ارزیابی مدل تعالی مدیریت پروژه سازمان بر اساس OPM2
موسسه مدیریت پروژه امریکا (  ) PMIتاکید بر استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت پروژه سازمان از طریق اجرای استراتژی های سازمانی
و مدل های تعالی وابسته به آن دارد .شرکت  TenStepآمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز
شما را در زمینه طراحی ،ارزیابی و پیاده سازی برنامه جامع  OPM3را دارد.
• ارزیابی مدل تعالی OPM2
با استفاده از خدمات ارزیابی رسمی  OPM3شرکت  ، TenStepقادر خواهید بود تا جایگاه و
وضعیت تعالی سازمان خود را بر اساس مدل تعالی OPM3شناسایی نمایید .در این قسمت در
ابتدا محدوده ارزیابی بر اساس سطح جاری نیازهای سازمان تببین می گردد .در طی مرحله
ارزیابی کلیه مصاحبه های الزم به منظورشناسایی نوع و دسته بندی سبد پروژه ها ،طرح ها و
برنامه ها و پروژ های موجود ارائه می گردد .همچنین کلیه اسناد ،رویه ها و فرآیندهای مدیریت پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سپس
با استفاده از اطالعات دریافتی و آنالیز آنها گزارش جامعی بر اساس بهترین شیوه ها یا  Best Practiceهای  OPM3ارائه خواهد
گردید.
• برنامه بهبود نظام مدیریت پروژه سازمان بر اساس OPM2
مشاوران رسمی و حرفه ای  OPM3شرکت  TenStepتمامی برنامه های عملیاتی بهبود مورد نیاز سازمان شما را بر اساس اولویت ها،
میزان حصول ،مزایا و هزینه های آتی ارائه خواهند داد.
• پشتیبانی در خصوص استقرار بهترین شیوه های OPM2
در این مرحله شرکت  TenStepقادر است فرآیندها ،رویه ها ،دستورالعمل ها ،فرم ها و ابزارهای مدیریت پروژه مورد نیاز شما را بر
اساس بهترین شیوه های موجود طراحی نموده تا زمینه الزم جهت برنامه بهبود مدیریت پروژه فراهم آید .با استفاده از
خدمات OPM3شرکت TenStepشما قادر خواهید بود موارد ذیل را بر اساس نیاز جاری سازمان خود بدست آورید:
• تحلیل بهترین شیوه های مدیریت پروژه مورد نیاز شما بر اساس ارزیابیOPM3
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• گزارش تفصیلی مبنی بر شناسایی جایگاه کنونی سازمان شما بر اساس مدل تعالی OPM3
• برنامه بهبود و توسعه نظام مدیریت پروژه بر اساس بهترین شیوه های موجود در OPM3
• همکاری در پیاده سازی برنامه های بهبود با استفاده از پیاده سازی فرآیندها ،تکنیک ها و فرم های مورد نیاز
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