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 سازی پروژه برای سازمان و مدیریت آن  هپیاد
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 
 

 م جیسا  میش ا  اسا اندام    1998( توسط جاا  لیشتا د  م ما   OPMاصطالح مدیریت پروژه سازمانی )

ساایی های یک سازما  بادای پشا هب  عنوا  اجدای اس داتژی  OPMانس ش وی مدیریت پروژه ابداع لد. 

های مدیریت پومتفولشو، مدیریت طرح و مدیریت پروژه تعریا  لاده اسات. ها با تدمشب سشس مپروژه

 اید؟های الزم بدای مسشد  ب  اهداف پروژه خو  ما تعری  مد هعالشتاب دا باید ببشنشم م  آیا ف
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اید م   امای اهداف و ن اای  خاصای اسات ای م  لیا تهش  مد هسایی پروژهبشایشد ب  بدنام  اولش  پشا ه

 بدگد یم. 

 هشد، های قابل مدیری ی م  لیا انجام میها و فعالشت م این مدحی ، ما باید هد هدف ما ب  فعالشت

 5-2تقسشم منشم تا  ر واقع ن ای  موم  ان ظار ما ب   ست آوریم. بنابداین، بدای هد هدف پروژه، باید ب  

 هشد. مشفشت بد میشت امجحشت اقدام اساسی فکد منشد م  بدای مسشد  ب  آ  هدف خاص انجام می

ل تاوجهی  امناد به اد از  ام . این بدا  معنای اسات ما  ا یاب انجاام  و فعالشات میشادی ما  تا  شد قابا

خواهشاد  ر پاروژه خاو  هایی فکاد منشاد ما  با  تیششاری ما  میهای موچک است. ب  فعالشتفعالشت

بدست آورید میک خواهد ماد . با  عاالوه، تیششاد طاوالنی ماده ما ما   م نظاد  اریاد  م نظار ب شریاد و 

این تیششداه ما پایدام ن    امند.  م  توانندهایی ما لناسایی منشد م  ح ی پس ای پایا  پروژه میفعالشت

 هشاد  م  سا شابی با  اهاداف پاروژه حشن اجدای پروژه، هیشت  از خو  بپدسشد آیا مااری ما  انجاام می

 نقش  ام  یا خشد.

 های سازمانی سازی و مدیریت پروژهنحوه پیاده 

  خواهاد باو . Dynamicاگر یک میی  وجو   ال   بالد م  سناریوی فعیی تجامه ما توصاش  مناد،  

مننده یاا هاد عامال ب  این م  ب  طوم مداوم  م حال تیششد است، تا با تیششد لدایط بازام، نشازهای مصدف

مناد، هیاا  ماار بایاد روی  ی ری هی ام لو . وق ای تیششار با  عناوا  یاک ماتاالشبوم  ابات عیال می

های اساس ماهشت و پشچشدگی آ  قسیتها و هیچنشن  م هد سازمانی اجدا لو . این تیششر بد  پروژه

 هد. بدای مقابی  با این موضوع، مادیریت پاروژه ساازمانی مخ ی  پروژه و سازما  ما تحت ت  شد قدام می

 لو .اجدا می
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 های سازمانی چیست؟ مدیریت پروژه 

 های مادیریت پاروژه، طارح و( چامچوبی است م  بدای هیاهن ی لاشوهOPMمدیریت پروژه سازمانی )

ها باا ما ن، لادایط یاا ساایی یاا انطباای ایان لاشوهپومتفولشو با اس داتژی و اهداف سازمانی و سفاملی

هااا، پومتفولشوهااا و هااا، طرحسااایی پروژهگشااد . وق اای پشا هساااخ ام سااازما  مااوم  اساا فا ه قاادام می

داتژیک لادمت لو  تا آنها ما با اهاداف اسا فدآیندهای هد سازمانی ب  طوم سشس یاتشک مدیریت می

 لو . هیاهنگ مند، ب  عنوا  مدیریت پروژه سازمانی لناخ   می

توا  گفت م  از لحاظ ساخ اری تدمشبی از مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مادیریت پومتفولشاو اسات. می

های مخ یا  تدجیا  نتاو ، لادمت  چاام متاکل خواهاد های ابداع لده از طریق پروژهاگد اس داتژی 

سایی مند تا ب واند ب  هد نوع تیششد سازمانی ب  طوم مو ر مدیریت پروژه سازمانی ما پشا ه  لد. فد  باید

 پاسخ  هد.

 های سازمانی مدیریت موثر تغییر در مدیریت پروژه

اف د م  این لادمت  م حاال ان قاال ای وضاعشت فعیای با  تیششد  ر یک لدمت معیواًل زمانی اتفای می

ریبی مند م  حداقل مقاومات ای بدنام   باید اس داتژی اجدا ما ب  گون وضعشت مطیوب آینده بالد. فد

هاای ند یاک ها با  حاداقل بدساد. بدخای ای ماهها وجو   ال   بالد و هبین  ر بدابد ماممندا  و مام آ 

 لد  ب  مدیریت تیششد عبامتند از:

چ ون  تیششداه بار روی پاروژه و مند. ببشنشد م  لناسایی منطق  تیششر و متکالتی م  تیششد ایجا  می

 منشد.گذام  و آ  ما بد اساس ت  شد آ  متب  بندی میفدآیند ت  شد می

سایی پروژه  م آینده چ ون  عیل مند. باید اطیشنا  حاصل با تصوم اینک   وست  ارید تیششد  ر پشا ه

بادو   م نظاد گادف ن لو  م  تیششاد نبایاد باشش از حاد وضاعشت فعیای ما مخ ال مناد و فدآیناد تیششاد، 
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ت  شدگذاری، باید می رین احساس ما  ال   بالد. ب  ویژه تشم نباید هشچ نوع اضطداب نالای از تیششار ما 

 احساس مند.

هن امی م  ماهشت تیششر ب   مس ی مطالع  لد، این تیششر باید ب  رولای سشسا یاتشک و هدفیناد 

تیام منابع موجو  و موم  نشای باید تخصشص  ا ه ریبی باید طداحی لو ،  اجدا لو . یک فدایند بدنام 

هایی ما  لو  و یک نفد منصوب لو  تا بر روند ان قال نظامه مند. او بایاد نسابت با  تیاام پشتادفت

مند پاسخ و بالد و باید اطیشنا  حاصل مند ما  هیا  چشاب با  صاومه روا  پاشش پروژه متاهده می

 رو .می

توانناد مادیر ما  م حاشن ان قاال یااری  هناد. بدخای از ا هسا ند ما  میسایی پروژه بدخای ابدامها ر پشا ه

 ابدامهای مدیریت تیششد عبامتند از:

ببمگ رین ابدام مدیریت تیششد ابدام امتباطاه است و تعجب آوم نشست م  آ  ما ب  عنوا    ارتباطات: •

یکی از مامآمادترین ابدامهاا  م نظاد گدفات. با  خاوبی امتباار بدقادام منشاد و تیششاداه بساشار روا  

 انجام خواهد لد.

ن تشم ما ب  طوم های مناسب  ا ه لو  تا وی ب واند ایب  مدیدا  تشم باید آموزش  آموزش مدیر: •

 مو دتد از طریق تیششد هدایت مند.

فقط مدید نشست م  نشای با  آماوزش  ام .   های سازمانی:آموزش کارمندان برای مدیریت پروژه •

ماممنا  هیچنشن بایاد آماوزش ببشنناد تاا ب وانناد بادو  اینکا  باشش از هیا  با  مادید اع یاا  

 سایی پروژه آما ه بالند.ر بشایند و بدای پشا ه ال   بالند، با تیششداه و روندها ب  خوبی منا
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آوری منشد م  ب  مدیریت پروژه سازمانی میک هایی جیعتا آنجا م  میکن است  ا ه  ها:داده •

مند تا آ  ما تجبی  و تحیشل منشد و ب  ن ای  قطعی بدسشد، مند. از ابداری م  ب  لیا میک میمی

 میک ب شرید.

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 


