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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 

پیش نیاز:  ندارندمدت(ساعت):  40 

معرفی دوره :
استاندارد PMBOK  یکی از معتبرترین و مطرح ترین استانداردهاي مدیریت 
  (PMI) پروژه در دنیاست.این استاندارد محصول موسسه مدیریت پروژه آمریکا
که  سال 1996  از  و  بازنگري شده  یکبار  4 سال  استاندارد هر  .این  باشد  می 
ویرایش اول آن منتشر شد ه است  تا کنون 5 بار بازنگري شده ویرایش پنجم 
آن در سال 2012 منتشر شد . این استاندارد یک راهنماي مناسب براي مدیریت 

پروژه ها می باشد .

اهداف دوره :
شناسایی پروژه و فرایندهاي پروژه ها  

شناسایی حوزه هاي مربوط به مدیریت پروژه 
چگونگی ارتباط بین فرایندها و حوزه هاي دانش مدیریت پروژه

PMBOK پیاده سازي و اجراي مدیریت پروژه در سازمانها براساس استاندارد 

مخاطبان دوره :
ها  پروژه  ،مدیران  ها  طرح  ،مدیران  محور  پروژه  سازمانهاي  عامل  مدیران 
کارشناسان پروژه ها، معاونت ها و کارشناسان برنامه ریزي و کنترل پروژه و...

PMBOK		2012

PMBOK	2012	استاندارد	براساس	پروژه	مدیریت

PMI  :اعتبار دهنده

			Course	Outline	:   محتواي دوره :

مدیریت محدوده پروژه  •
 مدیریت زمان پروژه •
مدیریت هزینه پروژه  •
 مدیریت کیفیت پروژه  •
 مدیریت تدارکات پروژه •
 مدیریت منابع انسانى پروژه  •
 مدیریت ارتباطات پروژه  •
مدیریت ریسک پروژه  •
مدیریت ذینفعان پروژه  •

معرفی استاندارد و اصول و مفاهیم اساسی در مدیریت پروژه •
 چرخه عمر پروژه  •
ذینفعان و ساختارهاي سازمانی پروژه  •
 تعریف سبد پروژه  •
 طرح و  پروژه •
•  (  PMO) دفتر مدیریت پروژه
 ویژگی هاي مدیر پروژه   •
معرفی حوزه ها و گروه هاي فرایندي مدیریت پروژه : •
مدیریت یکپارچگى 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 :


