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  معرفي

و سرپرسـت   دانشكده فني، دانشگاه تهـران  عيصنا يگروه مهندس يعضو هيئت علم ،يخچالي يحاج امكيدكتر س
 يهستند و دوره فـوق دكتـر   عيصنا يدر مهندس يمدرك دكتر يدارا شاني. اباشند يماين دانشگاه  MBAگرايش 

 تيريمـد  نـه ي) در زمايـ دانشگاه برتر دن ني(چهارم University College London )UCL( خود را در دانشگاه
 ريـ نظ ير مجـالت معتبـر علمـ   پـروژه د  تيريدر حـوزه مـد   يعـالوه بـر ارائـه مقـاالت عملـ      شانياند. ا پروژه گذرانده

European Journal of Operational Research پـروژه   تيريمـد " عنـوان كتـاب نظيـر    15بينش از  يدارا
(فهرسـت   باشـند  يحوزه م نيدر او غيره  "ويرتفولوپ تيريمداستاندارد " ،"پروژه يزمانبند هيپا ميمفاه"، "ندگرايفرآ

هاي مديريت پروژه  ، اجراي پروژه، تدوين و استقرار نظامسابق مشاوره وي نيهمچن .ها در ادامه درج شده است) كتاب
 كشور را دارند. عيها و صنا پروژه در سازمان تيريمد يآموزش يها دوره يبرگزار همچنين و (پروژه، طرح و پورتفوليو)

ست، عبارتنـد از: منـاطق   ا  آنها برگزار شده يبرا پروژه تيريمد يتخصص يها كه دوره يها سازمان نيتر از مهم يبرخ
تـوف نـورد    ، مؤسسه عمـران، انايپروژه آر تيريمؤسسه مد ،نو افق ،وزارت دفاع، بانك سپهجنوب، همراه اول،  ريخ نفت
، پتروشيمي فجر، شركت ملي گـاز ايـران، آريـاهمراه و    مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران ،، فوالد خوزستانايران
  .غيره

  
  

  هاي نمونه پروژه 
 هزار واحدي ايرانيان) 20استقرار نظام مديريت پروژه در شركت بنيان توسعه و عمران هادي (شهرك  •

 ها و پورتفوليوي شركت ايزايران ها، طرح طراحي الگوهاي ساختار سازماني پروژه •

 تدوين نظام مديريت طرح شركت ايزايران •

 تدوين نظام مديريت پورتفوليو شركت ايزايران •

 ريت تكنولوژي در سازمان صنايع هوايياستقرار دفتر مدي •

 تدوين الگوهاي اكتساب تكنولوژي در سازمان صنايع هوايي •

 هاي تعميرات موتور هواپيما تدوين و استقرار نظام مديريت دانش پروژه •

هشـي وزارت علـوم، تحقيقـات و    هـاي كـالن ملـي پژو    و استقرار نظام مديريت پورتفوليوي طرحطراحي  •
 فناوري

 سازي زيرزميني نفت و گاز پروژه براي طرح كالن ملي ذخيرهطرح و هاي مديريت  نظاماستقرار  •



 

 

 

3 

براي طرح كالن ملـي تصـفيه پسـماندهاي شـهري، صـنعتي و       هاي مديريت طرح و پروژه نظاماستقرار  •
 كشاورزي

 طراحي نظام مديريت ريسك پروژه در صنايع زير سطحي •

اي مؤسسـه مطالعـات بـين المللـي     طراحي دوره كارشناسي ارشد مهندسي مديريت پروژه نفت و گاز بر •
 انرژي

 

  ها كتاب 
 مديريت پروژه فرآيندگرا (انتشارات متالون)  •

 سازي سريع گستره دانش مديريت پروژه (انتشارات آدينه) راهنماي پياده •

 مفاهيم پايه زمانبندي پروژه (انتشارات جهاد دانشگاهي اميركبير) •

 استاندارد مديريت پورتفوليو (انتشارات آدينه) •

 ستاندارد مديريت طرح (انتشارات آدينه)ا •

 مدل بلوغ مديريت سازماني پروژه (انتشارات آدينه) •

 (انتشارات آدينه) 2هاي موفق با پرينس  مديريت پروژه •

 (انتشارات آدينه) 2هاي موفق با پرينس  هدايت پروژه •

 استاندارد عملي برآورد پروژه ((انتشارات آدينه) •

 (انتشارات آدينه) 2نس هاي موفق با پري هدايت پروژه •

 كارت امتيازي متعادل مديريت پروژه (انتشارات سازمان مديريت صنعتي) •

 مديريت پورتفوليو (انتشارات سازمان مديريت صنعتي) •

 ها (انتشارات آدينه) سازي مديريت طرح: الگوها و فرم و پياده •

  

  دروس تدريسي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 
 )MBAمديريت پروژه ( •

 زمانبندي پيشرفته پروژه •

 ها مديريت پورتفوليوي پروژه •

 )MBAمديريت منابع انساني ( •

 )MBAرفتار سازماني و رهبري ( •

 )MBAريزي استراتژيك ( مديريت و برنامه •
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  )MBAسازماندهي و طراحي سازماني ( •

  دروس تدريسي در مقطع كارشناسي 
 كنترل پروژه •

 اصول و مباني مديريت •

 مديريت منابع انساني •

    هاي اطالعات مديريت ستمسي •
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وفق با پرين  2نس 
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  ليو
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  21  پروژه يويپورتفول تيريمد

  26  پروژه طرح تيريمد

  29  مسئولين تفكيك به پروژه تأخيرات سهم ارزيابي

  30  پروژه سازماني ساختار طراحي

  31  پروژه كيتفك ساختار

  33  پروژه تيريمد يازمانس بلوغ مدل

  35  پروژه سكير تيريمد

  56  ندگرايفرآ پروژه تيريمد دوره

  57  پروژه تيريمد جامع دوره
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  پروژه يپورتفوليو تيريمد

  پروژه تيريمؤسسه مد يپورتفوليو تيريدوم استاندارد مد شيرايبر اساس و

  

  هدف سمينار 
و  نـه يبـر اسـاس زمـان، هز    تيـ كه با موفق يا پروژه اياست؟ آ يكاف ييپروژه به تنها كيانجام دادن  "درست" ايآ

 تيـ كـه بـا موفق   يهـا  مـوارد پـروژه   ياريدر بس كند؟ يم نيسازمان را تضم تيموفق ،انجام شده است مصوب تيفيك
. هـدف  گردنـد  يمنجر به شكست سـازمان پـروژه مـ    اند، فتهشده انجام گر يزير برنامه تيفيو ك نهيبراساس زمان، هز

 "جـام دهـد  كـار را درسـت ان   "كه نه آن "دهد يكار درست را انجام م"كه سازمان  از آن نانياطم پورتفوليو تيريمد
 ينـدها ين پـروژه بـا الزامـات و فرآ   راانـداركا  پروژه و دست رانيها، مد سازمان رانيمد ييآشنا يبرا ناريسم نياست. ا

 نيشده، اسـت. همچنـ   ني) تدوPMIپروژه ( تيريكه توسط مؤسسه مد پورتفوليو تيرياستاندارد مد شيرايو نيآخر
) را دارنـد،  OPM3( "پروژه تيريمد يمدل بلوغ سازمان" يساز ادهيقصد پ يها سازمان ياستاندارد برا نيبا ا ييآشنا
  .باشد يم يالزام

  مطالب 
  ست؟يپروژه چ يپورتفوليو تيريمد •
  يسازمان يو استراتژ پورتفوليو تيريمد نيرابطه ب •
  گريكديآنها با  سهيطرح و پروژه و مقا ،پورتفوليو تيريمد انيرابطه م •
  اتيعمل تيريو مد پورتفوليو تيريمد نيارتباط ب •
  پورتفوليو رينقش مد •
  پورتفوليو تيريمد يارهايو مع يده گزارش •
  پروژه يپورتفوليو نفعانيذ يها و نقش ها تيمسئول •
  پروژه يپورتفوليو تيريمد ينديفرآ يها گروه •
  پروژه يپورتفوليو تيريدانش مد يها حوزه •
  پروژه يپورتفوليو تيريمد يندهايفرآ حيتشر •
 پورتفوليو تيريمد نديفرآ هيارتباطات دوسو •
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  ها پروژه استراتژيك تيريمد

  پروژه تيريمؤسسه مد يپورتفوليو تيريدوم استاندارد مد شيرايبر اساس و

  

  هدف سمينار 
و  نـه يبـر اسـاس زمـان، هز    تيـ كه با موفق يا پروژه اياست؟ آ يكاف ييپروژه به تنها كيانجام دادن  "درست" ايآ

 تيـ كـه بـا موفق   يهـا  مـوارد پـروژه   ياريدر بس كند؟ يم نيسازمان را تضم تيموفق ،انجام شده است مصوب تيفيك
ارتبـاط  . گردنـد  يمنجر به شكست سازمان پـروژه مـ   اند، فتهشده انجام گر يزير برنامه تيفيو ك نهيبراساس زمان، هز

كـار  "ازمان كـه سـ   از آن نـان يپورتفوليـو اطم  تيريهدف مـد ها با اهداف استراتژيك سازمان بسيار مهم است.  پروژه
كنـد كـه    مديريت پورتفوليو اطمينان حاصل مياست.  "كار را درست انجام دهد "كه نه آن "دهد يدرست را انجام م

پـروژه و   رانيهـا، مـد   سـازمان  رانيمـد  ييآشـنا  يبـرا  ناريسم نياباشند.  هاي سازمان مرتبط مي ها با استراتژي پروژه
  است.ها  پروژهاستراتژيك  تيرين پروژه با مدراانداركا دست

  مطالب 
 ها ها با استراتژي ضرورت ارتباط پروژه •

  ست؟يپروژه چ يپورتفوليو تيريمد •
  يسازمان يپورتفوليو و استراتژ تيريمد نيرابطه ب •
  گريكديآنها با  سهيطرح و پروژه و مقا ،پورتفوليو تيريمد انيرابطه م •
  اتيعمل تيريپورتفوليو و مد تيريمد نيارتباط ب •
  پورتفوليو رينقش مد •
  پورتفوليو تيريمد يارهايو مع يده گزارش •
  پروژه يپورتفوليو نفعانيذ يها و نقش ها تيمسئول •
  پروژه يپورتفوليو تيريمد يندهايفرآ حيتشر •
 پورتفوليو تيريمد ينديفرآ هيارتباطات دوسو •
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  دوره آموزشي مديريت پروژه ويژه مديران بانك مركزي

  مديريت پروژهبر اساس آخرين استانداردهاي 

  

  هدف سمينار 
هاي مورد نياز مديران ارشد بانك مركزي براي مديريت و راهبري  اهداف اين دوره آموزشي، ارائه مفاهيم و مهارت

ها به اختصـار بـا    باشد، لذا در اين دوره مفاهيم مديريت پروژه، مديريت طرح و مديريت پورتفوليوي پروژه ها مي پروژه
  گردد. اربردي بر اساس آخرين ويرايش استانداردهاي مديريت پروژه ارائه ميتكيه بر نكات عملي و ك

  مطالبسر فصل  
 تعريف سطوح مديريت پروژه در سازمان. •

 مفاهيم و تعاريف پروژه و تفاوت آن با عمليات •

 مديريت طرح پروژه چيست؟ •

  ست؟يپروژه چ يپورتفوليو تيريمد •
  يسازمان يپورتفوليو و استراتژ تيريمد نيرابطه ب •
  گريكديآنها با  سهيطرح و پروژه و مقا ،پورتفوليو تيريمد انيرابطه م •
  اتيعمل تيريپورتفوليو و مد تيريمد نيارتباط ب •
  يران پروژه، طرح و پورتفوليو در سازماننقش مد •
 روژه، طرح و پورتفوليوپ تيريمد يارهايو مع يده گزارش •

 مديريت طرح و مديريت پورتفوليوهاي مطرح مديريت پروژه،  استانداردها و روش •

  بررسي مراحل نظارت عاليه مديريت پروژه •

  نحوه برگزاري 
 ساعته) 4دوره فشرده ( •

  ساعته) 8دوره عادي ( •
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  پروژه دانش تيريمد

  هدف سمينار 
ها است. در كليه مراجـع   هاي بلوغ سازمان مديريت پروژه، توانايي سازمان براي مديريت دانش پروژه يكي از نشانه

ها) مديريت پروژه بر مديريت دانش پروژه تمركز شده است. در ايـن سـمينار بـه ابعـاد مـديريت       (استانداردها و روش
شود و ابزارهاي رايج براي آن تشـريح   دانش پروژه بر اساس نگاه مؤسسات و استانداردهاي مديريت پروژه پرداخته مي

  گردد. مي

  مطالب 
 ها ضرورت مديريت دانش در پروژه •

 ها ادگيري از تجربه در پروژهاصل ي •

 هاي موفق در مديريت دانش پروژه هاي سازمان نمونه •

 ) براي مديريت دانش پروژهPMIرويكرد مؤسسه مديريت پروژه ( •

 هاي فرآيند سازماني مفهوم دارايي •

 انگلستان به مديريت دانش پروژه 2رويكرد پرينس  •

 به مديريت دانشاسناد مربوط  •

 معرفي انواع آنها در پروژه هاي رسمي و مفهوم فهرست •

 بهبود فرآيندهاي مديريت پروژه به واسطه مديريت دانش •

 بلوغ سازمان مديريت پروژه و مديريت دانش  •
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  طرح پروژه تيريمد

  وژهپر تيريطرح مؤسسه مد تيريدوم استاندارد مد شيرايبر اساس و

  

  هدف سمينار 
طـرح   تيريهسـتند. مـد   گريكـد يمرتبط با  ايپروژه به صورت همزمان  نيچند يساز ادهيپ رياغلب درگ ها سازمان

طـرح،   تيريتك پروژه بدست نخواهد آمـد. مـد   تك  تيريكه از مد شود يسازمان م يبرا ييايمنافع و مزا جاديباعث ا
 رانيمـد  ييآشـنا  يبـرا  ناريسـم  نيـ ا اسـت.  مانسـاز  يبرا شتريبه منافع ب يابيدست يها برا هماهنگ پروژه تيريمد

طـرح كـه    تيرياستاندارد مد شيرايو نيآخر يندهاين پروژه با الزامات و فرآراانداركا پروژه و دست رانيها، مد سازمان
از مؤسسـه   PgMPمـدرك    افتيدر ازين شيپ ناريسم نيشده، است. ا ني) تدوPMIپروژه ( تيريتوسط مؤسسه مد

مـدل بلـوغ   " يسـاز  ادهيـ قصـد پ  يهـا  سـازمان  ياستاندارد برا نيبا ا ييآشنا نيهمچن است،) PMIپروژه ( تيرمدي
  است. ي) را دارند، ضرورOPM3( "پروژه تيريمد يسازمان

  مطالب 
  ست؟يطرح پروژه چ تيريمد •
  گريكديآنها با  سهيطرح و پروژه و مقا و،يپورتفول تيريمد انيرابطه م •
  طرح رينقش مد •
  طرح تيريمد يارهايو مع يده گزارش •
  ها طرح پروژه نفعان يذ يها و نقش ها تيمسئول •
  طرح پروژه تيريمد ينديفرآ يها گروه •
  طرح پروژه تيريدانش مد يها حوزه •
  طرح پروژه تيريمد يندهايفرآ حيتشر •
 طرح تيريمد يها نديتعامالت فرآ •
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  استقرار دفتر مديريت پروژه، طرح، پورتفوليو

  

  هدف كارگاه آموزشي 
. باشـند  و پورتفوليـو مـي   طـرح پروژه،  رساختياز ز ي)، بخش مهمPMO( و پورتفوليو طرحپروژه،  تيرير مداتدف

تواند مسئول مديريت متمركز پروژه زير مجموعـه قلمـرو    يك واحد يا بدنه سازماني است كه ميدفتر مديريت پروژه، 
ايـن دفـاتر،   . كند يم يبانيچندگانه و نامرتبط را پشت يها پروژه تيريطرح با مد ريطرح، مد تيريدفتر مدخود باشد. 

كننـد.   هـا و پورتفوليـو پشـتيباني مـي     ها، طرح فرآيندهاي مديريت پروژه را تعريف، استانداردهاي را تدوين و از پروژه
و  سازي دفاتر مديريت پروژه، طـرح و پورتفوليـو   استقرار و پيادههدف اين كارگاه آموزشي، تشريح و شناساندن فنون 

  باشد. مي هاي موجود براي اين دفاتر و مدل آشنايي با استانداردها

 مطالب 
 مفاهيم اوليه و تعريف دفتر مديريت پروژه، طرح و پورتفوليو •

 تعريف برنامه مديريت پروژه •

 تفاوت برنامه اصلي پروژه با برنامه اصلي پروژه •

 هاي پروژه روز رساني و چرخه كنترل برنامه به •

 هاي دفتر مديريت پروژه مستندات و برنامه •

 هاي مختلف براي استقرار دفتر مديريت پروژه آشنايي با مدل •

 براي استقرار دفتر مديريت پروژه P3Oمدل  •

 سازي دفتر مديريت پروژه الزامات پياده •

 منافع استقرار دفتر مديريت پروژه •
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  )P3Mبراي دفتر پروژه، طرح، پورتفوليو ( OGCرهنمود 

  هدف كارگاه آموزشي 
دفتر مديريت . باشند و پورتفوليو مي طرحپروژه،  رساختياز ز ي)، بخش مهمP3O( فوليوو پورت طرحپروژه، ر اتدف

دفتر تواند مسئول مديريت متمركز پروژه زير مجموعه قلمرو خود باشد.  پروژه، يك واحد يا بدنه سازماني است كه مي
ايـن دفـاتر، فرآينـدهاي    . كنـد  يمـ  يبانيچندگانه و نـامرتبط را پشـت   يها پروژه تيريطرح با مد ريطرح، مد تيريمد

هـدف ايـن   كننـد.   ها و پورتفوليـو پشـتيباني مـي    ها، طرح مديريت پروژه را تعريف، استانداردهاي را تدوين و از پروژه
) دفتـر تجـارت   P3Oالزامات و مفاهيم راهنماي دفاتر پروژه، طرح و پورتفوليو (كارگاه آموزشي، تشريح و شناساندن 

  است.  )OGCدولتي انگلستان (

 مطالب 
 مفاهيم اوليه و تعريف دفاتر پروژه، طرح و پورتفوليو •

 ارتباط دفاتر پروژه، طرح و پورتفوليو •

 )P3Oبراي دفاتر پروژه، طرح و پورتفوليو ( OGCمدل  •

 براي استقرار دفتر مديريت پروژه P3Oمدل  •

 P3Oهاي  مستندات و برنامه •

 P3Oسازي  الزامات پياده •

 P3O) با P3O3پروژه، طرح و پروژه ( ارتباط مدل بلوغ مديريت •

 OGCبا ساير راهكارهاي برتر مديريتي  P3Oارتباط  •

 PMIبه همراه راهكارهاي مديريتي  P3Oبكارگيري  •

 هاي مختلف براي استقرار دفتر مديريت پروژه آشنايي با مدل •
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  ارزيابي سهم تأخيرات پروژه به تفكيك مسئولين

  هدف كارگاه آموزشي 
باشد. با اسـتفاده از فنـون تحليـل     كارگاه آموزشي، تشريح و شناساندن فنون تحليل تأخيرات پروژه ميهدف اين 

هاي درگير در پـروژه اعـم از كارفرمـا و پيمانكـار در تـأخير كـل پـروژه بـا اسـتفاده از           تأخيرات سهم تأخيرات طرف
تواننـد مبنـاي محاسـبه     ردد. ايـن فنـون مـي   گ هاي علمي بر مبناي زمانبندي پروژه به دور از مجادله تعيين مي روش

  ادعاهاي قرارداد باشند.

 مطالب 
  تأخيرات پروژه •

o .تعريف تأخيرات پروژه، جايگاه تأخيرات در ادعاهاي قراردادي  
  بندي تأخيرات پروژه دسته •

o پذيري و زماني بندي تأخيرات بر اساس منشاء ايجاد، بر اساس قابليت جبران دسته  
  تأخيرات پروژهابزارهاي تحليل  •

o زمانبندي مبنا، زمانبندي واقعي، زمانبندي با تأخيرات طرفين  
  هاي تحليل تأخيرات پروژه روش •

o روش افزايش برنامه زمانبندي با تأخيرات ايجاد شده كارفرما  
o روش افزايش برنامه زمانبندي با تأخيرات ايجاد شده پيمانكار  
o روش مقايسه برنامه زمانبندي با زمانبندي واقعي  
o هاي كاهش زمانبندي واقعي روش  
o هاي زماني روش تحليل بازه  

 يهاي مختلف و فعاليت كارگاه ي روش  مقايسه •
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  طراحي ساختار سازماني پروژه

  هدف سمينار 
ها چگونه  پروژه يرو هستند، درك اين موضوع است كه ساختار سازمان ها با آن روبه مسأله مهمي كه مديران پروژه

با  ديپروژه با يهاي آينده پروژ باشد؟ ساختار سازمان هاي پروژه و جوابگوي نياز أمين كننده هدفطرح ريزي شوند تا ت
داشـته باشـد. هـدف از ايـن      يخـوان  پروژه و ابعاد پروژه هم يپروژه، بستر اجرا يآور سازمان پروژه، فن يها ياستراتژ

  باشد. هاي آن مي پروژه با توجه به ويژگيريزي ساختار سازماني  ائه راهكاري سيستماتيك براي طرحسمينار ار

  مطالب 
  ابعاد سازماني پروژه فيتعر •
  پروژه يابعاد ساختار نييتع •
  پروژه ييابعاد محتوا نييتع •
  بر ابعاد ساختاري پروژه يسازمان مجر يها تأثير استراتژي •
  پروژه يتجزيه و تحليل محيط سازمان •
  ساختار سازماني آن يپروژه بر رو يآور تحليل اثر فن •
  هاي اطالعاتي مورد نياز پروژه بر اساس ساختار سازماني آن تعيين سيستم •
  تحليل اثر اندازه پروژه بر ساختار سازماني آن •
  پروژه حياتهاي ساختاري سازمان پروژه و چرخه  ويژگي •
  طراحي ساختار سازماني پروژه •
  پروژه يو افق يارتباط عمود يطراح •

 
    



 

 

 

31 

  پروژه كيساختار تفك

  هدف سمينار 
هاي پروژه كه بر اساس ساختارهاي تفكيك پروژه تهيه مي شوند، ورودي اصلي كليه نرم افزارهاي  فعاليت فهرست

ك ايـن موضـوع   هاي با آن روبه رو هسـتند، در  مديريت پروژه مي باشد. مسأله مهمي كه مديران و كارشناسان پروژه
آينده و تأمين كننده هدف هاي پروژه باشـد؟   هايد تا جوابگوي نياز هاي چگونه تدوين شون است كه فهرست فعاليت

هدف از اين سمينار ارائه راهكاري سيستماتيك براي تدوين فهرست فعاليت هاي پروژه با توجه به انواع سـاختارهاي  
وژه، تهيه تفكيك پروژه مي باشد. شركت كنندگان در اين سمينار مهارتهاي الزم براي طراحي ساختارهاي تفكيك پر

  هاي پروژه، كد گذاري آنها و تدوين رويه هاي هماهنگي را كسب مي كنند. اليتفهرست فع

  مطالب 
  طراحي ساختار اقالم قابل تحويل پروژه و قواعد حاكم بر آن •
  طراحي بخش مديريت تحويل پروژه براساس ساختار تفكيك پروژه  •
  ها پروژه و قواعد حاكم بر آن طراحي ساختار عمليات •
  هاي پروژه و قواعد حاكم بر آن طراحي ساختار تقسيم مسئوليت •
  ها ها، ساختار نظام كدينگ فعاليت ها، سطوح تعريف فعاليت تدوين فهرست فعاليت •
  طراحي ماتريس محدوده پروژه و مسئوليت سازمان •
  ها هاي هماهنگي بين اجرا و تحويل بر استفاده از فهرست فعاليت تدوين رويه •
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  رفتاري مديران پروژههاي  مهارت

  هدف سمينار 
هاي  دهند. مديران پروژه مؤثر، توازي از مهارت نفعان انجام مي مديران پروژه، كار را از طريق تيم پروژه و ديگر ذي

كند. هدف ايـن دوره،   آوند كه به آنها در تحليل شرايط و تعامالت بسته به مورد كمك مي رفتاري و فني را بدست مي
هـاي پـروژه اسـت.     هاي انگيزش و رهبـري در تـيم   اي مرتبط با سطح افراد در پروژه، با تأكيد به مهارته ارائه مهارت

هـاي رفتـاري و    مهـارت  كنـد.  ها، مدير پروژه را در مديريت اثربخش پروژه، كمـك مـي   استفاده مناسب از اين مهارت
هميت اين موضوع يك پيوست جداگانه است و نظر به ا PMBOKمهارت متقابل فردي، ابزار بسياري از فرآيندهاي 

  در نظر گرفته شده است. PMBOKدر اين خصوص در 

  مطالب 
  پروژه تيريدر مد يضرورت مباحث رفتار •
 هاي پروژه مفاهيم انگيزش در تيم •

 بكارگيري مفاهيم انگيزش پروژه در عمل •

 هاي رهبري انواع سبك •

  يها رهبر و انواع سبك يها پروژه •
 مناسب براي پروژهبكارگيري سبك رهبري  •

 پروژه رانيمد يستگيشا يها چارچوب •
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  مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه

  وژهپر تيريمؤسسه مد )OPM3مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه ( استاندارد دوم شيرايبر اساس و

  هدف سمينار 
ها بتوانند در قالـب آن،   ) در جستجو ايجاد چارچوبي است كه سازمانOPM3مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه (

بـه مـديران   پيگيري اهداف استراتژيك را از طريق راهكارهاي برتر در مديريت پروژه سازماني صورت دهند. اين مدل 
 رانيمـد  ييآشـنا  يبـرا  ناريسم نيا .آورد.  يابي مديريت پروژه سازماني را فرآهم مي ها امكان ارزيابي و عارضه سازمان
توسـط مؤسسـه   اين مدل بر اساس آخرين ويرايش آن اسـت كـه   ن پروژه با راانداركا پروژه و دست رانيها، مد سازمان

  است. شده ني) تدوPMIپروژه ( تيريمد

  مطالب 
 هاي بلوغ سازماني آشنايي و ضرورت استفاده از مدل •

 مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و سير تكاملي اين مدل •

 ها ل بلوغ سازماني مديريت پروژه و مديريت سازمان به وسيله پروژهمد •

 تطابق مدل با استراتژهاي سازمان •

 هاي مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه گام •

o دانش، انجام ارزيابي، برنامه بهبود، تكرار فرآيند 

 عملكرد)هاي كليدي  ها، نتايج و شاخص راهكارهاي برتر (شناخت راهكارهاي برتر، توانمندي •

 فرآيند مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه •

 چرخه مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه •

o ها سازي بهبود ريزي براي بهبود، پياده آمادگي براي ارزيابي، انجام ارزيابي، برنامه  
 



 

 

 CPM3دوره تربيت ارزياب بر اساس 

  هدف سمينار 
CPM3  ها بتواننـد در قالـب آن، پيگيـري اهـداف اسـتراتژيك را از       است كه سازماندر جستجو ايجاد چارچوبي

هـا امكـان ارزيـابي و     بـه مـديران سـازمان   طريق راهكارهاي برتر در مديريت پروژه سازماني صورت دهند. اين مـدل  
پـروژه و   راني، مـد هـا  سازمان رانيمد ييآشنا يبرا ناريسم نيا .آورد.  يابي مديريت پروژه سازماني را فرآهم مي عارضه
  .اين مدل بر اساس آخرين ويرايش آن استن پروژه با راانداركا دست

  مطالب 
 هاي بلوغ سازماني آشنايي و ضرورت استفاده از مدل •

 مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و سير تكاملي اين مدل •

 ها مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه و مديريت سازمان به وسيله پروژه •

 با استراتژهاي سازمانتطابق مدل  •

 هاي مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه گام •

o دانش، انجام ارزيابي، برنامه بهبود، تكرار فرآيند 

 هاي كليدي عملكرد) ها، نتايج و شاخص راهكارهاي برتر (شناخت راهكارهاي برتر، توانمندي •

 فرآيند مدل بلوغ سازماني مديريت پروژه •

 روژهچرخه مدل بلوغ سازماني مديريت پ •

o ها سازي بهبود ريزي براي بهبود، پياده آمادگي براي ارزيابي، انجام ارزيابي، برنامه  
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  پروژه ريسك تيريمد

  )2008( وژهپر تيريمؤسسه مدعملي مديريت ريسك پروژه بر اساس استاندارد 

  

  هدف سمينار 
چه مورد انتظـار بـوده يـا در فرآينـد      –مديريت ريسك پروژه، بيانگر اين واقعيت است كه وقايع يا شرايط خاص 

ممكن است بر اهداف پروژه تأثير بگذارند. اين اثرات مـي تواننـد مثبـت يـا منفـي       –برنامه ريزي، ديده نشده باشند 
ندهاي مديريت ريسك پروژه، اين امكـان را فـراهم مـي    باشند و موجب انحراف پروژه از اهداف مورد نظر گردند. فرآي

ارد عملي براي مـديريت  استانداين سمينار بر اساس  ده از احتمال وقوع، وقايع را مد نظر قرار دهيم.سازند تا با استفا
 سـمينار ايـن  مخاطـب  با ويرايش چهارم راهنماي گستره دانش مديريت پروژه همخواني دارد.  است كه ريسك پروژه

  باشند. ميمديران پروژه، اعضاي تيم پروژه، مشاوران و ذي نفعان 

  مطالب 
 تعريف ريسك و مفاهيم پايه مديريت ريسك •

 هاي مديريت ريسك معرفي استانداردها و روش •

 ريزي مديريت ريسك برنامه •

  تدوين برنامه مديريت ريسك •
  و معرفي ابزارها ها شناسايي ريسك •
  انجام تحليل كيفي ريسك •
  انجام تحليل كمي ريسك •
  هاي ريسك ريزي پاسخ برنامه •
 ها نظارت و كنترل ريسك •

 مطالعه مورديبررسي  •
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  مديريت ارزش حاصله

  وژهپر تيريمؤسسه مد) EVMمديريت ارزش حاصله ( عمليبر اساس استاندارد 

  

  هدف سمينار 
مديريت ارزش حاصله روشي براي كنترل زمان و هزينه پروژه به صورت همزمـان اسـت. بـا اسـتفاده از مـديريت      

 تر بودن) و از نظر هزينه (باالي بودجه يـا پـائين   توان وضعيت پروژه از نظر زمانبندي (جلوتر يا عقب ارزش حاصله مي
توان وضعيت آينده پروژه  هاي عملكرد زمان و هزينه را محاسبه نمود. همچنين اين روش مي بودجه) تعيين و شاخص

بيني نمايد. اين دوره آموزشي با هدف آشنايي با اصول و مفاهيم مديريت ارزش حاصـله   را از نظر زماني و هزينه پيش
بكـارگيري  هـاي الزم بـراي    مهـارت  دورهكننـدگان در ايـن   شركت و نحوه استفاده آنها در پروژه طراحي شده است. 

  گيرند. هاي كارگاهي فرا مي مديريت ارزش حاصله را در قالب مطالعه موردي و فعاليت

  مطالب 
 معرفي و تاريخچه مديريت ارزش حاصله •

 هاي پايه مديريت ارزش حاصله كميت •

 بندي پروژه ها و بودجه برآورد هزينه •

 هزينهتعيين خط مبناي عملكرد  •

 هاي عملكرد هزينه و زمان محاسبه شاخص •

 بيني وضعيت پروژه هاي پيش روش •

 طراحي سيستم مديريت ارزش حاصله •
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  طراحي سازمان پروژه

  هدف سمينار 
ها در تعيين جايگاه تيم مديريت پروژه در سازمان و ساختار سـازماني پـروژه اسـت.     ترين مشكالت سازمان از مهم

ها با مباحث طراحي سازماني پروژه آشنا شوند. در اين خصوص دو نكته بايـد مـد نظـر قـرار      پروژهالزم است مديران 
كنـد. مـورد دوم، نحـوه     هاي متفاوتي پيدا مي گيرد، اول جايگاه تيم پروژه در سازمان است كه بسته به سازمان حالت

  ها بستري پروژه. سازي ساختار سازماني پروژه با توجه به ويژگي پياده

  طالبم 
 ضرورت طراحي سازمان پروژه •

 ارتباط ساختار سازماني و ساختار سازماني پروژه •

o انواع ساختارهاي سازماني 

o جايگاه ساختار سازماني پروژه در ساختارهاي سازماني 

o مقايسه و تحليل مزايا و معايت هر يك از ساختارهاي سازماني براي پروژه 

 پروژههاي ساختاري و محتوي ساختار سازماني  ويژگي •

o هاي محتوي ساختار سازماني پروژه شناسايي ويژگي 

o هاي محتوي هاي ساختاري با ويژگي ارتباط ويژگي 

o هاي ساختاري پروژه تأثير ابعاد و اندازه پروژه بر ويژگي 

o هاي ساختاري پروژه تأثير پيچيدگي پروژه بر ويژگي 

o هاي ساختاري پروژه تأثير ماهيت و فناوري پروژه بر ويژگي 

o  و تدوين ساختار سازماني مناسب پروژهارائه 
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  EPC يها پروژه تيريمد يدوره كاربرد

  هدف سمينار 
هـا در   هـاي اجرايـي خاصـي دارنـد. كـانون ايـن ويژگـي        پذيرنـد ويژگـي   انجام مـي  EPCهايي كه به روش  پروژه

هاي همزمان و حفظ كيفيت اجـرا قـرار دارد. شـركتي كـه مسـئوليت       ريزي، كنترل و سرعت بخشيدن فعاليت برنامه
گردد متعهد به اجـراي يـك سلسـله فعاليتهـاي مـوازي در قالـب برنامـه         دار مي را عهده EPCاجراي پروژه به روش 
  گردد. زمانبندي پروژه مي

طوري كه همزمان كـه   پذيرد، به عمليات مهندسي، تداركات و اجرا در قالب يك قرارداد انجام مي EPCدر روش 
گيرد خدمات تحويل كاال و تجهيزات به كارگاه نيز انجام و اجراي عمليات  خدمات مهندسي در جريان تكميل قرار مي
  گيرد. ساختماني و نصب به موازات آنها سرعت مي

  توان به موارد زير اشاره كرد: يگذشته  م ياز امتيازات اين روش نسبت به روشها
 يشد  و سپس مراحل بعد يكامل م يبايست مرحله  مهندس يگذشته  م ياد كار ( در روشها. سرعت بسيار زي1
  گشت اما در اين نوع قرارداد ها  اين محدوديت برداشته شده است.) يآغاز م
  شود.) يكارفرما ( كليه مسوليتها  به عهده پيمانكار گذاشته م ي.كاهش مسوليتها2
  )يغير ضرور ياز ارائه طرحها.كاهش قيمت تمام شده پروژه (پرهيز 3
  

طراحـي   EPC يهـا  تيفعال نديها با فرا شركت يو سرپرستان بخش مهندس رانيمد ييشناآاين سمينار با هدف 
  شده است.

  مطالب 
  EPC يدر قراردادها يو مهندس يطراح تيريبر مد يدرآمد شي •
  يو مهندس يمدارك طراح ديتول نديفرآ •
  بيتا تصو يو مهندس يمدارك طراح يريگيپ •
  يو مهندس يدر بخش طراح يزير برنامه •
  EPC يپروژه ها يمهندس تيريكنترل پروژه در مد نديفرآ •
  يو مهندس يخدمات طراح نهيهز برآورد •
 EPC يپروژه ها يمهندس تيريدر مد ياختتام مراحل •

  



 

 

  2هاي موفق با پرينس  مديريت پروژه

  دورههدف  
اروپا و انگلستان است به  ژهيموفق در جهان، به و يها پروژه تيري، حاصل تجربه مد2 نسيپروژه پر تيريروش مد

هـا،   شده است: اصـول، مضـمن   لياز چهار جزء تشك 2 نسيپروژه جامع ارائه شده است. پر تيريروش مد كيصورت 
 هـا باشـند.   پـروژه  هيـ در كل يريرگقابـل بكـا   و ريفراگ نس،يپروژه. اصول پر طيروش با مح يساز و متناسب ندهايفرآ
بـه صـورت    ايـ از طرح  يفرهنگ، چه بخش اي ايجغراف ،يدگيچيپ اس،يها با هر مق پروژه هيكل يبرا تواند يم 2 نسيپر

اسـت كـه بـا هـدف     توسـعه داده شـده   ) انگلستان OGC( يتوسط دفتر تجارت دولت 2 نسيپر مجزا، استفاده شود.
و اثـربخش   داريـ ارائـه خـدمت پا   نيخود و همچن يها ها و طرح پروژه تيريمد يراها و افراد ب به سازمان يرسان كمك

را بـا   2بكارگيري روش مـديريت پـروژه پـرينس    هاي الزم براي  مهارت دورهشركت كنندگان در اين  .اند افتهيتوسعه 
  گيرند. هاي كارگاهي فرا مي استفاده از  مطالعات موردي و فعاليت

  مطالب 
 2معرفي اجزاي پرينس  •

 2آشنايي و بكارگيري اصول پرينس  •

 2هاي پرينس  استفاده از مضمون •

o ها، كيفيت، ريسك، تغيير، پيشرفت مورد كسب و كار، سازمان، برنامه 

 :2بكارگيري فرآيندهاي پرينس  •

o پروژه يشروع مقدمات  
o پروژه تيهدا  
o پروژه شروع  
o مرحله كي كنترل  
o محصول ليتحو تيريمد  
o مرحله كيمرز  تيريمد  
o پروژه خاتمه 

  با محيط پروژه 2سازي پرينس  متناسب •
 



 

 

  2010ميكروسافت پروژه 

  هدف سمينار 
باشد. در ايـن   به صورت عملي مي 2010هدف اين دوره آموزش، آشنايي و بكارگيري نرم افزار ميكروسافت پروژه 

  همراه يك مطالعه موردي بررسي خواهد شد.افزار به  دروه امكانات مختلف اين نرم

  مطالب 
 تعريف پروژه در ميكروسافت پروژه •

 ميكروسافت پروژه متناسب با پروژهپيكربندي  •

 ها ورودي اطالعات فعاليت •

 تقويم و ثبت برآورد زمان •

 ها تخصيص منابع به فعاليت •

 تدوين برنامه زمانبندي •

 ريزي با محدوديت منابع برنامه •

 پروژهبرآورد هزينه  •

 تعيين خط مبناي هزينه •

 تدوين برنامه اجرايي •

 ها و ثبت پيشرفت روز رساني فعاليت به •

 دريافت گزارش پيشرفت •

 محاسبات روش ارزش حاصله •

 خاتمه پروژه با استفاده از نرم افزار •
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  مديريت قراردادهاي پروژه

  هاي قراردادي دوره آشنايي با استراتژي

  هدف 
ريسك پـروژه بـين كارفرمـا و پيمانكـار، مـديريت ريسـك پـروژه، ضـمانت اجـراي          عملكرد موفق پروژه، تسيهم 

ها، تعيين افـراد جوابگـو    ها، رسيدگي به ادعاهاي قرارداد، تأمين نقدينگي پروژه، جلوگيري از تداخل مسئوليت فعاليت
ا ضروري است كـه مـديران   در پروژه و بسياري ديگر از مسائل پروژه بسته به نحوه مديريت قراردادهاي پروژه دارد. لذ

پروژه و مديران سازمان، با انواع قراردادها و نحوه مديريت آنها آشنا باشند. اين دروه سـعي دارد، مـديران را بـا انـواع     
  قراردادها و نحوه بكارگيري آن در پروژه آشنا نمايد.

  مطالب 
 جايگاه مديريت قرارداده در ساختار پروژه و سازمان پروژه •

 هاي تأمين مالي پروژه و انواع قراردادها روشاي بر  مقدمه •

 هاي مختلف اجراي پروژه اي بر روش مقدمه •

 BOTقراردادهاي  •

 BOO/BOOTقراردادهاي  •

  BTOقراردادهاي •

  BLT/BTقراردادهاي •

  Turnkeyقراردادهاي •

  EPC/EP قراردادهاي •

  MC قراردادهاي •

 BuyBackقراردادهاي  •

 استانداردهاي قراردادي در دنيا •

 دهنده و مرجع قراردادهاي پروژه هاي ارائه نسازما •

 ها مطالعات موردي مديريت قرارداد پروژه •
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  نرم افزار پريماورا

  هدف 
امروزه نرم افزارهاي پريماورا به عنوان ابزاري موثر و كارآمد براي مديريت، برنامه ريـزي و كنتـرل پـروژه توسـط     

ها مورد استفاده قـرار ميگيرنـد.    موثر مديريت پروژه و سبد پروژهسازمان هاي بسياري در كليه صنايع به عنوان ابزار 
ها و دستاوردهاي جديـدي   ويرايش ششم نرم افزار پريماورا يا توسعه و گسترش ويرايش پنجم پريماورا اينترپرايز افق

دوره آموزشي، اين امكان فراهم خواهد شد تا شركت كنندگان با  اينرا در مديريت پروژه بوجود آورده است. در طول 
  را در اداره پروژه، برنامه و سبد پروژه هاي خود، به صورت كارآمد مورد استفاده قرار دهند. تسلط بر اين ابزار آن

  

  مطالب 
  : مرور كلي بر مفاهيم و اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه1بخش  •

o  مديريت پروژهآشنايي با مفاهيم اساسي  
o فرآيندهاي فاز آغازين پروژه  
o فرآيندهاي فاز برنامه ريزي پروژه  
o فرآيندهاي فاز اجرا و كنترل پروژه  
o فرآيندهاي فاز اختتام پروژه  

  : مقايسه نرم افزارهاي كنترل پروژه2بخش  •
  P6: آشنايي كلي با نرم افزار 3بخش  •
  ها و  پروژه EPS: تعريف ساختار 4بخش  •

o  تعريف ساختارEPS  
o تعريف يك پروژه جديد و كدهاي آن  
o  تعريف جزئيات مربوط به ساختارEPS ها و پروژه  

  OBS: تعريف ساختار 5بخش  •
o  تعريف ساختارOBS  
o  تغيير نمايشOBS و جزئيات اطالعاتي آن  

  : تعيين تقويم كاري6بخش  •
o تعريف تقويمهاي كلي، پروژه و منابع  
o تغيير و تنظيم تقويمها  
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  WBS: تعريف ساختار 7بخش  •
o  تعريف ساختارWBS  
o  تغيير نمايش ساختارWBS  
o  تعريف جزئيات مربوط به ساختارWBS  

  : تعريف فعاليتها8بخش  •
o تعريف فعاليتها و وارد كردن اطالعات كلي  
o تعريف روابط پيشنيازي و پسنيازي  
o تعريف كدهاي فعاليت  
o تخصيص يادداشتها، محصوالت كاري و مستندات به فعاليتها  

  منابع و نقشها: تعريف 9بخش  •
o تعريف و تخصيص منابع و كدهاي آن  
o تعريف و تخصيص نقشها  
o كار با نماهاي مختلف جهت بررسي كمبود منابع  
o آشنايي با روشهاي مختلف از بين بردن كمبود منابع  

  : تعريف كدهاي هزينه10بخش  •
o اي تعريف ساختار كدهاي هزينه  
o ها اي و تحليل هزينه تخصيص كدهاي هزينه  

  دجه بندي: بو11بخش  •
o تعريف مخارج و بودجه پروژه  
o پيگيري و ارزيابي مخارج  

  Tracking: آشنايي با پنجره 12بخش  •
o  نمايش منابع اختصاص داده شده  
o  هاي اختصاص داده شده نمايش هزينه  

  )Baseline: طرح مبنا (13بخش  •
o  ذخيره طرح مبنا  
o  مقايسه پيشرفت پروژه با طرح مبنا  

  : بهنگام سازي14بخش  •
o  روشهاي مختلف بهنگام سازيمعرفي  
o استفاده از فيلدهاي مناسب براي بهنگام سازي  
o زمانبندي پروژه و تنظيمات مربوط به آن  
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  : فرمت دهي به بخشهاي مختلف15بخش  •
o  گروه بندي  
o  فيلتر كردن  
o  مرتب كردن  
o  تغيير ستونها  
o  تغيير محور زمان  
o  فرمت دهي به نماي گانت  
o  فرمت دهي به نماي پرت  
o  پرينت گرفتن گزارشات  
o   ذخيرهLayout  

  : گزارشگيري16بخش  •
o  معرفي گزارشات نمونه  
o  تعريف گزارشات جديد  
o پروژه بر اساس نرم افزار  تيريمد شرفتهيجزئيات محتواي دوره پPrimavera6.0  

  
 



 

 

  مديريت ادعاها

  هدف سمينار 
پروژه  ادعاها در گويي و پيشگيري از ، پاسختحليلشناسايي، هدف اين كارگاه آموزشي، تشريح و شناساندن فنون 

گردد. مـديران و كارشناسـان    . در اين دوره تصويري شفاف انواع ادعاها و ارتباطات آنها با نوع قرارداد ارائه ميباشد مي
گـويي و پيشـگيري از    هاي مناسبي را براي شناسـايي، تحليـل، پاسـخ    پروژه بعد از اين دوره قادر خواهند بود تا روش

 ادعاها با توجه به نوع پروژه و شرايط حاكم بر آن تعيين نمايند.

  

  مطالب 
 تعريف مفاهيم ادعا •

 تعريف تغيير •

 تفاوت ادعا و تغيير •

 ارتباط ادعاها با انواع قراردادها •

 راه شناسايي ادعاها •

 محاسبه و تحليل ادعاها •

 هاي تحليل تأخيرات براي محاسبه ادعاهاي زماني بكارگيري روش •

 هاي جلوگيري از بروز ادعا بررسي راه •

 هاي حل و فصل ادعاها بررسي راه •

 آشنايي با استانداردهاي موجود براي مديريت ادعاها •

  
  
 
 



 

 

 PMBOK (4th Edition)دوره آموزشي مديريت پروژه بر اساس 

  )2008اساس گستره دانش مديريت پروژه ويرايش چهارم (بر 

  

  هدف سمينار 
  عبارتند از: PMBOKاهداف دوره آموزشي مديريت پروژه بر اساس 

 PMBOK (2008)پروژه بر اساس استاندارد  تيريمد ميآموزش مفاه  •

  ها كنندگان دوره توسط شركت يكارگاه تيآموزش داده شده به صورت فعال ميمفاه يساز ادهيپ  •
  اساس استاندارد ها و مستندات نمونه بر ارائه الگوها، فرم  •

  مطالبسر فصل  
 پروژه تيريچارچوب مد •

o ها آن يژگيپروژه و و فيتعر 

o پروژه تيريطرح و مد تيريمد و،يپورتفول تيريمد سهيمقا 

o پروژه اتيچرحه ح 

o پروژه تيريدانش مد يحوزه ها 

 يزيبرنامه ر ينديفرآ گروه •

o محدوده پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o زمان پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o منابع پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o پروژه نهيهز يزيبرنامه ر تيريمد 

 اجرا ينديفرآ گروه •

o پروژه يو اجرا تيهدا تيريمد 

 نظارت و كنترل ينديفرآ گروه •

o كنترل زمان پروژه تيريمد 

o پروژه نهيكنترل هز تيريمد 

 خاتمه ينديفرآ گروه •
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 پروژه يمنابع انسان تيريمد •

 پروژه سكير تيريمد •

 پروژه تيفيك تيريمد •

 تداركات پروژه تيريمد •

 ارتباطات پروژه تيريمد •

 
 
  
 
 



 

 

 PMBOKهاي فناوري اطالعات بر اساس  دوره آموزشي مديريت پروژه

  )2008ويرايش چهارم (بر اساس گستره دانش مديريت پروژه 

  

  هدف سمينار 
  عبارتند از: PMBOKاهداف دوره آموزشي مديريت پروژه بر اساس 

هاي فناوري اطالعـات و   براي پروژه PMBOK (2008)پروژه بر اساس استاندارد  تيريمد ميآموزش مفاه  •
 تحقيقاتي

  ها كنندگان دوره توسط شركت يكارگاه تيآموزش داده شده به صورت فعال ميمفاه يساز ادهيپ  •
  اساس استاندارد ها و مستندات نمونه بر ارائه الگوها، فرم  •

  مطالبسر فصل  
 پروژه تيريچارچوب مد •

o ها آن يژگيپروژه و و فيتعر 

o پروژه تيريطرح و مد تيريمد و،يپورتفول تيريمد سهيمقا 

o هاي فناوري اطالعات پروژه اتيچرحه ح 

o پروژه تيريدانش مد يحوزه ها 

 يزيبرنامه ر ينديفرآ گروه •

o محدوده پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o زمان پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o منابع پروژه يزيبرنامه ر تيريمد 

o پروژه نهيهز يزيبرنامه ر تيريمد 

 اجرا ينديفرآ گروه •

o پروژه يو اجرا تيهدا تيريمد 

 نظارت و كنترل ينديفرآ گروه •

o كنترل زمان پروژه تيريمد 

o پروژه نهيكنترل هز تيريمد 
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 خاتمه ينديفرآ گروه •

 پروژه يمنابع انسان تيريمد •

 پروژه سكير تيريمد •

 پروژه تيفيك تيريمد •

 تداركات پروژه تيريمد •

 ارتباطات پروژه تيريمد •

 

  نحوه برگزاري 
  گردد. برگزاري مي 16اين دوره به مدت 

 
 



 

 

  مديريت يكپارچگي پروژه

  گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش چهارم)بر اساس استاندارد 

  

  هدف سمينار 
توجه به مديريت يكپارچگي به عنوان يك حوزه دانش مستقل اسـت. ايـن حـوزه      PMBOKهاي  يكي از مزيت

انـه  گ هاي فرآينـدي پـنج   آورد. اين حوزه دانش در كليه گروه دانش بستر يكپارچگي و همسوسازي پروژه را فراهم مي
گردد. در عمل، بدون  ) در اين حوزه دانش تدوين ميPMPرود و برنامه اصلي پروژه و برنامه مديريت پروژه ( بكار مي

هاي مديريت پروژه نظير مديريت زمان، هزينه، ريسك، كيفيـت   در نظر گرفتن مديريت يكپارچگي پروژه، كليه بخش
ها با اين مبحث آشنا باشند. در اين دوره  پروژه و مديران سازمانگردند، لذا الزم است مديران  و غيره دچار نقصان مي

 هاي مرتبط با مديريت يكپارچگي پروژه به همراه مطالعات كاربردي، آموزش داده خواهد شد. آموزش مهارت

  مطالب 
 هاي دانش جايگاه مديريت يكپارچگي در ميان حوزه •

 ضرورت مديريت يكپارچگي پروژه •

 نگري و اقدام و نحوه بكارگيري در يكپارچگي پروژهچرخه برنامه، اجرا، باز •

 توان براي يكپارچگي پروژه استفاده نمود برنامه اصلي پروژه چيست و چگونه مي •

 برنامه اصلي پروژهو  ها برنامه روز رساني نحوه به •

 سازي آن و نحوه پياده ICCفرآيند كنترل تغيير يكپارچه پروژه  •

 ها آن و ويژگي ) چيست؟PMPبرنامه مديريت پروژه ( •

 ارتباط برنامه مديريت پروژه و برنامه اصلي پروژه •

 اجزاء برنامه مديريت پروژه •

 روز رساني برنامه مديريت پروژه نحوه به •

 نمونه برنامه اصلي پروژه و برنامه مديريت پروژه •

 اجراي يكپارچه پروژه •

 هاي يكپارچگي ابزارها و تكنيك •

 مديريت پيكربندي پروژه •
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  هاي تحقيقاتي مديريت پروژه

  هدف سمينار 
هـاي تحقيقـاتي اسـت. ايـن      آشنايي مخاطبان با مفاهيم مديريت پروژه و كاربرد آن در پـروژه هدف اين سمينار، 

  گردد. سمينار بر اساس مراحل اجراي پروژه و به صورت كارگاهي برگزار مي

  مطالب 
 تعريف پروژه •

 جايگاه پروژه در سازمان •

 هاي تحقيقاتي فازبندي پروژه •

 هاي فرآيندي پروژه گروه •

 تحقيقاتيهاي  آغاز پروژه •

 تدوين منشور پروژه •

 هاي تحقيقاتي ريزي محدوده پروژه برنامه •

 ساختارهاي تفكيك اقالم قابل تحويل و عمل •

 ها ماتريس محدوده و فهرست فعاليت •

 توالي بين فعاليت •

 ترسيم شبكه  •

 برآورد زمان، هزينه و منابع پروژه •

 زمانبندي پروژه •

 ريزي پروژه بودجه •

 هاي تحقيقاتي اجراي پروژه •

 نترل زمانبنديك •

 محاسبه درصد پيشرفت •

  كنترل هزينه و روش ارزش حاصله •
  
  
  



 

 

  دوره مديريت پروژه فرآيندگرا

  كتاب مديريت پروژه فرآيندگرابر اساس 

  هدف سمينار 
باشد. اين دوره بر اساس كتاب مـديريت پـروژه    هدف آشنايي با مفاهيم پايه مديريت پروژه به صورت كاربردي مي

  .1است  PMBOkسازي استاندارد  فرآيندگرا طراحي شده است كه يك الگوي كاربردي براي پياده

  دوره مطالبسر فصل  
  

  
  

                                              
 
 

خيز جنوب و بانك سپه) با اسـتقبال فراوانـي مواجـه     است (نظير مناطق نفت  سازي شده هاي كه پياده اين دوره تاكنون در سازمان 1
 شده است.

زمان مورد نياز دوره رديف
(ساعت آموزشي)

6چارچوب مديريت پروژه1
گروه فرآيندي برنامه ريزي

6مديريت برنامه ريزي محدوده پروژه2
9مديريت برنامه ريزي زمان پروژه3
3مديريت برنامه ريزي منابع پروژه4
3مديريت برنامه ريزي هزينه پروژه5

گروه فرآيندي اجرا
3مديريت هدايت و اجراي پروژه6

گروه فرآيندي نظارت و كنترل
3مديريت كنترل زمان پروژه7
6مديريت كنترل هزينه پروژه8

گروه فرآيندي خاتمه
6مديريت خاتمه پروژه9
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  دوره جامع مديريت پروژه

  )2008( وژهپر تيريمؤسسه مدهاي ساس استانداردبر ا

  دوره جامع مديريت پروژه (سطح يك) مطالبسرفصل  
  

 
  

شماره 
دوره

زمان مورد نياز دوره 
(ساعت آموزشي)

6چارچوب مديريت پروژه1
گروه فرآيندي برنامه ريزي

6مديريت برنامه ريزي محدوده پروژه2
12مديريت برنامه ريزي زمان پروژه3
6مديريت برنامه ريزي منابع پروژه4
6مديريت برنامه ريزي هزينه پروژه5

گروه فرآيندي اجرا
3مديريت هدايت و اجراي پروژه6

گروه فرآيندي نظارت و كنترل
6مديريت كنترل زمان پروژه7
12مديريت كنترل هزينه پروژه8

گروه فرآيندي خاتمه
6مديريت خاتمه پروژه9

ساير حوزه هاي دانش مديريت
6مديريت منابع انساني پروژه10
6مديريت ريسك پروژه11
3مديريت كيفيت پروژه12
3مديريت تداركات پروژه13
3مديريت ارتباطات پروژه14

استقرار مديريت سازماني پروژه
6طراحي ساختار سازماني پروژه15
6مديريت طرح پروژه16
6بهبود عملكرد و عارضه يابي مديريت سازماني پروژه17
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  دوره جامع هدفا 
 PMBOK (2008)آموزش مفاهيم مديريت پروژه بر اساس استاندارد  •

 هاي آموزشي ها و مستندات نمونه براي استقرار دفتر مديريت پروژه به همراه دوره ارائه الگوها، فرم •

 هاي آموزشي آموزش پايه نرم افزارهاي مديريت پروژه مرتبط به همراه دوره •

 ها كنندگان دوره سازي مفاهيم آموزش داده شده به صورت فعاليت كارگاهي توسط شركت پياده •

 هاي كارگاهي بازنگري و اصالح فعاليت •

 PMPارائه نكات تكميلي براي آمادگي شركت در آزمون  •

  
  



سمينارها و دوره هاي آموزشي دكتر سيامك حاجي يخچالي

دو هفتهيك هفتهدو روزيك روزعنوانرديف
---*تعريف محدوده  پروژه با استفاده از ساختارهاي تفكيك متقاطع1
---*طراحي سازمان پروژه2
---*مديريت پيكربندي پروژه3
---*تأمين مالي و ارزيابي پروژه ها4
---*آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه5
---*مديريت دانش پروژه ها6
---*مديريت چرخه عمر پروژه7
--**مديريت طرح پروژه8
9(OPM3) مدل بلوغ مديريت سازماني پروژه**--
--**مديريت يكپارچگي پروژه10
--**زمانبندي پيشرفته پروژه11
--**ارزيابي سهم تأخيرات پروژه12
--**مهارت رفتاري مديران پروژه13
--**استراتژي هاي قراردادي14
--**تكنيك هاي و استانداردهاي برآورد در پروژه ها15
--**مديريت محدوده پروژه16
--**دفتر مديريت پروژه17
--**مديريت كيفيت پروژه 18
-***مديريت پورتفوليوي پروژه19
-***مديريت پروژه بر اساس كارت امتيازي متوازن20
-***مديريت ريسك پروژه21
-***مديريت منابع انساني پروژه22
-***مديريت تداركات پروژه23
24Prince 2 كارگاه جامع--*-
-*--دوره كاربردي مديريت پروژه هاي فناوري اطالعات25
26EPC دوره كاربردي مديريت پروژه هاي--*-
-*--دوره كاربردي مديريت پروژه هاي ساختمان27
28PMP آمادگي آزمون--**
29PMBOK 2008 كارگاه جامع دوره مديريت پروژه بر اساس--**
**--دروه جامع مديريت پروژه فرآيندگرا30
31Ms Project نرم افزار--**
32Primavera نرم افزار--**
--*-زمانبندي پروژه در شرايط عدم اطمينان33
-**-مديريت ادعاهاي پروژه34
35(EVM) مديريت ارزش حاصله پروژه-**-
36Pertmaster نرم افزار-**-
37Prince 2 سمينار آشنايي با مدارك مرتبط با*---
38PMBOK سمينار آشنايي با الحاقيه پروژه هاي ساخت و ساز*---
39PMBOK سمينار آشنايي با الحاقيه پروژه هاي دولتي*---
40PMBOK سمينار آشنايي با الحاقيه پروژه هاي صنعت خودرو*---
41PMI-RMP دروه آمادگي دريافت مدرك-**-
42PgMP دروه آمادگي دريافت مدرك-**-
43PMI-SP دروه آمادگي دريافت مدرك-**-




