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 های دولتیها و دستگاهمدیران نهادمدیریت پروژه برای 
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مدیریت پروژه نقش محوری  افرادی است که در دسته از تصور عمومی بر این است که مباحث آموزشی مدیریت پروژه صرفاً مرتبط با مدیران پروژه و یا آن معموالً

های دولتی نیازمند باشند؟ به دو دلیل مدیران نهادها و دستگاهنیازمند دانش مدیریت پروژه می های دولتی نیزا مدیران اجرایی نهادها و دستگاهکنند. ولی آیبازی می

 طرفه طوری که منجر به ارتباط دو به آن به وابسته مفاهیم و پروژه مدیریت( ترمینولوژی) شناسیواژه با بایستمی آنانپروژه هستند: اوالً  های مدیریتآموزش

 بدنه در پروژه مدیریت فرآیندهای اجرای صحیح سازی و جریانخود در پیاده نقش از سازمان اجرایی مدیران ثانیاً .گردند آشنا ،شود پروژه مدیریت تیم اعضای با

نظام مدیریت  بهبود و چهارچوب در بایستمی سازمان مراتب سلسله تمامی و نبوده مرتبط پروژه پروژه صرفاً به مدیرانمدیریت  . موضوعی سازمان آگاه گردنداجرای

 .نمایند ایفا را خود پروژه نقش مناسب

 پیش نیازهای دوره

 باشد.ستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمیاین دوره م 

 اهداف آموزشی

 بایست قادر باشند:پایان این دوره شرکت کنندگان می در

 از نقش خود در فرآیند اجرای پروژه به خوبی آگاه گردند 

 مدیریت هایشیوه بهترین و سازمان مدیریت هایشیوه بهترین بین رابطه از 

 گردند آگاه خوبی به پروژه

 ایی نمایندشناس را( نیاز مورد هایورودی) پروژه کیفت نحوه ایجاد تضمین 

 بهبود وضعیت مدیریت پروژه انجام دهند های موجود سازمان درتالشای را از حمایت همه جانبه 

 سازی و جاری بودن فرآیندهای موثر مدیریت پروژه حاصل نماینداطمینان از پیاده 

  

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 متعددی روبرو هستند هایهای خود با پروژهحیطه وظایف وفعالیتدسته از مدیران نهادهای دولتی که در  آن 

 نمایندها فعالیت میگذاری و نظارت بر امور پروژههای سرمایههای کارفرمایان که در نقشمدیران ارشد سازمان و دستگاه 

 های قابل ارائه دورهای از سرفصلخالصه

 کلیات دانش مدیریت پروژه 

 های مدیریت پروژهسازمان و بهترین شیوههای مدیریت بهترین شیوه 

 واژه شناسی مدیران نهادهای دولتی در مدیریت پروژهنقش اهیم کلی و مف 

 تضمین کیفیت پروژه 

 حمایت و طرفداری از مدیریت پروژه 

 های وابسته به آنهای مدیریت پروژه و دستورالعملنحوه بکارگیری چهارچوب 

 های مدیریت پروژهاز ارزش ایجاد شده توسط سیستم حمایت 

 مدت برگزاری دوره

 8 ساعت (8PDU) 


