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 پیشرفته-پروژه بندیزمانتدوین و توسعه 

PM02.30 

های بندیزمانهای پروژه از برنامه باشد. معموالً مدیرانشتن بینشی در زمینه علم و هنر مینیازمند دا ،و قابل دسترس بعد از تعریف پروژهمناسب  بندیزمانایجاد 

با استفاده از  کند تااین دوره به شرکت کنندگان کمک میصفر طراحی نمایند.  پروژه جدید را از بندیزماننمایند گذشته و تجربیات موجود اطالعی نداشته و تالش می

پروژه و برآوردهای واقعی وابسته به آن را فرا گرفته و با سایر موضوعات و مشکالت  بندیزمان ایجاد با نحوه  های رایج دانش و تجربیات مرتبطفرآیندها و تکنیک

مدیریت موثر آن بر  با را همراه  واقعی و منطقی بندیزمانبایست قادر باشند پایان این دوره شرکت کنندگان می پروژه آشنا گردند. در بندیزمان رایج در مدیریت

 های خود اعمال نمایند.پروژه

 نیازهای دوره پیش

 ها و زمان انجام آنهاخمین و برآورد هزینه، حجم فعالیتتجربه اولیه از نحوه ت 

 

 اهداف آموزشی 
 بایست قادر باشند:در پایان این دوره شرکت کنندگان می

  های وابسته به ه و با نحوه برآورد و حجم فعالیتپروژه را شناسایی کرد بندیزمانهدف از مدیریت

 آشنا گردندآن در پروژه 

 ساختار شکست کار پروژه و دیاگرام شبکه پروژه را شناسایی نمایند 

 برآورد نمایند بندیزمانهای مرتبط را در چهارچوب پروژه، زمان انجام آنها و هزینه هایفعالیت 

 شود نای مدیریت موثر پروژه شناخته میترین مباینهایی پروژه را که به عنوان پایه بندیزمان

 نموده و مدیریت نمایندایجاد 

 آمادگی الزم را جهت تایید برآوردهای تهیه شده داشته باشند 

 پروژه اطالع حاصل نمایند بندیزمانهای متنوع و رایج در از تکنیک 

 سطح دقت مورد نیاز در انجام برآورد را شناسایی و مستند نمایند 

 ام آنها و هزینه مرتبط با آن را مشخص نموده و ارائه دهندهای کاری، زمان انجهای نهایی پروژه شامل حجم فعالیتبرآورد 

 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می
 باشندیازمند داشتن برآورد در پروژه میمدیران پروژه و اعضای تیم مدیریت پروژه که ن ،اعضای ارشد تیم پروژه 

 نمایندبایست برآوردهای پروژه را تایید دسته از مدیرانی که می آن 

 کنندد پروژه و تایید نهایی آن کمک میدسته از ذینفعانی که به برآور کارفرمایان، مشتریان و آن 

 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه 

  برآورد و آلترناتیوهای وابسته به آن ،بندیزماناصول و مبانی اولیه 

 نحوه ایجاد ساختار شکست کار 

 پروژه بندیزمانهای به شبکهه تبدیل ساختار شکست کار نحو 

 های مرتبط با آنهاها و هزینهین زمان انجام فعالیتنحوه تخم 

  پروژه بندیزماننحوه تخصیص منابع به 

  بندیزمانچگونگی نهایی نمودن ساختار 

 بندیزمانهای موثر مدیریت ها و تکنیکآشنایی با روش 

 .های آموزشی مرتبط ارائه خواهد گردیدکاربردی نمودن سرفصلجهت تسهیل و های متنوعی در طول این دوره تمرین

 مدت برگزاری دوره 

 02 ساعت (20PDU) 


