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 های اجرایی در مدیریت طرح و برنامهتمرین

PMG00.60 

سطح  ها مطابقریت و به اتمام رساندن این پروژهریزی، مدیبرنامه های طوالنی چند ساله به اتمام رسیده است.کنونی رویکرد پرداختن به پروژه در جهان پیچیده
باشد. تر میکوچک هایار داشت خرد کردن آنها به پروژهها انتظطرح توان از مدیریت بهتر این گونهای که میباشد. بهترین شیوهبسیار سخت می انتظارات تعریف شده

 های خرد شده بدوننکته ضروری است که در صورتی که پروژهالبته ذکر این  تر بوده و شانس موفقیت آنها بیشتر است.تر آسانهای کوچکمدیریت پروژه معموالً

 یا برنامه جزئی از ساختار سازمانطرح  خواهد شد. زیادشدن آن از کنترل بسیار  ارتباط با یکدیگر و به تنهایی مدیریت شوند، شانس شکست طرح نهایی و خارج

مدیریت  این دوره به صورت کلی به مرور گردیده است. های متعدد ایجادای از پروژهمجموعه به صورت اهنگی و راهنمایی اهداف بلند مدتباشد که به منظور هممی
 پردازد.امریکا می طرح و برنامه با استفاده از برنامه مدیریت طرح موسسه مدیریت پروژه

 

 نیازهای دورهپیش

 این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نیست. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدوره شدر پایان این 

 با مفهوم مدیریت طرح و برنامه و مزایای ایجاد شده توسط آن آشنا گردند 

 با نحوه ایجاد و اخذ تاییدات مورد نیاز به منظور شروع طرح یا برنامه آشنا گردند 

 ح و برنامه را فراهم نمایندها و اقدامات اجرایی مورد نیاز به منظور ایجاد نظام مدیریت طرنیازکلیه پیش 

 های نظام مدیریت طرح و برنامه در سازمان حمایت کننداز ایجاد زیرساخت 

 دهنده طرح یا برنامه به منظور موفقیت نهایی آن آشنا گردندهای تشکیلبا نحوه مدیریت پروژه 

 را شناسایی نمایندهای مورد نیاز به منظور اتمام و خاتمه طرح یا برنامه لیتتمامی فرآیندها و فعا 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می  

 مدیران جاری واحد طرح و برنامه 

 مدیران پروژه، اعضای ارشد تیم پروژه و مدیران ارشد سازمان اجرایی کارفرما 

 مدیران اجرایی و مدیران ارشد سازمان 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه  

  نیاز ایجاد طرح و برنامهفرآیندهای اولیه و پیش 

 نحوه ایجاد طرح یا برنامه 

 های مورد نیاز سازمان به منظور ایجاد نظام مدیریت طرح و برنامهزیرساخت 

 نحوه اجرا و مدیریت طرح و برنامه 

 فرآیندهای اختتامی مدیریت طرح و برنامه 

 .گرددکه در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می ی استهای موردها و مطالعهوق شامل تمریندوره ف

 مدت برگزاری دوره

 02  ساعت(20PDU) 


