
 

 

 Consulting@TenStep.ir |66032266و  66023566تلفن: |ایران  TenStepشرکت 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.TenStep.ir 
Info@TenStep.ir 

   
خدمات مشاوره مدیریت پروژه   

 ایران  TenStepشرکت

 

http://www.tenstep.ir/
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شرکت مورد تایید  6به عنوان یکی از  TenStepشرکت  1199ژانویه سال  91در تاریخ 

ردید. این برنامه ای مدیریت پروژه انتخاب گدر ارائه خدمات مشاوره حرفه PMIموسسه 

ی مشاوره مدیریت پروژه لای بین الملهای برتری که دارای تجارب حرفهجهت معرفی شرکت

 ها تدوین گردیده است. هستند به سایر سازمان

 

ایران در چهار گروه خدمات استراتژیک  TenStepخدمات مشاوره مدیریت پروژه شرکت 
ها و اجرایی و الیسنس هایمدیریت پروژه ،مدیریت پروژهبهبود نظام  ،مدیریت پروژه

 .گرددبندی میای طبقههای حرفهگواهینامه
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 TenStepمشاوره مدیریت پروژه شرکت خدمات 

 

 TenStepسازی متدولوژی مدیریت پروژه شرکت ستفاده و پیادها

خواهند همه چیز را از صفر شروع کنند هایی که نمیبرای سازمان

جویی در هزار دالر صرفه 60حجم فعالیت و  ماه کاهش 63حداقل 

 .آورده است ارمغاندیریت پروژه به بهبود نظام م

 Global US 50 Manufactureمنبع 

 

 

 مدیریت پروژه خدمات استراتژیک

 تدوین برنامه استراتژیک رشد مدیریت پروژه  

 تهیه مدل و نقشه راه جامع مدیریت پروژه  

 (OPM3) ارزیابی وضعیت تعالی مدیریت پروژه سازمان بر اساس  

 (Portfolio Managementپروژه )استقرار نظام مدیریت سبد  

 (PMO) طراحی، استقرار و بهبود دفاتر مدیریت پروژه  

 گی مدیران پروژهتسطراحی و استقرار نظام و مدل شای  

 طراحی معماری سازمانی بر اساس فرآیندهای مدیریت پروژه  

 طراحی مسیر شغلی مدیریت پروژه  

 مدیریت پروژهبهبود نظام خدمات 

 شناسی نظام مدیریت پروژهیابی و آسیبعارضه  

 ی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژهطراح  

 Fast Track  نظام مدیریت پروژه به صورتاستقرار سریع   

 (متوسط و بزرگ کوچک،)های ژههای متدولوژی مدیریت پروژه جهت پروسازی بستهطراحی و پیاده  

  رار نظام مدیریت ریسک پروژهتقاس  

http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/12-1390-04-04-09-35-39
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/11-fast-track
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/15-1390-04-04-09-37-27
http://rcpdirectory.pmi.org/listing/results.php?practiceArea_id=&industry_id=&location_1=&keyword=TenStep
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 (EVM) مدیریت ارزش کسب شدهاستقرار نظام   

 های مدیریت پروژه، الگوها و فرمهابازبینی اسناد، کنترل کیفی دستورالعمل  

 های مختلففرآیندهای مدیریت پروژه در حوزه سازی و بهبودلمد  

  هاوین الگوهای مدیریت مجازی پروژهدت  

 های مختلف اجرای پروژه Lifecycleها و فرآیندهای مورد نیاز درطراحی رویه  

 های تخصصی مدیریت پروژهمشاوره و راهنمایی در کلیه زمینه  

 ها و داشبوردهای نظارتیپرتال ،های فناوری اطالعاتطراحی و استقرار زیرساخت  

 های اجراییمدیریت پروژهخدمات 

 ی توان فنی مشاوران و پیمانکاران جهت بررسی و امتیازدهی مناقصاتارزیاب  

 ها و فرآیندهای مورد نیاز مدیریت پروژه در پکیج مناقصاتها، استانداردوین سیالبستد  

 (Recovering) آلای ناموفق به شرایط مطلوب و ایدههپروژه بهبود وضعیت  

  های سازمان بر اساس متدولوژی مدیریت پروژهای وضعیت پروژهممیزی دوره  

 PMBOK  اجرایی بر اساس استاندارد هایمدیریت پروژه  

 ریزی پروژههای برنامهرگاهکا  

  ارزیابی، بررسی صالحیت، برگزاری آزمون، مصاحبه و معرفی مدیران پروژه مناسب سازمان  

 (های مختلفدر تمامی تخصص)تامین و استقرار نیروهای مختصص مدیریت پروژه   

 ایهای حرفهها و گواهینامهالیسنسخدمات 

  ت لیسانس نمودن نظام مدیریت پروژهتح  

  های اجرا شدههای تایید نظام مدیریت پروژه به پروژهارائه گواهینامه  

 Coaching  مشاوره و ،انجام فرآیند ثبت نام ،ای مدیریت پروژههمکاری در جهت اخذ مدارک حرفه  

  هاشرکتها و به سازمان TenStep اعطای گواهینامه تعالی مدیریت پروژه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/18-evm
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/17-1390-04-04-09-38-34
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/14-1390-04-04-09-36-48
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/13-1390-04-04-09-36-08
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/26-contractor-aseess
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/24-1390-04-04-09-51-09
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/22-recovering
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/23-1390-04-04-09-49-48
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/21-pmbok
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/28-1390-04-04-09-54-06
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/25-1390-04-04-09-52-06
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/27-1390-04-04-09-53-27
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/30-1390-04-04-09-55-15
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/43-1390-05-01-05-17-35
http://www.viratadbir.com/tenstepiran/index.php/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/43-1390-05-01-05-17-35
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 استراتژیک مدیریت پروژه  خدمات
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 تدوین برنامه استراتژیک رشد مدیریت پروژه

 

ریزی استراتژیک در حوزه مدیریت ار سازمان( نیازمند داشتن برنامهحداقل نه در بازه زمانی مورد انتظقیت و کامیابی در مدیریت پروژه )موف
اگرچه اصول و مفاهیم کلیدی برنامه ریزی استراتژیک در دهه اخیر برای بسیاری از پروژه است.

در این  نظران شناخته شده است، ولی کاربرد آن در نظام مدیریت پروژه بسیار جدید می باشد.صاحب
آینده سازمان با نگاه به گیری در مورد دهی و اجرای فرآیند تصمیمحیطه از خدمات، هدف شکل

 باشد.های مدیریت پروژه میتوانایی

 سازمان با نگاه مدیریت پروژه شما قادر خواهید بود: دهیشکلبا استفاده از فرآیندهای  

  در قبال تغییرات موجود به طور کامل شناسایی نماییدرا محیط بیرونی سازمان 

 ها و تهدیدها باشیدبال تبدیل تغییرات موجود به فرصتبه دنو 

  اساس نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت پروژه تحلیل نمایید بررا منابع سازمان 

 ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف سازمان و در با نگاه به فرصت را  های سازمانماموریت
 راستای تقویت نظام مدیریت پروژه تدوین نمایید

 های تعریف شده را در قالب فرآیندهای مدیریت اهداف بر اساس رسیدن به ماموریت تبین
 روژه ارائه نماییدپ

هایی در راستای رسیدن به ها و رویهتدوین شده در این حوزه به سیاست هایند ترجمان برنامهاجرای برنامه استراتژیک مدیریت پروژه نیازم
تدوین و ایجاد متدولوژی  ،ریزی استراتژیک برای مدیریت پروژهباشد. هدف از ایجاد برنامهسازمان در بلوغ مدیریت پروژه می هایماموریت
ها را قرار گرفته و میزان موفقیت پروژهتواند بارها و بارها مورد استفاده این متدولوژی می باشد.رای نظام مدیریت پروژه سازمان میواحدی ب

های جاری سازمان دها و فعالیتایجاد ثبات در فرآینبه مراتب باالتر برد. یکی دیگر از مزایای استفاده و بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه 
. با استفاده از متدولوژی موجود دانش مدیریت پروژه سازمان به صورت سیستمی در تمامی ارکان و فرآیندهای کاری توزیع خواهد باشدمی

فرآیندهای مدیریت  بایست از یکپارچه کردنشود، میها و واحدهای سازمان افزوده میکه به مرور زمان به تعداد بخش به همان نسبتشد. 
 ها اطمینان حاصل کرد.پروژه در تمامی بخش

 ریزی استراتژیک مدیریت پروژه به شرح ذیل خواهد بود:رآیندهای برنامهبخشی از ف

 های جامع آموزشی مدیریت پروژه به منظور ایجاد ارتباط و زبان مشترک میان واحدهای مرتبطشروع دوره •

 مدیریت پروژه سازمانمرور وضعیت متدولوژی موجود  •

 های جاری با بهترین شیوهبررسی نقاط قوت وضعف متدولوژی و تطبیق فرآیندها •

 طراحی و تدوین فرآیندهای مناسب مدیریت پروژه •

 های متدولوژی مورد نیاز در هر سطحام مدیریت پروژه، سطوح و پیچیدگیتدوین مدل تعالی نظ •

 تدوین متدولوژی یکپارچه مورد نیاز مدیریت پروژه و کنترل کمی و کیفی فرآیندها •

 و بهبود فرآیندهای ایجاد شده Benchmarking هایشروع فعالیت •

 بهبود مستمر و پایش دائمی فرآیندها •
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 تهیه مدل و نقشه راه جامع مدیریت پروژه

 

های امهشامل برن هااین تالش که نمایندمدیریت پروژه خود میهای زیادی در مورد بهبود وضعیت نظام ها تالشاز سازمان بسیاری

 باشد.اما نکته مهم، عدم وجود نقشه راه جهت توسعه هدفمند نظام مدیریت پروژه می باشد.... می و آموزشی، کارهای مشاوره

 

های آن مسیر رشد و گاممند به داشتن ها عالقهبدین منظور، اکثر سازمان

 باشند.می

 

 اند.مدیریت پروژه در نظر گرفته تری برای بهبود و توسعههای بلند مدتامهکه برن گرددهایی ارائه میدسته از سازماناین سرویس برای آن
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 OPM3ارزیابی مدل تعالی مدیریت پروژه سازمان بر اساس 

 

و های سازمانی ه سازمان از طریق اجرای استراتژیپروژ سازی نظام مدیریتتاکید بر استقرار و پیاده( PMIموسسه مدیریت پروژه امریکا )

آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما  TenStep دارد. شرکت های تعالی وابسته به آنمدل

 را دارد. OPM3 سازی برنامه جامعطراحی، ارزیابی و پیاده را در زمینه

 OPM3 ارزیابی مدل تعالی •

تا جایگاه و  بود ، قادر خواهیدTenStep شرکت OPM3 با استفاده از خدمات ارزیابی رسمی

شناسایی نمایید. در این قسمت در   OPM3وضعیت تعالی سازمان خود را بر اساس مدل تعالی

طی مرحله در گردد. سازمان تببین می ابتدا محدوده ارزیابی بر اساس سطح جاری نیازهای

ها و ها، طرحبندی سبد پروژهشناسایی نوع و دسته های الزم به منظورارزیابی کلیه مصاحبه

ها و فرآیندهای مدیریت گردد. همچنین کلیه اسناد، رویهارائه می های موجودهها و پروژبرنامه

لیز آنها گزارش قرار خواهد گرفت. سپس با استفاده از اطالعات دریافتی و آنا پروژه مورد بررسی

 ارائه خواهد گردید. OPM3 هایBest Practice ها یااساس بهترین شیوه جامعی بر

 OPM3 برنامه بهبود نظام مدیریت پروژه سازمان بر اساس •

ها، از سازمان شما را بر اساس اولویتعملیاتی بهبود مورد نی هایتمامی برنامه TenStep شرکت OPM3 ایمشاوران رسمی و حرفه

 های آتی ارائه خواهند داد.هزینه میزان حصول، مزایا و

 OPM3 هایانی در خصوص استقرار بهترین شیوهپشتیب •

نیاز شما را بر اساس و ابزارهای مدیریت پروژه مورد  هاها، فرمها، دستورالعملقادر است فرآیندها، رویه TenStep در این مرحله شرکت

 شرکت OPM3 با استفاده از خدمات نموده تا زمینه الزم جهت برنامه بهبود مدیریت پروژه فراهم آید.طراحی  های موجودبهترین شیوه

TenStep اساس نیاز جاری سازمان خود بدست آورید: شما قادر خواهید بود موارد ذیل را بر 

 OPM3  های مدیریت پروژه مورد نیاز شما بر اساس ارزیابیتحلیل بهترین شیوه  •

 OPM3 گزارش تفصیلی مبنی بر شناسایی جایگاه کنونی سازمان شما بر اساس مدل تعالی •

 OPM3 های موجود دربر اساس بهترین شیوهبرنامه بهبود و توسعه نظام مدیریت پروژه  •

 نیازهای مورد ها و فرمسازی فرآیندها، تکنیکهای بهبود با استفاده از پیادهسازی برنامههمکاری در پیاده •
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 استقرار نظام مدیریت سبد پروژه

(Portfolio Management) 

 

ژه راهی به منظور در دسترس ندارد. فرآیندهای مدیریت سبد پرو برطرف نمودن تمامی نیازهای خودهیچ سازمانی تمامی منابع الزم را برای 
رسیده،  این موارد شامل کلیه کارهایی که به اتمام نماید.های سازمان ارائه میندی، شروع و مدیریت تمامی فعالیتبانتخاب، اولویت

توانند بودجه در اختیار دسته از مدیرانی که نمی آن شود.اند میبرای اجرایی شدن به تصویب رسیده و کارهایی کههای در حال اجرا فعالیت
بینند. مدیریت د، خود را در معرض فشار شدیدی میکنننی محدوی نیز دسته و پنچه نرم میخود را به درستی تخصیص دهند و با منابع انسا

  دهد که به تمامی سواالت مربوط به مبانی اولیه و ارزش کارهای انجام شده پاسخ درستی ارائه شود.یسبد پروژه به سازمان این امکان را م

توانند از آن استفاده ها میتمامی سازمان باشد کهسازی نظام مدیریت پروژه میرای مدلی منحصر به فرد جهت پیادهدا TenStepشرکت 
 نمایند:

 تصویر این مدل در شکل ذیل ارائه شده است:

 

هزینه آنها به ارزش  که دنبایست شروع شوهایی مینماید، فعالیترا در قالب سبد پروژه مدیریت می در زمانی که سازمان شما فعالیت خود
یت تواند شروع شود. اگر آن ارزش در آن فعالشود صحیح باشد، آن فعالیت میمییابد. اگر ارزشی که تواید یایجاد شده توسط آنها تغییر م

 .بایست خاتمه یافته یا متوقف شودشود، آن کار یا فعالیت میمشاهده نمی

عنوان هزینه به جای ارزش تی به این تمرکز بر ارزش ایجاد شده، خصوصاً در حوزه فناوری اطالعات کاربرد بیشتری دارد که به صورت سن
 .شوددیده می

های ذیل مدیریت سبد پروژه در قالب سرویس تواند سازمان شما در خصوص استقرار نظاممی TenStep شرکت

 :یاری بخشد

 نیازمند استای در خصوص آشنایی با فرآیندهای مدیریت سبد پروژه و شناسایی تصمیمات کلیدی که سازمان شما به آن سمینار یک روزه 

 بیشترین تطبیق با نیازهای سازمان ایجاد شود جلسات کاربردی مورد نیاز که در طی آن مدل مناسب سبد پروژه سازمان شما بر اساس 

 پروژه جایگزین نماید طراحی فرآیندهای کسب و کار کامل و منطبق بر نیاز شما که تمامی فعالیت الزم را در سبدهای 

 های آن مشخص شودروش مدیریت سبد پروژه و فعالیت نارچوبی که در آارائه چ  

خوبی  سازی مرتبط با آن بههای پیادهسبد پروژه و چالشبا فرآیندهای استقرار نظام مدیریت  TenStepشرکت 

توانید اهداف استراتژیک خود را با داشتن منابع محدود ستقرار نظام مدیریت سبد پروژه میباشد. با اآشنا می

 سازید.محقق 
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 تر مدیریت پروژهسازی دف، استقرار و پیادهطراحی

 

رسمی مدیریت پروژه و همچنین  کارهایی به منظور ایجاد فرآیندهای منظم ور سراسر دنیا به دنبال یافتن راهها دشرکتها و امروزه سازمان
زمان، بودجه و سطح کیفی مورد نیاز هستند. این مهم  های جاری در قالببیشتر سازمان خود در انجام پروژهچه  دهی هرو مرکزیت نظم

 امکان پذیر است. فقط از طریق انجام فرآیندهای معمول مدیریت پروژه

تر مدیریت پروژه سعی اندازی دفستفاده از ایجاد و راهها با ابسیاری از سازمان

هر چه بیشتر به فرآیندهای مدیریت پروژه خود  دهیمرکزیتدهی و در نظم

توان بر اساس نیازها و می شرح وظایف و اهداف متنوع و گوناگونی را .دارند
ر مدیریت پروژه انتظار داشت. اندازی و استقرار دفتازمان از راههای سویژگی

رود ایجاد فرآیندهای می  ترین انتظاری که از دفتر مدیریت پروژه سازمانمهم

اما بستگی  .ت پروژه می باشدمنظم و یکپارچه در قالب متدولوژی واحد مدیری
های وژه، زمینههای دفتر مدیریت پربه حیطه اختیار و دامنه نفوذ فعالیت

ای نظام ها، ممیزی دورهپروژه، مشاوره و هدایت پروژه آموزش مدیریت
ها و در نهایت تالش در جهت دهی، مدیریت سبد پروژهمدیریت پروژه، گزارش

 .شودسازی میطراحی وپیادهان رشد و توسعه مدیریت پروژه سازم

خواهید بود مدل و ساختار مناسب  تر مدیریت پروژه قادردر زمینه طراحی و استقرار دف TenStep با استفاده از خدمات مشاوره شرکت
 .دفتر مدیریت پروژه سازمان خود را شناسایی نمایید

تجارب موجود در  ، ساختار سازمانی و ... را با استفاده ازدفتر مدیریت پروژهزار و متدلوژی های مورد نیاز، ابکلیه برنامه توانیدهمچنین می

های ار دفتر مدیریت پروژه و متدولوژیبه استقر  TenStepسازی نمایید. نگاه شرکتالمللی بومیهای بینها و شرکتسایر سازمان

باشد. در مراحل سازمان در مدیریت پروژه می قابل بهبودبر برطرف کردن نقاط  نگاهی کامال فازی و با تکیه ،مدیریت پروژه وابسته به آن

فاتر های طراحی و استقرار دبخشی از گام .های تعالی بلوغ خواهد بودتر مدیریت پروژه بر اساس مدلیدهپیچ بعد حرکت به سمت مباحث
 :باشدمدیریت پروژه به شرح ذیل می

 
 

  سازمان( های آن درمدیریت پروژه )به منظور استفاده حداکثر از تواناییطراحی بهترین مدل و شیوه دفتر 

 های دفتر مدیریت پروژهطراحی و تدوین شرح خدمات و حوزه فعالیت 

 پروژه آسیب شناسی نظام مدیریت پروژه سازمان به منظور یافتن نقاط کلیدی ضعف و مشکالت جاری مدیریت 

  پروژهتدوین سند چشم انداز نظام مدیریت 

 سازی نظام مدیریت پروژهتدوین برنامه و سند استراتژی پیاده 

 برنامه جامع و تفصیلی استقرار دفتر مدیریت پروژه 

 های رسمی دفتر مدیریت پروژهاستقرار و شروع فعالیت 

 

وضعیت نظام  های قابل لمسی را در بهبوده قادر خواهید بود مزایا و ویژگیبا استفاده از ایجاد دفتر مدیریت پروژ

 .مدیریت پروژه خود در سطح کالن و جزء ایجاد نمایید
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 طراحی و استقرار مدل شایستگی مدیران پروژه

 

توان گفت اگر تیم مدیریت پروژه به جرات می .دارد نقش بسزاییران پروژه در موفقیت و یا شکست پروژه امروزه مفهوم شایستگی مدی

هرگز  یک پروژه داشته باشند، پروژه موفق دارای دانش و مهارت کافی در مدیریت

بایست در هایی میاین است که چه شایستگی اما نکته مهم شکست نخواهد خورد.

 مدیران پروژه بهبود یافته و پرورش یابد.

 بایست سه حوزه کالن شایستگی داشته باشند:به طور کلی مدیران پروژه می

 های دانشیشایستگی 

 های مهارتیشایستگی 

 های فردی و شخصیهای ویژگیشایستگی 

حوزه دانش مربوط به اطالعات دانشی  گردد.و مهارت مدیریت پروژه میهای دانشی و مهارتی به صورت مستقیم مرتبط به دانش شایستگی

 .باشدهای اجرایی در مدیریت پروژه میهای تبدیل دانش به مهارتحوزه مهارت مربوط به توانایی فرد و

 های شایستگی عبارتند از:های فردی خوشهایستگیدر حوزه ش

 4های ادراکی )عنصر(، شایستگی 3های مدیریتی کالن )عنصر(، شایستگی 5های رهبری )عنصر(، شایستگی 4های مهارتی )ستگیشای

 اشد.بمی (عنصر 5) ای بودن مدیران پروژه شاملحرفه هایعنصر( و شایستگی 4های تاثیرگذاری )عنصر(، شایستگی

گیری و مدیران پروژه اندازه فردی هایهای دانشی، مهارتی و ویژگیدر طراحی و استقرار مدل شایستگی مدیران پروژه ابتدا توانایی

 ایهوزشی توسعگردد، در انتها، برای هر فرد برنامه آمسازی شده و سپس طبق مدل مقایسه و تحلیل شکاف میمدل

 (Individual Development Plan) شده و دفتر منابع انسانی و مدیریت آموزش سازمان برای هر فرد مسیر رشدی را  تهیه

 نماید.نظارت می تهیه نموده و
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 طراحی معماری سازمانی بر اساس فرآیندهای مدیریت پروژه

 

و  چه بیشتر در ساختار کسب در محیط رقابتی ایجاد شده نیازمند استاندارد شدن هر یی کههاامروزه سازمان

باشند. با های سازمانی میهر چه بهتر به اهداف و استراتژی رسیدن جهتبه دنبال ابزارهایی  ،هستند کار خود

پیشرفت تکنولوژی استفاده از فناوری اطالعات برای رشد  های کاری وها و حوزهتغییر محیط کاری سازمان

های بالقوه فرآیندها و استفاده از فرصت چه بیشتر یک سازمان در ارائه خدمات و محصوالت بهتر، بهبود هر

های های فناوری اطالعات همانند پروژهپروژه 9111باشد. قبل از ری میامری حیاتی و ضرو فناوری اطالعات

ها، ها در سازمانپیچیدگی و و وسعت این گونه پروژهشد اما بدلیل اهمیت، ریزی و هدایت میدیگر برنامه

ها بدنبال ها و سازمانشرکتای برای توسعه فناوری اطالعات در سازمان بوجود آمده و مدیران رویکرد ویژه

ها با توجه به وضعیت های مناسبی در جهت رشد این فناوری در سازمان خود هستند. بنابراین سازمانحلراه

نیاز دارند برای رسیدن به  (های فناوری اطالعاتساخت زیر ،هااهداف و ماموریت ،)روند فعلی سازمان فعلی

راستا با اهداف ها و وضع مطلوب فناوری اطالعات برنامه مناسبی داشته باشند تا توسعه این فناوری هماهداف استراتژیک، ماموریت

 استراتژیک سازمان قرار گیرد.

چه  فرآیندهای مدیریت پروژه به منظور تکمیل هرها به دلیل ساختار پروژه محور بودن آنها و اهمیت اما در این میان بسیاری از سازمان

های داخلی خود بر این باورند که فرآیندهای مدیریت پروژه به عنوان ستون فقرات فرآیندهای سازمان می باشد. تر محصوالت و پروژهسریع

برنامه استراتژیک  ،گرددبیین میهای راهبردی سازمان تامهدر سطوح باالی معماری سازمانی زمانی که در سطح استراتژیک کلیات برن

مدیریت پروژه ارائه خواهد های اجرایی و عملیاتی بهبود نظام ها، برنامهتمامی سطوح پایانی کلیه ماموریت مدیریت پروژه نیز ایجاد شده و در

 گردید.

های فناوری اطالعات تمرکز مسیستها و ر سطوح فرآیندها، کاربردها، دادهلذا در این خدمات ضمن طراحی ساختار معماری سازمانی د

 های مناسب مدیریت پروژه در نظر گرفته خواهد شد.ای بر ایجاد فرآیندها و رویهویژه
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 (Career Path)طراحی مسیر شغلی مدیریت پروژه 

 

مادی و معنوی  هایترین داراییمهم رسد. نیروهای انسانی به عنوانهر سازمان امری بدیهی به نظر می امروزه نقش منابع انسانی در تعالی
بود به منظور رشد های بهرنامهای مدیریت پروژه و داشتن بپروژه به کار گماردن افراد حرفه شوند. در نظام مدیریتهر سازمان دیده می

وظایف و سطح  های شغلی، شرحباشد. تعریف دقیق و صحیح عنوانهای آنان بسیار مهم و ضروری میها و مهارتهدفمند توانایی
های کمی شاخصهای جامع بهبود منابع انسانی مورد نیاز مدیریت پروژه، طراحی معیارها و نیاز وابسته به آن، داشتن برنامههای مورد مهارت

(، و Skills Interpersonalکیفی ارزیابی افراد متخصص مدیریت پروژه )
مدیریت پروژه در  های شغلیهای مسیرترین ویژگی... همگی به عنوان مهم

  شود.نظر گرفته می

های تاکنون تالش Max Wideman با همکاری TenStep شرکت
دیریت پروژه و شرح متعددی را در زمینه استانداردسازی عناوین شغلی م

های بهبود و توسعه منابع انسانی های وابسته به آن و برنامهوظایف و مهارت
 مدیریت پروژه انجام داده است.

ها و مع ارزیابی، ارتقاء و بهبود شاخصهای مصوب و جابرنامهداشتن 
های فردی افراد مرتبط با مدیریت پروژه، نحوه ارتقاء، نظام حقوق و ویژگی

های آموزشی مورد نیاز، دستورالعمل و راهنماهای ارتقاء شغلی، زایا، برنامهم
منابع رنکینگ و امتیازدهی افراد متخصص مدیریت پروژه، مدیریت استخر 

 توان تحت عنوان مسیرهای رشد شغلی مدیریت پروژه در نظر گرفته شود.و ... از جمله مواردی است که می انسانی مدیریت پروژه

  برخی از موارد و خدمات قابل ارائه در این موضوع عبارتند از:

 های وابسته به آنمهارتهای شغلی موجود مدیریت پروژه در سازمان، شرح وظایف و دانش و ارزیابی عنوان 

 بندی عناوین شغلی مدیریت پروژه موجودتدوین و گروه 

 ها و مختصات هر شغلهای شغلی جدید مورد نیاز به همراه ویژگیطراحی عنوان 

 ای افراد متخصص مدیریت پروژههای دورهارزیابی 

 تدوین شاخص( های فردی عملکردیKPIمدیریت پروژه )های  

 

ایجاد و استقرار نظام رشد مسیر شغلی مدیریت پروژه سازمان شما قادر خواهد بود به صورت جامع و با استفاده از 

کامالً هدفمند تمامی نیروهای متخصص مدیریت پروژه خود را مدیریت نموده و از اتالف وقت و زمان و سردرگمی 

 در پیشرفت و ارتقاء هدفمند آنان جلوگیری نماید.
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مدیریت پروژهام خدمات بهبود نظ  
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 شناسی نظام مدیریت پروژه سازمانیابی و آسیبعارضه

 

ما در صورت است. ا آل برخوردارایده های سازمان خود از وضع مطلوب و شرایطیند که نظام مدیریت پروژهها بر این باوربسیاری از سازمان

کل برنامه جامعی به منظور بهبود  فاقد فرآیندهای استاندارد و مصوب بوده و در شود که این نظامتر مشخص میبازبینی و ممیزی دقیق

شناسی نظام مدیریت پروژه آسیب ویابی های عارضهبا استفاده از روشباشد. عیت نظام مدیریت پروژه موجود نمیوض

سازمان قادر خواهد بود مشکالت و معضالت  ،TenStep شرکت

شناسی نظام یابی و آسیبعارضه .مایدشناسایی ن خوبی موجود را به

بر پایه ارزیابی سیستمی  TenStepمدیریت پروژه شرکت 

های های مدیریت پروژه در قالب روشسازمانی و ارزیابی فرآیند درون

یابی به شرح ریزی شده است. ساختار کلی عارضهکمی و کیفی طرح

 ذیل بوده و بر پایه موارد ذیل انجام خواهد شد:

 یابی نظام مدیریت پروژه محیط کلی انجام عارضه

 های سازمانپروژه

 مرور کلیه مستندات موجود و فرآیندهای مدیریت پروژه 

 ارزیابی سطح کمی و امتیازدهی فرآیندهای مدیریت پروژه 

 ارزیابی سطح کیفی فرآیندهای مدیریت پروژه 

 های های کوچک، متوسط و بزرگ )بستهدر قالب پروژه بررسی میزان اثربخشی فرآیندهای موجود و سطح بکارگیری آنها

 متدولوژی(

 بررسی سطح کیفی و میزان دانش موجود افراد سازمان در فرآیندهای ایجاد شده 

این خدمات  های مدیریت پروژه به منظور یافتن سطح عمیقی از  بکارگیری فرآیندهای موجودهای مورد نیاز با افراد و تیمبرگزاری مصاحبه

ید بوده و به آنها کمک مف اند بسیاری مدیریت پروژه خود قدم بر داشتههاتوانایی هایی که در ابتدای مسیر بهبوددسته از سازمان ی آنبرا

گردند. عالوه بر شناسایی نقاط قوط و  منسجم اییک شناسایی نموده و دارای برنامهکلیه نقاط ضعف خود را به صورت سیستمات نمایدمی

آسیب  ها ویابیشناسایی و تدوین نمایید. عارضه مورد نیاز بهبود نظام مدیریت پروژه خود را هایخواهید بود کلیه برنامهعف، قادر ض

خود را شناسایی نموده و در  مشکالت و معایب نظام مدیریت پروژه سازد کهای مدیریت پروژه شما را قادر میهای منظم و دورهشناسی

 تری به رفع آنها اقدام ورزید.کوتاه های زمانیبازه
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 طراحی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژه

 

مشاغل  حرفه کامالً مجزا به مانند سایر ها به یکای موقتی و کمکی در سازمانانش و حرفه مدیریت پروژه از حرفههای اخیر، دطی سالدر 

حرفه   به هایی که در گذشتهدسته از سازمان دیگر تبدیل شده است. آن

های خود صرفاً در جهت بهبود وضعیت پروژه مدیریت پروژه به عنوان عاملی

دادند، امروزه آن را بهتر از نبودن آن تشخیص میبودن   کردند واه مینگ

ت برای راهی بسیار مهم و بلند مد پروژه را به عنوان امری ضروری و مدیریت

سیستم   باالی کیفی نظام و دانند. امروزه سطحنجات سازمان و بقاء آن می

های استراتژیک هر سازمان جزئی از مزایای رقابتی و شایستگی ،مدیریت پروژه

 .کند تا توان رقابت پذیری خود را در آینده بازار کسب و کار تعالی بخشندکمک می آنها به تلقی شده و

یری و بلوغ نظام گکیفی بر شکل ساختار، استقرار و نظارتهدف از این طرح، رشد، توسعه و بهبود نظام جامع مدیریت پروژه، طراحی 

 :باشد که در فازهای ذیل انجام خواهد گرفتمدیریت پروژه می

 

 جامع مدیریت پروژه، طراحی  انداز مطلوب نظامنیاز سنجی طرح و ارزیابی وضعیت جاری نظام جامع مدیریت پروژه، تدوین چشم

 مطلوب توسعه نظام مدیریت پروژه اندازبین وضعیت جاری و چشممدل تعالی وابسته به آن، تحلیل شکاف 

 مناسب جهت مدیریت  سازی بسته متدولوژیهای عملیاتی نظام جامع مدیریت پروژه، آمادهطراحی ساختار نهایی و برنامه

 های آموزشی مورد نیازبرنامهتدوین  ها و الگوهای مورد نیاز وها، فرمهای سازمان به همراه کلیه فرآیندها، رویهپروژه

 شده، شروع تعدادی از  سازی و بازبینی متدولوژی ارائهسازی، استقرار نظام جامع مدیریت پروژه، نظارت بر روند پیادهپیاده

 مدیریت پروژه هایهای آموزشی و سرویسهای موجود به صورت پایلوت، ارائه برنامهپروژه
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 Fast Track  ستقرار سریع نظام مدیریت پروژه به صورتا

 

باشد. شایستگی جدید میهای های عادی و ورود به حیطهتوانایی در جهت تعریف و مدیریت موفق یک پروژه به معنای ترک سریع روش

با توجه به تجارب  TenStep شرکت. باشندمی تقویت و یادگیری قابل پروژه های وابسته به تعریف و مدیریت مناسبخوشبختانه، مهارت

 برای آموزشی هایدوره. نماید مشاوره و داده آموزش دارند، مشارکت هاپروژه د سازمان شما را که در مدیریتافرا که است متعدد موجود قادر

 باعث یک به یک کاربردی مشاوره جلسات و پروژه مدیریت هایتکنیک و مفاهیم یادگیری برای مناسبی بستر ایجاد باعث مختلف افراد

 تیم با که ایشده بندیزمان مشاوره جلسات فشرده، های مورد نیاز به صورت. پس از برگزاری دورهگرددمی شده گرفته یاد مفاهیم تقویت

 سازیپیاده جدید هایپروژه در را آنها به وابسته تحویل قابل اقالم و فرآیندها این شودمی باعث برگزارشده، پروژه، مدیران و پروژه مدیریت

  .نمایند

گیری موارد های جدید، این جلسات منجر به تولید و شکلبرای پروژه

 گردد:ذیل می

 گیری مناسب اهداف پروژهشکل 

 محدوده و شرح خدمات پروژه 

 کلی جهت مدیریت آنها های پروژه و برنامهریسک 

 های پروژهبندی، هزینه و حجم فعالیتبرآورد اولیه زمان 

 های پروژه و ساختار مناسب آنهابرنامه جذب نیرو 

 رویکرد کلی پروژه 

 بهبود آن از طریق چنین فرآیندهایی است.های جدید این جلسات شامل بررسی وضعیت جاری پروژه و چگونگی برای پروژه 

 باشند:ها دارای موارد ذیل میبا پایان جلسات مشاوره، هر یک از پروژه

های پروژه، سازمان و رویکرد بندی کلی، مفروضات، ریسکها، هزینه، زمانمنشور پروژه و تعریف آن شامل محدوده، حجم کلی فعالیت 

 های اصلی و چارت سازمانی پروژهبندی کلی به همراه مایلستوندیریت پروژه، زمانهای مکلی انجام پروژه، رویه

 

http://tenstep.ir/index.php/consultation/consulting-services/101-consulting/project-management/204-fast-track
http://tenstep.ir/index.php/consultation/consulting-services/101-consulting/project-management/204-fast-track
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 های متدولوژی مدیریت پروژهطراحی و استقرار بسته

 

سازی های موجود مدیریت پروژه و بومیاز متدولوژی های جاری سازمان، استفادهت که رمز موفقیت در مدیریت پروژهامروزه ثابت شده اس

استفاده  های ثابت و فرآیندهای رسمی آنها از متدولوژیباشد. اما هنوز بسیاری از سازماندر فرآیندهای جاری میآنها 

بهبود سیستم و وضعیت  ها در زمانی که تصمیم بهسازمان نمایند.نمی

سازی بایست درک عمیقی از نحوه پیادهگیرند، میهای خود میجاری پروژه

 درون سازمان خود داشته باشند. اندارد درو انطباق متدولوژی است

های انجام سازی متدولوژیهای بسیار زیادی برای پیادهکه روشاز آنجایی

ها وجود دارد، چیزی که روشن است این مطلب پروژهمرتبط با  هایفعالیت

توان به بهبود نظام مدیریت پروژه آموزش نمی است که صرفاً با تکیه بر

ن باورند که با استفاده از بر ای ها هنوزبسیاری از سازمانامیدی داشت. 

پروژه خود را  توانند نظام مدیریتهای منظم مدیریت پروژه میآموزش

سازی پیاده ای تربیت نمایند.یا مدیران پروژه شایسته بهبود بخشیده و

متدولوژی مدیریت پروژه نیازمند آن است که افراد سازمان روند انجام 

خود نیازمند نگرش به  های جاری خود را تغییر داده و این موضوعفعالیت

های باشد. انجام پروژهجنس متغیرهای فرهنگی می هایی ازچنین پروژه

بزرگی  برای مثال اگر سازمان (.نگر و چند وجهی دیده شود. )با تعهد و حمایت بلند مدت و نیروی کافیکل بایست با دیدگاهفرهنگی می

رسد که حداقل سه سال تالش دور از ذهن به نظر نمی ،مدیریت پروژه حرکت نماید هایسازی و استقرار متدولوژیمت پیادهبخواهد به س

با استفاده از توان  TenStep شرکت. های کوچک به یک سال خواهد رسیدو مستمر نیازمند است. این موضوع برای سازمان مداوم

لوژی مدیریت پروژه و کلیه سازی متدوهای پیادها را در تدوین استراتژیشم سازمان اجرایی و تجربیات موجود خود قادر است

 .دهد اجرای وابسته به آن که منطبق بر نیازهای جاری و اهداف بلند مدت شما باشد یاری هایبرنامه

 

روی  تمرکز بر در ابتدا با متدولوژی مدیریت پروژه به صورت فازهای مختلف و سازیپیادهکنیم که ما توصیه می

های های مختلف دارای پیچیدگی و ویژگیفاز ترین انتظارات مورد نیاز شکل گرفته و به صورت هدفمند درمهم

دهد را می به شما این امکان  TenStepخدمات طراحی و استقرار متدولوژی مدیریت پروژه شرکت. مناسب گردد

 :که

 خود را شناسایی نمایید. ها و مشکالتپروژه موجود توانایییابی مدیریت های ارزیابی و عارضهبر اساس مدل 

 ساله تنظیم نمایید. 5های بعدی و چشم انداز یا نقشه راه نظام مدیریت پروژه خود را در قالب برنامه گام 

 های کلیدی بهبود نظام مدیریت پروژه را ایجاد نمایید.برنامه استراتژیک و گام 

 ژی مدیریت پروژه مورد نیاز را بدست آورید.ها و اجزاء متدولوکلیه برنامه 
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 استقرار نظام مدیریت ریسک پروژه

 

وقوع آن تاثیر مثبت و یا منفی در پروژه  گردد، که وقوع آن خارج از کنترل تیم پروژه بوده وریسک به شرایطی عادی و یا محیطی تعلق می

کنند. این افراد صبر ن به مدیران پروژه واکنشی یاد میدارند، اول گروهی که از آنادو گروه از مدیران پروژه معموالً وجود  خواهد داشت.

در جهت برطرف نمودن آن فعالیت کنند تا اتفاقی در پروژه افتاده و سپس می

نمایند تا قبل از وقوع مشکلی نسبت به گروه دوم مدیرانی هستند که تالش می کنند.می

باشند. از های متعددی میها دارای ریسکپروژه .نمایندبرطرف نمودن آن اقدام می

ها این ریسک شود کهمی های ذاتی نام بردهها با عنوان ریسکگروهی از این ریسک

محدوده و شرح خدمات، عدم وجود  شفاف عدم تعریف .باشدها میمتعلق به اکثر پروژه

ها از اینگونه ریسکهایی ... مثال منابع انسانی، عدم آشنایی با تکنولوژی پروژه و

هایی هستند که متعلق به خود پروژه با ریسک ،هاریسک از گروهی دیگر .باشدمی

 .می باشندآن مربوط به های شرایط و ویژگی

 

 .گردد سازیپیاده های سازمان به صورت سیستماتیکگردد تا نظام جامع مدیریت ریسک در پروژهدر این سرویس تالش می

 

 :ارائه در این زمینه عبارت است ازاهم خدمات قابل 

 سازمانهای های پروژهبندی ریسکشناسایی و دسته 

 های کوچک، متوسط و بزرگطراحی و تدوین فرآیندهای مرتبط با ریسک برای پروژه 

 های وابسته به ریسکها، الگوها و فرمسازی دستورالعملپیاده 

 های الزمارائه آموزش 

 های اجرایی سازمانریسک در پروژهسازی نظام مدیریت پیاده 
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 (EVM)طراحی و استقرار نظام مدیریت ارزش کسب شده 

 

هدفمند  ( ومشخص در بازه زمانیبازخوردهای منظم ) بازخورد وضعیت پروژه در موفقیت نهایی آن نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.

آل خود بازگرداند. راحتی پروژه را بر روی مسیر ایدهشناسایی نموده و به  تربسیار سریعها را کالت پروژهسازد مشمدیران پروژه را قادر می

زخورد گیری عملکرد و بادر اندازه ترین ابزار موثر( به عنوان مهمEarned Value Managementدانش مدیریت ارزش کسب شده )

ده از این نظام به شود. با استفاهای روشن شناخته میبا چراغ به اصطالح مدیریت EVM هایشود. تکنیکدر مدیریت پروژه شناخته می

آل قرارگیری پروژه تا سیر در حال حرکت است؟ وضعیت ایدهشود وضعیت جاری پروژه چگونه است؟ پروژه در چه مراحتی مشخص می

کنونی  زمان کنونی به چه صورتی بوده است؟ و با وضعیت پیشروی

گرفت؟ با استفاده از خدمات  پروژه در چه مسیری قرار خواهد

در طراحی متدولوژی مورد نیاز سازمان شما به  TenStep شرکت

شما قادر خواهد بود به  ،سازمان ی منظور استقرار نظام مدیریت پروژه

 های خود فراهم آورد:واالت ذیل را در طول اجرای پروژهراحتی پاسخ س

 هستیم؟تر بندی پروژه جلوتر یا عقبآیا از برنامه زمان 

  زمان پروژه به چه صورتی و با چه درجه موثری در حال

 باشد؟مدیریت می

 تاریخ محتمل زمان اتمام پروژه چه زمانی خواهد بود؟ 

 باشد؟آیا بودجه پروژه به صورت مناسبی در حال مصرف شدن می 

 باشد؟سازمان به چه صورت و با چه درجه موثری در حال مدیریت منابع خود می 

 مانده پروژه به صورت حدودی چقدر هزینه خواهد برد؟های باقیفعالیت 

 هزینه نهایی اتمام پروژه به چه میزان خواهد بود؟ 

 هزینه نهایی پروژه چقدر با بودجه تعریف شده پروژه متفاوت خواهد بود؟  

 ها، سازمان قادر خواهد بود:جامع مدیریت ارزش کسب شده پروژه درصورت داشتن نظام

 ها و منابع آنها را شناسایی نمایدمشکالت واقعی پروژه 

 ها و میزان تاثیر آنها را به خوبی شناسایی نمایدجنس مشکالت پروژه 

 ها به وضعیت جاری خود را مشخص نمایدتمامی اقدمات مورد نیاز به منظور بازگرداندن پروژه 
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ها و الگوهای فرم، فرآیندها، هاکنترل کیفی دستورالعمل ،بازبینی اسناد

 مدیریت پروژه سازمان

 

های حیات آنها، اسناد و مدارک و رویهها در طول چرخه سیاری از اقالم قابل تحویل پروژهب

 :باشند. این اسناد شاملپروژه می مدیریت

  ساختار شکست کار پروژه، اسناد مرتبط با شرح خدمات ومنشور  

 و نحوه گردش آنها های مدیریت پروژهکلیه فرآیندها، فرم 

 فرمت انواع گزارشات مورد نیاز 

 برنامه مدیریت ارتباطات و مدیریت ریسک  

 .باشندد نیاز در حین اجرای یک پروژه میو صدها فرمت و دستورالعمل مور

 

 .نفعان پروژه خواهد شدذی بین تیم مدیریت پروژه، تیم پروژه، کارفرما و کلیه حامیان و اثربخشهای مهم باعث ارتباط این اسناد و رویه

کیفی تولید شده و یا چگونه به صورت  های وابسته به آنها چگونه و با چه درجهرسد که این اسناد و فرمتذکر این نکته ضروری به نظر می

مدارک و سطح کیفی آنها پروژه خللی وارد نشود. اگر در نوع و نحوه این اسناد و  و مختصر ارائه گردند که هرگز در روند انجام مفیدشفاف و 

 .به مراتب میزان نتایج مورد انتظار از استفاده آنها در طول پروژه بسیار کم رنگ خواهد شد مشکالتی ایجاد شود،

دمات زمانی دارای اهمیت بیشتر خ باشد. اینسطح کیفی اسناد مدیریت پروژه می قادر به ارائه خدماتی در زمینه بررسی TenStep شرکت

تولید این .. مرتبط با پروژه هستند. ضعف در .های متفاوت و کنسرسیوم ای از عوامل بیرونی شامل پیمانکاران جزء،مجموعهشود که می

 .ای را بین تمامی ذینفعان پروژه ایجاد نمایدمشکالت عدیده توانداسناد و طراحی آنها می

 

 :با استفاده از این سرویس خدمات ذیل قابل ارائه خواهد بود

  بررسی فنی، میزان شفافیت و کاربردی بودن اسناد مدیریت پروژه 

 بازخورد در زمینه محتوی هر  بازخورد فنی مورد نیاز در هر قسمت از اسناد شامل اعمال نظر در مورد سطح شفافیت اطالعات و

 سند سند و همچنین رابطه بین محتوی تولید شده و انتظارات مورد نیاز از نوع

 های آتیفی سطح اسناد ارائه شده در پروژهبر بهبود کی هایی مبتنیایده 

 

صحیح افراد  ضعف در تولید اسناد و مدارک مورد نیاز در مدیریت هر پروژه باعث اتالف هزینه بسیار زیاد، عدم درک

 .گرددکاری میو دوباره
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 سازی و بهبود فرآیندهای مدیریت پروژهمدل

 

فرآیندهای خاص خود  حال مستندسازی و ثبت فرآیندهای جاری خود با استفاده از ابزارها وها به سرعت در بسیاری از سازمان

در فرآیندهای مدیریت  قابل استفادهزی فرآیندهای کسب و کار سازمان )جهت تعریف و مستندسا Process Step متدولوژی باشند.می

)بهترین شیوه( را دارد، Best Practice  استقرار قابلیت بهبود وهای سازمان که دسته از محدوده پروژه( ایجاد شده و به سرعت آن

مالکین هر  ای بر تدوین شرح وظایفط با هر فرآیند شده و تمرکز ویژهاین متدولوژی باعث ایجاد اطالعات دقیق مرتب نماید.شناسایی می

 فرآیند دارد.

 

ه با استفاده از این متدولوژی گرافیکی شما قادر خواهید بود کلی

های مدیریت و فعالیت فرآیندهای سازمان خود را از جمله فرآیندها

های های فرآیندی، دستورالعملسازی نموده و کلیه کتابچهپروژه مدل

 وظایف مرتبط را شناسایی نمایید. الزم و شرح

نماید عبارت است ه سازمان در این موارد دریافت میبرخی از مواردی ک

 از:

 

 های اصلی استقرار فرآیندهاشهمستندسازی و تهیه نق 

 بندی آنهاسازی و اولویتایی فرآیندهای مورد نیاز جهت مدلشناس 

 های مورد نیاز در چگونگی و میزان ارزیابی عملکرد بخش، واحد، حوزه فعالیت و ...تدوین شاخصه 

 یندها مدل خواهند شدای که بر اساس آن فرآازی اهداف بخش، واحد و یا مجموعهمستندس 

 بررسی میزان و نحوه انطباق فرآیندهای موجود با اهداف بخش و کارکرد آنها 

 سازی شرح محدوده، وظایف بخش یا ستادمستندسازی و نهایی 

 های فرآیندی متناسب با فرآیند مذکورایجاد نقشه 

 سازیرست فرآیندهای مورد نیاز جهت مدلتعیین اولویت و فه 

 شناسایی مالکین فرآیندهای اصلی 

 موجود های مرتبط با بخش و تحلیل ارتباط آنها با فرآیندهایملآوری و مستندسازی ضوابط و دستورالعجمع 

 های کلیدی عملکردشناسایی و تدوین محدوده KPA های کلیدی عملکرد و شناسهKPI بخش، حوزه، محدوده فعالیت  مرتبط با

 و ...
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 هاها و الگوهای مدیریت مجازی پروژهتدوین فرآیند

 

های پروژه درطور طبیعی مدیران پروژه  باشد. هنوز بههای معمول هر سازمان متفاوت میهای مجازی اساساً با پروژهها و تیممدیریت پروژه

 را هاهای معمول خود در سایر پروژهی در بکارگیری تجربیات و تواناییسعمجازی 

مدیران پروژه با نطباق سریع دارند. به طور معمول سه مورد باعث عدم ا

گردد که این سه مورد عبارتند از: تغییر های مورد نظر میمجازی پروژه هایمحیط

های مورد نیاز در مدیریت مجازی مجازی، مهارت یهانگاه مدیران پروژه به پروژه

های این توانند ویژگیافرادی می تنها .پروژه و ابزار مناسب در محیط مجازی

طریق تکنولوژی  ها را ازمدیریت نمایند که این گونه پروژهها را به خوبی پروژه

بات موجود در مدیریت مجازی با استفاده از تجری مدیریت نموده و نه با تکنولوژی.

ا هکنترل در این نوع پروژه ها، ثابت شده است که عناصر هماهنگی، ارتباط وپروژه

 باشد.کامالً متفاوت می

 

سازد نسخه متدولوژی شما را قادر می های مجازی، سازماندر طراحی متدولوژی مدیریت پروژه توان خود با استفاده از TenStep شرکت

کاربردی مجازی مایل به مدیریت آنها هستید تدوین نموده و به صورت  های خود که به صورتدسته از پروژه مناسبی را برای مدیریت آن

 یید.نما سازیپیاده های مجازیدر تعدادی از پروژه

 

 باشد:با شرح خدمات فوق به شرح ذیل می برخی از اجزاء مرتبط

 های تکنولوژی موجودهای مجازی سازمان و ارزیابی سطح توانایی زیرساختهای پروژهها و ویژگیتدوین شاخص 

 هاکنترل پروژهنحوه  ها، نظام جاری مدیریت ارتباطات وگی پروژههای جاری و عوامل مرتبط با هماهنشناسایی ویژگی 

 های مجازیهای متدولوژی مدیریت پروژهها، معیارها و گامتدوین شاخص 
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 ها و فرآیندهای مورد نیاز در مراحل مختلف اجرای پروژهطراحی رویه

 

 سازی هرفرآیندهای ثابت باعث استانداردن ای باشند.های خود مییت و اجرای پروژهها نیازمند داشتن فرآیندهای صحیحی جهت مدیرامروزه اکثر سازمان
نماید. زمانی که ها را تضمین میآمیز پروژهو اعضای تیم پروژه اجرای موفقیت مدیران پروژه چه بیشتر نظام مدیریت پروژه سازمان شده و با کمک به

 افتد:ینماید معموال دو حالت اتفاق میندهایی میشما تصمیم به ایجاد و استقرار چنین فرآ سازمان

 :طراحی فرآیندها به صورت پایه و از ابتدا 

ای را که کامال مناسب ماهیت وجودی توانید متدولوژی بومی شدهشما می
باشید طراحی نمایید. این های مورد نیاز در آن میسازمان خود و بهترین شیوه

 باشد.ینه میروش فرآیندی بسیار طوالنی و پرهز

 های پایه بر اساس متدولوژی سازی فرآیندهاطراحی و بومی
 موجود

 سازی نمایند.موجود را تهیه و بومی هایه و زیرساخت سازمان خود متدولوژیدهند که به عنوان مفاهیم پایها ترجیح میبسیاری از سازمان
 دارد. سازیبومیو  ی اولیه معموالً نیازهای مدیریت پروژه سازمان را به راحتی پوشش داده و قابلیت طراحیهامتدولوژیاین 

ها و سازمان خود دارید اما در این روش به پروژه و انطباق با شرایط و وضعیت سازیبومیهای متدولوژی، شما نیاز به البته هنوز در صورت خرید بسته
 نمایید.تب هزینه و زمان کمتری را صرف میمرا

 شود.خدمات این شرکت شناخته می ترینایترین و پایهاساسی به عنوان TenStep ی پایه مدیریت پروژه موجود شرکتهامتدولوژی
بط با آنها بوده و تحت و مورد تایید موسسات مرت ISO 10006 و PMBOK 2008 کامالً برگرفته شده از استانداردهایی نظیر هامتدولوژیاین 

 متوسط و بزرگ تهیه شده است.های کوچک، ها در قالب بکارگیری در پروژهمتدولوژیباشد. تمامی این لیسانس می
حاصل تجربه  هامتدولوژیباشد. این می های سازمان مناسباست که در مدیریت و اجرای پروژه هاییشامل کلیه گام هامتدولوژیهر کدام از این 

ی پایه هامتدولوژی. ما با استفاده از های متمادی این شرکت بوده و کامال به منظور انتطباق با نیازهای سازمان به صورت منعطف طراحی شده استسال
 نماییم.پروژه ارائه می های مدیریتچک لیست ها و الگوها، ابزار وها، فرماحی تفصیلی کلیه فرآیندها و رویهو طر سازیبومی و در فرآیند

 نماید:زمان شما موارد ذیل را دریافت میدر این خدمات سا

  تحت لیسانس(روز شده )ههای سالیانه بنسخهد و ی موجوهامتدولوژیدسترسی کامل به 

 ارزیابی وضعیت جاری متدولوژی موجود و کلیه فرآیندها و ابزار جاری سازمان 

 متدولوژی سازیبومیهای مورد نیاز به منظور طراحی و فهرست نیازمندی 

 چک  ها و الگوها، ابزار وها، فرمرویه رآیندها وبر اساس مدل تعالی سازمان( شامل کلیه فدولوژی مورد نیاز مدیریت پروژه )بسته کامل مت
 های مدیریت پروژهلیست

های موفق پروژه های متدولوژی مدیریت پروژه، فرآیندها و ابزار مرتبط با آن امری مهم و ضروری در اجرایامروزه بسته

ا قادر خواهید بود که شم TenStep ی موجود مدیریت پروژه شرکتهامتدولوژیبا استفاده از  آید.سازمان به شمار می

خود  اید سازماندهی نموده و در وقت و زمانه بهبود مدیریت پروژه انجام دادههایی را که تاکنون در زمینتمامی تالش

 جویی نمایید.صرفه
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 های تخصصی مدیریت پروژهمشاوره و راهنمایی در کلیه زمینه

 

المللی خود تمامی نیازهای نظام مدیریت پروژه سازمان شما را بهبود بخشد. کلیه قادر است با استفاده از تجارب بین  TenStep شرکت

تواند می آنپس از ارزیابی وضعیت جاری نظام مدیریت پروژه سازمان شما بر اساس نیازهای واقعی  TenStep خدمات مشاوره شرکت

 کاربردی و بومی گردد.
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های فناوری اطالعات مدیریت پروژه و طراحی و استقرار زیرساخت

 های وابسته به آنپرتال

 

در  اینقش اطالعات صحیح به عنوان پایه .شودهای مختلف زندگی کنونی دیده میبه عنوان امری مهم در تمامی جنبهفناوری اطالعات 

شود. بر پایه همین مطلب ضرورت ایجاد سازمان در نظر گرفته می ارکان مختلفگیری در تمامی سازی و تصمیمجهت تصمیم
ها بسیار مهم به اشتراک گذاشتن اطالعات پروژه ها ومنظور تسهیل در روند اجرای پروژهبه  های مناسب فناوری اطالعاتزیرساخت

 .باشدمی

های مناسب فناوری نیازمند وجود پایه ... ریسک، کنترل زمان و هزینه واستفاده از ابزارها به منظور مستندسازی اطالعات پروژه، مدیریت 
بکارگیری  ری مدیریت پروژه، ایجاد فرهنگ مدیریت پروژه و سعی دهامتدولوژیاستفاده از . های مرتبط با آن استاطالعات و زیرساخت

کراتیک و فضای بور های فناوری اطالعات مناسب باعث ایجادهای یکسان و معمول مدیریت پروژه بدون وجود ابزارها و رویهفرآیندها، فرم
 .شودکندی در محیط سازمان می

تقاء سطح کیفی نظام مدیریت با ار نماید همراهود مدیریت پروژه به شما توصیه میی موجهامتدولوژیبا استفاده از  TenStep شرکت
 ر همزمان طراحی نموده و توسعه دهید.با آن را به طو های مرتبطهای فناوری اطالعات مورد نیاز و زیرساختکلیه سیستم ،پروژه

 
 :توان از خدمات فوق انتظار داشت عبارتند ازبرخی از مواردی که می

 های مناسب فناوری اطالعات سازمان و تدوینطراحی کالن زیرساخت RFPمورد نیاز 

 نظام مدیریت پروژه های فناوری اطالعات و ابزارهای آن که مناسب وضعیت جاری و نیاز آینده دسته از زیرساخت شناسایی آن
 .باشندسازمان شما می

 پروژه ها و ابزار فناوری اطالعات مدیریتو پشتیبانی زیرساخت سازیپیادهریزی و مدیریت انتخاب، برنامه 

 هافناوری اطالعات موجود در پروژه رمدیریت و نظارت بر نحوه کارکرد و میزان موثر بودن ابزا 

 های آموزشی مورد نیاز در ابزارهای جدید و نرم افزارهای تخصصی مدیریت پروژهارائه برنامه 

های حوزه فناوری اطالعات با استفاده صحیح از توانمندی

موثر  در مدیریت پروژه شما قادر خواهید بود به صورت
استای ارتقاء سطح های خود را مدیریت کرده و در رپروژه

همزمان از ابزار  فرهنگ مدیریت پروژه با رویکرد استفاده
 .مناسب به صورت هدفمند حرکت نمایید
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های اجراییپروژه خدمات مدیریت  
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ارزیابی توان فنی مدیریت پروژه پیمانکاران و مشاوران جهت 

 امتیازدهی در مناقصات

 

ه پیمانکاران و مشاوران یا ب است که هایین از توانایی مدیریت صحیح پروژهمواردی که کارفرمایان همیشه نگران آن هستند، اطمینایکی از 

سفانه در کشور ما در هنگام ارزیابی توان پیمانکاران و مشاوران در فرآیند مناقصات، مواردی متأ نمایند.کنندگان خود واگذار میتامین

 .های گذشته، افراد کلیدی، امکانات مالی و اداری و ..پروژهسوابق  همچون

ها و سیستمی مدیریت صحیح پروژه گردد، و هیچگاه توانارزایابی می

برای مثال معموالً  شود.فرآیندهای مورد استفاده در ساختار آنها بررسی نمی

شخص گیرد و مها فنی و تکنولوژیکی پیمانکار مورد ارزیابی قرار میتوانایی

از لحاظ فنی و پیمانکار یا مشاور مسلط به مباحث شرح خدمات  شود که آیامی

نحوه برخورد مجری پروژه با  شود.است یا خیر. ولی هرگز مشخص نمی

عادی  ها، تاخیرات، بازگرداندن پروژه به شرایطمشکالت و موانع پروژه، ریسک

تواند نظام مدیریت پروژه پیمانکاران با استفاده از تجارب موجود خود، می TenStep از این رو شرکت در زمان بحرانی چگونه است.

که عالوه بر  ای، مجریانی را انتخاب نماینددهتوانند با خیال آسوها میلذا کارفرمایان و اسپانسر بندی نماید.مشاوران را ارزیابی و رتبه و

 .الزم برخوردار باشند یها، از معیارهاژهکنولوژیکی در مدیریت صحیح پروهای فنی و تتوانایی داشتن
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استانداردها و فرآیندهای مورد نیاز مدیریت پروژه ، هاتدوین سیالبس

 در پکیج مناقصات

 

کارفرمایان های اجرایی از سوی ستگاهد تواند قبل از شروع روند برگزاری مناقصات و انتخاب پیمانکاران، مشاوران و یایکی از عواملی که می

 دانش و ابزارهای مدیریت پروژه است. مورد توجه قرار گیرد، مجهز بودن دستگاه اجرایی انجام پروژه به

هایی چون پروژه یا سیالبس های مناقصات عالوه بر تدوین معیارهای فنی و ضوابط اجرایینظور معموالً در زمان طراحی پکیجبدین م

... کارفرمایان به دنبال یافتن راه کارهایی در جهت اطمینان  و  HSE کیفیت، نظام مدیریت مستندات،های مدیریت به سیستم مسلط بودن

 باشند.های مجری پروژه میدستگاه پروژه خاطر از بلوغ سطح کیفی نظام مدیریت

 

ه مدارک و فرآیندهای مدیریت پروژ بایست کلیه اسناد ومیهای موجود و انتخاب دستگاه اجرایی، کارفرمای پروژه پس از ارزیابی سیستم

و روش هماهنگی و مدیریت پروژه را به تمامی ذینفعان پروژه ابالغ  ها و ابزارها و به نوعی متدولوژیشامل، نمودارهای گردش کار، فرم

تواند در زمینه ارزیابی نظام می TenStep از این رو شرکت نماید.

در مناقصات شرکت  دسته از پیمانکارانی که مدیریت پروژه آن

بندی و امتیازدهی آنان همکاری نموده و پس از اند و رتبهنموده

های کاری کلیه ضوابط مناقصه به وسیله تیم نهایی نمودن برندگان

متدولوژی  های هماهنگی وهای مدیریت پروژه، روشو دستوالعمل

مورد نیاز مدیریت پروژه را طراحی و پس از تایید کارفرما به تمامی 

روند انجام آن در طول پروژه نظارت کیفی  ذینفعان ابالغ نموده و بر

 نماید.

 

  برخی از موارد مرتبط با این خدمات عبارت است از:

 ارزیابی نظام مدیریت پروژه و متدولوژی انجام آن در ساختار اجرایی پیمانکاران 

 مدیریت پروژه ها و نرم افزارهایوژه شامل پرتالهای فناوری اطالعات مدیریت پرهای مرتبط با سیستمارزیابی توانایی 

 و دانش فنی مدیران پروژه هاها و مهارتبررسی توانایی 

و  با استفاده از مرحله پیش ارزیابی نظام مدیریت پروژه شما قادر خواهید بود قبل از انتخاب نهایی پیمانکاران

 .اطمینان حاصل نماییدهای مجری پروژه از توانمندی مدیریت پروژه آنان دستگاه
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 (Recovering) آلهای ناموفق به شرایط ایدهبهبود وضعیت پروژه

 

ید چه زمانی بوده اکیفیت فعالیت نموده ریزی، بودجه وای با شرایط مطلوب در برنامهرید آخرین زمانی که بر روی پروژهآوآیا به خاطر می

کرد. تصور این که اکثر  ها از یک یا دو مورد تجاوز نخواهدپروژه بینانه تعداد اینمثبت بودن پاسخ شما، به طور خوش در صورت است؟

 رسد!اند، بسیار دور از ذهن به نظر مینوع خود را داشته ها با توجه به ماهیت خود به صورت موفق اجرا شده و کمترین مشکالتپروژه

دارند که دارای مشکالت ها وجود از پروژه ریاما در طرف مقابل بسیا

 باشند.متعددی می

 این مشکالت عبارتند از:

  مصوب بودجهدرصد بیشتر از  31مصرف 

  درصد 31تاخیر بیش از 

 حتی در صورت مطلوب بودن بودجه و زمان(ف از سطح کیفی مورد نیاز پروژه )انحرا 

 عدم رضایت کارفرما از تیم پروژه 

  پروژه و هزاران اتفاق دیگر  مندی حامی طرح وکه عمالً باعث از دست رفتن عالقهعدم روابط مناسب بین کارفرما و تیم پروژه

 .شودمی

باشد، اما معموالً بسیار مشکل می اند به حالت اولیههایی که دچار مشکالت متعددی شدهدسته از پروژه به صورت معمول بازگرداندن آن 

سطوح کیفی مورد  موفقیت صرفاً به معنی باز تعریف زمان، هزینه و نیز در جهت رسیدن به موفقیت وجود دارد که در این جا هاییتکنیک

 آورد:رد ذیل را برای شما فراهم میموا TenStep های ناموفق شرکتخدمات بهبود وضعیت پروژه باشد.انتظار پروژه می

 بگوییم که آیا اقدامات شما  توانیم بهدر این حالت ما میکمی مشکالت پروژه، )گذاری وضعیت و بررسی سطوح کیفی و صحه

 تواند پروژه را به وضعیت مطلوب خود بازگرداند یا خیر(اصالحی می

 آنالیز و تحلیل مشکالت و علل آنها 

 های اصالحیمنظور تسریع در اقدمات و برنامه خدمات مشاوره مورد نیاز به 

مناسب، عدم توجه کافی به مدیریت  ریزیهای اولیه، فقدان برنامهبینیجمله عدم صحت در پیش به دالیل متعددی ازتوانند ها میپروژه 

های خارج شوند. با استفاده از برنامهآل خود و ... از وضعیت ایده ریسک زمان، مدیریت ضعیف در تغییر شرح خدمات، عدم وجود مدیریت

 .بود با حداقل تالش مورد نیاز حداکثر نتایج را بدست آورید قادر خواهید  TenStepبهبود شرکت
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های سازمان بر اساس ای و بازبینی وضعیت پروژهممیزی دوره

 TenStep متدولوژی مدیریت پروژه

 

 ،های ارائه شدهلتحلیاساس نتایج و  ای نظام جامع مدیرت پروژه خود را ارزیابی نماید، قادر خواهد بود برسازمان به طور منظم و دوره اگر

زیابی صحیح نظام در این میان ار های بهبود مورد نیاز را ارائه نماید.برنامه

های مختلف مدیریت پروژه اعم بایست تمام جنبهمدیریت پروژه می

های فناوری اطالعات، سطح های کارکردی و عملکردی، زیرساختمحیط از

 دهد. فرهنگی موجود و ... را پوشش

 

یابی نظام مدیریت پروژه و ی ارزهامتدولوژیبا استفاده از  TenStep شرکت

ت موجود های موجود تمامی وضعیت جاری و مشکالها و چک لیستشابلون

 نماید.مورد نیاز را تدوین می سازی نموده و گزارشاتمدیریت پروژه شما را مدل

جزء نظام مدیریت پروژه، بسته به  امکان پذیر بوده و عالرغم ارزیابی کالن و هماه 6ای های ممیزی دورهها در قالب برنامهاین ارزیابی

دیریت پروژه این شرکت سازمان را با استفاده از متدولوژی م ،و بزرگ( کوچک، متوسطهای موجود )ایط وضعیت سالمت تعدادی از پروژهشر

 نماید.ارزیابی می
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 PMBOKهای اجرایی بر اساس استاندارد مدیریت پروژه

 

دهای استاندار ارائه گردیده است. این المللیها بر اساس تجارب بینیجی در زمینه مدیریت بهتر پروژهی راهامتدولوژیامروزه استانداردها و 

 ها، نسخه چهارم استاندارداستانداردترین این یکی از رایج هستند. موجود و رایج در مدیریت پروژه یهاصرفاً به معنی بهترین شیوه

PMBOK باشد. شرکتموسسه مدیریت پروژه امریکا می TenStep توانند ص مدیریت پروژه میردار بودن از پرسنل متخصبا برخو

 ریزی و مدیریت نمایند.استاندارد فوق برنامه شما را بر اساس اجرایی سازمان یهاپروژه

 

 گردد عبارت است از:هایی تهیه و اجرا میمدیریت چنین پروژهفرآیندهایی که در زمینه 

 

 مدیریت زمان -9

 مدیریت هزینه -1

  مدیریت یکپارچگی -3

 مدیریت تغییر -4

 مدیریت محدوده و شرح خدمات -5

 مدیریت کیفیت -6

 مدیریت منابع انسانی -7

 مدیریت ارتباطات -8

 هاها و متریکمدیریت سنجه -1

 منابع انسانیمدیریت  -91

 مدیریت ذینفعان و انتظارات -99

 بندیمدیریت مستندات و پیکره -91

 مدیریت ریسک -93
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 ریزی پروژه های برنامهبرگزاری کارگاه

 

جلسات ب ریزی پروژه در قالبرنامه آیا زمان کافی جهت اید؟ای برنده شدهای را شروع نموده و یا در مناقصهآیا شما به تازگی پروژه

نید اختصاص زمان مناسب به داآیا می ریزی نمایید؟بایست در این جلسات برنامهرا می چه مواردی اید؟کارگروهی را اختصاص داده

دارای  TenStepشرکت  از موارد و مشکالت آتی جلوگیری نماید؟ تواند از بسیاریو شفاف شدن مسائل مرتبط با آن میریزی برنامه

ها ین کارگاها باشد.ریزی پروژه میهای عملی مختلفی در زمینه برنامهکارگاه

ریزی موفق پروژه مورد نظر منجر شده و مدیران پروژه سازمان تواند به برنامهمی

برنامه جامع تهیه  91ها بسته به نیاز سازمان در این کارگاه یاری نماید. شما را

در اختیار مدیر پروژه قرار  Master Plan یک شده و پس از تایید در قالب

 :ها عبارتند ازاین برنامه گیرد.می

 برنامه مدیریت محدوده و شرح خدمات .9

 بندیبرنامه زمان .1

 برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه .3

 برنامه مدیریت ارتباطات پروژه .4

 برنامه مدیریت کیفیت .5

 برنامه مدیریت تدارکات .6

 برنامه مدیریت ریسک .7

 مدیریت هزینه برنامه .8

 برنامه مدیریت تغییرات پروژه .1

 برنامه مدیریت مشکالت و موانع پروژه .91

 های پروژهها و متریکبرنامه مدیریت سنجه .99

 سازی پروژهبرنامه مدیریت پیکربندی و مستند .91
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مصاحبه و معرفی مدیران ، بررسی صالحیت، برگزاری آزمون، ارزیابی

 پروژه مناسب سازمان 

 

بایست مدیران پروژه نه تنها می مدیر پروژه آن دارد. ،های مدیریت پروژهروژه رابطه مستقیمی با سطح مهارتموفقیت هر پمیزان نسبی 

های نیز توانمند بوده و دارای مهارت فرهنگ سازمانی پروژه هدایت در بایستمیفرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده نمایند بلکه 

شود به مراتب ها بیشتری میمیزان اهمیت پروژه چه هر طات باشند.کافی در مدیریت ارتبا

ها سازمان تقویت گردد. بایستمینیز  پروژه های فردی و گروهی تیم مدیریتسطح مهارت

های مدیریت پروژه خود را به سرعت توانمندی بایستمیچه بیشتر  جهت موفقیت هر

ته کامال واقفند اما در عمل فاقد معیارهای کمی ها به این نکبخشند. بسیاری از سازمان ارتقاء

های مدیریت پروژه ارگماری افراد کاندید شغلو استخدام و بک ارزیابی و کیفی جهت

در صورت عدم وجود نیروهای متخصص مدیریت پروژه در درون ساختار اجرایی  باشند.می

ای مدیریت کارآمد و حرفهخواهد بود نیروهای سازمان چگونه قادر  سازمان، مدیریت ارشد

 نماید؟ پروژه را شناسایی، ارزیابی و استخدام

نماید و یا در صورت معرفی  های آن به شما معرفیدر تمامی حوزهرا ص مدیریت پروژه صقادر است نیروهای متخ TenStep شرکت

ید. افراد ها را شناسایی و به شما اعالم نمامدیریت پروژه آن سازمان شما آنها را ارزیابی، امتیازدهی و سطح دانش عمومی و تخصصی

فرآیندها و آزمون کتبی و  موجود در زمینه مدیریت پروژه را شناسایی نموده و پس از طی باشند نیروهایمتخصص شرکت ما قادر می

پس از ارائه  TenStep شرکت بندی بر اساس نیاز جاری سازمان شما معرفی نمایند.تخصصی مدیریت پروژه و طبقه هایمصاحبه

 فرآیندهای جذب و استخدام نیروهای تخصصی مدیریت پروژه قادر است:

 انجام دهد گذاری مورد نیاز جهت مشاغل مرتبط با مدیریت پروژه و شرح وظایف آنها راصحه اعتبارسنجی و. 

 پس از برگزاری به سازمان را  دهی آنهاهمراه لیست کامل امتیازات و رتبههای مورد نیاز به های تخصصی الزم و مصاحبهآزمون

 .شما ارائه دهد

خود را با سطح دانش و تجربه  ای مدیریت پروژه مورد نیازوهای متخصص و حرفهبا استفاده از این سرویس سازمان شما قادر است نیر

 ذب نماید.معیارهای مورد نیاز را کسب کرده باشند، ج بوده و کلیه TenStep اجرایی مورد نیاز که مورد تایید شرکت
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 تامین و استقرار نیروهای متخصص مدیریت پروژه

 

 بایستمیاست. مدیران پروژه نه تنها  های مدیران پروژه مرتبطها و ویژگیبه مهارت ،نظر از نتایج مورد انتظار موفقیت هر پروژه صرف

های نیز توانمند بوده و دارای مهارت سازمانی پروژه هدایت فرهنگ در بایستمیفرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده نمایند بلکه 

های مختلف قادر است مدیران پروژه )کلیه افراد متخصص در حیطه TenStep شرکت کافی در مدیریت ارتباطات باشند.

تخصصی مدیریت  یهازمینه ای، ماهر و دارای تخصص مناسب را به سازمان شما معرفی نماید. این افراد در تمامیحرفه پروژه( مدیریت

پروژه دارای توانایی بوده و قابلیت ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما را 

، هامتدولوژیباشند. این افراد به تمامی دارا می صورت مقیم به

ص افراد متخص باشند.می مسلط TenStep فرآیندها و دانش شرکت

درون های آن قادر خواهند بود در مدیریت پروژه ما در تمامی حوزه

موضوعات تخصصی مدیریت پروژه را به عنوان پرسنل  شما سازمان

های شما را بر پروژه مدیریت ثابت یا مشاوره بیرونی ارائه نموده و یا

 .عهده بگیرند

 مدیران پروژه شرکت TenStep  در مدیریت ارتباطات و

ا استفاده از بوده و ب تدوین برنامه ارتباطات پروژه بسیار قوی

 .باشند مدیریت پروژه سازمان شما را به خوبی انجام دهندقادر می دانش موجود

 مدیران پروژه شرکت TenStep  شناسایی نمایید. این افراد  نمایند که نیازهای واقعی ذینفعان پروژه خود راشما کمک میبه

 .فعالیت نمایند توانند در تمامی سطوح سازمان و حتی در بین ذینفعان بیرونی پروژه نیزمی

 مدیران پروژه شرکت TenStep پروژه را نیز با مفاهیم  نه تنها به مدیریت پروژه می پردازند بلکه نیروهای ستادی مدیریت

 نمایند.های مدیریت پروژه آشنا میتکنیک موجود و

 مدیران پروژه شرکت TenStep  تصویر  سازمان شما را به هایپروژه چهره واقعی از وضعیت پروژهدر تمامی زمان انجام

 کشند.می

های موجود محقق ه از وضعیت جاری پروژهصحیح و واقع بینان هدف ما موفقیت پروژه شما خواهد بود که این مهم جز با ارزیابی

 نخواهد شد.
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 ای های حرفهها و گواهینامهالیسنسخدمات 
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 هاتحت لیسانس نمودن نظام مدیریت پروژه سازمان

 

های بهبود و به صورت ی مشاوری هستید که در طول برنامهآیا در جستجو دنبال بهبود همیشگی نظام مدیریت پروژه خود هستید؟ آیا به

تجربه نشان داده است که بهبود نظام مدیریت . باشدهای شما میین سرویس کامالً منطبق بر خواستها شما همکاری نماید؟ مداوم در کنار

ر فرهنگی و ساختاری نبوده و نیازمند تغیی مدت  آن فرآیندی کوتاهپروژه و رشد چشمگیر 

یت پروژه در مقایسه با جهت رسیدن به سطح مناسبی از تعالی مدیر .باشددر سازمان می

 .سال فعالیت مداوم نیازمند است 5جهانی زمانی بالغ بر  هایاستاندارد

 های یکسالهدر قالب برنامه TenStep از این رو شرکت

 (One Year Program Promotion)  گردد، کلیه خدمات بسته ارائه می 5که در

در همین سایت ارائه شده به صورت که در لیست بلندی  مشاوره و آموزشی خود را که

های فردی و ید. در این سرویس کلیه گواهینامهنمامی پکیج کامل در این سرویس ارائه

 .گرددارائه میکسب شده نیز  سازمانی منطبق بر تعالی

 

 و همچنین بین شرکت نمایدروز میهمداوم ب را به صورت PMBOK استاندارد PMI که موسسهذکر این نکته ضروری است که از آنجایی

TenStep  و PMI ی اجرایی این شرکت که در واقع نسخه اجراییهامتدولوژیشدن  روزهقراردادی مبنی بر ب PMBOK باشدمی ،

 Best ها به منظور وجود مشاوری بلند مدت و دارایها و شرکتتواند اطمینان خاطر مناسبی را به سازمانلذا این امر می تنظیم شده است،

Practice ی موجود بدون محدودیت هامتدولوژیدسترسی کامل به  .دهد، نمایداستاندارد به سرعت تغییر می هایی که در صورت تغییر

 .باشدیس میسرو زمانی از جمله مزایای این

 

 رسد(طی همکاری بدان می )بر اساس سطحی که سازمان در TenStep گواهینامه تعالی مدیریت پروژه شرکت .9

 گواهینامه تعالی دفتر مدیریت پروژه سازمان و میزان بهبود کیفی و کمی آن .1

مواردی است که در این خدمات از جمله  گواهینامه اثر بخشی میزان بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه و فرآیندهای آن .3

 .در نظر گرفته شده است
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 های اجرا شده های تایید نظام مدیریت پروژه به پروژهارائه گواهینامه

 

مه به پروژه و تیم مدیریتی آنها و اعطای گواهینا های موفق، بررسی نظام و روندشناسایی پروژه TenStep های شرکتیکی از برنامه

توانند جهت دریافت ، میهای فوق را دارندبه نامزدی جهت دریافت گواهینامه هایی که تمایلدسته از سازمان آن باشد،مدیریتی آن می

الزم به ذکر  .ایران مکاتبه نمایند TenStep معیارهای ارزیابی با شرکت

 آن تر با معیارهای ارزیابی،شود، جهت انطباق دقیقاست که توصیه می

ریزی ی شروع شده و یا در مرحله برنامهکه به تازگ هاییدسته از پروژه

صورت وجود عدم تطبیق و  خود را کاندید نمایند، چرا که در باشند،می

 .مانده فراهم شوداقدامات اصالحی در زمان باقی های انجامرت فرصتمغای

 

برخی از معیارهای کلی اعطای گواهینامه موفقیت نظام مدیریتی پروژه 

 :عبارتند از

 ی وابسته به آنهامتدولوژی فرآیندهای مدیریت پروژه و سازیپیادهرخورداری از یک نظام واحد و هماهنگ در ب 

 برخورداری از نظام فناوری اطالعات مناسب جهت مدیریت اطالعات پروژه 

  های آموزشی مورد نیاز مدیریت پروژه برای تیم پروژه در طول اجرابرگزاری دوره 

  مناسب تیم پروژهرهبری و کارگروهی 
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 ای مدیریت پروژههمکاری در جهت اخذ مدارک حرفه

 

ماهر و دارای گواهینامه  هایی که به دنبال یافتن افرادافزون سازمان رشد روز
ه صورت چشمگیری در حال افزایش ، بباشندپروژه می مدیریت ایحرفه

صادر  IPMAو  PMIها که معموال توسط دو موسسه این گواهینامه باشدمی
ت پروژه در سراسر دنیا شناخته های مدیریترین گواهینامهشود به عنوان مهممی
را بودن تجربه اکند که شما ضمن دمیدریافت چنین مدارکی ثابت  شود.می

های فراگرفته شده، استانداردهای مدیریت پروژه و آموزش کافی و عملی در
به فراگیری و  و به طور ثابت متعهدرعایت کرده  اخالقی مدیریت پروژه را

ها به درک باشید. بسیاری از سازمانیادگیری کاربردی منظم مدیریت پروژه می

پروژه خود پی  ای مدیریت پروژه جهت مدیرانحرفههای واقعی گواهینامه
هایی که دسته از سازمان اما روند رسیدن به چنین مدارکی برای آن  .اندبرده

 شرکت .باشدمشکل و پیچیده می زیادی دارند معموال ییهای اجرافعالیت

TenStep  این آمادگی را دارد تا به منظور راهنمایی در جهت فرآیندهای ثبت

های جامع آموزشی، تعیین زمان مناسب آزمون و های اولیه، برنامهارزیابی نام،

قصد ای که دسته از مدیران پروژه ، مشاوره منظم به آنمدرک اخد نهایی

ز مدیران دریافت چنین مدرکی را برای تعدادی ا ها و یا آموزش کهها و روشهای توسعه منابع انسانی، سیستمدارند و یا معاونت دریافت چنین مدرکی را
 .اند، ارائه دهدپروژه خود در نظر گرفته

 
 :این خدمات شامل موارد ذیل خواهد بود

 های به عنوان تجربیات و آموزش بایستمیکه  دسته از اسنادی گذاری آنجهت ثبت و صحهم آنالین و کمک در مشاوره در جهت ثبت نا

 .ارائه گردد فراگرفته شده رسمی توسط متقاضی

 رسانی در نحوه تایید اطالعات مربوط به قبولی سوابق مدارک مورد نیازاطالع 

 مرتبط با آزمون هایمورد تایید جهت برگزاری و تاریخ هایرسانی به متقاضیان در مورد مکاناطالع 

 های کمک اتی و سواالت تخصصی و کلیه بستهاطالع هایه بانکای مدیریت پروژه، دسترسی بهای آمادگی آزمون حرفهبرگزاری دوره

 (... جزوات و ها،ها، کتابآموزشی )فلش کارت

 ا قبل از برگزاری آزمون نهاییسازی شده منظم و ادواری تهای شبیهبرگزاری آزمون 

 باشندخواهان شرکت در آزمون می صورت گروهی دسته از افرادی که به ریزی و مشاوره هفتگی به آنهای داخلی، برنامهتشکیل تیم. 

 انداز افرادی که در امتحان قبول شدهدسته  رسانی مناسب به آناطالع 

 در امتحان حد نصاب نمرات مورد نیاز را کسب نمایند اند در نوبت اولدسته از افرادی که موفق نشده های منظم به آنریزی و مشاورهبرنامه 

تواند کلیه موانع و می TenStep شرکت .باشدباالیی می روند ثبت درخواست متقاضیان و روند برگزاری امتحان به مراتب پیچیده و دارای دقت

 .برنامه فوق بر طرف نموده و آمار باالی قبولی شما را تضمین نماید ردنجهت هدفمند ک مشکالت سازمان شما را در
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 TenStepهای تعالی مدیریت پروژه اعطای گواهینامه

 

 باشد.ها میشرکت ها وهای مدیریت پروژه سازماندهی تواناییارزیابی و رتبه TenStep ی شرکتلهای اصیکی از برنامه

سازمان خود ایجاد نمایند،  های بهبود نظام مدیریت پروژه را در سطح مطلوبی درهایی که بتوانند برنامهکتها و یا شردسته از سازمان آن

 .نمایند توانند جهت ممیزی و دریافت گواهینامه تعالی مدیریت پروژه خود را نامزدمی

 

 باشد:می ممیزی انجام شده در سه حوزه

 های مدیران پروژهبهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه توانایی 

 های مدیریت پروژهبهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه فرآیندها و متدولوژی 

 های سازمانی مدیریت پروژه اییبهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه توان

 .باشدمی

 .پذیردصورت می

 

 .باشدگام می 0مدلی مبتنی بر  TenStep الزم به ذکر است مدل تعالی مدیریت پروژه شرکت

 

 


