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در قالب زمان،  هاتر پروژهچه موفق در جهت مدیریت هر سازی فرآیندهای منظم مدیریت پروژهکارهایی به منظور پیادهدنبال راه در به ها در سراسر دنیا در بهسازمان

شود. معموالً سازمان ایجاد می تر( از نحوه اجرای فرآیندهای منظم مدیریت پروژه درتر و ارزانهای اجرای بهتر پروژه )سریعباشند. قسمتی از تواناییهزینه و کیفیت می

 رود.های انجام شده هدر میتمامی تالش ،ی دیگرای به پروژهپروژه، از پروژهان با تغییر مدیر ثبت نشده وت و تجربیات مدیران پروژه اطالعا و تجارب و مستندات

ژی ایجاد شده در بهبود نظام مدیریت پروژه و ایجاد متدولو هایسازی تمامی تالشفتر مدیریت پروژه سعی در یکپارچهها با ایجاد واحدی به نام دبسیاری از سازمان

سازمان و .... تعبیر  هایی چون دفتر پروژه، دفتر مدیریت پروژه، مرکز بهبود و سرآمدی مدیریت پروژهدارند. این واحد با نام های خودواحدی برای مدیریت بهتر پروژه

در نهایت با تا نماید ایجاد دفتر مدیریت پروژه تالش میمدلی منطقی به منظور  باشد. این دوره با ایجادمدیریت پروژه فرآیندی پیچیده می شود. فرآیند ایجاد دفترمی

 بهبود و تعالی نظام مدیریت پروژه سازمان شود. ایجاد چنین واحدی باعث

  نیازهای دورهپیش

 این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نیست. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 و ارزش ایجاد شده توسط آن آشنا گردندها و شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه با نقش 

 تمامی خدمات مورد انتظار از دفتر مدیریت پروژه را شناسایی نمایند 

  نمایند وینهای آن را تدرا طراحی نموده و مختصات و ویژگیمدل مناسب کلی دفتر مدیریت پروژه سازمان 

 عملیاتی نمایند و طراحی ،ه دفتر مدیریت پروژه را شناساییسایر خدمات پیشرفت 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می  

 اندازی دفاتر مدیریت پروژه هستندمدیرانی که به دنبال ایجاد و راهدسته از  آن 

  استقرار دفاتر مدیریت دسته از ذینفعانی که تمایل به  باشند کارفرمایان و آنمدیریت پروژه مشغول به فعالیت میتمامی افرادی که به عنوان بخشی از ساختار اجرایی دفتر

 دارند.پروژه 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 تعریف دفاتر مدیریت پروژه 

 خدمات قابل ارائه دفتر مدیریت پروژه 

 ایجاد متدولوژی مدیریت پروژهو  گیریهای گزارشایجاد نظام 

 هاممیزی و بازبینی وضعیت پروژه ،آموزش/ مشاوره مدیریت پروژه 

 های سازمانهای اطالعاتی پروژهعات و پایگاهمدیریت اطال 

 هاهای پروژهآوری و تجزیه تحلیل متریکجمع 

 ای نظام جامع مدیریت پروژه سازمانارزیابی دوره 

 ها و شرح وظایف و سایر خدمات قابل ارائهنقش ،نحوه ایجاد دفاتر مدیریت پروژه 

 برگزاری دورهمدت 

 21 ساعت (12PDU) 


