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 با نگاه به محیط زیست -هامدیریت سبز پروژه
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ای همیشه و برو زمین برای تمامی افراد  نهایتی مانند آب، هواامروزه مشخص شده است که منابع بیرود. هرچه بیشتر با محیط زیست پیش می جهان به سوی دوستی

های ن گونه فرآیندها با اعمال محدویتهای ایمدیریت پروژه را داشت و یا ویژگیفرآیندهای  سازیهایی انتظار پیادهتوان با وجود چنین محدودیتوجود ندارد. چگونه می

د عمالً اتمام برس تر بهها سریعها و طرحباشد. هرچه پروژهآنها می رتمدیریت موثر ،هاهای مدیریت بهتر این گونه پروژهیکی از این روش فوق به چه صورتی خواهد بود؟

یابد. یشتر میهای سبز تحقق بعبارتی فرضیات مدیریت پروژه یابد و یا بهخریب محیط زیست به مراتب کاهش میآسیب کمتری به محیط زیست رسانده شده و میزان ت

هایی یشتر پروژهاند. ممکن است بها را مدیریت ننمودهته و یا تا به حال اینگونه پروژههایی آشنایی نداشپروژه مدیریت چنینرسد که بسیاری از مدیران پروژه با به نظر می

پاسخ  د؟نکه دوستدار محیط زیست باش ها را طوری مدیریت نمودتوان پروژهختمانی و ... باشد. اما چگونه میی، سارهای نرم افزامدیریت شده است از جنس پروژه که

نماید که در طول اجرای پروژه با اجرای تصمیماتی درست کمترین میزان صدمه و میکمک  شما به که است مدلی هاپروژه سبز مدیریت. باشدمی هامدیریت سبز پروژه

 آسیب به محیط زیست فراهم آید.

 پیش نیازهای دوره

 گذراندن پیش نیاز خاصی نمی باشد این دوره مستلزم. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:در پایان این دوره شرکت کنندگان می

 های سازمان در خصوص احترام به محیط زیست دستورالعملو ها ها را با سیاستفرآیندهای مدیریت سبز پروژه

 تطبیق دهند

 دیریت تمامی فرآیندهای مهای مختلف اطالع یابند و تفکر سبز را در سازی تفکر سبز با پروژهاز نحوه یکپارچه

 پروژه بکار ببندند

 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

 اعضای دفتر مدیریت پروژه و واحدهای طرح و برنامه مدیران پروژه، مدیران 

 دسته از افرادی که طراحی و نظارت بر فرآیندهای مدیریت پروژه را بر عهده دارند آن 

 دار محیط زیست در سازمان خود هستندهای دوسترار نظامبه استق دسته از مدیرانی که تمایل آن 

 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه

 عریف تفکر سبز در مدیریت پروژهت 

 های سبزهای پروژهمفاهیم و ویژگی 

 های سبزریزی پروژهبندی و بودجهمدیریت زمان 

 های دوستدار محیط زیستهای پروژهمدیریت کیفیت و متریک و ارتباطات مدیریت ،مدیریت تغییرات ،مدیریت ریسک ،مدیریت موانع و مشکالت 

 .های آموزشی مرتبط ارائه خواهد گردیدجهت تسهیل و کاربردی نمودن سرفصلهای متنوعی در طول این دوره تمرین

 

 مدت برگزاری دوره 

 02 ساعت (20PDU) 


