
   PMOچالش ها و راهكارهاي پياده سازي 

آ  PMPفراز،آتشرضا:ارائه كننده



برئوس مطالب وس ر

PMOبكارگيريضرورتومفهوم•

ل• PMOازادا PMOسازيپيادهمراحل•

PMOسازيپيادههايچالش• ش زيپييچ

PMO سازيپيادهراهكارهاي•



ا سازمان د ها وژه پ ت شك بالقوه ل دل د؟سه كن ان ب بيان كنيد؟سه دليل بالقوه شكست پروژه ها در سازمان را       



ساختار هستندجنس سيستم و عمده داليل شكست پروژه ها از               ز وپروژ م رس

پس راه كاري از جنس سيستم و ساختار مورد نياز است 



در سازمان ها PMOروند رشد د ر د نرو ز ر
سه سال: PMOمتوسط عمر ر لو

درصد كل بودجه سازمان 6: ميانگين بودجه

پرسنل نفر7:ميانگين
جهاندر PMOرشد 

نفر  7: ميانگين پرسنل
  

در ايران  PMOتعداد سازمان هاي داراي 
د97ضايت عملك از صدي PMOد PMOدرصدي از عملكرد 97رضايت



PMOچيچيست؟
است كه) ويا پروژه( يك معاونت، يا مديريت در سازمان •

ا ا ژ ا كا ا ائ ا ژ(ك )ا
.به صورت تخصصي به موضوع مديريت پروژه مي پردازد

:ابزاري بسيار موثر براي ارتقاء از•
)ويا پروژه( مركز ارائه راهكارهاي مديريت پروژه در سازمان •

سنتي پروژه كنترل و ريزي برنامه ز ر ي بر ر و ر ي ب ري برنامه ريزي و كنترل پروژه سنتيبز

مديريت پروژه حرفه اي

پشتيبانيمديريتي



سازي سازمانPMOپياده در در سازمانPMOپياده سازي

One Size Fits AllOne Size Fits All

براي هر سازمان به صورت منحصر به فرد PMOتعريف 



در سازمان PMOمراحل پياده سازي

ا ا
عارضه يابي سازمان•

زي پي ل نر ز ر

اجراي
برنامه

  PMOتهيه منشور •
• .....

مميزي 
اقدامات 

اصالحي و 
عملكرد
PMO

پيشگيرانه



PMO  چه كمكي مي تواند به سازمان كند؟
)  انجام عارضه يابي سازماني(



اختيارات  نامشخص بودن حيطه
مديران و تيم هاي پروژه

تهيه منشور پروژه و
بيانيه محدوده



هاپروژهحكمراني بر بر ي پروژر
RACIجدول تخصيص مسووليت 

R :     مسؤولA :     پاسخگوC :      مشورتI :اطالع
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Iمدير پروژه

جانشين مدير پروژه

معاون برنامه ريزي

ت كارگاه
سرپرس

معاون مالي

معاون منابع انساني

معاون كاال

معاون مهندسي

معاون پشتيباني

ت
ت كيفي

مديري

ت
ت تغييرا

مديري

ت هماهني نواحي
مديري

ManagementRRAAAAAAAAAA
General ServiceIIRCCIIIIIII
EngineeringIIAAIIARIAAA
ProcurementIIAAIIRAIAAA
ConstructionIIARAAAAAAAA
Construction CampIIARAAAAAAAA
Sea Water IntakeIIAAAAAAAAAR
CommissioningIIARAAARAAAA
Start upIIARAAARAAAA



مواجه بودن پروژه 
ها با ريسك ها و  
مشكالت زياد



مديريت ضعيف استخر منابع سازمان
انساني( نيروي آالت، ماشين )مصالح، )مصالح، ماشين آالت، نيروي انساني (

 
تعيين نرخ استاندارد كاركرد منابع

تعيين راهبرد و رويكرد تامين منابع

تعيين راهبرد و رويكرد تخصيص منابع

منابع كنترل رويكرد و راهبرد تعيين راهبرد و رويكرد كنترل منابعتعيين



هاي استراتژي با ها پروژه ها با استراتژي هاي  پروژه
سازمان همسو نيستند

ها استراتژي هااستراتژي

مديريت پورتفوليوي 
ژ

طرح ها
پروژه

استانداردها
كنترل تغييرات پروژه ها

چرخه حيات

الگوها

آموزش گزارشات وضعيت
الگوها



روي كدام پروژه ها بايد كار كنيم؟
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برنامه ريزي موثر براي پروژه ها  
صورت نمي گيرد

تهيه متدولوژي 
پروژمديريت پروژه ها ر



مديريت پروژه متدولوژي وژي پروژو يري

:مدارك مديرتي پروژه
روشهاي اجرايي • ييشكست جر ي رو
دستورالعمل هاي كاري•
ها و فرمت هافرم •

موفقيت
ها پروژه

كا ا ا ان ا
بلوغ تعالي

پروژه ها

استانداردهاي كاري سال 2 سال5
زمان

نرم افزارها



رمتدولوژي ريشه در استانداردها دارد ر ر ري وژي و



نمونه- متدولوژي مديريت پروژه پروژ يري وژي وو





منشور PMOتهيه   PMOتهيه منشور

چشم انداز و ماموريت
PMO

نقش ها و اختيارات  
PMOان از د

منشور

PMO در سازمان

PMO

 PMOجايگاه 
در نمودار سازماني  

نقشه راه پياده سازي
 PMOي ز ر و ر



PMOچشم انداز و ماموريت وري و ز م چ
نارتقاء سازمان در زمينه مديريت پروژه حرفه اي و تبديل آن   يل ب و ي ر پروژ يري ي ز ر ن ز ر

در سطح شركتهاي موفق داخل كشوربه يك الگوي برتر 

سازمان مديريت پروژه  متدولوژيطراحي و توسعه     •
ارتقاء سطح آگاهي و دانش مديران و تيم هاي پروژه   •
ا• ا ژ ش ا ش ك ا نا اط ل حصول اطمينان از درك شدن ارزش مديريت پروژه در سازمان•
ايجاد مكانيسم هاي اجرايي براي بكارگيري مديريت پروژه•
)Best Practices(توسعه بهترين عملكردها •



سطوح مختلف-PMOجايگاه     ي وحج
مدير عامل

عمليات IT دفتر مديريت پروژه  
استراتژيك

)SPMO(

مالي دفتر مديريت پروژه  
در سطح سازمان

سطح سه

راهبردي

دفتر مديريت  
ITپروژه

سيستمها پشتيباني
پروژه مديريت دفتر سطح دو

ماموريت اصلي آن ارائه بهترين روش هاي مديريت پروژه •
جهت اتمام موفقيت آميز كليه پروژه هاي سازمان     

ITپروژه

پروژه نرم  
ا 1اف

دفتر مديريت پروژه  
ا اف 1ن

دفتر مديريت پروژه
در  سطح بخش

تاكتيكي
مسئوليت برنامه ريزي جامع عملياتي پروژه هاي•

ازمان از خاص تمان دپا يا احد 1افزاري يك

پروژه نرم  
2افزاري 

1نرم افزاري 

دفتر مديريت پروژه  
2نرم افزاري

دفتر مديريت پروژه  
در سطح پروژه

سطح يك

عمليات

يك واحد و يا دپارتمان خاصي از سازمان 

پروژه نرم  
3افزاري 

دفتر مديريت پروژه  
2نرم افزاري تمركز بر اجراي موفقيت آميز يك پروژه  •

عملياتي
مسئوليت عمليات پروژه  خاصي در سازمان  •



مديريتي-PMOجايگاه مديريتيPMOجايگاه   
عاملمديريت عاملمديريت 

PMO

1PMOمعاونت 2معاونت 3معاونت 1معاونت 2معاونت 3معاونت 

 1مدير پروژه

پروژه 2مدير

 1مدير پروژه

2مدير پروژه 2مدير پروژه

3مدير پروژه 

پروژ ير

3مدير پروژه 



پشتيباني-PMOجايگاه پشتيبانيPMOجايگاه   
عاملمديريتعاملمديريت

PMO

1معاونت 2معاونت 3معاونت 1معاونت 2معاونت 3معاونت 

PMO
 1مدير پروژه

پروژه 2مدير

 1مدير پروژه

پروژه 2مدير 2مدير پروژه

3مدير پروژه 

2مدير پروژه

3مدير پروژه 



كاركنان PMOجذب
نقشرديف

1PMO

PMOجذب كاركنان

PMOمدير1

PMOدبير 2

)متدولوژيست(متدولوژي كارشناس 3

هماهنگ كننده مديريت دانش4
PMO Director

پروژهو كنترل  برنامه ريزي كارشناس 5

مديريت هزينهكارشناس6

PMO Director

س زير يري

مديريت ريسك كارشناس7

شناس8 شكا ت س سيستم و روشكارشناس8

كارشناس متره و برآورد9



ساير موارد-برنامه ريزي ريزي ربر و ير
   تشريح كاركردهاي در نظر گرفته شده برايPMO  
تشريح چگونگي پياده سازي كاركردها
نياز مورد آموزشي هاي برنامه تشريح برنامه هاي آموزشي مورد نيازتشريح
  تشريح مشخصات و وظايف كميته هاي تخصصي كه بايد تشكيل

شوند
كنا كا د ف ظا ش PMOتش تشريح شرح وظايف مدير و كاركنانPMO

 تشريح بودجه تفصيليPMO

...



چالشها با مواجهه ريزي برنامه ريزي مواجهه با چالش هابرنامه

ان• از قا وجود مقاومت سازماني•
نمتعهد نبودن سازمان• ز ن و ه
نداشتن آگاهي در خصوص انجام كار•
ترس از كنترل•

...آموزش، ايجاد زبان مشترك، اصالح شناسنامه مشاغل و:راهكارها



مشترك-آموزش زبان ايجاد
درصددوره آموزشيعنوان

ايجاد زبان مشتركآموزش  

%84مديريت پروژهمباني 

وژهتوسعه پ ان مدي فته ش پ تهاي %57مها %57مهارت هاي پيشرفته مديران پروژهتوسعه

%55نرم افزار هاي مديريت پروژه   آموزش  

%47تيمي كار مهارت هاي نرم مديريتي مانند آموزش 

%39رهبريآموزش 

PMP(33%(آزمون مديريت پروژه حرفه اي آمادگي 



نمونه- PMOنقشه راه پياده سازي زي پي ور

2فاز

1فاز  طراحي متدولوژي مديريت پروژه سازمان 

ژه پ هاي ت ان دي ت ها دانش سطح تقاء 2فاز ا ارتقاء سطح دانش و مهارت مديران و تيم هاي پروژه 

مديريت موثر استخر منابع سازمان

3فاز 
انتخاب مديران پروژه و حكمراني بر پروژه ها

4فاز



ریسک کمریسک کم

متدولوژی مدیریت پروژهمتدولوژی مدیریت پروژه••

ریسک متوسطریسک متوسط

مميزی پروژه هامميزی پروژه ها••

ریسک زیادریسک زیاد

مدیریت پورتفوليوی پروژهمدیریت پورتفوليوی پروژه••

مشاوره و تربيتمشاوره و تربيت••

آموزشآموزش••

مدیریت دانش  مدیریت دانش  ••

عملکردعملکردگزارش گزارش ••

مدیریت استخر منابعمدیریت استخر منابع••

حکمرانی بر پروژه هاحکمرانی بر پروژه ها••

پشتيبانيمديريتي



ToolsTools

ResourcesResourcesResourcesResources

PlanPlan



رلكنترل
:  PMOمميزي عملكرد• ر يزي

اثربخشي دوره هاي آموزشي
اثربخشي ارتباطات و گزارش دهي
وري بهره ارتقاء بهره وريارتقاء

 



اقدامات
اقدامات اصالحي و پيشگيرانهانجام•
بهبود  •

ا برنامه ريزي مجدد•

 



rezaatashfaraz@yahoo.comrezaatashfaraz@yahoo.com


