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 مدیریت تغییرات پروژه
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تواند روی دهد. تغییرات های مختلف پروژه میشوند. تغییر در جنبهها در طول اجرای خود با تغییرات مهمی روبرو میها امری طبیعی است. اکثر پروژهتغییر در پروژه

 های محتلفبارها اتفاق افتاده و سایر جنبه ترین تغییراتی که در پروژهاما مهم تغییرات زمانبندی و ... ،تغییرات نیروی انسانی ،تبط با محدوده و شرح خدمات پروژهمر

تغییر را  ،بنابراین ،ز بوجود آمدن تغییر اجتناب نموداتوان دمات است. با فرض اینکه هرگز نمیتغییرات مرتبط با محدوده و شرح خ ،دهدپروژه را تحت تاثیر قرار می

ا چهار برابر در نرخ بازگشت ت ،باشندی یک نظام مدیریت تغییر مناسب میهایی که داراتحقیقات نشان داده است که پروژه بایست به صورت صحیحی مدیریت نمود.می

تا تغییرات معمول در پروژه را به صورت صحیحی مدیریت نموده و به  ،نمایده مدیران پروژه کمک میباشند. این دوره بهم نوع باالتر می یهاه از سایر پروژهیسرما

 اتمام برسانند.

 نیازهای دورهپیش

 های مختلف مدیریت پروژهآشنایی کلی با دانش و حوزه 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

  معیارهای صحیح تعریف یک پروژه آشنا شوندبا چهارچوب و 
 اندخود به صورت صحیحی تعریف شده های جاری سازماناطمینان حاصل نمایند که پروژه 
 های تعریف پروژه را فرا گیرندها و بهترین شیوهرویه 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران ارشد سازمان 
 اعضای هیئت مدیره 
  و برنامه و مدیران پروژهمدیران طرح 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

 مفاهیم کلیدی در تعریف پروژه 
 ؟ه مواردی هستندبد چ یهاهای پروژهویژگی 
 ها و مفروضات در تعریف پروژه کدامند؟محدودیت 
 بایست در ارزیابی ریسک اولیه پروژه در نظر گرفته شود؟چه مواردی می 
 دهنده منشور پروژه کدامند؟اجزاء تشکیل 
 توانند پروژه را تعریف نمایند؟چه کسانی می 
 نقش مدیر پروژه در مرحله تعریف پروژه چیست؟ 
 توانند مجوز شروع به کار دریافت نمایند؟اند میهایی که به خوبی تعریف نشدهآیا پروژه 

 مدت برگزاری دوره

 8 ساعت (8PDU) 


