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 بازگرداندن پروژه به شرایط عادی
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بخاطر کیفیت برآورده شده است، زمینه زمان، هزینه و  اید تمامی انتظارات درریزی کرده و مشاهده نمودهکه به طور مناسب تعریف و برنامه ای راآیا آخرین پروژه

ها در پروژه این گونه مشکالترسند. اکثر ها و موانع فراوان به پایان میبا ترکیب نسبی از مشکالت، استرس ایمجموعه ها درپروژه اکثر آورید؟ در شرایط واقعی می

ای را که دارای مشکالت بوده یا که بتوانیم وضعیت پروژهاین است  دوره باشد. هدف اینیا هر سه مورد می، بودجه و اقالم قابل تحویل و های تعهد شدهزمینه تاریخ

آل و نرمال را بررسی و شرایط ایده کارها و فرآیندهای برگردان وضعیت پروژه بهه، و در صورت مثبت بودن پاسخ راهباشد شناسایی نمودبه نوعی در وضعیت بحرانی می

ای فته است. ماهیت این دوره به گونهسطح انتظارات اولیه تعریف شده خود بسیار فاصله گر که پروژه ازهای بحرانی این است ییم. معنی و مفهوم پروژهتدوین نما

حداقل مفروضات  کهبه طوریپایان یابد  و در نهایت پروژه برآورده شودانتظارات اولیه  ی ازمختلف تا حدودی سطح هایشده است که با فرآیندها و تکنیک طراحی

 .شندیافته باجدید تحقق 

 پیش نیازهای دوره

 آشنایی کامل با دانش مدیریت پروژه 

 اهداف آموزشی 

 بایست قادر باشند:رکت کنندگان میدر پایان این دوره ش

 های بحرانی را شناسایی نمایندهای پروژهها و ویژگیشاخص 

 ریزی نمایندبحرانی را دوباره تعریف و برنامههای پروژه 

 ها شناسایی و مستند نمایندد آمدن وضعیت بحرانی را در پروژهعلل و بروز مشکالت و به وجو 

 های اصالحی و بهبود پروژه را تعریف نموده و عملیاتی نمایندبرنامه 

 جدید را تحقق بخشد تواند سطح انتظاراتپروژه بحرانی می ،های موجودها و تکینکن حاصل نمایند با استفاده از روشاطمینا 

 شرکت کنند دورهتوانند در این چه کسانی می 

 مدیران پروژه و اعضای ارشد تیم پروژه 

 های کاریمدیران تیم 

 باشدمدیران ارشد ساختار سازمانی کارفرما که در بازگرداندن پروژه به شرایط معمول به همکاری آنان نیاز می 

 های قابل ارائه دوره ای از سرفصلخالصه

  باشد؟وضعیت پروژه بحرانی میآیا 

 ریزی مجدد پروژه بحرانیهای تعریف و برنامهروش 

 های بحرانینحوه ارزیابی پروژه 

 بهبود هایبرنامه سازی و عملیاتی نمودنتدوین برنامه بهبود فعال 

 های بهبودگیری، پایش، نظارت بر برنامهاندازه 

 .گرددمتناسباً ارائه میکه در طول اجرای دوره های موردی است ها و مطالعهدوره فوق شامل تمرین 

 مدت برگزاری دوره

 21 ساعت (12PDU) 

 


