
PMBOKاستاندارد  براساس  پروژه  مدیریتروزه  5تا  3کارگاه آموزشی 

  محتواي دوره - 1

مراحل مدیریت تعریف طرح و ویژگیهاي آن، تعریف پرتفولیو و ویژگیهاي آن، پروژه، ویژگیهاي پروژه،  تعریف

تانداردهاي مدیریت پروژه، طبقه بندي اسانواع استانداردهاي مدیریت پروژه، بکارگیري مدیریت پروژه، پروژه، اهمیت

تشریح  PMBOKگانه  5تشریح  فرآیندهاي انواع ساختارهاي سازمانی، نقش مدیر پروژه با توجه به نوع ساختار،  

اختیارات شامل (، Project Charterمنشور پروژه : فرآیندهاي آغازین شامل، آشنایی با PMBOKگانه  9سطوح 

 Scope)، مدیریت محدوده PMBOKگانه  42تشریح ماتریس فرآیندهاي   ،شناسایی ذینفعان...) مدیر پروژه و 

Management) )بیانیه محدوده پروژه : شاملPSS ، متدولوژیهاي تهیهWBS  ماتریس ،LRM  ، تحویل شدنی

). ، تصدیق محدوده و کنترل محدودهWBSدیکشنري روشهاي نوین براي نتیجه گرا کردن پروژه ها، ، ي پروژه ها

انواع شبکه ، ، Gant Chartتوالی فعالیتها و انواع روابط وابستگی، نمودار تعریف فعالیت، : مان شاملمدیریت ز

، برنامه Resource Graphمبرنامه ریزي تخصیص منابع، مفهو روشهاي برآورد منابع و زمان، تقویم منابع و فعالیتها،

روشهاي برآورد هزینه، : شامل(مدیریت هزینه ) ،Resource Leveling تسطیح منابع ، ریزي تخصیص منابع محدود

یک پروژه تهیه نمودارها و  Baseline Costیا ، دیاگرام جریان نقدي CBSنمودار ، نحوه محاسبه بودجه پروژه ه

پروژه بهنگام سازي پروژه، انواع سیستمهاي کنترلی، زمان و هزینه و ، فرآیندهاي کنترلی در مورد هزینه گزارشات متنوع

، شاخصهاي Earned Value، تکنیک ارزش حاصله  Sروشهاي تهیه گزارشات پیشرفت،  منحنی ه اي بر مقدم

و  مدیریت منابع انسانی تضمین کیفی و کنترل کیفی، ، شامل برنامه ریزي کیفی مدیریت کیفیت پروژه، ... کنترلی و 

جذب نیروي انسانی و نکات آن، نحوه  انواع ساختارهاي سازمانی، :برنامه ریزي منابع انسانی: فرآیندهاي آن شامل

روشهاي ، ، برنامه مدیریت ارتباطاتارتباطات پروژهمدیریت ، تشکیل تیم و مدیریت منابع انسانی، تئوریهاي انگیزشی

آن، روشهاي شناسایی مدیریت ریسک و مراحل ارتباطی، روشهاي پخش اطالعات، مدیریت انتظارات ذینفعان، 

شامل  مدیریت تدارکات پروژه ،استراتژیهاي واکنش به ریسکروشهاي اولویت بندي کیفی و کمی ریسکها، ریسک، 

، PMP، آشنایی با آزمون پروژه یکپارچگیمدیریت .. انواع قراردادها، هدایت تدارکات و ، برنامه ریزي تدارکات

   ، روشهاي افزایش مهارت تست زنی PMPآشنایی با تستهاي 

  .مدیران سطوح ارشد و میانی سازمان و کارشناسان زیربط: ن دوره مخاطبی-2

  و عضو هیات علمی از دانشگاه علم و صنعت مجید سبزه پرور  داراي مدرك دکتراي صنایع   :مدرس- 3

  : مرجع-4

1-Project Management Body of Knowledge PMBOK By PMI

2-PMP Project Management Professional Exam Certification KIT by: Kim Heldman and 

Vanina Mangano

3-PMP Exam Prep Sixth Edition by: Rita Mulcahy

4-PMP Certification for Dummies by: Cynthia Stackpole

5-PMP Practice Makes Perfect by: John A. Estrella et allS
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 704تعداد صفحات کتاب .  ، انتشارات ترمههمچهارد، چاپ هشتممجید سبزه پرور، کنترل پروژه ، ویرایش - 6

تهران، خیابان : آدرس انتشارات ترمه. تومان عرضه شده است 8800و کتاب به قیمت تمام شده صفحه بوده 

 66401783و  66963301تلفن  290فروردین ، پالك  12انقالب، خیابان 

.  چاپ اول، انتشارات ترمه،  PMBOKمجید سبزه پرور، کتاب فرمهاي مدیران پروژه همراهی براي استاندارد-7

    ، PMBOKهنماي مرجع محسن ذکایی، را-8

    مجید سبزه پرور  :با تشکر               
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