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كــاريــار ارقــام

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك ٢٤٢   تلفن مستقيم آموزش: ٨ ،٨٨٠٦٢٢٠٣   فاكس :٨٨٠٦٥٢٢٢        

« مالكيت مادى و معنوى اين مستند منحصراً متعلق به كاريار ارقام است »
لطفا در باز نشر اين مستند نام پديدآورنده لحاظ گردد.

مديريت پروژه ويژه پروژه هاى فناورى اطالعات

معرفي دوره :
استفاده از فن آوري اطالعات و سيستم هاي اطالعاتي ضرورتي  در عصر حاضر 

رعايت  عدم  يا  و  ناقص  اجراي  از  ناشي  مشكالت  و  مسائل  است.  انكارناپذير 

ظرافت هاي مديريتي، فنى و انساني اين نوع پروژه ها ميتواند هزينه هاي سنگيني 

را به سازمان تحميل نموده و حتي در برخي موارد باعث شكست اين نوع پروژه ها 

گردد. گرچه علل شكست پروژه هاي IT متعدد است مديريت پروژه نقش محوري 

را در هم راستايي و هم افزايي اجزاي مختلف پروژه IT از قبيل راهبرد سازمان، 

راهبرد IT ، كاربران ذينفعان، تامين كنندگان و منا بع سخت افزاري و نرم افزاري 

دارد.

بزرگى در اجراى پروژه هاى  امروزه متخصصين فناورى اطالعات با چالش هاى 

خود مواجه مى باشند. از طرفى براى مديران پروژه هاى فناورى اطالعات، داشتن 

درك درست از نظام صحيح مديريت پروژه مى تواند ارزش زيادى داشته باشد. 

مخاطبان دوره :
مديران و كارشناسان پروژه هاى فناورى اطالعات

ITPM

مزاياى دوره :

اهداف دوره :

در اين دوره تركيبى از مواد آموزشى در قالب تئورى و عملى براى آموزش بهتر و 

تخصصى تر شركت كنندگان دوره در نظر گرفته شده است و در جهت افزايش هرچه 

بهتر كيفيت دوره، نگرش آموزش حين عمل (Learn by doing) بر فضاى دوره 

حاكم مى باشد.

همچنين در اين دوره عالوه بر انتقال مطالب آموزشى، به اشتراك گذارى تجربيات و 

بحث برروى مشكالت موجود در حوزه هاى كارى از ديگر مزاياى  اين دوره آموزشى 

است.

پروژه  مديريت  در  اصلى  و  پايه  مفاهيم  با  پژوهان  دانش  آموزشى  دوره  اين  در 

آشنا شده و مى توانند مراحل اصلى و حياتى از قبيل چگونگى شروع يك پروژه، 

مراحل الزم براى برنامه ريزى، نحوه محاسبه و تخمين هزينه و زمان، نظارت و 

بصورت  و  كرده  مشاهده  را  پروژه  يك  اختتام  نحوه  و  پروژه  اجراى  مانيتورينگ 

فناوررى  حوزه  در  واقعى  ها  تمرين  برروى  گروهى  و  فردى  كار  قالب  در  عملى 

اطالعات به انجام رسانند. 

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از : 
     سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ( معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهورى سابق)

    شوراي عالي انفورماتيك  
    قابليت ترجمه وتاييد قوه قضاييه وامور خارجه

بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز
بهره گيري از اساتيد مجرب و تأييد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :

   Course Outline :   محتواي دوره :

مديريت زمان •
مديريت منابع انسانى •
مديريت ريسك  •
مديريت كيفيت  •
مديريت هزينه •
مديريت ارتباطات •
مديريت تداركات  •
مديريت يكپارچگى •
شناسايى ذينفعان پروژه و تعيين انتظارات آنها •

كليات و مفاهيم اوليه پروژه  •
چرخه حيات عمومى پروژه ها •
چرخه حيات توسعه سيستم •
مقايسه چرخه حيات عمومى پروژه ها با چرخه حيات توسعه سيستم  •
روش شناسى پروژه هاى فناورى اطالعات •
ماهيت پروژه هاى فناورى اطالعات  •
آشنايى با استاندارد مديريت پروژه Prince2  واجزاى آن •
• WBS ساختار شكست كار
شناسايى گام هاى اصلى پروژه هاى IT  و شرح فعاليت هاى خاص در هر مرحله •
مديريت محدوده •

 اعتبار دهنده:  Exin پيش نياز:   نداردمدت(ساعت):  ٢٤ 


