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 های برآورد در مدیریت پروژهالگوها و تکنیک
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بر این باور  دانید همهگردند. البته همانطور که میبدون شک با شکست مواجه می ،شوندبدون برآورد اولیه مناسب شروع میهایی که معموالً دسته از پروژه آن

است. اجزاء این  باتساوژه فرآیندی علمی و مبتنی بر محباشد. چرا که برآورد یک پرهمیشه فعالیتی پیچیده و سنگین میبرآورد و تخمین اجزاء پروژه  ،هستند

نزدیکی هر چه  ،دف نهایی از برآورد و تخمین. هباشدسازی میربه اجرایی قابل یادگیری و پیادههای برآورد است که فقط با تجها و فرمولدانش شامل تکنیک

 .باشدهای پروژه میبیشتر با واقعیت

 پیش نیازهای دوره

 هاها، زمان و منابع فعالیتر خصوص مبانی اولیه برآورد هزینهدانش کلی د 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:در پایان این دوره شرکت کنندگان می

 اهمیت آنها را فرا گیرندها و هدف از برآورد فعالیت 

 آمادگی مناسب جهت ایجاد برآوردهای اولیه پروژه را داشته باشند 

 های مناسب برآورد نظیر تکنیک آنالوگ، تکنیکExpert Optionپارامتریک و فرآیندهای وابسته به آنها را یادگیرند ، 

 را شناسایی نمایندهای مناسبی که به منظور اطمینان از صحت برآوردها مورد نیاز است شاخص 

 های مورد نیاز گردندمبانی هزینه، زمان و حجم فعالیت قادر به ایجاد برآوردهای واقعی در 

 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

 باشندترسی و نظارت بر برآورد پروژه میمدیران پروژه و اعضای تیم پروژه که نیازمند دس 

 گذاری نمایندایجاد شده را تایید و صحه بایست برآورهایمدیرانی که می 

 نمایندک کرده و آنها را تایید نهایی میکارفرمایان، مشتریان و ذینفعانی که به انجام فرآیند برآورد کم 

  

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه

 های مرتبط با مفهوم برآوردمرور مفاهیم و ویژگی 

  در یک پروژهضرورت و اهمیت اجرای برآورد صحیح 

 های مورد نیاز قبل از برآورد یک پروژهشناسایی فعالیت 

 های رایج در برآوردآشنایی با تکنیک 

 شناسایی اشتباهات رایج در انجام فرآیند برآورد 

 ها، زمانبندی و هزینهز سطح دقت در محاسبات حجم فعالیتچگونگی اطمینان ا 

 نهایی نمودن پکیج برآورد 

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

 مدت برگزاری دوره 

 21 ساعت (12PDU) 


