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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

دوره جامع مدیریت پروژه 

معرفی دوره :
استانداردها و چهارچوبهاي  فراوانی براي مدیریت پروژه وجود دارد و  بعضی مانند 
PMBOK		و	2	PRINCE			براي		همه	پروژه	ها	کاربرد	دارند	.	بدون	دانش	مدیریت	

پروژه ، هدایت پروژه ها و رسیدن به هدف بسیار دشوار مى باشد .
پروژه هاى IT نیز براى اینکه به شکست منجر نشود نیاز به مدیریت پروژه دارد . 
مسائل و مشکالت ناشی از اجراي ناقص و یا عدم رعایت ظرافت هاي مدیریتی، فنى 
و انسانی این نوع پروژه ها میتواند هزینه هاي سنگینی را به سازمان تحمیل نموده 
و حتی در برخی موارد باعث شکست این نوع پروژه ها گردد. گرچه علل شکست 
پروژه هاي IT متعدد است مدیریت پروژه نقش محوري را در هم راستایی و هم 
افزایی اجزاي مختلف پروژه IT از قبیل راهبرد سازمان، راهبرد IT ، کاربران ذینفعان، 

تامین کنندگان و منابع سخت افزاري و نرم افزاري دارد.
امروزه متخصصین فناورى اطالعات با چالش هاى بزرگى در اجراى پروژه هاى خود 
مواجه مى باشند. از طرفى براى مدیران پروژه هاى فناورى اطالعات، داشتن درك 

درست از نظام صحیح مدیریت پروژه مى تواند ارزش زیادى داشته باشد.

PMBOK5-PRINCE2-ITPM

پیش	نیاز:			نداردمدت(ساعت):  60 

مخاطبان دوره :
مدیران پروژه ها و تمام کارشناسانى که در پروژه ها فعالیت دارند

مدیران پروژه هاى IT  و کارشناسان این حوزه 

اهداف دوره :
آشنایى		با	اصول	و	مفاهیم		مدیریت	پروژه	
آشنایى	با	استانداردهاى	مدیریت	پروژه	

	PMBOK5	استاندارد	براساس	پروژه	مدیربت		با	آشنایى
	PRINCE2	استاندارد	اساس	بر	پروژه	مدیریت	با	آشنایى
ITPM	اطالعات	فناورى	هاى	پروژه	مدیریت	با	آشنایى

			Course	Outline	:   محتواي دوره :
:PRINCE2

معرفی	اجزاي2	PRINCE،آشنایی	و	بکارگیري	2	PRINCE، بکارگیري	فرایندهاي	 •
	PRINCE	2

متناسب	سازي	متدولوژي		2	PRINCE		با	محیط	پروژه	 •
:ITPM

توسعه	 • ،	چرخه	حیات	 پروژه	ها	 اولیه	پروژه،	چرخه	حیات	عمومى	 مفاهیم	 کلیات	و	
سیستم،	مقایسه	چرخه	حیات	عمومى	پروژه	ها	با	چرخه	حیات	توسعه	سیستم،	روش	
شناسى	پروژه	هاى	فناورى	اطالعات،	ماهیت	پروژه	هاى	فناورى	اطالعات،	شناسایى	گام	هاى	

اصلى	پروژه	هاى	IT		و	شرح	فعالیت	هاى	خاص	در	هر	مرحله

:	PMBOK

پروژ،  • عمر  چرخه  پروژه،  مدیریت  در  اساسی  مفاهیم  و  اصول  و  استاندارد  معرفی 
ذینفعان و ساختارهاي سازمانی پروژه، تعریف سبد پروژه، طرح و  پروژه، دفتر مدیریت 
پروژه (PMO)، ویژگی هاي مدیر پروژه، معرفی حوزه ها و گروه هاي فرایندي مدیریت 
پروژه براساس استاندارد PMBOK، مدیریت یکپارچگى پروژه، مدیریت محدوده پروژه، 
تدارکات  پروژه، مدیریت  کیفیت  مدیریت  پروژه،  هزینه  پروژه،مدیریت  زمان  مدیریت 
پروژه،  پروژه، مدیریت ریسک  ارتباطات  پروژه، مدیریت  انسانى  پروژه، مدیریت منابع 

مدیریت ذینفعان پروژه .

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :


