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مقدمه 
امروزه مدیریت و کنترل پروژه های سازمان از سطح هر پروژه 
به سطح کل پروژه ها و دارایی های سازمان یا به عبارتي سبد 
پروژه ها، گسترش یافته به نحوی که استفاده کارآمد از ابزارها و 
منابع در کنار ارتقاء بهره وری در عملکرد و کارایی می تواند نقش 
بسیار تعیین کننده ای در رشد و توسعه سازمان یا شرکت ها ایفا 
و  توسعه  به رشد  اولویت بخشیدن  به  توجه  با  ایران  کند. در 
بهبود و  از پروژه های مختلف،  بهره برداری  اجرا و  سازندگی و 
توسعه فرایندهای مهندسی در عرصه های مختلف اقتصادی و 

صنعتی در دستور کار بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. 
سازمان های پیشرو کشور در تالش هستند تا با اجرای پروژه های 
لیکن  یابند.  راهبردي خود دست  و  اساسی  اهداف  به  متعدد 
طوالنی شدن بسیار زیاد زمان اجرای پروژه ها، هزینه تمام شده 
بسیار باالی پروژه ها نسبت به برآوردهای اولیه، ضعف مشهود 
کیفی در اجرای پروژه ها، فقدان استراتژی اجرایی قوی جهت 
و  پروژه ها  از  بهره برداری  براي  آموزش  ضعف  پروژه ها،  انجام 
موارد متعدد دیگری در این خصوص به عنوان بخشی از زنجیره 
مشکالت مهم سازمانی هستند که بیشتر آن ها ریشه در عدم 
استقرار علمی نظام جامع مدیریت پروژه در سازمان های کشور 
دارند؛ زیرا در حال حاضر بیشتر پروژه ها به روش سنتی، تجربی 
و بدون استفاده از روش هاي برنامه ریزی و کنترل پروژه، اجرا 

مي شوند؛ در این فضاي کسب و کار با تدوین و استقرار نظام جامع 
مدیریت پروژه، به عنوان کلید طالیی ساماندهی و مدیریت بهتر 
               پروژه ها، می توان سهم بسزایي در برطرف نمودن مشکالت حاد 
سازمانی در مدیریت پروژه ها ایفا نمود. حاکمیت نگاه راهبردي 
به مقوله مدیریت پروژه و پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت 
پروژه در سازمان ها می تواند بخش عمده هدف مذکور را محقق 

سازد.
مدیران  تصمیم گیري  فرآیند  امروز  دنیاي  در  دیگر،  سوي  از 
است  سازمان ها  عملکرد  بهبود  براي  ابزارها  مهم ترین  از  یکي 
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و براي بهبود این فرآیند، الزم است اطالعات دقیق و به روز 
وجود داشته باشد. امروزه دیگر توانایی مدیران را با قدرت 
در پیش بینی تغییرات محیط نمی توان سنجید؛ بلکه قابلیت 
ایجاد تغییر و ساختن محیط است که یك مدیر را تبدیل 
به یك اعجازگر مي کند و این میسر نیست مگر به کمك 
راهکاري که بتواند اطالعات الزم و مناسب را از بخش     هاي 
مختلف سازمان و در کوتاه ترین زمان به صورت قالب    هاي 
عین حال  در  و  داده  قرار  مربوطه  افراد  در دسترس  موثر 
تصمیم    ها و سیاست    هاي اتخاذ شده از سوي رده    هاي باالي 
سازمان را به سرعت در سطوح اجرایي سازمان جاري کند. 
این راهکار باید از جامعیت کافی برخوردار باشد تا بتواند 
بخش    هاي مختلف کسب و کار را پوشش داده و با ایجاد یك 
فضاي همکاري مشترك، فاصله زیاد بین تصمیم گیري تا 

سطح تولید اطالعات را کاهش دهد.
به طور کلي مدیران سازمان ها و شرکت هاي بزرگ در اداره 
گسترده اي  و  متنوع  سوال هاي  با  پروژه ها  انجام  و  کارها 

مواجه اند، برخي از این سوال ها عبارتند از: 
آیا عملکرد واحدهاي سازماني طبق برنامه ریزي اولیه . 1

پیش مي رود؟
سازماني . 2 اهداف  پیشبرد  در  پروژه  مدیران  عملکرد 

چگونه است؟

عملکرد پروژه هاي سازمان از نظر هزینه،  زمان و حجم . 3
عملکردي  شاخص هاي  دیگر  و  شده  انجام  کارهاي 

چگونه است؟
انحراف زماني و هزینه اي پروژه ها چه میزان است؟. 4
آیا مي توان وضعیت پروژه هاي سازمان را در یك جا و در . 5

کنار یکدیگر مشاهده کرد؟
میزان استفاده از منابع سازمان در پروژه هاي مختلف . 6

چه میزان است؟
ظرفیت کاري منابع سازمان براي استفاده در پروژه هاي . 7

جاري چگونه است؟
آیا هر فرد مي تواند فعالیت هایي که باید در پروژه هاي . 8

مختلف انجام دهد را مشاهده کند؟
آیا مي توان وقایع و ریسك هاي پروژه را ثبت کرد و در . 9
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مواقع لزوم به آن ها مراجعه کرد؟
آیا محلي براي ثبت و نگهداري مستندات پروژه وجود دارد؟. 10
آیا مي توان دستیابي به اطالعات و به رو زساني فعالیت هاي . 11

پروژه را مکانیزه کرد؟
آیا راهکاري براي افزایش فرهنگ کار گروهي در سازمان . 12

وجود دارد؟
قابل . 13 و  محدود  پروژه ها  اطالعات  به  افراد  دسترسي  آیا 

کنترل است؟ 

اما پاسخ گویي به این سوال ها با به کارگیري روش هاي سنتي شاید 
هرگز میسر نباشد. به همین دلیل استفاده از سیستم    هاي جدید 
براي مدیریت بهتر پروژه    ها و آگاهي کامل از روند پیشرفت آن   ها 
از اساسي ترین نیازهاي سازمان ها و شرکت هاي بزرگ است. با 
استفاده از قابلیت های ارائه سریع بازخورد توسط این سیستم ها، 
باالتری  اثربخشی  با  نیز  بهبود عملکرد کارکنان  امر کنترل و 
صورت مي گیرد. به طور قطع با کمك چنین سیستم هایي است 
که مدیریت ارشد یك سازمان، بدون نیاز به داشتن ارتباطات 
چهره به چهره می تواند وظایف ارتباطی و اطالعاتی خود و در 

نتیجه تصمیم گیري را به نحو کارا و مؤثرتری انجام دهد.
یکي از این سیستم های اطالعاتی، راهکار مدیریت پروژه شرکت 

مایکروسافت است که به اختصار EPM نامیده می شود. 

EPM چیست؟

به منظور مدیریت بهتر پروژه ها و منابع، نیاز به سیستم هاي جامع 
مدیریت پروژه به خصوص در سازمان هایي با محوریت پروژه ها 
احساس مي شود. شرکت مایکروسافت راهکاري تحت عنوان راهکار 
Enterprise Project Manage� مدیریت پروژه سازمانی  یا

ment را براي پرداختن به این مهم ارائه کرده است. 

راهکار مدیریت پروژه سازمانی بر پایه همسو سازي استراتژیك 
سازمان قرار دارد و کلیه سیستم هاي مورد نیاز سازمان حول آن 
به یکپارچگي می رسند. این سیستم ها مدیریت پروژه،  مدیریت 
منابع، مدیریت مدارك و اسناد پروژه و بستر ارتباطي و همکاري 
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اطالعاتي سازمان را براي مدیران، اعضاي تیم پروژه، مدیران 
ارشد سازماني و سایر افراد مرتبط با پروژه فراهم مي کنند. 

از  مجموعه اي  شامل  سازمانی،  پروژه  مدیریت  راهکار 
جهت  مایکروسافت  شرکت  که  است  مرتبط  نرم افزارهاي 

کنترل و مدیریت پروژه ها در سازمان ها ارائه کرده است. 
با استفاده از این امکانات :

	 اطالعات و  پیشرفت  روند  جریان  در  سازمان  مدیران 
مهم پروژه ها قرار  مي گیرند.

	 و کار  میزان  طریق  این  از  مي توانند  سازمان  مدیران 
بهره وري منابع خود را بررسي کنند.

	 بیشتري سهولت  با  مي توانند  پروژه  تیم  و  مدیران 
تعامالت اطالعاتي الزم را انجام دهند.

این راهکار شامل ابزار  ها و امکاناتی است که براي جمع آوري، 
ادغام و انتشار نتایج فرآیند   هاي مدیریت پروژه بین تیم پروژه 
و مدیر پروژه مورد استفاده قرار مي گیرد. راهکار مدیریت 
پروژه سازمانی، اطالعات جامعي از تمام پروژه  هاي سازمان، 
خالصه اطالعات و گزارش هاي سطوح باال تا ریز اطالعات 
برنامه پروژه   ها و منابع موجود را فراهم مي آورد و براي افراد 
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در سطوح مختلف سازمان امکان ثبت، تحلیل و انتقال اطالعات 
و اتخاذ تصمیم    هاي به موقع و آگا   هانه  و هم سو با اهداف سازماني 
را فراهم مي کند. این راهکار همچنین محیطي را فراهم می کند 
که بتوان کلیه اخبار، وقایع، ریسك ها،  مستندات و سایر اطالعات 
پروژه ها را در اختیار مدیران ارشد سازمان، مدیران پروژه و اعضاي 

تیم  پروژه ها براي انجام اقدامات الزم قرار داد.

EPM اهداف استقرار راهکار
• ایجاد بستري جهت تسهیل ورود اطالعات و اطمینان از 	

یکپارچگي اطالعات پروژه ها
• تسهیل دستیابي مدیران به وضعیت پروژه ها 	
• ایجاد روشي براي استفاده از تجربیات به دست آمده در 	

پروژه هاي آتي

• مدیریت مستندات پروژه ها و صرفه جویي و تسهیل زمان 	
ایجاد مستندات پروژه

• کاهش 	 و  کار آمد  و  شفاف  صورت  به  ارتباطات  برقراري 
تداخل امور و سردرگمي

• ایجاد مبنایي براي تجزیه و تحلیل وضعیت پروژه	
• ایجاد مبنایي براي مدیریت مؤثر و اثربخش پروژه ها، طرح ها 	

و سبد پروژه ها بر اساس استانداردهاي بین المللي )شامل 
مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ریسك، مدیریت 

ارتباطات و مدیریت منابع و نیروی انسانی پروژه(
• استانداردسازي فرمت داده ها 	
• تسهیل ورود افراد جدید به تیم پروژه	
• تأمین گزارش هاي مختصر و مفید براي پروژه	
• حصول اطمینان از امنیت و سطوح دسترسی کاربران	
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• استاندارد سازي روش ها و رویه هاي اجراي پروژه ها در 	
سازمان

EPM ساختار نرم افزاري راهکار
این راهکار شامل محصوالت زیر است:

مايکروسافت آفیس پراجکت . 1
نرم افزار کاملي که مدیران پروژه به کمك آن پروژه ها 
و منابع سازماني را ایجاد کرده و تغییر مي دهند. این 
پروژه ها و منابع در بانك اطالعاتي مایکروسافت آفیس 

پراجکت سرور ذخیره مي شوند.

مايکروسافت آفیس پراجکت سرور. 2
بانك اطالعاتي مایکروسافت پراجکت سرور کاربرگ ها، 
سبد  مدل هاي  و  گزارش ها  وضعیت،  گزارش هاي 
پروژه ها، منابع سازماني، الگوي جامع سازماني، و سایر 
الگو ها را براي تعریف سریع تر پروژه هاي جدید فراهم 

مي کند.

مايکروسافت شرپوينت سرور  . 3
نرم افزاري مبتني بر وب که امکان دسترسي و تبادل 
اطالعات، اسناد، مکاتبات و وقایع پروژه را براي اعضاي 

تیم پروژه، مدیران پروژه ، منابع و مدیران سازمان فراهم 
مي کند.
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قابلیت هاي متعددي را در هر یك از حوزه هاي دانش مدیریت 
پروژه براي مدیران ارشد، مدیران بخش هاي تخصصي، مدیران 
پروژه، اعضاي دفاتر مدیریت پروژه، کارشناسان کنترل پروژه و تیم 

پروژه به ارمغان مي آورد که برخي از مهم ترین آن ها عبارتند از:

قابلیت هاي راهکار مديريت پروژه سازماني 
بر اصول  راهکار مدیریت پروژه سازماني شرکت ره پردا مبتني 
در سازمان ها   PMBOK استاندارد مبناي  بر  و  پروژه  مدیریت 
پیاده سازي مي شود. این راهکار، در یك بستر یکپارچه، بر اساس 
پروژه،  مدیریت  زمینه  در  سازمان  نیازهاي  و  سازماني  ساختار 
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مديريت سبد پروژه ها:. 1
	نمایش پروژه هاي سازمان به صورت متمرکز و تحت وب
	نمایش پروژه ها در نماهاي مختلف و متعدد
	 نمایش گرافیکی از وضعیت پیشرفت زمانی، فیزیکی و

هزینه اي پروژه ها در محیط مرکز پروژه  
	گزارش عملکرد پروژه ها به تفکیك واحدهاي سازمانی
	... و

مديريت زمان پروژه ها:. 2
	 و فعالیت ها  پیشرفت  و  پایان  نمایش وضعیت شروع، 

پروژه ها
	نمایش عملکرد زمانی فعالیت ها و پروژه ها
	 گزارش گیري از پروژ ه هاي داراي تاخیر و وضعیت تأخیر

در شروع و پایان فعالیت ها و پروژه ها
	نمایش مایلستون هاي پروژه ها
	نمایش مسیر بحرانی پروژه ها
	)Timesheet( مدیریت کاربرگ تیم پروژه ها
	 به صورت خودکار )S-Curve( ایجاد نمودارهاي پیشرفت
	 نمایش وضعیت زماني فعالیت های تمام پروژه ها در یك

نما
	 ... و

مديريت منابع پروژه ها:. 3
	امکان تعریف منابع سازمانی از طریق وب در سیستم
	کنترل هزینه  پروژه از طریق منابع
	نمایش منابع سازمانی به تفکیك واحدهاي مختلف
	 نمایش میزان در دسترس بودن منابع در بازه هاي زمانی

مختلف
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	 نمایش میزان کار تخصیص داده شده به تیم پروژه  ها در
بازه هاي زمانی مختلف

	 منابع وضعیت  از  مختلف  گرافیکی  گزار ش هاي  نمایش 
انسانی

	نمایش پروژه ها به تفکیك بخش هاي تخصصي
	گزارش عملکرد روزانه، هفتگي و ماهیانه واحدهاي سازمانی
	... و

مديريت هزينه پروژه ها:. 4
	  جهت مدیریت هزینه )EV( استفاده از متد ارزش کسب شده

	نمایش گزارش وضعیت هزینه اي فعالیت ها و پروژه ها
	نمایش گزارش مغایرت ها
	 امکان ارتباط با نرم افزارهاي مالي و حسابداري
	... و

مديريت وقايع و ريسك پروژه ها:. 5
	امکان ثبت اطالعات ریسك ها و وقایع
	 فعالیت ها و مستندات به  وقایع و ریسك ها  اتصال  امکان 

پروژه ها
	ثبت و پیگیري وقایع و ریسك هاي پروژه ها
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	امکان تخصیص وقایع و ریسك ها به افراد
	 نمایش داشبورد وقایع و ریسك هاي پروژه ها و وضعیت

پیگیري آن ها
	... و

مديريت مستندات پروژه ها:. 6
	امکان ثبت و دسته بندي مستندات پروژه ها
	نمایش داشبورد مستندات پروژه ها و وضعیت آن ها
	امکان ثبت و دسته بندي جلسات پروژه ها
	... و

گزارش ها و داشبوردهاي مديريتي:. 7
	 )BI( امکان باالبردن سطح گزارش گیري و هوش تجاري
	:امکان طراحي و ایجاد داشبوردهاي مدیریتي شامل
• فیزیکی 	 و  هزینه اي  زمانی،  پیشرفت  هاي   Gauge

پروژه   ها
• وضعیت وقایع و رویدادهاي پروژه ها	
• میزان کاربرنامه ریزي شده و انجام شده در پروژه ها 	
• و ...	
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