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 چكيده

موضوعات و مسائل گوناگون و نيز ضرورت توانمندسازي سازمان ها در مركزيت بخشي و مديريت  مواجهه بااستفاده از رويكرد مديريت پروژه، همچنين  افزايش
يكي از رويكردهاي . ميزان استفاده از آن ها نيز رشد چشمگيري داشته باشد هماهنگ پروژه ها موجب شده است تا ضمن ابداع ابزارها، تكنيك ها و رويكردهاي نوين

0Fش توانسته جايگاه درخوري را بين سازمان هاي پروژه اي بدست آورد، دفتر مديريت پروژهيت آميزاد و نقش موفقزي بسيار نوين كه بدليل اهميت

سازمان ها  .است 1
در مسير افزايش سطح بلوغ مديريت پروژه و افزايش اثربخشي مديريت پروژه ها حركت كنند تا ضمن رشد نرخ  در تالش اند تا ضمن استقرار دفتر مديريت پروژه

 .موفقيت پروژه هايشان، عملكرد سازماني خود را در شاخص هاي مختلف ارتقاء دهند
از مباني، مفاهيم، بخشي ررسي به باز همين رو در اين مقاله . بنابراين، در ابتدا حصول شناخت كافي از مباني و مفاهيم دفتر مديريت پروژه ضروري به نظر مي آيد

 .مي پردازيممديريت پروژه  كاركردها و مدل هاي پياده سازي دفتر

 واژگان كليدي
1F، مديريت پروژهدفتر مديريت پروژه

2 

 
 مقدمه. 1

با بكارگيري پروژه ها به عنوان ابزاري براي ايجـاد تغييـرات   
تكنولوژيكي و فرهنگي در جوامع و به تبع آن در سـازمان هـاي   

پـذيرش فراگيـر    همچنين با رشـد روزافـزون  و  ]1[پروژه محور
رويكرد مديريت پروژه و ضرورت توانمندي سـازمان   استفاده از

ـ     ه ها در مركزيت دهي و مديريت هماهنگ پـروژه هـا، زمينـه ب
  .سمت ابداع ابزارها و رويكردهاي نوين پيش مي رود

يكي از اين رويكردهاي نوين كه ضمن كسب نتايج موفق در 
سازمان ها جايگاه درخور توجهي يافتـه اسـت، دفتـر مـديريت     

بنابراين و با توجه به اينكه از پيـدايش ايـن واحـد     .تپروژه اس
سازماني زمان زيادي نمي گذرد، پرداختن به مباني و مفـاهيم آن  
ضروري است تا ضمن ايجاد يك تصوير روشن از آن، مقدمات 

 .استفاده بيشتر سازمان ها از اين رويكرد فراهم آيد
ت ضرورت و اهميت ايجاد دفتر مديريت پروژه در جايي اس

در كنــار افــزايش اثربخشـي و قابليــت انعطــاف در پيشــبرد  كـه  
، مشـكالت و  سـازمان هـاي پـروژه محـور    كارهاي پروژه ها در 

كه از آن جمله مـي تـوان بـه     چالش هايي نيز بوجود آمده است

مواردي نظير عدم اتمام پروژه در زمان و هزينـه تعريـف شـده،    
عف كيفـي در  تاخيرت و يا نا تمام ماندن برخي پـروژه هـا، ضـ   

پروژه هاي اجرا شده ، عدم بهره برداري بهينه از منابع و سرمايه 
لـزوم وجـود ضـرورت    ها در راستاي افزايش منـافع سـازماني،   

برخورداري پروژه هـا از نظـامي هماهنـگ و يكپارچــه بــراي      
، عدم همـاهنگي ارتباطـات   اسـتفاده بهينـه از منابع محدود زمان

... مديريت پـروژه هـاي چندگانـه و    ميان پروژه ها و ضعف در 
ـين مشـكالتي در كشـورهاي     ]2[.اشاره نمود لذا پيرو پيدايش چن

ـديريت     پيشرفته و سازمان هاي بزرگ پروژه محور، ـر م ايجـاد دفت
پروژه به عنوان بهترين راه حل و مهمترين پديده مديريت پروژه در 

مـا ضـرورت و اهميـت ايجـاد دفتـر      ا] 5[. دهه اخير شناخته شد
اثيرات و فوائد مديريت پروژه را مي توان از نقطه نظر برخي از ت

افزايش و  اجراي استاندارد هاي كاري،:نگريست آن برسازمان نيز
، افـزايش رضـايت مشـتري،    ]6[بهبود نرخ موفقيـت پـروژه هـا   

افزابش سطح صالحيت مديريت پروژه سازمان، افزايش سرعت 
بـود كيفيـت، اتمـام    ، كسـب اطمينـان از به  ]7[تحويل پروژه ها 

، افـزايش كـارايي و   ]8[پروژه در زمان و هزينـه تعريـف شـده    



براي برنامه ريزي و اجرا  متوليد، كاهش هزينه، ايجاد روشي منظ
و اختتام، ايجاد ساختاري براي اسـتاندارد كـردن فعاليـت هـاي     
مديريت پروژه و تسـهيل مـديريت سـبد پـروژه و تعيـين يـك       

، نمايش بهتـر وضـعيت   ]9[تكرار پذيرمتدلوژي براي فرايندهاي 
كنوني پروژه، كنترل دقيق تر تغيير، مـديريت ريسـك اثـربخش،    

 .]10[مديريت بهتر شركاء خارج سازمان 
 تعريف دفتر مديريت پروژه. 2

، يك واحد يا بدنه سازماني اسـت كـه   يك دفتر مديريت پروژه
ـر       ـروژه هـاي زي مي تواند مسئول مديريت متمركـز و هماهنـگ پ

ـروژه  . موعه قلمرو خود باشدمج مسئوليت هاي يك دفتر مديريت پ
مي تواند دامنه اي شامل تداركات پشتيباني وظايف مديريت پروژه 

 ]3[.تا مسئوليت واقعي مديريت مستقيم يك پروژه را در برگيرد
 :در تعريف ديگري از دفتر مديريت پروژه آمده است 

 زي اقـدامات  شايستگي هاي مشتركي كه براي يكپارچه سا
 .مديريت پروژه در يك سازمان طرح مي شود

دفتر مـديريت پـروژه مـي توانـد منبعـي كليـدي در برپـايي        
ــديريت و   ــروژه، طراحــي، م ــل پ شايســتگي ســازماني در تحلي

 .بازنگري باشد
      يك دفتر مديريت پروژه مركـزي بـراي بهتـرين اقـدامات

 .مديريت پروژه در سازمان است
 وژه نهادي است براي يك دفتر مديريت پر: 
o پروژه سازماني براي مديريت استانداردهاي تدوين 
o از بهينـه  اسـتفاده  بـراي  عاملي ايجاد و ارتباطات بهبود 

 سازمان منابع
o شكسـت هـاي   منفـي  مصائب و آثار كمك به كاهش 

 ]11[ .سازمان و بهره وري اثربخشي بر پروژه

 ديگر نام هاي دفتر مديريت پروژه. 3

، عبارات متعـددي متـرادف بـا دفتـر مـديريت      متون مختلفدر
 ]4[ :ارائه شده است كه ذيالًبه برخي ازآنها اشاره مي شودپروژه 

2Fدفتر مديريت پروژه سازماني -

3 

3Fدفتر پروژه -

4  
4Fدفتر پروژه سازماني -

5  
 5F6 مديريت پروژه مركز تعالي -

6F  تيم منابع مديريت پروژه -

7 

 7F8 مركز تعالي پروژه -

 هـر  يـا  و فـوق الـذكر   عبارات همه كه است شارها به الزم اما
 اسـتفاده  مـورد  مديريت پروژه متون در كه ديگري مشابه عبارت

 كه دارند يكساني وجودي فلسفه و ماهيت بر داللت ميگيرند قرار
 حرفه اي رسالت چتر يك زير مطرح گردند كه عنواني هر تحت

  .گيرند مي خاص قرار كاري و

 قات صورت گرفتهپيشينه برخي از تحقي. 4
تـر مـديريت   تحقيقات متعددي پيرامـون موضـوع دف   تا كنون

به برخي از آنهـا   1شماره جدول پروژه انجام گرفته است كه طي 
 .اشاره مي شود

 تأثيرات و مزاياي دفتر مديريت پروژه. 4
دفتر مديريت پروژه يك ابزار بي نظير و حياتي براي موفقيت 

نظارت بر مديريت پـروژه هـا و   اين دفتر امكان . سازمان هاست
با ايجاد يگانگي همه . برنامه هاي درون سازمان را فراهم مي كند

پروژه ها در يك استاندارد كلي به بهبـود بـازدهي، هزينـه هـا و     
ًا   .انجام تحويلي هاي پروژه كمـك شـاياني خواهـد كـرد     عمومـ

كاركنان سازمان ها با تغييرات سياست هاي پروژه، استاندارد هـا  
رويه هايي كه از پروژه اي به پروژه ديگر رخ مي دهد نا اميـد   و

و سرخورده شده اند كه استقرار يك دفتر مديريت پروژه از اين 
ــردن    ــا يكــي ك ــد كــرد و ب ــوگيري خواه ســرخوردگي هــا جل
استانداردها، رويه ها و سياست ها آن ها را يكنواخت سـاخته و  

خصيصـه   4ن همچنـي . فرايند هاي پـروژه را بهبـود مـي بخشـد    
. متعارف براي معين ساختن دفتر مديريت پـروژه وجـود دارنـد   

مزايايي كه توسط هـر يـك بدسـت مـي آيـد را       2شماره جدول 
مثال يك دفتر مديريت پروژه مي توانـد در   براي. نشان مي دهد

نگهداشتن پروژه در بودجه تعريف شده كمـك كنـد زيـرا آنهـا     
را هماهنــگ مــي ) مــالي(مــديريت پيشــرفته بــر منــابع بودجــه 

 ]18[.كنند
 
 
 
 



 
برخي از تحقيقات صورت گرفته در حوزه دفتر مديريت پروژه -1جدول شماره  
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Luciano 
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مبناي درك بهترازمديريت پروژه  بر ايجاد يك بناي نظري -
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ايجاد يك چهارچوب مفهومي جديد براي دريافت  -
 PMOمديريت پروژه سازماني از طريق 
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Kevin C. 
Desouzaa / 

J. Roberto 
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2006 

 PMOsنماي كلي از خواص و مشخصات   -

 PMOsدسته بندي و استنتاج الگوي اصلي از  -
 PMOsبرشمردن فاكتورهاي مهم در موفقيت  -

 5 The project management 
office as an organizational 

innovation 
]١٦[ 

Brian Hobbs 
/ Monique 

Aubry / Denis 
Thuillier 

 
2008 

به عنوان يك نوآوري  PMOsايجاد و باز پيكربندي  -
 سازماني

و روابط پوياي بين  PMOsكمك براي درك بهتر  -
 مديريت پروژه و مفاهيم سازماني

به عنوان يك نوآوري  PMOيكپارچه نمودن بررسي  -
مديريت پروژه در سازماني در مسير اصلي تحقيق در فضاي 

 "باز تفكر مديريت پروژه"تر  سازمان ها و بطور وسيع
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Monique 
Aubry/ Ralf 

Müller/ Brian 
Hobbs/ Tomas 
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2010 

اين تحقيق از مشاهده روند دفاتر مديريت پـروژه در سـير   
هاي توصيفي از مطالعات انجـام  داده . تحول اقتباس شده است

 35.مورد، عمدتاً از طريق مصاحبه بدست آمده است17شده در 
قسمت عمده ايـن  .دسته گروه بندي شده اند 6فاكتور تغيير در 

 PMOپژوهش دستيابي به يـك درك بهتـر از تحـول پويـاي     
 :اين تحقيق بدنبال پاسخ به سواالت زير است .است
انجـام شـود؟ محـرك هـا      ها بايـد  PMOچرا تغييرات . 1

 كدامند؟
چگونه تغيير اتفاق مي افتد؟آيايك فرايندتغيير پويا وجود . 2
 دارد؟
تغييرات چه چيز هايي هستند؟ ويژگي ها يا عملكردهايي . 3

 كه تغيير مي كنند چه هستند؟
 آيا الگوي تغييري وجود دارد؟. 4

  



 مزاياي دفتر مديريت پروژه -2جدول شماره

از فوائـد دفتـر مـديريت پـروژه آورده شـده       فهرستيدر زير 
 ]1[: است

ـر،        ـر تغيي ـق ت ـرل دقي ـروژه، كنت ـوني پ نمايش بهتر وضعيت كن
مديريت ريسك اثربخش، مديريت بهتر شـركاي خـارج سـازمان،    
اجراي استانداردهاي كاري، افزايش و بهبودنرخ موفقيت پروژه ها، 
ـه       ـان و هزين ـروژه در زم ـت، اتمـام پ كسب اطمينان از بهبود كيفي

اردكردن فعاليـت هـاي   تعريف شده، ايجاد ساختاري براي اسـتاند 
ـدلوژي   مديريت پروژه، تسهيل مديريت سبد پروژه و تعيين يـك مت

افزايش كارايي و توليد، ايجاد روشـي   براي فرايندهاي تكرار پذير،
ـزايش      ـه، اف ـام، كـاهش هزين منظم براي برنامه ريزي، اجرا و اختت
ـروژه سـازمان،    رضايت مشتري، افزايش سطح صالحيت مديريت پ

 .تحويل پروژه هاافزايش سرعت 
 جايگاه مفهومي دفتر مديريت پروژه در سازمان. 5

جايگاه و استقرار مسئوليت هاي دفتر مديريت  1شماره شكل 
پروژه يا به بيان ديگر نحوه تعامل و تقابـل فعاليـت هـاي آن بـا     

 ]19[.را نشان مي دهدساير اركان سازمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در سازمان PMOاه مفهومي جايگ -1شكل شماره

همانطور كه در شكل مشخص است، دفتـر مـديريت پـروژه    
پس از برنامه ريزي استراتژيك و تعيين اولويت هـاي راهبـردي   

بـه ارزيـابي و    مديران ارشد سازمان انجام مـي شـود،  كه توسط 

سياستگذاران  بواسطه تشخيصتحليل پروژه هايي مي پردازد كه 
 .هستند و راهبردهاي سازماني ها شيدر راستاي خط م يسازمان

سبد پروژه هاي سازمان متشكل از پروژه هاي قابل اجرا و برنامه 
كه پس از اين تحليل ها بر اساس معيارهاي مختلف  استريزي 

بدسـت   ...)ازجمله منابع در دسترس و ظرفيت هاي سازمان و (
 .آمده است

 كـه  داشـت  اذعـان  چنـين  بتـوان  شـايد  تـر  دقيـق  تصوري به
 ايجـاد  باشد عهده داشته بر بايد پروژه مديريت دفتر كه مسئوليتي

 مديريت دفتر .است ها ه پروژ از آل ايده البته و بينانه واقع منظري
 اولويـت  اوزان تعيـين  همچنـين  معقول و معيارهاي خلق با پروژه
 اداري و انساني هاي قابليت و اجرايي توانهاي بررسي نيز و بندي

 را روشـن  انـدازي  چشم و سازد مي معين را ها از پروژه ترتيبي
 بستري به در تا آورد مي بوجود ها پروژه و سازمان مديران براي
 ]19[ .بپردازند فعاليت به مبادرت ابهام و اطمينان عدم از دور

اما نقش هاي دفتر مديريت پروژه منحصر بـدين موضـوعات   
آن هـا  نيست و پس از تعيين سبد پروژه هاي سازمان و اجـراي  

توسط واحدهاي ذيربط، اين دفتر ضـمن حفـظ نقـش خـود در     
تعيين و تحليل پروژه هاي جديد، در قبال پروژه هـاي در حـال   
اجرا نيز وظايف و كاركردهـاي خاصـي دارد كـه در ادامـه و در     

 .به تشريح عمده آن ها پرداخته خواهد شد 8بخش 
 ساختار سازماني دفتر مديريت پروژه. 6

تلف رويكردهاي متفـاوتي را بـراي سـاختار    سازمان هاي مخ
: اين سـاختارها عبارتنـد از   . دفتر مديريت پروژه اتخاذ مي كنند

]20[ 
 حقيقيمجازي در مقابل . 1

كارمندان دفتر مديريت پروژه مجازي به واحـدهاي سـازماني   
ياز اسـت در  شان نتخصيص دارند و تنها در مواردي كه به خدمت

ان از بهبود كيفيت پروژهحصول اطمين  كاهش ريسك نگهداشتن پروژه در بودجه تعريف شده نگهداشتن پروژه در زمان تعريف شده 

منبعي متمركز براي  هماهنگ كردن منابع تنظيم سياست ها و رويه ها بهره برداري و اداره ابزارهاي پروژه
 ريسك هاي مشترك

سازي تهيه الگوها و مستند مديريت ارتباطات متمركز )مالي(مديريت پيشرفته بر منابع بودجه   ابتكارات مديريتي  
متمركز بمنظور مبارزه 

 با ريسك پروژه
 مديريت پيشرفته بر خط زمان پروژه ارائه مشاوره و توسعه مهارت ها

 مرجعي از اطالعات بهترين اقدامات

برنامه ريزي 
 استراتژيك

 

 دفتر مديريت پروژه 

 تحليل منابع
و سبد 

پروژه هاي 
 سازمان

مديريت 
 سبد 

 پروژه هاي 
برنامه ريزي 
 شده و فعال

 پروژه ها

 فرصت ها



قابل، دفتر مـديريت پـروژه حقيقـي    در م.دسترس قرار مي گيرند
 .داراي كارمندان برنامه ريزي شده است

 كنشي در مقابل واكنشي. 2

دفتر مديريت پروژه واكنشي در زمان اعالم نياز و بـه جهـت   
بـه   پاسخگويي به درخواست هاي مديران يا اعضاي تيم پـروژه 

در مقابل دفتر مـديريت پـروژه كنشـي     .ارائه خدمات مي پردازد
بر موارد اعالم نياز و بر حسب درخواست، طبـق فعاليـت    عالوه

 .هاي برنامه ريزي شده اقدامات خود را انجام مي دهد
 موقتي در مقابل دائمي. 3

نوع پروژه هايي كه آن هـا را   دفاتر مديريت پروژه بر حسب
دفـاتر مـديريت پـروژه     .پشتيباني مي كنند، موقت با دائمـي انـد  

هاي تحت حمايت منحل مي شوند و موقتي پس از اتمام پروژه 
دفاتر مديريت پروژه دائمي گستره خدمات و كاركردهـاي خـود   
را پيوسته انجام مي دهند و مستقل از پروژه ها پس از اتمـام آن  

 .ها منحل نمي شوند
 طرح در مقابل پروژه. 4

برخي دفاتر مديريت پروژه بـر مجموعـه اي از پـروژه هـاي     
. اعمـال مـي شـوند   ) طـرح (تند مرتبط كه داراي همبستگي هسـ 

نظارت اين دفاتر عامل موثري در مـديريت هماهنـگ و مـوثرتر    
 .اين پروژه هاست

 سازماني در مقابل وظيفه اي. 5

شعاع عمل و دايره خدمات دفاتر مـديريت پـروژه سـازماني    
گسترده تر و در سطح سبد پروژه هاست و تقريباً همه انتظام هـا  

ريت پـروژه وظيفـه اي عمومـاً    دفـاتر مـدي   .را پوشش مي دهـد 
 .خدمات مورد نياز يك انتظام را ارائه مي دهند

 مركز و انشعاب. 6

اين ساختار نمونه اي از دفـاتر مـديريت پـروژه سـازماني و     
مركز جايي است كه واحدي در . وظيفه اي بصورت توأمان است

بـا  . سطح سازماني آنجا قرار دارد و يـك دفتـر سـطح باالسـت    
در سايه رشد بلوغ سازماني، ممكن است برخي گذشت زمان و 

از كاركردهاي دفتر مديريت پـروژه در سـطح واحـد يـا بخـش      
 .يريت پروژه انشعاب انجام مي شودسازماني توسط دفتر مد

هر يك از ساختارهاي فوق داراي مناسبات و ويژگـي هـايي   
هستند كـه در انتخـاب آن هـا توسـط سـازمان هـاي ذي ربـط        

 .مؤثراند
 دفتر مديريت پروژه در چرخه حيات پروژهنقش . 7

مشخص است دفتـر مـديريت    2شماره شكل همانطور كه در 
پروژه بدليل مشاركت هايش در بسياري از جنبه هاي پروژه هـا،  
جايگاه منحصر بفردي در اتخاذ يـك نقـش مركـزي در چرخـه     

 ]21[.حيات پروژه دارد
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مسئوليت هاي يك دفتر مديريت پروژه مـي توانـد طيفـي از    
وظايف پشتيباني مديريت پروژه تـا مسـئوليت واقعـي مـديريت     

به يك دفتـر مـديريت پـروژه    . مستقيم يك پروژه را شامل شود
مل و يك ممكن است اجازه داده شود كه به عنوان يك ذينفع كا

تصميم گيرنده كليدي در طـي فـاز آغـازين پـروژه عمـل كنـد،       
پيشنهاداتي را ارائه نمايد يا پروژه ها را فسخ كند، يا اقـداماتي را  
در راستاي حفظ اهداف تجاري انجام دهد بعالوه ممكـن اسـت   
دفتر مديريت پروژه در انتخاب، مديريت و نقل و انتقـال منـابع   

 .درگير شودمشترك يا اختصاصي پروژه 
كاركرد اوليه يك دفتر مديريت پـروژه در راسـتاي پشـتيباني    

لبته محدود به موارد زير مديران پروژه در تنوعي از روش ها كه ا
 [3]: عبارتند از  نمي شود و

ـروژه هـاي تحـت اداره     • مديريت منابع مشترك تمامي پ
 توسط دفتر مديريت پروژه

پروژه هاي ارزيابي  شروع و ارائه پيشنهاد 
 و تصويب شده

 ريزي پروژه هاي برنامه
 و شروع شده

 

دفتر مديريت پروژه 

(PMO) 

پروژه هاي نظارت و 
 كنترل شده

پروژه هاي اجرا 
 شده

پروژه هاي تكميل 
 شده



، راهكارهاي شناسايي و توسعه متدولوژي مديريت پروژه •
 برتر و استانداردها

 مربي گري، ارشاد، آموزش و مراقبت •

ـه هـا، الگوهـا و         • ـر تطـابق سياسـت هـا، روي نظارت ب
 استانداردهاي مديريت پروژه از طريق حسابرسان پروژه

توسعه و مديريت سياست ها، رويه ها، الگوهـا و ديگـر    •
 مستندات مشترك پروژه 

 هماهنگي ارتباطات بين پروژه ها •

  هيل.از منظر جرارد ام .2

وظيفـه   20 در كتـاب خـود   هيـل گر، در يك تقسيم بندي دي
دسـته   3شـماره  جدول گروه مطابق  5دفتر مديريت پروژه را در 

 [22] :بندي مي كند 
 هيل. ام جرارد از منظر PMOكاركردهاي دسته بندي  -3جدول شماره

 وظايف گروه رديف

مديريت  1
 اجرائيات

 پروژه متدلوژي مديريت. 1

 ابزارهاي مديريت پروژه. 2

 استانداردها و معيارها. 3

 مديريت دانش پروژه. 4

مديريت زير  2
 ساخت ها

 اداره پروژه. 5

 ارزيابي. 6

 سازمان و ساختار. 7

 پشتيباني از تسهيالت و تجهيزات. 8

يكپارچه سازي  3
 منابع

 مديريت منابع. 9

 آموزش و تعليم. 10

 مشاغلتوسعه . 11

 سعه تيم هاي كاريتو. 12

 مشاوره و ارشاد. 13 پشتيباني فني 4

 برنامه ريزي پروژه. 14

 مميزي پروژه. 15

 بازيابي پروژه. 16

تطبيق با كسب  5
 و كار

 مديريت سبد پروژه. 17

 مديريت ارتباط با مشتري. 18

مديريت ارتباط با تامين . 19
 پيمانكار/كننده

 تجاريمديريت عملكرد . 20
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10  
حوزه زير دسته بنـدي   6كاركردهاي اين دفتر از نظر وي در 

 ]20[:  مي شوند

 پشتيباني از پروژه. 1
 مشاوره و ارشاد. 2
 روش ها و استانداردها. 3
 ابزارهاي نرم افزاري. 4
 آموزش. 5
 كارمندان و توسعه. 6

دهاي دفتر مديريت بندي كاركر در نهايت مي توان در يك جمع
 ]٤[ :دانست پروژه را به شرح زير 

 پرورش و تصحيح متدلوژي مديريت پروژه در سازمان. 1
تهيه و تدوين متدلوژي هاي مديريت پروژه و ارتقاء سطح . 2

 مهارت ها و شايستگي هاي شغلي براي مديران پروژه
كشف معيارهاي ارزيابي پروژه و تشكيل و پيشـنهاد سـبد   . 3

 پروژه
 ارائه خدمات مشاوره اي به پروژه ها. 4
 ايجاد ظرفيت هاي جديد. 5
 و مهـارت هـا   سـطح  ارتقـاء  و پروژه مديريت بنيه تقويت. 6

 هپروژ مديران براي شغلي شايستگي هاي
 خلـق  براي كاري و نظارتي بهينه روش هاي و راه پيشنهاد. 7

 خبره پروژه مديران
 پروژه مديران براي مناسب مديريتي ابزارهاي انتخاب. 8
 بودجـه  و مالي منابع مصرف و تامين نحوه نمايش و حفظ. 9

 پروژه ها در
 انجـام  نحـوه  درباره نظر تجديد و كاري فرايندهاي بهبود. 10

 )فرايندها مجدد مهندسي( امور
 ها پروژه بين در شده آموخته درس هاي تسري و تسهيم. 11
 پروژه ها توسط منابع از مشترك استفاده امكان ايجاد. 12
 و فـردي  (ه هـا  پـروژ  در سـرمايه  بازگشـت  نـرخ  تعيين. 13
 )جمعي
 كيفيـت  و بودجه زمان، مطابق ها پروژه پيشرفت پيگيري. 14
 انتظار مورد



 قوت نقاط شناسايي و پروژه ها كارايي و عملكرد سنجش. 15
 ضعف و

 و شـرايط  بـه  توجـه  بـا  پـروژه هـا   اجراي اولويت بندي. 16
 اقتضائات

 منـابع،  پيشرفت، جهت از پروژه ها وضعيت آخرين ارائه. 17
 غيره و برنامه ها

 پروژه ها در آنها تسري و كاري استانداردهاي تعريف. 18
اسـتراتژي   براسـاس  كاري الزامات آخرين توجيه و انتقال. 19

 به پروژه ها سازمان ارشد مديران تصميمات و ها
 مـاني ز طول كاهش روش هاي زمينه در توسعه و تحقيق. 20
 افزايش بهبود كيفي نيز و هزينه پروژه ها، حيات چرخه
 پيشگيرانه اقدامات انجام و پروژه تشخيص ريسك هاي. 21
 پروژه ها برآوردهاي بهبود. 22
 پروژه مشتريان و ذينفعان با ارتباط. 23
 پروژه ها به سازمان منابع مناسب و تخصيص عادالنه. 24
 پروژه ها درون در انساني منابع جابجايي و تامين. 25
 مديريتي و كاربردي آموزش هاي ارائه. 26
 انسـاني  نيـروي  اطالعـات  بانـك  نگهداري روز به و تهيه. 27

 پروژه ها
 مـورد  كـاري  فراينـدهاي  بانـك  روزنگهـداري  به و تهيه. 28

 پروژه ها در استفاده
 بومي سـازي  و استقرار و مناسب كاري الگوهاي گزينش. 29

 پروژه ها در آنها
 مجـامع  در ارائـه  جهـت  الزم مستندات و گزارشات ارائه. 30

 مختلف
 سازمان هوشمندي سطح ارتقاء جهت هايي برنامه ايجاد. 31
 منظور به پروژه مديران براي پروژه ها سوابق مستندسازي. 32
 بودجـه بنـدي و پـيش بينـي     ريـزي  برنامـه  بـراي  رساني اطالع

 آينده پروژه هاي رخدادهاي
 اسـتفاده  جهت كيفي برنامه هاي و راهنماها ا،الگوه ارائه. 33

 پروژه ها در
 پـروژه هـا   ابهامات و جوانب روشن تبيين و اعتبارسنجي. 34
 اجرا فاز به ورود از پيش

 مرحله هر در پروژه مديران به تخصصي پيشنهادات ارائه. 35
 حيات چرخه از

 استراتژي و اهداف راستاي در سازمان پروژه هاي هدايت. 36
 سازمان هاي

 و اداري كيفي، ضمانت هاي براي پشتيباني خدمات ارائه. 37
 پروژه ها نياز مورد مالي

 رعايـت  بـه  سـازمان  پـروژه هـاي   پيـروي  از اطمينـان . 38
 مصوب استانداردهاي

 در استراتژيك و تاكتيكي عملياتي، برنامه ريزي به كمك. 39
 پروژه ها

 خارجي و داخلي روابط تسهيل و برقراري. 40

 مديريت پروژهتفاوت نقشهاي مديران پروژه ومديران دفتر .9
مديران پروژه و مديران دفاتر مديريت پروژه اهداف متفاوتي 
را تعقيب مي كنند و به همين ترتيب با الزامات متفاوتي سمت و 

ـ      . سو داده مي شوند ا نيازهـاي  هرچنـد، همـه ايـن تـالش هـا ب
اوت هـاي بـين   تفـ . راستا مي شوند استراتژيك يك سازمان هم

نقش مديران پروژه و يك دفتر مديريت پروژه ممكن اسـت بـه   
 ]3[:شرح زير باشد 

كه  مدير پروژه بر اهداف خاص پروژه تمركز مي كند در حالي -
مدير دفتر مديريت پروژه تغييرات عمـده در محـدوده طـرح را    
مديريت مي نمايد كه ممكن است آنها را به عنوان فرصت هـاي  

 .استاي دستيابي بهتر به اهداف تجاري در نظر بگيردبالقوه در ر
مدير پروژه، منابع تخصيص داده شده پروژه را كنترل مي كند  -

تا به بهترين نحو اهداف پروژه تامين شود در حاليكه مدير دفتـر  
مديريت پروژه استفاده از منابع مشـترك سـازماني را بـين همـه     

 .پروژه ها بهينه مي سازد
محـدوده، زمانبنـدي، هزينـه،    (محـدوديت هـاي   مدير پـروژه   -

پروژه هاي منفرد را مديريت مي كند در حاليكـه  ) كيفيت و غيره
ــتانداردها،    ــدولوژي، اسـ ــروژه متـ ــديريت پـ ــر مـ ــدير دفتـ مـ

فرصت كلي، و وابستگي هاي متقابل بـين پـروژه هـا در    /ريسك
 .سطح شركت را مديريت مي نمايد

 
 روژهمدل هاي سازماني دفتر مديريت پ. 10



يك دفتر مديريت پروژه بايد بمنظور قرارگـرفتن در سـاختار   
فعلي سازمان منعطف باشد مگر اينكه مقـادير قابـل تـوجهي از    
منابع، زمان و توان كافي براي ايجاد تغيير در ساختارهاي موجود 

 .وجود داشته باشد
ـدل    ـب م دفتر مديريت پروژه از لحاظ سازماني مي تواند در قال

 ]11[: زير اتخاذ شود هاي سه گانه 
10Fپروژه  مخزن مدل. 1

11 
11Fپروژه  مربي- مخزن مدل. 2

12 

 12F13 پروژه مدير- مربي- مخزن مدل. 3

 پروژه مخزن مدل. 1

در اين مدل دفتر مديريت پروژه درگيـر تصـميمات اجرايـي    
نمي شود و يك مخزن اطالعات جـامع از بهتـرين راهكارهـا و    

ها و متدلوژي پروژه تجارب مديريت پروژه و همچنين استاندارد
با استقرار اين مدل مي تـوان بـا اسـتفاده از مجموعـه اي      .است

منسجم از ابزارها و تكنيك ها طراحي، مديريت و گزارش گيري 
را تسهيل نمود و همچنين به مواردي از قبيـل معرفـي متـدلوژي    
ها، ابزارها و حوزه هاي دانشي كه براي مديريت پروژه بـه كـار   

 .ته مي شودمي آيند، پرداخ
اين مدل بيشتر در سازمان هايي مورد استفاده قرار مـي گيـرد   
كه توان نظارتي مديريت ارشد ضـعيف باشـد و يـا در سـازمان     

 .هايي كه اختيارات در درون پروژه ها تسهيم شده باشد
 : پروژه مربي- مخزن مدل. 2

در اين حالت دفتر مديريت پروژه در سازمان خود نقش فعال 
اين دفتر، مركـزي از   .و توسعه اي از مدل مخزن استتري دارد 

در  .شايستگي هايي است كه متخصصان پروژه به آن نياز دارنـد 
اين حالت تمايلي براي به اشتراك گذاشتن برخي فعاليـت هـاي   
مديريت پروژه و برخي مسـئوليت هـا و اقـدامات مسـتند شـده      

د و ه در واحد هاي وظيفـه اي سـازمان وجـود دار   ژمديريت پرو
دفتر مديريت پروژه بمنظور هماهنگي روابط بين بخشي استفاده 

در اين حالت امكان دارد دفتر مـديريت پـروژه نقـش     .مي شود
سبد پروژه را ايفا كند اما معموالً حق ورود به حيطـه بـازبيني و   
تأييد را ندارد و ضمن اينكه عملكرد پروژه بطور فعـال نظـارت   

 .مشخص مي شود مي شود اولويت و وضعيت پروژه

در اين مدل، دفتر مديريت پروژه در جهـت ارتقـاء عملكـرد    
سازماني و نيز تعليم و پرورش مديران كم بازده و جديد تالشي 

بنابراين سعي دارد از طريق ارتباطات مشـاوره اي   .مضاعف دارد
بين مديران با عملكرد باال و مديران كم توان اقدامات مقتضي را 

 .تدارك ببيند
مديريت پروژه در اين مدل ساختاري اسـت دائمـي كـه     دفتر

 .نوعي تعهد سرپرستي بر كل پروژه ها از جمله وظايف آن است
 : پروژه مدير- مربي- مخزن مدل. 3

اين مـدل بـر ارائـه مشـاوره هـاي داخلـي بـراي نظـارت و         
سرپرستي كليه پروژه ها تأكيد دارد و همچنين به دفتر مـديريت  

ري بمنظـور ارزيـابي، تأييـد و نظـارت بـر      پروژه اختيارات بيشت
ايـن مـدل پايـدارترين مـدل      .اجراي پروژه ها داده شـده اسـت  

سازماني متمركز است كه قابليت ها و مسئوليت هـاي مـديريت   
دفتر مديريت . پروژه را در دفتر مديريت پروژه مركزيت مي دهد

پروژه مسئول سبد پروژه ها مي باشـد، در ايـن مـدل بـانكي از     
عات مديران پروژه وجود دارد كه حسب نياز پروژه هـا، آن  اطال

 .مديران به پروژه ها اختصاص مي يابند
نقش دفتر مديريت پروژه در اين مدل وسـيع تـر از دو مـدل    

و اين دفتر مي تواند در قالب يك نقـش نظـارتي يـا     قبلي است
يك فرايند حكمراني به ارزيابي قلمرو پروژه ها، تخصيص منابع، 

بودجه و زمان، آناليز ريسـك، صـدور مجـوز راه انـدازي      تنظيم
 .بپردازد... پروژه ها، ارزيابي پروژه ها از جهت رعايت ريسك و 
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ه سمت استقرار دفتر مديريت پروژه در سازمان رويكردي است ب
ـروژه مـي     ـق پ اثربخشي كلي مديريت پروژه كه منجر به نتايج موف

از ايـن رو مـدل هـاي مختلفـي بـراي پيـاده سـازي دفتـر          .شود

 مدل مدير

= 
امكان 
تلفيق 
مدلهاي 
 مدل مختلف

 -مربي -مخزن 
 مدير

 

 مدل مربي

 مدل مخزن



مديريت پروژه در سازمان وجود دارد كه به تشـريح يكـي از آن   
 شكل شمارهگام مطابق  13فاز و  3اين فرايند در . ها مي پردازيم

 ]11[ .تعريف شده است 4
13Fشور دفتر مديريت پروژه من. 12

14 

اين منشور يـك تعهـد سـازماني در مـورد موجوديـت دفتـر       
14Fاين منشور يك برنامه پروژه. مديريت پروژه است

براي پيـاده   15
سازي دفتر مديريت پروژه نيست، امـا در عـوض يـك بيانيـه از     
وظايف اين دفتر و آنچـه كـه دفتـر مـديريت پـروژه در زمـاني       

 [44].مي باشد استقرارش انجام خواهد داد

 : منشور دفتر مديريت پروژه مي تواند شامل موارد زير باشد 
 توجيه دفتر مديريت پروژه •

 چشم انداز •

 أموريتم •

 اهداف •

 عوامل بحراني موفقيت، موانع موفقيت •

 معيارهاي متريك دفتر مديريت پروژه •

الزامات نيروي انسـاني،  (كارمندان دفتر مديريت پروژه  •
 )نقش ها و مسئوليت ها

 حامي دفتر مديريت پروژه •

 ساختار سازماني •

همـراه بـا نـوع    (تعيين ذينفعان دفتر مـديريت پـروژه    •
 )ارتباط و انتظارات آنها با دفتر

دفتر مديريت پروژه به عنوان يك سـازمان يادگيرنـده    •
ويژگي ها و جهت گيري دفتر مديريت پـروژه بـه عنـوان يـك     (

 )سازمان يادگيرنده
نگاهي (دفتر مديريت پروژه  پيشنهاد استراتژي استقرار •

 )اجمالي
 آينده دفتر مديريت پروژه •

تعيين نوع گزارش ها، گيرنده گـزارش،  (گزارش دهي  •
 )و دوره هاي گزارش دهي

 نتيجه گيري

امروزه برخورداري از دفاتر مديريت پروژه در سـازمان هـاي   
بزرگ و پروژه محور بدليل ضرورت بهبود عملكرد پروژه هـا و  

كپارچه سازي مديريت پروژه ها درخـور توجـه   نظام بخشي و ي
استقرار دفاتر مديريت پروژه بعنوان يك ركـن  . قرار گرفته است

اساسي در تضمين موفقيت سـازمان هـا در گـرو اصـول معينـي      
اهيم پايـه و تخصصـي آن از ايـن    است كه آگاهي از مباني و مف

ر در راستاي اين موضوع، اين مقاله تالشـي ابتـدايي د   .اند دسته
. جهت معرفـي برخـي از جهـات دفتـر مـديريت پـروژه اسـت       

همچنين در شماره هاي آتي ويژه نامه حاضر، ضمن دقيق تر شـدن  
ارائه خواهـد   PMOدر مباحث، مطالب تخصصي و عميق تري از 

ـش، مهـارت هـا و        ـرويج و توسـعه دان شد تا گامي در راسـتاي ت
ـدير   ـر م ـروژه ابزارهاي مديريت پروژه از سلسله اقدامات دفت  يت پ

 .قرب مركز پيموده شود
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ارزيابي آمادگي وجود دفتر مديريت : فاز اول 

 پروژه در داخل سازمان

تدوين برنامه استراتژيك و عملياتي براي دفتر : فاز دوم 

 مديريت پروژه

توسعه دفتر مديريت : فاز سوم 

 پروژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 گام اول 
 برنامه ريزي و راه اندازي دفتر مديريت پروژه

:دستاورد   
رار دفتربرنامه و زمانبندي پروژه استق  

 گام دوم
 ارزيابي محيط جاري سازمان

مهارت هاي كاركنان، تامين وجه، ابزارهاي (منابع   -
 )پروژه و غيره

 )فرهنگ، پشتيباني سازماني(آمادگي سازماني   -
 مدل حكمراني -

 :دستاورد 
 )يافته ها(محدوديت ها وفرصت ها 

 گام سوم
 تدوين چشم انداز و ماموريت هاي دفتر مديريت پروژه

 وضع تعهدات يا قانونگذاري  -
 وضع سياست ها و دستور العمل ها  -

 عوامل كليدي موفقيت  -
 ي دفتر مديريت پروژهمدل ها  -

:دستاورد   
اتفاق آراء در چشم انداز و ماموريت هاي دفتر مديرت 

 
 گام چهارم 

 تدوين اهداف و مقاصد دفتر مديريت پروژه
 

:دستاورد   
 اتفاق آراء در اهداف و مقاصد دفتر مديرت پروژه

 
 گام پنجم

 تدوين حوزه كاري دفتر مديريت پروژه
 احتياجات دفتر مديريت پروژه  -

 دفتر استراتژي ها و زمانبندي پياده سازي  -
 برآوردهاي هزينه اي  -

 :دستاورد 
 سند حوزه كاري دفتر مديريت پروژه

 

 گام ششم
 تدوين ساختار سازماني و تهيه نيازمندي هاي كاركنان دفتر مديريت پروژه

 نقش ها و مسئوليت ها  -
 تعيين چارچوب چرخه حيات دفتر -

 پروژه تعيين قلمروهاي فرايندي دفتر مديريت  -

:دستاورد   
 ساختار سازماني و نيازمندي هاي نيروي انساني و كاركنان دفتر

 گام هفتم
 تسهيل پشتيباني از ساختار اعمال مديريت

 يكپارچه سازي دفتر مديريت پروژه با فرايند هاي جاري اعمال مديريت  -
 نظر در اعمال مديريت تسهيل اجماع  -

:دستاورد   

به روز شدهسازماني ساختار   

 گام هشتم
 )از مفهوم تا اختتام(عريف چارچوب متدلوژي مديريت پروژه ت

 تعريف چرخه حيات دفتر مديريت پروژه  -

:دستاورد   
 چارچوب متدلوژي مديريت پروژه

 گام نهم
 )مديريت محدوده و كيفيت(هاي دفتر مديريت پروژه تعيين فرايند

 ايجاد پشتيباني از مستند سازي  -       تعيين محدوده هر فرايند  -
 
 

 :دستاورد 
 فرايندهاي دفتر مديريت پروژه و پشتيباني از مستند سازي

 گام دهم
 تدوين فرايند هاي بازبيني و شاخص هاي عملكردي

 

:دستاورد   
بازبيني پروژه اصول و شاخص هاي  

:دستاورد   
 الزامات و نيازمندي هاي آموزشي و توسعه اي

 گام دوازدهم
 تهيه طرح اجرايي و پياده سازي

 زمانبندي -
 منابع -

 هزينه ها

 گام يازدهم
 تدوين احتياجات آموزشي

 توسعه مهارت هاي رهبري و مشاوره  -      آموزش هاي مديريت پروژه  -
 مهارت هاي مديريت ارتباطات و منبع يابي -

:دستاورد   
تر مديريت پروژهدف طرح پياده سازي  

 گام سيزدهم
 توسعه دفتر مديريت پروژه

تعيين و توسعه متدلوژي مديريت   -
 پروژه

افزودن كاركنان دفتر مديريت  -
 پروژه

فرايندها و برنامه هاي دفتر   -
 مديريت پروژه اوليه

 :دستاورد 
ماهه بررسي  6برنامه ارزيابي هاي 

 دفتر مديريت پروژه
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