دفتر مديريت پروژه
کارکردها و دستاوردها
مهندس رضا آتشفراز *
دفتر مديريت پروژه هم اكنون به عنوان يك راهحل ســازماني براي مديريت مؤثرتر پروژهها در سازمانهاي پروژهمحور در
جهان مورد پذيرش و اقبال روزافزوني قرار گرفته است و هم اكنون به طور ميانگين  87درصد سازمانها در جهان داراي دفتر
مديريت پروژه هستند.
اين مقاله در نظر دارد ضمن معرفي دفتر مديريت پروژه ،به بررسي تعدادي از مهمترين كاركردهاي آن بر اساس مطالعات
صورت گرفته در  10سازمان پروژهمحور فعال در صنعت نفت و گاز ايران بپردازد.
دفتر مديريــت پروژه در حقيقت يك معاونت
يا مديريت مستقل يا وابسته در سازمان است كه
به صــورت تخصصي به موضوع مديريت پروژه
و توســعه آن ميپردازد .در ايــران نيز اين نهاد
سازماني با استقبال گستردهاي روبهرو شده است
و هم اكنون بسياري از سازمانهاي پروژهمحور
ايراني در حال توســعه آن هستند .در اين ميان
سازمانهاي پروژهمحور فعال در صنعت نفت و
گاز بــا توجه به بزرگي و اهميت پروژههاي خود
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بيش از ســاير ســازمانها به بهرهگيري از اين
نهاد سازماني نياز دارند .دستاوردهاي ايجاد دفتر
مديريت پروژه در اين ســازمانها بسيار گسترده
است كه مهمترين آنها عبارتند از:
استانداردســازي رويههاي اجرايي و مديريتي
پروژهها
گزارش بهتر و جامعتر وضعيت پروژهها
ترويج و توســعه فرهنگ مديريت پروژه در
سازمان
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ارتقاي سطح دانش و شايستگيهاي مديريت
پروژه
تســهيل و اثربخشتــر ســاختن ارتباطات
درونسازماني و برونسازماني
كاهش تعداد پروژههاي شكست خورده
اتمام پروژهها در زمان ،بودجه و كيفيت تعيين
شده
بهبود بهرهوري

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

كاركردهاي دفتر مديريت پروژه
دفتــر مديريت پــروژه داراي طيف وســيعي از
كاركردهاســت كه انتخاب آنها در ســازمانهاي
پروژهمحــور تابــع عوامل مختلفــي همچون نوع
صنعت سازمان پروژهمحور ،ســطح بلوغ مديريت
پروژه و نيازمنديهاي ســازمان در حوزه مديريت
پروژه است .در ســازمانهاي پروژهمحور فعال در
صنعت نفت و گاز ايران پروژهها به طور عمده از نوع
زيرســاختي بوده و از پيچيدگي بااليي برخوردارند،
بهطوريكــه انجــام موفقيتآميز آنهــا عالوه بر
دانــش فني باال ،بــه دانش مديريتــي بااليي نيز
نيازمند است،از اين رو نياز اين سازمانها به دانش
مديريت پروژه به صورت حرفهاي بســيار گسترده
و عميق است و نقشــی تعيينكنند ه در موفقيت و
بقای آنايفا ميكنــد و به تبع آن ،كاركردهاي دفتر
مديريت پروژه در اين ســازمانها نيز از گستردگي
زيادي برخوردار است كه تشريح تمامي آنها در اين
مقاله كوتاه ممکن نیســت ،از اين رو تنها تعدادي
از مهمترين كاركردهاي دفتر مديريت بر اســاس
پژوهش انجام شده از ســوی نويسنده بر روي 10
سازمان پروژهمحور فعال در صنعت نفت و گاز ايران
در ادامه معرفي می شود:

پروژهها را تحت تأثير قرار دهد ،از اين رو ضروري
اســت تا گزارشهاي تحليلي پروژههاي ســازمان
مورد بازنگري قرار گیرد .اين گزارشها بايد امكان
مقايس ه دورهاي آنچه را برنامهريزي شده با آنچه در
عمل در پروژه بهدست آمده است ،فراهم و مشخص
كنند چه اقداماتي بهمنظــور رفع انحرافات صورت
پذيــرد .اين گزارشها باید به يكي از دو نتيجه زير
منتهي ميشود:
نتايج بهدست آمده با نتايج برنامهريزي شده
تطابق دارند.
بين نتايج برنامهريزي شــده با نتايج بهدست

كاهش احتمال وقوع يا شدت تأثيرشان نیاز دارند.
زمانيكه پاسخهاي تعريف شده در زمينه مقابله با
عدم انطباقها ،برنامه مبناي پروژه را تحتتأثير قرار
دهد ،بايد پيش از اجرايي كردن آنها نسبت به صدور
درخواســتهاي تغيير و اخذ تصويب آنها ( از سوی
كميته كنترل تغييرات) اقدام کرد.
گفتنی است كه حفظ و بهروزآوري بانك ثبت عدم
انطباقها عامل كليدي موفقيت در دستيابي به بهبود
مســتمر و نيز ايجاد پايگاه دادهاي درسهاي آموخته
شده در پروژه اســت .نمودار جريان فرآيند مديريت
عدم انطباقها در شكل زیر نمايش داده شده است.

كاركرد شماره -1كنترل و نظارت بر پروژهها

كنترل و نظارت بر تمامي پروژههاي سازمان به
صورت منســجم و يكپارچه ،نخستين كاركرد مهم
دفاتر مديريت پروژه در ســازمانهاي مورد مطالعه
بوده اســت .اهميت اين كاركرد به دليل آن اســت
كه مديران ارشــد ســازمان نيازمند آن هســتند تا
گزارشهای يكپارچهاي را به صورت خالصه و در
عين حال جامع دريافت کنند كه در اين زمينه تهيه
داشبورد مديريتي ميتواند بسيار مؤثر باشد.
همچنيــن استانداردســازي گزارشها و عمق
بخشيدن به آنها از طريق انجام تجزيه و تحليلهاي
الزم يكي ديگر از نيازمنديهاي سازمانهاي مورد
مطالعه بوده اســت .دفتر مديريــت پروژه ميتواند
به وســيله ايجاد فرمهاي گزارش اســتاندارد براي
اســتفاده در هر پروژه و همچنيــن از طريق تعيين
الزامــات گزارشدهــي داخلــي و زمانبندي ارائه
آنها ،به پروژهها كمــك كند .اين موضوع ميتواند
دربرگيرنده يك روش استاندارد براي گزارشدهي
وضعيت فعلي پروژه و همچنين پيشبيني پيشرفت
آينده پروژهباشــد .ارائه ندادن گزارشهاي تحليلي
پروژهها نيز ميتواند به طــور جدي روند مديريت

آمده ناهمخوانی وجود دارد.
در حالــت اول ،پروژهها ادامــه خواهد يافت و
فعاليتهاي آن انجام خواهد شد و حالت دوم جايي
است كه عدم انطباق وجود دارد و براي رفع آن بايد
اقدام اصالحي يا پيشگيرانه مقتضي صورت گیرد.
از يك ديدگاه جامع ،عدم انطباقها در پروژه به دو
دسته كلي زير قابل تقسيم است.
مشــكالت :عدم انطباقهايي هستند كه به
دليلي تأثيرشان روي محدوده ،برنامه زمانبندي يا
بودجه پروژه ،نيازمند پاسخ سريع و عاجل هستند.
ريســكها :منظــور از ريســكها ،عــدم
انطباقهاي بالقوهاي هســتند كه بسته به احتمال
وقوع و تأثيرشان روي محدوده ،برنامه زمانبندي يا
بودجه پروژه به تعريف اقدام پيشگيرانه مؤثري براي

كاركرد شماره2
توسعه متدولوژي مديريت پروژه

توســعه متدولــوژي مديريت پــروژه دومين
كاركرد مهم دفتر مديريت پروژه در سازمانهاي
مورد مطالعه بوده اســت كه اين از نياز باالي اين
سازمانها به بهرهگيري از استانداردهاي مديريت
پروژه براي انجام بهتــر پروژههاي خود حکایت
دارد.
يكي از مســائل مهم در طراحي و بهكارگيري
متدولوژي مديريــت پــروژه ،درك ارتباط ميان
متدولــوژي مديريــت پــروژه و اســتانداردهاي
مديريت پروژه مانند  PMBOKاســت .اگرچه
اســتانداردهاي مديريت پروژه پايه شــكلگيري
متدولوژي مديريت پروژه هستند ،اما نيايد آن دو
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را معادل يكديگر در نظر گرفت .امروزه بسياري از
متدولوژيهــاي مديريت پروژه تالش ميكنند تا
با اســتاندارد  PMBOKارتباط محكمي برقرار
ســازند ،ولي موفقيت چنداني بهدست نميآورند.
اســتاندارد  PMBOKکه در همه جا به عنوان
اســتاندارد مديريت پروژه شناخته و پذيرفته شده
اســت ،اصول راهنمايي را براي مديريت پروژهها
ارائــه ميكند .اين عدم توفيق تا حدودي ناشــي
از تصور اشــتباه افرادي اســت كــه ميپندارند
 PMBOKيــك متدولــوژي بــراي مديريت
پروژهها است .اســتاندارد  PMBOKبه خودي
خود يك متدولوژي نيســت ،بلكه مجموعهاي از
رهنمونهاســت كه روشهاي كاري مشخص،
اصول ،تكنيكها و ابزارهاي الزم را براي مديريت
پروژههــا ،با هر اندازه و از هر نوعي ،بدون در نظر
گرفتن صنعتي خاص فراهم ميكند .مشكلي كه
سازمانها با آن روبهرو هستند ،به ناتواني آنها در
تفســير  PMBOKباز ميگردد كه نميتوانند
ي اثربخــش تبديل كنند،
آن را بــه يك متدولوژ 
بهگونهاي كه به مديــران پروژه و تيمهاي پروژه
در به كارگيري مديريت پروژه ياري رساند .راهحل
ساده آن اســت تا  PMBOKرا به متدولوژي

بومــي تبديل كنيــم كه قادر به پاســخگويي به
نيازهاي محيطي باشد كه در آن مورد استفاده قرار
خواهد گرفت.
كاركرد شماره  -3ارائه آموزشهاي
تخصصي در زمينه مديريت پروژه
ارائــه آموزشهاي تخصصي در حوزه مديريت
پروژه يكي از مهمترين و پايهايترين كاركردهاي
دفتر مديريت پروژه محســوب ميشــود و نقشی
بســيار مهم در ترويج دانش مديريــت پروژه در
ســازمان و جلب حمايت فرهنگ ســازماني ايفا
ميكند .دفتر مديريت پــروژه ميتواند انجام اين
آموزشها را يا خود برعهده بگیرد يا انجام آنها را
از طريق تأمينكنندگان خارج از سازمان تسهيل
کند كه در ايــن موارد دفتر مديريت پروژه وظيفه
انتخاب مدرســان و مؤسسات آموزشي را برعهده
خواهد داشت.
ي انجام شده نشان ميدهد كه دفاتر
نتايج بررس 
مديريت پروژه بيــش از پيش در زمينه آموزش و
توسعه كاركنان سازمان درگير شدهاند .اين بررسي
نشان داده است كه اكثر اين آموزشها مربوط به
مهارتهاي پايه مديريت پروژه هستند ،همچنين
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آموزشهاي مربوط به رهبري و ساير مهارتهاي
نــرم مديريتي نيز در حال افزايش اســت .نمونه
عناوين دورههاي آموزشــي متداولي كه ازسوی
دفتر مديريت پروژه برگزار می شوند به شرح ذيل
است:
دوره آموزشي جامع مديريت پروژه بر اساس
استاندارد  PMBOKو الحاقيه ساخت آن
دوره آموزشــي جامع طراحي و پيادهسازي
دفتر مديريت پروژه ()PMO
دورههاي آموزشي مديريت پروژه پيشرفته
(دورههاي تخصصي در حوزههاي مختلفي مانند
مديريت هزينه ،مديريت ريسك و) . . .
دوره آموزشــي مديريــت دانش و دروس
آموخته شده پروژه
دورههاي آموزشي آشنايي با مدلهاي بلوغ
و تعالي پروژه مانند  OPM3و PEM
دورههاي آموزشي آمادگي آزمون مديريت
پروژه حرفهاي ( )PMPو IPMA- Levels
دورههاي آموزشــي نرمافزارهاي مديريت
پروژه
دور ه آموزشي مهارتهاي رهبري
دوره آموزشي كار تيمي و حل مسئله
كاركرد شماره  -4مديريت دانش و
دروس آموخته شده پروژه
مديريت دانش و دروس آموخته شــده يكي از
كاركردهاي بسيار ارزشــمند دفتر مديريت پروژه
براي سازمان است .در سازمانهاي پروژهمحور،
در هر پروژهاي اشــتباهات و آزمــون و خطاها،
بخش قابل توجهي از هزينههاي پروژه را به خود
اختصاص ميدهد .آنچه به واقع مشاهده ميشود
آن است كه به دليل در اختيار نداشتن سيستمهاي
منسجم مديريت دانش پروژه ،با تغيير افراد مجري
پروژهها ،سازمانها مجبور هستند بخش عمدهاي
از هزينههاي اشتباهات را مجدداً براي پروژههاي
بعدي نيز تقبل کننــد ،از اين رو يكي از وظايف
دفتر مديريت پروژه در اين ســازمانها ،توســعه
فرآيندهــاي مديريت دانش بــه صورت نظاممند
است.
دروس آموخته شده پروژه نيز بخش مهمي از
مديريت دانش پروژه را تشــكيل ميدهند .منظور
از دروس آموخته شــده پــروژه تجربيات موفق
يــا ناموفقي هســتند كه در برخورد با مســائل و
مشــكالت در پروژه كسب شدهاند .اين تجربيات
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هم در بعد مديريتــي و هم در بعد فني مطرحاند.
مديريــت درسهاي آموخته شــده اين امكان را
براي ســازمان فراهم ميآورد تا هم از اشتباهات
و هــم از موفقيتهايش بياموزد ،بدين صورت كه
اشتباهاتش را مجدداً تكرار نكند و موفقيتهايش
را به صورت نظاممند تكرار کند.
دفتر مديريت پروژ ه ميتواند مسئوليت كنترل
درسهاي آموخته شــده در پروژههاي سازمان را
عهدهدار شــود و در اين صورت بايد مكانيسمي را
براي ثبت درسهاي آموخته شده ازسوی متوليان
برنامهريزي و اجراي پروژهها ،ارســال آن به دفتر
مديريت پــروژه ،انجام تجزيه و تحليل الزم و در
نهايت ارائه بازخورد مناسب از طريق انتشار نتايج
حاصل به افــراد ذيربط در پروژههاي ســازمان،
طراحي و پيادهسازي کند .درسهاي آموخته شده
بايد به عنوان ســوابق تاريخي بــراي پروژههاي
فعلي و نيــز به عنوان بهتريــن عملكردها براي
پروژههاي آتي به دقت نگهداري شوند.
 -3جمعبندي
در اين مقاله كوتاه ســعي بر آن بود تا با مرور
اجمالــي مفهوم و دســتاوردهاي دفتــر مديريت
پروژه ،شناخت جامعتري نســبت به ماهيت اين
نهاد ســازماني ارائه شود .ســپس نتايج مطالعات
موردي نويســنده در ارتباط بــا كاركردهاي دفتر
مديريت پروژه در  10ســازمان پروژهمحور فعال
در صنعــت نفت و گاز ايــران به صورت خالصه
تشريح شــد .در مجموع ميتوان گفت كه نقش
اصلي دفتر مديريت پروژه در اين سازمانها تمركز
بر كاركردهــاي مربوط به نظارت بــر پروژهها،
فرهنگسازي و ايجاد زيرساختهاي اساسي مورد
نيــاز در حوزه مديريت پروژه اســت كه دليل آن
به جديد بودن مباحث مربــوط به مديريت پروژه
حرفهاي در اين ســازمانها و نياز آنها به ارتقای
سطح بلوغ مديريت پروژه خود برمی گردد.
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