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و  دهندمی انجام را پروژه هایفعالیت که هستند افراد عمل در و. نیست تکنیک و ابزار از استفاده صرفاً پروژه مدیریت که باورند این ای برمدیران پروژه ماهر و حرفه

اهمیت  های مدیریت پروژه دارایترین فاکتورهایی است که نسبت به سایر ماژولشوند. مدیریت افراد و منابع انسانی پروژه یکی از مهمباعث موفقیت پروژه می 

مدیران پروژه در جهت  این دوره به منظور ارائه دید کاملی بهگردد. توان گفت به طور حتم مشکالت و موانع منابع انسانی باعث انحراف پروژه میاشد. میببیشتری می
 .طراحی شده است ،مدیریت منابع انسانی موفق

 پیش نیازهای دوره 

 های مدیریت پروژهنش کلی در مورد ابزارها و تکنیکدا 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 های سازمان را درک نمایندنسانی و نرخ میزان موفقیت پروژهرابطه بین مدیریت منابع ا 

 ها و شرح وظایف مختلف افراد درگیر در مدیریت پروژه شوندقادر به تعریف و توضیح نقش 

 ریزی منابع انسانی را فراگیرندعناصر کلیدی برنامه 

  گیرندفرا ابع انسانی را فاکتورهای کلیدی مورد نیاز جهت مدیریت موفق من 

 های بین رهبری و مدیریت شوندقادر به درک تفاوت 

 های کاری با عملکرد باال در پروژه شوندقادر به ایجاد تیم  

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 های کاریان پروژه، اعضای تیم پروژه و تیممدیر 

  عملکرد مدیران پروژه را بر عهده دارندمدیران منابع انسانی یا مدیران ارشد سازمان که وظیفه نظارت بر 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 های مختلف مدیریت پروژهتعاریف شرح وظایف و مسئولیت 

 سازمانی در جهت مدیریت منابع انسانی ساختار 

 ریزی منابع انسانی در ساختار سازمان و سطح پروژهبرنامه 

 مدیریت منابع انسانی 

  منابعرهبری و 

 های کاریایجاد تیم 

 گردد.متناسباً ارائه میاست که در طول اجرای دوره  های موردیها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


