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 OPM3-آشنایی با مدل تعالی مدیریت پروژه
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استاندارد  3002، در سال (PMI)مدیریت پروژه امریکا مؤسسه باشد! تشکیالت آن نمی های سازمان به هیچ وجه ضامن مدیریت موفق سازمان ومدیریت موفق پروژه

های آن سازی نظام جامع مدیریت پروژه در سازمان در جهت نیل به اهداف و ماموریتپیاده بر روی OPM3مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانی را ارائه نمود. تمرکز 

آن به  ریت پروژه به اتمام برسد، لیکن ارزش نهاییهای مدیها و ابزارموفق دانش، مهارت سازیبایست به وسیله پیادهز آنجایکه هر پروژه به تنهایی میباشد. امی

 PMI  موسسه بایست در نظر گرفته شود.ها این نکته همیشه میدر طول اجرای پروژه بایست دیده شده وهای راهبردی سازمان نیز میعنوان جزئی از کل در ارزش

گردد. ارائه می ،ها و مشاورین دارای صالحیت شدهی بوسیله ارزیاباههای جامعاز برنامه استفادههمچنین بر اساس این استاندارد متدولوژی ارزیابی را ارائه نموده که با 

 .باشدمی OPM3های شناسایی ارزش هدف در این دوره ایجاد درک و اهمیت دانش مدیریت پروژه سازمانی به منظور

  پیش نیازهای دوره

 این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نیست. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 اهمیت مدل تعالی مدیریت پروژه سازمانی را فرا گیرند 

 ها و مزایایویژگی OPM3 را تشریح نمایند 

 های سه گانه اصلیحیطه OPM3 را شناسایی نمایند 

 تمامی مراحل و فرآیندهای چهار گانه بهبود OPM3  گیرند نموده و یادرا شناسایی 

 از نحوه استفاده دایرکتوریهای OPM3 اطالع یابند 

 های مورد نیاز به منظور اجرای بخش ارزیابیاز کلیه فعالیت OPM3 اطالع یابند 

 گیرند علل ایجاد مزایای رقابتی سازمان با استفاده از ارزیابی مدل تعالی مدیریت پروژه را فرا 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران واحدهای طرح و برنامه و افراد تیم پروژه ،مدیران پروژه 

 های سازمانمدیران سبد پروژه ،مدیران ارشد سازمان 

 های تعالی مدیریت پروژهیر افراد عالقه مند به مباحث مدلساو  مسئولین دفتر مدیریت پروژه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

  های تعالی مدیریت پروژه و مدلهای کلی مدلمبانی و چهارچوبمرور OPM3 

 تعریف پروژه، طرح و برنامه و سبد پروژه پروژه و نحوه ارزیابی تعالی 

 گیری، کنترل و بهبود مستمرنه استانداردسازی، پایش و اندازهآشنایی با مراحل چهارگا 

 های مختلفآشنایی با دایرکتوری OPM3  هاها و خروجیتواناییها، شیوهشامل بهترین 

 دنباشیی که در ارزیابی تعالی ضروری میدسته از فرآیندها آشنایی با آن 

 مدت برگزاری دوره

 23 ساعت (12PDU) 

 


