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دسته از  روی آنجهت اطمینان از اینکه منابع سازمان بر  ندارد. مدیریت سبد پروژه فرآیندی است دررا منظور تحقق تمامی نیازهای خود به هیچ سازمانی منابع الزم 

 گردد.های کسب و کار میازمان منطبق با اهداف و استراتژیهای سق آنها ایجاد شده و تمامی فعالیتاز طری اند که بیشترین ارزش افزودههایی متمرکز شدهفعالیت

گردند. در این دوره شش گام سازی آن کامال آشنا از پیادههای مختلف و پیچیده مفهوم مدیریت سبد پروژه قبل کند که با جنبهاین دوره به شرکت کنندگان کمک می

بندی، یتوگیری، انتخاب، اولسازی نظام مدیریت سبد پروژه شامل تعریف، شکلپیاده

 شود.ارائه می هاشروع و فعال نمودن پروژه

 نیازهای دورهپیش

 این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نیست. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میاین دوره شدر پایان 

 مفاهیم و مزایای استقرار نظام مدیریت سبد پروژه را شناسایی نمایند 

  با کلیه اقدامات اجرایی مورد نیاز جهت استقرار نظام مدیریت سبد پروژه آشنا

 گردند

 ها را تدوین نمایندگیری پروژهشکلدهی و سازی، اولویتنیاز جهت فرآیند انتخاب، متوازن های کارکردی موردمدل 

 دهی و ارائه عملکرد نظام مدیریت سبد پروژه آشنا شوندبا نحوه گزارش 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 اندنظام مدیریت پروژه انتخاب گردیدهدسته از مدیران ارشد سازمان که به عنوان حامی استقرار  آن 

  سازی و استقرار نظام مدیریت پروژه دخیل هستندپیادهتمامی مدیرانی که در 

 بایست فعالیت نمایندنوان مدیران سبد پروژه سازمان میافرادی که به ع 

 سایر افراد عالقه مند به مباحث استراتژیک سازمان 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 اصطالحات و ترمینولوژی، مفاهیم مرتبط با سبد پروژه 

 های سازمانو طراحی ساختار مناسب سبد پروژه تعریف 

 ارزیابی تمامی کارهای الزم به منظور استقرار نظام مدیریت سبد پروژه 

 سازی تمامی کارهای هر سبدبندی و متوازناولویت 

 های جاری آنری سبدهای پروژه و مدیریت فعالیتسافعال 

 گیری عملکرد سبدگیری و اندازهرشانحوه گز 

 روزرسانی سبد پروژه بر اساس تغییرات استراتژیک سازمانهب 

 مدت برگزاری دوره

 21 ساعت (12PDU) 


