دوره مدیریت حرفه ای زمانبندی ()PMI-SP

0

مدرسین دوره :
آقای مهندس واحدی

0

آقای مهندس کتب زاده

هدف دوره:
عموماً پروژه ها فعاليت هاي پيچيده اي هستند و وجود برنامه هايي براي هدايت اجراي پروژه الزامي است .همان طور كه
پيشرفت كارها در پروژه ثبت مي شوند ،كارهاي باقيمانده در پروژه هم با توجه به اطالعات جديد ،احتياج به سنجش
دوباره دارند .به ندرت پروژه اي همان گونه كه در ابتدا برنامه ريزي شده است پيش مي رود .در وضعيت عادي ،فرآيند
تعريف شده و شفافي براي زمان بندي الزم است تا عوامل و موضوعاتي كه به صورت بالقوه روي عملكرد پروژه تاثير مي
گذارند را پيش بيني كنيم ،تشخيص دهيم و به آن ها رسيدگي كنيم .هدف از ارائه برنامه زمان بندي براي پروژه ،تهيه
نقشه راهي است كه بگويد پروژه در چه زماني و چگونه قادر است دستاوردها را با همان محدوده تعريف شده پروژه
تحويل دهد.
برای کسب اطالعات بیشتر با واحد
آموزش شرکت راهبران سیستم

هدف اين دوره آموزش كامل شركت كنندگان با مفاهيم مديريت زمان و زمانبندي پروژه و همچنين مراحل انجام
مديريت زمان و آماده سازي افراد براي موفقيت در آزمون  PMI-SPمي باشد.

رستاک تماس حاصل فرمایید.
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محتوای دوره:
بخش اول) مقدمه
فصل  :8پروژه و مفاهيم بنيادين (بر اساس استاندارد )PMBOK
فصل  :0جمع آوري و تهيه اطالعات اوليه مورد نياز(بر اساس استاندارد )PMBOK
بخش دوم) استاندارد عملی زمانبندی (نسخه دوم)

مخاطبین دوره:
 مديران طرح ها و پروژه ها
 كارشناسان پروژه
 كارشناسان برنامه ريزي و كنترل
پروژه
 كليه عالقمندان به كسب مدرک
بين المللي PMI-SP

فصل  :8مقدمه (زمانبندي پروژه ،چرايي زمانبندي ،مروركلي ،هدف استاندارد ،كاربرد پذيري
استاندارد)
فصل  :0مفاهيم ،اصول و قواعد مدل زمانبندي (متدها ،تكنيک ها و ابزارهاي زمانبندي و نمونه هاي
مدل زمانبندي)
فصل  : 3مروري بر اقدامات خوب در زمينه مدل زمانبندي (تهيه ،نگهداري ،مديريت و آناليز مدل
زمانبندي ،ارتباطات و گزارش دهي)
فصل  :8اجزاي زمانبندي

این دوره پیش نیاز آزمون  SPجهت اخذ مدرک  SPاز موسسه  PMIاست.
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