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فضای بحرانی دارند ها را به قابلیت وارد نمودن پروژه باشد. برخی از مشکالتیدن کمک از محیط بیرونی پروژه میمشکالت پروژه شامل مواردی است که نیازمند رس

شود. کلیدی موفقیت پروژه نام برده می از شناسایی و مدیریت مشکالت و موانع به عنوان یکی از فاکتورهای ،ت آنها را فراهم آورند. بنابراینشکس توانند زمینهو می

 از مدیریت موثر آنها خارج عمل در که است ضروری نکته این ذکر. کنندمی نگاه پروژه معمول اتفاقات عنوان به پروژه موانع و مشکالت به پروژه مدیران معموالً

. گرددمی زمان و خدمات شرح محدوده، مستقیم بر روی هزینه، توان گفت مشکلی که بر طرف نشود باعث تاثیرباشد. به جرات میول مدیریت میمعم هایقاعده

ناسایی مشکالت ش راهکارهای بررسی به دوره این. شودمی شناخته پروژه مدیران ترین سالح و ابزارمهم عنوان به موانع و مشکالت مدیریت برنامه توسعه و تدوین

پروژه را تدوین نموده،  مشکالت و موانع سازیبرطرف مدیریت برنامه عملی طور به کنندگان شرکت. پردازدمی آنها موثر مدیریت هایحلراه ها و یافتنواقعی پروژه

 گیرند.می فرا را آنها موثر سازیبرطرف منظور به مناسب ها و ابزارو تکنیک شناسایی کردهتاثیرات آن را 

 پیش نیازهای دوره

 باشدستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمیاین دوره م. 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:کنندگان میدر پایان این دوره شرکت

 و تاثیرات عدم توجه به آنها را شناسایی نمایندها آشنا شده با تعریف دقیق مشکالت پروژه 

  با نحوه ایجاد فرآیندهای مدیریت مشکالت و موانع پروژه در زمان تعریف پروژه و پیگیری آن در طول

 اجرای پروژه آشنا گردند

 های حل مشکالت در جهت ایجاد آلترناتیوهای پاسخ به مسئله استفاده نماینداز تکنیک 

 های مدیریت مشکالت و موانع پروژه آشنا گردندیتلبا شرح وظایف و مسئو 

 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می

 سازی فرآیندهای مدیریت مشکالت و موانع پروژه هستندای که به دنبال پیادهدسته از مدیران پروژه آن 

 کنندمی نرم ها دست و پنچهمستقیم با مشکالت و موانع پروژه دسته از مدیرانی که به طور آن 

 باشندستقیم تحت تاثیر مشکالت پروژه میمرمایانی که به صورت مستقیم و غیردسته از مشتریان و کارف آن 

 

 های قابل ارائه دورهای از سرفصلخالصه

  

 های مشکالت و موانع پروژهتعریف و طبقه بندی ویژگی 

 مدیریت مشکالت و موانع پروژه 

 سازی آنهاهای حل مشکالت و برطرف تکنیک 

 ها و شرح وظایف افراد در مدیریت مشکالت و موانع پروژهنقش 

 .گرددای دوره ارائه متناسباً ارائه میهای موردی است که در طول اجرها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین

  

 مدت برگزاری دوره 

 8 ساعت (8PDU) 


