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 چكيده

ی بزرگ ضرورت توانمندسازی سازمان هامختلف و مواجهه با موضوعات از رویکرد مدیریت پروژه، استفاده افزایش 

تا ضمن ابداع  در مرکزیت بخشی و مدیریت هماهنگ پروژه ها موجب شده است و شرکت های هلدینگ پروژه محور

که بدلیل نقش  یردهای نوینیکی از رویک. رویکردهای نوین میزان استفاده از آن ها نیز رشد چشمگیری داشته باشد

این . بدست آورد، دفتر مدیریت پروژه است این گونه سازمان هاموفقیت آمیزش توانسته جایگاه درخوری را بین 

ضمن افزایش هم افزایی و تعامل در سطوح مختلف سازمانی، استقرار دفتر مدیریت پروژه  باسازمان ها در تالش اند تا 

داده و مدیریت مؤثر و اثربخش سازمان را در راستای اهداف پروژه ها های مختلف ارتقاء در شاخص نیز خود را عملکرد 

 .میسر سازند

ابتدا  از همین رو در این مقاله. دفتر مدیریت پروژه ضروری به نظر می آیداز بنابراین، در ابتدا حصول شناخت کافی 

سپس ساختار مناسب جهت . فاتر تشریح می شودمبانی، مفاهیم، نقش ها و کارکردها و ضرورت پرداختن به این د

استقرار دفتر مدیریت پروژه در یک شرکت هلدینگ پروژه محور بررسی و پیشنهاد شده و جایگاه سازمانی آن در سلسله 

مراتب سازمانی تبیین می گردد و در نهایت تجارب و راهکارهای برتر بدست آمده در زمینه پیاده سازی دفتر مدیریت 

 .یان می شوندپروژه  ب

 کلمات کليدی 

، سازمان پروژه محور، شرکت Project Management Office (PMO)مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه، 

 هلدینگ

                                                

 
 (ع)دانشگاه امام حسین  -کارشناس ارشد مهندسی صنایع . 1



 

 

 مقدمه 

مسوئولتت  . دیک دفتر مدیریت پروژه، یک واحد یا بدنه سازمانی است که می تواند مسئول مدیریت متمرکز و هماهنگ پروژه های زیر مجموعه قلمرو خوود با و  
 ] [ .ا در برگتردهای یک دفتر مدیریت پروژه می تواند دامنه ای  امل تدارکات پشتتبانی وظایف مدیریت پروژه تا مسئولتت واقعی مدیریت مستقتم یک پروژه ر

 PMتحقتقوات گوروه   . ان پو وتده نتسوت  امروزه نقش غتر قابل انکار دفاتر مدیریت پروژه در پتشبرد سازمان ها به سمت تعالی، سرآمدی و موفقتوت در اهدافشو  

Solution  مؤید ر د قابل مالحضه و روزافزونPMO از  رکت هوا دارای دفتور مودیریت    % 74نشان می دهد که فقط  0222تحقتقات این گروه در سال  .است
افوزایش  % 47نشان می دهد که این رقوم بوه    2 02در سال  رستد و نهایتاً تحقتقات این گروه% 44به رقم  0222پروژه بودند در حالتکه این آمار در تحقتقات سال 

 ]0[. سال آینده هستند  ضمناً نتمی از  رکت هایی که دفتر مدیریت پروژه ندارند به دنبال پتاده سازی آن ظرف مدت . یافته است
ع، مدیریت ذینفعان، مدیریت ارتباطات، مدیریت وجوه کاری نقش این دفاتر در  رکت های هلدینگ پروژه محور پترامون مدیریت سبد پروژ ها، مدیریت بهتنه مناب

 راستای استقرار موفق این دفتر ضروری بوه  از این رو  ناخت مبانی و مفاهتم آن به عنوان گامی در. مشترک و نقش های نظارتی و ارزیابی بستار قابل توجه است
در ایون مقالوه پوز از بتوان دانوش      . گ هاستدر سازمان هلدین مناسبی از دفتر مدیریت پروژهساختار هرچه بتشتر تطابق نکات قابل توجه دیگر، از  .نظر می رسد

 .فرضی پتشنهاد می  ودبا ساختار تخصصی دفتر مدیریت پروژه، ساختار های مختلف آن تبتتن و ساختار مناسبی جهت استقرار در یک  رکت هلدینگ 

 ضرورت وجودی دفتر مدیریت پروژه 

مان دیگری، سازمان ها کسب و کار خود را توسط پروژه ها مدیریت می کنند که موجب  کل گتری نوو  جدیودی از سوازمان هوا بوا عنووان       امروزه بتش از هر ز
در این گونه سازمان ها تصمتماتی که در یک پروژه گرفته می  ود می تواند دیگر پروژه های  رکت را بصوورت غتور قابول    . سازمان های پروژه محور  ده است

ه و مشوکالت  بتنی و یا حتی زیان آور تحت تأثتر قرار دهد و از طرف دیگر ر د این سازمان ها موجب افزایش اثربخشی و قابلتت انعطاف کارهای پروژه  ود  پتش
ر، ارزان تور و بهتور انجوا     مخصوص به خود را بوجود آورده است زیرا این سازمان ها در محتطی قرار گرفته اند که افزایش پتچتدگی و افزایش تقاضا برای سریع ت

 ]3[. دادن کار پروژه ها، از ویژگی آن است
، ایجاد دفتر مدیریت پروژه به عنووان بهتورین راه حول و    بویژه هلدینگ ها پترو پتدایش چنتن مشکالتی در کشورهای پتشرفته و سازمان های بزرگ پروژه محور

 ] 7[. مهمترین پدیده مدیریت پروژه در دهه اختر  ناخته  د

در کنار استفاده از مدیریت  .نقش غتر قابل انکاری در پتشبرد سازمان به سمت تعالی و سرآمدی دارد عنوان متولی مدیریت پروژه در سازمان مدیریت پروژه بهدفتر 
در سازمان هوای   .دی آن را تبتتن می کنندپروژه در سازمان، پشتتبانی دفتر مدیریت پروژه از تتم های پروژه و فرایندهای سازمانی عواملی هستند که ضرورت وجو

غ بوایی خوود ایون    هلدینگ همواره مدیریت پورتفولتو و اداره هماهنگ پروژه ها از مباحث مهم و ارزش آفرین است که امروزه دفاتر مدیریت پروژه در سطوح بلوو 
در  مودیریت خواهنود نموود   اجرا و روژه های یک سازمان بزرگ هلدینگ را مدیرانی که انبوه پافراد و پرورش و توسعه  ایستگی های . نقش را به عهده می گترند

 ]5[ .که دییل فوق ضرورت وجودی این دفاتر را به خوبی رو ن می سازد قالب کارکردهای دفتر مدیریت پروژه قابل تعریف است
سهتل ارتباطات درون و برون سازمانی ارزش  ایانی را بورای سوازمان   همچنتن بدلتل بروکراسی و تعدد ییه های سازمانی در هلدینگ ها دفتر مدیریت پروژه با ت

و هلدینگ ها می توانند با استقرار دفاتر مدیریت پروژه در سطوح بایی ساختار خود نبض کنترلی پروژه ها را در ابعاد کوالن در دسوت گرفتوه    . به ارمغان می آمورد
 .نمایند تسهتلمدیریت منابع را نتز 

 مدیریت پروژه کارکردهای دفتر 

دیریت پوروژه سوازمان   حوزه کارکردهای دفتر مدیریت پروژه برای سازمان های مختلف مطلق نبوده و با توجه به تمایالت مدیریتی، الزامات، نتازمندی ها و بلوغ م
مطابق بوا  محققتن وظایف این دفتر را  در این مقاله،. دیدگاه های متعددی در رابطه کارکردهای دفتر مدیریت پروژه وجود دارداز همتن رو، . تتن می  ودذیربط تع

 .آمده است دسته بندی می کنند  آنچه در  کل  ماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارکردهای دفتر مدیریت پروژه :(1) شکل

 مزایای استقرار دفتر مدیریت پروژه 

برخی از مزایای سازمانی دفتر مدیریت پروژه در بعد سازمانی . ه عنوان مزیت ارائه می کننددفاتر مدیریت پروژه دستاوردهای خود را در دو بخش سازمانی و پروژه ب
 :عبارتند از 
 ارتقاء سطح عملکرد سازمانی 
 ترویج و ا اعه فرهنگ مدیریت پروژه در تما  سطوح و ییه های سازمان 
 مدیریت پروژه مبنای اقدامات و به عنوان  ایستگی مرکزی فعالتت های سازمان 
 ارتقاء سطح دانش و  ایستگی های سازمانی 
 تسهتل و ایجاد اثربخشی در ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی 
 سازمان افزایش سطح رضایتمندی مشتریان 

 مدیریت منابع سازمان 

 ی سازمانمدیریت متمرکز و هماهنگ پروژه ها 

 ... 

از آن جمله  .البته اثرات آن نهایتاً در بعد عملکرد سازمانی نمود می یابد. وجه پروژه های سازمان استمتمستقتماً  PMOهمچنتن برخی مزایا و دستاوردهای 
 :عبارتند از 
 استانداردسازی رویه های اجرا و مدیریت پروژه 

 نمایش بهتر وضعتت کنونی پروژه و تسهتل در مانتتورینگ آن ها 

 ورد انتظاراتما  پروژه در زمان و هزینه تعریف  ده و کتفتت م 

 ایجاد رو ی منظم برای برنامه ریزی 

 کاهش هزینه 

 افزایش سرعت تحویل پروژه ها 

 افزایش رضایت ذینفعان پروژه 

 تقویت رهبری پروژه 

 ... 

 ]0[: ، الگوهای ارز ی دفتر مدیریت پروژه بصورت ذیل گزارش  ده اند2 02در تحقتقات صورت گرفته در سال 
 :عملکردهای زیر مشارکت و همکاری مستقتم دارند دفاتر مدیریت پروژه برای بهبود

  ( 3)کاهش پروژه های  کست خورده% 
  (32)تحویل پروژه در بودجه تعریفی% 
  ( 0)بهبود در بهره وری% 
  524222صرفه جویی هزینه های در هر پروژه$US 

  (1 )پروژه هایی که زودتر از زمان تعتتن  ده تحویل  ده اند% 
 (4 ( )درصد نسبت به هزینه کل پروژه)هر پروژه  صرفه جویی هزینه ها در% 
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  (3 )افزایش در ظرفتت منابع% 

البته . می رسد% 13را بستار زیاد دانسته و این رقم در مورد دفاتر مدیریت پروژه بالغ به  PMOاز پاسخ دهندگان ارزش افزوده % 43بر اساس نتایج این تحقتق، 
 .به سختی به دست آمده استنکته قابل توجه این است که این اعتماد 

لذا این نتایج توجته مناسبی . همانطور که تحقتقات نشان می دهد، دفاتر مدیریت پروژه به عنوان عامل مهمی در موفقتت پروژه ها و تحقق اهدافشان نقش دارند
 .ستبویژه هلدینگ ها جهت لزو  استقرار دفاتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

 دفتر مدیریت پروژه  نهادینه سازی چالش های 

در صورتی که مدیریت مناسبی بر روند استقرار و کارکرد این . دفتر مدیریت پروژه در کنار مزایایش با مشکالتی نتز در مستر استقرار و کارکرد خود مواجه است
 :در هلدینگ های پروژه محور عبارت است از  PMOچالش های نهادینه سازی . را رقم خواهند زد PMOدفتر حاکم نبا د، این دییل مرگ 

 حتطه و ساختار گسترده 

 از تصمتمات ناکافی پذیرش و متابعت 

 الگوهای متفاوت سازماندهی و عد  یکپارچگی در ییه های سازمانی 

 نا مناسب بودن سطح ارتباطات 

  متزان همسویی یا واگرایی از اولویت ها و راهبردهاناکافی بودن 

  سازماندهی مشکالت نا ی ازPMO در ییه های مناسب 

  انتظارات متنو  و  متعدد ازPMO 

 عد   فافتت در تعتتن وجوه مشترک کاری 

 مشکالت نا ی از هماهنگ و استاندارد نمودن فرایندها 

 ساختار دفتر مدیریت پروژه 

در ادامه به تشریح ساختارهایی که در عمل وجود دا ته اند پرداخته . سازمان های مختلف رویکردهای متفاوتی را برای ساختار دفتر مدیریت پروژه اتخاذ می کنند
 ]5[: می  ود 

 مجازی در مقابل واقعی 

. حودهای سوازمانی تخصوتا دارنود    یک دفتر مدیریت پروژه مجازی همه کارهای هر یک از دفاتر مدیریت پروژه را انجا  می دهد به جز اینکه کارمندانش بوه وا 
به غتر از یک مدیر و  واید فوردی بورای پشوتتبانی اداری، دفواتر      . دیریت پروژه تنها زمانی که خدماتشان مورد نتاز است در دسترس انداعضای اینگونه از دفاتر م

بوه   روژه ها هستند برای خودمات داوطلبانوه   کارمندان حرفه ای از واحدهای کسب و کار که مشغول پ. مدیریت پروژه مجازی هتچگونه کارمند رسمی دیگر ندارند
PMO این افراد که عموماً  مدیران پروژه هسوتند در موورد ایفوای نقوش بورای دوره ای از زموان       . در زمان مورد نتاز توافق کرده اند که این وضعتت دائمی نتست

یک دفتر مدیریت پروژه واقعی .  وند در بستاری از موارد آن ها تنها برای انجا  نو  خاصی از خدمات داوطلب می. توافق کرده اند و بعد از آن جایگزین می  وند
 .دارای کارمندان متخصا و برنامه ریزی  ده است که چه بسا  امل تعدادی از مدیران ار د پروژه می با د

 کنشی در مقابل واکنشی 

. یکی با دفتر مدیریت پوروژه مجوازی دارد  دفتر مدیریت پروژه کنشی مطابقت نزدیکی با دفتر مدیریت پروژه واقعی دارد و دفتر مدیریت پروژه واکنشی مطابقت نزد
راهکارهای مدیریت  دفتر مدیریت پروژه واقعی می تواند کنشی با د زیرا کارمندانی برای پذیرش وظایف رهبری در پروژه های مختلف به منظور بهبود فرآیندها و

 .درخواست های مدیران یا اعضای تتم پروژه می پردازدبه اسخ دهی پ نشی کارمند ندارد و فقط به کمک در پروژه دارد و برعکز؛ دفتر مدیریت پروژه واک
نقش کنشی آن  امل نظارت و تطابق فعالتت ها می  وود و نقوش واکنشوی آن  وامل پشوتتبانی از      . دفتر مدیریت پروژه می تواند هم کنشی با د و هم واکنشی

 .مدیران پروژه و تتم ها برحسب درخواست می  ود

 میموقتی در مقابل دائ 

این تصمتم بر مبنای نو  پروژه هایی که آن ها پشتتبانی می کنند بنا . در متان ا کال مختلف دفاتر مدیریت پروژه برخی ساختار موقتی دارند و برخی دیگر دائمی
 :می  ود

اجرایوی گروهوی از پوروژه هوایی کوه دارای اهوداف و       دفاتر مدیریت پروژه ای که موقتی هستند معمویً دفاتر برنامه نامتده می  وند و آن ها از نتازهای  :موقتی
 .بستاری از پروژه های دولتی دفاتر برنامه دارند. هنگامی که این پروژه ها به اتما  رستدند این دفاتر منحل می  وند. مقاصد مربوط هستند پشتتبانی می کنند



 

 

دفتر پروژه، دفتر کنترل پروژه، دفتر مودیریت پوروژه سوازمانی، مرکوز     : می  وند از جملهدفاتر مدیریت پروژه ای که دائمی اند با نا  های مختلفی نامتده  :دائمی
این دفاتر دامنه ای از خدمات پشتتبانی پروژه ها را که به وستله واحد سازمانی نسبت به اهداف و مقاصد ان گروه بندی  ده انود ارائوه   ... . تعالی مدیریت پروژه و 

 . می کند

 ه هاطرح در مقابل پروژ  

وابستگی هایی بتن این پروژه های مرتبط وجود دارد، بنابراین نتاز به یک سازمان نظارتی همچون دفتر مدیریت . طرح ها مجموعه ای از پروژه های مرتبط هستند
مد و تنها نظارت یوک  عامول برتور    مشکالت قابل توجهی در مدیریت منابع به دلتل وجود وابستگی های متان پروژه ها به وجود خواهد آ. پروژه احساس می  ود

 .مثل دفتر مدیریت پروژه می تواند در حل این مشکالت موثر واقع  ود

 سازمانی در مقابل وظيفه ای 

 :دفاتر مدیریت پروژه را می توان در سطح سازمانی یا وظتفه ای به  رح زیر منصوب کرد
 وعا  عمول و   . آن ها معمویً به خوبی تأمتن سرمایه و تأمتن نتروی انسانی می  ووند . ارائه کننددر سطح سازمانی، آن ها باید خدماتی را برای همه انتظا  ها  ●

 .متدان نظارت آن ها در سطح سبد پروژه هاست و ممکن است درگتر نقش های استراتژیک نتز با ند
معمویً آن ها به خوبی همتای سازمانی خود نسبت به وجوه و سورمایه و  . در سطح وظتفه ای، آن ها عموماً خدمات مورد نتاز یک انتظا  منفرد را ارائه می دهند ●

 .تأمتن نمی  وند( نتروی انسانی)کارمندان 

   مرکز و انشعاب 

ه  وکل  در سازمان های بستار بزرگ ممکن است دفتر مدیریت پروژه ب. ساختار مرکز و انشعاب نمونه ای از دفاتر مدیریت پروژه سازمانی و وظتفه ای توأمان است
آن یک دفتور مودیریت   . آنجا قرار دارد( که همچنتن به عنوان دفتر مرکزی مشهور است)مرکز  جایی است که واحد در سطح سازمانی . سلسله مراتبی سازمان یابد

مه کارکردهای دفتر مودیریت پوروژه   چنانچه تنها فر  مرکزی در محل با د، آنگاه ه. پروژه سطح بایست که ستاست ها و استانداردهای سازمان را تنظتم می کند
با گذ ت زمان، چنانچه سازمان در بلوغ و وابستگی خود به دفتر مدیریت پروژه ر د کند، ممکن است این کارکردهوا در سوطح واحود یوا     . در آنجا مستقر می  ود

 .خود را از دفتر مدیریت پروژه مرکزی می گترند انجا   ود که جهت فرایندی و خط مشی( انشعاب ها)بخش سازمانی توسط دفاتر مدیریت پروژه محلی 
. انشعاب یک دفتر مدیریت پروژه محلی است که مسئولتت عملتاتی واحد ارائه گور آن را بوه عهوده دارد   . نوعاً کارمندان مرکز از مجریان سطح بایی پروژه هستند

این ساختار، مناسوب سوازمان   . الغ تری به مدیریت پروژه دارند عملکرد بهتری داردبدیهی است که آرایش یا وضعتت مرکز و انشعاب در سازمان هایی که رویکرد ب

 .های نوپا در حوزه مدیریت پروژه نتست زیرا آن ها باید ابتدا روی ساختار مرکز تمرکز کنند و در صورت نتاز انشعاب ها را توسعه دهند

 هلدینگی شرکت هادر هر یک از ارکان  جایگاه سازمانی دفتر مدیریت پروژه 

 ]5[:  اتخاذ نماید کل زیر  مطابقسه جانمایی سازمانی بطور کلی دفتر مدیریت پروژه در هر یک از  رکت های تابعه یا زیر مجموعه یک هلدینگ می تواند 
ات خود را در سراسر سازمان ارائوه موی   نامگذاری می  ود که خدم مثل دفتر مدیریت پروژه سازمانی در سطح سازمانی، معمویً دفتر مدیریت پروژه با برخی نا  ها

 :کند که دو نو  آن به  رح زیر می با د

ه  ورکت  در این نمونه، دفتر مدیریت پروژه سازمانی همه کارکردهایی را که هر دفتر مدیریت پروژه ارائه می کند برای همه تتم های پروژه در گستر :متمرکز .1
 .عرضه می کند

اغلب دارای مسئولتت رویه ای و ستاستی همراه با دفاتر مدیریت پروژه فرعی که کارکردهوای   -ف به مرکز و انشعابوهمچنتن معر -این نمونه  :غیرمتمرکز. 2
 .واقعی در راستای ستاست ها و رویه های بنا  ده را ارائه می کنند می با د

سواختار  . داد پروژه هایی که نتاز به پشتتبانی دارند، بهترین عامل تعتتن کننوده سواختار اسوت   اندازه سازمان برحسب تع. هر دو مدل فوق می توانند اثربخش با ند
 .غترمتمرکز متوجه سازمان های بزرگ است اما واقعاً قواعد سخت و محکمی در این باره وجود ندارد

 ITرایج ترین مثال بخوش  . ا واحد سازمانی ایفای نقش کندهمچنتن دفتر مدیریت پروژه می تواند نتازهای یک قسمت مهم از سازمان همچون در سطح بخش ی
(. نشان داده  وده اسوت   ITPMOدر جعبه  زیرکه در  کل )در سازمان به کار می رود  ITدر اینجا دفتر مدیریت پروژه در جهت نتازهای همه متخصصتن . است

را ارائه می کند و همچنتن ممکون   ITپشتتبانی پروژه مناسب با نتازهای پروژه های  به دلتل اینکه این دفتر مدیریت به یک انتظا  اختصاص دارد احتمایً خدمات
به عبوارت دیگور، دفتور مودیریت پوروژه در      . است خدمات خاص مورد نتاز تتم هایی که از فرآیندهای توسعه ستستم های مختلف استفاده می کنند را نتز ارائه کند

 .روژه بلکه خدمات مخصوص انتظا  را نتز ارائه می کندسطح بخش نه تنها خدمات پشتتبانی مدیریت پ
نشان داده  وده، ممکون اسوت چنودین      0 ماره همانطور که در  کل . منفرد ایفای نقش کند پروژه همچنتن دفتر مدیریت پروژه می تواند در قالب نتازهای یک 

که توسط این نو  دفاتر مدیریت پروژه پشتتبانی می  ود به اتموا    پروژه ایکه  هنگامی. این دفاتر مدیریت پروژه موقتی هستند. پروژه حتی در یک بخش با ند

 .رستد و تکمتل  د، دفتر مربوطه منحل می  ود



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جایگاه سازمانی دفتر مدیریت پروژه :(2) شکل

 جایگاه و ساختار سازمانی پيشنهادی دفتر مدیریت پروژه در شرکت های هلدینگ 

گی حتطه کار، تعدد گروه ها یا  رکت های تخصصی و وجود ییه های مختلف سازمانی در ساختار هلدینگ، مناسب ترین ساختار دفتر مودیریت  با توجه به گسترد
پوروژه  در هر یک از ییه های سازمانی هلدینگ یوک دفتور مودیریت    . پروژه در آنها ساختار مرکز و انشعاب است که بر اساس روند سلسله مراتبی توسعه می یابد

 .است 3نمای کلی این ساختار مطابق  کل  ماره . مستقر می  ود که قطعاً نقش ها و کارکردهای آن با دفتر سطح دیگر متفاوت است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساختار مرکز و انشعاب :(3) شکل

ه عنوان دفتر مدیریت پروژه در سطح یک ساختار هلدینگ فرضوی وجوود   آنچه ب. جایگذاری  ده است 7 کل  ماره این مدل در ساختار فرضی یک هلدینگ در 
بعدی دفاتر مدیریت ییه  .ارکان هلدینگ را به عهده می گترد سایر و نظارت کالن بر عملکردوظایفی همچون ستاست گذاری است که  Hubمرکز یا  دارد همان

مدیریت سبد  ستاست ها کلی گروه را وضع و این دفاتر می توانند .ز دفاتر ییه بعد عمل می کنند، انشعاب های این مرکز هستند که البته خود به عنوان مرکپروژه
 ارزیابینظارتی، وظایف مدیریت منابع گروه و . و فرایندهای مشترک در سطح گروه را یکپارچه و استاندارد نمایند  وندپروژه های گروه تخصصی خود را عهده دار 

ییه سو  دفاتر مدیریت پروژه مربوط به  رکت هوایی اسوت کوه مجوری      .رکت های مجری پروژه بستار پر رنگ و درخور توجه استاین دفتر روی   و مشورتی
این دفارتر  عبه ای از دفتر مدیریت پروژه مرکزی گروه تخصصی خود محسوب  ده کوه غالبواً وظتفوه نظوارت بور پوروژه هوا، ارائوه گزار وات          . پروژه ها هستند

 .را به عهده دارند... ، ارائه آموزش به تتم پروژه و ستانداردسازی روش های اجرا و مدیریت پروژهبایدستی، ا
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 ساختار فرضی یک شرکت هلدینگ پروژه محور :(4) شکل

 

 XYZهلدینگ 
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 های  رکت ب پروژه های  رکت الف پروژه
 های  رکت ج پروژه

 های  رکت ی پروژه های  رکت ه پروژه های  رکت د پروژه



 

 

 دفتر مدیریت پروژه درس آموخته های 

 ]2[ :برخی درس آموخته های دفتر مدیریت پروژه عبارتند از
 .و کنترل فلسفه مدیریت پروژه و اجرای آن توسعهبه منظور با گستره سازمانی از قدرت نفوذ قابل مالحظه  دفتر مدیریت پروژه برخورداری.  

و نهایتواً نظوارت بور     چوه دفتر مدیریت پروژه به عنوان متولی مدیریت پروژه در سازمان باید از اختتار و قدرت یز  جهت جاری سازی فرایندهای استاندارد و یکپار
یکی از مواردی که این موضو  را تسهتل می نماید  رات ایجاد  ده مقاومت خواهد نمود،فرهنگ سازمانی در برابر تغتتاز طرفی . برخوردار با د حسن اجرای آن ها

 .دفتر مدیریت پروژه استقابل مالحضه اختتار و اقتدار 
 موفقتت دفتر مدیریت پروژه را بعتد می سازدو تعهد مدیریت ار د، ح درک، حمایت فقدان یا ناکافی بودن سط. 0

ه جلوب و سوطح   دفاتر مدیریت پروژه علی رغم اثبات کارآمدی و ارائه نتایج مطلوب در سازمان های پروژه محور، همچنان با مسائلی دست به گریبوان هسوتند کو   
حمایت قاطع و مستمر مدیران ار د سازمانی، جهت ارائه خدمات خود با مشکالت عدیده و بستار دفاتر مدیریت پروژه بدون . حمایت مدیران ار د از آن قبتل است

دن در بستاری از موارد که مدیران ار د حمایت کافی را از این دفاتر به عمل نمی آورند، عمالً آن ها اختتارت و توان مناسب برای جاری نموو . جدی مواجه هستند
در سوازمان پتواده سوازی نگوردد بوه تبوع آن چوالش         PMOطبتعی است که چنانچه برنامه های . ر خود را در بدنه سازمان ندارندخدمات و ارائه خروجی های مؤث

 .استو حصول موفقتت دیگری به سراغ آن ها خواهد آمد و آن عد  ایجاد ارزش افزوده 
 تر مدیریت پروژهجلب حمایت و مشارکت ذینفعان و تتم پروژه به منظور افزایش نرخ موفقتت دف. 3

اسوتاندارد سوازی   در ویژه بو و  کارکردهای این دفتور  پتشبرد، عد  مشارکت و همکاری ذینفعان دفتر مدیریت پروژه در 2 02بر اساس مطالعات انجا   ده در سال 
بهتورین   اقودا  ایون   .]0[ر این دفاتر بوده است کارکردهای آن، فراوان ترین عامل تغتتر  کل و تحول د مدیریت پروژه به عنوان یکی از رایج ترین و اصلی ترین

همکاری و مشارکت ذینفعان کلتودی دفواتر مودیریت پوروژه      .قبولتت دفاتر مدیریت پروژه را تسهتل نموده و مؤثر واقع  ده استاصل پذیرش و م رو ی است که
ایون موضووعات در    .صورت می پذیرد دسازی هایی است که توسط آنارحسب اقتضائات کارکردهای این دفتر، بزرگترین ضمانت اجرایی برای طراحی ها و استاند

مشوارکت ذینفعوان دفتور مودیریت پوروژه و      . اهمتوت  وایانی موی یابود    و تعدد پروژه ها پتچتدگی روابط  سازمان های هلدینگ پروژه محور بدلتل گستره و بعضاً
. هلدینگ ها فورو رفتوه و اسوتحکا  یابود     ی این دفاتر در عمق ییه ها و سطوح سازمانی برخورداری از حمایت های آنان باعث می  ود تا ریشه های کاری و ارز

 .همچنتن سطح ارتباطات با پروژه ها را برای دریافت اطالعات صحتح، دقتق و به موقع تقویت می نماید

ستای وظایف و نقش ها دفتر مدیریت پروژه کافی نبوده است، چنانچه توضتحات فوق برای توجته  ما مبنی بر جلب مشارکت و حمایت ذینفعان و تتم پروژه در را
نچه خوود در طراحوی   از آ این افرادچه کسانی هستند؟ آیا سطح پذیرش و استقبال  PMOنهایتاً، بهره برداران خروجی های ": عمتقاً به پاسخ این سؤال فکر کنتد 

 "یکسان است؟ده اید، آن ها ابالغ نموپز از طراحی به  ما د با آنچه آن دختل بوده ان

 اجرای پروژهیت پروژه روی کنترل دفتر مدیر. 7
دفواتر مودیریت   . این نظارت ها در برخی موارد کالن و برخی دیگر با جزئتوات بتشوتری اسوت   . از اهم وظایف دفاتر مدیریت پروژه نظارت بر اجرای پروژه ها است

موی   قوراهم ها را رصد نموده و زمتنه را به منظور ارائه راهکارها و اقدامات اصالحی یوا پتشوگترانه    پروژه ضمن آگاهی از پتشرفت پروژه ها، مسائل و مشکالت آن
 .نماید

 توسعه  ایستگی ها و بلوغ دفتر مدیریت پروژه در بستر زمان و بر اساس برنامه و اهداف معتن و رو ن. 5
و دوماً اینکه بلوغ  ]222[ یً هر سازمان لزوماً نتازمند استقرار سطوح بایی این دفاتر نتستآنچه پترامون بلوغ دفتر مدیریت پروژه حائز اهمتت است آن است که او

بعبارت دیگر سازمانی که حسب بلوغ و الزاماتش تووان اسوتقرار سوطوح بوایی دفتور مودیریت پوروژه کوه قطعواً           .بلوغ سازمانی است ی ازدفتر مدیریت پروژه تابع
، بهتر است به منظور افزایش نرخ موفقتت و نهادینه  دن مفهوو  دفتور مودیریت پوروژه در سوازمان      را دنبال می کند ندارد یترکارکردهایی با عمق و گستره بتش

 ترگذار و تجربه بلوغ بایو موفقتت دفتر مدیریت پروژه ر د،  رمز بقااما آنچه ضرورت می با د این است که . رویکرد بلوغ تدریجی را سرلوحه برنامه خود قرار دهد
موه مودون هموراه بوا یوک      و باید به یاد دا ت که وجوود یوک برنا   رکود دفتر مدیریت پروژه مرگ آن را رقم می زند. ستهمپا با نتازهای سازمان و پروژه هایش ا

  .رقم می زنندقتت بتشتری با احتمال موفمناسب فاکتورهایی هستند که توسعه  ایستگی ها و افزایش بلوغ دفتر مدیریت پروژه را و مدل اجرایی استراتژی 
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ایون  . متولی آن با د افزایش عملکرد تتم پروژه بویژه مدیران پروژه از جمله اقداماتی است که دفتر مدیریت پروژه به عنوان یک واحد بی طرف سازمانی می تواند
نتایج این ارزیابی ها مهمترین مرجع برای عزل و نصب هوای بعودی    .است PMOویت سطح اختتارات و همچنتن پذیرش اقدا  به عنوان ابزاری مناسب برای تق

 .  همچنتن این ارزیابی ها عالوه بر افراد ابعاد سازمانی را نتز دربرمتگترد و بررسی عملکرد سازمانی و تعتتن سطح آن را  امل می  ود. خواهد بود
 اداری و آ نا به کسب و کار در دفتر مدیریت پروژه ترکتب افراد پروژه،. 4

از سوی دیگر دییلی است تا کارکنان  وجوه مشترک کاری با سایر بخش های وظتفه ای و عملتاتی سازمان از یک سو و دامنه وستع اقدامات دفتر مدیریت پروژه
PMO افراد لزوماً تما  وقت نتستند و ممکن است خدمات پاره وقتی را حسب اقتضائات ارائه  این .ترکتبی از افراد پروژه اداری و افراد آ نا به کسب و کار با ند
 .نمایند



 

 

 سازمانی های  انطباق و همسویی اهداف دفتر مدیریت پروژه با استراتژی. 4
با سورعت  این دفتر را مضاعف نموده و سازمان را تدوین منشور و برنامه های اجرایی دفتر مدیریت پروژه همسو با استراتژی های سازمانی، ارزش نتایج و اقدامات 

مدیر ار ود را بوه دنبوال خواهود     سازمانی بویزه  این همسویی همواره حمایت .حرکت می دهدجهت نتل به اهداف  استراتژیک ترستم  ده اش روی ریلبتشتری 
 .دا ت

 تناسب دفتر مدیریت پروژه با ساختار و بلوغ سازمان. 1
 .باید در طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه لحاظ نمود، بتشترین تطابق و همخوانی دفتر مدیریت پروژه با ساختار و بلوغ سازمانی اسوت از مهمترین مسائلی که 

نموود توا   را بودقت تحلتول    PMOبه همتن دلتل بهتر است نتایج ارزیابی های پتش از استقرار . را به دنبال بتاورد PMOبی دقتی در این موضو  می تواند مرگ 
همچنتن گاهی جایگاهی که دفتر مدیریت پوروژه در سواختار سوازمانی بوه خوود       .ضمن تعتتن بلوغ سازمانی، ساختار متناسب دفتر مدیریت پروژه طرح ریزی  ود

ف می  ود و حسوب انتظواراتی   بهتر بر اساس کارکردها و نقش هایی که برای این دفتر تعری. اختصاص می دهد در متزان موفقتت آن نقش مستقتم و مؤثری دارد
 .که سازمان از آن دارد، جایگاهش به درستی تعتتن گردد

 نتيجه 

نقش های هماهنگ سازی، یکپارچه سازی، تسهتل کنندگی و نظارتی و مشوروتی  نقش و تأثتر دفتر مدیریت پروژه در  رکت های هلدینگ پروژه محور در قالب
و مزایای بستاری را به عنووان ارزش افوزوده ارائوه موی      ن یک ضرورت در سازمان های پروژه محور خود را مطرح نمودهدفاتر مدیریت پروژه به عنوا .تبتتن گردید

هوا موی    ساختار مناسب دفتر مدیریت پروژه و انطباق آن با سازمانی که در آن قرار می گترد، همواره به عنوان یک عامل مهم در  کسوت یوا موفقتوت آن   . نمایند
سوب  مرکز و انشعاب که بر اساس سسلسله مراتب توسعه یافته و تقستم و تسهتم مناسبی از وظایف را رقم می زند به عنوان یکوی از سواختارهای منا  ساختار . با د

ن دفاتر در هماهنگی ای .آنچه در این ساختار مهم است تعریف روابط فی ما بتن بصورت عمودی و افقی است. این دفاتر در  رکت های هلدینگ پروژه محور است
 .سطوح مرکز و انشعاب ها هدف نهایی را متسر می سازد و عملکرد هم افزایی را رقم می زند

. مووثر اسوت   مودیریت پوروژه   راست که در  متوزان موفقتوت دفتو    و دروس آموخته عامل دیگری ی برتر، توجه به راهکارهاPMOدر کنار انتخاب ساختار مناسب 
متزان موفقتت را محتمول تور موی    ه سازی دفتر مدیریت پروژه در هلدینگ ها به منظور طرح راهکارهای برون رفت از آن ها همچنتن توجه به چالش های نهادین

 .کند
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