکن است در درون یک سیستم جامع  بپردازد. عالوه بر این، سیستمهای

 مدیریت قرارداد، مدیریت فروشندگان، یا مدیرت هزینه، یافت شود، برای این مخاطبان ذینفع، مفید خواهد بود.

و کار در مشورتها و تصمیمات مرتبط با ای کسب تواند به بهترین شیوه از طریق گنجاندن این مدیران وظیفهدفتر مدیریت پروژه می

 خرید یا توسعه و استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه به سازمان متبوع خود خدمت نماید.
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 :PMOفعالیتهای ابزارهای مدیریت پروژه در هر یک از سطوح 

در « ابزارهای مدیریت پروژه»کارکرد  های کاربردی کسب و کار در سطح سازمان، پیشرفتبه دنبال افزایش معرفی و استفاده از برنامه

ها، مشخص سازی یک مجموعه ابزار استاندارد در سطح پروژهطول سطوح شایستگی دفتر مدیریت پروژه، با قابلیت زودهنگامِ پیاده

 گردد.می

هر یک از سطوح یک نگاه کلی از محدوده فعالیتهای ابزارهای مدیریت پروژه، تجویزِی دفتر مدیریت پروژه بر طبق  4.1جدول 

 نماید.ارائه می PMOشایستگی

سطح باالتر،  PMOسازی شده است. در غیاب باشد که انتخاب شده و پیادهی ابزارهایی از مدیریت پروژه میدفتر پروژه، کاربر اولیه

دیریت پروژه را اجرا نماید. دفتر پروژه ممکن است به صورت مستقل، ابزارهایی را که نیاز دارد به خدمت گرفته و استفاده نماید که م

 گردد.ای و مدیران پروژه، اتخاذ میسازی معموالً طی همکاری با سایر مدیران  وظیفهبا این وجود، تصمیمات خرید و پیاده

هایی از ابزار پیشرفته مدیریت ، مسئولیت معرفی تدریجی مجموعهPMOسطوح میان رده دفتر مدیریت پروژه از سطوح شایستگی 

سازی نماید که فرایندها و باشد. یکی از اهداف اصلی این است که ابزارهایی را پیادهرا مبتنی بر نیازهای محیط پروژه دارا میپروژه 

اند را تقویت نماید. در غیر اینصورت انتخاب ابزار نشان از یک تصمیم آگاهانه روشهایی که از قبل در محیط مدیریت پروژه موجود بوده

میان رده، در هنگامیکه تشخیص  PMOشوند. رایندها و روشهایی دارد که توسط ابزار جدید هدایت و پشتیبانی میبرای تغییر در ف

ها و شاید در سطح چندین نماید که در سرتاسر پروژهدهد که معرفی ابزار ماهیتاً رویکردی متداول را نسبت به مدیریت پروژه ایجاد می

نماید. همانطور که دفتر مدیریت پروژه، خواهد گرفت، به طور واضح، مدیریت ابزار را اجرا میواحد کسب و کار مورد استفاده قرار 

های کسب و کاریِ مدیریت پروژه را یکپارچه نماید، این رویکرد متداول نیز در سطح نماید تا جنبهتری را معرفی میابزارهای پیشرفته

از وجود فرایندهای ترجیحی در خودِ محل سازمان و پشتیبانیِ ابزارهای  یابد. این موضوع، اهمیِت اطمینانسازمان گسترش می

 دهد.خریداری شده یا توسعه یافته از آن فرایندهای ترجیحی را نشان می
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 PMO: محدوده فعالیتهای ابزارهای مدیریت پروژه در سطوح شایستگی 4.1جدول 

 تعالی مرکز پیشرفته PMO استاندارد PMO مقدماتی PMO دفتر پروژه

ابزارهای در دسترس 

به  مدیریت پروژه را

صورت سازگار به کار 

گیرد تا نظارت می

اثربخش بر پروژه را 

 محقق نماید.

ای از  یک مجموعه

ابزارهای بنیادین مدیریت 

 نمایدپروژه را معرفی می

 

  نیاز به ابزار را شناسایی

 نماید.می

  انتخاب ابزار و خرید و

توسعه آن را مدیریت 

 نماید.می

 سازی ابزار را پیاده

 نماید.-تسهیل می

  آموزش ابزار مدیریت

 نماید.پروژه را اجرا می

ابزارهای مدیریت پروژه 

تری را معرفی پیشرفته

 نمایدمی

  تحقیقات ابزار  و

ای  ارزیابیهای مقایسه

را برای اطمینان از 

سازگاری با محیط 

 نماید.پروژه اجرا می

  کاربری و استفاده از

زار مدیریت پروژه را اب

 نماید.رصد می

  عملکرد ابزار مدیریت

-پروژه را  ارزیابی می

 نماید.

ابزارها و سیستم قابل ارائه 

مدیریت دانش پروژه را 

 نماید.معرفی می

 ها را به ارائه پروژه

تفکیک در فضای وب 

 نماید.ایجاد می

  یک پایگاه اطالعات

کاملی از پروژه و 

کسب و کار ایجاد 

 اید.نممی

  یک داشبورد اجرایی

 نماید.سازی میپیاده

 

ای که برمجموعه ابزار پیشرفته

به درون کلیه کارکردهای کسب 

-یابد، نظارت میو کار بسط می

 نماید.

  راهکارهای ابزاری را در کل

-سازمان طراحی و پیاده

 نماید.سازی می

  از دسترسی به کاربران

خارجی ابزار مدیریت پروژه 

 نماید.رونمایی می

 سیم و راهکارهای ابزاری بی

دستیاران دیجیتال شخصی 

را مورد تست و بررسی قرار 

 نماید.سازی میداده و پیاده

سازی عملکرد کسب و کار در محیط پروژه، ادامه مرکز تعالی، نقش خود را به عنوان یک واحد کسب و کاِر مسئول برای یکپارچه

نماید. این ی یکپارچگی و تأثیر در سطح سازمان رصد میسازی ابزار مدیریت پروژه را با دغدغهدهد. این مرکز، انتخاب و پیادهمی

نماید. این دفتر به عنوان یک نتیجه، دفتر همچنین، منافع و فرصتهایی را برای سازمان با در نظر گرفتن کاربران خارجی تعریف می

دهد تا مشتریان و فروشندگان را به درون سیستم اطالعات مدیریت پروژه می ای را توسعهقوانینِ دسترسی به ابزار و راهنمای رویه

 بهنگام سازمان وارد نماییم.

ی دفتر مدیریت پروژه، مدیران پروژه و اعضاء تیم پروژه را با دسترسی بهنگام به اطالعات مرتبط و «ابزارهای مدیریت پروژه»کارکرد 

ماید. این دفتر، دسترسی به اطالعات پروژه را بر پایه زمان واقعی آن به ازای نیازهای نبا هدایت در محیط مدیریت پروژه مجهز می

 نماید.جداگانه ذینفعان پروژه آماده می
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 «ابزارهای مدیریت پروژه»مدل کارکردی 

تواند پروژه می پردازد که به وسیله آن دفتر مدیریت، به ثبت و ضبط فرایندی میPMOی «ابزارهای مدیریت پروژه»مدل کارکردی 

فعالیتهای اصلیِ مدل کارکردی  4.1شود، را معرفی نماید. شکل هر ابزاری که برای استفاده در محیط مدیریت پروژه، مناسب فرض می

 .شوندکشد. هر یک از فعالیتها در زیربخشهای بعدی توصیف میرا به تصویر می PMOدر دفتر « ابزارهای مدیریت پروژه»

مدیریت  انتخاب ابزارهای

 پروژه

  شناسایی نیاز برای

 ابزارهای مدیریت پروژه

  تست و بررسی انواع کلی

 ابزارهای مدیریت پروژه

  ارزیابی ابزارهای خاص

 مدیریت پروژه

  خرید و به خدمت گرفتن

 ابزارهای مدیریت پروژه

 

 

 

 

 

 

سازی ابزارهای مدیریت پیاده

 پروژه

 سازی برنامه ریزی پیاده

 ابزار

 انتقال ابزار  ریزیبرنامه 

 آموزش استفاده از ابزار 

 سازی ابزارپیاده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزیابی عملکرد ابزار

  شناسایی و حل مشکالت به

 کارگیری

  شناسایی و حل مشکالت

 کارکردی

 ارزیابی اثربخشی کلی ابزار 

 

«ابزارهای مدیریت پروژه»: مدل کارکردی 4.1شکل   

 انتخاب ابزارهای مدیریت پروژه

ی خودش با آلی قرار گرفته است تا انتخاب ابزار مدیریت پروژه را از طریق نقش مشترک و وابستهمدیریت پروژه در جایگاه ایدهدفتر 

رهبری و هدایت  -کاربران نهایی ابزارهای مدیریت پروژه -هر یک از مدیران پروژه، اعضاء تیم پروژه و سایر ذینفعان در محیط پروژه

-گردند، خردمندانه است که دفتر مدیریت پروژه، با این شرکتبزارها به منظور تسهیل مدیریت پروژه انتخاب مینماید. ازآنجاکه که ا

 ای که گامهای زیر را در فرایند انتخاب ابزارهای مدیریت پروژه در نظر بگیرد.کنندگان پروژه، مشورت نماید به گونه
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 شناسایی نیاز  برای ابزارهای مدیریت پروژه

ها در دیسیپلین مدیریت پروژه احتمااًل ایحرفه

که به دستیابی  از نیاز به ابزارهای مدیریت پروژه

به اهداف مدیریت پروژه و موفقیت کسب و کار 

 نمایند. کمک نماید حمایت می

بسیاری از افراد هنگام بحث و گفتگو، 

محصوالت و راهکارهای ترجیحی را در نظر 

نقش جداگانه توان از خواهند داشت لذا می

دانش افراد در مورد ترجیحات ابزار برای اینگونه مالحظات بهره برد. با این وجود بر دفتر مدیریت پروژه الزم است تا پارامترهای 

انتخاب ابزار را ایجاد نماید و منافع مشترک سازمان متبوع را در جستجوی مداوم خود در خصوص ابزارهای مناسب مدیریت پروژه 

مسئله شامل ترجمه و تبدیل اولویتهای انفرادی و جمعی ابزار به راهکارهایی است که واقعًا در داخل محیط مدیریت پروژه  بیابد. این

ای که در ادامه مورد بحث تواند نیازهایی را برای ابزارهای مدیریت پروژه در طی سه شیوهباشد. دفتر مدیریت پروژه، میمورد نیاز می

 نماید. گیرد، شناساییقرار می

 تست و بررسی  محیط فعلی

تواند شناسایی الزامات ابزار مدیریت پروژه را به وسیله تست و بررسی محیط فعلی پروژه برای نتایج عملکردی دفتر مدیریت پروژه می

د، به صورت باشدهی، آغاز نماید. این تست و بررسی بایستی اینکه چه ابزارهایی هم اکنون در حال استفاده میو قابلیت گزارش

دهی مدیریت پروژه را انفرادی و یا دسته جمعی، اثربخشیِ آنها در پشتیبانی از مدیریت پروژه، و پاسخگویی آنها به الزامات گزارش

های ریزی شده رسمی که نظرسنجیشناسایی نماید. چنین تست و بررسی ممکن است یک کار تصادفی باشد و یا یک فعالیت برنامه

های کافی از اینکه نشان دهد کدامیک از این گیرد. نتایج این تست و بررسی بایستی نشانههای ابزارها را در بر میسیکاربران و بازر



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

13 

 
 

 PMOژه جزوه آموزشی دفتر مدیریت پرو

 www.ipmp.ir چهارم  جلسه

گیرند، و اولویتهای کاربری برای هر یک از ابزارها چه باشند، چگونه مورد استفاده قرار میابزارها، در محیط مدیریت پروژه حاضر می

 می باشد فراهم آورد.

ای بین استفاده ابزار جاری و مدیریت پروژه بایستی کارکرد و استفاده ابزار جاری را تجزیه و تحلیل نماید. این شاملِ مقایسه دفتر

ها و تعریفی از سطح استاندارد ابزار که در حال حاضر در درون محیط مدیریت پروژه حالت مطلوب استفاده از ابزار را در سطح پروژه

 شود. میوجود دارد را شامل 

سازد که را قادر می PMOشود،  تست و بررسی ابزارهای مدیریت پروژه که در حال حاضر در درون محیط مدیریت پروژه یافت می

ریزی تواند برنامهیک خط مبنا برای استفاده از ابزار ایجاد نماید که از آن، استانداردسازی ابزار آینده و ارتقاء قابلیتهای کارکردی، می

سازی بهترین روشها بررسی نماید به خصوص، دفتر میدیرت پروژه بایستی نتایج استفاده از ابزار را در مقابل اهدافش برای پیادهشود. 

شوند، نیاز به استانداردسازی شود. آن شکافها که کشف میتا ببیند در کجا، شکافهایی در کارکردِ ابزارهای مدیریت پروژه ایجاد می

 نماید.دهد  و این نیاز، انتخاب ابزارهای جدید را تضمین میترش یافته ابزار را نشان میابزار یا کارکرد گس

 ها و پیشنهادها برای ابزارارزیابی درخواست

افراد مسئول برای اجرای فعالیتهای مدیریت پروژه بایستی منبعی اصلی برای شناسایی ابزارهای مورد نیاز باشند. مدیران پروژه در 

باشند. لیتهای پروژه، با تالشهای مداوم خود جهت بهبود عملکرد فردی و پروژه، احتماالًاز ابزارها و کارکرد آنها آگاه میخط مقدم فعا

دفتر مدیریت پروژه بایستی با این متخصصان، مشورت نماید تا نیازهای موجود در محیط کار را شناسایی نمایند و فرایندی را برای 

 ها و پیشنهادها برای خرید و استفاده از ابزار ایجاد نمایند.دریافت و ارزیابی درخواست

با این وجود همیشه استثنائی   عبارت است از استانداردسازیِ ابزارهای مدیریت پروژه در سطح سازمان متبوع. PMOآل هدف ایده

در این قاعده وجود دارد. درخواستها و پیشنهادهای فردی برای ابزارهای مدیریت پروژه، بایستی متناسب با پیامدها و منافع استفاده 

است برای داند، برخی از افراد ممکن آن را مناسب می PMOهمانگونه که   آنها در درون محیط مدیریت پروژه در نظر گرفته شوند.

 انجام کارهای خود نیاز داشته باشند تا به استفاده از ابزارهای فعلی ادامه دهند.
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دفتر مدیریت پروژه بایستی مکانیزمی را تنظیم نماید تا درخواستها و پیشنهادها برای ابزارهای جدید مدیریت پروژه را دریافت نماید. 

ازهای مدیران پروژه و سایر ذینفعان را در درون سازمان متبوع رصد نماید. این دفتر مندیها و نیتواند عالقهاز این طریق این دفتر می

ای برای آوری نماید، اطالعاتی که به عنوان وسیلهتواند اطالعاتی را درباره اولویتهای مدیر پروژه در انتخاب ابزار جمعهمچنین می

 گردد.آوری میباشند جمعریت پروژه موجود میای در حال پیشرفت از ابزارهایی که در محیط مدیحفظ مجموعه

 PMOتعیین ابزارهای تجویزی 

کنشگر باشد. این دفتر، دفتر مدیریت پروژه، بایستی در تست و بررسی خود از نیاز به ابزارهایی در محیط مدیریت پروژه، پویا و پیش

در پاسخ به شاخصهای عملکردی پروژه انجام دهد. دفتر تواند مبتنی بر یک پایه تصادفی یا به عنوان یک رخدادی این کار را می

سازیِ ابزارهای توان آنها را از طریق خرید و پیادهنماید که خود باور دارد میهای مشکالتی را شناسایی میمدیریت پروژه، ماهیتاً حوزه

نماید و تصمیمات شیوه کاربری را اجرا می مدیریت پروژه حل و فصل نمود. سپس این دفتر تحقیقات برای یافتن ابزارهایی با بهترین

 نماید.سازی ابزارهایی که بیشترین سازگاری را با محیط مدیریت پروژه دارا باشند، اخذ میمستقلی را به منظور خرید و پیاده

ه با مدیران پروژه گردند، قدری همکاریِ پیشرفت، به صورت مستقل شناسایی میPMOبا این وجود، حتی هنگامیکه، ابزارهای تجویزیِ 

باشد و بایستی مقدم بر خرید ابزار اجرا گردد. در این راستا ممکن است دفتر مدیریت پروژه بخواهد و سایر ذینفعان کماکان موجه می

طح کنندگانی از محیط مدیریت پروژه و در صورت نیاز در سی ارزیابی ابزار مدیریت پروژه را ایجاد نماید که متشکل از شرکتکمیته

تواند هم درخواستهای فردی و هم پیشنهادها را برای ابزارهای مدیریت پروژه به مانند باشد. این کمیته میواحدهای کسب و کار می

  .برای کاربران بررسی نماید PMO  ابزارهای تجویزیِ
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 تست و بررسی انواع کلی ابزارهای مدیریت پروژه

میان ابزارهای دفتر مدیریت پروژه، نیاز دارد تا از 

توانند در داخل سازمان توسعه متنوعی که می

یابند و یا برای خرید در بازار در دسترس باشند، 

انتخاب نماید. زیربخشهای زیر یک نگاه کلی 

اجمالی از انواع کلی ابزارهای پروژه که دفتر 

تواند در نظر بگیرد را فراهم مدیریت پروژه می

 آورد.می

 ابزارهای کاغذی:

تواند در داخل سازمان تحت هدایت دفتر مدیریت پروژه تولید شود و یا اینکه به عنوان یک جعبه ابزار آماده شده ن نوع از ابزار میای 

 تجاری، خریداری گردد.

رار شوند. اگرچه در قالب کاغذیِ آن نیز مورد ارجاع قبندی میاین ابزارها به صورت معمول در قالب الگو، چک لیست، و فرم طبقه

تواند با به کارگیری اتوماتیک خواهند داشت. ابزار کاغذی می 8گیرد ولیکن این نوع از ابزار معمواًل مبنایی در یک برنامه کاربردیمی

کنندگان های کاربردی پایگاه داده خلق شود. تولیدهای کاربردی صفحه گسترده و برنامههای کاربردی رایج پردازنده کلمه، برنامهبرنامه

-اند، اغلب، تنوعی از چنین ابزارهایی را در کنار یکدیگر دستههای کاربردی مدیریت پروژه که به صورت تجاری آماده شدهاین برنامه

توانند نمایند تا به منظور دستیابی به اهداف مدیریت پروژه، از رویکردشان پشتیبانی نمایند. جعبه ابزارهایی اینچنین، میبندی می

 گیری در سطح کل چرخه حیات مدیریت پروژه مورد استفاده قرار گیرند.داده و گزارش آوریبرای جمع

  

                                                           
8-Application 
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 ابزارهای اتوماتیک

ها، ممکن است سازمانی به طراحی و باشند، و در برخی نمونهبسیاری از ابزارهای اتوماتیک مدیریت پروژه در بازار در دسترس می

 در داخل سازمان، متمایل باشد.توسعه یک ابزار اتوماتیک به عنوان یک کاری 

ای برای چندین ابزار اتوماتیک به طور طبیعی، بر روی دسکتاپِ کامپیوترهای هر یک از کاربران به صورت جداگانه و یا بر روی شبکه

مدیریت پروژه را برای اهداف و مقاصد این مدل کارکردی دفتر مدیریت پروژه، دو نوع از  ابزارهای اتوماتیک  یابد.کاربر استقرار می

 دهیم: ابزار اتوماتیک ساده و ابزار اتوماتیک یکپارچه.مورد تست و بررسی قرار می

شود تا برای یک کاربر به کار گرفته شود. ابزار اتوماتیک در حالت کلی، ابزار اتوماتیک ساده طبیعتاً بر روی دسکتاپِ کامپیوتر، نصب می

گردد. کاربردی مشخص میفرد، پایگاه داده خودش، و تبادل محدودی از داده خارج از برنامهی یک کارکرد منساده معمواًل به واسطه

توانند اطالعات را به اشتراک بگذارند، بلکه این کار معموالً از این مسئله به این معنی نیست که بگوییم ابزارهای اتوماتیک ساده نمی

شود. بلکه، ابزار ساده، داده را بر روی کامپیوترهای موجود در محل، ا انجام میطریق کارکردی برای گرفتن خروجی و یا لینکی غیر پوی

 نماید.صرفاً برای اهداف و مقاصد کاربران اصلی آن نگهداری می

 تواند اهداف مختلف و احتماالً شود. این ابزار، میدر نقطه مقابل، ابزار اتوماتیک یکپارچه به طور طبیعی بر روی سرور شبکه نصب می

 توانند به آن دسترسی داشته باشند. برخی از کاربران ممکن است هرگزای داشته باشد که کاربران متفاوتی میکارکردهای چندگانه

تمامی کارکردهای ابزار یکپارچه را نبینند و یا به آنها دسترسی نداشته باشند. با این اوصاف، این ابزار، داده بین کارکردی را نگاه 

آورد. در برخی از موارد، ابزار یکپارچه، گیری بین کارکردی را برای کاربران متعدد فراهم میدسترسی به داده و گزاشداشته و امکان 

اند، به افزار تعبیه شدهداده و اطالعات را از سایر ابزارهای اتوماتیک و پایگاههای داده سازمانی از طریق لینکهای پویا که در نصب نرم

شان محدود نماید. با این وجود، حتی ابزارهای یکپارچه مدیریت پروژه، به اهدافِ کارکردهای طراحی شدهبی میصورت اتوماتیک بازیا

گردند. بنابراین، دفتر مدیریت پروژه بایستی همچنین، استفاده از سیستمهای مدیریتی در مقیاس سازمان را در نظر داشته باشد. می

توانند برنامه کاربردی اند، اما آنها همچنین میستند که برای استفاده کسب و کار طراحی شدهای هاینها ابزارهای اتوماتیک یکپارچه

 را در محیط مدیریت پروژه نیز داشته باشند.
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 ابزارهای مبتنی بر وب: 

وجود دارد. در اغلب در موردِ کاربرد ابزارهای مبتنی بر وب در برابِر ابزارهای مبتنی بر شبکه، گفتگوها و مباحث معتبری در صنعت، 

ها و سیاستهای دپارتمان فناوری اطالعات برای استفاده از ابزارهای مبتنی موارد، این مسئله به اولویتهای جداگانه سازمانی و توصیه

ی باشند، محور اصلهای کاربردی مدیریت پروژه در فضای وب در دسترس میبر وب بستگی دارد. با این وجود، این حقیقت که برنامه

 باشد.این موضوع می

های کاربردی که پایه اصلی آن در خارج از مجموعه بنا شده است را برای استفاده در دفتر مدیریت پروژه بایستی، حداقل این برنامه

توانند از طریق اینترنت در دسترس محیط مدیریت پروژه خود، بر اساس اولویت سازمان متبوع برای ابزارهای مبتنی بر وب که می

 شویم و اعتبارِ تهیه کننده برنامه کاربردیِ آنالین، در نظر داشته باشد.ای که برای استفاده از آنها متحمل میباشند، بسته به هزینه

 ابزارهای دستیار دیجیتال شخصی و بی سیم:

ای را که این نوآوریها به آن نفوذ رهرسند، دفتر مدیریت پروژه الزم است گستبا نوآوریهای فناورانه جدید که تقریباً هر روز از راه می

خواهند نمود و میزانی را که بر محیط مدیریت پروژه اثرخواهد گذاشت، در نظر بگیرد. به خصوص، با افزایشی که طی سالهای پیش رو 

(، PDA) 9ال شخصیباشد، استفاده از تلفنهای همراه و ابزارهای دستیار دیجیتدر استفاده از وسایل جدید، کماکان مورد انتظار می

 همانند یک کامپیوتر رومیزی رایج شده است.

از زمانِ اولین ویرایش این هندبوک، برخی از وسایل سیار به عنوان ابزارهایی که ارزش کسب و کاری دارند پدیدار شدند. تلفنهای 

م به اینترنت به خدمت گرفته شوند )هرچند های کاربردی استانداردِ کسب و کار و دسترسی مستقیتوانند با برنامههمراه خاص حاال می

های شوند( و حتی برخی برنامههای کاربردی در موبایل، نسبت به کامپیوترها با کاهش کارکرد مواجه میبه لحاظ عملکردی، این برنامه

وسایل دستی تلفن  توانند اضافه شده و به خدمت گرفته شوند. همچنین، چندین تولید کنندهکاربردی محدوِد مدیریت پروژه می

اند، بنابراین بسیاری از وسایل، هم اکنون، دارای همراه را با ابزارهای دستیار دیجیتال شخصی در قالب یک دستگاه ترکیب نموده

باشند برای اینکه بتوانند تماسهایی از تلفن همراه داشته باشند، برای اینکه به اینترنت و حسابهای متعدد ایمیلی سیم میاتصال بی

                                                           
9-Personal Digital Assistants 
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دسترسی داشته باشند و برای اینکه به پایگاه داده مستقر بر روی  سرورهایی در اتاق کار خانگی یا در هر کجای دنیا دسترسی داشته 

 باشند.

گیری ابزارهای برنامه کاربردی مدیریت پروژه را برای استفاده و یا خرید و به خدمت ی  چگونگی توسعهدفتر مدیریت پروژه بایست

باشد، دستی و عملیاتهای بی سیم، تعیین نماید. البته این موضوع مستلزم همکاری تنگاتنگ با دپارتمان فناوری اطالعات سازمان می

گذاری مالی برای سازمان محسوب گردد. در بسیاری از سازمانها، معرفی ز سیستم و سرمایهتواند یک ارتقاء مهمی ابا فهم اینکه این می

گردد. با این وجود، دفتر مدیریت سیم به صورت مستقل توسط دپارتمان فناوری اطالعات مدیریت شده و هدایت مییک سیستم بی

 شود.د منافع محیط مدیریت پروژه به درستی در نظر گرفته میای مانور بدهد که تضمین نمایپروژه بایستی در درون سازمان به گونه

 

  ارزیابی ابزارهای خاص مدیریت پروژه:

دفتر مدیریت پروژه بایستی خود را به عنوان 

های کاربردی کننده اصلی برای برنامهارزیابی

اتوماتیک جدید و سایر ابزارهایی که به 

شوند، تعیین محیط مدیریت پروژه معرفی می

نماید. دفتر مدیریت پروژه اگر در نقش 

هدایت و رهبری این موضوع قرار نگیرد 

حداقل بایستی، درگیرِ ارزیابیهای ابزار 

مدیریت پروژه باشد. هنگامیکه نیاز برای 

د و گردد، دفتر مدیریت پروژه بایستی آماده شود تا محصولهای در دسترس را شناسایی نمایابزارهای مدیریت پروژه پدیدار می

 سازی نیازهای ضروری ابزار مورد ارزیابی قرار دهد.قابلیتهای آنها را جهت برآورده



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

19 

 
 

 PMOژه جزوه آموزشی دفتر مدیریت پرو

 www.ipmp.ir چهارم  جلسه

دفتر مدیریت پروژه، بایستی از فرایندی استفاده نماید که امکان ارزیابِی ابزارهای خاص مدیریت پروژه را فراهم سازد. این فرایند 

تی از آن دسته از ابزارهایی که ظاهراً ویژگیها و کارکردهای مطلوب را یک لیس معمواًل با یک جستجوی کلی برای شناسایی و توسعه

گردد تا تعیین نماید که هر یک از شود. سپس، این لیست اولیه از ابزارهای در دسترس در بازار، بررسی میآورد، آغاز میفراهم می

باشد. این کار منجر به اتوماتیک باشد همسو می ابزارهای موجود در لیست به چه میزان با فرایندهای جاری و عملکردی که باید

ها و گیرند، که این بررسی احتماالً بحثشود که تحت بررسی دقیق قرار میاز ابزارهای کاندیدی می« لیست کوتاه»گیری ِیک شکل

 شود.تبادل نظر با تولیدکننده و یا فروشنده را شامل می

یریت پروژه بایستی هر یک از ابزارها را به طور جداگانه و یا مشترکاً از طریق راههای زیر ابزارها، دفتر مد« لیست کوتاهِ»در ارزیابی 

 مورد تست و بررسی قرار دهد.

  :معیارهایی برای کارکردها و ویژگیهای ابزار، توسعه یافته و برای هر یک از انواع جدید ابزار مدیریت کارکردها و ویژگیها

گیرند تا تعیین شود که به چه میزان به معیارهای از ابزارها مورد تست و بررسی قرار می گردد. سپس هر یکپروژه تعیین می

یابد. بسته به عمق معیارهای مورد استفاده، تست و بررسیِ کم و بیش کارکرد مطلوب و ویژگیهای ترجیحی دست می

تواند جهت مقایسه و تقابل کلیه ابزارهای مورد نظر نماید که میآید و نتایجی را تولید میای از ابزارها فراهم میواقعگرایانه

 استفاده شود.

 گردد. این سرفصل سازی ابزار به عنوان بخش مهمی از تست و بررسی ابزار، شناسایی میالزامات پیادهسازی: الزامات پیاده

شود. سازی ابزار میو پیاده ی پشتیبانی الزم از فروشنده برای نصبهم شامل تعیین سطح کارهای داخلی و هم دربرگیرنده

ریزی، دانش و گیرد و تعیین سطحِ برنامهسازی ابزار را در سازمان متبوع یا در شرکت در نظر میاین سرفصل، محدوده پیاده

گیرد. سپس این تست سازی محصول انتخاب شده الزم است را در بر میمهارت فنی، آموزش کاربران و نظارتی که برای پیاده

 شود.سازی ابزار، خود یک عامل انتخاب ابزار مییِ الزامات پیادهو بررس

  :ای برای انتخاب ابزار شناخته شود. در نیاز برای نگهداشت مداوم ابزار بایستی به عنوان مالحظه نگهداشت برنامه کاربردی

دهد، مشکالت نامه کاربردی انجام می(،  به طور معمول بررسیهای الزم را برای برITمحیط کسب و کار، گروه فناوری اطالعات )

نماید که برای جماعت کاربران ای نصب میافزار را به شیوههای جدید نرمنماید و حتی نسخهنادر نرم افزاری را بر طرف می
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احتیاج نداشته باشد به همان میزان سایر  ITافزار مدیریت پروژه اگر به سطح باالتری از توجهِ گروه محسوس نباشد. نرم

نماید که این گروه نیز در بررسی الزامات نگهداشتِ ابزارهای کاندید مدیریت باشد، و این تضمین میگروهها به آن محتاج می

شد تا پروژه درگیر باشد. به همین ترتیب برای برخی ابزارهای اتوماتیک، ممکن است نیاز به کارشناس راهبری )ادمین( با

 کاربری و محتوای روزانه را رصد نماید و این نیز همچنین  یک فاکتوری است برای نگهداشت که بایستی در نظر گرفته شود.

  :به تحقق کیفیت محصول، استفاده مشتری از محصول، «لیست کوتاه»ی ابزار در بررسی چندین فروشندهفروشندگان ،

سازی محصول، آموزش کاربر، و گستره مشارکت فروشنده در نصب و پیاده تاریخچه فروشنده با این محصول در بازار و

گردد. برای این منظور الزم است تا دفتر مدیریت پروژه با فروشندگان به طور مستقیم تماس داشته نگهداشت رهنمون می

د به هر یک از فروشندگان باشد تا اطالعات ضروری را به دست آورد، و یا این کار را از طریق ارائه یک درخواست پیشنها

اجرا   عنوان عامل کمکی جهت انتخاب ابزار سازد تا بهانجام دهد. اطالعات دریافتی امکان مقایسه فروشندگان را مهیا می

 گردد.

 باشد. چنین ابزارهای اتوماتیکی هزینه ابزارهای مدیریت پروژه، خود یک عامل انتخاب ابزار در اکثر سازمانها میها: هرینه

تواند بسیار پرهزینه باشد. به خصوص در زمانیکه برای کاربران متعدد در نظر گرفته شده است. در این راستا، دفتر مدیریت یم

های پروژه، بایستی مجدداً نیاز به ابزارهای مدیریت پروژه را در هنگامِ فراهم شدن بودجه فعالیتش بررسی نماید. اگر از بودجه

شود، دفتر مدیریت پروژه بایستی با آن واحدهای کسب و کار همکاری نماید تا  دسترسی به میسایر دپارتمانها استفاده 

های ماند. اگر هزینهگیری خرید یا ساخت باقی می، به عنوان عاملی مهم در تصمیموجوه را تضمین  نماید. با این وجود هزینه

یت پروژه نیز ممکن است بخواهد توسعه ابزار اتوماتیک مدیریت خرید ابزار بسیار باال باشد که بودجه کفاف ندهد، دفتر مدیر

باشد. در مجموع، پروژه را در داخل سازمان در نظر بگیرد، با این فرض که چنین قابلیت فنی در سازمان متبوع موجود می

 باشد.سازی، عاملی متمایز در انتخاب ابزار میهزینه توسعه ابزار یا خرید و پیاده

 گیری ابزار مدیریت پروژه، سازمان همچنین از طریق دفتر مدیریت پروژه، ممکن است به برخی در به خدمت سازی:مناسب

های خرید مستقیم ابزار نیز بیاندیشد. در برخی از موارد، فروشندگان ممکن است با مشتریانشان کار کنند تا اینکه از گزینه

بهتر در درون محیط مدیریت پروژه مورد نظر، اصالح نمایند و یا منطبق  های کاربردی اتوماتیک خود را برای سازگاریبرنامه

شود که بایستی در نظر گرفته شود. های اضافی قابل توجهی را برای خرید موجب میگردانند. البته این موضوع، اغلب، هزینه
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است خود عاملی برای انتخاب ابزار  اند ممکنبا این وجود، توانایی مناسب سازی ابزارهایی که از فروشندگان خریداری شده

 باشد.

، نزدیکترین سازگاری ممکن را برای اهداف مورد نظر ابزار تضمین خواهد نمود. این PMOغربالگری ابزارهای جدید مدیریت پروژه در 

 PMOشود و یا اینکه همسو با مدیریت می PMOفعالیتی است که کارکنان و یا یک کمیته موقت دفتر مدیریت پروژه که توسط 

 توانند آن را انجام دهند.باشد میمی

 

 خرید ابزارهای مدیریت پروژه: 

گری ابزارهای کاندیِد پس از تکمیل غربال

، دفتر «لیست کوتاه»مدیریت پروژه در 

مدیریت پروژه بایستی  قادر باشد تا در 

-خصوص ابزار اولویت دار و ارجح تصمیم

اینکه سازمان را  به سوی گیری نماید و یا 

دهی به این تصمیم رهنمون گردد. وزن

تمامی عوامل موجود در فرایند ارزیابی که 

در باال تشریح شد بایستی بینشی کافی 

برای سازگار نمودن مناسب ابزار در درون محیط مدیریت پروژه و در درون سازمان متبوع فراهم آورد. سپس دفتر مدیریت پروژه، 

 کند.گیری ابزار انتخاب شده، دنبال میه کاماًل استاندارد را به منظور به خدمتچندین مرحل

گیری )یعنی خریدِ( ابزار، گزینه بهتری نسبت به توسعه ابزار در درون در ابتدا، دفتر مدیریت پروژه تصدیق مینماید که به خدمت

ای و سایر عوامل موثر در انتخاب، مورد ارزیابی آید به لحاظ هزینهیگری ابزار به دست مباشد. اطالعاتی که از فرایند غربالسازمان می

گیری خرید یا ساخت، با سازی ابزار نیز همچنین بایستی در نظر گرفته شود. در نهایت تصمیمگیرد. نیازمندی برای مناسبقرار می
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گردد. مهم این است که توجه نماییم که یک اتخاذ می نماید،گیری ابزار ارائه میتصمیم خرید که تأییدی برای ادامه فرایند به خدمت

ابزار مدیریت پروژه بایستی به منظور پشتیبانی از یک اصل ارزشمند مدیریت پروژه/کسب و کار و یا استانداردی عملی خریداری شود 

کن مشکالت کارایی موجود را ریشهو اینکه آن ابزار بتواند به وضوح به پشتیبانی از عملکرد مدیریت پروژه مربوط گردد و یا اینکه 

 نماید.

گام بعدی در این فرایند عبارت است از خرید واقعی ابزار. ابزاری با هزینه پایین ممکن است یک امر خرید معمول برای سازمان تلقی 

رسیدگیِ خاص و شاید  گردد. در مقابل، ابزاری با هزینه باال )به واسطه چندین کاربره بودن و یا مناسب سازی( ممکن است نیازمند

گیری، ریزی برای به خدمتتأییداتی اضافی در فرایند خرید باشد. از این رو، دفتر مدیریت پروژه، بایستی این عوامل را در زمانِ برنامه

ای توان از طریق پرداخت مستقیم و یا صدور یک سفارش خرید بردر نظر داشته باشد و سپس خرید را انجام دهد. این کار را می

 فروشنده انجام داد.

گیری ابزار، عبارت است از دریافت و نصب ابزار. اگر ابزار انتخاب شده فوراً در زمان خرید، به خدمت گام نهایی در فرایند به خدمت

گیری گرفته نشود، آنگاه الزم است که دفتر مدیریت پروژه، وضعیت سفارش و تحویلِ متعاقب آن را رصد نماید. در مدیریتِ به خدمت

ریزی نموده و سازمان را برای نصب ابزار توسط فروشنده آماده نماید، این آمادگی توسط ابزار،  دفتر مدیریت پروژه، بایستی برنامه

گردد. دپارتمان فناوری اطالعات داخلی و یا حتی توسط هر یک از کاربران به طور جداگانه در مورد ابزارهای اتوماتیک ساده محقق می

کند و در دسترس بندی شده است، به درستی کار میدفتر مدیریت پروژه، تأیید نماید که آن ابزار  به طور مناسبی پیکر زمانی که

توان گفت که نصب ابزار کامل شده است. اگر این یک سیستم و یا برنامه اصلی است، نصب کاربران تعیین شده قرار گرفته است می

 به منظور تضمین موفقیت، برنامه تفصیلِی نصب ابزار تهیه گردد. د و ممکن است الزم باشدتری طول بکشتواند زمان طوالنیمی

 سازی ابزارهای مدیریت پروژه: پیاده

ای را برای دفتر مدیریت پروژه نصب ابزار مدیریت پروژه بر روی کامپیوترهای خانگیِ تعدادی از کاربران به طور طبیعی چالش عمده

ریزی پیشرفته و مدیریت مداوم را سازی عمده یک سیستم ، برنامهمقابل، تعداد زیادتری از کاربران و یا پیاده ایجاد نخواهد کرد. در

 نماید.از طرف دفتر مدیریت پروژه الزامی می
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 سازی ابزارریزی پیادهبرنامه

های کوچک ابزار برای گروههای سازیپیاده

-ریزی میکوچک کاربران به سادگی برنامه

بندی نموده و با به سادگی زمان شوند:

-سازی را ترتیب میهریک از کاربران، پیاده

سازی عمده ابزار، به دهد. با این وجود، پیاده

خصوص آن ابزارهایی که اثر متقابل بین 

واحدی ، بین بخشی ایجاد نموده و بر 

باشد، عملیات در سطح سازمان اثرگذار می

یک تغییری را در شیوه   سازی یک ابزار اصلی مدیریت پروژه، معموالًعفی نیز احتیاج دارد. پیادهاحتماالً به یک برنامه پیشرفته مضا

سازی کاربران محیط مدیریت مدیریت پروژه و شیوه هدایت کسب و کار ایجاد خواهد کرد. دفتر مدیریت پروژه ذاتاً مسئول آماده

 باشد.پروژه برای چنین اصالحات اساسی می

 سازی ابزار در نظر بگیرد.ریزی زیر را برای پیادهتواند عناصر برنامهروژه میدفتر مدیریت پ

 رسانی کنید که تصمیمی اتخاذ شده است که ابزار مدیریت پروژه به پرسنل تحت تأثیر، از قبل اطالعهای پیشرفته: اعالن

نماید، این فعالیتهای عملیاتی فعلی ایجاد میسازی گردد که اصالحات سریعی را در فرایندهای جدیدی خریداری شده و پیاده

بندی وقایع تعریف نموده و لحاظ نمایید؛ هرجا مناسب است پیمانکاران و سازی و زمانرسانی را در برنامه پیادهاطالع

 رسانی لحاظ نمایید.کارفرمایان را نیز در این اطالع

 :سازی اخذ نموده و منتقل نمایید. با مدیران سب در فرایند پیادهتصویب مدیریت ارشد را در مقاطع منا تأییدیه مدیریت ارشد

ها ریزی نمایید؛ تعیین نمایید که چه نوعی از تأییدیهارشد همکاری نمایید تا زمان و چگونگی اخذ چنین تأییدهایی را برنامه

 مورد نیاز خواهد بود )تغییرات مکتوب خط مشی، اعالمیه های جلسات اعضاء و ...(
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 بندی بندی برای اجرای آنها تهیه نمایید. این زمانسازی را مشخص نمایید و یک زمانفعالیتهای پیادهسازی: بندی پیادهزمان

سازی در درون واحدهای مختلف کسب و کار یا در شوند شامل چارچوبهای زمانی جهت پیادهکه با نصب ابزار شروع می

نیاز را جهت دسترسی به امکانات مختلف مشخص نمایید، و فعالیتهای انتقال  باشد؛  اتصال سیستم موردمکانهای چندگانه می

باشد را ترسیم نمایید؛ آنچه را که دفتر مدیریت پروژه، قرار است به داده را که برای عملیاتی ساختن سیستم مورد نیاز می

 سازی ارائه نماید را شناسایی نمایید.عنوان پشتیبانِی پیاده

  :باشد مشخص نمایید؛ گونه آموزش مورد نیاز را که در رابطه با معرفی یک ابزار جدید مدیریت پروژه میهرآموزش کاربری

 سازی لحاظ نمایید.بندی برای ارائه و تحویل آموزش در برنامه پیادهیک زمان

این وجود به دلیل اهمیت آن در معرفی باشد. با سازی ابزار مدیریت پروژه میلحاظ نمودن برنامه انتقال، عنصر دیگری از برنامه پیاده

 موفقیت آمیز یک ابزار جدید مهم و فراگیر مدیریت پروژه، برنامه انتقال به صورت جداگانه در زیر در نظر گرفته شده است.

 انتقال ابزار ریزیبرنامه

خواهد بر روی این دفتر مدیریت پروژه، می

سازی ابزار  ریزی برای پیادهعنصر برنامه

)انتقال ابزار( تمرکز نماید چراکه آن یک 

مرحله بحرانی را در عملیاتی ساختن ابزار 

نماید. دفتر جدید پروژه نمایندگی می

مدیریت پروژه الزامًا بایستی برای برنامه 

انتقال، تعیین نماید که چگونه، در چه زمانی 

های مدیریت پروژه به و چه عناصری از داده

تواند نیازمند یک ریزی انتقال میباشد، برنامهه خواهد شد. اگر ابزار جدید یک سیستم متدولوژی اتوماتیک ابزار جدید انتقال داد

ها در سازمان به سیستم جدید را شناسایی نماید. هر ابزار اصلی و فراگیر باشد تا چگونگی انتقال هر یک از پروژهدوره زمانی طوالنی 
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دهد. این کار، در زمانیکه ریزی طوالنی مشابهی را ارائه میباشد، فرایند برنامهها میز تمامی پروژهآوری داده ادیگری که نیازمند جمع

 شود.گردد بیشتر پیچیده میابزار جدید در چندین مکان جغرافیایی و احتماالً در بستر جهانی منتقل 

توانند استفاده کنندگان کلیدی بدانند که چگونه و کجا مینماید که تمامی مشارکتفرض اساسیِ برنامه انتقال این است که تضمین می

باشند. برنامه انتقال از ابزار جدید را شروع نمایند و چه نقش و مسئولیتی در رساندن این ابزار به قابلیت عملیاتی مورد نظر دارا می

باشد، چگونه آن انتقال محقق خواهد تقال مییا کسب و کار در حال ان ای از پروژهنماید چه دادههمچنین به طور طبیعی مشخص می

 ای، در صورت وجود، باید انجام شود تا ابزار جدید را برای مدیریت بهنگام پروژه مفید سازد. های  دادهشد؛ و چه دستکاری

 آموزش کاربری ابزار

پیچییدگیهای استفاده از ابزار جدید، نیاز 

برای آموزش کاربری را معین خواهد نمود. 

این وجود، دفتر مدیریت پروژه بایستی با 

به طور طبیعی، مهیا نمودنِ آموزش در زمان 

سازیِ هر ابزار جدید را در نظر بگیرد. پیاده

به خصوص هنگامیکه یک ابزار جدید اصلی 

گردد. عالوه بر این، و فراگیر رونمایی می

هنگامیکه یک ابزار اصلی و فراگیرِ مناسب 

 دفتر مدیریت پروژه قطعاً بایستی آموزش را لحاظ نماید. گردد،سازی شده معرفی می

تواند آموزش ابزار مدیریت پروژه را برای یک سطح کاربری و یا سطوح بیشتری، بسته به طبیعت ابزار و دفتر مدیریت پروژه می

ر دارند، آموزش تفصیلی بیشتری را دسترسی کاربریِ مورد نظر، ترتیب داده و اجرا نماید. در کل، کاربرانی که استفاده مکرر از ابزا

دریافت خواهند نمود، در حالیکه کاربرانی که استفاده مکرر ندارند،  نظیر مدیران اجرایی، آموزش آشنایی با ابزار را با تمرکز بر درک 

 عملکرد ابزار و هرگونه ویژگی مرتبط با دسترسی اجرایی دریافت خواهند نمود.
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سازی ابزار، ریزی پیادهرا در طول برنامه های آموزشی مناسبسطوح کاربری را شناسایی نموده و برنامهتواند دفتر مدیریت پروژه، می

باشد قبل از شروع آموزش ابزار مدیریت پروژه نیازی که مورد نیاز میترتیب دهد. این مسئله نیز مهم است که هرگونه دانش پیش

بندی مدیریت پروژه رونمایی گردد، درک فردی و جداگانه از مفاهیم بزار زمانشناسایی شود. به عنوان مثال، قبل از اینکه یک ا

بندی پروژه برای هر یک از کاربران ضروری است. سازمان متبوع هرگز نباید اینگونه فرض نماید که معرفی ساده یک ابزار، زمان

  مشکالت عملکردی را حل خواهد نمود.

 سازی ابزارپیاده

سازی ابزار بایستی تمامی برنامه پیاده

سازی را که دفتر فعالیتهای مرتبط با پیاده

نماید، در دستور مدیریت پروژه مدیریت می

سازی بایستی کار خود قرار دهد. برنامه پیاده

 انجام سه مورد زیر را  تسهیل نماید.

 مولفه برنامه انتقال از انتقال داده :

تواند بدین سازی میبرنامه پیاده

گردد را برای عملیات در داخل فضای مدیریت می ای که در ابزار جدید مستقرمورد استفاده قرار گیرد که انتقال دادهمنظور 

 پروژه هدایت نماید.

 نماید. دفتر مدیریت پروژه : آموزش کاربری، فرایند انتقال دانشی را که کاربران ابزار جدید نیاز دارند آغاز میکارکرد عملیاتی

تا تضمین کند که تمامی کاربران درک کاملی  استفاده اولیه از ابزار را در صورت امکان به صورت جداگانه رصد نمایدخواهد می

تواند عمق و گستردگی نظارت را تعیین نماید و نشان دهد که چه آورند. دفتر مدیریت پروژه میاز کارکرد ابزار به دست می

ام خواهد داد. هنگامیکه به سطح مطلوب عملکرد کاربر رسیدیم )همانگونه که در سازی انجفعالیتهایی را در برنامه پیاده

تواند اعالم نماید که کارکرد عملیاتی برای ابزار جدید مدیریت سازی مشخص شده است(، دفتر مدیریت پروژه میبرنامه پیاده

 پروژه به دست آمده است.
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 سازی ابزار زم برای فراهم نمودن و دریافت بازخورد کاربر در ارتباط با پیادهسازی بایستی تدارک البازخورد کاربر: برنامه پیاده

آورد. اول اینکه این فعالیت به کاربران اجازه خواهد داد تا بدانند که جدید را در بر گیرد. این فعالیت دو هدف را به دست می

مناسبی در دستور کار قرار خواهد گرفت. دوم اینکه موردی درباره عملکرد ابزار جدید مورد توجه قرارگرفته و به طرز  هر

این فعالیت، دفتر مدیریت پروژه را قادر خواهد ساخت تا نظرات افراد و دیدگاههای گروهی را بر روی عملکرد ابزار جدید 

 و فصل شوند.دهد تا مشکالت اساسی قبل از آغاز ارزیابی عملکرد ابزار، به سرعت حل آوری نماید، بنابراین اجازه میجمع

 ارزیابی عملکرد  ابزار 

یابد. نظارت و مدیریت مداوم عملکرد ابزار مدیریت پروژه صرفاً این یک واقعیت است که کار دفتر مدیریت پروژه هرگز پایان نمی

ار باشد. واحدهای باشد. ارزیابی تکمیلی عملکرد ابزارِ پروژه، بایستی بر اساس میزان اهمیت تجاری استقرار ابزبخشی از آن کار می

بزرگ کسب و کار و سیستمهای گسترده سازمانی به بررسیهای مکرر عملکردی نیاز دارند تا زمانیکه ابزار به طرز معقولی برای 

آشنا گردد و در محیط مدیریت پروژه، پایدار باشد. پس از آن، چک نمودن مکرر و روزمره عملکردی مورد نیاز خواهد بود  کاربران

باشد تا هدف مورد نظر خود را تأمین کند و تضمین نماید که ماید که ابزار به شیوه مناسبی در حال استفاده میتا تضمین ن

 گردد.شود و برای بهترین عملکرد در درون محیط مدیریت پروژه بهینه میکارکردش حفظ می

گیری، کارکرد، و کارین سه حوزه ایجاد نماید: بهدفتر مدیریت پروژه بایستی رویکرد ارزیابی ابزارش را با توجه به لحاظ نمودن ا

 .اثربخشی کلی



 مدرس دوره : مهندس سید مسعود سیدی مطلق
 

28 

 
 

 PMOژه جزوه آموزشی دفتر مدیریت پرو

 www.ipmp.ir چهارم  جلسه

 شناسایی و حل و فصل مشکالتِ کاربری

های دفتر مدیریت پروژه بایستی بررسی

-کارگیری ابزار را برای کلیدیمربوط به به

 ترین ابزارهای مدیریت پروژه اجرا نماید

آن دسته ابزارهایی که فرایند مدیریت _ 

ای نمایند و آن دستههدایت میپروژه را 

دهی زمانی از عملکرد که برای گزارش

این نوع از بررسی  .پروژه ایجاد شده اند

گیری از ابزار باشد. مقصودِ آن عبارت است کارتواند یک نظرسنجی رسمی از کاربران باشد یا مشاهده تصادفی از استفاده و بهمی

 گیرد.مورد نظر در درون گروه کاربری مشخص شده، مورد استفاده قرار میاز مشخص شدن اینکه آیا ابزار برای هدف 

ای خواهد تا شناسایی نماید که چرا یک ابزار خاص، یا ویژگی یا جزءی از  یک ابزار، به شیوهبه طور خاص، دفتر مدیریت پروژه می

استفاده ممکن است شامل این موارد باشد: آموزش ناکافی و شوند. دالیلِ عدم که با انتظارات در سازگاری باشد به کار گرفته نمی

بندی نا به جای کاربر شخصی، نبود تأیید و یا ارتباطات مدیریت ارشد یا فقدان آموزش کاربری، تردید در یادگیری ابزار، اولویت

کاربر، دریافت و ادراک محدودی  با توجه به استفاده مطلوب از ابزار، دریافت و ادراک محدودی از ارزش و یا منفعت شخصی توسط

 تواند تشخیص دهد.از ارزش و یا منفعت سازمانی توسط کاربر و سایر توضیحاتی که دفتر مدیریت پروژه می

گردند، دفتر مدیریت پروژه بایستی با مدیران پروژه کار نماید تا ها یا روندهای پاییِن استفاده، شناسایی میزمانیکه، شاخص

نماید و آن را در راستای انتظارات سازمانی قرار دهد و برای استفاده از ابزار اجبار نماید. دفتر مدیریت پروژه شرایط را تصحیح 

ممکن است بخواهد فهرستی از مشکالت ایجاد شده در استفاده از ابزار و اقدامات اصالحی اتخاذ شده را به عنوان مرجعی برای 

 .ی آتی حفظ نمایداستفاده
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 و فصل مشکالتِ کارکردی شناسایی و حل

عملکرد کارکردیِ ابزارهای مدیریت 

تواند در ارتباط با یک بررسی پروژه می

کاربردی مورد تست و بررسی قرار گیرد. 

تواند دفتر مدیریت پروژه این مورد را می

از طریق تست تصادفی ویژگیهای ابزار 

انجام دهد. به عنوان یک گزینه، دفتر 

د به منظور توانمدیریت پروژه می

استفاده در هر پروژه، یک صفحه ثبت 

وضعیت مشکالت را بنیان نهد و سپس صفحه ثبت مشکالت ابزار را شاید در بستر زمانی هفتگی و یا ماهیانه و یا در پایان هر 

تم تا تشخیص تواند از قفل کردن ساده سیسشویم میپروژه مورد بررسی قرار دهد. دامنه مشکالت کارکردی که با آن مواجه می

 باشد.دهد، متغیر تر کاربر که ابزار، ویژگی مورد نظر را ندارد و یا کارکرد ترجیحی را انجام نمیعمیق

تواند شاخصها و روندهای مشکل کارکردی ابزار را های بررسی وگزارش وضعیت مشکالت، میدفتر مدیریت پروژه با تحلیل یافته

ای را نماید تا هر مشکل شناسایی شدهعنوان یک پیگیری طبیعی، دفتر مدیریت پروژه تالش میشناسایی نموده و جدا نماید. به 

نماید تواند در طی همکاری با گروه فناوری اطالعات داخلی که بر برنامه کاربردی نظارت میحل و فصل نماید. برخی از موارد می

دیریت پروژه ممکن است برای حل و فصل آن نیاز به تماس با حل و فصل گردد. اگر مشکالت تکرار شونده وجود داشت، دفتر م

  فروشنده ابزار مدیریت پروژه داشته باشد.
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 ارزیابی اثربخشی کلی ابزار

عنصر نهایی ارزیابی ابزار در دفتر 

مدیریت پروژه عبارت است از تست و 

بررسی اثربخشی کلی ابزار. در اصل، 

این به معنای تعریف آنچه ابزار برای 

ازمان و یا محیط مدیریت پروژه انجام س

باشد. چه منافعی در داده است می

نتیجه استفاده از این ابزار مدیریت 

پروژه به دست آمده است: موفقیت افزایش یافته پروژه، تصمیمات بهنگام پروژه، شناسایی و حل و فصل زودهنگام مشکالت 

همچنین بایستی منافع فردی تک تک کاربران را مورد تست و بررسی قرار دهد. آیا پروژه، و مواردی از این قبیل؟ ارزیابی ابزار  

 کارایی و اثربخشی  فردی و گروهی پروژه افزایش یافته است؟

تواند از این اطالعات در جهت تداوم استفاده از ابزار یا گسترش استقرار ابزار و یا به عنوان منطقی، برای دفتر مدیریت پروژه می

 شرفته آن ابزار و یا جایگزینیِ گزینه دیگری از ابزار استفاده نماید.نسخه پی

 

 کوچکتر PMOیادداشت الحاقی برای 

دفتر مدیریت پروژه کوچکتر احتماالً مسئولیتی برای به خدمت گیری و خرید ابزار اصلی مدیریت پروژه نخواهد داشت. با این وجود، 

خرید راهکارهای ابزاری ساده برای محیط مدیریت پروژه هدایت نماید. همچنین این دفتر تواند سازمان متبوع را در این دفتر می

گیری سیستم و ابزار اصلی فراخوانده شود حداقل برای آن دسته از اجزاء سیستم و تواند جهت مشارکت در فعالیتهای به خدمتمی

یتهای زیر به منظور کمک در تعریف مسئولیتهای مدیریت ابزار برای اند. فعالابزار که برای پشتیبانی از مدیریت پروژه استقرار یافته

 شوند.دفتر مدیریت پروژه کوچکتر تجویز می
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 PMO ای خردمندانه و منطقی از آنچه که به عنوان ابزار، در حال حاضر در دسترس بوده و در محیط کوچکتر بایستی به شیوه

ای از ابزارها را به همراه توضیحی از هر یک تواند لیست سادهاین دفتر میمدیریت پروژه در حال استفاده است مطلع باشد. 

گیری دفتر مدیریت از آنها ایجاد نماید تا در صورتی که زمان اجازه دهد به تست و بررسی بیشتر بپردازد. این لیست به شکل

 هد نمود.ای به عنوان منبع آگاه از اطالعات ابزار در محیط مدیریت پروژه کمک خواپروژه

 PMO تواند یک لیستی از ابزارهای حالِ حاضر را در ترکیب با برخی از تحقیقات اضافی در خصوص ابزارها می کوچکتر

گیرند را با آن دسته از ابزارهایی که در بازار در دسترس آن ابزارهایی را که دارند مورد استفاده قرار می استفاده نماید تا

ها و ی ابزارها از طریق همکاری با مدیران پروژهتواند دربارهکوچکتر می PMOدهد. همینطور، باشند مورد مقایسه قرار می

ها، به کسب اطالعات بپردازد تا از این طریق دیدگاه آنها را درباره ترجیحات و اولویتهایشان در خصوص اعضاء تیم پروژه

 دار انجام شود.ی ابزارهای ترجیحدرباره تواندابزارهای مدیریت پروژه به دست آورد. تحقیقات بیشتری می

 PMO نماید بایستی دعوت از تیمهای موقتی را در نظر داشته کوچکی که از یک محیط مدیریت پروژه بزرگ پشتیبانی می

سازی احتمالی در محیط مدیریت پروژه شناسایی و ارزیابی باشد تا ابزارها و سیستمهای مدیریت پروژه بزرگ را برای پیاده

توان بر پایه نیاز تعیین نمود و به خدمت گرفت تا اثربخشی ابزارهای فعلی مدیریت ماید. چنین تیمهایی را همچنین مین

 پروژه را مورد ارزیابی قرار دهد.

 PMO سازی ابزار مدیریت پروژه را از طریق تبدیل شدن به یک منبع آگاه از ابزارهای مدیریت تواند خرید و پیادهکوچکتر می

 ژه، در محیط مدیریت پروژه و یا در سطح سازمان هدایت نموده و تحت تأثیر قرار دهد.پرو

 PMO تواند با ایجاد توانمندی و اقتدار، ابزارهای مدیریت پروژه کوچک یا آماده که شاید به طور معمول در محیط کوچکتر می

تواند فروشندگانی را فرابخواند که تجربه مدیریت پرژه میمدیریت پروژه مورد نیاز باشد، را معرفی نماید. در این نمونه، دفتر 

به  PMOسازی ابزار به اشتراک بگذارند که نیاز به استفاده از منابع را برای ریزی و اجرای پیادهو تخصصشان را در برنامه

 منظور انجام آن کار، کاهش داده و یا کامالً حذف نماید.

 


