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(Situation)موقعیت 

آنکارایی و اثربخشی استانداردهای مدیریت پروژه و کاستومایز کردن• 1

رویکرد فرایندگرا در مدیریت پروژه• 2

چالش های استقرار سیستم های مدیریتی در سازمان ها• 3



ا

عملکرد 
صحیح  
سازمان

عملکرد 
صحیح  
فرایندها



ا

Plan

DoCheck

Act
مدل سازی 

و تدوین

پیاده سازی
و اجرا

دیده بانی و 
مدیریت

تحلیل و 
بهینه سازی



(Task)وظیفه 
ها تحلیل فرایند
و درک 
معماری 
سازمان

اختصاصی  
سازی 

فرایندهای 
مدیریت پروژه

تدوین فرایندها

مدل سازی 
فرایندها



ا

تحلیل فرایندها و درک معماری سازمان

شدنصمشخمنظوربهسازمانهایفرایندکلیهتحلیلگام،اولین

نقشهتهیهوPCFدرهاآنجایگاهوپروژهمدیریتفرایندهای

لیهککنیمتعیینکهایگونهبه.باشدمیسازمانفرایندی

شکلارسازمانعملکردومیکنندهدایتراسازمانکهفرایندهایی

نشیکهمبروارتباطاتچهوبودههاییفرایندچهشاملدهندمی

.دارندپروژهمدیریتفرایندهایبا



اختصاصی سازی فرایندهای مدیریت پروژه

..(وPMBOK ،PRINCE2)استانداردها و متدولوژی های مدیریت پروژه 

دستورالعمل ها و 
راهنماهای تخصصی

(CMAA ،AACEو)...

تعیین کننده
ساختار فرایند

تعیین کننده ارزش
افزوده و عمق فرایند

تعیین کننده
ندسطح بلوغ فرای



ا

تدوین فرایندها

ازپروژهمدیریتفرایندهایتدوینمنظوربهکههمانگونه
برای،استشدهاستفادهالمللیبینهایمتدولوژیواستانداردها

بهرهاستانداردچارچوبیکازاستالزمنیزفرایندهاطراحی
منظوربهجهانیمدلیککهAPQCچارچوبدر.گرفت

امعجازیکیراآنمی توانواستفرآیندهاتحلیلوشناسایی
،دانستمدیریتدنیایدرموجودفرآیندیمرجعهایمدلترین

،فرایندفرایند،گروهطبقه،شاملمختلفسطح۵درفرآیندها
،APQCچارچوباساسبر.می شوندبندیطبقهوظیفهوفعالیت

دهایفراینجملهازسازماندرفرایندهرتدوینوطراحیمنظوربه
شناسنامهجملهازمشخصیاجزایاستالزمپروژه،مدیریت
آنهبمربوطهایفرمووظایفها،فعالیتدستورالعمل،فرایند،
.شودتدوینفرایند



ا

مدل سازی فرایندها

دهافراینسازیمدلبعدیوظیفهفرایندها،تدوینازپس
BPMNفرایندسازیمدلروشازآنانجامبرایکهاست

میگفتهنمادهاازایمجموعهبهBPMN.گردیداستفاده
حوزهدر.شوندمیاستفادهفرآیندهامدل سازیبرایکهشود

هارائباکهیابدمیاهمیتآنجاازBPMNفرآیندها،مدیریت
زمانیسافرآیندهایسازیپیادهوطراحیاستاندارد،شیوه ای

تفادهاسمیانمشترکزبانیکایجادباوکردهسازیسادهرا
فرایندمشتریفرایند،مالکطراح،)فرایندیمدلازکنندگان

هساختممکنرافرآیندهاازصحیحدرکوبیانقدرت(…و
نکتهاینبهتوانمیBPMNدیگرمثبتنکاتاز.است
هایرایندفتوسعهبرایمناسبیزمینهتواندمیکهکرداشاره

آناساسبرافزارینرمراهکارهایطراحیوشدهطراحی
.باشد



(Action)اقدامات 

اقدامات

تعیین سطح
بلوغ و فرهنگ

سازی

تدوین 
شناسنامه 
فرایند

مدل سازی 
فعالیت ها

مدل سازی 
وظایف

تدوین 
مستندات 
فرایند



ا

تدوین شناسنامه فرایند



ا

SupplierInputProcessOutputCustomer



ا

مدل سازی فرایند

فر  بررسی 
شرای  خاتمه 

قرارداد

فر  نتای  تست سرد و 
گر 

فر  برنامه ریزی وا رای 
عملیات پیش راه اندازی 

گواهی تکمیل کار مکانیکی
فر  برنامه ریزی عملیات 
راه اندازی آزمایشی
فر  ث ت نتای  تست 

عملکردی

آیا کلیه نواق  
ق ل از تحویل 
موقت بر ر  
گردیده است 

 م  آوری و تدوین 
مستندات تکنولوژی

A3

خاتمه قرارداد پیمانکاران 
ق ل از موعد

A1

پیش راه اندازی و راه 
اندازی آزمایشی

A2

آیا آرشیو فنی 
ت یه شده از 
مستندات پروژه 
مورد تایید است 

ت یه فاینال بوک و تحویل 
به ب ره بردار

A4

آیا فاینال بوک 
ت یه شده مورد 
تایید است 

چ  لیست 
فاینال بوک

چ  لیست 
مستندات 
تکنولوژی

تحویل موقت

A5

فر  درخواست تحویل 
موقت

فر  پان  لیست
گواهی رف  نق 

فر  گزار  نواق  
بر ر  شده تحویل 

موقت
صورت لسه تحویل 

موقت

تحویل اموال مازاد و 
قطعات یدکی به ان ار

A6

فر  درخواست خرو  
اق   پیمانکار

فر  کنترل اق   مازاد 
کارفرما

برچیدن کارگاه

A7

چ  لیست 
برچیدن کارگاه

تحویل  ساب ا به 
 سابداری اموال

A8

فر  تعیین دارایی 
های ثابت پروژه

محاس ه ب ای تما  شده 
پروژه   ت انتقال به ب ره 

بردار

A9

فر  تعیین دارایی 
های ثابت پروژه

تحویل قطعی پروژه

A10

فر  درخواست تحویل 
قطعی

فر  صورت لسه تحویل 
قطعی

فر  درخواست رف  
نق  در دوره ت مین 
فر  گزار  نواق  
بر ر  شده دوره 

ت مین 

ارزیابی ن ایی پروژه

A11

فر  ارزیابی ن ایی 
پروژه

بله

خیر

بله

خیر

بله

خیر



ا

مدل سازی وظایف



ا

تدوین مستندات فرایند



ا

تدوین مستندات فرایند



(Result)نتیجه 

لوغتحلیل فرایندهای سازمان، رواب  فعالیت ها و تعیین سطح ب• 1

عمل  معماری فرایند مدیریت پروژه بر اساس استانداردها و دستورال•
های تخصصی  2

3 فظ یکپارچگی و ارت اط با سایر فرایندهای سازمان•

مدل سازی استاندارد فرایند• 4



ا

با تشکر از حسن توجه شما
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ا


