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و به تبع آن  های مختلف تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژهتواند در قالب پروژهپذیرد، میهایی که معموالً انجام میبسیاری از فعالیت

های مدیریت پروژه به صورت ها و مهارتای نیست و تواناییتواند جزء مزایای استراتژیک سازمان تلقی گردد. مدیریت پروژه هرگز کار سادهمدیریت یک پروژه می

این دوره به ارائه مطالب  شود.اند نیز میرا مدیریت نموده های زیادیطبیعی و ذاتی در همه افراد وجود ندارد. این امر حتی شامل آن دسته از افرادی که تاکنون پروژه

اند. همچنین این دوره فرصتی مناسب برای بازگویی پردازد که تاکنون هیچ گونه دوره رسمی مدیریت پروژه را ندیدهای میاساسی به آن دسته از مدیران پروژه با تجربه

 نماید.دی ارائه میفرآیندهای صحیح و منظم مدیریت پروژه به چنین افرا

 پیش نیازهای دوره

  پیش نیاز این دوره کدPM00.00B (است. شرکتمدیریت پروژ )کنندگان در این ه راهی به سوی موفقیت

 چهارچوب دانش مدیریت پروژه آشنا باشند. بایست با کلیات ودوره می

 اهداف آموزشی

 بایست قادر باشند:کنندگان میدر پایان این دوره شرکت

 های مختلف مفهوم پروژه را تعریف نمایندخصوصیات و جنبه 
 بندی مناسب پروژه را ایجاد و مدیریت نمایندزمان 
 مدیریت کیفیت و  ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت ریسک ،مدیریت ارتباطات ،مدیریت تغییرات ،موارد پروژه و مدیریت مشکالت ،بندیهای مدیریت زمانها و ویژگیجنبه

 .های پروژه را به خوبی مدیریت نمایندسنجهمدیریت 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

  مدیران پروژه دارای تجربه کافی و کلیه اعضای تیم پروژه 

 های سازمان را بر عهده دارندو وضعیت کلی پروژه دسته از مدیرانی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران پروژه آن 

  ،نمایندانی که در اجرای پروژه مشارکت میمشتریان و تمامی ذینفعکارفرمایان 

 های قابل ارائه دورهای از سرفصلخالصه

 مرور مقدماتی دانش مدیریت پروژه 

 روند تعریف صحیح پروژه 

 بندیایجاد و نحوه مدیریت زمان 

 مدیریت مشکالت پروژه و مدیریت تغییرات 

 مدیریت ارتباطات 

 مدیریت ریسک 

  منابع انسانیمدیریت 

 های پروژهمدیریت کیفیت و متریک 

 .گرددای دوره ارائه متناسباً ارائه میی است که در طول اجرهای موردها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین 

 مدت برگزاری دوره

 02 ساعت (20PDU) 


