
                              

www.Cdigit.com

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 

PRINCE 2 مدیریت پروژه با متدولوژي

 اعتبار دهنده:  Exin	پیش	نیاز:			نداردمدت(ساعت):  20 
معرفی دوره :

استانداردها و چهارچوبهاي فراوانى براي مدیریت پروژه وجود دارد که بعضى از
و بعضى  پروژه هاي خاص کاربرد دارند  براي   (Agile) مانند چهارچوب آنها 

مانند 2	PRINCE و PMBOK	براي همه پروژه ها کاربرد دارند . 
2	PRINCE متعلق به یکى از موسسات زیر مجموعه هیات دولت بریتانیاست
واستفاده از این استاندارد براي پروژه هایى که کارفرماي بریتانیایى دارند اجباري
است. به خاطر کیفیت باالي استاندارد استفاده از ان مربوط به بریتانیا نیست و

دست اندرکاران مدیریت پروژه در تمام دنیا از آن استفاده مى کنند .

اهداف دوره :
PRINCE 2 معرفى و هویت

اصول زیربنایى استاندارد
اختصاصى سیستم براي شرایط پروژه

فرایند راه اندازي پروژه
فرایند هدایت پروژه

فرایند آغازش یا برنامه ریزي پروژه
فرایند کنترل مرحله مدیریتى

فرایند مدیریت تحویل محصول
فرایند مدیریت شرایط حدي مرحله مدیریتى

فرایند خاتمه پروژه
توجه دائمى به توجیه پذیري پروژه

درس گرفتن از گذشته ،تعریف دقیق و شفاف نقش ها و مسئولیتها ،مدیریت
مبتنى بر مرحله ،مدیریت مبتنى برسطوح ،تمرکز بر محصول از اهداف این دوره

مى باشد .

مخاطبان دوره :
پروژه  ،مدیران  ها  طرح  ،مدیران  محور  پروژه  سازمانهاي  عامل  مدیران 

کارشناسان پروژه ،معاونت ها و کارشناسان برنامه ریزي و کنترل پروژه و...

PRINCE	2

  محتواي دوره :
• 	PRINCE	2	معرفى اجزاى
• PRINCE	2 آشنایى و بکارگیرى
• PRINCE	2	بکارگیرى فرایندهاى
متناسب سازى متدولوژى	2	PRINCE	با محیط 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 :


