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. باشد یافتن دست قابل و شفاف زمانبندی آنها طوری تهیه شود که های پروژه کامالً تعریف شده و همچنینرسد که فعالیتشروع هر پروژه، ضروری به نظر می قبل از

یافتن  دست قابل زمانبندی چنین که صورتیکه در. رود کار به شروع نقطه گذشته یا الگوی مشابهی است که به عنوان مشابه پروژه زمانبندی یافتن روش، بهترین

 در که نیاز مورد هایتکنیک از فرآیندها ودسته  آن ،کندمی کنندگان کمکر طراحی نماید. این دوره به شرکتبایست زمانبندی پروژه از صفنباشد، مدیر پروژه می

های بودجه کندمی کمک پروژه مدیران به که شودمی هاییتکنیک از بسیاری شامل موارد این. گیرند فرا باشد رامی ین برنامه زمانبندی پروژه ضروریتدو جهت

 و شفاف و ا را به صورت کاملهپروژه کامل زمانبندی که باشند قادر بایستکنندگان میهای خود به راحتی مشخص نمایند. در پایان این دوره شرکت مرتبط با پروژه

 .نمایند طراحی یافتنی دست

 پیش نیازهای دوره

 باشدگذراندن پیش نیاز خاصی نمی این دوره مستلزم. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:در پایان این دوره شرکت کنندگان می

  اساس بر را پروژه زمانبندی و گرفته فرا را زمانبندی صحیح پروژههدف از ایجاد 

 نمایند طراحی پروژه حجم و مقیاس

 نمایند ترسیم را پروژه ساختار شکست کار و شبکه 

 صورت به را آنها مناسب زمان و هزینه و های مورد نیاز را برآورد نموده فعالیت 

 کنند شناسایی صحیح

 نمایند تدوین و ایجاد ،ترین سند پروژه شناخته می شودایپایه به عنوان زمانبندی نهایی پروژه را که 

 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

 واحدهای طرح و برنامهمدیران  و مدیران پروژه 

 اعضای ارشد تیم پروژه 

 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه

 آن به وابسته آلترناتیوهای اصول و مبانی اولیه زمانبندی و 

 نحوه ایجاد ساختار شکست کار 

 های پروژهنحوه تخمین حجم فعالیت 

 پروژه زمانبندی هایشبکه به کار شکست ساختار نحوه تبدیل 

 نحوه تخصیص منابع به زمانبندی پروژه 

 آنها با مرتبط هایهزینه و هافعالیت انجام نحوه تخمین زمان 

  زمانبندی پروژهنهایی نمودن ساختار 

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

 

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


